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ནཡ་ཐཕང་།

©༢༠༡༨ རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ།
ནཡ་ཐཕང་ཧྲིར་ནྫོ་ རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐན་རཥ་ ཡིག་ཏྫོག་གི་གདྷང་

ནཡ་ཐེངཥ་ཐང་ན།
ནཡ་ཐེངཥ༌གཉིཥ༌ན།

ནཡ་ཐེངཥ་གསུབྷ༌ན།

ཕ་མེཐ་ནཡ་ ཕསྐྱཡ་སྐྲུདྷ་ཐང་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཚུའི་ཐཔེ་ཕཤུཥ་ཚུ་རྩ་རཥ་ཟཕཐ་མི་ཆོག
སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༩༣།

སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༩༦།
སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༩༩།

ནཡ་ཐེངཥ་ཕཞི་ན།

སྤྱི་རྫོ་ ༢༠༠༥།

ནཡ༌ཐེངཥ་ལྔ་ན།

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་ནཡ་སྐྲུདྷ།2 སྤྱི་རྫོ་ ༢༠༡༨།

རྩྫོབྷ༌སྒྲིགན།

ཨྫོདྷ་རྫོ་རྗེ། ཕཀྲིཥ་ཚེ་ཐཕང། ཨྫོདྷ་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ། ཀུདྷ་ཕཞང་རྫོ་རྗེ། ཀརྨ་ ཟབྲུག་ཐཀཡ།
ཚེ་ཐཕང་ཕཀྲིཥ།

ཞུདྷ་ཐགན།

རྫོང་གོང་ཞུདྷ་ཐག་སྡེ་ཙདྷ།ཨོ་རྒྱདྷ་རྫོ་རྗེ། ཨོ་རྒྱདྷ་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ། ཀུདྷ་ཕཞང་རྫོ་རྗེ། ཕསྟདྷ་

ངག་གཤིཥ་ཁུངཥ་གཏུགཥ།

ཧན་ཅང་རྫོ་རྗེ། གཝཥ་ཐནྫོདྷ་ཀུདྷ་ལུགཥ། སྫོཕ་སྨིདྷ་དྲུག་རྫོ་རྗེ། སྫོཕ་ནདྨ་ཚེ་རིང།

ཟཛིདྷ་རྣབྷ་རྒྱར། ཀརྨ་ ཟབྲུག་ཐཀཡ། ཚེ་ཐཕང་ཕཀྲིཥ། ཀརྨ་ རྒྱར་བྷཙདྷ།

སྫོཕ་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྫོ་རྗེ། སྫོཕ་རྫོ་རྗེ། སྫོཕ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ། སྫོཕ་ནདྨ་ཐཕང་ཟདུཥ། སྫོཕ་
ཕཀྲིཥ་རྫོ་རྗེ། སྫོཕ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐནར་ཟབྫོཡ། སྫོཕ་བྷཙྫོ་སྐྱེཥ། སྫོཕ་རྒྱརནྫོ་ཚེ་རིང།
སྫོཕ་ཀུདྷ་ལུགཥ་རྫོ་རྗེ། སྫོཕ་ཚེ་རིང་ཐནར་ཟབྫོཡ།
གློག་བྷཛུཕ།

གོང་ཟཕེར་སྡེ་ཙདྷ།

ཐཔེ་སྐྲུདྷ།

རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ།

ཕཀོཐ་རིཥ།

ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་རྣབྷ་རྒྱར།
ཟགྲེབྷཥ་ཧང་། ༡༢༢

ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་ཧང་། ༣༢༢༦༦༣
ནཡ་ཟཕྲིདྷ་ཧང་། ༣༢༢༩༩༢
ནཡ་ཕཎཕ་ཥ།
རྒྱར་སྤྱིའི་དེཕ་ཧང་། ISBN

འྫོངཥ་ཟབྲེར་ཟཆཡ་སྒོ། www.dzongkha.gov.bt
སྤུདྷ་གཉིཥ་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར་ནཡ་སྐྲུདྷ་ཐང་ཐཔེ་སྐྲུདྷ་ཁང་།
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ཆེཐ་ཕརྗོཐ།
༈ ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟདི་ ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཆོཥ་ཐང་རབྷ་སྫོར་ག་ཡའི་
སྫོག ་ཤིང་ཐང་

ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ་གྱི་ངོ་རྟགཥ་ངོ་བྷ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་

བྷཥ་སྲུང་ཟཕཐ་དེ་

ཐཡ་ཁྱཕ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཏཕཥ་རབྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཐང་ཕར་སྫོཡ་ཚུ་བྷ་
ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

མི་ཐབྷངཥ་ལཱི་ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐ་དེ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཚུགཥན་ཕཞྫོ་ནི་ཟདི་ཨིདྷ། བྷ་གཞི་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཚུ་ ཧེ་བྷ་རཥ་ ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་རྩྫོབྷ་
སྒྲིག་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ་རཱིང་

ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

རྒྱར་སྤྱིའི་གདྷཥ་ཙཐ་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་
ཨིདྷབྷ་ ཀུདྷ་གྱིཥ་བྷཁྱེདྷ་གཥར་ཆེ།

རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་གྱི་ཟགྱུཡ་ཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་

དུཥ་བྷཐུདྷ་ཕཞྫོ་ཐགོན་ཟདི་འང་

གར་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་

དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཐ་རུཥ་ རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་རཥ་ གཞུང་ཟབྲེར་རྫོང་
ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཟདི་ རྒྱར་སྤྱིའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཕཞྫོ་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ རྩ་
ཚིག་གི་རྗོཐ་སྒྲ་ཐང་། ཚིག་སྡེ། ཟབྱུང་ཥ། དུཥ་ཀྱི་ཟཇུག་ན། ཁ་སྐོང་། དེ་རཥ་ ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་
ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཚུ་ཙངབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཏྫོག་རཥ་

རྫོ་ལྔ་ཟཆཡ་གཞི་ཕཅུ་གཅིགན་དྷང་

ཟིདྷ་བྲིཥ་ཐང་ན་ཟཏཕ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ ཐ་རུཥ་ཐེངཥ་ཅིག་ ཟཆཡ་གཞི་ཐང་ཟལར་ཏེ་ ཟདྲ་ཕཤུཥ་
ཐཔེ་དེཕ་ཐག་ན་ཅིག་ཐཔེ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ།

གམྫོ་ཕྫོ་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིཥ་དྷང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་མིང་ཚིག་ ཟཐེཕ་ལུ་ལ་ཡ་ ཞིཕ་ཟཙྫོར་
ཟཕཐ་དེ་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་མིང་ཚིག་གཥཡན་ཚུ་འང་
ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ། དེ་གིཥ་འང་བྷ་ཐྫོ་ཕཡ་ སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟབྲུག་མི་ དྷང་ཆོཥ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་མི་ཐང་ ལྷག་
ནཡ་དུ་

དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཆོཥ་སྐཐ་ཀྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་རྫོགཥ་

སུ་ཟཙྫོར་བྷ་ཐགོན་སྦེ་ བྷཐྫོ་ཐང་སྔགཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ ཆོཥ་སྐཐ་ཀྱི་ཏ་སྙཐ་ཚུ་འང་
རྫོང་ཁའི་ཏྫོག་ལཱི་གོ་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཧེ་བྷ་
རཥ་ཚིག་བྷཚྫོཐ་རྙིངབྷ་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ མིང་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེཕ་ཐང་རག་ལུདྷ་གུ་
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དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་
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ཞུགཥ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ཚུ་འང་

ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་བྷཐིར་ཕྱིདྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་

ཕསྒྱུཡ་ཕཅོཥ་ཐང་ལུགཥ་

ཟདི་དྷང་དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་དུབྷ་གྲ་རུ་བྱུང་སྲིཐ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་

སྐཕཥ་ཏྫོག་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཕཅོཥ་ཚུ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ།
ཨིདྷ་རཱིང་

ང་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་ཞུདྷ་ཐག་ཟཕཐ་དེ་ཡ་སྫོཐ་ཟྫོང་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་
རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ག་ཡ་

ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཟདི་

གཞི་ཕཝག་ཥའི་ཧབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་

ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཟབྲུག་མི་ག་ཡ་གིཥ་ རྫོང་ཁའི་ཏ་སྙཐ་ཐང་ཡིག་སྡེཕ་ཚུ་ གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་རག་
ལུདྷ་ཟཏཕ་ཚུགཥ་ནི་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་

ག་དེ་དྲག་དྲག་

ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཟདི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་ ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ བྷཥ་སྲུང་ཐང་ཐཡ་ཁྱཕ་སྫོབྷ་སྦེ་གཎང་ཚུགཥ་
ནའི་རུ་སྫོདྷ་ཐང་ཕཅཥ་ ཡང་ལཱིགཥ་གདྷབྷ་རྫོ་ཥ་པྫོ་ཁྱི་རྫོ་ཟླ་ ༥ ནའི་ཚེཥ་ ༡༡ ལཱི།

ཚེ་ཐཕང་དྷྫོཡ་བུ།
དྲུང་ཆེདྷ།
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སྔོདྷ་ཕརྗོཐ།
༉

ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐཐ་ཡིག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་མིང་ཚིག་ཐང་།

བ་ཚིག

ཁྱཐ་ཚིག ཐབྱེ་ཚིག ཕྲཐ་ཚིག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏ་སྙཐ་འྫོཐ་ཙཐ་ག་ཡ་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཐང་
ཟལར་ཏེ་

གོ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་གོ་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཚུ་

ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་

ཆ་ཙང་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་དེཕ་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

གོ་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཅདྷ་གྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཐང་།

བྷ་གཞི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ལཱི་

ལདྷ་སཡ་གྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ་བྷ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ། ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཚུ་གིཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཡ་ ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཁ་སྐཐ་བྷཥ་སྲུང་
ཟཕཐ་ནི་ཐང་ཟབྲེར་ གཝདྷ་ལཱི་གོ་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ནི་ཐང་ ཐཡ་ཁྱཕ་གཎང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་
བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཟབྱུང་ཚུགཥ་ནའི་ཁཡ་

སྐཐ་ཡིག་གི་རག་ལུདྷ་གཅིག་བྷཚུངཥ་

ཕཞྫོ་ནི་ལཱི་འང་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།
མི་རིགཥ་ཀྱི་ཟཕེར་རིབྷ་ཐང་ ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་
ལཱི་
གིཥ་

ཁ་སྐོང་ཐང་ཟགྱུཡ་ཕ་ཟབྱུང་ནི་ཟདི་

མིང་ཚིག་གི་ཏ་སྙཐ་

ཁ་སྐཐ་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་ཟགྲོ་ལཱིགཥ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་

ཚིག་བྷཚྫོཐ་རྙིངབྷ་གི་རིགཥ་ཚུ་འང་

དུཥ་ཐང་དུཥ་སུ་ལུགཥ་ཕཅོཥ་ཐང་ཕསྒྱུཡ་ཕཅོཥ་

ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། ཚིག་བྷཚྫོཐ་གཥཡན་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་འང་ ཚིག་བྷཚྫོཐ་རྙིངབྷ་
ཚུ་ལཱི་གཞི་ཕཅོར་ཐགོ་ནའི་ཁཡ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཟགྱུཡ་ཕ་ཐང་

འཡ་རྒྱཥ་གོང་ཟཕེར་གྱི་གདྷཥ་

སྟངཥ་ཚུ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ རྒྱར་སྤྱིའི་གདྷཥ་ཙཐ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཚུ་ ཙངབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཀུདྷ་གྱིཥ་ཡིཐ་ཆེཥ་ཐང་ཆ་ཕཝག་ཕསྐྱེཐ་ཚུགཥན་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐགོན་རཥ་ཕརྟེདྷ་
ཐ་རུཥ་རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་རཥ་ གཞུང་ཟབྲེར་རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོ་
ཟདི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།
ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཐང་གཝདྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་

ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྒྱར་འྫོངཥ་

སྐཐ་ཡིག་ཟདི་ མི་ཡཕཥ་རཥ་མི་ཡཕཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ གྲ་བྷ་བྷཥ་གྲུ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ རག་ལུདྷ་
རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་དེ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐན་ཅིག་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ གམྫོ་ཕྫོ་ཟབྲུག་མི་ག་ཡ་གིཥ་སྤྱི་བྷཐུདྷ་
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གྱི་ཏྫོག་རཥ་ ཟཕྲར་ཐང་ཕུགཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་གཎང་ ཁ་སྐཐ་གཅིག་སྦེ་སཕ་ཞིདྷབྷ་
རཥ་

རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་ཟདི་ལཱི་

ཕརྩི་ཕཀུཡ་ཐང་ཐག་སྣང་ཟཐེཕ་ཅིག་ཕསྐྱེཐ་དེ་

ཚུར་ཕཞིདྷ་དུ་གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

རག་ལུདྷ་

དེ་ཕཟུབྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ ངེཥ་ནཡ་དུ་ཡང་གི་སྐཐ་ཡིག་གི་བྱུང་ཡཕཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཐང་ཁེ་པདྷ་ཚུ་འང་ ལུགཥ་ཞིབྷ་སྦེ་
ཤེཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།
དེ་འང་སྤྱིཡ་ཕཎང་གིཥ་ ང་ཕཅཥ་ཡ་ཟགྲོ་ཕ་མིའི་རིགཥ་ག་ཡ་ལཱི་ ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་
ཐྫོདྷ་ལཱི་

སྐཐ་ཡིག་ཟདི་མེཐ་ཏཕཥ་མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ།

གཉིཥ་སྦེ་ས་གོ་ཐགོ་ནའི་ཁཡ་

སྐཐ་ཡིག་ཟེཡཛྷ་ཐ་

ཁ་སྐཐ་ཟེཡ་མི་ཟདི་གམྫོ་ཕྫོ་ཡ་

ཁ་སྐཐ་ཐང་ཡི་གུ་

གཞི་རྩ་སྒྲ་ཐང་ཐབངཥ་རཥ་

ཟཕྲྫོཥ་ཏེ་ མི་རིགཥ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་མིང་ཚིག་དེ་ཐང་དེ་ལཱི་ གོ་ཐྫོདྷ་དེ་ཐང་དེ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ གོབྷཥ་
གཤིཥ་ཚུཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ མིང་ཚིག་ཕརྗོཐ་ན་གསུབྷ་གྱི་ཏྫོག་ལཱི་ངོཥ་ཟཛིདྷ་གྲུཕ་གྲུཕ་ཅིག་ཐང་།
དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཡི་གུ་ཟེཡ་མི་ཟདི་འང་

ངོ་བྷ་ཁ་སྐཐ་ཀྱི་སྒྲ་གཐངཥ་རཥ་རྫོགཥ་སུ་ཅིག་མེཐ་རཱིང་

སྤྱིཡ་ཕཎང་མིང་ཚིག་གི་ཏ་སྙཐ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

སྒྲ་གཐངཥ་བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ་ཀྱི་

ཡིག་

གཟུགཥ་ཟདི་ལཱི་ཡི་གུ་ཟེཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་ཁ་སྐཐ་ཐང་ཡི་གུ་གཉིཥ་རཥ་

ཁ་སྐཐ་ཟདི་ཧེ་བྷ་ཐཡ་ཐགོན་ཐང་

ཡི་གུ་ཟདི་

ཤུར་བྷ་ཁ་སྐཐ་ཀྱི་སྒྲ་གཐངཥ་ལཱི་གཞི་ཕཅོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྒྲ་རིག་གི་བྷཁཥ་བྷཆོག་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་
ཐྫོ་འྫོཐན་རཥ་ ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟདི་འང་ ཥ་སྟེང་ཟདི་དྷང་ཟབྲུག་མི་ཟགོ་
ཐང་ན་ཆགཥ་ནའི་དྷབྷ་དུཥ་རཥ་ཡ་

ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་གྱི་ཁ་སྐཐ་ཅིག་སྦེ་ཐཡ་ཐཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་

ཐངོཥ་ཤུགཥ་ཕརྒྱུཐ་གསུབྷ་གྱི་སྒྲུཕ་བྱེཐ་ཚུ་རཥ་ གཥར་རིར་རི་སྦེ་ས་གོ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།
དེ་འང་རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་ ༦༩ ན་ཐགེ་ཕཤེཥ་ཐགེ་ཟདུདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་བྷཆོག་གིཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་
ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་གདུར་ཞིང་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་དྷགཥ་བྷྫོའི་ལྗོངཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཟབྱུང་བྫོ་གཥཡ་རྣ་ཕའི་
རྒྱདྷ་ཐང་། རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་ ༡༠ ན་ནཌྷ་ཆེདྷ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཆོཥ་རྒྱར་གྱིཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་
ལྷྫོའི་ཆོཥ་ཟབྱུང་ཕསྟདྷ་ན་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་ཟཇབྷ་བྷགོདྷ་སྫོདྷ་བྷཏའི་ཟཕྲེང་ཕ་གཉིཥ་དྷང་
6
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གསུངཥ་འྫོཐ་མི་ཐང་ཟལར་ན་ཅིདྷ་ སྤྱི་རྫོའི་ཕརྩི་སྫོར་ ཨེ་ཌི་(AD) བྷ་ཐཡཛྷ་བྷ་ཙཐ་ དེའི་
གོང་གི་ཕརྩི་སྫོར་བི་སི་ (BC) ཟེཡ་མི་ཟདི་འང་བྷ་ཐཡ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ ཟགྲོ་ཕ་མིའི་ཚེ་རྫོ་ཕཞི་ལ་
ཐང་ཉིཥ་ལའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་ སྤུངཥ་ཏངཥ་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ་ཐག་
ན་ཅིག་དྷང་ཡ་

མི་རིགཥ་བྱུང་སྟེ་འྫོཐན་རཥ་

སྐཕཥ་རཥ་ཡ་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་

རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཟདི་འང་

དུཥ་དེའི་

རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐཐ་ཟདི་ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་རྙིང་ལྫོཥ་ཅིག་གི་

གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།
སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་འྫོཐ་

ནའི་ གཡུཥ་ཕྫོགཥ་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་སྐཐ་ཡིག་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་འྫོཐ་རཱིང་ ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་
ངོ་རྟགཥ་སྤྱི་བྷཐུདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རུ་ཐམིགཥ་ཕཥར་སྦེ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་

དེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ང་ཕཅཥ་ཡ་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་འང་

གཡུཥ་སྐཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཉི་ཤུ་ལྷགན་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་གྲཥ་རཥ་

རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐཐ་ཟདི་སྔོདྷ་ཐང་ཕུ་

དུཥ་ཡཕཥ་ ༡༧ ནའི་དྷང་རཥ་ཡ་ ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོག་གིཥ་ རྒྱར་ཁཕ་
ཟདི་དྷང་ ལཱིགཥ་གཉིཥ་ཟཁོཡ་རྫོཥ་ཕསྒྱུཡ་ནིའི་ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་གྱི་ཁ་སྐཐ་ཐང་། རྫོང་གཞི་ཚུ་
དྷང་ཕཞུགཥ་མིའི་ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཚུ་གི་གསུང་སྐཐ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་སྦེ་ཐབུ་ཕཙུགཥ་གདྷང་
ནུག

དེ་རཥ་ཚུཡ་

རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་སྡེ་སྲིཐ་ལ་ཡཕཥ་ཐང་བྷཁདྷ་ལ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་འང་

ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་རྫོང་ཁའི་ཏྫོག་རཥ་ཡ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་གདྷང་འྫོཐ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་
ལྷག་ནཡ་དུ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཅདྷ་གྱི་ཕཐག་ཉིཐ་ མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་འང་ ཆོཥ་
སྲིཐ་ཟུང་ཟབྲེར་གྱི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་གི་ཏྫོག་ལཱི་ཡ་གདྷང་སྟེ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱངཥ་ནུག
ཐམིགཥ་ཕཥར་དུ་ མི་ཐཕང་ཟབྲུག་རྒྱར་གསུབྷ་ན་བྷཆོག་གིཥ་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༧༠ ལཱི་ཟབྲུག་
རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཟཐུཥ་མི་སྦེ་ཟཛུར་ཞུགཥ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ ཟབྲུག་གི་
རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་ཟདི་རྫོང་ཁ་ཨིདྷ་ནའི་གཎདྷ་ཟབེཕཥ་ཐང་དྲིར་ཕསྒྲགཥ་ཚུ་
འྫོངཥ་ལཱི་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

ཟཚབྷ་གླིང་

མི་ཐཕང་ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཞི་ན་ཐནར་ཟཇིགཥ་མེཐ་སེངྒེ་ཐཕང་
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ཕྱུག་བྷཆོག་ཐང་

མི་ཐཕང་ཟབྲུག་རྒྱར་ལྔ་ན་ཐནར་ཟཇིགཥ་མེཐ་གེ་ཥཡ་རྣབྷ་རྒྱར་ཐཕང་ཕྱུག་

བྷཆོག་གིཥ་འང་

རྫོང་ཁ་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ་ནའི་ཕཀཟ་རྒྱ་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་གདྷང་ཐང་གདྷང་

ཕཞིདྷ་དུ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ང་ཕཅཥ་ཡ་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཟདི་
ནི་ཟདི་གིཥ་

སྔོདྷ་བྷ་ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ལཱི་བྷངཟ་ཕརྙེཥ་མི་ཅིག་ཟཕཐ་
ཕག་ལཱ་ག་ཅི་གདྷང་རཱིང་

ཟབྲེར་ལཱི་གཟིགཥ་ཐགོན་རཥ་རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་ཟདི་འང་
ཐངོཥ་སུ་ཕག་ལུདྷ་བྷཚཐ་བྷཚཐན་ཅིག་ཐང་།

རྟགཥ་ཐང་རྟེདྷ་

ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཁོ་ཡ་གིཥ་ཡ་

ཤུར་རཥ་ཆོཥ་རྒྱར་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་མི་

ཐཕང་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་ རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་སྦེ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་གདྷང་བྷ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ ཐ་ལྫོའི་ཕཡ་
དྷ་འང་ཕག་ལུདྷ་བྷཚཐ་ཐང་བྷཚཐ་ཕཞིདྷ་འྫོཐ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ལུགཥ་ཞིབྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཁཡ་ སྐཐ་ཡིག་གི་གཞི་རྩ་ཟདི་འང་ ཆོཥ་སྐཐ་ཐང་ལུགཥ་སཡ་ལྷའི་སྐཐ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་
ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་སྐཐ་ལཱི་ཕག་ཆགཥ་ཕཝག་སྟེ་ ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཐང་བྷཇར་ཚུགཥ་ནའི་ཐགོཥ་ན་ཚུ་འང་
སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཟདུག
དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་རྩ་ལབྷཥ་ཆེདྷ་བྷྫོའི་རྩ་ཙདྷ་ ༡ ནའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ ༨ ནཡ་
༼རྫོང་ཁ་ཟདི་ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་ཨིདྷ༽

ཟེཡ་ཟཁོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

རྩ་ཙདྷ་

༦

ན་དྷང་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ ༣ ན་ ༼ཡང་སྫོཡ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ནའི་མི་ཁུངཥ་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞུ་ཡིག་ཕུར་ཕའི་མི་ངོ་
ཟདི་འང༽ ཟེཡ་ཕའི་དྷང་གསེཥ་ག་ནཡ་ ༼རྫོང་ཁ་སཕ་ནི་ཐང་ཟབྲི་ཚུགཥ་ན༽ ཟེཡ་ཚུཐ་དེ་
འྫོཐ། དེ་གིཥ་འང་བྷ་ཙཐ་ནཡ་ ཧེ་བྷ་སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༧༤ ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་ཆེདྷ་
བྷྫོའི་ཙྫོགཥ་ཐེངཥ་ ༤༡ ནའི་གྲོཥ་ཆོཐ་རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ སྤྱི་རྫོ་ ༢༠༠༧ གྱི་ཙྫོགཥ་
ཐེངཥ་ ༨༧ ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་གྱི་གྲོཥ་ཆོཐ་རདྷ་ཐེངཥ་ ༢༥
དྷང་ ལྷདྷ་ཁག་ཐང་རཥ་ཁུངཥ་རཥ་སྡེ་ཚུ་གིཥ་གམྫོཥ་ནའི་ ཟབྲུག་མི་འྫོངཥ་ཀྱིཥ་ ངེཥ་ནཡ་
དུ་རྫོང་ཁ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག
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ཐ་རཱིང་སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༨༦ རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ སྤྱི་རྫོ་ ༢༠༡༧ ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་
ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཙྫོགཥ་ཐེངཥ་ ༣༡ ཚུདྷ་གྱི་གྲོཥ་ཆོཐ་ཐང་ ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཡིག་ཙང་གི་སྲིཐ་བྱུཥ་ཐང་
ཏཕཥ་རབྷ་ཡིག་ཆ།

དེ་ཐང་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

གཞུང་སྐྱོང་ལུགཥ་ལྡདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་

ཟཆཡ་གཞི་ཐང་སྲིཐ་བྱུཥ་ལུ་ལ་ཅིག་དྷང་ཡ་ རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་
ཚུ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཚུཐ་དེ་འྫོཐ།
ཐ་ལྫོ་ང་ཕཅཥ་ཡའི་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་
སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་གྲངཥ་སུ་རྒྱར་ཁཕ་ཆུང་ཀུ།

ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་རྒྱར་ཁཕ་སྫོབྷ་
མི་རྫོཕཥ་ཉུང་དྲགཥ།

ཐནར་ཟབྫོཡ་

ཐཀོདྷ་དྲགཥ། ཐབྷག་སྟྫོཕཥ་མེཐ། ཟཕྲུར་སྟྫོཕཥ་མེཐ། མི་སེཡ་ལཱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་གྱི་གདྷཥ་ཙཐ་
ག་ཕྲ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐན་རཥ་

ག་ཅིའི་ཏཐ་རཥ་ཕལ་རཱིང་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་ཅིག་མེཐ།
ཕམདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་སྦེ་

ཨིདྷ་རཱིང་ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་

ཐྫོ་

ཡང་ཐཕང་ཡང་

ཐནཟ་བྷཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ ཕཞང་རབྷ་ར་སྦེ་གདྷཥ་ཚུགཥ་མི་

ཟདི་ གམྫོ་ཕྫོ་ང་ཕཅཥ་ཡ་ལཱི་ ཐབུ་ཟལཐ་ཐབྷ་ན་ཆོཥ་རྒྱར་མི་ཐཕང་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ཐང་། རབྷ་ཐང་
ལཱིགཥ་སྫོར། ཆོཥ་ཐང་རིག་གཞུང། སྐཐ་ཡིག་ཐང་གྱོདྷ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐུདྷ་བྷྫོང་བྷ་ཡིདྷ་ནའི་
ཁྱཐ་ཆོཥ་

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ལུ་ལ་ཅིག་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཨིདྷ།

ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ་སྦེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ང་ཕཅཥ་ཡའི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་

སྲུང་སྐྱོཕ་ཀྱི་རག་ཆ་ཟེཡ་རཱིང་

དེ་ཕཟུབྷ་གྱི་ཁྱཐ་

ཆོཥ་ཚུ་ཨིདྷ།
ཁྱཐ་ཆོཥ་དེ་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ དེ་ཚུའི་གཞི་རྟེདྷ་གྱི་སྫོག་
རྩ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་མི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟདི་ལཱི་ གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ། གར་
སྲིཐ་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟདི་བྷཥ་ན་ཅིདྷ་
གཞུང་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་
ནའི་ཕསྒང་རཥ་

ང་ཕཅཥ་ཡའི་སྔཡ་སྫོར་གྱི་ཆོཥ་ཐང་རིག་

མིང་ཚིག་གི་ཏ་སྙཐ་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཟབངབྷ་ཨིདྷ།

ཏ་སྙཐ་དེ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཐང་ཟགྲོ་ལཱིགཥ་སྫོཐ་ལཱིགཥ་ཚུ་

ཏ་སྙཐ་ཟབང་
རིབྷ་གྱིཥ་

འར་ཏེ་ཟགྱོ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་མི་ཡཕཥ་གཥཡན་ཚུ་གིཥ་ ངབྷ་ངབྷ་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་
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གྱི་སྐཐ་ཡིག་ཐང་ རབྷ་སྫོར་ཚུ་ལཱི ་ཤུགཥ་ཏར་ཏེ་གོབྷཥ་གཤིཥ་ཚུཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྷཏཟ་ཟཇུག་
པ་བྷའི་སྐཕཥ་རཥ་འྫོཐ་ནའི་

རབྷ་སྫོར་ཐང་རིག་གཞུང་ཚུ་ག་ཡ་རྩ་མེཐ་སྦེ་ཟགྱོ་སྟེ་རྒྱར་ཁཕ་

ཡང་ཕམདྷ་གྱི་སྒྲུཕ་བྱེཐ་ཚུ་འང་ དེ་ཐང་དེ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནི་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐན་སྦེ་ ཟགྱོ་
ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
དེ་གིཥ་ཟཕཐ་ ནཱ་རཥ་པཡ་ སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟབྲུག་མི་ག་ཡ་ཐང་ ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱིཥ་དུཥ་རྟག་
བུ་གདྷཟ་བུ་ རྫོང་ཁ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཚུ་ག་ཡ་གིཥ་སྤྱི་བྷཐུདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཕཞེཐ་རྒྱ་ཆེ་ཥ་རཥ་
གདྷང་སྟེ་

སྐཐ་ཡིག་གཅིག་ལཱི་ཡིག་སྡེཕ་གཅིག་སྦེ་བྲིཥ་ཏེ་

ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟདི་

ང་ཕཅཥ་ཡའི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་

ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཚུ་གི་གཐྫོང་ཁཡ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་གོ་ཕདེ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ གཟི་ཕརྗིཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ལཱི་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་གང་དྲག་བྷཚཐ་གདྷང་ཟེཡ་ཞུ་ནི་
ཨིདྷ།
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ཚིག་བྷཚྫོཐ་རག་ལུདྷ་རབྷ་སྟྫོདྷ།
1.

རྩ་ཚིག་གི་རྗོཐ་སྒྲ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིཥ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ལྷདྷ་
ཏཕཥ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་ རྩ་ཚིག་གི་རྩ་ཕཡ་གའྫོ ་ལཐ་ slash (//) གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཡི་
གུ་སྡེཕ་སྫོཡ་མེཐ་མི་ཅིག་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ།

2.

གའྫོ ་ལཐ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཡི་གུ་

/ནཱ/

ཟེཡ་ཟྫོག་རཥ་ཟ་ཆུང་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཐང་

/ཀཟ/ ཟེཡ་ཟ་ཡིག་རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཟུབྷ་སྦེ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ རྗོཐ་སྒྲ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ལྷག་
ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨིདྷ།
3.

རྩ་ཚིག་ལཱི་ གོ་ཐྫོདྷ་གྱངཥ་ཁ་གཅིག་རཥ་ལྷག་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ ༡. ༢. ༣. ཟེཡ་ཧང་
གྲངཥ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

4.

རྩ་ཚིག་གི་ཚིག་སྡེའི་ཐབྱེ་ཕ་ཚུ་ ཟྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ།
ཀ༽
ཁ༽
ག༽
ང་༽
ཅ༽
ཆ༽
ཇ༽
༽
ཎ༽
ཏ༽

5.

མིང་ noun ལཱི་ (མིང)
བ་ཚིག་ verb ལཱི་ (བ)
ཁྱཐ་ཚིག་ adjective ལཱི་ (ཁྱཐ)
ཐབྱེ་ཚིག་ adverb ལཱི་ (ཐབྱེ)
གྱངཥ་ཁ་ numeral ལཱི་ (གྱངཥ)
ཟབྲེར་ཚིག་ conjunction ལཱི་ (ཟབྲེར)
ཚིག་ཕྲཐ་ preposition ལཱི་ (ཕྲཐ)
ཙྫོཡ་ཚིག་ exclamation ལཱི་ (ཙྫོཡ)
རིབྷ་གྲངཥ་ ordinal number ལཱི་ (རིབྷ)
ཚིགཥ་གྲོགཥ་ modal verb ལཱི་ (གྲོགཥ)

རྩ་ཚིག་ཟདི་བ་ཚིག་ (བ) ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ དུཥ་བྷ་ཟྫོངཥ་ན་ལཱི་ (བྷ)། ཐ་ལ་ཕ་ལཱི་(ཐ)།
ཟཐཥ་ན་ལཱི་(ཟཐཥ)། སྐུར་ཚིག་ལཱི་(སྐུར)། ཟེཡ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ།
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6.

རྩ་ཚིག་གི་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིཥ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཚིག་ཚུ་

ལཱི་ (རྫོང) ཐང་། ཆོཥ་སྐཐ་ལཱི་ (ཆོཥ)། ལུགཥ་སཡ་ལཱི་ (ལུགཥ)། རྒྱ་གཡ་ལཱི་
(རྒྱ)། ཨིང་ལིལ་ལཱི་ (ཨིང)། ཟེཡ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ།
7.

རྩ་ཚིག་ཟདི་ མིང་ཚིག་རྣབྷ་གྲངཥ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་

(རྣབྷ)

ཐང་12བྷངོདྷ་ཕརྗོཐ་ཨིདྷ་ན་

ཅིདྷ་ (བྷངོདྷ) ཟེཡ་ཕཀོཐ་འྫོཐ།
8.

རྩ་ཚིག་ཞེ་ཥ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་

(ཞེ)

ཐང་།

ཕམྫོག་ན་ཟེཡ་ངོ་ཙ་ཕའི་ཚིག་ལཱི་

(ཕམྫོག)།

རྩུཕ་ཚིག་ཟེཡ་བྷ་གུཥ་ནའི་ཚིག་ལཱི་ (རྩུཕ)། སྐྱོདྷ་ཕཎགཥ་ནའི་ཚིག་ལཱི་ (སྐྱོདྷ)། ཟེཡ་
ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ།
9.

གོ་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ་དྷང་
(ཁ)།

གོ་ཕ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཚུ་ལཱི་

ཟེཡ་ཕཀོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

དེ་དྷང་རྩ་ཚིག་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཁ་སྐོང་སྦེ་

རག་ལུདྷ་གྱི་ཕཀོཐ་ན་

ཐང་། རྣབྷ་གྲངཥ་ཀྱི་ཏྫོ་ཕཀོཐ། དུཥ་ཀྱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཀོཐ་དེ་
འྫོཐ།
10.

རྩ་ཚིག་ཚུ་གོ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
སྡེའི་ཐབྱེ་ཕ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རུ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ།
སྐཐ་ཐང་ལུགཥ་སཡ་རཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་

(ཐཔེ)།

ཟེཡ་ཚིག་

ཨིདྷ་རཱིང་ཚིག་གི་ཟབྱུང་ཥ་ཆོཥ་

བྷང་ལྫོཥ་ཡ་རྫོང་ཁ་དྷང་རག་ལུདྷ་ཐངོཥ་སུ་

ཟཏཕ་སྫོར་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་འང་བྷ་ཕཀོཐ་ནཡ་ཕཝག་འྫོཐ། དེ་འང་ བ་
ཚིག་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ དུཥ་གསུབྷ་ཆ་ཡ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་རྩ་ཚིག་ལཱི་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཟྫོཥ་ཟཕཕ་
ཐང་ཟལར་ཏེ་ དུཥ་གསུབྷ་རཥ་གཅིག་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ།
11.

རྩ་ཚིག་གི་གོ་ཐྫོདྷ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ རག་ལུདྷ་འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ལཱི་
གོ་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཝདྷ་ཚུ་ལཱི་ཟགྲེར་ཕལཐ་བྷ་བྲིཥ་ཕཡ་ ཚིག་དེ་
ཐང་ཟདྲ་ཟེཡ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ། དེ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ གོ་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབྱེ་ཁག་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་འང་
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ཚིག་དེའི་ ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། ཚིག་དེའི་ ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། ཟེཡ་ཁ་
གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་འྫོཐ།
12.

ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ཥ་ཆའི་མིང་ཐང་མིའི་མིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

རྗོཐ་སྒྲ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཐང་

དེ་ཟཕྲྫོཥ་

རཥ་ཕྱི་ཁའི་མིང་ཚིག་ཨིདྷབྷ་ས་གོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ལུགཥ་སཡ་གྱི་ཐབངཥ་ཐང་ རྫོག་ཡིག་
བྷཐུག་ཡིག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཥར་བྱེཐ་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ།
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༼ཀ༽
ཀ

/ཀཟ/

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཐང་ན། མིང་གཞི་པྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་སྐྱེཥ་

གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན། བྱེཐ་ན་བྷགྲིདྷ་ན། དྷང་གི་རྩྫོར་
ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་དྷང་ཕྲཐ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་

མེཐ། (ཐཔེ) ཀ་ཁ་ག་ང་ངོ་མི་ཤེཥ། །ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་
ཕསྟདྷ་ཟགྱུཡ་ཏཡ་ཡ་ཡ།།གཥར་བྱེཐ་ཀ་ཟབྲི་ཕའི་
སྐཕཥ་ལཱི་ཟབྲི་ཏངཥ་ཤེཥ་ཐགོ།
ཀ་ཀ

/ཀཟ་ཀཟ/

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་ལཱིགཥ་

སྫོར་ལཱི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥ་
སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཀ་ཀ་གིཥ་ཞིང་ཁ་ལཱི་ལཱ་

ཀ་ཀུ།

/ཀ་ཀུ/

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་

ཀུ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐགོ།
/ཀ་ཀུ་རཱི/

ཀ་ཁ།

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཀ་ཀུ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀཟ་ཁ/

(ཐཔེ) ཀ་ཁའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷ་ལྷཕ་དྷ། །རྫོང་ཁའི་བྲི་

ལྷག་ཤེཥ་མི་སྲིཐ།།
ཀ་ཁེཕཥ།

/ཀ་ཁེཕ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་ཀཛྷ་གི་རྫོགཥ་རཥ་
བྷཡ་ཐཔྱང་ནིའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཁ) ཀ་ཁེཕཥ་

ཟདི་ བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ཡ་ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་གཞི་ཚུ་གི་
ཀཛྷ་གུ་ཀ་ཁེཕཥ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ན་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཀ་
ཀ་ཀུ་རཱི།

ཀ་ཆེདྷ་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཀ་རྐྱང་ཏྫོཕ་ཨིདྷ།

ཀཛྷ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་དེཥ། བྱི་ལི་ཀ་ཀ་གིཥ་བྱི་ཙི་ཕཟུང་ཞཛྷ་
བྷཥ།

འང་ཞུགཥ་ཏེ་མེཐ་ནའི་གཥར་བྱེཐ་ཀ་རྐྱང་ན། (ཐཔེ)

༡. (མིང) (རྫོང) ཨུང་ཏག་ཕསྣཡ་

ཏེ་ཕཎགཥ་མི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་ཐང་ལི་ཛྷང་
ར་ཥྫོགཥ་ན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་འང་སྫོབྷ་

སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀ་ཀུ་རཱི་ཟདི་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་

ཀ་རྒྱདྷ།

/ཀ་རྒེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྦེ་བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀཛྷ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་

ནིའི་གོཥ་ཆེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆའི་རིགཥ། (ཐཔེ)
ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་གཞི་ཚུ་གི་ཀཛྷ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཀ་
རྒྱདྷ་ ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཟདུག
ཀ་ཅུང༌།

/ཀ་ཅུ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

སྒོ་སྒྲིག་གི་ཀ་ཅུང་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག
/ཀ་ཅུ/

༢. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་ དྷྫོཡ་གྱི་ཆག་སྦེ་འང་བྱིདྷ་

ཟཕཟ་གི་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ་རཥ་ཕརཕ་ནི་འྫོཐ་

ཀ་རྐྱང༌།

ཐང་གའྫོདྷ་ལཱི་ཀ་ཅུང་ཐཡ་གྱིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཕརཕཥ་ནུག

ཕཏུཕ།

/ཀ་ཅང/

ནའི་ཤིང་གི་ཀཛྷ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཟཕཟ་གི་གའཥ་

(མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་།

རྗེཥ་ཟཇུག ཕརྩེགཥ་ན། ཟཐྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་ནི་

ཀ་ཅུང་དྷང༌།

/ཀ་ཅུ་དྷ/

(མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་སྫོབྷ་

ཚུ་གི་ཀུདྷ་ཡ་སྒོ་ཁཡ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཐང་སྐུ་
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དྲུང་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་ཝར་ཟཚྫོབྷ་གདྷང་ཥ། (ཐཔེ) ཐ་

ཅི་ཡ་ཕརྩབྷ་རཱིང་རྒྱར་འྫོངཥ་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཐནར་

གདྷང་དེཥ།

ཨིདྷ།

རིཥ་ཀ་ཅུང་དྷང་སྫོཕ་ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཚུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་
ཀ་ཅོག་ཝང་གསུབྷ།

/ཀ་ཅོ་ཝང་སུབྷ/

ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི་ལཱི་གཞི་ཕཝག་སྟེ་བྷཚཐན་
ཀ་།

(མིང) (ཆོཥ)

དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ ལ་སྫོང་

(ཐཔེ) ཀ་་ཚུ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ།

སྐ་ཕ་ཐནར་ཕརྩེགཥ་ཐང་། ཅོག་ཡྫོ་ཀླུའི་རྒྱར་

ཀ་ཎྫོ་ཡ།

བྷཙདྷ། ཝང་ཡེ་ཤེཥ་སྡེ་གསུབྷ་གྱི་བྷཙདྷ་ཕསྡུཥ་

/ཀ་ཎྫོ་ཡ/

(མིང) (ཆོཥ) བབྷ་ཆོཥན་ཚུ་གིཥ་

གཎྫོཡབྷ་གཎངབྷ་ཐ་ཐགོ་ནའི་ཞངཥ་གཝྫོང་། (ཐཔེ)

ན། (ཐཔེ) ཀ་ཅོག་ཝང་གསུབྷ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་རྗེཥ་

བྷཙབྷཥ་ན་ཅིག་གིཥ་ཀ་ཎྫོ་ཡ་དྷང་ལཱི་དྲྫོ་ན་

སུ་དྲདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།
/ཀ་ཆེ/

(མིང) (རྒྱ) མི་ཚེ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཙྫོང་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་མི་རྒྱ་གཡ་གྱི་མི་རིགཥ་ཅིག

ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་

ཀ་ཆེདྷ།

/ཀ་/

གཎྫོཡབྷ་གདྷང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་ལྷ་ཁང་

ཀ་ཎྫོ་རིར་རི།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་གདུང་འཡ་ཕཏེག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/ཀ་ཎྫོ་རི་རི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་བྷཥ་རྒྱགཥ་རིར་རི་

ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཀཛྷ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་འྫོཐ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ལ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི།

ཀ་རྟགཥ།

ནའི་ཀ་ཆེདྷ་ཚུ་གུ་ན་ཉ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག
/ཀ་ཆེ་ཕཞི/ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི/

ཧ་ལཱི་ཟདི་ཀ་ཎྫོ་རིར་རི་ཅིག་ཟདུག

༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཕསྟདྷ་ནའི་སྫོར་ཟབྱེཐ་ཆེདྷ་ནྫོ་ བྷཡ་

༡. (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཅ་

ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ གོ་རིབྷ་མི་ཟཚྫོར་ནིའི་

ན་རྫོ་ཙཱ་ཆོཥ་ཀྱི་བྫོ་གྲོཥ་ཀྱི་སྫོཕ་བྷ་ རྔོག་ཆོཥ་སྐུ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

རྫོ་རྗེ། བྷཚུཡ་སྟྫོདྷ་ཐཕང་གི་རྫོ་རྗེ། མེཥ་སྟྫོདྷ་ཙྫོདྷ་

རྟགཥ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གསེཡ་སྐུ་ཟདི་ལྕགཥ་

ནྫོ། མི་ར་ཡཥ་ན་ཕཅཥ་བུ་ཆེདྷ་ཕཞི། (ཐཔེ) བྷཡ་ན་

སྒྲོབྷ་ཀ་རྟགཥ་ག་ན་དྷང་འྫོཐ།

རྫོ་ཙཱའི་སྫོཕ་བྷ་ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི་ཆ་ཡ་བྷཁཥ་གྲུཕ་

/ཀ་ཎ/

གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་བབྷ་ཨིདྷ།
/ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི/

/ཀ་ཎ/

༢. (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཡིག་གི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་

ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནིའི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) དྲང་

༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཀ་རྟགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཐནར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་ལ་ཕ་གམྫོ་ཕྫོ་ཆོཥ་

ལབྷཥ་ཐཔྱཐ་བྷཚཐ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

ཐང་རབྷ་སྫོར། མི་སྡེ་ཐནར་ཟབྫོཡ། ཡང་ཕཞིདྷ་

ཀ་ལྫོང༌།

གདྷཥ་སྟངཥ། གཞུང་སྐྱོང་ལུགཥ་ལྡདྷ་ཕཞི།

/ཀ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཐང་མྫོག་ཕུག་ཚུ་

གི་བྷགུ་ཎྫོ་བྷགུ་རཥ་པཡ་གདུང་ཐང་གཐངབྷ་ཚུ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གཞུང་གི་གོང་ཟཕེར་གྱི་རཥ་རིབྷ་ག་

ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོ་ཀ་བྷཐའི་ལྫོང་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་
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འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གདུང་

ཀ་ན།

ཁག་ཆེ།

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆོཥ་གདྷཥན་གིཥ་ཐ་ལྫོ་ཟབུབྷ་ནྫོ་

ཟདི་ཀ་ལྫོང་བྷགུ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀར་ཐགོན་
ཀ་ཉ་ར།

/ཀ་ཉ་ར/

(མིང) (རྒྱ) གྱི་ཅུ་ཆུང་ཀུ་ཁ་

ཏི་ཀ་ན་ལྷག་ཐྫོ།
/ཀ་ན/

རྫོག་བྷ་ནགཥ་ཀོ་ཕཤུཕ་ཐྫོ།
/ཀ་དུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་རྡུབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
ཀ་པཱ་ར།

ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཀ་རྡེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཀ་ཐཔེ།

ཀ་ཟཔདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཟུཡ་ཕཞི་

(ཐཔེ) ཀ་ཟཔདྷ་ཐཔྱངཥ་ན་ཅིདྷ་ཀཛྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་

བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་བྷགུ་ཐང་བྷཇུག་

ཀ་ཕ།

ཕཎྫོགཥ་ཕཎྫོགཥན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་རྐྱཕ་

/ཀ་ཕ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁང་

ཕཞང་ཁྲ་བྷྫོའི་དྷང་ལཱི། །གསེཡ་གྱི་ཀ་ཕ་ཕཙུགཥ་

ཥཡ་ཀ་དུབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཀ་རྡེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀཛྷ་གི་བྷགུ་རཥ་

ཀྱིཥ་ ཙྫོཥ་གཞི་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཙེབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཀར་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཀ་སྡེ།

/ཀ་ཕེདྷ/

ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྒྱུ་ཐཡ་གོཥ་

ལཱི་ཕཀར་མིའི་གདུང་། (ཐཔེ) ཀ་གདུང་ཟདི་ཤིང་
ཀ་རྡུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀ་ཁ་ལྷཕ་ནི་ཐང་བྲི་

བྷཡ་ཐཔྱང་ནིའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཡར་གྲིའི་

ཐང་། ཕརྒྱཐ། ཕཅུ་གཉིཥ་གང་རཱིང་ཅིག་གི་བྷགུ་

ཀ་རྡུབྷ།

/ཀ་པེ/

ཕཞྫོ་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཅིག་རཥ་ཞུ་ཐགོ།

ཀཛྷ་གི་ཡ་ཎྫོ་བྷ་ཞབྷ་ནཡ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་
/ཀ་རྡུང/

(མིང) (ལུགཥ) ཀན་ལི་ཐང་ཟདྲ།

ནིའི་ཐཔེ་ཡིག (ཐཔེ) ཀ་ཐཔེ་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཡིག་

རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཀ་གཐདྷ་ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་

ཀ་གདུང།

/ཀ་ན་ར/

(ཐཔེ) ཀ་པཱ་ར་དྷང་ལཱི་ཕདུཐ་རྩི་བླུགཥ་ནུག

སྦེ་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀཛྷ་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་

ཚུགཥན་ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) སྤྲིདྷ་ཕར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐཀཡ་མེའི་ཡཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀ་ན་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་

འྫོཐ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཀ་རྡུབྷ་འང་ལུ་ལ་ཡ་
ཀ་གཐདྷ།

༡. (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ ཀ་བྲིཥ་ཏེ་

ཕལཕ་ཕཝག་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀ་ཉ་ར་གིཥ་
ཀ་དུབྷ།

/ཀ་ན/

འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་

ཀ་ཕའི་ཐཔུངབྷ།

ན་གོ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ ཡིག་ཟབྲུ་ཕཞི་རུ་ལཱི་སྡེ་ཙདྷ་

/ཀའི་པུངབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀ་ཕའི་

ཨོར་ཀོ་ཟཙབྷ་ཅིག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཚེ་རིར་གྱི་ཟྫོག་

རུ་སྦེ་ཐབྱེཛྷ་ཐ་ སྡེ་ཙདྷ་ཐང་ན་ཀ་ཁ་ག་ང་།ཕཞི་ལཱི་

རཥ་བྷཡ་འྫོཐ་ནའི་ཀ་ཕའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀ་ཀུ་ལཛྷ་ཐ་ཐང་ན་ཀ་སྡེ་རཥ་

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཀ་ཕའི་ཐཔུངབྷ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
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ཀ་ཕའི་ཡརན།

/ཀའི་རུན/

(མིང) (རྫོང) ཀ་ཕའི་

ཀ་གཞི།

ཐཔུངབྷ་གི་ཟྫོག་རཥ་བྷཡ་ཕརྐོ་འྫོཐ་ནའི་དྷྫོཡ་ཟཛིདྷ་

ཁོ་ཀ་གཞི་གི་རྒནྫོ་ཨིདྷ།

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག
/ཀ་རྦུ/

ཀ་གཞུ།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞིཥ་ཚུ་དྷང་སྐུ་

གཐདྷ་གཞུ་ཐང་གཞུ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

བྷ་རཥ་པཡ་བྱེ་གཐང་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཀ་གཞུ་ཕཙུགཥན་ཐ་ཕྲང་ཥ་ཕཀར་ཏེ་

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་ཀ་སྦུག་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁྲ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་

ཀ་ཡི།

ས་ཀྲག་གི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཀ་བྷ་རཱི་ན་གིཥ་སྐུ་

གའཟ།

རྐྱཕ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གི་ཐིང་གཞི་

ཀ་ཡ།

ཟདི་ཀ་བྷ་རཱི་ན་གིཥ་རྐྱཕ་ནུག
/ཀ་མྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཚིག་རྐང་རུ་རུ་དྷང་

ཀ་ར།

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་གི་ཨོར་ཀོ་

/ཀ་ར/

ཀ་ར་རྡིག

(མིང) (རྫོང) ས་འང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཀ་ར་རྡིའི/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཀ་ར་གིཥ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་གི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཕཐ་ནིའི་ར་ཆཥ། (ཐཔེ)

ཐང་ཕསྡུཥ་ན་ཅིདྷ་བྱུ་རིརབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཀ་ར་རྡིག་ཚུ་ཟཕག་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཀཛྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཀ་ཚིགཥ་རྡིག་རྡིགབྷ་

/ཀ་ཛྷང/

(མིང) (རྫོང) ཥ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་

ཀ་ར་ཟདི་ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

བྷགུ་རཥ་པཡ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱཥ་ན་ཅིདྷ་ཚེ་རིར་ཕཟུབྷ་

ཀ་ཛྷང་།

(མིང) (ཆོཥ) གུ་ཡབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག

/ཀ་ཡ/

གཎང་ནི་འྫོཐ།

ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ཀ་རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

(ཙྫོཡ) (རྫོང) ཁ་ཡི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཥ་ཙྫོདྷ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་གུ་ཀ་ཡ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་
/ཀ་ཚི/

/ཀ་ཡ/

ཀ་ཡག

གཥར་བྱེཐ་གོ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ ཕརྩབྷ་

ཀ་ཚིགཥ།

/ཀ་ཡི/

ཀ་ཡི་ལཱ་དེ་ཕཟུབྷ་ཅིག་འང་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་

ཕཞེངཥ་ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཐིང་གཞི་སྦེ་འང་

ཀ་རྩྫོབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཐང་གདུང་གི་

ཕཙུགཥ་ནའི་ཤིང་ཆ་ཅིག (ཁ) ཀ་གཞུ་ལཱི་རྒྱརནྫོ་

གོ་ཅིག (ཁ) ཀ་སྦུག་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ཡ་བྷཏཟ་

/ཀ་བྷ་རཱི་ན/

/ཀ་གཞུ/

ཕཡ་དྷ་ཐབྱིཕཥ་གཞུ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་

ངར་གདྷང་ཥ་ཐང་གཥྫོརཛྷ་ཙྫོགཥ་ཕཞེཥ་ཥའི་ཥ་

ཀ་བྷ་རཱི་ན།

(མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་

རྫོང་ཁག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཅིག་གི་མིང་། (ཐཔེ)

ན་ཏྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཀ་ཆེདྷ་གུ་་ཀ་ཕའི་ཡརན་
ཀ་སྦུག

/ཀ་གཞི/

སྟེ་ཟགྱོ༌ནི༌འྫོཐ།
ཀ་ར་པིང་ཀ།

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཁག་

/ཀ་ར་པིང་ཀ/

(མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་

བྷཏཟ་བྷ་རཥ་པཡ་སྫོཐ་མི་ བ་སྐཐ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཅིག་གི་མིང་། (ཐཔེ) ཀ་ཛྷང་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀ་ར་པིང་ཀའི་སྐཐ་ཟདི་སདྷ་ཎྫོང་

གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་དྷང་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ནུག

ཎྫོ་ཟདུག
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ཀ་ར་རབྷ།

/ཀ་ར་རབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀ་ར་རྡིག་ཐང་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀ་ལ་ཀ་ནི་གི་ཙྫོཐབྷ་ཞིབྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཀ་ར་རབྷ་དྷང་ལྫོ་ཟཕཐ་ཕཝག་ནུག
ཀ་རཥ།

/ཀ་ལུ/

ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་དྲི་ཕ་

ཀ་ལ་རྩྭཛྷ།

ཕཀོཐ་ཏངཥ་ཀྱི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཀ་རཥ་ཁོ་རུ།ཀ་

ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་

༢. (མིང) (རྫོང) ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཐང་ཥ་གོ་ཟདྲི་

ཀ་ལ་རྩྭཛྷ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་འཡ་སྐྱེཐ་

ཕའི་དྲི་ཚིག (ཐཔེ) ཀ་རཥ་སྟྫོདྷ་ཞིག? ཀ་རཥ་ག་

ཕཎགཥ་མི་ཕཅུག་ནཥ།

ཏི་འྫོཐན? ཀ་རཥ་ག་ཨིདྷ་སྫོ? ཀ་རཥ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཆ་
ཡྫོགཥ?
ཀ་ལི།

ཀ་ཤིང།

ཀ་ཤུཕཥ།

(ཐཔེ) ཆུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཙཡཛྷ་ཐ་ཀ་ལི་ཕསབྷཥ་

ཀ་ལི་བྷགུ་ཎྫོ།

/ཀ་ལི་བྷགུ་ཎྫོ/

ཐང་ཟདྲ།
ཀ་ལ

/ཀ་ལ/

/ཀ་ལི་ཆོ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཙཐ་སྦེ་

ཤུཕཥ། (ཐཔེ) ཀ་ཛྷ་ན་ཏྲ་ཅདྷབྷ་ཚུ་ལཱི་ཀ་ཤུཕཥ་
རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝགན་ཨིདྷ།
ཀ་ཕལཐ།

(མིང) (རྫོང) ཀ་ལི་བྷགུ་ཎྫོ་

༡. (མིང) (རྫོང) ཚིག་གི་ཏྫོག་

ཕཀོཐ་ནའི་རྩྫོབྷ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཀ་ཕལཐ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་

(མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་སྫོཐ་

ཕརྩབྷཥ་ཕཝག་ནུག
/ཀ་ཤེ/

བྷཇུགབྷ་དྷང་ཀོ་ཐཀཡནྫོ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

༢. (མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་གི་ཕལཐ་ན།

(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཀ་ཕལཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཀ་ལ་བྷྫོ་ཟདི་ལཱི་རྭཛྷ་མེཐ།
/ཀ་ལ་ཀ་ནི/

/ཀ་ཤེ/

བྷཏཟ་ཕཡ་གསུབྷ་གང་རཱིང་ལཱི་ཀ་སཐ་སུབྷ་ཅུ་

མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྤུ་ཁ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

ཀ་ལ་ཀ་ནི།

(མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་

ལཱི་རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་

(ཐཔེ) ཀ་ལི་བྷགུ་ཎྫོ་གུ་ཁ་ཐནག་སྟེ་ཆུ་ཟཐུང་ནི་མི་

ཀ་ལི་བྷཆོ་ཎྫོ།

/ཀ་ཤུཕ/

ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷང་ཀཛྷ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཚུ་སྤུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཕཞྫོ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག
ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཤིང་།

ཐགོན་ཨིདྷ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཐ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག
ཏེ་ཕཝག་ཐགོ།

/ཀ་ཤིང/

(ཐཔེ) ཀ་ཤིང་ཟདི་ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་ཅདྷ་ཐདྷ་གྱི་ཤིང་

(མིང) (རྒྱ་གཡ) ཆུ་ཕསབྷ་ནི་ཐང་གཎང་

/ཀ་ལི/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཞིང་དྷང་

རཥ་པཡ་གཡུཡ་བྷ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩྭ་ཟཐཕ་བྷ་

རཥ་ཀ་རཥ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ།
/ཀ་རཥ/

/ཀ་ལ་མྫོའུ/

ཀག

(མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་

/ཀཟ/

༡. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཟླཛྷ་ཝག་དུཥ་

ཚུ་པྫོག་ནའི་གདྷྫོཐ་ཟཚེ། (ཁ) ཀག་ལཱི་སྐག་ཐང་

དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་མི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་

སྐེག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་ཐང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)
དུཥ་ཅི་ང་རྫོ་ཀག་པྫོགན་ཨིདྷ།
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/ཀཟ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕྫོག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

ཐཡཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཕྫོཐ་བྷཚུཡ་ཕུ་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་

དྷ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཨེདྷ་ཅུང་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་

ཀབྷ་ཙང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བབྷ་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕྫོ་གིཥ་ཕྫོག་གི་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཀག་ཕཞྫོ་དེཥ།
ཀག་ཀག

/ཀག་ཀ/

ཀབྷ་སིག་སི།

(མིང) (རྫོང) ཕགཟཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་

ཀང་ཉ།

/ཀང་ཉ/

ཅིག་ཟདུག
ཀཛྷ།

༡. (མིང) (རྒྱ་གཡ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐཕྫོག་

༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་ཞབྷ་ར་

/ཀཛྷ/

ཥྫོགཥ་ནའི་གདུང་ཐང་ཏྫོག་ཆ་འཡ་ཕཏེག་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཞ་ནིའི་ཐུཡབྷ་བྷགུ་ཎྫོ་རྩང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལཱི་ཤིང་ཐང་རྩིཥ་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་

(ཐཔེ) རྒྱ་ཐུག་ཞཛྷ་ཐ་ཀང་ཉ་གིཥ་ཟཐུ་སྟེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།
/ཀང་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མིག་ཁཡ་བྷ་

རྐྱཕ་ནའི་སྫོཐ་རབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཀབྷ་སིག་སི་

ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཀག་ཀག་ཟེཡ་ཡ་ཕགཟ་
དེཥ།

/ཀབྷ་སི་སི/

ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་གི་ཀཛྷ་ཚུ་ག་ཡ་ན་ཉ་ཕརྐོ་སྟེ་

༢. (མིང) (རྒྱ་གཡ) ལཱིཐ་ཐང་ཥ་ཚུ་ཕརྐོ་ནིའི་

ཕཙུགཥ་ནུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་རྩང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་

༢. (མིང) (རྫོང) གློག་མེ་ཐང་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་ར་

/ཀཛྷ/

རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཀང་ཉ་ཕཤེཐ་དེ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཏགན་ཚུ་སྤྲིང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ར་

ཀན་ལི།

(ཐཔེ) གློག་མེའི་ཀཛྷ་གུ་རྫོ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལཱིཐ་ཕརྐོ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཀན་ལི/

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཥ་ཁཡ་ཕརཕཥ་མི་ཅིག

༡. (མིང) (རྫོང) མིའི་ཏྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཀན་ལི་སྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཀན་ལི/

ཀཛྷ་ཕཞི་སྐོཡ།

༢. (མིང) (རྫོང) མིའི་ཏྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ་རཥ་

ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཥ་ལཱི་ཀཛྷ་ཕཞི་སྐོཡ་ཟཏཕ་དེཥ།

ཕཀང་སྟེ་ཟདུག

/ཀབྷ་ཙང་ཀཟ་རྒུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་

ཕྫོགཥ་ཕཞི་ལཱི་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཀན་ལི་དྷང་ཕདུཐ་རྩི་
ཀབྷ་ཙང༌ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐང།

/ཀཛྷ་ཕཞི་ཀོ/

ཀཡ།

/ཀཟ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་སེཡནྫོ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ ཆང་ཕམྫོ་ནི་

(མིང)

(ཆོཥ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆེ་ཕ་ཕཞི་རཥ་ཀརྨ་ ཕཀཟ་

ཐང་ཕྱེ་ཟཏག་ནིའི་རྒྱུ་སྦེ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

དྷབྷ་ན་ཚུ་ཀཡ་ཕརྔ་དེཥ།

(ཁ) ཀརྨ་ ན་དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ན་གིཥ་ཕྫོཐ་བྷཐྫོ་

ཀཡ་བྷགུ་གདྷགབྷྫོ།

ཁབྷཥ་ཀྱི་ཥ་ཁུར་ཀབྷ་ནྫོ་གདྷཥ་དྷང་ལཱི་སྒྲུཕ་ན་

/ཀཟ་རྒུ་རྣབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟབྱུ་

གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་ཁཡ་ཀཡ་བྷགུ་

ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་བྷཚཐ་དེ་སྫོཕ་བྷའི་ཕརྒྱུཐ་ན་ལུ་ལ་བྱུང་

གདྷགབྷྫོ་ཕཎཕ་ཕཝག་ནུག

འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཀབྷ་ཙང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཟེཡ་ཐཡ་

ཀཡ་ཐི།

/ཀཟ་ཐི/

(མིང) (རྫོང) ནཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

སཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཉིདྷ་གདུགཥ་ཐང་ཟདྲཛྷ་
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སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལྕགཥ་གཟེཡ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) གྱང་

ཀརྨ་ གླིང་།

ཕཝག་ནུག

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གཡུཥ་ཀརྨ་ གླིང་ཨིདྷ།

གི་རྫོགཥ་ལཱི་ནཡ་ག་ཡ་ཀཡ་ཐི་ཕརཕ་སྟེ་སཡ་
ཀཡ་དྷག

ཀརྨ་ ནཀྴི།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་

ཀཡ་ཕྱེ།

/ཀཕ་ཕྱི/

གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་འང་སྲིཐ་ རྒྱར་ཕ་ཀརྨ་ ན་སྐུ་
ཕྲེང་གཉིཥ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་ཀརྨ་ ནཀྴི་གིཥ་ཆོཥ་

རཥ་ཟཏག་སྟེ་ཏརཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཞ་

གདྷང་དེཥ།

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀཡ་ཕྱེ་ཟདི་བྷཡ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

ཀཡ་ཞིང༌།

ཕསྣཐ་ཞཛྷ་ཐ་ཞིབྷ།

/ཀཡ་བྷ་ཀཟ་རྒུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ཀཡ་

ཕཎྫོདྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཎཕ་ཥའི་ཞིང་ཟདི་ཚུ་ལཱི་སཕ་

(མིང) (ཆོཥ)

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀཡ་ཞིང་དྷང་ལཱི་ཀཡ་སེཡ་རཱིག་རཱི་སྦེ་

(༡༡༡༠-༡༡༩༣) ཟེཡ་ཞུ་མི་ཟདི་གིཥ་ སྫོར་

ཙྫོ་ཥྫོ་ནུག

ཕཙུགཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་ཆོཥ་

ཀི་ཅུ་ཡབྷ།

ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀརྨ་ ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཟདི་ཕཀཟ་

/ཀི་ཅུ་ཡབྷ/

(མིང) (རྫོང) སྒོགན་ཟཐཕ་

བྷ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་རྐྱངབྷ་

ཕརྒྱུཐ་ཆེ་ཕ་ཕཞིའི་དྷང་རཥ་གཅིག་ཨིདྷ།
/ཀཡ་བྷ་ན/

/ཀཟ་གཞི/

ཕཎཕ་ཥའི་ཥ་གཞི། (ཁ) རྫོ་ཏྫོག་ཀཡ་གམྫོ་ཕྫོ་

ཀརྨ་ ན་སྐུ་ཕྲེང་ཐང་ན་དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ན་

ཀརྨ་ ན།

(མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་

ཕྫོཐ་ཁབྷཥ་ཕྫོགཥ་ལཱི་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ ཀརྨ་ ན་དུཥ་

(མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཕརྔོ་ཞིདྷབྷ་

ཀརྨ་ ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

/ཀཡ་བྷ་ནག་ཤི/

གསུབྷ་ནའི་ཤིང་བྱི་རྫོ་ སྤྱི་རྫོ་(༡༢༠༤-༡༢༨༣)དྷང་

ཆཡ་ཆུ་མེཐ་ནཡ་ཞིང་ཁཡ་ཀཡ་དྷག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ་

རྫོང་ཁག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཅིག་གི་མིང་།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་ཀཡ་ཐང་དྷག་

/ཀཟ་དྷ/

/ཀཡ་བྷ་གླིང/

གཅིག་ཙྫོཐ་བྷའི་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཀོཛྷ་གི་ཙྫོཐབྷ་དྷང་ལཱི་ཀི་ཅུ་ཡབྷ་བླུགཥ་ན་

ནའི་ལྕགཥ་ སྟག་རྫོ་སྤྱི་རྫོ་(༡༡༡༠-༡༩༣)དྷང་ཕྫོཐ་

ཅིདྷ་ཞིབྷ།

ལཡ་ཕྫོགཥ་བྷཐྫོ་ཁབྷཥ་ཏྲེ་ལྫོཐ་ལཱི་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཀི་ཎཕ།

ཀརྨ་ ན་སྐུ་ཕྲེང་ཐང་ན་དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ན་རཥ་

/ཀི་ཎཕ/

(མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ལུ་ལ་གཅིག་

ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོགཥ་ཅིག་རཥ་སཡ་ཏེ་

ཐབུ་ཕཟུང་སྟེ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་བྫོདྷ་མི་སྐུ་ཕྲེང་རིབྷ་

ཕྱི་ལྫོག་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

བྫོདྷ་ཚུ་གི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ཀརྨ་ ན་ཟདི་བ་ཆེདྷ་ཅིག་

ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་རག་ནཡ་ཀི་ཎཕ་ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

ཨིདྷ།

ཀི་ལི།

/ཀི་ལི/

(མིང) (རྫོང) རག་ནའི་ཐུཡབྷ་ཐང་

ཕག་ལག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ ཚིགཥ་ཀྱི་བྷཐུཐ་
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བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཁ་ཐང་རགན་ཟཏཕ་ཐ་ཀི་ལི་ཟུཡ་

ཀུ་ཀུ།

ཀི་རྫོ།

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་

ཁ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཀི་རྫོ/

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཕམྫོང་མི་ཚུ་གིཥ་ཀི་རྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་
ཀི་ལི་ཕབྷ་ཆ།

/ཀི་ལི་ཕབྷ་ཆ/

རིར་རི་ཐང་ དྷང་དྷ་ཥྫོདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཀུ་ཀུ་ཟདི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐན་བྷ་གཎྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཐཕ་

གཝདྷ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཕ་ཀུ་ཐང་ཅོག་ཡ་

ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་གྱི་

ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཀུ་ཀུ་ཟདི་ཙྫོན་ཐ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལཱི་ཀི་ལི་ཕབྷ་ཆ་བྱིདྷ་ཕཝག་
ཡི།

བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷྫོ་སྦེ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

/ཀི་ཤི/

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

གཡིཕ་སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཟཙྫོར་

གི་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁྲག་

ཕའི་རྩེཐབྷྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་

ཟཇིཕ་མིའི་སྫོག་ཆགཥ་འཡ་ཟཔཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་མི་

ཀུ་ཀུ་རྩེ་དེཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁེ་ཀོ་གླངབྷྫོ་ཆེ་ལཱི་འང་འྫོཐ། །འཡ་

ཀུ་ཅུང༌།

ཟཔཡབྷ་ཀི་ཤིག་གིཥ་འང་རྐྱཕ་ཨིདྷ།
ཀིག་ཀིག

/ཀིག་ཀི/

(མིང) (རྫོང) ཕགཟ་ཕའི་སྐཕཥ་

/ཀུ་ཅུ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཀུ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྤག་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གིཥ་ ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཆང་ཐཕྫོག་ནིའི་གཞཡ་རཱི།

བུབྷྫོ་ཚུ་ཀིག་ཀིག་ཟེཡ་ཡ་ཕགཟ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
/ཀུའུ/

/ཀུ་ཅུ/

ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཀུ་ཅུང་ཅིག་ཕཎགཥ་ནུག

ལཱི་ཕགཟ་སྐཐ་ཨེཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ)
ཀུ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཚུ་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་

/ཀུ་ཀུ/

ཀི་ཤིག

༡. (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་ལཱི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་

སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་གི་ཡ་ཎྫོ་ཐང་སྐེཐན་གུ་རཥ་

(མིང) (ཨིང) ཀེ་ཇི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བྷཥ།

/ཀུ་ཀུ/

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཀུ་ཅུང་ཕཤེཐ་དེ་ཆང་བླུགཥ་དེཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཨུང་ཏག་བྷགུ་རཥ་

/ཀུ་ཅུ/

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཐཔྱརཛྷ་ཀུ་གི་

ཕཎགཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཚུཡ་ལཱིཐ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི།

གི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་འྫོཐ་ནའི་ཀུ་གི་ཨུང་ཏག་གུ་ཀུ་

ཀུ་ཎྫོ།

ཁཡ་ བྷགུ་ཎྫོ་བྱུ་རིརབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་

(ཐཔེ) མི་ཀུ་ཅུང་ཅིག་ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ནུག

ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ནུག
/ཀུའུ/

/ཀུའུ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) གཞཟ་རཱི་ཞདྷ་སྐྱ་

ཕཙུགཥ་ནི་ཐང་བ་བྱི་ཅུང་ཕཙུགཥ་ཟཕག་ནི་ཐྫོདྷ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཆང་ཐང་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ལཱི་ཙཡ་གྱིཥ་མིག་ཎྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་

ཐཕྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཆ་ཀུ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་

སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཅིག་གིཥ་བ་ནྫོཐ་ཀུ་ཎྫོ་དྷང་ལཱི་

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལྕགཥ་གཞཡ་

ཕཙུགཥ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

གྱི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཀུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཀུ་མུ་ཐ།
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/ཀུ་མུ་ཐ/

(མིང) (ལུགཥ) ཀུ་མུཐ་ཐང་ཟདྲ།

23
ཀུ་མུཎ།

/ཀུ་མུཎ/

ཀུ་མུཐ།

(མིང) (ལུགཥ) ཀུ་མུཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀུ་མུཐ/

གཥང་སྔགཥ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕཅཡ་ཏེ་ཤེཥ་

(མིང) (ལུགཥ) ཟླཛྷ་ལཡཛྷ་ཐ་ཁ་

འྫོདྷ་སང་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་གདྷང་ནུག

རྒྱཥ་ནི་ཐང་ཉིབྷ་ལཡཛྷ་ཐ་ཁ་ཟུབྷ་མིའི་མེ་ཎྫོག་

ཀུདྷ་ཐགཟ་ཕྫོ།

ཟཐབྷ་དྷང་རཥ་སྐྱེཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཀུ་མུཐ་
/ཀུ་ལ/

རཥ་ ཏྫོཥ་ན་རྒྱ་ཆེ་ཕ་ཐང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག་

(མིང) (ལུགཥ) ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཁཡ་

ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་ ཕསྟདྷ་ནའི་གཎཐ་ཡཕཥ་ཕདུདྷ་

ནཐ་ཅ་རྟའི་བྷཇུགབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྩྭ་བྷཆོག་

འྫོཐ་ཥ་རཥ་ གཉིཥ་ན་སྦེ་ཕརྩིཥ་མི། (ཁ) ཀུདྷ་

ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཀུ་ལ་ཟདི་རྩྭ་རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་
ཨིདྷ།

ཀུག་ཀུག

/ཀུག་ཀུ/

ཐཀཟ་ཕྫོ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་
འཕ་ཀྱི་ནུ་གཅུང་ ཞཥ་ཐཀཡ། བྲེ་ཕྫོ་ཞཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕགཟ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཕདུཐ་རྩི་ཞཥ་ཟེཡ་གསུབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ ཕདུཐ་རྩི་

ལཱི་སྐཐ་ཨེཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཞཥ་ཀྱི་སཥ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་

ཚུ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷབྷ་ཐ་ཀུག་ཀུག་ཟེཡ་

ཉེ་གདྷཥ་སྦེ་རྫོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཕག་ཞུ་ནུག (ཐཔེ) ཀུདྷ་

ཡ་ཕགཟ་སྫོཐ་ནུག
ཀུདྷ།

/ཀུཥདྷ/

ཐགཟ་ཕྫོ་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་

(ཙཕ) (རྫོང) ག་ཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆ་

སྦེ་བྷཚཐ་གདྷང་ནུག

ཡྫོགཥ་ཀུདྷ་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ།
ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ།

/ཀུཥདྷ་ཁེདྷ/

ཀུདྷ་ཐགཟ་ཐནར་ཟབྫོཡ།

༡. (མིང)

(ཁ) ཁོ་ལཱི་རྒྱར་ཐཕང་རྗེ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ན་ལཱི་ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།
/ཀུཥདྷ་རྒ་རྗབྷ་ཙྫོ/

/ཀུཥདྷ་རྒ་པེདྷ་རྗོཡ/

(ཆོཥ) ཆོཥ་རྗེ་གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཀྱི་འང་སྲིཐ་ཐང་ན།

༡. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་
ཀུདྷ་ཐགཟ་རྒྱ་བྷཙྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

རྒྱཥ་ལཀྱཱ་ཐུཕ་ནའི་དྷ་ཏྫོཥ་ཉེ་ཟཁོཡ་ཕཅུའི་གྲཥ་

ཟདི་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག
ཀུ་ལ།

/ཀུཥདྷ་རྒུའུ/

བ་བྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཐནར་ཟབྫོཡ་ཟདི་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་
ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང)

ཟཁྲུངཥ་ཡུར་སྤུངཥ་ཏང་ཁ་སྟྫོཐན་པདྷ་ཕདེ་ཁ་ལཱི་

/ཀུཥདྷ་རྒ་པེདྷ་རྗོཡ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཟཁྲུངཥ་ཡུར་སྤ་

འཕ་ཟབྲུག་སྐྱཕཥ་སྲི་ཏཡ་ཐང་ཡུབྷ་གུ་རཱི་ཕཙུདྷ་བྷྫོ་

ཡྫོ་རིདྷ་སྤུངཥ་ཆ་ཟྫོག་ཐྫོར་སྟེང་བང་སྦིཥ་རཥ་ཡཕ་

ཆུ་པྫོ་སྟག་རྫོ་སྤྱི་རྫོ་ ༡༧༢༢ ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་

ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་གི་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཥྫོ་

གཉིཥ་ཀྱི་སཥ་ལཱི་ཡཕ་བྱུང་ ༡༢ ནའི་གདྷབྷ་རྫོ་

བྱུང་ ༡༣ ནའི་གདྷབྷ་རྫོ་མེ་སྟག་སྤྱི་རྫོ་ ༡༨༠༦

ཟབྲུག་གི་རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ན། (ཐཔེ)

གསུབྷ་ན། (ཐཔེ) རྗེ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱིཥ་

རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ན་ཀུདྷ་ཐགཟ་རྒྱ་

ཐགུང་རྫོ་ ༥༥ སྤྱི་རྫོ་ ༡༨༦༠ ལཱི་བྷཁདྷ་ལ་ ༣༣

བྷཙྫོ་གིཥ་ཐགུང་རྫོ་ལྔ་རཥ་ཐིབྷ་ཕུག་ཏ་བྲག་བ་བྷ་

ནའི་ལ་ཏྫོག་ལཱི་བྫོདྷ་ནུག
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ཀུདྷ་ཐགཟ་ཐནར་ལྡདྷ།

/ཀུཥདྷ་རྒ་པེར་རྡེདྷ/

ཀུདྷ་ཏུ་སྫོཡ་ཕ།

(མིང)

(རྫོང) ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ལཡ་སྦྱེ་དྷག་རཥ་ཨིདྷ་ནའི་

ཕསྒྲུཕཥ་ནཡ་མི་ཐགེ་ཕ་ཕཥགཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་

རཥ་སྟྫོཕཥ་རྒྱཥ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྡེ་

ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་ཧ་རྟག་ཡ་སྡུག་ཕསྔར་ཐང་ཁ་བྷ་བྲར་

སྲིཐ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཐནར་ལྡདྷ་གིཥ་ ཡང་ལཱིགཥ་

ཕཡ་སྫོཐ་ཕཅུག་ནའི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཀུདྷ་

ཟཐཥ་རྫོ་ ༢༠༥ ལཱི་སྡེ་ནའི་ལ་ཏྫོག་ཁཡ་བྫོདྷ་ནུག
/ཀུཥདྷ་རྒ་ཡ་ཕ/

ཏུ་སྫོཡ་ཕ་ཟདི་ཟགོ་ཐང་ཟགོ་རཥ་སྤང་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཀུདྷ་

ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ།

ཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཅིག་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཡ་ཕ་
/ཀུཥདྷ་རྒ་རིདྷ་ཆེ/

ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷཥ་ཀྱི་སྫོཐ་ན་ཟདི་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ་

(མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ།

ཟབྲུག་གི་སྡེ་སྲིཐ་ཕཅུ་ཕདུདྷ་ན།

/ཀུཥདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ/

(ཁ) ཁོ་ལཱི་བྷཙདྷ་གཝདྷ་སྐུ་ཝཕཥ་རཱིཐ་ཅུང་ཟེཡ་

༢. (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་

ཐང་། ཆོཥ་སྐུ་ལཱི་འང་གོ་ཕཏུཕ།

འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྡེ་སྲིཐ་ཀུདྷ་ཐགཟ་རིདྷ་ཆེདྷ་

/ཀུཥདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ/

གྱིཥ་ ཡང་ལཱིགཥ་ཟཐཥ་རྫོ་ ༡༢༣ ན་ཡཕ་བྱུང་

༣. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥངཥ་

རྒྱཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་བྷཙདྷ།

༡༣ ནའི་ཆུ་སྦྲུར་ལཱི་སྡེ་ནའི་ལ་ཏྫོག་ཁཡ་བྫོདྷ་ཏེ་རྫོ་

/ཀུཥདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ/

གསུབྷ་རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག
/ཀུཥདྷ་རྒ་སིང་གེ/

༡. (མིང) (ཆོཥ)

རིགཥ་འྫོངཥ་སུ་རྫོགཥན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ལཡ་རཱིཐ་ནའི་ཥ་རཥ་ཨིདྷ་ནའི་

ཀུདྷ་ཐགཟ་སེངྒེ།

/ཀུཥདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ/

ཆ་ལཥ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ག་ཡ་ཐགེ་ཕ་ཐང་ལུགཥ་ནའི་

དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཀུདྷ་ཐགཟ་རིདྷ་ཆེདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁབྷཥ་

གསུབྷ་ལཱི་ངེཥ་ཟབྱུང་མེཐན་རཥ་ ཐགེ་ཕ་བྷ་

ཟབྲུག་གི་སྡེ་སྲིཐ་ཞེ་གཉིཥ་ན། (ཁ) ཁོ་ལཱི་ཟཕྲིདྷ་

ཀུདྷ་ཐགཟ་ཡ་ཕ།

/ཀུཥདྷ་ཏུ་རྗོཡ་ཕ/

༤. (མིང) (ཆོཥ) དེ་ཕཞིདྷ་

གཤེགཥ་ན་བྱེ་བྲག་ཅིག་བྷཙདྷ།

(མིང) (རྫོང)

/ཀུཥདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ/

༥. (མིང) (ཆོཥ) བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ཀྲོང་གཥཡ་ཆ་ཟྫོག་བྷང་སྡེ་སྲིདྷ་ཕུ་

ཐནཟ་ཉེ་ཕའི་སཥ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

པག་སྤྱི་རྫོ་ ༡༨༡༥ ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཟབྲུག་གི་

གསུངཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཐགོདྷ་ན་རཥ་ཡཕ་བྱུང་ ༡༤ ནའི་གདྷབྷ་རྫོ ་ཤིང་

(ཐཔེ) ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ་གིཥ་སྫོདྷ་རབྷ་ལུ་ལ་

བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཥྫོ་ཕདུདྷ་ན། (ཐཔེ) རྗེ་ཀུདྷ་ཐགཟ་སེངྒེ་

ཀུདྷ་ཏུ་ཟྫོཐ།

གིཥ་ཐགུང་རྫོ་ ༥༩ གདྷབྷ་རྫོ་ཆུ་བ། སྤྱི་རྫོ་

/ཀུཥདྷ་ཏུ་ཟྫོཐ/

(མིང) (ཆོཥ) དྷང་ན་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ལཱིགཥ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏྫོཕ་ནའི་

༡༨༧༣ ལཱི་བྷཁདྷ་ལ་ ༣༧ ན་སྦེ་བྷཚཐ་གདྷང་

ཥའི་རིབྷ་ན་ཕཅུ་གཅིག་ན།

ནུག

ཀུདྷ་ལྡདྷ།
བྱི་རྫོ།
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/ཀུཥདྷ་རྡེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྕགཥ་
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ཀུདྷ་སྫོཐ།

/ཀུཥདྷ་ཅོཐ/

(མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

ཏ་བྷའི་ཆ་བྷཐུདྷ་གྱི་ཀུདྷ་སྫོཡ་ལྔ་ཐང་། གོང་བྷའི་ཆ་

གསུབྷ་གྱི་སྫོཐ་རབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

བྷཐུདྷ་གྱི་ཀུདྷ་སྫོཡ་ལྔ་འྫོཐ། ཀུདྷ་སྫོཡ་གསུབྷ་ནི།

ཀུདྷ་སྫོཐ་ཕཞང་ནྫོའི་ཏྫོག་ལཱི་གདྷཥ་མི་ཟདི་མི་འ་
ཡཕཥ་ཨིདྷ།
ཀུདྷ་བང།

/ཀུཥདྷ་ཇང/

བྷཏྫོང་རབྷ་གྱིཥ་སྤང་བཡ་གྱུཡ་ནའི་ཀུདྷ་ཏུ་སྫོཡ་ཕ་

གསུབྷ་སྟེ། ཟཇིག་ལ་ཀུདྷ་ཕཎགཥ་ཀྱིཥ་ཏཡ་ན་ར་

(མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་

སྐྲག་དྷཥ་ཟགྲོ་མི་ཟཐྫོཐ་ནའི་ཀུདྷ་སྫོཡ་ཐང་། ཚུར་

ཐང་རྣབྷ་བང་གི་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་
ཏངཥ་ཅིག

ཀུདྷ་ཟབྱུང༌།

/ཀུཥདྷ་རྗུང/

ལབྷཥ་ཐང་ཕརྟུར་ཞུགཥ་བྷཆོག་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་རབྷ་
བྷ་ཡིདྷ་ན་ར་རབྷ་དུ་ཟཛིདྷ་ནཥ་རབྷ་དྷྫོཡ་གྱི་ཀུདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

སྫོཡ། རབྷ་ར་ཐེ་ཙྫོབྷ་བཥ་དྷཥ་ཏཡ་ནའི་གེགཥ་

རཥ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་ཕཥགཥ་མི་ཟདི་ཚུ་ ལྷ་ར་

བྱེཐ་ནཥ་ཐེ་ཙྫོབྷ་གྱི་ཀུདྷ་སྫོཡ་ཕཅཥ་གསུབྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ་དྲུག་ཐང་དེའི་

ཀུདྷ་ཟཛིདྷ།

དྷང་དྷ་པདྷ་ཚུདྷ་ཆ་ལཱིགཥ་ཐང་རིགཥ་ཅོག་ཟཏཐན་

རྫོ།

སྦེ་ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ཕདེ་

ཀུདྷ་རྫོཕ།

སྡུག་གི་རྒྱུ་ཟདི་ཀུདྷ་ཟབྱུང་ལཱི་ཡག་རཥ་ཐགོ།
ཀུདྷ་ཟབྱུང་ཕདེདྷ་ན།

/ཀུཥདྷ་རྗུང་རྡེདྷ་ན/

རྫུདྷ་བྷ་རྣབྷཥ། (ཁ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ངོ་དྷང་ལཱི་

ཐངོཥ་སུ་སྦེ་གྲུཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ ཀུདྷ་རྫོཕ་སྦེ་

ངེཥ་ཕདེདྷ་སྦེ་གཟིགཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཀུདྷ་ཟབྱུང་

ཕརྩི་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀུདྷ་རྫོཕ་ལཱི་འང་ཐག་ཀུདྷ་

ཕདེདྷ་ན་ཟདི་ཕདེདྷ་ན་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

རྫོཕ་ཐང་། རྫོག་ནའི་ཀུདྷ་རྫོཕ་ཟེཡ་རྣབྷ་ན་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཕདེདྷ་ན་ཕཞི་རཥ་ཀུདྷ་ཟབྱུང་ཕདེདྷ་ན་ཟདི་

/ཀུཥདྷ་རྗོཡ/

(མིང) (ཆོཥ) འང་ཐག་ནའི་

ཐང་ཕཀག་ཕཝག་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་

(མིང) (ཆོཥ)

ཟཔགཥ་ནའི་གཟིགཥ་སྣང་ལཱི་སྤང་བ་ཨིདྷ་ཟེཡ་

ཀུདྷ་སྫོཡ།

/ཀུཥདྷ་རྫོཕ/

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥ་བྱི་

གདྷཥ་ལཱིགཥ་བྷཏྫོང་ནི་ལཱི་སྒྲིཕ་ཕཝག་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་

ཟཁོཡ་ཕ་གྲུཕ་ནའི་རྒྱུ་རཥ་ཐང་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་

ཕདེདྷ་ན་ཐང་ནྫོ་ཨིདྷ།

/ཀུཥདྷ་རྫིདྷ/

འྫོཐ།

ཀུདྷ་རྫོཕ་ཕདེདྷ་ན།

(མིང) (ཆོཥ) ཀུདྷ་ཏུ་སྫོཡ་

/ཀུཥདྷ་རྫོཕ་རྡེདྷ་ན/

(མིང) (ཆོཥ)

དྷང་ནའི་ལ་ཕ་ལཱི་ཕདེདྷ་ན་གཉིཥ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཐབུ་

ཕའི་ཕསྡུཥ་མིང་། (ཁ) ཀུདྷ་སྫོཡ་ལཱི་དྷང་གསེཥ་

བྷ་ཏར་ཟགྱུཡ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ལཱི་རྟྫོག་ནཥ་

ཐབྱེ་ཕ། ཀུདྷ་སྫོཡ་ཐགུ་ནི། རྗེཥ་སུ་ཆགཥ་ན་ཐང་།

ཕཎགཥ་མབྷ་དུ་གྲུཕ་ནའི་ཆོཥ། འང་དྷ་ ཐྫོདྷ་

ཁོང་ཁྲོ་ཕ། ང་རྒྱར། བྷ་རིག་ན། ལ་ཕ། བྷཆོག་

ཐབྷ་ནཡ་ཐྫོདྷ་བྱེཐ་མི་ནུཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཁ) བྱེ་བྲག་

ཟཛིདྷ། ཐེ་ཙྫོབྷ། ཕྲག་ཐྫོག སེཡ་སྣ་ཕཅཥ་ཀྱི་

སྨྲ་ཕ་གིཥ་གང་ཞིག་ཕཅོབྷ་ནཟབྷ་བྫོཥ་ཆ་ལཥ་ཥྫོ་

ཀུདྷ་སྫོཐ་ཐགུ། ཀུདྷ་སྫོཡ་ལྔ་ནི། རྟེདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕཥ་

ཥྫོཡ་ཕཥར་ཕ་དྷ་ཡང་ཟཛིདྷ་གྱི་བྫོ་ཟཐྫོཡ་དུ་རཱིང་
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ཕའི་ཆོཥ་སུ་ཐམིགཥ་ན་གཟུང་ཟཛིདྷ་ཡགཥ་ན་

ཀུདྷ་གཞི་རྣབྷ་ཤེཥ།

དུ་གྲུཕ་ནའི་ཆོཥ་སྤྱི་བྷཙདྷ་རྣབྷཥ་ཐང་། སེབྷཥ་

ནའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ཐང་ཥ་ཕྫོདྷ་ག་ཡའི་རྟེདྷ་སྦེ་ཟགྱོ་

རྣབྷཥ་ཐང་། བྷཐྫོ་སྡེ་ནཥ་རྟྫོག་ནཥ་ཕཎགཥ་མབྷ་

ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་ཐྫོདྷ་གྱི་ངོ་ཕྫོ་ས་གོ་ཚུགཥ་མི་ཅིག

ཐྫོདྷ་ཀུདྷ་ཕརྟགཥ་ཐང་གཝདྷ་ཐཕང་གི་ཆོཥ། ཐབུ་

(ཁ) ཀུདྷ་གཞིའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ཟདི་ རྣབྷ་ཤེཥ་ཙྫོགཥ་

བྷ་ནཥ་ཡང་བྷངོདྷ་སུབྷ་དུ་རྟྫོགཥ་ནཥ་བྷངོདྷ་སུབྷ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཙཐ་བྷཥ་ཡང་ཉིཐ་གཉིཥ་སྣང་ཐང་ཕཅཥ་ནའི་ཚུར་

ཀུདྷ་གཟིགཥ།

གྱི་རྟྫོགཥ་ནཡ་བ་ཕ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་སྣང་ཕའི་ཆོཥ་སུ་

ཨིདྷ།

ནི། །ཏབྷཥ་ཅཐ་འྫོཐ་ཅེཥ་ཐུཕ་ནཥ་གསུངཥ།།

/ཀུཥདྷ་གཟིག/

ཀུདྷ་ཕཞང༌།

/ཀུཥདྷ་རྫོཕ་ཇང་ཆུཕ་ཀི་

(མིང) (ཆོཥ) ཡགཥ་ན་ཕར་རཥ་བྱུང་ཕའི་བང་

(མིང)

རྗེ་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ལ་ཡཕཥ་ཕཅོ་ལྔ་ན། (ཐཔེ) རྗེ་ཀུདྷ་

ཕཞང་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་ ཐགུང་རྫོ་ ༥༣ ཕཞེཥ་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཟདི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་སེབྷཥ་

ནའི་གདྷབྷ་རྫོ་ལྕགཥ་གླང་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༧༨༢ ལཱི་
བྷཁདྷ་ལ་གུ་བྫོདྷ་ཏེ་རྫོ་ངོ་གསུབྷ་ཕཞུགཥ་གདྷང་

༡. (མིང) (ཆོཥ) གཤིཥ་རྒྱུཐ།

ནུག

འང་དྷ་སེབྷཥ་རྒྱུཐ། (ཁ) ཕག་ཆགཥ་ཕཝག་ཥའི་

ཀུདྷ་ཡ།

གཞི། (ཐཔེ) ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་ཚུ་ག་ཡ་

/ཀུཥདྷ་ཡ/

(མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ཥ། (ཁ) ཀུདྷ་

ཀུདྷ་གཞི་གི་ཏྫོག་ལཱི་ཕཝགན་ཨིདྷ།
/ཀུདྷ་གཞི/

/ཀུཥདྷ་ཕཞང་རྒར་ཚེདྷ/

ལཱི་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༧༢༩ ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཟབྲུག་གི་

(མིང)

སེབྷཥ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀུདྷ་རྫོཕ་

/ཀུདྷ་གཞི/

(མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཐང་

(རྫོང) ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ཐིབྷ་ཕུག་ཛྷང་ཟགྲབྷ་བྷའི་ཥ་

(ཆོཥ) རྣབྷ་ནཡ་རྟྫོག་ན་ཐང་ཕཅཥ་ནའི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་

ཀུདྷ་གཞི།

/ཀུཥདྷ་ཕཞང/

ཀུདྷ་ཕཞང་རྒྱར་བྷཙདྷ།

ཟདི་ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕསྐྱེཐ་ཅིག་ཨིདྷ།

༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ།

རྣབྷ་ན་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཀུདྷ་རྫོཕ་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་
/ཀུཥདྷ་རྫོཕ་སེབྷ་ཀེ/

༡. (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་ཀུདྷ་གཟིགཥ་

ར་གིཥ། ཀུདྷ་རྫོཕ་ཕདེདྷ་ནའི་ཐཕང་དུ་

ཀུདྷ་རྫོཕ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ།

/ཀུཥདྷ་གཟིག/

ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྱེདྷ་ན། (ཁ) ཀུདྷ་ཏུ་གཟིགཥ་ནའི་

ཟཐྫོཐ་ན་ཕཅཥ་ཐབྱེ་ཕ་བྷ་ཟདྲཛྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྗེ་མི་

སེབྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་ཕཝག་ཥའི་གཞིཡ་གྱུཡ་

མབྷ་ནཥ་ཏ་སྙེཐ་ཐཔྱྫོཐ་ནའི་རིག་ཤེཥ་ཀྱིཥ་རྙེཐ་

ཀུདྷ་རྫོཕ་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ།

/ཀུདྷ་གཞི་གདྷབྷ་ཤེ/

ཐགཟ་ཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

༢. (མིང) (ཆོཥ) ཀུདྷ་གཞིའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ཀྱི་

ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་གི་ཕཞུགཥ་གདྷཥ་ཕཟུབྷ་ཅིག་

ཕསྡུཥ་ཚིག

26

27
ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཀུདྷ་ཡ་དྷང་ཐུགཥ་

ནའི་གཡུཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཀུཡ་སྟྫོཐ་རཥ་

ཀུདྷ་ཤེཥ་ཀཽཎྜི་ནྱ།

ཀེ་ཀེ།

ཐབྷ་གདྷང་དེཥ།

/ཀུཥདྷ་ཤེ་ཀོཟདྷ་ཌི་དྷ་འ/

ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཀྱཱ་ཐུཕ་ན་གིཥ་ ཕདེདྷ་ན་ཕཞིའི་

ཐགོ་ནཡ་ཀེ་ཀེ་སྦེ་ཟདུག

ཟཁོཡ་ལྔ་སྡེ་ཕཞང་ནྫོའི་གྲཥ་རཥ་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ཟགོ་

ཀེ་ཀེ་རྐྱཕ།

ཐང་ན་ཏྫོཕ་མི། (ཐཔེ) ཀུདྷ་ཤེཥ་ཀཽཎྜི་ནྱ་གིཥ་ཥངཥ་

/ཀེ་ཀེ་ཅཕ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཀེ་ཀེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཤིང་ཀེ་ཀེ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

རྒྱཥ་རཥ་ཆོཥ་ཞུ་ནུག
/ཀུཥདྷ་སྫོང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་འྫོཐ་ནའི་

གདྷཥ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་འཡ་ཟཛེག་བྷ་

ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕསྐོཡ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

ཀུདྷ་སྫོང

/ཀེ་ཀེ/

(ཐཔེ) རབྷ་ཁ་ལཱི་ཤིང་ཀེ་ཀེ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

༡. (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒོར་ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ནི་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥཥ་ཀྱི་ཐམིགཥ་ནཟབྷ་ ཕཥབྷ་

ཕྲུག་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་བྫོ་ཀེ་ཀེ་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་ནི་མི་

ཐང་། དུཥ་ཀྱི་ཀུདྷ་སྫོང་ཟེཡ་ཁག་གཉིཥ་འྫོཐ།

ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ།

ཚུར། (ཁ) ཀུདྷ་སྫོང་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་ཅིདྷ་ རྒྱུའི་ཀུདྷ་སྫོང་

ཟྫོང་།

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཀུདྷ་སྫོང་ཕཞང་ནྫོའི་སྒོ་

ཚུཡ་ཕྲང་ཎང་ཎ། (ཁ) རབྷ་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ཀུདྷ་གཥར།
བྷ།

/ཀུཥདྷ་སེར/
/ཀུཥདྷ་སེར/
/ཀུཥདྷ་སེར/

/ཀུཥདྷ་སེར/

ཕྲང་ཎང་ཎ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷ་རཥ་

༡. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཉི་

པཡ་རབྷ་ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ་སྦེ་ཡ་འྫོཐ།
/ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ/

སཕ་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་བྫོ་ཀེ་ཀེ་

༤. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ་སྦེ།

༣. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) མེ་རྫོང་།

ཎང་ཎ་ལུ་ལ་ཡ་ཞུཛྷ་བྷཥ།

/ཀུཡ་ཎྫོཥ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྲངབྷ་

ཁཡ་ཕཡ་དྷ་གཝདྷ་ལཱི་རུ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཟབྲེར་ཕ་

༥. (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་གཥར་རིར་རི་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ་སྦེ/

ཕྲང་ཥ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་མི། (ཁ) མི་སྫོབྷ་ཐང་གཅིག་

ཚུར་ལུ་ལ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཀུཡ་སྟྫོཐ།

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) གུཥ་ཝཕཥ་མེཐ་ནཡ་

༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) དྷབྷ་བྷཁཟ།

གཥཡ་ལྫོག་ཅིག (ཐཔེ) ཀུདྷ་གཥར་དྷང་རཥ་གདྷཥ་
/ཀུཥདྷ་སེར/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་ཐང་

/ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ/

ཟཏཕ་ཚུགཥ་ནི། (ཐཔེ) རྒནྫོ་ཟདི་གིཥ་བྫོདྷ་ནྫོ་གི་
སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ ཀེ་ཀེ་ཎང་ཎ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལཡ་

ཀེ་སྒོཡ་རྐྱཕ།

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལྷུདྷ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་

/ཀེ་རྒོ་ཅཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཝག་ནི་ཐང་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཏགན་ཀེ་
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སྒོཡ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཤིང་ཟདི་སྦུར་གྱིཥ་

(ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ཟདི་ཥ་ཁ་ཏྫོ་ཥ་ཐང་ཐབྷཟ་ཥ་ག་ཏེ་ལཱི་

ཀེ་སྒོཡ་སྦུར།

ཀེ་ཕ་བྷངཡབྷྫོ།

ཀེ་སྒོཡ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

/ཀེ་རྒོ་རྦུཥར།

འང་སྐྱེ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་

ཀེ་སྒོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་མིའི་སྦུར་ཅིག (ཐཔེ) རྩྭའི་ཙང་
/ཀེ་ཅུབྷ/

བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཀེ་ཕའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ)

(མིང) (རྫོང) ཥའི་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་

ཀེ་ཕ་བྷངཡབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་ནགཥ་ཀོ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཐང་།

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ཥའི་དྷགཥ་ཕཞང་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་དྷྫོཡ་གྱི་

ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཞཛྷ་ཐ་ཀླུབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་

ཆག་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་ཕཞྫོ་རྣབྷ་དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཅོག་ཡ་

ཞ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཀེ་ཕ་བྷངཡབྷྫོ་ཞ་ནི་

ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱིཥ་ཀེ་ཅུབྷ་ཞ་
དེཥ།

ཀེ་ཇི།

/ཀེ་ཇི/

ལཱི་སྫོ་ཕ་ཟདུག
ཀེ་རུ་ཀེ་རུ།

(མིང) (ཨིང) ལྗིཐ་ཀྱི་ཟཇར་ཙཐ་གྷ་

/ཀེ་ཇི་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཀེ་ཇི་གུ་ལཱི་ལྗིཐ་ཙཐ་

ནའི་སྫོག་ཆགཥ་ལྫོགན་ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཁོག་ཁོ་འྫོཐ་མི་ཅིག
(ཐཔེ) ཅང་བྷ་ཤིང་བྷགུ་རཥ་ཀེ་རུ་ཀེ་རུ་ལུ་ལ་སྐཐ་

ལྗིཐ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཀེ་ཇི་

རྐྱཕ་དེཥ།

རྫོ་ཟདི་ཙཐ་གཞི་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཐགོན་ཨིདྷ།
/ཀེ་ཏེ/

ཀེ་ལ།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་ཕཟུབྷ་

ཨཻ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཏེ་ཟདི་ལཱི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་མི་ རི་ཀེ་ཟེཡ་མི་

ཀེ་སང་།

ཅིག་ཐང་། གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་མི་ གཡུཥ་ཀེ་

/ཀེ་སང/

(མིང) (རྫོང) ཙར་བྷ་ཐང་ནང་ཏང་

དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་སྔོ་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་

ཟེཡ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཀེ་ཏེ་ཟདི་ཀླུབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་
/ཀེ་ཕ/

(མིང) (ལུགཥ) ཐབངཥ་ཟགྲེང་བུ་

(ཐཔེ) སྔགཥ་ཀྱི་ཡི་གུ་དྷང་ལཱི་ཀེ་ལ་ཅདྷ་ ཀཻ་ཐང་།

ཀེ་ཕ་བྷངཡཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཀེ་

ཀེ་ཕ།

/ཀེ་ལ/

ཐང་དྷ་ཡྫོ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་འྫོཐན་ཐ་སཕ་སྫོར་ཅིག

སྦེ་ཨུང་ཏག་ཕསྣཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཡ་ཎྫོ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཞཛྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་སེཡ་ཁ་

ཁཡ་སྐཐ་ཀེ་རུ་ཀེ་རུ་ཟེཡ་ཙ་དྲགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་

ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་

ཀེ་ཏེ།

/ཀེ་རུ་ཀེ་རུ/

ལཱི་ཉིབྷ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་། ཕྱི་རཱི་ཁབྷཥ་ཅིག་

ཡབྷ་གཅིག་སྟྫོང་། (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ཀེ་ཇི་གང་ཉོ་ཡི།
ཀེ་ཇི་རྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཥ་དྷང་ལཱི་

ཡ་ཎྫོ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཎགཥ་མི་

དྷང་ལཱི་ཀེ་སྒོཡ་སྦུར་ཅིག་ཟདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག
ཀེ་ཅུབྷ།

/ཀེ་ཕ་རྔཟབྷ/

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཝར་རག་གི་བྷགུ་ཎྫོག་ཁ་རཥ་རྫོག་
བྷ་ནཐ་ཀ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྔོ་ཤིང་ཟདི་

(མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཥ་དྷང་ལཱི་ཡ་ཁ་

གི་ཤིང་ལྤགཥ་ཀྱིཥ་ཏགན་ཟཁར་ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་

རཥ་ཕཎགཥ་མི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ནགཥ་ཀོ་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་།

ཟཐཕ་བྷ་ཐང་རྫོག་བྷ་ཚུ་སདྷ་རཥ་འང་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་

ཐཀཡནྫོ། ཐཀཡ་སེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀེ་སང་ཟདི་པགན་གིཥ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།
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ཀེག

/ཀེག/

ཀེག་ཀེག

(མིང) (ཆོཥ) ཀག་ཐང་ཟདྲ།

ཀེཕ་ཎ།

(མིང) (རྫོང) ཕགཟ་ཕའི་སྐཕཥ་

/ཀེག་ཀེ/

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་གི་ཞཥ་རིགཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཁུཡ་ལུཕ་ཅོག་

ལཱི་ལྐོཐབྷ་ཕསབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕགཟཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

ཟཏཐན་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཉིདྷ་བྷ་ལྫོ་ཀེཕ་ཎ་ཞ་ཡི།

སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ཀེག་ཀེག་ཟེཡ་
ཕགཟ་སྫོཐ་ནུག
ཀེང་རཱིཥ།

/ཀེང་རཱིཥ/

ཀེཕ་སེར།

སདྷ་ནགཥ་ཀོ་པྫོཛྷ་གི་ཙ་དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་ཕཞུ་ཕཏུཕ་མི་

(ཁ) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ལ་རྩ་

ཅིག (ཁ) སདྷ་ཀེཕ་སེར་ཟདི་ནགཥ་ཀོ་ཐང་སྦྲགཥ་

རཥ་མེཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ་ཆ་ཙང་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་ཀེང་རཱིཥ་

ཏེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐན་ལཱི་སདྷ་

ཟེཡ་སཕ་བྷ་གཎྫོགཥ་ འདྷ་རག་གི་རཱི་ཎྫོ་རུ་རུ་

ཀེཕ་སེར་ཅིག་བྱིདྷབྷ་བྷཥ།

གཉིཥ་གཉིཥ་ལཱི་མི་སཕ། (ཐཔེ) བྷཙདྷ་རིག་གི་

ཀེཡ་ཀེཡ་གཎང་།

རྟག་ཐཔྱཐ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཀེང་རཱིཥ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་
/ཀེདྷ་མ་ར/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་སྤང་

ཀེཡ་ཀེཡ་གཎང་ཟཛེག་ནི། (ཐཔེ) ས་ཟདི་གིཥ་ཤིང་
གུ་ཀེཡ་ཀེཡ་གཎང་ཟཛེགཥ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
ཀེཡན་སངབྷ།

ཕཎཕ་སྟེ་ཁྲག་ཟཇིཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་གུ་ཀེདྷ་མ་
/ཀེདྷ་ཤི/

ཀེདྷ་ཥཡ།

/ཀེདྷ་ཥཡ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་འཡ་

(ཁ) རབྷ་ཁ་གྱེདྷ་ཐང་ཤི ང་ཚུ་གུ་ཟཛེགཥན་ཐ་

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷགུ་ལཱི་སཡ་སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོ་

ཀེདྷ་ཤིག

/ཀེཡ་ཀེཡ་ཎང/

ལ་ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ནཡ་ཟཛེགཥ་ཟགྱོ་ཏངཥ་ཅིག

ཙར་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་ མི་

ར་ལུ་ལ་ཟདུག

(མིང) (ཨིང) སདྷ་ཕྱེ་ཟགྱིཕ་

ཕསྒྲིགཥན་ཅིག་དྷང་ཙཐ་ཕཞྫོ་སྟེ་བླུགཥ་འྫོཐ་ནའི་

ནཡ་རཱི་ཎྫོ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོའི་སྒྲོབྷ།

ཀེདྷ་མ་ར།

/ཀེཕ་སེར/

ཀྱི་དུང་ཅུ་ ཆུང་ཀུ་ཁཕ་ཎྫོ་བྷཕ་ཎྫོ་ཕསྒྲིགཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ལ་ག་ནི་འང་མེཐ་

ནུག

(མིང) (རྫོང) ཕྱེ་རྗེདྷ་ཟཏག་གིཥ་

/ཀེཕ་ཎ/

/ཀེན་རྗང་/

(མིང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་ཥཡ་

གདྷཥ་ནའི་སངབྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སེཡན་སངབྷ་ཐང་ཆ་
ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ གཟུགཥ་ཁཡ་སྤུ་

(མིང) (རྫོང) ཀེདྷ་མ་ར་ཐང་ཟདྲ།

མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཀེཡན་སངབྷ་ཟདི་ལཱི་སྫོབྷ་ཅིག་

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ཀེདྷ་ཤིག་གིཥ་སྤུཡ་ཆེ་ནུག

ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་རིགཥ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(མིང) (ཨིང) ཕཅོ་ནི་ལཱ་ཁག་

ཀེཡན་སངབྷ་གི་བྷདུང་ཙ་དྲགཥ་འྫོཐ།

འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་ཆུང་ཀུ་

ཀེཡབྷ།

ཕསྒང་རཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཤུར་

/ཀེའེབྷ/

(མིང) (རྫོང) སྤང་ཙར་དྷགཥ་ཙར་

དྷང་ལཱི་ལྕུག་ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཐང་

རཥ་ཀེདྷ་ཥཡ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་སྔོ་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་བ་སྒྲོ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཀེཡབྷ་ཟདི་ལྕུག་ཀུ་
སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སྤང་སྐྱེཥ་ཟེཡ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་
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ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀེཡབྷ་ཟདི་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་རགན་ཀོ་ཀྲ་ཤིག་ཤི་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནི་

ཀེཡ་བྷའི་འཕ།

ཀོ་རྐྱར།

ཟྫོག་ལཱི་གཐདྷ་སྦེ་ཐིང་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཀེ་མིའི་འཕ/

ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཀེཡབྷ་

ཁུག་ཁུགན་ཚུ་ཕརྔ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཆུང་སུ་སྦེ་

གཐདྷ་སྡེ་ཐིང་མི། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཀེཡ་བྷའི་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཀོ་རྐྱར་དྷང་རཥ་

འཕ་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག
ཀོ།

/ཀོཟྫོ/

རྫོག་བྷ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱེཐ་ཀ་རཥ་ལྷག་ན་ཐང་ཁ་

ཀོ་སྐུཐ།

གངབྷ་སྦེ་མེཐ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཆང་ཐབྷ་སྦྱི་

ཐབྷ་སྦྱི་ཀོ་རཥ་ཕརྒར་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུའི་པྫོ་

༡. (མིང) (རྫོང) འཕ་ཟཕག་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(མིང) (རྫོང) གམང་ཆུ་ཐང་བྷཙྫོ་ར་

གྲུ་གཎང་མི་ཟདི་གིཥ་ཞདྷ་སྐྱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་
ཤེཥ་ཐགོ།

ནའི་ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཀོ་ཀྲ་

ཀོ་སྒ།

ཕཤེཐ་དེ་འཕ་ཟཕགན་བྷཥ།

/ཀོ་རྒ/

(མིང) (རྫོང) ཕཝྫོདྷ་རྟ་ཚུ་གུ་མི་ཕཝྫོདྷ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྒ། (ཐཔེ)

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཐང་ཐབྱིཕཥ་

བ་བྷའི་ཆིཕཥ་གུ་ཀོ་སྒ་རྐྱཕ་ནུག

གའྫོ་གའྫོཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་རགན་ཀོ་ཀྲ་

ཀོ་སྒྱེཥ།

ཟདི་གིཥ་ངེ་གི་གཐྫོང་གུ་སེདྷ་བྷྫོ་ཕཝཡ་ཐ་ཡི།
/ཀོ་ཉ་ཤིག་ཤི/

/ཀོ་གྲུ/

ཅདྷ་གྱི་ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀོ་

སྦེ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྦུག་ཕྲང་སྟེ་གཡུ་ན་ཕརཕ་འྫོཐ་

ཀོ་ཀྲ་ཤིག་ཤི།

ཀོ་གྲུ།

(མིང) (རྫོང) ཀོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆང་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་

ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་ཤིང་ཚུ་གི་བྷགུ་ཎྫོ་བྷགུ་ལཐ་ཕཟུབྷ་

/ཀོ་ཉ/

/ཀོ་ཁ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཆུ་སྫོབྷ་ཚུ་གི་ཁ་རཥ་པཡ་མི་ཐང་ཐྫོ་ར་

ཀུ་ཅིག་ཀོ་ཀོ་སྟྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག
/ཀོ་ཉ/

ཀོ་ཁ།

ཧ་ཡག་ཟདི་ ཐབྷ་སྦྱིཥ་ཀོ་ཁ་ལཱི་ལྷྫོཐ་ཥྫོ་ནུག

བྷཙདྷ་གྱི་མིང་སྦེ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་
ཀོ་ཀྲ།

(མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་ཕ་སི་སི་སྦེ་དྲ་

ཅིག་ཀོ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གང་འང་བྷ་གངབྷ་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཨོབྷ་
/ཀོ་ཀོ/

/ཀོ་ཀུཥ/

སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) ཀོཛྷ་གི་ལྷབྷ་ར་ལཱི་

ཀོ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ ཐབྷ་སྦྱི་ཕྱེཐ་རཥ་ལྷགན་ཅིག་ཐང་

ཀོ་ཀོ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

/ཀོ་ཀེ/

/ཀོ་རྒེ/

(མིང) (རྫོང) གའག་ཐང་དྷྫོཡ་གྱི་

ནགཥ་ཀོ་སྐབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྤུ་མེ་ཕཎང་སྟེ་ཀྲེག་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཕཀོ་སྦེ་ཕམྫོ་ཕའི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ) ཀོ་སྒྱེཥ་དྷང་ལཱི་ཀི་

ཐང་ཐབྱིཕཥ་གའྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རགན་

ཅུ་ཡབྷ་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ།

ཀོ་ཀྲ་ཤིག་ཤི། རྐངབྷ་ཀོ་ཀྲ་ཤིག་ཤི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཀོ་སྒྲོག

/ཀོ་ཌོ/

(མིང) (ཆོཥ) རྟ་གུ་ཁུཡ་ཆ་ཟདེགཥ་

ཕཀར་ནིའི་ལྷྫོཐ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་
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ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཀོ་སྒྲོག་ཟདི་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་གི་རག་ཆ། (ཐཔེ) ཀོ་ཏི་ཟདི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཀོ་སྒྲོག་

ཀོ་ལཕ།

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ རྟ་ཕཐཟ་སྟེ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་

གཡུཡ་བ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤུཥ་མ་འྫོཐ།

དྷང་རཥ་ཅ་ར་ཕཎྫོདྷ་ཐྫོ།
ཀོ་སྒྲོབྷ།

/ཀོ་ཌོབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

རག་ནའི་ཕག་ལག་བྷདྷ་ཆཐ་ཐང་རག་ནའི་ཐུཡབྷ་
འདྷ་ཆཐ་ཀྱི་རཱི་ཎྫོ་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཐང་

དྷང་ལཱི་ཅ་ར་རྩ་ཅདྷ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཕཝགན་ཨིདྷ།
/ཀོ་ཅུ་ན་ནཱུ/

སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་ཀོ་ལཕ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་

/ཀོ་ཎཕ/

སུ་ཅིག་སྦེ་སྤུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྫོདྷ་ལྡུ་བག་གི་

ཀོ་ཏག

ཅུ་ན་ནཱུ་སྫོ་ཆོཕ་ཆོ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག
/ཀོ་ཅུ/

(མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཕཝག་ནུག
ཀོ་གཐདྷ།

ཧ་ལཱི་ཆང་ཆུང་ཚུ་ཕཏུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀོ་ཅུང་ཥག་ནི་

ཀོ་རྡུབྷ།

ཀོ་ཅུང་གིཥ་དྲང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་མི་ཚུ་གིཥ་

/ཀོ་རྡུབྷ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་ཀོ་རྡུབྷ་ཅིག་ཁ་ལཱི་ལྟེཕ་སྟེ་ཟཕག་

ཟགྱོ་དེཥ།

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཀོ་ལུཕ་ཀྱི་ཕསབྷ་ཏག་ཅིག

ཀོ་པི།

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་སྐེཐ་ན་ལཱི་ཀོ་ཆཕ་ཕཅིངཥ་སྫོཐ་

/ཀོ་ཏི/

(མིང) (ཆོཥ) ཀོབྷ་སྟདྷ་ཐང་

ནགཥ་ཀོ་ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་དྲ་ཕཝག་ཕཝགན།

སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་ ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕཤེཐ་གཟུང་སྦེ་

ཀོ་ཏི།

/ཀོ་གདེདྷ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྱི་ལི་ཅིག་ཀོ་གཐདྷ་གུ་ར་སྫོཐ་ནུག

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

ནུག

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ནགཥ་

ནའི་ཏགན། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཀོ་ཏག་གིཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་

པབྷ་རྒདྷ་ལྫོཥ་སྒྲིག་ཙ་དྲག་ཚུ་གིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཐང་

/ཀོ་ཆཕ/

/ཀོ་ཏ/

ཀོ་ཟཕུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕ་སི་སི་སྦེ་དྲ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ནའི་ སྦྱེདྷ་ལྕག་ཆུང་ཀུ། (ཁ) ཐང་ཕུའི་བབྷ་ཐང་

ཀོ་ཆཕ།

༢. (མིང) (རྫོང) ལཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་

ཁཡ་མི་ཅིག་ཀོ་ལཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ར་སྫོཐ་ནུག

གསེཕ་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བག་གུ་ཀོ་
ཀོ་ཅུང།

༡. (མིང) (རྫོང) རྐང་ནའི་ཕརཐ་དུ་

བྷདྷ་ཆཐ་ཐང་ངཡ་གཐྫོང་འདྷ་ཆཐ་ཀྱི་རཱི་ཎྫོ་ཐང།

ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) ཀོ་སྒྲོབྷ་
ཀོ་ཅུ་ན་ནཱུ།

/ཀོ་ཎཕ/

/ཀོ་པི/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཟཐཕ་བྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྒོངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཐང་། མེ་ཎྫོག་
གཅིག་ཁཡ་ཕསྒོངཥ་ཏེ་ལཡ་མི་གཉིཥ་ཀྱི་སྤྱི་མིང་།

(མིང) (རྫོང) གཡུཡ་བ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(ཁ) ཀོ་པི་ལཱི་ མེ་ཎྫོག་ཀོ་པི་ཐང་། ཕདྷ་ཐ་ཀོ་པི་

ལཱི་ལྕགཥ་བྷགུ་ཎྫོ་ཕཀུགན་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྣྫོཥ་ཕརཡ་

ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཀོ་པི་ཐཡ་ཚིར་

ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཐང་། ལྕགཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་བྷགུ་ཎྫོ་

ཕསྒྱེཥ་ཞཛྷ་ཐ་ཞིབྷ།

རྣྫོཥ་ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཡུག་ན་ཕཙུགཥ་ཏེ་
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ཀོ་སྤྱིདྷ།

/ཀོ་པྱིདྷ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

ཀོ་ལྷབྷ།

ནགཥ་ཀོ་ཕམྫོ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོའི་ཟབཡ་ནིའི་རྩི་ཅིག

ནི་གི་ལྷབྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ནགཥ་ཀོ་རཥ་ཕརྩེབྷཥ་

(ཁ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ག་ཅི་གུ་ཅི་ཟབཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཀོ་ལྷབྷ་

ལཱི་ ཀོ་སྤྱིདྷ་ཟདི་ཡ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཅིག་ཉོ་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

(ཐཔེ) ཙྫོདྷ་ཕཎངབྷ་ཐ་ ཙྫོདྷ་དྷང་ལཱི་ཀོ་སྤྱིདྷ་ས་ཕསྲེ་

ཀོག་ཀོག

རྐྱཕ་སྟེ་བླུགཥ་ནི་འྫོཐ།
ཀོ་ཕི།

/ཀོ་ཕི/

(མིང) (ཨིང) སྔོ་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་

ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཀོག་ཀོག་སྦེ་
ཕགཟ་ནི་ཟདུག

གི་ཇའི་ཧབྷ་ཕཀྱག་སྨུག་གདྷག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཀོག་ཕཎང་།

(ཁ) ཀོ་ཕི་གི་ཤིང་ཟདི་ ཤིང་སྫོང་སྫོབྷ་སྦེ་མེཐ་ནའི་

ཀོག་ཎྫོ།

དྲགཥ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་

ཥ་ཀོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག
ཀོག་ཏ་ཁེབྷ།

ཅ་ཆཥ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་དྷང་

/ཀོག་ཏ་ཁེབྷ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་

འཡ་རྫོང་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཀོག་

ལཱི་ཀོ་ཕཞྫོ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཏག་ཁེབྷ་འཡ་རྫོངཥ་ཐ་ཡི།

༡. (མིང) (རྫོང) ཤེར་ངོ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་

ཀོང་ཀོང་།

ཤེར་བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀོ་ཤེར་

/ཀོང་ཀོང/

(མིང) (རྫོང) ཀོང་ཏག་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཀྲོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ།

གྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་མིག་ཤེར་ཚུ་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་བྷགུ་ཎྫོ་རྡུངབྷ་ཐ་ཀོང་ཀོང་ཟེཡ་

སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
/ཀོ་ཤེ/

/ཀོག་ཎྫོ/

རི་ཐང་ཧང་གོང་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞིང་ཁཡ་

ནགཥ་ཀོ་ཕསྣཐ་དེ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

/ཀོ་ཤེ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཀོག་ཏ་ཁེབྷ་

ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཀོག་ཕཎང་འཡ་རྫོང་ཆི།

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀོ་ཕི་གི་ཇ་ཟདི་བྲྫོཛྷ་ཁག་

ཀོ་ཤེར།

/ཀོག་ཎང/

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) འཡ་རྫོང་ཏངཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཁཡ་ རྫོག་བྷ་འང་ཕྱི་བྷ་རཱིག་རཱི་སྦེ་ཕཎགཥ་ཏེ་

/ཀོ་ཕཞྫོ/

(མིང) (རྫོང) ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུང་

/ཀོག་ཀོ/

དྷང་རཥ་ཐབུགཥ་ཕཎྫོག་ཅི་ཕཎྫོག་ཅི་སྦེ་ཕགཟཛྷ་

ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་གི་རྫོག་བྷ་རཥ་ ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་

ཀོ་ཕཞྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྐང་བྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་

/ཀོ་ལྷབྷ/

སྐཐ་རྐྱཕ་བྷཥ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཀོང་སྟཡ།

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྱིཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

/ཀོང་ཎ/

(མིང) (རྫོང) སྟཡ་གོ་ནགཥ་ཀོ་

སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཐང་དྷང་རཥ་བྷང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་

ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཁ) ཀོ་ཤེར་ཐབྷ་སྦྱི། ཀོ་ཤེར་རྫོཕ།

ནའི་ཁཡ་ ཥྫོ་ཕཎཕ་སྟེ་ཐཀྲུབྷ་ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ)

ཀོ་ཤེར་ཞངཥ་གཝྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཀོ་ཤེར་

བྷཛེཡ་སྟཡ་ཕ་ཀོང་སྟཡ་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་བྷཥ།

དྷང་ལཱི་ཆང་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག
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ཀོང་ཏག

/ཀོང་ཏ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་གིཥ་བུང་ཕཎང་

ཀོཕ་ཎ་རྐྱར་ཅུང་།

ཏངཥ་ཐང་ རག་ན་གིཥ་ཏགན་ཟཐེདྷ་ཏངཥ་ཐང་

ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཅིག

སྙདྷ་ཆ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་གིཥ་ཀོང་ཏག་ལུགཥ་

(ཁ) ཀོཕ་ཎ་རྐྱར་ཅུང་ཟདི་ལཱི་རྫོག་བྷ་རྐྱར་ཅུང་ཟེཡ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཐཀྲོགཥ་ཤེཥ་ནཥ།
/ཀོང་ཙེ/

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱི་ཀོཕ་ཎ་

༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་

རྐྱར་ཅུང་དྷང་ལཱི་རྫོག་བྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཤིང་ཟབྲཥ་ ཆུ་ཆོཕ་ཆོ་ ཙྫོན་ཐ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་སུ་

ཀོབྷ་སྟདྷ།

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ནགཥ་ཀོ་ཙ་ཧྫོག་ཧྫོག་སྦེ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཐནར་ཟབྫོཡ་ཀོབྷ་སྟདྷ་གུ་

ཟཐཕ་བྷ་ཧུ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

སྫོཐ་ནུག

༢. (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་ཐང་། གདུང་

ཀོཛྷ།

ཤིང། ས་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་

ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

རཥ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བ་ཏང་ཀེ་ཡརན་

ཀོཛྷ་ལ་མུ།

གིཥ་ཀོང་ཙེ་དྷང་རཥ་ཕཎྫོདྷ་ཞཛྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) བྷཇུག་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཞབྷ་ཞབྷ་

ཀྲག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཀོཛྷ་ལ་མུ་ཟདི་དྷབྷ་བྱཱཡ་ཁ་
ཕསིར་ཥའི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ནི་གི་སྫོཐ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཞང་

(ཐཔེ) ཀོཛྷ་ལ་མུ་གི་ཙྫོཐབྷ་ཞིབྷ་ནཥ།

དུཥ་ཕཞང་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ ཀོངབྷ་དྷང་ལཱི་ཐཀཡ་མེ་
/ཀོཕ་ཎ/

/ཀོའུ་ལ་མུ/

གུ་སྐྱེ་ཕའི་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ལ་མུ་ཀོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ས་

ནའི་ཁཡ་ གཏིང་འང་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཀོཕ་ཎ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་སྤུ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

ཀོཛྷ་གིཥ་ལྷབྷ་ཐང་གྱོདྷ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཕྱི་ཁ་རཥ་ཏང་ཆུ་ཐང་དྷང་དྷ་དྷང་

ཕུར་ནི་འྫོཐ།

/ཀོའུ/

རཥ་ ཕཤུཕ་ཕཤུཕ་ནའི་ཕྱི་ཁའི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ)

ནའི་རྫོག་བྷ་ ནགཥ་ཀོ་ཆེ་ཆུང་གི་རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་

/ཀོཟྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

སྟདྷ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ཡ་ སྤུ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤུང་ཙྫོགཥ་ཀྱི་སྦུག་དྷང་ཀོང་ཙེ་

ཀོངབྷ།

/ཀོབྷ་ཏེ/

ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ། (ཁ) ཀོབྷ་

བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་རཥ་ཟཐཕ་བྷ་ནཐ་ཅ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་

/ཀོང་ཙེ/

(མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་

ཐང་ན་ནཱུ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྱིཕ་ལྫོག་ཐང་ཁ་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་ ཙཡ་ཐང་ཞངཥ་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཀོང་ཙེ།

/ཀོཕ་ཎ་ཀེ་ཅུ/

ཀོཛྷ་ཐྫོང་སྤེཐ་སྤེཐན།
(རྩུཕ/ཐགོཐ)

(མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་། ན་ནཱུ།

/ཀོའུ་ཐྫོང་པེ་པེན/

(མིང) (རྫོང)

ཐགོཐ་བྲྫོ་ཐང་། འང་དྷ་ཙིགན་ཞ་ཕའི་

སྐཕཥ་ལཱི་མིག་ཎྫོའི་མིང་ཙཕ་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

དེ་རཥ་ཙུ་ནཱུ་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཞ་ནིའི་

ཀོཛྷ་ཐྫོང་སྤེཐ་སྤེཐན་ཟདི་གིཥ་ལ་ཞིག

ཁ་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་གིཥ་ཀོཕ་ཎ་ཞ་ནི་
མི་ཟྫོང་།
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ཀཽཎྜི་ནྱ།

/ཀོཟྫོདྷ་ཌི་དྷ་འ/

(མིང) (ལུགཥ) ཀུདྷ་ཤེཥ་

ཟཚག་མི། (ཐཔེ) བག་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཆུ་ཀྱཡ་ཀྱོཡ་

ཀཽནྜི་ནྱ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཀཽཎྜི་ནྱ་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཅིག་ཟཚག་དེཥ།

རཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཐང་ནྫོ་ཞུ་གདྷང་ནུག
ཀཱ་ཏྱ་འ་དྷ།

/ཀ་ཎ་འ་དྷ/

ཀྱུ་རཱི་རཱི།

(མིང) (ལུགཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཀྱུ་རཱི་རཱི་ཅིག་ཟཕཕ་དེཥ།

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ཟདུར་ཕའི་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཐང་།

ཀྱཡ་ཀྱོཡ་ཕཎང་།

དྷ་ཏྫོཥ་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་སྡེ་ནའི་སྫོར་གཎྫོཐ་མི་ཅིག

རཥ་བྷཡ་ཆུ་ཀྱཡ་ཀྱོཡ་ཕཎང་ཟཚག་དེཥ།

རིགཥ་ཀཏྱ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཤུར་རཥ་ཡཕ་ཏུ་བྱུང་

ཀྱི།

ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཙདྷ་འང་ ཀཱ་ཏྱ་འ་དྷ་ཐང་ཀ་ཏྱའི་བུ་

གསུབྷ་གྱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་

(མིང) (ལུགཥ) ཀ་ཕྲེང་ཐང་། འང་

ཁྱིབྷ། ར་རྒྱཕ་ཀྱི་གཡུཥ། སཥ་ཀྱི་དྷ་ཕཞཟ།
ཀྱི་ཧུཐ།

ཆུ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་གྲང་ཐམྱར་

ཟདི་ རྗེཥ་ཟཇུག་ ག་ཐ་ཕ་ཥ་ཕཞི་གི་ཤུར་ཕཐཟ་
ཀྱང་ཀྱོང་།

/ཅང་ཅོང/

དྷང་ལཱི་ཀྱི་ཧུཐ་ཀྱི་ཧུཐ་ཟེཡ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ནི་ལཱི་

ཟདྲྫོག་ན་ཅིདྷ་ ཐ་ལྫོ་རཥ་ཡ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་

ཀྱི་ཧུཐ་ཟེཡ་ཕ།

ཕ་གི་རིགཥ་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་གའྫོབྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཇ་

ཀྱཡ་ཀྱོཡ།

/ཅཡ་ཅོཡ/

/ཀི་ཧུཥ་ཟེ་ཛྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གྲང་

ཐམྱར་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ཧ་ཆུ་

ཐང་ཆུ་ལུ་ལ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་ པྫོཛྷ་ཀྱང་ཀྱོང་ཟེཡ་སྐཐ་
རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) གྱང་ཕའི་སྡུག་

ཅིག (ཁ) ཀྱི་ཧུཐ་ཟདི་རྫོང་ཁ་དྷང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཧ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) ཀྱང་
སྟེ་ཟཇུགན་ཨིདྷ།

/ཀི་ཧུཥ/

ཕསྔར་གྱིཥ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཐ་

(ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

/ཅང/

(ཕྲཐ) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་སྫོཡ་ཚུ་

(ཁ) ཟབྲེར་སྒྲ་ཀྱི་ཟདི་ རྗེཥ་ཟཇུག་ ཐ་ཕ་ཥ་

དྷ་ གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ། (ཐཔེ) ཀཱ་ལི་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན་
ཀྱང༌།

/ཀི/

དྷང་གི་ རྣབྷ་ཐབྱེ་དྲུག་ན་ཟབྲེར་སྒྲའི་རྐྱེདྷ་ཅིག

ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཀཱ་ཏྱ་འ་དྷ་གིཥ་ཆོཥ་

འྫོཐ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཆུ་

ཕཅཥན་སྦེ་ཟཚག་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བག་བྷགུ་

སུ་བྷཙདྷ་དྷ་ར་དཱ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཁོ་ཡའི་

/ཀཟ་ལི/

/ཅཡ་ཅོཡ་ཎང/

ཐིགཥ་ན་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཤུགཥ་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་སྒྲ་ཐང་

(ཁ) ཀཱ་ཏྱ་འ་དྷ་ལཱི་ཧེ་བྷ་ཡཕ་ཏུ་བྷ་བྱུང་ནའི་སྐཕཥ་

ཀཱ་ལི།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་

ན་ཆུང་སུ་སྦེ་ཕཕ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཀ་ལི་དྷང་རཥ་ཆུ་

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་ཝར་ཕཞུགཥ་ནའི་ཕསྒང་གི་སྫོཕ་བྷ་

གསུངཥ་ནུག

/ཅུ་རཱི་རཱི/

ཧ་ཆུ་ཟེཡ་གྲང་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོངཥ་ཏེ་སྐཐ་རྐྱཕ་

སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀྱི་ཧུཐ་ཟེཡ་ཕ་ལཱི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ཐིགཥ་ན་སྦེ་

སྐྱེ་བྷ་ཐགོན་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

མེདྷ་ནཡ་ཤུགཥ་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་སྒྲ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་
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ཀྱིཥ།

/ཀི/

(ཕྲཐ) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་སྫོཡ་

(ཁ) ཆུ་ཝར་ཏེ་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་ཟཁྱིར་ཏེ་སྫོཐ་ཕཏུཕ་

ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ རྣབྷ་ཐབྱེ་གསུབྷ་ན་བྱེཐ་སྒྲའི་རྐྱེདྷ་

ནའི་ཐབྱིཕཥ། (ཐཔེ) ཥ་ཀྱོང་ཀྱོང་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཟཁྱིར་

གསུབྷ་གྱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁཕ་ཀྱིཥ་

ཀྱོཡ་ཀྱོཡ།

ཅིག (ཁ) བྱེཐ་སྒྲ་ཀྱིཥ་ཟདི་ རྗེཥ་ཟཇུག་ ཐ་ཕ་ཥ་
གོ་ར་ཕཙེབྷཥ་ནུག
ཀྱོག་ཀྱོག

/ཅོག་ཅོ/

ནུག

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕཕ་

ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཀ་ལི་དྷང་རཥ་བྷཡ་ཆུ་ཀྱོཡ་ཀྱོཡ་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) འཡ་ཐང་བྷཡ་སྦེ་

ཅིག་ཟཕཕ་དེཥ།

གཡུག་སྟེ་སྤཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་

ཀྲ་ཀ་ཀྲོ་ཀ།

བྫོ་གི་རདྷ་བྷ་སཕ་ནཡ་ བྷགུ་ཀྱོག་ཀྱོག་ཕཎང་

/ཉ་ཀ་ཊོ་ཀ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྫོབྷ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་དྲ་དུབྷ་ཐང་ཕྱེ་བྷ།

སྫོཐན་བྷཥ།
/ཅོག་ཅོ/

/ཅོཡ་ཅོཡ/

(ཁ) ལཱ་ཀྲ་ཀ་ཀྲོ་ཀ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་། ཁ་ཞཥ་ཀྲ་ཀ་ཀྲོ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་ཕའི་

ཀ་ཞ་ནི། ཅ་ར་ཀྲ་ཀ་ཀྲོ་ཀ་ཉོ་ནི་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ།

རིགཥ་ཚུ་སྫོཐ་དྷང་ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་མེཐ་ནའི་སྐཕཥ་པཡ་

(ཐཔེ) ཤིང་ཀྲ་ཀ་ཀྲོ་ཀ་ལུ་ལ་སྤུང་ཕཝག་ནུག

ཚུཡ་ཟཕགན་ཐ་ཀྱོག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཐ། (ཐཔེ) ཧང་

/ཉ་ཀ་ཊོ་ཀ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏཕ་ཏྫོཕ། (ཁ) མི་ཀྲ་ཀ་

རྒཥ་ཀྱིཥ་ཆང་ཀོ་ཤེར་ཅིག་ཀྱོག་ཀྱོག་ཟེཡ་ཡ་

ཀྲོ་ཀ་ཟེཡ་སཕ་མི་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བུཙ་ཀྲ་

ཀྱོག་རྐྱཕ།

ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

/ཅོ་ཅཕ/

ཀ་ཀྲོ་ཀ་ཚུ་གིཥ་སྡེ་ཙདྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཟཏཕ་ཟཛིང་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་ཕ་གི་རིགཥ་ཚུ་སྫོཐ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་

ཀྲག་ཀྲ།

ཟཕགན་ཐ་པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཆུ་ཀྱོག་

ཀྲ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཆུ་ཀྱོག་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕྫོ་ཟྫོང་།
/ཅོང/

/ཉག་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་གཞི་ཁ་གཞཡ་དྲགཥ་

ཀྲག་ཀྲ་འྫོཐ།

(ཁ) ཥ་གལྫོང་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཥ་ཀྱོང་དྷང་ལཱི་ཥྫོ་

ཀྲག་ཀྲག

དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་གོ་བྷདྷྫོ་སི་སི་ཟདུག
/ཅོང་ཅོང/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངཡ་ཀྲག་ཐང་ངཡ་ཡེང་།

(ཁ) མི་ཀྲག་ཀྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་སྡིངཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

ཀྱོང་ཀྱོང་།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ་ཐང་རྫོ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རཱི་ཎྫོ་ཀྲག་

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཐ་ཀྱི་ཁཕ་ཎྫོ་སྒྲིང་སྒྲི་
ཀྱོང༌།

/ཉག་ཉ/

/ཉག་ཉག/

(མིང) (རྫོང) སྒོ་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཕརྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཟབུཡ་

རཥ་སྒོ་ཀྲག་ཀྲག་ཟེཡ་ཕརྡུང་དེཥ།

ཟབུཡ་མེདྷ་ནཡ་ གཝྫོངབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི།
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ཀྲག་ཀྲེག

/ཉག་ཊེག/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་གི་སཕ་ཏངཥ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ་གཉིཥ་ལཱི་ཐབྱིཕཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྷྫོ་གི་རྣབྷ་ཅོ་རྩ་ཕ་རཥ་པཡ་བྫོ་

པྫོཡན་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་གུ་ ཡའི་ནགཥ་ཐང་སྦུར་

ཀྲག་ཀྲེག་ལུ་ལ་ཡ་སཕ་དེཥ།
ཀྲག་ཀྲོག

/ཉག་ཊོག/

གྱི་ནགཥ་ཀོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཀྲ་ཀ་ཀྲོ་ཀ་ཐང་

སྦུག་རཥ་རགན་ཕཤེཐ་དེ་ཕསྐྲོག་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཀྲག་ཀྲོག་གི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐ་ཕཅུག་ནི་
མི་ཟྫོང་།
ཀྲང།

/ཉང/

ཡར་གྲིའི་ཐབྱིཕཥ་ཟདྲ་ཕའི་ཐཡ་ཐཔྱང་ཐཔྱངཥ་ཏེ་

ཟུཡ་ཁ་རཥ་རྣབྷ་ཅོ་གཉིཥ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕསྐྲོགཥན་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་གདུང་ཐང་ནདྨ་

ཐ་སྒྲ་ཀྲོ་ཀོ་ཀྲོ་ཀོ་ཟེཡ་རྐྱཕ་ནའི་ཆོཥ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ)

ཆོཥ་ཕརྩེགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟགྲིག་ཁབྷ་པཡ་ཚུཡ་

བབྷ་གིཥ་ཀྲང་ཀྲི་ཕསྐྲོག་དེཥ།

ལྷ་ནི་ཐང་བྷཐུཐ་ནི་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ། (ཐཔེ) གདུང་

/ཉང་ཊི/

བྷཐུཐ་རྐྱཕ་ཐ་ཀྲང་ཕཞྫོ་ཐགོན་ཨིདྷ།
ཀྲང་ཀ།

/ཉང་ཀ/

ག་ཐཀྲོགཥ་ཥཡ་དྷ་མི་གི་མི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྲང་ཀྲི་

(མིང) (རྫོང) གོཥ་རིཥ་རྐྱཕ་ནའི་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ག་ཐཀྲོགཥ་ཥཡ་དྷ་བྷཥ།

སྐཕཥ་ལཱི་རྟགཥ་ཟགྲབྷ་གྱི་ཕཀོཐ་ན་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་

ཀྲང་ཀྲི་ཏགན།

བྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་དྷག་ལཱིགཥ་ཀྱི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

ཀྲང་ཀྲ།

/ཉང་ཉ/

/ཉང་ཉ/

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་ཏགན། (ཐཔེ) ཀྲང་ཀྲི་ཏགན་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) འཡ་ཐང་བྷཡ་རིངབྷྫོ་

ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཕཎགཥ་ཐགོ།
ཀྲང་ཀྲི་རྣར་ལྕགཥ།

མེ་ཎྫོག་སཕ་ཅུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཀྲང་

ག་ཡ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ཀྲང་ཀྲ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

ཀྲིའི་རྣར་ལྕགཥ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་

ཀྲང་ཀྲི་ཤུཕཥ།

ཚུ་རྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་
/ཉང་ཊི/

/ཉང་ཊི་ཤུཕ/

(མིང) (རྫོང) ཋ་རཱི་

ཕཙུགཥ་ནིའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཀྲང་ཀྲི་ཟདི་ཀྲང་ཀྲི་

ལྕགཥ་ཊིདྷ་ཀྲང་ཀྲང་ཟེཡ་ཕརྡུང་དེཥ།
ཀྲང་ཀྲི།

(མིང) (རྫོང) ཋ་

གའྫོདྷ་རཥ་ཕཎགཥ་ནིའི་འྫོཐ་ནའི་ཏགན་བྷགུ་ཎྫོ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གི་ཝར་རག་
/ཉང་ཉང/

/ཉང་ཊི་རྣེའེ་ལྕ/

རཱིའི་སྐཐ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐེཐན་གའཥ་ཐང་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཝར་རག་མེཐ་ནའི་ཤིང་ལཱི་

ཀྲང་ཀྲང་།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་

གྲི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་ཋ་རཱི་གུ་རགན་ཕཤེཐ་ནིའི་

སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་གཟུགཥ་ཀྲང་ཀྲ་སྦེ་
ཟདུག

/ཉང་ཊི་ཏན/

ཙྫོདྷ་ཁྲ་སྣེ་ལྔ་གིཥ་བྷཏྫོང་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཐབྱིཕཥ་ཡར་

རྒྱ་དྷག་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་གོཥ་ཆེདྷ་ཚུ་གུ་ཀྲང་ཀ་རྐྱཕ་
སྟེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་

ཤུཕཥ་དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་ལུགཥ་

ཀྲང་ཀྲི་གཟུངཥ།

ལྫོབྷ་ཐང་ཕ་ཥྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྦུག་ལཱི་སྫོ་ཀ་ཟབྱུ་

/ཉང་ཊི་གཟུང/

(མིང) (རྫོང) ཋ་རཱི་

བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྷང་དྷ་
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ཕཙུགཥ་ནིའི་རཥ་ཐང་སྔགཥ་ཡིག (ཐཔེ) ཀྲང་ཀྲི་

ཀྲང་བྷཐུཐ།

ཨིདྷ།

ཀྲཕ་ཀྲོཕ།

ཕཞྫོཛྷ་ཐ་ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་གཟུངཥ་ཕཙུགཥ་ཐགོན་
ཀྲང་ཀྲིང༌།

/ཉང་ཊིང/

/ཉཕ་ཊོཕ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆང་བྷངཡབྷྫོ་

འང་མེདྷ་ སྐྱུཡནྫོ་འང་མེདྷ་ནའི་ བྷངཡ་རྩི་སྐྱུཡ་རྩི།

(ཁྱཐ)

(ཐཔེ) ཆང་ཀྲཕ་ཀྲོཕ་ཟདི་གིཥ་ཁ་ཐཀྲོགཥ་ཐ་ནུག

མིག་ཎྫོ་སཡ་ཧུཡ་ཕཎང་ལ་ཏངཥ། (ཁ) མི་ཀྲང་ཀྲིང་

ཀྲཕ་ར

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཀྲང་ཀྲིང་ཚུ། (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་ཀྲང་

/ཉཕ་ར/

༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་

ཏངཥ་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཀྲིང་སྦེ་ལ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཉང་ཊིབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀྲང་ཕཎཕ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གདུང་ཀྲང་བྷཐུཐ་རྐྱཕ་ཅི།

(རྫོང) ཕཞྫོ་ལ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་ནི་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཀྲང་ཀྲིངབྷྫོ།

/ཉང་ཐུཥ/

ཀྲཕ་ར་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

༡- (ཁྱཐ)

/ཉཕ་ར/

༢. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྩར་རག་

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཥག་གསིག་གི་སྫོཐ་ན་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཀྲཕ་ར་

(ཐཔེ) རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་བུབྷྫོ་ཀྲང་ཀྲིངབྷྫོ་གི་

ཀྲབྷ་ཀྲེབྷ།

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ།

བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

ཟཕཐ་ཕཝག་བྷ་སྟྫོདྷ།
/ཉང་ཊིབྷ/

སྟེ་མེདྷ་ནཡ་གཟུཡ་ཏེ་སྫོཐ་ཏངཥ། (ཁ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཥག་གསིག་གི་སྫོཐ་ན་

ཐ་ཀྲབྷ་ཀྲེབྷ་ཕམྫོང་ནི། རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྲབྷ་

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ།

ཀྲེབྷ་ཕམྫོང་ནི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཀྲབྷ་

(ཐཔེ) ཀྲང་ཀྲིངབྷྫོ་ཟདི་ཐ་རཱིང་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཕལར་ཏེ་

ཀྲང་ཀྲོང༌།

/ཉང་ཊོང/

ཀྲེབྷ་ཕམྫོང་ནི་ཅིག་ཡ་ཟཙྫོར་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།
/ཉབྷ་ཊེབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ནྫོག་ཎྫོ་སྟྫོངབྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩེཐབྷྫོ་རྩེཛྷ་ཐ་ཀྲབྷ་ཀྲེབྷ་རྐྱཕ་ནི་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཀ་ར་རྡིག་ཚུ་ཀྲང་ཀྲོང་ཟེཡ་

ཀྲང་ཕཎཕ།

/ཉང་ཎཕ/

༢. (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྩེ་

ཕའི་སྐཕཥ་ཟབྱིཐ་སྐོཡ་ཐང་གའྫོ་སྒྱུའི་ཏྫོག་རཥ་རྩེ་

ཐང་རྡིག་སྟྫོངབྷ་ཚུ་རྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲ།
ཐཀྲོག་དེཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་རཥ་ཡ་ཙ་གྱང་ཟཕག་

༢- (ཙཕ)

འཡ་ཥྫོ་ནུག

/ཉབྷ་ཊེབྷ/

མི་ཟྫོང་།
ཀྲི་མི།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆའི་སྒྲིག་ཁ་

/ཊི་མི/

(མིང) (རྫོང) ཙུ་ནཱུ་ཟདེགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ལཱི་ཐངུར་ཐང་ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕརྡུངཥ་

ཀྲང་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ པཡ་ཚུཡ་ལྷ་སྟེ་བྷཐུཐ་

ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཀྲི་མི་ཟདི་བྷང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་གདུང་ཀྲང་ཕཎཕ་

ལྫོཥ་ཅིག་ཡ་རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་ཐངུར་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོཛྷ་

རྐྱཕ་སྟེ་བྷཐུཐ་དེཥ།

ཨིདྷ།
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ཀྲིག་ཀྲི།

(ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་གོ་

/ཊིག་ཊི/

ཀྲིང་ཀྲིང་།

རིབྷ་ཚུ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དུཥ་ཙྫོཐ་

ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཀཛྷ་གཉིཥ་ལཱི་སྤྲིངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ན་གི་ལཱ་ཟདི་ཀྲིག་ཀྲི་ཟཕཐ་ཐགོ་ས་རུ།
/ཊིག་ཊི་ཅི/

ལྕགཥ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་ཐཀྲོགཥན་ཐ་ཀྲིང་ཀྲིང་ཟེཡ་སྐཐ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ས་རབྷ་ཅིག

རྐྱཕ་དེཥ།

(ཁ) ཕཥབྷ་ན་ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་ཐང་། ལུགཥ་ཧིང་ཀྲིག་

ཀྲིང་ཀྲི་ཏགན།

ཀྲི་ཅིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཅ་ར་ལུགཥ་ངོ་ཀྲིག་
ཀྲི་ཅིག་ཡ་བྷཥ།
ཀྲིག་ཀྲིག

/ཊིག་ཊིག/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་རྫོའི་

ཕཞྫོ་སྟེ་ཟདུག
ཀྲིང་ཀྲི་ཏྫོ་ཅུ།

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕརྡུངཥ་

ཅུ་ཟདི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
ཀྲུ་ཀུ་རཱི་ཀྲུ་ཀུ་རཱི།

ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གུ་ཀྲིང་ཀ་

/ཊུ་ཀུ་རཱི་ཊུ་ཀུ་རཱི/

(མིང) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ་

ཐང་ཕྱུཡ་གོ་ཚུ་རྨུཡཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་

གཥྫོཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གིཥ་རཱི་ཎྫོ་ཅིག་ཀྲུ་ཀུ་རཱི་ཀྲུ་ཀུ་རཱི་ཟེཡ་རྨུཡ་དེཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་ལྷ་ཁང་

ཀྲུ་ཀུ་ལི།

ཐགོདྷ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཕར་སྟྫོདྷ་

/ཊུ་ཀུ་ལི/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཀ་ཕར་རཥ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྐུཐན་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཀྲུ་ཀུ་ལི་གི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྡུང་ནིའི་ཅ་ཆཥ་རྒྱུ་ལི་རཥ་ཐབྱིཕཥ་

ཐཀྱི་ཡ་ཅིག་ཐཀྱིཥ་ནུག

ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ཀྲུག

ལཱི་ཀྲིང་ཀྲི་ཕརྡུང་ནི་འྫོཐ།
/ཊིང་ཊི/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་

ཆ་བྷགུ་ཎྫོ་ཏྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཀྲིང་ཀྲི་ཏྫོ་

གཉིཥ་ཆ་ཡ་རྣྫོཥ་སྫོ་མག་མ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ གཡུ་

/ཊིང་ཊི/

/ཊིང་ཊི་ཏྫོ་ཅུ/

ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཀྲིང་ཀྲི་ཕརྡུང་ནིའི་རག་

ཕརྡུངཥ་ནའི་རག་ཆ་ སྤྱི་ཎྫོག་གའཥ་གའྫོདྷ་

ཀྲིང་ཀྲི།

(མིང) (རྫོང) ཀྲིང་ཀྲི་

ཏགན། (ཐཔེ) ཀྲིང་ཀྲི་ཏགན་ཟདི་ལྕགཥ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་

རཥ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
/ཊིང་ཀ/

/ཊིང་ཊི་ཏན/

ཐཔྱང་ནི་ཐང་ཕཤེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་

སྐཡ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་དྷང་
ཀྲིང་ཀ།

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་སྐུཐ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་སྤྲིངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐཀྲོགཥན་ཐ་ཟཏྫོདྷ་

ཀྲིག་ཀྲི། ལཱ་ཀྲིག་ཀྲི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷངཥ་
ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག

/ཊིང་ཊིང/

/ཊུག/

(མིང) (རྫོང) རྐང་ཚིགཥ་རག་ཚིགཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་སྤཡཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

༢. (མིང) (རྫོང) སྒྲ་སྙདྷ་གྱི་ཏགན་ཕདུདྷ་

རྒཥ་འཡ་རྫོངབྷ་ཐ་པུཥ་བྷྫོ་རཱི་ཎྫོ་ཀྲུག་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་

འྫོཐ་ཥ་རཥ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་རྩིཥཛྷ་ཐ་གྱར་གསུབྷ་

བྷཥ།

ན་དྷང་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྒྲ་སྙདྷ་གྱི་

ཀྲུག་ཀྲུ།

ཏགན་ཀྲིང་ཀྲི་ཟདི་ཐྫོག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

/ཊུག་ཊུ/

(མིང) (རྫོང) རཱིཥ་ཚིགཥ་ཀྱི་ཕཡ་

དྷ་ལཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ་རྨུཡཛྷ་ཟཇབྷ་སུ་
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ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་ལཱི་ཥྫོ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

/ཊེག/

ཀྲུག་ཀྲུ་འང་རྨུཡ་མི་ཚུགཥ།
ཀྲུག་ཀྲུག

/ཊུག་ཊུག/

ན་ཚུ་གུ་ཕཝཡ་ནི། (ཁ) ཤིང་ཀྲེག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

(མིང) (རྫོང) བ་བྱི་ཅུང་གི་སྐཐ་

(ཐཔེ) གཟིག་གིཥ་ཥ་ཀྲེག་ཕཝག་ནུག

ཐང་རྐང་ཚིགཥ་རག་ཚིགཥ་ཚུ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ།

ཀྲེག་ཀྲེག

(ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་རཥ་བྱི་ཅུང་ཅིག་གིཥ་ཀྲུག་ཀྲུག་

ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཀྲེ་ཀེ་ཀྲེ་ཀེ།

/ཊེ་ཀེ་ཊེ་ཀེ/

བྷཙབྷཥ་རཥ་རྔའི་ཟུཡ་བྷགུ་ལཱི་རྔཥ་ཎྫོ་བླུགཥ་ཏེ་
སྒྲ་ཀྲེག་ཀྲེག་ཟེཡ་ཏྫོདྷ་དེཥ།

ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཀྲེ་ཀེ་ཀྲེ་ཀེ་ཟེཡ་ཁ་ཟགྱིཡ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཀྲེག་ན།

ཥ་མེཐ་ཀྲེག་ན་ཨིདྷ་ནཥ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཀྲེ་ཀེ་རུ་ཀྲེ་ཀེ་རུ་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཀྲེང་ཀེ་ལུང་།

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཟུགཥ་

ངཡ་ཕཀོཛྷ་ཐ་རྫོ་གུ་རུག་སྟེ་སྐཐ་ཀྲེང་ཀེ་ལུང་ཟེཡ་

ཎྫོ་ཀྲེག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གཟུགཥ་ཀྲེག་དེཥ།

རྐྱཕ་ཅི།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཀ་ར་རབྷ་ར་

ཀྲེཕ་ཀྲེ་ཤིང་།

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་སྤྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/ཊེཕ་ཊེ་ཤིང/

(མིང) (རྫོང) ཥ་དྲྫོཐ་ཥ་སྐྱེ་

ཕའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་ཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷྫོཡ་

ཅ་ཆཥ་རྩུཕ་ཧྲེག་ཧྲེ་ཅིག་གིཥ་ཐབུཡ་ནི། (ཁ) ཀྲེག་

གྱི་ཆག་སྦེ་བྱིདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲེཕ་ཀྲེ་ཤིང་གི་

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཀ་ར་དྷང་ལྫོ་སཡ་མི་ཚུ་ཀྲེག་
/ཊེག/

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་

ནའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྕགཥ་

གིཥ་གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་གུ་ཐབུཡ་ནི། (ཁ) བྷགུ་

དེཥ།

/ཊེང་ཀེ་ལུང/

རིགཥ་ཚུ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་བུཐ་དེ་རྫོ་ཐང་ཝ་ལི་གུ་རུག་

གའཟཛྷ་ཥངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སེདྷ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཊེག/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཐ་ཟགྲོ་ག་ནི་འང་

གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་བྷ་ནུབྷ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་

(ཐཔེ) ལྕགཥ་གཞཡ་གྱིཥ་ས་འང་རྡིག་ཀྲེག་ནའི་

/ཊེག/

/ཊེག་ན/

གཎང་བྷ་སྫོང་མི་ཐང་རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

(མིང) (རྫོང)

ལྕགཥ་ཚུ་ཀྲེག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག

ཀྲེག

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཤིང་ར་

ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་ཕཡ་

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཟགྱིཡ་ཕའི་

/ཊེ་ཀེ་རུ་ཊེ་ཀེ་རུ/

/ཊེག་ཊེག/

ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་གིཥ་གཅིག་གུ་རྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་

རྫོ་རྒྱུཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་གིཥ་མི་རྒཥ་ལྫོཥ་
ཀྲེ་ཀེ་རུ་ཀྲེ་ཀེ་རུ།

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཐཕ་བྷ་ཟདི་དྷྫོཡ་གྱིཥ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།
ཀྲེཕ་ཀྲེབྷ

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

/ཊེཕ་ཊེབྷ/

(མིང) (རྫོང) རྩང་ཐང་ཕམྫོག་

ན་ཚུ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐང་བྷའི་དྷང་ཀོ་རྐྱངབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ནགཥ་ཀོ་གུ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་ཚུ་ཡ་

ཅིག་ས་ཚུགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཟགྱིཕ་ཐང་ཀོཛྷ་ར་

ཟཕགཥ་ཏེ་ཕཎྫོག་ནི། (ཁ) རྒྱ་ཕྫོ་ཀྲེག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཏགན་ཕཎགཥ་ཏེ་

(ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་ཀོཛྷ་གི་སྤུ་ཀྲེག་དེཥ།
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ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀོཛྷ་གི་ཀྲེཕ་ཀྲེབྷ་

ཀྲོག་ཀྲོ།

ཀྲེབྷ།

ཤིཥན་ཚུ་ཧ་ཙི་རུ་ཀྲོག་ཀྲོ་ཐང་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཚུ་ཚེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ།
/ཊེབྷ/

/ཊེབྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་བྷགོ་

ཀྲོང༌།

ཐགོན་ཨིདྷ།

རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཊོང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཕྲང་ཏེ་བྷ་ཟཕཐ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ཟྫོངཥ་ནུག

ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཀྲེབྷ་ཟེ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཊོ་ཀོ་ཊོ་ཀོ/

ཀྲོང་གཥཡ།

(མིང) (རྫོང) ཀྲང་ཀྲི་ར་

ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡ་

(མིང) (རྫོང) ན་ནཱུའི་དྷང་གསེཥ་

ཟདི་རྒྱར་ཡཕཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་རྫོང་ཁག་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་ཐང་དྲིབྷ་ཕཞང་དྲི་ཧུཡ་ཧུ་སྦེ་

ཀྲོང་གཥཡ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱི་ཀོཕ་ཎ་རྐྱར་ཅུང་
/ཊོང་ཊོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཐང་ཐཕང་ཙཐ་ཆེ་ལྫོཥ་

ཅིག་ཨིདྷ་ནའི་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ་

ཁྱི་ཐྫོབྷ་ཅུང་ལཱི་རྣབྷ་ཅོ་ཀྲོང་ཀྲོ་ཟདུག
/ཊོང་ཊོང/

(མིང)

ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཐབུ་ལཐན་རུ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་

འཡ་ཕྲང་སྟེ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་
ཀྲོང་ཀྲོང་།

/ཊོང་ཥཡ་ནྫོཥདྷ་སྫོཕ/

(རྫོང) སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༠༧ གྱི་ཧེ་བྷཡ་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་

དྷང་ལཱི་ཀྲོ་དུབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
ཀྲོང་ཀྲོ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་

ཁཡ་ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་ཐང་བུབྷ་ཏང་གི་ཕཡ་དྷ་

ཀྲང་ཀྲི་ཀྲོ་ཀོ་ཀྲོ་ཀོ་ཟེཡ་སྐྲོག་དེཥ།
/ཊོ་དུབྷ/

/ཊོང་ཥཡ/

ཥ་ལྟེ་ཕ་རཥ་ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ ༡༩༩ གི་རབྷ་ཙཐ་

ཥྫོགཥ་ན་སྐྲོགན་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་
ཀྲོ་དུབྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) གཝརབྷ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲོང་གི་མི་སེཡ་ཚུ་

མི་ཐང་ལཱ་རཥ་གཟུཡ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་
ཀྲོ་ཀོ་ཀྲོ་ཀོ

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) བ་ཁྱིབྷ་ཐང་ཐྫོབྷ་ཁྱིབྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོབྷ་ཁྱིབྷ་ཚུ་ཀྲོང་ཟཐུ་སྟེ་རྐྱཕ་

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་གི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཀྲེབྷ་
/ཊེབྷ་ཟེ/

/ཊོང/

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འཡ་ཟཐུ་སྟེ་རྐྱཕ་

༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་རཥ་གཟུཡ་ཏེ་

ཀྲེབྷ་ཟེ།

(མིང) (རྫོང) ཐཔྱར་ཕ་ལཱི་ཨོ་

ཀྲོབྷ་དྲང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟཕྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་

ཕསྐོཡ་གྱི་ལཱ། (ཐཔེ) ཀྲེབྷ་ཕམྫོང་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་
ཟྫོང་།

/ཊོག་ཊོ/

རཥ་ཀྲོང་གཥཡ་རྫོང་ཁག་གི་སྤྱི་ཁྱཕ་ཀྱི་གོ་གདྷཥ།

(མིང) (རྫོང) སྫོཐ་སྟྫོངབྷ་ཚུ་

(ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ་ཐང་ན་ཟདི་ ཆོཥ་

རྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ནྫོག་ཎྫོ་

རྒྱར་མི་ཟགྱུཡ་ཕརྟདྷ་ན་ཨིདྷ།

སྟྫོངབྷ་ཚུ་ཀྲོང་ཀྲོང་ཟེཡ་ཡ་ཕཀོ་ཐྫོ།

ཀྲོང་གཥཡན། ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཁུངཥ་ཐང་མི་

རྩིཥ་ཀྲོང་གཥཡ་རྫོང་ཁག་དྷང་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཐང་། པ་
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ཕརྒྱུཐ་ཀྲོང་གཥཡ་རྫོང་ཁག་རཥ་ཨིདྷ་ནའི་མི།

ཀླཐ་ཆུང༌དྲགཥ།

(ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡན་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་བྷཥ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཀླཐ་ཆུང་དྲགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཏེ་ཟྫོང་ཟྫོངབྷ་གི་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་

ལཱ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ག་གཎང་ཥ་ལཱི་རྒྱ་གླིང་ཀྲོང་གཥཡན་ཟཕུ་དེཥ།
/ཊོཕ་ར/

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཨེཕ་ཐ་བྷདེའུ་

བྷཐཟ་ཟདི་བྷང་ཆེ་ཕ་ ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་ཐང་ལ་ཕཐཟ་

ཀླཐན།

རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ས་མི་གོ།

/ཀླེ་ཙ/

(མིང) (རྫོང) ཀླཐན་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

/ཀླེཕ/

༡. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་དྷང་དྷ་གི་ཆ་

ལཥ་ཕཥབྷ་ན་ཐང་། དྲདྷ་ཤེཥ། ཙྫོཡ་ཕ་ར་

(མིང) (རྫོང) ཀླ་ཀློ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ན་སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་བ་ལཱི་ཐཕང་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཐང་།

ཀླ་ཀློན་ཚུ་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཀླེ་ཀོཡ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀླཐ་ནའི་དྷང་འྫོཐ་ནའི་

ཀླཐ་ཙང་དྷང་ཟཕྫོ་བླུགཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐཡ་ཕའི་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་མིའི་མི། (ཐཔེ) ཀླ་ཀློ་ཚུ་གིཥ་

ཀླཐ་ཀོཡ།

/ཀླེ་རྩ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀླཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གོ། (ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་གི་ཀླཐ་ཙང་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་བྷ་

/ཀླ་ཀློན/

ཀླཐ་རྩ།

ཀླཐ་ཙང་།

མི་ཚུ་ཀྲོཕ་བྷཐཟ་ཙ་ལྷཕ་དེཥ།

ཀླ་ཀློན།

/ཀླེ་ན/

རྩ། (ཐཔེ) ཀླཐ་རྩ་ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷག་
/ཀླ་ཀློ/

ཀླཐ་ན།

ཀླཐ་ནའི་དྷང་ལཱི་ཁྲག་རྩ་འྫོཐ།

ཟཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཅིག (ཁ) ཀྲོཕ་

ཀླ་ཀློ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

ནི་ལཱི་སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཆུང་ཀུ་ཐང་ཐྫོདྷ་ཧིང་ཆུང་ཀུ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་རྩེ་ཡཕ་སྡེའི་གྲྭ་ཙང་རཥ་ཐཡ་

ཀྲོཕ་བྷཐཟ།

/ཀླེ་ཆུང་ཉ/

དེ་རཥ་བ་སྫོཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ན་ཕཀྲབྷ་ནིའི་ཐཕང་ནྫོ།

༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་

(ཐཔེ) ཀླཐན་དྷང་ལཱི་ཁྲག་ཟཛུར་ཕ་ཅིདྷ་ཤི་ནིའི་ཉེདྷ་

ཏཐ་སྒོཡ་སྒོཡ་སྦེ་བྲི་ཕའི་ཧང་གྲངཥ་ཅིག (ཁ) ཀླཐ་

ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཀོཡ་ཟདི་ཡ་ལཱི་ནུཥ་ན་ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་ཡ་མེཐ་རཱིང་

/ཀླེཕ/

༢. (མིང) (རྫོང) རིག་ན། (ཁ) ཀླཐན་བྷཁཥ་

ཧང་གྲངཥ་གཝདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཕའི་སྐཕཥ་

དྲག་ཟདུག་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ རིག་ན་བྷཁཥ་དྲགཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་རིབྷ་གྱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཀླཐ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཀླཐན་གའྫོག་ཕཀོར་ཐགོ།

ཧང་གྲངཥ་གཝདྷ་གྱི་ནུཥ་ཤུགཥ་འཡ་སེང་རྐྱཕ་

ཟདུག་ཟེཡ་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་

ཀོཡ་བྲི་ནི་ལྷཕ་དེཥ།
/ཀླེ་ཀོཡ/

ཀླུ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ནི་འང་མེཐན། (ཐཔེ)

/ཀླུ/

(མིང) (རྫོང) སྡེ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་སྤྱིཡ་

ཕཎང་ཆུ་དྷང་གདྷཥ་ན་ཐང་ བྱེ་བྲག་ཤིང་ཐང་རྫོ་ཚུ་

ཁོ་གིཥ་གའྫོག་ཟཏྫོཕ་ནིའི་གོ་སྐཕཥ་ཟདི་ཀླཐ་ཀོཡ་

ལཱི་གདྷཥ་ནའི་དུཐ་ཟགྲོའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཀླུ་དེ་ཚུ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ན་ཅིདྷ་ཞཥ་དྷྫོཡ་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

གདྷང་ནི་ཐང་ཐུགཥ་བྷ་ཐགྱེཥ་ན་ཅིདྷ་གདྷྫོཐན་
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ཕཀརཛྷ་སྦེ་ཕལཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གྱང་གི་རྩ་ཕཡ་

ཀླུ་ཆེདྷ།

ཀླུ་ཁང།

ཐགོ།

ཀླུ་ཅིག་ཟདུག

/ཀླུ་ཁང/

ཀླུ་རྒྱར།

/ཀླུ་རྒེར/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་གདྷཥ་ཥའི་པྫོ་

ཀླུ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུའི་གམྫོ་ཕྫོ། (ཁ)

རྒྱར་ནྫོ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) ཀླུ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་
བྷཆོཐ་བ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

བྷཙྫོ་གིཥ་ཞུཥ་ནའི་བྷཐྫོ་འྫོཐ།

ཀླུ་སྒྲུཕ།

/ཀླུ་ཌུཕ/

ཀླུ་གདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟྫོག་ཀླུའི་གཡུཥ།

༢. (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕཐག་ཀླུ་ཐང་གདྷ་

/ཀླུ་རྙེདྷ/

ཐུཕ་ན་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ཏེ་རྫོ་ཕཞི་ཕརྒྱ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རངབྷ་ཐ་ རྒྱ་གཡ་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་བེ་ཐརྦྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཀླུ་གཎྫོཡ།

གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་བྲབྷ་ཟེའི་རིགཥ་རཥ་ཟཁྲུངཥ་

/ཀླུ་ཎྫོཡ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀླུ་བྷཆོཐ་ནི་གི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཎྫོཡབྷ། (ཁ) ཀླུ་གཎྫོཡ་ཟདི་

འྫོཐ་ནའི་བྷཁཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ་རྒྱདྷ་དྲུག་བྷཆོག་གཉིཥ་

ལ་ཆང་རྩ་རཥ་ཡ་ཟདྲེཥ་ནི་མེཐ། (ཐཔེ) ཀླུ་གཎྫོཡ་

ཀྱི་གྲཥ་རཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོ་ཀླུ་

ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་གམང་སྦྲ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་ཐབུ་བྷ་རིགཥ་ཙྫོགཥ་དྲུག་ར་ཥྫོགཥ་

ཀླུ་ཐེཕཥ།

ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ལུ་ལ་ཅིག་ཕརྩབྷཥ་ཏྫོག་རཥ་

/ཀླུ་ཐེཕ/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་ཚུ་ཥའི་སྟེང་ལཱི་

བྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཀླུ་ཐེཕཥ་འྫོཐ་ནའི་

ཞཕ་བྷྫོ་ལ་ཕའི་ཤིང་རྟ་གི་སྫོར་ཕཙུགཥ་གདྷང་ཡི།

སྐཕཥ་ལཱི་ཀླུ་བྷཆོཐ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ཏྫོགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐན་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་སྟྫོང་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་

ཨིདྷ།

ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ལུ་ལ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག
སྒྲུཕ་ཀྱི་བྷཙདྷ་གཝདྷ།

༡. (མིང) (ཆོཥ) ཀླུ་གདུག་ན་

ཅིག་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་

/ཀླུ་ཌུཕ་རྙིང་ནྫོ/

/ཀླུ་རྙེདྷ/

ཅདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་རྩ་ཕཡ་ཀླུ་གདྷ་གྱི་པྫོ་བྲང་

(ཐཔེ) རིའི་རྩ་ཕཡ་ཀླུ་གྲོང་ཅིག་ཟདུག

ཀླུ་སྒྲུཕ་སྙིང་ནྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཀླུ་དྷྫོཡ་རྒྱཥ་

དུང་སྐྱོང་། རིགཥ་ལྡདྷ། བྷཏཟ་འཥ་ཕཅཥ་ཀླུའི་

རྒྱར་ཟཇོག་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཀླུ་རྒྱར་རྒྱ་
/ཀླུ་གྲོང/

/ཀླུ་ཆེདྷ་རྒེ/

ཐང་། ནདྨ། སྟྫོཕཥ་རྒྱུ། ཟཇོག་ནྫོ། ནདྨ་ཆེདྷ་ནྫོ།

ཀླུ་རྒྱར་རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་། ཀླུ་རྒྱར་བྷ་དྲྫོཥ་ན། ཀླུ་

ཀླུ་གྲོང་།

(མིང) (ཆོཥ) ཀླུ་རྒྱར་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཀླུ་ཆེདྷ་ཚུ་ལཱི་བྷཆོཐ་བ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་

བྲང་། (ཐཔེ) ཀླུ་ཁང་གི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་ཧིང་ཥང་ཥ་
སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།

/ཀླུ་ཆེདྷ/

ཀླུ་ཐཡ།

(མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ) ཀླུ་

/ཀླུ་ཐ/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བྷཆོཐ་ནའི་སྐཕཥ་

ལཱི་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ། (ཐཔེ) ཀླུ་བྷཆོཐ་ནའི་
སྐཕཥ་ལཱི་ཀླུ་ཐཡ་ཟཕཡ་ཐགོ།
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ཀླུ་ཕདུཐ།

/ཀླུ་རྡུཥ/

༡. (མིང) (ཆོཥ) བྷཛེ་དྷཐ་ར་

ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཀླུ་གིཥ་གདྷྫོཐ་ན་བྱུངབྷ་ཐ་ཀླུ་ཟབུབྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷ་ཕཅུག་མི་ཀླུ་གདུག་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཀླུ་

ལྷག་ཐགོ།

ཕདུཐ་ཚུ་ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཀླུ་བྷྫོ།

༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷཛེ་དྷཐ་ཐང་། གཞཟ་

/ཀླུ་རྡུཥ/

ཀླུ་སདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཀླུ་ཕདུཐ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེཥ་ནུག
/ཀླུ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ།

/ཀླུ་རྫོ/

ཀླུ་ཕམདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་ཥའི་སྟེང་ལཱི་བྷ་

/ཀླུ་ནཱུ/

གདྷཥན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ག་བྷདྷྫོཛྷ་སྦེ་ཕརཕ་ན་

ཅིདྷ་ཀླུ་ཕམདྷ་གདུག་དྲགཥ་ཀྱིཥ་གདྷྫོཐ་ནི་ཉེདྷ་ཁ་

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་གི་གདྷྫོཐ་ན་རཥ་

འྫོཐ།

དེ་རཥ་ནགཥ་ཀོའི་དྷཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཀླུ་དྷཐ་སྦེ་
རིབྷ་གྲོ་ཚུ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུའི་པྫོ་བྲང་དྷང་ལཱི་

ཀླུ་ཤིང༌།

/ཀླུ་ཤིང/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་གདྷཥ་ཥའི་ཡུར།

༡. (མིང) (རྫོང) ཀླུ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཤིང་ཟདི་གུ་
ཀླུ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀླུ་ཤིང་

རྣབྷ་རབྷ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷང་

ཚུ་ཕརཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

རཥ་ཟབྲུ་སྣ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཀླུའི་བུབྷ་རྟེདྷ་དྷང་ལཱི་ཀླུ་བུབྷ་

/ཀླུ་ཤིང/

ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/ཀླུ་རྦུབྷ/

/ཀླུ་ཡུཥ/

ནའི་ཤིང་། (ཁ) ཤིང་ར་ལཱི་ཅིག་ཕཅཐན་ཐ་རྨ་

གཟུངཥ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཥའི་བུབྷ་ན་ཕཞྫོ་

ཀླུ་ཟབུབྷ།

ཀླུ༌ཡུར།

(ཐཔེ) ཥའི་ཟྫོག་ལཱི་ཀླུ་ཡུར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀླུ་དྷཐ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཕཅོཥ་
/ཀླུ་བུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་ཐང་ཕམདྷ་

ཤིང་ཐང་། རྫོ། རི། བག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་

བྱུང་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཁ) བྷཛེ་དྷཐ་ཐང་། ཆུ་ཟབུཡ།

ཀླུ་བུབྷ།

/ཀླུ་ཙེདྷ/

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) ཀླུ་ཕམདྷ་ཚུ་གམྫོ་ཕྫོ ་

ཐ་རིཥ་ཀླུ་ལྡྫོག་འྫོཐན་རཥ་ཀླུ་བྷཆོཐ་མི་ཕཏུཕ་
ཀླུ་དྷཐ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བྷཆོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

བྷཆོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཀླུ་སདྷ་བླུགཥ་ཐགོ།

ཕཞུགཥ་ནཡ་ཥ་ཟྫོག་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)
ནཥ།

/ཀླུ་རྨེདྷ/

ལཱི་སདྷ་རཥ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕསྡུ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ། (ཐཔེ) ཀླུ་

(ཐཔེ) ཀླུ་རྫོ་གུ་ཆཕ་གཥང་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཀླུ་ལྡྫོག

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཀླུ་ཐེཕཥ་འྫོཐན་ཐ་ཀླུ་བྷྫོ་ཚུ་འང་བྷཆོཐ་ནི་འྫོཐ།

དྷཐ། ཆུ་སེཡ། སྐྲངཥ་དྷཐ་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ནའི་སྔོ་སདྷ་
ཀླུ་རྫོ།

/ཀླུ་བྷྫོ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཀླུ་གིཥ་ཐཕང་འྫོཐ་ནའི་

ཤིང་ཐང་། ཀླུ་རྫོ་ཐང་ཀླུ་བུབྷ་གྱི་རྩ་ཕཡ་ཕཙུགཥ་

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་གི་གདྷྫོཐ་ན་

འྫོཐ་ནའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཀླུ་རྫོ་གི་རྩ་ཕཡ་ཀླུ་ཤིང་

ཕཟླྫོག་ཏཕཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ཐཔེ་

ཕཙུགཥ་ནུག
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ཀླུ་ཤུ།

/ཀླུ་ཤུ/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་གི་གདྷྫོཐ་ན་རཥ་

ཀླུའི་བུབྷ་རྟེདྷ།

བྱུང་ཕའི་རྨ། (ཁ) ཀླུ་ཤུ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ཡ་གཐྫོང་

བུབྷ་རྟེདྷ་ཅིག་ཟདུག

ཏྫོདྷབྷ་ཐ་སྔགཥ་བྷཡ་ཐབུཡ་སྫོར་འྫོཐ།
/ཀླུ་ལྫོཥ/

ཀླེ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བྷཆོཐན་ཐ་ལྫོ་

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་སྤྱིཡ་

ཁོ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཀླེབྷ་ཀྲ་ཀ་རབྷ་ཟདི་
ཥ་ཕསིར་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ཁཡ་

ཕཐག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀླུ་བྷཆོཐ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་གཎང་
/ཀླུ་སིདྷ/

ཟཐཕ་བྷ་ཟདི་ཇའི་ཧབྷ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཀླེབྷ་ཀྲ་ཀ་རབྷ་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་ཐང་སྲིདྷ་ནྫོ་

ཀློ་ལྫོག

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་
/ཀླུ་ཥང/

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་ཚུ་ཐུགཥ་

གའཥ་གའྫོདྷ་གྱི་ཟུཡ་གཉིཥ་རཥ་གྱང་ཐང་སཡ་སྦུ་

གི་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་

མེ་ཕཎང་སྟེ་ཕུར་ཕའི་དྲིའི་བྷཆོཐ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཀླུ་

སྒོ་ཐང་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཀློགན་ལྫོག་ཕཞྫོ་དེཥ།

ཐེཕཥ་འྫོཐན་ཐ་ཀླུ་ཕཥང་གཎང་ཐགོ།
/ཀླུབྷ/

ཀློག

(མིང) (རྫོང) ཀེ་ཕ་ཐང་གཡུང་རྫོ་ར་

/ཀློ/

ཥྫོགཥ་ན་ཕསྲེ་བྷ་བླུགཥ་ནཡ་ཕམྫོ་ཞ་ཕའི་ཞཥ།

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཀླུབྷ་བུ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཚུ་ལྷག་ནིའི་ལྕོགཥ་

/ཀློ་གི་སྫོཕ་ནྫོཥདྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཟགོ་ཐང་ན་ཡི་གུ་ལྷག་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་མི། (ཁ)

ཀློག་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ལཱི་ ཀློག་སྫོཕ་ཟེཡ་འང་

ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཀླབྷྫོ་ལཱི་ཨོབྷ་ཕུཐ་དྲངཥ་དེཥ།
ཀླུབྷྫོ་བུ།

༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ཚུ་ལྷག་ནི།

ཀློག་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

ཞ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ཀླུབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་ཡི།
/ཀླུབྷ/

/ཀློ/

གྲུཕ། (ཐཔེ) བབྷ་ཀློག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

(ཁ) ཀེ་ཕ་ཐང་ཀ་ཀུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཀླུབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་

ཀླུབྷྫོ།

(མིང) (རྫོང) སྒོའི་གའཥ་གའྫོདྷ་གྱི་

ཕཙུགཥ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ་ཐང། རྒྱར་ཐཀཡ་སྒོ་ཅུང་གི་

ཐགྱེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀླུ་གིཥ་ཐགཟ་ཕའི་རཥ་སྣ་ཚུ་

ཀླུབྷ།

/ཀློ་ལྫོ/

ཟུཡ་གཉིཥ་རཥ་གྱང་ཐང་སྒོ་ཤིང་གི་ཕཡ་དྷ་

ཟཚུཕཥ་དྲག་དྷང་ལཱི་ཀླུ་སྲིདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
ཀླུ་ཕཥང༌།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོག་བྷ་པྱེ་ཎ་ཁོག་

ཕཎང་གི་མིང་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀླུ་ཥ་

ཀླུ་སྲིདྷ།

/ཀླེབྷ་ཉ་ཀ་རབྷ/

ཅིག་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་ ཟཐཕ་བྷ་ཐབྷཡ་རཱིག་རཱི་

སྫོང་གིཥ་ཀླུ་ཕལྫོཥ་ཕཞེངཥ་ཙཡ་ནུག

ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཆ་མུ་ཐང་ཟདྲ།

གཝདྷ་བྷགུ་རཥ་སྐྱེ་ཕའི་སྔོ་ཤིང་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆུང་སུ་

ཕཞེངཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཎྫོཡབྷ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཐགེ་
/ཀླུ་ཥཕ་རག/

/ཀླེ/

ཀླེབྷ་ཀྲ་ཀ་རབྷ།

ཐང་ཕྱེ་གིཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཝར་ཞཥ་ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་

ཀླུ་ཥ་ཕཐག

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བུབྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཁྱིབྷ་གྱི་རྩ་ཕཡ་ཀླུའི་

ཐང་རྐང་རག་བྷགུ་ལཱི་ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀླུ་ཤུ་
ཀླུ་ཕལྫོཥ།

/ཀླུའི་བུབྷ་ཏེ/

སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཀློག་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

(མིང) (རྫོང) ཀླུ་བུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཕསྟེདྷ་ཐགོ།
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ཀློག་སང༌།

/ཀློ་རྗང/

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ལྷག་ནིའི་

རྙིང་བྷའི་བ་ཆེདྷ་ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་

གོབྷཥ་གཤིཥ། (ཐཔེ) ཀློག་སང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཐཔེ་ཆ་

ཀྱིཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་ཕཀཟ་ཟབུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་

ག་ཅི་ལྷག་ཐགོ་རཱིང་ཏྫོགཥ་ཆ་མེཐ།
ཀློག་སྫོཕ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

ཅིག (ཁ) ཀློང་ཆེདྷ་བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་ལཱི་དྷང་གསེཥ་ ༡.
གྲུཕ་བྷཏཟ་བྷཚྫོཐ། ༢. ཐེག་བྷཆོག་བྷཚྫོཐ། ༣.

/ཀློ་སྫོཕ་ནའི་སྫོཕ་ནྫོཥདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་ཕ་རཥ་ཕལཐ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཡིཐ་ཕཞིདྷ་བྷཚྫོཐ། ༤. བྷདྷ་ངག་བྷཚྫོཐ། ༥.

ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ ཡང་གི་སྫོཕ་བྷ་ལཱི་ལཱིང་རྟྫོགཥ་ཀྱི་

ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་བྷཚྫོཐ། ༦. གདྷཥ་ལཱིགཥ་བྷཚྫོཐ།

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟཕེར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཐབྷཥ་ངག་སྟྫོདྷ་
གདྷང་མི།
ཀློ་ལྫོག

/ཀློ་ལྫོ/

༧. ཚིག་ཐྫོདྷ་བྷཚྫོཐ་ཕཅཥ་ཕདུདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀློང་
ཆེདྷ་བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་གྱི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེ་

(མིང) (རྫོང) སྒོའི་གའཥ་གའྫོདྷ་གྱི་

དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟུཡ་གཉིཥ་རཥ་གྱང་ཐང་སྒོ་ཤིང་གི་ཕཡ་དྷ་

ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ།

ཕཙུགཥ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ་ཐང། རྒྱར་ཐཀཡ་སྒོ་ཅུང་གི་

གཡུ་རཱི་གྲའི་གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་ སྐུ་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་

གི་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་

ནའི་གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷའི་བབྷ་ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཅིག

སྒོ་ཐང་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཀློ་ལྫོག་ཕཞྫོ་དེཥ།
/ཀློཟྫོ/

(ཁ) བབྷ་དེ་གིཥ་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་ཐང་།

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཀློག་ཐང་ཟདྲ།

ཀློང་ཆེདྷ་སྙིང་ཐིག

/ཀློང་ཆེདྷ་རྙིང་ཐི/

སྙིང་ཐིག་འ་ཕཞི། ངར་གཥྫོ་སྐོཡ་གསུབྷ། ཡང་

གྲོར་སྐོཡ་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆོཥ་ཙདྷ་ཕརྒྱ་ཕྲག་

(མིང) (ཆོཥ)

གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷའི་གཏེཡ་ཆོཥ་རིག་ཟཛིདྷ་

གཉིཥ་ལྷག་མབྷ་ཅིག་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཟཇིགཥ་མེཐ་གླིང་ནའི་ཐགོངཥ་གཏེཡ། (ཁ) ཀུདྷ་

ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ཏེ་གཐདྷ་

བྷཁྱེདྷ་ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་

ཥ་ལུ ་ལ་ཕཅགཥ་གདྷང་ནུག

བྷཁཟ་ཟགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྙིང་ནྫོ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་འང་

ཐཀཟ།

ཐིག་ཐང་། བི་བྷ་སྙིང་ཐིག་གི་སྙིང་ནྫོ་བ་བྷ་འང་ཐིག

༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

མི་ལཱིཥ་ཟདི་རྫོག་ཅིག་རྫོག་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ཐཀཟ།

སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་བྷཙདྷ་ཀློང་ཆེདྷ་སྙིང་ཐིག་ཟེཡ་ཞུཛྷ་

/ཀ/

ཨིདྷ།

/ཀློང་ཆེདྷ་རྫོཐ་རྡུཥདྷ/

/ཀ/

(ཁ) ཏྫོཕ་ནཡ་ཐཀཟ། བྷཇར་ཕཡ་ཐཀཟ། (ཐཔེ)

དེ་རཥ་ཞཕ་བྷྫོ་འང་ཐིག་ཕཅཥ་ན་རྣབྷཥ་ལཱི་འང་

ཀློང་ཆེདྷ་བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ།

(མིང)

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ལྔ་ནའི་ཥ་སྤྲེར་གྱི་རྫོ་ལཱི་ཕྫོཐ་ལྷྫོ་

གའཥ་གའྫོདྷ་གྱི་ཟུཡ་གཉིཥ་རཥ་གྱང་ཐང་སཡ་སྦུ་

ཀློགཥ།

/ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་རྗབྷ/

༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐཀོདྷ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཟཇིག་

རྟེདྷ་དྷང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟབྱུང་ཕཡ་ཐཀཟ།
ཐཀཟ་ཟགྲེར།

(མིང)

(ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་ཕཞི་ནའི་དྷང་གཥང་སྔགཥ་

/ཀ་ཌེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་གཞུང་གི་

ཐྫོདྷ་ཐག་གོཛྷ་ཐཀཟ་དྲགཥ་ཚུ་རྐྱངབྷ་གཅིག་
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ཕཥར་ཏེ་ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་གཞུང་། (ཐཔེ)

ཐཀཟ་ཟཐུཥ།

ཟགྲེར་ལུ་ལ་འྫོཐ།

སྫོཐ་ནུག

བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་མིའི་ཐཀཟ་
ཐཀཟ་ངར།

/ཀ་ངེ/

ཐཀཟ་སྡུག

སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཐང། ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥན། དེ་

/ཀ་ངེ་ཅེདྷ/

ཐཀཟ་གདྷཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་

གདྷཐ་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐབུ་བྷ་ཟཇུག་ནའི་
ཐཀཟ་གདྷཐ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
ཐཀཟ་སཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐཀཟ་ངར་སྫོབྷ།

ཐཀཟ་སཐ་གཎང་ཐགོ།
ཐཀཟ་ཕ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཐནར་ནཱ་ཡྫོ་ན་གིཥ་ཁོ་ཡའི་རྩ་ཕའི་བབྷ་ཏཻ་རྫོ་ནའི་

ར། །ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཐནག་ཏུ་མེཐ་ནཡ་ཐགོཥ།།

ཐནར་ནཱ་ཡྫོ་ན་གིཥ་ཐཀཟ་ཆེདྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་སཐ་དེ་
/ཀ་ཐུཕ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཐཀཟཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕ་ཚུ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཕྱིཡ་ཐཀཟ་ཕ་སཐ་ན་

གིཥ་ཐཀཟཛྷ་སཐ་ཕཅུག་ནའི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ)

ཐཀཟ་ཐུཕ།

/ཀ་ཛྷ/

(ཁ) བྷཇར་ཕཡ་ཐཀཟ་ཕ་ཐང་། ཟགྲུཕ་ནཡ་ཐཀཟ་

སྐུ་བྷདུདྷ་རཥ་གཐབྷཥ་ངག་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ བབྷ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་

སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཐཀཟ་ཆེདྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་སཐ་གདྷང་ནུག
/ཀ་ཆེདྷ་ཅུ་རྙི/

/ཀ་ཅེ/

རཱིང་ཐཀཟ་ངར་ལཱི་བྷ་ཕལ་ཕཡ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་

(ཐཔེ) ནཌྷ་ཆེདྷ་ནཱ་ཡྫོ་ན་གིཥ་ཁོ་ཡའི་བབྷ་ཏཻ་རྫོ་ནའི་

ཐཀཟ་ཆེདྷ་ཕཅུ་གཉིཥ

(མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་སང་

ནའི་གདྷཐ་ཟགག (ཁ) ཐཔེ་ཆ་གཞུང་གི་ཐཀཟ་

ཐཀཟ་ངར་ཅདྷ་གྱི་ལཱ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཏྫོདྷ་
/ཀ་ཆེདྷ/

/ཀ་རྣེ/

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཐག་གོཛྷ་ཐཀཟ་དྲགཥ་འྫོཐ་

ཚུགཥན། ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཐཀཟ་ཆེདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་ཐང་

ཟཐུང་མེཐ་ནའི་ཐཀཟ་སྡུག་མྱྫོངཥ་དེཥ།

ཟཕཐ་རཱིང་སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཐང། ཟཕཐ་བྷ་

ནུག

/ཀ་རྡུ/

སྡུག་ཕསྔར། ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཚུ་ཞ་

རཥ་ལཱ་ཁག་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཕཞྫོ་ནི་ལཱི་ཐཀཟ་
ཐཀཟ་ངར་ཅདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཐཀཟཛྷ་སཐ་

སཐ་ནའི་གླ། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་གཉེཡ་ལཱི་ཐཀཟ་ཟཐུཥ་

(མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ངར་སྫོབྷ་ཟདུག

/ཀ་ཐུཥ/

/ཀ་ཛྷ/

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐཀཟ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷཇར་

ཕཡ་ཐཀཟ་ཕ་ཐང་། ཟགྲུཕ་ནཡ་ཐཀཟ་ཕ་ཚུ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐཀཟ་ངར་ཐང་

(ཐཔེ) ཆོཥ་ཕྱིཡ་ཐཀཟ་ཕ་སཐ་ན་ར། །ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

སྡུག་ཕསྔར་ཐང་དུ་བངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་

ཐནག་ཏུ་མེཐ་ནཡ་ཐགོཥ།།

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གཝདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཀཟ་ཐུཕ་སཐ་གདྷང་

ཐཀཟ་ཚེགཥ།

སྟེ་བང་ཆུཕ་ཀྱི་རབྷ་ཕསྒྲུཕཥ་གདྷང་ནུག

/ཀ་ཚེ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཏི་རཱི་ཐཀཟ་ཚེགཥ་མེཐ།
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/ཀ་ཚེ/

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཇབྷ་

ཐཀཡ་རྐྱང༌།

ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཏྫོཕ་
/ཀའུ/

(ཐཔེ) ཡཥ་ཐཀཡ་རྐྱང་གུ་མེ་ཎྫོག་གི་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་

(མིང) (རྫོང) འུ་སྡུག་ན་ཐང་ལཱ་

ཕཝག་ནུག

ཁག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཀཟཛྷ་ཆེ། ཐཀཟཛྷ་

ཐཀཡ་རྐྱང་སྒོཡ།

སཐ། ཐཀཟཛྷ་ཆེ་དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐཀཟཛྷ་
/ཀ་ལུ/

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཐཀཟ་ངར་

རིཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་སྒོཡ་ནི་ཅིག (ཁ) ཐཀཡ་རྐྱང་
སྒོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཎྫོཡ་བྷའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཐཀཟ་རཥ་འྫོཐ།
/ཀཟ/

གྱིཥ་གཎྫོཡ་བྷའི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཐཀཡ་རྐྱང་སྒོཡ་དེཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཐཀཡནྫོ་ཐང་

ཐཀཡ་ཁུང༌།

ཟདྲ། (ཁ) ཡཥ་ཐཀཡ་ཐང་། གོཥ་ཐཀཡ། ར་

ཐང་། ལག་ཟཐབྷ་ཕྫོག་སྟེ་ཐཀཡ་ཁུང་ཟཏྫོདྷ་ནི།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་སྫོ་ཕ་

དེ་རཥ་སྒོ་ཐང་སྒོ་ཅུང་གི་ཐཀཡ་ཁུང་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་

ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཆོཥ་ལཱི་ཐཀཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ལག་ཟཐབྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཐཀཡ་

(ཐཔེ) མི་ཚུ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཐཀཡ་ཕཥ།
/ཀཟན/

༡. (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་ར་

(ཁ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཐྫོང་བེཐ་དེ་ཐཀཡ་ཁུང་ཟཏྫོདྷ་ནི་

བྷགུ་ཐཀཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐཀཡནྫོ།

/ཀཟ་ཁུ/

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཐངཥ་ཐཀཡནྫོ་ཏྫོདྷ་ཥའི་སྫོ་ཀ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་
/ཀཟ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རི་བྷཡ་ཐཀཡ་རྐྱང་གིཥ་རི་བྷྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ གཝཟ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆཡ་ཆུ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ལཱ་
ཐཀཡ།

/ཀཟ་ཅ་སྒོ/

(རྫོང) གཎྫོཡ་བྷའི་ཟཁོཡ་རྫོའི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་ལྕགཥ་

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
ཐཀཟ་རཥ།

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཐཀཡ་

ནྫོའི་གུ་ལྷཐ་རྩ་རཥ་མེཐ་ནཡ་ཐཀཡནྫོ་ག་རྐྱང་།

ནཡ་ཐཀཟ་ཚེགཥ་མེཐ།
ཐཀཟཛྷ།

/ཀཟ་ཅ/

ཁུང་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁཛྷ་གི་ཁ་ཐྫོག་

/ཀཟ་ཁུ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེའི་ཟྫོཐ་འྫོཐ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཙྫོཥ་གཞི་སྐྱ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་གདྷག་དུང་དྷང་མེདྷ་

ར་ཐཀཡནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཅིག་རྟ་

ཐཀཡ་ཁྲ།

ཅིག (ཁ) ལྫོག་གུ་ཐཀཡནྫོ་ཐང་། རྟ་ཐཀཡནྫོ། གོ་

ནཡ་ཐཀཡ་ཁུང་དྷང་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག

ཐཀཡནྫོ་གུ་ཕཝྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/ཀཟན/

/ཀཟ་ཁྲ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཞི་ཙྫོཥ་གཞི་

ཐཀཡནྫོ་གུཐབྷཡནྫོ་ཐང་སྫོདྷབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་

ལུ་ལ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱི་ལི་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཥབྷ་ན་ཐཀཡནྫོ་ཐང་། མི་ཥངཥ་

ཐཀཡ་ཁྲ་ཟདི་ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཨོབྷ་ཟཐུང་དེཥ།

རྒྱཥ་ཐཀཡནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་བྷཟུབྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་

ཐཀཡ་རྒྱདྷ།

ཏྫོགཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ སེབྷཥ་ཐཀཡནྫོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཀཟ་རྒེ/

(མིང) (རྫོང) གཎྫོཡ་བྷའི་སྐུ་

བྷཐྫོག་ཐང་རྣབྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ བྷཡ་ཐང་བྷཡ་
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ཀྲིདྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་གཎྫོཡབྷ་གུ་སཡ་མི་ཅིག (ཁ)

/ཀཟ་ཅུ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

བ་རྒྱུཐ་ཀྱི་གཎྫོཡ་བྷའི་ཐཀཡ་རྒྱདྷ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཥང་རཥ་ཐཀཡ་ཅུང་

ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ཨིདྷ། དེ་མེདྷ་ནཡ་ སྫོཐ་རྒྱུཐ་ཀྱི་གཎྫོཡ་

ཐཀཡ་ཆ།

བྷཡ་ཐཀཡ་རྐྱང་ཐང་། འང་དྷ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་སེཡནྫོ་གིཥ་

ཟདི་དྲི་ཞིབྷ་ནཥ།

བྷའི་ཐཀཡ་རྒྱདྷ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཏྫོཕ་ཏངཥ་ཐང་

ཟདུག

རྐྱཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་བྷའི་གུ་ཐཀཡ་རྒྱདྷ་རྐྱཕ་
ཐཀཡ་རྒྱུ།

/ཀཟ་རྒྱུ/

ཐཀཡ་ཆག

(མིང) (རྫོང) པྫོཛྷ་གི་ཟྫོག་ཁ་

(མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གོ་

ཟདི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་དྷང་ལཱི་བྲིཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏི་ཐང་ཀི་ཎཕ་ག་ཅི་ཡ་ལྷག་ནི་ཨིདྷ་རཱིང་

རྫོགཥན་ཐ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཕཟུབྷ་ཅིག

ཐང་ན་ཐཀཡ་ཆག་ཕལ་ཐགོན་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐཀཡ་རྒྱུ་དྷང་ལཱི་ཧ་ཛྷ་འྫོཐ།
/ཀཟ་རྒུཥ་ན/

/ཀཟ་ཆ/

རིབྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནིའི་ཏྫོ་ཡིག (ཁ) ཐཀཡ་ཆག་

ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ཁྲོར་ཞ་ཟཐུང་ཚུ་ཕཅུཐ་

ཐཀཡ་ཕརྒྱུཐ་ན།

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡ་ནྫོའི་

ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) ཡཥ་གདྷགནྫོ་གུ་ཐཀཡ་ཆ་ཧ་ཙི་རུ་

ཟལར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་
ནུག ་

/ཀཟ་ཆ/

ཐཀཡ་ཆོཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་

/ཀཟ་ཆོཥ/

༡. (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་

པདྷ་ནའི་ལཱ་ཐང་། ཐགེ་ཕའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་

ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷཡ་ན་མི་ར་ཐང་གླིང་ཆེདྷ་

ཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཀཡ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ན་

ཡཥ་ན་ཥྫོགཥ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་

ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཕཟུང་མི་ཚུ་གིཥ་དྷ་ཕཞཟ་ཐཀཡནྫོ་རྐྱངབྷ་ཅིག་

/ཀཟ་ཆོཥ/

༢. (མིང) (རྫོང) གཤིདྷ་ནྫོའི་ཚིགཥ་ཉི་ཤུ་

ཕཞེཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཐཀཡ་ཕརྒྱུཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་བྲི་

རྩ་གཅིག་ཏར་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཐང་ཆོཥ་

ཐཀཡ་སྒོཡ།

/ཀཟ་རྒོ/

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཐཀཡ་ཆོཥ་སྒོཡ་ནི་

ཐཀཡ་ཅུང།

/ཀཟ་ཅུ/

སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཐཀཡ་ཕརྒྱུཐ་ན་ཚུ་ཆོཥ་ཞུ་དེཥ།
ཟདྲ།

སྲུང་ཚུ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

(མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་རྒྱདྷ་ཐང་

ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཟདི་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

༡. (ཙཕ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཐཀཡ་ཆོཥ་སྒོཡ་ཥ་ལཱི་མི་ལུ་ལ་ཟྫོང་ཡི།

ར་ཥྫོགཥ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གི་མིང་སྦེ་

ཐཀཡ་བྷཆོཐ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཀཡ་ཅུང་ཏང་དྷང་ཉིབྷ་

/ཀཟ་ཆོཥ/

(མིང) (རྫོང) བ་རྒྱུཐ་ཀྱི་སྒོ་

རཥ་ཙྫོགཥ་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཟཕུར་ནིའི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ།

ཕསྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) དུཥ་ཕཞང་ཅིག་དྷང་ཐཀཡ་བྷཆོཐ་ཟཕུར་ནི་

ཟཕཐ་ཐྫོ།
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ཐཀཡ་གཎྫོཡ།

/ཀཟ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་རྒྱདྷ་

འང་ཕཎགཥ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་ཐཀཡ་བྷཐྫོག་

ཐཀཡ་རྐྱང་སྦེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞེངཥ་མི་གཎྫོཡབྷ་ཐང་།

སྤང་དྷང་རྩྭ་ཞ་དེཥ།

དེ་རཥ་ལ་ཆང་བྷ་ཟདྲེཥ་ནའི་གཎྫོཡབྷ་ཚུ་ལཱི་འང་གོ་

ཐཀཡ་དྷག

ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐིག་ཐཀཡ་དྷག རི་བྷྫོ་ཐཀཡ་

དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རབྷ་ཐཀཡ་དྷག་གཉིཥ་

/ཀཟ་ཐི/

༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐཀཡ་ཐང་རྫོ་ཐཀཡ་ར་ཥྫོགཥ་

རཥ་ཐཀཡནྫོ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ནའི་ཙྫོདྷ་གྱིཥ་བྲི་ཕའི་ཐིག་ཐཀཡནྫོ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་

/ཀཟ་དྷ/

ཟཁོཡ་གྱི་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཐཀཡ་ཐིག་ཐིང་ཕཝག་

ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཐཀཡ་དྷག་ཆེ་ཕའི་མི་
ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

/ཀཟ་ཐི/

༢. (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡ་བྷའི་རྒྱཕ་ཐང་ཟཁོཡ། དེ་

ཐཀཡ་དྷག་ཤིག་ཤི།

རཥ་ཟཐེཕ་ཅུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་རག་ནའི་ཧབྷ་

ཤིག་ཤི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐཀཡ་ཐིག་རྐྱཕ་ནི་ཐང་། གཎྫོཡ་བྷའི་ཟཁོཡ་ཐང་

ཐཀཡ་ནྫོ།

ཟཐེཕ་ཅུང་བྷགུ་ལཱི་ཐཀཡ་ཐིག་རྐྱཕ་ནི་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐཀཡནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐཀཡ་ནྫོ་དུང་གི་ཁ་ཐྫོག་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) གངཥ་
ཆེདྷ་རི་ཕྫོའི་རྩེ་ར། །ཁ་ཕ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཆགཥ་ནུག།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་

ཐཀཡ་ནྫོ་ཕྫོགཥ་ཕརྒྱཐ།

རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཟབུན་གི་ཤུ་ཀོ་དུང་ཐཀཡ་གུ་གསེཡ་

/ཀཟན་ཆོ་རྒེ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཐཀཡནྫོ་ཕྫོགཥ་ཕརྒྱཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་ཐངུར་ཥྫོགཥ་ཀྱིཥ་ལདྷ་གལྫོགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཐཀཡ་ཕྫོགཥ།

ཕཎག་སྟེ་ཟཕུ་ནིའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་ཀུ་

/ཀཟ་ཆོ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཕའི་

ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཀཡ་དུང་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ།
/ཀཟ་རྫོ/

/ཀཟ་ནྫོ/

(ཁ) ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ། ལྷ་ཁང་ཐཀཡ་ནྫོ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་གུ་ཐཀཡ་ཐིག་ཙངབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་

ཐཀཡ་བྷཐྫོག

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཐཀཡ་དྷག་

རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གཎྫོཡ་བྷའི་རྒྱཕ་རཥ་

/ཀཟ་དུང/

/ཀཟ་དྷ་ཤི་ཤི/

ལྫོ་ཡ་ཟཛུབྷ་སྟྫོདྷ། ཐ་ལྫོ་ཡ་གདྷག་རྫོག་རྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

བྷཐེ་ཕྫོང་གིཥ་བྷཡ་ཐཀཡནྫོ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོཡ་ཕཞྫོ་སྟེ་

ཐཀཡ་དུང་།

༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཐ་ལྫོ་ཡ་ཟཛུབྷ་སྟྫོདྷ། ཐ་

ལྫོ་ཡ་གདྷག་རྫོག་རྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་

ནུག

ཐ་ནུག

༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

ཐཀཡནྫོ་ཐང་གདྷགནྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་

ལཱི་ལ་ཆང་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་མི་ཕཏུཕ།
ཐཀཡ་ཐིག

/ཀཟ་དྷ/

ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་ཕདེ་ཕ་ཏྫོཕ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡ་

ནྫོ། ལ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ། (ཁ) ཐཀཡ་བྷཐྫོག་ཟདི་མི་
ཐང་སེབྷཥ་ཚུ་ལ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གི་མིང་སྦེ་
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༢. (མིང) (ཆོཥ) འཡ་ངོའི་ཚེཥ་གཅིག་རཥ་

/ཀཟ་ཆོ/

ཟགོ་ཐང་ན་གཥཡན་སྦེ་ཕཅཐ་དེ་ལྷ་ལཱི་བྷཆོཐན་སྦེ་

ཕཅོ་ལྔའི་ཕཡ་ཟླ་ཕའི་ཐབྱིཕཥ་ཐང་ཟྫོཐ་འཡ་ཟཕེར་
ཕའི་དུཥ།
ཐཀཡནྫོ།

/ཀཟན/

ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཕཞང་གི་སྐཕཥ་ལྷ་ལཱི་
ཐཀཡ་ཕུཐ་ཕུར་ཡི།

༡. (མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་གི་བྷཐྫོག་

ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལྷ།

ཕཟུབྷ་གྱི་ཙྫོཥ་གཞི། (ཁ) རྩ་ཕའི་ཁ་ཐྫོག་ཕཞི་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཐང་སྒོ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཀཡ་

ཐཀཡནྫོ་གུ་དྲེག་ན་ཆགཥན་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐཀཡ་ཕ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཐཀཡནྫོ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་
༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐགེ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ)

ལཱི་ལ་ཐཀཡ་ཕ་ལཱི་སྦེ་ཟདུག
/ཀཟ་ཛྷ/

༤. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ན་ཐཀཡ་ཕ་ལཱི་སྦེ་ཟདུག

ཐཀཡནྫོ། རྫོ་ཐཀཡནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྱི་ལི་

/ཀཟ་ཛྷ/

ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཏཕ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་སྫོཐ་ནུག
/ཀཟན་ཆོ་རྒེ/

ཕ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ཧ་རྟག་ཡ་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཕག་

(མིང) (རྫོང)

ལཱ་གདྷངབྷ་བྷཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྨྱུང་གདྷཥ་ཐཀཡནྫོ་

ཐཀཡ་མེ།

ཕྫོགཥ་ཕརྒྱཐ་ཕསྲུངཥ་ཡི།

/ཀཟན་ཆ་རྒེ/

/ཀཟ་ཕུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཀོངབྷ་ཐང་ཟཁོཡ་

བྷཡ་ཐང་། བྷཡ་ཀྲི། དེ་རཥ་ཟབྲུ་ཐང་མེ་ཎྫོག་གི་

(མིང) (རྫོང)

བྷཡ་ཁུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་མེ་ཕཏེག་སྟེ་

ལཱི་མྱུང་གདྷཥ་ཐཀཡནྫོ་ཆ་ཕརྒྱཐ་ཕཙུགཥ་གདྷང་
ཐཀཡ་ཕུཐ།

/ཀཟ་མེ/

འྫོར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ཡཥ་ཕརཕཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཐཀཡནྫོ་ཕྫོགཥ་ཕརྒྱཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་
ནུག

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཟདི་ཐུགཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ཐཀཡ་

ཥ་ག་ཟླཛྷ་དྷང་ལཱི་སྨྱུང་གདྷཥ་ཆ་ཕརྒྱཐ་སྦེ་སྲུང་ཚུར་

ཐཀཡནྫོ་ཆ་ཕརྒྱཐ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥབྷ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ ཟཕཐ་གཝག་ཟཇཟ་ཕ་ལཱི་ཕཥབྷ་

རིགཥ། (ཁ) མི་ཐཀཡནྫོ། རྟ་ཐཀཡནྫོ། ཡཥ་

ཐཀཡནྫོ་ཕྫོགཥ་ཕརྒྱཐ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐང་ལ ་

བྷཐངཥ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཟུགཥ་རིང་ན་

ཐཀཡནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕསྟེདྷ་ཐགོ།
/ཀཟན/

/ཀཟ་ཛྷ/

ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ། (ཁ) ལ་ཐཀཡ་ཕ་ལཱི། ཐཀཡ་ཕའི་

ཕཎགཥ་ཚུགཥ།
/ཀཟན/

(མིང) (རྫོང) ཐབྷ་

ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ཐགཟ་ཕའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལྷ། (ཁ)

རཥ་ གཅིག་ཐཀཡནྫོ་ཟདི་རྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
/ཀཟན/

/ཀཟ་ཆོ་ཀི་ལྷ/

བྷཆོཐན་སྦེ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཁ) ཐཀཡ་མེ་ཟདི་ལཱི་

བྷཆོཐ་མེ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཞང་

(མིང) (ཆོཥ) ཐཀཡ་ཞཥ་

དུཥ་ཕཞང་ལཱི་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་སྫོབྷ་

བྷཡ་ཐང་། ཐཡ་ཚིར། ཨོབྷ། ཝྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཏྫོཕ་ཨིདྷ།
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ཐཀཡ་མེ་ཀོངབྷ།

/ཀཟ་མེ་ཀོཟྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཀོངབྷ་

ཐཀཡ་ཞཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་མེ་ཀོངབྷ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་
ཕཝག་ཐགོ།

ཐཀཡ་ཐབྷཡ།

/ཀཟ་ཐབྷཟ/

ཤིང་ཟབྲཥ། ཙྫོཐ་ཕསྲེ། དེ་རཥ་ཟབྲུ་སྣ་གི་རིགཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

རཥ་བྱུང་ནའི་ཞཥ་དེ་ཚུ་ག་ཡ་ཐཀཡ་ཞཥ་སྦེ་རྩིཛྷ་
ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞཥ་ཐཀཡ་ཞཥ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ལུགཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡཥ་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་གྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་

ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཕཙེབྷཥ་ཏེ་གྱོདྷ་ཡི།
/ཀཟ་ཙི/

ཐཀཡ་འྫོར།

༡. (མིང) (རྫོང) བ་རྒྱུཐ་གཎྫོཡབྷ་

(ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་རཥ་ཐཀཡ་འྫོར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

༢. (མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་རྩི་ཐཀཡནྫོ། (ཐཔེ)

པྫོཡན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

གྱང་གི་རྫོགཥ་ལཱི་ཐཀཡ་རྩི་ཐབུཡ་ཕཝག་ནུག
/ཀཟ་ཙི/

༡. (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཟཐབྷ་

པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་ ཕཞྫོ་ནིའི་རྒྱུ་ཅིག

ཅིག (ཐཔེ) བ་རྒྱུཐ་གཎྫོཡབྷ་གུ་ཐཀཡ་རྩི་ཕཎང་ནུག

ཐཀཡ་རྩིཥ།

/ཀཟ་འྫོཥ/

དྷང་ལཱི་རྫོ་རྩི་གཝདྷ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཏ་ལི་ཐང་

གུ་དྷ་ཕཞའི་ཚུར་སྦེ་བྷཡ་ཕཞུ་སྟེ་གཎང་ནི་འྫོཐ་མི་
/ཀཟ་ཙི/

(མིང) (རྫོང) ལ་ཁྲག་ཐང་བྷ་

ཟདྲེཥ་ནའི་ཞཥ། (ཁ) ཨོབྷ་ཐང་བྷཡ་ཐཡ་ཚིར།

ཐཀཡནྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་

ཐཀཡ་རྩི།

/ཀཟ་ཟེ/

/ཀཟ་འྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) རིག་གདྷཥ་ཆུང་

༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐཀཡ་འྫོར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་འྫོར་གྱི་ཅ་ཆཥ་

ཕ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ ཕྱིའི་ཉིདྷ་ཟླ་གཞཟ་སྐཡ་

ཚུ་ཆགན་ཟཇབྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ཀྱི་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་དུཥ་ཀྱི་

ཐཀཡ་འྫོར་པྫོཡན།

ཐབྱེ་ཕ་ཐང་། གདྷབྷ་གཤིཥ་ཀྱི་ཟགྱུཡ་ལྡྫོག་གི་ཡང་

/ཀ་འྫོཥ་པྫོཟྫོན/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་

ཥའི་ཟཐབྷ་དྷང་ལཱི་རྫོ་རྩི་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་

ཕཞིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནའི་ཏཕཥ་རབྷ་

ཕའི་ཞ་ཟཐུང་གི་སྫོཐ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་འྫོར་

ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐཀཡ་རྩིཥ་ལཱི་སྐཡ་རྩིཥ་ཟེཡ་

པྫོཡན་གུ་རི་བྷྫོ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

འང་བྲི་ནི་འྫོཐ། ཐཀཡ་རྩིཥ་ཟདི་སྤྱི་རྫོའི་ཧེ་བྷཡ་

ཐཀཡ་ལུ་ཟབུཕ།

ཕྫོཐ་ལཱི་རྒྱརནྫོ་གཟ་ལ་ཕམདྷ་ནྫོ་ཐང་རྒྱརནྫོ་པུ་དེ་

/ཀ་ལུ་རྦུཕ/

(མིང) (རྫོང) ཥ་དྷང་ལཱི་

སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཐང་རྩ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡ་

གུང་རྒྱར་ཟེཡ་མི་ཚུ་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་

ཎྫོ་ཞ་མི་ཟབུཕ་ཐཀཡནྫོ། བྷགུ་ཎྫོ་ཐབྷཡ་སེཡ་

ཐཡ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་རྒྱར་ཡཕཥ་གཥར་ཕའི་མེ་

ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་ཐང་རྐང་རག་དྲུག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

རྫོང་ཐང་ཆོཥ་ཟབྱུང་བྷཁཥ་ནའི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་དྷང་ལཱི་

ཐཀཡ་ལུ་ཟབུཕ་ཀྱིཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་ཡ་ཎྫོ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་

ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག (ཐཔེ) རྩིཥ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཞཛྷ་བྷཥ།

ཐཀཡ་རྩིཥ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཐཀཡ་ལར།

/ཀཟ་ཤེ/

(མིང) (རྫོང) བྱི་རཱི་ཁ་ཐྫོག་

ཐཀཡནྫོ་ལུ་ལ་ཅིག་ཕྱེངབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཏགན་བྷགུ་
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ཟཇུག་སྟེ་སྒོཡ་སྒོཡ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱི་རཱི་

ཐཀཡ་ཥངཥ་ཟླ་ཕ།

ཐཀཡ་ལར་ཐབྷཡ་ལར།

ཡཥ་ཐཀཡ་ཥངཥ་ཟླ་ཕ་ཟདྲ།

ཐཀཡ་ལར་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

/ཀཟ་ཤེ་རྨཟ་ཤེ/

(མིང) (རྫོང)

ཐཀཡ་སེཡ།

ཕྱེངབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཏགན་བྷགུ་ཟཇུག་སྟེ་སྒོཡ་སྒོཡ་སྦེ་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་ཐཡ་ཐཀཡ་སེཡ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཉོ་ཡི།

ཐཀཡ་གཥར།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡ་

གྱིཥ་བྷ་ཕསྒྲིཕཥ།།

(ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་ཟདི་སྐུཐན་ཐཀཡ་ལཥ་ཆེ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་

/ཀཟ་ཤིང/

ཐཀཡ་གཥར་ཟླ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) ཙ་དྲྫོཐ་ཡདྷ་

ཐཀཡ་གཥར་ཟླཛྷ།

/ཀཟ་སེ་ཟླའུ/

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

ཟླཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཁྱོཐ་ཀྱི་གཐྫོང་ཟདི་དྷབྷ་

ཁཡ་གདྷབྷ་ཥྫོ་ཁཡ་དེ་བྷགུ་རཥ་སྤྲིདྷ་ཕར་ཕཟུབྷ་

བྷཁའི་ཐཀཡ་གཥར་ཟླཛྷ་ཐང་ཟདྲ་ཕཥ།།

ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག་ཐང་། གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཟཐཕ་

ཐཀཡ་གསུབྷ།

བྷ་བུཐ་ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་བྷ་སྟུགཥ་དྲགཥ་

/ཀཟ་སུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཝྫོ་ཐང་།

ཨོབྷ། བྷཡ་གསུབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཞཥ། (ཐཔེ)

དྷང་ཐཀཡ་ཤིང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཐཀཡ་གསུབྷ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་མིའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ལུ་ལ་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཡ་

འྫོཐ།

གཥར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་འྫོར་ཐཀཡ་ཥངཥ་

ཐཀཡ་གསུབྷ་བྷངཡ་གསུབྷ།

ཅིག་ལཱི་རི་བྷྫོ་ཕཀྲིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ།
/ཀཟ་ཥང/

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

ཕཕཥ་ཕཕཥ་ཕཟུབྷ།

བྷའི་ཥྫོ་རྣྫོཥ་མག་མ་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

/ཀཟ་ཥང/

/ཀཟ་སེ་ཟླ་ཛྷ/

ཟླཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་གཥར་ཟླ་ཕ་ཥ་ཁཡ་

ཥཡ་སྐྱེ་མི་ སྫོང་ནྫོ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཁཡ་ཟཐཕ་

ཐཀཡ་ཥངཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

(ཐཔེ) ཝར་ཡཥ་ཐཀཡ་གཥར་ཟླ་ཕ། །དྷག་ནྫོ་སྤྲིདྷ་

ཅིདྷ་ཐཀཡནྫོ་བྷང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ།

ཐཀཡ་ཤིང།

/ཀཟ་སེ/

ཐཀཡནྫོ་གུ་བྷཐངཥ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ནྫོའི་ཆ་ལཥ། (ཁ) ཐཀཡ་ལཥ་ཆེ་སུ་ཅིག་ཟེཡ་ཕ་

ནཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་

(ཁ) ཐཀཡ་སེཡ་ལཱི་སེཡ་སྐྱ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཐཀཡ་ལར་ཐབྷཡ་ལར་ལར་ཟཁོཡ་གཉིཥ་
/ཀཟ་ཤེ/

/ཀཟ་སེ/

ཐང་སེཡནྫོ་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་གི་ཨོར་ཀོ་ཁ་ལཱི་བྱི་རཱི་

ཐཀཡ་ལཥ།

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

ཐཀཡ་གཥར་ཟླཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཝར་

བྱི་རཱི་ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་ལུ་ལ་ཅིག་

ཕཎགཥ་ནུག

/ཀཟ་ཥང་ཟླ་ཛྷ/

/ཀཟ་སུབྷ་བྷངཟ་སུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་གསུབྷ་ཐང་བྷངཡ་གསུབྷ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཡནྫོ་ཐཀཡ་རྐྱང་།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཝྫོ་ཐང་།

(ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་ཐཀཡནྫོ་ཐཀཡ་ཥངཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཨོབྷ། བྷཡ་གསུབྷ་ལཱི་ཐཀཡ་གསུབྷ་ཐང་། ཤེར་

བྷཥ།

གུ་ཡབྷ། གུ་ཡབྷ་ཐབྷཡབྷྫོ། སང་གསུབྷ་ལཱི་བྷངཡ་
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གསུབྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གི་ཞཥ་ཐཀཡ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ།

དེཥ།

ཟགྲོ་ཕའི་ཡུར། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་། ཆོཥ། ཐགེ་

གསུབྷ་བྷངཡ་གསུབྷ་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་བྷཆོཐན་ཕུར་
ཐཀཡ་གསུཡ།

/ཀཟ་སུ/

(མིང) (ཆོཥ) ལ་ཁྲག་ཐང་

ཟདུདྷ་གསུབྷ། (ཁ) ཐྫོདྷ་གཉིཥ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནའི་

སྐྱཕཥ་གདྷཥ་བྷཏཡ་ཐུག་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐཀོདྷ་

ཕཞྫོ་ཕའི་གསུཡ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་དྲྫོ་ནཡ་ཐཀཡ་

བྷཆོག་ཐང་། ཟགོག་རབྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྡུཥ་ནའི་

གསུཡ་ཕཎང་གདྷང་ཡི།
/ཀོཥདྷ/

ཟཔགཥ་ནའི་རྣབྷ་བང་ཕདེདྷ་ན་ཟདི་ཆོཥ་ཐཀོདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་ཐང་

བྷཆོག རིག་གྲོར་གྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་

ལུ་ལ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཟཔགཥ་ནའི་གང་ཞག་ཚུ་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

(ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟབྱུང་ཕཡ་

ཐཀོདྷ།

ཐཀོདྷ་བྷཆོག

/ཀོཥདྷ་ཆོ/

སྦེ་ཕརྩི་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་
ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཕ་ཅིདྷ་དྷང་ན་ཨིདྷ་ནའི་རྟགཥ་

(མིང) (རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་

ཨིདྷ།

དྷང་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟབྱུང་ཕཡ་ཐཀོདྷ་མི་ཅིག་

ཐཀོདྷ་གཉེཡ།

ཐང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཁ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཟདི་

(མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་གཉེཡ་གྱི་བྷཆོཐན་ཐཀཡ་

དྲི་བྷ་མེཐ་ན། བྷཐུ་ཐང་ལྡདྷ་ན། ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་

མེ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕུརཛྷ་ཨིདྷ།

རྒྱདྷ་ཆ་ཨིདྷ་ན། ཟཇིག་རྟེདྷ་རཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན།

ཐཀོདྷ་ཎག་ཎ།

ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ན་ཕཅཥ་ཀྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་དྲུག་ཐང་ལྡདྷ་

/ཀོཥདྷ་ཎག་ཎ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྱང་ཁ་

ཐང་ཕྫོང་ཙཐ། དེ་རཥ་རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་

ནི་ཟདི་གིཥ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཟེཡ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

གཞི་ཚུ་ ལུ་ལ་ཐང་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་མེཐ་ནཡ་ཉུང་

(ཐཔེ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཕ་ཅིདྷ་རཥ་

སུ་ཅིག (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐཀོདྷ་ཎག་ཎ་ཐང་། ཆུ་

ཟབྲཥ་ཕསླུ་ཕ་མི་སྲིཐ།

/ཀོཥདྷ་ཆོ་ནང་ཙུ/

/ཀོཥ་རྙེ/

རྫོང་གཞི་ཚུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

དྷྫོཡ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟབྱུང་ཕ་ཐཀོདྷ་ན་ཐང་།

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐནང་ཕཙུགཥ།

(མིང) (རྫོང)

དྷང་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ལཱི་སྐྱཕཥ་སུ་

ས་བྷ་ཕསྲེཥ་ཕཡ་ཐཀཡ་ཞཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་

ཐཀོདྷ།

/ཀོཥདྷ་ཆོ་སུབྷ/

ཐཀོདྷ་ཎག་ཎ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ལཱི་
ཕཞེཥ་སྒོ་ཐཀོདྷ་ཎག་ཎ་ཨིདྷ་ནཥ།

(མིང)

(རྫོང) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཐབྷ་

ཐཀོདྷ་དྲགཥ།

ཕཅཟ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཚིག་གཞི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཀོཥདྷ་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཉུང་སུ་ཅིག་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐཀོདྷ་དྲགཥ་ཐང་།

སྡིག་ནའི་ལཱ་ཚུ་མི་ཟཕཐ་ཟེཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐནང་

གསེཡ་ཐཀོདྷ་དྲགཥ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་

ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་དེ་གཅཐ་ཐགོ།

ཐགུདྷ་ལཱི་ཆཡ་ཆུ་ཐཀོདྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ།
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ཐཀོདྷ་ཥ།

/ཀོཥདྷ་ཥ/

(མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

རྟགཥ་ལཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་ཐཀོཡ་

རཱིང་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་མེཐ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཆུ་

ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཤུར་རཥ་ཐཀོཡ་རྟགཥ་ལཡ་ནི་འྫོཐ།

ཐཀོདྷ་ཥ་ལཱི་ཟཐུང་ཆུ་ཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།
ཐཀོཡ།

ཐཀོཡ་སྫོང༌།

༡. (མིང) (རྫོང) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་

/ཀོཡ/

སྒྲིཕ་སང་ཟཕཐ་ཕའི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཐཀོཡ་ཞ་

(ཁ) ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་ཐཀོཡ་ཐང་། བ་བྷའི་ཐཀོཡ་ཚུ།

ཞཛྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཐཀོཡ་སྫོང་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(ཐཔེ) ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་ཐཀོཡ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་དུག་ཞཛྷ་ཐང་

/ཀོཡ/

ཐཀོཡ་ཚིག རང་།

/ཀོཡ་ཌིཕ/

བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱིཥ་ཐཀོཡ་ཚིག་རང་ནུག
ཐཀོཡ་བྷཚྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཐཐ་ཞཥ་ཞ་

ཐཀོཡ་བྷཚྫོཐ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐཀོཡ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་གདྷང་

སྒྲིཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཀོཡ་ཞཥ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཐཀོཡ་སྒྲིཕ་
/ཀོཟྫོ་ཆ/

ཕ་མེཐ་ནཡ་རགན་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཐཀོཡ་ཞཥ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་ཟཙྫོར་

(མིང) (རྫོང) ཤིདྷ་ནྫོའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཏེ་ཕུར་ཕའི་ཞཥ། (ཁ) ཐཀོཡ་ཞཥ་ལཱི་ཐཐ་ཞཥ་ཟེཡ་

ཕསྒྲུཕཥ་ཏེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཀོཡ་ཞཥ་ཟདི་མི་པར་ན་

རྫོག་བྷ་ཐཀོཡ་ཆ་ཟཕཐ་ཞ་ནི་ཐང་། ཅ་ར་ཐཀོཡ་ཆ་

གིཥ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཕཐ་ཕཝག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་

ཐཀོཡ་ཟེ།

ན་རྫོག་བྷ་ན་ནཱུ་ཐཀོཡ་ཆ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཞ་ཐྫོ།
/ཀོཟྫོ་ཎ་ལཟ/

/ཀོཟྫོ་ཟེ/

ཐགེ་རྩ་ཐང་གཥྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིབྷ་གྲོ་སྦེ་ཐམིགཥ་

བྷ་ཐགོ་ནཡ་དྷྫོཡ་རཥ་ཐང་རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ཡང་གིཥ་

ཐཀོཡ་རྟགཥ་ལཡ།

(མིང) (རྫོང) ཐཐ་རཥ་ཐང་

བྷཚྫོཐ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐཀོཡ་བྷཚྫོཐ་ཐང་། གཞུང་གི་

ཁབྷཥ་ཐང་ཐཕང་ནྫོ་ཚུ་བྷཡ་བྷཥ་ཟགྱོ་ཕའི་སྡིག་

ཐཀོཡ་ཆ།

/ཀོཟྫོ་རྫོཥ/

སྤྱི་རཱིཕ་ཀྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཕཥགཥ་ཕཥགཥ་ནའི་ཕང་

ཕའི་ཉེཥ་ཐམིགཥ་ཀྱིཥ་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་ཐང་

པྫོགན་ཨིདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(ཁ) ཐཀོཡ་ཚིག་རང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་པ་

ནའི་དྷྫོཡ་རཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཐཀོཡ་ཞ་ནི་ཟདི་རྩ་
ཐཀོཡ་སྒྲིཕ།

/ཀོཟྫོ་ཚི་རང/

(རྫོང) ཐཀོཡ་རཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲངཥ་ཏེ་རང་ལ ྫོཡ་ཏར་ནི།

༢. (མིང) (རྫོང) སྤྱི་རཱིཕ་ལཱི་ཕཐག་ཐཕང་འྫོཐ་

རཥ་མི་ཕཏུཕ།

(མིང) (རྫོང) ཐཀོཡ་རཥ་ཞ་

ཕའི་སྡིག་སྒྲིཕ་སང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཕཥགཥ་

ཐཐ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཕུར་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ།

ཟདྲ།

/ཀོཟྫོ་རྗོང/

/ཀོཟྫོ་ཟེ/

(མིང) (རྫོང) ཐཀོཡ་ཞཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཞ་མི།

(ཐཔེ) ཐཀོཡ་ཟེ་ཚུ་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) ཐཐ་ཞཥ་ཞ་ཕའི་ཉེཥ་ཐམིགཥ་ཀྱིཥ་ལཱིཥ་

སྫོཐ་ནུག

ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་ཐང་ཁབྷཥ་ཐང་ཐཕང་ནྫོ་ཚུ་བྷཡ་

ཐཀོཡ་ཟེ་རྐྱར་ཅུང།

བྷཥ་ཟགྱོ་ཕའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཐཀོཡ་
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(མིང) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་ཐཀོཡ་རཥ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་

ཐཀྱི་ཡ།

དྷང་ལཱི་ཐཀོཡ་ཟེ་རྐྱར་ཅུང་ལུ་ལ་ཟདུག

འཡ་བྷཡ་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་སྐེཐ་ནཡ་སྐེཐ་

དེ་སྫོཐ་མི་ལཱི་མིང་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་སྡེ་
ཐཀོཡ་ཤིག

ཡགཥ་ཕཅིངཥ་ཏེ་ཐཀྱི་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐཀྱི་ཡ་

(མིང) (རྫོང) ཐཀོཡ་རཥ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་དེ་སྫོཐ་མི་

ཟདི་ཟབྲུག་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་གྱོདྷ་

ཚུའི་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་ཤིག (ཐཔེ) ཐཀོཡ་

ཆཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ལཱིགཥ་སྫོར་རཥ་ཐཀྱི་

ཟེ་རྐྱར་ཅུང་གི་གོ་ར་གུ་ཐཀོཡ་ཤིག་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་

ཡ་ཕྱེཐ་ཀ་སྦེ་ཐཀྱི་སྫོར་མེཐ།

ནུག

ཐཀྱིར།

ཐཀྱིར་ཀྲུང༌།

(མིང) (རྫོང)

ཐཀོཡ་ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་རཥ་པཡ་

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

རྐྱཕ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱིར་ཀྲུང་ཐང་

/ཀི་ཁོ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་

སྒོཡ་སྒོ། (ཁ) ཟླ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཐང། ཉི་བྷའི་
ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཚུ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔའི་ཟླ་ཕའི་

/ཀོཟྫོ ་ཤེ་ཅཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀོཡ་ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདི་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་རཥ་པཡ་ཕལར་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

༢. (མིང) (རྫོང) ཆ་ལཥ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་སྦེ་ཙྫོགཥ་ཏེ་

ཐཀོཡ་ཕལར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཟཐཥ/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཅིག་

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཝར་གྱི་

གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཐཀོཡ་ཕལར་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དྷང་དྷ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་

༤. (མིང) (ཆོཥ) བྷཎྜར། (ཁ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

སྦེ་ཕྱི་ཁ་རཥ་སྤུཡ་ནི། (ཁ) ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱི་ནི/ཐྫོ།

སྐཕཥ་ཀྱི་དེ་ཉིཐ་ཕཅུའི་གྲཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་གམྫོ་ཕྫོ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཐ་ལྫོ་ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱི་དེཥ།
/ཀི/

/ཀི་ཊུང/

ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

ཕལར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པྫོཡན་ཐང་ལྫོ་ཡཥ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་

/ཀི/

(མིང) (ཆོཥ) སྦུག་ཐང་ཐབུཥ། (ཐཔེ)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཐཀྱིར་ཀྲུང་སྦེ་

ཕལར་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཅིག་གིཥ་ཐཀོཡ་

ཐཀྱི།

/ཀིའི/

རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཐཀྱིར་ལཱི་བ་ངངན་ཅིག་ཟདུག

/ཀོཟྫོ ་ཤེ/

ཐཀོཡ་ཕལར་རྐྱཕ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་

གི་གྱོདྷ་ཆཥ་ ཙཐ་གཞི་པཡ་ཚུཡ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་

/ཀོཟྫོ ་ཤི/

ཐཀོཡ་ཕལར།

/ཀི་ཡ/

ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ལཱི་རབྷ་ཟབྲཥ་བུ་ཐང་ཕཅཥ་

༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཎཕ་སྫོཐ་ནི་ཐང་

ནའི་ཟཁོཡ་གྱིཥ་ཕསྐོཡ་ཕའི་ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་པྫོ་བྲང་གི་

ཟཛིངཥ་སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏགན་ཐཀྱི་ནི/ཐྫོ།

ཕཀོཐ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཚེ་ཐནག་མེཐ་ཀྱི་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱི་ཏགན་རྐངབྷ་བྷཡ་ཐཀྱི་དེཥ།

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདུག
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ཐཀྱིར་ཟཁོཡན།

/ཀིའི་ཁོན/

(མིང) (རྫོང) ཐཀྱིར་

དུཥ་ཟཁོཡ་གྱི་ཐཀྱིར་ཏང་ཐང་། ཚེ་ཐནག་མེཐ་ཀྱི་

ཟཁོཡ་ཟབྲི་མི། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐཀྱིར་ཟཁོཡན་

ཐཀྱིར་ཏང་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཟདུག

ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

/ཀིའི་ཁོ་སྫོཥ་རྫོཥ/

ཐཀྱིར་ཏཕ།

འྫོཐ་ནའི་ཏཕ་ཀྱི་བྷགུ་ཎྫོ་ཅིག (ཁ) ཐཀྱིར་ཏཕ་ཟདི་

(ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལུ་ལ་

ཐཀྱིར་སྒཡ།

ཆུ་ཙདྷ་ཕཀར་ཏེ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཀྱིར་ཏཕ་གུ་ཆུ་ཙདྷ་

(མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྩེཐན་ཚུ་

/ཀིའི་རྒ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་ཏཕ་

ཀྱི་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཆུ་ཙདྷ་ཕསྐོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་

(མིང)

(རྫོང) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟབྲི་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

འྫོཐ།

/ཀིའི་ཏཕ/

ཁོར་ཥྫོ་ནུག

གིཥ་ཡང་ཥྫོའི་ཟཕཟ་སྐྱོཡ་གྱི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་སྤུཕ་ནི་

/ཀིའི་ཏཕ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཐཀྱིར་ཏཕ་བྷགུ་ལཱི་

འྫོཐ་ནའི་གུཡ་ཅུང་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྩེཐན་ག་ཡ་

ཕཀར་ཕའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཐཀྱིར་ཏཕ་དྷང་རཥ་ཆུ་

ཐཀྱིར་ཆོག

ཐཀྱིར་ཐིག

ཐཀྱིར་སྒཡ་དྷང་ལཱི་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག
/ཀིའི་ཆོ/

ཙདྷ་ཐཕྫོག་ཟཕག་ལྫོག

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཆོཥན་ཚུ་

གིཥ་གདྷང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོ་གའི་

ཎ་ཅིག་ཟཐེདྷ་ཕཝག་ནུག

ཐཀྱིར་ཆོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷཁྱེདྷ་བྷཥ།
/ཀིའི་ཆོ་ཀོཟྫོ/

/ཀིའི་ཐི/

(མིང) (རྫོང) ཐཀྱིར་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

གྱི་རིབྷ་ན་ཚུ་ཐཀྱིར་ཆོག་སྐོཡ་དྷང་ལཱི་ཚུཐན་ཨིདྷ།

ཐཀྱིར་སྫོཕ།

(ཐཔེ) ཐགེ་ཟདུདྷ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་ཐཀྱིར་ཆོག་སྐོཡ་

ཐཀྱིར་སྡེ།

/ཀིའི་རྡེ/

ཐཀྱིཥ།

/ཀི/

༡. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀྱི་གི་ཐྫོདྷ་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱིཥ་

ཙདྷ་གྱི་ཕསྡུཥ་མིང། (ཐཔེ) ཐཀྱིར་སྡེ་དྷང་ལཱི་ཐཀྱིར་
/ཀིའི་ཏང/

(མིང) (རྫོང) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་

སྫོང་ཚུ་ལཱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

སྡེ་ཙདྷ། (ཁ) གྲྭ་ཙང་དྷང་གི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ནའི་སྡེ་

ཐཀྱིར་ཏང༌།

/ཀིའི་སྫོཕ/

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཀྱིར་སྫོཕ་ཀྱིཥ་ཐགེ་

(མིང) (རྫོང) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ནའི་

ཟཁོཡན་ལུ་ལ་ཟདུག

༢. (མིང) (རྫོང) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ཐིག་ཙཐ།

(ཐཔེ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡན་ཚུ་གིཥ་ཐཀྱིར་ཐིག་ལུགཥ་

ཆོག་རག་ལུདྷ་གྱི་སྫོཕ་སྫོང་། (ཁ) ཆོ་གུ་ཕག་ལུདྷ་

ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

༡. (མིང) (རྫོང) སྦུག་ཕྲང་སྟེ་

འྫོཐ་ནའི་ཐིག (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་གུ་ཐཀྱིར་ཐིག་ཕྲང་ཎང་

རག་ལུདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་ཟདི་གིཥ་
ཐཀྱིར་ཆོག་སྐོཡ།

/ཀིའི་ཐི/

ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཐཀྱི་ཡ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་
ཐཀྱིཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ཏང་ཀ (ཐཔེ) བྷཆོཐ་གལབྷ་དྷང་
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/ཀི/

༢. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀྱི་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཐཀྱོག

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཏགན་ཐཀྱིཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ)
/ཀི་ཀིའུ/

ཐཀྱོག་ཐྫོ།
ཐཀྱོགཥ།

༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐཀྱིཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཀྱིཥ་ཡ་ཐཀྱིཥ་

ཐཀྲུག

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀྱིཥ་ཕཝག་ཕཝགན་

༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནི།

ཐཀྲུག་ཐྫོ།

ཐཀྱིཥ་ཐཀྱིཥཛྷ། (ཐཔེ) སྐུཐན་གི་སྦུག་རཥ་ཐཀྱིཥ་
/ཅུ་ཅུ་དྷཟ་དྷ/

/ཊུའུ/

(ཁ) ལྫོ་ཐཀྲུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཙྫོཐབྷ་

ཅིག (ཁ) སྐུཐན་ཐཀྱིཥ་ཐཀྱིཥཛྷ། ཟཏགན་

ཐཀྱུ་ཐཀྱུ་དྷཡ་དྷ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) ཐཀྲོགཥ་ཐང་

ཐཀྱོགཥ་ཙཡ་ཡི།

ཐཀྱིཥཛྷ་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཐཀྱིཥཛྷ་ཟདི་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

/ཅོཟྫོ/

ཟདྲ། (ཁ) ཨོབྷ་ཐཀྱོགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཨོབྷ་

ཐཀྱིཥཛྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཐབྷཡ་ཁྲ་ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱིཥ་
/ཀི་ཀིའུ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐཀྲོག་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཨོབྷ་ཐཀྱོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཨོབྷ་

ཤིང་གུ་ཏགན་ཐཀྱིཥ་ནུག
ཐཀྱིཥ་ཐཀྱིཥཛྷ།

/ཅོཟྫོ/

/ཊུའུ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་རཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕུང་

ཕཞྫོ་ནི་ཐང། ཐཀྲོག་རྐྱཕ་སྟེ་ཕུང་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐཀྲུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཚུཡ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྩེབྷྫོ་ཕ་སུ་ཐང་

ཕཡ་དྷ་ཐཀྲུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷཇུག་སྫོབྷ་སུ། འང་དྷ་སྦུག་རཥ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་

ཐཀྲུག་ཤིང༌།

ཐང་རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

/ཊུའུ་ཤི/

༡. (མིང) (རྫོང) ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་

ནིའི་རག་ཆ། (ཐཔེ) རྩི་ཥ་ཐང་བྱེབྷ་ས་ཕསྲེ་ནི་གི་

ཐབྱིཕཥ་ཅིག (ཁ) ་གི་ཐབྱིཕཥ་ཐང་སྒོང་རྫོག་གི་

ཐཀྲུག་ཤིང་ཕཞྫོ་ཐགོ་ནཥ།

ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆང་གི་ཐབྷ་

/ཊུའུ་ཤི/

༢. (མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་རཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕུང་

སྦྱི་ཐཀྱུ་ཐཀྱུ་དྷཡ་དྷ་ཅིག་དྷང་རཥ་ཆང་ཧ་ཡག་

ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ཐཀྲུག་ཤིང་

ཐཀྱུཥ།

ཐཀྲུགཥ།

རྫོགཥ་ནི་མིདྷ་ཟདུག
/ཅུཥ/

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་མི་སྐྱོ་སྐྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་རིང་ཐུང་གི་

ཙཐ་གཞི། (ཁ) ཏགན་གི་ཐཀྱུཥ་ཐང་། ཐཡ་གོཥ་

ཐཀྱུཥ་བྷ།

/ཅུཥ་བྷ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀྲུག་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆུ་ཐཀྲུགཥ་ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཏཕ་

ཀྱི་ཐཀྱུཥ། ཁྱིབྷ་གྱི་ཐཀྱུཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡའི་
ཐཀྱུཥ་རིངབྷྫོ་བྷཥ།

/ཊུའུ/

ཙངན་གིཥ་ཐུགན་ཐཀྲུགཥ་ཅི། ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཐུགན་
ཐཀྲུགཥ།

(མིང) (རྫོང) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་

ཐཀྲུགཥ་ཐཀྲུགཥན།

མེཐ་ནའི་རཥ་གའྫོགན་སྤྱིཡ་ཕཎང་ཅིག (ཐཔེ)

/ཊུའུ་ཊུན/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐཀྲུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐུགན་ཐཀྲུགཥ་

ཐབྷག་མི་ཐཀྱུཥ་བྷ་ཚུ་སྒྲིག་རྒྱུག་དེཥ།

ཐཀྲུགཥན་ཨིདྷ། ལྫོ་ཐཀྲུགཥ་ཐཀྲུགཥན་ཨིདྷ་
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ཟེཡ་མི་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐུགན་ང་གིཥ་

ན། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཐཀྲོག་ནི་/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཧ་ལཱི་

ཐཀྲུགཥ་ཐཀྲུགཥན་ཨིདྷ།
ཐཀྲུབྷ།

/ཊུབྷ/

ཐཀྲོག་ཐྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

/ཊོ/

༤. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཀྲང་ཀྲི་ཐང་སྒྲ་སྙདྷ་ར་

རཱིང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕཞྫོ་གཎང་ནི། (ཁ) རྫོ་ཐཀྲུབྷ་ནི/ཐྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ) ཀྲང་ཀྲི་ཐཀྲོག་ནི/ཐྫོ།

དེཥ།

ཐཀྲོག་གཎབྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཤེར་ཐཀྲུབྷ་ནི་ཟཕཐ་

ཐཀྲུབྷཥ།

/ཀྲུབྷ/

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཀྲང་ཀྲི་ཐཀྲོག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀྲུབྷ་

༡. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ་གི་ཕཡ་དྷ་

/ཊོ་ཎབྷ/

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྫོ་ཐཀྲུབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་

རཕ་རྐྱཕ་སྟེ་བྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐཀྲུབྷཥ་ཐཀྲུབྷཥ།

མི་ཟྫོང་།

གིཥ་ཞིང་ཁཡ་ཕྫོང་ཁོ་ཐཀྲུབྷཥ་ཙཡ་ནུག
/ཊུབྷ་ཊུབྷ/

(ཐཔེ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆའི་ཕཡ་དྷ་ཐཀྲོག་གཎབྷ་སཕ་ནི་

༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐཀྲུབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ཟདི་ཁོ་གིཥ་
ཐཀྲུབྷཥ་ཐཀྲུབྷཥ་ཨིདྷ།
/ཊུབྷ་ཊུབྷ/

ཟདྲྫོག་ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ)

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀྲུབྷཥ་ཕཝག་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཐཀྲོག་གཎབྷ་ལཱི་དྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཝགན། (ཐཔེ) རྫོ་ཐཀྲུབྷཥ་ཐཀྲུབྷཥ་ཚུ་ག་ཡ་

ཐཀྲོགཥ།

ཐཕྫོག་ཟཕག་ལྫོག
ཐཀྲོག

/ཊོ/

/ཊོ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀྲོག་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་

༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཨོབྷ་དུང་བྷའི་དྷང་

ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཐཀྲོགཥ་ནུག

བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྲུཕ་བྷཐཟ་གིཥ་ཕསྲུ་ནི། (ཁ)

ཐཀྲོགཥ། ཐཀྲོགཥན།

ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ནི།

/ཊོ་ཊོན/

༡. (བ) (ཟཐཥ)

(རྫོང) ཐཀྲོགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་ཁོ་

ཐ་ལྫོ་ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ནའི་ཕསྒང་ཨིདྷ།
/ཊོ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཐགོཐ་བྲ་ཕཅུག་ནི་ཐང་

/ཊོ་ཎབྷ/

གིཥ་ཐཀྲོགཥ་ཐཀྲོགཥན་ཨིདྷ།

༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་གུ་

/ཊོ་ཊོན/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀྲོགཥ་ཕཝག་ཕཝགན།

ཟཐྫོགཥ་ནི། (ཁ) ཅ་ར་ཐཀྲོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) མི་

(ཐཔེ) ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥ་ཐཀྲོགཥན་ཟདི་དྷང་རགན་བྷ་

གིཥ་ངེ་གི་ཅ་ར་ཐཀྲོག་ཐྫོ།

ཐཀྲོར།

ཅིག་གིཥ་ཅ་ར་ཐཀྲོག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ། ཧ་ལཱི་ཟདི་
/ཊོ/

རྐྱཕ།

༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་བྫོ་ག་

/ཊོཥ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཅག་

གཎང་ནི་ཅིག (ཁ) མེ་ཎྫོག་ཐབྷ་སྦྱིའི་སྐེ་ཐཀྲོར་

བྷདྷྫོཛྷ་སཕ་སྟེ་གཝདྷ་ཟདྲྫོག་ཕཅུག་ནི་ཐང་།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བུབྷ་ནའི་སྐེ་ཐཀྲོར་ཐ་ནུག

ཐགོཐ་བྲ་ཕཅུག་ནི། ཙིགན་ཞ་ཕཅུག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་
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/ཊོཥ/

༢. (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་ཐངུར་ཞངཥ་ལྕགཥ་

ཕཀག་ཐབྷ།

ཚུ་གུ་ཕརྐོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) གསེཡ་གྱི་
/ཀཟ/

ཐབྷ་ཐང་སྫོ་རཥ་ཕཀག་ཐབྷ་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ།

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུདྷ་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་མྱྫོ་རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་ཕཀག་

གཅཐ་ནི་ཐང་། འང་དྷ་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རབྷ་

ཐབྷ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ།

ཕཀག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་སྲུང་གིཥ་

ཕཀག་ཐབྷ་ཅདྷ།

རབྷ་ཕཀག་ཆེ་ནུག
/ཀཟ/

ཐབྷ་ཅདྷ་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤིང་དུབྷ་ཅིག་
/ཀཟ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) ཕཀག་

དྷག་ཙྫོང་ཟཏཕ་ནི་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཕཀག་

ཚུ་གལག་ཕཎང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཀག་

ཕཀག་ཆ།

/ཀཟ་ཐབྷ་ཅེདྷ/

ཆ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི། ཕཀག་ཐབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཁ་ལ་

ཕཀག་ཕཎང་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་བྷ་

ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དྷག་ཙྫོང་ཕཀག་

རྐོངབྷ་གུ་ཐཀྲོར་ཕརྐོ་ནི་འྫོཐ།
ཕཀག

/ཀཟ་ཐབྷ/

ཕཀག་ཟཛིདྷ།

/ཀཟ་ཟཛིདྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཕཀག་ཆ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ལཱི་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཀག་

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་བྷ་ཕཅུག་

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ནཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) རབྷ་ཕཀག་ཆ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་།

/ཀཟ་ཟཛིདྷ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་

ལཱ་ཕཀག་ཆ་ཟཕཐ་ནི། རཥ་རིབྷ་ཕཀག་ཆ་ཟཕཐ་

མི། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་ཟགྱོ་ནི་ཅིག་ཏྫོཕ་ཐ་ཕཀག་ཟཛིདྷ་

མི་ཟྫོང་།

ཕཀག་རུག

ནི། (ཐཔེ) ལཱ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ཕཀག་ཆ་ཟཕཐ་ནི་

ཕཀག་ཆཥ།

/ཀཟ་ཆེ/

ཅིག་བྱུང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཟཕཟ་གུ་པྫོག་མི་ཅིག་ལཱི་གོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་
རྩེཐན་གིཥ་ཕཀག་རུག་ཐྫོ་སྦྱེར་པྫོག་ཆེ་ནུག

ཕཀག་ཆཥ། ཆུ་གི་ཕཀག་ཆཥ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

/ཀཟ་རུ/

གྱི་ཕཀག་ཆཥ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོ
/ཀཟ་ཏཕ/

༡. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་

རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཏཐ་རི་ས་རི་སྦེ་

བྷ་སྟེཡ་ཕཡ་ཕཝག་ནིའི་ཅ་ར། (ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་

ཕཀག་ཏཕཥ།

/ཀཟ་རུ/

༢. (མིང) (རྫོང) བྫོ་ས་གཥང་མེཐ་ནཡ་ཏཐ་

རི་ས་རི་པྫོགན་སྦེ་སཕ་ཐ་གོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་བྷ་

གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་གི་བྫོ་གུ་ཕཀག་རུག་

ཕཅུག་ནཡ་ཐང་ཟབྱུང་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནི་གི་

རྐྱཕ་ཅི།

གདྷཥ་སྐཕཥ། (ཁ) དྷཐ་ཕཀག་ཏཕཥ། ཧ་ལཱི་

ཕཀང༌།

ཕཀག་ཏཕཥ། ཆུ་རཱིཐ་ཕཀག་ཏཕཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་

/ཀཟང/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་

གང་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཁ) སྫོཐ་དྷང་ཆུ་ཕཀང་

ཁཕ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ
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ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བུབྷ་ན་དྷང་ཆུ་ཕཀང་སྟེ་

ཕཀཕ་ནཱུ།

ཕཝག་ནུག
/ཀཟང/

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཞུ་ཟཐེདྷ་

ར་ཅིག (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ལཱི་གོ་ཥ་གོ་
གདྷཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་གིཥ་རག་

གཞུ་ཕཀང་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲིག་རབྷ་གྱི་ཕཀཕ་ནཱུ།

གཞུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀང་ཐགོ།
/ཀཕ/

(ཐཔེ) རྫོང་གཞི་ཐང་ལྷ་ཁང་བྷགོདྷ་ཁང་ དེ་རཥ་

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤུཕ་

གོང་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ ཕཀཕ་ནཱུ་ཕཀཕ་

ནི། (ཁ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ནི་/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

སྫོར་འྫོཐ།

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ཐ་གཞཟ་སྐཡ་ཕལ་ཐགོ།
/ཀཕ/

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ཕཀཕ་ནཱུ་ཕཀཕ་

གཟུགཥ་ཁཡ་གོ་ར་ཕཀཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

བྫོདྷ་དེཥ།

གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ཙཡཛྷ་ཐ་ཆུ་ཡཥ་ཕཀཕ་སྟེ་ཟྫོང་ཡི།
/ཀཕ་གོ/

ཕཀཟ།

(མིང) (རྫོང) ཕཀཕ་གོ་ར་ཐང་

ཕཀཕ་གོ་ར།

/ཀཕ་གོ་ར/

ཕཀཟ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཨིདྷ་ན་

(མིང) (རྫོང) གྱོདྷ་ཆཥ་

ཅིདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ།
/ཀ/

ཕཝག་ན་ཅིདྷ་དྷ་ཙ་མི་ཟཁོཡ།
/ཀཕ་ཅ/

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཚུ་ག་ཡ་འང་ཐག་ནཡ་རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཐང་བྷར་ཆ། (ཐཔེ) ཕཀཕ་གོ་ར་ཚུ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་
ཕཀཕ་ལྕགཥ།

/ཀཟ/

གསུང་། (ཁ) ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥ་ཕསིར་ཥ་ལཱི་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཕཀཕ་གོ་
ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཡཥ་གཞདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀཕ་ནཱུ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གའྫོག་ནི། (ཁ)

ཕཀཕ་གོ།

༡. (མིང) (རྫོང) གྱོདྷ་ཆཥ་ཀྱི་ཕྱི་

ཁ་རཥ་སྒྲིག་རབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕཀཕ་ཐགོ་ནའི་གོ་

ནི། (ཁ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་གཞུ་ཕཀང་ནི་ཐང་སྤ་ཤིང་གི་

ཕཀཕ།

/ཀཕ་ནཱུ/

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གིཥ་

གསུངཥ་ནའི་ཝར་ཕཀོཐ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཀཟ་

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ལུཕ་

ཐང་། བབྷ་གྱི་ཕཀཟ་ཚུ། (ཐཔེ) པབྷ་ཐང་སྫོཕ་

ཏེབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་སྤུདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕཀཟ་ཟདི་ཐང་དུ་ལུདྷ་ཐགོ།

བྷཐུཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱིཡ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

ཕཀཟ་ཁྱཕ།

(ཁ) ཕཀཕ་ལྕགཥ་ཟདི་ སྒོ་ཐང་སྒོ་སྒྲིགཥ་ར་

/ཀ་ཆཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་ཕཀོཐ།

(ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཀཟ་ཁྱཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕག་ཞུ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕྱེ་ནི་ཐང་གཅཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཡ་དྷ་

ཐགོ།

ཕཙུགཥ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྒོའི་ཕཀཕ་

ཕཀཟ་ཁྲཕ།

ལྕགཥ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

/ཀ་ཁྲཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷགོདྷ་ཁང་

གི་སྒོའི་གའཥ་གའྫོདྷ་ལཱི་འཡ་ཕཞེངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་
གོ་ཁྲཕ་ཐང་བྷཙྫོདྷ་ཆ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་
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ཕཞུགཥ་མི་ཕཀཟ་སྲུང་། (ཁ) ཕཀཟ་ཁྲཕ་གཉིཥ་

ཕཀཟ་རྒྱ།

སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ཁང་གི་ཕཀཟ་

(ཁ) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕཀཟ་རྒྱ། གཞུང་གི་ཕཀཟ་རྒྱ།

རཥ་གཅིག་སྐུ་བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་། གཅིག་
ཁྲཕ་ཟདི་ཁྲོ་ཕྫོ་སྦེ་ཟདུག
ཕཀཟ་ལབྷཥ།

/ཀ་ལབྷ/

(ཐཔེ) མི་སེཡ་གྱིཥ་རྒྱར་ནྫོའི་ཕཀཟ་རྒྱ་ལཱི་གདྷཥ་

ཐགོ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ལབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཚུགཥ་ན་
ཕཀཟ་གྲོཥན།

/ཀ་གྲོཥན/

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོང་

(ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན་ཟདི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་

བབྷ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕཀཟ་གྲོཥན་གིཥ་གསུངཥ་ཡི།

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆེ་ཕ་ཕཞི།

(མིང) (རྫོང) ཥངཥ་

ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཕཞི། (ཁ) དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེའི་སྫོཕ་

ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ནྫོ་ཏི། (ཁ) ཟབུབྷ་ཐང་བྷཐྫོ་

བྷ་ཟཕཟ་ཡྫོབྷ་ཐཡ་བྷ་ཐཕང་ཕྱུག་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་

སྡེ་ཚུ་ག་ཡ་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་

ཟཕཟ་ཡྫོབྷ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། པག་གྲུ་རྫོ་རྗེ་རྒྱར་ནྫོ་

ཟདི་གསུང་རྟེདྷ་ཨིདྷ།

རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་པག་གྲུ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ཐནར་

ལྡདྷ་དུཥ་གསུབྷ་བྷཁདྷ་ན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཀརྨ་

(མིང) (རྫོང)

རྒྱར་ཕའི་གསུང་ཟབུབྷ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་སྦེ་ལྷག་ནི་

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ཝང་ཙར་ན་ཕརྩུདྷ་ཟགྲུཥ་གྲགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཕཀཟ་

ན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཙར་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། (ཐཔེ)

ཟགྱུཡ་ཐག་ཙཡ་ལྷག་དེཥ།
ཕཀཟ་ཟགྲེར།

/ཀ་ཌེ/

(མིང)

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༣. ཀརྨ་ ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༤. ཙར་

རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞི་ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་རཥ་ཕྫོཐ་ཀྱི་སྐཐ་

/ཀཟདྷ་རྗུ་ཐ་ཙ/

/ཀ་རྒུཥ་ཆེ་ཕ་ཕཞི/

(ཆོཥ) ༡. ཟཕཕ་ཡྫོབྷ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༢. པག་གྲུ་

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་བྷཐྫོ་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་ཐང་། སྔགཥ་

ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཐག་ཙཡ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཕ་རྫོ་རྗེ་

གཐབྷཥ་ནའི་ཕཀཟ་ཕཕཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཕརྒྱུཐ་ཅིག

ཕཀཟ་གྲོཥན་ཐང་། ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕཀཟ་གྲོཥན།
/ཀཟདྷ་ཟགྱུ/

/ཀཟ་རྒུཥ/

ཟཆང་གིཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་གསུང་གྲོཥ་ཕུར་མི། (ཁ) བ་བྷའི་

ཕཀཟ་ཟགྱུཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོང་བྷའི་

ཕཀཟ་གཥང་ཕ་ཐང་ཐབྷ་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལབྷཥ་

ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

/ཀ་རྒྱ/

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆེ་ཕ་ཕཞི་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཆོཥ་རྗེ་དྭགཥ་

(མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ནྫོ་ལྷ་རྗེ་ཡང་རཥ་ཏཐ་ཀཡ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཆོཥ་ཕརྒྱུཐ་

ཕཀའི་ཐགོངཥ་ཐྫོདྷ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟགྲེར་

ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཆེ་ཕ་ཕཞི་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་ཕ་ཕརྒྱཐ།

ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ཟགྲེར་ལུ་

/ཀ་རྒུཥ་ཆུང་ཕ་རྒེའེ/

(ཆོཥ) ༡.ཟབྲི་གུང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༢.སྟག་ལཱིང་

ལ་ཡ་བྷཚཐ་དེ་འྫོཐ།

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༣.གའཟ་ཕཞང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།
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༤.ཁྲོ་ཕུ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༥.ཤུག་གསེཕ་ཕཀཟ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་རིང་ལཱིགཥ་

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༨.ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཐབྷ་གླིང་

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐན།

ཕརྒྱུཐ། ༦.ཡེར་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། ༧.སཡ་ཙང་

ཟཛིདྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ན་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཡཥ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཚུ། (ཁ) པག་བྷྫོ་གྲུ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་

ཕག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕསྒོབྷཥ་ཨིདྷ།

ནའི་ཟབྲི་གུང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། པག་གྲུའི་སྫོཕ་བྷ་

ཕཀཟ་ཕསྒོ།

སྟག་ལཱིང་ཏང་ན་ཕཀྲིཥ་ཐནར་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་

/ཀ་རྒོ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟདྲེ་ཐང་

གཐྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་གདྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གདྷང་

སྟག་ལཱིང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། པག་གྲུའི་ཕརྒྱུཐ་སྫོཕ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་རིབྷ་གྲོ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ལཱི་ཟདྲེ་སྲིདྷ་

གའཟ་ཕཞང་ཆོཥ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་སྫོདྷ་རབྷ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་

གདུག་ན་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་གདྷྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ བབྷ་རཥ་

ནའི་གའཟ་ཕཞང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། པག་གྲུའི་སྫོཕ་བྷ་

ཕཀཟ་ཕསྒོ་ཞུ་ཐགོ།

རྒྱར་ཙཕ་རིདྷ་ཆེདྷ་བྷགོདྷ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཁྲོ་ཕུ་

ཕཀཟ་ཆཐ།

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། པག་གྲུའི་སྫོཕ་བྷ་གྱེཡ་སྒོབྷ་ཚུར་

/ཀ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྔོདྷ་བྷ་ཡང་

གིཥ་ཐབྷ་ཕཅཟ་ལུདྷ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཤུར་རཥ་ཟགར་

ལབྷཥ་སེངྒེ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཤུག་གསེཕ་ཕཀཟ་

ཕ་བྱུངབྷ་ཐ་དེ་ལཱི་བབྷ་ཐང་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཚུ་གི་

ཕརྒྱུཐ། ཡེར་ན་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཡེ་ཤེཥ་ཕརྩེགཥ་ན་

ཐུགཥ་ཐང་ཟགར་ཕའི་ཉེཥ་ཆཐ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཡེར་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། སཡ་ཙང་

ཟཁོཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བ་བྷའི་ཕཀཟ་ཆཐ་ཐང་།

ཤེཥ་ཡཕ་སེངྒེ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་སཡ་ཙང་ཕཀཟ་

པ་བྷའི་ཕཀཟ་ཆཐ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཡང་སེབྷཥ་

ཕརྒྱུཐ། པག་གྲུའི་སྫོཕ་བྷ་གླིང་ཡཥ་ནདྨ་རྫོ་རྗེ་རཥ་

ཐཀཡ་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་མེཐདྷ། །ཡི་ཐབྷ་ལྷ་ཡི་ཕཀཟ་

ཕརྒྱུཐ་ནའི་གླིང་ཡཥ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཐབྷ་ཟབྲུག་ན་

ཆཐ་མི་པྫོག

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་ཕ་ཕརྒྱཐ་

ཕཀཟ་ཆོཥ།

ཟེཡ་མི་ཟདི་དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེའི་སྫོཕ་བྷ་པག་གྲུ་རྫོ་རྗེ་

/ཀ་ཆོཥ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་གིཥ་

སྫོཕབྷ་ཚུ་ལཱི་གསུངཥ་གདྷང་མིའི་ཆོཥ། (ཁ)

རྒྱར་ནྫོའི་ཐངོཥ་སྫོཕ་ཐང་ཕརྒྱུཐ་སྫོཕ་ཚུ་རཥ་བྱུང་

སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཕཀཟ་ཆོཥ། བ་བྷའི་ཕཀཟ་

མི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།
/ཀ་རྒུཥ་ན/

(མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་

ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐན་ཚུ་གིཥ་

ཟབྲི་གུང་སྐྱོཕ་ན་ཟཇིག་རྟེདྷ་བྷགོདྷ་ནྫོ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ན།

/ཀ་རྒུཥན/

ཆོཥ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་ལ་ཡཕཥ་ཕདུདྷ་ཅུ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕཀཟ་

ན་གིཥ་མི་སེཡ་ལཱི་ཕཀཟ་ཆོཥ་ལུ་ལ་གདྷང་ཡི།

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་ཆོཥ་བྷཚཐ་དེ་ཕཞུགཥ་མི། (ཁ) ཟབྲུག་ན་

ཕཀཟ་གདྷ་དྲགཥ།

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང། ཟབྲི་གུང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ན་

/ཀ་རྙེདྷ་ཉ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཐུགཥ་རྩར་ཆེ་ཕ་ཐང་། ནུཥ་སྟྫོཕཥ་ཆེ་ཕ། ཕམདྷ་
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དྲགཥ། (ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྲུང་ཚུ་

ཕཀཟ་དྲིདྷ།

ཕཀཟ་ཕསྟདྷ།

(ཁ) པ་བྷའི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཐང་། གཞུང་གི་ཕཀཟ་དྲིདྷ།

ཕཀཟ་གདྷ་དྲགཥ་འྫོཐ།
/ཀ་ཏེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཥངཥ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱིཐ་

རྗེཥ་ཟཇུག་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་མི་

ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གི་ཕཀཟ་

ཕསྟདྷ་ཟགྱུཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

དྲིདྷ་ཨིདྷ།

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཕསྟདྷ་ཟགྱུཡ་ཟེཡ་

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཅདྷ།

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཕཀཟ་
ཕཀཟ་ཏང༌།

/ཀ་ཏང/

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཐགཟ་ཙྫོཡ།
(ཞེ)

ནདྨ་ཕཀཟ་ཏང་གསུངཥ་གདྷང་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ཨྫོདྷ་

ཡང་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སེབྷཥ་

ཡང་གི་པབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་
ཐཀཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

རྫོ་ལཱི་ཨྫོདྷ་གླིང་ན་གིཥ་གཏེཡ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་སྫོཕ་

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཆེ།

ཐནྫོདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་

/ཀ་དྲིདྷ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལུགཥ་

ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་སྐྱེཐ་ཏངཥ་ཅིག

རྒྱར་ནྫོ་ཕཀཟ་ཏང་། ཕཙུདྷ་བྷྫོ་ཕཀཟ་ཏང་། བྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཡང་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་

ནྫོ་ཕཀཟ་ཏང་། རྫོ་ནཌྷ་ཕཀཟ་ཏང་། ལྷ་ཟདྲེ་

ཆེ་ཟེཡ་ཞུ་ཐགོ།

ཕཀཟ་ཏང་ཕཅཥ་ལྔ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཏང་སྡེ་ལྔ་

ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ན།

གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་གིཥ་བྷཇར་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་
/ཀ་ཐྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང)

ནི་ཐང་། ཐཀཟ་དྲིདྷ་ཐཀཟ་ཙྫོཡ་ཕཥབྷ་ནི། (ཐཔེ)

ཆེབྷཥ་རྣབྷ་ན་ལྔ། (ཁ) ཡཕ་བྱུང་ལྔ་ནའི་ཤིང་བའི་

ཕཀཟ་ཐྫོདྷ།

/ཀ་དྲིདྷ་རྒ་ཙྫོ/

ཐགཟ་ཕའི་ཙྫོཡ་ཕ། (ཁ) ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཐཀཟ་ཙྫོཡ་ཞུ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་གསུངཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཝར་

འྫོདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡང་

(ཐཔེ) པབྷ་ཟདི་བུ་ཙ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཅདྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཝར་ཆེབྷཥ་

/ཀ་ཏང་རྡེ་ལྔ/

/ཀ་དྲིདྷ་ཅེདྷ/

ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་མི་ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི།

ཐང་། འང་དྷ་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) ཨྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་
ཕཀཟ་ཏང་སྡེ་ལྔ།

(མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་

གཅིག་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ།

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཐང་།

ཕསྟདྷ་ཟདུག

/ཀ་དྲིདྷ/

/ཀ་རབྷ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་རཥ་ཡིག་ཟབྲུ་གཅིག་ཡ་ལྷག་ལཱིཥ་
མེཐ་ན་ག་ཡ་གཐབྷཥ་ངག་ལཱི་གོ་ཕའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་

ཅིག (ཁ) སྫོར་དེ་ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་ཐནར་ལྡདྷ་ཧ་ཏི་ལ་གིཥ་

གོངབྷ་ཚུ་གི་གསུང་གྲོཥ་ཀྱི་ཕཅུཐ། (ཁ) བ་བྷའི་

ཐབུ་ཕརྙེཥ། ཟབྲྫོབྷ་སྟྫོདྷ་རྒྱར་ཕའི་ཟབྱུང་གདྷཥ་

ཕཀཟ་ཐྫོདྷ་ཐང་། རྒྱར་ནྫོའི་ཕཀཟ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཀྱིཥ་སྫོར་ཕྱེཥ། ནྫོ་ཎྫོ་ཕ་ཐང་། སདྷ་བྷངཟ་ཕ། ཕུ་

བབྷ་གི་ཕཀཟ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རདྷ་ཐགོ།

ཆུང་ཕ་སྐུ་བྷཆེཐ་གསུབྷ་གྱིཥ་ཐཡ་ཤིང་རྒྱཥ་ནཡ་
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བྷཚཐ་ནའི་དྷང་ཆོཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག་ཨིདྷ།

ཕཀཟ་ཕཕཥ། གམང་ཡྫོང་གི་མེཥ་སྟྫོདྷ་ཙྫོདྷ་ནྫོ་ལཱི་

ཕཤེཥ་ལུ་ལ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ།

མི་ར་ཡཥ་ན་ལཱི་སྒྲུཕ་ཕརྒྱུཐ་ཕསྟདྷ་ནའི་ཕཀཟ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕྫོཐ་ལཱི་ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ནའི་ཐགེ་

ཕཀཟ་སྫོཐ།

/ཀ་རྫོཥ/

ཟྫོཐ་གཥར་བྷདྷ་ངག་གི་ཕཀཟ་ཕཕཥ། རྗེ་ཕཙུདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཕཕཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཕཕ་ཕཞིའི་

ཕཀཟ་ལཱི་གདྷཥ་མི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ།

བབྷ་ཚུ་ག་ཡ་བྷཁཥ་གྲུཕ་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ།

(ཁ) ཕཀཟ་སྫོཐ་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཕཀཟ་བྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཕཀཟ་སྫོཐ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་བྷགོདྷ་ནྫོ་ལྕབྷ་དྲར་

ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་གསུང་ཐྫོདྷ་གྱི་ཏྫོག་ལཱི་ཕག་ལཱ་

ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་དྷཐ་མུག་ཟཁྲུགཥ་རྩྫོཐ་

བྷཚཐ་མིའི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཀཟ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ག་ཡ་ཞི་ཚུགཥན་
ཨིདྷ།

ཕཀཟ་ཕསྡུ།

/ཀ་རྡུ/

བྫོདྷ་ཅིག་བྫོདྷ་དེཥ།
ཕཀཟ་ཐཕང༌།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཥང་

རྫོ་རྗེ་མི་ཟཁྲུགཥ་ནའི་ཐཕང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཕསྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་མྱ་ངདྷ་རཥ་

མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་རཥ་ཕཀཟ་

ཟཐཥ་ནའི་ཤུར་བྷཡ་དྷ་ཏྫོཥ་ཚུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཐཕང་ཞུ་ཡི།

ཏྫོག་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་འྫོཐ་རིགཥ་འྫོཐ་

ཕཀཟ་ཟབུབྷ།

ཙཐ་རདྷ་ཐེངཥ་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་འྫོཐ་མི།

/ཀ་རྦུབྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཐང་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་

(ཐཔེ) ཕཀཟ་ཕསྡུ་རིབྷ་ན་གསུབྷ་ཆ་ཡ་རྒྱ་གཡ་དྷང་

ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ལཱི་སྦེ་བྷཚཐ་གདྷང་ནུག

/ཀ་ཕཕ་ཕཞི/

/ཀ་ཐཕང/

སྔགཥ་ཀྱི་ཐཕང་། (ཁ) ཕདེ་བྷཆོག་གི་ཐཕང་ཐང་།

གསུང་ཁ་སྟྫོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་

ཕཀཟ་ཕཕ་ཕཞི།

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་བྷངཟ་

/ཀ་བྫོཥདྷ/

ཕརྩབྷཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་གསུང་རྩྫོབྷ། (ཁ) ཀུདྷ་

བྷཁྱེདྷ་ཀློང་ཆེདྷ་གྱི་ཕཀཟ་ཟབུབྷ། ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ནཐ་

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བབྷ་ལྷྫོ་བྲག་བྷཡ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་བྫོ་

ཐཀཡ་གྱི་ཕཀཟ་ཟབུབྷ། ཥ་སྐྱ་ནཎྜི་ཎའི་ཕཀཟ་

གྲོཥ་ཀྱི་སྫོཕ་བྷ་ རྔོག་ཆོཥ་སྐུ་རྫོ་རྗེ་ཐང་། བྷཚུཡ་

ཟབུབྷ། རྗེ་མྫོང་ཁ་ནའི་ཕཀཟ་ཟབུབྷ། མི་པབྷ་

སྟྫོདྷ་ཐཕང་གི་རྫོ་རྗེ། མེཥ་སྟྫོདྷ་ཙྫོདྷ་ནྫོ། མི་ར་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཕཀཟ་ཟབུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཡཥ་ན་ཕཅཥ་བུ་ཆེདྷ་ཕཞི། (ཁ) དེ་ལཱི་ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི་

བྷཁཥ་གྲུཕ་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་བབྷ་ཚུ་གི་ཕཀཟ་ཟབུབྷ་

ཟེཡ་འང་ཞུ་ནི་འྫོཐ། དེ་འང་རྔོག་ཆོཥ་སྐུ་རྫོ་རྗེ་ལཱི་

ཚུ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

རྒྱུཐ་སྡེའི་ཕལཐ་སྫོར་གྱི་ཕཀཟ་ཕཕཥ། ཐྫོར་གྱི་

ཕཀཟ་རདྷ།

བྷཚུཡ་སྟྫོདྷ་ཐཕང་གི་རྫོ་རྗེ་ལཱི་ཟཔྫོ་ཕའི་བྷདྷ་ངག་གི་

/ཀ་ལུདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གིཥ་ཕཀཟ་གདྷང་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཞུ་ཕའི་རདྷ། (ཁ)
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ཡུར་གོངབྷ་གི་གསུང་ལཱི་ཡང་གིཥ་ཞུ་ཕའི་རདྷ།

/ཀེ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་ཥ་གོ་

(ཐཔེ) རྒྱརནྫོ་གིཥ་ཕཀཟ་གདྷངབྷ་ཐ་ ཕཀཟ་རདྷ་

ཅིག་དྷང་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཏཕ་ཁཡ་ཀ་ར་རབྷ་

ཕཀཟ་ལྫོག

གུ་ཕཀར་ཕཝག

ག་ནི་འང་ཞུ་བྷ་ཚུགཥ།
/ཀ་ལྫོ/

ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཅོག་སྒྲོབྷ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་གིཥ་གདྷང་མིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཀཟ་
ལྫོག

ཕཀཟ་སྲུང༌།

/ཀ་སུང/

/ཀེ/

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཟགདྷ་ཁུཡ་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་

(ཐཔེ) ཤིང་ཕཙུགཥ་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ང་ལཱི་ཕཀར་ཡི།

སྐྱོང་ཕའི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ། (ཁ) ཐནར་ཡེ་ཤེཥ་

/ཀེ/

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྟཕཥ་བྷ་

བྷགོདྷ་ནྫོ་ཐང་། རཥ་བྷགོདྷ་བ་ཡྫོག་གཐྫོང་ཅདྷ།

ཕདེཛྷ་པྫོགན་ཕཅུག་ནི། (ཁ) གྱོང་གུཐ་ཕཀར་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཟབྱུང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཕཀཟ་

ཕཀར་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐནར་ལྡདྷ་དུཐ་ཥྫོར་ལྷ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ལཱི་གུཐ་

སྲུང་ཚུ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།
ཕཀཟ་སྲུང་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙྫོ།

/ཀེར/

ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཟཕཐ་ཡི་ཕཅཟ་ཡི་ཟེཡ་དྲིདྷ་ཕཀར་

/ཀ་སུང་ཐབྷ་ཅེདྷ་རྒྱབྷ་ཙྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་སྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་སྲུང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་

ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙྫོ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཡི།
ཕཀཟ་སྫོཕ།

/ཀ་སྫོཕ/

༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྲིདྷ་ཕཥབྷ་

ཞུ་ཞུཛྷ་ཚུ་རྫོག་དྲིདྷ་ཕཀར་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

/ཀེར/

༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་

བྷ་གིཥ་ཟྫོག་བྷ་ལཱི་གདྷང་མི་ཕསཕ་བ། (ཁ) བ་བྷའི་

གདྷང་ནི། (ཁ) གོ་ཥ་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

གྱི་ཕཀཟ་སྫོཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་

ཕཀུག

ཕཀཟ་སྫོཕ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕཀཟ་སྫོཕ། ཐནྫོདྷ་

མི་ཟདི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་ཁཡ་ཕཀར་ནུག

ཚུ་ལཱི་ཕཀཟ་སྫོཕ་གདྷང་ནུག
ཕཀར།

/ཀེ/

/ཀུཕ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕྫོགཥ་ག་ཏེ་ལཱི་ཟཕཐ་རཱིང་

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་

གུགན་ནི། (ཁ) གཞུ་ཕཀུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

སེབྷཥ་ཅདྷ། དེ་རཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་སྫོབྷ་ཚུ་གི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ལག་ཀོ་

གུ་ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ཕཅུག་ནི།

བྷཡ་ཕཀུག་ན་ཅིདྷ་སྒྲིག་རབྷ་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་

(ཁ) རྟ་བྷགུཡ་ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

བྷཙདྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བྷགུཡ་ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ཐྫོ།
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༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཕྫོ་ནི། (ཁ)

/ཀུཕ/

/ཀོ/

མི་སེཡ་ཕཀུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐབྷག་ཟཏྫོདྷ་

ཕཝག་ནི། (ཁ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཕཀོ་ཕཝག་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

ན་ཅིདྷ་ཐབྷག་མི་ཕཀུག་ནི་ཁག་ཆེ།

(ཐཔེ) རབྷ་གྱེདྷ་གུ་ལྷྫོཐན་ཐ་ཁོང་གིཥ་ང་ཕཀོ་ཐྫོ།

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙྫོགཥ་ཕར་

/ཀུཕ/

ཕཀོཐ།

རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཙྫོགཥ་ཕར་ཕཀུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

དེཥ།

ཆང་ཕཀུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་

/ཀོཥ/

ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཆང་ཕཀུག་ན་ཅིདྷ་ལཥ་ངདྷ་ཨིདྷ།

ན་ཕཀོཐ་ཐགོ་ནཥ།

(ཁ) ཙ་ཕཀུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐ་

/ཀོཥ/

ཟཕཟ་གུ་ཙ་ཕཀུག་ཐགོ།
/ཀུའུ/

སྐཕཥ་སུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀོཐ་ཐགོ།

ཝཕཥ་ཐང་ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) གོང་དུ་

ཕཀོཐ་ཁྱཕ།

ཕཀུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) པ་བྷ་རྒདྷ་ཡཕཥ་ཚུ་

/ཀུཡ་ཏི/

ཕཀོ།

/ཀོ/

ཕཀོཐ་ཁྱཕ་གདྷང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) གུཥ་ཝཕཥ་ཐང་

ཕཀོཐ་ཁྱཕ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

/ཀོཥ་ཆཕ་རྒོ་ནྫོཥདྷ/

(མིང)

(རྫོང) (ཞེ) རཥ་ཁུངཥ་ཐང་རཥ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་མིའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) གློག་

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཡུག་

ཕརྙདྷ་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་གྱི་ཕཀོཐ་ཁྱཕ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཐང་།

གཎང་ནི། (ཁ) ཕཀོ་གཎང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཕཞྫོ་རིག་ཕཀོཐ་ཁྱཕ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་

ཤིང་ཟབྲཥ་རཱིར་རཱིརཛྷ་ཟདི་ཕཀོ་ཕཎང་ཡི།
/ཀོ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟཕཐ་

གདྷང་མི་ཕཀཟ། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་མི་སེཡ་ལཱི་

ཕརྩི་ཕཀུཡ། (ཐཔེ) སྫོཕབྷ་གིཥ་བབྷ་ལཱི་ཕཀུཡ་སྟི་
ཞུ་ཐགོ།

/ཀོཥ་ཆཕ/

ཐགོན་ཕཅཟ་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཡུར་གོང་བྷ་གིཥ་

གོང་ལཱི་ཕཀུཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥགཥན་
ཕཀུཡ་སྟི།

༣ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མིང་ཏྫོ་བྲི་ནི་

ཐང་ཟིདྷ་བྲི་ཕཎཕ་ནི། (ཐཔེ) མིང་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ནའི་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གུཥ་

ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་

ཏངཥ་ཀྱི་ཁ་ཕཀོཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐང་

༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙ་གཎཐ་ནི།

ཕཀུཡ།

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡི་གུ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཟབྲིན་ཟདི་གིཥ་རི་བྷྫོ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཀོཐ་

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐུང་ནི། (ཁ)

/ཀུཕ/

/ཀོཥ/

ཐང་རི་བྷྫོ་བྲི་ནི། (ཁ) རི་བྷྫོ་ཕཀོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་བུ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཕར་ཕཀུག་དེཥ།
/ཀུཕ/

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཤུར་བྷཡ་

གི་ཕཀོཐ་ཁྱཕ་ཐགོ་ཐནྫོདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤང་ནི། (ཁ) བ་

གི་ལཱ་ས་གོ་མི་ཅིག་ཐགོ།

ཕ་ངདྷ་ན་ཕཀོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧབྷ་སྲུ་

ཕཀོཐ་རྒྱ།

གིཥ་ཕཀོ་ཐྫོ།

/ཀོཥ་རྗ/

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཕཀོཐ། (ཁ)

ཡིག་ཙང་ཐང་ལྷདྷ་ཁག་ཚུ་གི་ཕཀོཐ་རྒྱ་ཐང་། གོང་
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བྷའི་ཕཀོཐ་རྒྱ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་

ན། (ཐཔེ) ང་གོ་ར་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་གྱོདྷ་ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་

ཕཀོཐ་ན།

ཕཀྱག་མེཐ་བྷཐངཥ་མེཐ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕཀོཐ་རྒྱ་གདྷང་ཕཝག་ནུག
/ཀོཥ་ན/

འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ། (ཁ) པྫོ་

བྲང་གི་ཕཀོཐ་ན་ཐང་། ཞིང་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཕཀོཐ་ན།

ཕཀོཐ་ཙྫོགཥ།

/ཀོཥ་ཙྫོ/

ཟདི་ཕཀྱག་མེཐ་བྷཐངཥ་མེཐ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
ཕཀྱེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཐགོན་

ཕཀྲ་ཉེཥ།

ཙྫོགཥ་དྷང་རཥ་ཏག་ཕཅཐ་ཅི།

(མིང) (རྫོང) བྲི་ལྫོག་ཐང་།

མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཕཀྲ་ཉེཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན།

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་

ཅིདྷ་མི་བྷ་ཡཕཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རག་ལུདྷ་

ཕཀྲ་ཤིཥ།

ཟཏཕ་ནི། (ཁ) ཅ་ར་གའྫོག་ཕཀོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག
(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཟེཡ་

པཕ་ཟེཡ་མི་འང་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་སྟེ་ དུཥ་རྟག་བུ་ཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཕཀོར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་མི། (ཐཔེ)

ཐང་ ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཕཅུག་ཅིག་ཟེཡ་ སེབྷཥ་

ཧ་ལཱི་ཟདི་ཕཀོར་རྡུགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཅཟ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་།

ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་ཐ་ཕཀྲ་ཤིཥ་

སཕ་ཐ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་དྷ་བྷ་ཕཏུཕ་མི། (ཁ) ལཱ་

ཕཀྱག

/ཉ་ཤི/

ཐགེ་ཕ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་མི་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཁ)

(ཐཔེ) རྡིག་ཆ་གའྫོག་ཕཀོར་ཏེ་ལྫོ་ཟཕཐ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།
/ཀོཥ་རྡུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་ངདྷ་

ཅདྷ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན། (ཐཔེ) ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་ཕ་

(ཐཔེ) པ་བྷ་གིཥ་ཕཀོར་མི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕཀོར་རྡུགཥ།

/ཉ་བྷ་ཤིན/

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན། སེབྷཥ་

ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ལཱ་ཕཀོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག
/ཀོཥ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་བྷ་

ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་

ལྫོག་དྷང་ལཱི་བྲིཥ་ཡི།
/ཀོཥ/

/ཉ་ཉེ/

ཟཕཐ་མི། (ཁ) གདྷྫོཐན་ཕཀར་ནི་ཐང་ཟཏཕ་ཟཛིང་

ཕཀོཐ་ན་བྲི་ནིའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ཁ་བང་ཚུ་ཕཀོཐ་
ཕཀོར།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་

ཕཀྱེཥ་ཐྫོ།

གདྷང་མིའི་ཙྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ག་ཡ་ཕཀོཐ་
/ཀོཥ་ལྫོ/

/ཀེ/

ནི། (ཁ) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ང་ལྫོཛྷ་

ཕཅཟ་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཏག་ཕཅཐ་དེ་ཕཀཟ་

ཕཀོཐ་ལག
ྫོ

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟྫོཐ་ཐང་བྷཐངཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་མི། (ཐཔེ) གོ་ར་

(ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་པྫོ་བྲང་གི་ཕཀོཐ་ན་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཟདུག

/ཅ་མེ་རང་མེ/

ཀྱིཥ་སྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་གྱི་བྷཐངཥ།

རཱིང་ཟགོ་ཕཙུགཥན་ཐ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ནའི་ཉིདྷབྷ་ལཱི་

(ཁ) གོ་ར་གི་ཕཀྱག་ཐང་། ལ་གི་ཕཀྱག་ར་ཥྫོགཥ་

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
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ཕཀྲ་ཤིཥ་ཁྱེའུ་ཟདྲེདྷ།

/ཉ་ཤི་ཁེའུ་ཌེདྷ/

གདྷངབྷ་ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་དྷང་

(མིང) (རྫོང)

བུབྷ་ཏང་ལྕགཥ་བྷཁཡ་རྒྱར་ནྫོའི་སཥབྷྫོ་ཆུང་ལཥ
ྫོ ་

ལཱི་གྲྭ་ཙང་ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷན་ཚུ་ཕཞུགཥ་

གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཥང་ཡུབྷ། (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ཁྱེའུ་
ཟདྲེདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་རཥ་ཨིདྷ།
ཕཀྲ་ཤིཥ་རྒྱཥན།

/ཉ་ཤི་རྒེན/

ཏེ་འྫོཐ།

ཕཀྲ་ཤིཥ་བྷཆོཐབྷ།

༡. (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་

སྤུངཥ་ཐིབྷ་གྲྭ་ཙང་དྷང་ཕྫོཐ་ཡ་ལཱིང་རཥ་བྷཡ་གཐདྷ་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྒྱཥན་པཕ་གདྷང་ཡི།

དྲངཥ་ཏེ་ཐཡ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་སྫོར་གྱི་ལུའུ་

༢. (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཚུ་དྷང་

ཅིག (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་གི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་རྒྱ་གླིང་

དུང་ཆེདྷ་ཐང་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཕུ་ཏངཥ་ཀྱི་

ཕཀྲ་ཤིཥ་བྷཆོཐབྷ་ཟཕུ་གདྷང་ཡི།

ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་ལཱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྒྱཥན་གི་
དུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་དེཥ།
ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒོ་བྷང༌།

/ཉ་ཤི་རྒོ་བྷཟང/

ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ།

(མིང) (རྫོང) སྒོ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་སྒོའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་
ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

དེཥ།

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕདེ་ལུགཥ།

(མིང) (རྫོང)

ཕཞང་ནྫོའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕདེ་ལུགཥ་

བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ་ལ་ཏྫོག་ལཱི་བྫོདྷབྷ་ཐ་ཕཀྲ་ཤིཥ་

ཕུར་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

བྷངཟ་གཥྫོར་བྷཚཐ་ཅི།

/ཉ་ཤི་ཆོཥ་རྫོང/

/ཉ་ཤི་དེ་ལུ/

རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡངཥ་ཐང་ལུགཥ་སྫོདྷ་གྱི་ཚིག (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང)

བྷཚཐ་སྒོའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་།

(མིང) (རྫོང)

ན། ཐནར་བེའུ། རྒྱར་བྷཙདྷ། ཟཁོཡ་རྫོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒོ་བྷང་བྷཇར་ཁ་གདྷང་

/ཉ་ཤི་རྔ་ཥྫོཥ/

/ཉ་ཤི་ཎཟ་རྒེ/

གདུགཥ། གསེཡ་། དུང་ཐཀཡ། ནདྨ། བུབྷ་

ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་པྫོ་བྲང་ཅིག

ཕཀྲ་ཤིཥ་བྷངཟ་གཥྫོར།

(མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་

ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཝར་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་

ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཚིག་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན། (ཐཔེ)
/ཉ་ཤི་རྒེན/

/ཉ་ཤི་ཆོཥབྷ/

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕསྡུཥན།

/ཉ་ཤི་རྡུཥན/

༡. (མིང) (རྫོང)

ལུགཥ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཚིག་ཕསྡུཥན། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང)

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ཐིབྷ་ཕུག་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕསྡུཥན་པཕ་གདྷང་ཡི།

གི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ལྟེ་ཕ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་གཞི་རྙིང་ལྫོཥ་

/ཉ་ཤི་སྡུཥན/

༢. (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཁག་ཚུ་དྷང་

ཅིག་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་ གཞུང་ཐགེ་ཟདུདྷ་གྲྭ་ཙང་གི་

དུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཕུ་ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་ཟདི་སྤྱི་རྫོ་ ༡༦༤༡ ལཱི་ཝཕཥ་

ཤིཥ་ཕསྡུཥན་ཟཕུ་དེཥ།

གདྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་ཕཞུགཥ་གདྷཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཁ)

(ཐཔེ) དུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་མི་ཟདི་གིཥ་དུང་ཆེདྷ་ལུའུ་ཕཀྲ་

དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་གྱིཥ་ཕཞེངཥ་གདྷང་
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ཕཀྲ་ཤིཥ་ཟབྲུ།

/ཉ་ཤི་ཌུ/

(མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ནའི་

ཐཀཡ་ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) ལ་བྷངཟ་གཥྫོར་གྱི་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་རྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་། ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་

རཥ་རིབྷ་དྷང་ལཱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་རཥ་ཕརྒྱཐ་ཕུར་ནི་འྫོཐ།

སྐཕཥ་ལཱི་ བྷཇུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་པཕ་ཐ་གཎྫོཡ་ནི་འྫོཐ་

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཟླ་ཕ།

ནའི་ཟབྲུ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཟབྲུ་གཎྫོཡ་
/ཉ་ཤི་རྨྫོཥདྷ་རབྷ/

ཕ་ལཱི་གཡུཥ་ཁཡ་ཥྫོང་ཡི།
ཕཀྲ་ཤིཥ་འཡ་ཟཛེགབྷ།

(མིང) (རྫོང)

ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ཕཅུག་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཡྫོརབྷ་འཡ་ཟཛེགབྷ་གདྷང་

འང་རྫོགཥ་ཥྫོ་ཡི།

དེཥ།

ཕཀྲ་ཤིཥ་ལུགཥ་ཐནར།

(མིང) (རྫོང)

བྷཐྫོ་བྷང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཁ) བྷཐྫོ་ཕཀྲ་

རཥ་སྐུར་ཕཐཟ་སྦེ་ཟཐེདྷ་རྐྱཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་
ལཱི་ལུགཥ་ཐནར་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང)

དྷྫོཡ་ལྷའི་ཕཐག་བྷྫོ་ཇོ་བྷྫོ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིང་བྷ། (ཐཔེ)

རཥ་རིབྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་སྟེ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ལུགཥ་ཐནར་

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིང་བྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་

ཕསྒོཡ་ནི་འྫོཐ།

རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ་
ཨིདྷ།

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིངབྷ།

/ཉ་ཤི་ཚེ་རིབྷ/

ཕཀྲ་ཤིཥ་ལྫོག

ཕཀྲ་ཤིཥ་རཥ་ཕརྒྱཐ།

/ཉ་ཤི་རྫེ་རྒེ/

/ཉ་ཤི་ལྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཕུདྷ་སུབྷ་

ཙྫོགཥ་ནཡ་ལྫོག་ཟེཡ་ཕའི་སྫོདྷ་ཚིག (ཁ) ཕདེ་སྐྱིཐ་

(མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ལྫོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཤིཥ་ཚེ་རིང་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིངབྷ་
ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཅི།

(མིང) (རྫོང)

བྷཇུག་སྦེ་ མི་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཞིདྷབྷ་

ན་ལྷག་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ན་སྫོབྷ་འྫོཐ།

/ཉ་ཤི་ཚེ་རི་བྷ/

/ཉ་ཤི་ལུ་པེ/

ལུགཥ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་ཥ་ལཱི་གླུ་གཝཥ་ཀྱི་

ཤིཥ་ཕརྩེགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཐྫོ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕརྩེགཥ་
ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིང་བྷ།

(མིང) (རྫོང)

བྷཇུག་གི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་ནིའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག

(ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་སྟེ་ཕཀྲ་ཤིཥ་སྫོདྷ་རབྷ་

/ཉ་ཤི་ཙེ་ན/

/ཉ་ཤི་འ་རྫེབྷ/

གུ་རཱིའི་གཥྫོར་ཟདེཕཥ་ལུའུ་ཕདུདྷ་བྷའི་ཆོ་གུའི་

ཚིག་སཕ་ཏྫོག་རཥ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕརྩེགཥ་ན།

(མིང) (རྫོང) ཚེཥ་

གྲངཥ་ལྷག་ཆཐ་མེཐ་ནའི་ཟླཛྷ། (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ཟླ་

གདྷང་ཡི།

ཕཀྲ་ཤིཥ་སྫོདྷ་རབྷ།

/ཉ་ཤི་ཟླ་ཕ/

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཟབྱུང་ཕའི་ཕཀྲ་

ཤིཥ་ལྫོག

(མིང) (རྫོང) མེ་

ཕཀྲ་ཤིཥ་གཥྫོ་སྫོང་།

རྫོང་། ཝྫོ། རྩྭ་དུར། ཤིང་ཎྫོག་བིར་ཕ། དུང་

/ཉ་ཤི་ཥྫོ་རྗོང/

(མིང) (རྫོང) ཐགེ་

ཟདུདྷ་ན་ཚུ་གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཐབཡ་གདྷཥ་ལཱི་ཕཞུགཥ་

ཐཀཡ་གའཥ་ཟཁྱིར། གྷི་ཛྷང་། ལི་ལ། ཡུངཥ་

ནའི་སྐཕཥ་ཐབཡ་གདྷཥ་ཕྱེཐ་ཀ་ལཱི་ལྷྫོཐན་ཐ་གི་

གཥྫོ་སྫོང་གི་ཆོ་ག་རྒྱཥན་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་
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ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་ཕཀྲ་ཤིཥ་གཥྫོ་སྫོང་གདྷང་སྟེ་
ཕཞུགཥ་ནུག
ཕཀྲག

/ཉཟ/

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཙྫོང་ལུ་ལ་
ཕཀྲབྷ་ཕཝག་ནུག

༡. (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐང་ཟདྲ།

/ཉབྷ/

(ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཟདི་ཕཀྲག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག
/ཉཟ/

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཀི་དེཕ་ཕཀྲབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁུངཥ་ཐང་ཟབྱུང་ཁུངཥ་

སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཀི་དེཕ་ཕཀྲབྷ་དེཥ།

མེཐན། (ཁ) ལཱ་དེ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་དེ་ཕཀྲག་

/ཉབྷ/

ཟདུག་ག? ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ཕཀྲག་མིདྷ་ཟདུག (ཐཔེ)
/ཉཟ་ཆུ/

༣. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་སྟྫོཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁ་ཕཀྲབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཁ་

ཕཀྲག་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཕཀྲག་ཆུ།

༢. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤེར་ཕའི་

ཕཀྲབྷ་སྟེ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོར་ཕཡ་ཟགྱོ་གེ།

(མིང) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཐང་བྷཐངཥ་

/ཉབྷ/

༤. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་ཕལབྷ་ནི།

ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཆུ། (ཁ) ཙྫོདྷ་ཕཎང་ཙཡཛྷ་ཐ་ཙྫོདྷ་གྱི་

(ཁ) ཟཆཡ་གཞི་ཕཀྲབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དུཥ་

ཆུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་གུ་ཕཀྲག་ཆུ་ཕཎང་

ཕཀྲབྷ་སྤེར།

ཕཀྱག་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཕཀྲག་

ཐང་ཟལར་ཏེ་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ལཱ་སྐོཡ་ཕཀྲབྷ་དེཥ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟྫོཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་ཏྫོདྷ་ཡི།
ཕཀྲག་བྷཐངཥ།

/ཉཟ་རང/

ཕཀྲག་རྩི།

/ཉཟ་ཙི/

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོཐ། (ཐཔེ)

གི་གདྷཥ་ཚུར་ཚུ་ཕར་ཕརྒྱུཐན་ཚུ་གིཥ་མི་སེཡ་ལཱི་
ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།
ཕཀྲོངཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐང་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

(ཐཔེ) མི་ངདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཁོང་ཡའི་གོངབྷ་ཚུ་ཕཀྲོངཥ་

ལྫོག་སེཡནྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ནི་གི་

ཐྫོ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎང་མི་ཕཀྲག་རྩི། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ལྫོག་

ཕཀྲོར།

བྷགུ་ལཱི་ཕཀྲག་རྩི་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་ལྕགཥ་ལྫོག་ཕམཟ་

ནི།

མི་ཕཤེཐ།
/ཉབྷ/

/ཊོང/

གཥཐ་ནི། (ཁ) གོངབྷ་ཕཀྲོངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

བྷཐངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་

ཕཀྲབྷ།

(མིང) (རྫོང) ག་ཏེ་ལཱི་འང་

ཁྱཕ་ཚུགཥན་ཐང་ཏྫོཕ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཙྫོདྷ་ཟདི་ཕཀྲག་གཐངཥ་ཅིག་ག་ནི་འང་
མིདྷ་ཟདུག

/ཉབྷ་པེ/

/ཊོཥ/
/ཊོཥ/

༡. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ར་

/ཊོཥ/

༢. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) དྲིརབུ་གསིར་ནི།

༣. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕསབྷཥ་ཕསབྷཥ་

རཥ་ཟཁྱོར་ནི།

ཥྫོགཥ་ན་ཕལབྷ་ནི། (ཁ) ཙྫོང་ཕཀྲབྷ་
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༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་
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རྐ

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཏྫོདྷ་ཥ་ཐང། བྱུང་ཥ། (ཁ)

/ཀ/

རྐང་ཁྲ་ཕཞི་ཟདི་ལ་ཏགཥ་ཟཏག་མི་ཚུ་གིཥ་རག་

ཟཐུང་ཆུའི་རྐ་ཐང་། ཞིང་ཆུའི་རྐ། (ཐཔེ) ཟཐུང་ཆུའི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

རྐ་ཟདི་ཧིང་ཥང་ཥ་ཅིག་ཐགོན་ཨིདྷ།
རྐ་བྷགོ།
རྐ་ཟགོ།

(མིང) (རྫོང) རྐ་ཟགོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀང་བྷགུ/
/ཀང་རྒོ/

རྐང་ལ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཐང་

རགན་ཕཀར་ཥ་འང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་
གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་རྐང་ལ་གུ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཅིདྷ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།
/ཀ་ཆུ/

རྐང་ཟཁོཡ།

(མིང) (རྫོང) རྐ་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ།

/ཀ་ཞིང/

རྐང༌།

/ཀཟང/

(མིང) (རྫོང) ཆུའི་རྐ་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་

ཟཕྲུར་ཆཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་གཉིཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྐང་

ཟཁོཡ་གཎང་ནི་ཟདི་ལཱིཥ་སྫོང་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་སྫོབྷ་
ཡ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ་གི་དྷང་དྷ་ལཱི་འྫོཐ་

རྐང་གླ།

ནའི་ཧུབྷ། (ཁ) གླང་གི་རྐང་ཐང་གའག་གི་རྐང་ར་

རྐང་གླིང༌།
རྐང་སྒྲོག

སྦེ་འྫོཐ་ན། (ཁ) ར་ལ་བྷགུ་ལཱི་རྐང་ཕརྐྱང་ཡངཥ་

/ཀང་ཁྲ་ཕཞི/

(མིང) (ཆོཥ) རྐང་དུང་ཐང་

/ཀང་ཌོ/

(མིང) (ཆོཥ) མི་ཉེཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

རྐང་བྷཡ་རྐྱཕ་ནིའི་ལྕགཥ། (ཐཔེ) མི་ལཥ་ངདྷ་ཟདི་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྩ་གཐདྷ་གུ་རྐང་ཕརྐྱང་ཡངཥ་ནི་
རྐང་ཁྲ།

/ཀང་གླིང/

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་ཕཎངབྷ་ཐ་ རྐང་གླིང་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ།

(བ)

(ཐ/བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྐངབྷ་ཕརྐྱང་ཥའི་ཥ་གོ་རངབྷ་

བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ཟགྱོ་

སྫོཐ་ཐགོན་ཨིདྷ་ནཥ།

རྐང་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག

/ཀཟང་ཅཟང་ཡཟང/

/ཀང་གླ/

འྫོཐ་ནའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕང་ཆེདྷ་ཚུ་ལཱི་རྐང་གླ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱི་རྐང་བྷའི་རཱི་ཎྫོ་དྷང་རཥ་
རྐང་ཕརྐྱང་ཡངཥ།

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གའཥ་

འཡ་བྷཡ་ཨེཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྒྱིཡ་ཏེ་གཎང་ཐགོ་ནའི་

ནའི་ཞིང༌། (ཐཔེ) ཞིང་རྐ་ཞིང་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཆུའི་ཐཀཟ་
ངར་མི་ཟཏྫོདྷ།

/ཀང་ཁོཡ/

གའྫོདྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ རྐང་ཕཏེག་གུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྦེ་

(ཐཔེ) རྐ་ཆུ་ཟདི་སྲུང་སྐྱོཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྐ་ཞིང༌།

(མིང) (རྫོང) མི་གཅིག་ལྫོང་ནའི་

སྫོཐ་ལ་རྐངབྷ་ཕཞི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྒྱཕ་ཧེང་ཥ་ཐང་

ཟབྱུང་ཥ། (ཐཔེ) ཞིང་ཆུའི་རྐ་བྷགོ་སྫོབྷ་སྦེ་མེཐ་ན་
རྐ་ཆུ།

/ཀང་ལ/

རྐང་བྷ་ལཱི་རྐང་སྒྲོག་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
རྐང་ཅུང༌།

(མིང) (རྫོང) ལ་ཏགཥ་ཟཏག་

/ཀཟང་ཅུ/

༡. (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཆུང་ཀུ།

(ཁ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུའི་རྐང་ཅུང་། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་

ནའི་སྐཕཥ་སྐུཐ་ནའི་སྤུདྷ་པཡ་ཚུཡ་ཕརྒྱུ་ཞིདྷབྷ་དྷ་

ཀུའི་རྐང་ཅུང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

ཟཏག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐངབྷ་གིཥ་ཨེཕ་ནི་གི་ཤིང་ཅིག

/ཀཟང་ཅུ/

(ཁ) རྐང་ཁྲ་ལཱི་གྱངཥ་ཁ་ཕཞི་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

༢. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཐང་པགན་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཤི་ཤིཛྷ་གི་རྐངབྷ་པུཥ་བྷྫོ་
བྷདྷ་ཆཐ། (ཐཔེ) རྐང་ཅུང་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཞ་ནི་འྫོཐ།
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རྐང་ཅུང་རག་ཅུང།

/ཀང་ཅུ་རག་ཅུ/

(མིང) (རྫོང) ཧ་

ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཕཝག་

ལཱི་ཆུང་ཀུའི་རྐངབྷ་ཐང་རགན་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་

ཚུགཥ།

ཏེ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་

རྐང་ཏང་།

རྐང་ཅུང་རག་ཅུང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
རྐང་ལྕགཥ།

/ཀང་ཅ/

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་དུཥ་ལཱི་མི་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་རྐང་ཏང་སྦེ་

(མིང) (ཆོཥ) རྐང་སྒྲོག་ཐང་

ཟགྱོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཉེཥ་ཅདྷ་ཚུ་རྐང་ལྕགཥ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།
རྐང་རྗེཥ།

/ཀང་རྗེ/

རྐང་ཏང་དྲངཥ།

(མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་ནཡ། (ཁ)

ཚུ་ཆུངབྷ་རྐང་ཏང་དྲངཥ། སྫོབྷ་མི་གྲར་ལཱི་

ནུག

ཕཙུགཥ་གདྷང་མི་ལཱི་ཕཀྲིདྷ་ཕཥབྷ་ཤེཥན་ཟཕཐ་
ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) རྐང་གཉིཥ་གམྫོ་ཕྫོ་

རྐང་ཏང་ཟདྲྫོངཥ།

ཟདི་ཏཡ་ནའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་ན་ཨིདྷ།
རྐང་སྟཕཥ།

/ཀང་ཎཕ/

(མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་རྩར།

སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ།
རྐང་ཐེག

ཧ་ལཱི་ཟདི་རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྐང་སྟཕཥ་ཕདེ་དྲགཥ་
/ཀང་ཏེ/

རྐང་སྟྫོང༌།

/ཀང་ཎྫོ/

/ཀང་ཐེ/

(མིང) (རྫོང) ཨེ་ཁུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཚུ་གུ་རྐངབྷ་ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྟེགཥ་
ཕཟུབྷ་སྦེ་རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཕཀར་ཥ།

(ཐཔེ) ཨེ་ཁུ་གི་རྐང་ཐེག་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཏཕ་ཏྫོཕ་ཕཎང་རྐང་སྟེགཥ་བྷགུ་ལཱི་ཟཛེག་ནི་

མི་ཟྫོང་།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

རྐང་ཏང་ཟདྲྫོངཥ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་པབྷ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སྐང་སྟཕཥ་ཚུ། (ཐཔེ)

རྐང་སྟེགཥ།

/ཀང་ཏ་ཌོང/

ཧ་ལཱི་རྐང་ཏང་དྲངཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) བུ་གཞི་

(ཁ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་རྐང་སྟཕཥ་ཐང་།

ཟདུག

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཧ་

དྲངཥ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) པབྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཡང་གི་ཧ་ལཱི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་ན་དྷང་ལཱི་མི་གི་རྐང་རྗེཥ་རྐྱཕ་
/ཀང་རྙི་མྫོཟྫོ/

/ཀང་ཏ་ཋང/

ལཱི་གོ་བྷ་ཆོཐ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་གཥྫོ་ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་རྐང་ཏང་

ཡུར་གོང་བྷའི་རྐང་རྗེཥ་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་རྗེཥ་ཟེཡ་སཕ་

རྐང་གཉིཥ་གམྫོ་ཕྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྐང་སྟྫོང་ཐང་ཟདྲ།

/ཀང་ཏང/

རྐང་བྷཐིར།

/ཀང་ཐི/

(མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་སྦུག་

ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ཀོ། (ཐཔེ) རྐང་བྷཐིར་དྷང་

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ལཱི་རྩང་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་གོབྷ་སྤྫོ་སྟེ་རབྷ་

རྐང་དུང་།

ཟགྱོ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནཡ་

/ཀང་དུ/

(མིང) (རྫོང) མིའི་རྐང་བྷའི་

ཕརཐ་ཐྫོ་རཱི་ཎྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག

ཟགྱོ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) རྐང་སྟྫོང་སྦེ་རབྷ་

(ཐཔེ) རྐང་དུང་ཟདི་ཆ་སྦེ་ཐགོན་ཨིདྷ།
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རྐང་དུང་སྒྲོབྷ།

/ཀང་དུ་ཌོབྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་

རྐང་རྩར།

རྐང་དུང་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) རྐང་དུང་རག་

ཟགྱོ་ཚུགཥ།
/ཀང་ཙེ/

རྐང་དུང་གཐདྷ།

/ཀང་དུ་རྡེདྷ/

(མིང) (རྫོང) རྐང་དུང་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་པཡ་ཚུཡ་ཕཎངབྷ་ཐ་ཡ་ རྐང་རྩར་

གཐདྷ་གུ་ཕཀར་ཕཝགན་ཨིདྷ།
/ཀང་དུ་པུ་རུ/

ཟཙྫོར་སྫོཐན་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) རྐང་དུང་

རྐང་ཙཕ།

སྤུཡ་ཕཝག་ནིའི་ཁ་ལ (ཐཔེ) རྐང་དུང་སྤུ་ཡཥ་ཟདི་
/ཀང་ཐྫོབྷ/

འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཐྫོཡབྷ་རྐངབྷ་

རྐང་ཚིགཥ།

རིངབྷྫོ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་དྷང་རཥ་རྐང་ཐྫོཡབྷ་
/ཀང་རྡེདྷ/

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཟཕག་

(མིང) (ཆོཥ) རྐངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ།
རྐང་ཝ་རག་ཝ།

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཀང་ཙུ/

/ཀང་ཝ་ར་ཝ/

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཝ་

ཕྫོ་ཐང་རགན་ཝ་ཕྫོ། (ཐཔེ) རྐང་ཝ་རག་ཝ་ཚུ་ལཱི་ཆ་
ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཡང་གི་རྐང་བྷ་གིཥ་བྷ་ལྷྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
རྐང་ཕཙུགཥ།

(མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) རྐང་ཚིགཥ་རག་ཚིགཥ་དྷ་ཕ་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་

དྷ་ཕརྒྱར་ཕའི་རྒྱུ།།
/ཀང་བྷ/

/ཀང་ཚི་ར་ཚི/

རྐངབྷ་ཐང་རག་ནའི་ཆ་ལཥ་ཀྱི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ།

རྐང་ན་འ་གཅིག་བྷ་ཕཏེག་དྷ། །གཉིཥ་ཀ་ཕཏེག་
རྐང་བྷ།

(མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་ཆ་ལཥ་

རྐང་ཚིགཥ་རག་ཚིགཥ།

གཐདྷ་ཟཐིང་ནི་འྫོཐ།
/ཀང་ན/

/ཀང་ཚི/

རབྷ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྐང་ཚིགཥ་དྷ་ནི་འྫོཐ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐིང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྒོའི་རྩ་ཕ་ལཱི་རྐང་
རྐང་ན།

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གི་ཙཕ་བྷ།

ཀྱི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ། (ཁ) རྐང་བྷའི་ཚིགཥ་ཎྫོ། (ཐཔེ)

བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།
རྐང་གཐདྷ།

/ཀང་ཙཕ/

(ཐཔེ) རྐངབྷ་མེཐ་མི་ཚུ་གིཥ་རྐང་ཙཕ་ཕཙུགཥ་ནི་

གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ།
རྐང་ཐྫོཡབྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) གོབྷ་སྤྫོ་ཟགྱོ་ཟགྱོ་ཕའི་གླ་

ཆ། (ཁ) ཅ་ར་ལུདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ཟགྱོའི་རྐང་རྩར།

ཕཀར་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) རྐང་དུང་ཟདི་རྐང་དུང་
རྐང་དུང་སྤུ་ཡཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་རྩར་

རག (ཐཔེ) རྐང་རྩར་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རབྷ་བྷགྱོག་ནཡ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཙཡཛྷ་ཐ་རྐང་དུང་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་
ཕཝག་ཐགོ།

/ཀང་ཙེ/

རྐང་ཕཞི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་ཟཕཐ་

/ཀང་ཕཞི/

༡. (མིང) (རྫོང) རྐང་རག་ཕཞི་

འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) རྣབྷ་སཥ་ཐང་ཚེ་རིངབྷ་

ཡ། (ཁ) ལཱ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་རྐང་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་

ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་རྐང་ཕཞི་དྷྫོཡ་གྱི་ཐངོཥ་

ཡ་ཟྫོང་ཡི་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་རྐང་ཕཙུགཥ་

གྲུཕ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ཡ་ཕཎང་ནུག

/ཀང་ཕཞི/

༢. (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཚུ་དྷང་བྷཆོཐ་

རཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཔྱང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཨེ་
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ཁུ་རྐངབྷ་ཕཞི་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཏྫོག་ཕཎྫོག་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྐངབྷ་གིཥ་ཨེཕ་སྟེ་ཟགྱིཡ་ནིའི་རག་ཆ་

རྐང་ཞབྷ།

རྐྱཕ་ཤེཥ་ཐགོ།

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྐང་ཕཞི་ཐནག་སྟེ་ཕཎྫོག་ནི་འྫོཐ།

ཅིག (ཐཔེ) པྫོཡན་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་རྐང་ཤིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

(མིང) (རྫོང) རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ཟགྱོ་

/ཀང་ཞབྷ/

ཐགོ་ནའི་ཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཆུ་ཕརྒར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐྱཕ་

རྐང་གསུབྷ།

འྫོཐ་མི་ཞབྷ་ཅུང་། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བྷ་ཏར་ཕའི་ཥ་

རྐང་གའྫོག

/ཀང་གའྫོ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཕགེགཥ་

གཎྫོཡ་ཕཀར་ཥའི་སྟེགཥ་རྐངབྷ་གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཁ་རཥ་པཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཡྫོང་ཆུ་ཕརྒར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
རྐང་ཞབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

/ཀང་སུབྷ/

ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་གའྫོགན་གིཥ་ཕགེགཥ་གཎྫོཡ་
རྐང་གསུབྷ་གུ་ཕཀར་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་རྒྱུག་

/ཀང་སུབྷ/

༢. (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་ཏཕ་རྐང་

ནི། (ཁ) པ་བྷའི་རྐང་གའྫོག་ཕརྒྱུག་ནི། (ཐཔེ) པ་

གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྐང་གསུབྷ་གུ་ཇ་

རྐང་གའྫོག་རག་གའྫོག

རྐངབྷ།

བྷའི་རྐང་གའྫོག་ཟདི་བུ་ཚུ་ཚུ་གིཥ་ཕརྒྱུག་ཐགོ།
/ཀང་གའྫོ་ར་གའྫོ/

ཕསྐོར་ཟཐུང་ཡི།

(མིང) (རྫོང)

རྐང་གའྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་པ་བྷའི་སྒོ་
/ཀང་རི/

༡. (མིང) (རྫོང) གོབྷ་སྤྫོ་ཟགྱོ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་རག (ཁ) མིའི་རྐངབྷ་ཐང་

ཁཡ་རྐང་གའྫོག་རག་གའྫོག་རྒྱུག་བྱིདྷ་ཐགོ།
རྐང་རིར།

/ཀངབྷ/

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རྐངབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྐངབྷ་

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གིཥ་པཡ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཚུཡ་ཕསྒྲིར་ཞིདྷབྷ་ཐ་ཕརྩེ་ནིའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཀངབྷ/

༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

རྐང་རིར་གྱི་རྩེཐབྷྫོ་ཕརྩེཥ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་

འཡ་ལྷྫོང་སྟེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟྫོག་རཥ་འཡ་

རྐང་རག

རྐངབྷ་ཕཞི་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ལཱི་པདྷ།
/ཀང་ར/

ཕཏེག་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྐང་ལ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ལཱི་ཡ་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་

རག་རྐངབྷ་ཐང་རགན་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

/ཀངབྷ/

༣. (མིང) (རྫོང) ཐྫོཡབྷ་གི་ཆ་ལཥ་རྐངབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་རཥ་ཟྫོངབྷ་ཐ་རྐང་རག་

གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་ཕཙུགཥ་ཥ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་

རྐང་རབྷ།

རྐངབྷ་སྟྫོངབྷ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཁྱུ་ཐགོ།
/ཀང་རབྷ/

དྷང་རཥ་ཐྫོཡབྷ་རྐངབྷ་རིངབྷྫོ་ཅིག་ཉོ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) མི་ཟགྱོ་ཥའི་

རབྷ། (ཐཔེ) རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྐང་རབྷ་ཕཐཟ་
སྟེ་ཟགྱོ་ཐགོ།
རྐང་ཤིང༌།

/ཀང་ཤི /

/ཀངབྷ་ཎྫོབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྐངབྷ་ལཱི་

ལྷབྷ་ཐང་ཀྲེཕ་ཀྲེབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་ནི་འང་བྷ་

ཕཙུགཥ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྩང་གི་ཙང་དྷང་

(མིང) (རྫོང) གལག་ཕཞྫོ་གི་

ལཱི་རྐངབྷ་སྟྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།

སྐཕཥ་ལཱི་ པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ཀོ་བྱུ་ནིའི་
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རྐདྷ།

/ཀེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁའི་དྷང་དྷ་ཥྫོའི་རྒྱཕ་

རྐུ་གཥྫོཐ།

ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་ཁོངཥ་ལྐོཐ་བྷའི་ཁ་ཐུག་ཕཅཡ་སུ་ཅིག་

ཤེཥ་ཅིག (ཁ) ཐགྲ་བངབྷ་ཕཐ་རྐུ་གཥྫོཐ་རྐྱཕ་སྟེ་

བྷ་རྐདྷ་ཟེཡ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་

གཥཐ་ནི། (ཐཔེ) ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐ་ཐབྷག་མི་ཚུ་

གུ་ མ་ཙ་ཚ་ ཟེཡ་མི་ཚུ་ཁའི་རྐདྷ་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།
/ཀེདྷ་ཋ/

གིཥ་བང་ཕཐ་རྐུ་གཥྫོཐ་རྐྱཕ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ལྕེ་ཁའི་འ་རྐདྷ་གུ་

རྐུ་གཥྫོཐ་རྐྱཕ།

སཡ་ཏེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) མི་གཅིག་
/ཀུ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཇོ་ཕཐག་གིཥ་བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཟདི་གིཥ་རྐུ་གཥྫོཐ་
རྐྱཕ་དེཥ།

ཟཕག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་གིཥ་ཅ་ར་རྐུ་ཐྫོ།
/ཀུ་ཕྲྫོ/

རྐེཐ་ན།

༡. (མིང) (རྫོང) ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ཕརྐུ་

/ཀེ་ན/

(མིང) (རྫོང) སྐེཐ་ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) བག་གི་རྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་དྲདྷབྷ་

ཕའི་རང་ལྫོཡ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཧེ་བྷ་རཥ་ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་

ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

སྟེ་ཡ་སྫོཐ་སྫོཐ་ནའི་ཟཕྲྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་སྔོདྷ་བྷ་རཥ་ཡ་ཧཡཛྷ་རྐུ་ཟཕྲྫོ་ཟཕཐ་ནི་

རྐེཐན།

/ཀེན/

(མིང) (རྫོང) སྐེཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྐོ

༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཎྫོག་ཙི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཅ་ར་ལྗིཐ་ཅདྷ་ཟཐུཛྷ་ཐ་རྐེཐན་དྷ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟདི་གིཥ་ཐ་རཱིང་འང་ཕརྐུ་ཕའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག
/ཀུ་ཕྲྫོ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

བྷཡ་གཥཐ་ནི། (ཁ) ཁོ་གིཥ་རྐུ་གཥྫོཐ་རྐྱཕ་

ཟཐུ་ཟཕག་ནི་ཐང་། འང་དྷ་ བྷ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཐུ་
རྐུ་ཟཕྲྫོ།

/ཀུཕ་ཥྫོཥ་ཅཕ/

(རྫོང) གཡིཕ་སྟེ་སྒུག་སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ས་ཎྫོང་

གིཥ་ཁའི་རྐདྷ་སྒྲ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕཎྫོདྷ་ཤེཥ་ནཥ།
རྐུ

(མིང) (རྫོང) གཡིཕ་སྟེ་སྒུག་

སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ས་ཎྫོང་བྷཡ་གཥཐ་ནིའི་ཏཕཥ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ནགཥ་ཚུ། (ཁ) རྐདྷ་ལཱི་འ་རྐདྷ་ཐང་

རྐདྷ་སྒྲ།

/ཀུཕ་ཥྫོཥ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ཕརྐུ་ཕའི་ལྷག་

/ཀོ/

གིཥ་ཥ་ཐང་སྤང་ཚུ་སྫོང་ནི། (ཁ) ཥ་རྐོ་ཐྫོ། (ཐཔེ)

ཟཇོག (ཁ) ཧཡཛྷ་གིཥ་ཕརྐུ་ཕརྐུའི་ཅ་ར་ཟཕྲྫོ་

རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ནི་སྦེ་ཞིང་ཁཡ་ཎྫོག་ཙི་རྐོ་ཐྫོ།

བྷཐུཐ་ལྷག་བྷ་ཚུ། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

/ཀོ/

ཟཕག་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཕཐཟ་བྷ་ཟུདྷ་རཱིང་ཤུར་རཥ་རྫོག་

སྤྫོག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ན་ཏྲའི་རི་བྷྫོ་ཐང་ཡི་གུ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནི།

རྐུ་སེབྷཥ།

རྐོང༌།

སྟེ་ཡ་རྐུ་ཟཕྲྫོ་ཚུ་ཟཐུ་ཕཡ་ཟྫོང་སྟེ་ཕཟུང་ཆེ་ནུག
/ཀུ་སེབྷ/

(ཁ) ན་ཏྲ་རྐོ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ནཡ་རྐོ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཇོ་ཕཐག་གིཥ་བྷ་

བྱིདྷ་ནཡ་ཟཐུ་ཟཕག་ནི་ཐང་། འང་དྷ་ བྷ་ཤེཥན་

/ཀོང/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་

གའཟ་ནིའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) རྐོང་གི་དྷཐ་གཞི་

སྦེ་ཟཐུ་ཟཕག་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། (ཐཔེ) རྐུ་སེབྷཥ་ཟདི་

ཟདི་གཅིག་རཥ་གཅིག་གུ་ཟབུཛྷ་ཨིདྷ།

མི་ཐགེ་ཕ་ཨིདྷ།

རྐྱ།

/ཅ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ལྕབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཁུཡ་ཆ་མི་གཉིཥ་རཱིཕ་སྟེ་སྟཕཥ་ཅིག་སྦེ་ཟཕག་ནའི་
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སྐཕཥ་ ལྗིཐ་ཙཐ་ཕགོ་སྟེ་ཟཕག་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

ནི་འང་མེཐ་ནའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་

སཕ་སྫོར་ཅིག (ཁ) རྐྱ་ཕཞྫོ་ཟཕགན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

གུ་ཡི་གུ་རྐྱང་ན་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
/ཅང་ན/

(ཐཔེ) ལྷ་ཐཡ་ཟདི་བྷགུ་རཥ་རྐྱ་ཅིག་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

(ཐཔེ) མི་རྐྱང་ན་སྦེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཟཕག་བྷཇུག་རཥ་རྐྱ་ཅིག་ང་གིཥ་ཟཕག་གེ།
རྐྱང༌།

/ཅང/

རྐྱང་པག

༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) པཡ་ཕསྣཡ་ནི། (ཁ)

པགན་རྐྱང་པག་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐན་སྐྱེརཛྷ་

ཚུ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྐངབྷ་རྐྱང་ཐྫོ།

ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྟ་དྲེར་

རྐྱང་ཕག

ཟདྲཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) རི་དྭགཥ་རྐྱང་ཅིག་ཤིང་གི་ཟྫོག་
ལཱི་ར་སྫོཐ་ནུག
རྐྱང་སྐར།

/ཅང་ཀེ/

ཕག (ཐཔེ) མི་ཅིག་གིཥ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རྐྱང་ཕག་
ཟཙར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ན་ཐཔྱ་གཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཟགྱེཐན་རྐྱང་སྐར་བྱིདྷ་
རྐྱང་གཐངཥ།

/ཅང་རང/

རྐྱང་བྱིར།

(མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་

ཕྫོ་གི་རྐྱང་བྱིར་རྐྱཕ་དེཥ།
རྐྱང་རྫོཡ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཐེདྷ་མིའི་གཐངཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐབུ་

(མིང) (རྫོང) འཡ་ཐང་བྷཡ་

རྐྱང་ལ།

/ཅང་ལ /

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཅིག་རྐྱངབྷ་གཅིག

(ཁ) གོ་ར་རྐྱང་ལ ་གྱོདྷ་ནི་ཐང་། སྐུཐན་རྐྱང་ལ་སྦེ་

རྐྱང་གཐདྷ་ལཱི་ཙྫོགཥ་གཐདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་

ཟཁར་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཥ་ཕསིར་ཥ་ལཱི་

འྫོཐ། (ཐཔེ) རྫོང་གི་ཀུདྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་རྐྱང་གཐདྷ་ཐིང་
/ཅང་ན/

(མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཀྲབྷ་ལྫོག་

ལཱི་ ཏི་རཱི་རྐྱང་རྫོཡ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཐཀྱུཥ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐིང་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ། (ཁ)

རྐྱང་ན།

/ཅང་རྫོ/

རྫོཡ་གྱངཥ་ཁ་གཅིག་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་

བྷཚཐ་ཀྱིཥ་རྐྱང་གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཆོ་གུ་གཎང་དེཥ།

ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) མི་གཅིག་གིཥ་

རགན་བྱིར་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་

ཟཐེདྷ་ནི་ཐང་། འང་དྷ་ ཡྫོརབྷྫོ་རྐྱངབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

/ཅང་རྡེདྷ/

/ཅང་བྱི/

རྐྱཕ་ཕཏུཕ་ནའི་བྱིར་ལི་ཅིག (ཁ) རྐྱང་བྱིར་ལཱི་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཐངཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཐེངཥ་གཅིག་སྦེ་

རྐྱང་གཐདྷ།

(མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རགན་

/ཅང་ཆ/

གཉིཥ་ཆ་ཡ་པཡ་ཕརྐྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཙར་ཕའི་

(མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་གྱི་རིབྷ་

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་

/ཅང་པ/

ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་སྦེ་སྫོཐ་མིའི་པགན་ཅིག (ཐཔེ)

རྐངབྷ་རྐྱང་ཐྫོ། རགན་རྐྱང་ཐྫོ་ཟེཡ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་
/ཅང/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ་ག་འང་མེཐ་མི།

གོ་ར་རྐྱང་ལ་གྱོདྷ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
རྐྱང་ལཐ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་

/ཅང་ཤེ /

(མིང) (རྫོང) མིང་ཐང་ཚིག་གི་

རྗེཥ་སུ་ཕཀོཐ་ནའི་བྷཙབྷཥ་རྟགཥ་གྱངཥ་ཁ་

རྗེཥ་ཟཇུག དེ་རཥ་བྷགོ་ཅདྷ་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་

གཅིག་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཆིག་ལཐ་ཟེཡ་འང་
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སཕ་ཨིདྷ (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་རྐྱང་ལཐ་རྐྱཕ་

/ཅཕ/

ཐགོན་འང་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།
རྐྱངབྷ།

/ཅངབྷ/

(ཁ) ཟཐབྷ་དྷང་རྐངབྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་ཕའི་

ཁོ་ཧེབྷ་ཅུ་དྷང་རགན་རྐྱཕ་སྟེ་ཟདུག

སྐཕཥ་ལཱི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་

/ཅཕ/

བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཡྫོརབྷྫོ་རྐྱངབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཆོ་གུ་གཎང་དེཥ།
རྐྱངབྷ་གཅིག

/ཅངབྷ་ཅི/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕུཐ་རྫོག་

དྲུང་ཡིག་གིཥ་ཏི་རཱི་ཚུ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ཐྫོ།
/ཅཕ/

ཞ་ཡི་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་

ཧ་ལཱི་ཚུ་སྐཐ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) མང་མ། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཚུ་

/ཅཕ/

རྐྱངབྷ་གཅིག་ཕཝག་ཡི། ཤིང་ཟབྲཥ་རྐྱང་གཅིག་

ཝང་བབྷ་ཟདི་སྒྲུཕ་ཁང་དྷང་སྒོབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

སྦེ་ཕྱི་ཁཡ་བྷ་ཕཎང་།

/ཅཕ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཞྫོ་ནི།

(ཐཔེ) རྫོ་ལཡ་ཐུགཥ་སྫོའི་རཥ་རིབྷ་དྷང་སྫོཕ་ཕྲུག་

ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ཐྫོ།
/ཅཕ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བླུགཥ་ནི།

/ཅཕ/

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་པབྷ་གྱིཥ་

ཙྫོགཥ་ཕར་རྐྱཕ་ཐྫོ།

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི།

/ཅཕ/

(ཁ) སདྷ་ཕཅོཥ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷཐན་

༡༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

གདྷཥ་སྐོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཟདི་སདྷ་ཕཅོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག
/ཅཕ/

༡༠. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཎང་ནི།

(ཁ) བྷགུ་སྐོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(ཁ) རྫོ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཤིང་གུ་རྫོ་རྐྱཕ་

དེཥ།

༩. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གླུ་གཡ་

ཟཁྲཕ་ནི། (ཁ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(ཁ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་

/ཅཕ/

༨. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྒོབྷ་སྒྲུཕ་

གདྷང་ནི། (ཁ) སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་

ཉོ་ཡི་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་རྐྱངབྷ་གཅིག་
/ཅཕ/

༧. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྐཐ་ཟཐེདྷ་ནི།

(ཁ) སྐཐ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་དྷང་

དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྐྱཕ།

༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཕརྩི་ནི། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

གཅིག (ཁ) ཁོ་རྐྱངབྷ་ཅིག་ཟྫོང་ཡི། ལྫོ་རྐྱངབྷ་ཅིག་

/ཅངབྷ་ཅི/

༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཙུགཥ་ནི།

(ཐཔེ) ཁོ་ཁྲོབྷ་ཕལར་རྐྱཕ་ཐྫོ།

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སཕ་ནི། (ཁ)

/ཅཕ/

༡༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་ཕརྩེ་

བྫོ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་ལྫོཕ་

ནི། (ཁ) བྷཐཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

རྐྱཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐྫོ།
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/ཅཱཕ/

༡༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཞ་ནི། (ཁ)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་

ལྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ང་

སྐཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཕཅཥ་ཚུ་ལྫོ་རྐྱཕ་ཐྫོ།
/ཅཱཕ/

/ཅཕ/

༡༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱོདྷ་ནི།

(ཁ) སང་ཁེཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(ཁ) ཞྭབྷྫོ་ཐང་ཐྫོཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་བྷགྱོདྷབྷ་ཟྫོངབྷ་ཐ་གཐདྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཙཐ་ནའི་དྷང་གོ་

གུ་ཁེཕཥ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ར་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་གསུབྷ་ཕརྩེགཥ་རྐྱཕ་དེཥ།
/ཅཱཕ/

/ཅཕ/

༡༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐུང་ནི།

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་རྒྱོ་རྐྱཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཆང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཆང་རྐྱཕ་ཐྫོ།

/ཅཕ/

༡༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཙེབྷ་ནི།

རབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཁཡ་ལྐོཐ་ངར་རྐྱཕ་དེཥ།

གྱིཥ་ཚེབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

རྐྱར་ཅུང༌།

༡༧. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐུ་ནི། (ཁ)

ཅུང་ཚུ། (ཐཔེ) ཀོཛྷ་གི་རྐྱར་ཅུང་ཚུ་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་

༡༨. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྷང་ནི། (ཁ)

སཕ་བྷཥ།

ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱ་

རྐྱར་གོག

ཟཕཐ་ཞ་བྷ་ནུབྷ་ནཡ་ཡྫོགཥ་རཥ་ལྷངབྷ་ཡ་རྐྱཕ་
/ཅཕ/

/ཀེའེ་གོ/

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཚུ་ཧའི་གི་བྷངར་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཐ་ཕྱི་ཁ་རཥ་སྤུཡ་ཏེ་

ཟྫོང་ནའི་ལའི་ཐཡ་ཡཥ་ཅིག (ཁ) ཕྫོའུ་ཅུ་ཟཙཡཛྷ་

༡༩. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཕུ་ནི། (ཁ)

ཐའི་རྐྱར་གོག་ཐང་། ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐའི་རྐྱར་གོག་ཚུ།

སྦྱི་སི་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཅིག་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྐྱར་གོག་གིཥ་སྤུཡ་སྟེ་སྐྱེཥ་ནུག

དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་སྦྱི་སི་རྐྱཕ་དེཥ།
/ཅཕ/

(མིང) (རྫོང) ཏི་རཱི་ཐང་ཡིག་ཅུང་

གི་རྐྱར་ཅུང་། ཁ་ལའི་རྐྱར་ཅུང་། གོཥ་ཆེདྷ་རྐྱར་

གིཥ་ཀི་ཤིག་ཕཟུབྷ་སྦེ་འཡ་པཡབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

དེཥ།

/ཀེ་ཅུ/

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཀོཛྷ་

འཡ་པཡབྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་
/ཅཕ/

༢༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངར་ཟཙྫོ་ནི།

(ཁ) ལྐོཐ་ངར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཅིག་

(ཁ) ཚེབྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་

/ཅཕ/

༢༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཕམྫོག) ལཱིཥ་

ཟབྲེར་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) རྒྱོ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(ཁ) ཆུ་ཐང་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

/ཅཕ/

༢༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐིང་ནི།

རྐྱེདྷ།

༢༠. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཏྫོདྷ་ནི།

/ཀེདྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲཥ་བུ་ཟབྱུང་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་མི་ཅིག (ཁ) རྒྱུ་

(ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གྱི་སྐཐ་རྐྱཕ་

ཀཡ་གྱི་ཥྫོདྷ་རཥ་ཟབྲཥ་བུ་ཟབྱུང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་རྐྱེདྷ་

ཆུ་ལཱིཐ་དྲྫོཐ་གཤེཡ་ཚུ་ལཱི་ཕསྟེདྷ་ཐགོ། (ཐཔེ) རྒྱུ་ཐང་
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རྐྱེདྷ་ཙང་ན་ཅིདྷ་ཟབྲཥ་བུ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་

ལྐོག་གྱུཡ།

ཚུགཥན་ཨིདྷ།
/ཀེདྷ/

(ཁ) རའི་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་དུ་ན་ཅིག་ཏྫོདྷ་ན་ཅིདྷ།

རཱིཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གདྷྫོཐ་ན། (ཁ) ཟགར་རྐྱེདྷ།

རྟགཥ་དུ་ན་ཟདི་ལཱི་ཐནག་ཞིདྷབྷ་དྷ་རའི་རྒྱཕ་ཁ་

(ཐཔེ) མེ་རྐྱེདྷ་བྱུངབྷ་ཐ་ག་ཡ་རཱིཕ་སྟེ་ཕཥཐ་ཐགོ།

ལཱི་མེ་འྫོཐན་ས་གོ་ཚུགཥ། དེ་ཟཕཐ་ནི་གིཥ་གདྷཥ་

(མིང) (རྫོང) གེགཥ་ཐང་ཕཡ་

/ཀེ་ངེདྷ/

སྟངཥ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་མེ་ཟདི་ལྐོག་གྱུཡ་

ཆཐ། (ཁ) རླུང་ཚུཕ་ཀྱི་རྐྱེདྷ་ངདྷ། ཆུ་རཱིཐ་ཀྱི་རྐྱེདྷ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྐོག་གྱུཡ་གྱི་ཆོཥ་ཚུ་རྟགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཏྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་

ཏེ་རྟྫོགཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གཐྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
རྐྱེདྷ་ཆགཥ།

/ཀེདྷ་ཆ/

ལྐོཐ་ངར།

(མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཐང་

/ཀེདྷ་སེ/

ངར་རྐྱཕ་ནི་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་སྦེ་
ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ལྐོཐ་

(མིང) (རྫོང) གེགཥ་ཐང་ཕཡ་

ངར་རྐྱཕ་ཐགོན་བྱུང་ཟྫོང།

ཆཐ་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྐྱེདྷ་སེར་རིབྷ་

ལྐོཐ་ངར་རྐྱཕ།

གྲོ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཐང་ན་རྐྱེདྷ་སེར་
/ཀུག་ཎ/

(མིང) (ཆོཥ) རྩ་རྒཥ་ཀྱི་

(ཁ) ལྐོཐ་ངར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རབྷ་ཁ་

འཡ་ལ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་འུ་སྡུག་ན་ཅིདྷ་ལྐོཐ་ངར་རྐྱཕ་

གཝདྷ་གྱི་མིག་ཁཡ་བྷ་བྷཛེཥ་ནའི་ལཱ་ཏཕ་ཏྫོཕ་ལུ་

ཨིདྷ།

ལ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལྐུག་རྟགཥ་ཨིདྷ།
/ཀུག་ན/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

འཡ་རྫོངབྷ་རྫོང་ཥ་ཡ་ངར་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་ཟཙྫོ་ནི།

ཟཕཐ་ཕཝག་སྟྫོདྷ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

ལྐུག་ན།

/ཀོཥ་ངེ་ཅཕ/

(རྫོང) ཐབུགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརྗེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ལྐུག་རྟགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐབུགཥ་

ཥ་ཡ་ངར་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་ཟཙྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྐོཐ་

(ཐཔེ) ངེ་གི་ལཱ་ཟདི་རྐྱེདྷ་ཆགཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་

རྐྱེདྷ་སེར།

/ཀོཥ་ངེ་ཅཕ/

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརྗེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ འཡ་རྫོངབྷ་རྫོང་

ཟདྲ། (ཁ) རྐྱེདྷ་ཆགཥ་ཐྫོགཥ་ཆགཥ་ཟེཡ་མི་ཚུ།
ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཅི།

(མིང) (ཆོཥ) རྟགཥ་བྷཙདྷ་

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཞིདྷབྷ་དྷ་ས་གོ་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཅིག

༢. (མིང) (རྫོང) སང་ཎྫོ་བྷཡ་ཥ་རཱིཐ་ཐང་ཆུ་

རྐྱེདྷ་ངདྷ།

/ཀོག་ཇུཡ/

རྐྱེདྷ་ཆགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་ནའི་

/ཀེདྷ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) རྐྱེདྷ་ཆགཥ་ཐྫོགཥ་ཆགཥ་ཟེཡ་མི་ཚུ།

མི། (ཁ) ངག་ལྐུག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ངེ་གི་ལཱ་ཟདི་རྐྱེདྷ་ཆགཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་

ལྐུག་ན་ཐང་བྫོ་སཕ་ཐ་རག་རིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་སཕ་

ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཅི།

ཐགོ།

ལྐོཐབྷ།

/ཀོཥབྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷ་བྷཁར་ཐང་བང་

ཁོག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་རྫོགཥ་ཀྱི་
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ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྐོཐབྷ་དྷཛྷ་ཐ་སདྷ་ཕཅོཥ་

སྐ་ཎ་ལྷ་ཎ།

ལྐོཐབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ།

ཕཝག་ནུག

ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཀོཥབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞ་ཐགོ་

སྐ་ཎག་ཎ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཥ་ལཱི་ལྐོཐབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང།
/ཀཟ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐུགན་ཐང་

ཟདུག

སྐ་ནག་ན།

ཐུགན་སྐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྲྫོ་ནའི་ཕཞེཥ་ཐུག་ཟདི་
སྐ་ཀོ།

/ཀཟ་ཀོ/

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་དེ་ཅིག་

ཟཐུང་ཡི།

སྐ་ནཡ་སུ་ནཡ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷ་སི་

རིཥ་ཀྱི་ཇ་ཟདི་སྐ་ནཡ་སུ་ནཡ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་སྐོ་ཀོ་གདྷཥ་ནི་བྷཥ།

སྐ་ཕྱེཐ་ལྷ་ཕྱེཐ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) སྐོཡ་ཆ་ཅིག་ཐང་

/ཀཕ་ཆེ་སཕ་ཆེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐ་

དྲགཥ་འང་མེདྷ་ལྷ་སི་སི་འང་མེདྷབྷ་ཅིག (ཁ) སྐ་

ཟདྲ། (ཁ) ཁེར་སྐ་ཀོ་ཅིག་ཐང། ཕརྒྱ་སྐ་ཀོ་ཅིག་

ལྷ་སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ལཱི་ཕྱེ་

ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) རྐྱར་ཅུང་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕརྒྱ་སྐ་ཀོ་

སྐ་ཕྱེཐ་ལྷ་ཕྱེཐ་སྦེ་གདུ་སྟེ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཅིག་གུ་ལྷྫོཐ་སི།

/ཀ་ཅོ་ཝང་སུབྷ/

/ཀ་ནཡ་སུ་ནཡ/

སི་མེདྷ་ནཡ་གཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) སྟྫོང་ཕྲག་སྐ་ཀོ། ཟབུབྷ་སྐ་ཀོ་ཟེཡ་ཐྫོ་

སྐ་ཅོག་ཝང་གསུབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཐུགན་ཚུ་

(ཐཔེ) རྫོ་གཥཡ་ཕསྒང་ཐུགན་སྐ་ནག་ན་སྦེ་ཕསྐོར་

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་དེ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་

/ཀཟ་ཀོ་ཅི/

/ཀ་ན་ན/

(ཁ) ཇ་སྐ་ནག་ན་ཐང། ཐུགན་སྐ་ནག་ན་ཚུ།

ཅ་ར་ཟདི་ཥང་པྫོཐ་སྐ་ཀོ་བྱིདྷ་གེ།

སྐ་ཀོ་ཅིག

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་

ལྷ་སི་སི་མེདྷ་ནཡ་གཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥང་པྫོཐ་སྐ་ཀོ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ)
/ཀཟ་ཀོ/

/ཀ་ཎ་ཎ/

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟཐབྷ་སྐ་ཎག་ཎ་སྦེ་

ཟཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཡ་དྲགཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)
སྐ་ཕཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐ་ནག་ན་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཞིང་ཁ་ལཱི་ཟཐབྷ་སྐ་ཎ་ལྷ་ཎ་སྦེ་སྫོཡ་

ཟཐུང་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་
སྐ།

/ཀ་ཎ་ས་ཎ/

སྐ་ཕ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཛྷ/

དུཥ་ཡཕཥ་ ༨ ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ལཱི་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་

(བ) (ཆོཥ) སྐ་ཐང་ཟདྲ།

སྐ་ཕ།

ཙཱ་ཕ་སྐ་ཕ་ཐནར་ཕརྩེགཥ་ཐང་། ཅོག་ཡྫོ་ཀླུའི་

ཛྷ/

/ཀ་

/ཀ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷ་སི་སི་མེདྷ་མི་ཅིག (ཁ) ཐུགན་

རྒྱར་བྷཙདྷ། ཝང་སྣ་དྷབྷ་ཡེ་ཤེཥ་སྡེ་གསུབྷ་

སྐ་ཕ་ཅིདྷ་ཆུ་བླུགཥ། ཟཐབྷ་སྐ་ཕ་ཅིདྷ་ཆུ་ཐནག་

གསུབྷ་དེ་ཚུ་ཕྫོཐ་རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་

བླུགཥ་ཐགོ།

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ནའི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སྐ་ཅོག་ཝང་

ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐུགན་སྐ་ཕ་ཅིདྷ་ཆུ་ཁ་སྐོང་

ལཱི་ཕཞུགཥ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཨིདྷ།
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སྐ་ཕ་ཐནར་ཕརྩེགཥ།

/ཀ་ཕ་པེ་ཙེ/

(མིང) (རྫོང)

/ཀཟ/

༣. (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་བྷ་

དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ལཱི་ཕསྟདྷ་ན་སྔ་ཐཡ་

སྟེཡ་ཕ་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ) ལཱ་ལཱི་སྐག་རྐྱཕ་ནི་ཐང།

ཕ་སྐ་ཕ་ཐནར་ཕརྩེགཥ་ཟདི་ཆོཥ་རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེ་

ནི་མི་ཟྫོང་།

གྱི་སྐཕཥ་སུ་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཅིག (ཁ) རྫོ་ཙཱ་

བྫོ་སྐག་རྐྱཕ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) ཕཞང་ནྫོའི་ལཱ་ལཱི་སྐག་རྐྱཕ་

ཕམདྷ་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྫོཐ་ཟཔདྷ་ནྫོའི་ལཱིང་

སྐཐ།

ན་ལཱི་རཱིཥ་ཀྱི་མིང་སྐ་ཕ་ཟེཡ་ཥ་རཥ་འཕ་སྐ་ཕ་བྫོ་

སྙདྷ་ཆའི་སྐཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་

སྦེ་ཟཁྲུངཥ་ནུག (ཐཔེ) སྐ་ཕ་ཐནར་ཕརྩེགཥ་ཀྱིཥ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་བྱིའུ་ཅུ་ཚུ་གིཥ་

དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་གི་ཐཔེ་ཆ་ལུ་ལ་ཡ་སྐཐ་ཕསྒྱུཡ་
སྐ་སུ་ཅིག

སྐཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་བྷཥ།
/ཀེའེ/

/ཀ་སུ་ཅི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐ་དྲགཥ་འང་

ཟཕཐ་ནི་གི་ཁ། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་སྐཐ། ཕྱི་གླིང་ནའི་

ཙདྷ་ལྷཐ་ཐ་རཱིང་སྐ་སུ་ཅིག་ཟདུག
/ཀ་ཧི/

སྐཐ། ཕྫོཐ་ནའི་སྐཐ། རྒྱ་གཡ་གྱི་སྐཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་

(མིང) (རྫོང) གཡ་ཧིང་གི་ཙཐ་གཞི།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་གིཥ་ཟབྲུག་ནའི་སྐཐ་

(ཁ) ཐུགན་སྐ་ཧིང་། ཟཐབྷ་སྐ་ཧིང་ཟེཡ་མི་ཚུ་

བྷ་ཤེཥན་མི་ཟྫོང་།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐུགན་སྐ་ཧིང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་

/ཀེའེ/

ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ།
སྐག

/ཀཟ/

༢. (མིང) (རྫོང) ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་འྫོཐ་

ནའི་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་རདྷ་

མེདྷ་ལྷ་སི་སི་འང་མེདྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐུགན་ཟདི་ཆུ་
སྐ་ཧིང་།

༡. (མིང) (རྫོང) སྒྲ། (ཁ) མིའི་སྐཐ་ཐང་།

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་སྐཐ། ཆུའི་སྐཐ། གདྷབྷ་གྲུའི་སྐཐ།

ལྡདྷ་ཐང་ཡུབྷ་ཟབྲྫོ་ཕཞང་རྫོ་རྗེ་ལྕབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་སཥ་

གདྷང་ནུག

/ཀེའེ/

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྐཐ་རྐྱཕ་ནི།

(ཁ) ཧཡཛྷ་སེངྒེ་སྐཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) འུག་ཅུང་

༡. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་ན་འྫོཐ་

བྲག་རཥ་སྐཐ་ཚེ། །སབྷ་ཅུང་བྷཙྫོ་ཁཡ་མི་ཆགཥ།།

ནའི་ཕཡ་ཆཐ་ཅིག (ཁ) རྫོ་སྐག་ ཟླ་སྐག་ ཝག་

/ཀེའེ/

༤. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་རྐང་དུང་ཐང་

སྐག་ཟེཡ་མི་ཚུ། སྐག་ཟདི་ལཱི་ཀག་ ཀེག་ སྐེག་

དུང་ཚུ་སྒྲ་ཟཇབྷ་ཥབྷ་སྦེ་ཟཕུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྐང་

པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟླྫོག་ཏཕཥ་རིབྷ་གྲོ་ཚུ་ཟཕཐ་

ནི་གཉིཥ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ སྐཐ་སྦེ་ཟཕུ་ནི་ཟདི་ལཱི་སཕ་

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་ཐང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྐག་

དུང་ཐང་དུང་དེ་ཚུ་སྐཐ་སྦེ་ཟཕུ་ནི་ཐང་ རྩར་སྦེ་ཟཕུ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/ཀཟ/

ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐགེ་སྫོང་གིཥ་རྐང་དུང་སྐཐ་སྦེ་

༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཟཕུ་དེཥ།

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་སྐཡབྷ་ཟདི་སྐག་

སྐཐ་གྲགཥ།

ཨིདྷ་ནཥ།

/ཀེ་གྲ/

(མིང) (རྫོང) སྙདྷ་གྲགཥ།

འང་དྷ་ མིང་གཎབྷ། (ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་ནའི་སྐཐ་
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གྲགཥ་ཐང་། རྒྱུ་དྷྫོཡ་འྫོཐ་ནའི་སྐཐ་གྲགཥ་ར་

ཡུདྷ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རུ་ཕཞི་སྦེ་ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་ནའི་ཆ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་སྐཐ་གྲགཥ་ཟདུག

རཥ་མི་དྷ་ཙ་མེཐ་ནའི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཅིག་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཡུཥ་སྒོ་ཟདི་དྷང་མི་ཟདི་ལཱ་
སྐཐ་གྲགཥ་ཅདྷ།

/ཀེ་གྲ་ཅེདྷ/

གཅིག་གི་ཡུདྷ་ཙཐ་ཐང་། ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་ལཱིགཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྙདྷ་

གིཥ་རག་ནའི་སེ་གོར་གཎྫོགཥ་ནའི་དུཥ་ཡུདྷ་ཆ་

གྲགཥ་ཐང་མིང་གཎབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྐཐ་

སུབྷ་ཕརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རུ་ལྔ་སྦེ་ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་ནའི་ཆ་

གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
སྐཐ་སྒྱུཡ།

/ཀེ་ཟཇུཡ/

གཅིག་གི་ཡུདྷ་ཙཐ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཡིག་གཅིག་

(ཁ) སྐཐ་ཅིག་བྷ་ལཱི་དུཥ་བྷཏའི་སྐཐ་ཅིག་བྷ་ཐང་

རཥ་གཅིག་དྷང་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་གོ་ཐྫོདྷ་ཙངབྷ་སྦེ་བྲི་ནི་

བ་རྫོགཥ་ཀྱི་སྐཐ་ཅིག་བྷ་ཟེཡ་གཉིཥ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་

ཐྫོདྷ་སྒྱུཡ། ཐཀྲུགཥ་སྒྱུཡ། ཏཐ་སྒྱུཡ་ཟེཡ་འྫོཐ།

ཕལཐན་ཨིདྷ། ཐེག་ཐབྷདྷ་གྱི་ལཱིགཥ་རཥ་ཐུང་

ཐང་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) སྐཐ་སྒྱུཡ་ལཱི་ སྒྲ་སྒྱུཡ་ཐང་།

རཥ་ཐ་ལྫོ་ཟདི་དྷང་དུཥ་བྷཏའི་སྐཐ་ཅིག་བྷ་

(ཐཔེ) དྷང་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཆོཥ་ཚུ་རྒྱ་སྐཐ་རཥ་

བྷཏའི་སྐཐ་ཅིག་བྷ་ཕརྒྱ་ཐང་ཉི་ཤུ་ལཱི་དེའི་སྐཐ་ཅིག་

ཕྫོཐ་སྐཐ་དྷང་སྐཐ་སྒྱུཡ་ཟཕཐ་ནུག
སྐཐ་སྒྱུཡ་ན།

/ཀེཐ་ཟཇུཡ་ན/

བྷ་གཅིག དེའི་སྐཐ་ཅིག་བྷ་དྲུག་ཅུ་ལཱི་ཏང་ཅིག

(མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཡིག་

ཏང་ཅིག་སུབྷ་ཅུ་ལཱི་ཡུཐ་མབྷ་གཅིག ཡུཐ་མབྷ་

གཅིག་རཥ་གཅིག་དྷང་སྒྱུཡ་མི། (ཁ) སྐཐ་སྒྱུཡ་ན་ལཱི་

སུབྷ་ཅུ་ལཱི་ཉིདྷ་ཝག་གཅིག ཉིདྷ་ཝག་སུབྷ་ཅུ་ལཱི་

སྒྲ་སྒྱུཡ་ན། རྫོ་ཙཱ་ཕ། རྫོཡ་ཁ་སྒྱུཡ་མི་ཟེཡ་འང་

ཟླཛྷ་གཅིག ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་རྫོ་གཅིག་སྦེ་

སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྐཐ་སྒྱུཡ་ན་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་

རྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཙྫོཐ་སྐཐ་ཅིག་བྷ་ཅིག་དྷང་

ཅིདྷ་སྐཐ་ཡིག་སྣ་ཙྫོགཥ་ལཱི་བྷཁཥ་ཐགོ།
སྐཐ་ཅདྷ་མིང་ཅདྷ།

/ཀེ་ཅེ་མིང་ཅེ/

མི་ཚེ་རྒཥ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཐ་

སྐཐ་གཉིཥ་སྨྲ་ཕ།

གྲགཥ་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྐཐ་ཅདྷ་མིང་
/ཀེ་ཅི/

གཉིཥ་སྨྲ་ཕའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཐ་ཅིག་བྷ་ཐང་

ཕྫོཐ་ལཱི་སྐཐ་གཉིཥ་སྨྲ་ཕའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་སྐ་ཅོག་ཝང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁའི་གཝཟ་ཟདི་སྐཐ་ཅིག་མབྷ་
ཅིག་དྷང་འར་འཡ་སི།
སྐཐ་ཅིག་བྷ།

/ཀེ་ཅི་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སྐཐ་བྷ་

ཟདྲཛྷ་ལྷབྷ་ན་གཉིཥ་སཕ་ཤེཥ་མི། (ཁ) སྐཐ་

ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
སྐཐ་ཅིག

/ཀེ་རྙི་རྨ་ ཛྷ/

གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག
སྐཐ་གཉིཥ་ལདྷ་སཡ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐེག་ཐབྷདྷ་གྱི་

/ཀེ་རྙི་ཤེདྷ་རྗཡ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ཐག་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་ཅིག་ལཱི་སྐཐ་ཡིག་གཉིཥ་

ལཱིགཥ་རཥ་མི་དྷ་ཙ་མེཐ་ནའི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་

ཟུང་ཟབྲེར་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་བྲིཥ་འྫོཐ་མི་

ཅིག་གིཥ་རག་ནའི་སེ་གོར་གཎྫོགཥ་ནའི་དུཥ་

ཅིག (ཁ) རྫོང་ཨིང་སྐཐ་གཉིཥ་ལདྷ་སཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་
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ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སྐཐ་གཉིཥ་ལདྷ་

སྐཐ་རིགཥ།

སྐཐ་ཐྫོཐ།

རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

སཡ་གྱི་ཐཔེ་དེཕ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།
/ཀེའེ་ཐྫོཥ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་སྐཐ་གཅིག་གི་

སྐཐ་རྫོག ་ལྫོཡ།

ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་བུཐ་མེཐ་

(ཐཔེ) པག་ནའི་སྒོ་ཡ་དྷང་པགན་སྐཐ་རྫོག ་ལྫོཡ་དེཥ།

ཐྫོཐ་ཚུ་ཨིང་སྐཐ་དྷང་སཕ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་སྐཐ་སྒྱུཡ་

སྐཐ་གཥཡ་ཕཅཐ།

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་འྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་དུང་

ཐག་ཡིག་ལི་ཤིའི་གུཡ་ཁང་དྷང་རཥ་གསུངཥ་ཐྫོ་
ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཆོཥ་སྐཐ་ལཱི་སྐཐ་གཥཡ་

ཕཅཐ་རདྷ་ཐེངཥ་གསུབྷ་བྷཚཐ་ནུག (ཐཔེ) སྐཐ་

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྐཐ་ཐང་ཡི་གུ།

ཡིག་ལཱི་སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ལུ་ལ་ཏྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ སྐཐ་

(ཁ) རྒྱ་གཡ་གྱི་སྐཐ་ཡིག་ཐང་། ཟབྲུག་ནའི་སྐཐ་

གཥཡ་ཕཅཐ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཡིག ཨིང་ལིལ་གི་སྐཐ་ཡིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ།

སྐཕཥ།

(ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་སྐཐ་ཡིག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

འྫོཐན་ཨིདྷ།

སྐཐ་ཡིག་རིག་ན།

/ཀེ་ཡིག་རིག་ན/

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྐཐ་

སྟེ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་གུ་གཎང་ཥ་ལཱི་དུང་སྐཐ་རྩར་
/ཀེ་ཡིག/

/ཀེ་ཥཡ་ཅེ/

ཐང་ཡི་གུ་རྙིངབྷ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་ཚུ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་

ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སྐཐ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་ཟཕུ་

སྐཐ་ཡིག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་སྐཐ་རྫོག ་ལྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

སཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གི་སྐཐ་

རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕུ་དེཥ།

/ཀེ་རྫོ ་ལྫོ/

རྣབྷ་རྟྫོག་རང་ནའི་ཝྫོཡ་ཁཡ་སྐཐ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་

ཟེཡ་མི་ཟདི་གི་སྐཐ་ཐྫོཐ་རྫོང་ཁ་དྷང་ཧབྷ་སྲུ་ཟེཡ་

/ཀེ་ཙེ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྐཐ་བྷ་

ཟདྲཛྷ་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་སྐཐ་

ཚིག་གཝདྷ་མི་ཅིག་དྷང་ཐྫོ་བྷབྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་

སྐཐ་རྩར།

/ཀེ་རིའི/

/ཀཕ/

༡. (ཕྲཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག་ལཱི་གོ་

ནི་ཨིདྷ། (ཁ) ཟྫོང་ནའི་སྐཕཥ། ཞ་ཕའི་སྐཕཥ།

སཕ་ནའི་སྐཕཥ། ཕམྫོང་ནའི་སྐཕཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཕཞང་གི་སྐཕཥ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་

སྐཐ་ཐང་ཡི་གུའི་སྐོཡ་རཥ་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཁ) སྐཐ་

ཐགོ།

ཡིག་གི་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཐང་ཐཡ་ལཱིགཥ། སྒྲ་ཐང་ཏ་

/ཀཕ/

༢. (མིང) (རྫོང) ལུའུ། (ཁ) སྐཕཥ་ཐང་ན་

སྙཐ། ཟབྲེར་ཕ་ཐང་ཟགར་ཕ། བྷཥ་སྲུང་ཐང་

ཐང་། སྐཕཥ་གཉིཥ་ན། བྷཆོཐ་ཕརྗོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ།

ནའི་རིག་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་སྐཐ་ཐང་ཡི་གུའི་སྐོཡ་

མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཤེཡ་ཕྱིདྷ་སྐཕཥ་ཐང་ནའི་ཐཔེ་ལཐ་

གོང་ཟཕེར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏཕཥ་རབྷ་ཐང་ལྡདྷ་

སྡིག་ཕལགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ། པདྷ་འྫོདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ཟེཡ་

རཥ་ལུ་ལ་ས་གོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་སྐཐ་ཡིག་རིག་ན་ལྷཕ་

གདྷང་ཐྫོ།

ཐགོན་ཨིདྷ།
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/ཀཕ/

༣. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཡ་བྷཙབྷཥ། (ཁ) ཕཡ་

བྫོ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སཕ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) ཕྲཐ་

སྐཕཥ་ཅིག་ཐང། ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཟེཡ་མི་ཚུ།

ཐང་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཚུ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཐང་ཟལར་ཏེ་རག་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཕཞེ་སྒོ་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ།

སྐཕཥ་སྐཕཥ།

/ཀཕ་ཀཕ/

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕྲར་

སྐཕཥ་ཕཕ།

ཟཕྲར། (ཁ) སྐཕཥ་སྐཕཥ་པྫོཛྷ་དྷ། སྐཕཥ་

ཕཕ་ཀྱི་གཎབྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཆོཥ་

སྐཕཥ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཐགོ།
/ཀཕ་ཀཕ་ཡ/

ཕལཐ་གདྷངབྷ་ཐ་སྐཕཥ་ཕཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ཁ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕྲར་

གཥར་སྦེ་གསུངཥ་ནི་ཟདུག

ཟཕྲར་ཡ། (ཁ) སྐཕཥ་སྐཕཥ་ཡ་ཟཆོར་ནི་ཅིག་

སྐབྷ།

འྫོཐ། སྐཕཥ་སྐཕཥ་ཡ་བྫོ་ག་བྷདྷྫོཛྷ་སཕ་ནི་ཅིག་

རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེ་མི་ཕཏུཕ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕྲར་

/ཀབྷ/

ཟཕྲར་ཡ། (ཁ) སྐཕཥ་སྐཕཥ་སུ་གདྷཥ་སྐོཡ་རྐྱཕ།

ཕཝག་མི་ཚུ་སྐབྷ་ཐྫོ།

ལཱིང་ཐཕང་ལཱིང་ཞུ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) སྐཕཥ་སྐཕཥ་

/ཀབྷ/

སུ་ཚེ་མི་རྟག་ན་དྲདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/ཀཕ་ཏྫོཕ/

༡. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་

(ཐཔེ) ཟཚཡཛྷ་སྐབྷ་རྨུཡཛྷ་ཐ་ཁ་སྐོབྷ་ཨིདྷ།
/ཀབྷ/

ནིའི་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཅིག་ཕལ་ནི། སྐྱིཐ་སྡུག་ཞུ་ནིའི་

༤. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྫོགཥ་ནི། (ཁ) ཕ་ཨོབྷ་

སྐབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཞཡ་ཁ་ཆུ་སྐབྷ་ཐྫོ།

སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐྫོ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐ་

/ཀབྷ/

རུཥ་ལཱ་དྷང་རཥ་ངར་གཥྫོ་སྫོཐ་ནིའི་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་
/ཀཕ་ཏྫོཕ/

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧུཕ་ཆ་མེཐ་ནའི་ཞཥ། (ཁ)

ལྫོ་སྐབྷ་ཐང་། ཟཚཡཛྷ་སྐབྷ། བྷར་ཁུཡ་སྐབྷ་ཚུ།

ཐང་གདྷཥ་སྟངཥ་ལཱི་གོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐུདྷ་གཎང་

ཅིག་ལ་ཐྫོ།

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི་ཐང་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཤིང་སྐབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་གོ་ར་ཆུ་ཟཁྱུ་

སྐཕཥ་སྐཕཥ་སུ་ལྷ་སྒོབྷ། སྐཕཥ་སྐཕཥ་སུ་ཆོཥ་

སྐཕཥ་ཏྫོཕ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་མེདྷབྷ། (ཁ) ཥ་

ཤིང་ཟབྲཥ་སྐབྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཥ་སྐབྷ་དྷང་ལཱི་

ཆཡན་རྐྱཕ་སྐཕཥ་སྐཕཥ་ཡ་ཉིདྷབྷ་ལཡཛྷ་བྷཥ།
/ཀཕ་ཀཕ་སུ/

/ཀབྷ/

སྐབྷ་ཐང། ཤིང་སྐབྷ། གོ་ར་སྐབྷ། ལ་སྐབྷ།

འྫོཐ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་སྐཕཥ་སྐཕཥ་ཡ་
སྐཕཥ་སྐཕཥ་སུ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་

ལྷྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྐཕཥ་ཕཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ། སྐཕཥ་

སྐཕཥ་བྷགུ་དྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྐཕཥ་
སྐཕཥ་སྐཕཥ་ཡ།

/ཀཕ་ཕཕ/

༥. (བ) (ཐ) (རྫོང) ལྫོཡ་ནི། (ཁ) གཟུགཥ་

ཁའི་བྷཥ་སྐབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) མྱ་ངདྷ་པྫོག་སྟེ་
གཟུགཥ་ཁའི་བྷཥ་ག་ཡ་སྐབྷ་ཥྫོ་ནུག

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཕཥ་སུ་ཟཕཕ་ནའི་

/ཀབྷ/

༦. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཝྫོཕ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གམང་

ཏྫོཕ་རབྷ། (ཁ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཐང་རྣབྷ་ཐབྱེ་

ཆུ་སྐབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) གམང་ཆུ་སྐབྷ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་

ཚུ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི།

ཐགུདྷ་དུཥ་ལཡ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ།
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/ཀབྷ/

༧. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཞཐ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཕཥྫོཐ་

དྷབྷཥ་སྐབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) སྡིག་ནའི་ལཱ ཟཕཐ་དེ་ཡང་གི་

ཕ་ཨོབྷ་སྐབྷ་སྐབྷ། ཆུ་སྐབྷ་སྐབྷ། (ཐཔེ) ཕ་ཨོབྷ་

ཕཥྫོཐ་ཕདེ་སྐབྷ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྐབྷ་ཀེབྷ།

/ཀབྷ་ཀེབྷ/

སྐབྷ་སྐབྷ་ལཱི་ཆག་བྱིདྷ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥག་སིག་ཕཎང་

བྷཥ་སྐབྷ་སྐབྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) མི་ལ་བྷཥ་

ཕཎང་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།
/ཀབྷ་ཉ/

སྐབྷ་སྐབྷ་ཅིག་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་དྲགཥ་ཐང་

སྐབྷ་ཀྲ་ར།

/ཀབྷ་ཉ་ར/

༦. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཝྫོཕ་ཝྫོཕ། (ཁ) ཡྫོང་ཆུ་

/ཀབྷ་ཀབྷ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་སྐབྷ་ཀྲག་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
བྱིདྷ་ཐགོ།

༥. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོཡ་ལྫོཡཛྷ། (ཁ) ལ་

/ཀབྷ་ཀབྷ/

ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་སྐབྷ་ཀེབྷ་
སྐབྷ་ཀྲག

༤. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོགཥ་རྫོགཥན། (ཁ)

/ཀབྷ་ཀབྷ/

ཝྫོཕ་ཝྫོཕ་ཐང་། གམང་ཆུ་ཝྫོཕ་ཝྫོཕ་ཟེཡ་མི་ཚུ།
(ཐཔེ) གམང་ཆུ་ཝྫོཕ་ཝྫོཕ་ཚུ་ཕརྒརཛྷ་ཟཇབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་

༧. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཐ་ཞཐན། (ཁ) ཕཥྫོཐ་

/ཀབྷ་ཀབྷ/

བྷཥ་མེཐ་ནའི་སྦྱེག་ཁོག (ཁ) མི་སྐབྷ་ཀྲ་ར། གླང་

དྷབྷཥ་སྐབྷ་སྐབྷ། (ཐཔེ) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་སྐབྷ་སྐབྷ་

མི་སྐབྷ་ཀྲ་ར་ཅིག་ཟགྱོ་དེཥ།

སྐབྷ་སྒྱེཥ།

སྐབྷ་ཀྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་བྷཡ་
སྐབྷ་ཀྲག་ཀྲ།

/ཀབྷ་ཉ་ཉ/

གྱི་མི་ཚུ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་

སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ།

/ཀབྷ་ཊོ་ཊོ/

ཙྫོཐབྷ་སྐབྷ་སྒྱེཥ་སྦེ་ཕམྫོ་ནུག
སྐབྷ་རྔོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་

/ཀབྷ་ཀབྷ/

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་རྩ་རཥ་

ཟཚཡཛྷ་སྐབྷ་རྔོ་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཀྲོག་ཀྲོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མེ་ཟཕུཛྷ་ཐ་ཤིང་སྐབྷ་
སྐབྷ་སྐབྷ།

/ཀབྷ་རྔོ/

མེཐ་ནཡ་རྔོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་

མེཐན། (ཁ) ཤིང་སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་ཐང་། གོ་ར་སྐབྷ་
ཀྲོག་ཀྲོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཁུ་ཕ་མེཐ་

ནཡ་སྐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་དྷང་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཤིང་སྐབྷ་ཀྲག་
ཀྲ་ལུ་ལ་ཟདུག

/ཀབྷ་རྒེ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཚཡཛྷ་གི་ལྷབྷ་ན་ཅིག (ཁ)

ཟཚཡཛྷ་སྐབྷ་རྔོ་ཟདི་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་སྦེ་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་མེདྷབྷ།

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཟཚཡཛྷ་སྐབྷ་རྔོ་ལུ་

(ཁ) ཥ་སྐབྷ་སྐབྷ་ཐང་། ཤིང་སྐབྷ་སྐབྷ། གོ་ར་

ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

སྐབྷ་སྐབྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ཥ་སྐབྷ་སྐབྷ་དྷང་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་

སྐབྷ་ཆ།

བྷ་ལུགཥ།

/ཀབྷ་ཆ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཟཚཡཛྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཞ་ཆཥ་སྐབྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་

གཎངབྷ་ཐ་སྐབྷ་ཆ་གི་རིགཥ་ལུ་ལ་བྷཁོ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་
ཐགོན་འྫོཐ།
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/ཀབྷ་ཆ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཐགེཛྷ་ཐགེ་རྩ་ཟཕཐ་ཕའི་

སྐབྷ་དྲགཥ། ལ་སྐབྷ་དྲགཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཥ་སྐབྷ་

སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱུ་ཆ་གཝདྷ་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཐངུར་རྐྱངབྷ་

དྲགཥ་དྷང་རཥ་ཏརཛྷ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

གཅིག་ཕཎྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་བྷཆོཐ་ཀྱི་

སྐབྷ་པྫོག་པྫོ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཧ་རྟག་ཡ་སྐབྷ་ཆ་ཟདི་པྫོ་རྒདྷབྷ་གིཥ་
ཕཎྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
སྐབྷ་ལྟིཡ།

/ཀབྷ་ཏི/

སྐབྷ་པྫོག་པྫོ་ཟེཡམི་ཚུ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཆུ་ཟཁྱུ་སྟེ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་ཐང་ཧུབྷ་

ཕརར་ཕཝག་མི་ཚུ་ག་ཡ་སྐབྷ་པྫོག་པྫོ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
སྐབྷ་པྫོགཥ།

སྐབྷ་ལྟིཡ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།
/ཀབྷ་ཏ་ཏ/

གའྫོགན་ག་ཡ་སྐབྷ་པྫོགཥ་ལུདྷ་ཏེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ཙྫོཐབྷ་སྐབྷ་ཏག་ཏ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཥ་གཞི་ག་ཡ་
/ཀབྷ་ཏབྷ/

༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) རི་བྷྫོ་ཐང་ཁྲ་

ཙཕ་སྦེ་ཐངུར་རྐྱང་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་
ལཱི་ཇ་དྲང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཉེཡ་ཙང་སྐབྷ་པྫོགཥ་སྦེ་

ཟཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཅིག་གིཥ་ཏགཥ་སྐབྷ་
སྐབྷ་ཏར་ཏར།

/ཀབྷ་ཐེ་ཐེ/

ཕུར་ཡི།
སྐབྷ་རྨྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་ག་

ལཱ་རྐྱཕ་ཡདྷབྷ་ཐ་ཞིང་ཁཡ་ཆུ་བྷ་ཐནག་རཥ་ཙཡ་

ས་རབྷ་ཟདྲ། གཐྫོང་སྐབྷ་ཏར་ཏར་ཐང་། ཥ་སྐབྷ་

ཅིག་རྨྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཞིང་སྐབྷ་

ཏར་ཏར་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་

རྨྫོ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟདི་ཚུ་ གཐྫོང་སྐབྷ་ཏར་ཏར་སྦེ་སྫོཐ་ཟྫོང་།
/ཀབྷ་བྷཐང/

སྐབྷ་ཕམྫོ།

(མིང) (རྫོང) ལྷ་རིཥན་

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕམྫོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞཛྷ་ཐ་ཞིབྷ།

ཀཛྷ་གི་ཙྫོདྷ་ཚུ་སྐབྷ་བྷཐངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག
/ཀབྷ་ཉ/

/ཀབྷམྫོ/

ན་ཁུ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོབྷ་སྐབྷ་

ཚུ་གིཥ་ཙྫོདྷ་གྱི་བྷཐངཥ་སྟྫོདྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
སྐབྷ་དྲགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཞིང་ཁ་ལཱི་ཆུ་བྷ་

/ཀབྷ་རྨྫོ/

ཐནག་ནཡ་ཥ་སྐབྷ་སྦེ་གླང་རྨྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྕང་

ནི་འང་མེཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྐབྷ་ཏག་ཏ་ཐང་

སྐབྷ་བྷཐངཥ།

/ཀམ་ཕོ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཆོཥ་སྡེ་ཚུ་དྷང་

ཝཕཥ་ཎྫོག་དྲངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཉེཡ་ཙང་གི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་བྷ་ཕཙུགཥ་ནཡ་ཟཏག་
ཟཏགབྷ་ཟཏག་དེཥ།

/ཀམ་ཕོ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་པྫོགཥ་ཐང་

རྐྱཕ་སྟེ་ལུདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་

མེཐན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥ་སྐབྷ་ཏག་ཏ།

སྐབྷ་ཟཏགབྷ།

༡.

ཟདྲ། (ཁ) ཟླ་རིབྷ་གྱི་ཏྫོཕ་རབྷ་ཚུ་ཏི་རཱི་སྦེ་རྩིཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷ་རྩ་རཥ་

སྐབྷ་ཏག་ཏ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གོ་ར་སྐབྷ་པྫོག་པྫོ་ཟགྱོ་ནི། ཥ་

གྱི་རིགཥ་མེཐ་ནཡ་སྐབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
སྐབྷ་ཏག་ཏ།

/ཀབྷ་པྫོ་པྫོ/

སྐབྷ་ཕམྫོ་རྐྱཕ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

/ཀབྷམྫོ་ཅཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཕམྫོ་ནི།

མེཐ་སྐབྷ་སྐབྷ། (ཁ) ཥ་སྐབྷ་དྲགཥ་ཐང་། ཤིང་
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(ཁ) ལྫོ་སྐབྷ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་

སྐབྷ་ལ།

སྐབྷ་ཙྫོགཥ།

ནཥ།

གིཥ་ཨེ་བྷ་སྐབྷ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཀབྷ་ཙྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་

/ཀབྷ་ལ/

མེཐ་ནཡ་ཟཚཡཛྷ་ཐང་བྷར་ཁུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁ་

སྐབྷ་ཤུ།

ཡི་ཐབྷ། བྷཁཟ་ཟགྲོ། ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་ལཱི་ཕུར་ནི་ཅིག

ཟདྲ། །གྱི་སྐབྷ་ཕརཡ་མི་རྣྫོཥ་རྣྫོཥ་རྣྫོཥ་ཟདྲ།།

ཕཏུཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ལ་གུ་སྐབྷ་ཙྫོགཥ་ལུ་ལ་

སྐབྷ་ཤུཡ་ཤུ།

/ཀབྷ་ཤུ་ཤུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་སིག་སི་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཧ་ལཱི་སྐབྷ་ཤུཡ་ཤུ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) བྷཡ་སྒྱེཥ་བྷ་

ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐབྷ་ཤུཡ་ཤུ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

རྐྱཕ་ནའི་ཇ་རྩབྷ་ཟཚཡཛྷ་ཐང་སྲིཕ་ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ)

སྐབྷ་ཥ།

སྐབྷ་ཟཚཡ་ལུ་ལ་ལྷབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཕཝག་ནུག
/ཀབྷ་ཞིང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་སིག་སི། (ཁ)

ཟེཡ་སཕ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) མི་སྐབྷ་ཤུ་མི་ཧུཡ་ཧུཡ་ཧུ་

རྩབྷ་སྦེ་ཞ་མིའི་རིགཥ་ག་ཡ་སྐབྷ་ཙྫོགཥ་སྦེ་ཕུར་

སྐབྷ་ཞིང༌།

/ཀབྷ་ཤུ/

ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ཧ་ལཱི་སྐབྷ་ཤུ་

(ཁ) ཕརྔོ་ཕརྔོཛྷ་ཕསྲེག་ཕསྲེག་ནའི་ཁ་ཞཥ་ ཇ་

/ཀབྷ་ར/

༢. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་བྷཥ་མེཐ་

མི། (ཐཔེ) མི་སྐབྷ་ལ་ཟདི་གཟུགཥ་རིངབྷྫོ་ཟདུག

ཞཥ་སྐབྷ་གྱི་རིགཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་ བ་བྷ་ཐང་།

སྐབྷ་ཟཚཡ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་

བྷཥ་མེཐན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལ་སྐབྷ་ལ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཐང་། ཙྫོགཥ་ཀྱི་ལྫོ་ཐང་ཙྫོགཥ་ལ་གི་རིགཥ་ཚུ་

ཕུར་ཕཝག་ནུག

/ཀབྷ་ལ/

/ཀབྷ་ཥ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་མེཐ་ནའི་ཥ་གོ།

(ཁ) ཥ་སྐབྷ་ཥ། (ཐཔེ) ཥ་སྐབྷ་ཥ་ལཱི་མེ་བྷ་ཟཕུ།

(མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཐང་གེ་ཞ་

/ཀབྷ་ཥ/

༢. (མིང) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་གི་རིགཥ་ཚུ་སྐབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཎཕ་ཥའི་ཞིང་ཆུ་ཐནག་བྷ་ཕཏུཕ་མི་

ནིའི་ཥ་གོ། (ཁ) གོ་ར་སྐབྷ་ཥ་ཐང་། ལ་སྐབྷ་ཥ།

ཐང་ཀཡ་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཎཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ནུག

ཅིག (ཁ) སྐབྷ་ཞིང་དྷང་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་གེ་ཞ་

(ཐཔེ) གོ་ར་སྐབྷ་ཥ་ལཱི་ཁེདྷ་ཇ་ལུ་ལ་སྐབྷ་ཕཝག་

སྐབྷ་ཞིང་དྷང་ལཱི་ནཐ་ཐཀཡ་མེ་ཎྫོག ་ལཡ་ཆེ་ནུག
སྐབྷ་རྫོདྷ།

/ཀབྷ་རྫོཥདྷ/

སྐབྷ་སིག་སི།

(མིང) (རྫོང) སྐབྷ་ཐང་

/ཀབྷ་སི་སི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི་

མེདྷ་ནཡ་ཙཡ་ཙྫོཡ་གཎང་མི། (ཁ) ཧ་ལཱི་སྐབྷ་སིག་

རྫོདྷབྷ་ཡདྷ་བྷ་ཡདྷ་གྱི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཥ་སྐབྷ་

སི་ཐང། མི་སྐབྷ་སིག་སི་ཚུ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་

རྫོདྷ་ཟགྲིག་ནི་ཐང། ཟབྱུ་ཉི་བྷཡ་ཕརར་ཏེ་སྐབྷ་

ཥ་ལཱི་སྐབྷ་སིག་སི་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྫོདྷ་ཟགྲིག་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) ཏངབྷ་ཕརྡུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སྐབྷ་ཧུ་ཧུ།

རུཐ་སྐབྷ་རྫོདྷ་ཟགྲིག་ཐགོ།

/ཀབྷ་ཧུ་ཧུ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་སིག་སི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་སྐབྷ་ཧུ་ཧུ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ།
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/ཀབྷ་ཧུ་ཧུ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞ་ནི་ཟཐུང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་

སྐཡ་རྩིཥ།

ན་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ལཱིཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་
/ཀཟ་ཁུ/

རྩིཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྐཡབྷ།

དྷང་ལཱི་མེ་ཐང་ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་སྐྱ་གཥར་གཥར་སྦེ་

དྲུག་ཐང་སྐཡབྷ་ཐཕྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གདྷབྷ་

གི་སྐཡ་ཁུང་། (ཐཔེ) སྐཡ་ཁུང་དྷང་རཥ་ཚུ་ཟླ་ཕའི་
/ཀཟ་ཁྱིབྷ/

བྷཁཟ་ལཱི་སྐཡབྷ་གྱངཥ་ཁ་བྷ་ཆོཐན་སྦེ་ལཡ་ནི་
འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

སྐཡབྷ་སྨིདྷ་དྲུག

ཕདུདྷ་གྱིཥ་ཁྱིབྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་

དྲུག་གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་སྐཡ་

གདྷབྷ་ཧིང་ཥང་ཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྐཡབྷ་སྨིདྷ་དྲུག་

བྷ་གཅིག་གི་ཆ་ལཥ་གཅིག་རཥ་དྲུག་ཅུ་ཚུདྷ། (ཁ)

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་ཚུགཥ།

སྐཡ་བྷ་གཅིག་ལཱི་སྐཡ་ཆ་དྲུག་ཅུ་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྐཡ་

སྐཡབྷ་ལ་མུ།

ཆ་ཅིག་གི་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་འང་མི་ཚེ་རྫོགཥ་ནི་འྫོཐ།
སྐཡ་བྷཐཟ།

/ཀཟ་ར/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁ་རཥ་

ཨིདྷ།

སྐར།

༡. (མིང) (རྫོང) སྐཡབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀེ/

(མིང) (རྫོང) སྐརཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཡང་སྐར། གཝདྷ་སྐར། (ཐཔེ) ཡང་སྐར་རྫོ་ཡ་ཨིདྷ་

(ཐཔེ) གདྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་སྐཡ་བྷ་ལུ་ལ་ལཡ་ནི་འྫོཐ།
/ཀཡ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) རགན་

ཕཏུཕ་ཅིག (ཐཔེ) སྐཡབྷ་ལ་མུ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་མི་ཤིཛྷ་

བྷཁཟ་རཥ་པཡ་སྐཡ་བྷཐཟ་བུཐ་དེཥ།
/ཀཡ་བྷ/

/ཀཟབྷ་ལ་མུ/

ཟཐྫོགཥན་ཐ་ ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་མི་ལ་མུ་ཞ་བྷ་

པཡ་བྷཐཟ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྒྱུག་ནའི་སྐཡ་བྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་
སྐཡ་བྷ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་

དྲུག་ཟདི་སྐཡབྷ་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གྱངཥ་ཁ་

གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་དེཥ།
/ཀཟ་ཆ/

/ཀཟབྷ་སྨིདྷ་ཌུ/

ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) སྐཡབྷ་སྨིདྷ་

ཕཡ་ཏག (ཐཔེ) རྩིཥ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྐཡ་ཁྱིབྷ་
སྐཡ་ཆ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་ཟྫོཐ་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་དྷབྷ་ཕྱི་རཱི་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ། སྐཡབྷ་སྨིདྷ་

ཐང། སྒོའི་སྐཡ་ཁུང་། ཁྱིབྷ་ཏྫོག་སྫོ་ཀ་ཏྫོདྷ་ཏྫོདྷབྷ་

སྐཡ་ཁྱིབྷ།

/ཀཟབྷ/

ཁྲ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་ལཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྐཡབྷ་ཟདི་

བྷཏྫོང་ཚུགཥ་ནའི་སྫོ་ཀ། (ཁ) སྒོ་ཅུ་གི་སྐཡ་ཁུང་

ཟྫོཐ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་རྩིཥ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཀྱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་སྐཡ་

ཉིདྷབྷ་ཅིག་སྐབྷ་ཧུ་ཧུ་སྦེ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ཡི།
སྐཡ་ཁུང༌།

/ཀཟ་ཙི/

རཱིང་རྨུཡ་ཐགོ།

༢. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཆུ་ཙྫོཐ་གཅིག་

སྐར་ལྡདྷ།

དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཆ། (ཁ) ཆུ་ཙྫོཐ་

/ཀེར་རྡེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐར་ཕ་ཅདྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) སྐར་ལྡདྷ་གྱི་སྫོཕ་བྷ། སྐར་ལྡདྷ་གྱི་

གཅིག་ལཱི་སྐཡ་བྷ་དྲུག་ཅུ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་བྷའི་ཆུ་

གདུར་བ། (ཐཔེ) བབྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཚུ་གིཥ་སྐར་

ཙྫོཐ་གཅིག་ཐང་སྐཡ་བྷ་གསུབྷ་ལཱི་ལྫོ་ཞ་སྫོཐ་ཅི།

ལྡདྷ་གྱི་སྫོཕ་བྷ་ལཱི་གཐབྷཥ་ངག་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།
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སྐར་ཕ།

/ཀེ་ཛྷ/

(མིང) (རྫོང) སྐརཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྐརབྷ་ཟཕག

ཡང་གི་སྐར་ཕ་ཐང་ཟལར་ཐགོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

སྐར་ཕ་ཅདྷ།

/ཀེ་ཛྷ་ཅེདྷ/

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕག་ཟགྱེཐན་སྐརབྷ་ཟཕག་ལུདྷ་ནི་
ཐང་། ལྫོ་སྐརབྷ་ཟཕག་ཕཟེཐ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐགེ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

སྫོང་ཆུང་ཀུ་ཟདི་གིཥ་ཁོ་ཡའི་ཆ་ཡྫོགཥ་གཅིག་གི་

འྫོཐ་མི་ཐང་། ཁ་རྗེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་སྐར་ཕ་ཅདྷ།

སྐརབྷ་ཟཕག་ལུདྷ་དེཥ།

ཧ་ལཱི་སྐར་ཕ་ཅདྷ། (ཐཔེ) སྐར་ཕ་ཅདྷ་གྱིཥ་བྷ་

སྐརཛྷ།

གཎྫོགཥ། །རུ་ཕ་ཅདྷ་གྱིཥ་མི་ཏྫོཕ།།
སྐར་ཕ་ཕཞང་ནྫོ།

/ཀེ་ཛྷ་ཕཞང་ནྫོ/

སྐར་ཕཞང༌།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐར་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་སྐརཛྷ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ལཱ་གི་སྐརཛྷ་ཟདི་ཡང་གིཥ་ཡ་ཕཎག་ཥཡ་ཕཀར་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྐར་ཕཞང་གི་དུཥ་ཙྫོཐ། སྐར་

ཐགོ།

ཕཞང་གི་ཉི་བྷ་ལཡ། (ཐཔེ) སྐར་ཕཞང་གི་ཉི་བྷ་ལཱི་

སྐརཛྷ་ཕགོ་ཕལཟ།

ཐགཟ་སྫོ་བྱུང་ཡི།

/ཀེ་ཕཞང་ཁུ་ཤི/

(མིང) (རྫོང) ཡང་

ཕགོ་ཕལཟ། ཁྱིབྷ་ཐང་ཥ་གཞི་གི་སྐརཛྷ་ཕགོ་

(མིང) (རྫོང)

ཕལཟ། (ཐཔེ) པ་བྷ་གིཥ་བུ་ཙ་ལཱི་སྐརཛྷ་ཕགོ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཕསབྷ་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ)

ཕལཟ་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ།

བྷཙབྷཥ་ན་ཅིག་གིཥ་སྐར་ཕཞང་ཟཁུཡ་ཤིང་དྷང་

སྐུ།

ལཱི་ཅ་ར་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕསྣབྷཥ་བྫོདྷ་དེཥ།
/ཀེ་ཕཞང་ཝབྷྫོ/

/ཀེའེཛྷ་རྒོཕ་ལ/

ལཱི་ཏྫོཕ་ནའི་ཕགོ་ཕལཟ། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་སྐརཛྷ་

ཐགེ་སྫོང་ཐང་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ནིའི་

སྐར་ཕཞང་ཞྭབྷྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཕགོ་ཕལཟ།

(ཁ) ལཱ་གི་སྐརཛྷ། ཁྲར་གྱི་སྐརཛྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་

སྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཐང་། འང་དྷ་ གོ་སྐཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

སྐར་ཕཞང་ཟཁུཡ་ཤིང་།

(མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ཕགོ་

པབྷ་གྱི་སྐརཛྷ། (ཐཔེ) མི་བྷང་ཥ་ལཱི་ལྫོ་ཞཛྷ་ཐ་
/ཀེའེཛྷ/

/ཀེ་ཕཞང/

/ཀེའེཛྷ/

ཕལཟ། (ཁ) ཡང་གི་སྐརཛྷ། གཝདྷ་གྱི་སྐརཛྷ།

ཕཞང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་ཚུ་སྐར་ཕ་ཕཞང་ནྫོ་
ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་

ཏྫོཕ་རབྷ་ཟདི་ཙཕ་བྷ་ཅིག་གིཥ་ལུདྷ་ཕཝག་ནི་འྫོཐ་

(ཐཔེ) ཡང་ལཱི་སྐར་ཕ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལུ་ལ་

ཕཎགཥན་ཨིདྷ།

/ཀེའེབྷ་ས/

/ཀུ/

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཟུགཥ། འང་དྷ་

ལཱིཥ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ། རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་

(མིང) (རྫོང) བབྷ་

སྐུ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ།

ཆོཥན་ཚུ་གིཥ་ཕཞེཥ་མི་ཞྭབྷྫོ་ལྕེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

/ཀུ/

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གསེཡ་ཐང་། ཐངུར།

ཅིག (ཁ) སྐར་ཕཞང་ཞྭབྷྫོ་ཟདི་རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་ཐང་ཁ་

ཞངཥ། སདྷ་ཟཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཕཞང་ཞྭབྷྫོ་ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་ནུག

ཝཕཥ་དྲུང་གི་སྐུ། གསེཡ་སྐུ། ཐངུར་སྐུ། ཞངཥ་

ལ་ཚུ་གིཥ་ཕཙེབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སྐར་

ཕའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཁ) སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་ཐང། གུ་རཱིའི་སྐུ།
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སྐུ། ལི་སྐུ། ཟཇིབྷ་སྐུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ལྷ་

སྐུ་ཁབྷཥ།

སྐུ་ཐཀཡ།

བ་བྷའི་སྐུ་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ཚུ་སྐུ་ཁབྷཥ་

ཁང་དྷང་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག
/ཀུ་ཀཟ/

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁབྷཥ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་ཁབྷཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྫོང་གཞི་ཐང་

ལྷ་ཁང་། དེ་རཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཚུའི་གྱང་ཐང་རྩིགན་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་ཕཅུག་ཐགོ།

ཚུ་གུ་ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོདྷ་ཐཀཡནྫོ། (ཁ) བྷཆོཐ་

སྐུ་ཁྲུཥ།

རྟེདྷ་སྐུ་ཐཀཡ་ཐང། ལྷ་ཁང་སྐུ་ཐཀཡ། (ཐཔེ)

སྐུ་རྐྱང༌།

/ཀུ་ཅང/

སྐུ་ཟཁོཡ།

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟཁོཡ་ཐང་

སྐུ་གྱོང༌།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་

ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་སྐུ་གྱོང་ཕཀར་ནི་

གཎང་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱརནྫོ་སྐུ་རྐྱང་ཐང། རྣབྷ་

མི་ཟྫོང་།

སཥ་སྐུ་རྐྱང། ཐགེ་ཕསྙེདྷ་སྐུ་རྐྱང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

སྐུ་གྲིཕ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་རྣབྷ་སཥ་སྐུ་རྐྱང་གཎང་དེཥ།

/ཀུ་ཌིཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་

པྫོག་ནའི་ཕམྫོག་གྲིཕ། (ཁ) བ་བྷ་ལཱི་སྐུ་གྲིཕ་པྫོག་ཆེ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་

ནུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ལྷ་ཐང་བ་བྷ་ལཱི་སྐུ་

ཕུར་ཕའི་ཕགོ་ཕལཟ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་སྐར། སྫོཕ་

གྲིཕ་པྫོག་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་སྐར། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་ཕཎང་ཥ་ལཱི་བ་བྷ་ལཱི་

སྐུ་ཕགྲེཥ།

སྐུ་སྐར་ཕུར་དེཥ།
/ཀུ་ཀེ/

/ཀུ་ཇོང/

པྫོག་ནའི་གུཐ། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སྐུ་གྱོང་པྫོག་

རྐྱཕ་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་རུ་རུ་སྦེ་ཟཕྲིདྷ་ཕཅོར་གྱི་ཆོ་ག་

སྐུ་སྐྱེ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷངཟ་ཕཐག་

(ཐཔེ) སྐུ་ཟཁོཡ་ཚུ་སྐུ་བྷགྲོདྷ་སྦེ་བྫོདྷ་གདྷང་ཡི།

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཆོཥ་སྲུང་ཚུ་ས་ཕསྲེ་

/ཀུ་ཀེ/

/ཀུ་ཁོཡ/

རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་བྷཆེཐ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་ཟཁོཡ།

སྐུ་རྐྱང་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནུག

སྐུ་སྐར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷང་དེཥ།

ཕག་གའྫོག་མེཐ་མི། (ཐཔེ) བབྷ་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་ལཱི་
/ཀུ་ཅང/

/ཀུ་ཁྲུཥ/

ཆུ་ཟཁྱུ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྲུཥ་ཟཕཕ་ཀྱི་ཉིདྷབྷ་ལཱི་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་སྐུ་ཐཀཡ་ཕསྒྲོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཙྫོགཥ་
ཕཥགན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

/ཀུ་ཁབྷ/

/ཀུ་ཌེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་རྫོ་

དྷ་རྒཥ་རྒཥན། (ཁ) སྐྱཕཥ་རྗེ་སྐུ་ཕགྲེཥ། རྒྱར་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྷ་ཐང་བ་བྷ་ར་

ཡུབྷ་སྐུ་ཕགྲེཥ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྐུ་ཕགྲེཥ། (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕལགཥ་ཙཡཛྷ་ཐ་རྫོག་སྟྫོདྷ་ན་ཐང་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྐུ་ཕགྲེཥ་ཀྱིཥ་ཕཀཟ་སྫོཕ་གསུངཥ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་མི་ཅིག

གདྷང་ཡི།

(ཁ) སྐུ་སྐྱེ་ལཱི་སྤྲུར་སྐུ་ཐང། འང་སྲིཐ། སྐྱེཛྷ་ཟེཡ་

སྐུ་བྷགྲོདྷ།

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་བ་བྷའི་སྐུ་

/ཀུ་ཌོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་བྫོདྷ་མི། (ཁ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་གྱི་སྐུ་བྷགྲོདྷ།

སྐྱེ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག
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བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་ཥའི་སྐུ་བྷགྲོདྷ། (ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་དྷང་
ལཱི་སྐུ་བྷགྲོདྷ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག
སྐུ་བྷགྲོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ།

/ཀུ་ཌོཥདྷ་མྫོའུ/

ཀྱི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) སཥབྷྫོ་གི་སྐུ་རྒྱཕ་ལཱི་ཤིང་སྫོབྷ་
ཅིག་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཡུར་གོངབྷ་བྷགྱོདྷབྷ་གི་གམྫོ་ཕྫོ་སྦེ་བྫོདྷ་མི། (ཐཔེ)

སྐུ་སྒེཡ།

ཐགཟ་སྟྫོདྷ་དྷང་ལཱི་སྐུ་བྷགྲོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཞུ་སྫོར་
འྫོཐ།

སྐུ་ཟགྱེཐ།

སྒེཡ། བ་བྷའི་སྐུ་སྒེཡ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་སྒེཡ་གྱི་
ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཟདུག

ཟགྱེཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་སྐུ་ཟགྱེཐ་

སྐུ་སྒེཡ་ཙྫོགཥ་སྡེ།

ཕུར་དེཥ།
/ཀུ་རྒེ/

རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་ལཱི་སྐུ་སྒེཡ་ཙྫོགཥ་སྡེ་གི་ཡིག་ཙང་
འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟཐབྷ་ཐང་ཕྱེ་

/ཀུ་གླུཥ/

སྐུ་ངར།

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་སྐུ་གཟུགཥ་

སྐུ་ངོ་ཕྫོ།

བ་བྷའི་སྐུ་རིབྷ་སྦེ་སྐུ་གླུཐ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཎང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

སྦེ་བྫོདྷ་ཡི།
སྐུ་ཐངོཥ།

རཱིའི་སྐུ་རྒྱདྷ། (ཐཔེ) ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྐུ་

/ཀུ་ཐངོཥ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ངོ་ཕྫོ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) བབྷ་སྐུ་ཐངོཥ། སཥ་སྐུ་ཐངོཥ། (ཐཔེ)

ཕརྙདྷ་གུ་སྐུ་རྒྱདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕུར་ནུག
/ཀུ་རྗཕ/

/ཀུ་ངོའུ/

ཐངོཥ་སུ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྐུ་ངོ་ཕྫོ་

གི་གཟུགཥ་ཀྱི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཁ) སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་རྒྱདྷ། གུ་

སྐུ་རྒྱཕ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་འུ་

སྐུ་ངར་གདྷང་དེཥ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་སྐུའི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཕཀོ་ཕཎང་མི་ཅིག (ཐཔེ)
/ཀུ་རྒེདྷ/

/ཀུ་ངེ/

སྡུག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ངར་ཟཙྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་

ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་རིབྷ་གྲོའི་ཆོ་ག་ཕཎང་

སྐུ་རྒྱདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཕའི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ཕག་ཞུ་མིའི་ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ)

སྐརཛྷ། (ཐཔེ) བབྷ་བྷའི་སྐུ་ཟགྱེཐ་ཙྫོགཥ་ཟདི་ང་ལཱི་
སྐུ་གླུཐ།

/ཀུ་སྒེཡ་ཙྫོ་སྡེ/

བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཐང་སྐུ་ཟཁོཡ་ཐང་ཟབྲེར་

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་ཡང་གི་

གདྷང་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

/ཀུ་སྒེཡ/

གི་ཐཕང་ཆ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་

༡. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཕག་

/ཀུ་རྒེ/

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་རྒྱཕ་

/ཀུ་ཟཇཕ/

བྷཁདྷ་ནྫོ་སྐུ་ཐངོཥ་སྦེ་བྫོདྷ་གདྷང་ཡི།

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

སྐུ་ལྔ།

བྷའི་གཟུགཥ་ཀྱི་སྒར་ཎྫོ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་རྒྱཕ།

/ཀུ་ལྔ/

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཆོཥ་སྐུ། རྫོངཥ་

སྐུ། སྤྲུར་སྐུ། ངོ་ཕྫོ་ཉིཐ་ཀྱི་སྐུ། མི་ཟགྱུཡ་རྫོ་རྗེའི་

ཧ་ཞེ་གི་སྐུ་རྒྱཕ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་རྒྱཕ་ལཱི་བྷཙདྷ་

སྐུ། འང་དྷ། ཆོཥ་སྐུ། རྫོངཥ་སྐུ། སྤྲུར་སྐུ། མི་

རྟགཥ་ཅིག་ཟདུག

ཟགྱུཡ་རྫོ་རྗེའི་སྐུ། བྷངོདྷ་ནཡ་བང་ཆུཕ་ནའི་སྐུ།
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(ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་སྐུ་ལྔ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙྫོགཥ་

སྐུ་བྷཆེཐ།

སྐུ་ཕཅིང༌།

བྷཆེཐ། (ཐཔེ) ཧ་ཞེ་གི་སྐུ་བྷཆེཐ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་

ཕཥག་སྒྲིཕ་སང་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷའི་སྐེཐ་ཡགཥ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཕཅིང་། སཥ་བྷྫོའི་

ཕཞུགཥ་ནུག

སྐུ་ཕཅིང་། (ཐཔེ) འཕ་ཀྱི་སྐུ་ཕཅིང་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་

སྐུ་ཟཆབྷ།

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
སྐུ་ཆ།

/ཀུ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་ཁུཡ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་སྐུ་ཟཆབྷ་བྷཇར་ཕ་ཅིདྷ་བྱིདྷ་ཕརཕཥ་ཐང་
ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ།

གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྐུ་བྷཆོཐ།

(ཙྫོཡ) (རྫོང) དྷང་ཐྫོག་སྟེ་གཥྫོརཛྷ་

སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ།

/ཀུ་ཆེ་སུང་ཆེ/

ལཱི་ཝཕཥ་དྲུང་སྐུ་བྷཆོཐ་གཟུང་ནི་འྫོཐ།

(ཙྫོཡ) (རྫོང) སྐུ་ཆེ་ཐང་

སྐུ་རྗེཥ།

ཏང་སྐུ་རྗེཥ་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེཥ་འྫོཐ།

སཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་ཆཥ་ག་ཡ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་ལཱི་
སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ།

/ཀུ་ཆེབྷྫོ/

སྐུ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) མི་གོ་ཥ་གོ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་སྐུ་བྷཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདུག
སྐུ་ཉེ།

ཐ་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།
/ཀུ་ཆོཥ/

/ཀུ་བྷ/

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནའི་བྷཥ། (ཐཔེ)

གདྷཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་ཐང་བྷཇརཛྷ་
སྐུ་ཆོཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

ཐང། བ་བྷའི་སྐུ་རྗེཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུབྷ་

(མིང) (རྫོང) སྐུ་ཆ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཙུགཥ་ཐ་ནུག

/ཀུ་རྗེ/

གཟུགཥ་ཀྱི་ནཡ་ཐང་ཤུར། (ཁ) གུ་རཱིའི་སྐུ་རྗེཥ་

ཤིཥན་ཟཕཐ་ཡ་མི་ཟཕཐ་རགཥ།
/ཀུ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

དུཥ་ཟཔྫོཥ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་གསུབྷ་ནའི་ཚེཥ་ ༡༠

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ་ སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ང་ཕཀྲ་བྷ་
སྐུ་ཆཥ།

/ཀུ་ཆོཥ/

ཚུ་གལགཥ་ནའི་དུཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་གཟུང་ཕའི་

ཕཎཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་ཆེ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ང་
གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་གེ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟཆབྷ་ཐང་

གི་སྐུ་ཟཆབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གུ་རཱི་བྷཙདྷ་

ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་བ་བྷའི་སྐུ་ཆ་སྫོཕ་བྷ་
/ཀུ་ཆེ/

/ཀུ་ཆབྷ/

ཟདྲ། (ཁ) ལྷབྷྫོ་གམྫོ་བྷྫོའི་སྐུ་ཟཆབྷ་ཐང་། ཝ་དྷག་

ཆ། (ཁ) སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྐུ་ཆ། ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་

སྐུ་ཆེ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

བྷའི་སྤུདྷ་ཆ། (ཁ) ཧ་ཞེ་གི་སྐུ་བྷཆེཐ། སཥ་ཀྱི་སྐུ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

/ཀུ་ཕཅིང/

/ཀུབྷ་ཆེ/

/ཀུ་ཉེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཉེ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བ་སྤྲུར་ཚུ་གི་དྷ་

ཉེ། (ཐཔེ) ཡུབྷ་གྱི་སྐུ་ཉེ་ཅིག་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཐཟ་སྟེ་

ཕཞཟ་ཆོཥ་གོཥ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཆོཥ། རིདྷ་ནྫོ་

བྫོདྷ་དེཥ།

ཆེའི་སྐུ་ཆོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་ཆོཥ་

སྐུ་ཕརྙདྷ།

ཟདི་རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷ་ཕུར་ནུག

/ཀུ་རྙེདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྒྱུ་ལི་ཐང་

སདྷ་ཟཐབྷ། དེ་རཥ་ཥ་ཙྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་
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ལྷ་ཙྫོགཥ་ཐང་བ་སྤྲུར་ཚུ་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ཚུ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཐཔྱང་ནི་

ནའི་སྐུ་ཕརྙདྷ་ཐང། གུ་རཱིའི་སྐུ་ཕརྙདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྐུ་ཏྫོག

ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥབྷ་ཐང་། བྲིཥ་བྲིཥཛྷ། (ཁ) སྟྫོདྷ་

མི་ཟྫོང་།

ཚུ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་ཕརྙདྷ་སྫོབྷ་
སྦེ་ཕཞེངཥ་ནུག
སྐུ་རྟེདྷ།

ཟབྲུག་རྒྱར་ཐང་ནའི་སྐུ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་གྱི་སྐུ་ཏྫོག་ལཱི་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་

ཕཞྫོའི་རྟེདྷ། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཕཞང་ཥ་ལཱི་སྐུ་རྟེདྷ་རྩ་ཆེ་

ཙྫོགཥ་དེ་འྫོཐ།

དྲགཥ་ལུ་ལ་ཟདུག
སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ།

/ཀུ་ཏེ་སུང་ཏེ/

སྐུ་ཐང་གྲིཕ་བྷ།

/ཀུ་ཎྫོཥ/

རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གི་སྐུ་ཐང་གྲིཕ་བྷ་རཥ་ ཟབྲུག་
རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ་སྦེ་གདྷཥ་ཏེ་

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

འྫོཐ།

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོཐ་སྟྫོཐ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་སྟྫོཐ་

སྐུ་ཐྫོཡབྷ།

ལཱི་དྷ་ཕཞཟ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག
/ཀུ་ཎྫོཥ/

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་ཐྫོཡབྷ་ཐང་། འཕ་ཀྱི་སྐུ་ཐྫོཡབྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཐྫོཡབྷ་ཉི་བྷཡ་

སཥ་བྷྫོའི་སྐུ་སྟྫོཐ་ཚུ། (ཐཔེ) སཥབྷྫོ་གིཥ་གོཥ་ཆེདྷ་

ཕརར་ཕཝག་ནུག

གྱི་སྐུ་སྟྫོཐ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག
/ཀུ་ཏ/

/ཀུའུདྷ་ཐྫོབྷ/

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོཡབྷ། (ཁ) སྫོཕ་

གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྟྫོཐ་གོ། (ཁ) བབྷ་གི་སྐུ་སྟྫོཐ།

སྐུ་ཏང༌།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཀཟ་

བ་བྷའི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་ལུ་ལ་
སྐུ་སྟྫོཐ།

/ཀུ་ཐ་ཌི་བྷ/

དྲིདྷ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཐང་གྲིཕ་བྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

སྐུའི་རྟེདྷ་ཐང་གསུང་གི་རྟེདྷ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་
ཟདུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ངོ་ཕསྒང་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྐུ་ཏྫོག་ཐང་།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ཟདྲ་སྦེ་ཕཞྫོ་

/ཀུ་ཏེདྷ/

/ཀུ་ཏྫོ/

སྐུ་དྲིདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཞི་གོཥ་ཆེདྷ་ཐང་

/ཀུ་ཌིདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་དྲིདྷ། པ་བྷའི་སྐུ་དྲིདྷ་ར་

ཡཥ་བྷགུཡ་ཚེབྷ་དྲུཕ་ཐང་ཙྫོདྷ་གྱིཥ་སྐུ་ནཡ་བྲིཥ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུ་ཙ་གིཥ་པ་བྷའི་སྐུ་དྲིདྷ་ཕཥབྷ་

འྫོཐ་ནའི་མེ་རྫོང་གུ་བྷཏཟ་ཟཇཟ་ཐང་གཐྫོང་ཁེཕཥ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕཎག་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཇུག་ཎྫོ་ཁཡ་ཎྫོག་ཕཙུགཥ་ཏེ་

སྐུ་དྲུང་།

ཕཞེངཥ་མིའི་སྐུ་རྟེདྷ་ཅིག (ཁ) གདྷཥ་ཕརྟེདྷ་ཕཅུ་

/ཀུ་ཌུ/

(མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཚུ་དྷང་གི་སྒྲིག་

རབྷ་ཆོཥ་གསུབྷ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་ལ་རྟྫོག་ཐང་ཟཛིདྷ་

དྲུག་གི་སྐུ་ཏང་ཐང་། རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་སྐུ་ཏང་ར་

སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་གམྫོ་ཕྫོ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་

ཕཞུགཥ་མི་ཅིག (ཁ) སྐུ་དྲུང་ལཡ་ཐང་། སྐུ་དྲུང་
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ཙྫོ་ཆེ། སྐུ་དྲུང་སྤ་ཡྫོན། སྒྲ་ནའི་སྐུ་དྲུང་། བྷཙདྷ་

ནྫོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་

ཕཅགན་ཨིདྷ།

སྐུ་བྷཐྫོག

ཉིཐ་སྐུ་དྲུང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་གིཥ་སྒྲིག་
སྐུ་དྲུང་སྤ་ཡྫོན།

/ཀུ་ཌུ/

བྷདུདྷ་ལཱི་ཕག་ཕུར་ཡི།

(མིང) (རྫོང) སྤུངཥ་ཐིབྷ་གྲྭ་

བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐགེ་

རྟྫོག་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་མིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་གམྫོ་ཕྫོ་

ཕསྙེདྷ་ཇག་ན་མེ་ལུདྷ་གྱི་སྐུ་བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཨིདྷ།

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི་གསུབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་གཅིག

སྐུ་ཟཐཕ།

(ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་སྤ་ཡྫོན་གིཥ་གཥྫོརཛྷ་ཏག་རྐྱཕ་དེཥ།
/ཀུ་ཌུང་ཙྫོ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) སྤུངཥ་ཐིབྷ་

སྐུ་ཟདྲ།

བྷགོདྷ་ནྫོ་ཚེ་ཐནག་མེཐ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཕཞེངཥ་དེཥ།

སྐུ་དྲུང་ལཡ། སྤུངཥ་ཐིབྷ་གྲྭ་ཙང་དྷང་སྒྲིག་རབྷ་

སྐུ་དྷ།

ཆོཥ་གསུབྷ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་ལ་རྟྫོག་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

/ཀུ་དྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་དྷ་

ཙྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་སྐུ་དྷ་ཕགྲེཥ་ཥྫོ་ནུག

ཟཏཕ་མིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་གམྫོ་ཕྫོ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་

ཕཞུགཥ་མི་གསུབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་གཅིག (ཐཔེ) སྐུ་

སྐུ་དྷཐ།

/ཀུ་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ)

སྐུ་ནཡ།

/ཀུ་ནཟ/

དྲག་ལྫོཥ་སྐུ་དྷཐ་ཕཎཕ་ཆེ་ནུག

དྲུང་ལཡ་གྱིཥ་རྟགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཞུ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ནཡ། (ཁ) ཥངཥ་

རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ནཡ་ཐང་། བ་བྷའི་སྐུ་ནཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཐང་བ་བྷའི་སྐུ་ནཡ་ཚུ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཀོ་

ཚུ་གི་ཕུངབྷ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་གདུང་ཐང། བྷཁཟ་

ཕཝག་ནུག

ཟགྲོ་བྷའི་སྐུ་གདུང་ཚུ། (ཐཔེ) རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་

སྐུ་ཕུང༌།

༦༩ ནའི་སྐུ་གདུང་ཟདི་ཐིབྷ་ཕུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་

/ཀུ་པང/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

ཡྫོ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཚུ་བ་བྷའི་སྐུ་ཕུང་

རྫོང་དྷང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།
/ཀུ་རྡུཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ཕརྙདྷ་ཐང་

ཟདྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟཇིབྷ་ཕཞྫོན་ཅིག་གིཥ་

(ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་ཙྫོ་ཆེ་གིཥ་ཟཁཡ་རྔ་རྡུང་དེཥ།

སྐུ་བྷདུདྷ།

/ཀུའུདྷ་ཋ/

ཟདྲ། (ཁ) གུ་རཱི་གི་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་། ཝཕཥ་དྲུང་གི་སྐུ་

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི་གསུབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་གཅིག

/ཀུ་རྡུང/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐགེ་སྫོང་

ཐབྷཡནྫོ་ཕཞེཥན་ཨིདྷ།

རྟྫོག་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་མིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་གམྫོ་ཕྫོ་

སྐུ་གདུང༌།

/ཀུའུདྷ་རཕ/

གི་ལབྷ་ཏཕཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་སྐུ་ཟཐཕ་

གྲྭ་ཙང་དྷང་སྒྲིག་རབྷ་ཆོཥ་གསུབྷ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་ལ་

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

ཚུ་གི་ལའི་ཕཀྱག (ཁ) སྐུ་བྷཐྫོག་ཐཀཡནྫོ། སྐུ་

ཙང་དྷང་སྒྲིག་རབྷ་ཆོཥ་གསུབྷ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་ལ་

སྐུ་དྲུང་ཙྫོ་ཆེ།

/ཀུའུདྷ་རྫོ/

བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་གི་གཐྫོང་ཁ། (ཁ) རྟེདྷ་གྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ཐང་། རྒྱར་
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སྐུ་ཕག

/ཀུ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

ཙ་ཕྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་ཙ་ཕྫོ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་

གིཥ་ཟཙར་ཕའི་ཕག (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་གིཥ་ལྷ་ཁང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ནཥ།

དྷང་སྐུ་ཕག་གདྷང་དེཥ།
སྐུ་ཕྲེང༌།

སྐུ་ཙབྷྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་སྤྲུར་སྐུ་ཚུ་

/ཀུ་ཕྲེང/

ཙབྷྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ཞེ་གི་སྐུ་ཙབྷྫོ་གིཥ་གཥྫོར་ཡཥ་

སྐུ་ཕྲེང་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག

/ཀུབྷ་ཟཕཟ་ཆེབྷྫོ/

གདྷང་དེཥ།
སྐུ་ཙཐ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

སྤུངཥ་ཐིབྷ་གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་གཥྫོར་ཏཕ་བྱཱཡ་ཥ་ཐང་

སྐུ་ཙཕ།

གསུབྷ་ཟིར་གདྷྫོདྷ། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་གཥྫོར་ཏཕ་

སྐུ་ཚེ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཕཞུགཥ་ནུག

ཟཕག་ཐྫོ་ཐབྷ་གྱིཥ་སྐུ་ཟཕག་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

སྐུ་ཚིགཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

རྒྱཥན་སྦེ་གཟུང་ཐགོ།
སྐུ་བྷཙབྷཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

/ཀུ་ཙྫོའུ/

/ཀུ་ཙབྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷཙབྷཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་ཐྫོདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཅིག་ཕཞྫོ་ཐགོ་

གིཥ་ཕརྩེ་ཕའི་རྩེཐབྷྫོ། (ཐཔེ) དྲུང་ཆེདྷ་སྐུ་རྩེཐ་གདྷང་
སྐུ་ཙ་ཕྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

ནའི་ཐགེ་རྩ། (ཐཔེ) བབྷ་ཚུ་གི་སྐུ་ཚིགཥ་རྒྱཥ་ཤིང་

ལཱི་དྷ་ཕཞཟ་ལབྷ་ཏཕཥ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

དེཥ།

/ཀུ་ཚི/

གལགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཤུར་ཤུར་ཕཐཟ་སྟེ་ཕསྒྲུཕ་

གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོཐ་སཐ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕཤེཥ་ཀྱི་སྐུ་སཐ་
/ཀུ་ཙེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་ཚེ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་གིཥ་སྐུ་ཚེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་

ཟཕག་ཆེདྷབྷྫོ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་

སྐུ་རྩེཐ།

/ཀུ་ཚེ/

ཙཐ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཚེ་ཐང་། བྫོདྷ་ནྫོའི་སྐུ་ཚེ་ར་

ཐགུདྷ་ཥ་པཡ་ཚུཡ་བྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་དྷང་རྟེདྷ་སྐུ་

/ཀུ་རྨེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ངོ་ཙཕ། (ཁ)

(ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་ཌེ་ལི་ལཱི་ཟབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཙཕ་འྫོཐ།

སྤུངཥ་ཐིབྷ་གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་གཥྫོར་ཏཕ་བྱཱཡ་ཥ་ཐང་

སྐུ་སཐ།

/ཀུ་ཙཕ/

བྫོདྷ་ནྫོའི་སྐུ་ཙཕ་ཐང་། དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཙཕ།

བྫོདྷབྷ་ཐ་སྐུ་ཟཕག་ཆེདྷབྷྫོ་རཥ་ཐཕང་ཞུ་ནི་འྫོཐ།

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

རིངབྷྫོ་ཟདུག

འྫོཐ་ནའི་དྷང་རྟེདྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཝཕཥ་དྲུང་ཁབྷཥ་

/ཀུབྷ་ར་ཐྫོ་ཐབྷ/

/ཀུ་ཚེ/

གཟུགཥ་ཀྱི་རིང་ཐུང་། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཙཐ་

ཐགུདྷ་ཥ་པཡ་ཚུཡ་བྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཞུ་ཟཕག་ནི་

སྐུ་ཟཕག་ཐྫོ་ཐབྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

ཙབྷྫོ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཙབྷྫོ་ཐང་། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་

གི་འང་སྲིཐ་རིབྷ་བྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་
སྐུ་ཟཕག་ཆེདྷབྷྫོ།

/ཀུ་ཙབྷྫོ/

ན་ཅིདྷ་སྐུ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་ཐགོ།
སྐུ་ཕཞི་ཆཡ་ཟབེཕཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

/ཀུ་ཕཞི་ཆ་ཟབེཕ/

(མིང) (རྫོང)

ཀྲོང་གཥཡ་ནའི་རྒྱ་གླིང་སྒྲ་གཐངཥ་རིངབྷྫོ་ཐང་ཐུང་

ཙ་ཕྫོ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ཙ་ཕྫོ་ཐང་། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་

ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་སྒྲ་གཐངཥ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཕུ་
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ཕའི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡ་

ཐང། སཥ་བྷྫོའི་སྐུ་ལཱིཥ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐགེ་

ཕ་སདྷ་ནཥ།

སྐུ་ལ།

ནའི་རྒྱ་གླིང་རྒྱ་གླིང་སྐུ་ཕཞི་ཆཡ་ཟབེཕཥ་ཟདི་ག་ནི་
སྐུ་ཕཞི།

/ཀུ་ཕཞི/

ཕཤེཥ་ཀྱི་སྐུ་ལཱིཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྐུ་ཐང་།

ལྫོཥ་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོའི་སྐུ་ལ་

ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་སྐུ་ཕཞི་ག་ཡ་ཙངབྷ་ཨིདྷ།
/ཀུ་གཟུ/

ཐཀཡནྫོ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

སྐུ་སྲུང་ཐབྷག་མི།

བྷའི་གཟུགཥ། (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་བ་བྷའི་སྐུ་གཟུགཥ་ལཱི་
ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ།
སྐུ་འྫོདྷ།

/ཀུ་འྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

སྐུ་སྫོག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ནི་མི་ཟྫོང།

སྐུ་གསུང་ཐུགཥ།

བྷཎྜར་ཕུར་སྫོར་འྫོཐ།

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ།
(ཞེ)

སྐུ་རཱིཥ། (ཐཔེ) བབྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཚུ་གི་སྐུ་རཱིཥ་ཟདི་
༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

/ཀུ་ལཱིཥ/

(མིང) (རྫོང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་། གསུང་ཡཕཥ་

ཁང་དྷང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་
ཐང་རྫོང་གཞི་ཚུ་དྷང་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ལུ་ལ་

རཱིཥ་རྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བ་བྷའི་སྐུ་རཱིཥ་རཥ་
སྐུ་ལཱིཥ།

/ཀུ་སུང་ཐུག་ཏེདྷ/

གླེགཥ་ཕབྷ། དེ་རཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གསུབྷ། (ཁ) ལྷ་

དྷང་རྟེདྷ་སྦེ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ཟཁྲུངཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

རྒྱརནྫོ་ལ་བྷངཟ་གཥྫོརཛྷ་ཐ་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་

ཚུ་གི་རཱི་ཎྫོ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་རཱིཥ། བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་

/ཀུ་རཱིཥ/

/ཀུ་སུང་ཐུག/

ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ། (ཐཔེ)

གྲྭ་ཙང་ཆོཥ་སྡེ་ཚུ་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྐུ་རིབྷ་གདྷང་
/ཀུ་རཱིཥ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་སྫོག་ལཱི་ཏྫོ་པྫོག་ཕཅུག་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྐུ་རིབྷ། ཕསྟདྷ་སྤྱིའི་སྐུ་རིབྷ། (ཐཔེ)

སྐུ་རཱིཥ།

/ཀུ་ཥྫོ/

སྫོག (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་སྫོག་ཐང། ཧ་ཞེའི་སྐུ་སྫོག་

གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་རིབྷ་གྲོ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་རིབྷ།

ནི་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་སྐུ་སྲུང་ཐབྷག་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གྱིཥ་སྤྲུར་སྐུ་ལཱི་སྐུ་འྫོདྷ་ཕུར་དེཥ།
/ཀུ་རིབྷ/

/ཀུ་སུང་རྨ་ མི/

ཐང་སྐུ་ཟཁོཡ་ཚུ་ལཱི་སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་མིའི་ཐབྷག་མི།

ཚུ་གིཥ་སངཥ་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) འྫོངཥ་ཟཛིདྷ་
སྐུ་རིབྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

གཟུགཥ་ཁའི་ལ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ལ་ཐང། དྲག་

རྫོངཥ་སྐུ། སྤྲུར་སྐུ། ངོ་ཕྫོ་ཉིཐ་ཀྱི་སྐུ། (ཐཔེ) རྫོགཥ་
སྐུ་གཟུགཥ།

/ཀུ་ལ/

བྷཇར་ནི་འྫོཐ།
སྐུ་གསུབྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

/ཀུ་སུབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཐང་།

རྫོངཥ་སྫོཐ་རྫོགཥ་ནའི་སྐུ། སྤྲུར་ནའི་སྐུ། (ཐཔེ)

གི་གཟུགཥ། འང་དྷ་ ལཱིཥ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་ལཱིཥ་
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ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་ལཱི་སྐུ་གསུབྷ་ཆ་ཡ་ཙངབྷ་
ཨིདྷ།

སྐུ་ཕཥྫོཐ།

/ཀུ་ཥྫོཥ/

/ཀུའུ/

གདྷཥ་ཙཐ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧང་ཐང་ཡི་གུའི་ཏྫོག་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ལཱི་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོཕ་ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་རྫོ་

ཚུ་གི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་ཕཥྫོཐ། བ་

ཟཁོཡ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཀྱི་སྐུགཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ག་ཅི་གི་

བྷའི་སྐུ་ཕཥྫོཐ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་ཕཥྫོཐ་རཥ་ཕརྟེདྷ་

དྷང་ཚུཐ་ནུག

སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ཕདེ་སྐྱིཐ་བྱུང་ནུག
སྐུ་ཕཥྫོཐ་ཐཕང་ཏང་།
(ཞེ)

/ཀུ་ཥྫོཥ་ཐཕང་ཏང/

/ཀུའུ/

བྱིདྷ་ནའི་ཏྫོཕ་ཙཐ། (ཁ) བྷཐཟ་རྩེཐ་ཀྱི་སྐུགཥ་

ཏང། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་ཕཥྫོཐ་ཐཕང་ཏང་། བ་

ཐང། རྩྫོཐ་ཟགྲདྷ་གྱི་སྐུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ)

བྷའི་སྐུ་ཕཥྫོཐ་ཐཕང་ཏང་། (ཐཔེ) གོངབྷ་ལཱི་སྐུ་

བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཥ་ལཱི་སྐུགཥ་གང་འང་བྷ་ཏྫོཕ་རཥ་

ཕཥྫོཐ་ཐཕང་ཏང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཥྫོང་
སྐུ་སང༌།

/ཀུ་སང/

ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་སྐུགཥ་བྷཆོཐ་ཐ་ནུག
སྐུགཥ་ཁྲབྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

/ཀུཕ/

སྐུགཥ་ཏྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙ་གཎཐ་

(མིང) (རྫོང) སྐུགཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་

བྷཐཟ་རྩེཐ་ཀྱི་སྐུགཥ་ཏྫོ། (ཐཔེ) སྐུགཥ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་
སྐུགཥ་ལྫོག་བྷགུ་ལཱི་སྐུགཥ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག

ཟདི་གིཥ་བྷཐཟ་ཙ་སྐུགན་ཐྫོ།
/ཀུའུ/

/ཀུག་ཏྫོ/

ཕཀོཐ་ཕཀོཐན། (ཁ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྱི་སྐུགཥ་ཏྫོ།

ནི། (ཁ) སྐུགན་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷཐཥ་ཐནྫོདྷ་
སྐུགཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐུགཥ་ཏྫོ་

སྐུགཥ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཕཀོཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(ཐཔེ) འཕ་ཀྱི་སྐུ་སང་ཕར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་

སྐུགན།

/ཀུག་ཁྲབྷ/

ཕཀོཐ་ཥའི་རུའུ་མིག (ཐཔེ) སྐུགཥ་ཁྲབྷ་དྷང་ལཱི་

སང་། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་སང། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་སང་།
ནཥ།

༣. (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་རིགཥ་ཐང་ཟགྲདྷ་

ཕསྡུཡ་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་ རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཐང་ཐཕང་

ཡི།

༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཚུ་གི་

སྐུཐ་ཙང༌།

༡. (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་

/ཀུཥ་ཙང/

(མིང) (རྫོང) ཟཕྲུར་ཚེབྷ་ཀྱི་

དྷང་དྷ་ལཱི་སྐུཐ་ནའི་དྲིར་གོང་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ།

ཨིདྷབྷ་མེདྷབྷ་ཕྱེ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཀོཐ་ནའི་ཏྫོཕ་ཙཐ།

(ཐཔེ) ཟཕྲུར་ཚེབྷ་གྱི་སྐུཐ་ཙང་དྷང་ལཱི་སྐུཐན་ག་ཡ་

ལཱ་ཐང་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཚུ་གི་གདྷཥ་ཙཐ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་

ཟཛིངཥ་ཆེ་ནུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧང་ཐང་ཡི་གུའི་ཏྫོག་ལཱི་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཆོཥ་

སྐུཐ་གཐང་།

རྒྱུགཥ་ཀྱི་སྐུགཥ། བྷཐཟ་རྩེཐ་ཀྱི་སྐུགཥ། (ཐཔེ)

/ཀུཥ་རང/

(མིང) (རྫོང) སྐུཐན་ཐཀྱི་

ནིའི་རག་ཆ་རྐང་གཉིཥབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོཕ་སྫོང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་

ཏགཥ་ཟཁདྷབྷ་ཅིག་གིཥ་སྐུཐ་གཐང་གུ་སྐུཐན་

དྷང་ལཱི་སྐུགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཏྫོཕ་ཚུགཥ།

ཐཀྱི་དེཥ།
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སྐུཐ་ཡྫོ།

/ཀུཥ་ཡྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཚེབྷ་ཕར་ཕར་ཕའི་

ཟཙར་ཕའི་ཕག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱི་སྐུབྷ་ཕག་ཕརྒྱ་

སྐུཐན་གི་ཡག་ཡྫོག་ཐང་སྐུཐན་ཕཎྫོགཥ་ཕཎྫོགཥ་

རུ་ཟཙརཛྷ་བྷཥ།

ནའི་དྲ་དུབྷ། (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐུཐ་ཡྫོ་ལུ་ལ་

སྐུབྷཥ།

ཟདུག

སྐུཐ་ཤུཐ་ཏགཥ་ཡ།

/ཀུཥ་ཤུཥ་ཏཟ་ཡ/

ཞིདྷབྷ་རཥ་རྐངབྷ་སྐུབྷཥ་ཤིག

(མིང) (རྫོང)

སྐུ་བྷཐྫོག

ལུ་ལ་ཟཐུ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཞྫོང་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུཡ་སྟྫོཐ་
(མིང) (རྫོང) རྩ་ཐང་སྔོ་ཤིང་ཚུ་གི་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་བྷཐྫོག་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) གུ་རཱི་
དྲག་ཐབྷཡ་གྱི་སྐུ་བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཨིདྷ།

ཕའི་གོ་ར་ཐང་ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱུ་ཆ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

སྐུཡ་ཕརྗོཐ།

ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕར་གྱི་སྐུཐན།

ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་སྐུཡ་ཕརྗོཐ་ཞུ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྐུཡ་ཕརྗོཐ་ཞུ།

(མིང) (རྫོང) གདྷཥབྷྫོ་གི་པྫོ་སྤུདྷ།

ཐནྫོདྷ་ལཱི་སྐུཡ་ཕརྗོཐ་ཞུ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(བ) (ཐ) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རགན་བྷ་

སྐུཡ་ཟདེཕཥ།

ཕརྐྱངཥ་ནཡ་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) རགན་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཟདེཕཥ་ཞུ་ནི་ཐང་། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སྐུཡ་ཟདེཕཥ་

ཕཞེཥ་ནི་ཟཕཐ་རྩ་ཕཡ་སྫོཐ་དེ་ཝཕཥ་སྐུབྷ་ཐྫོ།
/ཀུབྷ་ཕ/

/ཀུཡ་དེཕ/

གོངབྷ་ལཱི་ཁ་གཎང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བ་བྷ་ལཱི་སྐུཡ་

སྐུབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) པབྷ་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཅིག་གིཥ་གཥྫོརཛྷ་
སྐུབྷ་ཕག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

སྐུཡ་ཕརྗོཐ་ཞུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གི་སྫོཕ་

ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
/ཀུབྷ/

/ཀུཡ་རྗོཥ་ཞུ/

(རྫོང) (ཞེ) སྐུཡ་ན་ཕཎཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བ་བྷ་ལཱི་

(ཐཔེ) སྐུཐནྫོ་གིཥ་རྨགན་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་

སྐུབྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུཡ་

ཐང་། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སྐུཡ་ཕརྗོཐ་ཞུ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཚེབྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐུཐན་ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་

/ཀུཥན/

/ཀུཡ་རྗོཥ/

ཟདེཕཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བ་བྷ་ལཱི་སྐུཡ་ཕརྗོཐ་ཞུ་ནི་

གཡུཥ་ཡ་སྐུཐན། ཀ་ན་སྐུཐན། བུ་ཡ་སྐུཐན།

སྐུཐནྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གཟིགཥ་ཀྱི་སྐུ་བྷཐྫོག་ཐང། སྒྲོར་བྷའི་སྐུ་བྷཐྫོག

ནགཥ་ཀོ་ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྤུ་རཥ་ཕཞྫོ་

ལ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཀུའུདྷ་བྷཐྫོ/

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཕཀྱག་ཐང་ཁ་ཐྫོག (ཁ) སདྷ་ཡཥ་

ཁོ་བྷ་རཥ་སྐུཐ་ཤུཐ་ཏགཥ་ཡ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།
/ཀུཥན/

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) རྐངབྷ་སྐུབྷཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་

སྐུཐན་ཥ་གཞི་ཐཀཡནྫོ་བྷགུ་ལཱི་མེ་ཎྫོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་

སྐུཐན།

/ཀུབྷ/

ཞུ་ནི་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) བ་བྷ་ལཱི་སྐུཡ་ཟདེཕཥ་ཞུ་ཕ་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་བྷཡ་སྒུག་

ཅིདྷ་སྡིག་ན་ཨིདྷ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་རགན་གཉིཥ་ཐང་། པུ་བྷྫོ་གཉིཥ། དེ་

སྐུཡ་ན།

རཥ་ཐཔྱརཛྷ་ཕརྩིཥ་སྟེ་བྷར་ལྔ་ཥ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་

/ཀུཡ་ན/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

ལཱི་རྒྱཕ་རཥ་ཞུ་ཕའི་སྫོཐ་ཚིག (ཐཔེ) གོངབྷ་ལཱི་སྐུཡ་
ན་ཞུ་ནི་མི་ཟྫོང་།
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སྐུཡ་ན་ཕཎཕ།

/ཀུཡ་ན་ཎཕ/

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་རྒྱཕ་རཥ་བྷ་ཕཏུཕ་

སྲུང་ཟགག་ནའི་སྐུར་སྫོཕ་ཅིག་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྫོཐ་ནུག

ནའི་གཎབྷ་སཕ་ནི། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སྐུཡ་ན་

སྐེ།

ཕཎཕ་ནི་ཐང་། བྷཁདྷ་ནྫོ་ལཱི་སྐུཡ་ན་ཕཎཕ་ནི་ཚུ།

བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་གི་སྐེ་ལཱི་རྒྱདྷ་ཆ་ཕཎགཥ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སྐུཡ་ན་ཕཎཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྐུར།

/ཀུཥ/

ནུག

(བ) (ཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་

སྐེ་ཐཀཡ་སྐེ་ཐབྷཡ།

ཕཅུག་ནི། (ཁ) ལཱ་སྐུར་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་
/ཀུཥ་ཋ/

(མིང) (རྫོང) ཕམག་ཟཐུ་

ལྷ་ཁང་གི་སྐེ་ཐཀཡ་སྐེ་ཐབྷཡ་ཐང་། བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་
སྐེ་ཐཀཡ་སྐེ་ཐབྷཡ་ཚུ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞིཥ་ཚུ་གུ་སྐེ་

ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕའི་གཥར་ཕལཐ། (ཁ)

ཐཀཡ་སྐེ་ཐབྷཡ་གཎང་ཐགོ།

རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུའི་སྐུར་ཕསྒྲགཥ་ཐང་།

སྐེ་ཐཀྲིཥ།

རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་སྡེའི་སྐུར་ཕསྒྲགཥ (ཐཔེ) ཥ་

སྐེ་ཐཀྲིཥ་ཐཀྱི་ནི་འྫོཐ།

ཟདེབྷཥ་ངོ་ཚུ་སྐུར་ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

སྐེ་སྐོཡ།

(མིང) (རྫོང) བྫོ་སྟྫོཕཥ་ཕསྐྱེཐ་

སྐེ་ཟཁོཡ།

གིཥ་མི་སྡེ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་སྐུར་བྷ་
/ཀུཥ་ཚི/

(མིང) (རྫོང) སྐེ་སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ།

བུབྷྫོ་གིཥ་ཕཎགཥ་ཟྫོང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ལཱ་

སྐེ་སྒོ།

/ཀེ་རྒོ/

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཨོར་ཀོ་གུ་སྒོ་

རྐྱཕ་སྟེ་གཎང་ཕའི་ལབྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་སྐེ་སྒོ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་སྐུར་ཚིག་ལུ་ལ་སཕ་དེཥ།
/ཀུཥ་སྫོཕ/

/ཀེ་ཁོཟྫོ/

(ཁ) བུ་བྷྫོའི་སྐེ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཧའི་གི་སྐེ་ཟཁོཡ་ཟདི་

ཟཕཐ་ཟེཡ་སཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་བུ་ཙ་ལཱི་
སྐུར་སྫོཕ།

(མིང) (རྫོང) ཨོར་ཀོ་གུ་ཕཎགཥ་

ཅིག་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟྫོང་དེཥ།

ཐགོ་ནའི་སྐུར་བྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) བབྷ་

སྐུར་ཚིག

/ཀེ་ཀོཟྫོ/

ནའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ) བུབྷ་ཅུང་ཟདི་གིཥ་བྱུ་རཱི་སྐེ་སྐོཡ་

ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཆོཥ་ཟཕཐ་

གདྷང་ཡི།

(མིང) (ཆོཥ) ཨོར་ཀོ་གུ་ཐཀྱི་

/ཀེ་ཊི/

ཕའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱངབྷ་ཐ་

གདྷཥ་གཞུང་གི་རྒནྫོ་ཕམག་ཟཐུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒནྫོ་གི་
/ཀུཥ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) ལྷ་

ཅིག་ཁ་ལཱི་ཕཎང་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོདྷ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག (ཁ)

བྷ་ཡདྷབྷ་ཅིག་ཁཡ་ཟདེབྷཥ་ངོ་ཚུ་གིཥ་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་

སྐུར་བྷ།

/ཀེ་ཀ་ཀེ་རྨ/

ཁང་ཐང་རྫོང་གཞིཥ་ཚུ་གི་གྱང་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཟཙབྷ་

ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཟེཡ་སྐུར་ཐྫོ།
སྐུར་ཕསྒྲགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཨོར་ཀོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཀེའེ/

རྐྱཕ་མིའི་ལབྷཥ་ཟདི་ཐབྷ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་སྐུར་

སྐེ་ཆ།

བྷ་ཟཕཐ་མིའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཅིག (ཁ) ལབྷཥ་སྲུང་

/ཀེ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) སྐེ་སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

བུ་བྷྫོའི་སྐེ་ཆ། (ཐཔེ) སྐེ་ཆ་ལཱི་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཟགག་སྡེ་དྷང་ལཱི་སྤེར་རྒྱཕ་ཐང་སྒྲིག་ཐནྫོདྷ་གཉིཥ་
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སྐེ་ཆཥ།

/ཀེ་ཆེ/

སྐེ་ཏག

/ཀེ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) སྐེ་སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐེཐ་ཏག་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཀོཛྷ་

(མིང) (རྫོང) ཨོར་ཀོ་གུ་ཕཎག་ནིའི་

སྐེཐ་ན།

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྐེ་ཆཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

གི་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཏགན། (ཁ) རྟའི་སྐེ་ཏག་ཐང་། གླང་གི་སྐེ་ཏག

ན། རིའི་སྐེཐ་ན། (ཐཔེ) སྐེཐ་ན་ལཱི་སྐེཐ་ཡགཥ་

ཅིག་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག
/ཀེ་རབྷ/

ཕཅིང་ནི་འྫོཐ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཚེབྷ་དྲུཕ་ཟཐུཛྷ་

སྐེཐན།

ཐ་ཚེབྷ་ཁ་ཕསྐང་ནི་གི་རིབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་དྲུཕ་

/ཀེ་གཐབྷ/

/ཀེན/

༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོཐ་

སྟྫོཐ་ཐང་ཁོཐ་སཐ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་བྷཙབྷཥ་སྐེཐ་ཡགཥ་

ཟཐུ་མི་ཅིག་གིཥ་དྷྫོཡབུ་མིག་གསུབྷ་གུ་སྐེ་སབྷ་
རྐྱཕ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐེཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

གཟུགཥ་ཀྱི་སྐེཐ་ན། ཤིང་གི་སྐེཐ་ན། བག་གི་སྐེཐ་

ཕའི་སྐེ་ཏག་ཚུ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་གུ་སྐེ་ཏག་ཐབྷཡནྫོ་
སྐེ་སབྷ།

/ཀེ་ན/

ཕཅིང་ཥ། (ཁ) གཟུགཥ་ཀྱི་སྐེཐན། (ཐཔེ) སྐེཐན་
ནཱཛྷ་ཐ་ཙ་ཆུ་སང་ནིའི་སྫོར་འྫོཐ།

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཏགན་ཐང་རགན་ར་

/ཀེན/

༢. (མིང) (རྫོང) སྟྫོཐ་ཐང་སཐ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་མི་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་གི་ཨོར་ཀོ་སབྷ་ནའི་

བྷཙབྷཥ། (ཁ) གཟུགཥ་ཀྱི་སྐེཐན། ཤིང་གི་སྐེཐན།

སྐེ་ཐཡ།

གམང་ཆུའི་སྐེཐན་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྩབྷ་ཁུག་གི་སྐེ་སབྷ་དེཥ།
/ཀེ་ཐཟ/

བག་གི་སྐེཐན། རིའི་སྐེཐན། (ཐཔེ) སབྷ་གྱིཥ་

(མིང) (རྫོང) ཨོར་ཀོ་གུ་ཕཙུགཥ་

ནའི་ཐཡ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་སྐེ་ཐཡ་ཕཞེཥ་ཏེ་
བྫོདྷ་དེཥ།
སྐེག

/ཀེག/

སྐེཐ་ནའི་ཎང་།

(མིང) (རྫོང) ཀག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྫོ་

གུ་སྫོ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྐེཐ་ཚིགཥ།

པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟླྫོག་ཏཕཥ་རིབྷ་གྲོ་ཚུ་ཟཕཐ་

/ཀེ་ཚི/

(མིང) (རྫོང) སྐེཐན་གི་བྷཐུཐ་

བྷཙབྷཥ་ཀྱི་རཱི་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ལྗིཐ་ཅདྷ་ཟཐུཛྷ་ཐ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

སྐེཐ་ཚིགཥ་ཐཀྲུག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

སྐེཐ་ཏག

སྐེ་ཡགཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) སྐེཐན་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་

/ཀེ་ཡ/

(མིང) (རྫོང) གོ་གྱོདྷ་ཐཀྱི་ཡ་

ཐཀྱིཥ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་ཕཅིང་ནིའི་

ཏགན། (ཐཔེ) སྐེཐ་ནཡ་ཏགན་ཕཎགཥ་ཏེ་ཆུ་དྷང་

ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཕར་གྱི་སྐེཐ་ཡགཥ་

རྩར་རྐྱཕ་ནི་ལྷཕ་དེཥ།
/ཀེ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) སྐེཐན་གི་

རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་གི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) སྐེཐ་ནའི་ཎང་

སྐེག་ཐང་། ཟླ་སྐེག ཝག་སྐེག (ཐཔེ) རྫོ་སྐེག་

/ཀེ་ཏ/

/ཀེ་པི་ཎང/

ཅིག་ཕཅིང་དེཥ།

༢. (མིང) (རྫོང) སྤང་ཏགཥ་ཟཏག་མི་ཚུ་གི་

སྐེཐ་ཡགཥ།

སྐེཐ་ན་རཥ་ཚུཡ་སྐྱོཡ་མི་གི་ཏགན་རྒྱ་སྫོབྷ་སུ་སྦེ་

ཟདྲ།
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/ཀེ་ཡ/

(མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཡགཥ་ཐང་
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སྐེཐ་རུ།

/ཀེ་རུ/

(མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཡགཥ་ཐང་ཟདྲ།

སྐེཐ་རུག་སྒོདྷ་ཐེ།

/ཀེ་རུ་རྒོཥདྷ་ཐེ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་

ཐྫོ། རྩྭ་སྐོང་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་ཙྫོང་

གྱི་ཡཕ་གཥར་གྱི་ཏྫོག་བྷཏཟ་ཕཡ་གསུབྷ་རཥ་པཡ་

ཕམྫོང་སྟེ་ཏི་རཱི་ལུ་ལ་སྐོང་ཐྫོ།

ཕཙུགཥ་ནའི་ཤིང་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཡཕ་གཥར་གྱི་

སྐོངཥ།

སྐེཐ་རུག་སྒོདྷ་ཐེ་ཟདི་ཤིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་
/ཀེ་ཤེ་ཅཕ/

/ཀོང/

༡. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྐོང་ཐྫོདྷ་ཧང་

༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐུགཥ་ཐབྷ་སྐོངཥ་ཤིག (ཐཔེ)

ཕཙུགཥ་ཐགོ།

སྐེཐ་ཕཤེཐ་རྐྱཕ།

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕསྒྲོབྷ་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་སྐོང་

/ཀོང/

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཐབྷ་སྐོངཥ་ཤིག

༢. (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐོང་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) མི་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་གི་སྐེཐ་ནཡ་

ཟདྲ། (ཁ) ཏི་རཱི་སྐོངཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་ཏི་རཱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་མི་གཉིཥ་སྐེཐ་

སྐོབྷ།

ཕཤེཐ་དེ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཁ) སྐེཐ་ཕཤེཐ་རྐྱཕ་

སྐོངཥ་ཤིག

ཕཤེཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
སྐང་།

/ཀང/

/ཀོ/

སྐོ་ཕ།

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྐོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རུ་

སྐོབྷཥ།

སྐོཡ།

ཕཀར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཀོ་ཝ་སྦེ/

༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ནཐ་སྐོཡ་ཟགྱིཡ་ནི།

ཀྱིཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་སྐོཡ་ཐྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

/ཀོཡ/

ཕཝག་ཟཕཐ་ནུག
/ཀོང/

/ཀོཡ/

(ཁ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་སྐོཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧང་རྒཥ་

(རྫོང) སྐོ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག་སྐོ་

སྐོང༌།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁ་སྐོབྷཥ་ཅི།

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་

སྐོ་ཕཝག་ཟཕཐ།

/ཀོབྷ/

(ཁ) ཁ་སྐོབྷཥ་ནུག ཁ་སྐོབྷཥ་ཅི། (ཐཔེ) ང་ཁ་མ་

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐོ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀོ་ཛྷ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཟཐུང་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ནི།

(ཁ) ཁ་སྐོབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཁ་སྐོབྷ་ཐྫོ།

ཕ་སྐང་ཐྫོ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཐབྷ་སྐང་ཐྫོ།
སྐོ།

/ཀོབྷ/

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

གདྷཥ་སྐོཡ་ཐྫོ། ཁྲོབྷ་སྐོཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ངེ་གི་

༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ལྷ་ཐང་བ་བྷ་ར་

ཧ་ན་གིཥ་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ལུ་ལ་ཡ་སྐོཡ་ཐྫོ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ཕཅུག་ནི་

/ཀོཡ/

༣. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཆོཥ་ཕལཐ་ནི། (ཁ) ཆོཥ་

ཐང་། འང་དྷ་ཐུགཥ་ཚིབྷ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) སྫོཕ་

ཟཁོཡ་སྐོཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་

གིཥ་བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཐབྷ་སྐོང་ཐྫོ།

སྐོཡ་རྐྱཕ།

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་སྐོང་ཐྫོ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) སྫོཕབྷ་

སྐོཡ་ཐྫོ།

/ཀོ་ཅཕ/

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟགདྷ་ཐང་གོ་

སྐཕཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཁ) ལཱ་གི་སྐོཡ་རྐྱཕ་ཐང་།
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ཏྫོཕ་རབྷ་གྱི་སྐོཡ་རྐྱཕ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ངེ་གི་སྐོཡ་

སྐོཡ་རཥ།

སྐོཡ་ཆ།

རཥ་པབྷ་གྱིཥ་ཤེཥ་ཐགོ།

རྐྱཕ་ཨིདྷ།

/ཀོ་ཆ/

དྷངཥ་ན་སྐོཡ་ཆ། ཥང་པྫོཐ་སྐོཡ་ཆ། གཞཟ་ཟླཛྷ་

སྐོར།

སྐོཡ་ཆ། (ཐཔེ) གཞཟ་ཉིབྷ་སྐོཡ་ཆ་བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་
སྐོཡ་ཆ་ཅིག

/ཀོ་ཆ་ཅི/

སྐོར་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཇ་བྷངཡབྷྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་སྐོར་

(ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་ཅིག (ཁ) ལྔ་

ཐྫོ།

སྐོར་ཕ།

ཕརྒྱ་སྐོཡ་ཆ་ཅིག་གི་ཉོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཅི།
/ཀོ་ཎབྷ/

སྐོཥ།

(མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

སྐྱ།

རཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་སཕ་ནའི་ཕསཕ་བ། (ཁ) པ་བྷའི་

སྐོཡ་ཏག

/ཀོ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) རབྷ་ཕསྐོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) རདྷ་ཐེངཥ་ཐང་

/ཅ་ཊུང་ཊུ/

སྐྱ་ཁ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱ་ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ།
(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སྐྱ་

/ཅ་ཁ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕམྫོག་ཁ། (ཁ) རྒྱོ་གི་

རྫོ་རྒྱུཥ་ཐང་། བྷཇེ་ཐང་སྟུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཚིག་ཚུ་

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀོ་རབྷ/

སྐྱ་ཀྲུང་ཀྲུ།

ཟདུག

ཙྫོཐ་ཕྱེཐ་ཀ་ཟགོཡཛྷ་བྷཥ།
སྐོཡ་རབྷ།

/ཅ་ཀ/

ཀྲུང་ཀྲུ། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་ལཱི་ཧ་ལཱི་སྐྱ་ཀྲུང་ཀྲུ་ཅིག་

ལྫོ་ཐེངཥ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་སྐོཡ་ཐེངཥ་གཅིག་རྐྱཕ་ཐ་ཆུ་
/ཀོཡ་ཛྷ/

སྐྱ་ཐཀཡ།

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། (ཁ) ཧ་ལཱི་སྐྱ་ཀྲུང་ཀྲུ། ར་ཕུག་སྐྱ་

ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་འུ་སྡུགན་ཨིདྷ།

སྐོཡ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) མི་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་སྐྱེ་མི་སྐྱ།

(ཐཔེ) མི་རྫོ་རྒདྷ་རྒཥ་ཚུ་ལཱི་སྐྱ་ཐཀཡ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ།

རབྷ་སྐོཡ་ཏག་ཐུང་ཀུ། (ཐཔེ) རབྷ་སྐོཡ་ཏག་རིངབྷྫོ་
/ཀོ་ཐེང/

/ཅ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྐོར་ཐང་ཟདྲ།

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྐོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀོཥ/

ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ།

ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་རིང་ཙཐ། (ཁ) རབྷ་སྐོཡ་ཏག་རིངབྷྫོ།

སྐོཡ་ཐེངཥ།

/ཀོཥ་ཛྷ/

(ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་ཁའི་སྐྱ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སྐྱ་ཕཞྫོ་

སྐོཡ་གཎབྷ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་བུ་ཚུ་ལཱི་སྐོཡ་གཎབྷ་
སཕ་སཕ་ནི་འྫོཐ།

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྲྫོཐ་

/ཀོཥ/

ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཟཁོར་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཇ་སྐོར་ཐྫོ། ཆུ་

ཕཅུ་སྐོཡ་ཆ་ཅིག ཕརྒྱ་སྐོཡ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་
སྐོཡ་གཎབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཏཐ་ཁ། (ཁ) ཁོ་གི་

སྐོཡ་རཥ། བྷྫོ་གི་སྐོཡ་རཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་སྐོཡ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་ཅིག་ཁཡ། (ཁ)

ཕཡ་ཟགྱོ་གེ།

/ཀོ་ལུ/

ཕཙུགཥ་ཏེ་སཕ་ནི་ཅིག་ལཱི་སྐྱ་ཁ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྒོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ་

(ཐཔེ) མི་རྒྱོ་ཟེ་ཟདི་གིཥ་སྐྱ་ཁ་ལུ་ལ་སཕ་བྷཥ།

ནའི་རབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་སྐོཡ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕ་

སྐྱ་ཁཕ།

ཅིདྷ་དུཥ་ཙྫོཐ་ལུ་ལ་ཟགོཡ་ཟྫོང།

/ཅ་ཁཕ/

(མིང) (རྫོང) སྐྱ་པཡ་ཚུཡ་ཕྱེ་ནི་

ཐང་ཕཤེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཎཕ་ནའི་ཁཕ་
ཀྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཅིག་གིཥ་བྷྫོ་ཡའི་སྐྱ་
རིངབྷྫོ་ཟདི་གུ་སྐྱ་ཁཕ་ཕཎཕ་སྫོཐ་ནུག
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སྐྱ་ཁེག་ཁེ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་

/ཅ་ཁེ་ཁེ/

སྐྱ་སྒོཡ་སྒོ།

སྦེ་འྫོཐ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་པག་ལ་སྐྱ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་ཕམྫོ་
ཕཝག་ནུག

སྐྱ་ཁོག་རྫོག་ཁོ།

/ཅ་ཁོ་རྫོ་ཁོ/

ཐཀཡནྫོ་ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྷཡ་

སྐྱ་སྒོཡ་སྒོ། ཟླཛྷ་སྐྱ་སྒོཡ་སྒོ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔའི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

ཟླཛྷ་ཟདི་སྐྱ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ལཡ་ཐ་ནུག

འར་ཏེ་ཏར་ཁ་ཟཙབྷཥ་སྦེ་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

སྐྱ་ཇིཕ་ཇི།

ཁོ་གིཥ་གོ་ར་སྐྱ་ཁོག་རྫོག་ཁོ་ཅིག་གྱོདྷ་ཏེ་ཟདུག
སྐྱ་གྱི།

/ཅ་གི/

/ཅ་རྒེཛྷ/

ཕཝག་ནུག
སྐྱ་ཎང་ཎ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན།

རཱི་ཎྫོ་སྐྱ་ཎང་ཎ། ཕརཐ་དུ་སྐྱ་ཎང་ཎ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྒྱཥཛྷ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་

(ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རཱི་ཎྫོ་སྐྱ་ཎང་ཎ་ལུ་

གི་གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་ཟཐུང་ཆུ་སྐྱ་རྒྱཥཛྷ་ཅིག་མིདྷ་
སྐྱ་རྒྱཥ་སི་སི།

/ཅ་རྒེ་སི་སི/

ལ་ཟདུག

སྐྱ་ཏེཕ་ཏེ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཎབྷ་ཐྫོདྷ་

ཏེཕ་ཏེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) རའི་བྷགུ་རཥ་ཟླཛྷ་

ཕཞྫོ་སྟེ་སཕ་ནི། (ཁ) བྫོ་སྐྱ་རྒྱཥ་སི་སི་སྦེ་སཕ་ནི་

སྐྱ་ཏེཕ་ཏེ་སྦེ་ལཡ་ཐ་ནུག

ཐང་། ཟཕཐ་ཕཝག་སྐྱ་རྒྱཥ་སི་སི་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཚུ།

སྐྱ་གཎབྷ།

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བྷྫོ་ཡའི་སྐོཡ་རཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་སྐྱ་རྒྱཥ་སི་

སྐྱ་སྒོགན།

/ཅ་རྒོན/

(མིང) (རྫོང) ངོ་ཙ་ཕའི་གཎབྷ།

གཎབྷ་ག་ཏྫོཕ་སྦེ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་ལུཕ་

སྐྱ་ཕཎྫོག་མི།

/ཅ་ཎྫོ་མི/

(མིང) (རྫོང) སྐྱ་ཕཎྫོག་ནིའི་

ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྐྱ་ཕཎྫོག་མི་ལུ་ལ་

སྒོགན་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་བྷགོདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་

ཟདུག

ཐ་སྐྱ་སྒོགན་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཅ་རྒང་རྒ/

/ཅ་ཎབྷ/

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ་ལཱི་སྐྱ་

ཏེབྷ་སྦེ་དྲིབྷ་ངཡ་དྲགཥ་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

སྐྱ་སྒང་སྒ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

/ཅ་ཏེཕ་ཏེ/

ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) མེ་སྐྱ་ཏེཕ་ཏེ། ཟླཛྷ་སྐྱ་

ཐག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྫོབྷ་སྦེ་

སི་སྦེ་སཕ་ནི་ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

/ཅ་ཎང་ཎ/

ཐཀྱུཥ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཤིང་སྐྱ་ཎང་ཎ།

(ཁ) ཏི་རཱི་སྐྱ་རྒྱཥཛྷ་ཅིག་ཟདུག་ག ཥ་གཞི་སྐྱ་

ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

སྐྱ་ཇིཕ་ཇི། (ཐཔེ) ར་ཕུག་སྐྱ་ཇིཕ་ཇི་སྦེ་ཟཕར་

ཕཎྫོག་ནིའི་གྱི་ཅུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་སྐྱ་
སྐྱ་རྒྱཥཛྷ།

/ཅ་ཇིཕ་ཇི/

མང་མ་ཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཥྫོདྷ་སྐྱ་ཇིཕ་ཇི། ཟབུན་

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་སྐྱ་

གྱི་ཅིག་ཕཝག་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

/ཅ་རྒོཡ་རྒོ/

སྐྱ་ཏྫོཡ་ཏྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱ་སྒོཡ་སྒོ་ཐང་

/ཅ་ཏྫོ་ཏྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

ཁ་གཎྫོཡ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་ཁའི་སྐྱ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཐྫོང་སྐྱ་སྒང་སྒ་སྦེ་ཟདུག

སྐྱ་ཏྫོཡ་ཏྫོ་སྦེ་ཟདུག ཕ་བྷྫོ་སྐྱ་ཏྫོཡ་ཏྫོ་སྦེ་ཆགཥ་
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ནུག་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) གངཥ་རི་གུ་ཁཛྷ་སྐྱ་ཏྫོཡ་ཏྫོ་

སྐྱ་ནྫོག་ནྫོ།

སྐྱ་ཏར་ཏར།

ནྫོ། (ཐཔེ) ར་གུ་ཆུ་ཐཀཡ་མེ་ཎྫོག་སྐྱ་ནྫོག་ནྫོ་ཅིག་

སྦེ་རྐྱཕ་ཐ་ནུག

/ཅ་ཐེ་ཐེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

ལཡ་ནུག

གཐྫོང་སྐྱ་ཏར་ཏར། གོ་ར་སྐྱ་ཏར་ཏར། (ཐཔེ)

སྐྱ་སྤུ་རྫོག

སྫོཕ་གྲྭ་གི་སྒྲིག་གོ་ཚུ་ག་ཡ་སྐྱ་ཏར་ཏར་འཡ་ཥྫོ་
སྐྱ་དུང་དུ།

/ཅ་དུང་དུ/

སྐྱ་ཕུཐ།

ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་སྐྱ་ཕུཐ་ཕཎྫོག་ནི་འྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

སྐྱ་ཕེར་ཕེ།

/ཅ་རྡུ་རྡུ/

ཕཝག་ནུག
སྐྱ་པྫོག་པྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁུ་ཕ་གི་རིགཥ་

/ཅ་སྫོབྷ་སྫོ/

སྐྱ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱ་སྡུཡ་སྡུ་ཐང་

/ཅ་རྣུབྷ/

/ཅ་ཕྲྫོཥ་ཕྲྫོཥ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

སྐྱ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། ཧ་ལཱི་སྐྱ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་སྐྱ་ཟཕྲྫོཥ་

ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཆུའི་རྫིང་དྷང་ལཱི་ཆུ་ག་ཡ་སྐྱ་སྫོབྷ་
སྐྱ་སྣུབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

ཐཀཡནྫོ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ར་ཕུག་

ཟདྲ། (ཁ) ཨོབྷ་ཆུ་སྐྱ་སྫོབྷ་སྫོ། ཟབྱུང་ཆུ་སྐྱ་སྫོབྷ་སྫོ་
སྫོ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

/ཅ་པྫོ་པྫོ/

པྫོག་པྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྡུ། ཐཡཛྷ་སྐྱ་སྡུཡ་སྡུ། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཆུ་སྐྱ་
སྐྱ་སྫོབྷ་སྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

ཟཙབྷཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཐྫོང་སྐྱ་

ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཨོབྷ་སྐྱ་སྡུཡ་
སྡུཡ་སྡུ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

/ཅ་ཕེ་ཕེ/

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་སྐྱ་ཕེར་ཕེ་སྦེ་ཕམྫོ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྐྱ་རྫོཕ་རྫོ་སྦེ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྐྱ་སྡུཡ་སྡུ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་གཥཡ་སྐྱེཥ་

སྐྱ་ཕུཐ། སྫོབྷ་ན་ཞུའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སྐྱ་ཕུཐ། (ཐཔེ) ཧ་

ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕརཐ་དུ་སྐྱ་རྫོཕ་རྫོ།
ཅིག་ཟདུག

/ཅ་ཕུཥ/

གྲ་ཅིག་ཕུཐ་སྦེ་ཕཎྫོག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཧ་ལཱིའི་

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གངཥ་རི་གུ་ཁཛྷ་སྐྱ་དུང་དུ་སྦེ་

/ཅ་རྫོཕ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) སྐྱ་ཨོ་ཡྫོག་ཐང་

ཐང་སྫོབྷ་ན་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་སྤྱི་གཙུག་རཥ་སྐྱ་དུབྷ་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) ཟླཛྷ་སྐྱ་དུང་དུ། མེ་སྐྱ་དུང་དུ།

སྐྱ་རྫོཕ་རྫོ།

/ཅ་པུ་རྫོ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་སྐྱ་སྤུ་རྫོག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

ཆགཥ་ཆེ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

གཥར་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཡྫོ་ཁྱི་སྐྱ་ནྫོག་

ཐཀཡནྫོ་ཏར་གོ་རིར་རི་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ)

ནུག

/ཅ་ནྫོ་ནྫོ/

ཟཕྲྫོཥ་ཅིག་སྐྱེཥ་ཐ་ནུག
སྐྱ་ཕར་ཕར།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/ཅ་བེ་བེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

ཐཀཡནྫོ་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཁའི་

སྐྱ་གུ་ཐབུཡ་ནིའི་ཧུབྷ། (ཐཔེ) སྐྱ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་སྐྱ་

ནགཥ་ཀོ་སྐྱ་ཕར་ཕར། རྐངབྷ་སྐྱ་ཕར་ཕར་ར་

སྣུབྷ་ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ།
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ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་རྫོག་བྷ་རྐྱང་རྨུཡ་

སྐྱ་ཡུག་ཡུ།

སྐྱ་ཕྫོ།

ཡུ། ཡཥ་སྐྱ་ཡུག་ཡུ། (ཐཔེ) སྒང་ཎྫོ་གུ་ཐཡ་སྐྱ་ཡུག་

རྐྱཕ་སྟེ་ཁ་སྐྱ་ཕར་ཕར་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ལཥ་ཆེ་སུ་ཅིག (ཁ) ཙྫོདྷ་སྐྱ་ཕྫོ། ཙྫོཥ་གཞི་སྐྱ་ཕྫོ།

ཡུ་སྦེ་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

(ཐཔེ) ཡཥ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་བྷགུ་ལཱི་ཙྫོདྷ་སྐྱ་ཕྫོ་གིཥ་མེ་

སྐྱ་ཡེར་ཡེ།

ཎྫོག་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
/ཅའུ/

གཐྫོང་ཟདི་སྐྱ་ཡེར་ཡེ་ཅིག་ཟདུག

དྲགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཧ་རྟག་ཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་སྐྱ་

སྐྱ་འྫོཡ་འྫོ།

ཕྫོ་ཞ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) སྐྱ་གུ་ཐབུཡ་ནིའི་

ཟཏྫོདྷ་དེཥ།
སྐྱ་རིཕ་རི།

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/ཅ་ཙཕ/

(མིང) (རྫོང) སྐྱའི་ཙཕ་བྷ། (ཐཔེ)

/ཅ་ཙབྷ/

སྐྱ་ཞེར་ཞེ།

/ཅ་ཞེ་ཞེ/

/ཅ་རིཕ་རི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

རིཕ་རི། ཟྫོཐ་སྐྱ་རིཕ་རི། སྐཡབྷ་སྐྱ་རིཕ་རི། (ཐཔེ)
དྲྫོ་ན་གདྷབྷ་སྐྱ་རིཕ་རི་ཅིག་རཥ་རྫོང་ཟྫོང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) སྐྱ་འྫོཐན་ཐང་

སྐྱ་རུ་སྫོ་རུ།

མེཐ་ནའི་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) སྐྱ་བྷཙབྷཥ་ཕཐཟ་སྟེ་ཕ་
སྤུ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱ་ཡུག་ཡུ་ཐང་

ཐཀཡནྫོ་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གདྷབྷ་སྐྱ་

ཕྱི་རྒྱར་གྱི་སདྷ་ཁང་ཚུ་དྷང་སྐྱ་ཙཕ་ཕསྒྲིག་ནི་འྫོཐ།
སྐྱ་བྷཙབྷཥ།

/ཅ་འྫོ་འྫོ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) རའི་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཟྫོཐ་སྐྱ་འྫོཡ་འྫོ་ཅིག་

སདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་གྱི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐྱ་སདྷ་བྷ་
སྐྱ་ཙཕ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡ་

སྐྱ་ཡེར་ཡེ། མེ་ཎྫོག་སྐྱ་ཡེར་ཡེ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཉུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ) ལཱ་སྡུག་

/ཅ་སྨེདྷ/

/ཅ་ཡེ་ཡེ/

ནྫོའི་བྷཐངཥ་བྷཥ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གཐྫོང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལ་ཕསྲེ་མེཐ་ན་ཐང་། ཙྫོ་ཎྫོ་

སྐྱ་སདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་

གཡུག་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐཡ་སྐྱ་ཡུག་

(མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་གྱི་ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ ་

/ཅའུ/

/ཅ་ཡུ་ཡུ/

/ཅ་རུ་སྫོ་རུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཙྫོ་

བྷ་ཙྫོ་ཅིག་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
(ཁ) ཨེ་པཱར་སྐྱ་རུ་སྫོ་རུ། གླི་སྐྱ་རུ་སྫོ་རུ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡ་

ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་ལི་སྐྱ་རུ་སྫོ་རུ་སྦེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནྫོའི་བྷཐངཥ་ཝདྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

སྐྱ་རུངཥ།

ཨོབྷ་གཎྫོཡ་ཏེ་ཨེདྷ་ཎ་ག་ཡ་སྐྱ་ཞེར་ཞེ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

/ཅ་རུང/

(མིང) (ཆོཥ) དྲྫོ་ན་གདྷབྷ་དྷངཥ་

ཡདྷབྷ་ཅིག་ཁཡ་ལཡ་ཕའི་ཟྫོཐ།

སྐྱ་ཟིང་དྲགཥ། /ཅ་ཟིང་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་ཐང་

སྐྱ་རུངཥ་ཏ་བྷ།

བྷགུ་ཟིང་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལཱ་སྐྱ་ཟིང་ཀྲག

/ཅ་རུང་ཏ་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) དྲྫོ་ན་

གདྷབྷ་དྷངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཆ་ཏ་བྷ།

ཟཆཡ་གཞི་སྐྱ་ཟིང་ཀྲག་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) རྫོ་

སྐྱ་རུངཥ་ཐང་ནྫོ།

ཐཀྲུབྷ་ནི་གི་ལཱ་ཟདི་སྐྱ་ཟིང་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ཅ་རུང་ཐང་ནྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) དྲྫོ་ན་

ཏྫོ་ཡངཥ་ཀྱི་ཟྫོཐ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནའི་དུཥ།
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སྐྱ་ལུཕ་ལུ།

/ཅ་ལུཕ་ལུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡ་

སྐྱ་སཥ་སཥ།

ནྫོའི་བྷགུཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ལུཕ་ཏེབྷ་ཟཙབྷཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་
/ཅ་ལབྷ་ལ/

གཐྫོང་སྐྱ་སཥ་སཥ། ཙྫོདྷ་སྐྱ་སཥ་སཥ། (ཐཔེ) ལྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

བྲིཥན་ཟདི་གིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཙྫོདྷ་སྐྱ་སཥ་སཥ་སྦེ་ཕཎང་

ཐཀཡནྫོ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྫོག་བྷ་སྐྱ་

ཕཝག་ནུག

ལབྷ་ལ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱི་ཀོཕ་ཎ་རྐྱར་ཅུང་དྷང་

སྐྱ་ལྷཕ་ལྷ།

རྫོག་བྷ་སྐྱ་ལབྷ་ལ་སྦེ་ཟདུག
སྐྱ་ཥང་ཥ།

/ཅ་ཥང་ཥ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

ཟཕར་ཏེ་ཕཞྫོ་རྐྱཕ་དེཥ།
སྐྱ་ཨོ་ཡྫོ།

མེཐ་ནཡ་སྐྱ་ཥང་ཥ་ཟདུག

སྐྱང༌།

ཡཥ་སྐྱ་སི་སི། (ཐཔེ) གོ་གྱོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རག་

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) འངཥ་ཆག་གཎང་ནི།

/ཅང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་

(ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་མི་སེཡ་ལཱི་འུཡ་ལཱ་ཕརྒྱུག་ནི་ཚུ་

ཕཀཟ་དྲིདྷ་སྐྱང་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་ཡ་གདྷབྷ་སྐྱ་སེང་སེ་སྦེ་

ཟདུག

/ཅ་ཥྫོཕ་ཥྫོ/

༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཐང་

(ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་སྐྱང་ཐྫོ།

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ན། (ཁ) གདྷབྷ་སྐྱ་སེང་སེ།

སྐྱ་ཥྫོཕ་ཥྫོ།

/ཅང/

གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཕཀཟ་དྲིདྷ་སྐྱང་ཐྫོ།

རྒྱདྷ་སྐྱ་སི་སི་སྦེ་ཕཀར་ཕ་ཅིདྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་བྷཏྫོངབྷ་
/ཅ་སེང་སེ/

(མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་གི་སྐྱ་ཕྲང་

ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་སྐྱ་ཨོ་ཡྫོ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ།

ཐཀཡ་རྐྱང་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རག་རྒྱདྷ་སྐྱ་སི་སི།

སྐྱ་སེང་སེ།

/ཅ་ཨོ་ཡྫོ/

ཎང་ཎ་མེདྷ་ནཡ་ཀ་ཀྲ་ཀོ་ཀྲ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་

ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡ་

ཐནཟ་གཞཡན་གིཥ་ཐནཟ་རྟགཥ་སྐྱ་ལྷཕ་ལྷ་སྦེ་

ཥང་ཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་ཥ་མུག་
/ཅ་སི་སི/

/ཅ་སཕ་ས/

ནྫོའི་ཟྫོཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཀཡནྫོ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གདྷབྷ་སྐྱ་

སྐྱ་སི་སི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

ཐཀཡནྫོ་བྷཐངཥ་ཝདྷ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་སྐྱ་ལུཕ་ལུ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་ནུག
སྐྱ་ལབྷ་ལ།

/ཅ་ཧེ་ཧེ/

སྐྱཕ།

/ཅཕ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྲུང་ནི། (ཁ) ངདྷ་ཥྫོང་

རཥ་སྐྱཕ་ཐྫོ། ཡང་ཕཞིདྷ་རྐྱེདྷ་ངདྷ་རཥ་སྐྱཕ་ཐྫོ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ངདྷ་

ཐཀཡནྫོ་ལྦ་ཀ་ཥྫོཕ་ཥྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཆུའི་ལྦ་ཀ་

ཥྫོང་རཥ་སྐྱཕ་ཐྫོ།

སྐྱ་ཥྫོཕ་ཥྫོ། ཨོབྷ་གྱི་ལྦ་ཀ་སྐྱ་ཥྫོཕ་ཥྫོ། (ཐཔེ) གོ་ར་

སྐྱཕཥ།

ཟཁྱུཛྷ་ཐ་གླང་ལུཕ་ཀྱི་ལྦ་ཀ་སྐྱ་ཥྫོཕ་ཥྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་

/ཅཕ/

༡. (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ངདྷ་ཥྫོང་རཥ་སྐྱཕཥ་ཤིག རྐྱེདྷ་ངདྷ་རཥ་

དེཥ།

སྐྱཕཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་མེ་རྐྱེདྷ་རཥ་
སྐྱཕཥ་ཤིག
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/ཅཕ/

༢. (མིང) (རྫོང) སྲུང་མི། འང་དྷ་རུ་ཥའི་

ལཱི་སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྲོ་ཕའི་ཚིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སྐྱཕཥ་

ཡུར། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་སྐྱཕཥ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཀྱིཥ་བྷཚཐན་ཨིདྷ།
སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ།

/ཅཕ་རྒོཥདྷ/

ཟགྲོ་ཕཞི་སྐོཡ་བྷའི་ལཱིང་གདྷང་ཡི།
སྐྱཕཥ་ཕཅོར་ན།

(མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་

ལཱི་སྐྱཕཥ་ཕཅོར་ན་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཡུར། (ཁ) སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ།

སྐྱཕཥ་རྗེ།

སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར། སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ་

བྷཁདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཕཀཟ་ཆོཥ་གདྷང་དེཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་

སྐྱཕཥ་ཏྫོ།

ཐང་བྷཏཡ་ཐུག་གི་ཟཇིགཥ་ན་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་ཚུ་

སྐྱཕཥ་སྫོབྷ།

དྷ་ངོ་ཤེཥ་ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཏེ། དེའི་ཐགག་སྒྲུཕ་ཀྱི་ཕསཕ་བ་ཚུ་ཚུར་ཕཞིདྷ་དུ་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཕགྱང་

ཕསྲུང་ནི་ཟེཡ་ཕའི་ཁཥ་བངཥ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཙཐ་

དེཥ།

སྫོབྷ་ན་ག་ཡ་གི་གཞི་རྟེདྷ་འང་ཨིདྷ་མི་ཅིག (ཁ)

སྐྱཕཥ་སྫོབྷ་ཟདི་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟགྲོའི་སྫོབྷ་ན་ཟེཡ་འང་

(མིང)

(ཆོཥ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྲོ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཕང་ཕསྐུཡ་བྷ་ཞུ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་

ཏངཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟླ་ཕ་

སྐྱཕཥ་སྫོབྷ་ཞུ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

གྲགཥ་ན་གིཥ་བྷཚཐ་གདྷང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

སྐྱཕཥ་གདྷཥ།

སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཕདུདྷ་ཅུ་ན་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་རྩ་

/ཅཕ་གནཱུ/

(མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་

ཟཙྫོར་ཥའི་ཡུར། (ཐཔེ) སྐྱཕཥ་གདྷཥ་ཐཀོདྷ་

ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

/ཅཕ་ཌོ་ཕཞི་ཀོ/

/ཅཕ་རྫོབྷ/

ཐང་། ཆོཥ། ཐགེ་ཟདུདྷ་གསུབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་

༢. (མིང) (རྫོང) ཐུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཕཞི་སྐོཡ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་ཞུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ལུ་ལ་ལྷག་གདྷང་ཡི།

སྐྱཕཥ་ཟགྲོ། (ཐཔེ) ཡང་གི་སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཟདི་ག་ཨིདྷ་

/ཅཕ་ཌོ་རྡུཥདྷ་ཅུ་ན/

/ཅཕ་ཏྫོ/

ལཱི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་གི་སྐྱཕཥ་ཏྫོ་

རཥ་སྐྱཕ་ནའི་བབྷ་ཐང་ཐཀོདྷ་བྷཆོག (ཁ) དྷང་ནའི་

སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཕདུདྷ་ཅུ་ན།

(མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་

སྐྱཕཥ་རྗེ་རྗེ་བྷཁདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། (ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་རྗེ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་འྫོངཥ་ཀྱི་སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ་ཨིདྷ།

/ཅཕ་སྒྲོ/

/ཅཕ་རྗེ/

ཁ་ཐུག་རཥ་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཥའི་བབྷ་གམྫོ་ཕྫོ། (ཁ)

རྩ་ཕའི་བབྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟདི་ཟཁོཡ་ཕའི་
/ཅཕ་སྒྲོ/

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་

ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་

ངར་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རུ་ཥའི་

སྐྱཕཥ་ཟགྲོ།

/ཅཕ་ཅོཥ་ན/

བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།
སྐྱཕཥ་མེཐ་བྷགོདྷ་མེཐ།

(མིང) (རྫོང)

བ་བྷ་ཐང་། ཥངཥ་རྒྱཥ། ཆོཥ། ཐགེ་ཟདུདྷ་ཕཞི་

/ཅཕ་མེ་རྒོཥདྷ་མེ/

(ཁྱཐ)

(རྫོང) སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཥ་ཐང་རུ་ཥ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

107

108
(ཐཔེ) སྐྱཕཥ་མེཐ་བྷགོདྷ་མེཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

སྐྱི།

སྐྱཕཥ་ཡུར།

བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་སྐྱི་ཐྫོ། ཟབྱུ་སྐྱི་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་

གྲོགཥ་ཡབྷ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོ།
/ཅཕ་ཡུཥ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་སྐྱཕཥ་ཡུར་ཡང་གིཥ་ངོ་
སྐྱཕཥ་སེབྷཥ།

/ཅཕ་སེབྷ/

མི་ཅིག་གིཥ་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཅིག་རཥ་ཏི་རཱི་སྐྱི་དེཥ།
སྐྱི་སེཡ་རླུང།

(མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་

ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ།

སྐྱཕཥ་སེབྷཥ་ཟདི་ཁག་ཆེ།

སྐྱིཐ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་

པབྷ་སེབྷཥ་སྐྱིཐ།

སྐྱཕཥ་གསུབྷ་ངོ་ཤེཥ་ཐགོ།

/ཀི/

(མིང) (ཆོཥ) བྷ་ཤི་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་རིང་ལཱི་

ཐགོངཥབྷ་ཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྐྱིཐ་ནི་
བྷཥ།

ཞིདྷབྷ་དྷ་དེའི་ཕསཕ་བ་ལཱི་གདྷཥ་མི། (ཁ) སྐྱཕཥ་

སྐྱིཐ་བྷཥ།

གསུབྷ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཟདི་ ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་

ཐྫོ།

གསུབྷ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱུཡན་ཟཙབྷ་

/ཀི་ཎྫོང་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ཞི་

ཎྫོང་ཎྫོ། (ཐཔེ) པབྷ་རྒདྷ་རྒཥ་ཚུ་སེབྷཥ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཆང་སྐྱཡ་སྐྱུཡ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/ཅཟ་ཙི་ཅུ་ཙི/

(མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ཕའི་

ཕདེ་ཏྫོཕ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་སྐྱིཐ་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྲྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) ཆང་སྐྱཡ་སྐྱུཡ།
སྐྱཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི།

/ཀི་བྷ/

གདྷཥ་སྟངཥ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ག་ཡ་སྐྱིཐ་བྷཥ་སྐྱོང་

དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐྱཕཥ་
/ཅཡ་ཅུཡ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་དྷང་རཥ་

/ཅཕ་སུབྷ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་སྦེ་ཁཥ་བངཥ་

སྐྱཡ་སྐྱུཡ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཕདེ་

སྐྱིཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་པྫོཛྷ་རྒྱགཥ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་

ཟདུདྷ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་

རྫིདྷབི་རྒེ་རྙེདྷ/

/ཀི/

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱིཥ་སྐྱིཐ། སེབྷཥ་

ཟཙྫོར་ཥའི་ཡུར་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང། ཆོཥ། ཐགེ་

སྐྱཕཥ་གསུབྷ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ།

(མིང) (རྫོང) རླུང་གི་མིང་

བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཥྫོ་ཁཡ་སྐྱི་སེཡ་རླུང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་ཐུདྷ་ཐགེ་སྫོཡ་ཕཎངབྷ་ཐ་
/ཅཕ་སུབྷ/

/ཀིའུ་སི་རླུང/

གཝདྷ་ཅིག (ཁ) སྐྱི་སེཡ་ཟདི་ལཱི་སྐྱི་ཕསེཡ་ཟེཡ་འང་

ཐང་། སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

སྐྱཕཥ་གསུབྷ།

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཐངུར་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཥྫོགཥ་

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་ཐང་པཡ་

(མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་གདྷཥ་

ཤེཥ་ཐགོ།

/ཀི/

སྦེ་ཕཝག་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱུཡ་ནའི་

ཕཥག

བྲྫོཛྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཆང་སྐྱཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི། (ཐཔེ)
ཐབྷ་སྦྱི་དྷང་གི་ཆང་ཟདི་སྐྱཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི་ཨིདྷ་ནཥ།
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/ཀི་སྡུ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཕདེ་ཕ་ཐང་སྡུག་

སྐྱིཐ་སྡུག་བྫོདྷ་ནྫོ།

ཕསྔར་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གདྷཥ། (ཁ) སྐྱིཐ་སྡུག་བྫོདྷ་ནྫོ་ཟདི་ལཱི་དྷང་སྲིཐ་བྫོདྷ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁག་དྷང་སྐྱིཐ་

(ཁ) སྐྱིཐ་སྡུག་གདྷང་། སྐྱིཐ་སྡུག་ཏྫོཕ། (ཐཔེ)

སྡུག་བྫོདྷ་ནྫོ་བྫོདྷ་དེཥ།

གོངབྷ་གིཥ་གའྫོགན་ཚུ་གི་སྐྱིཐ་སྡུག་གཟིགཥན་
ཨིདྷ།

/ཀི་རྡུ/

སྐྱིཐ་སྡུག་སྲིཐ་སྲིཐན།

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་འང་སྐྱིཐ་སྡུག་སྲིཐ་སྲིཐན་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

པ་བྷའི་སྐྱིཐ་སྡུག (ཐཔེ) པ་བྷའི་སྐྱིཐ་སྡུག་ཟདི་བུ་
/ཀི་རྡུ་ཅེདྷ/

སྐྱིཐ་སྡུག་ལྷདྷ་ཁག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་

སྐྱིཐ་སྡུག་ལྷདྷ་ཁག་ཟདི་ཡིག་ཙང་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག་
ཨིདྷ།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐྱིདྷ་ཟགྲུར།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེཐ་ཁཡ་ལུདྷ་

གྱི་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར། ཟབྱུའི་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར། (ཐཔེ) མི་སེཡ་

སྡུག་མྱྫོངཥ་མྱྫོངཥན། སྐྱིཐ་སྡུག་མྱྫོངཥ་མྱྫོངཥན་

ཚུ་གིཥ་ཐངུར་ཁང་དྷང་རཥ་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཞུ་དེཥ།

ཟདི་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་མྱྫོངཥ་མྱྫོངཥབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

སྐྱིདྷ་བྷ།

སྫོར་ཐང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡང་སྐྱིཐ་སྡུག་མྱྫོངཥ་

/ཀི་བྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཝདྷ་རཥ་ཕསྐྱིཥ་ཕསྐྱིཥཛྷ་གི་

མྱྫོངཥན་ཅིག་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་གྱི་སྐྱི་སྡུག་

ཙཕ་བྷ། (ཁ) ཐངུར་གྱི་སྐྱིདྷ་བྷ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་སྐྱིདྷ་བྷ་

བྷཏྫོང།

/ཀི་རྡུ་པྫོ་པྫོཕ/

/ཀིདྷ་ཌུཥ/

ནི་ཐང་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་ཐངུར་ཅིག (ཁ) ཐངུར་

(ཁྱཐ)

(རྫོང) སྐྱིཐ་སྡུག་སྲིཐ་སྲིཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་སྐྱིཐ་

སྐྱིཐ་སྡུག་པྫོག་པྫོགན།

(མིང) (རྫོང) དྷང་

ལཱི་ཧེ་བྷ་སྐྱིཐ་སྡུག་ལྷདྷ་ཁག་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཅདྷ། (ཐཔེ) པབྷ་མེཐ་ནའི་ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐྱིཐ་སྡུག་ཅདྷ་
/ཀི་རྡུ་ཉོང་ཉོབྷ/

/ཀི་རྡུ་ལྷེདྷ་ཁ/

སྲིཐ་ཐང་སྫོར་ཟཛིདྷ་ལྷདྷ་ཁག (ཁ) ལྷདྷ་ཁག་ཟདི་

འྫོཐ་མི། (ཁ) པབྷ་སྐྱིཐ་སྡུག་ཅདྷ། ཧ་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་

སྐྱིཐ་སྡུག་མྱྫོངཥ་མྱྫོངཥན།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

སྲིཐ་སྲིཐན། ཧ་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་སྲིཐ་སྲིཐན། (ཐཔེ)

(ཁ) མི་སེཡ་གྱི་སྐྱིཐ་སྡུག བྷ་ཆུང་གི་སྐྱིཐ་སྡུག

སྐྱིཐ་སྡུག་ཅདྷ།

/ཀི་རྡུ་སི་སིཕ/

ཐཀཟ་ངར་མྱྫོངཥ་མྱྫོངཥན། (ཁ) པབྷ་སྐྱིཐ་སྡུག་

༣. (མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་པྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ།

གཞི་གིཥ་ཕལ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) དྷང་

སྲིཐ་ཐང་སྫོར་ཟཛིདྷ་ལྷདྷ་ཁག་གི་བྫོདྷ་ནྫོ་གི་གོ་

(ཐཔེ) རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་དྷང་སྐྱིཐ་སྡུག་གི་ཡིག་ཙང་འྫོཐ།
/ཀི་རྡུ/

/ཀི་རྡུ་བྫོཥདྷ་ནྫོ/

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་རཥ་ཐངུར་ཕསྐྱིཥ་

ཕསྐྱིཥཛྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྐྱིདྷ་བྷ་ཙངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

སྐྱིཐ་སྡུག་སྲིཐ་སྲིཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་སྐྱིཐ་སྡུག་

/ཀི་བྷ/

པྫོག་པྫོགན། (ཐཔེ) བྷཏཟ་ཟུཡ་རཥ་ཟྫོང་ཟྫོང་མི་ཧ་

༢. (མིང) (རྫོང) རདྷ་ཟཇར་ནི། (ཁ) ལུགཥ་

ནའི་སྐྱིདྷ་བྷ། ཉེཥ་ནའི་སྐྱིདྷ་བྷ། (ཐཔེ) ཉེཥ་ནའི་

ལཱི་ཟདི་སྐྱིཐ་སྡུག་པྫོག་པྫོགན་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
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སྐྱིདྷ་བྷ་ཟདི་ལཱི་ལུགཥ་ནའི་སྐྱིདྷ་བྷ་ཟཇར་ཚུགཥ་ན་

སྐྱུ་རཱི་ཡ།

སྐྱིདྷ་ཙཕ།

སྐྱུག

ཅིདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྐྱུ་རཱི་ཡ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) སྐྱིདྷ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀིདྷ་ཙཕ/

(ཁ) ཐངུར་གྱི་སྐྱིདྷ་ཙཕ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་སྐྱིདྷ་ཙཕ།

སྐྱིར་ཀྲུང༌།

/ཀི་ཊུང/

སྐྱུག་དྷཐ།

(མིང) (རྫོང) རྣབྷ་སྣང་ཆོཥ་

སྐྱུག་ན།

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྐྱུག་ཐང་ཟདྲ།

/ཅུག་སྨེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་ཕསྐྱུག་

ཕསྐྱུགཥན་ཨིདྷ།

ཀྲུང་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནུག

སྐྱུགཥ།

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐྱི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཅུའུ/

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐྱུག་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ཁབྷཥ་བྷ་ཕདེ་ཕ་ཅིདྷ་ཁ་རཥ་སྐྱུགཥ་

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཁོ་རཥ་ཐངུར་སྐྱིཥ་ཤིག

ཤིག

༡. (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཨོབྷ་ར་ཐང་ཟདྲ་

སྐྱུང།

སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོག་བྷ་སདྷ་གྱི་རིགཥ་ཥ་དྲྫོཐ་

/ཅུང/

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྤང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཁེངཥ་ན་སྐྱུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་

ཥ་ལཱི་ཤིང་སྫོབྷ་གུ་ཕཎགཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཤིང་སདྷ་གྱི་

ལཱི་ཁེངཥ་ན་སྐྱུང་ཐྫོ།

རིགཥ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་ཁག་སྐྱུཡ་གསུབྷ་ཙང་ཕའི་ཁཡ་

སྐྱུང་ཀ།

ཞ་ཙཡཛྷ་ཐ་ཕསིར་བྱིདྷ་ནི་ཐང། ནུཥ་ན་གིཥ་ཕཐ་

/ཅུང་ཀ/

(མིང) (རྫོང) བ་བྷཆུ་ཎྫོ་ཐང་རྐངབྷ་

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཨོ་ར་ཕཟུབྷ་

བྷལཥ་ཐང་ཁྲག་དྷཐ་ཚུ་སེར། དེ་རཥ་མིག་དྷཐ་

ཐང་སྫོབྷ་ཆུང་ཨོ་ར་ཕ་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ཕཅུཐ་ལུདྷ་ལཱི་འང་པདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐྱུ་རཱི་

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་བྷགུ་རཥ་བ་སྐྱུང་ཀ་གི་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟདི་སདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།
/ཅུ་རཱི/

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་རྫོག་ནའི་

ཕཅུག་ནིའི་སདྷ། (ཐཔེ) སྐྱུག་སདྷ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཁ་རཥ་

བྲིཥ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་སྐྱིར་

/ཅུ་རཱི/

/ཅུག་ན/

སྐྱུག་སདྷ།

སྐྱིར་ཀྲུང། སྐྱིར་ཀྲུང་ཟདི་ལཱི་ཐཀྱིར་ཀྲུང་ཟེཡ་འང་

སྐྱུ་རཱི།

/ཅུའུ་ནཱུ/

དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་སྐྱུག་དྷཐ་ཏྫོཕ་སྟེ་དྷ་དེཥ།

ཕསྐུབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཝཕཥ་

/ཀི/

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་བྷ་ཕདེ་ཕཡ་

(ཐཔེ) དྲྫོ་ན་རཥ་ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་ཁ་རཥ་སྐྱུག་ཐྫོ།

ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ། རྐངབྷ་གཉིཥ་དྷང་དྷ་

སྐྱིཥ།

/ཅུའུ/

ཕཞེཥ་སྒོ་ཁ་རཥ་རྫོག་ནི། (ཁ) ཁ་རཥ་སྐྱུག་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཐངུར་གྱི་སྐྱིདྷ་ཙཕ་ཟདི་ཙངབྷ་

སྦེ་སྫོཐ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱུ་རཱི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཅུ་རཱི་ཡ/

སྐྱུངཥ།

༢. (མིང) (རྫོང) གམང་ཆུ་ཚུ་དྷང་རྫོ་དྲེགན་གུ་

/ཅུང/

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐྱུང་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ང་རྒྱར་བྷ་ཕསྐྱེཐ་ནཡ་ཁེངཥ་ན་སྐྱུངཥ་ཤིག

རཥ་སྐྱེ་ཕའི་རྩྭ་རིགཥ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

སྐྱུཡ།

(ཐཔེ) སྐྱུ་རཱི་ཟདི་བ་རྒྱུ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕཀོར་ཟཐུངབྷ་

/ཅུའུ/

༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཕལྫོར་ཕཝག་

ནི། (ཁ) སྐྱུཡ་ཐྫོ། སྐྱུཡ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་

ཨིདྷ།
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ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདི་རྒྱཕ་ཁཡ་སྐྱུཡ་ཐྫོ། ལཱ་ངདྷ་ཟདི་

སྐྱུཡ་རཥ།

/ཅུའུ་རྫེ/

༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) གཡུག་ཕཀོ་ནི། (ཁ)

སྐྱུཡ་ཞཥ།

/ཅུའུ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱཕ་ཁཡ་སྐྱུཡ་ཤིག
/ཅུའུ/

རཥ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་བྷའི་དྷང་ལཱི་སྐྱུཡ་རཥ་བླུགཥ་ཐ་ནུག

སྐྱུཡ་ཐྫོ། སྐྱུཡ་ཤིག (ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་གམང་ཆུ་དྷང་ལཱི་

ཕཎང་མི།

༣. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་ཥྫོདྷ་ཕཎཕ་ནི།

སྐྱུཡནྫོ།

(ཁ) སྐྱུཡ་ཐྫོ། སྐྱུཡ་ཤིག (ཐཔེ) ཞིང་ཁཡ་ཀཡ་གྱི་

ཥྫོདྷ་སྐྱུཡ་ཐྫོ།
སྐྱུཡ་ཁུ།

/ཅུའུ་ཁུ/

སྐྱུཡ་དྲི།

/ཅུའུ་དྲི/

ཡྫོ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་

(མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡན་སྦེ་འྫོཐ་

ར་ལཱི་ཅིག་བྷ་ཙྫོན་ཐ་བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
སྐྱེ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱུཡ་ནའི་དྲིབྷ། (ཁ)

སྐྱེ་ཐགུ།

སྐྱེ་ཟགག

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱུཡ་ནའི་

སྐྱེ་གྲིཕ།

གོ་ར་ཚུ་བྷ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་སྐྱུཡ་དྲི་ས་ས་བྷདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཅུའུ་དྲི་ཧུ་ཧུ/

སྐྱུཡ་ཕ།

སྐྱུཡ་རྩི།

/ཅུ་ཕ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱུཡ་དྲི་ས་

/ཅུའུ་ཙི/

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཕ་ཐང་ཟགག་ན་

/ཀེ་གྲིཕ/

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷ་ཕཥང་གཎང་ཐགོ།
སྐྱེ་ཟགྲོ།

/ཀེ་ཌོ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་

གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་

༡. (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་ཕཞྫོ་

ཀྱིཥ་སྐྱེ་ཟགྲོའི་ཐྫོདྷ་བྷཚཐན་ཨིདྷ།

ནིའི་རྩི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐྱུཡ་རྩི་ལུ་ལ་ཕམྫོང་
ནི་ཟདུག

/ཀེ་རྒ/

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཝག་གསུབྷ་རངབྷ་ཐ་ལཱི་གྲིཕ་ཐག་ནི་

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐྱུཡ་ཐང་ཟདྲ།

/ཅུའུ་ཙི/

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ།

ལཱི་ཟབྱུང་ཕའི་ཕམྫོག་གྲིཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་

ས་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁ་རཥ་སྐྱུགཥ་ཏེ་སྐྱུཡ་དྲི་ཧུ་ཧུ་
ཏར་ཥྫོ་ནུག

/ཀེ་རྒུ/

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

དྲིབྷ་དུག་དྲགཥ་སྦེ་བྷདྷབྷ་མི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཐང་
སྐྱུཡ་དྲི་ཧུ་ཧུ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྔོདྷ་བྷ་མེཐ་མི་ཅིག་

ཨིདྷ་ནཥ།

བྷ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་སྐྱུཡ་དྲི་བྷདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཅུའུ་དྲི་ས་ས/

/ཀེ/

གཥཡན་ཟབྱུང་ནི། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་

དྲེག་ནའི་སྐྱུཡ་དྲི། ཆང་གི་སྐྱུཡ་དྲི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་
སྐྱུཡ་དྲི་ས་ས།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥྫོ་ཕརྩེ་ནི་ཐང་གཐྫོང་

/ཅུའུན/

ཨོ་ཀྲོ་ཕསུབྷ་གཎང་མིའི་བྲྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) སྐྱུཡནྫོ་ཟདི་

ནའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐྱུཡ་ཁུ་ཕམྫོང་ནི་
འྫོཐ།

བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ནའི་ཞཥ། (ཐཔེ) སྐྱུཡ་ཞཥ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཞ་ཁབྷཥ་

ཀོ་བྷ་སྐྱུཡ་ཐྫོ།
/ཅུའུ/

(མིང) (རྫོང) སྐྱུཡནྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་

སྐྱེ་སྒོ་ཐཀཡནྫོ།

/ཀེ་རྒོ་ཀཟནྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཥ་དྲྫོཐ་ཥ་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཆག་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་ཟཙབྷ་ཅིག

སྦེ་བྱིདྷ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐྱེ་སྒོ་ཐཀཡནྫོ་ཚུ་ག་

(ཐཔེ) ཆང་ཟདི་སྐྱུཡ་རྩི་ཅིག་ཟདུག

ཡ་དྷྫོཡ་གྱིཥ་ཞ་ཙཡ་ནུག
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སྐྱེ་རྒ་དྷ་ཟཆི།

/ཀེ་རྒ་དྷ་ཆི/

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ནི་ཐང།

བྷཆེཐ་དྲུག (ཐཔེ) སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་

རྒཥ་ནི། དྷ་ནི། ཤི་ནི་ཕཞི་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་

བྷཆེཐ་དྲུག་འང་ཚུཐན་ཨིདྷ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟཇིག་རྟེདྷ་སྐྱེ་རྒ་དྷ་ཟཆི།

སྐྱེ་ཟཆི།

(ཐཔེ) སྐྱེ་རྒ་དྷ་ཟཆི་ཟདི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) སྐྱེ་ཟཆི་གི་སྐོཡ་

ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ།
སྐྱེ་རྒུ།

/ཀེ་རྒུ/

སྐྱེ་སྒོ།

/ཀེ་རྒོ/

རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ས་གོ་ཕ་ཅིདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཐགུ་ཐང་ཟདྲ།

དྲདྷབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྐྱེ་ཕའི་

སྐྱེ་རྟགཥ་ཟཁོཡ་རྫོ།

སྒོ། (ཁ) བྷངར་སྒོ། (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་
/ཀེ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐ་སདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐྱེ་རྟགཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་སྤྱི་
གཙུག་གུ་ཨིདྷ་ནཥ།

(ཐཔེ) སྐྱེ་ཆཥ་ཚུ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ནུག
/ཀེབྷ་ཆེ/

སྐྱེ་ལྡདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐང་

སྐྱེ་དྷཐ།

རྣབྷ་ཤེཥ་ཡུར་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཐང་བྷཆེཐ་ནའི་གདྷཥ།

སྐྱེ་གདྷཥ།

/ཀེ་རྣེ/

༡. (མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཥ་ཐང་ཟབྱུང་

ཥའི་ཡུར། (ཁ) སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་

(མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཐང། རྣ་ཕ། སྣ། ལྕེ། ལཱིཥ། ཡིཐ་ཕཅཥ་

བྷངར་སྐྱེ་ཐང་། སྒོང་སྐྱེ། རྫུཥ་སྐྱེ། དྲྫོཐ་གཤེཡ་

དྷང་གི་སྐྱེ་བྷཆེཐ་དྲུག་ཐང། གཟུགཥ། སྒྲ། དྲི།

རཥ་སྐྱེ་ཕ་ཟེཡ་ཁག་ཕཞི་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྐྱེ་གདྷཥ་

ཡྫོ། རུག་བ། ཆོཥ་ཕཅཥ་ཕྱིའི་སྐྱེ་བྷཆེཐ་དྲུག (ཐཔེ)

ཕཞི་རཥ་མི་ཟདི་ཚུ་བྷངར་སྐྱེ་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

བ་བྷ་གིཥ་སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཕལཐ་
/ཀེབྷ་ཆེ་དྲུག/

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཅིག་ཟདུག

རཥ་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ།

སྐྱེ་བྷཆེཐ་དྲུག

/ཀེ་ནཱུ/

ཀྱི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་སྐྱེ་དྷཐ་ཀྱི་དྷཐ་གཞི་

(ཐཔེ) དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་ཚུ་དྷང་སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཀྱི་སྐོཡ་

གདྷང་ཡི།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཕ་ཐང་ཟཙྫོ་ཕའི་

རིགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཟགྱོ་ནི་ཐང། འང་དྷ་ གཟུང་ཟཛིདྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་

/ཀེབྷ་ཆེ་ཅུ་རྙི/

/ཀེ་རྡེདྷ/

ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ལྡདྷ་གྱི་

སེབྷཥ་བྱུང་རྣབྷཥ་སྐྱེ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཕེར་ཕའི་སྒོ་སྦེ་

སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཕཅུ་གཉིཥ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་

རྩིཥ་ཟགྱུཡ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་

ཕཅོཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རག་ཆ་ཚུ།
སྐྱེ་བྷཆེཐ།

/ཀེ་ཎ་ཁོ་རྫོ/

གཥཡན་སྐྱེཛྷ་ཐ་ཉི་ཟླ་སྐཡ་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་སྐྱེ་སྒོ་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།
སྐྱེ་ཆཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ནི་ཐང་ཤི ་ནི་གཉིཥ་

/ཀེ་ཆི/

/ཀེ་གདྷཥ/

༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐབངཥ་ཐང་གཥར་བྱེཐ་

ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ཟབྱུང་ཥའི་གདྷཥ་ཐང། འང་དྷ་སྐཐ་

(མིང) (ཆོཥ) མིག་ཐང།

ཀྱི་སྒྲ་གཐངཥ་ཚུ་ཟབྱུང་ཥའི་གདྷཥ། (ཁ) ཡི་གུའི་

རྣ་ཕ། སྣ། ལྕེ། ལཱིཥ། ཡིཐ་ཕཅཥ་དྷང་གི་སྐྱེ་

སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་ ཁོག་ན། བྷགྲིདྷ་ན། རྐདྷ། ལྕེ།
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ཥྫོ། སྤྱི་ཕྫོ། བྷཆུ། སྣ་ཕཅཥ་གྲངཥ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ།

སྐྱེ་མེཐ་ཤི་མེཐ།

ཡི་གུའི་རྗོཐ་སྒྲ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སཕ་ཚུགཥ།

སྐྱེ་མེཐ་ཤི་མེཐ། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཅིག་གདྷག་དུང་དྷང་

(ཐཔེ) ཡི་གུ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་ས་གོ་ཕ་ཅིདྷ་

སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཞི།

/ཀེ་རྣེ་ཕཞི/

/ཀེ་མེ་ཤི་མེ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོཐ་

རིར་རི་ཐང་གཥར་རིར་རི་སྦེ་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) མེ་

(མིང) (ཆོཥ) བྷངར་སྐྱེ་

ལཱི་མེ་སྐྱེ་མེཐ་ཤི་མེཐ་ཅིག་ཕཏེག་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཐང་། སྒོང་སྐྱེ། རྫུཥ་སྐྱེ། དྲྫོཐ་གཤེཡ་རཥ་སྐྱེ་ཕ།

/ཀེ་མེ་ཤི་མེ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) འཡ་འང་བྷ་ཟཕེར་

(ཁ) བྷངར་སྐྱེ་རཥ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐང། སྒོང་

བྷཡ་འང་བྷ་བྷཥ་མི་ཅིག (ཁ) དྷྫོཡ་སྐྱེ་མེཐ་ཤི་མེཐ།

དྲྫོཐ་གཤེཡ་རཥ་ཟབུཕ་ཐང་སངབྷ་ཚུ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

དྲག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

སྐྱེ་རཥ་བ་ཐང་སྦུར། རྫུཥ་སྐྱེ་རཥ་བྷཏྫོ་རིཥ་ཀྱི་ལྷ།

(ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་དྷཐན་ཅིག་སྐྱེ་མེཐ་ཤི ་མེཐ་ཚུ་

(ཐཔེ) སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཞི་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནའི་སྐྱེ་ཕ་རྫོགཥ་

སུ་ཅིག་མེཐ།
སྐྱེ་ཕ།

/ཀེ་ཛྷ/

སྐྱེ་རྩིཥ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྐྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྐཡ་བྷ། པ་བྷའི་རྫོ་ཁབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་

ཐཔྱཐ་དེ་ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་ལདྷ་ཕྱེ་ཕའི་རྩིཥ། (ཁ) ཟདི་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱེཛྷ་

/ཀེ་ཛྷ་ལུདྷ/

ལཱི་ཚེ་ཡཕཥ་རཥ་ཀྱི་རྩིཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ལུདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་མིའི་སྐྱེ་ཕ་
ལུདྷ་ཆེ་ནུག
སྐྱེཛྷ།

(ཐཔེ) རྩིཥན་ཅིག་གིཥ་ཧ་ལཱིའི་སྐྱེ་རྩིཥ་ལ་དེཥ།

སྐྱེ་སྨེ།

(མིང) (རྫོང) ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་སྟེ་ཡ་

/ཀེའུ/

སྐྱེ་ཚེཥ་རག་ཁྱེཡ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤི་

དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཚེཥ་རག་ཁྱེཡ་

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ)

ཐགོན་ཨིདྷ།

སྐྱེ་ཕྫོ་པྫོ་བྷྫོ་ག་ཡ་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་དེཥ།
སྐྱེ་ཕྫོ་ཏ་བྷར་ན།

/ཀེའུ་ཏ་མེ་ན/ཀེའུ་ཏ་མེན/

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཕའི་

སྟྫོདྷ་ནའི་གཥྫོ་ཕའི་རག་ཁྱེཡ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྫོཕ་གྲྭ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་དུཐ་ཟགྲོའི་སྐྱེཛྷ་ལུདྷ་ནུག
/ཀེའུ/

/ཀེ་ཚེ་ར་ཁྱེ/

སྐཕཥ་ཀྱི་ཚེཥ་གྲངཥ་ཐང་ཥ་གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་སྟེ་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཅིག་ལཱི་སྐྱེ་ཕ་ལུདྷ་ནི།
སྐྱེ་ཕྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཕའི་རྫོ་ལཱི་པྫོག་ནའི་

ནཥ།

ཟདི་ཧ་ནའི་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།
/ཀེའུ་ལུདྷ/

/ཀེ་སྨེ/

སྨེ་ཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་སྐྱེ་སྨེ་ཟདི་ཐགུ་ཐབྷཡ་ཨིདྷ་

ཥྫོ་ཥྫོ་ཅིག་ལཱི་སྐྱེ་ཕ་ལུདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བུ་
སྐྱེཛྷ་ལུདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་གཥཡན་སྐྱེ་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ རྫོ་ཐང་ཝག་དུཥ། གཞཟ་ཐང་

ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ།
སྐྱེ་ཕ་ལུདྷ།

/ཀེ་ཙི/

སྐྱེ་ཟླ།

/ཀེ་ཟླ/

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཟླཛྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་སྐྱེ་ཟླ་ལྔ་ན་དྷང་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང)

སྤྱིཡ་ཕཎང་མི་སེཡ། (ཁ) མི་པར་ན། (ཐཔེ) མི་པར་

སྐྱེ་ཡུར།

ན་ཅིག་གིཥ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་དེཥ།

/ཀེ་ཡུཥ/

(མིང) (རྫོང) པ་ཡུར་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཡང་གི་སྐྱེ་ཡུར་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ཐགོ།
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སྐྱེ་ཡཕཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཕ་ཧེ་བྷའི་རྫོ་

/ཀེ་ཡཕ/

སྐྱེ་ཤིང་མེ་ཎྫོག

རྒྱུཥ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐྱེ་ཡཕཥ་ཐནག་ཕཥབྷ་
/ཀེ་རྫོ/

ཎྫོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

༡. (མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཕའི་གདྷབྷ་རྫོ།

སྐྱེ་ཥ།

(ཐཔེ) མི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ་དྷང་ལཱི་ཡང་གི་སྐྱེ་

སྐྱེ་སྲིཐ།

གྲངཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐྱེ་རྫོ་ཕཅུ་ཕཞི་རང་ཥྫོ་
སྐྱེ་ཟིང་ཟི།

/ཀེ་ཟིང་ཟི/

/ཀེ་ཟུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཟི་ཕརྗིཐ་ཁོག་

ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྐྱེ་སྲིཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་
འྫོཐན་ཨིདྷ།
སྐྱེངཥ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་རྫོ་སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་

སྐྱེངཥ་རི་རི།

(མིང) (རྫོང) ཡང་སྐྱེ་ཥ། (ཁ) པ་

རི་ཕཞྫོ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྐྱེངཥ་སི་སི།

ལཱི་སྐྱེ་ལྷ་བྷཆོཐ་ནཡ་ཥྫོང་ནུག
/ཀེ་གའྫོག/

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་

/ཀེང་སི་སི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱེངཥ་རི་རི་

ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྐྱེཐ།

ལཱི་སྐྱེ་གའྫོག་རྒྱུག་མི་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཀེ་ཤིང/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ངོ་ཙ་སི་སི།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་སྐྱེངཥ་སི་སི་གི་

སྐཕཥ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་
སྐྱེ་ཤིང༌།

/ཀེབྷ་རི་རི/

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་སྐྱེངཥ་རི་

བྷའི་སྐྱེ་ཡུར། ཡང་གི་སྐྱེ་ཡུར། (ཐཔེ) ཁོ་སྐྱེ་ཡུར་
སྐྱེ་གའྫོག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ངོ་ཙ་

སུ་ཅིག་ཕཎང་ཡི།

ཟུག་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།
/ཀེ་ཡུཥ/

/ཀེང/

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་སྐྱེངཥ་

ཀྱི་དྷ་ཟུག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ར་ལཱི་ཅིག་ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐ་སྐྱེ་
སྐྱེ་ཡུར།

(མིང) (ཆོཥ) བྷའི་བྷངར་ལཱི་ཉིང་

ཕཟུབྷ། (ཁ) སྐྱེ་སྲིཐ་ཟདི་སྲིཐ་ན་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་

སྐྱེ་ཟིང་ཟི། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་པྫོ་རྒཥ་སྐྱེ་ཟིང་ཟི་
སྐྱེ་ཟུག

/ཀེ་སི/

བྷཙབྷཥ་སཡ་ཙཡཛྷ་ཅིག་ཟཁོཡ་མིའི་རྣབྷ་ཤེཥ་

ཁོ་ཐང། ཟྫོཥ་ལྡདྷ་ལྡདྷ། (ཁ) མི་སྐྱེ་ཟིང་ཟི། ཁྱིབྷ་
ཅིག་ཟགྱོ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཁ)

ཟབྲུག་ལཱི་ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) རྫོའི་གྱངཥ་ཁ། (ཁ) རྫོ་

ནུག

/ཀེ་ཥ/

སྐྱེ་ཥ་སྫོབྷ་ཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་སྐྱེ་ཥ་

རྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/ཀེ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་

མེ་ཎྫོག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ཤིང་མེ་

ལ་ཤིང་ཟེཡ་མི་ཅིག་འྫོཐ།
སྐྱེ་རྫོ།

/ཀེ་ཤིང་མེ་ཎྫོ/

/ཀེ/

༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) སྐྱེ་ཕ་ཐང་།

ཟབྱུང་ཕ། (ཁ) རུ་ཕ་སྐྱེཐ་ཐྫོ། སེབྷཥ་སྐྱེཐ་ཤིག རུ་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕ་སྐྱེཐ་ཤིག (ཐཔེ) བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་སྐྱེཐ་ཐྫོ།

ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་སྐྱེ་ཤིང་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

/ཀེ/

༣. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངུར་ཚུ་གི་ངོ་ཕྫོ་བྷགུ་ལཱི་

དུཥ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕཎགཥ་ནའི་ཁེཕ་ཥ། (ཁ)
ཏི་རཱིའི་སྐྱེཐ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་སྐྱེཐ། སྐྱེཐ་ལཱི་རྫོ་སྐྱེཐ་ཐང་
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ཟླ་སྐྱེཐ་ཟེཡ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་ཚུ་

སྐྱེཡ་ནའི་རྩང།

སྐྱེཐ་ཁ།

བྷ་ཙྫོན་ཐ་རྒྱ་སྨུག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཞཛྷ་ཐ་བྲྫོཛྷ་

གིཥ་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་གྱི་སྐྱེཐ་ལུདྷ་ནི་འྫོཐ།
/ཀེ་ཁ/

རཱིའི་སྐྱེཐ་ཁ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་སྐྱེཐ་ཁ། (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་

སྐྱུཡན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྐྱེཡ་ནའི་རྩང་ཟདི་སདྷ་

སྐྱེཐ་ཁ་ཚུ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཟགྱུཡ་ཕ་ཐང་ཟལར་ཏེ་འཡ་
སྐྱེཐ་ཅུང༌།

གཞུང་དྷང་རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཞུཛྷ་ཐ་ཕསིར།

ནུཥ་ན་གིཥ་ཕལར་དྷཐ་ཐང་བྷལཥ་དྷཐ་ར་ཥྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངུར་གྱི་སྐྱེཐ་གུ་

/ཀེ་ཅུ/

ན་དྲག་ཚུགཥ་མི་ཅིག་ཨིདྷ། སྐྱེཡ་ནའི་རྩང་ཟདི་ལཱི་

སྐྱེཐ་ཕཎག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་སྐྱེཐ་ལཱི་

ཥ་དྲྫོཐ་ཥཡ་ཐང་ཕསིར་ཥཡ་སྐྱེ་མི་ཁག་གཉིཥ་འྫོཐ།

སྐྱེཐ་ཅུང་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ།
སྐྱེཐ་ན།

/ཀེ་ན/

༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) སྐྱེཡ་ནའི་རྩང་གི་རྫོག་བྷ་ཞཛྷ་ཐ་ཁ་སྫོདྷབྷྫོ་

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐྱེཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

སྐྱེཐ་བྷྫོཥ་ཙར།

/ཀེ་བྷྫོཥ་ཚེ/

ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།
སྐྱེར།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེཐ་ཙར་

/ཀེའེ/

༡. (མིང) (རྫོང) མི་གིཥ་ཕཙུགཥ་

སྐྱེར་ཐྫོ།

ཙར་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ཀེའེ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་སྐྱེ་ཕའི་

སྐྱེཐ་ཙར་ལྡུབྷ་ཡ།

/ཀེ་ཚེ་རྡུབྷ་ཡ/

/ཀེའེ/

(མིང) (རྫོང) བྷཛེཥ་

/ཀེའེ/

༥. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཕྱི་རཱི་ནང་བྷ་ལྫོཕ་ཐ་ང་གིཥ་སྐྱེར་ཐྫོ།

ཐང་མེ་ཎྫོག་གི་ལྡུབྷ་ཡ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་གི་བྷཏཟ་

སྐྱེར་གླ།

ཟཁོཡ་ལཱི་སྐྱེཐ་ཙར་ལྡུབྷ་ཡ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག
/ཀེཡ་ན/

༤. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཟཕག་ནི། (ཐཔེ) ཅ་

ར་ཚུ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་སྐྱེར་ཐྫོ།

ཆ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་གིཥ་ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཤིང་

སྐྱེཡ་ན།

༣. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) རྫོ་

ཏྫོག་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱིཥ་གདྷྫོཐན་སྐྱེར་ཐྫོ།

དྷགཥ་ཙར། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཥ་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་
སྐྱེཐ་ཙར་གྱིཥ་ཁྱཕ་སྟེ་འྫོཐ།

༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་རྫོགཥ་ནི།

(ཁ) མི་ཚེ་སྐྱེར་ནི/ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་མི་ཚེ་

ཕཙུགཥ་ནའི་དྷགཥ་ཙར། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་སྐྱེཐ་
/ཀེ་ཚེ/

༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་གཎང་

སྐྱེར་ཐྫོ།

བྷྫོཥ་ཙར་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག
/ཀེ་ཚེ/

/ཀེའེ/

ནི། (ཁ) ཅ་ར་སྐྱེར་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཧ་ན་ལཱི་ཡི་གུ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་གཟིབྷ་ཅུང་གི་རྩ་ཕཡ་སྐྱེཐ་
སྐྱེཐ་ཙར།

(མིང) (རྫོང) སྫོང་ནྫོ་ཐང་

ཟཐཕ་བྷ་རྩང་ཁོག་ཁོ་ཐང་། མེ་ཎྫོག་སེཡནྫོ། རྫོག་

(མིང) (རྫོང) སྐྱེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཏི་

བྷཡ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

/ཀེ་པི་མང/

/ཀེའེ་གླ/

(མིང) (རྫོང) ཕཐཟ་གླ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བཱཥ་དྷང་ལཱི་ཅ་ར་སྐྱེརཛྷ་ཐ་སྐྱེར་

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེཡ་ནའི་རྩང་ཐང་

གླ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཟདྲ།
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སྐྱེར་ཟདྲེདྷ།

/ཀེར་ཌེདྷ/

(མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་སྐྱེར་

སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན།

ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) མི་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཐང། ཅ་ར་སྐྱེར་

ཐབྷ་ན། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕསྟདྷ་ན་

སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁྲོབྷ་སྡེའི་བཱཥ་
སྐྱེར་ཕ།

/ཀེར་ཕ/

ཟདྲ།

སྐྱེར་མི།

/ཀེའེ་མི/

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གྱི་ཐྫོདྷ་བྷཚཐ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།
སྐྱེཥ་བྷཆོག

(བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) སྐྱེར་ཐང་

སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་གཎང་

༢. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་རྫོགཥ་མི། (ཐཔེ)

སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་རིག་ན།

༣. (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ)

སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་ཤེཥ་ཡཕ།

/ཀེཥ/

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཐང་

སྐྱེཥ་ན།

/ཀེ་ཀཡ/

(མིང) (རྫོང) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་རཥ་པྫོ་

སྐྱེཥ་ན་ལུ་ལ་ཟདུག
སྐྱེཥ་ན་པྫོ་ལཱིཥ།

སྐྱེཥ་ནུག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཧ་ལཱི་གཥཡན་
སྐྱེཥ་སྐཡ།

/ཀེ་ན/

ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང)

སྟྫོཕཥ་ཤེཥ་ཡཕ་འྫོཐ་མི་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་བྷཁཥ་ན་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཅ་ར་སྐྱེར་ལུདྷ་ཟཕཐ་མིའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་
སྐྱེཥ།

/ཀེ་ཎྫོཕ ་ཤེ་ཡཕ/

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཤེཥ་ཡཕ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་

མི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་སྐྱེར་མི།

ལུ་ལ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེཥ་

སྟྫོཕཥ་རིག་ན་ཟདུག

༥. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕག་

/ཀེའེ་ལུདྷ/

/ཀེ་ཎྫོཕ/

སྟྫོཕཥ་ཤེཥ་ཡཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་སྐྱེཥ་

༤. (མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

སྐྱེར་ལུདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཡཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཕྱི་རཱི་ནང་བྷ་ལྫོཕ་ཐ་སྐྱེར་མི།
/ཀེའེ་མི/

/ཀེ་ཎྫོཕ/

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་ཤེཥ་

རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐན་སྐྱེར་མི།
/ཀེའེ་མི/

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་ཤེཥ་ཡཕ་ར་

ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་མི་ཚེ་སྐྱེར་མི།
/ཀེའེ་མི/

/ཀེ་ཆོ/

ཐང་ཟདྲ།

མི། (ཐཔེ) ཡི་གུ་སྐྱེར་མི་ག་སྫོ།
/ཀེའེ་མི/

(མིང) (རྫོང) མི་

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། (ཁ) ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་གྱི་སྐྱེཥ་ཆེདྷ་

ཟདྲེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་མི་པཡ་ཚུཡ་
ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

/ཀེ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན/

/ཀེ་ན་པྫོ་ལཱིཥ/

(མིང) (རྫོང) པྫོ་གི་

ལཱིཥ་རྟེདྷ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ན་པྫོ་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་
ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

སྐྱེཥ་སྤཡ།

ཚེཥ་གྲངཥ་ལཱི་པྫོག་ནའི་སྐཡ་བྷ། (ཐཔེ) རྩིཥན་ཅིག་

/ཀེ་ནཡ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོ་

སྐྱེཥ་ཕའི་རྫོ་ལཱི་ ཡང་གི་ཧའི་ལཱི་ཕཕཥ་ནའི་སྤཡ་

གིཥ་ཧ་ལཱིའི་སྐྱེ་སྐཡ་ལ་དེཥ།
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ཁ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་སྐྱེཥ་སྤཡ་ཟདི་ལི་མེ་ཨིདྷ་

ལཡ་གྱི་སྐྱེཥ་ཙཐ་ཐང་ཤི་ཙཐ་གཉིཥ་ཡ་ཆ་ཤེཥ་

སྐྱེཥ་བུ།

སྐྱེཥ་ཟླ།

བྷཥ་བྱུང་ནུག

/ཀེ་བུ/

ཚུགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་མི། (ཐཔེ)

སྐྱེཥ་བུ་ལཱི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི་འྫོཐ།
སྐྱེཥ་བུ་ཆེདྷ་ནྫོ།

/ཀེ་བུ་ཆེདྷ་ནྫོ/

སྐྱེཥ་ཡུར།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་

/ཀེ་བུ་ཏ་བྷ/

སྐྱེཥ་ཡཕཥ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ཐྫོདྷ་

སྐྱེཥ་རྫོ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

/ཀེ་བུ་ཡཕ/

ཡ་བྷཆོཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེཥ་བུ་ཆེདྷ་

སྐྱེཥ་ལྷ།

/ཀེ་རྨེ/

སྐྱེཥ་ཙཐ།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་

སྐྱོ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེཥ་ལྷ་ཡུར་ལྷ་ཐང་

/ཅོ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་ནི་ཐང་། མྱ་ངདྷ་སྐྱེ་ནི། ཟཁྲུར་

སྣང་རང་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་སྐྱོ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) པབྷ་

༡. (མིང) (རྫོང) སྐྱེཥ་རིགཥ་སྐྱེཥ་

སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་རྒྱཕ་ཏར་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་སེབྷཥ་སྐྱོ་ནི་

ཙཐ་ཀྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཙཐ་ག་ཡ་བུ་

བྷཥ།

སྦེ་མི་ཟཏྫོདྷ།
/ཀེ་ཚེ/

/ཀེ་ལྷ/

གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་སྨེ་གི་བྲི་སྫོར་ཅིག

/ཀེ་ཚེ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ལྷ་བྷ་བྷཆོཐ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་

ཐང་སངཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག
སྐྱེཥ་སྨེ།

/ཀེ་ལྷ་ཡུཥ་ལྷ/

གཞི་ཕཐག (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ལྷ་ཡུར་ལྷ་ཚུ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་

ཐྫོདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་བྷཚཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་སྐྱེཥ་བུ་ཡཕ་ཨིདྷ།
/ཀེ་རྗང/

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་རྫོ་གི་བྲི་སྫོར་ཅིག

སྐྱེཥ་ཥའི་ཥ་ཕྫོགཥ་ཡུར་ཕྫོགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ཕཐག་

ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟགྲོ་
སྐྱེཥ་སངཥ།

/ཀེ་རྫོ/

སྐྱེཥ་ལྷ་ཡུར་ལྷ།

(ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན་ཟདི་སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན་

སྐྱེཥ་བུ་ཡཕ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཡཕཥ་ཀྱི་བྲི་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་སྐྱེཥ་རྫོ་ག་དེབྷ་ཅིག་འཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཅདྷ་གྱི་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་བྷཚཐ་ཚུགཥ་ནའི་མི།
ཨིདྷ།

/ཀེ་ཡཕ/

དེཥ།

བྷའི་གྲངཥ་སུ་ཟཛུར་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཀེ་བུ་ཐབྷ་ན/

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཡུར་གྱི་བྲི་

སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་གིཥ་སྐྱེཥ་ཡཕཥ་ཕལཐ་

ཟཕཐ་ནིའི་སྙིང་སྟྫོཕཥ་ཝདྷ་ནའི་མི། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་བུ་ཏ་
སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན།

/ཀེ་ཡུར/

རཥ་ཨིདྷ།

ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མིའི་གྲངཥ་སུ་སྐྱེཥ་བུ་ཆེདྷ་ནྫོ་ལུ་ལ་
སྐྱེཥ་བུ་ཏ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཟླ་གི་བྲི་སྫོར་ཅིག

སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྐྱེཥ་ཡུར་ངོ་བྷ་ཐིབྷ་ཕུག་

ཐྫོདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་སྙིང་སྟྫོཕཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷང་
འྫོཐ།

/ཀེ་ཟླ/

/ཅོ/

༢. (མིང) (རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་སྐྱེཥ་འྫོཐན་

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཞེདྷ་སུ་ཟགྱོ་ནི།

(ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་སྐྱོ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) གཉེཡ་ཙང་ཚུ་ག་ཡ་

ཨིདྷ་དྷ་གི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་རྫོ་
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རྫོགཥ་ཥྫོངན་རཥ་དྷངཥ་ན་རཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་སྐྱོ་ནི་

ཙཐ་སྐྱོ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་སྤུཥ་ཙཐ་སྐྱོ་

སྐྱོ་ཀ།

སྐྱོ་སྣང༌།

ཨིདྷ་ནཥ།

/ཅོ་ཀ/

དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་སྐྱོ་དྲགཥ། (ཐཔེ) པ་

སྟག་ལཱི་བུ་སྐྱོ་ཀ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
སྐྱོ་སྐཐ།

/ཅོ་ཀེ/

ཅིག་སྐྱོ་སྣང་ལཡ་ཏེ་ཟདྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ།

སྐཐ། (ཁ) པ་བྷའི་སྐྱོ་སྐཐ། ཧ་ལཱིའི་སྐྱོ་སྐཐ། (ཐཔེ)

སྐྱོ་ཐིཕ་ཐི།

པབྷ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐྱོ་སྐཐ་ཡ་རྐྱཕ་
སྐྱོ་སྐཐ་ཤིག་ཤི།

/ཅོ་ཀེ་ཤི་ཤི/

སྐྱོ་སྐྱོཛྷ།

/ཅོ་ཅོའུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་ཕའི་

སྐྱོ་ཐུཥ་ཐུཥ།

སྐྱོ་ཕ།

སྐྱོ་ཕ་རང།

(མིང) (རྫོང) སྐྱོ་སྣང་ཐང་ཟདྲ།

སྐྱོ་ཕ་རངཥ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྐྱོ་

པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་སྐྱོ་ཕ་རངཥ་ནུག

སྐྱོ་གླུ་ཟཁྲུར་སི་སི་སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

སྐྱོ་བྷ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕ་ཐང་ལཱིཥ་

/ཅོ་བྷ/

ཕསྲེཥཛྷ་ཅིག

ངར་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཞ་

སྐྱོ་ཡྫོགཥ།

ཟཐུང་མེཐ་ནཡ་སྐྱོ་ངར་རང་ཐྫོ།
/ཅོ་ཉ/

/ཅོ་ཛྷ་རང/

ཕ་རང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྐྱོ་ཕ་རངཥ་ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

སྒོ་རཥ་ཟཐེདྷ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་

སྐྱོ་དྲགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

གཡུཥ་ཁཡ་བྷ་ལྷྫོཐ་ནཡ་སྐྱོ་ཕ་རང་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཟཁྲུར་སྣང་གི་

/ཅོ་ངེ/

/ཅོ་ཛྷ་རང/

ལཱི་སྐྱོ་ཕ་བྱུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྐྱོ་ཕ་རང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

བྷཥ་ཅིག་ལཡ་ཐྫོ།

སྐྱོ་ངར།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྐྱོ་གི་ཐྫོདྷ་

/ཅོ་ཛྷ/

ཧང་ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་མེཐ་ནཡ་སྐྱོ་

/ཅོ་གླུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་ཐིཕ་ཐི་

ཚུགཥ་ནཡ་སྐྱོ་ཐུཥ་ཐུཥ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་མི་སྐྱོ་སྐྱོཛྷ་ཨིདྷ།

སྐྱོ་གླུ།

/ཅོ་ཐུཥ་ཐུཥ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་བྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་

/ཅོ་བྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཟཁྲུར་

བྷཏཡ་ཟཁྱོར་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་སྐྱོ་ཐིཕ་ཐི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཚུཐན། (ཁ) པྫོ་རྒཥ་སྐྱོ་སྐྱོཛྷ། ཧབྷ་སྲུ་སྐྱོ་སྐྱོཛྷ།
སྐྱོ་བྷཥ།

/ཅོ་ཐིཕ་ཐི/

ཕའི་ངང་ལཱི་སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་

རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྐྱོ་སྐཐ་ཤིག་ཤི་སྦེ་བྫོ་
སཕ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཟཁྲུར་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) སེབྷཥ་ཀྱི་སྐྱོ་སྣང་། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཟཁྲུར་ཕའི་

སྫོཐན་བྷཥ།

/ཅོ་རྣང/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱེ་ཐང་ཆུ་ས་ཕསྲེཥ་

/ཅོ་ཡྫོ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཟཁྲུར་ཏེ་

སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སེབྷཥ་གཥྫོ་ཟཕཐ་མི། (ཁ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་ལྫོཥ་ཨིདྷ་ནའི་

སེབྷཥ་ཀྱི་སྐྱོ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་སེབྷཥ་སྐྱོ་སྟེ་སྫོཐན་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་སྐྱོ་དྲགཥ། སེབྷཥ་སྐྱོ་དྲགཥ། སྤུཥ་

ཐ་ སྐྱོ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ག་འང་མིདྷ་ཟདུག
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སྐྱོ་ལྫོཥ།

/ཅོ་ལྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྐྱོ་

ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱོང་

དྲགཥ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕསྐྱར་ཕ་ཅིདྷ་མི་
སྐྱོ་ལྫོཥ་ཨིདྷ།
སྐྱོ་སི་སི།

/ཅོ་སི་སི/

ཕཝག་ཟཏཕ་ཐགོ།
སྐྱོངཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་

སྐྱོཐ།

ཕཡ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཙྫོཡ་སྣང་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་
/ཅོ་སུ་ཅི/

སྐྱོ་ལྷང་ལྷ།

/ཅོ་ལྷང་ལྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཝདྷ་སུ་ཅིག

སྐྱོཐ་ཏབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་སི་སི་ཐང་

སྐྱོདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཕྫོག་

/ཅོང/

/ཀོཥདྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

/ཀོཥདྷ/

གཐྫོང་གུ་སྐྱོདྷ་སྫོབྷ་ཅིག་པྫོག་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

/ཀོཥདྷ/

སྐྱོདྷ་ཅདྷ།

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐྱོང་ཐང་ཟདྲ།

/ཅོང་ཕཝཟ/

༤. (མིང) (རྫོང) ལིའུ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་

ཕཡ་དྷ་སྐྱོདྷ་ཅིག་ཟདུག

རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ཨིདྷ།
སྐྱོང་ཕཝག

༣. (མིང) (རྫོང) བྷ་ལུགཥ་ནའི་ཆ། (ཁ)

གཐྫོང་གི་སྐྱོདྷ། གཟུགཥ་ཀྱི་སྐྱོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་གི་

མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་མི་བྷངཟ་ཕཐག་
/ཅོང་ཛྷ/

༢. (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན། (ཁ) སྲིཐ་བྱུཥ་

མི་ཟདི་ཧེ་བྷ་རྫོ་ཎྫོ་རིར་རིར་ཕའི་སྐྱོདྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་ཐྫོ།

སྐྱོང་ཕ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ན། (ཁ) སྡིག་

ཀྱི་སྐྱོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གོབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྤྫོ་བྷ་ཚུགཥ་

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐྱང་ཐང་ཟདྲ།

/ཅོང་མི/

/ཀོཥདྷ/

ནའི་སྐྱོདྷ་ཨིདྷ།

ཟཏཕ་ནི། (ཁ) ཕཞཟ་ཙང་སྐྱོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག
སྐྱོང་མི།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་པདྷ་

ནའི་སྐྱོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་བྷ་ཤེཥ་མི་ཟདི་བྷ་ལྷཕ་

ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཆུའི་རྫོཕ་དྷང་ལཱི་སྐྱོགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཐཕྫོག་
/ཅོང/

(མིང)

ནི་གི་སྐྱོཐ་ཏབྷ་ཟདི་ཐ་རིཥ་ཏྫོཕ་ཅི།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞཡ་རཱི་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

སྐྱོང༌།

/ཀོཥ་ཏབྷ

ཕ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟགྱོ་

ལྷང་ལྷ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

དེཥ།

༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) པཡ་ཚུཡ་ཐང་འཡ་

ཚུདྷ་གྱི་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཕརྒར་ཏེ་ཟགྱོ་ཆོག་ནའི་གདྷང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་མེཐ་ནཡ་སེབྷཥ་སྐྱོ་
/ཅོའུ/

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྐྱང་ཐང་ཟདྲ།

༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཟགྱོ་ནི།

/ཀོཥ/

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རིག་ན་སྐྱོ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐྱོགཥ།

/ཀོཥ/

བྷཡ་གའྫོ་ནི།

སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག
སྐྱོ་སུ་ཅིག

/ཅོང/

/ཀོཥདྷ་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་པྫོག་

པྫོགན་ཐང་། སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་ཞུགཥན། (ཁ) ཅ་ར་སྐྱོདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཅདྷ། རྐང་རག་སྐྱོདྷ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་གོང་

ཟཏཕ་སྟེ་གཅེཥ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་

ཙཐ་སྫོབྷ་སྫོཐ་དེ་ཉོ་ཙཡཛྷ་ཐ་ སྐྱོདྷ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་
ནཥ།
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སྐྱོདྷ་ཆ།

/ཀོཥདྷ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་འྫོཐ་མི་

སྐྱོདྷ་ཕལཐ།

ཅིག (ཁ) སྲིཐ་བྱུཥ་ཀྱི་སྐྱོདྷ་ཆ། (ཐཔེ) ལཱ་ཏཕ་ཏྫོཕ་

སྐྱོདྷ་ཕརྗོཐ།

/ཀོཥདྷ་རྗོཥ/

སྐྱོདྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྐྱོདྷ་སུཕ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

སྐྱོདྷ་སུཕ་རྐྱཕ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

སྐྱོདྷ་ན།

/ཀོཥདྷ་ན/

རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

སྐྱོདྷ་སུཕ་ཟཕཐ།

ཁོང་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཁ་ཕཎང་རཱིང་ང་ལཱི་སྐྱོདྷ་ན་
སྐྱོདྷ་མིང༌།

/ཀོཥདྷ་མིང/

སྐྱོདྷ་མེཐ།

/ཀོཥདྷ་མེ/

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ན་འྫོཐ་

ཟཕཐ་མི་ལཱི་སྐྱོདྷ་སུཕ་ཟཕཐ་ནུག
སྐྱོདྷ་སེར།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཉེཥ་ན་མེཐན།

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ན་སེར་

སེར་རྐྱཕ་དེཥ།
སྐྱོཕ།

/ཅོཕ/

(མིང) (རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ས་

ཕསྲེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྐོར་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྤྱིདྷ། (ཐཔེ)

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་མེཐན། (ཐཔེ)

ལྷ་བྲིན་ཅིག་གིཥ་ཡཥ་གུ་སྐྱོཕ་ཐབུཡ་དེཥ།

ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་སྐྱོདྷ་མེཐ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/ཀོཥདྷ་འྫོཥདྷ/

/ཀོཥདྷ་སེ/

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་ཉེཥ་ན་ཟདི་པབྷ་གྱིཥ་སྐྱོདྷ་

སུ་ཚུཐ་ཥྫོ་རཱིང་ཁོ་ཟདི་སྐྱོདྷ་མེཐ་ཨིདྷ་ནཥ།

སྐྱོདྷ་འྫོདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཐྫོ/ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཧ་ལཱིའི་ལཱ་ངདྷ་

(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་མིའི་གྲངཥ་

/ཀོཥདྷ་མེ/

/ཀོཥདྷ་སུཕ་སྦེ/

(རྫོང) སྐྱོདྷ་སུཕ་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྐྱོདྷ་སུཕ་ཟཕཐ་

ནའི་མིང། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་སྐྱོདྷ་མིང་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕྫོ་ནི་
མི་ཟྫོང་།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཐྫོ/ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟཚྫོར་ཕའི་ལཱ་ལཱི་སྐྱོདྷ་སུཕ་

(མིང) (ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ན། (ཐཔེ)

མེཐ།

/ཀོཥདྷ་སུཕ་ཅཕ/

(རྫོང) ཉེཥ་ན་ས་ཕཝག་ནི། (ཁ) སྐྱོདྷ་སུཕ་རྐྱཕ་

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྣབྷ་རྟྫོག་མེཐདྷ་སྐྱོདྷ་རྟྫོག་
མེཐ།

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ན་ས་

མི་ཟདི་ལཱི་པ་བྷ་གིཥ་སྐྱོདྷ་སུཕ་ལུ་ལ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕརྗོཐ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཀོཥདྷ་ཎྫོ/

/ཀོཥདྷ་སུཕ/

ཕཝག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུ་ཚུ་གི་ལཱ་ཟཚྫོར་ཕ་ཟཕཐ་

ཧང་ ༣ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་གཝདྷ་ལཱི་སྐྱོདྷ་
སྐྱོདྷ་རྟྫོག

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ནའི་

གཎབྷ་སཕ་ནི། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཡྫོགཥ་ཀྱི་

སྦེ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཤུར་རཥ་སྐྱོདྷ་ཆ་བྱུང་
ནུག

/ཀོཥདྷ་ཤེ/

སྐྱོཕ་ཆ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱོདྷ་ཐང་འྫོདྷ་

/ཅོཕ་ཆ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་དྲགཥ་ཐང་།

ཝདྷ་དྲགཥ། (ཁ) མི་སྐྱོཕ་ཆ། ལཱ་སྐྱོཕ་ཆ། (ཐཔེ) མི་

ཎདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ནའི་ཚིག

ཟདི་སྐཕཥ་ཅིག་དྷ་ཙ་གིཥ་གདུང་སྟེ་སྐྱོཕ་ཆ་ཏར་ཥྫོ་

(ཐཔེ) མི་གཝདྷ་གྱི་སྐྱོདྷ་འྫོདྷ་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་མི་

ནུག

ཚུགཥ།

120

སྐྱོཕ་ན།

/ཅོཕ་ན/

སྐྱོཕཥ།

/ཅོཕ/

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།
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སྐྱོབྷ།

/ཅོབྷ/

༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) གའྫོ་ནི། (ཁ) སྐྱོབྷ་

/ཅོ/

ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་རྫོཕ་ཐཀྲོག་ནི་ཟདི་གིཥ་ཆུ་
སྐྱོབྷ་ཐྫོ།
/ཅོབྷ/

སྫོག་ནི། (ཁ) དྷྫོཡ་སྐྱོཡ་ཤིག (ཐཔེ) རི་ཁ་རཥ་དྷྫོཡ་
སྐྱོཡ་ཐྫོ།

༢. (མིང) (རྫོང) གུཐ། (ཁ) སྐྱོབྷ་ཟཙྫོར་ནི།

སྐྱོཡ་ཐནྫོདྷ།

སྐྱོབྷ་པྫོག་ནི། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕརྙ་
/ཅོབྷ་བྷཐྫོ ་ཤི་ཤི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་

སྐྱོཡ་ཕ།

སྐྱོཡ་སང༌།

(མིང) (རྫོང) རི་བྷྫོ་ཟབུཡ་

སྐྲ།

སྐྲ་སེཕ།

ཟབུཡ་བྷཐཟ་ལྕགཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྐྱོབྷ་

/ཉ་སེཕ/

(མིང) (རྫོང) ཟཇིབྷ་སྐུ་ཕཞེངཥ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབུ་སྐྲ་གི་རི་བྷྫོ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་རག་ཆ་

ཟབུཡ་ཕཀར་དེཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཟཇིབྷ་ཕཞྫོན་ཅིག་གིཥ་སྐྲ་སེཕ་ཅིག་

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྐྱོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) རག་གིཥ་པཡ་

སྐྲུདྷ།

ཐང་ཚུཡ་རཥ་ཕསྒོཡ་ནི། (ཐཔེ) ཟབྲཥ་སེཡ་རགན་

སྐྲོག

གིཥ་སྐྱོཡ་ཤིག
/ཅོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟདྲྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ།

སྐྲག་ན་ཅིག་ཟདུག

ནའི་སྤྱི་ཎྫོ་ཕ་སི་སི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཟབྲིན་ཚུ་གིཥ་སྐྱོབྷ་

/ཅོ/

/ཉག་ན/

སྐྱ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་ཟདི་ཟཇིགཥ་ཤིང་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

སྐྱོཡ།

/ཉ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྐྲག་ན།

(མིང)

(རྫོང) ལྷ་ཟབྲིན་གིཥ་རི་བྷྫོ་ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་ཕཀར་

/ཅོབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་རྫོག་ཅི་

དྷང་ལཱི་སྐྱོཡ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྐྱོཡ་སང་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕཀར་དེཥ།

སྐྱོབྷཥ།

/ཅོཡ་སང/

རྫོག་ཅི་ཡ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕལཐ་གྲྭ་

ཟབུཡ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཟབྲིན་ཅིག་གིཥ་སྐྱོབྷ་ཟབུཡ་
/ཅོབྷ་རྦུཡ་རཟ་ཅ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྐྱོཡ་ཐང་ཟདྲ།

གིཥ་འང་བྲིཥ་འྫོཐ།

ཧ་རྟག་ཡ་སྐྱོབྷ་བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

སྐྱོབྷ་ཟབུཡ་བྷཐཟ་ལྕགཥ།

/ཅོཡ་ཛྷ/

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཁ་རཥ་སྐྱོཡ་ཕ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་རག་ན་

ཤིག་ཤི། ཕཞྫོ་སྐྱོབྷ་བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་
/ཅོབྷ་ཟབུཡ/

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་

ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་སྐྱོཡ་སང་གདྷང་དེཥ།

ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཁོག་ཁོ། (ཁ) གཐྫོང་སྐྱོབྷ་བྷཐྫོག ་

སྐྱོབྷ་ཟབུཡ།

/ཅོཡ་ནྫོཥདྷ/

རྫོག་སྟེ་ཡ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) སྐྱོཡ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་

ཕཐཟ་ཡི་ཟེཡ་རྫོ་གུ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་སྐྱོབྷ་པྫོག་ཆི།
སྐྱོབྷ་བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི།

༣. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཁ་

/ཊུཥདྷ/
/ཊོ/

(བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་ནི།

༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཐཀྲོག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཨོབྷ་སྐྲོག་ཐྫོ། ཆུ་སྐྲོག་ཐྫོ།

༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནི། (ཁ)

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཧའི་གིཥ་ཨོབྷ་སྐྲོག་ཐྫོ།

ཚིག་སྐྱོཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་གིཥ་ཁ་
རཥ་ཐཔེ་ཆ་གི་ཚིག་སྐྱོཡ་ཐྫོ།
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/ཊོ/

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཐཀྲོག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ཕཞི་ན་

ཕསྐང་རྒྱུདྷན།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཀྲང་ཀྲི་སྐྲོག་ཐྫོ། དྲིརབུ་སྐྲོག་ཐྫོ།

ཐང་། ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་བྷགོདྷ་

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཀྲང་ཀྲི་སྐྲོག་ཐྫོ།

སྐྲོགཥ།
ཕརྐུ

/ཊོ/

ཁང་དྷང་ལཱི་ཕག་བྷཆོཐ་ཕུར་སྟེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྐྲོག་ཐང་ཟདྲ།

མི་ཅིག (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོའི་ཕསྐང་རྒྱུདྷན། ལྷ་བྷྫོའི་

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྐུ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཀུ/

ཕསྐང་རྒྱུདྷན། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་

ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ནི/ནུག (ཐཔེ) མི་ཅིག་གིཥ་ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་

དྷང་ལཱི་ལྷ་བྷྫོའི་ཕསྐང་རྒྱུདྷན་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
ཕརྐོ

ཕསྐང་གཎྫོཡ།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྐོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཀོ/

རྐྱང་སྐུབྷ།

/ཅང་ཀུབྷ/

ཟདྲ།

ཕརྐྱང༌།

/ཅང/

ཕསྐང་ཕ།

ཕལགཥ་གདྷང་དེཥ།
ཕསྐང་གཥྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) པཡ་ཕརྐྱང་ནི་

(མིང) (རྫོང) ལྷ་སྲུང་ཚུ་

ལྷ་བྷྫོའི་ཕསྐང་གཥྫོ། (ཐཔེ) ཆོཥན་ཚུ་གིཥ་ཐ་ལྫོ་ཆོ་
གུ་ཕསྐང་གཥྫོ་གདྷང་ནའི་ཕསྒང་ཨིདྷ་ནཥ།

སྟེ་རྐངབྷ་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

ཕསྐངཥ།

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྐྱང་ཐང་ཟདྲ།

/ཀང/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐོང་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) རུ་ཕ་ཕསྐངཥ་ཙཡ་ཡི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་རུ་

(ཁ) རྐངབྷ་ཕརྐྱངཥ་ཡི། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁ་མ་ཁྱིབྷ་

ཕ་ཟདི་སྫོཕ་ཕྲུག་གིཥ་ཕསྐངཥ་ཐ་ནུག

དྷང་ལཱི་རྐངབྷ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཅི།
/ཀང/

/ཀང་ཥྫོ/

གཥྫོ་ཕའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོའི་ཕསྐང་གཥྫོ།

ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་པུཥ་བྷྫོ་དྷ་

ཕསྐང༌།

(མིང) (རྫོང) ལྷ་ཙྫོགཥ་

ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ནི་ཐང་། བྷཥ་ཆག་གི་ཉེཥ་ན་

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) རག་ནའི་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ། རྐང་བྷའི་

/ཅང/

/ཀང་ལ/

ཕ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཕསྐང་

ཐང་ཚུཡ་ཕསྐུབྷ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནའི་

ཕརྐྱངཥ།

(བ) (བྷ) (ཆོཥ) སྐང་ཐང་ཟདྲ།

ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་ཕུར་ནི་ཐང་ཕལགཥ་ན་ཕུར་

རྐངབྷ་ཕརྐྱང་ནི། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་རྐངབྷ་ཕརྐྱང་
/ཅང་ཀུབྷ/

/ཀང་ཛྷ/

ཕསྐང་ཕལགཥ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) རྐྱང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ལྷ་སྲུང་ཚུ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ཕསྐང་གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་ཐང་

ནི་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

/ཀང་ཎྫོཡ/

གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞེངཥ་ནའི་གཎྫོཡབྷ།

ནཡ་ཕརྐོ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ནཡན་ཅིག་གིཥ་ནཡ་ཕརྐོ་
ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་

/ཀང་ཟཇུན/

ཕསྐབྷ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཀབྷ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ལ་ཕསྐབྷ་ནི། (ཐཔེ) ང་དྷངཥ་ན་གོ་ར་ཕསྐབྷ་ནི་

རུ་ཕ་ཕསྐང་ནི། (ཐཔེ) པ་བྷའི་རུ་ཕ་ཕསྐང་ནི་ཟདི་བུ་

ཨིདྷ།

གཞི་ཚུ་ལཱི་པྫོག
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ཕསྐབྷཥ།

/ཀབྷ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཀྱིཥ་ཕསྐར་ན་གྲངཥ་མེཐ་གསུབྷ་གྱི་རིང་ལཱི་ཙྫོགཥ་

(ཁ) གོ་ར་ཕསྐབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) བུ་བྷྫོ་ཟདི་གིཥ་ཉི་

ཕཥག་གདྷང་ནུག

བྷའི་དྷང་ལཱི་གོ་ར་ཕསྐབྷཥ་སྫོཐ་ནུག
ཕསྐར་ཆེདྷ།

/ཀེ་ཆེདྷ/

ཕསྐར་ན་ཐང་ནྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་བྷངོདྷ་ནའི་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆགཥ་ནའི་དུཥ་སྐཕཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ན་རུ་ལཱི་ཕསྐར་ན་ཆེདྷ་ནྫོ་གཅིག་ཟེཡ། དེ་ལཱི་མི་རྫོ་

ཕསྐར་ན་ཐང་ནྫོའི་སྐཕཥ་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་

དུང་ཕྱུཡ་དྲུག་ཐང་བྱེ་ཕ་ཕདུདྷ་ཥ་འ་གཅིག་ཟབུབྷ་

ཕཥབྷ་ན་ཕཞང་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཐགུ་ལ་གཉིཥ་འྫོཐ། དེ་ལཱི་མི་རྫོ་མི་ཟཁྲུག་ཕྲག་

ཕསྐར་ན་རྫོགཥ་ལྡདྷ།

ཕདུདྷ་རུ་འྫོཐ་ནའི་ཕལཐ་སྫོར་ཅིག་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ)

མི་ཙངཥ་སྫོཐ་ན་ཕཞི་འྫོངཥ་སུ་རྫོགཥན་སྦེ་ཕསྲུང་
ཕའི་ཕསྐར་ན།

༡. (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཐང་།

ཕསྐར་ན་ཕཞང་ནྫོ།

དུཥ། ངོ་ཕྫོ་གསུབྷ་གྱིཥ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་

ཕསྐར་ན་ཕཞང་ནྫོའི་དུཥ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཕསྐར་ན་བྷ་སྟྫོང་གི་ཕཡ་དུ་ཙྫོགཥ་ཕཥག་

ནུག

ཕསྐར་ན་འ་ཏྫོག

༢. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་ཟཇར་

(མིང) (ཆོཥ) མི་ཚུ་

ཕཎཕ་ནའི་རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་རྫོངཥ་སཐ་དེ་ཟཙྫོ་ཕ་ཕཀར་

མུདྷ་ནའི་ཕསྐར་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ང་

ཕའི་དུཥ་སྐཕཥ་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཕསྐར་ན་རྫོགཥ་

ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་སྒྲོདྷ་མེའི་ཕསྐར་ན་དྷང་ཨིདྷ།
/ཀེའེ་ན་གྲང་མེ/

/ཀེའེ་ན་འ་ཏྫོ/

ཚེ་རྫོ་ལ་ཐུཕ་ནའི་ཁཡ་ ཞཥ་ཥའི་ཝག་ཐང་། བྷ་

ནིའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) སྒྲོདྷ་མེའི་ཕསྐར་ན་ཐང་།

ཕསྐར་ན་གྲངཥ་མེཐ།

(མིང) (རྫོང)

ཟབྫོདྷ་ཕཞིདྷ་འྫོཐ་ནའི་སྒྲོདྷ་མེའི་ཕསྐར་ན། (ཐཔེ)

གྱི་ཕསྐར་ན་ཐང་། དུཥ་ཀྱི་ཕསྐར་ན་ཥྫོགཥ།

/ཀེའེ་ན/

/ཀེའེ་ན་ཕཞང་ནྫོ/

ཥངཥ་རྒྱཥ་སྟྫོང་རྩ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་བྫོདྷ་ཐང་

རྟྫོགཥ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐན་ཅིག (ཁ) ཡུར་

ཐགོ།

(མིང) (རྫོང)

གཅོཐ་ན་ཐང་། བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ལུདྷ་ན། ཕརྫུདྷ་སྨྲ་ཕ།

གྲངཥ་མེཐ་གསུབྷ་གྱི་ཕཡ་དུ་ཙྫོགཥ་ཕཥག་གདྷང་
/ཀེའེ་ན/

/ཀེའེ་ན་རྫོག་རྡེདྷ/

ཕསྐར་ན་ཐང་ནྫོའི་མི་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་སྫོག་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཕསྐར་ཆེདྷ་

ཕསྐར་ན།

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་

སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐང་དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

ཕལཐ་སྫོར་ལཡ་དུ་ཕསྐར་ན་ཆུང་ཕ་ཕརྒྱཐ་ཅུ་ཏབྷ་

ནུག

/ཀེའེ་ན་ཐང་ནྫོ/

ལྡདྷ་གྱི་དུཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕསྐར་ན་
འ་ཏྫོག་ལཱི་མི་ག་ཡ་ཕདེ་ཕ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་དེ་སྫོཐ་

(མིང) (རྫོང)

ཕསྐར་ན་ཐང་གྲངཥ་གདྷཥ་དྲུག་ཅུ་དྷང་རཥ་

ནུག

གྱངཥ་ཁ་གྲངཥ་མེཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཕསྐར་མེ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་

/ཀེར་མེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕསྐར་ན་ཟཇིག་

ནའི་མེ། (ཁ) ཕསྐར་མེ་ཟདི་ལཱི་ཕསྐར་ན་ཟཇིག་ནའི་
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མེ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་

སེཡ་ག་ཡ་བྫོ་སེབྷཥ་ཆོཥ་ལཱི་ཕསྐུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཚེ་

བྷཥ།

ཕསྐུར་ཡྫོར།

བྷཏཟ་བྷཡ་ཕསྐར་མེ་ཟཕཡ་སྟེ་ཟཇིག་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ་
ཕསྐར་ཕཞང༌།

/ཀེ་ཕཞང/

མི་རྟག་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་གསུངཥ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕསྐར་ན་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཕསྐུར་ཡྫོར་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཅདྷ་མང་མ་ཡ་བྱུང་ནུག
/ཀེ་ཕཞང་ཝབྷ/

ཕརྡུངཥ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) བབྷ་

ཕསྐོངཥ།

ཆོཥན་ཚུ་གིཥ་ཕཞེཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཞྭབྷྫོ་ལྕེ་རིངབྷྫོ་

ཕསྐོཡ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྐོར།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕཐ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཧ་ཝང་གིཥ་སྫོཐ་ལ་གུ་རྐངབྷ་ཕསྐུབྷཥ་ཏེ་

ཕསྐུབྷཥ་ཁྲུ།

/ཀུབྷ་ཁྲུ/

ཕསྐོར་ཆུ།

(མིང) (ཆོཥ) རག་ནའི་

ཟདྲ།

ཕསྐུར།

/ཀུཥར/

ཕསྐོཥ།

/ཀོཥ/

ཕསྐྱང༌།

/ཅང/

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕཀར་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཧང་ ༦ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཙཐ་ཕསྐུབྷཥ་ཁྲུ་གང་སྦེ་མི་ལུ་ལ་ཡ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་
/ཀུབྷ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཕསྐོར་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསྐོར་ཆུ་ཟཐུང་ཐགོ།

དྷ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་རིང་ཙཐ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་རིང་

ཕསྐུབྷཥ་ཕག

/ཀོཥ་ཆུ/

ཕསྐོརཛྷ། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་གྱི་

བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཕསྐུབྷཥ་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཐང་ཀི་ལི་གི་ཕཡ་

ཕཝག་ནུག

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐོར་ཐང་ཟདྲ།

/ཀོཥ/

(ཁ) ཇ་ཕསྐོར་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཧའི་གི་ཇ་ཕསྐོར་ནི་

(ཁ) རྐངབྷ་ཕསྐུབྷཥ་ནུག རགན་ཕསྐུབྷཥ་ནུག

སྫོཐ་ནུག

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ།

གིཥ་ཐ་རིཥ་གདྷཥ་ཕསྐོཡ་ནི་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

སྫོཐན་ཐ་རྐངབྷ་ཕསྐུབྷ་ཐགོ།
/ཀུབྷ/

/ཀོཡ/

(ཁ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕསྐོཡ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཅིག་

རྐངབྷ་ཕསྐུབྷ་ནི། རགན་ཕསྐུབྷ་ནི། (ཐཔེ) རྩ་ཕཡ་
ཕསྐུབྷཥ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐོང་ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཕསྐོངཥ་ཐ་ནུག

ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་དེཥ།
/ཀུབྷ/

/ཀོང/

(ཁ) རུ་ཕ་ཕསྐོངཥ་ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་རུ་ཕ་

ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཕསྐར་ཕཞང་ཞྭབྷྫོ་ཅིག་
ཕསྐུབྷ།

(མིང) (རྫོང) གསུང་ཆོག་

གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡྫོརབྷྫོ་སྐཐ་འཡ་སེང་སྟེ་ཕརྡུང་

ཕཞང་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕསྐར་ཕཞང་གི་དུཥ་ལཱི་
ཕསྐར་ཕཞང་ཞྭབྷྫོ།

/ཀུཥ་ཡྫོཥར/

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐྱང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་ནི། (ཐཔེ) གོངབྷ་གིཥ་ཟྫོག་བྷ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) སྐུབྷ་ཕག་ཐང་

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་ནིའི་ཕག་ལཱ་གདྷང་དེཥ།
ཕསྐྱངཥ།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐུར་ཐང་

/ཅང/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱང་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་

ཟདྲ། (ཁ) ལཱ་ལཱི་ཕསྐུར་ནི/ནུག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་མི་

མི་སེཡ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱངཥ་ཡི།
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ཕསྐྱཕ།

/ཅཕ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྐྱཡ་གཥྫོ།

ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་ཕསྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ)

གཥྫོ་ཟཕཐ་ཐ་ནུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་གིཥ་ཆོཥ་གསུངཥ་དེཥ།
/ཅཕ/

ཕསྐྱར།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

སྟེ་ཡ།

ཕསྐྱཡ་ཕསྒྱུཡ།

ཕསྐྱི།

(མིང) (ཆོཥ) འང་འང་ཐང། རྫོག་

/ཅཡ་སྒྱུཡ/

ཕསྐྱཡ་ཞིཕ།

/ཅཡ་ཞིཕ/

(མིང) (ཆོཥ) རྫོག་སྟེ་ཡ་

ཕསྐྱིཥ།

དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་ཕསྐྱིཥ་ཏེ་ཙྫོང་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།
ཕསྐྱུག

ལུ་ལ་ཞ་སྟེ་ཐ་རིཥ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱུག་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཞིཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཚུ་བྫོདྷ་ནུག

ཕསྐྱུགཥ།

ཕསྐྱུཡ།

ཕསྐྱཡ་གཝྫོག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་

/ཅུའུ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱུཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ལཱ་རྒྱཕ་ཁཡ་ཕསྐྱུཡ་ཕཝག་ནུག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་

གིཥ་ཨེདྷ་ཎ་ཕསྐྱཡ་གཝྫོག་རྐྱཕ་དེཥ།

/ཅཡ་ཕཞྫོ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱུག་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱུགཥ་ཐ་ཡི།

ནའི་ཤིང་ཆ་ཚུ་རྫོག་སྟེ་ཡ་གཝྫོག་ནི། (ཁ) ཨེདྷ་ཎ་

ཕསྐྱཡ་ཕཞྫོ།

/ཅུའུ/

(ཁ) ཁ་རཥ་ཕསྐྱུགཥ་ཐ་ཡི། (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་དྲྫོ་ན་

(བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྕབྷ་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཅཡ་ཟླྫོཥ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐྱུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཅུའུ/

ཁ་རཥ་ཕསྐྱུག་ནི། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ལབྷཥ་ཡིག་ཕསྐྱཡ་ཞིཕ། (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཕསྐྱཡ་

ཕསྐྱཡ་ཟླྫོཥ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཀི/

ཏི་རཱི་ཕསྐྱིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་གིཥ་ཐངུར་ཁང་

(མིང) (རྫོང) རྫོག་སྟེ་ཡ་ཞིཕ་

/ཅཡ་གཝྫོ་ཅཕ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐྱི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཏི་རཱི་

རཥ་ཏི་རཱི་ཕསྐྱི་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཕཅཟ་ཡིག་ཕསྐྱཡ་ཞིཕ།

ཕསྐྱཡ་གཝྫོག་རྐྱཕ།

/ཀི/

ཕསྐྱི་ནི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ན་ཅིག་གིཥ་ཐངུར་ཁང་དྷང་

ཕསྒྱུཡ་ཕ། (ཐཔེ) སྐཐ་སྒྱུཡན་གིཥ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕསྐྱཡ་
ཕསྒྱུཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱེར་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྐྱར་ནི་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

ཅདྷ་ག་ཡ་ངདྷ་ཥྫོང་རཥ་ཕསྐྱཕཥ་ཙཡ་ནུག
/ཅཡ/

/ཀེའེ/

(ཁ) ཕསྐྱར་ནི/ནུག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་ལཱི་ཅ་ར་

(ཁ) སྡུག་ཕསྔར་རཥ་ཕསྐྱཕཥ་ནུག (ཐཔེ) སེབྷཥ་

ཕསྐྱཡ།

(མིང) (རྫོང) རྫོག་སྟེ་ཡ་ཁ་

གཥྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་མེ་གི་ལྫོ་ཟདི་ཕསྐྱཡ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ངདྷ་ཥྫོང་གི་གདྷཥ་རཥ་ཕསྐྱཕ་ནིའི་
ཕསྐྱཕཥ།

/ཅཡ་ཥྫོ/

ཁྱཕ་ཀྱིཥ་ལཱ་ག་ཡ་རྒྱཕ་ཁཡ་ཕསྐྱུཡ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) རྫོག་སྟེ་ཡ་

ཕསྐྱེཐ།

སཕ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་བྫོ་ཕསྐྱཡ་ཟླྫོཥ་ཟཕཐ་དེ་སཕ་དེཥ།

/ཀེ/

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱེཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) རུ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི/ནུག (ཐཔེ) དྷང་

(མིང) (རྫོང) རྫོག་སྟེ་ཡ་ཕཞྫོ་

ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་བབྷཥ་

ནི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་ཕསྐྱཡ་ཕཞྫོ་ཟཕཐ་ཐགོ་

སྙིང་རྗེ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐྫོ།

ནཥ།
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ཕསྐྱེཐ་རྫོགཥ།

/ཀེ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཐང་

ཕསྐྲཐ།

རྫོགཥ་རིབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནའི་ཕསྡུཥ་

ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ནི་ཟེཡ་གསུངཥ་ཡི།

གདྷང་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག
/ཀེ་རིབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཟཆི་ཕཡ་ཐྫོ་

རབྷ་ཕསྒོབྷཥ་ནའི་སྟྫོཕཥ་ཀྱིཥ་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

/ཅོཡ/

/ཊོཟྫོ/

ཕསྐྲོགཥ།

ཟབྫོཡན་ཅིག་གིཥ་ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་གྱི་བྷཥ་ལུདྷ་

ཕསྐྱོཡ།

ཕསྐྲོག

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྐྲུདྷ་ཐང་

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྐྲོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྐྲོག་ནི་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

ཏཕཥ་ཀྱི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྣར་

/ཀོཥ/

/ཊུཥདྷ/

ཨོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྐྲོག་ནི། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཨོབྷ་

གསུབྷ་ཏ་བྷར་གྱི་སྣང་ཕ་ཐང་ཞེདྷ་ན་རཥ་ལྡྫོག་

ཕསྐྱོཐ།

ཕསྐྲུདྷ།
ཟདྲ།

གསུབྷ་གྱི་སྡིག་སྒྲིཕ་སང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུ་གསུབྷ་གྱི་

བྷཚཐ་དེཥ།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྲཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ནི/ནུག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་

ཚིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཕསྐྱེཐ་རྫོགཥ་ཀྱི་བྷཥ་ལུདྷ་
ཕསྐྱེཐ་རིབྷ།

/ཊེ/

/ཊོཟྫོ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྲོག་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཀྲང་ཀྲི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྐྲོགཥ་ཅི། (ཐཔེ) བབྷ་

གིཥ་ཀྲང་ཀྲི་ཕསྐྲོགཥ་གདྷང་ཡི།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྐྱོཐ་ཐང་ཟདྲ།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱོཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཐཔེ་ཆ་བྫོ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་ནི/ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

ཟདི་གིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་ཕསྐྱོཡ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
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༼ཁ༽
ཁ།

/ཁ/

༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཁ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཕཎྫོག་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

གཉིཥ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་སྐྱེཥ་

གྱིའི་ཁ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརཡ་ཐགོ།

གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན། བྱེཐ་ན་བྷགྲིདྷ་ན། དྷང་གི་རྩྫོར་

/ཁ/

ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་སྒྲ་མེཐ།

༦. (མིང) (རྫོང) སྟེང་། (ཁ) ཆུའི་ཁ། (ཐཔེ) བ་

ངང་ན་ཚུ་ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་རྩར་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(ཁ) ཁ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་ ཆུང་

/ཁ/

༧. (མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ན་ཐང་། རྫུདྷ་ན། (ཁ)

འང་བྷ་ཆུང་བྷཡ་ ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་

རྫུདྷ་ཁ། ཧཡ་ཁ། མི་ཁ། (ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ན་ཡང་གིཥ་

ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུ་ཁ་ཕྱེཥ་ཞིདྷབྷ་

ཁ་ཐཀྱི།

རཥ་ ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཟཕཐ་སྦེ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཁ་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

རཥ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཁ་ཟདི་

(མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་དུང་ཟཕུ་

ཕའི་སྐཕཥ་བྷཐའི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་རཥ་རླུང་ཕྱི་ཁ་

གཥར་བྱེཐ་ཀའི་ཟྫོག་རཥ་ཨིདྷ།
/ཁ/

/ཁ་ཀི/

བྷ་ཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་

༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

ཅ་ཆཥ་ཟབྲུག་ལྫོག་ཥྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཏག་

གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཞཥ་ཞ་ནིའི་

ཅུང་ཅིག(ཐཔེ) དུང་ཟཕུ་མི་ཟདི་གིཥ་དུང་གུ་ཁ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཁ། (ཐཔེ) ཁ་རཥ་བྷཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་

ཁ་ཀྲེ་ཀ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཅིག (ཁ) མིའི་ཁ།

ཐཀྱི་རྐྱཕ་དེཥ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཙཐ་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷ་ཙྫོན་ཅིག་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ།
/ཁ/

/ཁ་ཊེ་ཀ/

བྲྫོཛྷ་ཁ་བྷ་ཕདེ་ཀག་ཀ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག

༣. (མིང) (རྫོང) སྐཐ། (ཁ) རྫོང་ཁ་ཐང། ཨིང་

ཁ་ཐཀྲི་ཕཀཕ་ནཱུ།

/ཁ་ཊི་ཀཕ་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) ཟབུ་

ལིལ་གི་ཁ། རྒྱ་གཡ་གྱི་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁ་

ཡཥ་གཡུཥ་ཟཏགབྷ་ཐཀཡ་རྐྱང་གི་ཕཀཕ་ནཱུ་

ཟཏྫོདྷ་ཚུགཥ།

ཕཀཕ་ནཱུ་ཅིག་ཕཀཕ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ལུ་ལ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཥ་ཕྫོགཥ་ག་ཏི་ཟགྱོ་རཱིང་བྷགུ་
/ཁ/

ཡརན་ཅདྷབྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཅིག་གིཥ་ཁ་ཐཀྲི་

༤. (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཀྱི་ཁ། (ཁ) པྫོཡ་ནའི་ཁ།

ཁ་ཕཀོཐ།

རྡིག་གི་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པྫོཡ་ནའི་ཁ་རཥ་

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་

ཕཅཟ་ཏངཥ་ཀྱི་ཕསཕ་བ། (ཁ) པ་བྷའི་ཁ་ཕཀོཐ།

པཡ་ཥྫོ་ཎྫོ་ཆགཥ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཁ/

/ཁ་ཀོཐ/

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ལཱི་པ་བྷ་གིཥ་ཁ་ཕཀོཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

༥. (མིང) (རྫོང) རྣྫོཥ། (ཁ) གྱིའི་ཁ། སྟ་རིའི་

བྱིདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
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ཁ་ཕཀྲབྷ།

/ཁ་ཀྲབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྟྫོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་

གོཥ་ཆེདྷ་ཁ་གང་། (ཐཔེ) ཚེབྷ་དྲུཕ་ཅིག་གིཥ་སྐུ་

ཅིག (ཁ) རབྷ་ཁ་ཕཀྲབྷ། ཤིང་ཁ་ཕཀྲབྷ། (ཐཔེ)

ཏང་ཕཙེབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོཥ་ཆེདྷ་ཁ་གང་ཉོ་ཟཕག་

མི་ཚུ་ག་ཡ་རབྷ་ཁ་ཕཀྲབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
ཁ་སྐཐ།

/ཁ་ཀེ/

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་ཁ་

ཁ་གྲངཥ།

སྐཐ། རྒྱ་གཡ་གྱི་ཁ་སྐཐ། ཕྱི་གླིང་ནའི་ཁ་སྐཐ་ར་

སྫོཕ་ཕྲུག་གི་ཁ་གྲངཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་སྫོཕ་

རཱིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།
/ཁ་ཀོང/

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ། (ཁ)

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཁ་གྲངཥ། མི་རྩིཥ་ཀྱི་ཁ་གྲངཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁ་སྐཐ་ཟདི་ག་དེབྷ་ཅིག་ཡ་ཤེཥ་
ཁ་སྐོང༌།

/ཁ་གྲང/

ཕྲུག་ཁ་གྲངཥ་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ཧེང་སྐར་ཐང་།

ཁ་ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཟཐེཕ། (ཁ) བྷར་ཆ་ཁ་སྐོང། ཏི་རཱི་ཁ་སྐོང་ར་

/ཁ་ཌི་ཎྫོག་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཉིདྷ་ལཡ་གྱི་ལཱ་བྷགུ་ལཱི་ཁ་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ལཱི་ལཱན་ཚུ་ག་ཡ་ཁ་ཟགྲིག་

ཁ་སྐབྷ།

ཁ་རྒྱདྷ།

སྐོང་གཝདྷ་ལུ་ལ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།
/ཁ་ཀབྷ/

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

༡. (མིང) (རྫོང) ངོ་བྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་

ཕཡ་ཁ་རཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སཕ་ནི།(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་

/ཁ་ཀབྷ/

བུབྷ་ནའི་ཁ་རྒྱདྷ། (ཐཔེ) བུབྷ་ནའི་ཁ་རྒྱདྷ་ཟདི་རྩྭ་

ཀུ་ལ་ཐང་རྨ་ བའི་བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་བྫོ་རྣབྷ་

ཁ་རྒྱུག

ན་སྣ་ཙྫོགཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁ་སྐབྷ་ཟདི་ལཱི་དྷ་
/ཁ་ཁེ་ཉ/

ཁ་གང༌།

/ཁ་གང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཕདེ་

སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཁ་རྒྱུཐ།

/ཁ་རྗུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་མེདྷ་

ནཡ་ངག་ཏྫོག་རཥ་སྦེ་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོངཥ་ནའི་

༡. (མིང) (རྫོང) ལྟེབྷ་ལྟེ། (ཁ) ལྫོ་

གཎབྷ།(ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁ་རྒྱུཐ་སྦེ་གོ་གོཛྷ་

ཁ་གང། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ཁ་གང་ཞ་ཞིདྷབྷ་

མང་མ་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

རཥ་རྫོག་ཞ་བྷ་ཕཏུཕ།
/ཁ་གང/

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་ཁ་ཟཕག་

རྒྱུག (ཐཔེ) ཁ་རྒྱུག་གི་བྫོ་ཚུ་ཡང་གིཥ་ཤེཥན་ཕཞྫོ་སྟེ་

དྲགཥ།(ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟདི་ཁ་བྷཁཥ་
དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

/ཁ་རྗུ/

སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) པ་བྷའི་ཁ་རྒྱུག ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཁ་

སྫོཐ་དེ་དུཥ་ཙྫོཐ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ནུག
ཁ་བྷཁཥ་དྲགཥ།

(མིང) (རྫོང) བུབྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་ཅ་ར་ཚུ་གི་ཁ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཁ)

ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ཞ་ཟེཡ་ཁ་སྐབྷ་ཅིག་ཕ་སཕ་ནི་མིདྷ་
ཟདུག

/ཁ་རྒེདྷ/

ཁ་རྒྱུདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཡཥ་གོཥ་གྲུ་ཕཞི་ཀྲིག་ཀྲི་

/ཁ་རྒུཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཕལཐ་སྫོར། (ཁ)

སཕ་སྫོར། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་པབྷ་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུདྷ་ཡ་དེ་སྦེ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཁ་ལ་ཁ་གང།

ཨིདྷ།
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ཁ་སྒཕ།

/ཁ་སྒཕ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ལཱི་སཕ་

སྫོཐ་ཚུ་གི་བྷཏཟབྷ།(ཐཔེ) ན་རང་གི་ཁ་ཅ་བྷགུ་

ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) རཥ་མི་ཚུ་ལཱི་གླ་ཆ་ཐང་ཁ་སྒཕ་

ཐངུར་གྱི་ལདྷ་རྐྱཕ་ནུག

ག་ཡ་རྩིཥ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ཐགོ།
ཁ་སྒོཡབྷ།

ཁ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆཥ་ཐྫོང་བྱུ་

/ཁ་སྒོབྷ/

ཁ་གཅིག

ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ག་ཡ་ཁ་གཅིག་སྦེ་སཕ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང)

ཁ་ཅུང་།

ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

ཁ་ཅུང་ལྷ་ཅུང།

རྫོཕ་ཕཞྫོ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐང་ལྷ་

ཟདི་ཁ་ཅུང་ལྷ་ཅུང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

གཅིག་གིཥ་གཎབྷ་སཕ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཡ་གཝདྷ་ཅིག་

ཁ་གཅང་དྲགཥ།

གིཥ་སཕ་ཏྫོ་རྐྱཕ་སཕ་སྟེ་ཕཀག་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཁ་

/ཁ་ཅང་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་སཕ་

ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁ་གཅང་

སྔ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་

དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡྫོགཥ་ཀྱི་བྫོ་ལཱི་ཁ་སྔ་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁག་ཅོ།

(མིང) (རྫོང) རྣ་ཕ་མི་སདྷ་ནའི་ཚིག

/ཁ་ཅོ/

(མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁག་ཏེག་

ཏེ།(ཐཔེ) ཨོ་ར་ཙར་ཟདི་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཞཛྷ་ཐ་ཁག་

(ཁ) ཚིག་ངདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་

ཅོ་ཅིག་འྫོཐ།

གཝདྷ་ལཱི་ཁ་ངདྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁ་ཆཕ་ཆཐན།

(མིང) (རྫོང) ཕམྫོག་

/ཁ་ཆཕ་ཆེཕ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ཐ་

ཚིག་ཆཐ་ལྷག་ཞུགཥ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཚིག་གི་རིགཥ།(ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་ཁ་ངདྷ་ཚིག་

དྷང་ཁ་ཆཕ་ཆཐན་སྦེ་ཞུ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ངདྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཁ་ཅ/

/ཁ་ཅུ་ལྷ་ཅུ/

ནའི་ཙཐ་གཞི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་

ཁ་སྔ་རྐྱཕ། /ཁ་རྔ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཁ་ཅ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁའི་ཙཐ་གཞི་ཆུང་ཀུ་

ཟདུག

གིཥ་ཁ་སྒོཡབྷ་པྫོ་ཅུ་ཅདྷབྷ་ཅིག་ཕཤེཐ་དེ་ཨོབྷ་གྱི་

/ཁ་ངེ་ཚི་ངེ/

/ཁ་ཅུ/

སྦེ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་ཁ་ཅུང་ཟདི་ཨོ་རཱི་རཱི་སྦེ་

རག་ཆ་གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་

ཁ་ངདྷ་ཚིག་ངདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷབྷ་རཱིཕ། (ཁ) ཆ་

/ཁ་ཅི/

ཡྫོགཥ་ཁ་གཅིག སྤུདྷ་ཆ་ཁ་གཅིག (ཐཔེ) བྫོ་ཟདི་

ཨོབྷ་གྱི་དུབྷ་ཐང་པག་ནའི་ལྫོ་བླུགཥ་ནིའི་རྫོཕ་ར་

/ཁ་ངེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་སདྷ་ཎྫོང་

ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཁ་གཅང་དྲགཥ་ཟདུག

ཅིག(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གི་རགན་ལཱི་ཁ་སྒོཡབྷ་ཅིག་

ཁ་ངདྷ།

/ཁ་ཅང/

ཎྫོ་ཐང། ཁ་ཥང་ཧིང་ཥང།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྫོ་

ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཕཞྫོ་ཕའི་རག་ཆ་

/ཁ་རྒོབྷ་པྫོ་ཅུ་ཅེབྷ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ར་ལཱི་ཅིག་ཐང་ཟདྲ།

ཁ་གཅང༌དྲགཥ།

ཙཡཛྷ་ཐ་ཁ་ཕསྙབྷ་ནི་ཐང་ཧུབྷ་ཆ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཁ་སྒོཡབྷ་པྫོ་ཅུ་ཅདྷབྷ།

/ཁ་ཅི/

ཁ་ཆཡ།

(མིང) (རྫོང) པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཁ་ཆཡ/

(མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་ཐང་ཆཡན་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག(ཐཔེ)
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དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཁ་ཆཡ་ཟཕཕ་ནི་འྫོཐ།
ཁ་ཆུ།

ཆེདྷ་ནྫོའི་བྷཐྫོ་ཅིག(ཐཔེ) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཟླྫོག་

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་ཟཚག་ནའི་ཆུ།

/ཁ་ཆུ/

ཏཕཥ་ལཱི་ཁ་བྷཆུ་དྷག་ནྫོ་ཕཥག་ཐགོ།

(ཁ) ཧ་ལཱིའི་ཁ་ཆུ། ཡྫོ་ཁྱིའི་ཁ་ཆུ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་

ཁ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁ་ཆུ་ལུ་ལ་ཟཚག་ནི་འྫོཐ།
ཁ་ཆེ།

/ཁ་ཆེ/

ཁ་ཇ།

གཡུཥ་ཅིག (ཁ) ཁ་ཆེ་ཟདི་ལཱི་ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

/ཁ་ཆེ་གུཡ་གུབྷ/

ཁཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ཁ་ཇ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཟཐུང་

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཆེའི་

ནི་འྫོཐ།
/ཁ་ཇ/

ཁང་དྷང་ལཱི་ཁ་ཆེ་གུཡ་ཀུབྷ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/ཁ་ཆེ་ལ་ཀབྷ/

ཀུབྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཁ་ཆེབྷཥ།

/ཁ་ཆེབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཆེ་གུཡ་

ཡྫོགཥ་ཟདི་གིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་ཇ་ཕསྐོར་ཕསྐོརཛྷ་ག་
ཏེ་འང་མེཐ་ནཡ་ཁ་ཇ་ཅིག་བྱིདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཡདྷབྷ་ཐ་

ཁ་རྗེ།

ཁ་རྗེ་ཁ་ཐུག

(མིང) (རྫོང) ཁ་གིཥ་ཕལཐ་ནི་

/ཁ་རྗེ་ཁ་ཐུ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཧཕ་

ཕཥྫོཐ་ཐང་སྦྱིདྷ་ཟབྲཥ་ལཱི་གོ། (ཁ) ཡང་གི་ཁ་རྗེ་ཁ་

ཅིག་བྷ་གཎྫོགཥ་ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ་རག་ལུདྷ་བྷ་ཟཏཕ་ནའི་

ཐུག (ཐཔེ) གོངབྷ་གིཥ་གཥྫོར་ཡ་གདྷངབྷ་ཐ་སྫོབྷ་

ཆོཥ་གཎབྷ།(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཐག་བྷཥ་སུ་བྷ་ལུདྷ་ན་

ཆུང་ཟདི་ཡང་གི་ཁ་རྗེ་ཁ་ཐུག་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཏྫོཕ་

ཅིདྷ་ཁ་ཆོཥ་ལུ་ལ་ཕལཐ་དེ་ཁུངཥ་མེཐ།
/ཁ་ཆུ་དྷཟ་ནྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་ཕདེ་ཕཥྫོཐ་

རྒྱར་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་བྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

བུ་ཚུ་གིཥ་དྷ་ཐགོ།

ཁ་བྷཆུ་དྷག་ནྫོ།

/ཁ་རྗེ/

དྷབྷཥ།(ཐཔེ) མི་སེཡ་གྱི་ཁ་རྗེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཆོཥ་

ཁ་ཆེབྷཥ༌ཟེཡ༌ཐྫོ༌ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) པའི་ཁ་ཆེབྷཥ་ཟདི་
/ཁ་ཆོཥ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཇ་ངོ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་ཁ་གིཥ་ཇ་

ཟཐུང་ཥྫོང་ཟེཡ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག(ཐཔེ) ངེ་གི་ཆ་

སཕ་ནའི་གཎབྷ། (ཁ) ཧའི་གི་ཁ་ཆེབྷཥ། ཧ་ནའི་

ཁ་ཆོཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་དྷང་ལཱི་བྷཡ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཟཐུང་ནིའི་རིགཥ་ཅིག(ཐཔེ) གཡུཥ་

ལཱིང་ཕྫོགཥ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་དྲི་ཕཞང།(ཐཔེ) ཙྫོང་
ཁ་ཆེ་ལ་སྐབྷ།

/ཁ་ཇ/

ཕཙུགཥ་ཏེ་ ཚྭ་ཕཎཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཇ་ཁྲུག་རྐྱཕ་སྟེ་

ཀཤྜིཡ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁ་ཆེ་རཥ་དྲི་ཕཞང་
ཁ་ཆེ་གུཡ་ཀུབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐུདྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཁ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

/ཁ་ཆབྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

ཁ་ཉིདྷབྷ།

རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཡུར་ཀོ་ཥ་ར་ལཱི་ཁྱིབྷ་

/ཁ་ཉིབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་རྩ་གི་ཧེ་བྷའི་

ཉིདྷབྷ། འང་དྷ་ ཉིདྷབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཧེ་བྷའི་

ཕཐག་བྷཛེཥ་ལྡདྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ཚུ་ལཱི་རྒྱར་

ཉིདྷབྷ།(ཐཔེ) ཁ་ཉིདྷབྷ་ང་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕལར་ཏེ་ཥྫོང་

ནྫོའི་ཆཐ་ན་ཐང་། ཡུར་གཝདྷ་གྱི་རྩྫོཐ་ན་ར་

ཡི།

ཥྫོགཥ་ན་ཟླྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གསུངཥ་ནའི་ཐེག་ན་

ཁ་ཉུང་དྲགཥ།
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/ཁ་ཉུང་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་ཧ་ཙི་རུ་
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རཥ་ཕརྒར་སཕ་ནི་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ཁ་ཉུང་

ཁ་སྟྫོངབྷ།

ཅིག་ཨིདྷ།

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁ་སྟྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

དྲགཥ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ཁ་ཉུང་དྲགཥ་
ཁ་ཎ།

ཁ་ཏིག

/ཁ་ཏི/

ཁ་སྟྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཏེག་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ)

/ཁ་ཅོ/

ཕཞུགཥ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁག་ཏེག་

ཁ་སྟྫོཡ།

ཟཙབྷཥ་ཅིག་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ)
/ཁག་ཏེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁ་ཏེག་ཏེ། (ཁ)

ཁ་སྟྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཐང་

ཁ་ཏག

རཥ་ཁ་ཏག་གིཥ་ཁ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕསབྷཥ་ཐ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མེ་ཎྫོག་ག་ཡ་ཁ་གཎྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ནུག

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཙར་བྷ་དྷང་ཁ་

/ཁ་ཏེབྷ་ཏེ/

/ཁ་ཏཟ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཏག་རིང་ཐུང། (ཁ) རབྷ་

གྱི་ཁ་ཏག་རིང་ཐུང། (ཐཔེ) རབྷ་ཁ་ཏག་རིང་ན་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་

ཅིདྷ་འུ་སྡུག་སྟེ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།

ཎྫོ།(ཐཔེ) ཁོ་མི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཁོ་ཡའི་ཆ་

ཁ་ཐིབྷ་ཥྫོ་ཐིབྷ།

ཡྫོགཥ་ག་ཡ་གིཥ་ཁ་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཁ་ཏེབྷ་ཏེ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཕསབྷ་ནིའི་

ཁ་ཏག (ཐཔེ) པཐ་ཙི་དྷང་ལཱི་ཆུབྷ་ཟདེགཥ་ཞིདྷབྷ་

གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་ཏེ་མེདྷ་ནཡ་ཁ་ཕཀྲབྷ་སྟེ་འྫོཐ་

ཁ་ལྟེབྷ་ལྟེ།

/ཁ་ཏཟ/

ཏགན་ཆུང་ཀུ། (ཁ) པཐ་ཙི་གི་ཁ་ཏག རྩབྷ་ཁུག་གི་

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཎྫོཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་གཡུཥ་སྒོ་

(ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ཐགོདྷ་ཁ་སྟྫོཐ་རཥ་ཨིདྷ།

ལ་སཕ་ནི་ཟདུག

/ཁ་ཎྫོཡ/

/ཁ་ཎྫོཥ/

སྟྫོཐ། སྟྫོཐན་ཁ་སྟྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཡུཥ་མིང།

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་པབྷ་ཟདི་ཚུ་གིཥ་ཁ་གཎབྷ་ལུ་
ཁ་གཎྫོཡ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁ་གཎྫོཡ་

ཥྫོ་ཥྫོའི་མིང་། (ཁ) ཐགོདྷ་ཁ་སྟྫོཐ། བྷགཡ་སེཡ་ཁ་

ན་ཤིང་གི་བྲྫོཛྷ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁ་ཏེག་ཨིདྷ།
/ཁ་ཎབྷ/

/ཁ་ཎྫོཡ/

ཟདུ་གྲོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་མི་ག་ཡ་ཁ་སྟྫོཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཤིང་ཟབྲཥ་ཁ་ཏེག ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁ་ཏེག (ཐཔེ) ཟཁདྷ་
ཁ་གཎབྷ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་གོང་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཁ་སྟྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་

ཙྫོཐབྷ་ཟདི་ཁག་ཅོ་ཅིག་འང་ཟདུག
ཁ་ཏེག

/ཁ་ཎྫོཥ/

བྷ།(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཐགོདྷ་ནའི་ཁ་སྟྫོཐ་ཁ་ཐུག་ལཱི་

ཁག་ཏེབྷ་གྱི་བྲྫོཛྷ་ཟདི་ཁ་ཏིག་ཟདུག
ཁག་ཅོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ལཱི་ཞ་ཟཐུང་

ག་ནི་འང་བྷ་རུགན།(ཐཔེ) ལཱ་ཐྫོདྷ་ཐག་ཟགྲུཕ་ནཡ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕསཕ་བ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁ་ཎ/

/ཁ་ཎྫོཟྫོབྷ/

/ཁ་ཐིབྷ་ཥྫོ་ཐིབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཉེཡ་

ཙང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཀྲིག་ཀྲི་རང་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ང་ཡ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་གང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ཐང་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཏི་རཱི་ཟདི་གིཥ་ཉོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ན་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) རྫོཕ་ཟདི་ཨོབྷ་གྱིཥ་ཁ་ལྟེབྷ་ལྟེ་

ཁ་ཐིབྷ་ཥྫོ་ཐིབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཁ་ཐུག
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/ཁ་ཐུ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཏཐ་ཀཡ། (ཁ) བྫོ་ཁ་
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ཐུག བྫོ་ཁ་རི་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་རྩྫོཐ་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ།(ཐཔེ) གའག་ཟདི་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་

ཚུགཥ་ནཥ།

ཁ་ཟཏཕ།

ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རདྷ་ཚུ་ཁ་ཐུག་སྦེ་སཕ་
/ཁ་ཐུ/

འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཐང་གཐྫོང་ཕཐ་ནའི་

ཚུ་ག་ཡ་ཁ་ཟཏཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

/ཁ་ཏཕ/

༣. (མིང) (རྫོང) སྫོངཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཁ་ཐུག་རཥ།

/ཁ་ཐུ་ལུ/

དྷྫོཡ་གྱི་རྩིཥ་ཁྲ་ཚུ་ག་ཡ་ཁ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
ཁ་ཟཏཕ་ཚིག་ཟཏཕ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོངཥ་རཥ་

རྐྱཕ་དེཥ།

གྲོགཥ་ཡབྷ་བྷཚཐ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

ཁ་ཟཐུབྷ་མུ།

(མིང) (རྫོང) ལྷ་ཐང་བ་བྷ་ཚུ་ལཱི་

ཁ་ཟཐེདྷ།

ཐུདྷ་ལུ་ལ་གཎང་ནི་འྫོཐ།

རཥ་གོ་ཕར་སྫོཐ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་

པཡ་ཐང་ཚུཡ་གྱི་གཎབྷ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁ་ཟཐེདྷ་

ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་

སྦེ་ཕཎངབྷ་ཨིདྷ།

ཁ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
/ཁ་ཐུཥདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཁ་ཟཏྫོཡ།

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ནུག

གྲོཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

/ཁ་ཏྫོ་ཥ/

/ཁ་ཏྫོཡ/

(བ) (རྫོང) ཁ་གཎྫོཡ་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཡི་གུ་ཚུ་ག་ཡ་ཁ་ཟཏྫོཡ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཁ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕསྟུདྷ་
ཁ་བྷཏྫོ་ཥ།

(མིང) (རྫོང) མི་གཅིག་གིཥ་

ནའི་བྫོ་ཚུ་ཕཡ་དྷ་མི་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་ཕཎང་ཞིདྷབྷ་

རྒྱུཥ་ཟདི་ཁ་ཏྫོག་ལཱི་རྐྱངབྷ་གཅིག་སཕ་བྷཥ།
/ཁ་ཐུཥདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/

/ཁ་ཐེདྷ/

གཅིག་ཐངོཥ་སུ་སྦེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥན་ཐ་སཕ་ཐགོ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ངག་ཏྫོག(ཐཔེ) རྫོ་

ཁ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཐེངཥ་ན་ཅིག་

ཅདྷ་ཁ་ཟཐུབྷ་མུ་ཕཥཐན་ཨིདྷ་ནཥ།

རཱིའི་ཁ་ཐུདྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ན་གིཥ་དྲྫོ་ན་ཕྱི་རཱི་ཁ་
/ཁ་ཏྫོ/

/ཁ་ཐུ་མུ/

ལཱི་ཤི་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) མི་སྡིག་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་སེབྷཥ་

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ནའི་ཚིག (ཁ) དྲྫོ་ནའི་ཁ་ཐུདྷ། ཕྱི་

ཁ་ཏྫོག

(མིང) (རྫོང)

བྷ་ཤིཥན་ཚུ་ཁོང་ཡ་དྷང་ཐྫོག་ཁ་ཟཏཕ་ཚིག་ཟཏཕ་

ཐུག་རཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་རཥ་མི་སེཡ་ལཱི་
/ཁ་ཐུཥདྷ/

/ཁ་ཏཕ་ཚི་ཏཕ/

ལགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཏཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་རཥ། ངེ་གི་ཁ་

ཁ་ཐུདྷ།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) རྩིཥ་ཁ་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྒྱུ་

ངེ་གི་ཁ་ཐུག ཁོ་གི་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཟདི་ངེའི་ཁ་
ཐུག་ཉུང་ཥྫོ་ནུག

༡. (བ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་

ནི་ཅིག (ཁ) རྩིཥ་ཁ་ཟཏཕ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) ཞཐ་རྩིཥ་

ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) རབྷ་ཁ་ལཱི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཉིཥ་ཁ་ཐུག་
/ཁ་ཐུ/

/ཁ་ཏཕ/

ཁ་ཐཡ།

(མིང) (རྫོང) རི་ཐང་ར་བྷཏྫོ་ཥ་

/ཁ་ཐ/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཐཀཡ་སེཡ་

ཐབྷཡ་ལྗང་གང་རཱིང་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་
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ཟཕྲྫོཥ་ཐང་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཐང་། ར་ལཱི་

སྦེ་སཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་

ཥྫོགཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཚུ་འང་བྲིཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཁ་

ཁ་དིག་ཀུ།

ཅིག་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཐང་སྤྲིངཥ་རིཥ་ར་

སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཁ་དིག་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཐཡ་ཟདི་ལུགཥ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་ཥ་ཐང་།

ཁ་དིགན།

སྐཕཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་

ཁ་དིག་ཆགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་མེཐ་

རྒཥ་ནི་དེ་གིཥ་ཁ་དིག་ཆགཥ་ཐྫོ།
ཁ་ཐྫོག

(མིང)

(རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་འྫོཐ་

ཁ་དྲག་ཐཕང་ཆེདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་བྷང་

ཁ་དྲི།

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་དྲིབྷ་

དྲི་བྷདྷབྷཥ་ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ལཱི་

ཁ་གཐདྷ།

ཞ་ནི་མེཐ་ནའི་ཁཡ་ལཱིཥ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ་

/ཁ་རྡེདྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) གཐདྷ་གྱི་ཁ་

རཥ་པཡ་ཐིང་ནིའི་གཐདྷ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་རྡིག་

འང་མེཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་

རྡིགབྷ་ཅིག(ཐཔེ) བ་བྷའི་ལ་བྷགུ་ལཱི་གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་

སུ་ཡང་ཐརཛྷ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཤུར་རཥ་ཁ་ཐར་ལཱིཥ་

ཁ་གཐདྷ་ཅིག་ཐིང་ཕཝག་ནུག

ཐར་སྦེ་ལཱིཥ་ཟྫོང་།
/ཁ་དི/

/ཁ་དྲི/

དུག་ཁག་ཁ་ཅིག(ཐཔེ) ཥྫོ་ཟཁྲུ་བྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཁ་

རྒཥ་ཟདི་ཁ་ཐར་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཁ་དིག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་

ཁ་དྲག་ཐཕང་ཆེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕལཐ་ནི་བྷང་དྲགཥ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧང་
/ཁ་དེ་ལཱིཥ་དེ/

/ཁ་དྲ་ཐཕང་ཆེ/

ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཐང་ཐཕང་ཆེ་དྲགཥ།(ཐཔེ) མི་ཟདི་

དྲགཥ། (ཁ) ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐ་རཱིང་མེཐ་རཱིང་སཕ་ནི་

ཁ་ཐར་ལཱིཥ་ཐར།

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སེཡནྫོ་མང་མ་ཡ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཁ་ཐཡ་ཉིདྷབྷྫོ་ཕདེ་ལུགཥ་ཚུ་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་སཕ་
/ཁ་དེའེ་ཉ/

/ཁ་ཐྫོ/

ཡཥ་ཀྱི་ཁ་ཐྫོག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཡཥ་ཁ་ཐྫོག་

ནའི་ཐཡ་རྒྱུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་

ཁ་ཐར་དྲགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཁ) ཁ་དིག་ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་རྫོ་

ཐབྷ་སྦྱི་ཟདི་ཁ་ཐབྷ་དྲགཥ་ཟདུག

བྷཥ།

/ཁ་དི་ཆཟ/

ཁ་རཥ་བྫོ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་བྷ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་ནི།

ནཡ་ཐབྷ་ཀིག་ཀི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཆང་གི་
/ཁ་ཐ་ཉིབྷ་རྡེ་ལུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རཥ་བྫོ་ཐག་

ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཁ་དིགན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཕཝག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཁ་ཐཡ་ཉིདྷབྷྫོ་ཕདེ་ལུགཥ།

/ཁ་དིན/

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་བྷ་ཚུགཥ་མི།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུང་

གདྷང་མི་ཁ་ཐཡ་ཟདི་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཐག་
/ཁ་ཐབྷ་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་དིགན་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁ་དིག་ཀུ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཥ། དེ་རཥ་བྷཇར་ཁ་ཞུ་ཕའི་

ཁ་ཐབྷ་དྲགཥ།

/ཁ་དི་ཀུ/

/ཁ་རྡེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་བྫོ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཝྫོདྷ་སྒའི་ཁ་རཥ་པཡ་ཐིང་

ནི་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ་ཅིག(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཝྫོདྷ་སྒའི་ཁ་
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གཐདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་རིཥ་ཅདྷབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཁ་ཕདེ་ལྕེ་ཕདེ།

/ཁ་རྡེ་ཅེ་རྡེ/

ཁ་ཕདེ་དྲགཥ།

/ཁ་རྡེ་ཉ/

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁ་ན/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཕདེ་

ཐགོན་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཁ་མ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་ཏི་

རཱི་ཕཅུ་ཏབྷ་བྱིདྷ་མི་ཟདི་ཐ་རིཥ་ང་གིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཀོཕ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ཐ་ཁ་

ཎ་ལྫོག་ལཕ་ཅིག་བྱིདྷ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཁ་ན་འཡ་

ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ནཡ་སཕ་ཚུགཥ་མི།(ཐཔེ) ཧབྷ་

སི།

སྲུ་ཟདི་ཁ་ཕདེ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག
ཁ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཁ་རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཁ་ན་རྫོ་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཕདེ་

ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ།

/ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཛྷ/

/ཁ་ན་རྫོ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) ཟབྲཥ་བུ་

རྩིག་ནའི་སྫོ་ཀ་དྷང་ལཱི་ཁ་ན་རྫོ་ན་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཅི།
ཁ་སྤགཥ།

བྷ་ཏྫོ་ཕ་ཟེཡ་ཁག་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ་

(མིང) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་ཕདེ་མེཐ་

སེཡ་ཁཡ་ཁ་སྤགཥ་ལྷྫོག་ཕཝག་ནུག
ཁ་སྤུ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐྱེཛྷ་ཅིག་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་གྱོངཥ་

ཁ་སྤུཕ།

(མིང) (རྫོང) ངདྷ་ན་ཕཀག་ཆ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་ཕྫོ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ)

/ཁ་པུཕ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་བུཕ་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་སྫོཐ་ག་ཡ་ཁ་སྤུཕ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ཐབྷག་གི་ཁ་གདྷྫོདྷ། ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

ཕཝག་ནུག

ནའི་ཁ་གདྷྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཀྱི་ཁ་གདྷྫོདྷ་ཟདི་

ཁ་སྫོ།

མི་སྡུག་ན་ཕསྒོབྷ་ཐགོ།
/ཁ་ན/

/ཁ་པུ/

ཧ་རྒཥ་ཅིག་ཁ་སྤུ་ཕཎྫོག་དེཥ།

ཥྫོངན་རཥ་ཁ་གདྷགནྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁ་ན།

(མིང) (རྫོང) དྷབྷ་སེཡ་ཁཡ་ཆུ་

ཅིག(ཐཔེ) ཆུ་ཞིང་ཚུ་བྱཱཡ་ལྕང་ལཱ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཁ་གདྷགནྫོ། ཐགྲ་ཁ་གདྷགནྫོ།

/ཁ་རྣྫོཥདྷ/

/ཁ་ན/

ཞིང་ཚུ་སྐབྷ་རྫོདྷ་ཟགྲིགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྨྫོ་ཕཝག་ནི་

ཟེཡ་མི་ཟདི་སྡིག་ནའི་རཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཁ་གདྷྫོདྷ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ལྷག་ཆཐ་མེཐ་

ནཡ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་སྒྲིག་ཚུགཥ་མི་ཅིག(ཐཔེ) རྫོ་ཟདི་

ཕཅཐ་ནའི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ་ཐང་། ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཁ་དྷ་

/ཁ་རྣན/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ན་གི་ཐྫོདྷ་

རྩིཥ་ཟདི་ཁ་ན་རྫོ་ན་ཨིདྷ།

སྡུག་ཕསྔར་བྱིདྷ་ནའི་རཥ། (ཁ) ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ་ལཱི་

ཁ་གདྷགནྫོ།

/ཁ་ན་རྫོ་ན/

ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ཁ་ཕདེ་
ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ཚུགཥ་ནཥ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་རྩིཥ་པཡ་ཚུཡ་རྐྱཕ་

/ཁ་ཅོ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་གཎབྷ་ལུགཥ་

ལྫོབྷ་ཐང་ ངདྷ་ན་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཁ་སྫོ་ལུགཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཁ་སྫོ་ངདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་གོ་ཥ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་

ཟཏྫོཕ་ཟྫོང་ཟེཡ་སཕ་མི་ཟདི་ཁ་སྫོ་ལུགཥ་ནཥ།

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཁ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ།(ཐཔེ)

ཁ་པྫོཡ།

སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་སྡེ་ཙདྷ་ཁ་ན་དྷང་འྫོཐ།

/ཁ་པྫོ/

(མིང) (རྫོང) པྫོཡན་ལཱི་སཕ་སྫོར་

ཅིག(ཐཔེ) མི་ཙ་རིབྷཥ་ཀྱི་དྷཐ་གཞི་འྫོཐ་མི་ཐང་
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གཅིག་ཁཡ་ཁ་པྫོཡ་རཱིཕ་སྟེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཁ་ཕ།

/ཁ་ཛྷ/

གཡུཥ་ཁའི་རྒནྫོ་ཟདི་ལཱི་ཁ་ཐཕང་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁ་

ཁ་ཐཕང་ཅདྷ།

ཕ་ཕཕཥ་ནའི་ཤུར་ལཱི། །ཁ་ཤུར་ཉི་བྷ་དྲྫོ་ཥྫོང་།།
ཁ་ཕ་ཅདྷ།

/ཁ་ཛྷ་ཅེདྷ/

(མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ) ཕྫོཐ་

ཅདྷ་ཟདི་གིཥ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ཐཕང་ཕཎཕ་ཆེ་ནུག
ཁ་ཉུང་དྲགཥ།

ཐཡ།

ཁ་ཉེཥ།

ཕཏུཕ་ནཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཁ་ཕང་ཕམྫོང་

བྷ་ཤིཥ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཁ་ཉེཥ་ཟདི་པབྷ་ལཱི་

ཟདི་ཐ་རིཥ་བྷ་དྲང་ཟེཡ་ཁ་ཕང་ཕམྫོང་དེཥ།

འང་པྫོག་ནི་འྫོཐ།
ཁ་སྦུཕ།

༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཁ་ཕང་ཕམྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷྫོ་གིཥ་ཁ་ཕང་

ཁ་སྫོབྷ།

(མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཚུ་ག་ཕུཕ་རྐྱཕ་

ཁ་ས་ཧྲིར་ན།

(མིང) (རྫོང) ལྷག་ཟཇོག་

ཁ་སྫོཡ་འདྷ་རག་ཕདུདྷ།

ན་ཟཕཟ་གུ་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག
/ཁ་བང/

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཁོངཥ་ཐང་

(མིང)

ཁ་སྫོཡ་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་ནི། ༡. རྫོངཥ་སྫོཐ་

རྫོགཥ་ནའི་འདྷ་རག་ཐང་། ༢. ཁ་སྫོཡ་གྱི་འདྷ་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཁ་བང། (ཐཔེ) ཡི་གུ་པཡ་ཚུཡ་ཕསྐྱརཛྷ་ཐ་

རག ༣. ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནའི་འདྷ་རག ༤. ཡང་

ཁ་བང་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་བྲི་ཐགོན་ཨིདྷ།
/ཁ་ཐཕང/

/ཁ་རྗོཡ་ཡེདྷ་ར་རྡུཥདྷ/

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རྒྱར་ཕ་རྫོ་རྗེ་ཟཆང་གི་བྷཙདྷ། (ཁ)

ཕྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཁ་ཡིག (ཁ) ཡིག་ཙང་གི་ཁ་བང་།

ཁ་ཐཕང༌།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁའི་ཙཐ་གཞི་སྫོབྷ།(ཐཔེ)

ནཡ་དྷང་གི་མི་ཟདི་ཁ་སྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) བྷཐཟ་ལྕགཥ་ཟདི་ཁ་ས་ཧྲིར་
ཁ་བང༌།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ལཱི་ཁ་

ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་འྫོཐ་རཱིང་ཁ་སྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཁ་རྫོབྷ/

/ཁ་ར་ཧྲི་ན/

/ཁ་རྫོབྷ/

ལག་རཥ་སཕ་སྫོཐ་མི།(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ངོ་རིཥ་

ཕཝག་ནི།(ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ལཱི་རབྷ་ག་ཡ་ཁ་བུཕ་
རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཁ་བུཕ་ཐང་

རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག

མེདྷ་ཟེཡ་ཁ་ཕང་ཕམྫོངཥ་ནུག
/ཁ་བུཕ/

/ཁ་སྦུ/

ཟདྲ།(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སྫོཐ་ཆ་ཚུ་ཆུ་ཟཁྱུ་སྦེ་ཁ་སྦུཕ་

ཕམྫོངཥ་ནུག (ཐཔེ) ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཁོ་
ཁ་བུཕ།

(མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ། (ཁ) ཁ་ཉེཥ་

/ཁཟ་ཉེ/

ཕཀར་ནི། ཁ་ཉེཥ་པྫོག་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ཕཀྲ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁ་མ་བྷྫོ་གིཥ་ཧ་ལཱི་དྲང་མི་
/ཁ་ཕ་མྫོང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་གདྷབྷ་

ཡྫོགཥ་ཟདི་ཁ་ཉུང་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ལཱ་ངདྷ་ན་ཟཕཐ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ཟེཡ་ཁ་ཕཟེཐ་བྷ་

ཁ་ཕང༌ཕམྫོངཥ།

/ཁ་ཉུང་ཉ/

མེཐ་ཥ་མེཐ་སཕ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ངེ་གི་ཆ་

༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

/ཁ་ཕ་མྫོང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཤུགཥ་

འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ཁ་ཐཕང་ཅདྷ། (ཐཔེ) མི་ཁ་ཐཕང་

ཡུར་གྱི་མིང་།(ཐཔེ) ཁ་ཕ་ཅདྷ་དུ་ཆོཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་
ཁ་ཕང༌ཕམྫོང།

/ཁ་ཐཕང་ཅེདྷ/

ཕཞིདྷ་མེཐ་ནའི་འདྷ་རག ༥. སྙིང་རྗེཥ་འྫོངཥ་སུ་

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཤུགཥ།(ཐཔེ)

གང་ཕའི་འདྷ་རག ༦. རྒྱུདྷ་མི་ཆཐ་ནའི་འདྷ་རག
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༧. ཟགོག་ན་མེཐ་ནའི་འདྷ་རག་ཕཅཥ་ཨིདྷ།
ཁ་བྷང༌དྲགཥ།

འྫོཐ་ནའི་ཕཀཕ་ནཱུ་ཙྫོཥ་གཞི་སྦུག་ཐཀཡནྫོ་ཐང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕརྟགཥ་

/ཁ་བྷང་ཉ/

བྷཏཟབྷ་ཐབྷཡནྫོ་ཡརན་ཅདྷབྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ཝང་

ཤིང་བྷ་ཐཔྱཐ་ནཡ་བྫོ་འྫོཐ་ཙཐ་ཅིགན་སཕ་མི། (ཁ)

རྒནྫོ་ཁ་ཐབྷཡ་ཕཀཕ་ནཱུ་ཕཀཕ་སྟེ་བྫོདྷ་དེཥ།

མི་ཁ་བྷང་དྲགཥ། (ཐཔེ) བྫོ་གཥང་ཐགོ་ནའི་རིགཥ་

ཁ་ཐབྷཟ་ཥ།

ཚུ་མི་ཁ་བྷང་དྲགཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཁ་བྷཡ་མུཡ།

/ཁ་བྷཡ་མུཡ/

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྫོ་ས་བྷ་

ཅིདྷ་ཙ་དྲྫོཐ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།
ཁ་ཐབྷཡ་ཅུ།

མུཡ་ཕཎང་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་སཕ་དེཥ།
/ཁ་མི/

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་

མེདྷ་མི་ཅིག་ལཱི་གོ།(ཐཔེ) ཁ་ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་སྫོཐ་ན་

གོཛྷ་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཁ་བྷཡ་
ཁ་མིག

/ཁ་རྨཟ་ཥ/

/ཁ་རྨཡ་ཅུ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཆུང་

ཀུ་ཕསྒང་སྔུ་ཡི་ཡ་སྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།(ཐཔེ) ཆུང་

(མིང) (རྫོང) གླང་རྨྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་

ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁ་ཐབྷཡ་ཅུ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཥ་སྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷགུ་རཥ་ཏྫོངབྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

བྷཥ།

རགན་ཕཤེཐ་ཥའི་གཡུ་ན་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཤིང་ས་

/ཁ་རྨཡ་ཅུ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ལཱི་དྷ་ཙ་ཐང་

ཀྲག་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཁ) ཁ་མིག་

ཤི་རྐྱེདྷ་བྱུང་ཕཅུག་མི་ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཐཔེ) གླང་རྨྫོཛྷ་ཐ་ཁ་མིག་ཕཎགཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཐབྷཡ་ཅུ་ཟདི་གིཥ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ཐགཟཛྷ་སྐྱིཐན་

ལཱི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་གཞུང་ཁ་ཐང་། ཛྷང་ཁ།
ཁ་མེཐ།

/ཁ་མེ/

(ཁ) ཕཥྫོཐ་ཕདེ་མེཐ་ནའི་ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཁ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ནི་

མེཐན་ཕཞྫོཛྷ་བྷཥ།

མེཐན།(ཐཔེ) མི་ཁ་མེཐ་ཀྱིཥ་ཕལཐ་ཏྫོ་གཎང་མི་
ཚུགཥ།

ཁ་མེཐ་ལྕེ་མེཐ།

/ཁ་མེ་ཅེ་མེ/

ཁ་ཐབྷཡ་སི་སི།

ཁ་མེཐ་སྤུ་མེཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་མེཐ་

སི། ཧ་ལཱི་ཁ་ཐབྷཡ་སི་སི། (ཐཔེ) བྱི་ཅུང་ཁ་ཐབྷཡ་
སི་སི་ཅིག་ཙང་དྷང་ཟདུག
/ཁ་རྨཟ་སི་སི/

/ཁ་མེ་པུ་མེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་ཐྫོདྷ་

ངདྷ་ཟབྱུང་མི་ཟདི་ཧ་ལཱི་ཁ་ཐབྷཡ་སི་སི་ཟདི་རཥ་

འང་མེཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) མི་ཁ་མེཐ་སྤུ་མེཐ་ཚུ་ལཱི་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐཕང་ཕམྫོང་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཁ་ཐབྷཟ་ཀཕ་ནཱུ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐབྷཡ་ཅུ་གི་ཐྫོདྷ་

ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་རྐྱེདྷ་

ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་སཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཁཡ་ལྕོགཥ་གྲུཕ་

ཁ་ཐབྷཡ་ཕཀཕ་ནཱུ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁའི་

ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཡྫོ་ཁྱི་ཁ་ཐབྷཡ་སི་

ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) མི་ཁ་མེཐ་ལྕེ་མེཐ་ཀྱིཥ་བྷགུ་མི་
ཟཏྫོདྷ།

/ཁ་རྨཟ་སི་སི/

ཁ་ཐབྷཡ་ལྷཕ་ལྷ།

/ཁ་ཐབྷཟ་ལྷཕ་ལྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁའི་ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟྫོཐ་ཐབྷཡ་

(མིང) (རྫོང)

ཥ་གདྷཥ་གཞུང་གི་ཟགོ་ལཐན་ཚུ་གིཥ་ཕཀཕ་ནི་

ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདྲེ་སྲིདྷ་གྱི་ཁ་ཐབྷཡ་
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ལྷཕ་ལྷ། (ཐཔེ) མི་གི་ཁ་ཟདི་ཟདྲེའི་ཁ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཁ་

ཁ་གམཕ།

ཁ་སཐ།

ཆ་ཅིག(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་རགན་ལཱི་ཁ་གམཕ་ཅིག་

ཐབྷཡ་ལྷཕ་ལྷ་སྦེ་ཟདུག
/ཁ་སྨེ/

བྷྫོ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་རཥ་པཡ་གམཕ་ནིའི་རག་

༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཟྫོག་

བྷ།(ཐཔེ) རིའི་ཁ་སཐ་རཥ་རི་དྭགཥ་ཅིག་ཟགྱོ་
དེཥ།

/ཁ་རྨེ/

ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག
/ཁ་མཕ/

༢. (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་སྒོ་ཐང་ཥ་ཆའི་

ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཡྫོརབྷྫོ་ཁ་གམཕ་

སྟྫོཐན་ཁ་སཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་

སྟེ་ཆོ་གུ་ཕཎང་དེཥ།

ཟདི་ཐགཟ་སེཡ་ཁ་སཐ་རཥ་ཨིདྷ།
/ཁ་རྨེདྷ/

ཁ་ཕམདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་གུ་ཐབུཡ་ནིའི་

ཁ་སཡ་དྲགཥ།

/ཁ་རྨ་ ཉ/

ཁ་ཕམདྷ་དྲགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་

/ཁ་མ/

ཁ་ཕམདྷ་སུ་ཅིག

/ཁ་མ་ཁ་ཉིབྷ/

རྐྱཕ་ཐ་ང་ཕ་ཁོ་ཁ་ཕམདྷ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།
ཁ་རྩང་།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་

/ཁ་རྩ/

ཁ་ཙ་རྐང་དྷཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་མ་ཐང་ཟདྲ།
/ཁ་ཙ་ཀང་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་རྨིགན་གི་ཕཡ་དྷ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ནི་ཐང་།

ཉིདྷབྷ་རཥ་ལྷྫོཐ་ཅི།
/ཁ་མབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་

ཅིག བྷྫོ་རཥ་ཁོ་ཁ་ཕམདྷ་སུ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་

ཐག་ན་ཅིག་གི་ཧེ་བྷ།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཁ་མ་ཁ་
ཁ་མབྷ།

/ཁ་ཙེདྷ་སུ་ཅི/

ཅིག་དྲག་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག (ཁ) ང་ཕ་ཁོ་ཁ་ཕམདྷ་སུ་

ཕཡ་དྷའི་ཉིདྷབྷ།(ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་གཥཡ་ལྫོག་ཟདི་ཁ་
ཁ་མ་ཁ་ཉིདྷབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་

དྲགཥ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཐ་རིཥ་ཐང་ཁ་ཉིདྷབྷ་གི་

མ་གི་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཁ་ཙེདྷ་ཉ/

ལྫོབྷ་འྫོཐན།(ཐཔེ) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ཁོ་ཁ་ཕམདྷ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཁ་སྒཕ་ཁ་སཡ་དྲགཥ་
ཁ་མ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྲག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ང་རཥ་ཁོ་ཁ་ཕམདྷ།

ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཞ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཧན་རྫོ་རྗེ་གི་
ཨིདྷ་ནཥ།

/ཁ་ཙེདྷ/

ང་རཥ་ཁོ་ཁ་ཕམདྷ། ང་ཕ་བྷྫོ་ཁ་ཕམདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

སདྷ།(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ཁ་སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་
ཁ་སདྷ་ཐབུཡ་ཐགོ།

༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་

ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཡྫོརབྷྫོ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་རྡུང་

མིང་།(ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁ་སཐ། ཐགཟ་སེཡ་ཁ་སཐ།

ཁ་སདྷ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཐྫོང་བྱུ་ནི་ཐང་རི་

/ཁ་མཕ/

ཁ་ལཱི་འང་རྨ་ ཏྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྦ་ཀ་ཏྫོདྷ་ཏེ་དྷ་ཕའི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་

དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཁ་ཙ་རྐང་དྷཐ་ཟདི་ཟབུ་དྷཐ་ཅིག་

རཥ་མེདྷ་ནཡ་ ཁ་གིཥ་སཕ་ནི་རྐྱངབྷ་གཅིག(ཐཔེ)

ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཁ་ཙ་རྐང་དྷཐ་དྷཛྷ་

མི་ཟདི་གིཥ་ཁ་མབྷ་ཅིག་བྷ་གཎྫོགཥ་ལཱ་ཐངོཥ་སུ་

ཐ་སདྷ་ཕཅོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་ཐགོ།

སྦེ་རྩ་རཥ་ཡ་མི་ཟཕཐ།

ཁ་ཙ་དྲགཥ།
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/ཁ་ཙ་ཉ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་
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ཙྫོགཥ་ཕར་ཕཎང་སྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ཁ་ཙ་དྲགཥ།

རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག།

(ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ཁ་ཙ་དྲགཥ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་

ཁ་གཝྫོག་ཟགྱིཡ།

གིཥ་རྨགན་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་ཟཚེཡ་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཙྫོཐབྷ་ཁ་གཝྫོག་ཟགྱིཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷང་

ཙ་དྲགཥ། (ཐཔེ) བྱི་ཙི་ཨེ་བྷ་གི་ཙྫོཐབྷ་ཟདི་ཁ་ཙ་

གི་ཧབྷ་གིཥ་ཙྫོཐབྷ་ཁ་གཝྫོག་ཟགྱིཡ་ཐྫོ།

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཁ་ཚིག

/ཁ་ཚི/

ཁ་ཞཥ།

(མིང) (རྫོང) བྫོ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་སཕ་

ཁ་ཞཥ་རག་ཞཥ།

རཥ་ཧེ་བྷ་ཁ་ཚིག་ཕརྗེ་ཕརྗེཛྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཙངབྷ་

ཕཎགཥན་ཨིདྷ།
ཁ་ཟིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ།

བུཐ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཆང་ཕཀརཛྷ་ཐ་ཎའུ་ཐང་

ཁ་ཟེ།

ཟྫོག་ར་གི་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་རབྷ་གལབྷ་མེཐ་མི་

(མིང) (རྫོང) ནཐབྷ་ཐང་ཆོཥ་

བྷགུ་རཥ་པཡ་འྫོཐ་ནའི་ཟེ་ཅིག(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་

བྷ་ཆང་ཕཀརཛྷ་ཐ་ཁ་ར་གི་དྷང་ལཱི་ཕཡ་ར་ཕཀརཛྷ་

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་ཕསྒྲིག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁ་ཟེ་ཕཀར་

ཨིདྷ།

/ཁ་གཝྫོ་ཅཕ/

/ཁ་ཟེ/

ཕརྩེགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐང་། ནཐ་བྷའི་གལབྷ་ཐང་

ཅིག (ཁ) ཞངཥ་ཀྱི་ཁ་ར། ཀ་ར་ཁ་ར། (ཐཔེ) ཧེ་

ཁ་གཝྫོག་རྐྱཕ།

(མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་ཤུགཥ་སྦེ་བྷ་

སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ར་ཕཐཟ་སྟེ་ཁ་ཟིབྷ་

ཞིང་གི་ཁ་ཚིགཥ།
/ཁ་ར/

/ཁ་ཟིབྷ/

རྐྱཕ་ནའི་ཧེ་བྷཡ་ཁཛྷ་གི་ཕ་ཟིབྷ་ཆཡན་ཐང་ས་ཕསྲེ་

(ཁ) ཧ་རིའི་ཁ་ཚིགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་རིའི་

ཁ་ར།

(མིང) (རྫོང) ཁ་

ཞཥ་ལུ་ལ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་བྷཥ་

རཱི་ཟདི་དུཥ་ཅི་ཁ་ཙངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་དེཥ།
/ཁ་ཚི/

/ཁ་ཟེ་ར་ཟེ/

ཐརཛྷ་མེཐ་ནཡ་ཞ་ནིའི་ཞཥ།(ཐཔེ) ཁ་ཞཥ་རག་

སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) དྷ་ཧིང་ཕསྐྱིཥ་ཟཕག་མི་ཏི་
ཁ་ཚིགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་ལཱི་ཞ་ནིའི་ཞ་

ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཙྫོང་རྐྱཕ་ནིའི་ཁ་ཚིག (ཐཔེ) ཥའི་གོང་ཙཐ་ཀྱི་སྐོཡ་
/ཁ་ཙཟབྷ/

/ཁ་ཟེ/

ཆཥ།(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཁ་ཞཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ཕཝག་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་གོ། (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཁ་ཚིག

ཁ་ཙངབྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཀྲུག་ནི། (ཁ)

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཙ་ཧུ་ཧུ། (ཁ) ཨེ་བྷ་ཁ་

/ཁ་ཙ་ཉ/

/ཁ་གཝྫོ་ཟགྱི/

ནི་འྫོཐ།

ཁ་གཞཡ་དྲགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཤིང་གཝྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གདྷག་ཐིག་རྐྱཕ་

/ཁ་གཞཟ་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྱེདྷ་

གཞཡ་དྲགཥ། (ཁ) རབྷ་ཁ་གཞཡ་དྲགཥ། (ཐཔེ)

ཐགོ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཤིང་དུབྷ་གྱི་ཁ་རཥ་པཡ་བྷཐྫོཡ་

ར་གུ་ཟཛེག་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ་ཟདི་ཁ་གཞཡ་དྲགཥ་

ཕསྡུཥ་ཅིག་སྦེ་གཝྫོག་ནི། (ཁ) ཤིང་ཁ་གཝྫོག་རྐྱཕ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རག་ཤེཥན་ཚུ་ཤིང་ཁ་གཝྫོག་

ཁ་འངཥ་དྲགཥ།
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/ཁ་འང་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་

139
འངཥ་དྲགཥ། (ཁ) རི་ཁ་འངཥ་དྲགཥ།་ཏང་ཁ་

ཁ་ཡཥ།

ཟདི་གིཥ་གཡུཥ་ཙདྷ་ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཁ་ཡཥ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཁ་ཡཥ་ཐཀཡནྫོ་

འངཥ་དྲགཥ། (ཐཔེ) རི་ཁ་འངཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་ནི་
ཁ་ཡི།

/ཁ་ཡི/

༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) (ཕམྫོག) སྐྱོ་དྲགཥ་ཐང་

ཅིག་རྐྱཕ་ཕཞུགཥ་ནུག
ཁ་ཡཥ་བྷགུ་ཡཥ།

ཟདི་ཕཞྫོ་ལ་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཁབྷཥ་རྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་

/ཁ་ཡི/

བྷགུ་ཡཥ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཁ་ལ་ཐབྷཡནྫོ་གིཥ་

༡. (མིང) (རྫོང) ཅ་ཐངོཥ་ཐང་ཐཔེ་ཆ་

ཕཙེབྷཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
ཁ་ཡབྷ།

ཡི་གུ། (ཁ) ཡི་གུ་གི་ཁ་ཡིག ཐཔེ་ཆའི་ཁ་ཡིག (ཐཔེ)

ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁ་རི་ཁ་ཐུག

གཎང་ཡིག་གུ་ཁ་ཡིག་གཥར་རིར་རི་སྦེ་བྲི་ཐགོན་
ཁ་ཡང༌།

/ཁ་ཡང/

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཕཐ་ཞ་

ཟདི་གིཥ་རདྷ་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཁཡ་རྐྱཕ་ཚུགཥ་ནཥ།
ཁ་རི་མུ་ཞ།

/ཁ་རི་མུ་ཞ/

(མིང) (རྫོང) ཡྫོཕ་ཟབྱེར་གུ་

རཥ་ཕཎགཥ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཀ་ཀུ་རཱི་

ལྫོ་ཟདི་ཕཀྱག་སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཙྫོན་ཐ་དྷང་རཥ་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ལྫོ་ཡར་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྷཡནྫོ་ཆུ་ཆོཕ་ཆོ་བྷངཡབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ)

(ཁ) མི་ཁ་ཡར། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་མི་ཁ་ཡར་ཚུ་

ཁ་རི་མུ་ཞ་ཟདི་ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཁ་རུ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཏཐ་ཀཡ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྲི་ཕ་ག་ཅི་ཕཀོཐ་རཱིང་སྫོཕ་ཕྲུག་

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) གེ་ཚའི་ཁ་ཡང་། (ཐཔེ) ཁ་ཡང་གི་
/ཁ་རུ/

/ཁ་རི་ཁཟ་ཐུ/

ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ། (ཁ) བྫོ་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་སཕ་ནི། (ཐཔེ)

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གེ་ཚ་སྒྲར་ཏེ་ཕྱེ་བྷ་རཱིག་རཱི་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཁ་ཡར།

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་སྐོཡ་རཥ་

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཁ་ཡབྷ་པྫོག་ནི་གི་ལཱ་ཟཕཐ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཁ་བང་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ)

ཨིདྷ།

/ཁ་ཡབྷ/

རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཁ་ངདྷ་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) མིའི་ཁ་ཡབྷ།

ཅ་རའི་སྤུཥ་ཙཐ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་ཡིག་དྷང་ཕཀོཐ་དེ་
/ཁ་ཡི/

(མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་

ཁཡ་ཐཀྱིཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཁ་ཡཥ་

ཚུ་གི་ཕྱི་ཁ་རཥ་ངོ་སྫོཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ཟདུག

/ཁ་རུ་རྒུ་རུ/

རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་ཟཕགན་གི་དྷང་དྷ་རཥ་བྷགུ་ཎྫོ་

ནའི་སྒྲ།(ཐཔེ) ཁ་ཡི་ཧ་ནི་ཟདི་ཧ་ཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།
ཁ་ཡིག

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྤུཡ་ནིའི་ཡཥ། (ཁ)

དྲུང་ཟཙྫོ་གི་ཁ་ཡཥ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཆོཐ་གལྫོབྷ་གྱི་

ཝདྷ་ཁོག་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ(ཐཔེ) ཁ་ཡི་མི་
/ཁ་ཡི/

/ཁ་རུ/

ཁ་རཱིཐ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་ཁ་ཡར་ཡརཛྷ། (ཁ)

/ཁ་རཱིཥ/

(མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་ཕཞུ་ཕའི་

སྐཕཥ་ཆཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རཱིཐ།(ཐཔེ) གངཥ་རི་གུ་

པྫོཡན་ཁ་ཡར། སྫོཐ་ཁ་ཡར། (ཐཔེ) པྫོཡན་ཁ་ཡར་

བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ཁཛྷ་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི་ཚུ་

དྷང་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ཁ་རཱིཐ་ཆཐ་ནི་འྫོཐ།
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ཁ་རཱིཕ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ག་ཡ་

/ཁ་རཱིཕ/

གཡ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཁ་ལ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) ཁ་རཱིཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་ཡཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་ཁ་རཱིཕ་སྟེ་ཀ་ལ་ཕཐཟ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཁ་རདྷ།

/ཁ་ལུདྷ/

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གོ་གི་དྷང་ལཕཥ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཁ་ལ་

(མིང) (རྫོང) བྫོ་གི་རདྷ།(ཐཔེ) ག་

སིདྷ་ཏགཥ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཙེབྷ་ཨིདྷ།

དེབྷ་ཅིག་ཟཕྫོ་རཱིང་ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཁ་རདྷ་ཟཇར་ནི་
མིདྷ་ཟདུག
ཁ་རཕ།

ཁ་ལགཥ།

ལགཥ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) རབྷ་ཁ་ལཱི་ཧ་ལཱི་ཐག་ན་ཅིག་

ཕསྐུར་བྷ་ཟཕཐ་དེ་མེདྷ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ལྷག་ཕཥབྷ་

ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་སྫོཐ་ནུག

གྱིཥ་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཁཕ་རཕ་ནུག (ཐཔེ)

ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ།

ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཁ་རཕ་སྦེ་
/ཁ་རཕ་ཅཕ/

ཁ་ལདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/ཁ་ལུ/

(ཐཔེ) རཕ་ཕྱི་པྫོཡ་ནའི་བྷགུ་ལཱི་ཐངུར་གྱི་ཁ་ལདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཁཕ་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག
ཁ་ལཥ།

ལུཕ་ཚུ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ནུག
/ཁ་རྫོ་ཕ/

ཟདྲ།

ཁ་ལ།

/ཁ་ལ/

(མིང) (ཆོཥ) དེཐ་གའྫོགན་ཐང་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐག་ན་ཅིག(ཐཔེ) མི་

དྷངཥ་ན་ཉིབྷ་ལཡ་ཟྫོང་རྫོ།
ཁ་ཤིང༌།

/ཁ་ཤིང/

༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་པཡ་

ཕཀར་ཕའི་ཤིང༌། (ཁ) རྫིང་གི་ཁ་ཤིང་། ཕང་ཅུང་

རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ་གོཥ། (ཁ) ཁ་ལ་སིདྷ་

གི་ཁ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཙ་ཆུ་རྫིང་གི་བྷགུ་

ཏགཥ། ཁ་ལ་ཀྲུ་ཀུ་ལི། ཁ་ལ་ཐཡ་ཅུ་ཅདྷབྷ་ར་

རཥ་པཡ་ཁ་ཤིང་ཕཀར་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཀཡ་མེ་ཏིང་ཚུ་ཁ་ལ་ཧིང་ཥང་

/ཁ་ཤི/

ཥ་གིཥ་ལུ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།
/ཁ་ལ་སིདྷ་ཏ/

/ཁ་ཤེ/

ཁ་ལཥ་ཅིག་གིཥ་སཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

(མིང) (རྫོང) སྐུཐན་སྣ་ཙྫོགཥ་ཅིག་

ཁ་ལ་སིདྷ་ཏགཥ།

(མིང) (རྫོང) པྫོཡན་ཐང་ན་རང་ར་

ནའི་ལདྷ། (ཁ) པྫོཡ་ནའི་ཁ་ལདྷ། ན་རང་ཁ་ལདྷ།

རབྷ་གྱི་ཁ་ལུཕ། རྡིག་གི་ཁ་ལུཕ། (ཐཔེ) སྫོཐ་ཀྱི་ཁ་
ཁ་རྫོ་ཕ།

/ཁ་ཤེདྷ/

ཥྫོགཥ་ནའི་སྫོཐ་ཚུ་གི་ཁ་ཅ་བྷགུ་རཥ་པཡ་རྐྱཕ་

རབྷ་སེར་ནི་གི་ལཱ་ཟདི་ཁོང་ག་ཡ་ཁ་རཕ་རྐྱཕ་སྟེ་
ཁ་ལུཕ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ཁ་རཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཁ་རཕ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)
ཟྫོང་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

/ཁ་ལ་ཅཕ/

པཡ་ཚུཡ་ལགཥ་ཚིག་སཕ་ནི། (ཁ) ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་

ཟྫོངཥ་ཡི།

ཁ་རཕ་རྐྱཕ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་བྫོ་པཡ་

སཕ་ཚུཡ་སཕ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་རྒྱགཥ་ནི། (ཁ) ཁ་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་

/ཁ་རཕ/

/ཁ་ལ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཕྫོའུ་ཅུ་གིཥ་ཕ་ཧའི་ཟདི་

རཥ་ཨོབྷ་ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་བྷ་ཟཐུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་

རཥ་པཡ་ཕསབྷཥ་ཕཝག་ནའི་ཟཁཡཛྷ་རྣྫོཥ་
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ཕཝྫོག་ཕཝྫོགན་ཅིག(ཐཔེ) ཕྫོའུ་ཅུ་གི་ཁ་ལཱི་ཁ་ཤིང་

གཟིགཥ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག(ཐཔེ)

ཁ་ཤུགཥ།

ཡང་བྱུང་ཁ་ཥརྤ་ཎི་བྫོདྷ་ནུག

རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག

ཆོཥ་རྗེ་གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཀྱི་སྒར་ཚིགཥ་བྷགུ་རཥ་

(མིང) (རྫོང) བྫོ་གི་ནུཥ་ཤུགཥ།

/ཁ་ཤུ/

(ཁ) མི་ཁ་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ར་ལཱི་ཅིག་ཁ་

ཁ་སེཡ་མིག་སེཡ།

ཤུགཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ཁ་ཤུཡ།

/ཁ་ཤུ/

/ཁ་ཤུ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཛྷ་སྟབྷ་ཐང་

ཕའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་གཝདྷ་ལཱི་ལྫོཡ་ཟྫོང་བྷདྷྫོ་ཕའི་
ཐྫོགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་སཐ་ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་ནི་

ཅིག(ཐཔེ) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཁ་སེཡ་མིག་སེཡ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཁ་གཝྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཙ་ཕ་ཅིདྷ་ཕཞཟ་ཙང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་མི་ཚུགཥ།

ཤིང་ཁ་ཤུཡ་རྐྱཕ། སྤང་ཁ་ཤུཡ་རྐྱཕ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་

ཁ་སྲུང༌།

གིཥ་ཤིང་གི་དུབྷ་ཁ་ཤུཡ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཁ་ཤུར།

/ཁ་ཤུཥ/

(མིང) (རྫོང) (རྙིང) ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནའི་

སྫོཐ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ཁྲག་ཤུགཥ་ཀྱི་དྷཐ་གཞི་འྫོཐ་མི་
ཚུ་གིཥ་ཆང་ཁ་སྲུང་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁའི་བྷཆུ་ཡར་ཏེ་

/ཁ་ལྫོ་རུ/

ཁ་སཕ་མིག་ལ།

བྫོ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་སཕ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཅིག(ཐཔེ) མི་

ཁ་ཕལཐ།

/ཁཕ་ཤེ/

བྷ་ཟཆབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐང་། ཁ་སཕ་མིག་ལ་འྫོཐ་ཟེཡ་
ཕ་ཅིདྷ་ཟཆབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་རྒྱགཥ་

རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཕལཐ་ཏྫོ་ཕརར་ནི།(ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་

ཥྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁོ་ཐང་ང་ཁ་སཕ་མིག་ལ་མེཐ།

ཅིག་གིཥ་གཝྫོདྷ་སྐྱེཥ་ཐག་ན་ཅིག་གི་སྦུག་ལཱི་ཁ་
ཁ་ཥང་ཧིང་ཥང།

/ཁ་ཥ་ཧིང་ཥ/

ཁ་གཥར།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཐང་

(མིང) (རྫོང) ཚིག་ཐྫོདྷ་རྒྱཥ་

(ཁ) གོ་ཕ་ཁ་གཥར་རྐྱཕ་ནི། ཚིག་ཁ་གཥར་རྐྱཕ་

ནི། (ཐཔེ) རྒནྫོ་གིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་གཞུང་གི་སྲིཐ་

མི་ཁ་ཥང་ཧིང་ཥང་། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁ་ཥང་ཧིང་

བྱུཥ་ཁ་གཥར་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་དེཥ།

ཥང་ཟདུག

/ཁ་ཥ་ན་ནི/

/ཁ་སེ/

ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་གོ་ཕ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག

ཟཕཐ་རཱིང་བྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཁ་ཥརྤ་ཎི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་སཕ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཁ་སཕ་མིག་ལ་མེཐ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་རཥ་ཕལཐ་ན་

ཕལཐ་ཟགྱིཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/ཁ་སཕ་མི་ཎ/

ནི་ཐང་མིག་ཎྫོ་ཕལ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཁ་ཤྭ་ཡར་ཚུ་གལག་ཕཅོཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཅོ་ཁ་
རྐྱཕ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ཐང་

/ཁ་སུང/

གདྷྫོཐ་ན་ཚུ་རཥ་ཟཛེབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ཟཐུང་ཕཅཐ་

ཤུར།(ཐཔེ) ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནའི་ཤུར་ལཱི་ཁ་ཤུར་ཉིབྷ་དྲྫོ།
ཁ་ལྫོ་ཡར།

(མིང) (རྫོང) རྨགན་

ཐང་ཧབྷ་སྲུ་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཐགཟ་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཨེདྷ་ཎ་གུ་ཁ་ཤུཡ་རྐྱཕ་
དེཥ།

/ཁ་སེ་མི་སེ/

ཁ་གཥྫོ།

(མིང) (ལུགཥ) སདྷ་ཡཥ་

/ཁ་ཥྫོ/

(མིང) (རྫོང) རྙིངན་ཕཅོཥ་ཁ་རྐྱཕ་

ནི་ཐང། ཁ་སྐོང་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) བྷཆོཐན་ཁ་གཥྫོ་རྐྱཕ་
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ནི་ཐང་། གཎྫོཡབྷ་ཁ་གཥྫོ་རྐྱཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཎྫོ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་རྒྱཕ་

ལཱི་བྷཆོཐན་ཁ་གཥྫོ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཁག་ཆེ་ལྫོཥ།

(ཐཔེ) ཕསྐང་རྒྱུདྷན་གིཥ་གཥྫོར་ཁ་གདྷང་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཁག

/ཁཟ/

ཁཡ་ཕསྐྱུཡ་ཏེ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང།

༡. (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ། (ཁ) ཐགོདྷ་སྡེ་

སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཟདི་ཨིདྷ།

ཁག་རཥ་པཡ་སྫོཕ་ཕྲུག་རིག་ན་འྫོཐ་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཁག་ཏེ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཟགདྷ། (ཁ) ཁག་ཕཟེཐ་ནི།

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་མེཐ་

ཁག་ཏེབྷ།

ཟདུག

ཙྫོཐབྷ་དྷང་ལཱི་ཚྭ་ཁག་ནཥ།

ཁག་དྲགཥ།

༥. (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཁ་

/ཁ་ཉ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་གདྷབྷ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁག་ཏེག་ཏེ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) བྲྫོཛྷ་ཁག་

ཕ།(ཐཔེ) སདྷ་ར་ལཱི་ཅིག་ཞཛྷ་ཐ་ཁག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

དྲགཥ། ཚྭ་ཁ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཟདི་བྲྫོཛྷ་ཁག་

(ཐབྱེ) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་སྡེ་

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཙདྷ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་མི་ཟདི་ཚུ་

/ཁ་ཉ/

ག་ཡ་ཁག་ཁག་སྦེ་སྫོཐ་ནུག
/ཁཟ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) ཨུ་ཏག་བྷགུ་རཥ་

ཅིག(ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཁག་ཏེབྷ་ཕམྫོང་ནི་

ཕཞང་ནི། (ཁ) ཚྭ་ཁག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཁག་ཆེ།

/ཁ་ཏེབྷ/

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྲྫོཛྷ་ཁག་ཏེག་ཏེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲགཥ་ནི་ཐང་།

/ཁཟ་ཁཟ་སྦེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁག་

ཕཎགཥ་མིའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ནགཥ་ཀོ་ཟཕཡ་ཟབུཡ་སྦེ་

ཀྲག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཎྫོག་ཙི་རྐོཛྷ་ཁག་ནཥ།

ཁག་ཁག་སྦེ།

/ཁཟ་ཏེ་ཏེ/

ཏེག་ཏེ། (ཐཔེ) ཟཁདྷ་ན་ཤིང་ཟདི་ཁག་ཏེག་ཏེ་ཨིདྷ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཁག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཥ་ས་

/ཁཟ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཏེག་ཐང་ཟདྲ།

དྲགཥ། (ཁ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཁག་ཏེག་ཏེ། སདྷ་ཁག་

ག་ཡ་ཁོ་གིཥ་ཁག་ཕཟེཐ་ཆེ་ནུག

/ཁཟ/

/ཁ་ཏེ/

ཁག་ཏེག་ཏེ།

ཁག་ཟཕག་ནི། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་
/ཁཟ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མེཐ་ཏཕཥ་

མེཐན།(ཐཔེ) མི་ཚེ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཁག་ཆེ་ལྫོཥ་ཟདི་ཡ་

ཁག གྲྭ་ཙང་ཁག སྫོཕ་གྲྭ་ཁག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་
/ཁཟ/

/ཁཟ་ཆེ་ལྫོ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲིབྷ་དུག་ཁི་ཁི། (ཁ) དྲིབྷ་

ཁག་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཕྱེདྷ་གྱི་དྲིབྷ་ཟདི་ཁག་དྲགཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐགོན་ངེཥ་ཕདེདྷ་

ཟདུག

ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཁག་ཆེ། རབྷ་སྫོར་

/ཁ་ཉ/

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཁག་ཆེ། (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབྷ་ནའི་

ལཱ་ཁག་དྲགཥ། ཐཀྲུབྷ་ཁག་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཤིང་

ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཁག་ཟཕག

ཆོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

/ཁཟ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཟདི་ཕཎྫོགཥན་ཁག་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐགོན་

ངེཥ་ཕདེདྷ། (ཁ) ལཱ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། བྫོ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་

/ཁཟ་ར/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོང་སྡེ་ཐང་མི་

ངོབྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་། ལཱ་
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ཟཕཐ་ཥ་རཥ་པཡ་ རཥ་མི་ཐང་ཅ་ཆཥ། དེ་རཥ་

ནི་ཟེཡ་ཁག་རངཥ་ཏེ་ཟྫོང་མི།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ལཱ་

ཟགདྷ་ཅིག(ཐཔེ) གཞུང་གི་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་

ཁག་ཤིང།

ཞ་ཟཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐ་ནིའི་ལཱ་

ཟཕཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཁག་ལཱན་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཁག་ཟཕག་གི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།
ཁག་བྷང་དྲགཥ།

/ཁཟ་བྷང་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁག་ལུ་

ཁཡ་མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཐང་རྫོག་བྷ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཁག་ཤིང་ལཱི་ཁག་ཤིང་ཐཀཡནྫོ་

དྲགཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་ཙདྷ་ཁག་བྷང་
ཁག་མི་ཁག

/ཁཟ་མི་ཁཟ/

ཟེཡ་ཟཐཕ་བྷ་དྷྫོཡ་གྱིཥ་ཞ་བྷ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག་ཐང་།
ཁག་ཤིང་གདྷགབྷྫོ་ཟེཡ་ཟཐཕ་བྷ་དྷྫོཡ་གྱིཥ་ཞ་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྡུག་མི་

ཕཏུཕ་མི་ཅིག་སྦེ་ཁག་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷགཥ་

སྡུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཁག་མི་ཁག (ཐཔེ) རྫོ་

ཙར་དྷང་ལཱི་ཁག་ཤིང་གི་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་

སྤྫོག་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ཁག་མི་ཁག

ལཡ་ནུག

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁག་དྲགཥ། (ཁ)

/ཁཟ་མི་ཁཟ/

ཁང་ཁྱིབྷ།

བྲྫོཛྷ་ཁག་མི་ཁག (ཐཔེ) ཁག་ཏེབྷ་གྱི་བྲྫོཛྷ་ཟདི་ཁག་
མི་ཁག

ཁང་གླ།

ཁག་མེཐ།

/ཁཟ་མེ/

ཁང་ན།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་མེཐ་

ཁང་མིག

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁང་མི/

(མིང) (རྫོང) ལག་མིག་ཐང་

མིག་ཕརྒྱཐ་ཟདུག
ཁང་ཙདྷ།

ཟཁྱོར་བྷ་ཚུགཥ་ནཥ། ཨིདྷ་རཱིང་ཁོང་ལཱི་ཁག་མེཐ་

/ཁང་ཚེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་སྡེ་

ཙདྷ།(ཐཔེ) ལཱིང་ཕྫོགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ཥ་ལཱི་ཁང་ཙདྷ་ལུ་

ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཡ་བྷ་ཏྫོཕ།

ལ་ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁག་ཏེག་ཏེ་

ཁང་ཕཞང༌།

མེཐན།(ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཟདི་ཙྫོ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་

/ཁང་ཕཞང/

(མིང) (རྫོང) ལྷའི་པྫོ་བྲང་གི་

ཕཀོཐ་རིཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཁྱིབྷ།(ཐཔེ) ཁང་ཕཞང་

ཁག་མེཐ།

/ཁ་རཟཕ/

/ཁང་ན/

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གཉིཥབྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཁག་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་རཥ་བྷཏཡ་

ཁག་ལཱན།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་སྫོཐ་སྫོཐ་

/ཁང་གླ/

བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁོང་ལཱི་ཁག་མེཐ། བྷྫོ་ལཱི་ཁག་མེཐ།

/ཁཟ་མེ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་

ནའི་གླ་ཆ།(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་སྫོབྷ་ཥ་ལཱི་ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་གླ་

དྲིབྷ་ཁག་མི་ཁག (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་གི་དྲིབྷ་ཟདི་
ཁག་མི་ཁག

/ཁང་ཆིབྷ/

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁང་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་མི་ལུ་ལ་སྫོཐ་མི་ཟདུག

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲིབྷ་དུག་མི་དུག (ཁ)

/ཁཟ་མི་ཁཟ/

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་བྷབྷ་

ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ལ། (ཁ) ལཱ་ཁག་བྷང་དྲགཥ། ཆོཥ་ཙདྷ་ཁག་བྷང་
དྲགཥ་སྦེ་ལྷཕ་ནི་ཟདུག

/ཁཟ་ཤི/

དྷང་ལཱི་མི་ཕཞང་ཚུ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་
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ཁང་ཕཞང་ཕྲ་བྷྫོ།

/ཁ་ཕཞང་ཕྲ་བྷྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་

རག་རྒྱདྷ་བྷགུ་ལཱི་ཁཕ་ཕཎཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) པབྷ་རྒདྷ་རྒཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁང་ཕཞང་

/ཁཕ/

ཕྲ་བྷྫོཡ་ཕཞུགཥ་ཕཅུག་ཐགོ།
ཁང་ཕཞང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

/ཁང་ཕཞང་ཆོཥ་ཏེདྷ/

དྷང་དྷ་བླུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་
རག་ཆ་སྤྱི་ཎྫོ་རྣྫོཥ་མག་མ་སདྷ་གྱི་དུང་ཅུང་གུ་

(མིང)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ལྷའི་པྫོ་བྲང་རྣབྷ་རྒྱར་ཁང་ཕཞང་

ཕརཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐན་

ཐང་ཟདྲ་ཕའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཅིག་གིཥ་

ཅིག་གུ་ཁཕ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཁང་ཕཞང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཁདྷ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཁེདྷ་ཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ/

ཁཕ་རྐོ་བྷ།

ཚུ་ཐཀོཡ་ཆ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་ཁདྷ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

ཁཕ་སྐུཐ།

ཐགོན་ཨིདྷ།

ནུག

ཁཕ་ཎྫོ།

(ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ཁདྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

/ཁཕ/

/ཁཕ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཆ་ཚུ་གི་ཁ་

ཕཅཐ་ཕཝག་ནི་ཐང་ཕསབྷ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཐབྷ་སྦྱི་ཁཕ་ཎྫོ། རྡིག་

༡. (མིང) (རྫོང) ཚེབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གི་ཁཕ་ཎྫོ། པྫོཡ་ནའི་ཁཕ་ཎྫོ། (ཐཔེ) ལྫོའི་རབྷ་གུ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རག་ཆ་སྤྱི་ཎྫོ་རྣྫོཥ་མག་མ་ཐང་

ཁཕ་ཎྫོ་ཕཅཐ་ཕཝག་ནུག

བྷཇུག་རཥ་སྐུཐན་ཕརྒྱུ་ཕཏུཕ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཁཕ་ཕམཟ།

རྟ་ཁཕ། ཚེབྷ་ཁཕ། (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཁཕ་

/ཁཕ་མ/

(མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་དྲུང་

ཟཙྫོ་ཚུ་གིཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་གསེཡ་ཁཕ་ཐང་

བྷགུ་ལཱི་སྐུཐན་ཕརྒྱུ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཁཕ/

(མིང) (རྫོང) ཁཕ་ཐང་སྐུཐན་

ཁུག་དྷང་ལཱི་ཁཕ་སྐུཐ་ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ། ཆ་ཡྫོགཥ་ཁདྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཁཕ།

/ཁཕ་ཀུཥ/

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཚེབྷ་

ཁདྷ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཁདྷ་

སྫོཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཁཕ་ཐང་རྐོ་བྷ་

ཧ་བྷ་སྲུ་ཟདི་ཚུ་ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁཕ་རྐོ་བྷ་

ཟཕཐ་ནི། བྫོ་ཁདྷ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ནི། (ཐཔེ)

/ཁེདྷ་ཙྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ/

/ཁཕ་ཀོ་བྷ/

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) ལཱ་ཁདྷ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཁདྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

༣. (མིང) (རྫོང) སདྷ་གྱི་ཆུ་ཚུ་གཟུགཥ་ཀྱི་

མེ་ཕམཟ་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག(ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་

༢. (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་ཕཎཕ་སྟེ་ཕཤེཐ་

ཁཕ་ཕམཟ་གི་ཅ་ར་ཕསྒྲིག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རག་ཆ་སྤྱི་ཎྫོ་རྣྫོཥ་

ཁཕ་ཞཥ།

མག་མ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷགུ་ཎྫོ་གཅིག་ཁཡ་ཕཎཕ་

/ཁཕ་ཟེ/

(མིང) (རྫོང) ཕྱེའི་རིགཥ་ཚུ་

རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཞཥ་ཇ་རྩབྷ་སྦེ་ཞ་མི་ཅིག(ཐཔེ)

ཕཏུཕ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྒྱ་ཁཕ། (ཐཔེ) གོ་གི་

ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཁཕ་ཞཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་
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ཁཕ་ལུདྷ།

ཕཝགན།(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཁབྷ་སྐབྷ་ཐང་གླི་སྐབྷ་

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་

/ཁཕ་ལུདྷ/

ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

རིགཥ་ཚུ་ཚུཡ་ཟཐེདྷ་ཚུགཥ་ནི་ཐང་པཡ་ཕུཐ་

ཁབྷ་གེ་ཤིང་།

ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རྫོའི་དྷང་གསེཥ་

ཁཡ་ནགཥ་ཀོ་ལྫོག་ཀུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྫོག་ཕཏུཕ་ནའི་

ལུདྷ་ཅིག་ཕཤེཐ་དེ་རྩེཐབྷྫོ་ཡ་རྩེ་སྫོཐན་བྷཥ།
/ཁཕ་ཤུ་ཐ་པྫོཥ/

ཤིང་ཅིག (ཁ) ཁབྷ་གེ་ཤིང་ཟདི་གིཥ་མེ་ཎྫོག་ག་

འང་བྷ་ལཡཛྷ་རཥ་ལཡ་ཕའི་ཁཡ་རྫོག་བྷ་འང་ཕྱེ་བྷ་

(མིང) (རྫོང)

ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཟུགཥ་ཀྱི་གའྫོདྷ་

རཱི་རཱི་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་

ཁ་ཐུག་རཥ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐཡ་པྫོཐ་རྩེ་བྷཇུག་

ཁབྷ་གེ་ཤིང་མེ་ཎྫོག ་ལཡ་ཐ་ནུག

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཙེབྷ་ཕཙེབྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཚེབྷ་ཁང་དྷང་
ལཱི་ཁཕ་ཤུགཥ་ཐཡ་པྫོཐ་ལུ་ལ་ཕཙེབྷ་ཕཝག་ནུག
ཁ་ཕསུཕ།

/ཁཕ་སུ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་སྦྱི་ཐང་

(མིང) (རྫོང) ཁ་གང་གི་ཙཐ་གཞི་

/ཁབྷ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཁབྷ་གྱི་ཕུཐ་རྫོག

(ཁ) ཁབྷ་རྫོག་གཅིག ཁབྷ་རྫོག་གཉིཥ། ཁབྷ་

སཕ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) གཎབྷ་

རྫོག་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁ་མ་ང་གིཥ་ཁབྷ་

ཟདི་བུ་གིཥ་སཕ་ནཡ་སཕ་ནི་མེཐ་ ཧ་ན་གིཥ་ཁ་

རྫོག་ལྔ་ཞ་ཡི།

ཕསུཕ་རྐྱཕ་ཐ་ནུག

ཁབྷ་བུ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཁའི་ནགཥ་ཀོ་སྤུ་ཁོག་

ཁབྷ་ཙེ།

ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་དྷ་ཁབྷ་ཙེ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་

/ཁབྷ་བུ/
/ཁབྷ་ཙེ/

(མིང) (རྫོང) ཁབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཏྫོག་ཁབྷ་གྱི་

དྷང་དྷ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ས་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག (ཁ) ཁབྷ་ལཱི་ ལ་ཁབྷ་ཐང་།

ཅིག(ཐཔེ) རྫོ་སི་ཁབྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ཁབྷ་ཙེ་སྫོབྷ་སྦེ་

རྫོ་སི་ཁབྷ། བྷངཡ་རི་ཁབྷ། ཕར་ཁབྷ། རྗ་པཱདྷ་

འྫོཐ།

ཁབྷ་ཟེཡ་དྷང་གསེཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁབྷ་ཟདི་

ཁབྷ་ཤིང༌།

ཙྫོན་ཐ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།
/ཁབྷ་ཀ/

/ཁབྷ་ཎྫོ/

ཁབྷ་རྫོག

༢. (མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་གཎབྷ་ཚུ་

ཁབྷ་སྐབྷ།

ཁབྷ་ཎྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) སྤཡ་ཁ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཆུང་ཀུ་ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ཁབྷ་ཎྫོ་གཅིག་ཕ་ཞ་བྷ་ཕཏུཕ།

གི་ཁ་སུཕ་ཅིག་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

/ཁབྷ/

/ཁབྷ་ཆུ/

ཅིག (ཁ) རྫོག་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ། ལྫོ་ཁབྷ་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཕ་ཎྫོ།(ཐཔེ) ཐབྷ་སྦྱི་

ཁབྷ།

ཁབྷ་ཆུ།

དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཟགྱིཕ་ཐབྷ་ཚུ་གི་ཁ་ཕསུཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ར་

/ཁཕ་སུ/

(མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ཐང་

ཟཐཕ་བྷ་ཁབྷ་ཤིང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་བྷ་ཕལ་ཕཡ་ཁཕ་
ཁཕ་ཤུཕཥ་ཐཡ་པྫོཐ།

/ཁབྷ་གེ་ཤིང་/

/ཁབྷ་ཤི/

(མིང) (རྫོང) ཁབྷ་གྱི་

ཤིང།(ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཁབྷ་ཤིང་མེ་ཎྫོག ་ལཡ་

(མིང) (རྫོང) ཁབྷ་སྐབྷ་ཕཝག་

ནུག
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/ཁབྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ། འང་དྷ་

ཁབྷཥ་གོང་བྷ་གཉིཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ངོ་ཕྫོ། (ཁ) ཥའི་ཁབྷཥ། ཆུའི་ཁབྷཥ། མེའི་

ཁབྷཥ་གོང་བྷ་དྷང་ལཱི་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་གདྷཥ་རིཥ་

ཁབྷཥ། རླུང་གི་ཁབྷཥ། དྷབྷ་བྷཁའི་ཁབྷཥ་ར་

ཕཅུ་ཕདུདྷ་ཐང་གཟུགཥ་མེཐ་སྐྱེ་བྷཆེཐ་མུ་ཕཞིའི་ལྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྩིཥན་གིཥ་ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་

དེ་ཚུ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཁབྷཥ་བྷཐུདྷ་མི་བྷཐུདྷ་ཕལ་དེཥ།
/ཁབྷ/

ཁབྷཥ་ཅདྷ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ནྫོའི་ནུཥ་སྟྫོཕཥ། (ཁ)

འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ཁབྷཥ་ཅདྷ། ཧ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཅདྷ།

ཁབྷཥ་དྭངཥ་ནི། ཁབྷཥ་ཉོག་ནི། ཁབྷཥ་ཕཞང་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་གིཥ་མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ལཱི་

ནི། ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རྒོརཛྷ་བྷཥ།

ཐ་རིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཡ་མིདྷ་
ཟདུག

/ཁབྷ/

ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ།

༣. (མིང) (རྫོང) ང་རྒྱར། (ཁ) ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་

(ཁ) ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཟདི་ལཱི་ཐམིགཥ་ནའི་

ཁབྷཥ་དྲུག་ཐང་། རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་དྲུག ཕརྟེདྷ་ནའི་

༤. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུཐ་ས་ཀྲག (ཁ) མི་ཁབྷཥ་

ཁབྷཥ་དྲུག་སྦེ་ཕརྩི་ནི་ཅིག་འང་འྫོཐ།

ཟེ། ཁབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) མི་རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་གིཥ་རྒདྷ་

ཁབྷཥ་ཆེ་དྲགཥ།

ལྫོཥ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཕམྫོང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

རྐྱཕ་ནི་ཟེཡ་ཁབྷཥ་སྫོབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཁབྷཥ་ག་ཉོག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་ཅདྷ་ཐང་

/ཁབྷ་གོང་བྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཕང་

ཐ་རིཥ་ཁབྷཥ་ག་ཉོག་ཕཎང་སྫོཐ་དེ་ཕཞེཥ་སྒོ་

ཧ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཀྲེ་ཟདི་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་འང་ཞ་མི་
ཁབྷཥ་གོང་བྷ།

/ཁབྷ་ག་ཉོག/

ནྫོའི་ནུཥ་སྟྫོཕཥ་དྭངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ)

ཟདྲ། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཀྲེ། མི་ཁབྷཥ་ཀྲེ། (ཐཔེ)
ཕཏུཕ་ནཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་

(ཐཔེ) མི་ཁབྷཥ་ཆེ་དྲགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཕུང་

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རྒྱུ་ཆ་ག་ནི་འང་མེཐ་རཱིང་ཥ་ཉོ་སྟེ་ཁྱིབྷ་

/ཁབྷ་ཊེ/

/ཁབྷ་ཆེ་ཉ/

བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་ཁབྷཥ་ཆེ་དྲགཥ།

༥. (མིང) (རྫོང) རུ་ཕ། (ཁ) ཁབྷཥ་སྫོབྷ།

ཁབྷཥ་ཀྲེ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱིའི་

ནཡ་ཤེཥ་ནའི་ཁབྷཥ་དྲུག་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཕརྩི་ནི་ཅིག

ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཁབྷ/

/ཁབྷ་ཅོཕ་རྒེ/

ཁབྷཥ་དྲུག་ཐང་། དྷང་གི་ཁབྷཥ་དྲུག ཕཡ་རྣབྷ་

དྲགཥ། (ཐཔེ) རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཥ་ལཱི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་
/ཁབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུཐ་ས་ཀྲག་

/ཁབྷ་ཅེདྷ/

འང་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ།
ཁབྷཥ་དྲུག

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་

/ཁབྷ་དྲུའུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཥའི་ཁབྷཥ།

ཆུའི་ཁབྷཥ། མེའི་ཁབྷཥ། རླུང་གི་ཁབྷཥ། དྷབྷ་

ཁབྷཥ་ཐང་གཟུགཥ་མེཐ་ཀྱི་ཁབྷཥ། (ཁ) གཟུགཥ་

བྷཁའི་ཁབྷཥ། རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ནའི་ཁབྷཥ་ཚུ་

ཁབྷཥ་ཐང་གཟུགཥ་མེཐ་ཀྱི་ཁབྷཥ་གཉིཥ་ལཱི་

ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཕརྩི་ནི་ཅིག

146

147
ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུཐ་

/ཁབྷ་ཏྫོ་ཉ/

ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་ཐང་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཕལ་ཐགོན་ཁག་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ས་ཀྲག (ཁ) མི་ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་

ཆེ།

དྲགཥ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་རཥ་ཟྫོང་མི་པྫོ་རྒཥ་ཟདི་

ཁབྷཥ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
ཁབྷཥ་དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ།

/ཁབྷ་ཐང་ཋོཥ་ཏྫོཥ/

སྒོ་ཁབྷཥ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ། སྫོཐ་ཆ་ཁབྷཥ་གམང་

(ཁྱཐ)

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་རཥ་ཟདི་ཁབྷཥ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། ཆུ་ཁབྷཥ་དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ར་

ཐགོ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ཁུ་ཚུ་ཁབྷཥ་དྭངཥ་
ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཁབྷ་རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཁབྷཥ་ཙདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་

ཁབྷཥ་ཟེ།

ཁབྷཥ་ཟྫོག་བྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཡུར་ཁབྷཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་

ཁབྷཥ་དྷང་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཡ་ཟབྲཥ་སྤུང་གི་ཐགེ་ཕཤེཥ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཁབྷཥ་

ཁབྷཥ་ཡྫོབྷ།

ན་ཨིདྷ།

/ཁབྷ་ཡྫོབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཐང་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་
ཙང་ཚུ་ཁབྷཥ་ཡྫོབྷ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

(ཁྱཐ)

(རྫོང) ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི། (ཁ) ལཱ་ཁབྷཥ་པྫོག་རྐྱཕ་

ཁབྷཥ་རྫོག

སི་སི། ཟཕཐ་ཕཝག་ཁབྷཥ་པྫོག་རྐྱཕ་སི་སི། (ཐཔེ)

/ཁབྷ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) གམང་ཕམྫོག་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཁབྷཥ་རྫོག་ཕལ་ནི། ཁབྷཥ་རྫོག་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཁབྷཥ་པྫོག་རྐྱཕ་སི་སི་དེ་ཚུ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཁབྷ་ཕྲྫོཥ/

/ཁབྷ་ཟྫོ་བྷ/

ཁབྷཥ།(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་མི་ཟདི་ཚུ་འང་ཟཐྫོཐ་

རཥ་ཨིདྷ་ནའི་མི། (ཁ) ཕྫོཐན་ཁབྷཥ་ན། (ཐཔེ) སེ་

ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་ཆེ་དྲགཥ་

ཧ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཟེ་ཟདི་གིཥ་ཕུང་སྫོང་ཐྫོ།

སྐཕཥ་ལཱི་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ།

/ཁབྷ་པྫོ་ཅཕ་སི་སི/

/ཁབྷ་ཟེ/

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཁབྷཥ་ཟེ། མི་ཁབྷཥ་ཟེ། (ཐཔེ)

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཁབྷཥ་པྫོག་རྐྱཕ་སི་སི།

(མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ལཱིགཥ་

ན་ཚུ་ག་ཡ་ཁབྷཥ་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ནུག

(ཁ) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ། སེབྷཥ་ཁབྷཥ་

/ཁབྷ་ན/

/ཁབྷ་ཚེ/

ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཐགོདྷ་ནའི་གྲྭ་ཙང་གི་སྡེ་ཙདྷ།(ཐཔེ) གྲྭ་

སེབྷཥ་ཀྱི་ཐཕང་ནྫོ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཁབྷཥ་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁབྷཥ་དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཞེཥ་

(རྫོང) ཁབྷཥ་ཧིང་ཥང་ཥ། (ཁ) ཥ་ཆ་ཁབྷཥ་དྭངཥ་

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།

/ཁབྷ་མང་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་ཁབྷཥ་རྫོག་ཕསྐྱེཐ་

(མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ནའི་

ནི་མི་ཟྫོང།

ཡང་ཕཞིདྷ། (ཁ) ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཟདུག ཁབྷཥ་

ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི།

ཟཕྲྫོཐ་མེཐ། (ཐཔེ) ཥ་ཐང་ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྒྱུ་

/ཁབྷ་རྫོ་སི་སི/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན། (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཁབྷཥ་རྫོག་

དྷྫོཡ་གྱི་རིགཥ་ཐང་། ལཱ་གི་རིགཥ་ཚུ་ག་ཅི་ཡ་

སི་སི། གོ་ར་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་བྷ་
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ཟཁྱུ་ཕཡ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་སྦེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་དྷ་ཙ་

ཁབྷཥ་དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ)

ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ།
/ཁབྷ་རྫོ་སི་སི/

ཁབྷཥ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོ་ར་ཚུ་ཆུ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངོ་ཙ་སི་སི། (ཁ) བྫོ་

ཟཁྱུ་སྟེ་གྱོདྷ་ཐགོ།

ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི། ཚིག་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི། (ཐཔེ)

ཁཛྷ།

ཡྫོགཥ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ་ལཱི་བྫོ་ཁབྷཥ་
རྫོག་སི་སི་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཁབྷཥ་ཤིག་ཤི།

/ཁབྷ་ཤི་ཤི/

ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཟབུཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གངཥ་

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁབྷཥ་

ཀྱི་ཁཛྷ། ཐགུདྷ་གྱི་ཁཛྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་དུཥ་
ཙྫོཐ་ལཱི་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥན་ཨིདྷ།

ཅིག་ཁབྷཥ་ཤིག་ཤི་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁཛྷ་ལ་མུ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་ཕམྫོང་སྫོཐ་ནི་

/ཁབྷ་ཥ/

མི་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་

སེབྷཥ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕལར་ཟགྱོ་ནི་

ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཁཛྷ་ལ་མུ་ཟདི་

ཅིག(ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་གྱི་ཕག་ཞུ་སྟེ་རི་ཁ་རཥ་པཡ་
ཁབྷཥ་གསུབྷ།

/ཁབྷ་སུབྷ/

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཥྫོ་ཀེ་ཤིང་ཚུ་གུ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) པྫོ་

རྒཥ་ཅིག་གིཥ་ཤིང་གུ་ཟཛེགཥ་ཏེ་ཁཛྷ་ལ་མུ་སྤྫོག་

(མིང) (ཆོཥ) ༡. ཟཐྫོཐ་

དེཥ།

ཁབྷཥ། ༢. གཟུགཥ་ཁབྷཥ། ༣. གཟུགཥ་མེཐ་

ཁའི།

ཁབྷཥ། (ཁ) ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ། (ཐཔེ) ལྷ་ཐང་
/ཁབྷ་སུབྷ་ཁོཡ་ཛྷ/

/ཁའི/

༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཁབྷཥ་རྫོག་ནའི་

སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཁའི་ཆཕ་གཥང་

མི་ཚུ་ག་ཡ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་དྷང་ལཱི་ཚུཐན་ཨིདྷ།
ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) དྷབྷ་བྱཱཡ་ཥ་

ཕསྒྱེརཛྷ་ཐང་ཞབྷ་ཞབྷ་གུ་སྐྱེ་ཕའི་ལ་མུ་ཞ་ཕཏུཕ་

(མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཐང་

ཁབྷཥ་ཥངཥ་ཥྫོང་ཡི།

/ཁའུ་ལ་མུ/

ཕསིར་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་དྷང་རཥ་པཡ་ཤིང་ཕསྒྱེར་

ཅིག(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཁབྷཥ་ཤིག་ཤི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཁབྷཥ་ཥངཥ།

(མིང) (རྫོང) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་

ལཱི་གདྷབྷ་ཁ་རཥ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་ཕར་

ཕམྫོང་སྫོཐ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་ཅིག་ཏྫོཕ་
/ཁབྷ་ཤི་ཤི/

/ཁའུ/

གི་དྲིབྷ། ཁའི་རཱིར་དྲི་བྷདྷབྷ་དེཥ་ཟེཡ་ཕ་ར་
ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁའི་ཕྱེདྷ་དྲི་དུག་མི་དུག

(མིང)

(རྫོང) ཟཐྫོཐ་ཁབྷཥ་ཐང། གཟུགཥ་ཁབྷཥ།

/ཁའི/

༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་ཕཕ་ནའི་

གཟུགཥ་མེཐ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་

སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཁའི་ཁྱོཐ་ཀྱི་

ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་

ཁའི་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟཕཐ་ཕཝག་ཟདི་དེ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་དྷ།

ཅིག(ཐཔེ) ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་རཥ་གྲོར་

ཟཕཐ་ཕཝག་ཟདི། ཁའི་ཅ་ར་གི་ཕཞྫོ་ཡ། (ཐཔེ)

ཨིདྷ།

ཁབྷཥ་ཧིང་ཥང་ཥ།

/ཁབྷ་ཧིང་ཥང་ཥ/

ཁཡ་ཁིཡ།

/ཁཡ་ཁིཡ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) སྤུ་གྱེཥ་དྲགཥ།

(ཁ) ལཱ་ཁཡ་ཁིཡ་སྦེ་ཟཕཐ། གའྫོག་ཁཡ་ཁིཡ་སྦེ་

(ཁྱཐ) (རྫོང)
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ཟཕཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ལྷྫོཐན་ཐ་ཁཡ་ཁིཡ་སྦེ་
ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁཡ་ཟཁོཡ།

/ཁཡ་ཁོཡ/

ཟདི་ ༥༥ ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།
ཁར་རྒྱཕ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕྲར་ཟཕྲར་

ཁར་རྒྱཕ་ཅིག་ཐང་། ཀཡ་ཁར་རྒྱཕ་ཅིག (ཐཔེ)

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་དྷང་ལཱི་ཁཡ་
ཁཡ་རི་ཟཁོཡ་ཆ།

/ཁ་རི་ཁོ་ཆ/

ཐགོདྷ་ནཡ་བྷཙབྷཥ་ན་ཕཞུགཥ་ཥ་ལཱི་ཆུབྷ་ཁར་
རྒྱཕ་ཅིག་ཕུར་ཡི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་

ཁར་སྒ།

རྫོགཥ་ཁ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁཡ་རི་ཟཁོཡ་ཆ། ཁྲོབྷ་

/ཁེའེ/

ཁར་སྒ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
ཁར་ཆེདྷ།

༡. (མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའགདེ་རཥ་

ཐང་། ཉི་ཤུ་ཁར་གཅིག་ལཱི་ཁར་ཆེདྷ་གཅིག ཁར་

གི་ཁུཡ་ཆ། (ཁ) རྟའི་ཁར། གའག་གི་ཁར། (ཐཔེ)

ཆེདྷ་ཁར་གཅིག་ལཱི་འང་ཆེདྷ་གཅིག་ཟེཡ་ཕརྩིཛྷ་

རྟ་གུ་ཁར་ཕཀརཛྷ་ཐ་འང་ལྗིཐ་བྷབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) མི་ཕྱུགན་ཅིག་གིཥ་མི་སེཡ་སྙབྷ་ཆུང་ཚུ་

ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཀར་ཐགོན་ཨིདྷ།

ལཱི་ཟབྱུ་ཁར་ཆེདྷ་གཅིག་སྦྱིདྷ་ན་སྦེ་བྱིདྷ་ནུག

༢. (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཉི་ཤུ། (ཁ) ཁར་

ཁར་རྟ།

གཅིག ཁར་གཉིཥ། ཁར་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།
/ཁེ་ཀོ་ཎ/

/ཁེའེ་ཎ/

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ནིའི་

རྟ།(ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་ཁར་རྟ་ཚུ་ལཱི་ཆག་བྱིདྷ་

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་བུ་ལཱི་ཏི་རཱི་ཁར་གཅིག་བྱིདྷ་ནུག

ཁར་ཀོ་ཎ།

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་ཕྲག་

/ཁེ་ཆེ/

ཕརྒྱཐ།(ཐཔེ) གྱངཥ་ཁ་ཕཞི་ཕརྒྱ་ལཱི་ཉི་ཤུ་གཅིག་

གླང་ཐང་གླངབྷ་གྱོཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཕཀར་ནི་

/ཁེའེ/

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ནིའི་

ཅདྷ་ཚུ་གི་སྒར་ཎྫོ་གུ་ལཱི་རྐྱཕ་ནིའི་སྒ།(ཐཔེ) རྟ་གུ་

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཁཡ་རི་ཟཁོཡ་ཆ་ཡ་

ཁར།

/ཁེའེ་རྒ/

ཐྫོདྷ་རཥ་ རྟ་ཐང་གའག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་

གྱི་ཁཡ་རི་ཟཁོཡ་ཆ། པབྷ་གྱི་ཁཡ་རི་ཟཁོཡ་ཆ།
སྫོཐ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁུཡ་ཆའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཆུབྷ་

ཟགྱོ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཟྫོང་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) རི་
ཟཁོཡ་སྦེ་ཟྫོང་སྟེ་གདྷྫོཐ་ཐྫོ།

/ཁེའེ་ཟཇཕ/

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

ཁར་ཏག

གཅིག་བྱིཐ་དེ་ཁར་གཉིཥ་ཐང་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཁེའེ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) སྒ་གུ་ཁུཡ་ཆ་

སྦྲགཥ་ཏེ་ཕསབྷ་ནིའི་ཏགན།(ཐཔེ) ཁར་ཏག་ཟདི་

ཚུ་རང་ནཡ་གྱངཥ་ཁ་ལྔ་གིཥ་ཆཐ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ལཱི་

ཚེ་འྫོཐན་ཅིག་ཐགོན་ཨིདྷ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཁར་ཀོ་ཎ་གཉིཥ། ཁར་ཀོ་

ཁར་དྲེར།

ཎ་གསུབྷ། ཁར་ཀོ་ཎ་ཕཞི། ཁར་ཀོ་ཎ་ལྔ་ར་

/ཁེའེ་དྲེ/

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་

ནིའི་དྲེར།(ཐཔེ) ཧན་ཅིག་གིཥ་ཁར་དྲེར་གྱར་སྦེ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁར་ཀོ་ཎ་གཉིཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

གྱངཥ་ཁ་ ༣༥ ཐང་། ཁར་ཀོ་ཎ་གསུབྷ་ཟེཡ་མི་

ཁར་ཟེ།
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/ཁེའེ་ཟེ/

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཁུཡ་ཆ་བྷགུ་ལཱི་ཕཀཕ་ནའི་ཆཡ་

གཝདྷ་གྱིཥ་ཕསྐུར་བྷ་ཟཕཐ་དེ་མེདྷ་ནཡ་ཡང་གི་

ཅིག(ཐཔེ) རྟའི་ཁུཡ་ཆ་གུ་ཁར་ཟེ་ཕཀཕ་ནུག

ཟབྲུག་ལཱི་ཁཥ་བངཥ་ཐབྷག་མི་འྫོཐ།

ཕཀཕ་རྒྱུ་གའག་གི་སྤུ་གིཥ་ཟཏགཥ་ཟཏགཥན་
ཁར་གཟེབྷ།

ཐང་ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཐབྷག་མི་དྷང་ཟཛུར་མི།(ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་

/ཁེའེ་གཟེབྷ།

ཁཥ་བངཥ་གཥར་ཕསྒྲགཥ།

གའག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཁུཡ་ཆ་ཟདེགཥ་ཕཀར་

ཐང་ཟདེབྷཥ་ངོ་ཚུ་གིཥ་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཟཏགཥན་ཅིག(ཐཔེ) ལ་ཕལརན་ཚུ་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་

མི་བྷང་ལཱི་པདྷ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ།

ག་ཡ་ཁར་གཟེབྷ་དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྟ་བྷགུཡ་
ཁར་གའག

(ཐཔེ) སྲིཐ་ཐྫོདྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་

ཁཥ་བངཥ་གཥར་ཕསྒྲགཥ་ལུ་ལ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་

/ཁེའེ་གའཟ/

ཁཥ་ལུདྷ།

ཕཀར་ནིའི་གའག(ཐཔེ) ཁར་གའག་ཅིག་གིཥ་
/ཁེའེབྷ/

(མིང) (རྫོང) ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་

གིཥ་ཁཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཡི།

སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་
ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ལཡ་ཐ་ནུག

/ཁེ་བང་ན/

ཁུ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

(མིང) (རྫོང) ཁུ་ལུཕ་ཕཙུགཥ་

/ཁོ་ཛྷ/

(མིང) (རྫོང) ཞཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

ཆུའི་རྣབྷ་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཙྫོཐ་བྷའི་ཁུ་ཕ།

ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) པཐ་ཅུ་དྷང་རཥ་ཤིང་

ཟཐྫོཐ་ཐང་སྫོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཟེཡ་

ཟབྲཥ་ཀྱི་ཁུ་ཕ་ཟཚག་དེཥ།

ཟྫོང་མི།(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་མེ་རྐྱེདྷ་བྱུངབྷ་ཐ་ཁཥ་

ཁུ་བྱུག

བངཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཥཐ་ཅི།

/ཁེ་བང་རྨ་ མི/

/ཁུ་རྡེ/

ཁུ་ལུཕ་ཚུ་ཁུ་སྡེཡ་དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཟཕཐ་རཱིང་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་བྷ་སཕ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ཐང་

ཁཥ་བངཥ་ཐབྷག་མི།

ཁུ་སྡེཡ།

(མིང) (ཆོཥ) པྫོའི་ཕརཡ་ཁུ་ཐང་

གྱི་ཁུ་སྡེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་དྷང་ལཱི་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཡ་ཁཥ་བངཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་
ཁཥ་བངཥ་ན།

/ཁུ་ཁྲ/

ཕཝག་ནིའི་སྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཤིང་གི་ཁུ་སྡེཡ། ཙཡ་

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཕ་ཐང་

ཡི།

ཁུ་ཁྲག

བྷྫོའི་ཟླ་ཁྲག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཅིག(ཐཔེ) ར་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཁརབྷ་ཤིང་གི་མེ་ཎྫོག་
/ཁེ་བང/

(མིང) (རྫོང) ཁག་ཕཟེཐ་ནི། (ཁ)

(ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ག་ཡ་

ཕའི་ཤིང་མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་ཐང་། སེཡནྫོ། ཐབྷཡནྫོ་

ཁཥ་བངཥ།

/ཁེ་ལུདྷ/

ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཁཥ་ལུདྷ། ཏི་རཱི་སྫོཐ་ནིའི་ཁཥ་ལུདྷ།

ཁུཡ་ཆ་སྤུཐ་ཕཎང་ཐ་ནུག
ཁརབྷ།

(མིང)

(རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ་སྲིཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སྲིཐ་ཙྫོགཥ་

ནིའི་སྫོཐ་ཙཡ་ཐང་སྤ་ཙཡ་ཚུ་གིཥ་ཟཏགཥ་

ཕཀར་དེཥ།

/ཁེ་བང་སེ་ཋ/

/ཁུ་ཇུ/

(མིང) (རྫོང) བ་ཧ་ཀུ་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གི་སྤྱི་ཎྫོག་ཁཡ་ཁུ་བྱུག་
ཆགཥ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང)
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ཁུ་རཱི།

/ཁུ་རཱི/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་ཐང་ཀ་ར་ར་

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་

/ཁུའུ/

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་རིང་ཙཐ་ གྱི་གང་དེ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་

ནི། (ཁ) ཁུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྷཇུག་རཥ་ལྕགཥ་གཟེཡ་རྣྫོཥ་འྫོཐ་

གཉིཐ་ཁུག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

མི་ཅིག་ཕརཕ་ནའི་ཁཡ་ བྷགུ་རཥ་བ་སྒྲོག་ཐང་

༥. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཚུཡ་ཕཀུག་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཁུའུ/

ལྫོག་སྒྲོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕརཕཥ་ཏེ་ཆ་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཁུག་ཁུགན།

རཱི། ལྕགཥ་ཀྱི་ཁུ་རཱི། ཟགྱིཕ་ཀྱི་ཁུ་རཱི། (ཐཔེ) ཁུ་རཱི་

སྤག་ཤིང་ཁུག་ཁུགན། ཧིག་བྷ་ཁུག་ཁུགན་ར་

རྐྱཕ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཁ) ཤིང་གི་ཁུ་རཱི། ཀ་ར་ཁུ་

ཁུཡ་ལུཕ།

/ཁུ་ལུ/

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་རྫོ་ཁུག་ཁུགན་ཚུ་བྷདྷྫོ་བ་
བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) བྫོ་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཁུ་ཁུན/

ཕྱེ་གིཥ་ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོཡ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་

ཁུ་སིབྷ་སི།

/ཁུ་སིབྷ་སི/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཨེ་བྷ་ཙྫོ་ཙྫོན།(ཐཔེ) ཨེ་བྷ་

ཁུག་ཁུགན་ཟདི་ཁ་ཙཛྷ་བྷཥ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག(ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་གིཥ་ཁུཡ་
ལུཕ་ལཱི་ཐགཟཛྷ་ཨིདྷ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

རྒཥན། (ཁ) དྷ་ཁུག་ཁུགན། ཙཡ་ཁུག་ཁུགན།

ཟདི་སྔོདྷ་ཐང་ཕུ་རཥ་པྫོ་རྒཥ་ཀྱིཥ་རྩེ་ཕའི་རྩེཐབྷྫོ་
ཅིག་ཨིདྷ།

/ཁུ་ཁུན/

/ཁུ་ཁུན/

༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆང་ཁག་ཁགན། (ཁ)

ཆང་ཀོཥ་ཁུག་ཁུགན། (ཐཔེ) ཆང་ཀོཥ་ཁུག་ཁུགན་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཅིག་ཉོ་ཕཝག་ནུག

ཐང། མག་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) མི་ཁུ་སིབྷ་སི། ཧ་ལཱི་ཁུ་

/ཁུ་ཁུན/

༤. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་རྫོགན། (ཁ)

སིབྷ་སི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁུ་སིབྷ་སི་སྦེ་ར་སྫོཐ་

གཉིཐ་ཁུག་ཁུགན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གཉིཐ་ཁུག་ཁུགན་

ཁུག

ཁུགཥ།

ཕཏུཕ་ནཥ།
/ཁུའུ/

ཚུ་བྷ་ཐཀྲོགཥ་ནཡ་ཕཝག

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་

རྒཥ་ནི། (ཁ) དྷ་ཙྫོཐ་ཁུག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ན་སྦེ་བྲི་སྫོར་ཅིག

ཟདི་རྫོ་དྷ་ཁུག་ནི་མིདྷ་ཟདུག
/ཁུའུ/

ཁུང་།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཙྫོ་ནི།

ཁུང་བུ།

(ཁ) ཨེ་པཱར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཤིང་

ཁུངཥ།

ཟབྲཥ་ཁུག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཁུའུ/

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཁུག་གི་ཟཐཥ་

/ཁུའུ/

/ཁུང/

(མིང) (ཆོཥ) ཐྫོང་ཐང་སྫོ་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁུང་བུ/
/ཁུང/

(མིང) (ཆོཥ) སྫོ་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ། (ཁ) བྫོ་གི་

ཁུངཥ། ལཱ་གི་ཁུངཥ། (ཐཔེ) བྫོ་ག་ཅི་སཕ་རཱིང་

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆང་ཁག་ནི། (ཁ)

ཁུངཥ་སྐྱེར་ཚུགཥན་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཁུག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཆང་ཀོཥ་ཟདི་ཁུག་ནི་ཟཕཐ་

ཁུངཥ་གཏུགཥ།

དེཥ།

/ཁུང་ཏུ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་ཕརྟེདྷ་

ཥ་ཐང་། ཆ་ཕཝག་ཥ།(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཟདི་
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ག་ཅི་ལཱི་ཁུངཥ་གཏུགཥ་ཟཕཐ་དེ་བྲིཥ་ཡི།
ཁུངཥ་ཐུཕ།

/ཁུང་ཐུཕ/

/ཁུང་མེན/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆ་ཕཝག་

ཁུངཥ་མེཐན། ཅ་ར་ཁུངཥ་མེཐན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཕཏུཕ་ནའི་གཎབྷ།(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་མིའི་བྫོ་ཟདི་

མེཥ་མེཐན་ཟདི་གིཥ་ཅ་ར་ཁུངཥ་མེཐན་ཅིག་ཉོ་ཆེ་

ཁུངཥ་ཐུཕ་ཅིག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག
/ཁུང་ཐུཕ/

ནུག

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅ་ར་ཚེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་

ཁུངཥ་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཐང་ཟགངཥ་ཅདྷ་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་
/ཁུང་ཐཟ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁུངཥ་ཕམདྷ་དྲགཥ།

ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ། བྫོ་ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ)

ཁུངཥ་འྫོཐན།

བྫོ་ཟདི་ཁུངཥ་འྫོཐན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

/ཁུང་འྫོཥན/

འྫོཐན་ཅིག་ཕམྫོང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

གསུངཥ་མི་ཟདི་ཁུངཥ་ཐག་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཁུངཥ་མེཐ་ལཱིང་མེཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ།

ཁུངཥ་མེཐན།

/ཁུང་མེན/

/ཁུང་མེ་ལཱིང་མེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་ཁཡ་རྒྱཕ་རྟེདྷ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟབྱུང་ཁུངཥ་མེཐ། ཕཅུཐ་མེཐ།(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་
ཟདི་ཁུངཥ་མེཐ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ཆོཐན། (ཁ) ཅ་ར་

ཁུངཥ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཅ་ར་ཁུངཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་
/ཁུང་མི/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་

(ཁ) བྫོ་ཁུངཥ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཁ་མ་བྷྫོ་གིཥ་སཕ་མི་

ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ཁུངཥ་ཐག་

ཁུངཥ་མེཐ།

/ཁུང་འྫོཥན/

བྷཙདྷ་འྫོཐན། ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐན། ཕཅུཐ་འྫོཐན།

རི་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་། བྫོ་

/ཁུང་ཐཟ་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟདི་ཁུངཥ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཟདུག

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་གཥར་རིར་

ཁུངཥ་ཐག་དྲགཥ།

/ཁུང་ཙེདྷ་ཉ/

ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་

ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་བྫོ་ཟདི་ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་
/ཁུང་ཐཟ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

བྫོ་ཁུངཥ་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཁུངཥ་ཕམདྷ་

རྒྱུ་བྷཙདྷ་གཥར་རིར་རི་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་

ཟདུག

/ཁུང་ཙེདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) ལཱ་ཁུངཥ་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

བྱིདྷ་མི་ཅ་ར་ཟདི་ཁུངཥ་ཐུཕ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཁུངཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་བྷ་ཆོཐན། (ཁ) མི་

(ཁ) བྫོ་ཁུངཥ་མེཐ་ལཱིང་མེཐ། ཐཔེ་ཆ་ཁུངཥ་མེཐ་

ལཱིང་མེཐ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཁུངཥ་མེཐ་ལཱིང་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་

མེཐ་ཅིག་ཕརྩབྷཥ་ཕཝག་ནུག

མེཐན། ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐན། ཟབྱུང་ཁུངཥ་མེཐན།

ཁུངཥ་ཤིག་ཤི།

ཕཅུཐ་མེཐན། (ཁ) བྫོ་ཁུངཥ་མེཐན། (ཐཔེ) ཁོ་

/ཁུང་ཤི ་ཤི/

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ)

ཐྫོདྷ་ཐག་པྫོག་རཱིང་བྷ་པྫོག་རཱིང་ཁུངཥ་ཕསྐྱར་ཏེ་ཡ་

གིཥ་བྫོ་ཁུངཥ་མེཐན་ཅིག་སཕ་དེཥ།

སྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་མི་ཟདི་ཁུངཥ་
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ཤིག་ཤི་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།
/ཁུང་ཤི ་ཤི/

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཅིག་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་ག་ཡ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཐྫོདྷ་ཐག་པྫོག་རཱིང་

ཁུཡ་ཤིང་གུ་སགཥ་ཏེ་ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

བྷ་པྫོག་རཱིང་ཁུངཥ་ཕསྐྱར་ཏེ་ཡ་སྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ)

ཁེ།

མི་ཟདི་ཁུངཥ་ཤིག་ཤི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཁུདྷ།

(ཁ) ཙྫོང་གི་ཁེ། ལཱ་གི་ཁེ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷ་ཟུག་གིཥ་

/ཁུཥདྷ/

ཁེ་སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཏྫོཕ་ཅི།

ཟདྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་སྐཐ་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཁུདྷ་

ཁེ་གྱོང༌།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་ཐ་རཱིང་ཁུདྷ་དེཥ།
ཁུབྷཥ།
ཁུཡ།

/ཁུབྷ/

/ཁུའུ/

(བ) (རྫོང) ཁོབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

གྱོང་ཕལ་ཐགོ།
/ཁེ་ཇོ/

ཟཕག་ཚེ་འང་འང་ཟདྲ།།

(མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་

ཚུ་ཁེ་གྱོང་ཥྫོ་ཥྫོ་གྱེཥ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
ཁེ་གུཐ།

ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྟའི་ཁུཡ་ཆ།

ཁེ་ཀོ།

ཧ་ན་གིཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཉག་དྷང་ལཱི་ཁུཡ་ཆ་ལུ་ལ་

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ནིའི་

/ཁེ་ཀོ/

༢. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་བྷཥ། (ཁ)

དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཀྱི་ཁེ་ཀོ། (ཐཔེ) ཕ་ཕཝྫོ་ནི་ཟདི་ཚུ་ཁེ་ཀོ་

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆའི་སྫོབྷ་

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཨོབྷ་མི་ཏྫོདྷ།

ཆུང། (ཁ) རྟའི་ཁུཡ་ཙཐ། མིའི་ཁུཡ་ཙཐ། (ཐཔེ) མི་

ཁེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཤེཥན་བྷཏྫོངབྷ་ཚུ་གིཥ་རྟའི་ཁུཡ་ཙཐ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

/ཁེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གོང་ཙཐ་ཟཇབྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) ཙྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་

སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ།
/ཁུ་ཤི/

༡. (མིང) (རྫོང) ཤེཐ་ཐང། སྟྫོཕཥ་

ཀོ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ཅིདྷ་ཁུཡ་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཁུཡ་ཤིང༌།

/ཁེ་ཀོ/

(མིང) (རྫོང) ཁེ་གྱོང་ཐང་ཟདྲ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གྱཐ་རྩ་ཨིདྷ་ཟེཡ་རཱིང་ཁེ་

ཏགན།(ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ལྗིཐ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཕག་ཐགོ་ན་
/ཁུའུ་ཚེ/

/ཁེ་རྒུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཁེ་གྱོང་ཐང་ཟདྲ།

ཤུགཥ། (ཁ) མིའི་ཁེ་ཀོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། གླང་གི་ཁེ་ཀོ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

ཁུཡ་ཙཐ།

/ཁེ་གུཥ/

ཁེ་རྒུཐ།

མིའི་ཁུཡ་ཆ། གའག་གི་ཁུཡ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

/ཁུའུ་ཏ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཕཞཟ་ཙང། (ཁ) ཁེ་གྱོང་ལཱི་

ཁེ་གུཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) པབྷ་ཐང་བུ་

སྐཕཥ་རྟ་ཐང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་

ཁུཡ་ཏག

༡. (མིང) (རྫོང) ཁེཕ་ཥ་ཐང་གྱོང་

ལཱ་གི་ཁེ་གྱོང། (ཐཔེ) ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ཁེ་

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ)

/ཁུའུ་ཆ/

/ཁེ་ཇོ/

གུཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ)

ཞཥ་ཧ་བྷཥ་ཞ་ཚེ་ཞིབྷ་ཞིབྷ་ཟདྲ། །ཁུཡ་ཧ་ནཥ་
ཁུཡ་ཆ།

(མིང) (རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་ཐང་། ཁེཕ་ཥ།

/ཁེའེ/

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁེ་ཎྫོག་

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་སགཥ་

ཎྫོ་སྦེ་ཕམྫོང་དེཥ།

ཟཕག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

/ཁེ་ཎྫོ་ཎྫོ/
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༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གོང་ཙཐ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།
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(ཁ) ཙྫོང་ཁེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཟདི་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཁེ་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ར་ལཱི་ཅིག་གོང་ཐང་ཐུ་ཇི་ར་

ཁེ་པདྷ།

ཁེདྷ་ཇ་རག་རྡུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྐང་རིར་གྱི་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

/ཁེ་ཕེདྷ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཁ་ལ་ཁེདྷ་ཇ།

(མིང) (རྫོང) ཁེཕ་ཥ་ཐང་པདྷ་ན་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) ལཱ་གི་

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁེདྷ་ཇ་ལྫོ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་གྱོདྷ་

ཁེ་པདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཁེ་པདྷ་སྫོབྷ་
འྫོཐ།

ཁེ་མེཐ་གུཐ་མེཐ།

/ཁེ་མེ་གུཥ་མེ/

སྫོར་འྫོཐ།
ཁེདྷབྷ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁེཕ་

རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕསྡུ་ཙཡཛྷ་ཐ་ལྷག་ཟཇོག་ལཱིཥ་མི་ཚུ་

ཥ་འང་མེཐ་གུཐ་འང་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཙྫོང་

ཤུར་རཥ་རྫོག་སྟེ་སྐྱེ་མི་ཅིག (ཁ) ཀེ་ཕ་ཁེདྷབྷ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁེ་མེཐ་གུཐ་མེཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཀཡ་ཁེདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ཁེདྷབྷ་ཟདི་ཚུ་

ཙྫོང་ག་དེབྷ་ཅིག་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་རྐྱཕ་རཱིང་ཁེ་མེཐ་

ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཞཛྷ་ཐ་མི་ཞིབྷ།

གུཐ་མེཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁེཕ་ཥ།

༢. (མིང) (རྫོང) པདྷ་ན་འང་མེཐ་གདྷྫོཐ་ན་འང་མེཐ་

ཁེངཥ།
/ཁེང/

/ཁེང/

རིཥ་ཆུབྷ་ཕམྫོང་ཥ་རཥ་ཁེཕ་ཥ་སྫོབྷ་སྦེ་ཏྫོཕ་ཅི།

(མིང) (ཆོཥ) ཁེཕ་ཥ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁེཕ་ཥ/

༡. (མིང) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་ཐང་ཟདྲ།

༢. (མིང) (རྫོང) འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་གཝརབྷ་

ཐ་ཕྫོའུ་ཅུང་ཅིག་ཁེཕ་ཥ་ཏྫོཕ་ཅི།
/ཁེཕ་ཥ/

གི་མིང་། (ཁ) ཁེངཥ་རིགཥ་རྣབྷ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

/ཁེཕ་ཥ/

(མིང) (རྒྱ་དྷག) དྷག་རྩིཥ་དྷང་ལཱི་སྤཡ་

ཅི།

དྷག་གི་སྐཐ་རཥ་གདྷབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཁེཕ་ཥ/

ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་སྤཡ་ཁ་ཁེདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཁེདྷ་ཇ/

༤. (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ན་སྦེ་ཟཏྫོཕ་ནི།(ཐཔེ)

ཁ་མ་ང་གིཥ་རབྷ་ཁ་རཥ་ཅ་ར་ཅིག་ཁེཕ་ཥ་ཏྫོཕ་

ཁ་ཕརྒྱཐ་ཟེཡ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་མི་རཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱ་

ཁེདྷ་ཟཇཡ།

༣. (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ།(ཐཔེ) ཡང་ལཱི་

ཁེཕ་ཥ་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གི་ཧ་ན་ཟདི་ཁེངཥ་རཥ་ཨིདྷ།
/ཁེདྷ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཕརྗེ་ཥྫོཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཏྫོཕ་ནའི་ཟཐེཕ།(ཐཔེ) ཕ་ཐང་གླང་ཕརྗེ་ཥྫོ་ཟཕཐཛྷ་

སྒང་རྫོང་ཁག་གི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་

ཁེདྷ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཉོ་ཕའི་གོང་ཙཐ་

ནའི་ཏི་རཱི་ཟཐེཕ། (ཁ) ཙྫོང་གི་ཁེཕ་ཥ། (ཐཔེ) ཐ་

རཱིང་ཁེ་མེཐ་གུཐ་མེཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཁེ་ཥང/

/ཁེཕ་ཥ/

ཐང་ཕམྫོང་ནའི་གོང་ཙཐ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་རཥ་ཏྫོཕ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་རཱིང་བྷ་ཟཕཐ་
ཁེ་ཥང།

(མིང) (རྫོང) ཀེ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཁེའེབྷ/

༥. (མིང) (རྫོང) གཥྫོར་ཡ།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཧ་ན་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བབྷ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཡི་ཟེཡ་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོཐ་

ཁེཕ་ཥ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

སྟྫོཐ་གུ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་སཕ་སུ་

ཁེཕཥ།
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/ཁེཕ/

༡. (མིང) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཆ་ཐང་གམང་
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སྦྲགཥ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱི་ཁ་རཥ་རྐྱཕ་ནའི་ཐཡ་

སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཁོ་རུ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྷ་ཟཕཐ་

ཆའི་ཁེཕཥ། ཕཞེཥ་སྒོ་བྷགུ་ཕཀཕ་ནིའི་ཁེཕཥ་ར་

ལཥ་ཏག་བླུགཥ་བྱིདྷ་ཟྫོང་། (ཐཔེ) ཁོ་རུ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་

གོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ) བྷཆོཐ་ལའི་ཁེཕཥ། བྷར་

ཥ། ཞ་ཟདྲེ་ཁོ་རུ། སང་ཁྱི་ཁོ་རུ་ཐ་ལ་ཡ་ང་གིཥ་

ཥྫོགཥ། (ཐཔེ) ཞ་ཟཐུང་ཐང་སྫོཐ་ཆ་ཚུ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

ལཱི་དེ་སྦེ་ཡ་གདྷྫོཐན་བྷ་སྐྱེར་ཥ་མེདྷ་དྷ།

སྦེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁེཕཥ་རྐྱཕ་ཐགོ།
/ཁེཕ/

ཁོག་ཁྲག

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་སྦེ་

སྐྱུག་དེཥ།

ཁོ་ཡའི་ཥ་ཧ་ཙི་ཅིག་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྒྱ་ཁེཕཥ་དེཥ།
/ཁོ/

ཁོང་དྷག

(ཙཕ) (རྫོང) པྫོའི་མིང་ཙཕ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་

ཁོ་ཕྫོ།

ཁོ་བྷྫོ།

/ཁོ་ཕྫོ/
/ཁོ་བྷྫོ/

ཁོ་ཡང།
ཁོ་ཡ།

/ཁོ་ཡ/

ཁོང་དྷག་རཥ་དྷག

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྐྱངབྷ་གཅིག་ཐང་ཟདྲ།
(མིང) (ཆོཥ) བུབྷྫོ་ཡང་ཉིཐ།

ན་ཕཀརཛྷ་བྷཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁོ་ཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཁོག་ན།

(ཙཕ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཁོགན་ཐང་ཟདྲ།

/ཁོ་བྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྡེབྷ་གྱི་བྷཇུག་ལཱི་ཐབུཡ་ནིའི་

བྷཡ།(ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་གུ་ལྡེབྷ་ཕརཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཁོ་ཡ། ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཁོ་ཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཁོག་བྷཡ་ཐབུཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) བྫོ་ཟདི་རྫོ་རྗེ་ཁོ་ཡ་གིཥ་ཡ་སཕ་ཅི།

/ཁོ་བྷ/

༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཡང་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་བྷབྷ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་

ལཱི་ཐབུཡ་ཕའི་བྷཡ། (ཁ) ཁོག་བྷཡ་ཟདི་ལཱི་སྫོག་

མི་ཐང་། གོ་གདྷཥ་བྷབྷ་ནའི་མི་ལཱི་ཟཕྫོ་ནའི་ཚིག

བྷཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་པབྷ་

(ཁ) ཁོ་རུ་ལྫོ་ཙང། ཁོ་རུ་ཆ་ཡྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཚུ་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ཁོག་བྷཡ་ཐབུཡ་

(ཐཔེ) ཁོ་རུ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕཡ་ཟགྱོ་གེ་མེདྷ་

བྱིདྷ་སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

དྷ།

/ཁོ་རུ/

/ཁོ་ན/

ཁོག་བྷཡ།

ལཱི་ཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

/ཁོ་རུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོང་

ཐགྲ་ཁོང་དྷག་རཥ་དྷག་ཟདི་གིཥ་ལཱིང་ན་ལཱི་གདྷྫོཐ་

ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་པྫོའི་རིགཥ་ཅིག་ལཱི་ཤུར་རཥ་ཟདི་

ཁོ་རུ།

/ཁོང་དྷ་རྫེ་དྷ/

དྷག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་ཁོང་དྷག་རཥ་དྷག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེཥ་ན་ཡང་ཉིཐ།

/ཁོ་ཡང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

གདྷྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཅིག་ཡ་ཟཕཐ་སྫོཐན་བྷཥ།

གཅིག་ཁཡ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ན་གིཥ་སཕ་དེཥ།
/ཁོ་དྷ/

/ཁོང་དྷ/

མེཐ་མི།(ཐཔེ) མི་ཁོང་དྷག་ཟདི་གིཥ་ཡྫོགཥ་ལཱི་

ཅིག (ཁ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ། ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་དེཥ། ཁོ་ཐང་
ཁོ་དྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁོག་ནའི་དྷང་གི་

ཁྲག(ཐཔེ) ཁོ་ཁ་རཥ་སྐྱུག་ནའི་སྐཕཥ་ཁོག་ཁྲག་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཁེཕཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་
ཁོ།

/ཁོ་ཁྲ/

ཁོགན།

༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

/ཁོན/

༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་དྷ་

འྫོཐ་ནའི་པྫོཛྷ་ཐང་རྒྱུ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཁྲོར་ཚུ་

155

156
ལཱི་གོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་གི་ཁོགན། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

འངཥ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ལཱི་ཐགོཐ་བྲྫོ་ག་

ཨིདྷ།

འངཥ་དྲགཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཁོགན། (ཐཔེ) ཨེ་བྷ་ལུ་ལ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཁོགན་ཙཛྷ་
/ཁོན/

དེབྷ་ཅིག་སཕ་རཱིང་ཙིགན་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་ཁོགན་

༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་གོ་ཏངཥ་ཅིག

ཁོང༌།

(ཁ) མི་ཁོགན་སྐྱ་དྲགཥ། ཁོགན་གདུག་དྲགཥ་ར་

ཁོགན་གདུག

/ཁོན་རྡུ/

སཕ། ཁོང་ལཱི་བྱིདྷ། ཁོང་ལཱི་སྫོཐ། ཁོང་ཐང་ང་

ཕཅཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གིཥ་སཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཕ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོག་དྷག་ཐང་

ཅིདྷ་དྷངཥ་ན་གཞཟ་སྐཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་རྫོ།

ཟདྲ། (ཁ) མི་ཁོགན་གདུག སེབྷཥ་ཅདྷ་ཁོགན་

/ཁོང/

གདུག (ཐཔེ) མི་ཁོགན་གདུག་ཅིག་གིཥ་རབྷ་ཁ་ལཱི་
/ཁོན་རྡུ་ཉ/

ཁོང་ཁྲོ།

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོག་

བྷཥ།

མི་ཁོགན་གདྷག་དྲགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་

ཁོང་སྟྫོང༌།

ཕསྫོབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཁོང་ཎྫོང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྷང་རཥ་མེཐ་

(ཐཔེ) གདུང་ཤིང་སྫོབྷ་རཱིང་ཁོང་སྟྫོང། །ཁརབྷ་ཆུང་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

རཱིང་མེ་ཎྫོག།

ཁོགན་འངཥ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་བྷཥ་

ཁོང་གདྷག

སུ་ལུདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་ཁོགན་འངཥ་དྲགཥ་ཟགྱོཛྷ་
/ཁོན་འང་ཉ/

(ཙཕ) (རྫོང) ཁོང་ག་

ནའི་སྫོ་ཀ། (ཁ) ཤིང་ཁོང་སྟྫོང། ཧིག་བྷ་ཁོང་སྟྫོང།

མི་ཕཥབྷ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་

ཨིདྷ།

/ཁོང་ཆ་ཆཕ/

ཡ།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱི་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐཛྷ་

དྷག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་ཁོགན་གདྷག་དྲགཥ། (ཐཔེ)

/ཁོན་འང་ཉ/

(མིང) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཕའི་རྣབྷ་ན་

ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

ཡྫོགཥ་ཀྱི་སཕ་ནའི་ཁ་ལཱི་དྷ་མི་ཕཏུཕ།

ཁོགན་འངཥ་དྲགཥ།

/ཁོང་ཁྲོ/

(མིང) (རྫོང) ཁོག་ཁྲག་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྐྱེཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཁོང་ཁྲོ་རངཥ་

དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་ཁོགན་གདུག་དྲགཥ་ཚུ་གིཥ་
/ཁོན་རྣ་ཉ/

/ཁོང་ཁྲ/

ཅིག (ཁ) ཁོང་ཁྲོ་རངཥ། ཁོང་ཁྲོ་ཞ། ཁོང་ཁྲོ་

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁོགན་གདུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་ཁོགན་གདུག་

ཁོགན་གདྷག་དྲགཥ།

༢. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཁོང་ཁྲག

ཧ་ཕ་ཕཎང་ཕཝག་ནུག
ཁོགན་གདུག་དྲགཥ།

༡. (ཙཕ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་གི་མིང་ཙཕ། (ཁ) ཁོང་ལཱི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཁོགན་སྫོབྷ་ཟདི་གིཥ་ལཱ་ཟདྲྫོག་
སི་སི་ལུ་ལ་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཁོང/

/ཁོང་རྣ/

ཟདྲ།

ཁོང་རྩིཥ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་

/ཁོང་ཙི/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཁོང་དྷག་ཐང་
(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཐཔྱཐ་

དེ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཉོ་ཙྫོང་གི་ཁོང་རྩིཥ། (ཐཔེ)

ཐབུགཥ་རིང་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ཁོགན་

མི་ར་ལཱི་ཅིག་ཁོང་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་བྷཁཥ་དྲགཥ་
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ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཁོང་འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ཁོང་ཤེཐ་ཆེ་དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་
/ཁོང་འང་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཁོང་ཤེཐ་ཆེ་དྲགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལཱ་ག་དེབྷ་

(ཁྱཐ/ཐབྱེ) (རྫོང)

ཁོང་འངཥ་དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཁོང་

ཅིག་ཟཕཐ་རཱིང་འུ་སྡུག་ནའི་ཟེཡཛྷ་མིདྷ་ཟདུག

འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག
ཁོང་འངཥ་དྲགཥ།

/ཁོང་འང་ཉ/

ཁོངཥ།

༡. (མིང) (རྫོང) རིགཥ་སུ། (ཁ) མིའི་

ཁོངཥ་སུ། ལྷའི་ཁོངཥ་སུ། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་གོ་འངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། འང་དྷ་ སེབྷཥ་

གསུབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་མི་ཚུ་དྷང་ནའི་ཁོངཥ་སུ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཁ) མི་ཁོང་འངཥ་དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་

ཚུཐན་ཨིདྷ།

ཁོང་འངཥ་དྲགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་

/ཁོང/

རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་སུ། (ཁ) ཟབྲུག་གི་

ཁོངཥ་སུ། སྤ་ཡྫོ་གི་ཁོངཥ་སུ། (ཐཔེ) ཐབུཥ་སུ་དྷ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) ཥ་

/ཁོང་འང་ཉ/

/ཁོང/

ཟདི་སྤ་ཡྫོའི་ཁོངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།

གོ་ཁོང་འངཥ་དྲགཥ། ཁྱིབྷ་ཁོང་འངཥ་དྲགཥ།

/ཁོང/

༣. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕཀང་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཥ་གོ་ཁོང་འངཥ་དྲགཥ་ཅིག་དྷང་

ཁོངཥ་གཎྫོགཥ།

ཁོང་འངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ།

ཁོངཥ་གཎྫོགཥ་ཨིདྷ།

ལཱི་སྫོཐ་ནུག

/ཁོང་འང་ཋོཥ་ཋོཥ/

/ཁོང་ཡ/

(ཁྱཐ)

ཁོཐ།

(ཙཕ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ་

/ཁོཥ/

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་

/ཁོཥ/

ཁོང་ཡ་གིཥ་ཡ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཏབྷ་དེ་ཅིག་ཕརྡུངཥ་ཐ་ནུག

སྫོང་ཟདི་ཟདི་ཁོང་ཤེཐ་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་དུང་ཟཕུཛྷ་
ཁོང་ཤེ་ཆེ་ཉ/

༣. (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

སྲིཕ་ཀྱི་ཁོཐ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་རཥ་གེ་ཚ་སྲིཕ་ཁོཐ་ཕཅུ་

ནའི་ཁེ་ཀོ། (ཁ) མི་ཁོང་ཤེཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་

ཁོང་ཤེཐ་ཆེ་དྲགཥ།

༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕཀོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཙཐ་གཞི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) ཏངབྷ་གི་ཁོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཐབུགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ཐ་རྩར་ཟཕཡ་དྲགཥ་ཟདུག

༡. (མིང) (རྫོང) ངོཥ་ཐང་གཞི། (ཁ)

ཕསྙབྷཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་རཥ་དེ་ཚུ་ལཱི་ཡ་

/ཁོང་ཤེ/

/ཁོཥ/

ཥའི་ཁོཐ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཥ་ཁོཐ་

རཥ་ལྷག་ནའི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཧེ་བྷ་རཥ་

ཁོང་ཤེཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་སུ་

གཎྫོགཥ་མི།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཟདི་ག་ཡ་ཕྱུག་ནྫོའི་

(རྫོང) ཁོང་འངཥ་དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཁོང་ཡ།

/ཁོང་ཎྫོ/

ཁོཐ་སྟྫོཐ།

/ཁོཥ་ཎྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) སྐེཐན་འདྷ་ཆཐ་

ཀྱི་གཟུགཥ། (ཁ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོཐ་སྟྫོཐ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོག་

གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཆཡན་གིཥ་ཕངཥ། །ཁོཐ་

ན་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་ནུཥ་ཤུགཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

སཐ་ཟཐབྷ་བྷཡ་བྱིངབྷ་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཡི།
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ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཟཕུཐ།

/ཁོཥ་ཎྫོཥ་ཕུཥ/

ཁ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་སྤཡ་ཁ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

གོ་གྱོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་གོ་གི་རགན་གཉིཥ་ཆ་

ཟདི་ཁོདྷ་པྫོགན་ཆེ་ནུག

ཡ་ཕུཐ་དེ་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་ཕསབྷཥ་ཕཝག་ནི་ཅིག

ཁོདྷ་ཥ།

(ཁ) ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཟཕུཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ནདྨ་ཙཐན་ཙ་སྟེ་

དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཟཕུཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཕག་གཎང།

/ཁོཥ་ཎྫོཥ་ཕཟ་ཎང/

ཁོབྷ།

ཅིདྷ་ཁོབྷ་ནི་བྷཥ།

གཎང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱིཥ་ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཕག་

ཁོབྷ་ན།

གཎང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཁོཡ་ཡུག
ཁོར།

(བ) (ཟཐཥ)

(རྫོང) ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཕག་ལག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཁོཐ་སྟྫོཐ་

/ཁོཥ་རྨེ/

/ཁོཡ་ཡུ/

/ཁོཥར/

(མིང) (ཆོཥ) ཁོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) ལྕགཥ་རི་ཐང་ཟདྲ།

༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཁོར་ཐང་

ཁ་ལཱི་ཆུ་ཙདྷ་ཁོར་ཐ་ནུག
/ཁོཥར/

ཁོཐ་སཐ།

/ཁོབྷ་ན/

ཟདྲ། (ཁ) ཆུ་ཁོར་ཐ་ནུགབྫོ་ཁོར་ཆེ་ནུག (ཐཔེ) ཏཕ་

ཕག་ཕཎང་ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཕག་ཕཎང་སྟེ་
སྫོཐ་ནུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕཐ་ཐགོན་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ལུ་ལ་ཟདུག་དྷངཥ་ན་ཟཕཐ་ཕ་

རགན་གཅིག་ཕུཐ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཕག་

/ཁོཥ་ཎྫོཥ་ཕཟ་ཎང/

/ཁོབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སྤཡ་ཁ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཕཅཟ་ཐགོན་མེཐ་ནཡ་ཐར་ནི། (ཁ) ཁོབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག

(བ)

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) གོ་གྱོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་གོ་གི་

ཁོཐ་སྟྫོཐ་ཕག་ཕཎང།

/ཁོཥདྷ་ཥ/

(མིང) (རྫོང) སྐེཐན་བྷདྷ་ཆཐ་ཀྱི་

/ཁོཥར/

གཟུགཥ། (ཁ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོཐ་སཐ། (ཐཔེ) ཙ་ཆུ་ལཱི་

/ཁུཥར/

༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕཀོར་ཐང་ཟདྲ།
༣. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕཀར་ཐང་ཟདྲ།

༤. (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཁོཐ་སཐ་ཙ་ཆུ་རྫིང་དྷང་སངཥ་ཏེ་སྫོཐ་

གའྫོག་རྒྱུག་ཞ་སྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཁོཐ་སི་སི།

ཥ་གདྷཥ་ཟདི་ཁཡ་ཐང་ཕུ་ཁོར་ཟདི་ཚུ་སྫོཐན་

ནུག

/ཁོཥ་སི་སི/

ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་ཁོར་ནྫོ་ཐང་ཁོར་བྷྫོ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ།

(ཁ) ཆུ་ཁོཐ་སི་སི། ཕཞེཥ་སྒོ་ཁོཐ་སི་སི། (ཐཔེ)

ཨིདྷབྷ་བྷཥ།

དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཆུ་ཁོཐ་སི་སི་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་པྫོཛྷ་དྷ་ནིའི་
ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
ཁོཐབྷ།

/ཁོཥབྷ/

ཁྭ་ཎ།

ཁྱ་རྒོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྲྫོཐ་མེཐན། (ཁ) ཆུ་

/ཆཟ་རྒོཥ/

(མིང) (རྫོང) བ་སྫོབྷ་བྷཆོ་ཎྫོ་ཚུཡ་

བ་བྱི་ཅུ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ་ཕཟུང་ཞ་

ལཱི་ལྫོ་ཁོཐབྷ་ཞ་མི་ཚུགཥ།
/ཁོཥདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) བ་ཨོ་ར།

ཕཀུགན་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་མིག་ཎྫོ་གཥར་དྲགཥ་སྦེ་

ཁོཐབྷ། ལྫོ་ཁོཐབྷ། ཇ་ཁོཐབྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་
ཁོདྷ།

/ཁ་ཎ/

མི་ཅིག(ཐཔེ) ཁྱ་རྒོཐ་ཅིག་གིཥ་ལུ་ཀོ་བབྷྫོ་ཅིག་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་ལཱི་སྤཡ་

ཕཟུང་ཞ་སྫོཐ་ནུག
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ཁྱཐ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ། བྷ་

/ཁེའི/

/ཁེ་ས/

ཟདྲཛྷ།(ཐཔེ) ཆུ་ཐང་ཆང་ག་ཅི་ཟཐུང་རཱིང་ཁྱཐ་མེཐ།
/ཁེའི/

(ཁ) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱར་ཁཕ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་

༢. (མིང) (རྫོང) སྣང་རྟགཥ། (ཁ) ཁྱཐ་འྫོཐ།

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་

ཁྱཐ་མེཐ། (ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་བྷ་ཏྫོཕ་རཱིང་ཁྱཐ་མེཐ་

ཐབྷངཥ་ལཱི་པདྷ་ཕཎགཥ་ཐགོ་ནའི་ཁཡ་ཁྱཐ་ནཡ་

ཙྫོང་ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་སྫོཐ་ནི།
/ཁེའི/

ཡང་གི་པབྷ་ཐང་སྤུདྷ་ཆ་ལཱི་པདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཕཎགཥ་

༣. (མིང) (རྫོང) ཙཕ་བྷ། (ཁ) པབྷ་གྱི་ཁྱཐ།

ཐགོ།

ལ་ཁྱཐ། གཉིཥ་ཁྱཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྤུདྷ་ཆ་

ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ།

སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཟདི་གིཥ་པ་བྷའི་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནཥ།
ཁྱཐ་ཆོཥ།

/ཁེའེ་ཆོཥ/

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལྷག་ནཡ་དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཁེ་ནཡ་ཅེདྷ/

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱཐ་ནཡ་

འྫོཐན། (ཁ) མི་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ། འྫོདྷ་ཎདྷ་ཁྱཐ་ནཡ་

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ཐང་བྷ་

ཅདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་ཤེཥ་བའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཁྱཐ་ནཡ་

ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ཚུགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཁ)

ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

མིའི་ཁྱཐ་ཆོཥ། ཅ་རའི་ཁྱཐ་ཆོཥ། (ཐཔེ) ཚིག་རྩུཕ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངོ་བྷཙཡ་ཅདྷ། (ཁ)

/ཁེ་ནཡ་ཅེདྷ/

ག་དེབྷ་ཅིག་སཕ་རཱིང་ཙིགན་ཞ་ནི་མེཐ་མི་ཟདི་ཁོ་གི་

དྷང་རྟེདྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྐུ་

ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན།

ཟདུག

ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ཁེ་དུ་པཟ་ན/

རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་མང་མ་ཡ་

(མིང) (རྫོང)

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཐང། གཝདྷ་རཥ་ལྷག་ན། (ཁ)

ཁྱཐ་ནཡ་དུ།

བབྷ་ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན། འྫོདྷ་ཎདྷ་ཁྱཐ་དུ་

ཁྱཐ་ཐཕང།

/ཁེ་ཐཕང/

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལྷག་ནཡ་དུ་

ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཚུ་སྤང་

ཟཔགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བབྷ་ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་
ན་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག

/ཁེ་ནཡ་དུ/

ཐགོ་ནའི་ཁཡ་ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ཐགེ་ཕ་སྒྲུཕ་ཐགོན་ཁག་
ཆེ།

(མིང) (རྫོང) ཐམིགཥ་

/ཁེ་ནཡ་དུ/

༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐམིགཥ་ཕཥར་

ཕཥར་གྱི་ཐཕང་ཙཐ། (ཁ) མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་

དུ།(ཐཔེ) ངེ་གི་ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་དྷང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ག་ཡ་

ཆེའི་ཁྱཐ་ཐཕང་ལཱི་མི་སེཡ་གྱིཥ་གུཥ་ཕཀུཡ་ཞུ་ཐགོ།

ཐགོ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཁྱཐ་ཐཕང་། (ཐཔེ) བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་
ཁྱཐ་ནཡ།

/ཁེ་ས/

ཟྫོང་ཐགོ་ནའི་ཁཡ་ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ཁྱོཐ་དེ་ཟྫོང་ཡ་ཟྫོང་

༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ། (ཁ) སྫོབྷ་

ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ཟཔགཥ་ན།

ཆུང་གི་ཁྱཐ་ནཡ། ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ།

/ཁེ་ནཡ་དུ་པཟ་ན/

(ཁྱཐ)

(རྫོང) ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་

ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཁྱཐ་ནཡ། (ཐཔེ) པ་བྷ་གིཥ་བུ་གཞི་ལཱི་

ཟདྲ།(ཐཔེ) བབྷ་ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ཟཔགཥ་ན་ཅིག་བྫོདྷ་

ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཡི།

159

160
ཁྱཐ་ནཡ་ཟཔགཥ་ཕསྟྫོཐ།

/ཁེ་ནཡ་པཟ་ཎྫོཥ/

ཁྱཐ་འྫོདྷ།

(མིང)

(ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཏྫོ་ཕཙུདྷ་གྲུཕ་རྗེཥ་

ཐག་ཟཕཐ་མི་ཁྱཐ་རིག་ན་ཚུ་ལཱི་ཁྱཐ་འྫོདྷ་སྫོཐ་སྫོར་

(ཁ) ཁྱཐ་ནཡ་ཟཔགཥ་ཕསྟྫོཐ་དྷང་རཥ་དྷང་ནའི་

འྫོཐ།

སྟྫོདྷ་ན་ཐང་ཕྱི་ཡྫོར་ནའི་སྟྫོདྷ་ན་ཚུ་གི་ཁྱཐ་ནཡ་ས་

ཁྱཐ་རིག

གོ་ཚུགཥ། (ཐཔེ) ཁུ་ནུ་བབྷ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་རྒྱ་བྷཙྫོ་

ཁང་དྷང་ལཱི་གལག་ཕཅོཥ་ཁྱཐ་རིག་གི་དྲུང་ཟཙྫོ་ལུ་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཁྱཐ་ནཡ་དུ་

ལ་འྫོཐ།

ཟཔགཥ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག
/ཁེ་མེ/

ཁྱཕ།

༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ་མེཐ། (ཁ)

/ཆཕ/

སྦེ་བྱིདྷ་རཱིང་ཁྱཐ་མེཐ།

ཅདྷ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་ཨིདྷ་ནཡ་མི་ཁྱཕ།

བྷ་ར་རཱིང་ཁྱཐ་མེཐ། ཕྱི་རཱི་ཕལར་རཱིང་ཁྱཐ་མེཐ།

/ཆཕ/

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཥ་ཁཡ་ཁོང་གིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་རཱིང་ཁྱཐ་

/ཁེ་ཚིག/

ཟདི་མི་ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) མིང་ཐང་མིང་ཙཕ་

/ཆཕ/

ཕྫོགཥ་ག་ཏེ་འང་ཁྱཕ་ཐྫོ།
/ཆཕ/

/ཁེ་གཞི/

༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) དྷཐ་

གཞི་ཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གདྷཥ་ཚུར་ཟདི་ཥ་

ལྕི། ཐཀཡནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཟུགཥ་
ཁྱཐ་གཞི།

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རང་ནི། (ཁ)

གཥྫོར་ཡ་ཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བབྷ་གྱི་གཥྫོར་ཡ་

ཚུ་གི་ཁྱཐ་ཆོཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཁ) སྫོབྷ། ཐུང་ཀུ།
སྫོབྷ་ཟདུག

༢. (བ) (ཆོཥ) ཁོངཥ་སུ་ཕསྡུ་ནི།(ཐཔེ) མི་

ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཨིདྷ་ནཡ་ཁྱཕ། སེབྷཥ་

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྣང་རྟགཥ་མེཐ། (ཁ) ཉིདྷ་

ཁྱཐ་ཚིག

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གང་ནི། (ཁ)

ལྫོཡ་ཏེ་ཕྫོགཥ་ག་ཡ་དུ་ན་གིཥ་ཁྱཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཉིདྷབྷ་ག་ཥྫོང་གི་གླ་ཆ་ཟདི་ཏི་རཱི་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཅ་ར་

མེཐ།

/ཆཕ/

དུ་ན་གིཥ་ཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་མེ་

ཇའི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཆུ་བྱིདྷ་རཱིང་ཁྱཐ་མེཐ། (ཐཔེ) ངེ་གི་

/ཁེ་མེ/

(མིང) (རྫོང) ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་

བྷཙདྷ་རིག་གི་ཁྱཐ་རིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སདྷ་

ཕརྩབྷཥ་གདྷང་སྟེ་འྫོཐ།

ཁྱཐ་མེཐ།

/ཁེ་རིག/

རིག་ན། (ཁ) ཕར་ཐྫོདྷ་ཟཕྲུར་རིག་གི་ཁྱཐ་རིག

གིཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཟཔགཥ་ཕསྟྫོཐ་ཀྱི་ཟགྲེར་ན་ཅིག་
/ཁེ་པ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱཐ་རིག་ཝཕཥ་

ཎྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཐ་ནའི་གླ་ཆ།(ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཞུདྷ་

ཀྱིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཅིག

ཁྱཐ་ཟཔགཥ།

/ཁེ་འྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱཐ་ཆོཥ་གདྷཥ་

༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྤེར་ནི། (ཁ) བྫོ་

ཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྙདྷ་གྲགཥ་ཟདི་གཡུཥ་ཁ་

ཥའི་གཞི་ངོ་བྷ།(ཐཔེ) ཁྱཐ་གཞི་བུབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་ཁྱཐ་

རཥ་པཡ་ཁྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཆོཥ་གཐྫོང་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཐང་སྐཐ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ར་
ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག
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/ཆཕ/

༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཕ་ནི། (ཁ) མི་

/ཆཕ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱཕ་ཆེ་དྲགཥ་ཐང་

གཅིག་གིཥ་ཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལཱ་གཅིག་གི་

ཟདྲ།(ཐཔེ) སྲིཐ་བྱུཥ་ཟདི་ཁྱཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཁྱཕ་ཁོངཥ།

ཁྱཕ་ཆེ་དྲགཥ།

བྷཥ་མྱྫོང་གིཥ་ལཱ་ག་ཡའི་དྷང་ལཱི་ཁྱཕ་དེཥ།
/ཆཕ་ཁོང/

བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་

ཀྱིཥ་ཁྱཕ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ།(ཐཔེ) དྲགོཥ་ཀྱི་ཐཕང་

ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ།

/ཆཕ་ཋ/

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱ་ཆེ་

དྲགཥ། ཐཡ་ཁྱཕ་ཆེ་དྲགཥ། (ཁ) གཎབྷ་རྒྱ་ཆེ་

ཙཐ་ཀྱི་ཁྱཕ་ཁོངཥ་དྷང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གདྷང་ཕ་བྱིདྷ་
ཟྫོང་ཟེཡ་གསུང་དེཥ།

/ཆཕ་ཆེ་ཉ/

དྲགཥ། རིག་ན་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ། ཟཆཡ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

དྲགཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་ག་ཡ་ཁྱཕ་ཆེ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱང་བྷཏྫོང་

དྲགཥ་སྦེ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག

ཐང་ཕར་ཕརྒྱུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོག་རཥ་མི་ག་ཡ་

/ཆཕ་ཆེ་ཉ/

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ། ཐཡ་ཁྱཕ་

གིཥ་གོ་ཚུགཥན་ཐང་བྷཏྫོང་ཚུགཥན་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནི་

ཆེ་དྲགཥ། (ཁ) གཎབྷ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ། རིག་ན་རྒྱ་ཆེ་

ཕསྒྲགཥ། ཡིག་ཙང་གི་ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ། (ཐཔེ)

ཟཆཡ་གཞི་ཁྱཕ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག

ཅིག (ཁ) གཞུང་གི་ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ། སྒེཡ་གྱི་ཁྱཕ་

དྲགཥ། ཟཆཡ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་

གཞུང་གི་ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ་ཟདི་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་གཥཡ་

ཁྱཕ་ཆེ་ཕ།

ལྫོག་ཚུ་དྷང་རཥ་ས་གོ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།
ཁྱཕ་ཆུང་དྲགཥ།

/ཁྱཕ་ཆུང་ཉ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱ་ཆུང་

(ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་རྒྱ་ཆེ་ཕ་ཅིག་སཕ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཁྱཕ་ཟཇུག

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཁྱཕ་ཆུང་དྲགཥ། རྫོ་རྒྱུཥ་

སཡ་གྱི་སྐཐ་དྷང་བིཥྞུ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ལྷ་དེ་ལཱི་ཁྱཕ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱ་ཆུང་ཕ་

ཟཇུག་ཟེཡ་ཞུ་ཐགོ་མི་ཟདི་ སྣྫོཐ་ཕཅུཐ་ཏབྷཥ་ཅཐ་

ཐང་། ཐཡ་ཁྱཕ་ཆུང་ཕ། (ཁ) ལཱ་ཁྱཕ་ཆུང་ཕ། བྫོ་

ལཱི་ཁྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཁྱཕ་ཐང་། ཟཇུག་ན་ཕཅུའི་སྒོ་

ཁྱཕ་ཆུང་ཕ། (ཐཔེ) ཁྱཕ་ཆུང་ཕའི་ཙྫོང་ལཱ་ཚུ་ཁེ་ཏྫོཕ་
ཁྱཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཆཕ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་ཡྫོར་ནའི་བྲབྷ་

ཆ་ཕཝག་ནའི་ལྷ་ཅིག (ཁ) ཁྱཕ་ཟཇུག་ལཱི་ལུགཥ་

ཅིག་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཟུང་སྟེ་ཁུངཥ་མེཐ།

ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

/ཆཕ་རྗུ/

ཟེ་ཚུ་གིཥ་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཚབྷ་གླིང་ཕཞྫོ་མི་ཨིདྷ་ཟེཡ་

ཁྱཕ་ཆུང་དྲགཥ། (ཐཔེ) རིག་ན་ཁྱཕ་ཆུང་དྲགཥ་
/ཆཕ་ཆུང་ཕ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱ་ཆེ་ཕ་ཐང་།

ཐཡ་ཁྱཕ་ཆེ་ཕ། (ཁ) ལཱ་ཁྱཕ་ཆེ་ཕ། གཎབྷ་རྒྱ་ཆེ་ཕ།

དྲགཥ་ཐང་། ཐཡ་ཁྱཕ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་

ཁྱཕ་ཆུང༌ཕ།

/ཆཕ་ཆེ་ཛྷ/

རཥ་བ་ཕ་ལཱི་ཟཇུག་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཇུག་ཟེཡ་ཞུཛྷ་
ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁྱཕ་ཟཇུག་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་སྟེ་

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁྱཕ་ཆེ་

སྫོཐ་མི་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) སྲིཐ་བྱུཥ་ཟདི་ཁྱཕ་ཆེ་ཎྫོག་

ཁྱཕ་གཐར།

ཎྫོ་སྦེ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག

/ཆཕ་རྡེ/

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ།
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༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐཡ་ཁྱཕ་ཆེ་
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/ཆཕ་རྡེ/

ཟདྲ།

༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕདེ་གཤེགཥ་སྙིང་ནྫོ་ཐང་

ཁྱཕ་ཕཐག

གི་ཁྱར། གློག་མེའི་ཁྱར། ཥའི་ཁྱར། (ཐཔེ) མི་
སེཡ་གྱིཥ་གཞུང་ལཱི་ཁྱར་ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥངཥ་

/ཆཕ་རྡེ/

ཁྱར་རྙིང།

རྒྱཥ།(ཐཔེ) ཁྱཕ་ཕཐག་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཁྱེཐ་ར་རྟག་ཏུ་
ཕག་ཟཙར་རྫོ།
ཁྱཕ་ཕརར།

/ཆཕ་རྡེ/

བྲི་སྫོར་གཝདྷ་ཅིག
ཁྱཕ་སྤེར།

/ཆཕ་པེ/

གཉིཥ་གཉིཥ་བྷ་གཎྫོགཥ་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱཕ་གཐར་གྱི་

ཁྱར་ཟཐུཥ།

/ཆཕ་ཚེ/

(མིང) (རྫོང) ག་ཏེ་ལཱི་འང་

ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་

གཞུང་ལཱི་ཁྱར་ཟཐུཥ་ལུ་ལ་ཕུར་ཐགོན་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཁྱར་ཟཐུཥ་འུཡ་ལཱ།

དུཥ་ལཱི་མི་སེཡ་ཚུ་ཁྱར་ཟཐུཥ་འུཡ་ལཱ་ལུ་ལ་ཡ་རྒྱུག་

ཁྱཕ་ཙཐ། ཕཅཟ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཁྱཕ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐགོ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་ཀྱི་ཁྱཕ་ཙཐ་ཟདི་ཆུང་སུ་

/ཆཕ་ཆོབྷ/

ཁྱར་ཙཕ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕརྟདྷ་ཎྫོག་

ཙཕ་ཟཛུར་ཟཛུརཛྷ་ཨིདྷ།
ཁྱར་གཥཡ།

ཁྱབྷ་ཁྱོབྷ། ཀཛྷ་ཟཁྱབྷ་ཟཁྱོབྷ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་ཆང་
(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཟྫོག་རཥ་

ཁྱརན།

/ཁེན/

(མིང) (རྫོང) གུང་ན། འང་དྷ་

ཁྱར་ཕུར་མི།(ཐཔེ) རྒེཐ་ཟྫོག་དྷང་གི་ཁྱརན་ཚུ་

གོ་ཅིག (ཁ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ཁྱབྷཥ། ཁྱིབྷ་གྱི་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཁྱབྷཥ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཁྱབྷཥ་དྷང་ལཱི་བྷ་ཎི་དུང་

ཁྱར་སྤྫོཥ།

ཟཁོཡ་ཕཙུགཥ་ནུག
/ཁེ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གུང་ན་

ཟཛུར་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

པཡ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་བྱེ་བྷཐཟ་ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

ཁྱར།

/ཁེ་ཥ/

གཥཡན།(ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཁྱར་གཥཡ་ལུ་ལ་

ཕགྲངཥ་ཏེ་རབྷ་ཟཁྱབྷ་ཟཁྱོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/ཆབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱརན་ངོ་བྷའི་

/ཁེའེ་ཙཕ/

ཙཕ་བྷ།(ཐཔེ) ཥ་ཕྫོགཥ་ཟདི་དྷང་ལཱི་མི་ག་ཡ་ཁྱར་

ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་གའྫོ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཁ) གོབྷ་

ཁྱབྷཥ།

(མིང) (རྫོང)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་

གཞི། (ཁ) ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་གྱི་ཁྱཕ་ཙཐ། གློག་མེའི་

ཟཁྱབྷ་ཟཁྱོབྷ།

/ཁེ་ཐུཥ་འུ་ར/

ཁྲར་ཕཎཕ་ནི་ཐང་ཝཕཥ་ཎྫོག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་

(མིང) (རྫོང) ཁྱཕ་ནའི་ཙཐ་

ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁྲར་ཕཎཕ་ནིའི་

/ཁེ་ཐུཥ/

ཟཐུཥ། (ཁ) ཥའི་ཁྱར་ཟཐུཥ། ཤིང་གི་ཁྱར་

ཁྱཕ་སྤེར། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཚུར་ངདྷ་ན་ཚུ་ཁྱཕ་སྤེར་
ཁྱཕ་ཙཐ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གུང་

རྙིངབྷ།(ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཁྱར་རྙིང་རུ་རུ་

ལྷྫོཐན་སྦེ་ཕཀྲབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཅིག (ཁ) གདྷཥ་ཚུར་
ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

/ཁེ་རྙི/

/ཁེ་ནྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) དྲིབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

མེཐ་ནའི་སྤྫོཥ།(ཐཔེ) ཁྱར་སྤྫོཥ་ཚུ་ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཁྲར་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཞུང་

ཕུར་ནི་མི་ཟྫོང་།
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ཁྱི།

/ཁི/

༡. (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) སྦྱིདྷ་

རྩིག་ཁྱིབྷ། ཟཐག་སཡ་ཕཞི་སྐོཡབྷ། ས་སྒོ། དྷྫོཡ་

ན་གཎང་དྷ་ཁྱི་ལཱི་གཎང་། །ཁྱི་ཡིཥ་སྤང་གི་རྩ་མི་
ཞ།།

/ཁི/

ཁྱིབྷ། པག་ཁྱིབྷ། ཡྫོ་ཁྱི་ཁྱིབྷ། རྟ་ཁྱིབྷ། བ་ཁྱིབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཟབྲུག་ནའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་

༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་གྱང་ཕརྡུངཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

རཥ་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྫོ་རྟགཥ་ཁྱི་ཨིདྷ་ནཥ།
ཁྱི་རྒཥ།

/ཆི་རྒེ/

/ཆིབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་པྫོ་རྫོ་རྒཥ་

ནའི་ཉི་བྷའི་ཁྱིབྷ།

རྒཥན།(ཐཔེ) ཧཕ་སུ་ཁྱི་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་ལ་ཅིག་ཞ་
སྫོཐ་ནུག

ཁྱི་རྒཥབྷྫོ།

/ཆི་རྒེབྷ/

ཁྱིབྷ་ཅུང༌།

/ཁི་ཅུ/

(མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་བྷྫོ་རྫོ་རྒཥ་

ཁྱིབྷ་ཆ།

(མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱིའི་ཕྱུ་གུ། (ཁ)

ཁྱི་གཟིག

སྒྲིང་ཁྱིབྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་ཆ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་
ཐང་ན་ཁྱིབྷ་ཆ་ཚུ་བྷཁོ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཕཟུང་ཞ་མི་

ཁྱིབྷ་ཏྫོག

གཟིག་ཅིག(ཐཔེ) ཁྱི་གཟིག་ཟདི་གིཥ་གཡུཥ་ཁའི་
/ཁི་ཡ/

ཁྱི་ཡ་ཕ།
ཟདྲ།

ཁྱི་ཡྫོ།

/ཁི་ཡྫོ/

ཏྫོག ས་སྒོའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རླུང་བྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ལ་ཡྫོགཥན་ཐང་

ཟཕུཡཛྷ་ཐ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཟཐུ་ཟཕག་ཟགྱོ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་
འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཤི་ཤིཛྷ་གི་

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་རྒྱ་ཕཞི།

ཡྫོ།(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཁྱི་ཡྫོ་ཅིག་ཕཀོ་
ཕཝག་ནུག
ཁྱིབྷ།

/ཆིབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ལུཕ་ཐང་

རཥ་པཡ་ཕཀཕ་ཕཀཕ་ཅིག (ཁ) རྩིག་ཁྱིབྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱི་ཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁི་ཡ་ཛྷ/

/ཆིབྷ་ཏྫོ/

ལྕགཥ་ལྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་བྷགུ་

ཡྫོ་ཁྱི་ག་ཡ་ཕཟུང་ཞ་ཙཡ་ནུག
ཁྱི་ཡ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཚུ། (ཁ) གྱང་ཁྱིབྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་ཆ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱི་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

/ཁྱི་གཟི/

/ཆིབྷ་ཆ/

ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཤིང་ཐང་། རྫོ། དེ་རཥ་ལྕགཥ་ར་

ཅུང་། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཁྱི་ཅུང་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཁི་ཕྲུ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཆུང་

ཕཙུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཐབྷ་སི་ཁྱི་ཅུང་། ཧཕ་སུ་ཁྱི་ཅུང་། ཟབྫོག་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི་ཕྲུག

/ཆིབྷ་ཅུ/

ཀུ།(ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཅིག་ཁྱིབྷ་ཅུང་ཅིག་དྷང་ལཱི་གཞི་

རྒཥན།(ཐཔེ) ཁྱི་རྒཥབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་ལྫོ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་བྱིདྷ།
ཁྱི་ཅུང་།

༢. (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

/ཆིབྷ་ཏྫོ་རྗ་ཕཞི/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་

གྱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕྫོགཥ་ཕཞི་ཆ་ཡ་འཡ་ལྡིངཥ་སུ་ཅིག་
སྦེ་རྒྱ་ཁེཕཥ་ཏེ་ཕཀཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) གཡུཥ་

༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

ཁའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་རྒྱ་ཕཞི་སྦེ་

ཆཡན་ཐང་ཉིབྷ་ཚུ་རཥ་ཕསྐྱཕཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཕཀཕ་ནུག

ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྒྲིང་ཁྱིབྷ། གྱང་ཁྱིབྷ།

ཁྱིབྷ་རྫོག

163

/ཆིབྷ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱངཥ་ཁ།
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(ཁ) ཁྱིབྷ་རྫོག་གཅིག ཁྱིབྷ་རྫོག་གཉིཥ། (ཐཔེ)

བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་འྫོཐ།

གཡུཥ་ཙདྷ་ཟདི་དྷང་ཁྱིབྷ་རྫོག་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ་ག་
ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
ཁྱིབྷ་ཕཐག

ཁྱིབྷ་ལཱ།

ཟདྲ།

ནི་ཟདུག
/ཆིབྷ་ར/

ཁྱིབྷ་ཕཐག་བྷྫོ།
ཧབྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཁྱིབྷ་ན།

/ཆིབྷ་ན/

/ཆིབྷ་ར་བྷྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) དྷང་གི་

ཁྱིབྷ་ལྫོབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་

ཐ་པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་

ཁྱིབྷ་ལྫོབྷ་ཟདི་སྔོ་སདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག་སྦེ་འང་རྩིཛྷ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་སྤང་དྷང་རཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཥན་ཟཙྫོར་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཕྱྭ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
/ཆིབྷ་ཙ/

པཡ་ཁྱིབྷ་ལྫོབྷ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ནུག

༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཁྱིབྷ་གྱི་

ཁྱིབྷ་ཥ།

སྫོ་རྫོགཥ་པཡ་ཚུཡ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ།(ཐཔེ) སྟཕཥ་བྷ་

ཁྱིབྷ་སྲུངན།

༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྫོ་

ཁྱུ།

ཁཕ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་

༡. (མིང) (རྫོང) རིགཥ་བྷཐུདྷ་ནའི་སེབྷཥ་

ལཱིག་ཁྱུ། (ཐཔེ) ཞིང་ཁ་ལཱི་པགན་ཁྱུ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་རྫོ་

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཐང་

ཏྫོག་ཞ་ཙཡ་དེཥ།
/ཆུ/

/ཆིབྷ་ཕཞྫོ/

/ཆུ/

ཅདྷ་གྱི་ལྫོ་ཐང་། འང་དྷ་ སྡེ་ཙདྷ། (ཁ) པགན་ཁྱུ།

ཁཕ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་ཙང་རྒྱར་ཁཕ་ཨིདྷ།

ཁྱིབྷ་ཕཞྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཕཐག་

གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཁྱིབྷ་སྲུངན་སྦེ་ཕཝག་ནུག

ཙང་རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ། ཁྱིབྷ་ཙང་རྒྱ་དྷག་རྒྱར་

ཟདྲ།

/ཆིབྷ་སུཕ/

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི།(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཐང་ཧང་རྒཥ་

རྫོགཥ་པཡ་ཚུཡ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ། (ཁ) ཁྱིབྷ་

/ཆིབྷ་ཚེ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཥ།

ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཁྱིབྷ་ཥ་ཅིག་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

གཅིག་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁྱིབྷ་བྷཚེཥ།

/ཆིབྷ་ཥ/

(ཁ) ཁྲོབྷ་ཁའི་ཁྱིབྷ་ཥ། གཡུཥ་ཁའི་ཁྱིབྷ་ཥ། (ཐཔེ)

ཕདེཛྷ་ཏྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱིབྷ་ཙང་གཅིག་གིཥ་
/ཆིབྷ་ཙ/

(མིང) (རྫོང) དྷབྷ་བྱཱཡ་སྤང་

ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཎྫོགཥན་

འྫོཐ་མེཐ་ཕལ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་ཅིག་ཉོ་
ཁྱིབྷ་ཙང༌།

/ཆིབྷ་ལྫོབྷ/

ཐང་ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་སྐོཡ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་མི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་

གིཥ་ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཁིབྷ་ཆ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ལཱ།(ཐཔེ)

དུཥ་ཅི་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཁྱིབྷ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

གདྷགན་པྫོ་བྷྫོ་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་མིང༌།(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ན་ཚུ་
ཁྱིབྷ་ཕྱྭ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་ཟཕཐ་ནི་

གི་ལཱ།(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་ཁྱིབྷ་ལཱ་རྐྱཕ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞཟ་ཐནྫོདྷ་ཐང་

/ཆིབྷ་ར/

/ཆིབྷ་ར/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་

༢. (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་ཀི་ལི་རཥ་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

རིང་ལྫོཥ་ཀྱི་རྩེ་བྷྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཐང་། འང་དྷ་ རག་

རིག་ན།(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཁྱིབྷ་ཕཞྫོ་ཟདི་གཝདྷ་ཐང་

ནའི་ཀི་ལི་རཥ་བྷཛུཕ་བྷྫོ་བྷཡ་ཕསྐུབྷཥ་ནའི་ཚིགཥ་
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ཎྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཇར་ཕའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ)

ཁཡ་བྷགུ་ལཱི་རྭཛྷ་ཐང་རྐང་རག་ཕཞི་སྡེའུ་ཕཝཡ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐཡ་ཤིང་རིང་ཐུང་ཁྱུ་ལྔ་སྦེ་མི་ཅིག་

སེང་ཁྱུང་ཟབྲུག་གི་གྲངཥ་སུ་འང་ཚུཐན་ཨིདྷ།

ཁྱུ་ལཱི་ཕརྐྱངཥ་ཁྱུ་ཐང་ཕསྐུབྷཥ་ཁྱུ་ཟེཡ་ཁག་གཉིཥ་
ཕཅཐ་ཕཝག་ནུག
ཁྱུ་གང།

/ཆུ་གང/

ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱུང་ཟདི་སྟག་
ཁྱུང་ཅུ།

(མིང) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཁྱུ་

ཁྱུ་གླང།

/ཆུ་གླ/

ཁྱུང་ཅུ། རུཐ་ཀྱི་ཁྱུང་ཅུ། (ཐཔེ) ཀཡ་ཐང་དྷག་ཟདི་ཚུ་
ཁྱུང་ཅུ་དྷང་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) པ་གླང་ཐང་

ཁྱུང་ཅུ་ཀོ་ཕསབྷཥ་ཅདྷ།

ཟདྲ།(ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱི་གླགཥ་ཁ་ལཱི་ཁྱུ་གླང་ཅིག་ཟདུག
ཁྱུ་པག

/ཆུ་པ/

(མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་སྡེ་

དྷང་ལཱི་རུཐ་ཟདེགཥ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
ཁྱུང་ཕདུཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་

(བྷངོདྷ)

ཁྱེའུ།
ཁྱེཐ།

(མིང) (ཆོཥ)

ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ།

ཁྱུག་ཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེ།

/ཆུ་ཆུ་རྡེབྷ་རྡེ/

(མིང) (རྫོང) ཧཱ་ལཱིང་ནའི་

གིཥ་ཁྱུང་ཕདུཐ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

གྲགཥ་ན་ཟདི་ཐབུ་བྷ་སྨྲ་ཕའི་ཁྱུ་བྷཆོག་ཨིདྷ།
/ཆུ་ཆོ་རྒར་ཚེདྷ/

/ཆུང་རྡུཥ/

ཡུར་ལྷ་བྷཐུ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཧཱ་གི་མི་ཚུ་

རཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན།(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟླ་ཕ་
ཁྱུ་བྷཆོག་རྒྱར་བྷཙདྷ།

(མིང)

སྤུཡ་ཕའི་ཁྱུང་ཅུ།(ཐཔེ) ཁྱུང་ཅུ་ཀོ་ཕསབྷཥ་ཅདྷ་

ཕ་ག་ཡ་ཕསྫོངཥ་ཏེ་ཞ་ཐ་ནུག
/ཆུ་ཆོ/

/ཆུང་ཅུ་ཀོ་རབྷ་ཅེདྷ/

(རྫོང) སྐེ་ཐང་གལབྷ་གྱི་ཕྱི་ཁ་རཥ་ཀོཛྷ་གིཥ་སྤུཡ་

ཙདྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་པགན།(ཐཔེ) ཁྱུ་པག་ཚུ་གིཥ་ཀེ་
ཁྱུ་བྷཆོག

(མིང) (རྫོང) ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏག་

ཟཏག་ནའི་སྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཀཡ་གྱི་ཁྱུང་ཅུ། དྷག་གི་

གཅིག(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཁཡཛྷ་ཁྱུ་གང་སྦེ་མི་ཅིག་
ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

/ཆུང་ཅུ/

/ཁེའུ/
/ཁེའེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་ལཱི་ཐང་ཟདྲ།

༡. (ཙཕ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ལཱི་

གུཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་མིང་ཙཕ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
(ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཆེའེ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱོཐ་ཀྱི་བྷང་ཚིག (ཁ) ཁྱེཐ་

གཟུགཥ་གཤིཥ་ཕ་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རབྷ་

པབྷ་ཚུ། ཁྱེཐ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཁྱེཐ་ཀྱི་སཕ་མི་

གཟུགཥ་གཤིཥ་ཁྱུག་ཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཁྱུག་

ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ།

ཟགྱོཛྷ་ཐ་ལྡེབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཟདི་ང་གིཥ་ས་གོ་ཡི།

ཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེ་ཅིག་ཟགྱོ་དེཥ།
ཁྱུང༌།

/ཆུང/

/ཆེའེ་ཆ་ཆཕ/

(ཙཕ) (རྫོང) ཁྱེཐ་ག་ཡ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱི་ང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཏཡ་ཐང་སྒྲུང་གཎབྷ་

ཟཕཐ་ཡི།

ཚུ་དྷང་རཥ་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བའི་རྒྱརནྫོ་ཅིག (ཁ)

ཁྱོཐ།

ཁྱུང་ཟདི་རི་བྷྫོའི་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་

/ཆོཥ/

(ཙཕ) (རྫོང) པཡ་རྫོགཥ་བྷའི་མི་

གྱངཥ་ཁ་གཅིག་ལཱི་མིང་བྷ་སྟྫོདྷ་ནཡ་ཟཕྫོ་ནིའི་མིང་

ཕ་ཅིདྷ་བྷཆོ་ཎྫོ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཚུཡ་ཕཀུགན་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་

ཙཕ་ཅིག(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་རྫོ་རྗེ་ལཱི་འང་སཕ་ཐ།
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ཁྱོཐ་ཡ།

/ཆོཥ་ཡ/

(ཙཕ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཟདྲ། (ཁ) སྐཡབྷ་ཁྲ་ཅོབྷ་ཅོ། མེ་ཎྫོག་ཁྲ་ཅོབྷ་ཅོ།

ཚུ་ཧེ་བྷ་རཥ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་རཥ་

(ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ཁྲ་ཅོབྷ་ཅོ་སྦེ་ལཡ་ནུག

ཟདི་ལཱི་ཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཁྲ་ཕབྷ།

ཧ་རྒཥ་ཁྱོཐ་ཡ། བུབྷྫོ་ཁྱོཐ་ཡ། ཧབྷ་ཁྱོཐ་ཡ་ར་

ཁྱོཥབྷ།

/ཆོའུབྷ/

ཅིག་ཏང་དྷང་རྩྭ་ཞ་སྫོཐནུག
ཁྲ་ཕྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཕརྩེ་དུང་ཐང་ཐག་

ཟཐུ་ཟཕག་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཧ་ཡྫོགཥ་ཐགཟ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཁྱོཥབྷ། པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་

ཁྲ་རབྷ་ར།

གི་ཁྱོཥབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ལཱི་ཁྱོཥབྷ་ཉོ་ཟཕག་ཐགོ་
ཁྲ།

/ཁྲ/

བྷཥ།

ཁྲ་རབྷ་རབྷ།

ཁྲ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག

ཐང་ཟདྲ།

༢ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཁྲག

བྷགུཡ་རི་བྷྫོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཏྫོདྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཤིང་གི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་

རིགཥ་ལུ་ལ་ཞ་ཐགོ།
ཁྲག་ཁོག་ཁོ།

རྐྱཕ་རྐྱཕ། ཤིང་ཁྲ་རྐྱཕ་རྐྱཕ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ཨེདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྲག་ཕལར་

ཨོབྷ་ཥྫོ་ག་ཡ་ཁྲག་ཁོག་ཁོ་ཕཞྫོ་ཙཡ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཐང་ལྡདྷ་

ཁྲག་ལག

ན། (ཁ) ཐཀཡ་མེ་ཁྲ་ཅེབྷ་ཅེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་

/ཁྲཟ་ལ/

(མིང) (རྫོང) གྲངཥ་གདྷཥ་དྲུག་

ཅུའི་དྷང་གསེཥ་ཐེཡ་ཟབུབྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་

ཁང་དྷང་ཐཀཡ་མེ་ཁྲ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་ཕུར་ཕཝག་ནུག
/ཁྲ་ཅོབྷ་ཅོ/

/ཁྲཟ་ཁོ་ཁོ/

རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) རྐང་བྷ་རཥ་ཁྲག་ཏྫོདྷ་ཏེ་

ཎ་ག་ཡ་ཁྲ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ཐིང་ནུག

ཁྲ་ཅོབྷ་ཅོ།

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་སྫོག་རླུང་

ཁྲག་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་སྫོདྷབྷྫོ་གི་

ཐང་རི་བྷྫོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི། (ཁ) གོ་ར་ཁྲ་

/ཁྲ་ཅེབྷ་ཅེ/

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཁྲ་རབྷ་ར་

གཞི་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་

པྫོཡན་ཟདི་གི་ཁྲ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

ཁྲ་ཅེབྷ་ཅེ།

/ཁྲཟ/

/ཁྲ་རབྷ་རབྷ/

ཐང་ཞཥ་ཕཅུཐ་ཚུ་འཡ་བྷཡ་ཕཀྲབྷ་མི་གི་ཁུ་ཕ་ཙྫོཥ་

ཁྲ། རའི་ཁྲ། རྫོའི་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རཕ་ཕྱི་
/ཁྲ་ཅ་ཅཕ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་

ལྷྫོཐན་ཐ་ ཧའི་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཁྲ་རབྷ་ར་སྦེ་དྲདྷབྷ་

༡ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་བྷ་ཟདྲཛྷ་རི་བྷྫོའི་

ཁྲ་རྐྱཕ་རྐྱཕ།

/ཁྲ་རབྷ་ར/

གཥར་རིར་རི་སྦེ་ དྲདྷ་ནི།(ཐཔེ) ཥ་ཏག་རིང་ཥཡ་

རྣབྷ་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་གོ་ར་ཚུ་
/ཁྲ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སྣ་ཙྫོགཥ་སྦེ་

/ཁྲའུ/

འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) གཟིག་ཁྲ་ཕྫོ་ཅིག་གིཥ་ཡྫོ་ཁྱི་

སྣང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐངོཥ་རཥ་ཅིག (ཁ)

ནཥ།

(མིང) (རྫོང) པ་བྲང་གླང་ཐང་བྷ་

ཁྲ་ཕབྷ་རཥ་ཟཙཟ་ཕའི་ཕྱུ་གུ་བྷྫོ།(ཐཔེ) ཁྲ་ཕབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ཟགྱོ་རཱིང་ཁྱིབྷ་ལྡེ་མིག་རྐྱཕ་
སྟེ་འཡ་བྷ་ཥྫོང་།

/ཁྲ་ཕབྷ/

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཁྲག་ལག་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཧང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྲ་ཅེབྷ་ཅེ་ཐང་

ཡིག་དྷང་བྲི་ཕ་ཅིདྷ་ ༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠ ཨིདྷ།
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(ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐངུར་ཀྲབྷ་ཁྲག་ལག་

ཕཞེཥ་སྒོ་ལུ་ལ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཁྲག་རྩ་ཕསུཕ་ནིའི་ཉེདྷ་

ཁྲག་ཟཁྲུག

ཁྲག་རྭ།

རཥ་ལྷག་སྟེ་འྫོཐ།

/ཁྲག་ཋུ/

ཁ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཕསྒྲིགཥན་

ཐང་བྷ་བྷཐུདྷབྷ།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ལཱི་
/ཁྲག་ཋུ/

ནའི་རྭཛྷ་ཆུང་ཀུ་ཁྲག་རྩ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཁྲག་རྭ་

༡. (མིང) (རྫོང) རྡིག་ཆ་སྟྫོངབྷ་ར་

གུ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཁྲག་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཏྫོདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཀྲོགཥ་ནའི་སྒྲ་ཅིག(ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་

ནི་འྫོཐ།

དྷང་རཥ་ཁྲག་ཁྲོག་ཟེཡ་ཕའི་སྒྲ་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།
/ཁྲག་ཁྲོག/

ཁྲག་རླུང༌།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྲག་ཟཁྲུག་ཐང་

/ཁྲ་ཉུང་ནཱུ/

/ཁྲཟ་རླུང/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་

གི་དྷཐ་གཞི་ཏྫོཕ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཁྲག་རླུང་ལྷྫོང་

(མིང) (ཆོཥ) ཁྲག་ཟཐུང་ལྔ་

/ཁྲཟ་ནཱུ/

ཁྲག་ཕལར།

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་ཁྲག་

བྷང་སུ་སྦེ་ཟཐུང་ཐགོ།
ཁྲག་ཤུགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁྲག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་

འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ཚྭ་ཉུང་སུ་ཞ་ཐགོ།

ལཱི་དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་ཁྲག་སདྷ་ཅིག་བྱིདྷ་ནུག
/ཁྲཟ་མ/

/ཁྲཟ་ཤུ/

ཁྲག་གི་རྒྱུག་ཙཐ།(ཐཔེ) ཁྲག་ཤུགཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་

ཏྫོཕ་ནའི་དྷ་ཙ་ལཱི་པདྷ་ནའི་སདྷ།(ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་
ཁྲག་རྩ།

(མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥ་

ཕལར་གྱི་དྷ་ཙ་ཟཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཁུ་ཕ་གི་རིགཥ་

ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ།
/ཁྲཟ་རྨེདྷ/

/ཁྲཟ་ཤེ/

ན་ཁྲག་སྦེ་ཕལར་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷ་ཙ།(ཐཔེ) ཁྲག་

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཏྫོཕ་ནའི་དྷ་ཙ།(ཐཔེ) ཁྲག་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་
ཁྲག་སདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ངེ་གི་ཁྲག་རླུང་ལྷྫོང་ཐྫོ།

ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཚུ་ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ནི་
ཁྲག་དྷཐ།

/ཁྲ་རླུང་ལྷྫོང/

(རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཁྲག་རླུང་ལྷྫོང་

ཕཅུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁྲོ་ཕྫོའི་ལྷ་ཙྫོགཥ།(ཐཔེ)
འྫོཐ།

༢. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་ཁྲག་དྷང་

ནའི་དྷ་ཙ།(ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཁྲག་རླུང་

ཁྲག་ཉུང་དྷཐ་ཟདི་ཟཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་
/ཁྲ་ཐུང/

༡. (མིང) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཕའི་

རླུང་གི་ཤུགཥ་ཙཐ་བྷཏྫོ་ཐབྷའི་ཁྱཐ་ནཡ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ལཱི་ཁྲག་ཉུང་ནའི་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ནའི་དྷ་ཙ་ཅིག(ཐཔེ)

ཁྲག་ཟཐུང༌།

/ཁྲཟ་རླུང/

རྣབྷ་ན་ཅིག(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཁྲག་རླུང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཁྲག་ཁྲོག་ཅིག་ཏར་ཥྫོ་ནུག
ཁྲག་ཉུང་དྷཐ༌།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ཕྱི་

ཁའི་རྭཛྷ་ས་ཀྲག་ཟདི་ཕྫོག་ཙཡཛྷ་ཐ་དྷང་དྷ་ལཱི་འྫོཐ་

བྫོ་ག་ཡ་ཁྲག་ཟཁྲུག་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
ཁྲག་ཁྲོག

/ཁྲཟ་ཡྫོ/

ཁྲབྷ།

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་དྷ་

/ཁྲབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཏྫོ་ཕཀོཐ། (ཁ) ཥའི་ཁྲབྷ་

གྱི་ཧང། སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་གྱི་ཁྲབྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཉོ་

ཁྲག་འཡ་བྷཡ་རྒྱུ་ཥའི་རྩ།(ཐཔེ) ཙྫོ་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཙྫོང་ཟཏཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཧེ་བྷ་ཡ་ཁྲབྷ་ཟདི་ཐབྱེ་ཞིཕ་
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ཟཕཐ་ཐགོ།
ཁྲར།

/ཁྲེའེ/

ཚུ་ལ་གུ་བྫོདྷ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་སྒོ་རྒྱཥན་སྦེ་

(མིང) (རྫོང) གཞུང་ལཱི་ཕུར་ཐགོ་ནའི་

ཕརྩི་ནི་ཅིག(ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ལ་བྷངཟ་གཥྫོར་གྱི་

ཐངུར། (ཁ) ཟྫོང་ཟཕཕ་ཀྱི་ཁྲར། ཥ་ཁྲར། གུང་

དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་ནི་ཨིདྷ།

ཁྲར་ཚུ། (ཐཔེ) ཁྲར་གྱི་རིགཥ་ཚུ་གཞུང་ལཱི་དུཥ་

/ལ་རྔ་ཥྫོཥ/

ཙྫོཐ་ཁཡ་ཕུར་ཐགོ།
ཁྲར་ཙཐ།

/ཁྲེ་ཚེ/

ཁཕ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ཐང་། ཕཙུདྷབྷྫོ། བབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(མིང) (རྫོང) གཞུང་ལཱི་ཕཎཕ་

ཚུ་ལ་གུ་བྫོདྷ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་སྒོ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་

ཐགོ་ནའི་ཁྱར་གྱི་ཙཐ་གཞི།(ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་ཟཕཕ་

ནི། (ཁ) ལ་བྷངཟ་གཥྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཁུངཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕཎཕ་ཐགོ་ནའི་ཁྲར་ཙཐ་ཟདི་

དྷངཥ་ན་བབྷ་ཅིག་ལ་བྷངཟ་གཥྫོར་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕཎཕ་ཐགོ།
ལ།

/ལ/

ལ་ཏྫོག

༡. (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཕྲག་ཕཅུ་ཏབྷ། (ཁ) ལ་

ལ་ཐཡ།

༢. (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥའི་

ལ་ཐཡ། དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ལ་ཐཡ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ལ་
ཐཡ་ཕུར་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

ལ་གཐདྷ།

ཕཞུགཥ་ཥའི་ལ་གུ་རྐྱཕ་ནའི་ཁེཕཥ།(ཐཔེ) བྷངཟ་

ཕཙེབྷཥ་ཕཙེབྷཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆེདྷ་སེཡནྫོ་ཕུརཛྷ་ཨིདྷ།
/ལ་ཌི/

ལ་གདུགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་

(མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ)

རཱིང་། །ཟཛུར་ཥ་ནུཕ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་ལཱི།།

ནི། (ཁ) ལ་ཟགྲིག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་སྡེ་སྲིཐ་ཚུ་གི་

ལ་ཕྲག

ཕཡ་དྷ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ལ་ཟགྲིག་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ནུག
/ལ་རྔ་ཥྫོཥ/

/ལ་རྡུ/

ཉིབྷ།(ཐཔེ) ལ་གདུགཥ་ལཡ་རཥ་ལཡ་

ཚུ་ ཕཡ་དྷ་བྷ་ཟགྲིགཥན་བྱུངབྷ་ཐ་ཟཆབྷ་ཁ་ཕཞྫོ་

ལ་བྷངཟ་གཥྫོར།

(མིང) (རྫོང) ལ་གུ་ཟཐིང་ནིའི་

/ལ་རྡེདྷ/

གཐདྷ།(ཐཔེ) བ་བྷའི་ལ་གཐདྷ་ཟདི་གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་

ཕཐག་རྒྱརནྫོ་ཐང་སྐྱཕཥ་རྗེའི་ལ་ཁེཕཥ་ཟདི་གོཥ་
ལ་ཟགྲིག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ། (ཁ) བྫོདྷ་ནྫོའི་

བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་ཕཞུགཥ་ལ་ལཱི་གསེཡ་ལ་
/ལ་ཁེཕ/

/ལ་ཐཡ/

གོ་གདྷཥ་ཕཞེཥན་ཐ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕདེ་ལུགཥ་ཞུ་ཕའི་

སྫོཐ་ལ། (ཁ) བ་བྷའི་ལ། རྒྱར་ནྫོའི་ལ། (ཐཔེ)

ལ་ཁེཕཥ།

(མིང) (རྫོང) ལ་གུ་ཕཞུགཥ་ནའི་

ངོ་ ༣༤ འི་རིང་ལ་ཏྫོག་ལཱི་ཕཞུགཥ་གདྷང་ཡི།

ཁ་རཥ་ཏི་རཱི་ལ་གཅིག་གི་ཉོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཅི།

ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

/ལ་ཏྫོ/

ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) མི་ཐཕང་ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཞི་ན་བྷཆོག་རྫོ་

གཅིག་ལཱི་ཧང་ཡིག་ ༡༠,༠༠༠ ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་
/ལ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱར་

/ལ་ཁྲ/

(མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཕྲག་ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་

གྱངཥ་ཁའི་ཙཐ་གཞི།(ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་རཥ་ཚེ་

༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

ཐཕང་ཞུ་ཕཡ་མི་ལ་ཕྲག་རཥ་ཕཅཐ་དེ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཁཕ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ཐང་། ཕཙུདྷབྷྫོ། བབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལ་ཟཛིདྷ།
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/ལ་རྫིདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཐང་
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འང་དྷ་ རཥ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཟུང་

མེཐ་ནཡ་ག་ཡ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ།

མི།(ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་སྡེའི་ལ་ཟཛིདྷ་ཟདི་

ལབྷཥ་ཀྱི་ཁྱཕ་ཁོངཥ།

ཙྫོགཥ་ཐབྷངཥ་ཀྱིཥ་ ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་
/ལ་ཟུཡ/

ཁུའི་ཕཅཟ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཁྱཕ་ཁོངཥ་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་

(མིང) (རྫོང) ལ་ཏྫོག་རཥ་ཟུཡ་ཏེ་

ཁཕ་འྫོངཥ་ལཱི་ཨིདྷ།

ཕཞུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་

ལབྷཥ་ཀྱི་ཏ་སྙཐ།

ཡཕཥ་ ༦༨ ན་བྷཆོག་ལ་ཟུཡ་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནུག
ལ་ཡཕཥ།

/ལ་ཡཕ/

ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥ།

སྐྱཕཥ་རྗེ་སྤྲུར་སྐུ་ཟཇིགཥ་མེཐ་ཆོཥ་གྲགཥ་བྷཆོག་
/ལ་ཥྫོང་རྡེ་ཙེདྷ/

ཟགྲིགཥ་ནཡ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥཡ་ཐུག་ཆེ་ནུག
ལབྷཥ་ཀྱི་བྷཁཥ་བྷཆོག

ལ་ཡཕཥ་ ༣༨ ན་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལཐ།
/ལ/

/ལ/

(མིང) (རྫོང) ལ་

གཞི་ཕྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལབྷཥ་ཀྱི་བྷཁཥ་བྷཆོག་ཟཙྫོར་
ཐགོ་ནཥ།

༡. (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིཐ་ཐང་ཟདྲ།

ལབྷཥ་ཀྱི་རིང་ལཱིགཥ།

/ལབྷ་རིང་ལཱི/

(མིང) (རྫོང)

ལབྷཥ་ཀྱི་རབྷ་སྫོར། ལབྷཥ་ཀྱི་ཟགྲོ་

ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་གོང་ཟཔང་ལཱི་ཁྱིཐ་ནིའི་ཆོཥ་

ལཱིགཥ།(ཐཔེ) མི་ག་ཡ་ལབྷཥ་ཀྱི་རིང་ལཱིགཥ་ལཱི་

ཟཁོཡ་ཅིག(ཐཔེ) མི་ཚེ་གཅིག་དྷང་བབྷ་རཥ་ཉུང་

གདྷཥ་ཐགོ།

ལྫོཥ་ལཐ་ཙཡ་གཅིག་ཞུ་ཐགོ།
/ལབྷ/

(མིང) (རྫོང)

སང་འྫོཐ་མི་ཐང་བྷཥ་མྱྫོངཥ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) རྩྫོཐ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཏཡ་ན་ཐང་

ལབྷཥ།

/ལབྷ་གི་ཁེ་ཆོ/

ལབྷཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་དྷང་ལཱི་བྷཁཥ་བྷཆོག་

གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ་ནུག
སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་བྲི་ཏངཥ་ཅིག

(མིང) (རྫོང)

ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཥའི་ལབྷཥ་ཁང།(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷ་

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་

/ལ་ཥྫོང་རྡེ་ཙེདྷ/

/ལབྷ་གི་རྡུཥདྷ་ཥ།/

རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་གཎབྷ་གྱི་ཕདེདྷ་རྫུདྷ་གྱི་

ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ལ་ཡཕཥ་ ༣༨ ན།(ཐཔེ) ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་

ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ།

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་

ཀྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཅིག་གཥཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།

རིབྷ།(ཐཔེ) རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་ ༧༠ ན་ཟདི་

ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ།

/ལབྷ་གི་ཏ་རྙེ/

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་མིང་ཚིག(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཀྱི་ཏ་སྙཐ་

(མིང) (རྫོང) ལ་ཏྫོག་གི་གོ་

ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང)

ལབྷཥ་གཅིག་གིཥ་ཁྱཕ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ།(ཐཔེ) ཎབྷ་

གཐབྷ་ཟཐུ་ཟཕཐ་ནུག
ལ་ཟུཡ།

/ལབྷ་གི་ཆཕ་ཁོང/

ལབྷཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཆོགན་ཐང་བྷ་

/ལབྷ་ཀི་རབྷ་ལཱི/

(མིང) (རྫོང)

ལབྷཥ་ཀྱི་རིང་ལཱིགཥ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) 169ང་ཕཅཥ་

ཆོགན་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱར་ལབྷཥ། ཆོཥ་

ཡ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལབྷཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་

ལབྷཥ། ཚུར་ལབྷཥ། ཕཅཟ་ལབྷཥ། ཕཀཟ་

ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ལབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་གསུབྷ་

ལབྷཥ་ཁང༌།
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/ལབྷ་ཁ/

(མིང) (རྫོང) ཟགྲིགཥན་བྷ་
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ཟགྲིགཥན་ཟཏྫོདྷ་མི་ཐང་བ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་

ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཟདི་རྩ་རཥ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕདེདྷ་རྫུདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་ཏྫོག་རཥ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་

ལབྷཥ་རྟགཥ།

ཥའི་ཡིག་ཙང།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་

ཐང་གདྷ་རྒྱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་སཡ་ཕའི་ལབྷཥ་ཀྱི་ཆ་

རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག
ལབྷཥ་ལ།

/ལབྷ་ལ/

གདྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ལབྷཥ་རྟགཥ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་སཡ་ནི་

(མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ནིའི་

འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) གདྷ་རྒྱ་ག་ཅི་ཡ་ཕཞྫོ་རཱིང་ལབྷཥ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་དྲང་ཐནྫོདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

རྟགཥ་སཡ་ཐགོ།

ཡིག་ཙང་།(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་

/ལབྷ་ཎཟ/

ལབྷཥ་ལ་ཐང་ན་དྷང་ཨིདྷ་བྷཥ།
ལབྷཥ་རྩྫོཐན།

/ལབྷ་མྫོཥན/

(མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་

ལབྷཥ་བྷཐུདྷ།

ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ལབྷཥ་རྩྫོཐན་ལུ་ལ་ཟདུག

ལབྷཥ་ཙཐ།

/ལབྷ་ཚེ/

ལབྷཥ་ཟཐུཥ།

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་ཏ་

མི་ཚུ་གིཥ་ལབྷཥ་ཟཐུཥ་ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ།
ལབྷཥ་དེཕ།

ལབྷཥ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཉེཥ་ན་ཐང་ཟལར་ཏེ་

སྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་ ལབྷཥ་དེཕ་ལུ་ལ་

(མིང) (རྫོང)

ལྷཕ་ཐགོ།

སྒོའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག(ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་མི་ཚུ་

ལབྷཥ་ཐནྫོདྷ།

ལབྷཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་
/ལབྷ་རྒེར/

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཆོགན་

ནའི་ཡིག་ཆ་ཐང་ཐཔེ་དེཕ།(ཐཔེ) དྲང་ཐནྫོདྷ་ཚུ་སྫོཕ་

རྩྫོཐ་ཉོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཥར་ནིའི་ལབྷཥ་ཀྱི་བ་

ལབྷཥ་ཟགར།

/ལབྷ་དེཕ/

ཐང་བྷ་ཆོག་ནའི་རྣབྷ་གཝག་ཥྫོགཥ་ཕཀོཐདེ་འྫོཐ་

ལབྷཥ་ཙཐ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ནུག

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་པྫོག་

རཱི་སྦེ་ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཉེཥ་ལབྷཥ་པྫོག་

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ཙཕ་ཆེ་ཧིང་

/ལབྷ་ཀི་རྫེ་རིབྷ/

/ལབྷ་ཐུཥ/

འྫོཐ་མི་ཟདི་གི་ཙཕ་ལཱི་ལབྷཥ་ཙཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཏི་

ཐང་ཟལར་ཏེ་པྫོག་ནའི་ལབྷཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི།(ཐཔེ)

ལབྷཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་རིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་

ཟཕཐ་རཱིང་ལབྷཥ་བྷཐུདྷ་གྱི་ལཱ་མང་མ་ཟཕཐཛྷ་

ཅིག(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ལབྷཥ་ཀྱི་སྫོཕ་སྫོང་

སྙཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ལབྷ་ཐུཥདྷ/

རཥ་བྷ་ཟགར་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཏེ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་མི་ལབྷཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ ་ཤེཥ་མི་

/ལབྷ་ཚིག/

༢. (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་བྷདུདྷ་ཥའི་

ཕག་ཏབྷ་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག

ཕྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩ་པདྷ་གང་རཱིང་གི་ངོ་ཙཕ་སྦེ་ཏྫོདྷ་

ལབྷཥ་ཚིག

༡. (མིང) (རྫོང) ཞུ་ཚིག་

/ལབྷ་ཎཟ/

/ལབྷ་ནྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་

ཟདུདྷ་ཥཡ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་མི་ཐང་རྩྫོཐ་གཞི་ཏག་

གཅཐ་མི། (ཁ) དེ་ལཱི་ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་འྫོངཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལབྷཥ་ཐང་

དྲགཥ་ལཱི་དྲང་ཐནྫོདྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལབྷཥ་

བྷ་ཟལར་ཕའི་ལཱ།(ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཐནྫོདྷ་ཟདི་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ནིའི་དྷང་བྷཁཥ་དྲགཥ་
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ཟདུག

ལབྷཥ་སྤྱི།

/ལབྷ་ཅི/

ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ཆ་ཟཇོག་གྲུཕ་གྲུཕ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) བྷངོདྷ་བྷཏྫོ་ལབྷཥ་

ལབྷཥ་ཕཞྫོན།

ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥའི་གམྫོ་ཟཛིདྷ་བྫོདྷ་ནྫོ།(ཐཔེ) མི་ཐཕང་

རཱིང་ལབྷཥ་ཕཞྫོན་ཐང་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་ཏྫོག་རཥ་

ནྫོ་གཥཡན་ལཱི་ལུགཥ་ཐཡ་གདྷང་ནུག
/ལབྷ་པྫོ/

ཕརྩབྷཥ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།
ལབྷཥ་ཕཞྫོ་མི།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ལབྷཥ་རུག་ནི། (ཁ) ལབྷཥ་པྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་
/ལབྷ་མེ་ལཱིང་མེ/

ལབྷཥ་ཕཞྫོ་ལྷདྷ་སྡེ།

ལབྷཥ་ཕཞྫོ་ལྷདྷ་སྡེ་དྷང་ལཱི་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་སྟེ་ཆ་

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ལབྷཥ་བྷང་

ཟཇོག་བྷཚཐན་ཨིདྷ།

ཉུང་གི་ཙཐ་གཞི།(ཐཔེ) ཉེཥ་ན་ཐང་ཟལར་ཏེ་
ལབྷཥ་གཞུང༌།

/ལབྷ་གཞུང/

ལགཥ་ཕཞྫོ་ཟདུཥ་ཙྫོགཥ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་

ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག
ལབྷཥ་ཡིག

གཞུང་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕརྩབྷ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཆོགན་

ཡིག་ཆ།(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཡིག་ཕརྩབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གཥཡན་ཕརྩབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཕཞྫོའི་ལཱ་

ལབྷཥ་ཀྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་ འང་དྷ་ བྷཥ་མྱྫོངཥ་

ཟདི་ལབྷཥ་ཀྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་བྷཥ་མྱྫོངཥ་འྫོཐ་མི་

འྫོཐ་མི་ཅིག་ཐགོ།

ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ལབྷ་ཕཞྫོ་ཐཕང་རྫིདྷ/

/ལབྷ་ཡི/

ཐང་བྷ་ཆོག་ནའི་རྣབྷ་གཝག་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལབྷཥ་

ལབྷཥ་ཕཞྫོ་ཐཕང་ཟཛིདྷ།

(མིང)

ན།(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ལབྷཥ་ཕཞྫོ་ཙྫོགཥ་ན་

བྷ་དེཕ།(ཐཔེ) ལབྷཥ་ག་ཅི་ཡ་ཕརྩབྷ་རཱིང་ལབྷཥ་
/ལབྷ་ཕཞྫོ/

/ལབྷ་ཕཞྫོ་རྡུཥ་ཙྫོ/

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལབྷཥ་ཡིག་ཕརྩབྷ་མིའི་ཙྫོགཥ་

ཀྱི་ལབྷཥ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཆ་བྷབྷ་གྱི་གཞི་ཕཝག་ཥའི་

ལབྷཥ་ཕཞྫོ།

(མིང) (རྫོང)

སྡེ།(ཐཔེ) ལབྷཥ་དེཕ་ག་ཅི་ཡང་ཕརྩབྷཥ་རཱིང་

ལཱིགཥ་མེཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལབྷཥ་ཙཐ་ཥྫོ་ཥྫོ་འྫོཐ།

/ལབྷ་ཕཞྫོ་ལྷེདྷ་སྡེ/

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཡིག་ཆ་ཏག་ཕཅཐ་མིའི་ལྷདྷ་

ལཱིགཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ལབྷཥ་མེཐ་
/ལབྷ་ཚེ/

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གཞུང་འདྷ་རག་གསུབྷ་རཥ་ལབྷཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཕཐ་ཆོགན་ཐང་བྷ་ཆོག་ནའི་རྣབྷ་གཝག་ཐང་རབྷ་

ལབྷཥ་ཙཐ།

/ལབྷ་ཕཞྫོ་མི/

ཕཞྫོན་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་དྷག་ཙྫོང་ཟཏཕ་ནའི་ལབྷཥ་པྫོག་ནུག
ལབྷཥ་མེཐ་ལཱིགཥ་མེཐ།

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་

ཡིག་ཟབྲི་མི།(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཡིག་ག་ཅི་ཡ་ཕརྩབྷཥ་

བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་ལབྷཥ་སྤྱི་བྫོདྷ་
ལབྷཥ་པྫོག

/ལབྷ་ཕཞྫོན/

ལབྷཥ་ཡཕ།

/ལབྷ་ཡཕ/

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཐནྫོདྷ་

གྱི་ཟྫོག་རཥ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་མིའི་ཐནྫོདྷ་ཁག་ཟྫོགབྷ་

(མིང)

(རྫོང) ལབྷཥ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་ནའི་ཟདུཥ་

ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་དྲང་ཡཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཙྫོགཥ།(ཐཔེ) ལབྷཥ་ག་ཡ་ལབྷཥ་ཕཞྫོ་ཐཕང་

ཁོ་ལཱི་ལབྷཥ་ཡཕ་ཀྱི་ཐཡ་གདྷང་ནུག
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ལབྷཥ་ལཱིགཥ།

/ལབྷ་ལཱི/

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཆོགན་

བྷ་ཟགྲིགཥ་ནཡ་ཕཀར་ནུག

ཐང་བྷ་ཆོག་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ།(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་བྷང་

ཁྲུ།

ལྫོཥ་ཅིག་དྷང་ལཱི་ཡ་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་
འྫོཐན་ཨིདྷ།

ལབྷཥ་སྲུང༌།

/ལབྷ་སུང/

ཕཎྫོགཥ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

(མིང) (རྫོང) མི་སྡེའི་དྷང་

ཁྲུང་ཁྲུང༌།

ཐང་སྐེ་ཐབྷཡ་ཟེཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཁྲུང་

རཥ་སྡེ།(ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ལབྷཥ་སྲུང་གི་ཡིག་

ཁྲུང་གི་རིགཥ་རཥ་འྫོངཥ་གྲགཥ་ཟདི་ ཁྲུང་ཁྲུང་

ཙང་འྫོཐ།

སྐེ་དྷག་ཨིདྷ།

ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་དྷག

(མིང) (རྫོང)

མི་སྡེའི་དྷང་ལཱི་མི་ཐང་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཚུ་སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་

ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་དྷག་ཟདི་ཡཕཥ་ཆཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་

ཟཕཐ་མི།(ཐཔེ) ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་ཚུ་གིཥ་བ་

ནའི་བ་རིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཟཙྫོར་ཕའི་ཕསྒང་ཟདུག

ཁྲུང་ཁྲུང་ཁ་སྫོཐ།

བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
ཁྲུབྷཥ་སྟྫོཐ།

(མིང) (རྫོང)

ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་སྡེའི་ཡིག་ཙང་ལྟེ་ཕ།(ཐཔེ)

/ཁྲུབྷ་ཎྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་

རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག(ཐཔེ) རྩིཥན་གིཥ་

ལབྷཥ་སྲུང་གམྫོ་ཁང་དྷང་ཐབྷག་མི་ཟདུག
/ལ་ཀུཥ/

(མིང) (རྫོང) བ་ཁྲུང་

བྷྫོ།(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་བྷགུཡ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཁ་སྫོཐ་ཅིག་

ལབྷཥ་སྲུང་གམྫོ་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ཕཀོཐ་རྒྱ་གཎང་དེཥ།

ལཥ་སྐུཐ།

/ཁྲུང་ཁྲུ་ཁ་ཊོཥ/

ཁྲུང་གཉིཥ་གཐྫོང་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་བྲིཥ་མི་གི་རི་

(མིང) (རྫོང)

ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་སྡེ་འྫོངཥ་ཀྱི་གམྫོ་ཟཛིདྷ།(ཐཔེ)
/ལབྷ་སུང་མྫོ་ཁང/

(མིང) (རྫོང) ཨོར་ཀོ་

རཥ་པཡ་ཐིག་ཁྲ་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་བ་ཅིག(ཐཔེ)

གདྷཥ་ཕཅུག་མི་ཐང་ བ་ངདྷ་ཕཀག་ནི་གི་ལཱ་

ལབྷཥ་སྲུང་གམྫོ་ཁང་།

/ཁྲུང་ཁྲུ་ཀེ་དྷ/

ཐང་རྐང་རག་རིངབྷྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཨོར་ཀོ་བྷགུ་

ནིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟཕག་མི་ཐང་། མི་ཚུ་ལབྷཥ་ལཱི་

/ལབྷ་སུང་མྫོ་རྫིདྷ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྫོབྷ་སུ་

འྫོཐ་ནའི་བ་ཅིག (ཁ) ཁྲུང་ཁྲུང་ལཱི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་དྷག་

ཕཅུག་མི་ཐང་ བ་ངདྷ་ཕཀག་ནི་གི་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་

ལབྷཥ་སྲུང་གམྫོ་ཟཛིདྷ།

/ཁྲུང་ཁྲུ/

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཨོར་ཀོ་ཐང་རྐངབྷ་རིངབྷྫོ་

ཁུཡ་ཟཕག་མི་ཐང་། མི་ཚུ་ལབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་

/ལབྷ་སུང་རྒག་ན/

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱུ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་ཁྲུ་གང་ཟཕཐ་མི་ཅིག་

ལཱི་མི་ཐང་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཚུ་སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཟགདྷ་

ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན།

/ཁྲུ/

སྐཡབྷ་ཁྲུབྷཥ་སྟྫོཐ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) སྐུ་ཏང་ཐང་ཐགེ་

ཁྲུབྷཥ་སཐ།

སྫོང་གི་སྟྫོཐ་རྩེ་ ཕཙེབྷ་ཐ་བྷཏཟབྷ་རཥ་པཡ་

/ཁྲུབྷ་རྨེ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག(ཐཔེ) རྩིཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ་དྷང་

སྐུཐན་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟཁེར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཀར་

ལཱི་སྐཡབྷ་ཁྲུབྷཥ་སཐ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཟདུག

ཕའི་སྐུཐན།(ཐཔེ) སྐུ་ཏང་གི་ལཥ་སྐུཐ་ཟདི་ཆེ་ཆུང་

ཁྲུཥ།
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/ཁྲུཥ/

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

173
གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ)

ལཱི་ཁྲུཥ་གཥྫོར་ཕུར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐུ་གཟུགཥ་

བབྷ་ཁྲུཥ་གདྷང་དེཥ།
/ཁྲུཥ/

ཟཕག་ནིའི་ཚུར་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཐཡ་གོཥ།(ཐཔེ) ཁྲུཥ་

༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཟཁྱུ་ཐང་ཟདྲ།

ཁྲུཥ་གོཥ།

/ཁྲུཥ་གོཥ/

གཥྫོར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཁྲུཥ་ཐཡ་ཐང་མེ་རྫོང་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ནི་

ཐགོ།

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་ཟཁྱུ་ཙཡཛྷ་ཐ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་

ཁྲུཥ་བུབྷ།

ནའི་གོ་ར་ཅིག(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་
/ཁྲུཥ་ཁང/

ལྟེ་ཕཀང་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

ཁྲུཥ་ཟཕཕ།

བྷ་ཚུ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཥའི་ཁྱིབྷ།(ཐཔེ) བབྷ་ཁྲུཥ་ཁང་དྷང་སྐུ་
/ཁྲུཥ་ཆིབྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གདྷབྷ་ཁ་རཥ་པཡ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཟླཛྷ་ཕརྒྱཐ་ནའི་ཡང་ཟླ་ཐབུགཥ་ཟཏྫོཕ་ཐང་ཟལར་

ལཱི་མི་ག་ཏྫོཕ་ཀྱིཥ་ཆུ་ཟཁྱུ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཁྲུཥ་ཆེ/

ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ་ཆེདྷ་ནྫོཡ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་སྣང་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ནི་

གངཥ་ཅདྷ་བྷཙྫོ་རྒྱར་ཐབུའི་གཙུག་ཎྫོཡ་དྷྫོཡ་བུ་ཆུ་

ཐང་ཁ་རག་ཟཁྱུཛྷ་ཐ་ཐགོ་ནའི་གླང་ལུཕ་ར་ཥྫོགཥ་

ཤེར་རཥ་གྲུཕ་ན་དེའི་ཏཐ་ཟཕྲང་ཏེ་པྫོག་ནའི་

ནའི་ཅ་ཆཥ།(ཐཔེ) ཁྲུཥ་ཁང་དྷང་ཁྲུཥ་ཆཥ་ལུ་ལ་
ཟདུག

ཁྲུཥ་ཆུ།

/ཁྲུཥ་ཆུ/

སྐཕཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཐབུའི་གཙུག་ཎྫོཡ་རཥ་

ཕདུཐ་རྩི་གི་ཆུ་རྒྱུདྷ་ཕཕཥ་མི་དེ་གིཥ་གངཥ་ཆུ་

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཆཕ་སྒྲོདྷ་ནི་

ཟཕཕ་ཆུ་ཥྫོགཥ་ཟཚབྷ་གླིང་གི་ཆུ་ག་ཡ་ཕདུཐ་རྩི་ལཱི་

ཐང་། བྱིདྷ་རཕཥ་སྦེ་བྱིདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བུབྷ་ནའི་

ཕསྒྱུཡ་ཕའི་དུཥ་ཅིག (ཁ) དུཥ་ཟདི་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ང་

དྷང་ལཱི་དྲི་ཕཞང་ག་བུཡ་བླུགཥ་ཏེ་བྱིདྷ་གྱིཥ་

ཕཅཥ་ཡ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་དྷཐ་གཐྫོདྷ་སྡིག་སྒྲིཕ་ཐག་

ཕརཕཥ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ།(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐན་

ཟེཡ་རྩིཥ་གཞུང་རཥ་གསུངཥ་ཕཝག་ནུག (ཐཔེ)

ཅིག་ཐཀོདྷ་གཉེཡ་ཟདི་གིཥ་ཁྲུཥ་ཆུ་གདྷང་དེཥ།
/ཁྲུཥ་ཆུ/

ཁྲུཥ་ཟཕཕ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ང་ཕཅཥ་བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཆུ་

ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

ཟཁྱུ་ནིའི་ཆུ།(ཐཔེ) བབྷ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷང་ནི་གི་ཁྲུཥ་

ཁྲུཥ་སདྷ།

ཆུ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག
ཁྲུཥ་ཐཡ།

/ཁྲུཥ་ཐཡ/

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་

རྀ་ཥི་ཟེཡ་མི་ཟདི་གཝར་འཥ་ཁང་ཐང་ཕཅཥ་

ཚུ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཥའི་ཁྱིབྷ།(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཁྲུཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་
ཁྲུཥ་ཆཥ།

/ཁྲུཥ་རཕ/

གདྷབྷ་ཁའི་རྒྱ་སྐཡ་གྱི་གྲཥ་རཥ་སྐཡ་བྷ་དྲང་སྫོང་

ཁྲུཥ་གདྷང་ནཡ་བྫོདྷ་དེཥ།
ཁྲུཥ་ཁྱིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁྲུཥ་ཆུ་ཟདེགཥ་

ཥའི་བུབྷ་ན།(ཐཔེ) ཁྲུཥ་བུབྷ་དྷང་ལཱི་ཁྲུཥ་ཆུ་ལྟེབྷ་

ཁྲུཥ་གོཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
ཁྲུཥ་ཁང༌།

/ཁྲུཥ་བུབྷ/

/ཁྲུཥ་རྨེདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་ཆུ་ཟཁྱུཛྷ་ཐ་ཐབུཡ་ནིའི་གླང་ལུཕ་ཀྱི་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྷ་རྟེདྷ་ཚུ་

རིགཥ།(ཐཔེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷངབྷ་ཐ་
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ཁྲུཥ་སདྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།
ཁྲུཥ་རྩི།

/ཁྲུཥ་ཙི/

ཁྱེ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

རྫོག་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཁྱེ་ཟདི་ཥ་ཁ་

ལུཕ།(ཐཔེ) བབྷ་ཁྲུཥ་གདྷང་ཥ་ཁྲུཥ་རྩི་གཥཡན་
ཁྲུཥ་ཡཥ།

/ཁྲུཥ་རུ/

ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།
ཁྲེར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

/ཁྲུཥ་གཝྫོང/

ཁྲོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཁྲོ་ཐཀཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཆུ་ཕལར་

/ཁྲུཥ་ཥྫོཥ/

༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡང་གི་

ཁྲོ་ཅུང༌།

/ཁྲོ་ཅུ/

(མིང) (རྫོང) ཁྲོ་ཆུང་ཀུ། (ཁ) བྷཡ་

ཆང་ཁྲོ་ཅུང་། ཆང་གི་ཁྲོ་ཅུང་། (ཐཔེ) ཁྲོ་ཅུང་དྷང་ལཱི་
ཆང་སངཥ་ཕཝག་ནུག

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁྲུཥ་ཕུར་ནི།(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ལྷ་ཕཥང་

ཁྲོ་ཆུ།

ཕཎང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁྲུཥ་གཥྫོར་གདྷང་དེཥ།

/ཁྲོ་ཆུ/

(མིང) (རྫོང) ཁྲོ་ཕཞུ་སྟེ་ཟཁོར་

ཟཁོར་ཕའི་ཁུ་ཕ།(ཐཔེ) ཐམྱར་ཕ་ལཱི་ཁྲོ་ཆུ་འྫོཐ་

༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཥཡ་ནའི་རིགཥ་

ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

ཚུ་ཕཡ་ཆཐ་ཀྱི་དྲི་བྷ་མེཐ་ནཡ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཟཙྫོག་ནིའི་

ཁྲོ་བྷཥ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡཕ་གདྷཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ཀརྨ་ གི་

/ཁྲོ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཕའི་

རྣབྷ་ན།(ཐཔེ) ཝར་ཟཕགན་ཟདི་ཁྲོ་བྷཥ་ཅིག་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་བབྷ་གི་ཁྲུཥ་གཥྫོར་གདྷང་དེཥ།
/ཁྲེ/

/ཁྲོ་རྒེར/

ནུག

ཐུགཥ་རྟེདྷ་ལཱི་དྲི་བྷ་ཞུགཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་མེཐན་ཕཞྫོ་

ཁྲེ།

ཁྲོ་རྒྱར།

ཁྲོ་རྒྱར་གཤིདྷ་རྗེ་གཤེཐ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཕཞེངཥ་

སྡིག་སྒྲིཕ་ཐག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱར་ཕའི་སྐུ་གསུང་

/ཁྲུཥ་ཥྫོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

(མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོའི་གམྫོ་ཕྫོ།(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཁྲུཥ་ཕལར་གདྷང་ནི་
ཁྲུཥ་གཥྫོར།

/ཁྲོ་ཀཡ/

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁྲོ།

ཁྲུཥ་གཝྫོང་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཆུ་ཟཁྱུ་སྟེ་ཕཝག

ཟཕཐ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་རཥ་ཕཞྫོ་

ལཱི་ཁྲོ་གི་རག་ལུདྷ་འྫོངཥ་གྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ།

གཝྫོང།(ཐཔེ) བབྷ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷང་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་
/ཁྲུཥ་ཤེ/

/ཁྲོ/

ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཆ་ཅིག(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་པ་བྷའི་སྐཕཥ་

གོངབྷ་ཚུ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཥའི་ཟགྱིཕ་ནའི་ཞངཥ་

ཁྲུཥ་ཕལར།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ངོ་ཙ་

ཐང་ངོ་ཙ་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཟཕག་ནི་གི་ཧ་ཅོ་ལྫོ་ཡཥ།(ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཁྲུཥ་ཡཥ་
ཁྲུཥ་གཝྫོང་།

/ཁྲེ/

ཟྫོང་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཙྫོཡ་སྣང་།(ཐཔེ) ཁོ་ཁྲེར་

ཚུ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷང་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་རཥ་སྐུ་གཟུགཥ་
གཥཡནྫོ་ཅིག་ཕུར།

(མིང) (རྫོང) གེ་ཚའི་ཤིང་ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་

ཟབྲུ་སྣ་བྷགུ་ཎྫོ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒོངཥ་ཏེ་དྷང་དྷ་ཟབྲུ་

གིཥ་ཆུ་ཟཁྱུཛྷ་ཐ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་གླང་
ཅིག་ཕཀར་ཕཝག

/ཁེ/

ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱེ་ཐང་ཟདྲ།

ཁྲོ་གཏུབྷ།
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/ཁྲོ་ཏུབྷ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཧ་ཙི་ཅིག་
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ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཙིགན་ཞ་སྟེ་ཁོང་ཁྲོ་རངཥ་ནའི་

བྷ་རྐྱཕ་ནའི་ཟཕཐ་གཝག(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

གྱི་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥན་ཨིདྷ།

ཁྲོབྷ།

རྣབྷ་ན་ཅིག(ཐཔེ) ཁྲོ་ཕའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཚུ་ཁྲོ་གཏུབྷ་
ཁྲོ་ཕུ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

/ཁྲོ་ཕུ་ཀཟ་རྒུཥ/

ཟཕཐ་གཝག་ཁྲོ་རྫོག་སི་སི་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙྫོང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

བྷགོདྷ་པག་བྷྫོ་གྲུཕ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་ རྒྱར་ཙཕ་ཐང་།

ཁྲོབྷ་ཏག་ཆོཐན།

དེའི་སྫོཕ་བྷ་ཁྲོ་ཕུ་རྫོ་ཙཱ་ཕ་བབྷཥ་ན་ཐནར་རཥ་

བུབྷྫོ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྲག་ནྫོ། ཟདྲྫོག་སི་

ཁྲོབྷ་སྡེ།

སི།(ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁཡ་ཕཀཟ་ཁྲཕ་ཁྲོ་ཕྫོ་
(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟདྲྫོག་སི་སི་འྫོཐ་ནའི་

དྷང་ལཱི་ཕཞྫོ་རིག་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
ཁྲོབྷ་སྡེ་རཥ་ཟཛིདྷ།

བྷྫོའི་སྐུ་ཟཆབྷ་བྷཇར་ཡི།
/ཁྲོ་ཞེ/

/ཁྲོ་ཞང/

ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།
ཁྲོབྷ་ཐནྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁྲོ་ཐང་ཞངཥ་ས་

ཕམག་ཟཐུ་ཟཕཐ་དེ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ།

ཅིག་རཥ་མིདྷ་ཟདུག

ཁྲོབྷ་ཙྫོགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཐང་གྲ་

ལུ་ལ་ཟདུག

ཁྲོ་རྫོ་རྫོ་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
/ཁྲོ་རྫོ་སི་སི/

/ཁྲོབྷ་ཙྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཁྲོབྷ་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་མི་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ཁིག་ཁི་མེཐན།(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་
ཁྲོ་རྫོག་སི་སི།

(མིང) (རྫོང) ཕམག་ཟཐུ་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཁྲོབྷ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་

རིཥ་དྷངཥ་ན་ཁྲོ་ཞངཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཉུང་སུ་
/ཁྲོ་རྫོ་རྫོ/

/ཁྲོབྷ་ནྫོཥ/

རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཁྲོབྷ་སྡེ་རཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཟགོ་ཟཛིདྷ་

ཕསྲེཥ་ཏེ་བླུགཥ་བླུགཥ་ནའི་སྫོཐ་ཅིག(ཐཔེ) ཐ་

ཁྲོ་རྫོ་རྫོ།

(མིང) (རྫོང)

ཁྲོབྷ་ཁའི་བྷཥ་ཕཅོཥ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་ཁྲོབྷ་སྡེ་གིཥ་

སི།(ཐཔེ) ལྷ་ཙྫོགཥ་ར་ལཱི་ཅིག་ཁྲོ་ཝར་ཐང་ལྡདྷབྷ་
ཁྲོ་ཞངཥ།

/ཁྲོབྷ་རྡེ་ལུ་རྫིདྷ/

ཁྲོབྷ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་གི་ཡིག་ཙང་།(ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཐྫོང་ཟདྲྫོག་སི་

སྦེ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཁྲོབྷ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

ཐཕང་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་སྡེ་

ལྷ་བྷྫོའི་རིགཥ།(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྷ་ཁྲོ་
ཁྲོ་ཝར།

/ཁྲོབྷ་རྡེ/

ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཟགདྷ་

གཉིཥ་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག
/ཁྲོ་བྷྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ལུ་

ཏྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) བྷྫོ་ཟཕཐདྷ་ཁྲོབྷ་ཏག་ཆོཐ་ནའི་

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་གཐདྷ་ཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཁྲོ་བྷྫོ།

/ཁྲོབྷ་ཏ་ཆོཥན/

ལ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་སྦུག་རཥ་ལུགཥ་ནའི་སྐཐ་གྲགཥ་

ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ།(ཐཔེ) ཕྫོཐ་ལཱི་ཁྲོ་ཕུ་ཕཀཟ་
/ཁྲོའུ/

(མིང) (རྫོང) མི་རིགཥ་ལུ་ལ་ཟཚྫོབྷཥ་

ཥ་ཐང་། ཙྫོང་ཞྫོང་ཕལབྷཥ་ཏེ་ཕམྫོང་ཥ།(ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང)

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་ཕ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཟགྲོ་

ཁྲོ་ཕྫོ།

/ཁྲོབྷ/

ཁྲོབྷ་རབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) མིག་ཁཡ་

/ཁྲོབྷ་རབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁྲོབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་

འྫོཐ་ནའི་རབྷ།(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་མི་ལུ་ལ་
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ཟགྱོ་དེཥ།

ཁྲོབྷ་གལག

བྷཁདྷ།
/ཁྲོབྷ་ལཟ/

མི།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གོ་ར་

བྷཁདྷ་ཆུང་།

གཞཕ་སྫོཥ་རྡིག་སྟེ་མིའི་སྦུག་རཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་

བྷཁདྷ་ཆེདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུ་

བྷཁདྷ་ནྫོ།

དུཥ་ཅི་ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྲོབྷ་གལག་མི་གཝྫོདྷ་
/ཁྲོབྷ་ཤེ/

/ཁེདྷ་ཆེདྷ/

གདྷང་དེཥ།

སྫོཥ་རྡིག་སྟེ་མིའི་སྦུག་རཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་མི།(ཐཔེ)

ཁྲོབྷ་ཕལར།

(མིང) (ཆོཥ) གོ་གདྷཥ་ཆུང་

(མིང) (རྫོང) བྷཁདྷ་ནྫོ་བྷཏྫོ ་

ལྫོཥ།(ཐཔེ) བྷཁདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་གསུང་ཕལཐ་ཅིག་

ར་ཥྫོགཥ་ན་མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གོ་ར་གཞཕ་

སྐྱེཥ་མང་མ་ཡ་ཟདུག

/ཁེདྷ་ཆུང/

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྲོབྷ་གལག་ནི་ཨིདྷ་རྫོ།
/ཁྲོབྷ་ལཟ་མི/

(མིང) (ཆོཥ) བྱེཐ་ན་ནྫོ་ཐང་། ཟཕཐ་

ཕའི་བྷཁདྷ་ནྫོ།(ཐཔེ) ཁོ་ཕལཐ་གྲྭ་གི་བྷཁདྷ་ཆུང་

ནི། (ཁ) ཁྲོབྷ་གལག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཚེཥ་
ཁྲོབྷ་གལག་མི།

/ཁེདྷ/

/ཁེདྷ་ནྫོ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཏཡ་གྱི་སྫོབྷ་

ན་གདྷང་མིའི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།(ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་
གིཥ་སྫོཕབྷ་ཚུ་ལཱི་ཕསྙེདྷ་རྫོགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན་གདྷང་

(མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ཉོ་ནི་

དེཥ།

ཐང་།འང་དྷ་ ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐ་རཱིང་མེཐ་རཱིང་ཕལར་

/ཁེདྷ་ནྫོ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཕལཐ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་ལཱིང་སྡེ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) གཞཟ་ཟླཛྷ་ལཱི་མི་ཚུ་ཁྲོབྷ་ཕལར་

སྣྫོཐ་གསུབྷ་གྱི་ཕལཐ་ན་གདྷང་ནི་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

ཁྲོབྷ་ཥ།

ལྫོཥ་ཅིག(ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་ཐབུ་བྷ་ཟཇུག་ནའི་

རྐྱཕ་དེཥ།

/ཁྲོབྷ་ཥ/

ཟཏཕ་ནིའི་ཕག་ཟགདྷ་ཟཕག་མིའི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་

(མིང) (རྫོང) ཁྲོབྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་

ནའི་ཥ་ཆ།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཁྲོབྷ་ཥ་ཉོ་ཐགོ་

ཆོཥ་ཐུདྷ་གདྷང་དེཥ།

ན་ཅིདྷ་གོང་ཙཐ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་བྷཥ།
ཁྲོཥ།

/ཁྲོཥ/

བྷཁདྷ་ནྫོ་ཕྫོ་དྷི་ཥ་ཏྭ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་

ཁྲོཥ་བྷ།

/ཁྲོཥ་བྷ/

མི་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཞི་ཕ་ཟཙྫོ། (ཁ) བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་
གསུབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཟདི་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) བྷྫོ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ལྷ་གམྫོ་

བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་ལཱི་བྷཁདྷ་ཟདི་

ཕྫོ་ཅིག (ཁ) ཁྲོཥ་བྷ་དྷག་བྷྫོ། ཁྲོཥ་བྷ་དྲག་བྷྫོ། (ཐཔེ)

བྷཁདྷ་ནྫོ་ཕྫོ་དྷི་ཥ་ཏྭ་ལཱི་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ལྷ་ཁང་དྷང་གི་སྐུ་རྟེདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཁྲོཥ་བྷ་ཨིདྷ་

བྷཁདྷ་བྷྫོ།

བྷཥ།

ཁྲོཥ་ཚིག

/ཁྲོཥ་ཚི/

(མིང) (ལུགཥ)

ཕྫོཐ་རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ཕྫོཐ་ལཱི་བྫོདྷ་

ནི། (ཁ) ཁྲོཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་
ཁོ་ཁྲོཥ་ཆེ་ནུག

/ཁེདྷ་ནྫོ་ཕྫོ་དྷི་ཥ་ཎྫོ/

/ཁེདྷ་བྷྫོ/

༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཏཡ་གྱི་སྫོབྷ་

ན་གདྷང་མིའི་ཐགེ་སྫོང་བྷ།(ཐཔེ) བྷཁདྷ་བྷྫོ་གིཥ་ཧ་

(མིང) (ཆོཥ) ཙིགན་ཞ་ཕའི་ཚིག

ནཱུབྷྫོ་ཚུ་ལཱི་ཥྫོ་ཏཡ་གྱི་སྫོབྷ་ན་གདྷང་དེཥ།
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/ཁེདྷ་བྷྫོ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ནཱུའི་ཕལཐ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་

བྷཁཟ་ཟགྲུར།

ལཱིང་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་གྱི་ཕལཐ་ན་གདྷང་ནི་ཐང་ཟཛིདྷ་

ཝཕཥ་ཎྫོག་འྫོཐ།

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག(ཐཔེ) བྷཁདྷ་བྷྫོ་གིཥ་ཆོཥ་ཕལཐ་
བྷཁདྷ་ཟུཡ།

/ཁེདྷ་ཟུ/

བྷཁཟ་ཟགྲོ།

(མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཐང་

/ཁཟདྷ་ཌོ/

༡. (མིང) (རྫོང) ལྷ།(ཐཔེ)

༢. (མིང) (རྫོང) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ལཱི་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་

ཕཞུགཥ་མི།(ཐཔེ) ཕལཐ་གྲྭའི་བྷཁདྷ་ནྫོ་རྒཥ་ལྫོཥ་

བྱུང་ནུག

ཅིག་བྷཁདྷ་ཟུཡ་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནུག
/ཁེདྷ་ཡཕ/

/ཁཟདྷ་ཌོ/

ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕལཐ་གྲྭའི་བྷཁདྷ་ནྫོའི་གོ་གདྷཥ་རཥ་ཟུཡ་ཏེ་

བྷཁདྷ་ཡཕཥ།

(མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་གྲུ་ལཱི་

སཕ་སྫོར་ཅིག(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བྷཁཟ་ཟགྲུར་གྱི་

སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་ཕག་ཟགདྷ་ཟཕག་མིའི་གོ་གདྷཥ་
གདྷང་དེཥ།

/ཁ་ཌུར/

/ཁཟདྷ་ཌོ/

(མིང) (རྫོང) བྷཁདྷ་ནྫོ་

/ཁཟདྷ་ཌོ/

༣. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བ།

༤. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྫོབྷ་

རིབྷ་བྫོདྷ།(ཐཔེ) ཕལཐ་གྲྭའི་དུཥ་དེཕ་དྷང་ལཱི་བྷཁདྷ་

ཚུ་གི་གཥང་ཡུབྷ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་

བྷཁདྷ་སྫོཕ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡཕཥ་ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཕལཐ་དེ་ཟདུག
/ཁེདྷ་སྫོཕ/

ལཱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཕསྟེདྷ་ཐགོ་ནའི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་འྫོཐན་

(མིང) (རྫོང) བྷཁདྷ་ནྫོ་ཐང་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ནའི་

བྷཁཟ་ཟགྲོ་སྡེ་ལྔ།

ཚིག(ཐཔེ) དྷངཥ་ནཡ་བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཚུ་ལཱི་ཙྫོགཥ་
/ཁེདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་སུབྷ/

རིགཥ་ཀྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ། ནུཕ་ནདྨ་རིགཥ་ཀྱི་བྷཁཟ་
ཟགྲོ། བང་རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཀྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ། ཐབུཥ་

(མིང)

(རྫོང) བྷཁདྷ་ནྫོ་ཕྫོ་དྷི་ཥ་ཏྭ་ཐང། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ནདྨ་

བུདྡྷ་རིགཥ་ཀྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཕཅཥ་ལྔ་ལཱི་ཞུཛྷ་

ཟབྱུང་གདྷཥ། རྒྱར་ནྫོ་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གསུབྷ་

ཨིདྷ།(ཐཔེ) ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རིའི་ཞིང་ཁབྷཥ་

གཅིག་ཁཡ་སྦེ་ཞུ་ཕའི་བྷཙདྷ།(ཐཔེ) ཕྫོཐ་ལཱི་བྷཁདྷ་

ལཱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་སྡེ་ལྔ་ཕཞུགཥ་འྫོཐ།

སྫོཕ་ཆོཥ་གསུབྷ་བྫོདྷ་ཏེ་བྷཚཐ་ཕྲིདྷ་རྒྱཥ་ནུག
བྷཁཟ།

/ཁ/

བྷཁཟ་ཁྱཕ།

བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) དྷབྷ་བྷཁཟ་ཐང་ཟདྲ།
/ཁ་ཆཕ/

(མིང) (རྫོང) ལཡ་

རྫོ་རྗེ་རིགཥ་ཀྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཐང་། ལྷྫོ་རིདྷ་ཆེདྷ་

དྲང་ནི།

བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་གསུབྷ།

/ཁཟདྷ་ཌོ་རྡེ་རྔ/

/ཁཟདྷ་ཌོ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷཆོག་གི་

ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ནའི་རྣར་ཟབྫོཡ་བྷ། འང་དྷ་ ཐག་

(མིང) (ཆོཥ) དྷབྷ་བྷཁའི་

ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ།(ཐཔེ) བྷཁཟ་

བྷཏཟ་ཐང་བྷབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཟཔགཥ་ན་སདྷ་

ཟགྲོ་བྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཐངོཥ་གྲུཕ་

ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱིཥ་བྷཁཟ་ཁྱཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་

གདྷང་ཟྫོང་།

ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕདེ་ཕ་ལཱི་ཕཀོཐ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ།
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/ཁཟདྷ་ཌོབྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷཁཟ་ཟགྲོ་
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བྷ་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་ཚུ་ག་ཡ་དྷབྷ་

ཐབྷག་ཚུ་གིཥ་རཥ་ཕབྷ་ཕཀོ་སྟེ་བངབྷ་ཕཐ་ཏར་

བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙྫོ་རྒྱར།

བྷཁར་རྫོག

བྷཁཟ་ལཱི་ཕུཡ་ཏེ་བྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

ཕཡ་ཕརགཥ་དེཥ།

/ཁཟདྷ་ཌོ་ཡེ་ཤེ་ཙྫོ་རྒེ/

(མིང) (རྫོང) ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་

ཟདུཥ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་དྷང་ཁྲོར་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སདྷབྷ་

ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཕྫོཐ་རཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཅུབྷ་ ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) མིའི་གཟུགཥ་

བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙྫོ་རྒྱར་གྱིཥ་གཏེཡ་ལུ་ལ་ཡ་

ཁ་ལཱི་བྷཁར་རྫོག་གཉིཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ལུ་

ཕཞེཥ་ནུག

/ཁཟདྷ་ཟགྲོའི་ར་ཡི/

ལ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་བྷཁར་རྫོག་གི་དྷ་ཙ་རཥ་ཕཀག་
ཚུགཥ།

(མིང)

(རྫོང) རྙིང་བྷའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་གཏེཡ་

བྷཁར་རྩ།

ཡིག(ཐཔེ) གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ནདྨ་གླིང་ན་གིཥ་བྷཁཟ་

བྷཁཟ་བྷབྷ།

/ཁ་རྙབྷ/

བྷཁཥ།

(མིང) (རྫོང) བྷཁཟ་ཁྱཕ་

/ཁ་ཅོཥ/

ལཱི་གདྷཥ་ན།
/ཁ་ཅོཥ

བྷཁཥ་གྲུཕ།

གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་བབྷ་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་འྫོཐ།
བྷཁཥ་བྷཆོག

/ཁ་རྨག/

/ཁེའེ་ཆོ/

(མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་

གཅིག་གུ་དྲག་ནའི་དྷང་རཥ་དྲགན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(མིང)

(ཁ) བྷྫོ་དྷཐ་བྷཁཥ་བྷཆོག (ཐཔེ) ངེ་གི་དྷཐ་གཞི་ཞིཕ་

ཐག་ནའི་ཞིང་ལཱི་ཐནཟ་ཕྫོ་ཐང་ཐནཟ་བྷྫོ་ཚུ་
བྷཁཟ་ཐབྷག

(མིང) (རྫོང) ཚིག་གི་

ལཱི་གྲུཕ་ན་ཏྫོཕ་མི།(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བྷཁཥ་གྲུཕ་

(རྫོང) ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཅིག(ཐཔེ) བྷཁཟ་སྫོཐ་

ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

/ཁེའེ་གྲུཕ/

ཟགྲེར་ཕལཐ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཐང་ཐྫོདྷ་གྱི་བྷཥ་ལུདྷ་

༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བ།
/ཁ་ཅོཥ་ཐག་ནའི་ཞིང/

(ཁྱཐ) /བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་

རཥ་བྷྫོ་ཡ་བྷཁཥ་ནཥ།

༡. (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་བྷཁཟ་

བྷཁཟ་སྫོཐ་ཐག་ནའི་ཞིང་།

/ཁེའེ/

(ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཁཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་གི་གྲར་

བྷབྷ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསྔོ་ཕ་ཟཕཐ་
བྷཁཟ་སྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) བྷཁར་རྫོག་གི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་ཕ་དྲགན་སྦེ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཁཟ་
ཐགོ།

/ཁེའེ་མ/

རྩ།(ཐཔེ) བྷཁར་རྫོག་གུ་བྷཁར་རྩ་ལུ་ལ་ཟྫོང་།

ཟགྲོའི་ཕར་ཡིག་ལུ་ལ་གཏེཡ་རཥ་ཕཞེཥ་གདྷང་
ནུག

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་

དྷ་ཁྲག་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཆཕ་གཥང་

གཥང་ཡུབྷ། (ཁ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙྫོ་རྒྱར་གྱི་

བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཕར་ཡིག

/ཁེའེ་རྫོ/

ཐཔྱཐ་རྐྱཕ་མི་ཟདི་དྲུང་ཟཙྫོ་བྷཁཥ་བྷཆོག་ཅིག་
ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གྲུའི་

བྷཁཥ་རྟགཥ།

ཏྫོག་རཥ་ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་མིའི་ཐབྷག(ཐཔེ) བྷཁཟ་

/ཁེའེ་ཎ/

(མིང) (རྫོང) བྷཁཥ་ན་ཏྫོདྷ་

ཙཡ་ཕའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ།(ཐཔེ) བྷཁཥ་རྟགཥ་ཞི་
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ཞིང་དུར་ཕ་ཐགོ།
བྷཁཥ་དྲགཥ།

བྷཁཥ་ཕཙུདྷ་ཕཞང་གསུབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

/ཁེའེ་ཉ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཤེཥ་བ་རིག་ནའི་གདྷཥ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་

རཱིང་ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་
བྷཁཥ་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།
བྷཁཥ་ཟཐྫོཐ།

ཐང། སྒོ་གསུབྷ་གྱི་ཉེཥ་སྫོཐ་སྫོབྷ་ནའི་ཚུར་

ལབྷཥ་གམང་ཕ། གཝདྷ་པདྷ་གྱི་ལྷག་ཕཥབྷ་རྣབྷ་

(མིང) (རྫོང) ག་ཕ་དྲགན་

/ཁེའེ་རྫོཥ/

ནཡ་ཐག་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) བབྷ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐང་

སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་རུ་ཕ།(ཐཔེ) མི་ཟདི་བྷཁཥ་

ལྡདྷ་ན་ཅིག་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་བྷཁཥ་ཕཙུདྷ་ཕཞང་

ཟཐྫོཐ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
བྷཁཥ་ན།

/ཁེའེ་ན/

གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་ཙངབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཞི་ག་ཅི་ཟཕཐ་

བྷཁཥ་ཙྫོགཥ།

རཱིང་ཅིག་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་བྷཏཡ་ཕྱིདྷབྷ་སྦེ་ཤེཥ་

བྷཁཥ་ལྫོཥ།

དེཥ།

གྲར་རཥ་བྷཁཥ་ལྫོཥ་ཁོ་ཨིདྷ།
བྷཁཥ་ཧིང༌།

ནའི་ཐཕང་ནྫོ་ལུ་ལ་ཡ་བྫོདྷ་ནུག

བྷཁུཡ་ཙྫོཥ།

ཅིག(ཐཔེ) མི་སྡེའི་དྷང་ལཱི་བྷཁཥ་བླུདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་
/ཁེའེ་ཐཕང/

མྫོ།

བྷཁོ།

(མིང) (རྫོང) བྷཁཥ་ནའི་

བྷཁོ་སྒྲུཕ།

ཟདུདྷ་ཆོཥ་ཟཕེར་གྱི་གསུང་རྩྫོབྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
/ཁེའེ་མི་ཁེ/

/ཁོ/

/ཁུཡ་ཙྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་གི་སྣྫོཥ་

(མིང) (རྫོང) ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ)

ཟཕྲུར་གླང་ཟདི་ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ན་ཚུ་ལཱི་བྷཁོ།

ཐཕང་ནྫོ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག(ཐཔེ) བྷཁཥ་ཐཕང་ཐགེ་
བྷཁཥ་མི་བྷཁཥ།

(མིང) (རྫོང) བྷཁཥ་ཙཐ་ཐང་

ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ལཛྷ་ཐ་རཥ་ཕརྒར་མི་ཤེཥ།

ཐང་སྐྱོ་ལྫོཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

བྷཁཥ་ཐཕང༌།

/ཁེའེ་ཧི/

བྷཁཥ་ཚུར།(ཐཔེ) བྷཁཥ་ཧིང་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ་ག་

(མིང) (རྫོང) དྲག་ལྫོཥ་

འྫོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཕ་དྲགན་སྦེ་

ན་བྷཁཥ་ལྫོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་

(མིང) (རྫོང)

ཕྱིདྷབྷ་སྦེ་ཤེཥ་མི།(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་ལཱི་བྷཁཥ་
/ཁེའེ་བླུཥདྷ/

/ཁེའེ་ལྫོ/

ཟཕཐ་ཚུགཥ་མི། (ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཁཥ་ལྫོཥ། རིག་

འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་གཞི་གཅིག་གུ་སང་ཕརྩྫོདྷ་བྷཏཡ་

བྷཁཥ་བླུདྷ།

(མིང) (རྫོང) བྷཁཥ་ནའི་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟཙྫོག་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) རྫོང་གི་རྩ་ཕ་རཥ་པཡ་བྷཁཥ་ན་ཅིག་བྫོདྷ་

/ཁེའེ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ/

/ཁེའེ་ཙྫོག/

སྡེ་ཙདྷ།(ཐཔེ) ཞུདྷ་ཐག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ཙྫོགཥ་

མི། (ཁ) ཚིག་ལཱི་བྷཁཥ་ན། ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ན།

བྷཁཥ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ།

/ཁེའེ་ཙུཥདྷ་ཕཞང་སུབྷ/

/ཁོ་ཌུཕ/

(མིང) (རྫོང) ཐགོ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་

ཕསྒྲུཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་གི་ཅ་ར་

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཁཥ་

ཚུ་ཙྫོང་རཥ་ཁང་ཚུ་དྷང་རཥ་བྷཁོ་སྒྲུཕ་ཟཕཐཛྷ་

དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཆོཥ་ཕལཐ་ནི་

ཨིདྷ།

ལཱི་བྷཁཥ་མི་བྷཁཥ།

བྷཁོ་བྷངག
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/ཁོ་རྔག/

(མིང) (རྫོང) ཐགོ་ནའི་ཅ་ར་
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ཚུ་ཧེ་བྷ་རཥ་ཁ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནི་ཅིག(ཐཔེ) ང་ལཱི་

སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཏྫོཥ་ན་ལུ་ལ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

བྷཁོ་ཆཥ།

བྷཁྱེདྷ་ལྡདྷ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཅིག་བྷཁོ་བྷངག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་བྷཁྱེདྷ་རྒྱ་ཆེ།།

(མིང) (ཆོཥ) ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ཅ་

/ཁོ་ཆེ/

ར།(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡ་ནའི་དྷང་ལཱི་ཐགོ་ནའི་བྷཁོ་
/ཁོ་ཆེ་དྲག/

ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞུ་མི་ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ངེཥ་ནཡ་དུ་

བྷཁྱེདྷ་ན།

ཐགོ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཅ་ར་བྷཁོ་ཆེ་དྲགཥ་ཚུ་ཕཐག་
/ཁོ་རྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཐགོ་ནའི་ཟཐྫོཐ་

གྱིཥ་མི་ཁྱཕ།
བྷཁྱེདྷ་ཕརྩེ།

ཟཐྫོཐ་ཕཀོཐ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཁོ་བྱེ/

བྷཁྱིཐ།

/ཁི/

བྷཁྱེདྷ།

/ཁེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་ཁག་ཆེ་ཕའི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) གདུར་བ་ཆོཥ་ཕཞིདྷ་དུ་སྐྱོང་
ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཕརྩེ་ཕུར་དུ་ཕྱིདྷ་ན་ཅིག་ཐགོ།
བྷཁྱེདྷ་གཥར།

(མིང) (ཆོཥ) བྷཐེ་ཕྫོང་རྩེ་རཥ་བྷཐེའུ་

བྷལཥ་དྷཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

དྷཐ་དྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
བྷལཥན།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཤེཥ་ནའི་ཙཐ་

/ལན/

(མིང) (རྫོང) བྷཆིདྷ་ནའི་དྷང་འྫོཐ་

ནའི་ཁུ་ཕ་ཁག་ཏེག་ཕཀྱག་གསེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

གཞི། (ཁ) བ་བྷའི་བྷཁྱེདྷ་རྒྱ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་བྷཁྱེདྷ་

ཁཡ་གཟུགཥ་ཁའི་ལ་བྷཥ་ཕཞུ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་

རྒྱ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཐུགཥ་ཀྱི་

ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁ་རཥ་སྐྱུག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

བྷཁྱེདྷ་རྒྱ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

/ཁེདྷ་རྗ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

ཟགྱོ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷལཥ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཧེ་བྷ་རཥ་བྷ་བྷཁྱེདྷ་མི་ཚུ་འང་ཐ་

བྷཁྱེདྷ་རྒྱ་ཆེ།

/ལ་ནཱུ/

ནགཥ་ཀོ་ཐང་མིག་ཎྫོའི་ཐཀཡ་ཆ་ག་ཡ་གསེཡནྫོ་སྦེ་

གོ་ནི། (ཁ) བྷཁྱེདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

/ཁེདྷ་རྗ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཥར་

བ་བྷ་གིཥ་བྷཁྱེདྷ་གཥར་ཆེ།

ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཤེཥ་ནི་ཐང་། རྟྫོགཥ་ནི། ས་

བྷཁྱེདྷ་རྒྱ།

/ཁེདྷ་སེ/

རི་རི་སྦེ་ཤེཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) དེ་གི་སྐོཡ་རཥ་

ཆུང་རྩེ་གི་ཕཡ་གྱི་ཙཐ།

བྷཁྱེདྷ་ཐྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) བྷཁྱེདྷ་ནའི་

/ཁེདྷ་ཙེ/

ཡེ་ཤེཥ་ཐང་ཕརྩེ་ཕའི་ཐུགཥ་རྗེ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཅ་ར།(ཐཔེ) བྷཁོ་བཐ་མེཐ་ནའི་ཅ་ར་ག་ཏྫོཕ་ཥག་
ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་ཐུགཥ་ཀྱི་བྷཁྱེདྷ་ན་ཕཥབྷ་

ན།(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་གྱི་བྷཁོ་
བྷཁོ་བཐ།

/ཁེདྷ་ན/

ཐང་། རྟྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྱེདྷ་ན།

ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཏཕ་ཕཝག་ཐགོ།
བྷཁོ་ཟཐྫོཐ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) (ཞེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་

སྫོབྷ་འྫོཐ་མི།(ཐཔེ) བྷཁྱེདྷ་ལྡདྷ་ཚུ་ལཱི་བྫོ་ཟགྲེར་

ཆཥ་ཚུ་ཙངབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནུག
བྷཁོ་ཆེ་དྲགཥ།

/ཁེདྷ་རྡེདྷ/

བྷལཥན་ཏྫོདྷ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཤེཥ་ཙཐ་

ཟཁང༌།

180

/ཁང/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་
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ནི་ཐང་། ཙིགན་ཞ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཟཁང་ནི།

རག་ནཡ་ཕཤེཐ་དེ་ཥ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་རག་ཆ་

ནཡ་སེབྷཥ་ཟཁང་ཆེ་ནུག

ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་པབྷ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་

ཟཁདྷ་ན།

/ཁེདྷ་ན/

ཅིག(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཟཁཡཛྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟྫོང་

(མིང) (རྫོང) ཟཁདྷ་ན་ཤིང་།

༢. (མིང) (རྫོང) ས་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཁཡཛྷ/

(ཁ) ཟཁདྷ་ན་ལཱི་ཟཁདྷ་ཐཀཡ་ཐང་ཟཁདྷ་དྷག་ཟེཡ་

ཕ་སི་སི་ཐང་བྷཐྫོ་ཐུངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཁ)

སདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་ལཱི་ཚུཐན་ཨིདྷ།

ལཱི་ཟཁཡཛྷ་ཅིག་ཕཀོ་ཕཝག་ནུག

ཁག་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟཁདྷ་ན་ཤིང་ཟདི་དྷང་ནའི་
ཟཁཡ་རྔ།

ཤིང་གི་ཟཁཡཛྷ། ཧིག་བྷ་ཟཁཡཛྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཁ་

(མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་ཐང་

/ཁ་རྔ/

ཟཁུདྷ།

ཕརྡུངཥབྷ་ཐ་སྐཐ་རྒྱང་འྫོཐན་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་མི་ རྔ་ཅིག

གིཥ་གདུང་སྟེ་ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྫོཡ་

(ཁ) བྷཁཡ་རྔ་ཟདི་ལཱི་རྒྱང་རྔ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་

ཕའི་སྐཐ། (ཁ) ཟཁུདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་

འྫོཐ། (ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་གིཥ་ཟཁཡ་རྔ་ཕརྡུང་ནི་ཟཕཐ་
དེཥ།

ཟཁཡ་ཕ།

ཟུག་གིཥ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཟཁུདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཟཁཡཛྷ་ཐང་

ཙྫོཡ་ཕ་བྱུང་མི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་

ཟདྲ།(ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫིན་ཟདི་གིཥ་དྷྫོཡ་ཟཁཡ་ཕ་གིཥ་
ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཐཟ་དེཥ།
ཟཁཡ་ཞངཥ།

/ཁ་ཞང/

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཅིག
ཟཁཡ་གསིར།

/ཁཟ་སི/

སྐཕཥ་ལཱི་ལྫོཡ་ཕའི་སྐཐ། (ཁ) ཟཁུདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)
ཁོང་གཉིཥ་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཀྱིཥ་ཟཁུདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལི་རཥ་

ཟཁུབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) སྟྫོདྷ་ན་གིཥ་

ཟཁུཡ་ཏག

(བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟཁོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཁུབྷ/

ཟདྲ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་སིར་སྙདྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཐང་

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཁོབྷ་ཐང་

/ཁུའུ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཏག་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ན་ཟཁུར་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་

ལྡདྷ་ནའི་ཟཁཡཛྷ་ཅིག (ཁ) ཟཁཡ་གསིར་ཟདི་

ཅིག་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཟདུར་ཕ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཐགེ་སྫོང་གི་འྫོ་བཐ་ཕཅུ་

ཟཁོཐ།

གསུབྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་

/ཁོཥ/

༡. (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཕཀོཐ་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་དེ་གི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་

གིཥ་ཟཁཡ་གསིར་ཕཙུགཥ་ཏེ་བྫོདྷ་དེཥ།
/ཁཡཛྷ/

/ཁུབྷ/

ཟཁུབྷཥ།

ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕ་ཚུ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ཟཚེ་རཥ་ཕསྲུང་ནིའི་

ཟཁཡཛྷ།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐགཟ་སྫོའི་

/ཁུཥདྷ/
/ཁཟ་ཛྷ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷ་ཙ་

/ཁུཥདྷ/

དེཕ་ཟདི་དྷང་ཟཁོཐ་ཤིག

༡. (མིང) (རྫོང) མི་རྒདྷ་རྒཥ་ཐང་

/ཁོཥ/

རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཚུ་གིཥ་

༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཡང་སྫོཐ་ཥ་ལཱི་སྫོཐ་

ནའི་ཐྫོདྷ།
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ཟཁོདྷ།

/ཁོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་སེབྷཥ་བྷ་

བྷའི་ཟཁོཡ་ཟདི་ལུ་ལ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

བྷཐུདྷ་ནཡ་ཐགྲ་སྦེ་ཕཟུང་སྟེ་སེབྷཥ་ཁཡ་གདྷགནྫོ་

/ཁོཡ/

༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་

ཆགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་བྷ་

ཅི་ཡ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་ཟཁོཡ་

ཟཁོདྷ་གྲིཕ།

ཟཁོཡ་།

བྷཐུདྷ་ནཡ་ཟཁོདྷ་ཆགཥ་ཆེ་ནུག
/ཁོཥདྷ་གྲིཕ/

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱིང་ནཡ་བྷགུ་ཡུ་

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཟཆབྷ་ཐང་

བྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་རག་ན་རཥ་ཞ་ཟཐུང་ཞ་ཕའི་རྐྱེདྷ་

ཟཁོཡ་ལྔ་སྡེ་ཕཞང་ནྫོ།

གྱིཥ་ཟཏྫོཕ་ནའི་ཕམྫོག་གྲིཕ་ཅིག(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་
/ཁོཥདྷ་རྫིདྷ/

ཕདེདྷ་ན་ཕཞིའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕསྐོཡ་ཕའི་

(མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་

སྐཕཥ་ཀྱི་སྫོཕ་བྷ་ ཀུདྷ་ཤེཥ་ཀོཎྜ་ནྱྜི་ཐང་། རྟ་

སེབྷཥ་བྷ་བྷཐུདྷ་ནཡ་ཐགྲ་སྦེ་ཕཟུང་སྟེ་སེབྷཥ་ཁཡ་

ཐུར། རངཥ་ན། མིང་ཆེདྷ། ཕཞང་ལྡདྷ་ཕཅཥ་

བྷ་ཐགན་ཆགཥ་ཏེ་ངར་བྷ་ཡངཥ་ནཡ་སྫོཐ་ནའི་

ལྔ། (ཁ) ཟཁོཡ་ལྔ་སྡེ་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ག་ཡ་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་

ཐྫོདྷ།(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་དྷང་ཐྫོག་ལཱི་ཟཁོདྷ་ཟཛིདྷ་

ནའི་གོ་ཟཔང་ཏྫོཕ་མི་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་

ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།
ཟཁོདྷ་ཞུགཥ།

/ཁོཥདྷ་ཞུ/

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཐང་ན་ཕསྐོཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་
གདུར་བ་ཐང་ན་ཟཁོཡ་ལྔ་སྡེ་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ཨིདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/) (རྫོང)

ཟཁོདྷ་ཆགཥ་ནི། (ཁ) ཟཁོདྷ་ཞུགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ཟཁོཡ་ཟཐཥ།

ཁྱིབྷ་ཙང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཁོདྷ་ཞུགཥ་ནི་ཟཕཐ་
དེཥ།

ཟཁོཡ།

/ཁོཡ/

/ཁོཡ་རྡེ/

(མིང) (ཆོཥ) སྲིཐ་ན་ཁབྷཥ་

གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་ཞི་ཕ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ན་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) དྷང་ནའི་

༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཐང་བབྷ་ཚུ་

རིག་གཞུང་དྷང་རཥ་ཟཁོཡ་ཟཐཥ་ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་

གི་ཕག་ཞུ་མི། (ཁ) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་ཟཁོཡ།

རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ།

བ་བྷའི་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་ཟཁོཡ་ལུ་

ཟཁོཡ་ཕ།

ལ་ཡ་ཟདུག
/ཁོཡ/

(མིང) (རྫོང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཛྷ་ཡ་ཌྷ་སི་ལཱི་ ཕཀཟ་ཐང་ནྫོ་

ཟཁོདྷ་གྲིཕ་ཚུཐ་དེ་དྷ་ཆེ་ནུག
ཟཁོདྷ་ཟཛིདྷ།

/ཁོཡ་རྔ་རྡེ་་ཕཞང་ནྫོ/

/ཁོ་ཛྷ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་

དྲུག་གི་གདྷཥ། འང་དྷ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་གྱི་

༢. (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥབྷ་ཐ་ལཱི་བྷ་

གདྷཥ།(ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་སྐྱེ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་རྣབྷ་

གཎྫོཡ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་གཎྫོཡབྷ་ཆུང་སུ་སྦེ་ཕཞྫོ་

ན་སྣ་ཙྫོགཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོའི་གཎྫོཡ་བྷའི་

/ཁོ་ཛྷ/

༢. (བ) (རྫོང) ཟཁོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་གསུབྷ་ན་

ཟཁོཡ། དྲག་ནྫོ་ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་གཎྫོཡ་བྷའི་ཟཁོཡ་

ཐང་ཟདྲ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱའི་གཎྫོཡ་

ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར།
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/ཁོཡ་ཕའི་རྡེ་རྔེ/

(མིང) (རྫོང)
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ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་གདྷཥ་དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྡུག་

ཟཁོཡ་རབྷ།

ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཐནག་ཏུ་མེཐན་ཅིག་མྱྫོང་

ཟཁོཡ་ལུ་ལ་ཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕསྔར།(ཐཔེ) ཚེ་ཐ་རུཥ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

/ཁོཡ་ཕའི་རྩྫོདྷ་ཡ/

ཟཁོཡ་རྫོ།

༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་

ཥྫོགཥ་ན་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་

ཟཁོཡ་ཕའི་ཕམྫོདྷ་ཡ་དྷང་རཥ་ཏཡ་ཕ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།
/ཁོཡ་ཕའི་མ་ཕ/

/ཁོ་རྫོ/

སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་སྦུག་རཥ་རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ་ར་

(མིང) (རྫོང)

ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ)
ཟཁོཡ་ཕའི་རྩ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ།(ཐཔེ) ཟཁོཡ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྣུབྷ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཟཁོཡ་ཕའི་ཕམྫོདྷ་ཡ།

/ཁོཡ་རབྷ/

ཕལཐ་ན་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ནའི་རྟགཥ་ཅིག
(ཁ) ཟཁོཡ་རྫོ་ཟདི་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

(མིང) (རྫོང)

ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་ཟཁོཡ་ནིའི་རྒྱུའི་རྩ་ཕ་

གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཟཐཕ་གུ་

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན། (ཁ) ཟཁོཡ་ཕའི་རྩ་ཕ་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་

ཟཁོཡ་རྫོ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

དུག་གསུབྷ་ཐང་དུག་ལྔ་ར་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་

/ཁོ་རྫོ/

༢. (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་

ཕའི་རྩ་ཕ་སྤང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་གྲོར་

འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ།

ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷ།

ན། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཟགྱིཡ་དེཥ།

ཚུགཥ་ནའི་གོ་སྐཕཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/ཁོཡ་ཛྷ་ཆབྷ/

ཡར་གྲི་ཟཁོཡ་རྫོ། གཎྫོཡ་བྷའི་ཟཁོཡ་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

སྐྱེ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རཥ་ངདྷ་ཐང་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་

ཟཁོཡ་རྫོཥ་སྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱར་ནྫོ།

གིཥ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་བྷགུ་ཟཏྫོབྷཥ་ཏེ་

(མིང) (རྫོང) མིའི་ཚེ་རྫོ་ཐནག་མེཐ་རཥ་ཕརྒྱཐ་ལའི་

སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་

ཕཡ་དྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་བྱུང་འྫོཐ་ནའི་གསེཡ་

ཅདྷ་ག་ཡ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟཁྱབྷ་ཐྫོ།
ཟཁོཡ་ཡུག

/ཁོ་ཡུ/

ཐངུར་ཞངཥ་ལྕགཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་གིཥ་གླིང་ཕཞིའི་

༡. (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་མེ་ཀོངབྷ་

སྐྱེ་ཕྫོ་ཚུ་ལཱི་ཐཕང་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་ཚུར་ཐང་ལྡདྷ་མི། (ཁ)

སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཟཁོཡ་ཡུག་ཅིག་

ཟཁོཡ་རྫོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱར་ནྫོའི་མིང་གི་རྣབྷ་

ཕུར་ཕཝག་ནུག
/ཁོ་ཡུ/

གྲངཥ་ལཱི་ཀུདྷ་ཐཕང་ཐང༌། གདྷབྷ་ཕསྐོཥ། བྷ་

༢. (མིང) (རྫོང) ཁོཡ་ཡུག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཁོཡ་གའྫོག

/ཁོཡ་གའྫོ/

/ཁོ་རྫོ་རྗུཡ་ཕའི་རྒར་ནྫོ/

ལཱིཥ་རྒྱར་ནྫོ། མི་ཡི་ལྷ། འང་ཐག་རྒྱར་ནྫོ། ལྷག་

(མིང) (རྫོང) ཕག་ཞུ་མི་

ནའི་ཐཕང་ཕྱུག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཐང་སྫོཕ་བྷ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཟཁོཡ་གའྫོག་ཐང་། བ་

དྷང་ཆོཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་དྷང་ཟཁོཡ་

བྷའི་ཟཁོཡ་གའྫོག (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཟཁོཡ་

རྫོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱར་ནྫོའི་ཕལཐ་ན་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

གའྫོག་ཚུ་གྲར་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཁོཡ་རྫོ་སྫོབྷ་ན།

183

/ཁོ་རྫོ་རྫོབྷ་ན/

(མིང) (རྫོང) དྷང་
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ནའི་ཆོཥ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་གཥང་སྔགཥ་བྷ་རྒྱུཐ་

ཐངོཥ་ནྫོ། སྦྱིདྷ་ནའི་ཡུར་གསུབྷ་ལཱི་གོ་ཐགོན་

ཕདེ་བྷཆོག་ཐང་། ཕདེ་བྷཆོག་ཟཁོཡ་རྫོ་སྫོབྷ་ན་

རཱིང་ཟཁོཡ་གསུབྷ་ཐམིགཥ་ན་མེཐ་ནའི་སྒོ་རཥ་

ཀྱི་ཡི་ཐབྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཁ) ཟཁོཡ་རྫོ་སྫོབྷ་ན་ལཱི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་ལཱི་ཟཁོཡ་རྫོ་

ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སྫོབྷ་ནའི་སྐུ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག
ཟཁོཡ་རྫོ་རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ།

/ཁོ་རྫོ་ཙིཕ་རྒེ/

/ཁོཡ་སུབྷ/

ལཱི་ཐབྷ་ཕཅཟ་སྫོཐ་མི་ཟདི་གིཥ་རྟགཥ་ཁཥ་བངཥ་

(མིང) (ཆོཥ)

རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཟཁོཡ་རྫོ།
ཟཁོཡ་རྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།

/ཁོ་རྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/

ཙཡཛྷ་ཐ་ ཐབྷ་ཕཅཟ་ལཱི་ཕཥར་ཕ་ཞུགཥན་བྷ་
ཙཐ་ཁྱཕ་ན་འང་ཙཐ་བྷཥ་གྲུཕ་ཥྫོན་ཐ་ རྟགཥ་

(མིང) (རྫོང)

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་ཐང་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཕཥར་གཎང་མི་ཟདི་གིཥ་སཕ་ནའི་སྐྱོདྷ་ཚིག་ཅིག

གྲར་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཟཁོཡ་རྫོ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་

ཟཁོཡ་གསུབྷ་རྣབྷ་ཐག

ཅིག(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་ཟཁོཡ་རྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་
ཅིག་ཕཝག་ནུག

ཟཁོཡ་རྫོ་གསུབྷ།

/ཁོ་རྫོ་སུབྷ/

༢. (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

/ཁོཡ་སུབྷ་རྣབྷ་ཐག/

(མིང)

(ཆོཥ) ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་

ཐང་། ལཱ་ཐངོཥ་གཞི། ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་ཡུར་གསུབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཀློག་ན་

ལཱི་ཐམིགཥ་ན་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐགེ་ཕ་འང་

ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཐང། སྤྫོང་ཕ་ཕཥབྷ་

ཐག་ན།(ཐཔེ) ཟཁོཡ་གསུབྷ་རྣབྷ་ཐག་གྱི་ཐགེ་ཕ་

གཎདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ། བ་ཕ་རཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་

ཟཕཐ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ན་སྫོབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཅཥ་གསུབྷ། འང་དྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་

ཟཁོཡ་གསུབྷ་རྣབྷ་ནཡ་མི་རྟྫོག་ན།

ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕཀཟ་ཐང་ན་ཕདེདྷ་ན་

མི་ཎྫོག་ན/

/ཁོཡ་སུབྷ་རྣབྷ་ནཡ་

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ལཱི་བྱེཐ་ན་ནྫོ་

ཕཞིའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཐང། ཕཀཟ་ཕཡ་ན་བྷཙདྷ་ཉིཐ་

ཐང་། ཐངོཥ་ནྫོ། བ་ཕའི་ཡུར་གསུབྷ་ལཱི་ཟཛིདྷ་

རྣབྷ་ནཡ་ཕྱེ་ཕའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཕཅཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་

ནཡ་མི་རྟྫོག་ནའི་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་ཟཇབྷ་

མེཐ་ནའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ། ཕཀཟ་བྷཏཟ་བྷ་ལུགཥ་ན་
རིབྷ་ན་གསུབྷ།
ཟཁོཡ་གསུབྷ།

/ཁོཡ་སུབྷ/

ནའི་རྟྫོག་ན་ཐང་བྲར་ཕ།(ཐཔེ) ཟཁོཡ་གསུབྷ་རྣབྷ་
ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་མེཐ།

༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ཕ་

ཟཁོར།

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཐང་། ལཱ་ཐངོཥ་

/ཁོཥར/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

པབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ཟཁོར་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཡང་

གཞི། ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་ཡུར་གསུབྷ་ལཱི་གོ་ཏངཥ་ཅིག

གི་དྲིདྷ་ཅདྷ་གྱི་པབྷ་ཚུ་བྫོ་ཟཁོར་ཕཅུག་ནིའི་ལཱ་

(ཁ) སྦྱིདྷ་ན་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་གསུབྷ་

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་སྦྱིདྷ་ན་གཎང་མི་ཐང༌། སྦྱིདྷ་ནའི་

/ཁོཥར/
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༢. (བ) (ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་ཕསྐོར་ཕའི་
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སྐཕཥ་ལཱི་རངཥབྷ་ཐང་ལྦ་ཀ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི།

ཕལར་ནའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་ན་ཅིག་གིཥ་བྷགྱོདྷབྷ་ཟཁྱིཐ་

(ཁ) ཆུ་ཟཁོར་ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཏཕ་ཁ་ལཱི་ཆུ་ཙདྷ་

ཟཁོར་ཐྫོ།

ཟཁོར་ཕ།
ཟཁྱཕ།

ནི་སྦེ་ཕསྒུགཥ་སྫོཐ་ནུག
/ཁི/

/ཁོཥར་ཕ/

(བ) (ཆོཥ) ཟཁོར་ཐང་ཟདྲ།

ཟཁྱིཡ་རི་རི།

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མིག་

/ཆཕ/

ཟཁྱིཡ་རི་རི་སྦེ་ཟགྱིཡ་དེཥ།

ཟཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་མིག་ཎྫོ་ཟཁྱཕ་

ཟཁྱིར།

ཅི་ཡ་ང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

དྷང་ཆུ་ཟཁྱིར་ནི/ཐྫོ/འྫོཐ/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་རིང་དྷང་ལཱི་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་གི་ཨུབྷ་སྦྱི་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་

ཆུ་ཟཁྱིར་ཆེ་ནུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྦི་ཟཁྱཕ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་འཡ་ཐང་བྷཡ་

ཟཁྱུ།

གའཕ་ནི། (ཁ) ཏངབྷ་ཟཁྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཁྱུ་ཕཝག་ནུག

ཚུཐ་ཥ་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སང་ཟཁྱབྷ་ནི/ཐྫོ།

ཟཁྱུག་ཟཁྱུག

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཟཁྱབྷ་ནི་ཟགོ་

ཟཁྱབྷ་སྫོཐ་མི།

/ཆབྷ་རྫོཥ་མི/

(མིང) (རྫོང) ག་ཐགཟ་

༡. (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཕདེ་ཕདེ་ཡ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་གཡུག་སྟེ་ཟགྱོ་ཏངཥ་

ཅིག(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟཁྱུག་ཟཁྱུག་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཁྱབྷ་ཐང་

ལྡེབྷ་ལྡེ་སྦེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/ཆུ་ཆུ་རྡེབྷ་རྡེ/

སང་ཟཁྱབྷཥ་སྫོཐ་ནུག
/ཁི/

/ཆུ་ཆུ་རྡེབྷ་རྡེ/

རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གཟུགཥ་བྷཉེདྷ་ཁུག་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཟདྲ། (ཁ) སང་ཟཁྱབྷཥ་ (ཐཔེ) མི་ཅིག་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་
ཟཁྱིཐ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟཁྱུག་ཟཁྱུག་

ཟཁྱུག་ཟཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེ།

ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་པཡ་ཟཁྱབྷ་སྫོཐ་མི་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག
/ཆབྷ/

/ཆུ་ཆུ/

ལྡེབྷ་ལྡེབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཥ་ཐང་ག་བྷདྷྫོ་ཥ་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་སྫོཐ་མི།(ཐཔེ)
ཟཁྱབྷཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་གིཥ་

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ལཱི་པྫོཡན་ཐང་ཏ་ལི་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ག་བྷདྷྫོ་ཥ་ཐང་ག་

ཕཙུགཥ་ཐ་ནུག

/ཆུ/

ཟཕཐ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གོ་ར་ཟཁྱུ་

དྷང་གི་ཧབྷ་གིཥ་ཏངབྷ་ཟཁྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
/ཆབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ཐང་དུ་

/ཁི/

ན་ར་ཥྫོག་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཐཀྱིར་ནི། (ཁ) རྫིང་

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐང་ཀཡ་

ཟཁྱབྷ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ནཐ་སྐོཡ་ཟགྱིཡ་

/ཁི་རི་རི/

ཏངཥ་ཅིག(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཟདི་

ཎྫོའི་ནགཥ་ཀོ་འཡ་ཐང་བྷཡ་སྤཡ་ནི། (ཁ) མིག་ཎྫོ་

/ཆཕ/

༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷགྱིཐ་ཐང་ཟདྲ།

༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཁྱུག་ཟཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེ་

ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཟཁྱུག་ཟཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེ་

༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རྒྱུཥ་མེཐ་མི་ཚུ་

ཅིག་ཟདུག

ལཱི་རབྷ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ཏྫོག་རཥ་ཟགྱོ་ཥའི་ཥ་གོ་དྷང་

ཟཁྱུག་ཡིག

ལཱི་ཕསྐྱེར་ནི། (ཁ) རབྷ་ཟཁྱིཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ལ་

/ཆུ་ཡི/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་ཐབུ་མེཐ་

ཀྱི་ཡི་གུ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་བྲི་སྫོར་ཅིག
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ཟཁྱེག

/ཁེའེ/

༡. (མིང) (རྫོང) ཕསིར་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཆུ་

གིཥ་ཐཡ་གྱི་བྷདུཐ་པྫོཐ་ཟཁྱོར་དེཥ།

ས་ཀྲག་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ཁ་

ཟཁྲཕ།

བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཟཁྱེག་ཆགཥ་ནི་འྫོཐ།
/ཁེག/

༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་

/ཁྲཕ/

ནི། (ཁ) བྲྫོ་ཟཁྲཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་བྲྫོ་

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕསིར་གྱིཥ་

ཟཁྲཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཟཕཐ་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ས་ཀྲག་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆུ་

/ཁྲཕ/

༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཡུཥ་

ཟཁྱེག་ནི/ཐྫོ/ནུག། བྷཡ་ཕཞུ་ཕཞུཛྷ་ཟཁྱེག་ནི་ར་

ཁཡ་ཟཁྲཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཏག་རིང་ཥཡ་ཟགྱོ་མི་ཚུ་ག་

ནུག

ཟཁྲཕ་སྟེགཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཨོབྷ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ག་ཡ་ཟཁྱེག་ཆེ་
ཟཁྱེག་སྒྲོབྷ།

/ཁེག་ཌོབྷ/

ཡ་ཟཁྲཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) གཉེཡ་ཙང་

ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་ཚུ་སྟྫོདྷ་ཥའི་ཥ་གོ།(ཐཔེ) ཟཁྲཕ་སྟེགཥ་

ཐང་། ཙྫོཐ་ཕསྲེ། དེ་རཥ་ཤིང་ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྷགུ་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཚུ་མེཐན་བྷ་ཏར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཥའི་

ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ།

སྒྲོབྷ་ཟཕྲུར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག(ཐཔེ) ཟཁྱེག་
/ཆོབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷགུ་ཟཏྫོབྷ་ནི།

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་
ཟདུག

བུ་གཞི་གུ་ཟཁྱོབྷ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཆོབྷ/

ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་ན།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཁྱོབྷ་

རྡིག་སྟེ་ཟྫོངཥ་ནུག

མེཐ་ནཡ་ཧ་ལཱི་ཚུ་ག་ཡ་བྷགུ་ཟཁྱོབྷཥ་ཏེ་ལཱིཥ་ཐྫོ།
/ཁོཥ/

ཟཁྲཕ་རྩེཐན།

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཏཡ་

(མིང) (རྫོང) ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་

/ཁྲཕ་ཙེན/

(མིང) (རྫོང) ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་

ཐང་གློག་ཕརྙདྷ་དྷང་ལཱི་རྩེ་མི།(ཐཔེ) ཟཁྲཕ་རྩེཐན་

ཕཀར་ནི། (ཁ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནི/ཐྫོ/ཡི།

ཚུ་གློག་ཕརྙདྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ཐགོ།
/ཁོཥ/

/ཊ་ཎྫོདྷ་ན/

རྩེཐ་མི།(ཐཔེ) ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་ན་ཚུ་གོ་ར་གཞཕ་སྫོཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཟཁྱོབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) པབྷ་
ཟཁྱོར།

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་སྲུང་

སྟྫོདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ལཐབྷྫོ་ཅིག(ཐཔེ)

(ཁ) བྷགུ་ཟཁྱོབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) པབྷ་འ་བྲར་ཟགྱོ་སྟེ་

ཟཁྱོབྷཥ།

/ཁྲཕ་ཎྫོདྷ/

ཐང་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཚུ་ལཱི་གཞི་ཕཝག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐཔེ་

སྒྲོབྷ་དྷང་ཤིང་ཟབྲཥ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
ཟཁྱོབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་

/ཊཕ་ཏེ/

ཟཁྲཕཥ།

/ཁྲཕ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཁྲཕ་ཐང་

ཟལ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡང་གི་ཏྫོག་ཏུ་ཟཕཕ་

ཟདྲ། (ཁ) ཟཁྲཕཥ་ཅི།

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕསབྷཥ་

ཕཝག་ཕཝགན་རྫོག་གཎང་ནི། (ཁ) བྷདུཐ་པྫོཐ་

/ལ/

ན། (ཁ) བུ་རྫོདྷ་ཟལ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཞཐ་ཟགྲོ་ཏཕ་

ཟཁྱོར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་

ཏྫོཕ་སྦེ་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་བུ་རྫོདྷ་ཟལ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
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ཟལར།

/ལ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕསྟུདྷ་ནི།

ཟཕཐ་ཐྫོ།

(ཁ) ཕཀཟ་རྒྱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐང་ཟལར་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

ཟཁྲུངཥ་སྟྫོདྷ།

(ཐཔེ) བྫོ་ག་ཅི་ཡ་སཕ་རཱིང་པཡ་རྫོགཥབྷ་་ཐང་

གོངབྷ་ཚུའི་སྐྱེ་ཕའི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་ནི་ཅིག (ཁ)

ཟལར་ཏེ་སཕ་ཐགོ།
ཟཁྲུག

/ཁྲུག/

བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་ཟཁྲུངཥ་སྟྫོདྷ། སྤྲུར་སྐུའི་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟཏཕ་ནི་ཐང་

ཟཁྲུངཥ་སྟྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཡུབྷ་གྱི་ཟཁྲུངཥ་སྟྫོདྷ་

ཟཛིང་ནི།(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཟཁྲུག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
ཟཁྲུག་ཟཛིང།

/ཁྲུག་ཛིང/

ཡདྷ་ཆེ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་ཟཛིང་

ཟཁྲུངཥ་ན།

ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཟཁྲུག་
/ཁྲུག/

ཟཁྲུངཥ་ཡུར།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཁྲུག་ཐང་

ཟཁྲུགཥ་རྩྫོཐ།

/ཁྲུག་མྫོཐ/

/ཁྲུང/

(མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་

ཟཁྲུངཥ་ཡཕཥ།

ཟཁྲུདྷ་ཆོཐ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་

ཙཡཛྷ་ཐ་གདྷང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཅིག(ཐཔེ) ཁོང་
གི་རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་རཥ་ཟཁྲུདྷ་ཆོཐ་

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཟཁྲུང་

གདྷང་ཐ་ནུག
ཟཁྲུར།

སྤྲུར་སྐུ་ཅིག་ཟཁྲུངཥ་ནུག
/ཁྲུང་ཀཡ/

/ཁྲུཥདྷ་ཆོཐ/

ཟདུདྷ་ཥ་རཥ་ཕདེདྷ་ཕརྫུདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཁྲུངཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་
ཟཁྲུངཥ་སྐཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཟཁྲུངཥ་ཡཕཥ་ཕལཐ་ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཟདུག

དྷང་ལཱི་སཥ་སྐུ་ཟཁྲུང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཁྲུང/

/ཁྲུང་ཡཕ/

གོངབྷ་ཚུ་གི་སྐྱེ་ཡཕཥ།(ཐཔེ) སྫོཕབྷ་ཟདི་བ་བྷའི་

ཚུ་སྐྱེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བབྷ་ཟཁྲུང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) པྫོ་བྲང་
ཟཁྲུངཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ཟདི་ལཡ་རཥ་ཨིདྷ།

ཟཁྲུགཥ་རྩྫོཐ་རངཥ་ན་ཅིདྷ་ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་མི་
ཟཁྲུང།

/ཁྲུང་ཡུར/

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟཁྲུངཥ་ཡུར། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

རྩྫོཐ།(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་
ཚུགཥ།

(བ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཟཁྲུང་ཐང་

གོངབྷ་ཚུ་སྐྱེ་ཕའི་ཡུར། (ཁ) བ་བྷའི་ཟཁྲུངཥ་ཡུར།

ཟདྲ། (ཁ) ཟཁྲུགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོང་དྷང་ཐྫོག་
ཟཁྲུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/ཁྲུང་ན/

ཟདྲ།

ཟཛིང་ཅིག་བྱུང་ནུག
ཟཁྲུགཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

/ཁྲུང་ཎྫོདྷ/

/ཁྲུཥ/

༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཕ་

ཐང་ཟཚྫོར་ཕ། (ཁ) ཟཁྲུར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐབུ་བྷའི་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ཕལཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གོ་ཐྫོདྷ་ཟཁྲུར་ནི་

གོངབྷ་ཚུ་སྐྱེ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཟཁྲུངཥ་

མི་ཟྫོང་།

སྐཡ། བ་བྷའི་ཟཁྲུངཥ་སྐཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

/ཁྲུཥ/

དུཥ་ཅི་རྩ་ཕའི་བ་བྷའི་ཟཁྲུངཥ་སྐཡ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་

༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་

སྟེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟཁྲུར་
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ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་སེབྷཥ་ཟཁྲུར་ཐྫོ།
ཟཁྲུར་སྐཐ་ཤིག་ཤི།

/ཁྲུར་ཀེ་ཤི་ཤི/

ཟཁྲུར་སྣང་རང་སི་སི།

སྣང་རང་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

འྫོཐ་མི་ཅིག(ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་ལཱི་སྐཐ་ཟཁྲུར་སྐཐ་
ཟཁྲུར་སྐོཡ་ཤིག་ཤི།

/ཁྲུར་ཀོཡ་ཤི་ཤི/

ཟཁྲུར་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་

ཟཁྲུར་མེཐ།

/ཁྲུཥ་གླུ/

ཟཁྲུར་གཞི།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕའི་

ཟཁྲུར་སྣང༌།

/ཁྲུཥ་སྣ/

(མིང) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་ཐང་

/ཁྲུཥ་གཞི/

ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་སྐྱོ་

ཟཁྲུར་ཤེཥ།

/ཁྲུཥ་ཤེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ་ཐང་

ཟཁྲུར་སི་སི།

/ཁྲུཥ་སི་སི/

བྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ།

ཕའི་སྣང་ཕ།(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཁྲུར་བྷཥ་ཅིག་ལཡ་
ཡི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཕ་ཐང་

དྷྫོཡ་ཥའི་གཞི།(ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ཟདི་ཁྲུར་གཞིའི་རྩ་ཕ་

ཟཁྲུར་གླུ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་ཟདུག
/ཁྲུཥ་བྷ/

/ཁྲུཥ་མེ/

ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ།(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་
ཟཁྲུར་བྷཥ།

(མིང) (ཆོཥ) དྷྫོཡ་ཕ་ཐང་།

ཟཚྫོར་ཕ་མེཐན།(ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་ཟདི་ཟཁྲུར་མེཐ་

ཅིག(ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ཟཁྲུར་སྐོཡ་ཤིག་ཤི་ཅིག་
ཟཁྲུར་གླུ།

/ཁྲུཥ་ན/

ཟཚྫོར་ཕ།

སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གའྫོ་སྒྱུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་སཕ་ནི་
ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང)

སྐྱོ་སི་སི་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) གདྷཥ་སྟངཥ་ཟདི་ཟཁྲུར་

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐཐ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་
ཤིག་ཤི་སྦེ་ཟདུག

/ཁྲུཥ་རྣ་རང་སི་སི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་སི་སི་ཐང་

ཟདྲ།(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཁྲུར་སི་

༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་

སི་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་ཟདུག

ཐགཟ་ཕཡ་སྐྱོ་ཕ་རངཥ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཁ)

ཟཁྲུར་ལྷང་ལྷ།

སེབྷཥ་ཀྱི་ཟཁྲུར་སྣང། (ཐཔེ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ཥ་

/ཁྲུཥ་ལྷང་ལྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཁྲུར་སི་

སི་ཐང་ཟདྲ།(ཐཔེ) རྒྱང་བྷཏྫོང་དྷང་རཥ་གཞུང་སྒྲ་

ཏག་རིང་ཥཡ་འཡ་ཥྫོ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཟཁྲུར་

ཟཁྲུར་ལྷང་ལྷ་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་ཟདུག

སྣང་རངཥ་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།
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༼ག༽
ག /ག/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

(ཁ) ག་ཅི་སྫོ? ག་ཅི་སཕ? ག་ཅི་ཞ་ནི? ག་ཅི་

སྐྱེཥ་གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན། བྱེཐ་ན་བྷགྲིདྷ་ན། དྷང་གི་

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་དྷ་ཟཏདྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གསུབྷ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་

བྷཏྫོང་ཅི? ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་དྷང་ཕྲཐ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་

ག་ཅི་གུ་ཅི། /ག་ཅི་གུ་ཅི/ (ཙཕ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་

སྒྲ་མེཐ། (ཁ) ག་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་

རཱིང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྫོ་ཞ་

རཥ་ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཅིག་ཟཕག་ཟགྱོ་གེ།

ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་བྷཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་དྷབྷ་

ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རགན་སྟྫོངབྷ་མེདྷ་ནཡ་ག་ཅི་གུ་ཅི་

ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུ་ཙཡ་ཅིག་ཁ་

ག་ཅི་གུ་ཅི་ཅིག /ག་ཅི་གུ་ཅི་ཅི/ (ཙཕ) (རྫོང) ག་ཅི་

ཕསབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་གཎངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱི་

དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་

ཁྱིབྷ་དྷང་ལྫོ་ཞ་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རགན་སྟྫོངབྷ་མེདྷ་

ག་ཟདི་གཥར་བྱེཐ་ཁའི་ཟྫོག་རཥ་ཨིདྷ།

ནཡ་ག་ཅི་གུ་ཅི་ཅིག་ཅིག་ཟཕག་ཟགྱོ་གེ།

/གཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ག་ཅི་ཅིག /ག་ཅི་ཅི/ (ཙཕ) (རྫོང) ག་ཅི་གུ་ཅི་ཅིག་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ག? ག་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧ་ལཱི་ཆ་ཁྱཕ་ལཱི་ག་ཅི་ཅིག་

སྫོ?ག་ཅི་སྫོ?ག་དེབྷ་ཅིག? ག་དེ་སྦེ? ག་ཅི་

སཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཟུབྷ? ག་ཏེ? ག་ལཱི? ག་ཅི་སྦེ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ག་ཅི་སྦེ།

(ཐཔེ) ག་ཅི་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཡི?

/ག་ཅི་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

རྒྱུ་བྷཙདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

དྲི་ཕའི་ཚིག (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ག་ཅི་སྦེ་བྷ་

ག་ཐགཟཛྷ། /གཟ་རྒའུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཐགཟཛྷ་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ་དྷ?

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ག་ཐགཟཛྷ་སཕ། ག་

ག་ལྕོགཥ།

ཡ་ག་ཐགཟཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

དུཥ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ག་ལྕོགཥ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ཐགཟཛྷ་ཟཕཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཁོང་
ག་ཁྱཕ།

/ག་ཆཕ/ (ཐབྱེ)

/གཟ་ཅོག/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་

ཚུགཥན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁག་ཆེ་ཕའི་དྷབྷ་

(རྫོང) ག་ཅི་སྫོ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་

ག་ལྕོགཥ་ལྕོགཥན་ཅིག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་སྦེ་སཕ་ཐགོ་མི་ཟདི་ག་ཁྱཕ་

/གཟ་ཅོ་ཅོན་ཅི/ (ཐབྱེ)

(རྫོང)

ག་ཅི་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཚུགཥན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ང་གིཥ་བྷཏྫོང་ཅི།

(ཐཔེ) པ་བྷའི་སྒོ་ཁཡ་ཡང་གིཥ་ག་ལྕོགཥ་ལྕོགཥན་

ག་ཅི། /ག་ཅི/ (ཙཕ) (རྫོང) དྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ནའི་ཚིག

ཅིག་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ།
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ག་ལྕོགཥ་གུ་ལྕོགཥ།

/ག་ཅོ་གུ་ཅོ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ག་

ག་དྲག ཁེ་ཀོ་ག་དྲག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོང་

ལྕོགཥ་ལྕོགཥན་ཅིག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁོང་

གཉིཥ་རཥ་ག་དྲག་ལ་ཐགོ་ནཥ།

ལཱི་ག་ལྕོགཥ་གུ་ལྕོགཥ་ཟཕཐ་དེ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཡི།

ག་ཟདི།

ག་ཏི། /ག་ཏི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཏེ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་སྫོ? ཅ་ར་ག་ཟདི་སྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་

ས་གོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཝདྷ་ལཱི་དྲི་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ)

ཐགོ་ནའི་ཅ་ར་ག་ཟདི་སྫོ?

ག་ཏེ་འྫོཐ་ནི། ག་ཏེ་ཟྫོང་ནི། ག་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ར་

ག་སྡུཡ། /ག་རྡུཡ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ག་ཏེ་ཕཞུགཥན་སྫོ?

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཅ་རའི་

ག་ཏེ་གུ་ཏེ། /ག་ཏི་གུ་ཏི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་ཕྫོགཥ་ར་

ལུགཥ་ཧིང་གི་ག་སྡུཡ། མི་སྟྫོཕཥ་ག་སྡུཡ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཎདྷ་ཎདྷ་མེཐན་ཅིག་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཚུ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཅ་རའི་གོང་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥ་ག་ཏེ་གུ་ཏེ། རབྷ་ག་ཏེ་གུ་ཏེ། མི་ག་

ཙཐ་ག་སྡུཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཏེ་གུ་ཏེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནའི་

ག་བྷདྷྫོ་གུ་བྷདྷྫོ།

སྐཕཥ་སུ་ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ཕལར་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ག་རྣྫོ་གུ་རྣྫོ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) སེབྷཥ་

ཁཡ་ག་བྷདྷྫོཛྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ག་བྷདྷྫོ་གུ་

ག་ཏེ་སྫོ། /ག་ཏི་རྨྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་

བྷདྷྫོ། བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ག་བྷདྷྫོ་གུ་བྷདྷྫོ། (ཐཔེ) ག་བྷདྷྫོ་གུ་

ནའི་ཕྫོགཥ་དྲི་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ལྷ་ཁང་ག་ཏེ་སྫོ?

བྷདྷྫོ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁྱིབྷ་ག་ཏེ་སྫོ? ཅ་ར་ག་ཏེ་སྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ག་སཕ་གུ་སཕ།

དྷངཥ་ན་་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་ཥ་ག་ཏེ་སྫོ?

/ག་སཕ་གུ་སཕ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཁ་རཥ་

གཎབྷ་ག་ཚུཐ་གུ་ཚུཐ་སྦེ་སཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ག་

ག་ཏྫོཕ། /གཟ་ཏྫོཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཏྫོཕ་རཱིང་

སཕ་གུ་སཕ། གཎབྷ་ག་སཕ་གུ་སཕ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ག་ཏྫོཕ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁ་རཥ་གཎབྷ་ག་སཕ་གུ་སཕ་མིདྷ་ཟདུག

ག་དེ་སྦེ། /ག་དེ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ག་ཏྫོཕ་གུ་ཏྫོཕ།

ཟཕཐ་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ནའི་ཚིག

/ག་ཏྫོཕ་གུ་ཏྫོཕ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་

ཏྫོཕ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ག་ཏྫོཕ་གུ་ཏྫོཕ།

(ཁ) ག་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཡི? ག་དེ་སྦེ་ཞ་ཡི? ག་དེ་སྦེ་བྲི་

ཞཥ་ག་ཏྫོཕ་གུ་ཏྫོཕ། (ཐཔེ) ཞཥ་ག་ཏྫོཕ་གུ་ཏྫོཕ་ཞ་ནི་

ནི? ག་དེ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་གིཥ་བྱིདྷ་

མི་ཟྫོང་།

མིའི་ཅ་ར་ཟདི་ག་དེ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཅི?
/གཟ་དྲ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ངོཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

དྲི་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) མི་ག་ཟདི་སྫོ? སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་

ག་ཏེ། /ག་ཏི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་ཕྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ག་དྲག

/གཟ་རྡི/ (ཙཕ)

ག་ཟཕཐ་གུ་ཟཕཐ།

(རྫོང) དྲག་ཝདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་

/གབྷ་རྦེ་གུབྷ་རྦེ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་

ཅི་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ག་ཟཕཐ་

སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཅ་ར་ག་དྲག ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

གུ་ཟཕཐ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ལཱ་ག་ཟཕཐ་
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གུ་ཟཕཐ་བྷ་ཤེཥ།
ག་ཨིདྷ་གུ་ཨིདྷ།

/ག་ཡིདྷ་གུ་ཡིདྷ/

ཨིདྷ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་

ག་འྫོཐ་གུ་འྫོཐ།

ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཡིདྷ་གུ་

རྒྱུ་དྷྫོཡ་ག་འྫོཐ་གུ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ག་འྫོཐ་གུ་འྫོཐ་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཡིདྷ་གུ་ཡིདྷ་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ཡ་སྐཐ་
ག་མེཐ་གུ་མེཐ།

/ག་མེ་གུ་མེ/

ཅིག་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་ཕཡ་ཟགྱོ་གེ།
ག་གཎང་གུ་གཎང།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཨིདྷ་

/ག་ཚུཥ་གུ་ཚུཥ/

གཎང་། (ཐཔེ) ལཱ་བྷང་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་འང་
ག་གཎང་གུ་གཎང་མེཐན་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་

ག་སྡུཡ། /ག་རྡུཡ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེ་

ཨིདྷ་ཟེཡཛྷ་ཅིག་འང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ག་ཚུཐ་

རྐྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཉེཡ་ཙང་ག་སྡུཡ། ཆང་ག་

གུ་ཚུཐ།བྫོ་ག་ཚུཐ་གུ་ཚུཐ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་

སྡུཡ། ཟབྱུ་ག་སྡུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷང་གི་ཧབྷ་

ཚུ་ག་ཚུཐ་གུ་ཚུཐ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ལྷག་ཙྫོཐ་ལྷག་ཚུ་ག་ཡ་ག་སྡུཡ་རྐྱཕ་

ག་ཡུཐ་མེཐ་ནཡ། /ག་ཡུ་མེ་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་

དེཥ།

ཎདྷ་ཎདྷ་ཐང་ངེཥ་ན་མེཐ་ནཡ་ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ཟེཡ་

ག་ན།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ག་ཡུཐ་མེཐ་ནཡ་ང་ཁྱོཐ་སྫོཐ་ཥཡ་
/ག་ཤེ་གུ་ཤེ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་

སྒྲོབྷ་ག་ན། ནྫོ་ཏི་ག་ན། ཁང་མིག་ག་ན། ཐྫོདྷ་

ཙདྷ་ག་ན། ཕཀཟ་ཟབུབྷ་ག་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཤེཥ། གཎབྷ་ག་ཤེཥ་གུ་ཤེཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

ཆོཥན་ཟདི་གིཥ་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ནྫོ་ཏི་ག་ན་ལྷག་དེཥ།

ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ག་ཤེཥ་གུ་ཤེཥ་ཅིག་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐྫོ།
/ག་ཤེ་གུ་ཤེ/

(རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ག་ཡིག་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ། (ཁ)

ཤེཥ་མི་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ག་ཤེཥ་གུ་

ག་ཕཤེཐ་གུ་ཕཤེཐ།

/གཟ་ན/ (མིང)

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་

ཟྫོང་ན་ཅིདྷ་ཅ་ར་ཟདི་ཟཕག་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།
ག་ཤེཥ་གུ་ཤེཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་

ག་གཎང་གུ་གཎང། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ག་གཎང་གུ་

མེཐ། བྫོ་ག་མེཐ་གུ་མེཐ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་ལཱ་ཟདི་
ག་ཚུཐ་གུ་ཚུཐ།

/ག་ཎང་གུ་ཎང/

ཏེ་གཎང་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ཟེཡཛྷ་ཅིག་འང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ག་མེཐ་གུ་
ག་ཡ་ག་མེཐ་གུ་མེཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་

འྫོཐན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏི་རཱི་ག་འྫོཐ་གུ་འྫོཐ།

ཡིདྷ་བྷ་ཤེཥ། མི་ག་ཡིདྷ་གུ་ཡིདྷ་བྷ་ཤེཥ། (ཐཔེ)
རྐྱཕ་དེཥ།

/ག་འྫོཥ་གུ་འྫོཥ/

ག་ན་གཐ་ན། /ག་ན་གེ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཆའི་ཆགཥ་
ཏངཥ་གཐ་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་ཤུགཥ་

(ཐབྱེ) (རྫོང)

རགན་ག་ཏེ་ཕཤེཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ག་ན་གཐ་ན་ག་ཡ་ཆཐ་ཥྫོ་ནུག

རགན་ག་ཕཤེཐ་གུ་ཕཤེཐ། (ཐཔེ) ཆུ་གིཥ་ཟཕག་ན་

ག་ཕུཕ།

ཅིདྷ་རགན་ག་ཕཤེཐ་གུ་ཕཤེཐ་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་

/ག་ཕུ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཁ་འཡ་སྟྫོདྷ་ཏེ་མེདྷ་

ནཡ་བྷཡ་སྤུཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) པྫོཡན་ག་ཕུཕ་
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རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནི། མི་ག་ཕུཕ་སྦེ་ཕསྒྱར་ནི་ར་

ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ ག་ཕུཕ་རྐྱཕ་སྟེ་སྔུ་
སྫོཐ་ནུག
ག་བུཡ།

/ག་བུཡ/ (མིང)

གག

/གག/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་

གྱིཥ་སེཡ་གུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཐང་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟབར་ཟགྱོ་ནི།

(རྫོང) ཆོ་ག་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་

(ཁ) ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གག་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྲུཥ་ཆུ་དྷང་བླུག་ནིའི་རཥ་ཕཀྱག་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཨེདྷ་ཎ་ཚུ་ག་ཡ་གག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཐཀཡནྫོ་ཐང་དྲི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་

གག་གགན།

བླུགཥ་དེཥ།

ཟགྱོཛྷ། (ཁ) ཤིང་གག་གགན། རགན་གག་གགན།

གིཥ་ བུབྷ་ནའི་དྷང་ལཱི་དྲི་ཕཞང་ཐང་ག་བུཡ་སྫོཡ་ཏེ་
ག་བུཡ་ཏིཥ་རྫོ།

/ག་བུཡ་ཏི་རྫོ/

གྱི་རིགཥ་ཅིག

/གཟ་གན/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་

གྱིཥ་སེཡ་གུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཐང་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟབར་ཟགྱོ་

(མིང) (ཆོཥ) སྔོ་སདྷ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་གག་གགན་ཨིདྷ་བྷཥ།

གང༌།

ག་མེདྷ་ཚེ། /ག་མེདྷ་ཚེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་བྷདྷྫོཛྷ། (ཁ)

/གང/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལྟེབྷ་ལྟེ་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སྫོཐ་དྷང་ཆུ་གང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕང་

ཞཥ་ག་མེདྷ་ཚེ་ཞ། ཟཕཐ་ཕཝག་ག་མེདྷ་ཚེ་ཟཕཐ།

བྷཚྫོཐ་དྷང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱིཥ་གང་ནི་ཟཕཐ་ནུག

གཎབྷ་ག་མེདྷ་ཚེ་སཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

/གང/ ༢. (གྱངཥ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་ལཱི་སཕ་

ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་ག་མེདྷ་ཚེ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྐུགཥ་གང་། ཆུབྷ་བྲེ་གང་།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་་རཱི་ག་འྫོཐན་ང་ལཱི་བྱིདྷ་ཐ།

ཕརྒར་ཏྫོཕ་བྷ་ཚུགཥ།

ག་འྫོཐན། /ག་འྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་འྫོཐན་ཅིག་
ག་ཡ།

/ག་ཡ/ (ཁྱཐ)

(ཐཔེ) ཁ་མ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་སྐུགཥ་གང་རཥ་

(རྫོང) ཆ་བྷབྷ་ཐང་། འྫོཐ་ཚེ་

/གང/ ༣. (གྱངཥ)

(རྫོང) ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙཐ་

གཅིགནྫོ། (ཁ) མི་ག་ཡ། ཤིང་ག་ཡ། སེབྷཥ་ཅདྷ་

གཞི་ཅིག (ཁ) ཆང་པྫོཡན་གང་། ཆུ་ཐབྷ་སྦྱི་གང་།

མེཐ་ནཡ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

གྱིཥ་ཆུ་ཐབྷ་སྦྱི་གང་ཟཐུང་ཐ་ནུག

ག་ཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ག་ཡ་ལྷག་ཆཐ་
ག་རྫོ།

/གཟ་རྫོ/

ཥ་སྤཡ་རི་གང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐབངཥ་ཅདྷ་

(ཙཕ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ངོཥ་

གང་རྐྱར།

ཟཛིདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོག་དྲི་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) མི་

རྐྱར། ཤིང་གང་རྐྱར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཁཡ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ག་རྫོ?
/ག་ལྷྫོཥ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཁ་གདྷབྷ་ཁཡ་སྟྫོདྷ་

ཏེ་ཕཝག་ཏངཥ་ཐང་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) མི་གང་

ག་རྫོ? གླང་ག་རྫོ? (ཐཔེ) ཁ་མ་ང་ཕཅཥ་ཐང་རབྷ་
ག་ལྷྫོཐ།

/གང་ཀེ/ (ཐབྱེ)

སྤང་དྷ་གང་རྐྱར་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ག་བྷདྷྫོ་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་

གང་ག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱུཥ་མེཐ་ནའི་ཥ་ཁཡ་རབྷ་ག་ལྷྫོཐ་

/གང་ག/ (གྱངཥ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་

ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཁ་རཥ་སྐྱོཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་
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རྒཥ་ཀྱིཥ་ཟབྱུ་བྲེ་གིཥ་ཟཇརཛྷ་ཐ་གྱངཥ་ཁ་གཅིག་

གང་ཐྫོ།

གང་གཱ།

པྫོཡན་གང་ཐྫོ་ཅིག རུཐ་བྲེ་གང་ཐྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

ལཱི་གང་ག་གང་ག་ཟེཡ་སཕ་སྟེ་ཟཇར་དེཥ།
/གང་ག/ ༡. (མིང)

(ལུགཥ) ཧིདྷ་དྷུའི་ཆོཥ་

རིཥ་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཆུབྷ་བྲེ་གང་ཐྫོ་ཅིག་ཏྫོཕ་

ལྷ་བྷྫོ་གང་གཱའི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་སྫོར་འྫོཐ།

ཅི།

(ལུགཥ) བྷཙྫོ་བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་ལཡ་

གང་དྲག /གང་ཉ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་དེ་དྲག་དྲག་ཟེཡ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་རཥ་ཐངུར་གྱི་བག་གླངབྷ་ཆེའི་ཁ་

ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) པ་བྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་གང་

ཐང་ཟདྲ་ཕའི་དྷང་རཥ་ཆུ་རྒྱུདྷ་ལྔ་ཕརྒྱ་ཐང་ཕཅཥན་

དྲག་ཞུ་ཐགོ།

སྦེ་བྷཙྫོ་བྷ་དྲྫོཥ་ན་གའཥ་ཕསྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་རྒྱ་གཡ་

གང་ཟཐྫོཐ། /གང་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཐགོན་ཅིག

ལཡ་གྱི་རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་ཟཕཕ་མིའི་ཆུ་ཆེདྷ་ཅིག་ (ཁ)

(ཐཔེ) རུ་ཕ་གང་ཟཐྫོཐ་ཕསྐོང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་རྩ་

གང་གཱ་ལཱི་སྐར་ལྡདྷ་ཤིང་རྟའི་བུ་བྷྫོ་ཐང༌། ཁྱཕ་

ཟགེངཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟཇུག་རྐང་ན། གླང་ཆེདྷ་ཁ་ཟཕཕ། རྒྱུདྷ་གསུབྷ་

གང་ཟཙབྷཥ། /གང་ཙབྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ས་རབྷ་ཅིག

ན། ཕཅུཐ་རིང་ཆུ་སྦྱིདྷ་བྷ། ཟཆི་མེཐ་ཆཕ།

གང་ར་གང་ཟཙབྷཥ། /གང་ར་གང་ཙབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཇིགཥ་སྡེའི་བྷ། བྷཏྫོ་རིཥ་ཀླུང༌། དྲག་ནྫོའི་ཏྫོཐ།

ས་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་གང་ར་གང་

དྷབྷ་བྷཁའི་ཆུ་ཕྫོ། འདྷ་རག་ཕརྒྱཐ་ལྡདྷ། རབྷ་

ཟཙབྷཥ་རུ་ཕཥག་ཐགོ།

གསུབྷ་ན། ཥ་ཕ་ཀ། གསེཡ་ལྡདྷ་བྷ། ལྷའི་ཆུ་ཕྫོ་

གང་ཞག /གང་ཞ/ (མིང) (རྫོང) གཞི་ཕུང་ནྫོ་ལྔ་ལཱི་

ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) (ཁ) གང་གཱའི་བྷཏཟབྷ་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕཎགཥ་ནའི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) མི་

ཕཐཟ་སྟེ་གཡུཥ་ཙདྷ་ལུ་ལ་ཆགཥ་སྟེ་ཟདུག
གང་བྷགྱོགཥ།

/གང་རྒྱོ/ (ཐབྱེ)

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་གང་ཞག་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

(རྫོང) བྷགྱོགཥ་ཧིང་

གང་འྫོཐ། /གང་འྫོཥ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ག་འྫོཐན་ཐང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོབྷ་གང་བྷགྱོགཥ་ཕལ་ནི། ལཱ་

ཟདྲ།

གང་བྷགྱོགཥ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གོབྷ་གང་
བྷགྱོགཥ་ལ་དེཥ།
གང་སྟྫོང།

/གང་ཎྫོང/

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གང་ཐང་

ཐྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཆང་

ལཱིགཥ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་མི་ལྷ་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་ལཱི་
/གང་ག/ ༢. (མིང)

/གང་ཐྫོ/ (གྱངཥ)

གང་རཱིང༌། /གང་རཱིང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་
ཐང་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་

(མིང) (རྫོང) འཡ་ཟཕེར་ནི་

གང་རཱིང་། མི་གང་རཱིང་། ཅ་ར་གང་རཱིང་། ལཱ་གང་

ཐང་བྷཡ་ཟགྲིཕ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

རཱིང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕྱི་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་

ཅིག (ཐཔེ) མི་ལཱི་དྷ་ཙ་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་གང་སྟྫོང་

རཥ་གང་རཱིང་ཅིག་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

ཞུགཥ་བྷ་ཕཅུག

གངབྷ། /གཟབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུ་ལ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་
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ཐགག་སྒྲ་སཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལུ་ལའི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་

/གང་ཀི་ཡ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་དིང་རི་ཐང་བྲིདྷ་གི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཅ་ར་གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག མི་

ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གངཥ་རི་སྫོབྷ་ཅིག (ཁ) གངཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) ཁོ་རྒྱཕ་ཏར་ཏེ་གངབྷ་བྷ་ཥྫོང༌།

སྦེ་སྒོབྷ་གདྷང་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག (ཐཔེ) གངཥ་རི་ཡ་

གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག དུཥ་ཙྫོཐ་གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག

ཡ་ཕ་ལཱི་སྔོདྷ་བྷ་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་

གངཥ། /གང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ར་སྫོབྷ་ཁ་བྷཏྫོ་

ཕ་ལཱི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་རའི་སྒྲུཕ་ཕུག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གངཥ་གུ་ཐཡ་ཤིང་སྫོབྷ་

གངཥ་ཁྲོཐ་རི་ཁྲོཐ། /གང་ཁྲོཥ་རི་ཁྲོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཅིག་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

གངཥ་ཐང་རིའི་སྦུག (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་གངཥ་

/གང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ར་སྫོབྷ་ཁ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་བྱཱཡ་

ཁྲོཐ་རི་ཁྲོཐ་དྷང་ལཱི་ཕཞུགཥན་ཨིདྷ།

ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ཁཛྷ་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཇོ་བྷྫོ་

གངཥ་ཆུ། /གང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) གངཥ་རཥ་ཟཕཕ་

ལྷ་རིའི་གངཥ་གུ་ཁཛྷ་ཆགཥ་ནུག

ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) གངཥ་ཆུ་ཟདི་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟྫོངབྷ་

/གང/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཁཛྷ།

ཨིདྷ།

གངཥ་ཐཀཡ། /གང་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་ཆགཥ་

གངཥ་ཆེདྷ། /གང་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གངཥ་རི་སྫོབྷ ་

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གངཥ་རི། (ཐཔེ) འཡ་གངཥ་ཐཀཡ་ཁཛྷ་

ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་གངཥ་ཆེདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

བྷཡ་མེདྷ་ནཥ། །ཁྱོཐ་སི་ན་ཁྲོག་ཁྲོ་བྷ་ཟཕཐ།།

གངཥ་ཏི་སེ། /གང་ཏི་སི/ (མིང) (རྫོང) ཏི་སེ་ཐང་ཟདྲ།

གངཥ་ཐཀཡ་སྤུདྷ་གསུབྷ། /གང་ཀཡ་པུཥདྷ་སུབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) གངཥ་ཏི་སི་གི་ཁཛྷ་ལཱི་བཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་

(རྫོང) ཟབྲུག་གི་བང་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གངཥ་རི་

ཕཞུ་ནི་མེཐ།

རྒྱ་བྷཙྫོའི་བྷཏཟ་བྷ་རཥ་མི་ཉཡ་ ༧༥༧༠ དེ་ཅིག་

གངཥ་སྟྫོཐ། /གང་སྟྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གངཥ་རིའི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གངཥ་ཐཀཡ་སྤུདྷ་གསུབྷ་ཟདི་

སྟྫོཐ་ཁ་ཐུག་གི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) བ་རྒོཐ་ཚུ་གངཥ་ཀྱི་

གངཥ་རི་སྤུདྷ་ཆ་གསུབྷ་གྱི་ཚུར་སྦེ་གངཥ་རི་

ཕྫོགཥ་ལཱི་ཟཕུཡ་དེཥ།

གསུབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གངཥ་ཐཀཡ་སྤུདྷ་གསུབྷ་

གངཥ་སར། /གང་རྦེ/ (མིང) (རྫོང) གངཥ་ལཱི་སྫོཐ་

རཥ་ཀུ་རི་ཆུ་ཐང་བྷང་སྡེ་ཆུ་ལྕབྷ་བྷཁཡ་ཆུ་གསུབྷ་

མི་སརན། (ཐཔེ) བྷཙྫོའི་བྷཏཟ་བྷཡ་གངཥ་སར་ལུ་

ཟཕཕ་ཨིདྷ།

ལ་ཟདུག

གངཥ་ཀྱི་ཡ་ཕ། /གང་ཀི་ཡ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གངཥ་

གངཥ་གཟིག /གང་གཟི/ (མིང) (རྫོང) སྤུ་ཁ་ཕཀྱག་

རི་ཚུ་གི་ཡ་ཕའི་ཚུར་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཏར་གུ་གདྷག་ཐིག་འྫོཐ་ནའི་གཅདྷ་གཞདྷ་གངཥ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕྱིའི་ལྕགཥ་རི་ཟདི་གངཥ་ཀྱི་ཡ་

བྷཏྫོ་ཥ་ཐང་ཁཛྷ་དྷང་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གངཥ་རི་

ཕ་གིཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ།

བྷགུ་གངཥ་གཟིག་ཟཁྱབྷཥ་སྫོཐ་ནུག
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གངཥ་རི། /གང་རི/ (མིང) (རྫོང) ཁཛྷ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

གདྷ་ལྫོག /གེདྷ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷ་རྒྱ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་

སྟེ་སྐཐ་གྲགཥ་ཏྫོདྷ་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གདྷ་ལྫོག་ཐགོ་ནཥ།

ནའི་རི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་གངཥ་རི་གུ་ཟཛེག་

ལཱི་ཐགོ་ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) གདྷ་རྒྱ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གངཥ་རཱིཐ། /གང་རཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) གངཥ་གུ་འྫོཐ་

གཱདྷ་ཛི། /གཟདྷ་ཛི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁེདྷ་ཇ་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཁཛྷ་ཐང་རྫོ་ཚུ་ཆཐ་དེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གངཥ་

(ཐཔེ) གཱདྷ་ཛི་ཟདི་བྷང་ལ ྫོཥ་ཡ་གོ་གི་དྷང་དྷ་རཥ་

སྫོབྷ་ཚུ་རཥ་གངཥ་རཱིཐ་ཆཐ་ནི་འྫོཐ།

གྱོདྷབྷ་ཨིདྷ།

གཐ་ན། /གེ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཐབྱིཕཥ་ཐང་

/གཟདྷ་ཛི/ ༢. (མིང) (རྫོང) རགན་རྐྱང་ནའི་གོང་

ཆགཥ་ཏངཥ་གཞཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཧ་

བྷཛུཕ་ཀྱི་སྤྱི་ཎྫོ་ཁ་རཥ་ལྷ་ན་སྤྱི་ཎྫོ་གུ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་རིང་གི་གཐ་ན་གུ་རྩྭ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་

གང་ཉོ་སྟེ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

རིང་གི་གཐ་ན། ཥའི་གཐ་ན། རིའི་གཐ་ན་ར་

ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཁ་ལ་གཱདྷ་ཛི་

ཆེ་ནུག

གཎྜི། /གཟདྷ་ཌི/ (མིང) (ལུགཥ) ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་སྡེ་ཚུ་

གཐན། /གེན/ (མིང) (རྫོང) གཐ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

དྷང་ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་ཚུཡ་ཕསྡུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྡུངཥ་

ཧ་རིང་གི་གཐན། (ཐཔེ) ཧན་གིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་གཐན་

ཏེ་ཕར་སྫོཐ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཙཐ་གཞི་འཡ་ཐང་བྷཡ་རིང་

ཕཞུཡ་དེཥ།

ཐུང་ཥྫོཡ་ཕརྒྱཐ་ཅུ་རྩ་ཕཞི་ཐང་། རྒྱ་གཞི་ཥྫོཡ་དྲུག

གདྷ་རྒྱ། /གེདྷ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

སྟུག་ཙཐ་ཥྫོཡ་གཉིཥ། ཟུཡ་ཕཞི་ལཱི་ཕརྒྱཐ་

ཕཡ་དྷ་རྒྱཕ་མི་ཐང་ཟཚྫོབྷཥ་ཐནང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཤུར་

ཕཝྫོགཥ་ཥྫོཡ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཐང་ལྡདྷ་ན། རྩེ་བྷྫོ་

རཥ་ཉོག་ཕལཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་མི་ཟཏྫོདྷ་

གཉིཥ་སར་ཕའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག། (ཁ)

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁ་ཚིག་གི་ཡི་གུ་ཅིག (ཁ) ཥ་

གཎྜི་ཟདི་ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་རྒྱུ་མདྷ་ཐདྷ་གྱི་ཤིང་ཐང༌།

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་གདྷ་རྒྱ། གཉེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་གདྷ་རྒྱ།

བིར་ཕའི་ཤིང༌། ན་ལཱ་ལའི་ཤིང་༌། སྟཡ་གུའི་ཤིང༌།

(ཐཔེ) བུ་རྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གདྷ་རྒྱ་

ཟྫོ་སེའི་ཤིང་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཐགོ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

ཐབཡ་གདྷཥ་ཟཙྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབཡ་ཟཐཕཥ་

གདྷ་ཟཛིདྷ། /གེདྷ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷ་རྒྱ་ཐང་

ཀྱིཥ་གཎྜི་ཕརྡུང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་གདྷ་ཟཛིདྷ་

གཕ། /གཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རིགཥ་ཟགྲེ་

ཟདི་ལཱི་ཆ་ཕཝག་ཐགོ།

ནི། (ཁ) ལག་གི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་རཥ་གཕ་ནི། ཙཐ་བྷ་

གདྷ་ཡིག /གེདྷ་ཡིག/ (མིང) (རྫོང) གདྷ་རྒྱ་ཐང་ཟདྲ།

རིག་ན་རཥ་གཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཟབྲེར་གྱི་གདྷ་ཡིག་ཅིག་ཕཞྫོ་ནུག

སཕ་མི་ཟདི་ཐབུ་བྷའི་རིག་ན་རཥ་གཕ་སྟེ་སཕ་
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བྷཥ།

ཟཕཐ་ཚུགཥ་གབྷ།

/གཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱཕ་ནི། (ཁ) ཐྫོདྷ་

/གབྷ/ ༣. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡིཐ་ཏང་ཆཐ་

ཙདྷ་གཅིག་གིཥ་གཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གཎབྷ་ཚིག་

ནི། (ཁ) ཐབུགཥ་གབྷ/ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་

གཕ་གོཕ། /གཕ་གོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ཏྫོཕ་ཕཎང་

གབྷ་དྲི།

ཐེངཥ་གཅིག་གིཥ་ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཡ་གཕ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཐབུགཥ་གབྷ་ཐྫོ།

སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་གཕ་གོཕ། སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཟཁྱུ་སྟེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གབྷ་དྲི་མི་ཕསྣབྷ།

ཕཎང་སྟེ་ཟྫོང་དེཥ།

གབྷ་གཞྫོང་།

གཕ་ཏྫོཕ། /གཕ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

(མིང་) (ཆོཥ) ཐཀྲོར་ཙག་

རག་ཆ་ཅིག

རྐྱཕ་སྟེ་ཚུཡ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཕསྒྲིག་ནི་ཅིག

གབྷ་གའྫོག /གབྷ་གའྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟག་བུ་བྷདྷཟ་

(ཁ) ཏི་རཱི་གཕ་ཏྫོཕ། ཙྫོགཥ་གཕ་ཏྫོཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

བུ་ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་མི།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་ག་ཡ་གཕ་ཏྫོཕ་

གའུ། /གའུ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངུར་ཐང་ཞངཥ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷགུཡ་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷང་དྷ་ལྷ་ཐང་

གཕ་ཕཐ། /གཟཕ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཡ་

བབྷ་ཚུ་གི་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་བྱིདྷ་རཕཥ་ཐབྷ་རཥ་ཚུ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་གཕ་ཕཐ་ཐཀྲོགཥ་ན་ཅིདྷ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནིའི་པྫོ་བྲང་ཆུང་

ཙིགན་ཞ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཀུ་ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་གའུ། ཐངུར་གྱི་གའུ་ར་

གཕ་ཚིག /གཕ་ཚིག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གཥང་ཚིག

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་བྷགྲིདྷ་ན་ལཱི་གའུ་ཅིག་

/གཕ་ཚིག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་ངག་དྷང་རཥ་

ཕཎགཥ་ནི་ཟདུག

ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྒྱདྷ་ཚིག་ཅིག

གའུ་ཅུང། /ག་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གའུ་ཅུང་ཀུ། (ཁ)

(ཆོཥ) -སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་

ཞངཥ་ཀྱི་གའུ་ཅུང། ཡག་གི་གའུ་ཅུང། (ཐཔེ) ཧ་

སྐཕཥ་ལཱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ནའི་ཟབྱེཐ་སྡུཐ་ཀྱི་སྒྲ་ཅིག

ལཱི་ཟདི་གི་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་གའུ་ཅུང་ཅིག་ཕཎགཥ་ནུག

(ཁ) སྟག་གབྷ། པག་གབྷ།
/གབྷ/ ༢. (ཐབྱེ)

/གབྷ་གཞྫོང་/

གི་སྐཕཥ་ལཱི་གུག་ཐིག་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་

ཙཡ་ཅིག་གུ་འུཡ་ཟབྱེར་ཟཏཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཨེཕ་ཎ་

/གབྷ/ ༡. (མིང)

(མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུའི་བྷྫོ་བྷཙདྷ་

དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་དྲིབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཆུ་

གཕ་གོཕ། (ཐཔེ) ཕྫོའུ་ཅུང་ཆུང་ཀུ་ཟདི་གཕ་གོཕ་

གབྷ།

/གབྷ་ཌི/

གཡ། /གཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་ཚུ་

(རྫོང) དྲི་ཕ་ཟདྲི་ཕའི་སྐཕཥ་རག་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྐང་རག་ཐང་ལཱིཥ་སྤཡ་ཕའི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཟདུག་གབྷ།

རྣབྷ་ཟགྱུཡ།

ཕཝག་གབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཁོ་གིཥ་

གཡ་བྷཁདྷ། /གཡ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་
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ཐང། ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མི།

གཥྫོར་ཇ་གཡ་གཡབྷ་ཅིག་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མི་ཧབྷ་སྲུ།

སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཆང་གཡ་རིར་རི། གཎབྷ་གཡ་རིར་

གཡ་བྷཁདྷ་བྷ། /གཡ་ཁེདྷ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་

གཡ་རིར་རི། /གཟ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཡ་དྲགཥ་

གཡ་ཟཆབྷ། /གཡ་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་གཏེཡ་

རི། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་དྷང་ཐྫོག་ལཱི་གཎབྷ་གཡ་རིར་རི་

ཐག་སྣང་ཐང་རྣབྷ་ཏཡ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་

སྦེ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕག་རྒྱ་ཐང་ལུའུ་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་སྦེ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་རྐྱཕ་

གཡ་སུ་ཅིག /གཟ་སུ་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཡ་དྲགཥ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ལཐབྷྫོ་ཅིག (ཁ) གིང་ཙྫོགཥ་ལིང་གི་

ཟཙབྷ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆང་གཡ་སུ་ཅིག

གཡ་ཟཆབྷ། དུཡ་ཕཐག་གི་གཡ་ཟཆབྷ། (ཐཔེ) ཚེཥ་

གཎབྷ་གཡ་སུ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་གཡ་སུ་ཅིག་

ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཡ་ཟཆབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་སྟྫོདྷ་ནི་

ཨིདྷ་བྷཥ།

འྫོཐ།

ག་ཥྫོང་གུ་ཥྫོང་མེཐ། /གཟ་ཥྫོ་གུ་ཥྫོ་མེཐ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཡ་སྟཕཥ། /གཡ་ཎཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་ཐང་

ག་ཏེ་ཥྫོང་ཡི་ག་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷྫོཡ་

ཝཕཥ་ཁྲ་ཚུ་ལུའུ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་རྐྱཕ་ཏངཥ།

གཡ་སྟེགཥ

/གཡ་ཏེག/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཥྫོང་གུ་ཥྫོང་མེཐ།
ག་ཥྫོང་བྷ་ཤེཥ།
བྷ་ཤེཥ།

ག་ཥྫོང་བྷ་ཤེཥན།

ག་ཥྫོང་གུ་ཥྫོང་མེཐན། /གཟ་ཥྫོ་གུ་ཥྫོ་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་ཚུ་དྷང་

ག་ཥྫོང་གུ་ཥྫོང་མེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ག་ཥྫོང་གུ་ཥྫོང་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གཡ་ཐིག་ཐབངཥ་གསུབྷ་གྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་

རྐྱཕ་མི།

(རྫོང) ག་ཥྫོང་

ཟཙྫོར་ཕཡ་ཟགྱོ་ནུག

རཥ་ཆོ་གུའི་གཐངཥ་ཐབངཥ་ཟཐེདྷ་ནི་གསུབྷ་

/གཡ་ན/ (མིང)

/ག་ཥྫོ་བྷ་ཤེ/ (ཁྱཐ)

བྷ་ཤེཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ག་ཥྫོང་བྷ་ཤེཥན་རཥ་

(རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་། ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་བྲི་ནི། དེ་

གཡ་ན།

(རྫོང) ག་ཏེ་ཥྫོང་ཡི་

ག་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་མི་ཟདི་ག་ཥྫོང་

(རྫོང) ཟཁྲཕ་སྟེགཥ་

གཡ་ཐིག་ཐབངཥ་གསུབྷ། /གཡ་ཐི་ཐབང་སུབྷ/ (མིང)

སང་ནི་འྫོཐ།

/ག་ཥྫོ་བྷ་ཤེ/ (བ)

མེཐན་འཡ་ཥྫོང་ནུག
ག་ཟགྱོ་མེཐ།

(ཆོཥ) ཟཆབྷ་ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་

/ག་ཟགྱོ་མེཐ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ག་ཏེ་ཟགྱོ་

ཡི་ག་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྒོ་ཁྱི་ཟདི་སྐཕཥ་ཅིག་
རཥ་ག་ཟགྱོ་མེཐ།

གཡ་གཡབྷ། /གཟ་གབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཇ་རྡིག་རྡིགབྷ་

ག་ཟགྱོ་ཡ་མེཐ།

སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྲུཕ་ཇ་གཡ་

/ག་ཟགྱོ་ཡ་མེཐ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ག་ཟགྱོ་

མེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་གླང་ཟདི་ག་

གཡབྷ། བྷངཡ་ཇ་གཡ་གཡབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་
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ཟགྱོ་ཡ་མེཐ།

ག་ཤེཥ་གུ་ཤེཥ།

/ག་ཤེ་གུ་ཤེ/

གར་ཅདྷ་ཅིག་ཏྫོདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ག་ཤེཥ་

གར་ཆེ། /གེའེ་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁག་ཆེ་ནི།

ཤེཥན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་

(ཁ) ཐྫོདྷ་ཐག་གར་ཆེ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་

ནའི་གཎབྷ་ཚུ་ག་ཤེཥ་གུ་ཤེཥ་སྦེ་སཕ་བྱིདྷ་ཐགོ།
ག་འྫོཐ་གུ་འྫོཐ།

/ག་འྫོཥ་གུ་འྫོཥ/

ཟདི་ཤུར་རཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་གར་ཆེ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

(མིང) (རྫོང) ག་

ཟདུག

དེབྷ་ཅིག་འྫོཐན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་སྫོཐ་

གར་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /གེའེ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁག་ཆེ་

ནི་ཚུ་ག་འྫོཐ་གུ་འྫོཐ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་གར་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ)

གཡ་ཥྫོང་། /གཟ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཏེ་ལཱི་ཥྫོང་ཡི་ག་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་གར་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁ་མ་རཥ་ཡ་མི་ཟདི་གཡ་ཥྫོང་

གར་གདྷཐ། /གེའེ་རྣེ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཐ་ཟགག

མེཐ།

གར་གདྷཐ་ཅདྷ། /གེའེ་རྣེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷཐ་

གཡ་ཥྫོང་ཆ་མེཐ། /གཟ་ཥྫོང་ཆ་མེཐ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཏེ་

ཟགག་ཅདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཟཆཡ་

ལཱི་ཥྫོང་ཡི་ག་ངེཥ་ན་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་

གཞི་ཟདི་གར་གདྷཐ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆ་ཁྱཕ་གང་ཥྫོང་ཆ་མེཐ་ཨིདྷ།
གཡ་ས།

/གཟ་ས/ (མིང)

གར་སྲིཐ། /གེའེ་སི/ (ཟབྲེར) (རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་

(རྫོང) གཡ་ལྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གར་སྲིཐ་ཁྱོཐ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ང་

(ཐཔེ) ཐུགན་གཡ་ས་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

འང་ཟགྱོ་ནི།

གཡ་ཧིང་། /གཟ་ཧི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཡ་དྲགཥ་ཨིདྷ་

གི། /གི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

མེདྷ་དྷ། (ཁ) ཆང་གི་གཡ་ཧིང། ཐུག་ནའི་གཡ་ཧིང་

རྗེཥ་ཟཇུག་ག་ཐང་ངའི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཐང་།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐུག་ནའི་གཡ་ཧིང་ཕསྒྲིག་

ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་རྗེཥ་ཟཇུག་ག་ང་ཐང་

ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

བྷཏཟ་མེཐ་ཀྱི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཇུག་ནའི་ཟབྲེར་སྒྲའི་

གཡ་ལྷ། /གཡ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཆང་ཚུ་གཡ་

ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) སྟག་གི་ནགཥ་ཀོ། ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

ཧིང་ཐང་ལྷ་ཧིང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྟག་གི་ཕྱུ་གུ་ཅིག་དྷགཥ་ཙར་

ཅིག (ཁ) ཆང་གི་གཡ་ལྷ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཆང་

དྷང་ལཱི་ར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

གི་གཡ་ལྷ་ཕལ་དེཥ།

གི་ཁུག /གི་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཀུབྷ་ཐང་

གར་ཅདྷ། /གེའེ་ཅེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁག་ཆེ་དྲགཥ།

ཥ་ཟུཡ་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ། (ཁ) རྫོའི་གི་ཁུག

(ཁ) གདྷཥ་ཚུར་གར་ཅདྷ། ཐྫོདྷ་ཐག་གར་ཅདྷ།

ཁྱིབྷ་གྱི་གི་ཁུག་ཥྫོགཥ་ན།198ཥ་གི་ཁུག་ར་

(ཐཔེ) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་རྒྱང་བྷཏྫོང་དྷང་རཥ་གདྷཥ་ཚུར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གི་ཁུག་དྷང་སརན་ཅིག་
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སྫོཐ་ནུག

གིཥ། /གི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐབངཥ་ཕཞི་རཥ་ མིང་གཞིའི་བྷགུ་

ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་རྗེཥ་ཟཇུག་ག་ང་ཐང་

གི་གུ། /གི་གུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁ་ཐང་ཆོཥ་སྐཐ་

རྗེཥ་ཟཇུག་ག་ཐང་ངའི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཐང་།

ཎྫོ་ཁ་རཥ་པཡ་ཕཀར་ཕའི་ཐབངཥ་ཨི་སྒྲ་འྫོཐ་མི་

བྷཏཟ་མེཐ་ཀྱི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཇུག་ནའི་བྱེཐ་སྒྲའི་ཕྲཐ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐབངཥ་ཕཞི་རཥ་ཐང་ན་ཟདི་གི་གུ་

ཅིག (ཁ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནུག ཐགེ་

ཨིདྷ།

སྫོང་གིཥ་ཆོཥ་ལྷག་དེཥ། ཁོ་གིཥ་བྫོ་སཕ་དེཥ།

གི་ཛྷང༌། /གི་ཛྷང/ (མིང) (རྫོང) གླངབྷ་ཆེ་ར་ཥྫོགཥ་

(ཐཔེ) ཐཕང་ཕྱུག་གིཥ་མི་བྷང་ལཱི་པདྷ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་

ནའི་བྷལཥ་ནའི་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཁུ་ཕ་ཚུ་རྫོག་རྫོག་སྦེ་

དེཥ།

ཆགཥ་ཏེ་ཁ་ཐྫོག་སེཡནྫོ་ཐང་བྲྫོཛྷ་ཁ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་

གུ། /གུ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་ཕར་གཞུང་དྷང་

ནའི་སདྷ་ཅིག (ཁ) གི་ཛྷང་ལཱི་གི་སང་ཐང་གི་ཝཾ་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) གཐྫོང་གུ།

ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་སདྷ་གཞུང་

རགན་གུ། པྫོཛྷ་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

དྷང་རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གི་ཛྷང་ཟདི་སདྷ་ལུགཥ་

མེ་ཎྫོག་གུ་ཆུ་གཎྫོཡ་དེཥ།

ལྫོབྷ་ཅིག་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

གུ་གུ་ལ། /གུ་གུ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) པྫོཡན་གི་རིགཥ་

གིང༌། /གིང/ (མིང) (ཆོཥ) རག་ན་ལཱི་རྔ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག

ཅིག་ཕཤེཐ་དེ་ལྷའི་ཟཁོཡ་ཐང་པྫོ་འི་ཆ་ལཱིགཥ་སྦེ་

གུ་གུར། /གུ་གུཥ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོདྷ་གེགཥ་ར་

ཕཞྫོ་སྟེ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གཡ་ཟཆབྷ་ཅིག (ཁ)

ཥྫོགཥ་ན་ཕྱིཡ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མེ་རཱི་དྷང་

གིང་ལཱི་གིང་པྫོ་ཐང་། གིང་བྷྫོ་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་ཁག་

བླུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་དྲིབྷ་དུག་དྲགཥ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་མི་

གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་གིང་གི་

ཏང་ཆུ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གུ་གུཥ་

སྐུ་ཟཆབྷ་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

ཕཎང་སྟེ་ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་ཚུ་ཕྱིཡ་ཕསྐྲཐ་དེཥ།

གིང་ཟཕགན། /གིང་ཟཕཕ/ (མིང) (རྫོང) གིང་ཟཆབྷ་

གུ་ཡབྷ། /གུ་ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་སྦེ་

རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཝར་ཟཕགན།

འྫོཐ་མི་ཁ་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་གུ་ཡབྷ་ལུ་

(ཐཔེ) གིང་ཟཕགན་ཚུ་ཀེང་རཱིཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ན་སྦེ་འྫོཐན་

ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཨིདྷ།

གུ་རཱི། /གུ་རཱི/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ནདྨ་

གིདྷ། /གིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྤཡ་ཁ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི། གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། གུ་རཱི་

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་གི་སྤཡ་ཁ་ཟདི་གིདྷ་པྫོག་ཆེ་ནུག

བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཡུར་ཟདི་གུ་རཱིའི་སཥ་
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གདྷཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

གི་རྫོག་བྷ་དྷང་རཥ་གདྷགནྫོ་སྒོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་

སྫོར་ཅིག

ཐ་སབྷ་ཐ་ཤིག་ཤི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/གུ་རཱི/ ༢. (མིང) (ལུགཥ) བ་བྷ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་ཞུ་

ནའི་ཁཡ་ཕྱིའི་ནགཥ་ཀོའི་དྷང་དྷ་རཥ་ཀྲེག་སྟེ་ཞཛྷ་

གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ། /གུ་རཱི་ཚེདྷ་རྒེའེ/ (མིང) (རྫོང) གུ་

གུ་ལི་ཟདི་གཟུགཥ་ཁཡ་པདྷ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག་

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་གདུར་བའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་

ཨིདྷ།

ལཱི་རྣབྷ་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་སྤྲུར་འྫོཐ་མི་ ༡. གུ་རཱི་ཤཱཀྱ་

གུག /གུའུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་

སེངྒཻ། ༢. གུ་རཱི་བྫོ་ལྡདྷ་བྷཆོག་སྲེཐ། ༣. གུ་རཱི་ནདྨ་

ཕཀུག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝར་རག་བྷཡ་གུག་

ཥམྦྷ། ༤. གུ་རཱི་ནདྨ་རྒྱར་ནྫོ། ༥. གུ་རཱི་ཉི་བྷ་ཟྫོཐ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མི་ཚུ་རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་

ཟེཡ། ༦. གུ་རཱི་སེངྒཻ་སྒྲ་སྒྲོག ༧. གུ་རཱི་བྷཙྫོ་སྐྱེཥ་རྫོ་

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་སྐེཐན་བྷཡ་གུག་ནི་ཟདུག

རྗེ། ༨. གུ་རཱི་རྫོ་རྗེ་གྲོ་རྫོཐ་ཚུ་ལཱི་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

གུག་ཀྱེཐ། /གུ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབངཥ་ཕཞི་ལཱི་

(ཁ) གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཅདྷ་ཕརྒྱཐ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རི་

གུག་གུགན། /གུ་གུན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ལྷ་ཁང་དྷང་གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་བྷཇར་ནི་

རཱིང་ཕྲང་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་བྷཡ་གུག་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཟདུག

(ཁ) ཤིང་གུག་གུགན། ལྕགཥ་གུག་གུགན།

གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་

སྐེཐན་གུག་གུགན། བྷཆོ་ཎྫོ་གུག་གུགན་ར་ཥྫོགཥ་

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་གྱི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཨོ་

ན། (ཐཔེ) ཅདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གུ་བ་བྷཆོ་ཎྫོ་གུག་གུགན་

རྒྱདྷ་ཡུར་གྱི་ལྷྫོ་ནུཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་སྲིདྷ་ནྫོའི་ཡུར་ཐང་

ཅིག་ཆགཥ་ནུག

བྷཏཟ་ཉེ་ཕའི་ད་དྷ་ཀོ་ལའི་བྷཙྫོ་འང་དྷ་སྲིདྷ་དྷུ་ཟེཡ་

གུག་ལཐ། /གུག་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕའི་བྷཙྫོ་གླིང་ལཱི་ཁ་ཐྫོག་སྣ་ཙྫོགཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་མེ་

ཐང་། ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཎྫོག་ནདྨའི་སྦུག་རཥ་ཤིང་པྫོ་སྤྲེར་རྫོའི་སྫོཡ་ཟླ་ལྔ་

སྦེ་ཐབྱེ་ཐགོན་ཏྫོདྷབྷ་ཐ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

ནའི་ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་ཡང་ཟབྱུང་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་སྦེ་

རྟགཥ་ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་རིར་རི་ཕྱེ་ཀ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་()

ཟཁྲུངཥ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཅིག (ཁ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་

ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གུག་ལཐ་ཀྱི་རག་ལུདྷ་ཟདི་

ཨོ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གུ་རཱི་

(༢༠༡༨) ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྡེ་ཙདྷ་གྱི་ཧང་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཟདྲེ་སྲིདྷ་དུག་ན་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཐབྷ་

རྟགཥ་ཟདི་གུག་ལཐ་དྷང་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

ལཱི་ཕཎགཥ་གདྷང་ནུག

གུང༌། /གུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་འྫོཐ་ནའི་

གུ་ལི། /གུ་ལི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་

གཅདྷ་གཞདྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
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སེབྷཥ་ཅདྷ་གུང་གིཥ་བ་བྱི་ཅུང་ཚུ་ཕཥཐ་དེ་ཞཛྷ་

ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

གུང་ཁྲར། /གུང་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གུང་ཐང་

/གུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་

ཟལར་ཏེ་གཞུང་ལཱི་ཕུར་ཐགོ་ནའི་ཐངུར། (ཐཔེ) གུང་

ཕཀོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་མི་སེཡ་ཚུའི་སྫོཐ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོ་

ཁྲར་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཡིག་ཙང་དྷང་ཥྫོང་

ཕཀོཐ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གུང་ཕཎགཥ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་

ཡི།

རཥ་གུང་ཁྲར་ཕཎཕ་ཐགོ།

གུང་གྲངཥ། /གུང་གྲང/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱངཥ་

/གུང/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཟཇབྷ་

ཁ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གུང་གྲངཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་

ཏྫོག་སྦེ་ཕཀཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཞཡ་ཁ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་

ཟདུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་གུང་ཤིང་ཕཀར་ཥའི་ཥ་གོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

གུང་ཅུང་། /གུང་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་

ཏྫོག་གི་གུང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀར་ནུག

ཏྫོག་ཆ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་རྩིཕཥབྷ་རིབྷ་ཐེངཥ་ཐང་

གུང་ཤིང། /གུང༌ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་གུང་

ནའི་བྷགུ་ཕཟེཐ་ཥ་ཐང་རིབྷ་ཐེངཥ་ཟྫོག་བྷའི་གཞཡ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩིཕབྷ་གི་

རཱི་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་

གཞཟ་རཱི་ཕཎཕ་ཥའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གུང་

ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་

ཤིང་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཀར་ཐགོ།
རྒྱུ་ཤིང།

/རྗུ་ཤི/ (མིང)

ཀྱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་གུང་ཅུང་ཕཀར་སྫོར་འྫོཐ།

(རྫོང) ཀཛྷ་བྷ་སྤཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

གུང་ཆེདྷ།

ལཱི་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་ཐྫོང་སྤེཐ་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕརྒྱུ་

གུང་གཐང།

/གུང་ར/

(རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་

ཏྫོག་ཆ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་རྩིཕཥབྷ་གི་བྷཇུག་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུ་ཤིང་ཚུ་ཤིང་ས་ཀྲག་
གིཥ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

/གུང་ཆེ/ (མིང)

གཞཡ་རཱི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་སྦུག་ཕྲང་སྟེ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་

སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཆ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཕབྷ་གི་བྷགུ་རཥ་པཡ་ཕཀྲབྷ་ནི་འྫོཐ་

གུང་ཆེདྷ་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཕཀར་ཐགོ།

ནའི་གཐངབྷ། (ཐཔེ) གུང་གཐང་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཁྱིབྷ་

གུང་ཇ། /གུང་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷའི་ལྫོ་ཐང་ཕྱི་རཱིའི་

ཏྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀཕ་མི་ཚུགཥ།

ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཇ། (ཁ) རྫོང་

གུང་ཁྲདྷ་རིང་ལཱིགཥ། /གུང་ཁྲེདྷ་རིང་ལཱི/ (མིང) (ཕྫོཐ)

གཞི་ཁག་དྷང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གུང་ཇ་ཟདི་ཉི་བྷའི་

རྒྱ་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་དྷང་ཐཡ་འྫོཐ་

གཥྫོརཛྷ་གྱི་ཁྱཐ་སྦེ་དྲངབྷ་ཨིདྷ། གུང་ཇ་ཐང་

ནའི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) གུང་ཁྲདྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཇ་རྩབྷ་ལྫོ་འང་ཞ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་

རིང་ལཱིགཥ་ཟདི་གིཥ་ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱི་གོང་ཟཕེར་

གཎང་ཥ་ལཱི་གུང་ཇ་རྡིག་རྡིགབྷ་སྦེ་དྲང་ནི་འྫོཐ།

201
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གུང་བྫོདྷ། /གུང་བྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེ་དྷང་

གུཡ། /གུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཆཡན་ཐང་ཉིབྷ་ཕཀག་

མི་ཐབྷག་སྡེའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཀོཐ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་སྤུཕཥ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་

ལཱི་བྷངོདྷ་བྷཏྫོའི་ཕཀོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་རཥ་ཕག་ཞུ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཡཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་

ཐབྷག་སྡེ་དྷང་གུང་བྫོདྷ་གྱི་གཟིབྷ་ཅུང་ཟདུག

ཅིག

གུང་ཚིགཥ། /གུང་ཚི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཉིདྷ་བྷའི་ལྫོ།

(ཁ) ཁ་ལ་གི་གུཡ། རྩིཐན་གི་གུཡ། (ཐཔེ) ཇོ་བྷྫོ་ལྷ་

(ཐཔེ) ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་གུང་ཚིགཥ་དྲང་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་

རིའི་རྩ་ཕཡ་ལ་ཕལརན་ལུ་ལ་གུཡ་སྤུཕཥ་ཏེ་སྫོཐ་

གུང་བྷཛུཕ། /གུང་རྫུཕ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་

གུཡ་ཀུབྷ། /གུཡ་ཀུབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྔོ་སདྷ་མེ་ཎྫོག་

ཡདྷ་ཆེ་ནུག

ནུག

ལྔ་རཥ་སྦུག་གི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་རིང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོདྷབྷ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་ལཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག་གི་ཟེའུ་

རག་ནའི་གུང་བྷཛུཕ་གུ་གསེཡ་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཅིག་

ཟབྲུ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞང་སྒྲུཕ་ཀྱི་རཥ་སྫོཡ་

ཕཙུགཥ་ཆེ་ནུག

ཅིག

གུང་ཧང༌། /གུང་ཧང/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོ་ཕཀོཐ་

(ཁ) གུཡ་ཀུབྷ་ལཱི་དྲི་ཕཞང་ཐང་། ཁ་ཆེ་ལ་སྐབྷ་

ཀྱི་ཧང་། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ནའི་རཥ་ཐང་

གུཐ། /གུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གྱོང། (ཁ) ཙྫོང་གུཐ་

གུཡ་ཀུབྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

གུང་ཧང་ཕཎགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་གི་ཕཀྱག་ཐང་བྲྫོཛྷ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

པྫོག་ནི། (ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་དྲདྷ་ན་བྷ་

གུཡ་ཁང༌། /གུཡ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་གུཡ་

ཕཎྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་གུཐ་པྫོག་ནི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

སྤུཕཥ་ཕཝག་ཕཝགན་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་

/གུཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཡ་བྷཥ་ནི།

མི་ཅིག (ཁ) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷའི་གུཡ་ཁང་། རྩྭའི་

(ཁ) རླུང་རྟ་གུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཁྱོཐ་ལཱིཥ་

གུཡ་གང་།ཟཇཟ་ཟྫོཐ་ཀྱི་གུཡ་ཁང་ (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་

གུཐ་ཐྫོ།

ཅིག་རྩྭའི་གུཡ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྒོབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

གུདྷ་ཆ། /གུའུདྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥཡ་ཙྫོན་ཙྫོ་

གུཡ་ཁེཕཥ། /གུཡ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) གུཡ་སྤུཕཥ་

སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་གུ་ཡབྷ་གྱི་ཤིང་ཚིགཥ་ཎྫོ་རིབྷ་ན་སྦེ་

ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གུཡ་གྱི་ཕྱི་ཁ་རཥ་སྤུཕཥ་ནའི་

ཕཅཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་གེ་ཚ་ཤིང་གི་

ཡཥ། (ཐཔེ) ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་གུཡ་

ཟཐཕ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུབྷ་ཡ་དྷང་

ཁེཕཥ་རྐྱཕ་ཐགོ།

གུདྷ་ཆ་ཤིང་ཙྫོན་ཙྫོ་སྦེ་སྐྱེཥ་ནུག

གུཡ་གུབྷ། /གུཡ་གུབྷ/ (མིང) (རྫོང) གུཡ་ཀུབྷ་ཐང་
ཟདྲ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་གུཡ་གུབྷ་ཟདི་ཁ་ཐྫོག་ལི་ཛྷང་སྦེ་
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ལཡཛྷ་ཨིདྷ།

འྫོཐ།

སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏགན། (ཐཔེ)

ཟཙར་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཕག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་རྟེདྷ་གྱི་

གུཡ་ཏག /གུཡ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) གུཡ་སྤུཕཥ་ནའི་

གུཥ་ཕག /གུཥ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) གུཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་

གུཡ་སྤུཕཥ་ནའི་སྐཕཥ་གུཡ་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་

སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་གུཥ་ཕག་ཟཙར་དེཥ།

ཕཎགཥ་ཐགོ།

གུཥ་ཝཕཥ། /གུཥ་ཝཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་

གུཡ་དྲག /གུཡ་ཋ/ (མིང) (ཆོཥ) གུ་རཱི་དྲག་ནྫོའི་
ཕསྡུཥ་ཚིག
གུཡ་དྷག

/གུཡ་དྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལཱི་ཕརྩི་ཕཀུཡ་ཐང་གུཥ་ཝཕཥ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།
(ཐཔེ) པབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

གའག་གི་རྩིཐན་གིཥ་

གསུབྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་གུཥ་ཝཕཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ས་གུཡ། (ཐཔེ) ཏང་དྷང་གུཡ་དྷག་

གུཥ་ཝཕཥ་ཅདྷ། /གུཥ་ཝཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡུར་

ཐག་ན་ཅིག་སྤུཕཥ་ཕཝག་ནུག

གོངབྷ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

གུཡ་ཤིང༌། /གུཡ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) གུཡ་སྤུཕཥ་ནའི་

ཟདི་གུཥ་ཝཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐཕཥ་ལྷྫོང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཀཛྷ། (ཐཔེ) གུཡ་ཤིང་སྒྲིང་སྒྲི་

གེ /གེ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཚིག་སྫོཡ་གྱི་བྷཏཟ་བྷཡ་

སྦེ་ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་རླུང་བྷ་གིཥ་ཟཕག་མི་ཚུགཥ།

ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་སྐུར་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕྲཐ་སྦེ་

གུཥ། /གུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་ཕརྩི་

སཡ་ནི་ཅིག (ཁ) ལྫོ་ཞ་གེ། ལཱ་ཟཕཐ་གེ། ར་གེ་

ཕཀུཡ་ཐང་གུཥ་ཝཕཥ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ཚིག (ཁ) གུཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་དུཥ་ཙྫོཐ་རྫོགཥ་

ཟདི་ཡིག་ཟགྲུར་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

དེཥ་ལཱ་ཟཕཐ་གེ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) གུཥ་ཡང་ལཱི་ཉེཥ་ལབྷཥ་པྫོག་ཅི།

གེ་ཚ། /གེ་ཚ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ཐང་ཕསིར་དྲྫོཐ་

གུཥ་ཕཀུཡ། /གུཥ་ཀུཡ/ (མིང) (རྫོང) གུཥ་ཝཕཥ་

ལྡདྷ་ཥཡ་ཤིང་ཐང་ཟཐཕ་བྷ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་

ཐང་ཕཀུཡ་སྟི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

ཁཡ་སྐེཐ་ན་རཥ་ཕལྫོཥན་ཕཎགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བབྷ་ལཱི་གུཥ་ཕཀུཡ་ཞུ་ནི། སྫོཕ་

ཟབྲུ་རྫོག་སེཡནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་

ཐནྫོདྷ་ལཱི་གུཥ་ཕཀུཡ་ཞུ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་

ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་གེ་ཞ་ཟེཡ་འང་བྲི་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) གེ་

གི་བབྷ་ལཱི་གུཥ་ཕཀུཡ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་ཐགོ།

ཚ་ཟདི་ཁ་ཡང་ཟཏགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྫོ་ཟཕཐ་དེ་ཞ་

གུཥ་ན། /གུཥ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) གུཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) གུཥ་ན་ཡང་རཥ་ཞུ་ཐྫོདྷ།

གེ་ཚ་སྲིཕ། /གེ་ཚ་སིཕ/ (མིང) (རྫོང) གེ་ཚ་ལྷ་ང་དྷང་

/གུཥ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) གུཥ་ཝཕཥ། (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་

ཕརྔོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྷིའུ་ཐང་ཟཕྲུར་དྷང་ཕརྡུངཥ་ཏེ་

བབྷ་ལཱི་སྒོ་གསུབྷ་གུཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཕག་ཟཙར་ནི་

ལུཕ་ཏེག་ཏེ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) གེ་ཚ་སྲིཕ་ཟདི་
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ཇ་རྩབྷ་སྦེ་འང་ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གེ་ཚ་སྲིཕ་ཟདི་

རྒྱར་འྫོངཥ་གྱོདྷ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐབྷཡ་ཁྲ་གོ་

གཥཡན་སྦེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕམྫོངབྷ་ཐ་གོང་སྫོབྷ་ཏྫོཕ་

ཅིག་གྱོདྷ་ནི་ཟདུག

ཨིདྷ།

/གོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྣ་ཕའི་ཐཕང་ནྫོ་

ག་ཡ། /གཟ་ཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆ་ཙང་། འྫོངཥ་

གིཥ་སྒྲ་ཐང་སྐཐ་ཚུ་ཚུཡ་ཟཛིདྷ་ནི། (ཁ) སྐཐ་གོ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ག་ཡ་རྒྱར་འྫོངཥ་དུཥ་ཆེདྷ་ཕརྩི་

སྐཐ་ལྡིཡ་ཕའི་སྐཐ་ཅིག་གོ་ཡི།

རྫོགཥ། (ཁ) མི་ག་ཡ། ཅ་ར་ག་ཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) ང་གིཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་ཟབྲུག་

སྲུང་ཞུ་ཕཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

གོ་སྐཕཥ། /གོ་ཀཕ/ (མིང) (རྫོང) སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་

གེ་ཥཡ། /གེ་ཥཡ/ ༡. (མིང) (ཕྫོཐ) (རྣབྷ) གླིང་གེ་ཥཡ་

ཎྫོ་ཐང་ཁེ་པདྷ་ཟབྱུང་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་སྐརཛྷ་ཅིག

རྒྱརནྫོ།

(ཁ) གའྫོག་ཟཏྫོཕ་ནིའི་གོ་སྐཕཥ། ཏི་རཱི་ཟཏྫོཕ་ནིའི་

/གེ་ཥཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མེ་ཎྫོག་གི་ཟེའུ་ཟབྲུ།

གོ་སྐཕཥ། (ཐཔེ) ཤེཥ་འྫོདྷ་བྷཏཡ་ཟཁྱོརན་སྦེ་སང་

གེགཥ། /གེག/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཕཡ་ཆཐ། (ཐཔེ)

ན་ཅིདྷ་ཤུར་རཥ་གའྫོག་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཏྫོཕ་

ཐ་རིཥ་གཡུཥ་ཁ་ཟགྱོ་ནི་ཟེཡཛྷ་ཐ་ཆཡན་གིཥ་
གེགཥ་རྐྱཕ་ཅི།
གེགཥ་ཆ།

/གེག་ཆ/ (མིང)

གེགཥ་ཕཡ།

/གེག་ཕཡ/

གེགཥ་བྱེཐ།

/གེག་ཇེ/

ནིའི་གོ་སྐཕཥ་འྫོཐ།

གོ་ཁྲཕ། /གོ་ཁྲཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་བྷཙྫོདྷ་

(ཆོཥ) ཕཡ་ཆཐ་ཀྱི་ཆ།

ཆ་ཕསྒོཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཟུགཥ་ཁཡ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་

(མིང) (ཆོཥ) རྐྱེདྷ་ཐང་ཕཡ་

ནའི་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་གྱོདྷ་

ཆཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
མི།

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གོ་ཁྲཕ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་

གྱོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

གོ་ཁི་སྦུག /གོ་ཁི་རྦུ/ (མིང) (རྫོང) ཁང་མིག་གི་སྦུག་

རྒེདྷ་ཏི། /རྒེདྷ་ཏི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕརྐོ་ནིའི་རག་ཆ་

ཕྲང་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ། (ཁ) གོ་ཁི་སྦུག་ལཱི་འྫོཥན་ཆེ་

བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཁ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

སྦུག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ག་ཡ་གོ་ཁི་

སྦུག་རཥ་གཡུ་ན་ཕརཕཥ་ཏེ་ཥག་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

སྦུག་ལཱི་ཕལབྷཥ་ཕཝག་ནུག

ན་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་རྒེདྷ་ཏི་གཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་

གོ་རྒྱ། /གོ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གང་རཱིང་ཅིག་

ནུག

ལཱི་ཕཥབྷ་བྫོ་གཎང་ཏངཥ་ཀྱི་ཙཐ་ཅིག (ཁ) གོ་རྒྱ་

གོ /གོའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷ་གསུབྷ་ཐང་། རགན་

ཆུང་ཀུ། གོ་རྒྱ་སྫོབྷ། གོ་རྒྱ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ)

གཉིཥ། ཟུཡ་རྩེ་དྲུག གོང་ཐང་བྷཏཟབྷ་ཟཇཟ་

སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་གོ་རྒྱ་སྫོབྷ་

གིཥ་ཕསྒོཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་གི་པྫོ་རྒཥ་ཚུ་གི་

ཟདུག
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གོ་རྒྱུ། /གོ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐན་ཐང་

གོ་ཆ། /གོ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

གཎབྷ་ལཱི་ཆ་འྫོཐན་ཐང་མེཐན། (ཐཔེ) བྫོ་ག་དེ་སྦེ་

ཐགྲ་ལི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རག་ཆ།

མེཐན་གི་གཎབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ཚིག་ཅིག (ཁ)

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་། གོ་ཁྲཕ།

སཕ་རཱིང་ཁོ་ལཱི་གོ་རྒྱུ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག
གོ་ཐགུ

/གོཟྫོ་རྒུ/ (གྱངཥ)

(ཁ) གོ་ཆ་ལཱི་ཐབྷག་ཆཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་

ཐབྷག་རྐྱཕ་ནཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་གོ་ཆ་ཟདི་ཚུ་

ཕརྒྱ་རངཥ་ན་ལཱི་གཅིག་གིཥ་ཆཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་

ཙངབྷ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།

གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གོ་ཐགུ་ཟདི་ལཱི་ཁར་

གོ་ཆོཐ། /གོ་ཆོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕཐ་

ཕཞི་ཐང་ཕཅུ་ཐགུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་

ཚུགཥ་ནི། (ཁ) གོ་ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བུ་གཅིགནྫོ་

ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཏི་རཱི་གོ་ཐགུ་གི་ཉོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕག་
ཟྫོང་ནུག

གོ་ཕརྒྱཐ།

ཟདི་གིཥ་པ་བྷ་ལཱི་ལཱ་རཱིཕ་ནི་ལཱི་གོ་ཆོཐ་ནུག
༢.

/གོཟྫོ་རྒེ/

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གོ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཁྱིབྷ་འྫོཐ་ནའི་གོ་ཆོཐ་

ཐགུ་རངཥ་ན་ལཱི་གཅིག་གིཥ་ཆཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་

ནཥ།

གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གོ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཁར་ཕཞི་

གོ་དྲུག

ཐང་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་གྲྭ་
/གོཟྫོ་རྔ/ (གྱངཥ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གོ་དྲུག་

དྲུག་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་

ལཱི་ཕརྒྱ་ཆ་གོ་དྲུག་ཏྫོཕ་སྟེ་ཧང་གསུབྷ་ན་ཏྫོདྷ་ནུག

ཨིདྷ། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གོ་ལྔ་ལཱི་ཁར་ཕཞི་ཐང་ཕཅོ་

གོ་ཕདུདྷ།

ལྔ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ལཱི་མི་

/གོཟྫོ་རྡུཥདྷ/ (གྱངཥ) (རྫོང)

གྱངཥ་ཁ་གོ་

ཕརྒྱཐ་རངཥ་ན་ལཱི་གཅིག་གིཥ་ཆཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག་

གྲངཥ་གོ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག
/གོཟྫོ་ཅི/ (གྱངཥ)

གྱངཥ་ཁ་གོ་ཕདུདྷ་

ཨིདྷ། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གོ་དྲུག་ལཱི་ཁར་ཕཞི་ཐང་ཕཅུ་

རངཥ་ན་ལཱི་གཅིག་གིཥ་ཆཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་གོཛྷ་

གོ་གཅིག

/གོཟྫོ་དྲུ/ (གྱངཥ) (རྫོང)

རངཥ་ན་ལཱི་གཅིག་གིཥ་ཆཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་གོཛྷ་

དྷང་རཥ་གཥྫོར་ཡཥ་ཏི་རཱི་གོ་ཕརྒྱཐ་ཏྫོཕ་ཅི།
གོ་ལྔ།

(ཁྱཐ) རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི། (ཐཔེ) གུཡ་

ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གོ་ཕདུདྷ་ལཱི་ཁར་ཕཞི་

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཐགུ་

ཐང་ཕཅུ་ཕདུདྷ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་

ཕཅུ་གུ་གཅིག་ཕཀརཛྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

སྐྱེཥ་རྫོ་གོ་ཕདུདྷ་རངཥ་ཥྫོ་ནུག

གོ་གཅིག་ལཱི་ཁར་ཕཞི་ཐང་ཕཅུ་གཅིག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

གོ་ཕཞི།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་ལཱི་སྐུགཥ་གོ་གཅིག་

/གོཟྫོ་ཕཞི/ (གྱངཥ) (རྫོང)

གྱངཥ་ཁ་གོ་ལྔ་

རངཥ་ན་ལཱི་གཅིག་གིཥ་ཆཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་གོཛྷ་

ཏྫོཕ་སྟེ་ཧང་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་ནུག

ཨིདྷ། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གོ་ཕཞི་ལཱི་ཁར་ཕཞི་ཐང་ཕཅུ་

ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཐགུང་རྫོ་གོ་ཕཞི་
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ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་བྷཚཐ་དེ་

གོ་ཐྫོདྷ། /གོ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་ཟདྲ།

གོ་ཏངཥ། /གོ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གང་རཱིང་ཅིག་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱིཥ་སཕ་ནའི་གཎབྷ་གྱི་གོ་ཐྫོདྷ་

ཕཞུགཥ་ནུག

(ཁ) ཚིག་གི་གོ་ཐྫོདྷ། བྫོ་གི་གོ་ཐྫོདྷ། ཐཔེ་ཆའི་གོ་

གི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ཚུར་ཅིག (ཁ) ཚིག་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ས་གོ་ཐགོ།

གི་གོ་ཏངཥ། ཐྫོདྷ་གྱི་གོ་ཏངཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

གོ་ཕར། /གོ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ས་གོ་ནིའི་

ཚུ་གི་ཡང་ཥྫོའི་རིག་ནའི་ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡིག་ཏྫོག་ཐང་ངག་ཏྫོག་སྦེ་གཝདྷ་ལཱི་ཕར་

ཚིག་ཐྫོདྷ་གོ་ཏངཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟདུག

སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་གོ་

གོ་ཏར། /གོ་ཐེ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཟཕུ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་

ཕར། ལཱ་གི་གོ་ཕར། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་གི་སྐོཡ་

ལཱིཥ་མི་ཏརཛྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཏཕ་དྷང་རཥ་གོ་

རཥ་མི་བྷང་ལཱི་གོ་ཕར་སྫོཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཏར་ཐཕྫོག་སྟེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་བླུགཥ་དེཥ།

གོ་ཕར་སྫོཐ། /གོ་ར་ཊོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གོ་ཐྫོག /གོ་ཐྫོ/

༡. (བ)

གོ་ཐྫོདྷ་ཕལཐ་དེ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཕར་སྫོཐ་
ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་བྷང་ལཱི་གམང་སྦྲའི་སྐོཡ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ། (ཁ) ཥ་

རཥ་གོ་ཕར་སྫོཐ་ནུག

ཆ་གོ་ཐྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཥ་གོ་ཟདི་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་

གོ་ཕར་ཟཕྲྫོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། /གོ་ར་ཕྲྫོཥ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཨིདྷབྷ་རཥ་གོ་ཐྫོག་ནི་བྷཥ།

གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་གྲ་བྷ་བྷཥ་གྲུ་བྷ་བྷཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/གོ་ཐྫོ/
༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ། (ཁ)

(ཐཔེ) ཁ་ཟཐེདྷ་ཟདི་གོ་ཕར་ཟཕྲྫོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་

ཅ་ར་ཡག་ཡྫོག་ཚུ་གོ་ཐྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཅ་ར་

ཐགོ་ས་རུཐ།

རྙིངབྷ་ཚུ་ཕཀོ་ཥ་མེཐ་ནཡ་གོ་ཐྫོག་ནཥ།

གོ་ཕསྡུཡ། /གོ་སྡུཡ/ (མིང) (རྫོང) མི་ངོབྷ་ཥྫོ་ཥྫོའི་གོ་

/གོ་ཐྫོ/
༣. (ཁྱཐ)

ཕ་ཚུ་སྦུག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་གྲོཥ་ཕསྟུདྷ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་

(རྫོང) བྫོ་ཁོག་ཆུང་ཀུ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་གོ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཐྫོག་ཟདི་གིཥ་དྷབྷ་འང་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཟྫོང་མི་

ལཱི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གོ་ཕསྡུཡ་གདྷང་ཐགོ།

ཕཏུཕ་ནཥ།

གོ་ཕསྡུཡ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ། /གོ་རྡུཡ་ཞེ་ཟཚྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང)

གོ་ཐྫོག་དྲགཥ། /གོ་ཐྫོ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱ་ཆུང་

མི་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་ཟཙྫོགཥ་ཏེ་གོ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་

དྲགཥ། (ཁ) མི་གོ་ཐྫོག་དྲགཥ། ཁྱིབྷ་གོ་ཐྫོག་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཐུཥ་མི་ཚུ་རབྷ་སྫོར་གྱི་སྐོཡ་

དྲགཥ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་གོ་ཐྫོག་དྲགཥ་དྷང་ལཱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་

གོ་ཕསྡུཡ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟཙྫོགཥ་གདྷང་ནུག

ནི་མི་ཟྫོང་།

གོ་གདྷཥ། /གོ་གནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་ཙཐ་ཐང་།
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ལྕོགཥ་གྲུཕ། ལཱ་གི་གདྷཥ་སྟངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཁ་འྫོཐ།

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ཥ། (ཁ) དྲག་

གོ་ཕྫོ།

ལྫོཥ་ཀྱི་གོ་གདྷཥ། ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ།

/གོཛྷ/ (མིང)

(ཕྫོཐ) ལ་ཐང་རཱི་ཎྫོ་ལཱི་རྫོངཥ་

སྫོཐ་མི་ཕ་རྒོཐ་ཀྱི་རིགཥ་ཅིག

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་གི་

གོ་བྷ་ཆོཐན། /གོ་བྷ་ཆོཥན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) པདྷ་བྷ་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་ཏྫོཕ་

ཏྫོགཥ་མི། (ཁ) མི་གོ་བྷ་ཆོཐན། ཅ་ར་གོ་བྷ་

ཨིདྷ།

ཆོཐན། (ཐཔེ) ཤིང་གོ་བྷ་ཆོཐན་ལུ་ལ་སྤུངཥ་ཕཝག་

གོ་ཟཔང༌། /གོ་པང/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐགེ་ཕ་ལཱི་

ནུག

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཏྫོཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་ཅིག (ཁ)

གོ་བྷཙྫོདྷ། /གོ་ཙྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་། ལྷའི་གོ་ཟཔང་། མིའི་གོ་

སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ། (ཐཔེ) ཐབྷག་

ཟཔང་། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ནིའི་

མི་ཚུ་གོ་བྷཙདྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རཥ་སང་ཕ་བྱིདྷ་དེཥ།

/གོ་པང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་ན་ལཱི་

གོ་རིག /གོ་རིག/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཐྫོདྷ་ལུདྷ་ཚུགཥ་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཏྫོཕ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ། (ཁ) བྷཁཥ་ནའི་གོ་

ནའི་རིག་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་གོ་རིག་ལུགཥ་

ཟཔང་། (ཐཔེ) བྷཁཥ་ནའི་གོ་ཟཔང་ཏྫོཕ་ཐགོ་ན་

ལྫོབྷ་ཟདུག

ཅིདྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སང་ཐགོ།

གོ་རིབྷ། /གོ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཟྫོག་གི་རིབྷ་ན།

གོ་ཕ། /གོ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

(ཁ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་རིབྷ། གྱར་གྱི་གོ་རིབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཕ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་གོ་རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གོ་ཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལུདྷ་ཏེ་ལྷཕ་ཐགོ།

གོ་ར། /གོ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཕསིར་ཐང་དྲྫོཐ་ར་

/གོ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གོ་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རཥ་ཕསྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཟུགཥ་ཁཡ་

གོ་ཕ་ཕར་རྫོག /གོ་ཛྷ་ར་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཐྫོདྷ་ཕྱི་

གྱོདྷ་ནིའི་གྱོདྷ་ཆཥ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་

ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) སྲིཐ་བྱུཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་གོ་ཕ་ཕར་

གོ་ར་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་གྱོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཐགོ།

རྫོག་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གོ་ལུ་གོ་ལུ་སྦེ། /གོ་ལུ་གོ་ལུ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གོ་ལུ་སྦེ་

གོ་ཕར་རྫོག /གོ་ཛྷ་ར་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རབྷ་གོ་ལུ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟགྱོ། ལཱ་གོ་ལུ་

ཕ་ཕར་རྫོག་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཆཡ་གཞིའི་སྐོཡ་

གོ་ལུ་སྦེ་ཟཕཐ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་གོ་ལུ་གོ་ལུ་སྦེ་

རཥ་གོ་ཕར་རྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྟྫོང་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

ཐག་ཚུ་ཕལཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གོ་ཕར་རྫོག་ནིའི་ཉེདྷ་

གོ་ལུ་སྦེ། /གོ་ལུ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་
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ཐང་ཙཕ་ཙཕ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་

གོ་ཥ་བྷཡ་པཕ། /གོ་ཥ་བྷ་པཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་

བག་གུ་ཟཛེགན་ཐ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟཛེག་ཐགོ།

ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་གོ་ཥ་བྷཡ་པཕ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྫོ་གོ་ལུ་སྦེ་ཞ། ལཱ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟཕཐ། (ཐཔེ)

གདྷཥ་བྷཡ་པཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གོ་ལཱིགཥ། /གོ་ལཱིག/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཏངཥ་ཐང་

ཟཕཐ་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚིག་ཐྫོདྷ་ཟདིའི་གོ་ལཱིགཥ་ཁག་གཉིཥ་

/གོ་ཥ་བྷ་པཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་

སྦེ་ཟདུག

གདྷཥ་བྷཡ་པཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ག ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

དྲི་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་གོ་རྫོག་ཟགྱོ་སྟེ་རདྷ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་

བྱེཐན་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་གོ་ཥ་བྷཡ་པཕ་དེཥ།

གོ་རྫོག /གོ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཕ་ཕྱི་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ)

(ཁ) གོ་ཥ་བྷཡ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རཥ་

སྦེ་བྲིཥ་ཐ་ནུག

གོ་ཥ་འཡ་སེང་། /གོ་ཥ་འ་སེང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་

གོ་ཤེཥ། /གོ་ཤེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གདྷཥ་འཡ་སེང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

གོ་ཤེཥ་དྷ་ཤེཥ། /གོ་ཤེ་ཉེདྷ་ཤེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་གི་

(ཐཔེ) ཁོ་དུཥ་ཅི་གོ་ཥ་འཡ་སེང་ཟཏྫོཕ་ནི་ཨིདྷ་ཟེཡ་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ཚུཡ་དྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

སཕ་དེཥ།

གོ་ཕ་ལུདྷ་ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ) མི་གོ་ཤེཥ་དྷ་ཤེཥ་ཚུ་

/གོ་ཥ་འ་སེང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ཕདེ།

གདྷཥ་འཡ་སེང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཁོང་གཉིཥ་དྷངཥ་ན་གོ་ཥ་འཡ་སེང་ཟཏྫོཕ་ནི་ཨིདྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ་ནི་དེ་གིཥ་གོ་ཥ་འཡ་སེང་དེཥ།

གོ་ཥ། /གོ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གོ་ཥ་འཡ་སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཞུང་ལཱི་ཕག་

བྷཥ།

གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་། /གོ་རྣེ་འ་སེང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གོ་གདྷཥ་བྷཡ་པཕ། /གོ་རྣེ་བྷ་པཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་

གོ་གདྷཥ་ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཕཀར་ཕའི་

གདྷཥ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་པཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྩ་ཕ་གསུབྷ་ལཱི་ཕག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཞུབྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གོ་གདྷཥ་བྷཡ་པཕ་

ཕ་ཅིདྷ་གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་ཏྫོཕ།

གཎང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

/གོ་ནཱུ་འ་སེང/ ༢. (བ) /བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་

/གོ་ནཱུ་བྷ་པཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་

གདྷཥ་ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཕཀར་ནི། (ཁ)

གདྷཥ་བྷཡ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ལུགཥ་

ཀྱིཥ་རཥ་གའྫོགན་ཚུ་གི་གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་ནི་

གདྷཥ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་པཕ་ནི། (ཁ) གོ་

གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་

ལྫོབྷ་བྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་གོ་གདྷཥ་བྷཡ་པཕ་ཐ་

ཟེཡ་གསུངཥ་དེཥ།

ནུག

གོང༌། /གོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གྱོདྷ་ཆཥ་ཚུ་གྱོདྷ་ནའི་
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སྐཕཥ་ལག་ཀོ་ཁ་ཐུག་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཁ)

གོང་ཅདྷ།

ཁེདྷ་ཇའི་གོང་བྷ་རྫོག་ནཡ་གྱོདྷ་སྫོཐ་ནུག

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གོ་གི་གོང་། ཁེདྷ་ཇའི་གོང་། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་

གོང་ཎྫོ་རིར་རི། /གོང་ཎྫོ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་

རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཕཀར་ཏེ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ་

ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རྐང་རིར་གོང་

ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་པྫོ་རྒཥ་ཚུ་གིཥ་གོ་

ཎྫོ་རིར་རི། རྫོ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི། (ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་

གྱོདྷབྷ་ཐ་རག་རྒྱདྷ་ཐང་གོང་ཕཀར་ནི་འྫོཐ།

ཕཐཟ་སྟེ་རྫོ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ལུ་ལ་ཟདུག

(རྫོང) ཚུཡ་ཉོ་ནི་ཐང་པཡ་ཕམྫོང་ནིའི་

གོང་ཎྫོག /གོང་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་སྫོབྷ་ངོ་བྷ་

རིདྷ། (ཁ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་གོང་། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་གོང་།

ཟདི་གི་བྷགུ་ལཱི་ཟཐེཕ་ཕཀར་ཟཕག་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཥའི་གོང་། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཅ་ར་ག་ཡ་གོང་སྫོབྷ་
ཨིདྷ་བྷཥ།

གོང/ ༤. (ཐབྱེ)
གོང/ ༥. (ཕྲཐ)
གོང/ ༦. (མིང)

(རྫོང) རིདྷ་གོང་ཆེ་དྲགཥ།

(ཁ) ཅ་ར་གོང་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་གོང་ཅདྷ་ཚུ་ཕཐག་

/གོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གོའི་གོང་གི་དྷང་དྷ་རཥ་

གོང/ ༣. (མིང)

/གོང་ཅེ/ (ཁྱཐ)

ཁུཡ་ཆ་བུངཥ་ཆུང་སུ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་གོང་
ཎྫོག་ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་དེཥ།

(ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གོང་ཏག /གོང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་ར་

(ཆོཥ) ལག་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྒར་ནཡ་རྐྱཕ་འྫོཐ་

(རྫོང) དྷང་ཁྲོར་གྱོཐན་གི་བྷཏཟབྷ་

ནའི་སྒ་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་བྷ་ཞུཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བང་

སྟུག་ནག་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གྱོཐ་ནའི་གོང་

ཁོག་གུ་རཥ་པཡ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏགན་ཅིག

ཟདི་སྟུག་ནག་ན་སྦེ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) རྟ་གུ་ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ཏེ་ཁ་གྱེདྷ་ཟཛེགན་ཐ་གོང་

གོང་ཟཁོཐ། /གོང་ཁོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡིག་ཏྫོག་གི་ལཱ་

ཏག་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ།

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་ཡིག་ཏྫོག་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་རྫོ་

གོང་ཏང༌། /གོང་ཏང/ (མིང) (ཆོཥ) རིདྷ་ཏང་།

རྒྱུཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལག་ལཱི་ཕཀོཐ་འྫོཐ་མི་ཟདི་

གོང་ཟཐུཥ། /གོང་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་གོང་ཐང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཟདི་གོང་ཟཁོཐ་ཀྱི་

སྤུཥ་ཙཐ་ཀྱི་ཁྱཐ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་གོང་ཟཐུཥ་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཐང་ན་དྷང་འྫོཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ།

མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ།

གོང་རྒྱདྷ། /གོང་རྒེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) དྷ་ཕཞའི་གོང་

གོང་ཕུགཥ།

གི་རྒྱདྷ་ཆ།

/གོང་ཕུ/ (མིང)

(རྫོང) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་

ཟཁོཐ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) པ་བྷའི་གོང་ཕུགཥ་

/གོང་རྒེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་རཥ་དྲ་ཕ་དྲ་ཕྱེཐ་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་གོང་ཕུགཥ་སྡུག་

ཀྱི་གོང་། (ཐཔེ) དྲ་ཕ་དྲ་ཕྱེཐ་ཀྱི་གོང་རྒྱདྷ་གུ་གསེཡ་

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཎང་ནུག

གོང་ཕུགཥ་དྷང༌། /གོང་ཕུ་དྷང/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་
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གི་ཁུག་དྷང་། (ཁ) པ་བྷའི་གོང་ཕུགཥ་དྷང། (ཐཔེ)

གོང་གཝྫོ། /གོང་གཝྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་

གོང་ཟཕེར། /གོང་ཕེ/ (མིང) (རྫོང) འཡ་རྒྱཥ་ནའི་

ལྕགཥ་ཀྱི་ལདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་གོང་གཝྫོ་

པབྷ་རྒཥ་ཅིག་གོང་ཕུགཥ་དྷང་སྫོཐ་ཐགོ།

གྱི་ཅུ་གཡུ་ན་གི་བྷགུ་རཥ་པཡ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གོང་ཟཕེར། ཤེཥ་འྫོདྷ་གོང་

ཐངུར་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཕེར། ཐནར་ཟབྫོཡ་གོང་ཟཕེར། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ག་

གོང་ཟྫོག /གོང་ཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལག་ཐང་ཟྫོག་

ཡ་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་
གཎང་གེ།

གོང་ཟཕེར་ཅདྷ།

/གོང་ཕེར་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

རྒྱཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦྱེར་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)
ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གོང་ཟྫོག ཞིང་གོང་ཟྫོག (ཐཔེ) དྷ་

(རྫོང) འཡ་

གཝྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་རྒདྷ་གཝྫོདྷ་གྱི་གོང་ཟྫོག་ཕྱེ་ཤེཥ་
ཐགོ།

(ཁ) རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་ཅདྷ། མི་སྟྫོཕཥ་གོང་

གོང་རིབྷ། /གོང་རིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷའི་རིབྷ་ན།

ཟཕེར་ཅདྷ། (ཐཔེ) ནུཕ་ཕྫོགཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་བྷང་

གོང་ལཕ། /གོང་ལཕ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གི་གོང་ལཕ་མི་

ལྫོཥ་གོང་ཟཕེར་ཅདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཨིདྷ།

ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཏེ་

གོང་བྷ། /གོང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) གོངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ལ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

གོང་བྷ་གིཥ་ཟྫོགབྷ་ལཱི་ཕརྩེ་གདུང་ཐང་བབྷཥ་སྐྱོང་

གོང་ལཕ་ཕཙེབྷ་དེཥ།

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

གོང་གལབྷ། /གོང་གལབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གོང་ཐང་

གོངབྷ། /གོཟྫོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་ཐང་དྷ་

གལབྷ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཙྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་རཥ་སྫོབྷ་ཐང་བྷཏྫོ་ཕའི་ཡུར།

གོང་ཥ། /གོང་ཥ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་

(ཐཔེ) གོངབྷ་ལཱི་ཟྫོགབྷ་གིཥ་ཕག་ཞུ་ཐགོ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོང་ཥ་ཨྫོདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་

/གོཟྫོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ལག་ཁ་ཐུག་ལཱི་

ཟབྲུག་གི་རྒྱརནྫོ་ཐང་ན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) གཡུཥ་གོངབྷ་གི་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་

གོང་གཥར། /གོང་སེར/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལག་ལཱི་

ཚུ་ཞིང་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

གོང་རྨེཐ། /གོང་རྨེ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་ར་

ཟྫོག་གི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གོང་གཥར་ལཡ་དུ་

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྒར་ནཡ་སྒ་རྐྱཕ་

ཨིདྷ།

ནའི་སྐཕཥ་ སྒའི་གོང་ཏག་ཐང་རྨེཐ་ཏག་གཉིཥ་

གོང་ཎྫོ་བྷ་བྷགུ། /གོང་ཎྫོ་བྷ་རྒུ/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་བྷ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་

གུ་གོང་ཎྫོ་ཕཀར་ཏེ་འྫོཐན་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་སྐཕཥ་སྒའི་གོང་རྨེཐ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཎགཥ་ཐགོ།

པྫོ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་གོང་ཎྫོ་བྷ་བྷགུ་ཕཞྫོ་སྟེ་
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ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཁ) གོབྷ་ཐེངཥ་གཅིག གོབྷ་ཐེངཥ་གཉིཥ་ར་

ནི་ཐང་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་དྷ་ཙ་ཐང་ཤི་ཆཐ་བྱུང་

ཅིག་ཁྱིབྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ལྷྫོཐ་ཅི།

གོཐ་ཁ། /གོཥ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་བྷཡ་བྷཥ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་གིཥ་གོབྷ་ཐེངཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་སྤྫོཛྷ་

ནའི་རྐྱེདྷ་ངདྷ། (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་གོཐ་ཁ་བྷ་ཟབྱུངབྷ་

གོབྷ་ཙཐ། /གོབྷ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) གོབྷ་ཏག་ཐང་

རཥ་ཕཟླྫོག་ཏཕཥ་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟདྲ། (ཁ) གོབྷ་ཙཐ་རིངབྷྫོ། གོབྷ་ཙཐ་ཐུང་ཀུ། (ཐཔེ)

གོཐ་ཆགཥ། /གོཥ་ཆ/ (མིང) (ཕྫོཐ) གོཐ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

གོབྷ་ཙཐ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་སྤྫོ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ཏག་རིང་ཥཡ་

གོདྷ། /གོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ཐང་ཕསིར་དྲྫོཐ་

མི་ལྷྫོཐ།

ལྡདྷ་ཥཡ་ཨུང་ཏག་བྷགུ་རཥ་པཡ་ཐཀྱུཥ་རིང་སུ་

གོབྷཥ། /གོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཅིག་ཐང་བྱུ་རིརབྷ་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

རཱིང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་

ཟབྲཥ་ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) ལཡ་

གི་གོབྷཥ། ཐཔེ་ཆ་ལྷག་ནིའི་གོབྷཥ། (ཐཔེ) ལཱ་

ནའི་གོདྷ། རྒྱ་གོདྷ། ཆུ་གོདྷ། ལ་གོདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་

ཟཕཐ་ནིའི་གོབྷཥ་ཚུཐ་ན་ཅིདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཟཇབྷ་

བྱཱཡ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་གོདྷ་གཥཡན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
གོབྷ།

/གོབྷ/ (མིང)

ཎྫོང་ཎྫོ་ཨིདྷ།

(རྫོང) རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་

/གོབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

རྐངབྷ་འཡ་ཟཐུ་སྟེ་ཥ་གོ་སྤྫོ་ཡི་སྤྫོ་ཡི་ཕཀར་ནི་ཅིག

ཟཕཐ་རཱིང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་དེ་སང་ཕ་ཚུཐ་ནི།

ཟགྱོཛྷ་ཐ་གོབྷ་སྤྫོ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་དེཕ་

(ཁ) གོབྷ་གའཥན། གོབྷ་གའྫོདྷབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་

(ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་གོབྷཥ་

ལྷག་ནི་ལཱི་གོབྷཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

གོབྷ་སྟཕཥ། /གོབྷ་ཎཕ/ (མིང) (རྫོང) རྐང་ནའི་གོབྷ་

གོབྷཥ་སྟྫོཕཥ། /གོབྷ་ཎྫོཕ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སང་ཕ་ཐང་

སྤྫོ་ཏངཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྐང་ནའི་

ཤུབྷཥ་ཚུཐ་ནའི་ནུཥ་ན།

གོབྷ་སྟཕཥ་ཕདེ་ཡ་ཕདེ་ཕཥ།

གོབྷཥ་ཟདྲིཥ། /གོབྷ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

གོབྷ་ན། /གོབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) གོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕཐ་རཱིང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་བྷཥ་

གོབྷ་ཏག /གོབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་

མྱྫོང་ཐང་སང་ཕ། (ཁ) གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཟདི་ གོབྷཥ་

སྐཕཥ་གོབྷ་སྤྫོ་ཕའི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཏག་རིང་ཥཡ་

གཤིཥ་ཐང་། བྷཥ་མྱྫོང། གོབྷཥ་སང་ཟེཡ་མི་ཚུ་

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གོབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྤྫོ་སྟེ་ཟགྱོ་
ནི་འྫོཐ།

གོབྷ་ཐེངཥ།

/གོབྷ་ཐེ/ (མིང)

ཐང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ས་ཥག་རྫོང་ནི་ལཱི་

གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཕཞྫོ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) གོབྷ་སྤྫོ་ཕའི་

གོབྷཥ་ན། /གོབྷ་ན/ (བ) (རྫོང) གོབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

སྐཕཥ་གོབྷ་གྱི་རདྷ་གྲངཥ་ཐང་ཙཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
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(ཐཔེ) གང་ར་གོབྷཥ་ན་དེ་ར་བྷཁཥ།།

གོཥ་ཆེདྷ། /གོཥ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཟབུ་ནའི་

ཐང་ཟདྲ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག (ཁ) རྒྱ་དྷག་གོཥ་ཆེདྷ། ཛྷ་ཡ་དྷ་

གོབྷཥ་བང༌། /གོབྷ་བང/ (མིང) (ཆོཥ) གོབྷཥ་སང་

གོབྷཥ་སང།

/གོབྷ་རྗང/ (མིང)

ཤུགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གོ་རའི་རིགཥ་

སིའི་གོཥ་ཆེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཏྫོང་གྲོར་ཐང་

(རྫོང) ལཱ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་

སྐུ་ཏང་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷ་ཨིདྷ།

སྦེ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་སང་ཕ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཟདི་ལཱི་

གོཥ་ཆེདྷ་སྟྫོང་རིར། /གོཥ་ཆེ་ཎྫོང་རི/ (མིང) (རྫོང)

གོབྷཥ་སང་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

གོཥ་ཆེདྷ་དུབྷ་སྦེ་ཕསྒྲིར་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག

གོབྷཥ་ཤུགཥ། /གོབྷ་ཤུག/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་གོཥ་ཆེདྷ་སྟྫོང་རིར་ཅིག་ཉོ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་དེ་སང་ཕ་ཏྫོཕ་ནའི་

ཟཕག་ཐགོ་ནཥ།

ནུཥ་ན། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་གོབྷཥ་

གྱ་གཅིག

ཤུགཥ་ཟདི་གིཥ་ཐ་རུཥ་རྫོག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་

/ཇཟ་ཅི/

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱཐ་ཅུ་

གུ་གཅིག་ཕཀརཛྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

བྷདྷྫོཛྷ་བྷཥ།

(ཁ) གྱ་གཅིག་ལཱི་ཁར་ཕཞི་ཐང་ལུཕ་གཅིག་

གོབྷཥ་གཤིཥ། /གོབྷ་ཤིཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཁོ་ཡའི་བུ་ལཱི་ཏི་རཱི་

ཟཕཐ་རཱིང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་བྷཥ་

ཕརྒྱཐ་ཅུ་གྱ་གཅིག་བྱིདྷ་ཐ་ནུག

མྱྫོང་ཐང་སང་ཕ། (ཁ) གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཐང་། རངཥ་

གྱང༌། /ཇང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་ལྕགཥ་རི་ར་

ལྫོཡ། སང་ཕ། བྷཥ་མྱྫོང། (ཐཔེ) གོབྷཥ་གཤིཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་གིཥ་ནཡ་ཟཆབྷཥ་ཏེ་

ཚུཐ་འྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་དྲག་ཟྫོང་།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཐང་། རྫོ་ཕརྩིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

རངཥ་ལྫོཡ་ཚུཐ་འྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་དྲག་

རྫོགཥ། (ཁ) ལྷ་ཁང་གི་གྱང་། ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང།

ཟྫོང་།

ལྕགཥ་རིའི་གྱང། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

གོཥ། /གོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གོ་ར་ཐང་ཟདྲ།

གྱང་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕརྡུང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

གོཥ་སྐུ། /གོཥ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་གུ་ཚེབྷ་

/ཇང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲྫོཐ་མེཐ་ནཡ་

དྲུཕ་ཟཐུ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཐང་། གོཥ་ཆེདྷ་དྲ་ཞིདྷབྷ་

ཕསིར་ཀྲག་ཀྲ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཁཛྷ་དྷང་གྱང་

རཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྐུ་རྟེདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནི་དེ་གིཥ་གདྷབྷ་

དྷང་ལཱི་གོཥ་སྐུ་སྫོབྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

མེཐ་ཥ་མེཐ་གྱང་ཐྫོ།

གོཥ་སྐུཐ། /གོཥ་ཀུཐ/ (མིང) (རྫོང) གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་

གྱང་ཁོག /ཇང་ཁོག/ (མིང) (རྫོང) གྱང་ཕརྡུངཥ་ཏེ་

སྐུཐན། (ཐཔེ) ཚེབྷ་དྲུཕ་ཀྱི་རག་ནཡ་གོཥ་སྐུཐ་ཆག་

རྐྱཕ་རྐྱཕ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་མི་སྫོཐ་མི་མེཐ་ནཡ་བྷཡ་ཞིག་

ན་ཅིག་ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག
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ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ་ཐང་ཡབྷ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ་གི་ཤུར་ལཱིཥ་ཏེ་

ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་གཟུགཥ་ཟཐཡ་ཏེ་དྷ་ཟུག་

ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཕཤུཡ་རྐྱཕ་སྟེ་དྷཛྷ་བྷཥ།

འྫོཐ་ནའི་གྱང། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་གྱང་ཁོག་
གྱང་ཁྱིབྷ།

/ཇང་ཆིབྷ/ (མིང)

རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་གྱང་

(རྫོང) ཥ་གིཥ་ནཡ་

གྱང་ཤུར། /ཇང་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གིཥ་ནཡ་

ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཁ) གྱང་ཁྱིབྷ་

ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་མི་སྫོཐ་མི་མེཐ་

ཏྫོག་གཉིཥ། གྱང་ཏྫོག་གསུབྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་

ནཡ་མེཐན་ཏར་ཏེ་ལཱིཥ་འྫོཐ་ནའི་ལྷག་བྷ། (ཁ) གྱང་

ཁྱིབྷ་ག་ཡ་གྱང་ཁྱིབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཤུར་ཟདི་ལཱི་གྱང་ཁོག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

གྱང་ལྡེཕཥ། /ཇང་རྡེཕ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱང་ཐང་རྩིག་

(ཐཔེ) སྤང་ཙར་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་གྱང་ཤུར་

ནའི་རྫོགཥ།

ལུ་ལ་ཟདུག

གྱང་གི་ལྡེཕཥ། /ཇང་གི་རྡེཕ/ (མིང) (རྫོང) གྱང་གི་

གྱངཥ་ཁ། /ཇང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷང་ཉུང་ཕལ་ནིའི་

རྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གྱང་གི་ལྡེཕཥ་ལཱི་རི་བྷྫོ་

ཙཐ་གཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གྱངཥ་ཁ་གཅིག

ཅིག་བྲིཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ། (ཐཔེ) ཧ་ནའི་གཉེཡ་ཁུག་དྷང་ལཱི་

གྱང་གི་རྫོགཥ། /ཇང་གི་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྱང་གི་

ཏི་རཱི་གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕྫོགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ཚུ་ག་ཡ་གྱང་གི་

གྱཐ་རྫོ། /གེ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

རྫོགཥ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

གིཥ་ཟཐུ་ཚུགཥ་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་ར་ལཱི་

གྱང་ཤིང༌། /ཇང་ཤི/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཐང་ཐཔེ་

གཅིག་དྷང་ལཱི་གྱཐ་རྫོ་བྷཏྫོང་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡི་གུ་ཐང་ནཡ་རིཥ་ཚུ་བྲི་

གྱཐ་རྩ། /གེ་མ/ (མིང) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ)

མེཐ་འྫོཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) གྱཐ་རྩ་ཅིག་གིཥ་རྫོ་སྫོབྷ་

རྫོའི་གྱང་ཤིང། ཤིང་གི་བང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཅིག་ཟཕག་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གྱང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་བྲིཥ་ཏེ་

གྱར། /གེའེ/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྫོཕ་ཕྲུག་གི་གྱར། ཤིང་གི་གྱར།

གྱང་ཤུགཥ། /ཇང་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་གྱར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཟགྱོ་ཕའི་ནུཥ་ཤུགཥ།

གཞུང་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་ག་ཡ་གྱར་

(ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་གྱང་ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ནཥ།

གྱང་ཕཤུཡ།

/ཇང་ཤུ/ (མིང)

གྱར་ཟགུན། /གེ་རྒུན/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཟདུདྷ་གྲྭ་

(རྫོང) ཕསིར་གྱིཥ་

ཙང་དྷང་ལཱི་སྦུག་གྲར་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་དྷང་གྱར་
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ཕཞུགཥན་ཐ་ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་ཟྫོག་རཥ་ཡ་གྱར་གྱི་

གྱི་ཟདི་གྱི་ཤུཕཥ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཅིག (ཁ) གྱར་ཟགུན་ལཱི་གྱར་ཟགུན་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་

པཡ་གཅཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་

བྷགུ་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི་ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་གདུང་ཁ་ཨིདྷ་མི་

གྱིཕ་བྷ། /གྱི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེའི་ཟྫོཐ་ཀྱི་

ཐང་། གྱར་ཟགུན་ཆུང་ལྫོཥ་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཅིག (ཁ) ལཱིཥ་ཀྱི་གྱིཕ་བྷ། ཤིང་གི་

གྲྭ་ཙང་ཐབུ་བྷཚཐ་བྷ་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

གྱིཕ་བྷ། རའི་གྱིཕ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཉིབྷ་ཙ་

གསུང་ཆོཥ་ཚུ་གྱར་ཟགུན་གིཥ་གདྷང་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཤིང་གི་གྱིཕ་བྷ་ཟཛུར་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ།

གྱི། /གི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་

གྱིཕ་ཕསིར། /གྱིཕ་སིར/ (མིང) (རྫོང) གྱིཕ་བྷ་པྫོག་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཎྫོག་ནི་ཐང་གཝྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་པྫོཐ་ཀུ་ཤིག་ཤི་ཕཅཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཟུཡ་རྫོགཥ་ཅིག་རྣྫོཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

ཥ་ཁཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ག་

རགན་ཕཤེཐ་ཥའི་གཡུ་ན་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཡ་ཤིང་གི་གྱིཕ་ཕསིར་ཟྫོག་ལཱི་ཟཛུར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཁ) ཙྫོཐ་གྱི། ཕཞྫོ་གྱི། (ཐཔེ)

གྱིབྷ་ཙི།

ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་གྱི་ཕཤེཐ་དེ་ཤིང་ཕཎྫོག་དེཥ།
/གི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་གཞུང་གི་

རྫོགཥ་གཉིཥ་རྣྫོཥ་འྫོཐན་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་སྤེར་ལྷ་

རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་

ཟཇུག་ནའི་ཟབྲེར་སྒྲའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) གོདྷ་གྱི།

གྱིཥ་གྱིབྷ་ཙི་ཥག་སྟེ་གོ་ར་དྲ་དེཥ།

ལྷབྷ་གྱི། ཐཡ་གྱི། ཤེར་གྱི། (ཐཔེ) ཤེར་གྱི་ཟྫོཐ་ཟདི་

གྱིཥ། /གྱི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་

ངེ་གི་མིག་ཎྫོ་ཁཡ་པྫོག་ཐྫོ།

གཞུང་གི་སྐཕཥ་སུ་རྗེཥ་ཟཇུག་དྷ་བྷ་ཡ་ར་ཕཞིའི་

གྱི་ཅུང། /གི་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གྱི་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཧ་

བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཇུག་ནའི་བྱེཐ་སྒྲའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) སྫོཕ་

ལཱི་ཟདི་གིཥ་གྱི་ཅུང་ཟདི་རག་ནཡ་ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ། ཟབྷ་གྱིཥ། ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱིཥ།

ནུག

ཤེར་གྱིཥ། (ཐཔེ) ཟབྷ་གྱིཥ་བ་ཕཟུང་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

གྱི་ཟཆབྷ། /གི་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནཡ་གྱི་

གྱུཡ། /ཇུཡ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕཤེཐ་དེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཡ་ཟཆབྷ། (ཐཔེ) ཚེཥ་

གྱུཡ་ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་བྫོ་སེབྷཥ་ཆོཥ་ལཱི་གྱུཡ་ནུག

ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་གྱི་ཟཆབྷ་ཅིག་འང་རྐྱཕ་དེཥ།
/གི་ཤུཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཡཥ་གོཥ་ཐང་ལ ྫོག་

ཀུའི་རིགཥ་ཚུ་དྲ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་ཟུཡ་

སྐཕཥ་སུ་རྗེཥ་ཟཇུག་དྷ་བྷ་ཡ་ར་ཕཞིའི་བྷཏཟ་བྷཡ་

གྱི་ཤུཕཥ།

གྱིབྷ་ཙི/ (མིང)

གྱེདྷ། /གེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཁ་བྷཡ་ཐང་ཀེ་ཀེ་

(རྫོང) གྱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་

མེདྷ་ནཡ་འཡ་ཕལ་སྟེ་གཞཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ལུཕ་ཐང་ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁ་གྱེདྷ། གྱེདྷ་གཞཡ་དྲགཥ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ནགཥ་ཀོ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཁོ་ཡའི་

གཡུཥ་ཁའི་རབྷ་ཟདི་གྱེདྷ་གཞཡ་དྲགཥ་སྦེ་ཟདུག
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གྱེདྷ་གཞཡ་དྲགཥ། /གེདྷ་གཞཡ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱེདྷ་

ནུག

(ཐཔེ) གྱེདྷ་གཞཡ་དྲགཥ་གུ་ཟཛེག་ནའི་སྐཕཥ་རིག་

(ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་ཐ་གྱོང་གུཐ་པྫོག་ན་ཅིདྷ་འཡ་རྒྱཥ་མི་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་གཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གྱོང་གུཐ། /ཇོང་གུཥ/ (མིང) (རྫོང) གྱོང་ཐང་ཟདྲ།

ན་ཕསྒྲིབྷ་ཐགོ།

ཟགྱོ།

གྱེཥ། /གེའི/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྱེ་ཐང་ཟདྲ།

གྱོང་རྒུཐ། /ཇོང་གུཥ/ (མིང) (རྫོང) གྱོང་རྒུཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཁ་གྱེཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཉིདྷ་བྷ་ལྫོ་ཞ་ཙཡཛྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་གྱོང་རྒུཐ་པྫོག་ཆེ་ནུག

ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ཁ་གྱེཥ་ཏེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

གྱོང་དྲགཥ། /ཇོང་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ངཡ་ཡེ་ཐང་ས་

གྱེཥ་གྱེཥན། /གེཥ/ (བ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཀྲག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཧ་ལཱི་གྱོང་དྲགཥ། གླང་

ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ་རཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ་ཟེཡ་

གྱོང་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་གྱོང་དྲགཥ་ཅིག་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་སྦེ་ཁ་གྱེཥ་
གྱེཥན་ཨིདྷ།
གྱོག་ཐྫོབྷ།

/ཇོ་ཐྫོབྷ/ (མིང)

ཟདུག

གྱོང་ནྫོ། /ཇོང་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཀྲག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) གྱོག་མུ་ཞ་མིའི་

གྱོང་པྫོག /ཇོང་པྫོག/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གུཐ་

ཐྫོབྷ་ཁ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ལྕེ་འང་རིངབྷྫོ་སྦེ་

པྫོག་ནི། (ཁ) གྱོང་པྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) གྱོང་པྫོག་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གྱོག་ཐྫོབྷ་གྱིཥ་གྱོག་མུའི་ཙང་

ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ག་ཡ་ཕཅོབྷ་ཞ་ཙཡ་དེཥ།

གྱོངཥ། /ཇོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤི་ཕ། ཚེ་

གྱོག་བྷྫོ། /ཇོ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་རིབྷ་ན་

རཥ་ཟཐཥ་ན། (ཁ) གྱོངཥ་ནི/ཐྫོ/ཥྫོ་ནུག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

གསུབྷ་སྦེ་ཕགོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་རྭཛྷ་ཐང་

རཥ་གྱོངཥ་འྫོཐ་ནའི་པབྷ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་

རྐང་རག་དྲུག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་

ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

སྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གྱོག་མུ་ལཱི་གྱོག་མུ་གདྷག་ཅུབྷ་

གྱོངཥ་མི།

ཐང། གྱོག་མུ་ཐབྷཡ་ཅུབྷ། གྱོག་མུ་མྫོ་རཱིབྷ།

/ཇོང་མི/ (མིང) (རྫོང)

ཧེ་བྷ་རཥ་ཤི་ཙཡ་

མི། ཚེ་ཟཐཥ། (ཐཔེ) གྱོངཥ་མི་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་

གྱོག་མུ་ཕར་དྷབྷ། གྱོག་མུ་ལ་ཡྫོགཥན་ཟེཡ་ཁག་

ཕ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྱཱཡ་སྤང་དྷང་རཥ་པཡ་གྱོག་

གྱོཐན། /གོཐན/ (མིང) (རྫོང) (རྙིང) རྩྭ་ཐང་ཤིང་གི་

མུ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟཐཕ་བྷ་ཞ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕ་ཐང་གླང་ར་ཥྫོགཥ་

གྱོང༌། /ཇོང/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ན་ཚུ་གི་ཁོག་ནཡ་ཞཥ་ཕཞུ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་དྷང་

ཁེ་བྷ་ཏྫོཕ་བྷ་ཙཐ་བྷ་རྩ་གུ་འང་ཏྫོ་པྫོག་ནི་ཅིག

ཁྲོར་ཅིག (ཁ) དྷྫོཡ་གྱི་གྱོཐན། གའག་གི་གྱོཐན།

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཙྫོང་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཟེཡ་གྱོང་པྫོག་ཆེ་

(ཐཔེ) གླང་ལཱི་རྩྭ་ཐང་ཆུ་བྷ་བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་གྱོཐན་སྐབྷ་
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ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

གྱོཥ་ཀོ་ཕརྩབྷ། (བ) (བྷ) (རྫོང) གྱོཥ་ཀོ་ཕསྡུ་ཐང་

ཀྱི་ཕྱི་ཁ་རཥ་གོ་ར་གིཥ་སྤུཡ་ནི། (ཁ) གཟུགཥ་ཁཡ་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

གྱོདྷ། /གོདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གྱོཥ་ཀོ་ཕརྩབྷ་ནིའི་ལཱ་ཅིག་

གོ་ར་གྱོདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ཁྲོབྷ་ཁཡ་
ཟགྱོ་ནི་སྦེ་གོ་ར་གྱོདྷ་དེཥ།
གྱོདྷ་གྱོདྷབྷ།

/གོཥདྷ་གོཥབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གྱོཥ་ཐནྫོདྷ། /ཇོ་ནྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཟཆཡ་
གཞི་ཚུ་གི་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི་གམྫོ་ཕྫོ་ཟདི་ལཱི་

གྱོདྷ་ཆཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་གྱོཥ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

གྱོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོ་ར་གྱོདྷ་གྱོདྷབྷ། གོ་

ཁྲོབྷ་ཁཡ་ལཱི་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཁྲཕ་གྱོདྷ་གྱོདྷབྷ། (ཐཔེ) མི་གོཥ་ཆེདྷ་གོ་གྱོདྷ་གྱོདྷབྷ་

གྲ། /དྲ/ (མིང) (རྫོང) ཟུཡ་ཐང་རྩེ། (ཁ) གོ་ར་གི་གྲ།

ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཚིག་གི་གྲ། (ཐཔེ) གོ་ར་ར་ལཱི་ཅིག་གྲ་གདྷབྷ་ལཱི་

གྱོདྷ་ཆཥ། /གོཥདྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་

ལྷྫོང་སྟེ་ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ།

གྱོདྷ་ནིའི་གོ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་མིང། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་

གྲ་ཁིག་ཁི། /གྲ་ཁི་ཁི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྲ་སྒྲིག་ཐང་ཀྲིག་ཀྲི་

གྱོདྷ་ཆཥ། རྒྱ་གཡ་གྱི་གྱོདྷ་ཆཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཚུ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ག་ཡ་གྱོདྷ་ཆཥ་གྱོདྷ་ཏེ་ཟྫོང་ནུག

ལཱི་གྲ་ཁིག་ཁི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

གྱོར་བྷདུཐ། /གྱོཥ་བྷདུཐ/ (མིང) (རྫོང) ཏགན་ཐང་

གྲི་གིང་། /ཌི་གིང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ནཐ་གླིང་གིང་གསུབྷ་

སྐུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷདུཐ་ཕུཐ་ཟཁྱོརཛྷ་ཟཇབྷ་

གྱི་དྷང་གསེཥ་རག་ནཡ་གྱི་ཕཤེཐ་དེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་

ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཏག་ནའི་གྱོར་བྷདུཐ།

ནའི་ཟཆབྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ཆར་དྷང་གྲི་གིང་གི་སྐུ་ཟཆབྷ་

སྐུཐ་ནའི་གྱོར་བྷདུཐ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་གུ་ཏགན་གྱོར་

གདྷང་དེཥ།

བྷདུཐ་སྦེ་ཕཎཕ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
གྱོཥ་ཀོ།

/ཇོ་ཀོ/ (མིང)

གྲུ་ཀག་ཀ

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/གྲུ་ཀག་ཀ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཡིཐ་ངེ་ཐིང་ངེ་

ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཝར་

ཟཆཡ་གཞི་ཐང་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ། (ཁ) ལཱ་གི་གྱོཥ་ཀོ།

ཟཚྫོབྷ་ཟཙྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་གྲ་ཟགྲིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁོང་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ལཱ་གི་གྱོཥ་

གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ

ཀོ་ཕརྩབྷཥ་དེཥ།

/གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྲུ་

ཕཞི་ཏེག་ཏེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཨེདྷ་ཎ་གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ།

གྱོཥ་ཀོ་ཕསྡུ། (བ) (བྷ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཕཞྫོ་གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཟདི་གི་ཕཞྫོ་ཟདི་

ལཱི་ཟཆཡ་གཞི་ཐང་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ལཱ་

ཧ་རྟག་ཡ་གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།

གི་གྱོཥ་ཀོ་ཕསྡུ་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་

གཡུཥ་ཁའི་མི་ཚུ་ག་ཡ་གྱོཥ་ཀོ་ཕསྡུ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
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གྲུ་ཕཞི་ཏེག་ཏེ།

/གྲུ་ཕཞི་ཏེག་ཏེ/

པཡ་ཁོ་གི་མིང་གཎབྷ་ངདྷ་ན་ཅིག་གྲགཥ་ཥྫོ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཨེདྷ་

གྲགཥ་ཅདྷ། /གྲ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྙདྷ་གྲགཥ་

ཎ་གྲུ་ཕཞི་ཏེག་ཏེ།

འྫོཐ་མི་ཐང།མིང་གཎབྷ་འྫོཐ་མི།

ཕཞྫོ་གྲུ་ཕཞི་ཏེག་ཏེ། (ཐཔེ) རྫོ་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་གྲུ་ཕཞི་
ཏེག་ཏེ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག
གྲུ་རབྷ་ར།

/གྲུ་རབྷ་ར/

གྲགཥ་ཟཐྫོཐ། /གྲ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྙདྷ་གྲགཥ་

ཐང་མིང་གཎབྷ་གྱི་ཐགོ་ནའི་རུ་ཕ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

གྲགཥ་ཟཐྫོཐ་ཅིག་ཟདུག

རཱིང་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་རྟག་ཡ་

གྲགཥ་ན། /གྲཟ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་གྲགཥ་ཐང།

གྲུ་རབྷ་ར་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།
གྲ་ཁིག་ཁི།

/གྲ་ཁིག་ཁི/

སྐཐ་གྲགཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

གྲང།

རཱིང་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཎྫོདྷ་སྐར་

ཐང་ཟདྲ།

ཐཔྱ་སྐར་ཚུ་ག་ཅི་ཡ་པྫོག་རཱིང་གྲ་རབྷ་ར་སྦེ་ཟཕཐ་
ནི་འྫོཐ།

གྲཕ་སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ།

/གྲཕ་ཌིཎྫོ་ཎྫོ/

/གྲང/ (མིང)

/གྲང/ (མིང)

(ཆོཥ) གྱང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

(ཆོཥ) གྲང་དྷཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གྲང་དྷ་སྟེ་ཐ་རུཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཡི་

(ཐབྱེ) (རྫོང) སྟཕཥ་

ག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་གྲཕ་སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ།

གྲང་དྷཐ།

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ལཱ་ག་ཡ་གྲཕ་སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་འཡ་སི།

/གྲང་ནཱུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་

ཕསིར་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཙ་དྲྫོཐ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་བྷཡ་བྷཥ་

གྲ་ཟགྲིག /གྲ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) གྲ་སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) གྲང་དྷཐ་

(ཐཔེ) རྫོ་ཆོག་གཎང་ནི་ཐྫོདྷ་རཥ་གྲ་ཟགྲིག་ཟཕཐ་ཐྫོ།

དྷ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཟུགཥ་ཕསིར་ཕདུགན་སྟེ་སྫོཐ་

གྲ་སྒྲིག /གྲ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་

ནི་མི་ཟྫོང།

ཟཕཐ་ཆོག་ཆོ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་གྲ་སྒྲིག

/གྲང་ནཱུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) དྷ་ཙ་འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་

ཟཆཡ་ཐངུར་གྲ་སྒྲིག (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཟཕཐ་ནིའི་ལཱ་

ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཀྱི་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་པྫོ་

གྲ་བྷ་བྷཥ་གྲུ་བྷ་བྷཥ། /གྲ་བྷ་བྷ་གྲུ་བྷ་བྷ/ (ཁྱཐ)

(ཐཔེ) གྲང་དྷཐ་ཏྫོཕ་ཐ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་

ཚུ་ག་ཡ་ཐ་རིཥ་རཥ་གྲ་སྒྲིག་སྦེ་འྫོཐ།

བྷཙདྷ་ཐང་བྷྫོ་བྷཙདྷ་གུ་ཏྫོཕ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

(རྫོང) སྐྱོདྷ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་

ཆེ།

ག་ཡ་གྲ་བྷ་བྷཥ་གྲུ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཕཝག་ནུག

གྲང་ཐམྱར། /གྲང་ཐམྱར/ (མིང) (རྫོང) ཐམྱར་ཁབྷཥ་

གྲགཥ། /གྲག/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱཕ་ནི། (ཁ)

ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་གྱང་ནིའི་སྡུག་ཕསྔར་

མིང་ངདྷ་ན་གྲགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་མྱྫོང་ཐགོ་ནའི་གདྷཥ་ཅིག (ཁ)
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གྲང་ཐམྱར་ལཱི་དྷང་གསེཥ་ཐབྱེ་ཕ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

/གྲང་མེཐ/ ༢. (གྱངཥ) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་བྷ་ཆོཐན།

གྲང་ཐམྱར་དྷང་མི་སྐྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་

གྲངཥ་ཙཐ། /གྲང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་བྷང་

གྲང་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ། /གྲང་ཐམྱར་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་སྫོབྷ་སྦེ་ནི་ཟདི་གིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་གི་

ཕའི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཉུང་གི་ཙཐ་གཞི། (ཁ) སྫོཕ་ཕྲུག་གི་གྲངཥ་ཙཐ།

བུཡ་ཅདྷ་ཐང༌། ཆུ་བུཡ་རྫོར། ཥྫོ་ཏབྷ་ཏབྷ་ན། ཀྱི་

གྲངཥ་ཙཐ་འང་བྷང་སུ་ཅིག་འྫོཐ།

ཧུཐ་ཟེཡ་ཕ། ཧ་ཆུ་ཟེཡ་ཕ། ཨུཏྤར་ལཡ་གཥ་ན།

གྲངཥ་རཥ་ཟཐཥ་ན།

ནཐ་བྷ་ལཡ་གཥ་ན། ནཐ་བྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ལཡ་གཥ་ན་

རཥ་ཟཐཥ་ན། བྱེབྷ་གྲངཥ་རཥ་ཟཐཥ་ན་ར་

(ཐཔེ) ཕྱི་བྷ་གྲང་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ་དྷང་མི་སྐྱེ་ནིའི་ཏཕཥ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟ་བྷཡ་འྫོཐ་ནའི་བྱེབྷ་ཚུ་

ཤེཥ་ཕསྒྲིག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

གྲངཥ་རཥ་ཟཐཥ་ན་ཨིདྷ།

གྲང་ཕ། /གྲང་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གྱང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

གྲང་བྷ་དྲྫོདྷ་བྷ།

༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

བྷ་ཟཐུང་མི་ཚུགཥ།

(རྫོང) གྲང་

གྲངབྷྫོ་དྲྫོདྷབྷྫོ། /གྲངབྷ་དྲྫོཥབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོཐ་སི་སི་

དྷཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གྲང་ཕ་གྲང་གཞི་གི་དྷཐ་འྫོཐ་

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཙ་ཕའི་དྲྫོཐ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་འྫོཐ་མི་ཅིག

ན་ཅིདྷ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཁ) ཆུ་གྲངབྷྫོ་དྲྫོདྷབྷྫོ། ཇ་གྲངབྷྫོ་དྲྫོདྷབྷྫོ། ཕཞེཥ་སྒོ་

གྲང་གཞི། /གྲང་གཞི/ (མིང) (རྫོང) གྲང་དྷཐ་ཐང་ཟདྲ།

དྲངབྷྫོ་དྲྫོདྷབྷྫོ། (ཐཔེ) ཥ་ཙཐ་ནའི་དྷང་ལཱི་ཆུ་འང་

(ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་གྲང་གཞིའི་སདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

གྲངབྷྫོ་དྲྫོདྷབྷྫོ་ཨིདྷ་ནཥ།

གྲངཥ། /གྲང/ (མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།
/གྲང་ཀ/ (མིང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྲངབྷྫོ་

དྲྫོདྷ་བྷ། (ཐཔེ) (ཁ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཇ་གྲང་བྷ་དྲྫོདྷ་

གྲང་ཕ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གྲངཥ་ཀ།

/གྲང་བྷ་དྲྫོཥ་བྷ/

དྲྫོདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆུ་གྲང་བྷ་དྲྫོདྷ་བྷ། ཇ་གྲང་བྷ་

/གྲང་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གྲང་དྷཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/གྲང་ཛྷ་གྲང་གཞི/ (མིང)

(ཆོཥ)

གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏི་རཱི་གྲངཥ་

ཕཅཥ་གྱང་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཥའི་ཥ་གོ་ཕརྒྱཐ།

གྲང་ཕ་གྲང་གཞི།

/གྲང་ལུ་རྡེ་ན/ (ཁྱཐ)

གྲབྷ་སི་གཐདྷ། /གྲབྷ་སི་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཕར་

(ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་གཐདྷ་ཁྲ་

གྲངཥ་ཟཕྫོཡ། /གྲང་རྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁའི་

ཅདྷབྷ་བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་རཥ་ཡརན་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཙཐ་གཞི། (ཁ) མིའི་གྲངཥ་ཟཕྫོཡ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕཞུགཥ་ལ་གུ་གྲབྷ་སི་གཐདྷ་

ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་མིའི་གྲངཥ་ཟཕྫོཡ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག

གྲངཥ་མེཐ། /གྲང་མེཐ/ ༡. (གྱངཥ) (ཆོཥ) གྲངཥ་

གྲར། /གྲེའེ/ (མིང) (རྫོང) གྱར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

གདྷཥ་དྲུག་ཅུའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

འང་ཐཔེ་ཆ་ཤེཥ་ནའི་གྲར་ཁཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།
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གྲར་ཕལབྷ། /གྲེའེ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྔོཛྷ་ཞུ་ཕའི་

རིགཥ་ཚུ་ཕཥང་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་

(ཐཔེ) ཕསྔོཛྷ་ཞུཛྷ་ཐ་གྲར་ཕལབྷ་ཕུར་ཐགོ།

དེཥ།

སྐཕཥ་ཆོ་ག་ནའི་གྱར་བྷཇུག་ལཱི་ཕུར་ཕའི་འྫོདྷ།

ཕཥང་རཥ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་གྲིཕ་ཕཥང་ཅིག་གདྷང་

གྲཥ། /གྲེའེ/ (མིང) (རྫོང) ས་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

གྱིབྷ།

སྫོཕ་ཕྲུག་གི་གྲཥ། རྒ་ནའི་གྲཥ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་

གྲཥ་ཁ།

/གྲེ་ཁ/ (ཕྲཐ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) སྐུཐན་ཐང་ཏགན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཁརཛྷ་ཐ་ཐང་སབྷ་་ནའི་སྐཕཥ་ཐབྷ་

གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་རྟ་ག་ཡ་དྷྫོཡ་གྱི་གྲཥ་
ཚུཐ་ཥྫོ་ནུག

/གིབྷ/ (བ)

དྲགཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི།

(ཁ) ཏག་ནའི་བྷདུཐ་ཕུཐ་གྱིབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཅ་ར་

(རྫོང) ས་ཁ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟདི་ཏགན་གིཥ་ཕསབྷཥ་ན་ཅིདྷ་གྱིབྷ་ནི་ཕཟུབྷ་

(ཁ) སྫོཕ་ཕྲུག་གི་གྲཥ་ཁ། ཤིང་གི་གྲཥ་ཁ། (ཐཔེ)

ཅིག་ཟདུག

ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མིའི་གྲཥ་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟཆབྷ་གྱི་

གྱིབྷཥ།

གྲཥ་ཁ་ལཱི་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

/གིབྷ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱིབྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཏག་ནའི་བྷདུཐ་ཕུཐ་གྱིབྷཥ་ནུག/ཤིག

གྲི་གིང༌། /གྲི་གི/ (མིང) (རྫོང) རག་ནཡ་གྱི་ཕཤེཐ་དེ་

(ཐཔེ) ཤིང་གུ་ཕསབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་ཏགན་གི་བྷདུཐ་

རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཟཆབྷ། (ཁ) གྲི་གིང་གི་ཟཆབྷ།

ཕུཐ་གྱིབྷཥ་ནུག

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་གྲི་གིང་གི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

གྲིབྷ་ལྷྫོཐ། /གྲིབྷ་ལྷྫོཐ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱིབྷ་ལྷྫོཐ་ཐང་

གྲི་གུག /གྲི་གུ/ (མིང) (རྫོང) གྱི་ཅུང་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟླ་

ཟདྲ།

ཕྱེཐ་ཐང་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་ཆ་

གྱིབྷ་ལྷྫོཐ། /གྱིབྷ་ལྷྫོཐ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏགན་ཐང་

ཡའི་རྩེ་ཕཀུགན་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག

སྐུཐན་ཚུ་གི་ཕྫོ་གི་གྱིབྷ་ལྷྫོཐ། (ཁ) ཏག་ནའི་ཕྫོ་གི་

(ཐཔེ) ལྷ་ཙྫོགཥ་ར་ལཱི་ཅིག་གི་ཕག་ལཱི་གྲི་གུག་

གྱིབྷ་ལྷྫོཐ། སྐུཐ་ནའི་ཕྫོ་གྱིབྷ་ལྷྫོཐ། (ཐཔེ) ཏགན་

ཕསྣབྷ་ནི་འྫོཐ།

ཟཁར་ཟཁརཛྷ་ཟདི་གི་ཕྫོ་གྱིབྷ་ལྷྫོཐ་ཕལ་ནི་ཟཕཐ་

གྲིཕ། /གྲིཕ/ (མིང) (རྫོང) མི་གམང་ཕའི་རཥ་ལཱི་

ཐྫོ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་པྫོག་ནའི་གདྷྫོཐ་ན་ཅིག (ཁ) གྲིཕ་ལཱི་ཐབྷ་

/གྱིབྷ་ལྷྫོཐ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ཧིང། (ཐཔེ) སྐུཐན་

གྲིཕ་ཐང་། ཕམྫོག་གྲིཕ། སྐྱེ་གྲིཕ། ཤི་གྲིཕ། ཕག་

གྱིབྷ་ལྷྫོཐ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གྲིཕ་པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྷ་ཕཥང་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཛྷ་ཐང་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆ་ཟདྲ་སུ་སྦེ་ཕཞྫོ་

གྲིཕ། ཞཥ་གྲིཕ། ཡུག་གྲིཕ། བྷཛེ་གྲིཕ་ར་

གྲུ། /གྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་ནིའི་

ཁྲུཥ་གཥྫོར་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གྲུ་ཆེདྷ། གྲུ་ཆུང། (ཐཔེ) གྲུ་ལཱི་

གྲིཕ་ཕཥང། /གྲིཕ་ཥང/ (མིང) (རྫོང) མི་གམང་ཕའི་

ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
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གྲུ་སྐྱ། /གྲུ་ཅ/ (མིང) (ཆོཥ) གྲུ་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ་ར་

(ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་རཥ་པཡ་གྲུ་རབྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཞདྷ་སྐྱ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

ལཱི་ཅིག་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་

གྲུ་རབྷ་རབྷ། /གྲུ་རབྷ་ར/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྲུ་རབྷ་ར་

ཅིག

ཕཞང་རབྷ་རབྷ་གྲུ་རབྷ་རབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ

གྲུ་གུ། /གྲུ་གུ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲུ་གོ་ཐང་ཟདྲ།

གྲུ་གསུབྷ། /གྲུ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟུཡ་གསུབྷ་སྦེ་

གྲུ་ཆཡ། /གྲུ་ཆཡ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཆཡན།

འྫོཐ་ནའི་ཐབྱིཕཥ། (ཁ) ཥ་གྲུ་གསུབྷ། གདྷབྷ་གྲུ་

གྲུ་ཐཡ། /གྲུ་ཐཡ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཁ་ཕཟེཐ་དེ་གྲུ་

གསུབྷ། (ཐཔེ) ཐབྱིཕཥ་གྲུ་གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ་

པཡ་ཚུཡ་ཟཐེདྷ་ཕཐཟ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲུའི་གུ་སྤྲིང་མི་

དྷང་ཆུ་སྫོབྷ་ཅིག་འང་ཟདུག

ཁ་ལ། (ཐཔེ) གྲུ་ར་ལཱི་ཅིག་གྲུ་ཐཡ་གྱིཥ་ཟཐེདྷ་ཕཐཟ་

གྲུཕ། /གྲུཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྲུཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཁ) ཐྫོདྷ་ཐག་གྲུཕ་ནུག (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གི་

གྲུ་ཐནྫོདྷ། /གྲུ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གྲུ་གཎང་མི་གམྫོ་

ཐུགཥ་རྗེ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གྲུཕ་

ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) གྲུ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གྲུ་དྷང་ར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཅི།

གྲུ་ཙི། /གྲུ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཟབུ་ནའི་ཤུཕཥ་ཀོ་

གྲུཕ་ཆུ།

རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྐུཐན་ཐང་གོ་རའི་རིགཥ་

གྲུཕ་ཆུ/ (མིང)

(རྫོང) བབྷ་ཚུ་གིཥ་གྲུཕ་

རྟགཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ། (ཁ) གྲུཕ་

ཟཇབྷ་ལྕུག་ལྕུག་ཐང་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཅིག (ཁ)

ཆུ་ལཱི་སྒྲུཕ་ཆུ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བུབྷ་ཏང་

གྲུ་ཙི་སྐུཐན། གྲུ་ཙི་ཟྫོདྷ་ཇུ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་

སྐུ་རྗེཥ་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གྲུཕ་ཆུ་འྫོཐ།

གིཥ་གྲུ་ཙི་ཟྫོདྷ་ཇུ་ཅིག་གྱོདྷ་ནུག

སྒྲུཕ་ཆུ།

གྲུ་ཕཞི། /གྲུ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) ཟུཡ་ཕཞིནྫོ་ཆ་ཡ་ཙཐ་

/ཌུཕ་ཆུ/

(མིང) (རྫོང) གྲུཕ་ཆུ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) སྒྲུཕ་ཆུ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་རཥ་སྒྲིཕ་ཐག་ཟྫོང་།

གཞི་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐབྱིཕཥ། (ཁ) ཤིང་གྲུ་

གྲུཕ་ཆེདྷ། /གྲུཕ་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་

ཕཞི། ཁ་ལ་གྲུ་ཕཞི། (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་ཟདི་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་

ལཱིགཥ་དྷང་རཥ་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

ཟདུག

ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཕརྒྱཐ་ཐང་། འང་དྷ་སྐུ་ཚེ་

གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ /གྲུ་ཕཞི་ཀ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྲུ་ཕཞི་

གཅིག་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུགཥ་ནའི་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་

ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཞྫོ་གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ།

གྲུཕ་གང་རཱིང་ཏྫོཕ་ནའི་སྐྱེ་བུ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། (ཁ)

ཨེདྷ་ཎ་གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ། (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཟདི་ཧ་རྟག་

གྲུཕ་ཆེདྷ་ཏི་ལི་ན། གྲུཕ་ཆེདྷ་དྷ་ཡྫོ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཡ་ཕཞྫོ་གྲུ་ཕཞི་ཀག་ཀ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་གྲུཕ་ཆེདྷ་ལུ་ལ་ཡ་བྫོདྷ་ནུག

གྲུ་རབྷ། /གྲུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) གྲུ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ།

གྲུཕ་རྟགཥ། /གྲུཕ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་
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རབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་བྷཆོག་ཐང་ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་ཐངོཥ་

བྷཁཥ་ན་ཟདི་ཚུ་གིཥ་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཕཞིའི་ཐཔེ་ཆ་ལུ་

བྷཙདྷ་ཆེ་ཕའི་རྟགཥ་ཐང་བྷཙདྷ་བྷ། (ཐཔེ) གྲུཕ་ན་

གྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ། /གྲུབྷ་ཏ་སྨྲ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་

གྲུཕ་ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་སྐྱེ་བུ་ཚུ་གིཥ་སྟྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་འ་

ལ་ཕརྩབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་བབྷ་ཚུ་གིཥ་གྲུཕ་རྟགཥ་སྟྫོདྷ་སྟྫོདྷབྷ་

ལཱིགཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཕལཐ་མི། (ཁ) དྷང་ནའི་

ལུ་ལ་འྫོཐ།

གྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ། ཕྱི་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ། (ཐཔེ)

གྲུཕ་ཏྫོཕ། /གྲུཕ་ཏྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ཆོཥ་

ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་ཟཔགཥ་ནའི་ཡུར་ལཱི་གྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་

ལཱིགཥ་དྷང་རཥ་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

ཕ་ལུ་ལ་བྱུང་ནུག

ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཕརྒྱཐ་ཐང་། འང་དྷ་སྐུ་ཚེ་

གྲུཕ་ན། /གྲུཕ་ན/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ་

གཅིག་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུགཥ་ནའི་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་

གྱིཥ་བྱུང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གྲུཕ་གང་རཱིང་ཏྫོཕ་ནའི་སྐྱེ་བུ། (ཁ) གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཥ་ཡ་ས་

/གྲུཕ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་

ན། གྲུཕ་ཏྫོཕ ་ལ་ཕ་རི་ན། གྲུཕ་ཏྫོཕ་གླིང་ཡཥ་ར་

བྷཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཏྫོཕ་ནའི་བྷཆོག་

ཕྫོ་ཟདི་གྲུཕ་ཏྫོཕ་དྷ་ཡྫོ་ན་ཨིདྷ།

གྲུཕ་ནའི་སྫོཐ་ན། /གྲུཕ་ནའི་ཅོཐ་ན/ (མིང) (རྫོང) གྲུཕ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཏཻ་རྫོ་ན་གི་སྫོཕབྷ་གམྫོ་

ཐང་ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ།

གྲུཕ་ཏྫོཕ་ན། /གྲུཕ་ཏྫོཕ་ན/ (མིང) (རྫོང) གྲུཕ་ཏྫོཕ་

ཏྫོཕ་ནའི་སྫོཐ་རབྷ། (ཐཔེ) བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་བྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གངཥ་ཁྲོཐ་རི་ཁྲོཐ་ལཱི་གྲུཕ་ན་ཏྫོཕ་

ཏྫོཕ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་སྫོཐ་ན་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནའི་བབྷ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

གྲུཕ་ནའི་ཐཕང་ཕྱུག /གྲུཕ་ནའི་ཐཕང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང)

གྲུཕ་བྷཏཟ། /གྲུབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་རིགཥ་གང་

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཏེ་བྷཆོག་ཐང་

རཱིང་ཅིག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་རྣབྷ་རྟྫོག་གི་སྒྲོ་ཕཎགཥ་ནའི་

ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཙཡ་མི། (ཁ) གྲུཕ་ནའི་

ཆ་གཝདྷ་ཚུ་ཕཀག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཡང་གི་བྫོ་ལཱི་འང་

ཐཕང་ཕྱུག་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཐག་སྦེ་ཟཏཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་དེ་གྲུཕ་ནཟབྷ་ཐབྷ་ཕཅཟ་

(ཐཔེ) གྲུཕ་ནའི་ཐཕང་ཕྱུག་ཚུ་གིཥ་སྒྲུཕ་རྒྱུཐ་ཀྱི་

སྟེ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཚུར་དེ་རཥ་གཝདྷ་མེཐ་ཟེཡ་བྷདྷྫོ་སྟེ་

ཕསྟདྷ་ན་སྤེར་གདྷང་ནུག

ཏག་ཕཅཐ་ནའི་ལ་ཕའི་ཆ། (ཁ) གྲུཕ་བྷཏཟ་ལཱི་བྱེ་

གྲུཕ་ཟབྲཥ། /གྲུཕ་ཌེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

བྲག་སྨྲ་ཕའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཐང་། བྷཐྫོ་སྡེ་ནའི་གྲུཕ་

ནའི་ཟབྲཥ་བུ་ཐང་ཤུར། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཕལ་ཕའི་

བྷཏཟ། སེབྷཥ་མབྷ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ། ཐབུ་བྷ་

གྲུཕ་ཟབྲཥ། ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཟཕཐ་ཟཕཐ་ཕའི་གྲུཕ་

ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཟེཡ་ཁག་ཕཞི་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་

ཟབྲཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གྲུཕ་
ཟབྲཥ་འྫོཐན་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།
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གྲུབྷ་གཐདྷ། /གྲུབྷ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གྲབྷ་སི་གཐདྷ་

ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་ཡ་ཎྫོ་ཀེ་ཕ་བྷངཡབྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ཅིག་འང་ཐིང་ཕཝག་ནུག

ཅིག (ཁ) གྲོབྷ་ཟདི་ཡང་ལཱིགཥ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕུདྷ་སུབྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་གྲུབྷ་གཐདྷ་

ནའི་སྔོ་སདྷ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྤང་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་མི་

གྲུབྷ་དྷཐ། /གྲུབྷ་དྷཐ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་ཆུ་

ཙྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་རཥ་རྩ་ཆེ་

ཟབུཡ་ཐང་སྤྫོ་ཡྫོ་ཏྫོདྷ་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ)

ལྫོཥ་ཅིག་ཕཝགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕཞུགཥ་གྲར་ཕུདྷ་

གྲུབྷ་དྷཐ་ཟདི་ཟབུ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་ཅིག་

སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟགོ་ཐང་ན་ཡ་གྲོབྷ་དྲང་

ཨིདྷ།

དེཥ།

གྲེ། /གྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

གྲོགཥ། /གྲོག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ནའི་

གསེཥ་ཅིག

ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་ལྫོ་ཙང།

གྲོ་ཕྫོ་ལཱིང༌། /གྲོའུ་ལཱིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་

/གྲོག/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་གྲོགཥ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་

བབྷ་སྒྲ་སྒྱུཡ་བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱའི་ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ཐང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷཏཡ་ཕཀར་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་

རྫོང་ཁོངཥ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) གྲོ་ཕྫོ་ལཱིང་ལཱི་བབྷ་

གྲོགཥ་སྐར། /གྲོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་

གཐདྷ་ཥ་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གདྷཥ་ཕྫོཐ་ལྷྫོ་བྲག་

གྲོགཥ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོན་ཨིདྷ།

བྷཡ་ན་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཐདྷ་ཥ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

གཉེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་སྐར་ཕ་ཐང་ཕཥྫོཐ་

གྲོ་བྷ། /གྲོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) གྲོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷབྷཥ། (ཐཔེ) གྲོགཥ་སྐར་མེཐ་ན་ཅིདྷ་གཉེདྷ་

ཕཞུགཥ་གྲར་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ན་ཡ་གྲོ་བྷ་དྲངཥ་ཐགོ།
གྲོ་ལི།

/གྲོ་ལི/ (མིང)

གྲོགཥ་ངདྷ།

(རྫོང) གླང་རྨྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་

གྲོགཥ་ངདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ཡང་

སྦུག་ལཱི་ཕཡ་བྷཛེཡ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་ནིའི་

འང་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་ལཱི་ལྫོཡ་ཟྫོང་།

ཏགན་རྫེ་ཀོ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གླང་རྨྫོཥ་ཀྱིཥ་
གྲོ་ལི་སབྷ་ཏག

/གྲོ་ལི་སབྷ་ཏ/ (མིང)

གྲོགཥ་བྷཆེཐ། /གྲོག་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕརྩེ་གདུང་ཐང་ཐག་སྣང་ཕསྐྱེཐ་སྫོཐ་ནའི་

(རྫོང) གླང་གི་གྲོ་

ཆ་ཡྫོགཥ།

ལི་ཐང་སབྷ་ཏག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

གྲོགཥ་ནྫོ། /གྲོག་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག

གྲོབྷ།

/གྲོཥབྷ/ (མིང)

ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་

གཉེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕལྫོར་གྱི་བྷགུ་ཎྫོ་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཟ་ཤིང་གི་

གཥ་ཤིང་གུ་གྲོ་ལི་ཐཔྱང་དེཥ།

/གྲོ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

གྲོགཥ་ཕྱྭ། /གྲོ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཆ་

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཇོ་ཁུ་སི་ཐེ་ཐང་

ཡྫོགཥ་སྫོབྷ་ནའི་སྐཕཥ་བྷཐུདྷ་མི་བྷཐུདྷ་ཕལ་ནིའི་
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ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) གྲོགཥ་ཕྱྭ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་

ཟཆཡ་གཞི་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) གློག་

གྲོགཥ་ཝདྷ་ནའི་ཝདྷ་ཟཐུཥ། /གྲོ་ཞེདྷ་ནའི་ཞེདྷ་ཐུཥ/

རཥ་ཟགུར་ཅིག་ཕཞྫོ་ཙཡ་ནུག

ན་ཅིདྷ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཕསྫོབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

མེའི་ཟཕྲུར་ཁང་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་

(མིང) (རྫོང) རྨགན་ཐང་གདྷཥབྷྫོ་གཉིཥ་བྷ་

གྲོགཥ་ཕཤེཥ

ཕསྒྲིགཥ་ནཡ་ཁ་ཟབར་ཕའི་སྐཕཥ་ཕཀོ་མི་ཟདི་

ཚུགཥ་ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ།

གིཥ་སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་ཝདྷ་ཟཐུཥ། (ཐཔེ) གྲོགཥ་ཝདྷ་

ཁཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ལཱ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་སྟེ་སྫོཐ་མིའི་

ཐགོན་ཨིདྷ།

གཡུཥ་ཙདྷ།

གྲོགཥ་ཡབྷ། /གྲོ་ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཐང་

གྲོང་ཁྱེཡ། /གྲོང་ཁེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་ཙདྷ་སྫོབྷ།

ཡྫོགཥ་ཡབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལཱ་གི་གྲོགཥ་

གྲོང་ཆོག /གྲོང་ཆོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་དྷང་

ཡབྷ། བྷ་ཐངུར་གྱི་གྲོགཥ་ཡབྷ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་

རཥ་པཡ་གཎང་ནི་འྫོཐ་ནའི་རིབྷ་གྲོ་ཐང་ཆོ་གུ།

དྷང་རྒྱར་ཁཕ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་
གྲོགཥ་ཡབྷ་ན།

གྲོང་སྡེ། /གྲོང་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཙདྷ། (ཐཔེ)

གྲོང་དྷང་རཥ་པཡ་མི་སྡེ་ཝཕཥ་ཎྫོག་གི་རཥ་རིབྷ་

/གྲོ་ཡབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཐང་

ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཡྫོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཕྱི་རྒྱར་རཥ་

གྲོང་ཡུར། /གྲོང་ཡུར/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ལཱ་

གྲོགཥ་ཡབྷ་ན་ལུ་ལ་ཟདུག
གྲོགཥ་ཡབྷ་བྷ་ཐངུར།

ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི་ཚུ་གི་གཡུཥ། (ཐཔེ) གྲོང་
ཡུར་ལཱི་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཞིང་རྨྫོ་དེཥ།

/གྲོ་ཡབྷ་བྷ་ཐངུར/ (མིང) (རྫོང)

གཝདྷ་རཥ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཐང་ཡྫོགཥ་ཡབྷ་སྦེ་ཏྫོཕ་འྫོཐ་

གྲོང་གཡུཥ་སདྷ་ན།

ནའི་བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) ཞབྷ་ཟདི་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་
/གྲོ་ཡབྷ་ཙྫོ་ན/

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་ཕའི་ལཱ་ཟགདྷ་ཟཕག་མི་གཡུཥ་
ཁའི་མི་ཅིག (ཐཔེ) གྲོང་གཡུཥ་སདྷ་ན་གིཥ་ཙ་

(མིང) (རྫོང)

རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཐང་ཡྫོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་མིའི་སྡེ་ཙདྷ།

རིབྷཥ་དྷ་མི་ཚུ་ལཱི་སདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཚུ་ཝར་

གྲོང་གསེཕ། /གྲོང་སེཕ/ (མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་ཙདྷ།

ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་དེཥ།

གྲོགཥ་ཡབྷ་རཥ་ཟགུར།

/གྲོ་ཡབྷ་ལུ་གུཥར/

/གྲོང་གཡུཥ་རྨེདྷ་ན/ (མིང་) (རྫོང)

གཡུཥ་སྒོ་དྷང་རཥ་པཡ་གཥྫོ་ཕའི་ཝཕཥ་ཎྫོག་བྱིདྷ་

གྲོགཥ་ཡབྷ་བྷ་ཐངུར་རངབྷ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།
གྲོགཥ་ཡབྷ་ཙྫོགཥ་ན།

(མིང་) (ཆོཥ) བྫོ་གཎཐ་

གྲོང༌། /གྲོང/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཁྱིབྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་

ནའི་ཝདྷ་ཟཐུཥ་ཚུ་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སྫོཐ་

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

/གྲོག་ཤེ/

གྲོངཥ།

/གྲོང་/ ༡. (བ)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

(མིང་)

(རྫོང) རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཐང་ཡྫོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/གྲོང་/ ༢. (བ)
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(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཤི་

(སྐུར) (ཆོཥ) ཕཀྲོངཥ་ཐང་ཟདྲ།
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གྲོཐ་ན།

/གྲོཐ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) གྱོཐན་ཐང་ཟདྲ།

ཆོཐ། ཙྫོགཥ་ནའི་གྲོཥ་ཆོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

གྲོར། /གྲོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྡུག་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་གྲོཥ་ཆོཐ་ཚུ་ག་ཡ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་

ཕསྔར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རཥ་ཏཡ་ནི། (ཁ) སྡུག་

པཕ་ཕཝག་ནུག

ཕསྔར་རཥ་གྲོར་ནི/ཐྫོ/ཥྫོ་ནུག (ཐཔེ) ཡང་སྡུག་

གྲོཥ་ཟཆཡ། /གྲོཥ་ཆཡ/ (མིང) (རྫོང) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཕསྔར་རཥ་གྲོར་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ནའི་ལཱ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གསུང་གྲོཥ་ཀྱི་གཞི་སྦེ་ཕཀོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟགོ་

/གྲོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལཱ་ཟགདྷ་གྱི་

ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་གྲོཥ་ཟཆཡ་

གདྷཥ་ཡུདྷ་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) སྐུ་དྲུང་གྲོར་ནི/ཐྫོ/ཥྫོ་

ཕཀོཐ་ནུག

ཡི། (ཐཔེ) ནདྨ་འང་ཐགོདྷ་སྡེ་གི་བབྷ་གྲོར་ཥྫོ་ནུག

གྲོཥ་ཏྫོ།

གྲོར་གྲོརཛྷ། /གྲོཥ་གྲོཥཛྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྡུག་

ནའི་ཏྫོ་ཡིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་

རྒྱཥ་ཟདི་ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་གྲོར་གྲོརཛྷ་
༢. (ཁྱཐ)

གྲོཥ་ཏྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀོཐ་ཅི།

གྲོཥ་ཕསྡུཡ། /གྲོཥ་སྡུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ག་ཅི་

(རྫོང) གདྷཥ་ཡུདྷ་རྫོགཥན་རྫོགཥན།

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་རིག་ན་ཕརྗེ་ཥྫོཡ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕསྟུདྷ་

(ཐཔེ) རྣབྷ་རྒྱར་རྒནྫོ་གྲོར་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ།

གྲོར་ཙྫོགཥ།

/གྲོཥ་ཙྫོ/ (མིང་) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) གསུང་གྲོཥ་གདྷང་

ནའི་སྐཕཥ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་གྲོཥ་ཏག་ཆོཐ་འྫོཐ་

ཕསྔར་རཥ་ཏཡ་ཏཡཛྷ། (ཐཔེ) རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་
ཨིདྷ།

/གྲོཥ་ཏྫོ/

གྲོཥ་སྦུག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ཟཆཡ་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ར་

གཞིའི་གྲོཥ་ཕསྡུཡ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་ཁོང་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྱི་རཱི་ཞ་སྫོར་

ཆ་ཁྱཕ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ།

རྫོགཥ་ཏེ་གྲོར་ཙྫོགཥ་ཞ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/གྲོཥ་སྡུཡ་ཞེ་ཚྫོབྷ/ (མིང)

(རྫོང) གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཙྫོགཥ་ནའི་

གྲོཥ། /གྲོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་ཐང། གཎབྷ།

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ། (ཐཔེ) གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

གྲོཥ་ཕཅུཐ། /གྲོཥ་ཅུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་

ཅིག་གདྷང་ཐགོ་ནི་བྷཥ།

ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་བྫོ་གི་ཕཅུཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གྲོཥ་ཕཅུཐ་

གྲོཥ་ཐནྫོདྷ། /གྲོཥ་ནྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) དྲདྷ་སྐུར་ཐང་

མེཐ་ནའི་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕསཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གྲོཥ་ཐནྫོདྷ་ཅིག་

གྲོཥ་ཆོཐ། /གྲོཥ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) གསུང་གྲོཥ་

ཡིག་ཙང་གི་རྩ་ཕ་ཕཞུགཥ་ནུག

གདྷང་ཏྫོག་རཥ་ཏག་ཕཅཐ་འྫོཐ་ནའི་ཕཅུཐ། (ཁ)

གྲོཥ་ཙྫོགཥ། /གྲོཥ་ཙྫོག/ (མིང) (རྫོང) གྲོཥ་ཕསྡུཡ་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་གྲོཥ་ཆོཐ། ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུའི་གྲོཥ་

ཐང་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་ཟཕཐ་ནིའི་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་

224

225
ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་གྲོཥ་ཙྫོགཥ་དྷང་རཥ་ཡ་ཏག་

གྲྭ་ཆཥ། /གྲ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཆོཥ་ནའི་དྷ་

གྲོཥ་གཞི། /གྲོཥ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཕཅཐ་ཕཅཐན་ཨིདྷ།

ཕཞཟ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་གྲྭ་ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

དྷང་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ཐགོ་ནའི་རིགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་

གྲྭ་ན། /གྲ་ན/ (མིང) (ཕྫོཐ) ཐགེ་སྫོང་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་

ཚུ་ གོ་རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ཏྫོ། (ཐཔེ)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གྲྭ་ན་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་རབྷ་

ཙྫོགཥ་ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུགཥ་རཥ་ ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཕཐཟ་སྟེ་བྫོདྷ་དེཥ།

ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷ་ གྲོཥ་གཞི་ཚུ་གཏེདྷ་

གྲྭ་པཐ། /གྲ་ཕེ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གི་པཐ་

ཟབེཕཥ་ཟཕཐ་ཡི།

ཅུང་གཟ་ཕཡ་གཞཡ་སྟེ་ཟཕག་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ)

གྲོཥ་ལྫོག /གྲོཥ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) གསུང་གྲོཥ་གདྷང་

ཐགེ་སྫོང་གི་གྲྭ་པཐ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་གྲྭ་པཐ་

ནིའི་རཥ་རིབྷ་ཐང་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་

དྷང་རཥ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།

འྫོཐ་ནའི་ཡིག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་གྲོཥ་

གྲྭ་ཙང༌། /གྲྭ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཟདུདྷ་ནའི་སྡེ།

ལྫོག་ཚུ་ག་ཡ་ཅོག་སྒྲོབྷ་གུ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

(ཁ) གཞུང་ཐགེ་ཟདུདྷ་གྲྭ་ཙང། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་

གྲྭ /ཟགྲ/ ༡. (གྲོགཥ) (རྫོང) མིང་ཚིག་གཝདྷ་གྱི་ཚིག་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གསུང་ཆོག་གདྷང་དེཥ།

གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ཕའི་སྐཕཥ་སྫོཕ་སྫོང་ཐང་སྫོང་ཕརཡ་

གྲྭ་ཙང་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ། /གྲ་ཙང་ལྷདྷ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་གོ་ཨིདྷབྷ་སྦེ་སྟྫོདྷ་

ཙང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཚུ་གི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ཕག་ལཱ་གདྷང་མི་

ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཁ) སྫོཕ་གྲྭ། ཕལཐ་གྲྭ། སྒྲུཕ་གྲྭ་

ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཡིག་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

ཙང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་དེཥ།

གྲྭ་རྫོག /གྲ་རྫོ/ (མིང) (ཕྫོཐ) ཐགེ་སྫོང་ཕགྲེཥན།

/གྲ/ ༢. (གྲོགཥ) (ཆོཥ) ཟུཡ། (ཁ) གྲྭ་ཟདི་གྲ་ཟེཡ་

གྲྭ་ལག /གྲ་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཕཞུགཥ་

བྲི་སྫོར་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཆོཥ་གོཥ་ཀྱི་གྲྭ་ཚུ་ག་ཡ་

ཥའི་ཁང་མིག (ཁ) ཐགེ་སྫོང་གི་གྲྭ་ལག (ཐཔེ) གྲྭ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག
གྲྭ་ཁང་།

ལག་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཕག་ཐཔེ་གཟིགཥ་ཏེ་

/གྲ་ཁང་/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཕཞུགཥ་

ཕཞུགཥ་ནུག

ཥའི་ཁང་ཁྱིབྷ།

གྲྭན། /གྲན/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་གི་

གྲྭ་རྒཥ། /གྲ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་རྫོ་དྷ་རྒཥ་

གཞིཥ་ཁ་དྷང་སྫོཐ་དེ་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) གྲྭན་ཚུ་

རྒཥན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་གི་ཕྱི་ཁཡ་གྲྭ་

གིཥ་བ་བྷའི་ཕག་ཞུ་དེཥ།

རྒཥ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

གླ། /གླ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཟཐུཥ།
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(ཁ) ཤིང་ཟཐུ་ཟཐུ་ཕའི་གླ། ཎྫོག་ཙི་ཕརྐོ་ཕརྐོ་ཕའི་

གླ་རྩི། /གླཟ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གླ་ཅུབྷ་

གླ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་གླ་སྫོཐ་ཐགོ།
༢. (མིང)

པྫོའི་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་སདྷ་རིགཥ་ཅིག

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ཅ་ར་གའྫོག་ཕཀོར་

(ཐཔེ) རྐྱར་ཅུང་དྷང་གླ་རྩི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཟདུག

ཕཀོར་ཕའི་ཟཐུཥ། (ཁ) ཟཕྲུར་གླང་གི་གླ། སྣུབྷ་

གླ་ཙཐ། /གླ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) གླ་ཆའི་ཙཐ་གཞི། (ཁ)

ཟཁོཡ་གྱི་གླ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་གླ་ཙཐ། རཥ་མིའི་གླ་ཙཐ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཞིང་རྨྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཟཕྲུར་གླང་གི་གླ་ཏི་རཱི་སྟྫོང་

ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་གླ་ཙཐ་ཕསྒྲིག་ཐགོ།

ཕྲག་གཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

གླགཥ། /གླཟ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་ལཱི་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

གླ་ཟཁོཡ། /གླ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང) གླ་ཆ་ལུདྷ་ཏྫོག་

ཅདྷ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ)

རཥ་མི་ཐང་ཁུཡ་ཆ་ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་སྐྱེར་མི་སྣུབྷ་

དྷྫོཡ་གྱི་གླགཥ་དྷང་ཡྫོ་ཁྱི་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་གླ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གླགཥ་ཁ། /གླཟ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གླགཥ་ཐང་ཟདྲ།

གླ་ཅུབྷ། /གླ་ཅུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་འྫོཐ་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གླགཥ་ཁ་ལཱི་གུཡ་སྤུཕཥ་ཏེ་

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཀྱག་སྨུགན་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཀ་ལ་ཐང་

སྫོཐན་བྷཥ།

ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་པྫོའི་ཁ་ལཱི་བྷཆེཛྷ་འྫོཐ་མི་

གླགཥ་ཁེར། /གླཟ་ཁེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཅིག (ཐཔེ) རའི་སྐེཐ་ན་ལཱི་གླ་ཅུབྷ་ཐག་ན་ཅིག་སྫོཐ་

ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) གླགཥ་ཁེར་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ནུག

ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་གཟིག་ཧ་རྒཥ་ཟདི་ལཱི་གླགཥ་ཁེར་

གླ་ཆ། /གླ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) གླ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རཥ་

ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

གླང༌། /གླང/

མིའི་གླ་ཆ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) རགན་ཚུ་
ལཱི་གླ་ཆ་སྫོཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་པྫོ། (ཁ) གླང་ཕ་མེདྷ།

གླ་ཟཐུཥ། /གླ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་

གླང་རྒྱ་ཙ། གླང་འང་ཀུ། གླང་བྲང་གླང་ར་ཥྫོགཥ་

གླ་ཆའི་ཟཐུཥ། (ཁ) གླ་ཟཐུཥ་ཆུབྷ་ཟཇར་ནི། གླ་

ན། (ཐཔེ) ཧ་རིང་དྷང་གླང་གཉིཥ་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཐུཥ་ཅ་ར་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་

གླང་ཀོ། /གླང་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) གླང་ཤི ་ཤི་ཕའི་

འྫོཐ་ནའི་གླ་ཟཐུཥ་སྦེ་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་ཅིག་སྫོཐ་ནི་

ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་གླང་ཀོ་ཟཕུཡ་ཏེ་

ཨིདྷ།

ཏགན་དྲ་དེཥ།

གླ་ལྤགཥ། /གླ་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གླ་ཅུབྷ་

གླང་སྐོཡ།

གྱི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་གླ་ནགཥ་ཅིག་

/གླང་ཀོ/ (མིང)

(རྫོང) གླང་རྨྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་

ལཱི་གླང་རྨྫོཥ་ཀྱིཥ་གླང་གཝྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཐངཥ་

ཕཀོ་ཕཝག་ནུག

ཟཐེདྷ་ཏེ་གླང་ལཱི་ཕསྟྫོཐན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

226

227
གླང་རྨྫོཥན་ཟདི་གིཥ་གླང་སྐོཡ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་རྐྱཕ་

ཟདུག

གླང་སྐཐ། /གླང་ཀེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གླང་གིཥ་རྐྱཕ་ནི་

གཅིག་གིཥ་དུཥ་ཡུདྷ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་སྒོཡ་ཕའི་ཙཐ་

ཅིག་རྐྱཕ་དེཥ།

གཅིག་ཐང་། ཆུ་ཞིང་གླང་ཐྫོ་ཕཞི་གྱིཥ་ཨེ་ཀཡ་

དེཥ།

/གླང་ཐྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཞིང་རྨྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་གླང་ཐྫོ་

འྫོཐ་ནའི་སྐཐ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་གླང་སྐཐ་
༢. (མིང)

གཞི་ཅིག (ཁ) སྐབྷ་ཞིང་གླང་ཐྫོ་གསུབྷ་གྱི་ཨེ་ཀཡ་

(རྫོང) གླང་སྐོཡ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གཅིག་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།སྐབྷ་ཞིང་གླང་ཐྫོ་གཅིག་དྷང་

(ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་གླང་སྐཐ་ཅིག་འང་ཟཐེདྷ་ནི་

ཌིཥ་ ༣༣.༣ ཐང་། ཆུ་ཞིང་གླང་ཐྫོ་གཅིག་དྷང་

ཟདུག

ཌིཥ་ ༢༥། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཥ་གླང་ཐྫོ་གཅིག་དྷང་ཙྫོཐ་

གླང་ཅུ་རྭཛྷ། /གླང་ཅུ་ཡྫོའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་

ཕསྲེ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རཥ་པཡ་ཨུང་ཏག་བྷགུ་རཥ་གླང་གི་རྭཛྷ་ཐང་ཆ་

གླང་ནྫོ་ཆེ། /གླང་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) གླངབྷྫོ་ཆེ་ཐང་

ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་སྦེ་ཞ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཐུདྷ་ན་སྤུདྷ་ཕཞིའི་གྲངཥ་སུ་གླང་ནྫོ་ཆེ་

ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཙྫོཐབྷ་གླང་ཅུ་རྭཛྷ་

ཅིག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕརྔོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

གླང་ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /གླང་ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

/གླང་ཅུ་ཡྫོཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གླང་ཆུང་ཀུའི་རྭཛྷ།

སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་འྫོཐ་ནའི་གླང་ནྫོ་བྷཆོག་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་གླང་ཅུང་རྭཛྷ་ཅིག་ཕཀོ་ཕཝག་

ཏུ་གྱུཡ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་

ནུག

ཕུརཛྷ་ཐ་གླང་ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཅིག་འང་ཕུར་དེཥ།

གླང་ཅུང་། /གླང་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གླང་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

གླང་བྷ་ཤིང༌། /གླང་བྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕསིར་

པྫོ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་གླང་ཅུང་ཐྫོ་ཆ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་རྨྫོ་དེཥ།

དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཥ་ལཱི་ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་

གླང་ཆེདྷ་ཏར་ཐཀཡ། /གླང་ཆེ་ཐེ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་ཨེ་པཱར་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཆ་ཟདྲ་

གླངབྷྫོ་ཆེ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་བྷཆེ་ཕ་དྲུག་ལྡདྷ་ཅིག

སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་སཕ་ཅུང་མེ་ཎྫོག ་ལཡཛྷ་ཐ་

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ཡུབྷ་གྱི་ལྷུབྷཥ་སུ་

ཟབུཕ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་

ཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཐགཟ་ལྡདྷ་གྱི་གདྷཥ་རཥ་བྷཡ་

ཕཐཟ་སྟེ་གླང་བྷ་ཤིང་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག

གླང་ཆེདྷ་ཏར་ཐཀཡ་གྱི་རྣབྷ་ན་སྦེ་བྫོདྷ་ནུག

གླང་རྨྫོཥ། /གླང་རྨྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གླང་རྨྫོ་ཕའི་

གླང་ཐྫོ། /གླང་ཐྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གླང་ཆ་གཅིག་ལཱི་

སྐཕཥ་གླང་གི་རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་ཁ་མིག་ཕཤེཐ་དེ་ཟགྱོ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གླང་ཐྫོ་གཅིག གླང་ཐྫོ་གཉིཥ་

མི། (ཐཔེ) གླང་རྨྫོཥ་ཟདི་གིཥ་གླང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཚུ་ལཱི་གླང་ཐྫོ་གཉིཥ་

རྨྫོ་དེཥ།
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གླང་རྨྫོཥན། /གླང་རྨྫོཥན/ (མིང) (རྫོང) གླང་རྨྫོཥ་ཐང་

སྐྱེཥ་ན་གླང་རྫོ་ན། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ན་གླང་རྫོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གླངབྷྫོ་ཆེ།

གླང་སྣ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) གླང་རྨྫོཥན་ཟདི་གིཥ་གླང་སྒོཡ་དེཥ།
/གླབྷ་ཆེ/ (མིང)

རླུང་རྟ་ཕཥག་ཐྫོ།

(རྫོང) རྩྭ་ཐང་རྫོ་ཟཐཕ་ཞ་

མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཟུགཥ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་

སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་གླངབྷ་ཆེ་
གླངབྷྫོ་གྱོཐན།

/གླབྷ་གོཐན/ (མིང)

(རྫོང) གླང་ལྷ་ཐང་ཟདྲ།

གླང་རྫོ་བྷ། /གླང་རྫོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་བུབྷྫོ་སྐྱེ་

བྷཐྫོག་ཏར་ཐཀཡ་ཐང་། ལྷ་ན་རིངབྷྫོ། རྣབྷ་ཅོ་
ཅིག་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

/གླང་རྣ/ (མིང)

གཉིཥ་རྩིཛྷ་ཐ་གདྷབྷ་རྫོ་གླང་གི་རྫོ་ལཱི་པྫོག་མི། (ཁ)
ཞ་བྷྫོ་གླང་རྫོ་བྷ། (ཐཔེ) རྩིཥན་གིཥ་ཞ་བྷྫོ་གླང་རྫོ་

(རྫོང) བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་

བྷའི་ཐྫོདྷ་རཥ་སྐྱེ་རྩིཥ་ཕལ་དེཥ།

ཥ་སྐབྷ་ཥ་ཐང་བྱེ་ཏང་དྷང་ལཱི་སྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་

གླང་ལྷ། /གླང་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

གཟུགཥ་སྫོབྷ་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་ཨོར་ཀོ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ལཱི་ཏྫོག་ཟྫོག་བྷའི་ནཡ་གའཕ་ཐང་སྒོའི་ཕཡ་

ནའི་ཁཡ་གཟ་ཕཡ་བ་ལྷག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱེ་

བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཏཐ་རཥ་པཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་གླང་གི་ལྷ་ན་

ཏང་དྷང་ལཱི་མི་ཅིག་གླངབྷྫོ་གྱོཐན་གུ་ཕཝྫོདྷ་ཟགྱོ་

ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

དེཥ།

གླང་ལྷ་ཟདི་རྒྱཥ་ན་ཅིདྷ་སེང་གེ་ཐང་སྟག་ར་ཥྫོགཥ་

གླང་ལུཕ། /གླང་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་

ནའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྦེ་འང་ཕཞྫོ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) གཡུཥ་

གཟུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཁྱུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་དྲེག་ན་

ཁའི་ཁྱིབྷ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཚུ་གླང་ལྷ་ཕཀར་ཏེ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

ཐག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རཥ་ཅིག (ཁ)

གླངབྷྫོ་ཆེ་བྷཆེཛྷ། /གླངབྷ་ཆེ་ཆེཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གླངབྷྫོ་

གོ་ར་ཟཁྱུ་ནིའི་གླང་ལུཕ། གོ་ར་ཟཁྱུ་ནིའི་གླང་

ཆེ་གི་ལྷ་ནའི་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་རཥ་ཥྫོ་རིངབྷྫོ་

ལུཕ། (ཐཔེ) ལྫོ་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་རགན་གླང་ལུཕ་

སྦེ་འཡ་སྫོག་སྟེ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

ཕཎཕ་སྟེ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཐགོ།

ལཱི་གླངབྷྫོ་ཆེ་བྷཆེཛྷ་སྫོབྷ་ཆ་གསུབྷ་ཟདུག

གླང་རྫོ། /གླང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

གླང་བྷ།

རཥ་གླང་པྫོག་ནའི་གདྷབྷ་རྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

/གླང་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) གླང་བྷ་ཤིང་ཐང་ཟདྲ།

གླཛྷ། /གླཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གླ་ཅུངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བུ་ཟདི་གདྷབྷ་རྫོ་གླང་རྫོ་པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་སུ་སྐྱེཥ་

ར་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་གླཛྷ་གཅིག་ཟདུག

ནུག

གླི།

གླང་རྫོ་ན། /གླང་རྫོ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་བུ་སྐྱེ་ཕའི་

/གླི/ (མིང)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་

ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཙྫོན་ཐ་ཕཀྱག་སེཡནྫོ་

སྐཕཥ་ལཱི་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་

ཐང་སྨུག་ཁབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག

གཉིཥ་རྩིཛྷ་ཐ་གདྷབྷ་རྫོ་གླང་གི་རྫོ་ལཱི་པྫོག་མི། (ཁ)

(ཁ) གླི་ལཱི་དྲིར་གླི་ཐང་། བྱཱཡ་གླི། བྷངཡ་གླི། སྐྱུཡ་
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གླི། སང་གླི། ཕྱུག་ནའི་གླི། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་གླི་

གྱིལྗོངཥ་ཟདི་དྷང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ལྷག་

གླིང༌།

གྲགཥ་ནའི་སྐྱེཥ་བུ་ཅིག (ཁ) སྤྱི་རྫོ་ ༡༠༣༨ ཡཕ་

ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ནུག

/གླིང/ ༡. (མིང)

ནཡ་སྤེར་གདྷང་ཕའི་ཕསྟདྷ་ནའི་སྫོག ་ཤིང་ལཱི་

(རྫོང) བྷཏཟབྷ་ག་ཡ་རྒྱ་བྷཙྫོ་

གིཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གཞི། (ཐཔེ) ཕྱིའི་རྒྱར་

བྱུང་ཐང་ནྫོའི་ཥ་པྫོ་སྟག་རྫོའི་རྒྱར་ཟླ་ཕའི་ཚེཥ་ ༡༥

ཁཕ་རཥ་པཡ་བྷཙྫོ་གླིང་ལུ་ལ་ཟདུག
/གླིང/ ༢. (མིང)

ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནུག

(རྫོང) རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

གླིང་ཆེདྷ།

གཞི་ཐང་དེའི་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཨིདྷ།

(རྫོང) རྒྱ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཀེ་ཕ་

གླིང་ཕྲདྷ།

གླིང་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥན། བྱཱཡ་གཞི་གླིང། (ཐཔེ)
/གླིང་ཀ/

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཥ་ལྕགཥ་རི་

གླིང་ཕཞི།

རྒྱརནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

རྐྱཕ་སྟེ་གླིང་ཕཞི་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) གླིང་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

/གླིང་གེ་ཥ/ (མིང)

གླིང་གེ་ཥཡ་རྒྱརནྫོ།

གླིང་ཡཥ་ནདྨ་རྫོ་རྗེ།

(ཆོཥ) གླིང་གེ་ཥཡ་

/གླིང་གེ་ཥ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) ལཡ་ལཱིཥ་

བང་སྒྲ་མི་སྙདྷ་ཕཅཥ་ཕཞི། (ཐཔེ) རི་ཡཕ་སྐོཡ་ཡ་

གླིང་ཀ་དྷང་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ལཡ་ནུག
གླིང་གེ་ཥཡ།

/གླིང་ཕཞི/

ཟཔགཥ་ནྫོ། ལྷྫོ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་། ནུཕ་ཕ་གླང་སྫོཐ།

གི་རིགཥ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ་ཅིག (ཐཔེ)
/གླིང་ག/

(ཆོཥ) གླིང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

ཕྲདྷ་ཕཞི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་རྭ་ཕ་ཕསྒོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷང་དྷ་མེ་ཎྫོག་ཐང་ཤིང་

གླིང་ག

/གླིང་ཕྲདྷ/ (མིང)

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་ཕཞིའི་བྷཙབྷཥ་ལཱི་གླིང་

ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་རྫོ་བྷ་ཤིང་གླིང་སྦེ་ཟདུག
གླིང་ཀ།

(མིང) (རྫོང) གླིང་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གླིང་ཆེདྷ་ཕཞི་སྦེ་རྩིཛྷ་

ཅིག (ཐཔེ) རི་ཡཕ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་ཕཞི་ལཱི་གླིང་ཕཞི་འྫོཐ།
/གླིང/ ༣. (མིང)

/གླིང་ཆེདྷ/

/གླིང་རུ་པེ་བྷ་རྫོ་རྗེ/ (མིང)

(ཕྫོཐ)

ཡཕ་བྱུང་གཉིཥ་ནའི་ཥ་པྫོ་སྤྲེར་གྱི་རྫོ་ལཱི་གམང་མྱང་
སྟྫོཐ་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་ནའི་བབྷ་ཅིག (ཁ) གླིང་ཡཥ་ནདྨ་

(ཆོཥ) ཕྫོཐ་

རྫོ་རྗེ་ཟདི་ཐནར་པག་བྷྫོ་གྲུཕ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་ཅིག་འང་

གངཥ་ཅདྷ་ལྗོངཥ་ཀྱི་ལཡ་བྷཐྫོ་ཁབྷཥ་ཥ་ཡི་ལྟེ་ཕ་

ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) གླིང་ཡཥ་ནདྨ་རྫོ་རྗེ་ཟདི་ཕྫོཐ་ཀྱི་

ཁྲ་བྷྫོ་གླིང་ཐཀཡ་སྟྫོཐ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ར་ཟབྲི་ཆུའི་ཕཡ་

བབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཁབྷཥ་ཟེཡ་ཥ་ལཱི་འཕ་སེང་བྫོདྷ་ཐང་ཡུབྷ་ཟགོག་

གླིངབྷ།

ཕཞཟ་བྷྫོ་གཉིཥ་རཥ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་སྐྱེཥ་བུ་པྫོ་ལྷ་

/གླིབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རིང་ཐུང་ཟཁྱུ་གང་ལྷག་

མབྷ་ཟཕཐ་མི་རྒྱུ་ཧིག་བྷ་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐགྲ་ལྷ་འྫོངཥ་ཀྱི་གམྫོ་ཕྫོ་ལཱི་གྱུཡ་ན་བྷ་ཙཐ་དྷགཥ་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྙདྷ་ཆ་བྱུ་རིརབྷ་གཐྫོང་ཕྲང་སྟེ་

ཕྫོགཥ་ཕདུཐ་ཀྱི་ཐབྷག་ཐཔུང་ཚུ་ཐཕང་དུ་ཟདུ་སྟེ་

སྫོ་ཀ་ཕདུདྷ་སྤེཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ། དེའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་

སྤྱིཡ་ཟཚབྷ་གླིང་ཐང་ལྷག་ནཡ་ཕྫོཐ་གངཥ་ཅདྷ་

དྷང་ཐནག་སྟེ་སྫོ་ཀ་ཚུ་རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཚུ་གིཥ་
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ཁྱཕ་སྟེ་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གླིངབྷ་ལཱི་ཟུཡ་

རྐྱཕ་དེཥ།

གླིངབྷ་ཐང། གཉིཥ་གླིངབྷ། ཐྫོ་གླིངབྷ་ཟེཡ་འྫོཐ།

གླུཐ།

(ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་དྷྫོཡ་རྫིན་ཅིག་གིཥ་གླིངབྷ་སདྷ་

སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཡང་ཥྫོའི་རྫོ་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་ཐང་ཟལར་

(རྫོང) ཁ་རཥ་སྐཐ་གཐངཥ་

/གླུ/ (མིང)

ཏེ་ཕྱི་ཁཡ་ཕསྐྱར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གླུཐ་ལཱི་ཟཆི་

ཐབངཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

གླུཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རིབྷ་ཟགྲོའི་སྐཕཥ་

གླུ་ལཱི་ཙྫོགཥ་གླུ་ཐང་། གླུ་ཐབངཥ། ཐགཟ་གླུ།

གླུཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕསྐྱར་ཕ་ཅིདྷ་ཕཡ་ཆཐ་

བྷཆོཐ་གླུ། སྐྱོ་གླུ་ཟེཡ་འྫོཐ།

ཚུ་རཥ་ཕཟླྫོག་ཚུགཥ།

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷགུཡ་བྷ་ཚུ་གླུ་

སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།
གླུ་གཡ།

/གླུ་གཡ/ (མིང)

གླུཐ་གོ།

(རྫོང) ཁ་རཥ་ཟཐེདྷ་ནའི་

གླུཐ་གོཥ།

གླུཐ་གཎྫོཡ།

(ཁ) གླུ་གཡ་ལཱི་གླུ་གཝཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

གླུཐ་རཥ།

ཝཕཥ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རིགཥ་དྷ་ནིའི་ཟཕྲུར་

/གླུཥ་རྫེ/ (མིང)

ཐགོ།

(རྫོང) སྐཐ་གཐངཥ་

གླེབྷྫོ།

/གླེབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཐཕང་ནྫོ་གཥར་ཎྫོག་

ཎྫོ་མེཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་གླེབྷྫོ་ཅིག་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་གླུ་ཐབངཥ་ཀྱི་བྷཆོཐ་ན་

ཨིདྷ་བྷཥ།

/གླེབྷ/ ༢. (མིང)
/གླུ་གཞེ/ (མིང)

(ཆོཥ) གླུཐ་དྷང་ཕཙུགཥ་

གླུཐ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གླུཐ་རཥ་ཙངབྷ་སྦེ་བླུགཥ་

ཐབངཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གླུ།

གླུ་གཝཥ།

(ཆོཥ) ཟཆི་གླུཐ་གཎང་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཐང། ཆུ་སྣ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཅིག་གླུ་སྒྲོབྷ་དྷང་རཥ་གདྷཥ་

ཕུར་དེཥ།

/གླུཥ་ཎྫོཡ/ (མིང)

ཕཞེངཥ་དེཥ།

(རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་ཐང་

/གླུ་གའང/ (མིང)

(རྫོང) གླུཐ་གོ་ཐང་ཟདྲ།

གཎྫོཡབྷ། (ཐཔེ) རྩིཥན་གཅིག་གིཥ་གླུཐ་གཎྫོཡ་ཅིག་

ལཱིགཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཁྲའི་ལཐབྷྫོ་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

གླུ་ཐབངཥ།

/གླུཥ་གོཥ/ (མིང)

ནའི་སྐཕཥ་གླུཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཎང་ནིའི་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་གླུ་གཡ་སྡེ་ཙདྷ་གཅིག་གིཥ་ཡང་

ཚུར་དྷ་དེཥ།

(རྫོང) ཟཆི་གླུཐ་གཎངབྷ་ཐ་

ཐ་གོ་ར་དྲ་དུབྷ་ཚུ་གླུཐ་གོ་སྦེ་གྱོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/གླུ་ཌོབྷ/ (མིང)

/གླུཥ་གོ/ (མིང)

གླུཐ་གུ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ) གླུཐ་གཎངབྷ་

གཐངཥ་ཐབངཥ་ཚུ་ཐང་ལཱིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ནི་འྫོཐ་

གླུ་སྒྲོབྷ།

(རྫོང) ཡང་ལཱི་ཟཚུཕ་ཆ་ཚུ་ཟབྱུང་

སྟེ་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཡང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་

ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕུ་སྫོཐ་ནུག
གླུ།

/གླུཥ/ (མིང)

(རྫོང) གླུ་གཡ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) པབྷ་གིཥ་ཡང་གི་ཧ་ལཱི་བུབྷྫོ་

ལཱི་གཅེཥ་མིང་སྦེ་ཟཕྫོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་བྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་གླུ་གཝཥ་ཅིག་

བྷྫོ་ཡའི་གླེབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐགཟ་ཕཥ།
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གླེགཥ་ཏག

/གླེག་ཏ/ (མིང)

(ཕྫོཐ) ཆོཥ་ཀྱི་ནྫོ་ཏི་

ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་སྐཐ། (ཐཔེ) བྫོ་ག་ཅི་སཕ་རཱིང་

ཕསབྷ་ནིའི་ཏགན་ཅིག (ཁ) གླེགཥ་ཏག་ལཱི་སྐུ་

གླེདྷ་སྐཐ་ཕཟུབྷ་སྦེ་མེཐ་ནཡ་ཧིང་ཥངཥ་ཥ་སྦེ་སཕ་

ཕཅིང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གླེགཥ་ཏག་གིཥ་

ཐགོ།

ཆོཥ་ཀྱི་ནྫོ་ཏི་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕསབྷཥ་ཕཝག་ཐགོ།
གླེགཥ་ཕབྷ།

/གླེག་ཕབྷ/ (མིང)

གླེདྷ་གོ།

(ཆོཥ) ནྫོ་ཏི་ཐང་ཟདྲ།

གླེགཥ་ཤིང༌།

/གླེཕ་ཤིང/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷྫོ ་

ཤེཥ་རཱིང་ཁ་གིཥ་བྫོ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) གླེདྷ་གོ་

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་གླེགཥ་ཕབྷ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརྩེག་

སྟེ་ཕཝག་ཐགོ།

/གླེང་གོ/ ༡. (མིང)

ཟདི་ལཱི་ངག་ལྐུགཥ་ན་ཟེཡའང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་
གླེདྷ་གོ་སེབྷཥ་གཥར་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ནྫོ་ཏི་

/གླེང་གོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཁ་གིཥ་བྫོ་སཕ་ཤེཥ་རཱིང་

ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ར་

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷྫོ་བྷ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) གླེདྷ་གོ་ཟདི་ལཱི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གླེགཥ་ཤིང་གུ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་ཟདྲ་

ཟདི་གིཥ་བྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སཕ་ཤེཥ་རཱིང་སེབྷཥ་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ནྫོ་ཏིའི་ཙཐ་གཞི་ཐང་བྷབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་
ཅིག་ཕཀོ་ཕཝག་ནུག
གླེང་ཕརྗོཐ།

/གླེང་རྗོཥ/ (མིང)

ཡིཐ་ལྐུགཥ་ན་ཟེཡའང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གླེདྷ་གོ་
ཀྱིཥ་གོ་མི་ཆོཐ་ནཥ།

(རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ར་

/གླེང་གོ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) ཁ་གིཥ་བྫོ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་

ཥྫོགཥ་ནའི་རྩྫོབྷ་རིགཥ་ཚུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ནའི་ཁཡ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་འང་བྷདྷྫོ་བྷ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ)

ཕརྗོཐ་ལཱི་སྔོདྷ་ཕརྗོཐ་ཐང་། ཆེཐ་ཕརྗོཐ་ཟེཡ་འང་

ཟེཡའང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གླེདྷ་གོ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཕ་

ཕཀོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁུངཥ་ཐྫོདྷ་ངོ་སྫོཐ། (ཁ) གླེང་

གླེདྷ་གོ་ཟདི་ལཱི་ངག་ལྐུགཥ་ན་ཐང་ཡིཐ་ལྐུགཥ་ན་

སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཀི་དེཕ་ཚུ་གུ་གླེང་ཕརྗོཐ་རུ་
ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག
གླེང་གཞི།

/གླེང་གཞི/ ༡. (མིང)

གྲྭ་ཅིག་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་ཟདུག།

གླེདྷ་གོབྷྫོ། /གླེང་གོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་

(རྫོང) གླེང་ཕརྗོཐ་ཐང་

བྷདྷྫོ ་ཤེཥ་རཱིང་ཁ་གིཥ་བྫོ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་མི་ཧབྷ་སྲུ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཀི་དེཕ་ཟདི་གི་གླེང་གཞི་ཟདི་ལུགཥ་
ལྫོབྷ་སྦེ་བྲིཥ་ནུག

/གླེང་གཞི/ ༢. (མིང)

(ཐཔེ) ངེའི་གླེདྷ་གོབྷྫོ་ཟདི་སེབྷཥ་གཥར་དྲགཥ་འྫོཐ།
/གླེང་གོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁ་གིཥ་བྫོ་སཕ་ཤེཥ་རཱིང་

(ཆོཥ) ཧེ་བྷའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཐང་

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷྫོ་བྷ་ཤེཥ་མི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) གླེདྷ་

གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

གོབྷྫོ་ཟདི་སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་རཱིང་ཁ་སཕ་ཤེཥ་

ཀྱིཥ་སྫོག་གཅོཐ་ཀྱི་པབྷ་ནའི་གླེང་གཞི་ག་ཏེ་ལཱི་

ནཥ།

ཕཅཥ་ན་བྷཚཐ་ནུག?
གླེདྷ་སྐཐ།

/གླེདྷ་ཀེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) མི་གླེདྷ་གོ་ཚུ་གི་

231

232
/གླེང་གོབྷ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) ཁ་གིཥ་བྫོ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་

ཕསབྷ་ཐགོ།

ནའི་ཁཡ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་འང་བྷདྷྫོ་བྷ་ཤེཥ་མི་ཧབྷ་སྲུ།

གློ་གཅོང་། /གློ་ཅོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་

(ཐཔེ) གླེདྷ་གོབྷྫོ་ཟདི་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

ཁྲོར་གློཛྷ་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཕཐ་ཀདྷ་གྱི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

གླེདྷ་རྟགཥ། /གླེདྷ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལུགཥ་

(ཐཔེ) གློ་གཅོང་གི་དྷཐ་གཞི་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་

ལྫོབྷ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གླེདྷ་

དྷང་རཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྟགཥ་ཀྱི་ལཱ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གློ་ཏག

གླེདྷ་རྩ། /གླེདྷ་མ/ (མིང) (རྫོང) གླེདྷ་རྟགཥ་ཐང་ཟདྲ།

/གློ་ཏ/ (མིང)

(རྫོང) གློ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྟ་གི་་གློ་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བྷ་

(ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་གླདྷ་རྩ་ཅིག་ཟདུག

ཕསབྷཥ་ནཥ།།

གླེཕ། /གླེཕ/ ༡. (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང) སཕ་ཟཕྲྫོཥ་

གློ་དྷཐ། /གློ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་ཁྲོར་

ཟཕྲྫོཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཞངཥ་ལྫོག་གླེཕ་ཐྫོ/ནི། (ཐཔེ)

གློཛྷ་ལཱི་བྱུང་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) གློ་དྷཐ་འྫོཐ་

བྷགཡཛྷ་གིཥ་ལྕགཥ་ཅིག་གླེཕ་དེཥ།

ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/གླེཕ/ ༢. (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང) རྟཥ་ཏག་ཐང་བྷཚྫོག་

གློ་ཕ། /གློ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གློཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གློ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕརྡུང་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཕ་ལཱི་དྷ་ཙ་པྫོག་ན་ཅིདྷ་ཐབུགཥ་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་

བྷཚྫོག་གིཥ་གླེཕ་ཐྫོ/ནི། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་

ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་གཎངབྷ་ཨིདྷ།

བྷ་ཤིཥན་ཟདི་གླེཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

གློ་བུཡ། /གློ་བུཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཔྱཐ་རིག་རྣབྷ་ཎྫོག་

གླེཕཥ། /གླེཕ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གླེཕ་ཐང་

མེཐ་ནཡ་སང་ཎྫོ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷཐན་ཅིག་

ཟདྲ། (ཁ) གླེཕ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྤུཥ་མ་སྦེ་

གློ་བུཡ་གྱི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཏྫོཕ་སྟེ་ཟདུག

གླེཕཥ་ཕཎང་ནུག

གློ་བུཡ་དུ། /གློ་བུཡ་དུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སང་ཎྫོ་བྷཡ་ཟེཡ་

གློ། /གློ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཟུཡ་རྫོགཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གློ་བུཡ་དུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟགྱོ་

གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ། (ཐཔེ) གློ་གའཥ་ཕྫོགཥ་ལཱི་

ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ཡི།

ཐནཟ་རྟགཥ་ཕཎགཥ་ནུག

གློ་བུཡ་སདྷ་ཕཅོཥ།

/གློ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་

/གློ་བུཡ་རྨེདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) དེ་

ཟཕྲར་རཥ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སདྷ་ཕཅོཥ། (ཐཔེ)

སྒ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་སྒ་ཐང་ཁུཡ་ཆ་ཚུ་ཥ་ཁཡ་བྷ་བུཐ་

ཁོ་གློ་བུཡ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སདྷ་ཁང་ཕསྐྱར་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གློ་རཥ་པཡ་སྐྱོཡ་ཏེ་ཕསབྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཡི།

ཏགན་ཅིག (ཁ) གློ་ཟདི་ལཱི་གློ་ཏག་ཟེཡ་འང་སཕ་

གློ་ཟཕཡ།

སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་ཐ་གློ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་

/གློ་རཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) ཙ་ཀྲེབྷ་གྱི་

དྷཐ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབུ་ཉེདྷ་ཅདྷ་གྱི་གློ་ཟཁོག་
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ནིའི་དྷ་ཙ་ཅིག (ཁ) གློ་ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

གློག /གློ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་སྤུཡ་ཏེ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་

གློ་སདྷ།

སྦེ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་གློ་

དྷཐན་ཟདི་གློ་ཟཕཡ་ཐྫོ།
/གློ་རྨེདྷ/

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་མེ་ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་

(མིང) (རྫོང) གློ་ཟཁོག་ནི་ཐང་གློ་

ཟཕཡ་ནི་ལཱི་པདྷ་ནའི་སདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་ཙྫོང་ཁང་ཚུ་

ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་ཟཁྱུག་དེཥ།

དྷང་གློ་སདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
གློ་ཙཐ།

/གློ་ཚེ/

གློག་ཀེབྷ། /གློ་ཀེབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གདྷབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཐབུགཥ་གཎྫོང་ལུདྷ་

སྤུཡ་ཏེ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་རྐྱཕ་ནའི་གློཛྷ་གི་དྷཐ་གཞི་

རཥ་མེ་ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་ཟཕཡ་ནི། (ཁ) དྷབྷ་བྷཁཟ་

ཟཚུཕ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) གློ་ཙཐ་ཀྱི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་

རཥ་གློག་ཀེབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་

སྟྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་

རཥ་ཟབྲུག་ལྡིཡ་ཏེ་གློག་ཀེབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟགྱོ་ཐགོ།

གློག་ཁྲར། /གློག་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) གློག་མེ་སྫོཐ་ནའི་

གློ་ཚིར། /གློ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ལྐོཐ་བྷ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་

གླ། (ཐཔེ) ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་གློག་མེ་གི་ཁྲར་ཕཎཕ་

ཚིར་བྷ་ལདྷ་ཏག་དྷཡ་དྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཕམྫོག་དྲགཥ་

ཐགོ།

ཅིག (ཐཔེ) གློ་ཟཁོག་ཕའི་སྐཕཥ་གློ་ཚིར་ག་བྷདྷྫོ་

གློག་ཆཥ། /གློག་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) གློག་མེ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཥཡ་ཕཀོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐགོ་ནའི་ ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་གློག་ཆཥ་ཕམྫོང་

གློ་སེར། /གློ་སེ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ལྐོཐབྷ་ཏྫོགཥ་

ཥའི་ཙྫོང་ཁང་ལུ་ལ་ཟདུག

ནའི་སྐཕཥ་བུང་ཤུགཥ་སྦེ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎང་སྟེ་ཕཥར་

གློག་ཕརྙདྷ། /གློ་རྙེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཏཡ་ཐང་

ནི། (ཁ) གློ་སེར་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གཥར་ཕལཐ་

སྲུང་། དེ་རཥ་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་གཞི་

ཟཕཐ་ནི་སྦེ་གློ་སེར་ཐྫོ།

ཕཝག་སྟེ་ཟཁྲཕ་རྩེཐན་ཚུ་གིཥ་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་

གློ་ཕཥར། /གློ་སེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/) (རྫོང) བྫོ་སེར་

ཏྫོག་རཥ་སྒྲ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ལཐབྷྫོ་ཅིག

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གློ་ཕཥར་ནི/ཡི། (ཐཔེ) སྒྲ་གཟུང་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཡཕཥ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་གློག་ཕརྙདྷ་ཅིག་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གློ་ཕཥར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཞྫོ་སྟེ་ཟདུག

གློ་སྲེར། /གློ་སི/ (མིང) (རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་

གློག་ཕརྙདྷ་ཁང༌། /གློ་རྙེདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) གློག་

ཕཎགཥ་ནའི་སྐཕཥ་གའྫོདྷ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རྫོགཥ་རཥ་

ཕརྙདྷ་སྟྫོདྷ་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་གློག་

བྷཡ་ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་

ཕརྙདྷ་ཁང་གཥཡན་ཅིག་རྐྱཕ་ནུག

རྟགཥ་ཀྱི་གློ་ཕསྲེར་གུ་ཟཚེབྷ་དྲུཕ་ཟཐུ་སྟེ་རྡིག་

གློག་ཏག /གློག་ཏ/ (མིང) (རྫོང) གློག་མེ་སྤྲིང་ནིའི་

རྡིགབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

ཏགན། (ཁ) གློག་ཏག་ལཱི་མེ་ཏག་ཟེཡ་འང་སཕ་
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སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) གློག་མེ་ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐ་ནིའི་

ཟཇབྷ།

གློག་ནཡ། /གློ་ནཡ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་དྷཐ་

ནཡ་རིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྲི་ནི་ཐང། གཟུང་ནི།

ཐྫོདྷ་ལཱི་གློག་ཏག་སྤྲིང་དེཥ།

གློག་རིག /གློག་རི/ (མིང) (རྫོང) ཡིག་རིགཥ་ཐང་

གཞི་འྫོཐ་མེཐ་ལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

ཕྱེ་སེར་རྐྱཕ་ནི། ཡིག་ཟབྲུ་ཟཙྫོར་ནི། རྩིཥ་རྐྱཕ་

རཥ་ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ནཡ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སདྷ་

ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ་རིགཥ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ནའི་

ཁང་དྷང་གློག་ནཡ་ཕཎཕ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཡི་གུ་ཚུ་ག་ཡ་གློག་

གློག་ནཡ་ཟཕྲུར་ཆཥ། /གློ་ནཡ་ཕྲུཥ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང)

རིག་དྷང་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཁོག་ནའི་དྷང་གི་དྷཐ་གཞི་ཚུ་ཟྫོཐ་ཀྱི་ནུཥ་ཤུགཥ་

གློག་ཤུགཥ། /གློ་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) གློག་མེ་གི་

ཏྫོག་རཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎཕ་

ཤུགཥ་ཙཐ་ཐང་ནུཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) གློག་ཤུགཥ་ཉུང་

ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་སདྷ་ཁང་

སུ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཟཕྲུར་ཆཥ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཕཏུཕ་

དྷང་གློག་ནཡ་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཉོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷ་ཐངུར་

ནཥ།

གདྷང་ནུག

གློག་ཤུགཥ་ཟཇར་ཆཥ། /གློ་ཤུ་རྗེར་ཆེ/ (མིང) (རྫོང)

གློག་མེ། /གློག་མེ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་། རླུང་།

གློག་མེའི་ཤུགཥ་ཙཐ་ཟཇར་ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ།

ཉིདྷ་དྲྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྫོག་རཥ་

(ཐཔེ) གློག་མེའི་ཤུགཥ་ཙཐ་ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གློག་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ནུཥ་ཤུགཥ་མེ་སྦེ་ཟབྱུང་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཤུགཥ་ཟཇར་ཆཥ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

གློག་མེ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
གློག་མེ་ཁང་།

/གློག་མེ་ཁང/ (མིང)

གློགན། /གློན/ (མིང) (རྫོང) མི་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་

(རྫོང) གློག་མེ་ཕཞྫོ་

གཟུགཥ་ཁ་རཥ་སེ་ཀོ་སྐྱ་ཥྫོཕ་ཥྫོ་ཕ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཏྫོདྷ་ནི་

ཥ་ཐང་རྒྱུདྷ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) གློག་མེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ་ཐང་སྦུར་གྱི་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་

ཁང་དྷང་ཉེདྷ་སྲུང་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟཛུར་ཐགོ།
གློག་མེ་ཟཕྲུར་ཁང་།

གློག་མེ་ཕྲུཥ་ཁང་/

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་འང་གློགན་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
གཟུགཥ་ཁ་རཥ་གློགན་ལུ་ལ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཕཎང་

(མིང) (རྫོང)

གློག་མེ་ཕཞྫོ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) གློག་མེ་ཟཕྲུར་ཁང་

ཡི།

དྷང་རཥ་གའྫོགན་ལུ་ལ་ཟདུག
གློག་མེ་ཟཕྲུར་ཚེབྷ།

གློག་མེ་ཕྲུཥ་ཚེབྷ/

གློཛྷ། /གློའུ/ (མིང) (རྫོང) བང་ཁོག་གི་དྷང་དྷ་འྫོཐ་
ནའི་ཐབུགཥ་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་མིའི་གཟུགཥ་ཀྱི་

(མིང) (རྫོང)

གློག་མེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྫོག་རཥ་གོ་ར་ཚུ་ཕཙེབྷ་

དྷང་ཁྲོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཎབྷ་ཁུ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་གློཛྷ་ལཱི་

ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ། (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་གློག་

དྷཐ་གཞི་ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ།

མེ་ཟཕྲུར་ཚེབྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ན་ཅིདྷ་སྦུང་ཁ་

གི་ཛྷང། /གི་ཛྷང/ (མིང) (ཆོཥ) གླངབྷྫོ་ཆེ་ཐང་།ཕ་
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གླང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷལཥན་གུ་ཆགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་རཥ་བླུགཥ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཐགང་

ཐགག /ཐགག/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཕཀག་ཕཝག་ནི།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་སྲེག་གཎང་ཥཡ་ཐགང་

སདྷ་ཅིག

གཞཡ་ཐང་བླུགཥ་གཞཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཐགག་སྒྲ། /རྒག་ཋ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་

བླུགཥ་ཅིག་ཟདུག

གཞུང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཕྲཐ་ཡང་ཐཕང་ཅདྷ་

ཐགང་གཞཡ། /རྒང་གཞཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྦྱིདྷ་སྲེག་

ཅིག་གི་མིང་། (ཁ) ཐགག་སྒྲ་གི་ཕྲཐ་ བྷ། མི།

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རཥ་བླུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཡུ་

མིདྷ། མེཐ་ཕཅཥ་ཕཞི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་ཚིག་གི་ཧེ་བྷ་

ན་རིང་སུ་རྫོ་རྗེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷགུ་ཎྫོ་གྲུ་ཕཞི་

ཐགག་སྒྲ་སཡ་ཏེ་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཅིག་བྲིཥ།

ནཐ་སྡེཡ་ཐང་ཟདྲཛྷ་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

ཐགག་སྒྲུཕ། /རྒག་ཋཕ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་

(ཐཔེ) སྦྱིདྷ་སྲེག་གཎངབྷ་ཐ་ཐགང་གཞཡ་ཐགོན་

མེཐ་མི་ཚུ་པཡ་ཕཀག་ནི་ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ་མི་

ཨིདྷ།

ཚུ་ཚུཡ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྩྫོཐ་ཕསྡུཡ་ཟདི་

/རྒང་གཞཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཎབྷ་ཁུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཐགག་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རཥ་ངདྷ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཐགག་ན། /རྒག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཨིདྷ་མི་ཟདི་མེདྷ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཟདི་གིཥ་ཐགང་གཞཡ་རག་

ཐགག་ཆ། /རྒག་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཀག་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཆང་བྷཉེཐ་ནིའི་ཀུ་ཅུང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ཟེཡ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ལཱི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རཥ་ངདྷ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཁོང་གིཥ་ཐགག་ན་རྐྱཕ་བྷཥ།

ཐགཟ།

ཐགག་བ། /རྒག་ཇ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཕཀག་ནི་ཨིདྷ་

/རྒཟ/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་

སྫོ་ཕའི་ཙྫོཡ་སྣང་བྱུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སེབྷཥ་ཐགཟ་

ནའི་གཞི། (ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ན་ཟདི་ཐགག་བ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕཅུག་

ཐགག་ཚིག /རྒག་ཚི/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཕཀག་

ཐགོ།

ཕཎང་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) རདྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་ཐགག་

/རྒཟ/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི།

ཚིག་དུག་ཁག་ཁ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་བྷཥ།

(ཁ) མེ་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་ཐགཟ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

གཅིག་གི་ཟཐྫོཐ་ན་ཕཀག་སྟེ་རདྷ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་སཕ་

ཐགཟ་སྐྱིཐ། /རྒཟ་ཀི/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་ཙ་

ཐགག་རདྷ། /རྒག་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་

མི་ག་ཡ་གིཥ་བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཥ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགག་རདྷ་རྐྱཕ་ཏྫོག་རཥ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་

ཐང་སེབྷཥ་ལཱི་སྡུག་ཕསྔར་མེཐ་ནཡ་སྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ཟཕཐ་དེཥ།

ཕག་ཕེཕཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགཟ་

ཐགང་བླུགཥ། /རྒང་བླུ/ (མིང) (རྫོང) སྦྱིདྷ་སྲེག་

སྐྱིཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་
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ཐགོ།

ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཐང་། སྐྱོ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གཅིག་ལཱི་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕ་ཐང་བྷཐུདྷ་ན་གཉིཥ་

ཐགཟ་སྐྱོ། /རྒཟ་ཅོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་ནི་

ཐགཟ་བྷཐུདྷ། /རྒ་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་

(ཐཔེ) རཥ་ཕཞང་ངདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཐགཟ་སྐྱོ་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་

ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ།

གཉིཥ་ཐགཟ་བྷཐུདྷ་སྦེ་ཕྱེཐ་ཆི་ནུག

ཐགཟ་གྲོགཥ། /རྒཟ་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) བྷཚཟ་གྲོགཥ་

ཐགཟ་ཕདེ། /རྒ་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་ཐགཟ་གྲོགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཁ་ལཱི་མྱྫོང་ཕའི་ཕདེ་ཕའི་ཙྫོཡ་ཕ་ཅིག

ཅིག་ཏྫོཕ་ནུག

ཐགཟ་ལྡདྷ།

ཐགཟ་གླུ། /རྒཟ་གླུ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་

ཐགཟ་སྔགཥ།

/རྒ་རྔ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཐྫོཐ་ལྷ་

རིགཥ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཆེ་ཕ་ཐང་

སྐཕཥ་ཟཐེདྷ་ནའི་གླུ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐགཟ་གླུ་ཕརྩབྷ་ནི་
ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

/རྒ་རྡེདྷ/ ༡. (མིང)

བྷཥ་ཕདེ་ཕའི་ཁཡ་ཐེག་ཆེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་

ཀྱི་ཐགཟ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་གདྷཥ། (ཁ) ཐགཟ་ལྡདྷ་

(རྫོང) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་

ལྷའི་གདྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྟེང་ཐགཟ་ལྡདྷ་

གྱིཥ་ཡང་ལཱི་ཐགཟ་ཕཅུག་ནིའི་སྔགཥ། (ཐཔེ) པྫོ་

ལྷའི་པྫོ་བྲང་དྷང་། །རྗེ་བབྷཥ་ནའི་ཐུགཥ་རཥ་

རྒཥ་ཅིག་གིཥ་བུབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་ཐགཟ་སྔགཥ་རྐྱཕ་ཐ་

ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཆོཥ། །

ནུག

/རྒ་རྡེདྷ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཟབྲྫོག་རི་ཕྫོ་ཆེ་ལཱི་རྗེ་

ཐགཟ་ཐགཟ་སྐྱིཐ་སྐྱིཐ། /རྒ་རྒ་ཀི་ཀི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

མྫོང་ཁ་ན་གིཥ་ཕག་ཕཎཕ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐགེ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་མི་སེཡ་ཚུ་ཐགཟ་ཐགཟ་སྐྱིཐ་

ཐགེ་སྫོང་གི་སྡེ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

སེབྷཥ་ལཱི་སྡུག་ཕསྔར་ཐང་ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་ཙ་མེཐ་ནའི་

ལཱིགཥ་ནའི་གཐདྷ་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགཟ་ལྡདྷ་ལཱི་

སྐྱིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྫོཐ་ཕཅུག་ཐགོ།

ཐགཟ་ལྡདྷ་ན། /རྒ་རྡེདྷ་ན/ (མིང) (ཕྫོཐ) ཐགེ་ལཱིགཥ་

ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རྒ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་

ནའི་གཐདྷ་ཥ་ཐགཟ་ལྡདྷ་ལཱི་སྫོཐ་མི།

སྡུག་ཕསྔར་མེཐ་ནཡ་སྫོ་ཕ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཐགཟ་སྫོ། /རྒ་ཊོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཐགཟ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཐགཟ་

ཕ་ཐང་སྫོ་ཕ་བྱུང་ནའི་ཙྫོཡ་ཕ། (ཁ) སེབྷཥ་ཀྱི་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཐགཟ་སྫོ། རྫོ་གཥཡ་གྱི་ཐགཟ་སྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐགཟ་སྟྫོདྷ། /རྒ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) རྫོ་གཥཡ་ཉི་རྫོག་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགཟ་སྫོ་

ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྫོ་ཕ་བྱུང་ཚུགཥན་སྦེ་སྟྫོདྷ་མི་ཅིག

ཕསྒྱུཡ་ནི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་

ཐགཟ་ཕ། /རྒ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་སྐྱོ་ཕ་
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མེཐ་ནཡ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཡ་ཕ། (ཐཔེ) ཆོཥ་

ཐགཟ་རྫུ་ཕཎཕ།

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཐགཟ་རྫུ་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་ལཱི་བྷ་

དྷང་རཥ་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཐགཟ་ཕ་ཕསྒོབྷ་ཐགོན་སྦེ་
ཐགཟ་ཕྫོ།

/རྒ་ཛྷྫོ/ (མིང)

ཐགཟ་རཱིང་ཐགཟ་རྫུ་ཕཎཕ་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཐུཕ་ནའི་དྷ་ཏྫོཥ་དྲུག་སྡེའི་དྷང་རཥ་གཅིག་གི་
ཐགཟ་བྱེཐ།

/རྒ་ཇེ/ ༡. (མིང)

/རྒ་ཇེ/ ༢. (མིང)
/རྒ་ཇེ/ ༣. (མིང)

ཐགཟ་བྱེཐ་བྷ།

ཐགཟ་ཕཞིདྷ་སྫོ་ཕཞིདྷ། /རྒ་ཕཞིདྷ་ཊོ་ཕཞིདྷ/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་སྫོའི་ངང་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཆང།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་ག་ཡ་ཐགཟ་ཕཞིདྷ་སྫོ་ཕཞིདྷ་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བ་ནྫོཐ།

གྱི་ངང་ལཱི་སྫོཐ་ནུག

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) གླངབྷྫོ་གྱོཐན།

ཐགཟ་ཡཕ་ཐཕང་ཕྱུག /རྒ་ཡཕ་ཐཕང་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) སྲིདྷ་ནྫོ།

/རྒ་ཇེ/ ༤. (མིང)

/རྒ་ཇེ་བྷ/ ༡. (མིང)

(བྷངོདྷ) ལྷ་གཝདྷ་ཟཕྲུར་ཐཕང་བྱེཐ་ཀྱི་ཕཐག་ནྫོ།

ཐགཡ་ཟཇུག /རྒ་རྗུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ།
རྒ་ཇེ་བྷ/ ༢. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) བྷ་ཐགཟ་རཱིང་ཐགཟ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་

བྷཙདྷ།

/རྒ་རྫུ་ཎཕ/ (བ)

ཕཞཟ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཞ་ཐ་ཟེཡ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ལྫོ་ར་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) གཝང་ཕམྫོངབྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཐགཡ་ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྫོ་

ཐགཟ་བྷ། /རྒ་བྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་གདྷཥབྷྫོ།

ལྷག་ཟདི་ཡྫོ་ཁྱི་ལཱི་ཐགཡ་ཟཇུག་ཐྫོ།

/རྒ་བྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཧབྷ་སྲུ་ཟཇཟ་

/རྒ་རྗུ/ ༣. (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཐཟ་ར་

རིཥབྷྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་པཡ་གཎང་ནི། (ཁ) བྷཐཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཕའི་དྲིདྷ།

སྐཕཥ་རྩེཐབྷྫོ་གཝདྷ་མེཐ་ནི་དེ་གིཥ་བྷཐཟ་ཐགཡ་

ཐགཟ་ཙྫོཡ། /རྒ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་ཡང་

ཐགཡ་ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྫོ་གཥཡ་

(ཁ) པ་བྷའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ། སྤུདྷ་ཆའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ།

ཟཇུག་ཐྫོ།

ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

/རྒ་རྗུ/ ༤. (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བླུགཥ་ནི། (ཁ)

ཀྱིཥ་ང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་མི་ཟདི་ལཱི་ཐགཟ་

སྟ་རུ་ཐགཡ་ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཤིང་གུ་གྱི་

ཙྫོཡ་སྫོབྷ་ཡ་འྫོཐ།

ཐགཡ་ཟཇུག་དེཥ།

ཐགཟ་ཟཛུབྷ། /རྒ་རྫུབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་

/རྒ་རྗུ/ ༥. (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ར་

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་གཐྫོང་གུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཥྫོགཥན་གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཀི་དེཕ་ཟདི་

བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་ཐགཟ་ཟཛུབྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཐགཡ་ཟཇུག་ཐྫོ།

རྟགཥ་བྷཙདྷ་ཅིག (ཁ) གཐྫོང་གི་ཐགཟ་ཟཛུབྷ། (ཐཔེ)

ཐགཡ་ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཁོ་ལཱི་
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ཐགུ། /རྒུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) ཕརྒྱཐ་ཐང་ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་

ཐགུང་སྔོདྷ། /རྒུང་རྔོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་སྫོདྷབྷྫོ་

ཏི་རཱི་ཐགུ་ཟདུག

ཐགུང་ཇ། /རྒུང་བ/ (མིང) (རྫོང) གུང་ཇ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) རྐྱར་ཅུང་དྷང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐགུ་ནིང་། /རྒུ་ནིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགུ་ཧིང་ཐང་ཟདྲ།

ཐགུང་ཚིགཥ། /རྒུང་ཚི/ (མིང) (རྫོང) གུང་ཚིགཥ་

ཐགུ་ན། /རྒུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐགུ་ཟཕཐ་མི། (ཁ)

ཐང་ཟདྲ།

ཟླཛྷ་ཐགུ་ན། ཧང་ཐགུ་ན། རྫོ་ཐགུ་ན། ཙྫོགཥ་

ཐགུང་བྷཛུཕ། /རྒུང་རྫུཕ/ (མིང) (རྫོང) གུང་བྷཛུཕ་

ཐེངཥ་ཐགུ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་

ཐང་ཟདྲ།

ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་རཥ་ཧང་ཐགུ་ན་ཏྫོདྷ་ཡི།

ཐགུང་ཝག /རྒུང་ཝ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཝག་ཐང་།

ཐགུ་ཚིག /རྒུ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

ཕྱི་རཱི། (ཁ) ཐགུང་ཝག་གཅིག ཐགུང་ཝག་གཉིཥ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཚིག་རྐང་རུ་དྷང་ཚིག་ཟབྲུ་ཐགུ་ཐགུ་འྫོཐ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་ བབྷ་ཐགུང་ཝག་ཁོ་

མི། (ཁ) ཟཇབྷ་ཐབངཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཕཐག་ར་ཐུགཥ་

གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

རྗེ་གཟིགཥ།། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཐགུང་རྫོ། /རྒུང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

གྱིཥ་རྩྫོབྷ་ཐགུ་ཚིག་ཟཕཐ་མི་ཅིག་བྲི་ཟེཡ་གསུངཥ་
དེཥ།

ཐགུ་ཧིང།

/རྒུ་ཧིང/ (མིང)

ཚུ་གི་སྐྱེ་རྫོ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐགུང་རྫོ། བྫོདྷ་ནྫོའི་ཐགུང་
རྫོ།

(རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་རྫོ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐགུང་རྫོ་ཁོ་གིཥ་ཤེཥ་ནཥ།

གསུབྷ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐགུ་ཧིང་གི་རྫོ་

ཐགུདྷ། /རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གཤིཥ་ཕསིར་

དྷང་། (ཐཔེ) ང་ཐགུ་ཧིང་ཕྱི་རྒྱར་ལཱི་ཥྫོང་ཡི།

ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཅིགན་

ཐགུང༌། /རྒུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྦུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐང། ཕཅུ་གཉིཥན། ཐང་ན་གསུབྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་

(ཁ) ཐགུང་ལཱི་གུང་ཟེཡ་བྲི་སྫོར་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་

ཐགུདྷ་ལཱི་ར་ཁཡ་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

རིཥ་ཉིདྷ་ཐགུང་རཥ་ཁོང་ག་ཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐགུདྷ་ཏྫོག /རྒུཥདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་

/རྒུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྐྱེ་ཕཏུཕ་ཐང་ཙྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་རྫོ་ཏྫོག (ཐཔེ) ཁ་བྷཏྫོ་

(ཐཔེ) འཡ་ཐགུང་གི་ལ་ཟདུགཥ་ཉི་བྷ།

ཥ་ལཱི་ཀཡ་ཐང་དྷག་ཚུ་ཐགུདྷ་ཏྫོག་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཐགུང་གྲངཥ། /རྒུང་གྲང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྫོ་

ཐགུདྷ་དུཥ། /རྒུཥདྷ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་ཕཅུ་

གྲངཥ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐགུང་གྲངཥ། དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་

གཅིགན་ཐང་། ཕཅུ་གཉིཥན། ཐང་ན་གསུབྷ་གྱི་

ཐགུང་གྲངཥ། སཥ་ཀྱི་ཐགུང་གྲངཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་

དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཐགུདྷ་དུཥ་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་རྫོ་

བབྷ་ཐགུང་གྲངཥ་ཕདུདྷ་ཅུ་གཞེཥ་ཆེ་ནུག

ཏྫོག་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥན་ཨིདྷ།
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ཐགུདྷ་ཟླ། /རྒུཥདྷ་ཟླ/ (མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་ཕཅུ་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཇག་ན་མེ་ལུདྷ།

ཐགུདྷ་ཟླ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥའི་གཡུཥ་ཚུ་

དྷང་ཕཞུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་རྒྱཕ་ཁཕ་ཀྱི་ཕཀཟ་

གཅིགན་ཐང་། ཕཅུ་གཉིཥན། ཐང་ན་གསུབྷ། (ཁ)

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་ཕདེ་ཆེདྷ་ཕུག་གི་གདྷཥ་ཁང་

དྷང་ཐགུདྷ་ཟླ་གསུབྷ་ཟདི་གྱང་མིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཨིདྷ།

སྲུང་བྷཐུ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཇག་

ཐགུདྷ་ཥ། /རྒུཥདྷ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐགུདྷ་གྱི་དུཥ་

ན་མེ་ལུདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཆོཥ་སྲུང་གམྫོ་ཕྫོ་

ཙྫོཐ་ལཱི་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཅིག་ཨིདྷ།

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་བྱཱཡ་ཥ་ཐགུདྷ་ཥ་སྦེ་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་བྷ། /རྒེ་རྙེདྷ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་

སྤྫོ་སྟེ་སྫོཐ་སྫོར་འྫོཐ།

གྱི་སྫོབྷ་ན་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་བྷ་

ཐགེ་ཕགྲེཥ། /རྒེ་ཌེ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་དྷང་

ཚུ་ག་ཡ་ལྷ་ཁང་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

རཥ་ཐགོངཥབྷ་ཞུ་སྟེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕགྲེཥ་

ཐགེ་ཟདུདྷ། /གེ་རྡུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཝར་

ཅིག་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕཞེངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

གྲངཥ་ཕཞི་འདྷ་ཆཐ་ཟཙྫོགཥ་ནའི་སྡེ། (ཐཔེ) ཐགེ་

ཐགེ་རྒདྷ། /རྒེ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཕྫོཐ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་

ཟདུདྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ།

སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷ་ཐགེ་རྒདྷ་

ཐགེ་ཟདུདྷ་ན། /རྒེ་རྡུཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་

གཅིག་ཆོཥ་ལྷག་དེཥ།

གི་སྡེ་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་སྐུ་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ། /རྒེ་རྙེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཏཡ་རིགཥ་

ཁྲུཥ་གདྷང་ནཡ་བྫོདྷ་དེཥ།

ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ལཱི་ཕསྲུང་

ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག /རྒེ་རྡུཥདྷ་ཀོཥདྷ་ཆོ/ (མིང)

བ་བྷང་ཉུང་གྱི་གྱངཥ་ཁ་ཐང་ཟལར་ཏེ་དྷང་གསེཥ་

(རྫོང) ཐེག་ན་གསུབྷ་གྱི་ཟཔགཥ་ནའི་གང་ཞག་

ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་འང་སྐྱཕཥ་ཟགྲོའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ། སྣ་

ཐང་། ཥྫོ་ཥྫོ་སྐྱེ་ཕྫོ་ཐགེ་སྫོང་གི་སྫོབྷ་ན་འྫོཐ་མི་ཕཞི་

གཅིག་སྫོཐ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ། སྣ་ཟགཟ་སྫོཐ་ནའི་

འདྷ་ཆཐ། (ཁ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཟདི་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ། པར་ཆེཡ་སྫོཐ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ།

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

འྫོངཥ་རྫོགཥ་ཐགེ་ཕསྙེདྷ། ཙངཥ་སྫོཐ་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་

ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕསྙེདྷ་

ཟེཡ་དྲུག་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་སྫོབྷ་ན་ཅིག་

ཕཀུཡ་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ཕསྲུང་ཚུགཥ་རཱིང་པདྷ་འྫོདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ།
/རྒེ་རྙེདྷ/ ༢. (མིང)

/རྒེ་རྙེདྷ་ཇག་ན་མེ་ལུདྷ/

ཕཥག་ནི་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཇག་ན་མེ་ལུདྷ་

ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐབྷངཥ། /རྒེ་རྡུཥདྷ་རྨང/ (མིང) (རྫོང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་

ཐགེ་སྫོང་ག་ཡ། (ཁ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐབྷངཥ་གཥྫོར་

ཅིདྷ་ཡང་གི་བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཟགྲུཕ་ཚུགཥ།

ཏཕ་བྫོདྷ་དེཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཐཐ་
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ན་ཅདྷ་ཟདི་གིཥ་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐབྷངཥ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

ཐགེ་ཕའི་ལཱ། /རྒེ་ཛྷའི་ར/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་ཕཥྫོཐ་

ཐགེ་སྡིག /རྒེ་རྡིག/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕ་

གིཥ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཡ་ཟཕཐ་དེ་སྫོཐན་བྷཥ།

དྲངཥ་ནུག

དྷབྷཥ་ཕཥག་ཚུགཥ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་

ཐང་དྷག་ནྫོ་སྡིག་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་

ཐགེ་ཕའི་རཥ། /རྒེ་ཛྷའི་ལུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ཕའི་

ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཐགེ་སྡིག་གི་ཐབྱེ་

ལཱ་ཐང་ཟདྲ།

ཕ་ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ། /རྒེ་ཕའི་ཤེཥ་རྙེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐགེ་ཕ། /རྒེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥག་

ཐགེ་ཕའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་མི་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་བྷ་

ནིའི་ལཱ། (ཁ) ཐགེ་ཕ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཚུ་གིཥ་ཁོང་ཡའི་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ལཱི་ཝཕཥ་

དུཥ་ཕཞང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

ཎྫོག་ཞུ་དེཥ།

ཐགེ་ཕ་ཕཅུ། /རྒེ་ཛྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་ཐགེ་ཕ་

ཐགེ་སྫོང་། /རྒེ་རྗོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ཚུར་ཐང་ཐགེ་

གསུབྷ་ཐང་། ངག་གི་ཐགེ་ཕ་ཕཞི། ཡིཐ་ཀྱི་ཐགེ་

སྫོང་སྤྱིའི་མིང། (ཁ) ཐགེ་སྫོང་གཽ་ཎབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཕ་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་སཕ་སྫོར་ཅིག

ཕཟུབྷ།

(ཁ) 240ཐགེ་ཕ་ཕཅུའི་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟདི་ལཱིཥ་ཀྱི་སྒོ་

ཐགེ་སྫོང་ཆེདྷ་ནྫོ། /རྒེ་རྗོང་ཆེབྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

རཥ། ༡. སྫོག་གཅོཐ་སྤངཥ་ཏེ་སྫོག་སྐྱཕཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ།

ཟཕཐ་ནི། ༢. ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ནི་སྤངཥ་ཏེ་སྦྱིདྷ་ན་

ཐགེ་སྫོཡ། /རྒེ་རྗོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ཕའི་སྫོཐ་

གཎང་ནི། ༣. རྫོག་གཡེབྷ་སྤངཥ་ཏེ་ཚུར་ལབྷཥ་

རབྷ།

ཕསྲུང་ནི། ངག་གི་སྒོ་རཥ། ༡. རྫུདྷ་སྤངཥ་ཏེ་

ཐགེ་རྩ། /རྒེ་མ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲཥ་བུ་ཕདེ་ཕ་

ཕདེདྷ་གཎབྷ་སཕ་ནི། ༢. ཕྲ་བྷ་སྤངཥ་ཏེ་ཟཆབྷ་

ཏྫོཕ་ནའི་རྒྱུ།

ཁ་ཕཞྫོ་ནི། ༣. ཚིག་རྩུཕ་སྤངཥ་ཏེ་ཚིག་སདྷ་ཎྫོང་

(ཁ) ཐགེ་རྩ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཐགེ་ཕའི་རྩ་ཕ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཎྫོ་སཕ་ནི། ༤. ངག་ཟཁྱར་སྤངཥ་ཏེ་ཆོཥ་གཎབྷ་

ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྤངཥ་ཏེ་ཆོག་ཤེཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི། ༢. གདྷྫོཐ་སེབྷཥ་

ཟདི་ལཱི་པདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤུར་ཤུར་ཕཐཟ་སྟེ་ཟཕཐ་

སྤངཥ་ཏེ་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གཤིདྷ་ནྫོའི་རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་ཐགེ་

ཕལཐ་ནི། ཡིཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ། ༡. ཕརྣཕ་སེབྷཥ་

/རྒེ་མ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཤིདྷ་ནྫོ་

སྤངཥ་ཏེ་པདྷ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི། ༣. རྫོག་ལ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ། (ཁ) གཤིདྷ་ནྫོའི་ཐགེ་རྩ་

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་ཕཅུའི་ལཱ་ལཱི་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཕརྩྫོདྷ་

རྩ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཐགེ་ལཱིགཥ།
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/རྒེ་ལཱི/ (མིང)

(ཕྫོཐ) ཕྫོཐ་ཀྱི་བ་བྷ་རྗེ་
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མྫོང་ཁ་ན་བྫོ་ཕཞང་གྲགཥ་ན་གིཥ་སྫོར་ཕཎྫོཐན་

གཞུང་གྲྭ་ཙང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་

རཥ་ཐཡ་ཁྱཕ་བྱུང་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ཆོཥ་བྷཐྫོ་སྔགཥ་

ཟདུདྷ་གྲྭ་ཙང་དྷང་རཥ་བབྷ་གཅིག་བྫོདྷ་ནུག

གཉིཥ་ཆ་ཡ་ལཱི་སྫོཕ་སྫོང་གདྷང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་སྡེ་

/རྒེ་རྡུཥདྷ་གྲ་ཙ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་

ཅིག (ཐཔེ) ཕྫོཐ་ལཱི་ཐགེ་ལཱིགཥ་ཀྱི་སྡེ་ལུ་ལ་འྫོཐན་

ཟདུདྷ་ན་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ཐགེ་ལཱིགཥ་ན། /རྒེ་ལཱིག་ན/ (མིང) (ཕྫོཐ) ཐགེ་

ཐགེ་ལུགཥ།

ཨིདྷ།

ལཱིགཥན་ཐང་ཟདྲ།
ཐགེ་ལཱིགཥན།

/རྒེ་ལཱིན/ (མིང)

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཐགེ་ཟདུདྷ་གྲྭ་ཙང་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་འྫོཐ།
ན་ཐང་ཕཀྲ་ཤིཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) ཐགེ་ལཱིགཥ་

ཆོཥ་སྡེ་ཆེདྷ་བྷྫོའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ལཱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་གྱི་

གི་བབྷ་ཚུ་ག་ཡ་སྒོབྷ་གདྷང་དེཥ།

/རྒེ་ཙྫོ་སྫོཥ་ནྫོཥདྷ/

གདྷཥ་ཙཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་བྷཁཥ་རིབྷ་གྱི་གོ་

གདྷཥ་ཅིག (ཁ) ཐགེ་ལཱིགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ཥ་གསུབྷ་

(མིང)

(རྫོང) ཚེ་ཟཐཥ་ཏཡ་རབྷ་ཟདྲེདྷ་ནའི་ཐགེ་ཕའི་

གྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་དྷང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕཤེཥ་ལཱི་

ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཐབུ་ཕཞུགཥ་བྷཚཐ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལྷདྷ་

ལྷ་ཡབྷཥ་ནའི་ཐགེ་ཕཤེཥ་ཐང༌། ཙྫོགཥ་ཡབྷཥ་

རྒྱཥ་ཟྫོགབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དུཡ་ཁྲོཐ་ཁཡ་

ནའི་ཐགེ་ཕཤེཥ། རྫོ་ཡབྷཥ་ནའི་ཐགེ་ཕཤེཥ།

ཙྫོགཥ་ཟགོན་ཐགེ་ཙྫོགཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཐགེ་ཆོཥ།

/རྒེ་ཆོཥ/

ཕའི་ཆོཥ།

གླིང་ཕསྲེའི་ཐགེ་ཕཤེཥ་ཟེཡ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་བྷཆོཐན།

/རྒེ་རྙེདྷ་ཆོཥན/

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕཤེཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཆོཥ་ཀྱི་ཕགྲོ་གླེང་གདྷང་

དེཥ།

ཐགེ་སྫོང༌། /རྒེ་སྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཏཡ་རིཥ་ཕདུདྷ་

(མིང) (རྫོང)

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཆོཐ་

གྱི་དྷང་གསེཥ་ཟདུར་ལབྷཥ་ཉིཥ་ཕརྒྱ་ལྔ་ཕཅུ་རྩ་

ནའི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕསྙེདྷ་སྐུ་

གསུབྷ་ཕསྲུངཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མིའི་པྫོ་རྒཥ། (ཐཔེ)

རྐྱང་གཎང་ཥ་ལཱི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་བྷཆོཐན་གི་དུང་ཟཕུ་
དེཥ།

ཐགེ་བྷཙདྷ།

/རྒེ་ཚེདྷ/ (མིང)

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལཱི་བྫོདྷ་དེཥ།

ཐགེ་སྫོང་བྷ། /རྒེ་སྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཏཡ་རིཥ་

(རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་ན་ཐང་

ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཟདུར་ལབྷཥ་ཉིཥ་ཕརྒྱ་ལྔ་

ལུགཥ་ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) གདུགཥ་ཐང་

ཕཅུ་རྩ་གསུབྷ་ཕསྲུངཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མིའི་ཧབྷ་སྲུ།

རྒྱར་བྷཙདྷ་ཚུ་བྷཆོཐ་་ནའི་རཥ་ཨིདྷ།
ཐགེ་ཟདུདྷ་གྲྭ་ཙང།

/རྒེ་རྡུཥདྷ་གྲ་ཙ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་

ཐགེ་ཕཤེཥ། /རྒེ་ཤེ/ (མིང) (ཕྫོཐ) ཐགེ་ལཱིགཥ་ཀྱི་

ཀྱི་ཆོཥ་སྡེ་དྷང་ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་ལཱིགཥན་
ཐགེ་ཙྫོགཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

/རྒེ་ལུ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་བྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཐུདྷ་གདྷང་སྟེ་ཕཞུགཥ་

ནུག

(རྫོང)
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ཐགོ། /རྒོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཁོ་ཆེ་ནི།

ཐགོ་ཧིང་།

གཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ག་ཏྫོཕ་བྷ་ཉོ་ཕཡ་ཐགོ་ཧིང་ཕལ་

(ཁ) ཏི་རཱི་ཐགོ༌ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཁར་

སྟེ་ཉོ།

(ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་ཐགོ། ཤིང་

ཐགོང་ཐུདྷ། /རྒོང་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕྱི་རཱི་

ཕཀག་ཐགོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་ག་ཡ་

གཎང་ནི་གི་ཁ་ཐུདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཝང་བྷཙབྷཥ་ན་

ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐགོང་ཐུདྷ་གྲོར་བྷ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཐགོ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ། /རྒོ་རྡེདྷ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཨིདྷ་ཅི་

ཐགོངཥ་སྐོཡ། /རྒོང་ཀོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོངབྷ་

མིདྷ་ཅི་ཐགོན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཅ་ར་ཟདི་

རཥ་ལཱ་ཐང་རཥ་རིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་

ཐགོ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཕཀའི་གདྷང་ཕ་ཞུ་ནི། (ཐཔེ) ངར་གཥྫོ་བྷ་ཟགྱོ་ཕའི་

ལཱི་པབྷ་ཐགོ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ།
/རྒོ་རྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཐགོ་ག་མི་ཐགོ་ག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏི་རཱི་ཐགོ་ཧིང་ཕལ་ནི་ཟེཡ་ཐྫོ་

/རྒོ/ ༢. (བ) (སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ལཱ་སྐུར་ནི།

ཐགོ་ཟཐྫོཐ།

/རྒོ་ཧི/ (མིང)

ཧེ་བྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རཥ་ཐགོངཥ་སྐོཡ་ཞུ་ཐགོ།

(རྫོང) འྫོཐ་ཅི་ཡ་འྫོཐ་

/རྒོང་ཀོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕར་ཕསྐྱེར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐགོ་བྷདྷྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧ་རྟག་ཡ་ཏི་རཱི་ལཱི་ཐགོ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་བྫོདྷ་ནྫོ་ལཱི་ཐགོངཥ་སྐོཡ་

ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ། /རྒོ་རྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) འྫོཐ་ཅི་

ཐགོངཥ་ཁྲེར། /རྒོང་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཙིགན་ཞ་

ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་དེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཅིག་ཞུ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཡ་འྫོཐ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་མི། (ཁ) མི་ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ང་ལཱི་ཐགོངཥ་ཁྲེར་

(ཐཔེ) མི་ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་ལཱི་ཚིབྷཥ་ནི་མེཐ།

ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཤིག་ཤི།

/རྒོ་རྫོཥ ་ཤི་ཤི/ (ཁྱཐ)

མེཐན་ཅིག་བྷཚཐ་གདྷང་།

(རྫོང) ཐགོ་

ཐགོངཥ་ཟགར། /རྒོང་རྒེར/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོང་

ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཡ་ཕཎང་སྟེ་སྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

བྷའི་ཐུགཥ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ཕཞེཐ་ཐང་བྷ་བྷཐུདྷབྷ།

ཅིག (ཁ) མི་ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཤིག་ཤི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐགོངཥ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཤིག་ཤི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟགར་མེཐན་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐགོ་ཕ། /རྫོ་ཛྷ/ (མིང) (ཕྫོཐ) ཐགོཛྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཐགོཛྷ།

/རྒོཛྷ/ (མིང)

ཐགོངཥ་ཟགྲེར། /རྒོང་ཌེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཀཟ་

(རྫོང) རི་དྭགཥ་གཟུགཥ་ཀ་

ཐང་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཚུ་རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་ཐང་གསུང་ཕ་ནྫོའི་

ལ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་རྭཛྷ་ཡ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

ཐགོངཥ་ན་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཟགྲེར་ཕལཐ་རྐྱཕ་འྫོཐ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཁ་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐགོཛྷ་ལུ་

ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) ཐགོངཥ་ཟགྲེར་གྱི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་

ལ་ཟདུག

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་
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ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀའི་ཐགོངཥ་ཟགྲེར་ལུ་ལ་ཡ་

ནུག

ཐགོངཥ་ཟཆཡ། /རྒོང་ཆཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་སྐུ་ཚེ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་

བྷཚཐ་གདྷང་ནུག

ཐགོངཥ་རྫོགཥ། /རྒོང་རྫོག/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐགོངཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བ་བྷའི་ཐགོངཥ་རྫོགཥ། གྲུཕ་

ཟཆཡ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐགོངཥ་ཟཆཡ་ར་ཥྫོགཥ་

ཏྫོཕ་ནའི་ཐགོངཥ་རྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་

ན། (ཐཔེ) གོང་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་སྫོཐན་ཐ་གོང་བྷའི་

རུཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་བ་བྷའི་ཐགོངཥ་རྫོགཥ་སྒྲུཕ་ཐྫོ།

ཐགོངཥ་ཟཆཡ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐགོངཥ་ཞུ། /རྒོང་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་ཐང་

ཐགོངཥ་གཏེཡ། /རྒོང་ཏེཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཟགདྷ་ཁག་ཚུ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གོངབྷ་ཚུ་གི་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཆཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྱུང་

ཁོ་གཞུང་གི་གའྫོག་དྷང་རཥ་ཐགོངཥ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐ་

འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ངེ་གི་རྩ་ཕའི་བ་
བྷའི་ཐགོངཥ་གཏེཡ་ཨིདྷ།
ཐགོངཥ་བྷཐུདྷ།

/རྒོང་ཐུཥདྷ/ (མིང)

ནུག

ཐགོངཥབྷ་ཞུ།

(ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་

/རྒོངབྷ་ཞུ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཱ་གའྫོག་ཐང་ཟགདྷ་ཁག་ཚུ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་

གོངབྷ་ཚུ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནི། (ཁ) ལཱ་གའྫོག་དྷང་རཥ་ཐགོངཥབྷ་ཞུ་

ཐགོངཥ་ན། /རྒོང་ན/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གའྫོག་དྷང་རཥ་ཐགོངཥབྷ་

བྷའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། (ཁ) བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

ཞུ་ཐྫོ།

ཐགོངཥ་ན། བ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐགོངཥབྷ་ཁྲེར།

(ཐཔེ) རྒྱར་ཡུབྷ་གྱི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕག་ཞུ་

/རྒོངབྷ་ཁྲེར/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཙིགན་ཞ་ནི། (ཁ) ཐགོངཥབྷ་ཁྲེར་

འྫོཐ།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཐགོངཥབྷ་ཁྲེར་ནི་

ཐགོངཥ་པྫོག /རྒོང་པྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོངབྷ་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཐང་ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐུགཥ་བྷ་བྷཉེཥན་རཥ་

ཐགོངཥ་ཞུ་ཟུཡ་པྫོགཥ། /རྒོང་ཞུ་ཟུཡ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕརྟེདྷ་གོ་སྐཕཥ་ཐང་ལཱ་གའྫོག་རཥ་ཟུཡ་ཁཡ་

སྒྲིག་གའྫོག་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏྫོཕ་

ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་བྫོདྷ་ནྫོ་རཥ་

རབྷ་གྱི་བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བྷྫོ་ཡའི་ཐགོངཥ་

ཐགོངཥ་པྫོག་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

ཞུ་ཟུཡ་པྫོགཥ་ཟདི་གཥྫོག་ཟཇོག་རྩིཥ་ཁྲ་དྷང་ལཱི་

/རྒོང་པྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཕཀག་

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཆ་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་

ཐགོངཥ་ཟདུཥ་ལྷ་ཙྫོགཥ།

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་རཥ་ཟླཛྷ་གཅིག་ཐགོངཥ་པྫོག་གཎང་

/རྒོང་རྡུཥ་ལྷ་ཙྫོ/ (མིང)

(རྫོང) བ་བྷ་ཐགོངཥ་ན་ཟདུཥ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ།
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(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ལྡེཕཥ་རིཥ་གུ་ཐགོངཥ་ཟདུཥ་ཀྱི་

/རྒོཥ་བྲ་སི་སི/ ༢. (ཁྱཐ)

ལྷ་ཙྫོགཥ་ག་ཡ་ཙངབྷ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
ཐགོངཥ་ཟདུཥ་སྒྲུཕ་བྷཆོཐ།

/རྒོང་རྡུཥ་ཌུཕ་ཆོཥ/

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཅ་ར་ཐགོཐ་བྲ་སི་སི། གཐྫོང་ཐགོཐ་
བྲ་སི་སི། རབྷ་ཐགོཐ་བྲ་སི་སི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(མིང)

(རྫོང) ཐགོངཥ་ཟདུཥ་ལྷ་ཙྫོགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་

ཅ་ར་ཟདི་ཐགོཐ་བྲ་སི་སི་ཅིག་ཟདུག

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ཆོ་ག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཐགོངཥ་

ཐགོཐ་བྲ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཟདུཥ་སྒྲུཕ་བྷཆོཐ་གདྷང་དེཥ།

ཐགོཐ་བྲ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ཕཞེཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཐགོཐ་བྲ་ཤིག་ཤི།

ཟཆཡ་གཞི་ཟདི་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ཕཞེཐ་ཐང་

ནུག

ལབྷཥ་ཐང་ཉེཥ་བ་མེཐན་སྦེ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་ནི་

ཐགོཐ་བྲྫོ། /རྒོཥ་བྲྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐགོཐ་བྲ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག (ཁ) ཉེཥ་ལབྷཥ་ཐགོངཥ་འངཥ། ཁྲར་

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཐགོཐ་བྲྫོ་སྒྱུཡ་དེཥ།

ཐགོངཥ་འངཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་

ཐགོདྷ་སྡེ། /རྒོཥདྷ་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) མི་གདྷག་ནའི་

ཁྲར་ཐང་འུཡ་རག་ཚུ་ག་ཡ་ཐགོངཥ་འངཥ་གདྷང་

གཡུཥ་རཥ་ཏག་རིང་ཥ་ལཱི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་སྡེ་ཙདྷ་

སྦེ་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཁག་

(རྫོང) གཝདྷ་ཕགཟ་

དྷང་ལཱི་ཐགོདྷ་སྡེ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕཅུག་ནིའི་བྫོ་ཐང་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) ཧ་མ་ཡ་ཟདི་

ཐགོདྷ་ན། /རྒོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་

གིཥ་ཐགོཐ་བྲ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

གྲོང་ཡུར་རཥ་རྒྱང་གྲགཥ་གཅིག་འདྷ་ཆཐ་ཀྱི་ཥ་

(རྫོང) ངོ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་ཐཀྲོགཥ་ཏེ་

གོ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཚུ་དྷང་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་

སཕ་ནའི་གཎབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཧ་རྟག་ཡ་
ཐགོཐ་བྲྫོ་ཅིག་སཕ་ནི་ཟདུག
ཐགོཐ་བྲ་སི་སི།

/རྒོཥ་བྲ་སི་སི/ ༡. (ཁྱཐ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་

ཧ་མ་ཡ་ཐགོཐ་བྲ་ཤིག་ཤི་ལུ་ལ་ཡ་སྤང་དྷང་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་

ཐགོངཥ་འངཥ། /རྒོང་འང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཉེཥ་

/རྒོཥ་བྲ/ ༢. (མིང)

/རྒོཥ་བྲ་ཤི་ཤི/

ཕགཟ་ཕཅུག་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕརྩབྷཥ་ནུག

/རྒོཥ་བྲ/ ༡. (མིང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐགོཐ་

མི་ཐགོཐ་བྲ་ཎྫོག་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཐགོངཥ་ཟཆཡ་ཟདྲ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐགོངཥ་ཕཞེཐ།

ཐགོཐ་བྲ།

/རྒོཥ་བྲ་ཎྫོ་ཎྫོ/

བྲ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཧ་མ་ཡ་ཐགོཐ་བྲ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཐགོངཥ་ཕཞེཐ། /རྒོང་ཕཞེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཡི།

(རྫོང) རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་གདྷཥ། (ཁ) ལྕགཥ་རི་ཐགོདྷ་ན།

གྲོ་ལཱིང་ཐགོདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་

(རྫོང) གཝདྷ་

བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་ག་ཡ་སྐུ་བྷཙབྷཥ་ཐབྷ་ཐབྷ་སྦེ་

ཕགཟ་ཕཅུག་ནིའི་བྫོ་ཐང་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཕཞུགཥ་ནུག

པདྷ་ཎྫོ་ཟདི་གིཥ་ཐགོཐ་བྲ་སི་སི་ལུ་ལ་ཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཐགོདྷབྷ་བྱཱ།
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/རྒོཥབྷ་ཇཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་སུ་
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ཟཙབྷ་ཅིག་ཁཡ་སྐྱེ་ཕའི་རུཐ་དྷང་རཥ་ཆུབྷ་ཕཀྱག་

ཐགོ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་ཐགོན་

ཆུབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐགོཥ། /རྒོཥ/ (བ) (ཆོཥ) ཐགོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགོདྷབྷ་བྱཱ་ཟདི་
ཐགོདྷ།

/རྒོཥདྷ/

ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ང་ལཱི་སཕ་ཐ།

(མིང) (རྫོང) སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ཐང་

ཐགོཥ་བྷཁོ། /རྒོཥ་ཁོ/ (མིང) (རྫོང) ཐགོན་ཁག་ཆེ་

བྷགཡ་ཥའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་སྒོ་ཅིག (ཐཔེ)

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ང་ལཱི་ཐགོཥ་བྷཁོ་ཅིག་

ཐགོདྷ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་སྐྱེ་ཕཏུཕ་ནཥ།
ཐགོདྷ་ཁ་སྟྫོཐ།

ཟདུག་ག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་

/རྒོཥདྷ་ཁ་ཎྫོཥ/

ཐགོ་ཧིང།

སྟྫོཐ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཐགོདྷ་གྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག
/རྒོཥདྷ་ཁ་རྨེ/

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཕག་ཥྫོང།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་

ཐགོཥ་ཆེཐ། /རྒོཥ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་དྷང་

སཐ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཐགོདྷ་གྱི་གཡུཥ་ཙདྷ།

རཥ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕཞི་ན་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཐགོདྷ་ཁ་སཐ་རཥ་དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཐགོདྷ་དྭངཥབྷ་སྦྱི།

/རྒོཥདྷ་དྭངབྷ་རྗི/

སུབྷ་རྟགཥ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཐགོཥ་ཆེཐ་ཀྱི་ཐཔེཡ་
ཕརྗོཐ་ལུ་ལ་ཡ་རྐྱཕ་ཅི།

(མིང) (རྫོང)

ཐང་ཕུ་ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་

ཐགོཥ་ཟཐྫོཐ།

ཕཅག་འྫོཐ་ནའི་ཐགོདྷ་གྱི་གཡུཥ་སྒོ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐགོདྷ་གཝཥ།

/རྒོཥདྷ་གཞེ/

(རྫོང) ཐགོ་རིགཥ་ཐགོ་ཙཐ་ག་ཡ་གདྷང་ཚུགཥ་ནའི་

(མིང) (རྫོང) ཐགོདྷ་གྱི་

དྷྫོཡ་བུ་ཅིག (ཐཔེ) ཕང་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་ཐགོཥ་ཟཐྫོཐ་
ཀུདྷ་ཟབྱུང་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཐགོདྷ་གཝཥ་ཀྱི་ཚིག་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག
/རྒོཥདྷ་ཕཞབྷ/

(ཆོཥ) ཐགོ་ནའི་

ཐགོཥ་ཟཐྫོཐ་ཀུདྷ་ཟབྱུང་། /རྒོཥ་རྫོཥ་ཀུཥདྷ་རྗུང/ (མིང)

མི་ཚུ་གིཥ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཝཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཐགོདྷ་ཕཞཟབྷྫོ།

/རྒོཥ་རྫོཥ/ (མིང)

ཟཐྫོཐ་ན།

ཐགོདྷ་དྭངཥབྷ་སྦྱི་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་རྩ་ཆེ་
དྲགཥ་འྫོཐ།

(རྫོང) ཐགོ་ག་མི་ཐགོ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཁྱོཐ་ཡ་ཐགོ་ཧིང་ཕལ་

(ཐཔེ) ཐགོདྷ་ཁ་སྟྫོཐ་ལཱི་ཤིང་རིགཥ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཟདུག

ཐགོདྷ་ཁ་སཐ།

/རྒོ་ཧི/ (མིང)

ཐགོཥ་ན།

(མིང) (རྫོང) ཐགོདྷ་

/རྒོཥ་ན/

བྷཙདྷ། ཐྫོདྷ་ཐག

གྱི་གཡུཥ་སྒོ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་

ཐགྱེཥ།

ཕཞཟབྷྫོ་ཚུ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནཡ་ཟྫོངཥ་ནུག

/རྒེཥ/ (བ)

(མིང) (ཆོཥ) ཁུངཥ། རྒྱུ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐུགཥ་

ཐགོན། /རྒོན/ (མིང) (རྫོང) ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕ་ཐང་ཁག་

ཐགྱེཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་གི་

ཆེཛྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཅ་ར་ལུ་ལ་ཡ་ཐགོན་འྫོཐ།

གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་དྲགོཥ་འང་ཐུགཥ་

ཐགོན་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ། /རྒོན་རྡེདྷ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐགྱེཥ་ཐྫོ།
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ཐགྱེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/རྒེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

ན་ཕདུཐ་ཕཞིའི་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་མི། (ཁ) དྷ་ཏྫོཥ་ཐགྲ་

(རྫོང) (ཞེ)

སེབྷཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ)

ཕཅོབྷ་ན། ཡང་རྒྱར་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཐ་རིཥ་པབྷ་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་གི་ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་
ཚུགཥ་ཅི།

ཐགྱེཥ་ཟཛུབྷ།

/རྒེཥ་རྫུབྷ/ (མིང)

ཟཛུབྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཐགྲ།

/ཋ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཐེག་ཐབྷདྷ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་ཕ་ཐང་བྷཐྫོ་སྡེ་ན་ཚུ་

གིཥ་བྷཏཡ་ཐུག་ཟཏྫོཕ་བའི་ཟབྲཥ་བུ་ཟདི་ཐགྲ་

(ཆོཥ) ཐགཟ་

ཕཅོབྷ་ནའི་གོ་ཟཔང་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།
ཐགྲ་ཆ།

(རྫོང) ཡང་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི་

ཐགྲ་ཆཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ངེ་གི་ཐགྲ་ཨིདྷ།
/ཋ་གླུ/ (མིང)

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཁཡ་

ཐགྲ་གཉེདྷ།

གཎང་སྙོབྷཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་སྫོཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་གདྷྫོཐ་

ཐགྲ་སྟ།

ཐགྲ་ཕྱྭ།

(རྫོང) ཡང་ལཱི་

སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱར་པབྷ་ག་དེ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟྫོང་ག་ཕལ་ནིའི་

ཕགེགཥ། (ཐཔེ) ཐགྲ་ཕགེགཥ་ཁ་ཐཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཞི་

བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཥན་རཥ་

ཕདེ་གི་རྩ་ཕ་གཅོཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན།

ཐགྲ་ཕྱྭ་ཅིག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན་

/ཋ་ཅོབྷ་ན/ (མིང)

(རྫོང) ཐགྲ་བངབྷ་ཕཐ་ཐང་

ཟཕཐ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྩྫོཐ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་

གཐྫོདྷ། (ཁ) ཕྱིའི་ཐགྲ་ཕགེགཥ། དྷང་གི་ཐགྲ་

ཐང་ཟདྲ།

/ཋ་ཆ/ (མིང)

གཅིག་ཁཡ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ནི་ཐང་། ཟཏཕ་ཟཛིང་

གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི་ཐང་ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་མིའི་ཟདྲེ་

/ཋ་ཅོབྷ/

(ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྟ་རི་ཕཟུབྷ་

ཅིག་གི་ཕག་ལཱི་ཐགྲ་སྟ་ཅིག་ཕསྣབྷཥ་ནུག

སྐཕཥ་ལཱི་ཐགྲ་གྲོགཥ་ཕརྩིཥ་ཏེ་ཕགྱང་སྫོར་འྫོཐ།

ཐགྲ་ཕཅོབྷ།

/ཋ་ཎ/ (མིང)

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོ་

སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྔགཥ་ཕགྱང་ནའི་
/ཋཟ་རྒེཥ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) ཐགྲ་ཐང་གཉེདྷ་

ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་ཐགྲ་གཉེདྷ་གྱི་ཟདུ་ཤེཥ་བྷ་ཕསྐྱེཐ་ནཡ་

ནའི་ཐགྲ་ཐང་པདྷ་ནའི་གྲོགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཐགྲ་ཕགེགཥ།

/ཋ་གཉེདྷ/

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་

པཡ་རཥ་ཐགྲ་གླུ་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་རདྷ་འང་ཐགྲ་གླུ་སྦེ་
/ཋ་ཌོག/

(མིང) (རྫོང) ཐགྲ་ཐང་གཅིག་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགྲ་ཆཥ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྩང་བྷྫོ།དེ་རཥ་བྫོ་ཟེ་ཚུ། (ཐཔེ) བྫོ་ཟེ་ཐང་རྩང་བྷྫོ་ཚུ་

ཐགྲ་གྲོགཥ།

/ཋ་ཆེ/

ཁཡ་ཟཏཕ་ནིའི་རག་ཆ། (ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནིའི་

པྫོག་ནའི་ཚིག་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་།

ཡ་གཎང་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཐགྲ་ཆཥ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནཡ་ཐགྲ་ཆ་ཐགོ།

ཐང་བྷ་ཐགཟ་མི། (ཁ) ཕྱིའི་ཐགྲ་ཐང་། དྷང་གི་ཐགྲ་
ཐགྲ་གླུ།

/ཋ་ཆ/

ཐགྲ་ཕྫོ།

/ཋཟྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཐགྲ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྟདྷ་ནའི་ཐགྲ་ཕྫོ། རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐགྲ་ཕྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་

(ཆོཥ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་
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ནའི་ཐགྲ་ཕྫོ་ཚུ་ཙཡ་གཅཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
ཐགྲ་ཕྫོ་བྷཏཡ་བྱེཐབྷ།

/ཋཟྫོ་ཏཡ་ཇེབྷ/ (མིང)

ཐགྲ་རྫོང།

འྫོཐ་ནའི་རྫོང་གཞི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཐགྲ་རྫོང་ལུ་ལ་

(ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཐགྲ་ཕྫོ་བྷཏཡ་བྱེཐབྷ་གི་

ཐགྲ་བངབྷ་ཕཐ།

/ཋ་ཇངབྷ་ཆེ/

འྫོཐ།

ཐགཟ་ཡྫོགཥ།

(མིང) (རྫོང) ངར་བྷ་

ཡྫོགཥ་ཨིདྷ།

བངབྷ་ཕཐ་ཟདི་ཁོ་ཡའི་ངོ་ཤེཥན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཋ་མེ་ཙེ།

ཕགཟ་ལ་མུ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་

སྒ་སར།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྐངབྷ་སྒ་སར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག (ཁ) བྷཁཥ་གྲུཕ་ཀུདྷ་ཐགཟ་

རྐངབྷ་སྒ་སར་ཏེ་བྷ་སྫོཐ།

ཐཕང་ནྫོ་བྷཆོག་གིཥ་ཐག་ནའི་གཟིགཥ་སྣང་ལཱི་

ཐགཟཛྷ་བྷཐུདྷབྷ།

ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རིའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་བྫོདྷ་ཏེ་

/རྒཛྷ་ཐུཥབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཧ་

ཡྫོགཥ་ཐགཟ་ཡྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཁོ་གི་

ཐནཟ་ཕྫོ་ཐང་ཐནཟ་བྷྫོ་ཚུ་གི་བྷཚཐ་རྣབྷ་ཚུ་ལཱི་གཞི་

ཐགཟཛྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཝག་ཏྫོག་རཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་སྐུ་ཟཆབྷ་རྩ་ཆེ་

ཐགཟཛྷ་སྐྱིཐན།

དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཚེཥ་

/རྒཛྷ་ཀིཥན/

(མིང) (རྫོང) ཐགཟ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཕཅུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་དྷང་ཡ་ཐགྲ་མེཐ་རྩེའི་རྔ་ཟཆབྷ་
/ཋ་ལུདྷ/ (མིང)

/རྒ་ཧེར/

རྐངབྷ་གཉིཥ་ཁ་ཕརྒྱངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

(མིང)

(རྫོང) ཐགྲ་མེཐ་རྩེ་རཥ་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྔ་ཟཆབྷ་

ཐགྲ་རདྷ།

(མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་

ལ་མུ་བླུགཥ་ཏེ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཐགྲ་མེཐ་རྩེ་རཥ་ཨིདྷ།

རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ།

/རྒ་ལ་མུ/

ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤགཥ་ཀྱི་སྦྲགཥ་སྦེ་ཕགཟ་

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གཡུཥ་
/ཋ་མེ་ཙེའི་རྔ་ཆབྷ/

(མིང) (རྫོང) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་

དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ལ་མུ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

ཁཕ་ཀྱི་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་བྷྫོང་སྒཡ་རྫོང་ཁག་གི་

ཐགྲ་མེཐ་རྩེའི་རྔ་ཟཆབྷ།

/རྒ་ཡྫོ/

པཡ་ཚུཡ་ཐགཟ་ཕའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ངེ་གི་ཐགཟ་

ཡངཥ་ནཡ་གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐགྲ་
ཐགྲ་མེཐ་རྩེ།

(མིང) (རྫོང) ཐགྲ་བངབྷ་ཕཐ་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞེངཥ་ཏེ་

(རྫོང)

བྷགོདྷ་ནྫོའི་དྲག་བྷཆོཐ་ཀྱི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་ཏངཥ།
གཐངཥ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

/ཋ་རྫོང/

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་པྫོཛྷ་བྷ་ཕརྒྱགཥ་ནཡ་པབྷ་
ཐགཟཛྷ་སྐྱིཐན་མིདྷ་ཟདུག

(རྫོང) ཐགྲ་བངབྷ་ཕཐ་

ཐགུ་སྐོཡ་གཐྫོང་རྫོགབྷ།

རྐྱཕ་རྐྱཕ་ནའི་རདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་

/རྒུ་ཀོཡ་རྫོང་རྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང)

གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་གདྷང་མིའི་ཟཆབྷ་

རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐགྲ་ལཱི་ཐགྲ་རདྷ་ཟཇར་བྷ་

རྐྱཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགུ་སྐོཡ་གཐྫོང་

ཕཏུཕ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྫོགབྷ་གི་ཟཆབྷ་གྱི་ལུའུ་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཤེཥ།
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ཐགུ་སྐོཡ་ནང་ལུཕ།

/རྒུ་ཀོཡ་ནང་ལུཕ/

(མིང) (རྫོང) གྲྭ་

ཕཝག་ནུག

ཙང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་གདྷང་མིའི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ཐགུང་སྟྫོཐ།

ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག

ཐགུ་སྐོཡ་བྷཚཟ་གཉིཥབྷ།

/རྒུ་ཀོཡ་ར་གཉིཥབྷ/

ཕྫོགཥ་སྟྫོཐ་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ཐགུང་སྟྫོཐ་གའཥ་སྐོཡ་
རྐྱཕ་སྟེ་ཟྫོངཥ་ཡི།

(མིང)

(རྫོང) གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་གདྷང་མིའི་

ཐགུང་སཐ།

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག

ཐགུ་སྐོཡ་གའཥ་ཕཅག་གའྫོདྷ་ཕཅག
ཅ་གའྫོདྷ་ཅ/

ཐགུང་བྷཏྫོ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཀྱི་ལྷག་ཆཐ་

གཥར་ཕ་ལ་གདུགཥ་ཉི་བྷ་ཕཞུགཥ།།
ཐགུང་ཧིང།

(མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་

ཐགུ་རྡུང་ཕྱེཐབྷ།

/རྒུ་རྡུ་ཆེབྷ/

ཕརྡུང་ཏངཥ་ཅིག
ཐགུ་རྡུང།

/རྒུ་རྡུང/

ཐགུང་ཐབྱིངཥ།

(མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་

ཐགུང་བྷྫོ།

/རྒཛྷ་པེརན་/

/རྒུང་བྷྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་རཱི་གདྷབྷ་ཥ་རི་

ཥྫོ་རི་ཅིག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ།
ཐགུདྷ་སྒོག

/རྒུཥདྷ་རྒོ/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་

གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་སྒོགན་ཟཐཕ་བྷ་བྱུ་རིར་རི་

(མིང) (རྫོང)

བྷཐྫོཥ་གཎྫོཡ་ཟཔང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་
ཐགཟཛྷ་ཐནརན།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གྱི་

གའང་ཆགཥ། །ལ་གདུགཥ་ཡིཐ་ཕཞིདྷ་དྷྫོཡ་བུ།།

(ཐཔེ) ཡྫོརབྷྫོ་ཐགུ་རྡུང་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཏངཥ།

/རྒུང་ཨིང/

སྦུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགུང་ཐབྱིངཥ་ཕཀྲ་ཤིཥ་

གྱངཥ་ཁ་ཐགུ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཕརྡུང་ལཱིགཥ་ཅིག
/རྒུ་རྡུ་ལུདྷ་སུབྷ/

(མིང) (རྫོང) དྷབྷ་བྷཁཟ་ཟེཡ་

ཉི་བྷ་ལཡ།

(མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུངབྷ་ཐ་

ཐགུ་རྡུང་རདྷ་གསུབྷ།

/རྒུང་ཧི/

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགུང་ཧིང་ཕྫོགཥ་རཥ་ལ་གདུགཥ་

ཕརྡུང་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་ཡྫོརབྷྫོ་ཐགུ་
རྡུང་ཁ་སྫོཡ་ཕརྡུངཥ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གྱི་

བྷཏྫོ་ཕ་དྷབྷ་བྷཁའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷང་། །ཟྫོཐ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཐགུ་གྲོར་ཨིདྷ་བྷཥ།
/རྒུ་རྡུ་ཁ་རྗོཡ/

/རྒུང་ཏྫོ་ཛྷ/

བྷཏྫོ་ཙཐ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགུང་

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཚེཥ་ཐགུ་ལཱི་གྲོར་ནི་ཅིག
ཐགུ་རྡུང་ཁ་སྫོཡ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁའི་

ཕསྐོཡ་ཏེ་རྫོ་ཐང་ཟླ་ཕ་ཥྫོང་ཡི།

/རྒུ་ཀོཡ་གའཥ་

(མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་

/རྒུ་གྲོཥ/

/རྒུང་རྨེ/

ཕྫོགཥ་སཐ་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ཐགུང་སྟྫོཐ་ཐགུང་སཐ་

གིཥ་གདྷང་མིའི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག
ཐགུ་གྲོར།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁའི་

/རྒུང་ཎྫོཥ/

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་རཥ་དྷང་ལཱི་ཐགུདྷ་སྒོག་
བླུགཥ་ཏེ་སྫོཡ་ནུག

(མིང) (རྫོང) གེ་ཚ་

ཐགུདྷ་ཆག

ཕལྫོཥན་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐབྷ་

/རྒུཥདྷ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཚུ་ལཱི་གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་བྱིདྷ་ནིའི་རྩྭ་ཐང་

ཞིང་དྷང་ལཱི་གེ་ཚ་ཐགཟཛྷ་ཐནརན་ཕཎཕ་སྟེ་

ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཚུ། (ཐཔེ) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུའི་

248

249
ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགུདྷ་ཆག་ཟཙྫོར་ཐགོ།
ཐགུདྷ་ཟུཡན།

/རྒུཥདྷ་ཟུཡན/

བྷ་རུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རག་ཆ་

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་

ཀོཛྷ་ཐང་ལྕགཥ་ཚུ་གིཥ་ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་

ཐགུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་འང་ཥ་དྲྫོཐ་ཥཡ་སྤྫོ་བྷ་ཟགྱོ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཀོཛྷ་གི་ཐགྲ་ལི། ལྕགཥ་ཀྱི་

ཕཡ་ཕསིར་ཥ་ཡ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ག་ཡ་

ཐགྲ་ལི། (ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐགྲ་ལི་ལུ་ལ་ཡ་

ཐགུདྷ་ཟུཡན་ཨིདྷ།

ཐགུདྷ་ཟུཡན་གདྷཥ་ཕརྟདྷ།

ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
ཐགྲ་སྲི།

/རྒུཥདྷ་ཟུཡན་རྣེཥ་ཏེདྷ/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ཐིབྷ་ཕུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་

གི་ཐགྲ་སྲི་དུཥ་ཅིག་རང་བྷ་ཕཅུག་ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་

ཕཞུགཥ་མིའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགུདྷ་ཟུཡན་

ཕསྒྲིག་ཐགོ་ནཥ།

གདྷཥ་ཕརྟདྷ་གྱིཥ་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཡཥ་

ཐགྲ་ལྷ།

གདྷང་དེཥ།

/རྒཟ་རྡེདྷ་ལ་ན/

ཐགཟ་ལྡདྷ་ལན་ཐང་ཟདྲ།
ཐགཟ་ལྡདྷ་ལན།

/རྒ་རྡེདྷ་ལན/

ཕགཟ།

(མིང) (ཆོཥ) རི་ཕྫོ་

/རྒ་པྫོ/

(ཁ) ཕགཟ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཨུ་ལཱི་ཚུ་ཐགོཐ་བྲ་

སྒྱུཡ་མི་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཕགཟ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
ཕགཟ་ལི་སྔུ་ལི།

(མིང) (ཕྫོཐ) སྒག་པྫོཡ་ཐང་

(རྫོང) སེབྷཥ་

ཐང་སྔུ་སྐཐ་ལྫོཡ་ནི་ཅིག (ཁ) ཧ་ལཱི་ཕགཟ་ལི་སྔུ་ལི་

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་

ཏར་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཧང་ཐང་
ནའི་གཥྫོར་ཡཥ་ཟདི་ཏྫོཕ་ཅིདྷ་ཕགཟ་ལི་སྔུ་ནི་ཏར་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་སྒག་པྫོཡ་དྷང་

སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཨེཡ་རཥ་བླུགཥ་ཏེ་ཞ་དེཥ།
/ཋ་ལི/ (མིང)

/རྒཟ་ལི་ངུ་ལི/ (ཁྱཐ)

ཐགཟ་དྲག་ནའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཁ་རཥ་ཕགཟ་སྐཐ་

རིར་རི་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་པྫོཡན་ཤིང་གི་

ཐགྲ་ལི།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐགོཐ་བྲ་

ཟེཡ་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཐགཟ་སྫོའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

ལྡདྷ་ལན་སྦེ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ།

སྒག་པྫོཡ།

/རྒཟ/ (བ)

སི་སི་བྷཏྫོང་ཏྫོཥ་བྱུངབྷ་ཐ་ཁ་རཥ་ས་ས་ཐང་ཧི་ཧི་

ཐང་བང་རྩེ་ཆོཥ་རྗེ་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་རཥ་ཐགཟ་

ཟདྲ།

(རྫོང) ཐགྲ་བངབྷ་ཕཐ་ཕཏུར་

གདུག་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ)

ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ཙཕ་སྦེ་བྷཚཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཡ་རྩེ་

/རྒོག་པྫོཡ/

/ཋ་ལྷ/ (མིང)

ནི་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་ལྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཐགྲ་ལྷ་

ཐགཟ་ལྡདྷ་ནའི་ཆོཥ་སྡེ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་རྗེ་མྫོང་ཁ་ནའི་

སྒོག་པྫོཡ།

(རྫོང) ཧེ་བྷ་ཐགྲ་བྱུང་ནའི་

དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་རྫོག་སྟེ་ཡ་ཐགྲ་བྱུང་ཕ། (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་

རྫོང་དྷང་ཐགུདྷ་ཟུཡན་ཚུ་གི་ཟགོ་ཟལཐན་ཅིག་སྦེ་

ཐགཟ་ལྡདྷ་ལ་ན།

/ཋ་སི/ (མིང)

ཕགཟ་སེ་བྷ་ཐུཕ།

(རྫོང) ཐང་ཕུའི་ཕཐ་བྷཐཟ་

/རྒ་སེ་བྷ་ཐུཕ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕགཟ་

ཨེཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཧ་མ་ཡ་ལཱི་

རྐྱཕ་ཐ་ གྱི་ཅུ་ཐང་ཀྲིང་ཀ་ཚུ་ཡང་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་

ཕལ་སྟེ་ཕགཟ་སེ་བྷ་ཐུཕ་ནཡ་སྫོཐ་ནུག

249

250
ཕགབྷ།

/རྒབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་

ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

གྱི་པྫོ་ཙྫོཐ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཙྫོཐ་ཕགབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཕགེགཥ་གཎྫོཡ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ངེ་གི་ཙྫོཐ་ཕགབྷ་ཐྫོ།

ཕགེགཥ།

/རྒེཥ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་གཎྫོཡབྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷ་རྒྱུག་མི་

ཟདི་གིཥ་ཕགེགཥ་གཎྫོཡ་གལགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕཀག་ནའི་ཕགེགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་

ཕགེགཥ་གཎྫོཡ་ཡྫོརབྷྫོ།

ཟཕཐ་ཕ་ལཱི་ཁ་ཕཀག་མིའི་ཕགེགཥ་ཅིག་ཟདུག

རྡུང་ཐྫོ།

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ནིའི་ཆོ་ག་གདྷང་

/རྒེ་ཊེ/ (མིང)

ཕགེགཥ་རིགཥ།

(རྫོང) ཡཕ་གདྷཥ་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཕཞང་ནྫོ་ཟདི་ཟཕཐ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐང་ན་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་དེ་ཕགེགཥ་རིགཥ་ཚུ་

ནའི་ཕགེགཥ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་ཕཐཟ་གཎང་ནིའི་ཆོ་

ཕཐཟ་གཎང་སྫོར་འྫོཐ།

གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷཡ་

ཕགོ།

ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཞི་གཅིག་

ཕགོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཕརྒྱ་གཅིག་འྫོཐ་མི་

(མིང) (རྫོང)

ཟདི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཕགོ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་བྷ་ཐགཟ་མིའི་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཚུ་ལཱི་

ཕགོ་ཕཀྲབྷ།

གཎྫོཡབྷ་བྱིདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཐུདྷ་བྲཕ་རྫོ་རྗེ་མེ་ཆཡ་

/རྒོ་ཉབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་

ཏེ་ཕཀྲབྷ་ནི་ཅིག (ཁ) ལཱ་ཕགོ་ཕཀྲབྷ་ཟཕཐ་ནི་ར་

གྱི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་པཡ་ཕསྐྲཐ་ནིའི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཚུ་རཥ་བྱེཐན་དྷང་

གཡ་ཟཆབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ཟཁོཐ་ཕགོ་ཕཀྲབྷ་ཟཕཐ་ནུག

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཟཆབྷ་གོ་ཕཞེཥ་དེཥ།
/རྒེ་ངོ/

/རྒོ/

རཥ་ཆ་ལཥ་ཐང་བྷང་ཉུང་ཕཞྫོ་སྟེ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཕཞེངཥ་ནི་ར་

ཕགེགཥ་ངོ།

(རྫོང) ལཱ་ལུགཥ་

རིགཥ། (ཁ) ཕགེགཥ་རིགཥ་སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱཐ་ཅུ་

ལཱི་ཁྲོ་ཕྫོའི་སྐུཡ་ཕཞེངཥ་ཏྫོག་རཥ་ཕཡ་དུ་གཅོཐ་

/རྒེ་ཊེ་ཆབྷ/

/རྒེཟ་རི/ (མིང)

ལྫོབྷ་ཚུ་ཟཕཐ་ཕའི་དྷབྷ་དུཥ་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་མིའི་

ཐང་ཐཕང་ཕསྐུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་

ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ཟཆབྷ།

(རྫོང)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕགེགཥ་གཎྫོཡ་ཡྫོརབྷྫོ་

གཐྫོདྷ། (ཁ) ཕགེགཥ་གདུག་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ།

/རྒེག་ཎྫོ་ཡྫོརབྷ/ (མིང)

ཕགེགཥ་གཎྫོཡ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་

(རྫོང) ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་མིའི་ཟདྲེ་ཐང་

དེཥ།

(རྫོང) ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་

ཐང་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་ལཱི་ལ་ཐང་ཁྲག་གི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་བྱིདྷ་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་མི། (ཁ) ཁ་

/རྒེཥ/ ༢. (མིང)

/རྒེ་ཎྫོ/ (མིང)

ཕགོ་སྐར།

(མིང) (རྫོང) ལཥ་ངདྷ་ཟེཡ་

/རྒོ་ཀེར/ (མིང)

(རྫོང) ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་

སྟེ་བྱིདྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཏྫོཕ་ནའི་སྐརཛྷ། (ཁ) པ་བྷའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ལཱི་ཕགེགཥ་ངོ་ཟཛུརཛྷ་ཐ་ལཱ་

ཕགོ་སྐར། བུའི་ཕགོ་སྐར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་
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ལཱི་པ་གཞི་ཕགོ་སྐར་ཆུང་སུ་ཅིག་ཕ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཥ།
ཕགོ་ཕལཟ།

/རྒོཕ ་ལ/ (མིང)

གཅིག་གི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཕགྲཐ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) གཞི་གཅིག་

(ཆོཥ) མིག་ཎྫོ་སྫོབྷ་སྦེ་རྒྱང་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཌེཥ/ ༢. (བ)

རཥ་ཆ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕགོ་འྫོཐ་ནའི་ཙཐ་གཞི། (ཁ) ཥའི་

ཕགྲེཥ།

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་པ་གཞི་ག་ཡ་ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་ནུག

ཐགོདྷ་ནཡ་ཕཞུགཥ་མི་བབྷ་ཟདི་སྐུ་དྷ་ཕགྲེཥ་དེཥ།

ཕགོ་ཕལཟ། ལཱ་གི་ཕགོ་ཕལཟ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)
ཕགོ་རྩིཥ།

/རྒོ་ཙི/ (མིང)

རྒཥ་ནི། (ཁ) བབྷ་སྐུ་ཕགྲེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

(རྫོང) ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་

ཕགྲེཥ་ན།

ཏངཥ་ཀྱི་རྩིཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཕགོ་རྩིཥ་

ཕགྲེཥན།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ནཥ།
ཕགྱང༌།

/རྗང/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ཐབྷག་མི་ཕགྲེཥན་ཅིག་ཨིདྷ་
བྷཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཁ་གཎང་ནི།

བྷགཡ་སྟེགཥ།

(ཁ) ཆ་ཡྫོགཥ་གུ་ཕགྱང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་

གུ་ཕཀར་ཏེ་རྡུང་དེཥ།

(རྫོང) འྫོངཥ་ཕསྫོབྷཥ།

བྷགཡ་ཆཥ།

(ཁ) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་གཅིག་ཐང་། གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་

ཕཝག་ནུག

(རྫོང) བྷང་ཉུང་གི་ཙཐ་གཞི། (ཁ)

བྷགཡ་ཏཕ།

ཏི་རཱི་གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་། ཁྱིབྷ་གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་

བྷགཡ་ཕ།

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཕགྱང་ཐང་ཟདྲ།

/ཌེཥ/ ༡. (བ)

(རྫོང) བྷགཡ་ཙང་དྷང་

ཐབྷཡ་ངབྷ་ང་སྦེ་ཟཕུ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་ཟདུག
ཕགྲཐ།

/རྒ་ཏཕ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་མེ་ཟཕུ་ནིའི་ཏཕ། (ཐཔེ) བྷགཡ་ཏཕ་དྷང་མེ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཐངུར་ཁུག་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་
/ཋང་/ (བ)

(རྫོང) ལྕགཥ་ཕརྡུང་ནིའི་

བྷགཡ་ཙང་དྷང་ལཱི་བྷགཡ་ཆཥ་ག་ཡ་ཕཀྲབྷ་སྟེ་

ཁ་ཟབུབྷ་གཅིག་ཟདུག

ཕགྲང་།

/རྒ་ཆེ/ (མིང)

རག་ཆ་ཏྫོཛྷ་ཐང་ཟཛིདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཕྲག་གཉིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཏི་རཱི་གྱངཥ་
/ཇང་ཁ/ ༢. (མིང)

(མིང) (རྫོང) སྟེགཥབྷ་ཐང་

/རྒ་ཏེ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷགཡཛྷ་གིཥ་ལྕགཥ་ཚུ་བྷགཡ་སྟེག་

གཝདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕགྱང་དེཥ།
/ཇང་ཁ/ ༡ (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ཐང་ཟགདྷ་ཁག་

/ཌེཥན/ (མིང)

(ཁ) སྐུ་ཕགྲེཥན། དྲགོཥ་ཕགྲེཥན། རྒནྫོ་ཕགྲེཥན་

ཟདི་བྷ་ཎི་ཕགྱང་དེཥ།

གྱངཥ་ཁ།

(ཆོཥ) ཕགྲེཥན་ཐང་ཟདྲ།

/ཌེ་ན/ (མིང)

རཥ་ཐགོངཥ་ཞུ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག

ནི། (ཁ) བྷ་ཎི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་
/རྗང/ ༢. (བ)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) དྷ་ཙྫོཐ་

/ཌེཥ/

/རྒ་ཛྷ/ (མིང)

བྷགཡ་ཕཞྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྩ་

/རྒ་ཕཞྫོ/

(ཆོཥ) བྷགཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་ཅ་

ཆཥ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་རིགཥ་ཕཅུ་

ཟགེངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྫོགན་ཕགྲཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

གསུབྷ་རཥ་གཅིག་བྷགཡ་ཕཞྫོ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ལྕབྷ་སྫོབྷ་ཟདི་ཟཕག་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་རྫོགཥ་

བྷགཡ་གའྫོག
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/རྒ་གའྫོ/

(མིང) (རྫོང) བྷགཡཛྷ་གི་
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རཥ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷགཡ་གའྫོག་གིཥ་ཏྫོཛྷ་
བླུགཥ་དེཥ།
བྷགཡཛྷ།

/རྒཛྷ/ (མིང)

ཟབྱིཐ་སྐོཡ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་བྷགུ་
སྐོཡ་རྐྱཕ་ནའི་ཉེཥ་ན་པྫོག་ནུག

(རྫོང) ལྕགཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་

/རྒུ་ཀོཡ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་ཕྲང་སྟེ་བྷ་ཟཕཐ་

རག་ཆ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་མི། (ཁ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཕཡ་ལྫོཕ་ཐང་ཀྲེབྷ་རྐྱཕ་ཏྫོག་རཥ་གཝདྷ་ལཱི་ཟབྱིཐ་

བྷགཡཛྷ་གིཥ་གྱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརྡུངཥ་ནུག

བྷགུ་སྐོཡ་ཐྫོ།

བྷགཡཛྷ། ཟབྲུག་ནའི་བྷགཡཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) བྷགུ་སྐོཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་

བྷགར་དུབྷ། /རྒར་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་དུབྷ་

བྷགུ་ཕསྐོཡ། /རྒུ་ཀོཡ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

ཕྱེཐ་ཀ་མེ་གིཥ་ཟཚིགཥ་ཟཚིགཥན། (ཐཔེ) ཏཕ་ནའི་

སྐོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་

མེ་སྐྱོཡ་དྷང་བྷགར་དུབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕསྐོཡ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་བུ་རྫོདྷ་གྱིཥ་བྷགུ་ཕསྐོཡ་

བྷགུ། /རྒུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ནུག

(ཁ) མིའི་བྷགུ། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་བྷགུ། ཤིང་གི་བྷགུ་

བྷགུ་སྐོཡ་ཙ་དྲགཥ། /རྒུ་ཀོཡ་ཙ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷགུ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷགུ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་ཞྭབྷྫོ།

སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

/རྒུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐགཟ་ནི་

ཐང་ངར་ཡངཥ་ནི།
བྷགུ་ཐཀཡ།

/རྒུ་ཀ/ (མིང)

ཟདི་བྷགུ་སྐོཡ་ཙ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
བྷགུ་ཟཁོཡ།

(རྫོང) མི་བྷགུ་ཎྫོ་སྐྱ་

/རྒུ་ཁོཡ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ག་ཅི་

ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་བྷགུ་ཟཏྫོབྷཥ་ཏེ་ལཱིཥ་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྷགུ་ཐཀཡ་ཅིག་

ནི། (ཁ) བྷགུ་ཟཁོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་

ཨིདྷ་ནཥ།

གིཥ་ང་བྷགུ་ཟཁོཡ་ཐྫོ་ས་རུ།

བྷགུ་ཐཀྲུག /རྒུ་ཊུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷགུ་

བྷགུ་ཀྱོག་ཀྱོག

ཟཏྫོབྷཥ་སི་སི་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) བྷགུ་ཐཀྲུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

/རྒུ་ཅོག་ཅོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་

ཁཡ་ཟཕཕ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་བྷགུ་ཎྫོ་རྒྱཕ་ཕྫོགཥ་

དེ་ཕཟུབྷ་གྱི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་བྷགུ་ཐཀྲུག་ནི་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

ཐང་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་གཡུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ནཥ།

ཧའི་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་ལྫོ་བྱིདྷ་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་སཕ་

བྷགུ་ཐཀྲུགཥ། /རྒུ་ཊུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷགུ་ཀྱོག་ཀྱོག་ཟཕཐ་

ཐཀྲུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཐཀྲུགཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ)

དེཥ།

རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་ཁོ་འང་བྷགུ་ཐཀྲུགཥ་ཐ་ནུག

/རྒུ་ཅོག་ཅོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཙིགན་ཞ་སྟེ་ཉེདྷ་ཕར་

བྷགུ་སྐོཡ། /རྒུ་ཀོཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཕྲང་སྟེ་བྷ་

བྱིདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་རྒྱཕ་ཕྫོགཥ་ཐང་གཐྫོང་

ཟཕཐ་ཕཡ་ལྫོཕ་ཐང་ཀྲེབྷ་རྐྱཕ་ཏྫོག་རཥ་གཝདྷ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་གཡུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ལཥ་

252

253
ངདྷ་ཟདི་ལཱི་ཧ་ན་གིཥ་དྲང་ནི་སྦེ་བྷགུ་ཀྱོག་ཀྱོག་
ཟཕཐ་དེཥ།

བྷགུ་ཟཁྱོབྷ།

/རྒུ་ཆོབྷ/ (བ)

བྷཇུག་མེཐ་ན་ཏརཛྷ་ཕཀང་ཥ་ནུག
བྷགུ་བྷཇུག་སྫོག

(བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷགུ་

ཐྫོ། (ཐཔེ) གྱེདྷ་གུ་འྫོཐ་ནའི་ལྕབྷ་ཚུ་གུ་བྷཇུག་སྫོག་

སྟྫོདྷ་ན་ཅིག་མེཐན་རཥ་རབྷ་ཟཙྫོར་བྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་
བྷགུ་ཟཁྱོབྷཥ།

/རྒུ་ཆོབྷ/ (བ)

ཐྫོ།

བྷགུ་བྷཇུག་ཕསྫོག

(ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

(བྷ) (རྫོང) བྷགུ་

(ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་བྷགུ་བྷཇུག་ཕསྫོག་ནི་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་བྷགུ་ཟཁྱོབྷཥ་ཏེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།
/རྒུ་ཆ/ (མིང)

/རྒུ་རྗུ་སྫོ/ (བ)

བྷཇུག་སྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་བྷཇུག་ཕསྫོག་ནི།

ཟཏྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཟཁྱོབྷཥ་ནུག (ཐཔེ)
བྷགུ་ཆ།

(ཐ) (རྫོང) བྷགུ་

ཐང་བྷཇུག་གི་ཥ་གོ་ཥྫོཡ་ནི། (ཁ) བྷགུ་བྷཇུག་སྫོག་

ཟཏྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཟཁྱོབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རབྷ་
བྷགུ་ཟཁྱོབྷ་ཐྫོ།

/རྒུབྷ་རྗུ་སྫོ/ (བ)

ཟཕཐ་ཐྫོ།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་བྷཆོཐ་

བྷགུ་བྷཇུག་ཕསྫོགཥ།

ཕལབྷཥ་ཚུ་གི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་གདུང་འདྷ་ཆཐ་ཐང་ངང་

/རྒུབྷ་རྗུ་སྫོ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷགུ་བྷཇུག་སྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་བྷཇུག་

ཁེཕཥ་བྷདྷ་ཆཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

ཕསྫོགཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) རག་ཤེཥན་ཚུ་གིཥ་ཤིང་ག་

ཟདི་བྷགུ་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀར་ནུག

ཡ་བྷགུ་བྷཇུག་ཕསྫོགཥ་ནུག

བྷགུ་བྷཇུག /རྒུབྷ་རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཐང་

བྷགུ་བྷཇུག་སྫོགཥ།

བྷཇུག་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་

/རྒུབྷ་རྗུ་སྫོ/ (བ)

(སྐུར) (རྫོང)

བྷགུ་བྷཇུག་སྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་བྷཇུག་སྫོགཥ་

བྷགུ་བྷཇུག་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཕསབྷཥ་ཕཝག

ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ནཡ་ཟདི་བྷགུ་བྷཇུག་

/རྒུབྷ་རྗུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་བྷཡ་སྟྫོདྷ་བྷཇུག་འཡ་

སྫོགཥ་ཤིག

སྟྫོདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་བྷགུ་

བྷགུ་བྷཇུག་རྫོག

བྷཇུག་ཐང་། ཡི་གུ་བྷགུ་བྷཇུག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

/རྒུབྷ་རྗུ་རྫོག/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྷགུ་

ཡི་གུ་བྷགུ་བྷཇུག་སྦེ་བྲི་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐང་བྷཇུག་རྫོག་སྟེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) བྷགུ་བྷཇུག་རྫོག་

བྷགུ་བྷཇུག་མེཐན། /རྒུབྷ་རྗུ་མེཐན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རི་གཞཡ་དྲགཥ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་

བྷགུ་ཐང་བྷཇུག་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཤིང་དུབྷ་ཅིག་བྷགུ་བྷཇུག་རྫོག་སྟེ་འཡ་ཥྫོང་ཡི།

གཟུགཥ་བྷགོ་བྷཇུག་མེཐན་གསེཡ་གྱིཥ་སྤུཡ་ཆེ་

བྷགུ་ལི་བྷཡ་ལ་སྒྱུཡ།

ནུག

/རྒུ་ལི་བྷ་ཎ་རྗུཡ/ (བ)

(ཐ/སྐུར)

(རྫོང) བྷགུ་ཥ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཇུག་

བྷགུ་བྷཇུག་མེཐ་ན། /རྒུ་རྗུ་མེཐ་ནཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷགུ་

འཡ་སེང་སྦེ་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ལཱི་རྫོག་སྟེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

བྷཇུག་མེཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷགུ་
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བྷགུ་ལི་བྷཡ་ལ་སྒྱུཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་

(རྫོང) འུཡ་ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ་ཚུ་མིང་ཏྫོ་ཕཀོཐ་དེ་

བྷགུ་ལི་བྷཡ་ལ་ཕསྒྱུཡ།

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་འུཡ་ལཱ་རྐྱཕ་ནི་སྦེ་ཟགོ་ཡིག་

སྤང་དྷང་ལཱི་བྷགུ་ལི་བྷཡ་ལ་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

/རྒུ་ལི་བྷ་ཎ་རྗུཡ/ (བ)

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) ཟགོ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(བྷ/ཟཐཥ)

(རྫོང) བྷགུ་ལི་བྷཡ་ལ་སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ལི་

ཕཎགཥ་ནུག

བྷཡ་ལ་ཕསྒྱུཡ་ནི/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་སྤང་དྷང་

བྷགུ་གཎཐ་ཥ།

ལཱི་བྷགུ་ལི་བྷཡ་ལ་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/རྒུ་ཏེ་ཥ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱཕ་སྐྱོཡ་

ཟཙྫོར་ཥ། (ཐཔེ) ཡང་གིཥ་ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་ན་

བྷགུ་རྙོག /རྒུ་རྙོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་ཐང་

ཅིདྷ་བྷགུ་གཎཐ་ཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཐགོ།

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་བྷགུ་ཟཏྫོབྷ་

བྷགུ་རྐྱཕ་ཥ།

ནི། (ཁ) བྷགུ་རྙོག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཡིག་ཆའི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་

/རྒུ་ཅཕ་ཥ/

(མིང) (རྫོང) གཎདྷ་རྐྱང་

སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་བྷགུ་རྐྱཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ་

ང་བྷགུ་རྙོག་ཐྫོ།

ཅིག་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཐགོན་ཨིདྷ།

བྷགུ་ཕརྙོག /རྒུ་རྙོ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) བྷགུ་རྙོག་ཐང་

བྷགུ་ཟཏཕ།

ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཕརྙོག་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གིཥ་ང་

/རྒུ་ཏཕ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཅིག་ཁཡ་ཁ་བྷཐུདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་བྷགུ་ཕརྙོག་ནི་བྷཥ།

ཆ་ཡྫོགཥ་བྷགུ་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་

བྷགུ་ཕརྙོགཥ། /རྒུ་རྙོ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་རྙོག་

ཡྫོགཥ་ག་ཡ་བྷགུ་ཟཏཕ་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཕརྙོགཥ་ནུག (ཐཔེ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་

/རྒུ་ཏཕ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་

ཟདི་གིཥ་བྷགུ་ཕརྙོགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

གཅིག་གིཥ་གཅིག་གུ་རུག་ནི། (ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་ཟཏཕ་

དེ་རཥ་མིག་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གདྷཥ་ཥའི་

ཟཏཕ་ཐ་ནུག

བྷགུ་ཎྫོ། /རྒུ་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཀླཐན་ཐང་། ཁ།

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གདྷག་དུང་དྷང་བྷགུ་

གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཁ) མིའི་བྷགུ་ཎྫོ།

བྷགུ་ཏྫོཕ་ཏྫོ། /རྒུ་ཏྫོཕ་ཏྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་བྷགུ་ཎྫོ། (ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་སྫོ་དྲང་

ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥན། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་བྷགུ་ཏྫོཕ་ཏྫོ་སྦེ་

ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟྫོང་དེཥ།

/རྒུ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩེབྷྫོ་ཐང་སྤྱི་ཎྫོ། (ཁ) ཤིང་གི་

བྷགུ་ཟཏྫོདྷ། /རྒུ་ཏྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཙགཥ་

བྷགུ་ཎྫོ། རའི་བྷགུ་ཎྫོ། ཐཡ་ཤིང་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ར་

ཁཡ་ཚུཐན་ཐང་གཅིག་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷགུ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་མི་ཅིག་ཟཛེགཥ་

ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ག་ཏེ་ཡ་ཕཝག་རཱིང་

ཆེ་ནུག

བྷགོ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་དྲག་ནཥ།

ཟགོ་ཡིག་ཕཎགཥ། /རྒུ་ཡི་ཎཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

བྷགུ་ཏྫོདྷ། /རྒུ་ཏྫོཥདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

254

255
ཟཏྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཏྫོདྷ་ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

བྷགུ་དྷ་ན་ཏྲ། /རྒུ་དྷ་ན་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུཐ་ས་ཀྲག་

བྷགུ་བྷཐུཐ། /རྒུ་ཐུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷགུ་དྷ་ན་ཏྲ། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

ཚུ་ག་ཡ་བྷགུ་ཏྫོདྷ་ནུག

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) མི་བྷགུ་དྷ་ན་ཏྲ།

ཁ་ཕསྫོབྷཥ་ནི། (ཁ) སྤུདྷ་ཆ་བྷགུ་བྷཐུཐ་

བྷགུ་དྷ་ན་ཏྲ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གི་མི་ཚུ་བྷགུ་

བྷགུ་གདྷག་མི། /རྒུ་རྣ་མི/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) མི།

བྷཐུཐ་དེ་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་གི་རི་བྷྫོ་ཕྱི་རཥ་

/རྒུ་ཐུཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྩིཥ་ཁ་

ཐང་། །བྷགུ་གདྷག་མིའི་རི་བྷྫོ་དྷང་རཥ།།

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རྩིཥ་བྷགུ་བྷཐུཐ་

བྷགུ་དྷཐ། /རྒུ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་དྷ་ནིའི་དྷཐ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་ཐང་ངེ་

(ཐཔེ) བྷགུ་དྷཐ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་བྷགུ་ཎྫོ་

གི་ཆུ་ཞིང་ཟདི་བྷགུ་བྷཐུཐ་ཨིདྷ།

དྷཛྷ་ཨིདྷ།

/རྒུ་ཐུཥ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་

བྷགུ་དྷབྷ།

གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་ནི། (ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་བྷཐུཐ་

/རྒུ་དྷབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྩ་ཕྫོ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོག་བྷ་ཙྫོན་ཐ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་སྫོདྷ་

ནི/ཐྫོ/ཅི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷགུ་ཎྫོ་བྷཐུཐ་

ལྡུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་ཁ་ལཱི་བྷགུ་དྷབྷ་ལུ་ལ་ཡ་སྐྱེཥ་

དེ་སྫོཐ་ནུག

ནུག

བྷགུ་ཟཏྫོབྷ། /རྒུ་ཏྫོབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ག་ཅི་

བྷགུ་ཟབྱིཐ། /རྒུཕ་རྗི/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་སྐོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) བྷགུ་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཝདྷ་བྷགུ་ཟབྱིཐ་རྐྱཕ་

ཟཏྫོབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་

སྟེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷ་ཤེཥ་ནཡ་བྷགུ་ཟཏྫོབྷ་ཐྫོ།

བྷགུ་ཟབྱིཐ་ཙ་དྲགཥ། /རྒུཕ་རྗི་ཙ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

བྷགུ་ཟཏྫོབྷཥ། /རྒུ་ཏྫོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

བྷགུ་ཟབྱིཐ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཟཏྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་ཟཏྫོབྷཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ)

མི་ཟདི་བྷགུ་ཟབྱིཐ་ཙ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁ་མ་ཟདི་ཡིག་ཆ་གི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་ང་བྷགུ་ཟཏྫོབྷཥ་

བྷགུ་སྦྱེར། /རྒུཕ་རྗེ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་སྦྱེར་ཕའི་

ཅི་ས་རུ།

སྐཕཥ་ལཱི་ནཡ་ཤིང་ཨེདྷ་ཎ་སྒྲིང་སྒྲི་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

བྷགུ་ཕདེ། /རྒུ་རྡེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་གི་

རྭཛྷ་གི་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ)

རབྷ་ཆོཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) བྷགུ་ཕདེ་

ནཡ་ཟཆབྷ་ཐ་བྷགུ་སྦྱེར་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ན་བྷགུ་ཕདེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་

བྷགུ་སྦྲེར། /རྒུཕ་རྗེ/ (མིང) (རྫོང) པག་ལ་དྲ་ཞིདྷབྷ་

ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་གཥྫོ་ཚུགཥ་ནཥ།

རཥ་ལག་གཉིཥ་ཀྱི་བྷགུ་ཎྫོ་གཅིག་ཁཡ་སྦྱེར་ཏེ་
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འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཐང་ཁ་རཥ་

བྷགུ་ཟིང་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷགུ་རྨྫོང། /རྒུ་རྨྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་བྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཚིག་རྒྱདྷ། (ཁ) བྷགུ་

བྷཡ་པག་ལ་བྷགུ་སྦྲེར་ལུ་ལ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

བྷགུ་ཡིག /རྒུ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཟགྲུར་ཚུ་གི་

ཟཏྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་རྨྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཡིག་ཟདི་ལཱི་བྷགུར་རྒྱདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཕྲུག་གཥཡན་ཚུ་བྷགུ་རྨྫོངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) གདྷཥ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་བྷགུ་ཡིག་ཟབྲི་

བྷགུ་སདྷ། /རྒུ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་དྷཛྷ་ཐ་དྷ་

ཏངཥ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་སྦེ་འྫོཐ།

ཟུག་ཥངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ཕའི་སདྷ། (ཐཔེ) བྷགུ་

བྷགུ་འྫོབྷ་འྫོ། /རྒུ་འྫོབྷ་འྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོག་

སདྷ་ལཱི་སབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
བྷགུ་གཞུག

/རྒུ་གཞུ/ (མིང)

པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ཕ། (ཐཔེ) རླུང་བྷ་གིཥ་ཤིང་གི་བྷགུ་

(རྫོང) བྷགུ་བྷཇུག་ཐང་

འྫོབྷ་འྫོ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་བྷགུ་གཞུག་ཕསྒྲིག་ཐགོ་ནཥ།
བྷགུ་གཝྫོང།

/རྒུ་གཝྫོང/

བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ།

/རྒུ་ཡུ་ཁོཡ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་ཁཡ་བྷཏྫོང་ཙཐ་ཅིགན་ག་ཡ་ནཐ་སྐོཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྷགུ་ཎྫོ་ཁའི་སྐྱ་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རགན་

ཟགྱིཡ་ཏེ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག

གིཥ་བྷཡ་ཨེཕ་ནི། (ཁ) བྷགུ་གཝྫོང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་ཟཛུར་ཟགྱོ་ཡི་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཧ་ལཱིའི་བྷགུ་གཝྫོང་དེཥ།

བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ཡི།

བྷགུ་གཟིང་། /རྒུ་གཟིང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་

/རྒུ་ཡུ་ཁོཡ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཁཡ་བྷཏྫོང་ཙཐ་

ཁའི་སྐྱ་ག་ཡ་འཡ་རྫོང་ནི། (ཁ) བྷགུ་གཟིང་ནི/ཐྫོ།

ཅིགན་ག་ཡ་ནཐ་སྐོཡ་ཟགྱིཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཙྫོཡ་

དེ་བྷགུ་གཟིང་ཡི།

ཅིག་ལཱི་ཡ་བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ནིའི་དྷ་ཙ་ཏྫོཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་ཐང་ཕཐ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་

བྷགུ་གཟིངཥ། /རྒུ་གཟིང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

བྷགོ་ཡུ་ཟཁོཡ།

གཟིང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷགུ་གཟིངཥ་ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་
བྷགུ་གཟིངཥ་ནུག
བྷགུ་ཟིང།

/རྒུ་ཟིང/ (བ)

/རྒུ་ཡུ་ཁོཡ/

ཟཁོཡ་ཐང་ཟདྲ།
བྷགུ་རི་རི།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷགུ་

/རྒུ་རི་རི/

(མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་ཡུ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཏཕ་ཏྫོཕ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གཟིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བག་སྫོབྷ་གུ་ཟཛེགཥ་ཐགོ་

བབྷྫོ་མེཐ་ནའི་བྱི་ཅུང་བྷགུ་རི་རི།

ནི་དེ་གིཥ་ཐ་ལྫོ་རཥ་བྷགུ་ཟིང་ཐྫོ།

བྷགུ་གཡུག་རྐྱཕ།

བྷགུ་ཟིང་དྲགཥ། /རྒུ་ཟིང་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱ་ཟིང་

/རྒུ་གཡུ་ཅཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་གའྫོ་ནི། (ཁ) བྷགུ་གཡུག་རྐྱཕ་

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་ཟདིའི་ལུའུ་ཟདི་
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ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕ་ཐབྷཡབྷྫོ་ཟདི་བྷགུ་

བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་བྷགུ་ལཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

བྷགུ་བག་རྐྱཕ།

ཟགོ་ཐང་ན་འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་ལུཕ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་

གཡུག་རྐྱཕ་དེཥ།

/རྒུ་ཇཟ་ཅཕ/

བྷགུ་ལྫོག /རྒུ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏི་ཚུ་དྷང་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷགུ་ཎྫོ་གིཥ་གཟུགཥ་ཟཐེདྷ་ཕཐཟ་ནི། (ཁ) བྷགུ་

བྷགུ་ལྫོག་གུ་ཡི་གུ་སྫོབྷ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

བག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མི་ཆང་ཟེ་ཟདི་བྷགུ་བག་
རྐྱཕ་དེཥ།

ཟགོ་གཡུཡ།

/རྒུ་གཡུཡ/ (མིང)

བྷགུ་སེཡ།

(རྫོང) གེ་ཚ་ར་

མི་བྷགུ་སེཡ། ཡྫོ་ཁྱི་བྷགུ་སེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)
ཧ་ལཱི་བྷགུ་སེཡ་ཟདི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

རཥ་ཟགོ་ཐང་ན་གཡུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཐ་

བྷགུ་གསིག་རྐྱཕ།

རིཥ་གེ་ཚ་ཟགོ་གཡུཡ་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ།
/རྒུ་གཡུ་ཅཕ/ (བ)

/རྒུ་ལི/ (མིང)

བྷགུཡ། /རྒུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུཡ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)
བ་བྷའི་བྷགུཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

བྷགུཡ་ཟབུབྷ། /རྒུཡ་རྦུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུཡ་བྷ་ལུ་

(རྫོང) རྭཛྷ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ལ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ)

སེབྷཥ་ཅདྷ་པྫོའི་རིགཥ་རྭཛྷ་མེཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི།

རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ནའི་བྷགུཡ་ཟབུབྷ་ཟདི་བྱིདྷ་

(ཐཔེ) གླང་ཅུང་ཟདི་བྷགུ་ལི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷགུ་ལིབྷྫོ།

/རྒུ་ལིབྷ/ (མིང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) གླང་ཟདི་བྷགུ་གསིག་རྐྱཕ་ཐྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(ཁ) ཟགོ་གཡུཡ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གེ་

བྷགུ་ལི།

/རྒུ་སི/

(རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་གཡུག་ནི། (ཁ) བྷགུ་གསིག་རྐྱཕ་

(རྫོང) གེ་ཚ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟགོ་ཐང་ན་གཡུཡ་ནི།

ཚ་ཟགོ་གཡུཡ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

(རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

བྷགུ་ཎྫོ་སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཥྫོགཥ་ན་ཙཡ་གཉིཥ་གཡུཡ་བ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནའི་དྷང་

ཟགོ་གཡུཡ་རྐྱཕ།

/རྒུ་སེ/ (མིང)

རཕཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

(རྫོང) རྭཛྷ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་

བྷགུར། /རྒུཥར/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཨོར་ཀོ། (ཐཔེ)

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ་རྭཛྷ་མེཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི།

ཕཀྲིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་

(ཐཔེ) ཕ་བྷགུ་ལིབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་ཕྫོའུ་ཅུང་ཅིག་ཟཙཡ་ཐ་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་བྷགུར་ལཱི་བུབྷ་ན་ཕུར་ནུག

ནུག

བྷགུར་རྒྱདྷ། /རྒུཥར་རྒེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

བྷགུ་ལཱི། /རྒུ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོག་ཁཡ། (ཁ) ཁྱིབྷ་

གོང་བྷ་ཚུ་གི་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཁ)

གུ་ལཱི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གུ་

ལྷའི་བྷགུར་རྒྱདྷ། སཥ་བྷྫོའི་བྷགུར་རྒྱདྷ་ར་

ཕཀར་ཐ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་བྷགུར་རྒྱདྷ་སྦེ་

བྷགུ་ལཐ། /རྒུ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཁའི་སྐྱ་

གཟི་ཅིག་ཕུར་ནུག

གཝྫོང་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཥྫོ་ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/རྒུཥར་རྒེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཡིག་ཐང་ཟདྲ།
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(ཐཔེ) སྔཡ་སྫོར་ཞུ་ཡིག་ཚུ་དྷང་བྷགུར་རྒྱདྷ་

བྷགོ་སྐྱེཥ། /རྒོ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) སྐྱ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

བྷགོ་ཅདྷ། /རྒོ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་

/རྒུཥར་རྒེདྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་དུང་ཆེདྷ་

བྷགུ་ལཱི་ཡ་ར་ཥ་གསུབྷ་ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཕུ་ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཁ) ཡ་བྷགོ། ར་བྷགོ། ཥ་བྷགོ་གསུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་དུང་ཆེདྷ་བྷགུར་རྒྱདྷ་ཟཕུ་དེཥ།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྷགོ་ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་སྟྫོདྷ་གདྷང་ཡི།

བྷགུཡ་གླུ། /རྒུཥར་གླུ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུཡ་བྷ་ཐང་

བྷགོདྷ། /རྒོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགོདྷ་སྐྱཕཥ་ཐང་

ཟདྲ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡིཐ་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཚུ་གིཥ་ཡང་ལཱི་

བྷགུཡ་བྷ། /རྒུཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་གྲུཕ་ཏྫོཕ་

བྷགོདྷ་བྷཚཐན་ཨིདྷ།

ཚུ་གིཥ་རྟྫོགཥ་ནའི་བྷཥ་ཚུ་གཐངཥ་ཐབངཥ་ཀྱི་

བྷགོ་ཟཁོཡ།

ཏྫོག་རཥ་གསུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་

ཟདྲ།

ན་གིཥ་བྷགུཡ་བྷ་ལུ་ལ་ཡ་གསུངཥ་ཏེ་འྫོཐ།

བྷགོ་རྒྱདྷ།

བྷགུར་ཐཡ། /རྒུཥར་ཐཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

/རྒུཥར་དྷག/ (མིང)

ཐཕང་ཕྱུག་གི་བྷཙདྷ།

བྷགོ་ཏྫོཐ།
བྷགོ་ཐིག

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྷ་

(ཆོཥ) བྷགུ་བྷཇུག་ཐང་

/རྒོ་ཏྫོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཀན་ལི་ཐང་ཟདྲ།

/རྒོ་ཐིག/ (མིང)

བྷགུ་སྫོ་རྒྱ་རྫི།

(ཆོཥ) ཤིང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་

/རྒོ་རྫོ་རྗ་རྫི/ (མིང)

(རྫོང) མི་སེབྷཥ་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྷགུ་སྫོ་རྒྱ་རྫི་

བྷ་ཚུ་གི་ཨོར་ཀོའི་དྷཐ་གཞི།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷགུར་ན། /རྒུཥར་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཨོར་ཀོ།

བྷགོ་རག་ཐཕང་ནྫོ།

བྷགུར་ཟཕྲེང་། /རྒུཥར་ཋེང/ (མིང) (ཆོཥ) ཨོར་ཀོ་

/རྒོ་ར་ཐཕང་ནྫོ/

(མིང) (ཆོཥ)

དྲག་བྷཆོཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགྲ་ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོའི་

ཁཡ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཕྱེངབྷ།

བྷགོ་རག་སྙིང་གསུབྷ་གྱིཥ་གམྫོཥ་ནའི་འདྷ་རག་

བྷགུར་ཕཥར། /རྒུཥར་སེར/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

གི་ཆ་ལཥ་ཙང་ཕའི་མེ་ཎྫོག་གི་བྷཆོཐ་ན་ཅིག

གློ་ཕཥར་ནིཟབྷ་ལྐོཐབྷ་ཕཥར་ནི།

བྷགོ་ལྫོག

བྷགོ། /རྒོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།
/རྒོ་ཀོཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷགུ་རྒྱདྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྷགུ་རཥ་པཡ་རྐྱཕ་ནའི་ཐིག

བྷགུར་དྷཐ། /རྒུཥར་ནཱུ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་

བྷགོ་སྐོཡ།

(ཆོཥ) བྷགུ་ཟཁོཡ་ཐང་

/རྒོ་རྗུ/ (མིང)

ཟདྲ།

ཁོ་བབྷ་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་གྱི་བྷགུར་ཐཡ་ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་
བྷགུར་དྷག

/རྒོ་རྒེདྷ/ (མིང)

བྷགོ་བྷཇུག

གོང་བྷ་ཚུ་གི་ཨོར་ཀོ་གུ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐཡ། (ཐཔེ)
ནུག

/རྒོ་ཁོཡ/ (མིང)

/རྒོ་ལྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷགུ་ལྫོག་ཐང་ཟདྲ།

བྷགོདྷ་སྐྱཕཥ། /རྒོཥདྷ་ཅཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་སྲུང་

(ཆོཥ) བྷགུ་སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ།

སྐྱོཕ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་བྷཚཐ་མིའི་སྐྱཕཥ་
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གདྷཥ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ལྷ་ཐང་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་གིཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ལཱི་བྷགོདྷ་ནྫོའི་

བྷགོདྷ་ཁང༌། /རྒོཥདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་

བྷགོདྷ་ཐཕང་སྒྲུཕ་ཆེདྷ།

བྷགོདྷ་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་གདྷང་ཡི།

ཐཕང་ཆེདྷ་གདྷང་དེཥ།

བྷགོདྷ་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་མིའི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་

(མིང)

(རྫོང) བྷགོདྷ་ནྫོའི་ཐཕང་ཆེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཞུགཥ་ཥའི་གདྷཥ་ཁང། (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོའི་བྷགོདྷ་

བྷགོདྷ་ཐཕང་སྒྲུཕ་ཆེདྷ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཁང། ལྷ་བྷྫོའི་བྷགོདྷ་ཁང། ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་

བྷགྱོགཥ། /རྗོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙ་ངེཡ་

ཁང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁང་དྷང་ཕམྫོག་གྲིཕ་

ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) བྷགྱོགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ཞུགཥ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕ་གདྷབྷ་གྲུ་བྷགྱོགཥ་ནཥ།

བྷགོདྷ་ནྫོ། /རྒོཥདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་སྡུག་

བྷགྱོགཥ་ཟགྲོཥ། /རྗོག་ཌོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) མྱུཡ་ཕའི་

ཕསྔར་ཐང་ཐཀཟ་ངར་པྫོག་སྟེ་བྷཥ་ཏག་ནའི་

ཙཐ།

དུཥ་སུ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མིའི་ལྷ་ཙྫོགཥ། (ཁ) བྷགོདྷ་

བྷགྱོགཥ་དྲགཥ། /རྗོག་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མྱུཡ་ཕའི་

ནྫོ་ཟཇབྷ་ཐབངཥ། བྷགོདྷ་ནྫོ་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) རབྷ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ། རྟ་བྷགྱོགཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷ་ཎི་ཕགྱངཥ་ཏེ་བྷགོདྷ་ནྫོ་སདྷ་

དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷ་ཟདི་གིཥ་རབྷ་

ཡཥ་གཟིགཥ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐྫོ།

བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནཥ།

བྷགོདྷབྷ། /རྒོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགོདྷ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

བྷགྱོགཥ་པཕ། /རྗོག་པཕ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

(ཐཔེ) བྷགོདྷབྷ་ཁྱེཐ་ཀྱིཥ་ཐུགཥ་རྗེའི་སདྷ་གྱིཥ་

གྱིཥ་ཁ་རཥ་སཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་གིཥ་ཡི་གུ་

གཟིགཥ།

བྲིཥ་ཕཅུག་སྟེ་ སྡེཕ་སྫོཡ་ཐག་མི་ཐག་ཕལ་ནི་ཅིག

བྷགོདྷབྷ་ལྕབྷ་དྲར་གསུབྷ། /རྒོཥབྷ་ཅབྷ་ཌེ་སུབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) སྫོཕ་རིབྷ་ཐང་ནའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་བྷགྱོགཥ་པཕ་

(རྫོང) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྲུང་གམྫོ་ཕྫོ་

ཟཕཐ་དེཥ།

ཐནར་ཡེ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཐང་རཥ་བྷགོདྷ་བ་ཡྫོག་

བྷགྱོགཥ་ན་བྷགྱོགཥ་ན། /རྗོག་ན་རྗོག་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

གཐྫོང་ཅདྷ། ཐནར་ལྡདྷ་དུཐ་ཥྫོར་ལྷ་བྷྫོ་གསུབྷ།

ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་མི་སེཡ་ཚུ་ག་ཡ་གིཥ་བྷགོདྷབྷ་ལྕབྷ་

བྷགྱོགཥ་ན་བྷགྱོགཥ་ན་ལྫོག ལཱ་བྷགྱོགཥ་ན་

དྲར་གསུབྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།
བྷགོདྷ་ནྫོའི་ཐཕང་ཆེདྷ།

/རྒོཥདྷ་ཐཕང་ཌུཕ་ཆེ/

བྷགྱོགཥ་ན་ཟཕཐ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་བྷགྱོགཥ་
ན་བྷགྱོགཥ་ན་རྫོག ་ལྫོག

/རྒོཥདྷ་ནྫོའི་ཐཕང་ཆེ/ (མིང)

(རྫོང) ཐནར་ཡེ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོའི་ཐུགཥ་གསུང་

བྷགྱོགཥ་མི་བྷགྱོགཥ། /རྗོག་མི་རྗོག/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྐུའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་རྒྱཥ་ན་སྦེ་སྒྲུཕ་

མྱུཡ་དྲགཥ་ཟདུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་
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མི་ཟདི་བྫོ་སཕ་ཐ་ཁ་བྷགྱོགཥ་མི་བྷགྱོགཥ།

ཕཐཟ་སྟེ་ཥྫོང་།

མེཐ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་བྫོ་སཕ་གེ་ཁ་

ཨིདྷ་དྷ་ཐང་ལྷྫོཐན་ཨིདྷ་དྷའི་ཙཐ་གཞི།

/གྱོག་མི་གྱོག/ ༢. (མིང) (རྫོང) མྱུཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་ག་

བྷགྱོགཥ་ལྷྫོཐ། /རྗོག་ལྷྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོགཥན་

བྷགྱོགཥ་ག་མི་བྷགྱོགཥ་ཕལ་ས་རུ།

(ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་བྷགྱོགཥ་ལྷྫོཐ། རྟའི་བྷགྱོགཥ་

བྷགྱོགཥ་ཙཐ། /རྗོག་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) མྱུཡ་ཕའི་ཙཐ་

ལྷྫོཐ། (ཐཔེ) ཕང་རྒྱུག་མི་ཚུ་ག་ཡ་བྷགྱོགཥ་ལྷྫོཐ་

བྷགྱོགཥ་ཙཐ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བྷགྱོགཥ་ཙཐ་ཡདྷ་

བྷགྱོདྷ་ཁྱིབྷ། /རྒོཥདྷ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་

གཞི། (ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་བྷགྱོགཥ་ཙཐ། རྟའི་

ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་རྒྱུག་དེཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གཎང་ཐགོ།

བྷགྱོགཥ་ཙཐ་མི་ཉཡ།

/རྗོག་ཚེ་མི་ཉཡ/ (མིང)

ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷགྱོདྷ་ཁྱིབྷ་དྷང་
བྷགྱོདྷབྷ་ལུ་ལ་ཡ་ལྷྫོཐ་ནུག

(རྫོང)

བྷགྱོགཥ་ཙཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་དྷ་ཟཇར་ནིའི་

བྷགྱོདྷབྷ། /རྒོཥབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཟཕྫོ་

ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་བྷགྱོགཥ་

འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་། ཕྱི་ཁ་རཥ་ཡང་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྷྫོཐ་

ཙཐ་མི་ཉཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ནའི་མི། (ཁ) ཆོ་གུ་གཎང་ཥའི་བྷགྱོདྷབྷ། (ཐཔེ) ཐ་

བྷགྱོགཥ་ཚུགཥབྷ། /རྗོག་ཚུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

རིཥ་ཕྱི་རཱི་ལྫོ་ཞ་ཕ་ཁོང་བྷགྱོདྷབྷ་གསུབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

བྷགྱོགཥ་ཡིག་འང་མེདྷབྷ་ཚུགཥ་ཡིག་འང་མེདྷབྷ་

/རྒོཥབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷ་ཁྱིབྷ་དྷང་སྫོཐ་མིའི་

སྦེ་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཡིག་གཟུགཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་

མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷགྱོདྷ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྫོ་ཞ་ཕཡ་

བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

བྷགྲིདྷ་གཅིག /ཌིདྷ་ཅི/ (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་དུང་ཅུང་

ཡིག་གིཥ་ཡི་གུ་ཚུ་ག་ཡ་བྷགྱོགཥ་ཚུགཥབྷ་སྦེ་

བྷགྱོདྷབྷ་གསུབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

བྷགྱོགཥ་ཡིག /རྗོག་ཡི/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོགཥ་ན་

གཅིག་རཥ་ཕམཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཅོག་ཟཏཐ་ནའི་

བྷགྱོགཥ་ན་སྦེ་གཡུགཥ་ཏེ་བྲི་ཚུགཥ་ནའི་ཡིག་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་བ་བྷ་ལཱི་བྷགྲིདྷ་གཅིག་

གཟུགཥ་ཅིག། (ཁ) བྷགྱོགཥ་ཡིག་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་

ཏྫོག་རཥ་གཥྫོར་ཟདེཕཥ་ཞུ་ཡི།

ཁཕ་དྷང་བྷ་གཎྫོགཥ་གཝདྷ་ཁཡ་རག་ལུདྷ་མེཐ།

བྷགྲིདྷ་ན། /ཌིདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཨོར་ཀོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་བྷགྱོགཥ་ཡིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

སྐུའི་བྷགྲིདྷ་ན་ལཱི་གསེཡ་སྒྲོདྷ་ནུག

སྦེ་བྲི་ཚུགཥ་ནཥ།

བྷགྲིདྷ་ཐབངཥ། /ཌིདྷ་གའང/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་

བྷགྱོགཥ་རབྷ། /རྗོག་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕྲང་རབྷ་

གོང་བྷ་ཚུ་གི་སྐཐ་ཀྱི་གཐངཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གསུང་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་བྷགྱོགཥ་རབྷ། (ཐཔེ)

སྐཐ་ཟདི་ཐབངཥ་ཅདྷ་ལྷ་བྷྫོའི་བྷགྲིདྷ་ཐབངཥ་

ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ལྷྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷགྱོགཥ་རབྷ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟདུག

260

261
བྷགྲོདྷ། /ཌོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྷགྲོདྷ་ཕཞི།

ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) བྷགྲོདྷ་ཕཞི་ནི། ༡.བྷགྲོདྷ་ཕཞི་ཟདི་ཐཀོདྷ་

བྷགྲོདྷ་ཁང༌། /ཌོཥདྷ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགྱོདྷ་ཁྱིབྷ་

/ཌོཥདྷ་ཕཞི/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་

ཟབྫོདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཐང་ཟདྲེ་སྲིདྷ་ཚུ།

བྷགྲོདྷ་གཉེཡ། /ཌོཥདྷ་རྙེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐཕང་

བྷཆོག་སྲི་ཞུའི་བྷགྲོདྷ། ༢.བྷགོདྷ་ནྫོ་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་

བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཝཕཥ་ཥཡ་བྷགྱོདྷབྷ་ཕསུ་

བྷགྲོདྷ། ༣.རིགཥ་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་བྷགྲོདྷ། ༤.རདྷ་

ལུདྷ་གྱི་རཥ་ཟགདྷ་ཟཕག་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷགྲོདྷ་

ཆགཥ་ཕགེགཥ་རིགཥ་ཀྱི་བྷགྲོདྷ་ཚུ་ཨིདྷ།

གཉེཡ་གྱིཥ་ཕྱི་རྒྱར་གྱི་བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཕསུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་

ཟགག /རྒག/ ༡. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཕསུཕ་ནི།

དེཥ།

/རྒག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་ཐྫོག་དྲགཥ།

བྷགྲོདྷ་ཏྫོ། /ཌོཥདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷ་གི་ཏྫོ།

ཟགགཥ། /རྒག/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟགག་གི་ཐྫོདྷ་

ཟེཡ་ཕར་སཕ་ནི་ཐང་འང་དྷ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་

ཟགོག /རྒོག/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཟགག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

བྷགྲོདྷ་ཕར། /ཌོདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་ལྫོག་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཉེདྷ་གི་རྟེདྷ་

༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟབྲེར་སྐཕཥ་བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་ལྫོག་ཟེཡ་བྷགྲོདྷ་ཕར་
ལྷྫོཐ་དེཥ།

བྷགྲོདྷ་ནྫོ།

/ཌོཥདྷ་ནྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷ་ཐང་

བྷགྲོདྷ་བུ།

/ཌོཥདྷ་བུ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་བྷཙྫོ་

ཟདྲ།

ཟགག་སྡེ།

/རྒག་རྡེ/ (མིང)

(རྫོང) མི་སྡེའི་ལབྷཥ་ཐང་

ཞི་ཕདེ་སྲུང་མི་ཐབྷག་མིའི་སྡེ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་
ཁཕ་དྷང་ཟགག་སྡེ་འྫོཐ།
ཟགག་སྡེ་གམྫོ་ཁང་།

/རྒག་རྡེ་མྫོ་ཁང་/

(མིང) (རྫོང)

ཟགག་སྡེའི་ཡིག་ཙང་ལྟེ་ཕ། (ཐཔེ) ཟགག་སྡེ་གམྫོ་

དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་ཀྱི་ཤུཕཥ་ཆུང་ཀུ་

ཁང་དྷང་ཟགག་སྡེའི་གམྫོ་ཟཛིདྷ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕཞྫོ་རྣབྷ་དུང་ཐཀཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཟགག་སྡེའི་གམྫོ་ཟཛིདྷ། /རྒག་རྡེའི་མྫོ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང)

བྷགྲོདྷ་བུ་ཟདི་རྩིཥ་ཐང་འབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་སྡེའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ)

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཟགག་སྡེའི་གམྫོ་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་གསུང་ཕལཐ་གདྷང་

གྱིཥ་བྷགྲོདྷ་བུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རྫོ་བྷྫོ་སྐོཡ་དེཥ།

དེཥ།

བྷགྲོདྷ་ལྫོག /ཌོཥདྷ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་

ཟགངཥ། /རྒང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷདྷང་ཆེ་ཕ་ཐང་རྩ་ཆེ་

ལྫོག་ཟེཡ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་ཕསྐྱར་ཕའི་ལྫོག་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

བང་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷགྲོདྷ་ལྫོག་

ཟགངཥ་ཅདྷ། /རྒང་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷདྷངཥ་ཆེ་

ཕསྐྱར་ཕཎང་ནུག

ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང། རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟགངཥ་
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ཅདྷ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།
ཟགངཥ་ཆེདྷ།

/རྒང་ཆེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟགངཥ་ཅདྷ་

ཙྫོང་རྐྱཕ་ཐ་ཤུར་རཥ་ཉོག་མི་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དུཥ་ཕཞང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་དྷང་རྟེདྷ་

ཟགདྷ་ཟཛིདྷ་སྒྲིང་སྒྲི་ཕཞྫོ་ཐགོ།

ཟགངཥ་ཆེདྷ་ཚུ་བྷཇར་ཁ་གདྷང་དེཥ།
ཟགདྷ།

/རྒེདྷ/

ཟགུན་ཕཐག

(མིང) (རྫོང) ཟགདྷ་ཁག་ཐང་ཟདྲ།

/རྒེདྷ་ཁ/ (མིང)

/རྒུཕ་ར/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རཥ་བྱེཐན་ཚུ་གི་ཟགུན་ཕཐག་

(ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ང་ལཱི་ཟགདྷ་ཅིག་ཕཀར་ཡི།

ཟགདྷ་ཁག

(རྫོང) གདྷ་རྒྱ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/རྒེདྷ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང)

ཟདི་ག་སྫོ།

(རྫོང) ལཱ་ངེཥ་ནཡ་དུ་

(མིང) (རྫོང) ཕསྟདྷ་སྲུང་ཐབྷག་མི་

/རྒུཕ་ར/ ༢.

ཟཕཐ་ཐགོན་སྦེ་པྫོག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ལཱ་

གསེང་བྷཁཡ་གཅིག་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

པྫོག་ནུག

ཕཀཟ་སྫོཕ་གདྷང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཚུ་པབྷ་མེཐ་ནའི་ཤུར་བྷཡ་བུ་ཟདི་ལཱི་ཟགདྷ་ཁག་
ཟགདྷ་ཁུཡ།

/རྒེདྷ་ཁུ/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) ཟགུན་ཕཐག་གིཥ་ཐབྷག་གཥཡ་ཚུ་ལཱི་

(རྫོང) ཟགདྷ་ཁག་ཐང་

ཟགཟ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་ནི་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟགདྷ་
ཁུཡ་ཨིདྷ།

ཟགདྷ་ཟལ།

/རྒེདྷ་ཋི/ (མིང)

ཟགཟ་ཞིག
ཟགབྷ།

(རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་

/རྒེདྷ་ཎ/

ཟགར།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་བྷཐུདྷ་ནི།

རཥ་ཟགར་ཐྫོ།

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

ཟགར་རྐྱེདྷ།

/རྒེ་ཀེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) མི་བྷཐུདྷ་ནའི་

རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགར་རྐྱེདྷ་

ཐཕང་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/རྒེདྷ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང)

/རྒེ/ (བ)

(ཁ) ཟགར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བ་བྷའི་ཕཀཟ་

ནིའི་ཐཕང་ཙཐ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ཡང་གི་ཟགདྷ་
ཟགདྷ་ཟཛིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུའི་བྷྫོ་

ར་བྷགུ་རཥ་ཟགབྷ་དྲི་བྷདྷབྷ་དེཥ།

བྷཙྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཟགདྷ་རྟགཥ་ཕཞེཥ་
/རྒེདྷ་ཐཕང/ (མིང)

/རྒབྷ་དྲི/

བྷཙདྷ་བྷགུ་རཥ་བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) གོ་

སྲུ་ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་གི་ཆེ་རིབྷ་གོ་གདྷཥ་ཀྱི་ཕར་

ཟགདྷ་ཐཕང༌།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ར་ལཱི་ཅིག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕྱེ་ཁ་

/རྒབྷ/

ཟགབྷ་དྲི།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ཧབྷ་

མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/རྒ་ཞི/

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱི་ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕྱེ་ཟགབྷ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཟགདྷ་ཟལ་ཟདི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་

ཟགདྷ་རྟགཥ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ར་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

དྷང་ཕཎཕ་སྟེ་ཞ་ནི། (ཁ) ཕྱེ་ཟགབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ནའི་ཁཡ་ཉེདྷ་ཁ་འང་ཟཕག་ཐགོ་ནའི་ལཱ་ཟགདྷ།
པྫོག་ཆི་ནུག

/རྒ/

ཚུ་ག་ཡ་ཞི་ཕཅུག་ཐགོ་ནཥ།

(ཆོཥ) ཟགདྷ་ཁུཡ་

ཟགར་ཕ།

ལུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/རྒེ་ཛྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) བྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཟགྱོ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་
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ཟགར་ཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།
/རྒེ་ཛྷ/ ༢. (མིང)

ཟགར་བྱེཐ།

(ཆོཥ) ཥ་བྷྫོ་གླང།

/རྒེར་ཇེ/ ༡. (མིང)

པག་རྫོ།

ཐགཟ་ཕ།
/རྒ་ཕ/ ༢.

ཁཡ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ན་ཚུ་ཐབྱེ་ཞིཕ་

/རྒ་ཕ/ ༡.

རྐྱཕ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་ལཱི་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྕགཥ་

ཐགེགཥ་སྲུང་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ།
ཟགེགཥ་སྲུང་ན།

(མིང) (ཆོཥ) ཆུ་པྫོ་ཟབྲུག

(རྫོང) ཟགེགཥ་

སྲུང་དྷང་ལཱི་སྲུང་རྒྱཕ་སྦེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟགེགཥ་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་

སྲུང་ན་གིཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་ག་ཡ་ཕཀག་ཆེ་ནུག

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སེབྷཥ་ལཱི་ཐགཟ་ཕ་བྷ་

ཟགོ།

ཟདྲཛྷ་ཅིག་བྱུང་ཡི།
/རྒ་ཕ/ ༣.

/རྒེ་སུང་ན/ (མིང)

/རྒོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཧེ་བྷ། ཐང་ན། (ཐཔེ)

ལཱ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཆེ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ཙཐ་མེཐ་ཕཞི་རཥ་ཅིག

/རྒོ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤིང་ཏྫོག་ཚུ་རྫོག་བྷ་

(ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ལུ་ལ་སྦེ་མེཐ་རཱིང་འྫོཐ་མི་

ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) ཟགོ་ནི/ཡི། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཤིང་

ཟགར་ཟླ།

ཟགོ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཟདི་ལཱི་ཆོག་ཤེཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཐགཟ་ཕ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ།
/རྒེ་ར/ (མིང)

ཏྫོག་ཚུ་རྫོག་བྷ་ཟགོ་ནི་བྷཥ།

(རྫོང) མི་བྷཐུདྷ་ནའི་འ།

(ཐཔེ) མེ་ཐང་ཆུ་གཉིཥ་ཟགར་ཟླ་ཨིདྷ།

ཟགཥ་རཥ།

/རྒེ་རྫེ/ (མིང)

(རྫོང) ཟགཥ་ཞིདྷབྷ་

པཱར་ཚུ་རྫོག་བྷ་ཟགོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
ཟགོ་དྲགཥ།

རག་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ཟགཥ་རཥ་ཀྱི་
(རྫོང) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་ཚུ་གི་སྐུ་

ཟགོ་ཟལཐན།

ཡིག་ཙང་དྷང་བྫོདྷ་དེཥ།
ཟགོ་ཕརྗོཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཏྫོག་རཥ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ནི།

ཟགེགཥ་སྲུང།

(ཆོཥ) རྩྫོབྷ་ཡིག་ཚུ་གི་

གསུང་ཟབུབྷ་གྱི་གཐྫོང་ལག
ྫོ ་བྷགུ་ལཱི་ཟགོ་ཕརྗོཐ་

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕཀག་ཐང་ཟདྲ།

/རྒེག་སུང/

/རྒོ་རྗོཥཐ/ (མིང)

འང་དྷ་ཕསྟྫོཐ་ཚིག་ཐང་རྒྱདྷ་ཚིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་

ཕཞཟ་ཙང་ག་ཡ་ཟགུབྷ་སྡེ་སབྷ་ཐྫོ།
/རྒེག/

(ཆོཥ) ལཱ་ཐང་རཥ་

གཐྫོང་ལག
ྫོ ་གུ་འྫོཐ་ནའི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ནའི་ཚིག་ཐང་།

(ཁ) ཟགུབྷ་སྡེ་སབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གཅིག་གིཥ་

ཟགེགཥ།

/རྒོ་ཋིན/ (མིང)

རིབྷ་གྱི་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཟགོ་ཟལཐན་

གི་ཟགུན་ཨིདྷ།

/རྒུབྷ་རྡེ་སབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཏྫོག་ཚུ་རྫོག་

ཙར་ལཱི་ཟགོ་དྲགཥ་ཟདུག

བྷདུདྷ་ལཱི་ཕག་ཞུ་མིའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧ་ཞེ་
ཟགུབྷ་སྡེ་སབྷ།

/རྒོ་ཉ/

བྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་

སྐོཡ་རཥ་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་དེཥ།
/རྒུཕ/ (མིང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཏྫོག་ཚུ་

རྫོག་བྷ་ཟགོ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཨེ་

རཥ་ཏར་ཕ་ཕརག་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་

ཟགུན།

/རྒོ་ཎྫོ་ཎྫོ/

བྲིཥ་གདྷང་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཥ་བྷཙབྷཥ་

ཟགོ་ཐང་ཟགོ་རཥ།
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/རྒོ་ཐང་རྒོ་ལུ/ (མིང)

(རྫོང) ཟགོ་
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ཐང་ན་རཥ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་

ཟགོ་ཟབྱེཐ།

ལྷཕ་བྷཥ།

ཟཕཐ་ནི་བྷཥ།

གིཥ་ཟགོ་ཐང་ཟགོ་རཥ་ཡ་ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་
ཟགོ་ཐང་ན།

(ཐཔེ) ཁོང་གི་ཙྫོང་ལཱ་གཥཡན་ཅིག་ཟགོ་ཟབྱེཐ་

(མིང) (རྫོང) ཐང་ན་ཟེཡ་

/རྒོ་ཐང་ན/

ཟགོ་ཟབྱེཐ་རྟེདྷ་ཟབྲེར།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཕང་རྒྱུག་དྷང་ལཱི་ཟགོ་
ཐང་ན་ཁོ་གིཥ་ཏྫོདྷ་ཡི།
ཟགོ་ཟདྲེདྷ།

/རྒོ་ཌེདྷ/ ༡. (མིང)

ཟགོ་ན།

(རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟགོ་ཟབྱེཐ་གསུང་ཕལཐ།

གམྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཟགོ་ཟབྱེཐ་གསུང་ཕལཐ་གདྷང་ཡི།
ཟགོ་ཕཙུགཥ།

རཥ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟཏྫོཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

/རྒོ་ནྫོཥདྷ/ ༡. (མིང)

/རྒོ་ནྫོཥདྷ/ ༢. (མིང)

སྒོ་རྡིག་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) ཟགོ་ཟདྲེདྷ་

/རྒོ་ཙུ/ ༢. (བ)

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཟདི་ཐ་

(རྫོང) ཡིག་ཙང་ཚུ་དྷང་ཐཕང་

རིཥ་རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐྫོ།
ཟགོ་རྩབྷ་མི།

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཐངུར་པྫོགཥ་འང་སེང་གདྷང་
ཟགོ་ཕཐག

/རྒོ་ར/

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་

རིབྷ་ཚུ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཟགོ་ཕཙུགཥ་

ཙཐ་ལུདྷ་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ནུག

(རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་

ཁའི་མི་ཚུ་བྱཱ་ལཱ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་

ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཡིག་ཙང་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་སྦེ་
ཕཀར་ནུག

/རྒོ་ཙུ/ ༡. (མིང)

རིབྷ་ཚུ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་

གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟགོ་ན་ཚུ་ག་ཡ་ཏང་དྷང་
ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང)

གིཥ་གདྷང་མིའི་གཥར་ཕལཐ། (ཐཔེ) སྐུ་བྷགྲོདྷ་

(རྫོང) ཐབྷག་མི་ཐཀྱུཥ་བྷ་

སྤུངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/རྒོ་རྗེ་སུང་ཤེ/

ཟགོ་ཟབྱེཐ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐུ་བྷགྲོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རྟ་ག་རི་གཎང་མི།

/རྒོ་ན/ (མིང)

(མིང) (རྫོང)

གཥཡན་གྲུཕ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཟགོ་ཟབྱེཐ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

ཡིག་ཙང་གིཥ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཝར་
/རྒོ་ཌེདྷ/ ༢. (མིང)

/རྒོ་རྗེ་ཏེདྷ་ཌེར/

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནིའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཞབྷ་

རིབྷ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་ཐྫོ།

(རྫོང) ཟགོ་ཕྱེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/རྒོ་རྗེ/ (མིང)

/རྒོ་མབྷ་མི/ (མིང)

(རྫོང) ཟགོ་ཕཙུགཥ་

མི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟགོ་རྩབྷ་མི་ག་ཨིདྷ་སྫོ?
ཟགོ་ཟཛིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟགུན་ཕཐག་གི་

/རྒོ་རྫིདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་རིབྷ་

ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་ཟདིའི་ཟགོ་

ཐྫོདྷ་ཧང་ཐང་ན་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་

ཟཛིདྷ་ཅིག་ཟདུག

ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཟགོ་ཕཐག་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་

ཟགོང་ནྫོ།

ཕཀར་ཐགོ་ནཥ།

/རྒོང་ནྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཡང་གི་བབྷ་ལཱི་ངོ་

རྒོར་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་སྟེ་གཐྫོདྷ་ཐང་
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ཟདྲེ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ལུདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་ཟགོང་ནྫོ་གིཥ་
གདྷྫོཐ་ནུག
ཟགོབྷ།

/རྒོབྷ/ (བ)

ཟཁོཡ་གོ་ལུ་སྦེ་གཎང་།
ཟགྱང༌།

(ཐ) (རྫོང) རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གུ་

ཡུདྷ་ཟགྱང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཡ་ཡུདྷ་ཟགྱང་ཐྫོ།

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ཟགོབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཟགྱངཥ།

གིཥ་ཧ་ནའི་རྐངབྷ་ཟགོབྷ་ཐྫོ།
/རྒོབྷ/ (བ)

/རྒོབྷ/ (བ)

ཟགྱདྷ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགོབྷ་ཐང་

ཟགྱབྷ།

ཟགོཡ།

/རྒོཡ/ ༡. (བ)

(སྐུར) (རྫོང) ཟགོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཁྱིབྷ་གྱི་ཟགྱབྷ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ཟགྱབྷ་རྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡུདྷ་

ཟགྱིང་སྟཕཥ།

(རྫོང) ང་རྒྱར་ཐང་

ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཟགྱིང་སྟཕཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཟདུག
ཟགྱིང་།

པབྷ་གིཥ་ཁོ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཕཡ་བྷ་ཕཎང་ནཡ་ཁྱིབྷ་
/གོ་ལུ་རྦེ/ (ཐབ)

/རྒིང་ཎཕ/ (མིང)

གཟི་ཕརྗིཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆབྷ་

ཕཝག་ནི། (ཁ) ཁྱིབྷ་དྷང་ཟགོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)

གོ་ལུ་སྦེ།

(རྫོང) གྱང་ཐང་རྩིགན་ཚུ་

གྱི་ཟགྱབྷ་རྫོ་ཕཙུགཥ་གདྷང་ཡི།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷ་ཕཎང་བྷཡ་

དྷང་ཡ་ཟགོཡ་ཐྫོ།

/རྗབྷ་རྫོ/ (མིང)

གི་ཟགྱབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནིའི་རྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཁྱིབྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་ཐཀྲོགཥ་

/རྒོཡ/ ༢. (བ)

(རྫོང) གྱང་ཐང་རྩིགན་ར་

རྩིགན་རྐྱཕ་སྟེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རིངབྷྫོ་སྦེ་ལཱིཥ་ནི། (ཁ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཟགོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི།
ཏེ་ཡ་ཟགོཡ་ཐྫོ།

/རྗབྷ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕརྟེདྷ་ཥའི་གཞི་ཥ་ཕརྐོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

(ཁ) ཆུ་ཟགོབྷཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཆུ་གཡུཡ་ཟདི་

ཟགོབྷཥ་ཤིག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟདྲདྷ་ཟདྲ་

ཐང་ཟགྱདྷ་ཐྫོ།

ཡཛྷ་ཕགོབྷཥ་ཏེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
/རྒོབྷ/ (བ)

/རྒེདྷ/

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཟགྱདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ང་

ཟདྲ། (ཁ) སྐུ་ནཡ་ཕགོབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ཀ་ལ་གིཥ་
ཟགོབྷཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྱང་ཐང་ཟདྲ།

ཟགྱངཥ་ཏེ་ལཱིཥ་ཐྫོ།

(ཁ) ཤིང་ཕགོབྷ་ནི། (ཐཔེ) བྱི་ལི་ཟདི་གིཥ་བྷར་ཆ་

ཕགོབྷཥ།

/རྗང/ (བ)

(ཁ) ཡུདྷ་ཟགྱངཥ་ནུག (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཟདི་ཡུདྷ་

(བྷ) (རྫོང) ཟགོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕགོབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

མི་ཟདི་ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་ནཡ་ཡུདྷ་རིང་ནི། (ཁ) དུཥ་

རཥ་པཡ་རྐངབྷ་འཡ་ཟཐུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གོབྷ་སྤྫོ་སྟེ་

ཕགོབྷ།

/རྗང/ (བ)

/རྒིང/ (བ)

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་ཐང་གཟི་

ཕརྗིཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ནི།
ཟགྱིངཥ།

(རྫོང) ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ། (ཁ)

ཟདྲ།

རབྷ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟགྱོ། ལཱ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟཕཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཟགྱིཕ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་རིང་ཥཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྣུབྷ་

/རྒིང/

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟགྱིང་ཐང་

/རྒིཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཐེདྷབྷ་ཐ་ཕསྣཡ་

ཕཏུཕ་ནའི་རྒྱུ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་ཟཁོཡ་
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རྫོ་ཟདི་ཟགྱིཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།
ཟགྱིཕ་ཏག

/རྒིཕ་ཏ/ (མིང)

ཆེ་ཆུང་ཐང་བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་ཚུ་ཟགྱུཡ་ཕའི་བྷཉེདྷ་ཁུག་ལཱི་

(རྫོང) ཟགྱིཕ་ཀྱི་ཏགན།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷབྷ་ཐ་སྐཐ་ཀྱི་

(ཐཔེ) ཤིང་གཉིཥ་ཟགྱིཕ་ཏག་གིཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་

ཕཝག་ནུག

ཟགྱིཕ་རྫོཕ།

/རྒིཕ་རྫོཕ/ (མིང)

ཟགྱུཡ་ཁུག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཤེཥ་ཐགོ།
ཟགྱིཡ་བྷཐཟ།

(རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྐྱཕ་ཕཏུཕ་ནའི་རག་བྷཐཟ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ)

ཆ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་གིཥ་ཟགྱིཕ་རྫོཕ་དྷང་ཆུ་ཕཟེཐ་
ཟགྱིཕ་གཐདྷ།

/སྒིཕ་གདེདྷ/ (མིང)

ཐབྷག་མི་ཚུ་ཟགྱིཡ་བྷཐཟ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་
ཐབྷག་རྐྱཕ་དེཥ།

(རྫོང) ཟྫོག་རཥ་

ཟགྱུཡ་ཕཅོཥ།

ཐིང་ནིའི་གཐདྷ་རྒྱུ་ཟགྱིཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟགྱིཡ།

/རྒིཡ/ (བ)

ཟགྱུཡ་ཕག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་

ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ནའི་ཐབངཥ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕག་བྷཚཐ་

(མིང) (རྫོང) ཀྲེབྷ་ཐང།

ནུག

ཟགྱུཡ་ལྡྫོག

ཟགྱིཡ་ལཕ་དྷང་ཚུཐ་སི།

/རྒིཡ་ཎཕ་ཆེ་ཉ/

ལྡྫོག་རྩ་རཥ་མེཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟགྱུཡ་ལྡེག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟགྱིཡ་ལཕ་ཆེ་དྲགཥ་ཚུ་ཐང་གཅིག་
གྱེཥ་དྲགཥ།

/གེཥ་ཉ/

/རྗུཡ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཥྫོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ལྡེག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཧུཡ་རི་རི་སྦེ་

ཟགྱུཡ།

/རྗུཡ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་ཐང་ཁ་

ཐྫོག ཕཞྫོ་རྣབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཧེ་བྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་

དྲགཥ་ཟདུག

/རྗུཡ་ཁུ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ལྡེག་ཐང་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ཙཡ་ལུ་ལ་ཡ་སཕ་རཱིང་ཟགྱུཡ་

ཟཕཐ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྤུ་གྱེཥ་
ཟགྱུཡ་ཁུག

/རྗུཡ་རྫོ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟདི་གི་ཁ་ཐྫོག་དུཥ་ཕཞི་ལཱི་ཟགྱུཡ་

ཀྲེབྷ་ཐང་བྷགུ་སྐོཡ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་ནའི་
ཁཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

(ཆོཥ) ཕཀཟ་ཐང་ཕསྟདྷ་

རྟགཥ་རྩབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཏྫོདྷ་མི་བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་རྗེ་

བྷགུ་སྐོཡ། གའྫོ་སྒྱུ། (ཐཔེ) ཧ་ཝང་ཟདི་ངེ་གི་
ཟགྱིཡ་ལཕ་ཆེ་དྲགཥ།

/རྗུཡ་ཆ/ (མིང)

ཕ་ཚུ་གིཥ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟཙར་ཕའི་ཕག (ཐཔེ) སུབྷ་

(ཐཔེ) ཟཁོཡ་རྫོ་ཟདི་ཟགྱིཡ་ཐྫོ།
/རྒིཡ་ཎཕ/

(ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རཥ་

ཕཅོཥ་ཚུ་རྒྱ་སྐཐ་རཥ་ཕྫོཐ་སྐཐ་ལཱི་སྒྱུཡཛྷ་ཐ་རྫོ་ཙཱ་

གྱིཥ་སྒྱིཡ་ནི། (ཁ) ཟཁོཡ་རྫོ་ཟགྱིཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག
ཟགྱིཡ་ལཕ།

/རྗུཡ་ཅོཥ/ (མིང)

ཕསྒྱུཡ་ཙཡ་མི་ཟདི་རྫོག་སྟེ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) ན་རང་གུ་ཟགྱིཕ་གཐདྷ་སྫོབྷ་ཅིག་ཐིང་ཕཝག་

ནུག

(མིང) (རྫོང) བྷདེའུ་

ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ཟགྱིཡ་ཏེ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་

ཟདེགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྱིཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་
ཟཕག་དེཥ།

/རྒིཡ་ར/

སྦེ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཥྫོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟགྱུཡ་

(རྫོང) སྐཐ་ཀྱི་གཐངཥ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་གདྷབྷ་གཤིཥ་གདྷཥ་
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སྟངཥ་ཟགྱུཡ་ཐྫོ།
གྱུཡ།

/རྗུཡ/

ཟགྱེཐ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་རགན་ཕཙུགཥ་ཏེ་སྒར་ཎྫོ་ཁཡ་ཟཕག་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(ཁ) གྱུཡ་ཡི། (ཐཔེ) ཁཛྷ་ཆུ་ལཱི་གྱུཡ་ཥྫོ་ནུག

ཟགྱུཡ་ཕ།

/རྗུཡ་ཛྷ/

ལཱི་ཁུཡ་ཆ་ཏགན་གིཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཟཕག་ཆོག་ཆོ་

(མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་འྫོཐ་མི་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཁུཡ་ཆ་ཟགྱེཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཟདི་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་
སེབྷཥ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕ་རྩ་རཥ་མིདྷ་ཟདུག
ཟགྱུཡ་ཕ་བྷ་ནིང་།

/རྗུཡ་ཛྷ་བྷ་ནིང/ ༡. (མིང)

ཧའི་གིཥ་ཤིང་ཁུཡ་ཟགྱེཐ་ཐྫོ།

/རྒེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགྱེཐན་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) པྫོ་

(ཐཔེ) ཐ་

རིཥ་ཆོ་གུ་ཕཎང་ཥ་ལཱི་ཟགྱེཐན་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

བྷྫོའི་བྷཙདྷ་རྟགཥ་གཅིག་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེཐ་ནཡ་

ཟགྱེཐ་ན།

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་མི།
/རྗུཡ་ཛྷ་བྷ་ནིང/ ༢. (མིང)

/རྒེདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཔུངབྷ་

གཎང་ནི།

(ཆོཥ) རྗེཥ་ཟཇུག་གི་བྷ་ནིང་

/རྒེ་ན/ ༢.

དྷ་ཡ་ར་གསུབྷ་མིང་གཞི་པྫོ་ཡིག་གི་བྷཏཟ་བྷཡ་

/རྒེ་ན/ ༣.

འང་ཟཇུག་འྫོཐ་རཱིང་མེཐ་རཱིང་སྒྲ་དྲག་ན་སྦེ་ཟགྱུཡ་

/རྒེ་ན/ ༡.

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཟཕྲྫོ་ནི།
(བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྤྲུར་ན་སྟྫོདྷ་ནི།

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཐབྷག་ཟཏཕ་ནི།

/རྒེ་ན/ ༤.

ནི་ཐང༌། མིང་གཞི་བྷྫོའི་བྷཏཟ་བྷཡ་འང་ཟཇུག་མེཐ་

/སྒེ་ན/ ༥.

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕང་ཆེདྷ་

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) གཥྫོར་ཡཥ་བྱིདྷ་ནི།

ནཡ་སྒྲ་ཝདྷ་ན་སྦེ་ཟགྱུཡ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སུབྷ་རྟགཥ་

ཟགྱེཐན།

ནུག

ཟགྱེཐན་ཐང། ཆོཥ་ལྷག་མིའི་ཟགྱེཐན་ར་ཥྫོགཥ་

དྷང་ཟགྱུཡ་ཕ་བྷ་ནིང་གི་རྣབྷ་གཝག་ཕལཐ་ཕཝག་

ན། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གིཥ་ཆོ་གན་ཚུ་ལཱི་ཟགྱེཐན་

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི།

དྲངཥ་ནུག

ཟགྱུཡ་མེཐ། /རྗུཡ་མེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཥྫོཡ་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་

ཟགྱེཐན་ཆ།

ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་ཚིག་ཕཞུགཥ་

/རྒེན་ཆ/

(མིང) (རྫོང) ཟགྱེཐན་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་ཆོག་གཎངབྷ་ཐ་ཟགྱེཐན་ཆ་ཕུར་ནི་

ཟེཡ་མི་ཟདི་དུཥ་གསུབྷ་ལཱི་ཟགྱུཡ་མེཐ་ཨིདྷ།

འྫོཐ།

ཟགྱུཡ་ཚིག /རྗུཡ་ཚིག/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཚུ་གིཥ་

ཟགྱེཐ་ཎ།

ཕསྒྱུཡ་འྫོཐ་ནའི་མིང་ཚིག
/རྒེ/ (བ) /བྷ/ཐ

(མིང) (རྫོང) ཆོ་གན་ཚུ་ལཱི་འྫོདྷ་སྦེ་

ཕུར་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐངུར། (ཁ) ཆོ་ག་ནའི་

ཟགྱུཡ་ཕའི་ཆོཥ། /རྗུཡ་ཡི་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྟདྷ་

ཟགྱེ།

/རྒེན/

/རྒེ་ཎ/ (མིང)

(རྫོང) ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཐང་ལྕེ་ཎ་

ཁོག་ཁོའི་རིགཥ་ཞུཐ་ཆོག་ཆོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་ཏེ་

རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱེཐ་ཎ་ལུ་ལ་ཟདུག

འྫོཐ་མི་ཟདི་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟགྱེ་

ཟགྱེཐ་ཎ་རྐྱཕ།

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གམང་ཆུ་ཟདི་ཁག་ལུ་ལ་སྦེ་ཟགྱེ་ཐྫོ།

/རྒེ་ཎ་ཅཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཐང་ལྕེ་ཎ་ཁོག་ཁོའི་རིགཥ་བྷགུ་རཥ་ཞུཐ་
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དེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟགྱེཐ་ཎ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ནུག (ཐཔེ)

ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟགེངཥ་བྷ་ཕལ་ནི་དེ་གིཥ་ཐ་ལྫོ་ཟགྱོཐ་ན་

ཟགྱེར། /རྒེར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) འཡ་རྫོངཥ་

ཟགྱོཐན། /རྒོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱོཐ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟཐབྷ་གུ་རཥ་ཟགྱེཐ་ཎ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

སྐྱེཐ་ཐྫོ།

སྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷཡ་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཟགྱེར་

(ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་བྫོ་ཟགྱོཐན་ཟེཡ་རཱིང་བབྷ་ལཱི་ཝཕཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

ཎྫོག་རྣབྷ་གསུབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཕག་ཞུ་བྷ་ཚུགཥ་མི་

སྫོང་ཟདི་ཟགྱེར་ཐྫོ།

ཟདི་ཡ་ཨིདྷ།

ཟགྱོ། /རྗོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོབྷ་སྤྫོ་སྟེ་

ཟགྱོཐ་ཕལགཥ།

རབྷ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཟགྱོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)
/རྗོ་ཆ/ (མིང)

པབྷ་ཏེ་ཕཞྫོཐ་གཥྫོར་ཕུར་ནི་ཅིག

(རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་

ཟགྱོཐ་སེབྷཥ།

སྐཕཥ་ཟཕག་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ཅ་ར་ཚུ་ལཱི་

ཟགྱོཐ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཤེཥ་ཐགོ།
ཟགྲང༌།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ཅ་ར་ཟཕག་

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་གིཥ་

གིཥ་པྫོཛྷ་ཟགྲང་ཐྫོ།

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གདྷཥ་སྐོཡ་གཎང་ནིའི་

/ཋང/ ༢. (བ)

ཐྫོདྷ་ལཱི་བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་ཟགྱོ་ཆ་རྐྱཕ་དེཥ།
/རྒོཥ/

/ཋང/ ༡. (བ)

པྫོཛྷ་གང་ནི། (ཁ) ཟགྲང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཇ་མེཐ་རཱིང་ལྫོ་

ཐགོན་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཟགྱོ་ཆ་རྐྱཕ་

ཟགྱོཐ།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཚྫོར་ཕ་

པབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཟཚྫོར་ཕའི་ལཱ་ལཱི་

ཆཥ་སྒྲིག་དེཥ།

/རྗོ་ཆ་ཅཕ/

/རྒོཥ་སེབྷ/

ཐང་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སེབྷཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཙ་ཆུ་ཟགྱོ་ནིའི་ཟགྱོ་
ཟགྱོ་ཆ་རྐྱཕ།

(ཆོཥ) ལཱ་ཟཚྫོར་ཕ་

ཐང་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སེབྷཥ་

ང་དྷངཥ་ནཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།
ཟགྱོ་ཆ།

/རྒོཥ་ལ/ (མིང)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་

ཡ་ཕཟི་ནི། (ཁ) ཆང་ཟགྲང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆང་གིཥ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ཟཚྫོར་ཕ་

ཟགྲང་ཐྫོ།

ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཐང་འང་དྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་
འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སེབྷཥ་པབྷ་ནི། (ཁ) ཟགྱོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི།

ཟགྲང་ཕ།

/ཋང་ཕ/

ཟགྲངཥ།

/ཋང/

ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཧེ་བྷ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ལུ་ལ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནི་དེ་གིཥ་

ཐ་རུཥ་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཐྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟགྲང་ཐང་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྲང་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཟགྲངཥ་ནུག

ཟགྱོཐ་ན། /རྒོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཚྫོར་ཕ་ཟཕཐ་

ཟགྲང་སྐཐ།

འྫོཐ་མི་ཐང་འང་དྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་

/ཋང་ཀེ/ (མིང)

(རྫོང) ཞ་ཟཐུང་རྫོངཥ་

སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རླུང་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་

མི་ཚུ་ལཱི་སེབྷཥ་པབྷ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

སྐཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་ཁ་རཥ་ཟགྲང་སྐཐ་ཅིག་གོ་
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ཡི།

ཟགྲང་སྐཐ་རྐྱཕ།

ག་ཐང་ག་ཝདྷ་ག་ཕལ་ནི། (ཁ) ཟགྲདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག
/ཋང་ཀེ་ཅཕ/ (བ)

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་རིག་ནའི་རྩར་ཟགྲདྷ་ཐྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟགྲང་སྐཐ་རྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟགྲང་སྐཐ་རྐྱཕ་

ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ།

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྫོ་ཞ་ཥ་ལཱི་ཟགྲང་སྐཐ་རྐྱཕ་
/ཋང་ཀེ་རྫོག/ (བ)

རྩར་གྱི་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་སྦེ་རཥ་རིབྷ་ཕཞྫོ་
ནུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཞ་ཟཐུང་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རླུང་ཁ་རཥ་

ཏྫོདྷ་ཏེ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཟགྲང་སྐཐ་རྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི།

ཟགྲངཥ་ཟགྲངཥབྷ།

/ཋང་ཋངབྷ/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཞ་

ཟགྲབྷ།

ཟགྲིག

(མིང) (ཆོཥ) པྫོཛྷ་ཟགྲང་

(ཆོཥ) ཟགྱབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་གུ་སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་ནའི་

/ཌིག/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ནི། (ཁ)

ཟགྲིག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཐང་ང་གིཥ་ཞུ་
མི་གཉིཥ་ཟགྲིག་ནཥ།

ཏངཥ་ཅིག

/ཌིག/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟགྲིག་ཁ། /ཌི་ཁ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

པྫོཛྷ་ཟགྲངཥ་འང་བྷ་ཟགྲངཥབྷ་ཅིག་ཐང་ལྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སྦྱེརཛྷ་ཐ་ཥ་

འང་བྷ་ལྫོགཥན་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་

སྟྫོང་མེཐན་སྦེ་བྷཐུཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ཨེདྷ་ཎའི་ཟགྲིག་

ཟགྲངཥ་ཕྱེཐ་ལྫོགཥ་ཕྱེཐ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཌེདྷ/ (བ)

(རྫོང) ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གྱང་གུ་ཟགྲབྷ་ཞུགཥ་ཆི་ནུག

ནི་ཐང་ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཟགྲདྷ།

/ཋབྷ/ ༡. (མིང)

/ཋབྷ/ ༢. (མིང)

ཟགྲངཥབྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟཕཐ་ནི་མི་

/ཋང་ཆེ་ཎྫོཕ་ཆེ/

/ཌེདྷ་སེབྷ/ (མིང)

སེབྷཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཆང་ཟགྲངཥ་ཟགྲངཥབྷ། (ཐཔེ) ཆང་ཟགྲངཥ་

ཟགྲངཥ་ཕྱེཐ་ལྫོགཥ་ཕྱེཐ།

(རྫོང) ག་དྲག་ཕལ་མིའི་

ཟཕཐ་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཟགྲདྷ་

(རྫོང) ཡ་ཕཟི་ཕཟིཛྷ། (ཁ)

/ཋང་ཎྫོ/

/ཌེདྷ་ར/ (མིང)

ཟགྲདྷ་སེབྷཥ།

པྫོཛྷ་ཟགྲངཥ་ཟགྲངཥབྷ་ཚུ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟགྲངཥ་ལྫོགཥ།

ཟགྲདྷ་ཟླ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

མི་ཟྫོང།

ཟགྲངཥབྷ། ཆང་ཟགྲངཥ་ཟགྲངཥབྷ། (ཐཔེ) མི་

ཟྫོང།

/ཌེདྷ་ན/

འ་སྡེ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟགྲདྷ་ཟླ་ཟཕཐ་ནི་

ཟཐུང་གིཥ་པྫོཛྷ་གང་གངབྷ། (ཁ) ལྫོ་ཟགྲངཥ་

/ཋང་ཋངབྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཟགྲདྷ་ན།

ཟགྲདྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཨོབྷ་གྱིཥ་ཟགྲངཥ་ཏེ་ཟགྲང་སྐཐ་

རྫོག་ཅི།

(རྫོང) ག་དྲག་ག་

ཐང་ག་ཝདྷ་ག་ཕལ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་རིག་

དེཥ།

ཟགྲང་སྐཐ་རྫོག

/ཌེདྷ་རྡུཡ/ (མིང)

ཁ། ཡཕ་གཥར་གྱི་ཟགྲིག་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ག་དྲག་

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་སྒོ་སྦྱེརཛྷ་ཐ་ཟགྲིག་ཁ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་
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རྐྱཕ་ནུག

ཟགྱིབྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཟགྲིག་ཁབྷ་ཟདི་

ཙྫོཐ་རྒཥ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཡང་གི་གཡུཥ་ཟགྱིབྷ་ནི་

ཟགྲིག་ཁབྷ། /ཌི་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲིག་ཁ་ཐང་

/རྒིབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་གཅིག་གི་

ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟགྱིབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་

རླུང་འང་བྷ་ཏརཛྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཟགྲིག་ཆ། /ཌི་ཆ/

ཟགྱིབྷཥ།

/རྒིབྷ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྱིབྷ་

(མིང) (རྫོང) བྷ་བྷཐུདྷ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཚུ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟགྱིབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་

ཆ་ཕཞྫོ་མི་ཟདི་ཁོ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ། /ཌིབྷ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེ་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཚུ་ག་ཡ་ཟགྲིག་ཎྫོག་

དྷའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་

ཟགྲིགཥ།

ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ་གོངབྷ། /ཌིབྷ་ནྫོཥ་གོབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟགྲིག་

ཚུ་རི་ཁྲོཐ་ཟགྱིབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཌི་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

དྷང་སྤེར་ཐནྫོདྷ་ཐང་ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ་གོངབྷ་གི་ཕཡ་

ཎྫོ་སྦེ་ཡ་སྫོཐ་ནུག

གདྷཥ་གདྷང་ནུག

/ཌིག/ (བ)

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟགྲིག་ཐང་

ཐབྷག་སྡེ་དྷང་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་

ཟདྲ། (ཁ) ཟགྲིགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་
འང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟགྲིགཥ་ཥྫོ་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ་གོངབྷ་ཟདི་གིཥ་ ཐབྷག་

(ཁ) ཟགྲིཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རྫོ་རྒཥ་ནི་དེ་གིཥ་མིག་ཎྫོ་

ཟགྲིར། /ཌི/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཐང་ཟཐཕ་

ཟགྲིཕཥ།

དུབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟགྲིར་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་གི་

ཟགྲིཕ། /ཌིཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷཡ་བྷཥ་ནི།

གཥཡ་ཚུ་ལཱི་སྫོང་ཕརཡ་བྱིདྷ་དེཥ།

འང་ཟགྲིཕ་ཐྫོ།

བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཐང་

/ཌིཕ/ (བ)

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྲིཕ་ཐང་

ཟཐཕ་བྷ་ཚུ་ག་གིཥ་འང་བྷ་ཐཀྲོགཥ་ནཡ་ཡང་

ཟདྲ། (ཁ) ཟགྲིཕཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིབྷ་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟགྲིར་ཐྫོ།

ཟགྲིཕཥ་ཆི་ནུག

ཟགྲིབྷ། /ཌིབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟགྱིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གྲིར།

ཟགྲིབྷ་ཐྫོ།

ཥྫོ་ནུག

/གྲིར/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྲིར་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཟགྲིབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་རི་ཁྲོཐ་

(ཁ) གྲིར་ནུག (ཐཔེ) ཤིང་གི་ནགཥ་ཀོ་ཚུ་གྲིར་འཡ་

ཟགྲིབྷཥ།

ཟགྲུཕ། /ཌུཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

/ཌིབྷ/ (བ)

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྱིབྷ་ཐང་

ཟབྱུང་ནི། (ཁ) ཟགྲུཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་

ཟདྲ། (ཁ) ཟགྲིབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་ག་

ཟགྲུཕ་ཐྫོ།

ཡ་གངཥ་ཁྲོཐ་ཟགྲིབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག
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ཟགྲུར་སྐྱོཐ། /ཌུཥ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

རླུང་ཟཕྲིདྷ་ཚུ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཡང་ག་ཟགྱོ་ཥཡ་

དེཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་གཥཡན་

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཚུ་ག་ཡ་ཟགྲུར་སྐྱོཐ་ཟཕཐ་

ཟཕག་སྟེ་ཁ་སཕ་ཕཏུཕ་ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཆུང་ཀུ་

ཟགྲུར་སྐྱོཐ་ཆོག་ཏབྷ། /ཌུཥ་ཀོཥ་ཆོ་ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཅིག་ཉོ་སྟེ་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཆོག་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་

ཟགྲུར་པྫོགཥ། /ཌུཥ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་ཟབྲེར་

ལ་ཕལརན་ཚུ་གི་ཟགྲུར་སྐྱོཐ་ཆོག་ཏབྷ་ལུདྷ་ཐགོ་

གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོཕ་

ནཥ།

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) དྲུང་ཡིག་ཟདི་གིཥ་

ཟགྲུར་སྐྱོཐ་ཏྫོ་དེཕ། /ཌུཥ་ཀོཐ་ཏྫོ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཟགྲུར་པྫོགཥ་ཏྫོཕ་ནུག

གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཟབྲེར་

ཟགྲེ།

ཕའི་ཡིག་ཆ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཀི་ཎཕ་

/ཌེ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤེཥ་མི་ཅིག་ལཱི་

གཞི་ཕཝག་སྟེ་བྷ་ཤེཥ་མི་ཚུ་དེ་རཥ་གཕ་སྟེ་ཤེཥ་

ཅིག (ཐཔེ) དེཐ་གའྫོགན་ཟདི་གིཥ་ཟགྲུར་སྐྱོཐ་ཏྫོ་

ནི། (ཁ) རིགཥ་ཟགྲེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གཝདྷ་

དེཕ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ནུག

ཚུ་འང་ཟདི་རཥ་རིགཥ་ཟགྲེ་ཐྫོ།

ཟགྲུར་ཟཁོཡ། /ཌུཥ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲུར་ན་ཚུ་

/ཌེ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཥ་

པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཟཕག་སྐྱེར་མིའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཁཡ་ར་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཟུགཥ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཟགྲུར་ཟཐུཥ། /ཌུཥ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཟགྲུར་

ན་ཟགྲེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རྟ་ཥ་ཁཡ་ཟགྲེ་ཐྫོ།

ལཱི་ཧ་ན་གིཥ་ཟགྲུར་ཟཁོཡ་གཥཡན་ཅིག་བྱིདྷ་ནུག

ཕསྫོགཥ་ཏེ་སྤཡ་ནི། (ཁ) རྟ་ཐང་གའང་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་གི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཁོ་ལ་ཕལར་རཥ་

ཟགྲེཥ།

རྫོག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགྲུར་ཟཐུཥ་ལུ་ལ་ཏྫོཕ་ནུག

ཟགྲེ་ཕ། /ཌེ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟགྲེ་ཐང་ཟདྲ།

ཟགྱོ་མི། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཥ་གདྷཥ་ཟདི་ཁ་རཥ་རབྷ་

ཟགྲེང་ནྫོ། /ཌེང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐབངཥ་ཀྱི་ཡི་གུ་

ཟགྲུར་ཟཕཐ་མི་ཟགྲུར་ན་ལུ་ལ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ།

གསུབྷ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བང་ཤིང་གུ་

/ཌུཥ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟགྲེང་ནྫོ་བྲིཥ་གདྷང་ནུག

ཚུ་དྷང་ཟཛུར་ཏེ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཟགྱོ་མི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་

ཟགྲེང། /ཌེང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) འཡ་རྫོང་ནི།

ཟཁོཡ་དྷང་ཟགྲུར་ན་ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་ཟཕག་ནི་

ཟགྲེང་ཕ། /ཌེང་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟགྲེང་ཐང་

མི་ཟྫོང།

/ཌུཥ་ཕྲིདྷ/ (མིང)

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྲེ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཟགྲེཥ་ནུག (ཐཔེ) རིགཥ་ཟགྲེཥ་ཏེ་ཤེཥ་ཐགོ།

ཟགྲུར་ན། /ཌུཥ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང་) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ།

/ཌེ/

ཟདྲ།

(རྫོང) ཏགན་ཐང་

ཟགྲེང་བུ། /ཌེང་བུ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲེང་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།
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(ཐཔེ) ཐབངཥ་ཟགྲེང་བུ་ཟདི་བྲི་ནི་ཟཇབྷ།

སྒྲོབྷ་ཧང་རུ་ཟདུག

ཟགྲེངཥ། /ཌེང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཟགྲེང་ཐང་
ཟདྲ།

ཟགྲེབྷཥ།

/ཌེབྷ/ (བ)

ཟགྲེབྷཥ་ཁང༌།

ཟགྲེབྷཥ་རྟགཥ།

ལྫོག་ལཕ་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་སྐྱེརཛྷ་ཐ་ཡིག་ཤུཕཥ་གུ་

(ཐ) (ཆོཥ) ཕཀྲབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཌེབྷ་ཁང/ (མིང)

སཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྫོག་ཀུ་ཆུང་ཀུ་གུ་ནཡ་རིཥ་ཕཀོཐ་

(རྫོང) ཟགྲེབྷཥ་

དེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཤུཕཥ་གུ་

རྟགཥ་ཉོ་ཥ་ཐང་ཡི་གུ་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཥའི་ཡིག་

ཟགྲེབྷཥ་རྟགཥ་ཏི་རཱི་ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་སཡ་ནུག

ཙང༌། (ཐཔེ) ཡིག་སྐྱེར་ན་གིཥ་ཟགྲེབྷཥ་ཁང་དྷང་

ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ།

རཥ་ཡི་གུ་ལུདྷ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཟགྲེབྷཥ་ཟཁོཡ།

ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།

(རྫོང) ཟགྲེབྷཥ་

ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ཁང༌།

དྷང་ལ་ཕལརན་ལུ་ལ་ཟྫོངཥ་ནུག

(རྫོང) པཡ་ཚུཡ་

ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ན།

གཎང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་

(མིང) (རྫོང) ཙྫོང་སྡེ་

བྷང་ལཱི་སྟྫོདྷ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་རྫོ་རྩ་ཕཡ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ན་ཅིག་གིཥ་ལཐབྷ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་རག་

ཟགྲེབྷཥ་ཐངུར།

རྟགཥ་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྲེབྷཥ་ཁང་གི་ཏྫོག་རཥ་

/ཌེབྷ་རྔུར/

(མིང) (རྫོང) ཟགྲེབྷཥ་

ཁང་གཅིག་རཥ་གཅིག་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཐངུར་གཎང་ལུདྷ་

སྐྱེརཛྷ་ཐ་སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་ལཱི་ཡི་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཟགྲེབྷཥ་ཁང་དྷང་རཥ་

གུ་ཅིག་ཕསྐྱར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྲེབྷཥ་གླ་སྫོཐ་ཐགོ་

ཟགྲེབྷཥ་ཐངུར་ཅིག་ཕསྐྱར་ཡི།

ནཥ།

/ཌེབྷ་ཌོབྷ་ཧང/ (མིང)

/ཌེབྷ་ཎྫོཥདྷ་ན/

ཐང་མི་ངོབྷ་ཡང་ཥྫོའི་རིག་རྩར་ཐང་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ཚུ་མི་

ཥའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) ཟགྲེབྷཥ་སྒྲོབྷ་དྷང་ཡི་གུ་ལུ་ལ་

ཟགྲེབྷཥ་སྒྲོབྷ་ཧང་།

(རྫོང)

སྟྫོདྷ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ཁང་

ཁང་གིཥ་ཟགྲེབྷཥ་ཟཁོཡ་གཥཡན་ཅིག་ཉོ་ནུག

/ཌེབྷ་གླ/

/ཌེབྷ་ཎྫོཥདྷ་ཁང/ (མིང)

རིག་རྩར་ཐང་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་མི་བྷང་ལཱི་

ཚུ་སྐྱེར་མིའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཟགྲེབྷཥ་

ཟགྲེབྷཥ་གླ།

(རྫོང) རིག་རྩར་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་གོ་ར་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་

/ཌེབྷ་ཁོཡ/ (མིང)

/ཌེབྷ་ཌོབྷ/ (མིང)

/ཌེབྷ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང)

ཐང་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་མི་བྷང་ལཱི་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

ཁང་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཐང་རག་རྟགཥ་ཚུ་པཡ་

ཟགྲེབྷཥ་སྒྲོབྷ།

(རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་

/ཌེབྷ་ཎ/ (མིང)

ཟགྲེབྷཥ་སྤེར།

(རྫོང)

/ཌེབྷ་པེཥར/

(མིང) (ཆོཥ) པཡ་ཚུཡ་

ཁ་ཕཀྲབྷ་ཏེ་ཐཡ་ཁྱཕ་གཎང་ནི་ཅིག

ཟགྲེབྷཥ་ཁང་དྷང་ཡི་གུ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཟགྲེར།

ཟགྲེབྷཥ་སྒྲོབྷ་གུ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཧང་གྲངཥ།

/ཌེར/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཔེ་

ཆའི་ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་གོཛྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་

(ཐཔེ) ཟགྲེབྷཥ་ཁང་དྷང་ཡིག་ཙང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཟགྲེབྷཥ་
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གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཟགྲེར་

འྫོཐ་ནའི་རྩྫོབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

རག་ལུདྷ་གྱི་རྩ་ཕ་ཚུ་གོ་ཕ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟགྲེར་

དེཥ།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྒྱར་སཥ་
དེཥ།

/ཌེར/ ༢. (བ)

ལཱི་ ཟགྲེར་ཕལཐ་ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟབྲི་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་གདྷང་
ཟགྲོ།

(ཐ) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་

ཟགྲེར་བྷཆདྷ།

/ཌེཥ་ཆེདྷ/ (མིང)

ཟགྲོ་བྷགོདྷ་གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ།

(ཆོཥ) ཚིག་ཐང་

ཟདྲ།

ཟགྲོ་ཆཥ།

(རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་ཐང་

ཟགྲོ་ཐྫོདྷ།

ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་གོཛྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་

/ཌོ་ཐྫོཥདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་

ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་བབྷ།

གི་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཟདི་བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་རྐྱཕ་གདྷང་

(རྫོང) མི་ཤི་

ཕསྐུཡ་གདྷང་མི། (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་བབྷ་གིཥ་མི་ཤི་
ཐཕང་ཕསྐུཡ་གདྷང་དེཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་གོཛྷ་ཟཇབྷ་

ཟགྲོ་ཕ།

ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་

/ཌོ་ཛྷ/ ༡. (བ)

/ཌོ་ཛྷ/ ༢. (མིང)

ནི། (ཁ) ཟགྲེར་ཕལཐ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟགྱོ་ནི།

(ཆོཥ) རིགཥ་དྲུག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ཟགྲེར་ཕལཐ་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
/ཌེཥ་ཤེ་ཌི་མྫོབྷ/

/ཌོ་ཐྫོཥདྷ་བབྷ/ ༣. (མིང)

ཙཡ་ཕའི་ཕུངབྷ་མེ་སང་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐཕང་

དེཥ།

ཟགྲེར་ཕལཐ་ཟབྲི་རྩྫོབྷ།

(རྫོང) མི་ཤི་ཙཡ་ཕའི་ཕུངབྷ་མེ་

ཅིག་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཐ་ཟཇུག་

/ཌེཥ་ཤེ་ཅཕ/ (བ)

(རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་

སང་ཟཕཐ་ནིའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་ལཱི་ཕུངབྷ་

ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་གོཛྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་གཥར་ཎྫོག་

ཟགྲེར་ཕལཐ་རྐྱཕ།

(ཆོཥ) ཟགྱོ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

/ཌོ་ཐྫོཥདྷ/ ༡. (མིང)

སྦེ་ཡ་བྱུང་ནུག

ཐབུ་བྷ་རྩ་ཕ་ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ཟགྲེར་ན་ཅིག་གདྷང་ཡི།
/ཌེཥ་ཤེ/ (མིང)

/ཌོ་ཆེ/ (མིང)

ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་

སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་བྲིཥ་བྲིཥཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ང་ལཱི་
ཟགྲེར་ཕལཐ།

/ཌོ་རྒོཥདྷ་མང་ན་རྗ་རུ/

(མིང) (ཕྫོཐ) གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཡེ་ཤེཥ་རྫོ་རྗེ་ཐང་

གོ་ཐྫོདྷ་ཟཐེཕ་ཕཎགཥ་ནི་ཅིག
/ཌེཥ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་

/ཌོ་རྒོཥདྷ/ (མིང)

ཅདྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་མི།

ཐྫོདྷ་གྱི་ཕལཐ་ན་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་།
ཟགྲེར་ན།

(བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟགྱོ་ཐང་ཟདྲ།

ཟགྲོ་བྷགོདྷ།

ཐག་ཚུ་གོཛྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་
ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་ནི།

/ཌོ/

ཟགྲོ་ཕའི་བབྷ།

/ཌོ་ཝི་བབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་

བབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ཝང་ཟདི་རྫོང་དྷང་

(མིང) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གཅིག་གི་ཏྫོག་ལཱི་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་བྲི་ནི་

ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་བབྷ་ཨིདྷ།
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ཟགྲོ་ཕ་མི།

/ཌོ་ཛྷ་མི/ (མིང)

(རྫོང) མི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕཞྫོ ་ཤེཥ་ཟེཡ་རཱིང་ཟགྲོ་རབྷ་ཥངཥབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་

(ཐཔེ) ཟགྲོ་ཕ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཞཥ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐགོན་

ཨིདྷ།

ཟགྲོ་ཕ་ཕཞང་བྷྫོ།

/ཌོ་ཛྷ་ཕཞང་བྷྫོ/ (མིང)

ཟགྲོ་ཕ་ཕཞངབྷྫོ།

/ཌོ་ཛྷ་ཕཞངབྷྫོ/ (མིང)

ཕ་ཕཞངབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཥ།

ཟགྲོ་ལཱིགཥ།

(ཆོཥ) ཟགྲོ་

ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ཟགྲོ་

(རྫོང) ཐང་ཕུ་

ལཱིགཥ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།
ཟགྲོ་ལཱིགཥ་སྫོཐ་ལཱིགཥ།

རྒཥ་ཅིག་གི་བུབྷྫོ་སྦེ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་

/ཌོ་ཛྷ་རི་དྲུ/ (མིང)

ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ཐགོ།

(ཆོཥ) བྷཏྫོ་

ཟགྲོ་ཥྫོང༌།

ཨིདྷ།

ཐམྱར་ཕ། ༥. ཡི་དྭགཥ།༦. དུཐ་ཟགྲོ་སྦེ་རྩིཛྷ་

ཟགྲོ་ལྷ་བུཕ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་རཥ་ཏཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཟགྲོ་ཟྫོང༌།

བྷ་ཕཏུཕ་ནཥ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཟགྲོག

/ཌོ་ཟྫོང/ (མིང)

ཚུཡ་ཟྫོང་ནི་ཅིག
ཟགྲོ་རབྷ།

/ཌོ་རབྷ/

ཟགྲོ་རབྷ་ཥངཥབྷ།

/ཌོག/

(བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་ནི་ཐང་བྷབྷ་ཅིག་སྫོཐ་ནི།

(ཆོཥ)

ཟགྲོགཥ།

(ཆོཥ) པཡ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་

/ཌོག/ (བ)

ཟདྲ།

ཟགྲོདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ།
/ཌོ་རབྷ་ཥངབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཟགྲོ་ལྷ་བུཕ་སྟེ་རབྷ་ཟགྲོ་ཟགྱོ་

ཥངཥ་རྒྱཥ།

(བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ།

/ཌོ་ལྷ་བུཕ/

ཐཕང་ཏང་རླུང་རྟ་གུཐ་ནི། (ཁ) ཟགྲོ་ལྷ་བུཕ་

ལཱི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཌོ་ཝི་དེཥ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ཐང་གྱོདྷ་

(ཐཔེ) གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཟགྲོ་ཥྫོང་ལུ་ལ་ཟགྱོཛྷ་

དྲུག་ཟདི་ ༡. ལྷ་ཐང་།༢. མི། ༣. ལྷ་མིདྷ།༤.

ཟགྲོ་ཕའི་དེཐ་ཐནྫོདྷ།

/ཌོ་ཥྫོ/ (མིང)

ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎང་མིའི་ཞཐ་ཟགྲོ།

ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་

/ཌོ་ཡི་རྒོཥདྷ་ནྫོ/

(མིང) (རྫོང)

ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟགྲོ་ལཱིགཥ་སྫོཐ་ལཱིགཥ་ཚུ་

རིཥ་གསུབྷ་ཐང་ངདྷ་ཥྫོང་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་

ཟགྲོ་ཕའི་བྷགོདྷ་ནྫོ།

/ཌོ་ལཱི་རྫོཥ་ལཱི/

ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཅིག (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཕ་ཕཞངབྷྫོ་གི་རྣབྷ་ཏཡ་ཟདི་འྫོངཥ་
ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག

(རྫོང) རབྷ་ལཱིགཥ། (ཁ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ཟགྲོ་ལཱིགཥ། གཝདྷ་གྱི་ཟགྲོ་

བྷྫོདྷ་རྟ་ཐཕང་བྷཎྜར་སྒང་ཟེཡ་ཥ་ལཱི་བྲབྷ་ཟེ་ཧང་

གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ཌོ་ལཱི/ (མིང)

ཅིག

/ཌོཥདྷ/

ཟགྲོདྷ་ནྫོ།

(མིང) (རྫོང)

ཏཕཥ་བྷ་ཆགན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཟགྲོཥ།
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(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟགྲོག་ཐང་

(མིང) (ཆོཥ) བྷགྲོདྷ་གྱི་བྲི་ཏངཥ་

/ཌོཥདྷ་ནྫོ/ (མིང)
/ཌོཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) རྟ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་
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རབྷ་ཟགྱོ་ཏངཥ་ཀྱི་བྷཥ། (ཐཔེ) རྟ་ཟདི་ཟགྲོཥ་
སྤུཥ་མ་ཟདུག

/ཌོཥ/ ༢. (མིང)

རྒདྷ་བྷྫོ།
རྒདྷབྷྫོ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཟགྲོཥ་ཐང་ཟལར་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཟདི་ཧ་ཙི་

ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ།

/ཌོཥ་ཀི་རྦེ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) གོ་ལུ་སྦེ་

ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག
རྒདྷ་གཝྫོདྷ།

རྒ་ཤི།

(ཆོཥ) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་ནི་

ཙྫོཐ་རྒཥ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར།
/རྒ་ཤི/ ༡. (མིང)

ཐང་ཤི་ནི།
/རྒ་ཤི/ ༢. (མིང)

བྷཥ།

(ཆོཥ) དྷ་

རྒདྷ་ཡཕཥ།

རྒཐ་བྷྫོ།

/རྒེ་བྷྫོ/

རྒདྷ་ལྫོཥ།

རྒདྷ་རྒཥ།

/རྒེདྷ་རྒེ/ (ཙཕ)

ཆའི་གྲཥ་རཥ་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཁོ་ཨིདྷ།
རྒདྷ་ལྫོཥ་ཡ།

(ཆོཥ) ཧ་རྒཥ་ཐང་

/རྒེདྷ་ན/ ༡. (མིང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་

ཙང་དྷང་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཡ་ཧ་ན་ཟདི་ཨིདྷ།

(རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

རྒནྫོ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒདྷ་རྒཥ་ལུ་ལ་ཡ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕསྐོཡ་
རྒདྷ་ན།

/རྒེདྷ་ལྫོ་ཡ/

སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཕཞཟ་

ཧང་རྒཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

ཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་སྫོབྷ་

གླང་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་སྤུདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) རྒདྷ་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/རྒེདྷ་རྒོཥདྷ/ (མིང)

/རྒེདྷ་ལྫོ/

ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ། རྟ་རྒདྷ་ལྫོཥ།

(ཆོཥ) རྒདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

རྒདྷ་རྒོདྷ།

(རྫོང) ཡང་རཥ་དྷ་

རྒདྷ་ཡཕཥ་ཚུ་གྱར་ལག་རཥ་པཡ་ཕཞུགཥ་ནུག

(ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

/རྒེ་ནྫོ/ (མིང)

/རྒེདྷ་ཡཕ/ (མིང)

ཙྫོཐ་རྒཥ་ནའི་མི་ཡཕཥ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་

དྷང་གསེཥ་རཥ་གཅིག
རྒཐ་ནྫོ།

(རྫོང) རྫོ་དྷ་རྒཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་རྒདྷ་གཝྫོདྷ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཨིདྷ་

(ཆོཥ) རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།
/རྒ་ཡི་རྡུ་རྔེ/ (མིང)

/རྒེདྷ་གཝྫོཥདྷ/ (མིང)

རྒཥན་ཐང་གཝྫོདྷབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་ཟཕཐ།

རྒ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར།

(མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་པྫོ་

རྒཥ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་རྒདྷབྷྫོ་གི་ཝར་ཟཕགན་

ཀྱིཥ་སྦེ་གཎང། ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་བྲིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།
/རྒ/ (བ)

/རྒེབྷ/

ལུགཥ་བྷྫོ་ལུགཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ཐགོཐ་བྲྫོ་སྒྱུཡ་མི་ཧང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་ཟཕཐ། ཟགྲོཥ་

རྒ།

(ཆོཥ) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐང་གོ་

རིབྷ་ཡང་ཕ་འང་ལྷགན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ།

(ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་བྷཥ།

མི་ཙཡ་ནི་བྷཥ།

/རྒེདྷ་བྷྫོ/ (མིང)

/རྒན/ (མིང)

(རྫོང) ཕམག་ཟཐུ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་

རྒེཐ་ཟྫོག་གཅིག་གི་ལ་ཟཛིདྷ། (ཐཔེ) རྒེཐ་ཟྫོག་གི་

ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་རྒནྫོ་གིཥ་ཟགོ་ལཐ་བྷཚཐན་

(ཆོཥ) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐང་གོ་

ཨིདྷ།

གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རིབྷ་ན་ཡང་ཕ་ལྷགན་སྦེ་འྫོཐ་

རྒར།

མི།

/རྒེཥ/ ༡. (བ)

(ཐ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཞབྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕྫོགཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆུ་རྒར་
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ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཆུ་རྒར་ཐྫོ།
/རྒེཥ/ ༢. (བ)

ཅི་ཁོ་རྒུཐ་ཥྫོ་ནུག

(ཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཅིག་རཥ་ལྷག་

རྒུཐ་ཟཐུཥ།

ནི། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་རྒར་ཐྫོ། (ཐཔེ) ངེ་གི་རྩིཥ་ཁྲ་དྷང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རཥ་ཟགུར་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་རྒུཐ་

ཏི་རཱི་ཟབུབྷ་གཅིག་རྒར་ཐྫོ།
རྒཥ།

ཟཐུཥ་ལུ་ལ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

/རྒེ/ (བ)

རྒུདྷ་ཆང༌།

ནི། (ཁ) རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ན་ཟདི་
/རྒེ་ན/ (བ)

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྒཥ་ཐང་ཟདྲ།

རྒུདྷ་ཟབྲུབྷ།

རྒཥ་མི་རྒཥ།

/རྒེ་མི་རྒེ/ (ཁྱཐ)

རྒཥ་ལྫོཥ།

/རྒེ་ལྫོ/ (ཁྱཐ)

ཧའི་གིཥ་རྒུདྷ་ཟབྲུབྷ་ལུ་ལ་སྐབྷ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་

རྒེཐ་ཟྫོག

རྒཥན།

/རྒེན/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཡང་རཥ་དྷ་ཙྫོཐ་

ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།
རྒོ་ཕ།
རྒོཐ།

(རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

(རྫོང) རྙིངབྷ་ཏར་ཏརཛྷ། (ཁ) གོ་

རྒུཐ།

རྒོཐ་སྒྲོ།

/རྒོཥ་ཌོ/ (མིང)

(རྫོང) བ་རྒོཐ་ཀྱི་གཟུགཥ་

ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་སྒྲོ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་རི་ཁ་རཥ་རྒོཐ་སྒྲོ་
གཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

(ཆོཥ) བྷང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྐྱེ་རྒུ།

/རྒུཥ/ (མིང)

(རྫོང) ལག་ཀོ་ཐང་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་

ཡྫོ་ཞ་དེཥ།

ཟཕཐ་དེ་གཎང་ཐགོ།
འྫོཐ་རྒུ།

/རྒོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐགོཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི་བ་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྒོཐ་ཚུ་གིཥ་རྟ་

ཟཁོཡ་རྒཥན་ཚུ་བྷཥ་ཕཅོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦྦེ་
/རྒུ/ (ཁྱཐ)

/རྒོ་ཛྷ/ (མིང)

སྤུ་མེཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཆོ་ཎྫོ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟཙྫོ་ཕ་ལ་ལཱི་

ར་རྒཥན། ཅ་ར་རྒཥན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་

རྒུ།

(རྫོང) རྒནྫོ་གཅིག་གི་ཟྫོག་

ཟྫོག་གི་མི་སེཡ་ཟདི་ཚུ་རྒནྫོ་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

རྒཥན། (ཐཔེ) མི་རྒཥན་ཅིག་ཉིབྷ་ཕསྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
/རྒེན/ ༢. (ཁྱཐ)

/རྒེ་ཟྫོ/ (མིང)

ལཱི་ཚུཐ་ནའི་སྤྱི་ཟྫོག་ཚུ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྒེཐ་

སྫོབྷ་མི། (ཐཔེ) རྒཥ་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་སཕ་ནའི་ཁ་ལཱི་དྷ་
ཐགོ།

(རྫོང) ཥ་ཕསིར་དྲྫོཐ་

ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་ཕྱི་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རྒཥ་ཅི་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་རྫོ་དྷ་
རྒཥ་མི་རྒཥ་ཕལ་དེཥ།

/རྒུཥདྷ་ཌུབྷ/ (མིང)

ལྡདྷ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཐབྱིཕཥ་སྒོང་རྫོག་ཐང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒཥ་ན་གིཥ་གཝྫོདྷབྷ་ཚུ་ལཱི་
ཕསཕ་བ་བྱིདྷ་ཐགོ།

(རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་རྒུདྷ་

ཟཐུང་སྟེ་ཆང་ཟགྲངཥ་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་རྒཥན་ལཱི་སཕ་

/རྒེ་ན/ (ཙཕ)

/རྒུཥདྷ་ཆང/ (མིང)

ཟབྲུབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཆང༌། (ཐཔེ) ཁོ་རྒུདྷ་ཆང་

རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
རྒཥ་ན།

(རྫོང) གུཐ་ཟཐུཥ་ཐང་

/རྒུཥ་ཐུཥ/ (མིང)

རྒོཐ་ལྡེབྷ།

/རྒོཥ་རྡེབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཞྭབྷྫོ་གི་ཅོ་ཎྫོ་ཁཡ་

ཕརཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྒོཐ་ཀྱི་སྒྲོ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐབུ་ཞྭ་

(རྫོང) གུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དུཥ་

གུ་རྒོཐ་ལྡེབྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་ཕརཕཥ་ཕཝག་ནུག
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རྒོཐ་བྷ།
རྒོཐབྷ།

/རྒོཥ་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒོཐབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟབྲུག་ཟདི་རྒྱ་ཐཀཡ་དྷག་གཉིཥ་ཀྱི་སྦུག་ལཱི་ཆགཥ་

(མིང) (རྫོང) རྟ་བྷྫོའི་རིགཥ་ལཱི་

/རྒོཥབྷ/

ཏེ་འྫོཐ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒོཐབྷ་གིཥ་རྟིའུ་ཅུང་ཅིག་
ཟཙཡ་ནུག
རྒོར།

/རྒོཥ/ (བ)

(ཁ) རྒོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་དྲགོཥ་ལཱི་

རྒོར་ཚིག
རྒྱ།

/རྒོཥ་ཚི/ (མིང)

/རྗ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ངོ་རྫོག་ནའི་གཎབྷ།

རྒྱ་ཁཕ།

/རྗ/ ༦. (མིང)

(ཆོཥ) བ་ཐང་རི་དྭགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྒྱ་ཁྱི།

/རྗ/ ༧. (མིང)
/རྗ/ ༨. (མིང)

(རྫོང) འཡ་བྷཡ་ཐང་པཡ་ཚུཡ་གྱི་ངོཥ་

རྒྱ་ཁྱོདྷ།

རྒྱ་གཡ།

/རྗ་ཁོཥདྷ/ (མིང)
/རྗ་གཟ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱ་ཙཐ།

(རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལྷྫོ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཙང་རྒྱར་ཁཕ་

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག་སྦེ་སཕ་

སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་རྒྱ་གཡ་ལཱི་གདྷཥ་
སྐོཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

/རྗ་གཟ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཤིང་ཅིག་གི་མིང༌།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་

སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལ་ཕལར་དྷང་ཟྫོང་མི་བྷགྱོདྷ་ཚུ་ག་

(རྫོང) རི་ཕཞང་ཥ་ཐང་བག་གུ་རཥ་

ཡ་རྒྱ་གཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།
རྒྱ་གཡ་ཟབྷ།

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཁ་རཥ་པཡ་རྒྱ་ལུ་
/རྗ་ཀཟ་དྷ/ (མིང)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྲང་ཀྲ་སྦེ་འྫོཐ་

ཅིག་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

པཡ་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་མིའི་རི་དྭགཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཡ་

རྒྱ་ཐཀཡ་དྷག

/རྗ་ཆི/ (མིང)

ཡྫོ་ཁྱི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ཁཡ་རྒྱ་ཁྱི་ཟདྲྫོག་སི་སི་

(ཆོཥ) རྒྱ་ཕྫོ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག་སྦེ་སཕ་

ལ་རྩ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ཀོ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ནའི་ཁཡ་ཁ་ཐང་རྐང་རག་འང་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་རྒྱ་ལཱི་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་ཕ་ཟགྱོ་
ཐྫོ།

/རྗ་ཁཕ/ (མིང)

རྒྱ་ཁཕ་ཐག་ན་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་རྒྱ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཏངཥ་ཅིག

(རྫོང) ཧེ་བྷ་འྫོཐ་མི་ཟདི་སྫོབྷ་

ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཕ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་

ཀྱི་ཙཐ་གཞི། (ཁ) རྒྱ་སྫོབྷ། རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཟེཡ་ཐྫོ་
/རྗ/ ༥. (མིང)

/རྗ་ཀེ/ (མིང)

རྒྱ་སྐྱེཐ་གདྷང་ནུག

གཟུང་ནིའི་ཧིང་།
/རྗ/ ༣. (མིང)

རྒྱ་སྐྱེཐ།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཚུ་

(ཆོཥ) ཐེའུ་ཐང་རྟགཥ།

/རྗ/ ༡. (མིང)

/རྗ་ཀེ/ (མིང)

ཁ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྒྱ་སྐཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ནཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངོ་རྫོག་ནི།

རྒོར་དེཥ།

རྒྱ་སྐཐ།

/རྗ་གཡ་ཟབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཟབྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རྒྱ་གཡ་ཟབྷ་ལུ་ལ་
ཟདུག

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་

རྒྱ་གོ།

རྒྱ་དྷག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
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/རྗ་སྒོ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་གྱོདྷ་ཆཥ།
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(ཐཔེ) རྒྱ་གོ་གྱོདྷ་ཏེ་ རྒྱ་གཡ་གྱི་ལཐབྷྫོ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

རྒྱ་གྲབྷ།

/རྗ་གྲབྷ/ (ཁྱཐ)

རྐྱཕ་འྫོཐ་མི།

(རྫོང) སྦུག་རཥ་ཕྫོགཥ་

རྒྱ་ཐངུར།

ཕཞི་ལཱི་ཕགོ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རབྷ་རྒྱ་གྲབྷ། རྫོ་རྗེ་རྒྱ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྒྱ་ཐངུར་ཟདི་རག་ལུདྷ་

གྲབྷ་ཁཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་བྷགུ་ཟཏྫོབྷཥ་ཆི་ཡི།
/རྗ་གྲི/ (མིང)

ཟཏྫོདྷ་ནའི་གྱི།
རྒྱ་གླིང་།

ཟཏཕ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་རཥ་

/རྗ་གླི/ (མིང)

རྒྱ་ཆང།

(རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

རྒྱ་ཆཥ།

རྒྱ་ཆུང་ཀུ།

ཐངུར་གྱི་རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག་ཟདུག

ཚུ་ཁྱིབྷ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དྷང་སྫོཐ་ནུག

ཙདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རྒྱ་གླིང་བྷཐཟ་ཟདི་

/རྗ་གླིན/ (མིང)

རྒྱ་ཆུང་ཕ།

རྒྱ་གླིང་ལང།

/རྗ་གླི་ལང/

(ཆོཥ) རྒྱ་གླིངན་ཐང་ཟདྲ།

རྒྱ་ཆུབྷ།

(རྫོང) རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་མི།

ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།
རྒྱ་ཆེ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གླིང་གི་

རྒྱ་ཆེཛྷ།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་

/རྗ་ཆེ་ཛྷ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) རྒྱ་སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/རྗ་ཆེཛྷ/ ༡. (ཐབྱེ)

(རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཟདི་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནུག

ཟདི་ཆེ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐགོ།
/རྗ་ཌེ/

/རྗ་ཆུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཐང་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཆུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་རྒྱ་ཆུབྷ་ཉོ་

བྷཇུག་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྒྱ་གླིང་ལང་
རྒྱ་ཟགྲེར།

/རྗ་ཆུང་ཛྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་རྒྱ་གླིངན་གཉིཥ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

(རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཐང་

རབྷ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་

བུབྷ་ན་ཐང་ལང་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང། (ཐཔེ)

རྒྱ་གླིངན།

/རྗ་ཆུང་ཛྷ/ ༡. (ཁྱཐ)

འཡ་བྷཡ་གྱི་ངོཥ་ཆུང་ཀུ། (ཁ) ཁྱིབྷ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གླིང་གི་

/རྗ་གླི་ན/ (མིང)

(རྫོང) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་

ཕསྒྲིགཥ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་རབྷ་སྫོར་ལཱི་ཏྫོ་པྫོག་ཟྫོང་།

ཐངུར་གྱི་རྒྱ་གླིང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

རྒྱ་གླིང་ན།

/རྗ་ཆེ/ (མིང)

ཐང་ཆ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་རྒྱ་ཆཥ་

ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་རྒྱ་གླིང་།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་རྒྱར་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རག་ཟཁྱཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕུ་ཕཏུཕ་

/རྗ་གླི་ར/

/རྗ་ཆང/

ནའི་ཆང་། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རྒྱ་ཆང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་

ནའི་གུ་གསེཡ་ཐང་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ལདྷ་

རྒྱ་གླིང་བྷཐཟ།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་

དྷང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་

གྲབྷ། རྟགཥ་རྒྱ་གྲབྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ང་རབྷ་རྒྱ་
རྒྱ་གྲི།

/རྗ་རྔུཥ/ (མིང)

/རྗ་ཆེཛྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཐཔེ་ཆའི་

(རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

ལཱི་ཞིང་རྒྱ་ཆེཛྷ་ཅིག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

རྩ་ཚིག་ལཱི་རྒྱ་གཡ་བྷཁཥ་ན་གིཥ་ཟགྲེར་ཕལཐ་

རྒྱ་སྫོབྷ།
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/རྗ་རྫོབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཐང་འཡ་
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བྷཡ་གྱི་ངོཥ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཟདི་རྒྱ་
སྫོབྷ་སྦེ་ཕཥར་ནུག
རྒྱ་ཆེ་ཆུང༌།

/རྗ་ཆེ་ཆུང/ (མིང)

ཨིདྷ།

རྒྱ་ཏང༌།

(རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་ཐང་ཆུང་

ཟཐཕ་བྷ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

ཆུང་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐགོ།
/རྗ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡. (ཐབྱེ)

(རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་ཐང་

རྒྱ་ཐུག

གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆེ་
ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

/རྗ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢. (ཁྱཐ)

/རྗ་ཆེདྷ་ནྫོ/ (ཁྱཐ)

ཟདྲ།

རྒྱ་ཇ།

/རྗ་གྱ/ (མིང)

རྒྱ་ཏི།

/རྗ་ཏི/ (མིང)

ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཇ།

རྒྱ་ཐི།

(རྫོང) ར་འག་གི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་

རིངབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་རྒྱ་ཐི་གྱོདྷབྷ་ཐ་གདྷབྷ་

(ཆོཥ) རྒྱ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཇཟ་ཕཥ།
རྒྱ་བྷདུཐ།

(ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་རཥ་

/རྗང་རྡུཥ/ (མིང)

(རྫོང) བྷདུཐ་ཕུཐ་རྒྱ་

གྲབྷ་སྦེ་ཕཎཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོ་གི་སྒྲོག་ཏག་རྒྱ་
བྷདུཐ་སྦེ་ཕསབྷ་ཐགོ།

(རྫོང) ལྷ་ནའི་དྷང་ཕཎཕ་ནིའི་

རྒྱ་ཟདྲེ།

/རྗཟདྷ་ཌེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) (རྩུཕ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཟདྲེ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་གྱི་མི་ལཱི་རྒྱ་ཟདྲེ་

གཟུགཥ་ཁཡ་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།
/རྗ་ཎ/

/རྗ་ཐི/ (མིང)

གིཥ་གྱོདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཕར་གྱི་སྟྫོཐ་གོ་འཡ་བྷཡ་

ཎབྷ་ཁུའི་ཕྱེ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཏི་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་
རྒྱ་རྟ།

(རྫོང) རྗེདྷ་ཟཏག་ཕྱེ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་དེཥ།

ལ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆེ་ཎྫོག་ཅིག་དྷང་
རྒྱ་ཆེདྷ་ནྫོ།

/རྗ་ཐུ/ (མིང)

ཕཞྫོ་ཕའི་ཐུགན། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་རྒྱ་ཐུག་ཞིབྷ་ཎྫོང་

(རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་ཐང་གྱངཥ་ཁ་ལུ་

ཁྱིབྷ་སྫོབྷ་ཅིག་རྐྱཕ་ནུག

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཏང་། (ཐཔེ) རྒྱ་ཏང་དྷང་གླངབྷྫོ་ཆེ་ལུ་ལ་ཤིང་གི་

ཀུ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆེ་
རྒྱ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/རྗ་ཏང/ (མིང)

སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

/རྗཟདྷ་ཌེ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཟཁྲུག་རྩྫོཐ།

རྟ་གཟུགཥ་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཅིག་རྒྱ་རྟ་

རྒྱ་དྷག

རྒྱ་ཎྫོག

རཥ་ཐཀཡ་འྫོར་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

གུ་ཕཝྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/རྗ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

རྒྱ་དྷག་ཀོང་ཙེ།

ཟཏཕ་སྟེ་ཞིང་ཕརྐོ་དེཥ།
/རྗ་ཎ/

(རྫོང) ཟབྲུག་གི་བང་ཕྫོགཥ་ཁ་

ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་

ཎྫོག་ཙི། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་རྒྱ་ཎྫོག་རག་ལུདྷ་
རྒྱ་སྟ།

/རྗ་དྷ/ (མིང)

/རྗ་དྷ་ཀོང་ཙེ/ (མིང)

(རྫོང) ཀོང་ཙེ་གི་

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཏྫོ་སྐར་གུ་རྒྱ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

དྷག་ཀོང་ཙེ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ།

སྟ་རི། (ཐཔེ) རྒྱ་སྟ་ཟདི་ཁ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟྫོངབྷ་

རྒྱ་དྷག་སྐག་ཟླྫོག
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/རྗ་དྷ་རྐ་རྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱ་དྷག་
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རཥ་ཐཡ་ཕའི་རྫོ་ཐང་། ཟླཛྷ། ཝག དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

ཁྲོབྷ་ཁཡ་རྒྱ་དྷག་ནཐ་ཙྫོཐ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་པཡ་ཟླྫོག་ཏཕཥ་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅིག
རྒྱ་དྷག་རྒྱརནྫོ།

/རྗ་དྷ་རྒེའེན/ (མིང)

རྒྱ་དྷག་རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ།

(རྫོང) རྒྱ་དྷག་གི་

རྒྱ་དྷག་གོཥ་ཆེདྷ།

ཀྱི་གདྷཥ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག (ཁ) ༡. ཐབུཥ་ཐཔེ་

ཎའི་རྩེ། ༢. ལཡ་ཧ་ཁྲ་ད་རིའི་རྩེ། ༣. ལྷྫོ་གྷ་དྷ་

(རྫོང) རྒྱ་དྷག་

/རྗ་དྷ་གོཥ་ཆེ/ (མིང)

རིའི་རྩེ། ༤. ནུཕ་ཧ་ན་རིའི་རྩེ། ༥. བང་སི་ཏི་ཧ་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་གོ་ར་རྒྱུ་ཟབུ་ནའི་ཤུཕཥ་ཀོ་རཥ་

ཁྲོ་རིའི་རྩེ་ཕཅཥ་ལྔ་ལཱི་རྒྱ་དྷག་རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ་ཟེཡ་སཕ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཁཡ་བྷཆོཐ་རཥ་ཐང་སྐུ་ཏང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ་ལཱི་གདྷཥ་ཕསྐོཡ་ཥྫོང་

ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་གོཥ་ཆེདྷ་ཟདི་
གོང་བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཨིདྷ།
རྒྱ་དྷག་ལྕགཥ་རི།

/རྗ་དྷ་ཅ་རི/ ༡. (མིང)

ཡི།

(ཆོཥ) རྒྱ་

ཀོདྷ་ཟགག་ཚུདྷ་རིང་ཙཐ་ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་དྲུག་སྟྫོང་

(རྫོང) པགན་རྣབྷ་ཅོ་སྫོབྷ་སྦེ་

ནི་བྷགྱོགཥ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།
རྒྱ་དྷག་པྫོ་བྲང་།

ནའི་ཐཀཡ་འྫོར་ཟདི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ལུགཥ་ནཥ།

/རྗ་དྷ་པྫོ་བྲང/ (མིང)

(རྫོང) ཀྲོང་

གཥཡ་ནའི་རྒྱ་གླིང་སྒྲ་གཐངཥ་རིངབྷྫོ་ཐང་ཐུང་ཀུ་

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཎྜི་ཎ་ཚུ་

གཉིཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་སྒྲ་གཐངཥ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་

གིཥ་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་ཁང་
/རྗ་དྷ་པེ་ཙྫོཥ/ (མིང)

/རྗ་པ/ (མིང)

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་པག་ཟདི་གཟུགཥ་སྫོབྷ་ཟགྱོ་

རིའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་ལྕགཥ་རི་རྐྱཕ་འྫོཐ་

རྒྱ་དྷག་ནཐ་ཙྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་དྲ་ཕའི་སྐཕཥ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཟུགཥ་འང་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཆེདྷ། འ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་འྫོཐ་ནའི་ལྕགཥ་

དྷང་རྒྱ་ཐཔེ་ལུ་ལ་ཟདུག

/རྗ་ན/

རྒྱ་པག

(རྫོང) ཐཀཡ་འྫོར་ཐང་གོཥ་

/རྗ་པེ/ (མིང)

རྒྱ་ནང་།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཁྱིབྷ་ཟདི་རྒྱ་ནང་གིཥ་རྐྱཕ་ནུག

ཐགུདྷ་ལཱི་རྒྱ་དྷག་ལྕགཥ་རི་ཕལ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་

རྒྱ་ཐཔེ།

/རྗ་ནྫོཥ/

ཤིང་གི་ཕྱི་ནགཥ་ཨེདྷ་ཎ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྤྫོག་སྤྫོགན་ཅིག

ཕདུདྷ་ཕརྒྱ་མབྷ་འྫོཐ་ནའི་ལྕགཥ་རི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་

/རྗ་དྷ་ཅ་རི/ ༢. (མིང)

རྒྱ་སྤྫོཥ།

ནའི་སྤྫོཥ། (ཐཔེ) རྒྱ་སྤྫོཥ་ཀྱི་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

དྷག་ལཡ་ཧདྷ་སའི་ཀོདྷ་ཟགག་རཥ་ནུཕ་མ་ཡུཥ་

ནཥ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་

དྷག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཟཔགཥ་ན་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་

རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་མི་རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་རྒྱརནྫོ་གིཥ་
གསུང་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

/རྗ་དྷ་རིའུ་ཙེ་རྔ/

ཟཕུ་ཕའི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡ་
ནའི་རྒྱ་གླིང་གི་ལུའུ་རྒྱ་དྷག་པྫོ་བྲང་ཟདི་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

(རྫོང) སྫོདྷ་

ཟདུག

ཙྫོཐ་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

རྒྱ་ཕིཕཥ།

བྷཏཟབྷ་ཞཡ་ཟིཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

/རྗ་ཕིཕ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་

ཞངཥ་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་གཞི་ཐང་ལྷ་ཁང་
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ཚུའི་ཏྫོག་ཁེཕཥ།

རྒྱ་ཙི།

ནུག

ཅིདྷ་ཁ་ཤུཡཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རྫོང་ཆེདྷ་གུ་རྒྱ་ཕིཕཥ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཀར་

རྒྱ་ཕུཕཥ།

/རྗ་ཕུཕ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་ཕིཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

རྒྱ་རྩིཥ།

སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རྒྱ་ཙ།

(ཐཔེ) བྱེ་ཏང་དྷང་རྒྱ་ཕྲུག་ལུ་ལ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་སྫོཐ་

ནུག

/རྗ་ཙི/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་དྷག་རཥ་ཐཡ་ཕའི་

རྩིཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་རྒྱ་རྩིཥ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་

/རྗ་ཕྲུ/

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

ཙི་ནཱུ། (ཐཔེ) རྫོག་བྷ་ན་ནཱུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་རྒྱ་ཙི་ཞ་ཕ་

(ཐཔེ) རྒྱ་ཕུཕཥ་གུ་བ་ཕུ་ཀྲེ་ཅིག་ཆགཥ་ནུག

རྒྱ་ཕྲུག

/རྗ་ཙི/ (མིང)

/རྗ་ཙ/ (མིང)

(རྫོང) ཕ་མེདྷ་གྱི་ཕྱུ་གུ་པྫོ། (ཐཔེ)

ཞིང་དྷང་རྒྱ་ཙ་ཐྫོ་གཅིག་རྨྫོ་དེཥ།
རྒྱ་ཙཐ།

/རྗ་ཚེ/ (མིང)

རྒྱ་ཙབྷྫོ།

/རྗ་ཙབྷ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ལྷབྷ་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་

རྒྱ་ཚེབྷ།

/རྗ་ཚེབྷ/

ཟདུག

ཚེབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཙེབྷཥ་ཕཝག་ནུག

རྒྱ་ཕྱིང།

/རྗ་ཆི/

(མིང) (རྫོང) ཕར་སྐུཐ་ཀྱི་རིགཥ་

གཞི། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་རྒྱ་ཙཐ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཕྱིང་གི་ལྷབྷ་ཟདི་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག
རྒྱ་ཕྱིང་ལྷབྷ།

/རྗ་ཆི་ལྷབྷ/

(མིང) (རྫོང) གལབྷ་ཀོཛྷ་

ཕཙུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཕྱིང་ལྷབྷ་ཟདི་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་
/རྗའུ/ (མིང)

(རྫོང) ཁའི་གུ་སྐྱེ་ཕའི་སྤུ། (ཐཔེ)

/རྗ་ཕྫོཥ/ (མིང)

རྒྱ་ཙྫོཥ།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་

ཙྫོཥ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།
རྒྱ་ཚྭ།

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཕྫོཐ་ཀྱི་མི་ཚུ་ལ་སྐོཡ་དྷང་ཟྫོངཥ་ནུག
/རྗ་མི/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་དྷག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་མི།

/རྗ་རྨུ/ (མིང)

(རྫོང) སྐུཐན་ཚུ་ཕཀྱག་

/རྗ་ཙ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

ཚྭ། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་རྒྱ་ཚྭ་ཕཎཕ་ཐ་ནུག
རྒྱ་བྷཙྫོ།

(ཐཔེ) རྒྱ་མི་ཚུ་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

རྒྱ་སྨུག

/རྗ་ཙྫོ/ (མིང)

ཕསྒྱུཡ་ནིའི་ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུཐན་གུ་རྒྱ་

གང་རཱིང་ཅིག་ཐང་ཕྫོཐ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་
རྒྱ་མི།

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ཚེབྷ་རྐྱཕ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོཡབྷ་ཁེདྷ་ཟཇཡ་ཚུ་ག་ཡ་རྒྱ་

ཁོ་གི་རྒྱ་ཕྫོ་ཟདི་ཐཀཡནྫོ་ཏར་ཥྫོ་ནུག
རྒྱ་ཕྫོཐ།

(རྫོང) ཕ་མེདྷ་གྱི་ཕྱུ་གུ་བྷྫོ།

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་རྒྱ་ཙབྷྫོ་ཨོབྷ་ཕཝྫོ་དེཥ།

ཐང་གཡུ་ན་གའག་གི་སྤུ་ཐང་རྒྱ་ཕྱིང་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་

རྒྱ་ཕྫོ།

(རྫོང) རྒྱ་སྫོབྷ་ཆུང་གི་ཙཐ་

/རྗབྷ་ཙྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་རྒྱ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཁྱིར་

ཏེ་བྷཏཟབྷ་འང་མིག་གིཥ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

(རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་

(ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་ལཱི་སྫོག་ཆགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

གདྷགནྫོ་གཉིཥ་ས་ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཥ་གཞི་ཅིག

འྫོཐ།

(ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་མེ་ཎྫོག་རྒྱ་སྨུག་ཅིག་ལཡ་ཏེ་ཟདུག

རྒྱ་རྫི།
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/རྗཟ་རྫི/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་
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ཕའི་སྫོཐ་སྫོབྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྒོང་རྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ངེ་གི་རྫོ་བྷྫོ་དྷང་རཥ་རིབྷ་གྲོ་ཕརྒྱ་ཕཞི་གཎང་ཐགོན་

མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་རྫི་དྷང་ལཱི་ཆང་གི་སངབྷ་ཟདེགཥ་

རྒྱ་ཞཥ།

ནའི་ཁཡ་ཆུ་ཐང་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདེགཥ་ཕཏུཕ་
ཕཝག་ནུག
རྒྱ་ཅུང་།

/རྗཟ་ཅུ/ ༡. (མིང)

སྦེ་ཏྫོདྷ་བྷཥ།

(རྫོང) རྒྱུ་ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་

སྐཕཥ་རྒྱ་ཞཥ་འང་དྲང་ནི་འྫོཐ།
རྒྱ་ཞྫོང༌།

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཆུ་ཐང་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདེགཥ་

རྒྱ་ཕཞཟ་ཀོང་ཇོ།

ཐང་། འང་དྷ་ལ་ལྡེ་གཙུག་ཕརྟདྷ་གྱི་ཕཙུདྷབྷྫོ་སྦེ་
བྫོདྷ་མི་ཏང་ཀྲུང་ཙུང་གི་སཥབྷྫོ་གྱིབྷ་ལང་ཀོང་ཇོ།

(རྫོང) ཞྭབྷྫོ་བྷཏཟ་རྒྱ་ཏཐ་

རྒྱ་ཕཞཟ་ཕར་ཕཞཟ།

སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་པཡ་ཕསྣཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཞྭབྷྫོ་
/རྗ་གཞི/ (མིང)

ཅིག

ནཡ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་གྱི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་རྒྱ་
རྒྱ་ཕཞི།

/རྗཕ་ཕཞི/ ༡. (མིང)

རྒྱ་གའཕ།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་གི་

(ཁ) རྒྱ་གའཕ་ཟདི་ལཱི་གའཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་རྒྱ་གའཕ་རིངབྷྫོ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

ཕཀཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཟདི་རྒྱ་
/རྗཕ་ཕཞི/ ༢. (མིང)

/རྗ་གའཕ/ (མིང)

ཙཐ་གཞི་རཥ་པཡ་ལྷགན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕྫོགཥ་

ཕཞི་ལཱི་རྒྱ་ཙཐ་ཆ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འཡ་ལྡིངཥ་ཏེ་
ཕཞི་སྦེ་ཕཀཕ་ནུག

(ཆོཥ)

ཕཞཟ་ཕར་ཕཞཟ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

(རྫོང) འཡ་ཐང་བྷཡ་མེདྷ་

གཞི་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

/རྗ་ཕཞཟ་བེ་ཕཞཟ/ (མིང)

ཕྫོཐ་ཀྱི་ཆོཥ་རྒྱར་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་ཕཙུདྷབྷྫོ་རྒྱ་

ཕཙུགཥན་ཐ་ཉིདྷབྷ་གིཥ་མི་ཟཚིག་ནཥ།
རྒྱ་གཞི།

(མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་

བྫོདྷ་མི་རྒྱ་དྷག་ཏང་ཏའི་སཥབྷྫོ་ཝུདྷ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གི་ཁུག་དྷང་རྒྱ་ཅུང་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་སྟེ་

/རྗ་ཞྭབྷ/ (མིང)

/རྗ་ཕཞཟ་ཀོང་ཇོ/

ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་ཕཙུདྷབྷྫོ་སྦེ་

བྷའི་ཙང་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྒྱ་ཅུང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

རྒྱ་ཞྭབྷྫོ།

(རྫོང) རྒྱ་ཐཀཡ་དྷག་གཉིཥ་

གིཥ་རྒྱ་ཞྫོང་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕམྫོང་སྫོར་ཟདུག

(རྫོང) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སང་

ཟདུག

/རྗ་ཞྫོང/ (མིང)

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཡཥ་གོཥ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་མི་ཚུ་

ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཅུང་དྷང་ཆང་ཟདེགཥ་
/རྗཟ་ཅུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕྱི་རྒྱར་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

ནའི་ཁ་ཞཥ་རག་ཞཥ། (ཐཔེ) ཕཞུགཥ་གྲར་གྱི་

ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཆུང་ཀུ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྒོང་རྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཕཝག་ནུག

/རྗ་ཟེ/ (མིང)

རླུང་ཆཡན་གྱང་ལཱི་མི་པྫོག
རྒྱ་ཡིག

(རྫོང) ཥཙྪ་ཕརྒྱ་ཐང་གཎྫོཡ་བྷ་

/རྗ་ཡི/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་གི་

ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྒྱ་ཡིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟབྲི་

ཕརྒྱ། དེ་རཥ་ཐཀཡ་མེ་ཕརྒྱ་ཐང་གླུཐ་ཕརྒྱ་

ཤེཥ་ནཥ།

ཕཞེངཥ་ཏེ་གདྷང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རིབྷ་གྲོ་ཅིག (ཐཔེ)

རྒྱ་ཡུར།
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/རྗ་ཡུཥ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་
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གི་གཡུཥ། (ཐཔེ) ཁོང་རྒྱ་ཡུར་ལཱི་ཕལར་ཕཡ་ཟགྱོ་
དེཥ།

རྒྱ་རིགཥ།

/རྗ་རི/ (མིང)

/རྗ་རབྷ/ ༢. (ཐབྱེ)

རྒྱ་རབྷ་རྒྱ་རབྷ།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་

ཕརྒྱ་རབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་སྫོབྷ་སྦེ་

ཕརྒྱ་ར།

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རུཐ་ཀྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རིང་
/རྒེ་རུ/

རྒྱ་ཤིང༌།

(རྫོང) ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཟེཡ་ཕའི་

/རྗ་ར་ཀོ་ར/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) རི་བྷྫོ་རྒྱ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རྒྱ་རྫོག་ཐཀྱི་ཡ་ཅིག་ཐཀྱི་ནི་ཟདུག
/རྗ་ཤི/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་འྫོཐ་

ནའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་ཕ་རཱི་རཱི་ཐང་རྫོག་བྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ཡ་སྫོཐ་ནི་མེདྷ་ནཡ་རྒྱ་ར་ཁྲོབྷ་
རྒྱ་ར་ཀོ་ར།

/རྗ་རྫོ་ཅེབྷ/ (མིང)

རྫོག་ལཱི་ཐིག་ཁྲ་ཅདྷབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ༌སྫོར་འྫོཐ།

(ཐཔེ) བྫོཟྫོ་རྒྱཥ་རུཐ་རྡུང་ཥཡ་གོངབྷ་ཐནྫོདྷ་གའྫོག་

ཁཡ་ཕལར་ཥྫོང་།

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་

གྲབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཟཐུ་འྫོཐ་ནའི་ཐཀྱི་ཡ་ཅིག (ཁ) རྒྱ་

བྷངཡབྷ་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཅིག

/རྗ་ར/ (ཐབྱེ)

(ཆོཥ) རྒྱ་ར་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) རྒྱ་ར་ཐང་ཟདྲ།

/རྗ་ལཱི/ (མིང)

རྒྱ་རྫོག་ཅདྷབྷ།

གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྫོཟ་ྫོ ཐང་ཕཐན་ཐ་བྲྫོཛྷ་

རྒྱ་ར།

/རྗ་ར/ (ཐབྱེ)

གི་ལཱིགཥ་སྫོར།

(མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཟུཡ་

ཕྱི་ནི་མེཐ།།

/རྗ་རབྷ/ (ཐབྱེ)

རྒྱ་ལཱིགཥ།

དྷང་རྒྱ་རུཐ་ཕཎཕ་ཕཝག་ནུག
རྒྱཥ་རུཐ།

(རྫོང) ཟཕྲར་

རབྷ་རྒྱ་རབྷ་ཟཆི་ཕ་མི་རྟག་ན་དྲདྷབྷ་བྷཥ།

ཁཕ་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནུག
/རྗ་རུ/

/རྗ་རབྷ་རྗ་རབྷ/ (ཐབྱེ)

ཟཕྲར་ ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱ་

གི་མི་རིགཥ། (ཐཔེ) རྒྱ་རིགཥ་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་རྒྱར་
རྒྱ་རུཐ།

(ཆོཥ) གཞུང་རབྷ་སྫོབྷ།

རི་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤུ་དྷ་ཁ་རཥ་
པཡ་རྒྱ་ཤིང་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟདུག

(རྫོང) རྒྱ་ར་ཐང་ཟདྲ།

/རྗ་ཤི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་དྷྫོཡ་

(ཐཔེ) རྒྱ་ར་ཀོ་ར་ཨེ་བྷ་ཐཡ་ཚི་རུ་ཕསྒྱེཥ་ཞཛྷ་ཐ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་འཕ་བླུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྟྫོང་

རྒྱ་ར་རུ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་རྒྱ་ཤིང་སེར་དེཥ།

ཞིབྷ།

/རྗ་ར་རུ/

ཕུ་ཤིང་ཐང་སི་སི་ཤིང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཕཝག་

(ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱ་ར་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) རྒྱ་ར་རུ་ཆང་ཧ་ཙི་རུ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ།

རྒྱ་རབྷ།

/རྗ་རབྷ/ ༡. (ཐབྱེ)

རྒྱ་ཤུག

(རྫོང) རྒྱ་ར་ཐང་ཟདྲ།

/རྗ་རབྷ་རུ/ ༡. (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་

ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་སྐོཡ་

(ཐཔེ) ང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་རྒྱ་རབྷ་ཨིདྷ།

རྒྱ་རབྷ་རུ།

/རྗ་ཤུ/ (མིང)

ལཱི་རྒྱ་ཤུག་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

(རྫོང) རྒྱ་ར་རུ་ཐང་

རྒྱ ་ལྫོག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་རྒྱ་རབྷ་རུ་བྷ་གཎྫོགཥ་ཐརཛྷ་སྦེ་

/རྗ་ལྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) རྒྱ་ལྫོག་གུ་ཡི་གུ་

སྫོཐ་ནི་མེཐ།

ཟབྲི་དེཥ།
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རྒྱ་སདྷབྷ།

(རྫོང) སདྷབྷ་གི་རིགཥ་

/རྗ་སེབྷ/ (མིང)

རྒྱགཥ་ན་ཕཅཥ་ལྔ་འྫོཐ།

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་སདྷབྷ་གི་དྷང་རཥ་ཙྫོཐབྷྫོ་སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་
ཕཏུཕ་ཨིདྷ།
རྒྱ་གསེཡ།

/རྗ་སེ/ (མིང)

རྒྱགཥ་ན་ར།

(རྫོང) གསེཡ་སྐུཐ་ཐང་

དེཥ།

རྒྱགཥ་ཙཐ།

སྐུ་ཏང་ཟདི་རྒྱ་གསེཡ་གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ནུག
/རྗཟ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་ལགཥ་

ཙཐ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།
རྒྱང༌།

དྷང་རྫོག་རྒྱག་དེཥ།
རྒྱགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཐ) (རྫོང)

(ཁ) ཁ་རྒྱང་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཟབྲུ་བླུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པཐ་ཙི་

ཁ་རྒྱང་ཐྫོ།

(ཆོཥ) རྒྱགཥ་སྐར།

/རྗ་ཀེ/ (མིང)

(རྫོང) ཞ་ནིའི་ཆུབྷ་ཐང་

སྐཕཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) དུང་ཆེདྷ་ལུའུ་རྒྱང་ཟདི་
ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ན་ཅིདྷ་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/རྗ་ཎྫོ་རི་རི/ (ཁྱཐ)

/རྗང/ ༣. (མིང)

(རྫོང) བྷཥ་

རྒྱང་གྲགཥ།

(ཐཔེ) མི་རྒྱགཥ་ཎྫོ་རིར་རི་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།
/རྗག་ན/ (མིང)

(རྫོང) སྐཐ་ཀྱི་ཁྱཕ་ཙཐ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

གི་སྐཐ་རྒྱང་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟདུག

ཕཎགཥ་ཏེ་གཟུགཥ་པཐ་ཎྫོ་རིར་རི་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ།
རྒྱགཥ་ན།

(རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་དུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་ཕའི་

/རྗང/ ༣. (མིང)

ཕྱེ། (ཐཔེ) རྒྱགཥ་སྐར་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་སྦེ་ཞ་ཐགོ་
རྒྱགཥ་ཎྫོ་རིར་རི།

(རྫོང) ཥ་གོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

(ཐ) (རྫོང) ཁ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕྱེ་ནི།

/རྗང/ ༢. (བ)

ཟཕཐདྷ་ཁོ་འང་བྷཥ་རྒྱགཥ་དེཥ།
རྒྱགཥ་སྐར།

/རྗང/ ༡. (མིང)

རྒྱང་རིངབྷྫོ་འྫོཐ།

བྷཥ་ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) རྒྱགཥ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་
/རྗཟ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ལུ་ལ། (ཐཔེ)

དྷའི་ཙཐ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཐང་གཡུཥ་ཙདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་

(ཐ) (ཆོཥ) རྐྱཕ་ནི།

/རྗཟ/ ༡. (བ)

/རྗག་ཚེ/ (མིང)

རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་རྒྱགཥ་

རྐྱཕ་ནི། (ཁ) རྒྱག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་
/རྗཟ/ ༢. (བ)

(རྫོང) རྒྱགཥ་ཎྫོ་

རིར་རི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་རྒྱགཥ་ན་ར་ཅིག་ཟྫོང་

ཐངུར་སྐུཐ་ཀྱིཥ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་གོཥ་ཆེདྷ། (ཐཔེ)
རྒྱག

/རྗག་ན་ར/ (ཁྱཐ)

/རྗང་གྲ/ ༡. (མིང)

ཕརྒྱའི་རིང་ཙཐ།

(ཆོཥ) ཡང་གི་རྫོངཥ་སྫོཐ་

/རྗང་གྲ/ ༢. (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) གཞུ་ཟཐྫོབྷ་ལྔ་

(རྫོང) ཏག་རིང་གི་སྐཐ་གྲགཥ།

ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕ་ཐང་ཕདེ་ཕའི་ཐནཟ་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁེ་ཀོ་ཟདི་གཡུཥ་ཙདྷ་གཝདྷ་ཁ་རཥ་

ལཱི་དྷང་གསེཥ་ ༡. རིགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱགཥ་ན། ༢.

རྒྱང་གྲགཥ་ཅདྷ།

བྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཅིག (ཁ) རྒྱགཥ་ན་

པཡ་འང་རྒྱང་གྲགཥ་ཟདུག

གཟུགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱགཥ་ན། ༣. ཏྫོཥ་ནཥ་རྒྱགཥ་ན།

/རྗང་གྲ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྐཐ་

གྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་རྒྱང་གྲགཥ་ཅདྷ་

༤. རང་ཙྫོཥ་རྒྱགཥ་ན། ༥. ཐཕང་ཏང་ཆེ་ཕཥ་

ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།
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རྒྱང་ཕསྒྲགཥ།

/རྗང་ཋ/ (མིང)

(རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་ར་

ཏེ་འྫོཐ་ག་རྒྱང་ཤེར་ཐནག་ཏེ་ལ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཏག་རིང་ཥ་ལཱི་ཁྱཕ་ཕཅུག་ནི་ཅིག

རྒྱངཥ།

(ཐཔེ) རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་རཥ་ཟཛིདྷ་རཥ་གདྷཥ་ཚུར་

/རྗང་རྔ/ (མིང)

རྒྱང་ཐབུགཥ་ཅདྷ།

(རྫོང) ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་

རྒྱདྷ།

ཙྫོགཥ་ཕསྡུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱང་རྔ་རྡུང་དེཥ།

(རྫོང) ཐེངཥ་པྫོག་

རྒྱདྷ་ཆ།

(རྫོང) རཥ་རིབྷ་ཐང་

རྒྱདྷ་དྲུག

(ཆོཥ) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་མི་རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷཁཥ་ན་རྣབྷ་ན་དྲུག

དྷང་ཝཕཥ་ཁྲའི་རཥ་རིབྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

(ཁ) རྒྱདྷ་དྲུག་དེ་འང་ཐབུ་བྷའི་རྒྱདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཐང་

(རྫོང) ཏག་རིང་ཥའི་ཁ་

ཟཔགཥ་ན་ལྷ། བྷངོདྷ་ནའི་རྒྱདྷ་ཏྫོགཥ་མེཐ་ཐང་

ཟཐེདྷ། (ཐཔེ) རུ་ཌིཟྫོ་གི་ཏྫོག་རཥ་རྒྱང་ཟཕྲིདྷ་ཅིག་
/རྗང་རིང/ (ཁྱཐ)

/རྒེདྷ་དྲུ/ ༡. (མིང)

དྷང་འང་ཐག་ནའི་ལ་ཕ་ཐཡ་ཁྱཕ་ཕཎང་སྟེ་བྷཛེཥ་

དྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཏྫོང་

རྒྱང་རིང༌།

(རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་

ཟདི་རྒྱདྷ་ཆ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ནུག

གདྷཥ་ཚུར་ཚུ་ངོ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ཚུགཥན་ཐང་

གཎང་ཐགོ་ནཥ།

/རྒེདྷ་ཆ/ (མིང)

ནིའི་ཐཡ་གོཥ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

སྟག་ཟདི་གིཥ་རྒྱང་ཏག་ཁེབྷ་བྷཆོངཥ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

/རྗང་ཕྲིདྷ/ (མིང)

(ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱདྷ་ཆ་ཕཎགཥ་ནི།

རྒྱདྷ་ཆ་གིཥ་རྒྱདྷ་ཐྫོ།

ཕཀོ། རྒྱང་ཏག་ཁེབྷ་ཟཐུ་ཕཀོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

རྒྱང་ཟཕྲིདྷ།

(ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ།

(ཁ) རྒྱདྷ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) སཥབྷྫོ་ཕྱི་ཁཡ་ཟབྫོདྷ་ནི་སྦེ་

རྒྱང་ཏག་ཁེབྷ་གཉིཐ་ཙྫོཡ། རྒྱང་ཏག་ཁེབྷ་ཟཕར་

/རྗང་ཏྫོང/ (མིང)

/རྒེདྷ/ ༡. (མིང)

/རྒེདྷ/ ༢. (བ)

གཅིག་གུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱང་ཏག་ཁེབྷ་ཟཆོང་།

རྒྱང་བྷཏྫོང༌།

(རྫོང) བྷཆོཐ་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་རྒྱང་ཐབུགཥ་ཅདྷ་ལྷཕ་དེཥ།

ཕརྡུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་
/རྗང་ཏ་ཁེབྷ/ (ཐབྱེ)

/རྗང་ཨུ་ཅེདྷ/ (མིང)

ཆཥ་དུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ)

གཅིག་ཁཡ་ཟཙྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀྲིང་ཀྲི་ཕཟུབྷ་སྦེ་

རྒྱང་ཏག་ཁེབྷ།

(བ) (སྐུར) (རྫོང) རྒྱང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རྒྱངཥ་ཤིག (ཐཔེ) པཐ་ཙི་ཁ་རྒྱངཥ་ཤིག

རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐ་དེཥ།
རྒྱང་རྔ།

/རྗང/

ཐབྱིག་གཉེདྷ།ཙཐ་བྷའི་རྒྱདྷ་ཕྫོགཥ་གླང་ཐང་ཆོཥ་
གྲགཥ་ཕཅཥ་དྲུག་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཏག་རིང་ཥ་ཟེཡ་

/རྒེདྷ་དྲུ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱང་རིང་གི་པབྷ་གཟུགཥ་ཕཞངནྫོ་

རཥ་ཟཁོཡ་རྫོ། རྣ་ཆ། བྷགུར་རྒྱདྷ། གདུ་བུ།

རྒྱང་ཤེར།

རྒྱདྷ་དྲུག

སྦེ་ཟདུག་ག

/རྗང་ཤེ/ (མིང)

བྷཆོཐ་ཕྱིཡ་ཏྫོགཥ། ཏར་ཆེདྷ་གྱི་ཙྫོབྷ་བུ་ཕཅཥ་

(རྫོང) ཏག་རིང་ཥཡ་འྫོཐ་

མི་ཚུ་ཏག་ཉེ་ཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ཚུགཥ་ནའི་ཟཕྲུར་

རྒྱདྷ་དྲུག་བྷཆོག་གཉིཥ།

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་ཐགྲ་བང་ཕཐ་ག་

/རྒེདྷ་དྲུ་ཆོ་རྙི/

(མིང) (ཆོཥ)

ཟཚབྷ་བུ་གླིང་དྷང་འང་ཐག་ནའི་ལ་ཕ་ཐཡ་ཁྱཕ་
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ཕཎང་སྟེ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་མི་རྒྱ་གཡ་གྱི་

ནུག

བྷཁཥ་ན་རྣབྷ་ན་དྲུག་ཐང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་

/རྗཕ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཐྫོ་ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ནའི་རྩ་ཕ་ཟདུར་ཕའི་སྡེ་སྣྫོཐ་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་སྫོཕ་

གིཥ་ཁུཡ་ཆ་རྒྱཕ་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

ཐནྫོདྷ་རྣབྷ་ན་གཉིཥ། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ།

/རྗཕ/ ༤. (མིང) (རྫོང) གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

ཟཔགཥ་ན་ལྷ། ཏྫོགཥ་མེཐ། ཐབྱིག་གཉེདྷ།

ཁོ་ལཱི་རྒྱཕ་སྒྲིང་སྒྲི་ཟདུག

ཕྫོགཥ་གླང་། ཆོཥ་གྲགཥ་ཕཅཥ་ལཱི་རྒྱདྷ་དྲུག་

རྒྱཕ་སྐྱོཡ། /རྗཕ་ཅོ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོགཥ་ཡབྷ། (ཐཔེ)

ཐང་། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟྫོཐ་ཐང་ཤཱཀྱ་ཟྫོཐ་

ཟབྲུག་གི་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་གཞུང་གིཥ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་སྫོབྷ་

གཉིཥ་ལཱི་བྷཆོག་གཉིཥ་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།
རྒྱདྷ་སྡུཐ།

/རྒེདྷ་རྡུཥ/

འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་

རྒྱཕ་ཁ། /རྗཕ་ཁ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མིའི་སྒར་ཎྫོ་ལཱི་

ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་སུ་ཚིག་ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུར་བྷ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་གི་རྒྱཕ་ཁ་ལཱི་

གཉིཥ་བྷཐུདྷ་ན་ཐང་། མི་བྷཐུདྷ་ནཡ་སྟྫོདྷ་ནི།

པཐ་ཅུང་ཅིག་ཟཕག་ནི་ཟདུག

གཞི་ཐང་ཐྫོདྷ་གཝདྷ་ལཱི་ཕསྡུཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་

/རྗཕ་ཁ/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང) རྒྱཕ་ཀྱི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁུཡ་

ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་རྒྱདྷ་སྡུཐ་ཀྱི་ཐཔེཡ་
ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་ཕཅུག་ནུག
རྒྱདྷ་ལྫོག

/རྒེདྷ་ལྫོ/ (མིང)

ཆ་ཟདི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་རྒྱཕ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་
ནུག

(རྫོང) ཧང་གྲངཥ་ཐང་ངོ་

རྒྱཕ་ཁུངཥ། /རྗཕ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་

རྟགཥ་གང་རཱིང་ཅིག་གུ་གཞི་ཕཝག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁ་

ཕཀོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞི་ཕཝག་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་

རྗེ་ཐང་ཟལར་ཏེ་གཐབྷ་ཁ་དྷང་ཚུཐན་ཐ་གཥྫོར་

ཆ་ཟདིའི་རྒྱཕ་ཁུངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཡཥ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱདྷ་ལྫོག་གི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟདི་

རྒྱཕ་ཟགར། /རྗཕ་རྒེར/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་གི་ཏཐ་

གཥཡ་ལྫོག་དྷང་ལཱི་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག

རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) མེ་ཐང་

རྒྱཕ། /རྗཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཁ་ཐང་། ཟུཡ་

ཆུ་གཉིཥ་རྒྱཕ་ཟགར་ཨིདྷ།

གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ། དེ་རཥ་སྟེང་ཟྫོག་གཉིཥ་

རྒྱཕ་ཆོག /རྗཕ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཐང་

མེདྷ་ནའི་ཕྫོགཥ་ཐང་རྫོགཥ། (ཁ) རའི་རྒྱཕ། ཁྱིབྷ་

ཟབུབྷ་ལྷག་ནའི་ཤུར་ལཱི་ཐང་། ཙྫོགཥ་ཟབུབྷ།

གྱི་རྒྱཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རའི་རྒྱཕ་ལཱི་ཆུ་སྫོབྷ་

གཤིདྷ་ཆོག་ཚུ་ཟཙྫོགཥ་གདྷང་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ཉིདྷབྷ་

ཅིག་ཟདུག

གཅིག་གི་ཆོ་གུ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་གདྷང་སྫོར་འྫོཐ་མི་

/རྗཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་སྒར་ཚིགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་རྒྱཕ་ཆོག་གདྷང་དེཥ།

འྫོཐ་ཥའི་རྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གྱང་གུ་རྒྱཕ་ཧེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་

རྒྱཕ་རྟེདྷ། /རྗཕ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁུངཥ་གཏུགཥ་
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ཥ་ཐང་རྒྱཕ་ཧེདྷ་ཥ། (ཁ) ཐཔེ་ཆའི་རྒྱཕ་རྟེདྷ། (ཐཔེ)

རྒྱཕ་སྣྫོདྷ།

རྒྱཕ་སྟདྷ། /རྗཕ་ཏེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་

རྒྱཕ་ཐཔུང།

/རྗཕ་པུང/

རྒྱཕ་ཕྫོགཥ།

/རྗཕ་ཆོག/

ལཱ་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་རཱིང་རྒྱཕ་རྟེདྷ་ཅིག་ཐགོ།

ཐ་རྒྱཕ་སྟདྷ་ཕཀཕ་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (རྗོང) སྟེང་ཟྫོག་

གའཥ་གའྫོདྷ་གཐྫོང་ཁ་མིདྷ་ནའི་ཕྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/རྗཕ་ཏེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་

ཁྱིབྷ་གྱི་རྒྱཕ་ཕྫོགཥ་ལཱི་རྩེཐབྷྫོ་བྷ་རྩེཥ།

གཟུགཥ་ཀྱི་སཐ་རཥ་པཡ་ཐཀྱི་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་

རྒྱཕ་མི།

ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་ཐཀྱི་ཡ་གི་ཕྱི་ཁ་རཥ་

/རྗཕ་མི/ (མིང)

(རྫོང) ལབྷཥ་ཐང་ཟབྲེར་

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རྩྫོཐ་རྩ་ཐང་རྩྫོཐ་ཟླ་ག་

རྒྱཕ་སྟདྷ་ཅིག་ཐཀྱིཥ་སྫོཐ་ནུག

ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་གི་རྒྱཕ་རཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་མི།

རྒྱཕ་ཏག /རྗཕ་ཏ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡང་

(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཁང་དྷང་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེཛྷ་ཐ་རྒྱཕ་མི་སྒྲིང་

ཟཕཐ་རཱིང་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག

སྒྲི་ཐགོ།

(ཐཔེ) མི་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་རྒྱཕ་ཏག་ལཱི་ཕལ་

ནི་མི་ཟྫོང་།

རྒྱཕ་ཐབྷག

/རྗཕ་རྨ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཆ་

རྒྱཕ་གའྫོག

/རྗཕ་གའྫོ/ (མིང)

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མིའི་ཐབྷག་ཐཔུང།

/རྗཕ་ཏ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཀོ་བྷ་ཐང་རྒྱ་གླིང་ཚུ་ལཱི་

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏགན་རྒྱུ་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(རྫོང) བྷ་ཁྱིབྷ་གྱི་རྒྱཕ་

ཁ་རཥ་ཁྱིབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སཡ་ཏེ་རྐྱཕ་རྐྱཕ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཀོ་བྷ་གི་རྒྱཕ་ཏག་ཟདི་

གྱི་རྒྱཕ་གའྫོག་ཕཎགཥ་དེཥ།

རིང་སུ་ཅིག་ཟདུག

རྒྱཕ་རྫོགཥ།

རྒྱཕ་བྷདུདྷ། /རྗཕ་རྡུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱཕ་གཐྫོང་

/རྗཕ་རྫོག/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

ཐང་ཟདྲ།

རྒྱཕ་ལ།

རྒྱཕ་གཐྫོང་། /རྗཕ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་ཁ་ཐང་

/རྗཕ་ལ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱཕ་ཕྫོགཥ་

(རྫོང) སྐུ་ཏང་ཐང་ཀི་ཎཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་སཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཐྫོང་ཁ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཀི་ཎཕ་ཀྱི་རྒྱཕ་ལ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཟདུག

ལཱ་ག་ཅི་ཡང་ཟཕཐ་རཱིང་རྒྱཕ་གཐྫོང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་
/རྗཕ་རྣྫོདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡང་ལཱི་ཆ་

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མིའི་སྐྱཕཥ་ཐང་བྷགོདྷ།

ཕཀཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ཁུཡ་ཟཕགན་

རྒྱཕ་གདྷྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་གདྷྫོདྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱཕ་སྣྫོདྷ་ཡིག་གུ་གཅིག་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

ཟཕག་ནའི་སྐཕཥ་ཁུཡ་ཆ་ཐང་སྒར་ཎྫོའི་ཕཡ་དྷ་

ཕལ་སྟེ་ཟཕཐ་ཐགོ

/རྗཕ་རྣྫོདྷ/

རྒྱཕ་ལྫོག

/རྗཕ་ལྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ལྫོག་ལུཕ་

ཀྱི་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་གི་རྫོགཥ། (ཐཔེ) ལྫོག་ལུཕ་གཉིཥ་

(མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ།

ནའི་རྒྱཕ་ལྫོག་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་མི་བྷཏྫོང་ནཥ།

རྒྱཕ་སྐྱོཡ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རྒྱཕ་གདྷྫོདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྒྱཕ་ཕཤུཐ།
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/རྗཕ་ཤུཥ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གཐྫོང་ཁ་
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རཥ་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཕཤུཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དུབྷ་གྲ་

རྒྱར་ཁ། /རྒེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཐང་རྒྱར་

ཅིག་རྒྱཕ་ཕཤུཐ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།
/རྗཕ་ཤུཥ/ ༢.

པབྷ་ཕྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་དྲག་ལྫོཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་གྲུཕ་

(མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཐང་ཟཏཕ་

ཟབྲཥ་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐབྷག་གི་རྒྱར་

ཟཛིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་བྷ་

ཁ། རྩྫོཐ་གཞིའི་རྒྱར་ཁ། རྩེཐབྷྫོ་གི་རྒྱར་ཁ་ར་

ཟཕཐ་ཕཡ་ཕདེ་ལུདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྒྱཕ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་རྒྱར་ཁ་ཁོ་

ཕཤུཐ་བྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ རྩྫོཐ་གཞི་དྷབྷ་འང་བྷཇུག་
ཕསྡུ་མི་ཚུགཥ་ནི་བྷཥ།
རྒྱབྷ་ཝྫོར།

/རྗབྷ་ཝྫོཥ/ (མིང)

གིཥ་ཏྫོཕ་ཆེ་ཡི།

རྒྱར་ཁང་། /རྒེ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྐྱོང་རྒྱར་ནྫོ་

(རྫོང) རྒྱབྷ་རྒྱ་ཐང་ཟདྲ།

སྐུ་ལྔ་ཕཞུགཥ་ཥ་ཐང་གཥྫོར་བྷཆོཐ་ཕུར་ཥའི་ལྷ་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་རྒྱབྷ་ཝྫོར་རིངབྷྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཟྫོང་

དེཥ།

རྒྱབྷ་རྒྱ།

/རྗབྷ་རྗ/ (མིང)

ཁང་།

རྒྱར་ཁཕ། /རྒེ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་གཅིག་གི་

(རྫོང) ཞ་ལཕ་གུ་སྐྱེ་ཕའི་སྤུ།

བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་

(ཐཔེ) ཧ་ནའི་ཞ་ལཕ་གུ་རྒྱབྷ་རྒྱ་རིངབྷྫོ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

རྒྱབྷྫོ།

/རྗབྷ/ (མིང)

ཁཕ་ཟདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཟཇཡ་ཡྫོགཥ་རྒྱུག་མི་

རྒྱར་ཁབྷཥ། /རྒེ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཁོང་གི་ཟྫོག་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཡུར་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རྒྱབྷྫོ་ལུ་ལ་སྫོཐ་ནུག
རྒྱོ་ཕྫོ།

/རྗོཟྫོ/ (མིང)

རྒྱར།

/རྒེའེ/ ༡. (བ)

(ཐཔེ) དྷང་སྲིཐ་བྫོདྷ་ནྫོ་རྒྱར་ཁབྷཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་བྫོདྷ་

(རྫོང) ཟཇཡ་ཡྫོགཥ་རྒྱུག་མི་པྫོ་

དེཥ།

རྒཥ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་རྒྱ་ཕྫོ་ཟེཡ་ཕྫོ་ནི་མེཐ།

རྒྱར་ཐཀཡ། /རྒེ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་རླུང་གི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་

རྒྱུ་ཕ་ཐང་ཟྫོཐ་པྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒོ་ཅུང་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཐང་རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་དྲག་ལྫོཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱི་ལི་རྒྱར་ཐཀཡ་གུ་

(ཁ) རྒྱར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བྷཐའི་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་དྷང་

ཟཛེགཥ་སྫོཐ་ནུག

རཥ་ཐ་ལྫོ་ཁོང་རྒྱར་ཐྫོ།
/རྒེའེ/ ༢. (མིང)

རྒྱར་ལ། /རྒེ་ལ/ (མིང) (རྫོང) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་

(རྫོང) ཁ་ཚིག་ཕཝག་སྟེ་ག་རྒྱར་མི་

ནྫོའི་གསེཡ་ལ། (ཐཔེ) རྒྱར་ལ་ཟདི་རྒྱུ་རིདྷ་ཆེདྷ་

གིཥ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཅིག (ཁ) རྩེཐབྷྫོ་གི་རྒྱར་ར་ཥྫོགཥ་

གསེཡ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ན། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་རྒྱར་སྤུངཥ་ཏེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།
/རྒེར/ ༣. (མིང)

རྒྱར་ལབྷཥ། /རྒེའེ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

(ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཟཁོཐ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ལབྷཥ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ག་ཡ་

དྷང་གསེཥ་རཥ་སྐཡ་བྷ་རྒྱར་སཐ།

རྒྱར་ལབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ།
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རྒྱར་ཟགོང༌། /རྒེ་རྒོང/ (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐན་ཕཀར་

ཕྫོགཥ་རྒྱར་ནྫོ་ཟཔགཥ་སྐྱེཥ་ནྫོ། ༣. ནུཕ་ཕྫོགཥ་

ཟགོང་གིཥ་གདྷྫོཐ་ནུག

རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཕཅཥ་ཕཞི་ལཱི་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་

མིའི་ཟདྲེ་ཐང་གཐྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་ལཱི་རྒྱར་

རྒྱར་ནྫོ་སདྷ་མི་ཕཞང་། ༤. བང་ཕྫོགཥ་རྒྱར་ནྫོ་

རྒྱར་སྒོ། /རྒེ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་རི་ཕརྒར་ནིའི་

ཆེདྷ་ཕཞིའི་ཕག་ལཱི་ཕག་བྷཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་

སྒོ། (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་རྒྱར་སྒོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕསབྷཥ་

འྫོཐ།

ཕཝག་ཐགོ།

རྒྱར་ཆེདྷ་རིགཥ་ཕཞི། /རྒེ་ཆེདྷ་རི་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱར་ཕརྒྱུཐ། /རྒེ་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་

རི་ཡཕ་ཀྱི་རྩ་ཕ་རཥ་ཕརྩིཥ་ཕའི་ཕང་རིབྷ་ཐང་ན་

མིའི་རྒྱརནྫོ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་བྫོདྷ་

དྷང་གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་རག་དྷ་གཝྫོང་ཏྫོགཥ། གཉིཥ་ན་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་རྒྱར་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ཝར་

དྷང་གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་རག་དྷ་ཕྲེང་ཏྫོགཥ། གསུབྷ་ན་དྷང་

ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

རྟག་མྱྫོཥ། ཕཞི་ན་དྷང་རྒྱར་ནྫོ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞི་ཕཅཥ་

རྒྱར་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ། /རྒེ་རྒུཥ་ཀི་རྒེ་ཁཕ/ (མིང)

རིགཥ་ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷངོདྷ་ནཡ་

(རྫོང) རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་སྐྱོང་ཕའི་རྒྱར་ཁཕ།

བྷཚྫོཐ་དྷང་རྒྱར་ཆེདྷ་རིགཥ་ཕཞི་གི་སྐོཡ་རཥ་

(ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་རྒྱར་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ་ལུ་ལ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

འྫོཐ།

རྒྱར་རྟགཥ། /རྒེ་ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ངོ་

རྒྱར་ཆེདྷ། /རྒེ་ཆེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་བྷཆོག་

སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་

ཏུ་གྱུཡ་ན། (ཐཔེ) རྒྱར་ཆེདྷ་རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཀྱིཥ་རྒྱུ་

རྟགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆིངཥ་ཡིག་བྷགུཡ་རྒྱར་ཁཕ་ལུ་

དྷྫོཡ་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

ལ་ཅིག་གི་རྒྱར་རྟགཥ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག

/རྒེ་ཆེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ནྫོ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་

/རྒེ་ཎ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཚིག་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་

རཥ་རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་ནའི་རྟགཥ། (ཐཔེ) རྩེཐ་རིགཥ་

བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

རྒྱར་ཕསྟདྷ། /རྒེ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཕ་རྫོགཥ་

ཁང་གི་སྒོ་ཁཡ་རྒྱར་ཆེདྷ་རིགཥ་ཕཞིའི་ལྡེཕཥ་རིཥ་

རཥ་རྒྱར་ཕའི་རྒྱར་རྟགཥ་ཏྫོཕ་ཅི།

རྒྱར་ཆེདྷ་ཕཞི། /རྒེ་ཆེདྷ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) རི་ཡཕ་ཀྱི་

ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན།

རྩ་ཕ་རཥ་ཕརྩིཥ་ཕའི་ཕང་རིབྷ་ཕཞི་ན་དྷང་

རྒྱར་ཐཡ། /རྒེ་ཐ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ངོ་

ཕཞུགཥ་མི་ཟཐྫོཐ་ལྷ་ཐང་ནའི་རིགཥ་སུ་གཎྫོགཥ་

རྟགཥ་སྦེ་ཙྫོཥ་གཞི་ཐང་རི་བྷྫོ་རྐྱཕ་ཏྫོག་རཥ་ཕཞྫོ་

ནའི་ལྷཟབྷ་གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞི། (ཁ) ༡. ལཡ་

འྫོཐ་ནའི་ཐཡ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཁག་ཥྫོ་ཥྫོའི་དྷང་རྒྱར་

ཕྫོགཥ་རྒྱར་ནྫོ་ཡུར་ཟཁོཡ་སྲུང་ཐང་། ༢. ལྷྫོ་

ཐཡ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ།
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ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཏྫོཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ཁ་ཚིག་ཕཞྫོ་

རྒྱར་བྷཐྫོཥ། /རྒེདྷ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་

ནི། (ཁ) རྒྱར་སྤུང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་བྷཐཟ་

ནའི་ལྷ་རྒྱར་ནྫོ་ལཱི་ཕསྔོ་ཕའི་འཥ་བྷཐྫོཥ། (ཐཔེ)

རྐྱཕ་ནི་སྦེ་རྒྱར་སྤུང་ཐྫོ།

དྷཐན་དྲག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིབྷ་གྲོ་སྦེ་རྒྱར་བྷཐྫོཥ་

རྒྱར་སྤུངཥ༌། /རྒེ་པུང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱར་

གཎང་དེཥ།

སྤུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྒྱར་སྤུངཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རྒྱར་ནྫོ། /རྒེ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྒྱར་སྤུངཥ་ཏེ་རྐང་རིར་རྩེ་དེཥ།

རྒྱར་ནྫོ་གསེཡ་ལ་ཁཡ་ཟཕེཕཥ་ནུག

རྒྱར་སྤྫོག /རྒེ་ནྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཐང་

རྒྱར་ནྫོ་ཞཥ་གམང་། /རྒེ་ནྫོ་ཟེ་མང/ (མིང) (རྫོང)

ཁ་ཚིག་གི་ཏྫོག་རཥ་རྒྱར་སྤུངཥ་ཕཝག་མི་ཟདི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་འཕ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ལུདྷ་ནི། (ཁ) རྒྱར་སྤྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་གི་སྡེ་ཙདྷ་

ཤཱ་ཀྱ་ཐུཕ་ནའི་འཕ་རྒྱར་ནྫོ་ཞཥ་གམང་ཨིདྷ།

གྱིཥ་རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་སྟེ་རྒྱར་སྤྫོག་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རྒྱར་ནྫོའི་ཁཕ། /རྒེ་ནྫོཥ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་་་

རྒྱར་སྤྫོགཥ། /རྒེ་ནྫོ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱར་

ཧཱཡ་གྱི་བྷངཟ་སྡེ་དྷང་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ནྫོ་

སྤྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྒྱར་སྤྫོགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁ་

གཟུགཥ་ཅདྷ་སྙིང་ནྫོའི་པྫོ་བྲང་གི་ཤུར་འྫོཐ་ཥ་ཐང་

ཚིག་ཐང་ཟལར་ཏེ་རྒྱར་སྤྫོགཥ་ཐ་ཡི།

ཕཀཟ་ཕསྡུ་ཐང་ན་བྷཚཐ་ཥའི་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག

རྒྱར་སྤྱི།

(ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཁཕ་ལཱི་གདྷཥ་གཝདྷ་ཐང་གཝདྷ་ལུ་

/རྒེ་ཅི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ག་ཡ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་སྤྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་

ལ་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

རྒྱར་ནྫོའི་ཕརྟདྷ་ཕཞུགཥ། /རྒེ་པི་ཏེདྷ་ཕཞུ/ (མིང)

རྒྱར་པབྷ།

(རྫོང) དུཥ་སྟྫོདྷ་ཐང་རཥ་རིབྷ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་

/རྒེ་པབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ནི་ཐང་པབྷ་ནི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

དྷང་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ་ཐང་

བྷཐཟ་རྐྱཕ་སྟེ་རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ་བྷ་ཚུགཥ།

རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་ན་ཐང་སྫོདྷ་ཚིག་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་

རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ།

ནའི་གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་གླུ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕརྟདྷ་

/རྒེ་པབྷ་ཕྱེ/ (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐྫོ་

ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ག་རྒྱར་ག་ཕལ་ནི། (ཁ)

ཕཞུགཥ་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་ལཱི་འང་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རྒྱར་ནྫོའི་གདུང་། /རྒེ་པི་རྡུང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་

ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རིགཥ་རྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་རྒྱར་ནྫོའི་གདུང་རྒྱུདྷ་

རྒྱར་པབྷ་ཕྱེཥ།

བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ།

/རྒེ་པབྷ་ཕྱེ/ (བ)

(ཟཐཥ་སྐུར) (རྫོང)

རྒྱར་པབྷ་ཕྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྒྱར་པབྷ་ཕྱེཥ་

རྒྱར་སྤུང༌། /རྒེ་པུང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་

ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) རྩེཐ་ཟགྲདྷ་དྷང་རྒྱར་པབྷ་ཕྱེཥ་
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ཏེ་རྒྱར་རྟགཥ་སྫོཐ་ནུག
རྒྱར་ཕྲདྷ།

/རྒེ་ཕྲེདྷ/

རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ། ལྷྫོ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ། ནུཕ་

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་རྒྱར་ཁཕ་

སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ། བང་ཐྫོདྷ་འྫོཐ་གྲུཕ་ན། ཐབུཥ་

སྫོབྷ་གཅིག་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་

རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ལྔ་ལཱི་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་

ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་ལཱི་རྒྱར་ཕྲདྷ་ལུ་ལ་
ཟདུག

རྒྱར་ཕ།

/རྒེ་ཛྷ/ (མིང)

གིཥ་རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔའི་ཐཕང་གདྷང་དེཥ།
རྒྱརཛྷ་རིགཥ་ལྔ།

(རྫོང) (བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

བྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩང་གི་

ཆོཥ་ཟཕཐ་ནིའི་གོ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཅི།

/རྒེ་ཛྷ་རྫོ་རྗེ་ཆང/

ཤིང་ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་མི་ཅིག (ཁ) རྒྱརཛྷ་རིགཥ་ལྔའི་

རྫོག་བྷ་ཟདི་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་པག་ནའི་

(མིང) (རྫོང)

གདྷཥ་ཟྫོག་མིདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་ལཱི་རྫོངཥ་སྐུའི་

ལྫོ་སྦེ་འང་བྱིདྷ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྒྱརཛྷ་རིགཥ་

རྣབྷ་ན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

ལྔའི་རྩང་ཟདི་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

དྷང་རྒྱར་ཕ་རྫོ་རྗེ་ཟཆང་གི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཕཞེངཥ་
ནུག

རྒྱར་ཕ་གོངབྷ།

/རྒེ་ཛྷ་གོབྷ/

རྒྱར་ཕ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།

རྒྱརཛྷ་གོངབྷ།

/རྒེཛྷ་གོབྷ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱརཛྷ་

ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཆོཥ་གདྷང་དེཥ།
རྒྱར་ཕའི་ཕཀཟ།

(མིང) (རྫོང) ཆོཥ་རྒྱར་

རྒྱར་ཕའི་གསུང༌།

/རྒེ་ཝི་སུང/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཕའི་

ཕཀཟ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཕའི་གསུང་ལཱི་ཟཁྲུར་ཕ་

(རྫོང) བྷ་

མེཐན་ཨིདྷ།

ཟྫོངཥ་ན་དྷང་རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ལྔ་ན་སྦེ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་མི་

རྒྱར་ཕའི་གསུང་ཡཕ།

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཐ་ལྫོ་ཐགཟ་ལྡདྷ་གྱི་གདྷཥ་

/རྒེ་ཝི་སུང་ཡཕ/ (མིང)

(རྫོང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཝར་རཥ་

ལཱི་ཕཞུགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཕ་བབྷཥ་ན་ལཱི་

གསུངཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་རྒྱར་

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

/རྒེ་ཛྷ་རི་རྔ/ (མིང)

(རྫོང) ཥངཥ་

རྒྱར་ཕའི་ཕཀཟ་ཅིག་ཨིདྷ།

རྒྱརཛྷ་གོངབྷ་ཚུ་གི་ཕག་ཤུར་ཕཞང་ནྫོ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔ།

/རྒེ་ཝི་ཀ/ (མིང)

ལཱ་སྤངཥ་ཏེ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ་མི་ཟདི་

ཚུ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་
/རྒེ་ཛྷ་ཇབྷ་ན/ (མིང)

(རྫོང)

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུང་གདྷང་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) མི་ཐགེ་ཕའི་

རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ཐང་་བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་

རྒྱར་ཕ་བབྷཥ་ན།

/རྒེ་ཛྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང)

སྐྱཕཥ་བྷགོདྷ་ཏཱ་རའི་བ་བྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཐཕང་རིདྷ་

གོངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཕ་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་གུཥ་
ཕཏུཐ་ཞུ་ཐགོ།

(རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་

རིགཥ་ལྔའི་ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོག་

བྷཙདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཕའི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་
རྒྱར་ཕ་རྫོ་རྗེ་ཟཆང།

/རྒེཛྷ་རི་རྔ/ (མིང)

ཕའི་གསུང་ཡཕ་ལྷག་དེཥ།

(རྫོང) ལཡ་རྫོ་

རྒྱར་བྫོདྷ།
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/རྒེ་བྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཐང་བྫོདྷ་
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ནྫོའི་བྷཙདྷ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཚུར། (ཐཔེ)

བྷགོདྷ་ནྫོ་ཕཞུགཥ་འྫོཐ།

རྒྱར་བྫོདྷ་ག་ཡ་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་
ནུག

རྒྱར་མི་རྒྱར།

/རྒེཥ་མི་རྒེ/ (མིང)

རྒྱར་བྷཙདྷ།

(རྫོང) ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་

ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཐབྱིཕཥ་དུང་ཟཁོཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཁཡ་བྷགུ་ཐང་བྷཇུག་རཥ་ཆུ་ཁེཕཥ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་མི་རྒྱར་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་
རྒྱར་བྷྫོ།

/རྒེ་བྷྫོ/ (མིང)

ཅིག (ཁ) རྒྱར་བྷཙདྷ་ཟདི་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་
ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཀུདྷ་ཡ་

(རྫོང) རྒྱརབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷང་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག

ཐངུར་ལ་གུ་མི་ཐཕང་རྒྱར་བྷྫོ་ཕཞུགཥ་ནུག
རྒྱར་རྩིཥ་ཁ་རྫོ།

/རྒེ་ཙི་ཁ་རྫོ/ (མིང)

/རྒེ་ཚེདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཟབྱུ་

བྷཇུག་རཥ་ཆུ་ཁེཕཥ་ཐང་ནཐ་ཟཐཕ་ཀྱི་རི་བྷྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ལྕགཥ་ཀྱི་བྲེ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་རུཐ་

ཕཀོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྷ་ཁང་ཐང་ཐགོདྷ་སྡེའི་ཁྱིབྷ་

རྒྱར་རྩིཥ་ཁ་རྫོ་གིཥ་ཟཇར་ཏེ་བླུག་དེཥ།
/རྒེ་ཙུཥདྷ/ ༡. (མིང)

ཏྫོག་ཁཡ་ཕཀར་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཁྱིབྷ་

(རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཐང་

ཏྫོག་ཁཡ་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཅིག་ཕཀར་ནུག

ཕཙུདྷབྷྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

རྒྱར་བྷཙདྷ་རྩེ་བྷྫོ།

ཐང། (ཐཔེ) རྒྱར་ཕཙུདྷ་གཉིཥ་ལཱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ལུགཥ་
ཐཡ་ཕུར་ཡི།

/རྒེ་ཙུཥདྷ/ ༢. (མིང)

/རྒེ་ཙཕ/ ༡. (མིང)

རྒྱར་བྷཙདྷ་རྩེ་བྷྫོའི་ཐཔུང་རྒྱདྷ།

/རྒེ་ཙཕ/ ༢. (མིང)

/རྒེ་ཚེདྷ་ཙེ་བྷྫོའི་པུང་རྒེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་ཐབྷག་རཥ་རྒྱར་ཁ་

ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་

(རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་

ཀྱིཥ་ལྷའི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐྫོ་ཅིག

ཙཕ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཙཕ་ཀྱིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་
ཡཥ་གདྷང་ནུག

(རྫོང) རྒྱར་

རཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ་རྩེ་བྷྫོ་ལྷག་ཐགོན་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཐགཟ་སྟྫོདྷ་གྱི་རཥ་རིབྷ་དྷང་རྒྱར་ཕཙུདྷ་སྐུ་བྷགྲོདྷ་
རྒྱར་ཙཕ།

/རྒེ་ཚེདྷ་ཙེ་བྷྫོ/ (མིང)

བྷཙདྷ་རྩེ་བྷྫོའི་ཐཔུང་རྒྱདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་དྷང་

(རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཙུདྷབྷྫོ། (ཐཔེ)

གམྫོ་ཕྫོ་སྦེ་བྫོདྷ་ནུག

(རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་ཐང་ལྕགཥ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཐབྱིཕཥ་དུང་ཟཁོཡབྷ་ཐང་བྷགུ་ཐང་

ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་་ཙཐ་གཞི་ལབྷཥ་བྷཐུདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་

རྒྱར་ཕཙུདྷ།

(རྫོང) མི་བྷཐུདྷ་ནའི་

ཕྫོགཥ་རཥ་རྒྱར་ཕའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རྒྱར་ཐང་མི་རྒྱར་གྱི་
ཟཕཐ་ཕལཛྷ་ཐ་ཤེཥ་།

/རྒེ་ཚེདྷ/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) ཧ་ཝང་བྷཙབྷཥ་ན་གིཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ་རྩེ་བྷྫོའི་

ཐཔུང་རྒྱདྷ་ལྷག་དེཥ།

(རྫོང) རྒྱར་ཕ་རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་

རྒྱར་གཞུང༌།

རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ཙཕ། (ཐཔེ) ཐགཟ་ལྡདྷ་ལྷ་ཡུར་ལཱི་

/རྒེ་གཞུང/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱརནྫོ་གི་

བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཆཕ་སྲིཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་རྒྱར་ཙཕ་རྗེ་བབྷཥ་ན་

ཕའི་སྐཕཥ་རྒྱར་གཞུང་གི་སྲིཐ་བྱུཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ།
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རྒྱར་གཞུང་ཐངུར་རཥ་ཐཕང་ཟཛིདྷ།
ལུ་ཐཕང་རྫིདྷ/ (མིང)

ཁཡ་མི་སེཡ་ག་ཡ་གིཥ་ལྫོ་བྷཚུངཥ་སྦེ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་

/རྒེ་གཞུང་རྔུཥ་

(རྫོང) གཞུང་ཐང་ཐངུར་ཁང་

ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་

གཝདྷ་གཝདྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་

ཡ་ལཱི་ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

སྟེ་ཐངུར་ཟབྲེར་གྱི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཕཐ་མིའི་རྒྱར་

རྒྱར་འྫོངཥ་དུཥ་ཆེདྷ།

འྫོངཥ་གྱི་ཐངུར་ཁང་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

རྗེཥ་དྲདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོ་ལཡ་ཕཞིདྷ་དུ་ཕརྩི་སྲུང་

ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
/རྒེ་ཕཝག/ (བ)

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་
རྒྱར་འྫོངཥ་དུཥ་ཆེདྷ་ཟདི་སྤྱི་ཟླ་ཕཅུ་གཉིཥ་ནའི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྒྱར་སྤུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྒྱར་ཕཝག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

དྷང་ཕརྩི་སྲུང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཧང་ཐང་ན་ག་གིཥ་ཟཏྫོདྷ་

ཟྫོང་ག་རྒྱར་ཕཝག་གེ།
རྒྱར་ཡུབྷ།

/རྒེ་ཡུབྷ/ (མིང)

རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཁང་།

(རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་ཡུབྷ།

/རྒེ་འྫོང/ (ཁྱཐ)

ཞུགཥ་གདྷང་ཥའི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཁང་། (ཐཔེ) རྒྱར་

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཁང་དྷང་སྤྱི་ཙྫོགཥ་ལྷདྷ་ཞུགཥ་
གདྷང་དེཥ།

ཐམིགཥ་ཡུར། རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་ར་

རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་ཐམིགཥ་ཡུར་ཐང་

བྱུཥ་ཐང་ལབྷཥ། དེ་རཥ་ཟཆཡ་གཞི་ཐང་ཟཆཡ་

(རྫོང)

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཆ་

ཁཡ་མི་སེཡ་ག་ཡ་གིཥ་ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཟཇོག་གདྷང་ཥའི་ཙྫོགཥ་ཁང། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་

ལཱི་གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྐཐ་

གྱི་རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་ཟཙྫོག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཡིག་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་

རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་སྡེ།

ཡིག་ཟདི་རྫོང་ཁ་ཨིདྷ།

/རྒེ་འྫོང་གོཥདྷ་ཆེ/

(རྫོང)

ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་སྲིཐ་

རྒྱར་ཁཕ་ཡང་ཐཕང་གི་ངོ་རྟགཥ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནའི་

རྒྱར་འྫོངཥ་གྱོདྷ་ཆཥ།

/རྒེ་འྫོང་ཙྫོ་རྡུ/ (མིང)

ཕམག་ཟཐུ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་གཞུང་སྐྱོང་ཐང་ལྡྫོག་

ཟལར་ཕའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།

/རྒེ་འྫོང་ཀེ་ཡི/ (མིང)

(རྫོང)

ཙྫོགཥ་ཥ་ཐང་། སྤྱི་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་ལྷདྷ་

ཟཁོཐ་ཆ་བྷབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་

རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག

/རྒེ་འྫོང་ཙྫོ་ཁང/ (མིང)

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུའི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཡུབྷ་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

རྒྱར་འྫོངཥ།

(རྫོང)

རྒྱར་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་གཞུང་ཐབུ་ཕརྙེཥ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟདི་

ཀྱི་བྷ་ཐངུར་ཚུ་རྒྱར་གཞུང་ཐངུར་རཥ་ཐཕང་
རྒྱར་ཕཝག

/རྒེ་འྫོང་དུཥ་ཆེ/ (མིང)

/རྒེ་འྫོང་ཙྫོ་རྡེ/ (མིང)

(རྫོང)

བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ་གིཥ་ཕསྐོ་ཕཝག་གདྷང་མི་

ཁྱཐ་ལྡདྷ་གྱི་མི་ངོ་ལྔ་ཐང་རྫོང་ཁག་རུ་རུ་རཥ་ཕམག་

(མིང) (རྫོང)

རྒྱར་ཁཕ་ཡང་ཐཕང་གི་ངོ་རྟགཥ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནའི་

ཟཐུ་གྲུཕ་ནའི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་
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ལབྷཥ་ཕཞྫོའི་ཕག་ལཱ་ཐང་། ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ་

སྐུའི་སཥ་ཐང་། གསུང་གི་སཥ། ཐུགཥ་ཀྱི་སཥ་

བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕསྐྱཡ་

སཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ།

ཐང་ཕདེ་སྲུང། དེ་རཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཐང་མི་སེཡ་གྱི་

གསུབྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷང་ཆོཥ་དྷང་རཥ་རྒྱར་ཕའི་

ཞིཕ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟབྲུག་རྒྱརནྫོ་བྷཆོག་ཐང་།

རྒྱར་སཥ།

བྫོདྷ་ཆེདྷ། དེ་རཥ་རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་ལཱི་སྙདྷ་

རྒྱར་སཥ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་སྫོཐ་ན་ཚུ་ང་

ཙྫོགཥ་སྡེའི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་ཟདེབྷཥ་ཁོངཥ་ལ་སྐོཡ་ལཱི་

ཕཅཥ་ཀྱིཥ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོ།
/རྒེར་སེ/ ༢. (མིང)

རྒྱར་ཡཕཥ།

/རྒེ་ཡཕ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་

ཎྫོ་སྦེ་བྷཇརཛྷ་བྷཥ།

ཕརྒྱུཐ་ཟབྫོདྷ་ཚུར། དེ་རཥ་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར་བྱུང་

རྒྱར་སྲིཐ།

ཚུར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྣབྷ་གཝག་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་

ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་རྒྱར་སྲིཐ་ཆོཥ་ཕཞིདྷ་
དུ་སྐྱོང་གདྷང་སྟེ་འྫོཐ།

(རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་རིགཥ་

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ།

རཥ་བྷཆེཐ་ནའི་མི་ཡཕཥ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་
/རྒེ་ཥ/ (མིང)

ཟབྱུང་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་

སྲིཐ་སྐྱོང་ཥའི་ཥ་གདྷཥ་ལྟེ་ཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་
རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ།

/རྒེ་ཥ་ཏེ་ཕ/ (མིང)

རྣབྷ་ན་ཕདུདྷ། (ཁ) རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་ཟདི་༡.
ཟཁོཡ་རྫོ་རིདྷ་ནྫོ། ༢. དྷྫོཡ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།༣.

(རྫོང) རྒྱར་ཥ་ཐང་

ཕཙུདྷ་བྷྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།༤. བྫོདྷ་ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།༥. གླང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་ལཱི་ཁྲོབྷ་ཙྫོགཥ་སྫོབྷ་སྦེ་
ཟདུག

རྒྱར་ཕའི་སཥ།

/རྒེ་ཡི་སེ/ (མིང)

(རྫོང) སྔོདྷ་

ཐང་ཐནར་ཟབྫོཡ་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་སྟེ་

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་ཆཕ་

རྒྱར་ཥ་ཐིབྷ་ཕུག་ཨིདྷ།

/རྒེ་སི་རྣ་རྡུཥདྷ/ (མིང)

བྷ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱརནྫོ་ཚུ་ལཱི་བྷངཟ་ཏང་

རྒྱར་རིགཥ་རཥ་བྷཆེཐ་ནའི་མི་ལུ་ལ་ཟདུག
རྒྱར་ཥ།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་མི་

བྷཚཐ་གདྷང་མིའི་ཕག་ལཱ། (ཐཔེ) མི་ཐཕང་བྷངཟ་

ཁཕ་ཀྱི་རྒྱར་ཡཕཥ་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཐགོན་
/རྒེ་རི/ (མིང)

/རྒེ་སི/ (མིང)

སེཡ་གྱི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་

སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་རྒྱར་

རྒྱར་རིགཥ།

(རྫོང) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་

སཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་སཥ་ཀྱི་དྷ་ཕཞཟ་ཟདི་བྷཛེཥ་ཎྫོག་

ཆགཥ་ཚུར་ཐང་། ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་ཐཡ་ཚུར། རྒྱར་

ཁག་ཆེ།

(རྫོང) རྒྱར་ཕ་རྫོགཥ་

ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་སཥ། (ཐཔེ)

སྒྲོདྷ་ཕུར་མིའི་ཙྫོགཥ་ཁང་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་
བྫོདྷ་དེཥ།

/རྒེ་སེ/ ༡. (མིང)

ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།༦. རྟ་བྷཆོག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།༧. ཐབྷག་

ཐནྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། (ཐཔེ) བྷཎྜར་ཕུར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

(རྫོང) རྒྱར་སཥ་ཀྱི་

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་ཕུར་ནི་འྫོཐ།

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྒྱར་ཕའི་སཥ་ལཱི་

རྒྱརནྫོ།
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/རྒེའེ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་གཅིག་གི་
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ཆཕ་སྲིཐ་བྷངཟ་ཏང་བྷངོདྷ་ནཡ་བྷཏྫོ་ཕའི་སྒོ་རཥ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ག་ཡ་རྒྱཥ་ཏེ་སཕ་བྷཥ།

སྐྱོང་གདྷང་མི་གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཟབྲུག་

གཟིགཥ་ཕཞིདྷ་དུ་འྫོཐ།
/རྒེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་གཅིག་གི་

རྒྱཥན།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཕང་ར་

/རྒེ་ཤི་རྒེའེན/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏཡ་

ཕྱིདྷབྷ་ཐང་ཡིཐ་ཟཚིབྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
(ཁ) ལཱ་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན། ཕཅཟ་སྒྲིག་རྒྱཥ་ཤིང་

ཐཕང་རྒྱར་ཐྫོ།

རྒྱཥན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་གྱི་ཕཅཟ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོང་དུ་ཟཕེར་

སྒྲིག་ཚུ་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་རྐྱཕ་ཅི།

ནི། (ཁ) ཕསྟདྷ་ན་རྒྱཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་

རྒྱཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

དྷང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་རྒྱཥ་ཐྫོ།

/རྒེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་

སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་སྟྫོདྷ་རྒྱཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་བྷང་

ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི།

ནི། (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷབྷ་རྒྱཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཆོ་གུ་

རྒྱཥ་ཟབྲིང་ཕསྡུཥ་གསུབྷ།

གཎང་ཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷབྷ་རྒྱཥ་ཏེ་ག་ཡ་སེབྷཥ་

/རྒེ་ཌིང་རྡུཥ་སུབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱཥ་ན་ཐང་། ཟབྲིང་། ཕསྡུཥ་ན་གསུབྷ་

ཐགཟ་ནུག

གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་ཡིག་གིཥ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཞིཕ་ཞིཕ་

ཡི་གུ་ཚུ་རྒྱཥ་ཟབྲིང་ཕསྡུཥ་གསུབྷ་སྦེ་བྲི་ནི་ཟདུག

གདྷང་ནི། (ཁ) གསུང་གྲོཥ་རྒྱཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

རྒྱཥ་མི་རྒྱཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟཆཡ་ཐངུར་གྱི་

/རྒེ་མི་རྒེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) རྒྱཥ་སྦེ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཙྫོདྷ་ཟདི་རྒྱཥ་མི་རྒྱཥ་

སྐོཡ་རཥ་གསུང་གྲོཥ་རྒྱཥ་དེཥ།
/རྒེ/ ༥.

(ཁྱཐ) (རྫོང) འྫོངཥ་རྫོགཥ་ཐང་

རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན།

ཐཕང་རྒྱཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བབྷ་གིཥ་

/རྒེ/ ༤.

/རྒེའེན/

ཟཁོཡ་རྒྱཥན་སྐོཡ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་འྫོངཥ་སུ་རྫོགཥ་ན་སྦེ་གདྷང་ནི། (ཁ)

/རྒེ/ ༣.

(ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་ཐང་

ཞིཕ་ཞིཕ་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཙྫོགཥ་

(ཐཔེ) ཨིང་ལུདྷཋ་རྒྱརབྷྫོ་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་ནུག

/རྒེ/ ༢. (བ)

/རྒེ་རྒེ/

རྒྱཥ་སྦེ་དྲངཥ་ནུག

སྐྱོང་གདྷང་མི་རྒྱརནྫོ་ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
/རྒེ/ ༡. (བ)

རྒྱཥ་རྒྱཥ།

(རྫོང) སྫོཥ་ན་རྒྱཥ་ནའི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཙྫོགཥ་རྒྱཥ་

ཆཕ་སྲིཐ་བྷངཟ་ཏང་བྷངོདྷ་ནཡ་བྷཏྫོ་ཕའི་སྒོ་རཥ་

རྒྱཥ།

/རྒེ་སི་སི/ (ཁྱཐ)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་རྒྱཥ་སི་སི་སྦེ་སཕ་དེཥ།

ནའི་མི་སེཡ་འྫོངཥ་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་གཟིགཥ་ཐང་
རྒྱརབྷྫོ།

རྒྱཥ་སི་སི།

སཕ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྫོཥ་སྫོཥ་

རྒྱཥ་སྤྫོཥ།

ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) བྫོ་གི་ཚིག་རྒྱཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

/རྒེའེ་ནྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) གངཥ་ཕཡ་དྷ་ལཱི་

སྐྱེ་ཕའི་ཕཥང་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་
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ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཥང་རཥ་དྷང་རྒྱཥ་སྤྫོཥ་ལུ་
ལ་ཡ་བླུགཥ་ནུག
ཐགེ་རྫོ་གྲུ་ཕཞི།

/རྒེ་རྫོ་གྲུ་ཕཞི/ (མིང)

/རྗུ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) བ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་

སཡཛྷ་ཐ་ནི་གི་ཟཇུག་ན་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་གོ་ནི་

(རྫོང) ར་བྷཏྫོ་

ཅིག

ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་སྔོ་སདྷ་རྩ་ཕྫོའི་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་འྫོཐ་

/རྗུ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟགྱོ་ནི།

ནའི་ཁཡ་ཕཥང་རཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/རྗུ/ ༦. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕྱེངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྒྱུ་ནི།

གངཥ་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཐགེ་རྫོ་གྲུ་ཕཞི་རུ་རུ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕྱེངབྷ་རྒྱུ་ཐྫོ།

རྒྱཥ་ཕལཐ།

གཞི་ངོ་བྷ་ཟདི་ཐང་དེ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མིའི་བྷཐུདྷ་

གཉིཥ་སྐྱེཥ་ནུག

/རྒེ་ཤེ/ (ཐབྱེ)

ཞིཕ་ཞིཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རྒྱུ་རྐྱེདྷ། /རྗུ་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲཥ་བུ་ཟབྱུང་ནིའི་

(རྫོང) ཆ་ཙང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

རྐྱེདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་
ལཱིའི་ལྕངབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྒྱུ་

(ཁ)

རྐྱེདྷ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཟཙྫོག་ནི་ཟདི་གིཥ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་རྒྱཥ་ཕལཐ་སྦེ་སྟྫོདྷ་

རྒྱུ་སྐཡ། /རྗུ་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་

བྱིདྷ་ཐགོ།

སྐཡབྷ་ག་ཡ་གི་སྤྱི་མིང་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རྒྱུ། /རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤུར་བྷ་ཟབྲཥ་བུ་ཅིག་

གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ།

ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧེ་བྷ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནའི་ཆ་རྐྱེདྷ་ཅིག

རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ།

(ཁ) ཀཡ་གྱི་རྒྱུ། ཆང་གི་རྒྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

/རྗུ་ཀཡ་ཉི་ཤུ་མ་རྒེའེ/ (མིང)

(རྫོང) ༠. ཏ་སྐཡ། ༡. བྲ་ཉེ། ༢. སྨིདྷ་དྲུག ༣.

ཀཡ་ཐང་དྷག་ཟདི་འང་ཆང་གི་རྒྱུ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་

སྣཡ་བྷ། ༤. བྷགོ། ༥. རག ༦. དྷཕཥ་ཥྫོ། ༧.

ཨིདྷ།

རྒྱར། ༨. སྐག ༩. བྷཆུ། ༡༠. གྲེ། ༡༡. ཐཕྫོ། ༡༢.

/རྗུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་རྒྱུ་བྷཙདྷ།

མེ་ཕཞི། ༡༣. དྷག་ན། ༡༤. ཥ་རི། ༡༥. ཥ་ག ༡༦.

(ཁ) གདྷབྷ་གཤིཥ་ཟགྱུཡ་ཐགོ་ནའི་རྒྱུ། རྐང་སྟྫོང་

ལྷ་བྷཙབྷཥ། ༡༧. སྫོདྷ། ༡༨. སྣུཕཥ། ༡༩. ཆུ་

ཟགྱོ་ཐགོ་ནའི་རྒྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་

སྟྫོཐ། ༢༠. ཆུ་སཐ། ༢༡. གྲོ་ཕཞིདྷ། ༢༡. བྱི་

ན་གདྷབྷ་གཤིཥ་ཟགྱུཡ་ཐགོ་ནའི་རྒྱུ་ག་ཅི་སྫོ?

ཕཞིདྷ། ༢༢. བྷྫོདྷ་གྲེ། ༢༣. བྷྫོདྷ་གྲུ། ༢༤.

/རྗུ/ ༣. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཀྱི་མིང། (ཁ)

ཁྲུབྷཥ་སྟྫོཐ། ༢༥. ཁྲུབྷཥ་སཐ། ༢༦. དྷབྷ་གྲུ་ཐང་

ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ། པ་བྷའི་རྒྱུ། མི་སེཡ་གྱི་རྒྱུ་ར་

ཕཅཥ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་ཞ་ནི་ཟདི་སྡིག་ན་ཆེ་

རྒྱུ་ཁྲར། /རྗུ་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གུ་པྫོག་ནའི་

དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཁྲར། (ཐཔེ) རྒྱུ་ཁྲར་ཚུ་གཞུང་ལཱི་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕུར་
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ཐགོ།

རྒྱུག་གིང།

/རྗུ་གི/ (མིང)

ཟྫོང་།

(རྫོང) གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ནདྨ་

རྒྱུ་སྤུདྷ། /རྗུ་པུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་

གླིང་ན་བྷཆོག་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་སྐུ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཏགཥ་ཀྱི་གཞི་ངོ་བྷ་སྦེ་སྦྱེར་ཕའི་སྐུཐན་

ཟཆབྷ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་རྒྱུག་གིང་གི་སྐུ་

ཐང་དེའི་ཕཡ་དྷ་རཥ་པཡ་ཕརྒྱུ་ནི་འྫོཐ་མིའི་སྐུཐན་

ཟཆབྷ་གདྷང་ཥ་ལཱི་བྷཇར་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཏགཥ་ཀྱི་རྒྱུ་སྤུདྷ་

རྒྱུ་ཐངོཥ། /རྗུ་རྔོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ།

ཕསྒོངཥ་ཕཝག་ནུག

(ཐཔེ) རྒྱུ་ཐངོཥ་ལུ་ལ་ཕཥགཥ་ན་ཅིདྷ་ཕུང་གི་གཞི་

རྒྱུ་སྤུཥ། /རྗུ་པུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཆ་ཐང་སྤུཥ་ཙཐ་

ཨིདྷ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་

རྒྱུ་ཅ་ར། /རྗུ་ཅ་ར/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ།

ཟདིའི་རྒྱུ་སྤུཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ན་ལཱི་རྒྱུ་ཅ་ར་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྒྱུ་ཕྱེཐ་ཀྲབྷ།

རྒྱུ་ཆ། /རྗུཕ་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ།

/རྗུ་ཆེ་ཉབྷ/ (མིང)

(རྫོང) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

སྫོཐ་ཐང་ཏི་རཱི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་སེཡ་ག་

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རྒྱུ་ཆ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཡ་ལཱི་རྒྱུ་ཕྱེཐ་ཀྲབྷ་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་ཟདུག

/རྗུཕ་ཆ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕཞྫོ་ནིའི་རྒྱུ་ངོ་བྷ། (ཁ)

རྒྱུ་ཟབྲཥ། /རྗུ་ཌེ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ནིའི་གཞི་ངོ་བྷ་

དུང་གི་རྒྱུ་ཆ། བུབྷ་ནའི་རྒྱུ་ཆ། རྐོ་བྷའི་རྒྱུ་ཆ། (ཐཔེ)

ཐང་དེ་རཥ་བྱུང་ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ། (ཐཔེ) རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཀྱི་

ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་དྷང་ལྕགཥ་ཕཞྫོ་ནིའི་རྒྱུ་ཆ་ཟདུག

རྣབྷ་གཝག་ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

རྒྱུ་ཆཥ། /རྗུ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཆ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྒྱུ་སྦུངཥ། /རྗུ་རྦུང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ལཱ་

ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་རྒྱུ་ཆཥ་རངབྷ་སྦེ་མིདྷ་ཟདུག

གའྫོག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་རྒྱུ་སྦུངཥ་གཉིཥ་ཆ་

རྒྱུ་སྟྫོཕཥ། /རྗུ་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་

ཡའི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཀྱི་ཤུགཥ། (ཐཔེ) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཞ་ཟཐུང་

རྒྱུ་བྷ། /རྗུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) པྫོཛྷ་ཐང་གལང་རབྷ་གྱི་

ཐཀཟ་ངར་ཉུང།

ཕཡ་དྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཞུ་སྟེ་ཟགྱོ་ཥའི་དྷང་ཁྲོར་

རྒྱུ་ཐག /རྗུ་ར/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ངོ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐབྱིཕཥ་དུང་ཅུང་ཕཟུབྷ་སྦེ་རིངབྷྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

(ཐཔེ) ཁྲོ་ཅུང་ཞངཥ་ཅུང་ཟེཡ་རཱིང་རྒྱུ་ཐག་ལྕགཥ་ཡ་

རྒྱུ་བྷ་ལཱི་ཐཀཡ་རྒྱུ་ཐང་གདྷག་རྒྱུ་ཟེཡ་ཁག་གཉིཥ་

ཨིདྷ།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྫོག་གུའི་རྫོགཥ་ལཱི་རྒྱུ་བྷའི་ནཡ་ཅིག་

རྒྱུ་དྷྫོཡ། /རྗུ་དྷྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཐནར་ཟབྫོཡ་རྫོངཥ་

བྲིཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

སྫོཐ། (ཁ) པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། མི་སེཡ་གྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་

རྒྱུ་བྷཙདྷ། /རྗུབྷ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁུངཥ། (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྫོ་དེ་སྦེ་སཕ་ཐགོ་མི་ཟདི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཅིག་
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འྫོཐ་ག?

ལཱིངབྷ་དྷང་རཥ་བྷཡ་རྒྱུག་ཆུ་ཅིག་ཟཕཕ་དེཥ།

ཆཥ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་དྷང་ལཱི་རྒྱུ་རཥ་བྷ་

དྲགཥ་ཟདུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྟ་རྒྱུག་མི་རྒྱུག

རྒྱུ་རཥ། /རྗུ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་གུ་ཅི་ཕཞྫོ་ནིའི་རྒྱུ་

རྒྱུག་མི་རྒྱུག /རྗུག་མི་རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷགྱོགཥ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རྒྱུག་མི་རྒྱུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

རྒྱུ་རབྷ། /རྗུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཁ)

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་རྒྱུག་མི་རྒྱུག

སྐཡ་བྷའི་རྒྱུ་རབྷ། ཉི་བྷའི་རྒྱུ་རབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/རྗུག་མི་རྗུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་ག་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་རྒྱུ་རབྷ་བང་ལཡ་ཁ་ཐུག་

མེཐ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་རྒྱུག་མི་

རྒྱུག /རྗུ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཤུགཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

/རྗུག་མི་རྗུ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕམྫོང་

ལཱི་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྒྱུག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

མི་རྒྱུག་ཐྫོ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རྒྱུག་ཐྫོ། རྟ་རྒྱུག་ཐྫོ་ར་

ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཙྫོང་རྒྱུག་མི་རྒྱུག (ཐཔེ) ཐ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཏང་གི་སྦུག་རཥ་པཡ་རྟ་ཐཀཡནྫོ་

རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙྫོང་རྒྱུག་མི་རྒྱུག

ཅིག་རྒྱུག་ཐྫོ།

/རྗུག་མི་རྗུ/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཕམྫོང་ཚུགཥ་ག་མི་

/རྗུ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཙྫོང་ལ ཡ་ལཡ་ཕཎང་ཕམྫོང་

ཚུགཥ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཙྫོང་

ནི། (ཁ) ཙྫོང་རྒྱུག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཀེ་ཕ་གི་

རྒྱུག་མི་རྒྱུག་སཕ་མི་ཤེཥ་ནཥ།

ཙྫོང་ཟདི་རྒྱུག་ཐྫོ།

རྒྱུག་ཡིག /རྗུ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཟཁྱུག་ཡིག (ཐཔེ)

རྒྱུ་ཤིང། /རྗུ་ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒྲིག་ཁ་ཐང་ཕཞྫོ་

ཐཔེ་དེཕ་ཅིག་དྷང་ལཱི་ཟཁྱུག་ཡིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཕཀོཐ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཡ་དྷ་ཀོ་རཥ་

རྒྱུག་རབྷ། /རྗུ་རབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

པཡ་སྤུདྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕརྒྱུ་སྟེ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཤིང་ཅིག

ཅདྷ་ཚུ་ཟགྱོ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤུར། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

(ཐཔེ) ཀཛྷ་གི་ཕཡ་དྷ་རཥ་པཡ་རྒྱུ་ཤིང་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རྒྱུག་རབྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཕཙུགཥ་ནུག

/རྗུ་རབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཟགྱོ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤུར།

/རྗུ ་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྒོ་གཅཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) ར་ཡྫོང་དྷང་རཥ་པཡ་ཆུའི་རྒྱུག་རབྷ་ཅིག་

སྒྲིང་སྒྲི་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒོའི་རྒྱཕ་ཀྱི་སྐེཐ་ན་རཥ་

ཟདུག

པཡ་རྩ་གཞུ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ)

རྒྱུགཥ། /རྗུག/ ༡. (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྒྱུག་གི་ཐྫོདྷ་

རྒྱར་སྒོའི་སྒོ་གུ་རྒྱུ་ཤིང་རྐྱཕ་ནུག

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྒྱུགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

རྒྱུག་ཆུ། /རྗུ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་གངཥ་ཚུ་གུ་

ཚུ་ཏང་དྷང་ཏྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྒྱུགཥ་ཤིག

རཥ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟཕཕ་ནའི་ཆུ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

/རྗུག/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་ཙཐ་ཀྱི་རྩིཥ་སྫོཐ། (ཁ)
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ཐཔེ་ཆའི་རྒྱུགཥ། ཟཆབྷ་གྱི་རྒྱུགཥ། (ཐཔེ) དྷངཥ་

དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་གཉིཥ། (ཐཔེ) གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཀྱིཥ་རྒྱུཐ་

གསུང་དེཥ།

རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞི། /རྒུཥ་རྡེ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ཕའི་རྒྱུཐ་

ན་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་རྒྱུགཥ་ལུདྷ་ནི་ཟེཡ་

སྡེ་གོང་བྷའི་ལྗགཥ་ལཱིང་གདྷང་དེཥ།

རྒྱུཐ། /རྒུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་གཞི། (ཐཔེ)

ཐང་། སྫོཐ་ནའི་རྒྱུཐ། རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་རྒྱུཐ། རྣར་

ཧ་ལཱི་ཟདི་རྒྱུཐ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

ཟབྫོཡ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་ཕཅཥ་ཕཞི། (ཐཔེ) ལྷ་

/རྒུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞུ་རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁང་གི་ཐཔེ་སྒྲོབྷ་དྷང་རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞིའི་ཐཔེ་ཆ་

བྷཐཥ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཞུའི་རྒྱུཐ་ཕཀར་དེཥ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

/རྒུཥ/ ༣. (མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ།

རྒྱུཐ་སྡེ་ཟྫོག་བྷ། /རྒུཥ་རྡེ་ཟྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུཐ་སྡེ་

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་སྫོཕབྷ་ཚུ་ལཱི་རྒྱུཐ་ཕལཐ་གདྷང་

དེཥ།

རྒྱུཐ་སྐུར།

/རྒུཥ་ཀུཥར/ (མིང)

ཕཞི་རཥ་བ་ཕའི་རྒྱུཐ་ཐང་། སྫོཐ་ནའི་རྒྱུཐ་གཉིཥ།
(ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་རྒྱུཐ་སྡེ་ཟྫོག་བྷའི་གཞུང་ཆ་ཙང་

(རྫོང) སྐུར་བྷ་ཐང་

ཅིག་ཕུར་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

རྒྱུཐ་ན། /རྒུཥ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རིགཥ་རཱིཥ། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་ཟེཡ་རྒྱུཐ་སྐུར་ཟཕཐ་དེཥ།

ཁོ་གི་རྒྱུཐ་ན་ཟདི་རྒྱ་གཡ་རཥ་ཨིདྷ།

རྒྱུཐ་ཕརྟག་གཉིཥ། /རྒུཥ་ཎཟ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) རྣར་

/རྒུཥ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་ལཱིང་གི་ཟབྱུང་

ཟབྫོཡ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་སྡེ་ཐགྱེཥ་ན་རྫོ་རྗེའི་རྩ་

ཁུངཥ། (ཁ) ཐཕང་གི་རྒྱུཐ་ན། ལཱིང་གི་རྒྱུཐ་ན།

ཟབྲིང་ནྫོ་ཟབུབྷ་ཕྲག་ལྔ་འྫོཐ་མི་གཉིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཐག་

ཁོ་ཡའི་རྩ་ཕའི་བབྷ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕའི་རྒྱུཐ་རྒྱཥ་ན་ཟབུབྷ་ཕྲག་ཕདུདྷ་འྫོཐ་མི་ཐང་།

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་གདྷང་མི་ཚེ་ཐཕང་གི་རྒྱུཐ་ན་ཟདི་

ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ལུའུ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཐག་ཉིཐ་ཅདྷ་སྦེ་

རྒྱུཐ་བ་བྷ། /རྒུཥ་བ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཔགཥ་ན་

འྫོཐ་ནའི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་གཞུང་ཅིག (ཐཔེ) སྒྲུཕ་

བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ་གིཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐེག་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྒྱུཐ་ཕརྟག་གཉིཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཐུདྷ་གདྷང་

ཆེདྷ་གྱི་ལ་ཕ་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང་ཅིག (ཐཔེ) བབྷཥ་སྡེ་

དེཥ།

ལྔའི་གྲངཥ་སུ་རྒྱུཐ་བ་བྷ་འང་ཚུཐན་ཨིདྷ།

རྒྱུཐ་སྡེ། /རྒུཥ་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་ཕ་སྔགཥ་ཀྱི་

རྒྱུཐ་ཟཛིདྷ། /རྒུཥ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) རིགཥ་རྒྱུཐ་ཐང་

ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་རྒྱུཐ་སྡེ་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་

རིང་ལཱིགཥ་ཟཛིདྷ་མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱུཐ་ཟཛིདྷ་གྱི་

སྫོང་གདྷང་དེཥ།

རྒྱར་ནྫོ།

རྒྱུཐ་སྡེ་གོང་བྷ། /རྒུཥ་རྡེ་གོང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུཐ་སྡེ་

རྒྱུཐ་གཥང་ཕ་སྙིང་ནྫོ། /རྒུཥ་ཥང་ཛྷ་རྙིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཞི་རཥ་རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་རྒྱུཐ་ཐང་། རྣར་ཟབྫོཡ་བ་

ནཌྷ་ཆེདྷ་བི་བྷ་ར་ཐང་། གགཥ་ཛྙཱ་དྷ་ཀུ་མཱ་ཡ།
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དེ་རཥ་རྨ་ རིདྷ་ཆེདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་གྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་འྫོཐ་

ཡ་ཕུར་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

རྒྱུཐ། (ཁ) རྒྱུཐ་གཥང་ཕ་སྙིང་ནྫོ་ལཱི་རྒྱུཐ་སྒྱུ་ཟཕྲུར་དྲ་

རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ། /རྒུཥདྷ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷགོདྷ་ཁང་ཚུ་

ནའི་ཐནར་གཥང་ཕའི་སྙིང་ནྫོ་དེ་ཁོ་ཉིཐ་ངེཥ་ནའི་

རྒྱུདྷ་བྷཆོཐ་ཕུར་ནིའི་སྫོར་ཟདུག

ཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་རྒྱུཐ་གཥང་

དྷང་དུཥ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་གཥྫོར་ཕ་ཕུར་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཕ་སྙིང་ནྫོའི་ཕལཐ་ན་གདྷང་དེཥ།

བྷ་ཕལགཥ་ནཡ་ཕཝག་ནའི་གཎྫོཡབྷ། (ཐཔེ) བྷགོདྷ་

རྒྱུདྷ། /རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་གཅིག་

ཁང་དྷང་ལཱི་རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

རཥ་གཅིག་ལཱི་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཟྫོང་མི་ཅིག (ཁ) ཆུའི་

རྒྱུདྷ་བྷཏཟ། /རྒུཥདྷ་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཥ་ཥའི་

རྒྱུདྷ། རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར་གྱི་རྒྱུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

གཞི་གཅིག་རཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་གཅིག་དྷང་ཟགྱོ་ནིའི་བྷཏཟ་

ང་ཕཅཥ་ཡའི་རབྷ་སྫོར་ཟདི་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་

བྷ།

བྷཥ་སྲུང་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ། /རྒུཥདྷ་ཐུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྒྱུདྷ་སྐྱོང༌། /རྒུཥདྷ་ཅོང/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་

ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁ་མའི་ལཱ་ཟདི་རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་དེ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྔཡ་སྫོར་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་རྒྱུདྷ་

ཡ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སྐྱོང་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྒྱུདྷ་དུ་ཞུགཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ། /རྒུཥདྷ་དུ་ཞུ་པི་ཌེ་བུ/

རྒྱུདྷ་ཆཐ། /རྒུཥདྷ་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཡ་

(མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་སྤང་སྤངཥ་ཏེ་སྒོབྷ་སྤང་བྷ་

ཆཐ་ནི། (ཁ) རྒྱུདྷ་ཆཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཞ་ཆུ་ཟདི་

སྤངཥ་ནའི་ཐགེ་སྫོང་གི་ཟབྲཥ་བུ་ཅིག

རྒྱུདྷ་ཆཐ་ཐྫོ།

རྒྱུདྷ་ཞུགཥ། /རྒུཥདྷ་ཞུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུདྷ་དུ་ཞུགཥ་

རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ། /རྒུཥདྷ་ཆེ་མི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུདྷ་བྷ་

ནའི་ཟབྲཥ་བུ་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཐེག་

ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆུ་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ།

ཐབྷདྷ་གྱི་བྷཐྫོ་ཚུ་དྷང་རཥ་རྒྱུདྷ་ཞུགཥ་ཀྱི་སྐོཡ་

ཆཡན་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་ཆཡན་ལཱི་

རཥ་ལུ་ལ་ཡ་ཕལཐ་ཕཝག་ནུག

རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ།

ཐགུདྷ་ཅུ་ཡྫོཕ་ཟབྱེར།

/གུཥདྷ་ཅུ་ཡྫོཕ་རྗེ/ (མིང)

རྒྱུདྷ་ཞུགཥ་ཟབྲཥ་གདྷཥ། /རྒུཥདྷ་ཞུ་ཌེ་རྣེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཞུགཥ་གདྷཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཟཐྫོཐ་

(རྫོང)

ནགཥ་ཀོ་ཕཤུཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཏགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་རག་

ནའི་སྒོབྷ་སྤང་དྲུག་བྷ་སྤངཥ་ནའི་ཁཡ་ཕཅུ་དྲུག་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་ནའི་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་གྱི་ཤིང་ཅིག

ནའི་རྟྫོགཥ་ན་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་ཐེག་ན་ཐབྷདྷ་ན།

(ཐཔེ) ཐགུདྷ་ཅུ་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་གྱིཥ་ཡཛྷ་གི་ཕཅིང་ཏག་

རྒྱུབྷ་དྷང་ཁྲོར། /རྗུབྷ་དྷང་ཁྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་

རྐྱཕ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་བྷ་

རྒྱུདྷ་བྷཆོཐ། /རྒུཥདྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཧ་རྟག་

ཐང་། ཐྫོདྷ་ཧིང་། བྷཆིདྷ་ན། གློཛྷ། བྷཁར་རྫོག
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བྷཁར་ཅུངབྷ། པྫོཛྷ། ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆང་

རྒྱོ་ཁ་སིཡ་དྲགཥ། /རྗོ་ཁ་སི་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཕམྫོག)

ཁ་འྫོཐ།

ཟདི་རྒྱོ་ཁ་སིཡ་དྲགཥ་ཟདུག

ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་རྒྱུབྷ་དྷང་ཁྲོར་ཚུ་མེཐན་ཏར་ནིའི་ཉེདྷ་
རྒྱུ་ཁུ།

རྒྱོ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་ལཱ་བང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་

(རྫོང) རྒྱུ་བྷ་ཕརྒྱང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/རྗུ་ཁུ/ (མིང)

རྒྱོ་མིག /རྗོ་མི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཕམྫོག) མིག་ཎྫོ་ཟཐྫོཐ་

ཕྱེ་ཐང་ཁྲག་དྷང་ཨེ་བྷ་ཚྭ་ཚུ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཆགཥ་ཤིག་ཤི་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་མིག་ཎྫོ་ཟདི་

ཟདུཡ་ཟདུཡཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུ་བྷ་དྷང་རྒྱུ་ཁུ་ལུགཥ་

རྒྱོ་མིག་སྦེ་ཐཀྱུཥ་རིངབྷྫོ་ཟདུག

ལྫོབྷ་སྦེ་བླུགཥ་ནུག

རྒྱོ་མིག་ཤིག་ཤི།

རྒྱུཥ། /རྗུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུཥ་ཆ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཥ་

ཁོ་གི་མིག་ཎྫོ་རྒྱོ་མིག་ཤིག་ཤི་སྦེ་ཟདུག

ཁྲོབྷ་གྱི་རྒྱུཥ། རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྒྱུཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྒྱོ་གཉིཐ།

(ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདིའི་སྐོཡ་རཥ་ང་ལཱི་རྒྱུཥ་འྫོཐ།

རྒྱོ་དྲི།

ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) (ཕམྫོག) རྒྱོ་རྐྱཕ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་

བྷཥ།

བྷཙདྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཀྱི་

རྒྱོ་ཟཐྫོཐ་ཆེ་དྲགཥ།

ཕདེ་ཕ་མྱྫོངཥ་ནའི་སྫོཐ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་རྒྱོ་

/རྗོ་རྡེ་ཆེ་ཉ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) (ཕམྫོག)

རྒྱོ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐགཟ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་

རྐྱཕ་དེཥ།

རྒྱོ་ཟཐྫོཐ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རྗོ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) (ཕམྫོག) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་བྱེ་ནི།

ཟདྲ།

/རྗོ་དྲི/ (མིང)

ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) གོ་ར་བྷགུ་རཥ་་རྒྱོ་དྲི་བྷདྷབྷཥ་

རྒྱོ། /རྗོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) པྫོ་བྷཙདྷ་ཟདི་བྷྫོ་

རྒྱོ་ཟེ། /རྗོ་ཟེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཕམྫོག) རྒྱོ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་

(བྷ) (ཆོཥ) (ཕམྫོག) རྒྱོ་ཐང་ཟདྲ།

/རྗོཥ/ (བ)

(རྫོང) (ཕམྫོག) རྒྱོ་རྐྱཕ་

རྒྱོ་གཉིཐ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཆ་མེཐ་ནའི་ཥ་ཁ་ལཱི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕལར་ཟགྱོ་

ཕརྒྱོཥ།

/རྗོ་རྙི/ (མིང)

ཙཡཛྷ་ཐ་རྫོག་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཉིཐ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

རྒྱུཥ་ཆ། /རྗུ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) རྒྱུཥ་

/རྗོ/ (བ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཕམྫོག)

མིག་ཎྫོ་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཤིག་ཤི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཆའི་རྒྱུཥ། རབྷ་གྱི་རྒྱུཥ། མིའི་རྒྱུཥ། རིའི་རྒྱུཥ།

ཕརྒྱོ།

/རྗོ་མི་ཤི་ཤི/

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐགཟ་མིའི་པྫོ་རྒཥ། (ཐཔེ) ཁོ་

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) (ཕམྫོག) རྒྱོ་ཐང་

ཟདི་རྒྱོ་ཟེ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
རྒྱོ་ཟེབྷྫོ།

རྒྱོ་ཁྱིབྷ། /རྗོ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) རྒྱོ་རྐྱཕ་ཥའི་

/རྗོ་ཟེབྷ (ཁྱཐ)

(རྫོང) (ཕམྫོག) རྒྱོ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐགཟ་མིའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) རྒྱོ་ཟེ་

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རྒྱོ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཟགྱོ་དེཥ།

ཐང་རྒྱོ་ཟེབྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་ནུག

རྒྱོ་པྫོག /རྗོ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) རྒྱོ་ཐེངཥ། (ཐཔེ)

ལྒང་ཕུ། /རྒང་ཕུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

རྒྱོ་པྫོག་གཅིག་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཆགཥ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་ཕཥག་
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ཥའི་སྫོཐ་རྩབྷ་ཁུག་ཕཟུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལྒང་ཕུ་དྷང་

བྷཇུག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) རྟ་དྲེརན་

ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང།

ཟདི་གིཥ་ཁོ་ཡའི་ལྫོ་བྷཚཡ་ཟདི་འང་སྒ་ཕཡ་དྷང་

/རྒང་ཕུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགྱིཕ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

ཕཀར་ནུག

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྩབྷ་ཁུག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

སྒ་ཕཡ།

ཁཡ་རླུང་ཟཕུ་རྐྱཕ་ཐ་ཕསྣཡ་ཏེ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་
/རྒ/ (མིང)

སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

(རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ནི་ཐང་ཕཝྫོདྷ་

སྒ་བྷ་ཤིང།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྟ་ཐང་གའག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒར་ཎྫོ་

(རྫོང) ཥ་ཆཐ་རཱིཐ་ཆཐ་

ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་ནགཥ་ཀོ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

ཕཟུང་ཅིག (ཁ) སྒ་ལཱི་ཁར་སྒ་ཐང་ཝྫོདྷ་སྒ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ལཱིངབྷ་དྷང་ལཱི་སྒ་བྷ་ཤིང་སྐྱེཥ་ནུག

འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྟ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་དེཥ།

སྒ་ལདྷ། /རྒ་ཤེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒ་གུ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་

སྒ་ཁེཕཥ། /རྒ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕཝྫོདྷ་རྟ་གི་སྒའི་

ནའི་ལདྷ། (ཐཔེ) སྒ་ལདྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

ཕྱི་རཥ་རྐྱཕ་ནིའི་ཁེཕཥ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕཝྫོདྷ་རྟ་གུ་

སྒ་ཤིང་། /རྒ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) སྒ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཤིང་།

གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་སྒ་ཁེཕཥ་རྐྱཕ་ནུག
/རྒ་ཆ/ (མིང)

/རྒ་བྷ་ཤིང/ (མིང)

དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ནགཥ་ཀོ་སྟུག་ནག་ན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཁཡ་ཤིང་ཐང་ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཀར་མིའི་ཕཤེཐ་

སྒ་ཆ།

(རྫོང) ཕརཐ་ཐྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཕཡ་དྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་སྒ་ཕཡ་ཕརྒྱངཥ་ཏེ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ལྒང་ཕུ་ཟཕུ་དེཥ།
སྒ།

/རྒ་ཕ/ (མིང)

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་སྒ་ཤིང་ཟཙྫོར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་

(རྫོང) རྟའི་སྒ་ཐང་དེ་ཐང་ཟབྲེར་

ནཥ།

ཕའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐ་

སྒ་གལྫོག /རྒ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྒའི་གའཥ་གའྫོདྷ་

རིཥ་རཥ་རྟའི་སྒ་ཆ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

གཉིཥ་ལཱི་བའི་གལྫོགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྒ་ཆཥ། /རྒ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) སྒ་ཆ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) སྒ་གལྫོག་ཟདི་ཙཐ་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་

རྟའི་སྒ་ཆཥ་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕཝག

ཐགོ།

སྒ་སྟདྷ། /རྒ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) སྒའི་ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་ནིའི་

སྒ་སར། /རྒ་ཧེ/ (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

གཐདྷ། (ཐཔེ) རྟ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་ཐ་སྒ་སྟདྷ་ཐིང་ཐགོ།

སྒ་ཕརྒྱང་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་

སྒ་ཏག /རྒ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཏག་ཐང། གློ་

ཥཡ་ཟཐྫོབྷཥ་ན་སྒ་སར་ཏེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཏགསཐ་ཏག དེ་རཥ་ཁར་ཏག་ཚུ་ལཱི་སཕ་སྫོར་

སྒང༌།

ཅིག (ཐཔེ) རྟའི་སྒ་ཏག་ག་ཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕསབྷ་

/རྒང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སྒང་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྒང་སྫོབྷ་ཅིག་གུ་ཐཡ་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

ཐགོ།

/རྒང/ ༢. (ཁྱཐ)

སྒ་ཕཡ་དྷ། /རྒ་ཕ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་སྒ་གུ་ཐང་སྒ་

སྒང་ཎྫོ།
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(ཆོཥ) ཕསྒང་ཐང་ཟདྲ།

/རྒང་ཎྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རིའི་རྫོགཥ་རཥ་པཡ་
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ཥ་ཆའི་ཐབྱིཕཥ་སྫོ་ཎྫོཥ་ཎྫོཥ་སྦེ་ཏྫོདྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཐབྷག་མིའི་སྒཡ་ཟདུག

སྒང་ཎྫོ་གུ་ཨེ་ཎྫོ་མེ་ཎྫོག ་ལཡ་ནུག
སྒང་གལྫོང༌།

/རྒང་ལྫོང/ (མིང)

སྒཡ་ཕཅཟ།

(རྫོང) བྷཏྫོ་ཕའི་སྒང་

ན་སྤུཕཥ་ནི། (ཁ) སྒཡ་ཕཅཟ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཏངཥ། (ཐཔེ) སྒང་གལྫོང་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་
སྒང་ཕམདྷ།

/རྒང་ཙེདྷ/ (མིང)

དྷྫོཡ་རྫིན་ཚུ་རབྷ་ཁ་ལཱི་སྒཡ་ཕཅཟ་དེཥ།
སྒཡ་ཆགཥ།

(རྫོང) སྒང་གུ་གདྷཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རི་གུ་ལ་ཕལརན་ཚུ་སྒཡ་

(རྫོང) ཧ་སྦུ་ཐང་སྒར་

ཆགཥ་ཐྫོ།

ཚིགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་སྒང་

སྒཡ་ཟཆཟ།

ཚིགཥ་གུ་རྨ་ ཅིག་ཏྫོདྷ་ནུག
སྒབྷ།

/རྒབྷ/ (མིང)

(རྫོང) སྒྲོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཅ་ར་

/རྒབྷ་ཅོ/ (མིང)

(རྫོང) ཉིབྷ་ཕསྫོ་སྫོཐ་ནི་

/རྒབྷ་དྲི/ (མིང)

(རྫོང) སྒྲོབྷ་ཆུང་ཀུ།

/རྒཟ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) སྒཡ་དྷང་སྫོཐ་

ཐནྫོདྷ་གཥཡན་ཅིག་ཕཀར་ནུག
སྒར་ཎྫོ།

(རྫོང) ཟཐྫོབྷཥ་ན་དྷང་རཥ་

/རྒེ་་ཎྫོ/ (མིང)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྒྱཕ།

(ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཧ་ལཱི་སྒར་ཎྫོ་ཁཡ་ཟཕག་ཟགྱོ་

དེཥ།

སྒབྷ་དྲི་བྷདྷབྷ་ཟྫོང་།
/རྒཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཐང་ཕུ་རྒྱར་ནྫོའི་ཕག་

མི་ཚུ་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱི་སྒཡ་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཟཁྱུ་སྟེ་བྷ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་
སྒཡ།

/རྒཟན/ (མིང)

སྒཡ་ཐནྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལྕགཥ་ཀྱི་སྒབྷ་ཆུང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་

སྒབྷ་དྲི།

སྒཡན།

(རྫོང) སྒཡན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕལར་ཏེ་ཟྫོང་སྫོར་ཟདུག

ཧང་རྒཥ་སྒབྷ་སྐྱོཡ་དྷང་ཉིབྷ་ཕསྫོ་སྫོཐ་ནུག

ཟདུག

/རྒཟ་ན/ (མིང)

ཞུ་སྟེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་སྒཡ་ན་ཆ་ཁྱཕ་གཡུཥ་

ཕྱི་རཥ་སྟེགཥ་ཟཐེཕ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
/རྒབྷ་ཆུང/ (མིང)

སྒཡ་ན།

(ཐ) (ཆོཥ) སྒཡ་ཕཅཟ་

ཁོ་གི་ཧ་རྒཥ་ཟདི་དེ་ཕསྒང་སྒཡ་ན་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐང་ཅ་ར་ཚུ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཁྱིབྷ་བྷ་ཁྱིབྷ་གྱི་

སྒབྷ་ཆུང༌།

/རྒཟ་ཆཟ/ (བ)

ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་སྒབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝག
སྒབྷ་སྐྱོཡ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ན་སྤུཕཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) སྒཡ་ཆགཥ་

དྷང་སྒང་ཕམདྷ་ཕཀཟ་གདྷ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག
/རྒང་ཚི/ (མིང)

/རྒཟ་ཆཟ/ (བ)

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གུཡ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕཅགཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི་ཕམདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་
སྒང་ཚིགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གུཡ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐང་ཐབྷཟ་ཕའི་གལྫོང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་
ཟདུག

/རྒཟ་ཅཟ/ (བ)

སྒར་ན།

(རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་སྫོཐ་

/རྒེ་ན/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སྒར་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ངེ་གི་སྒར་ན་ལཱི་ཁུཡ་ཆ་འྫོཐ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྤུཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/རྒེ་ན/ ༢. (མིང)
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(རྫོང) གམང་ཆུ་ཐང་ཡྫོང་ཆུ་ཚུ་ཆུའི་

304
གཞུང་ཁ་སྟྫོཡ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྦུག་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་

སྒེ་འྫོཥ།

ལུ་ལ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

(ཐཔེ) ཐུགན་དྷང་སྒེ་འྫོཥ་བླུགཥ་ཐ།

ནའི་ཥ་སྟྫོང། (ཐཔེ) གམང་ཆུའི་སྒར་ན་ལཱི་ཆུ་ཤིང་
སྒར་ཚིགཥ།

/རྒེ་ཚི/ (མིང)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྒྱཕ་

སྒེཡ།

(རྫོང) བྷཡ་ར་ཞིདྷབྷ་

ཟཕཐ་དེཥ།
སྒེཡ་ཐྫོདྷ།

སྤང་དྷང་རྟ་ཅིག་སྒར་རིར་སྒྱུཡ་དེཥ།
/རྒ་ཌི/ (མིང)

སྒེཡ་སྡེ།

སྒར་ཎྫོ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཕཞུཐ་དེ་པྫོཛྷ་གུ་

/རྒེ་རི་བྷ་རི/ (མིང)

སྒརན།

/རྒེའེན/ (མིང)

ཙང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(རྫོང) སྒར་

སྒེཡ་ན།

/རྒུ/

(རྫོང) སྒར་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྒེཡ་ཐཕང༌།

སྒེཡ་ཟཁོཡ།

/རྒེཡ་ཁོཡ/ (མིང)

(རྫོང) སྒེཡ་གྱི་མིང་

ཏྫོག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྒུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྒེཡ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་ཟགྱོ་དེཥ།

སྒུགཥ་ཤིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་སྒུགཥ་ཤིག
/རྒུ/ (བ)

(རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་

/རྒེཡ་ཐཕང/ (མིང)

ནའི་ཥ་གཞི་ཟདི་ཕམྫོང་ཐ་ནུག

(ཐཔེ) ང་རབྷ་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་སྒུག་ཐྫོ།

སྒུཡ།

(རྫོང) གཞུང་གི་མེདྷ་ནཡ་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཐཕང་ཙཐ། (ཐཔེ) སྒེཡ་ཐཕང་ལཱི་འྫོཐ་

(བ) (ཐ) (རྫོང) གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་དུཥ་

/རྒུ/

/རྒེཡ་ན/ (མིང)

ཟདི་སྒེཡ་ན་གིཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཙྫོཐ་བྷ་ཟབྱུང་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཁ) སྒུག་ཐྫོ།
སྒུགཥ།

(རྫོང) གཞུང་གི་མེདྷ་ནཡ་

ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁ་ཟཕག་གི་ལཱ་

ཧའི་གི་སྒརན་གུ་ཧ་ལཱི་ཟཕག་སྟེ་ཟདུག
སྒུག

/རྒེཡ་རྡེ/ (མིང)

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་སྒེཡ་སྡེའི་ཡིག་

རིར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་སྒར་རིར་
བྷཡ་རིར་སྒྱུཡ་དེཥ།

(རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོའི་

ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཡིག་ཙང་ཕཙུགཥ་ཏྫོག་རཥ་ལཱ་

རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་སྒ་ཟདྲིར་རྐྱཕ་སྟེ་
སྒར་རིར་བྷཡ་རིར།

/རྒེཡ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) ཁོ་སྒེཡ་ཐྫོདྷ་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་དེཥ།

(རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་གི་

ཁུཡ་ཆ་ག་ཡ་སྤུཐ་ཕཎང་ཐ་ནུག

(རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་སྒེཡ་གྱི་ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱ་

རཥ་སྒར་ཎྫོ་པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ཏེ་ཕསྒྲིར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
སྒ་ཟདྲིར།

/རྒེ/ (མིང)

(ཁ) སྒེཡ་གྱི་ཥ་ཆ། སྒེཡ་གྱི་ཁྱིབྷ། སྒེཡ་གྱི་སྫོཕ་གྲྭ་

ཚིགཥ་གུ་སྫོ་དྲང་ནི་མི་ཟྫོང་།
/རྒེ་རི/ (མིང)

(རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་

འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཏྫོག་ཐིང་ངེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་སྒར་ནའི་རཱི་ཎྫོའི་ཚིགཥ། (ཐཔེ) སྒར་
སྒར་རིར།

/རྒུ་འྫོཥ/ (མིང)

སྒོ།

(ཐ/སྐུར) (རྫོང) གཟུགཥ་བྷཡ་

/རྒོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) དྷང་དྷ་ཟཛུར་ཥ་ཐང་ཏྫོདྷ་

ཟགྱོ་ཥ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་སྒོ་ར་

ཕཀུགན་ནི། བྷགུ་ཎྫོ་བྷཡ་སྒུཡ་ཞིག (ཁ) སྒུཡ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕསབྷཥ་

ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་གཟུགཥ་བྷཡ་སྒུཡ་ཐྫོ།

ཕཝག་ནུག
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/རྒོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཉེཥ་ཅདྷ་ཚུ་

སྐཕཥ་གའཥ་གའྫོདྷ་གྱི་ཀཛྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཡ་ཎྫོ་ཁཡ་

ལབྷཥ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨེདྷ་ཎ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་རྒྱུ་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་

ཕའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཉེཥ་ཅདྷ་གི་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་
སྒོ་རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག
སྒོ་ཁྱབྷཥ།

/རྒོ་ཆབྷ/

ཀུ་ཅིག་སྒོདྷ་ཐེ་གུ་རཥ་རྐངབྷ་ཏྫོགཥ་ཏེ་ཟགྱེར་
ཟགྱོ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་

སྒོ་ཐཡ།

གཞིཥ་ཚུའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་གའཕ་ཀྱི་ཟྫོག་རཥ་པཡ་

ཕཎགཥ་ནའི་ཐཡ། (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་རྩིཛྷ་ཐ་སྒོ་ཐཡ་

བྱེ་བྷཐཟ་སྟག་གཟིག་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་མི་སྫོཐ་ཥ་ཐང་ཅ་

ཕཎགཥ་ཐགོ།

ར་ཕཝག་ཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་སྒོ་

སྒོ་དྷྫོཡ།

ཁྱབྷཥ་དྷང་ར་སྫོཐ་ནུག
སྒོ་ཁ།

/རྒོ་ཁ/ (མིང)

སྒོ་ཁྱི།

/རྒོ་ཁི/ (མིང)

(རྫོང) སྒོའི་ཕྱི་ཁ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཅདྷ། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཡང་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་བྱིདྷ་

སྒོ་དྷྫོཡ་སདྷ་ཁང༌།

ཏེ་གཥྫོ་མིའི་ཡྫོ་ཁྱི། (ཐཔེ) སྒོ་ཁྱི་ཟདྲྫོག་སི་སི་ཅིག་

/རྒོ་ཌི/ (མིང)

(རྫོང) སྒོའི་རྒྱཕ་ཁ། (ཐཔེ) སྒོ་

ཁང་དྷང་ཕཀར་ནུག
སྒོ་ཕྱུགཥ།

(རྫོང) སྒོ་ཅུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་སྒོ་སྒྲིག་དྷང་རཥ་ཕལ་སྫོཐ་
ནུག

སྒོ་ཅུང།

/རྒོ་ཅུ/ (མིང)

སྒོདྷ་ཐེ།

/རྒོཥདྷ་ཐེ/ (མིང)

/རྒོ་ཕ/ (མིང)

སྒོ་བང༌།

/རྒོ་ཇང/ (མིང)

(རྫོང) སྒོའི་ཕཡ་དྷ། (ཐཔེ) སྒོ་
(རྫོང) ཡིག་ཙང་ཚུའི་སྒོའི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སཡ་ཕའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་རུ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་ལཱི་སྒོ་ཅུང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་
/རྒོ་ཐེབྷ/ (མིང)

སྒོ་ཕཡ།

(ཆོཥ) སྒོ་དྷྫོཡ་ཐང་ཟདྲ།

གུ་རཥ་པཡ་གོ་གདྷཥ་ཐང་ཥ་གོ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་

ཐང་ཟྫོཐ་པྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཛིང་ཐང་ཀ་ཅུང་ཚུ་ཕཞྫོ་

སྒོ་ཐེབྷ།

/རྒོ་ཆུ/ (མིང)

ཕཡ་དྷང་ཡྫོ་ཁྱི་ར་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་རླུང་གི་རྒྱུ་ཕ་

ཕཞི་ཟདུག

(རྫོང) སྒོ་

ཁ་ཙ་རྐང་དྷཐ་ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་དྷྫོཡ་ཚུ་སྒོ་དྷྫོཡ་སདྷ་

རྒྱཕ་ལཱི་ཡྫོ་ཁྱི་ཅིག་ར་སྫོཐ་ནུག
སྒོ་སྒྲིག

/རྒོ་དྷྫོཡ་རྨེདྷ་ཁང/ (མིང)

དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཥ། (ཐཔེ)

གིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ནི་ཟཕཐ་ཡི།
/རྒོ་རྗཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཨོབྷ་ཐང་བྷཡ་ར་

/རྒོ་དྷྫོཡ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སྒོ་ཁ་ལཱི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྫོཐ་ནུག

སྒོ་རྒྱཕ།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་གུ་

/རྒོ་ཐཟ/ (མིང)

རུའི་སྒོ་གུ་སྒོ་བང་རུ་སཡ་ཕཝག་ནུག
སྒོ་ཟབྱེཐ།

(རྫོང) སྒོདྷ་ཐེ་ཐང་ཟདྲ།

/རྒོ་རྗེ/ (མིང)

(རྫོང) ཟགོ་ཟབྱེཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁ་མ་ཞབྷ་གཥཡན་ཅིག་སྒོ་ཟབྱེཐ་བྷཚཐ་

(ཐཔེ) སྒོ་ཐེབྷ་གུ་རཥ་རྐངབྷ་ཏྫོག་ཏེ་ཟགྱེར་ཟྫོང་།

གདྷང་ནུག

(རྫོང) སྒོ་གི་སྒྲིག་ཁའི་

སྒོ་ཟབྱེཐ་རྟེདྷ་ཟབྲེར།
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/རྒོ་རྗེ་ཏེདྷ་ཌེ/ (མིང)

(རྫོང) ཡིག་
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ཙང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥཡན་སྒོ་ཕྱེ་ནིའི་བྷཚཐ་སྒོ།

ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་ཕལར་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སྒོ་ཕལར་

ཞུ་དེཥ།

ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཞབྷ་གྱི་སྒོ་ཟབྱེཐ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་

སྒོ་ཡིག

/རྒོ་ཡི/ (མིང)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་སྒོ་

(རྫོང) སྒོ་བང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྒོ་སྲུང༌།

ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཙྫོང་ཁང་ཚུ་ག་ཡ་སྒོ་ཡིག་ཕཎགཥ་ཏེ་
ཟདུག

སྒོ་འྫོར།

/རྒོ་འྫོཥ/ (མིང)

སྒོ་ཡ་སྒོ།

/རྒོ་ཡ་རྒོ/ (མིང)

སྒོ་སྲུངབྷ།

(རྫོང) སྒོ་ཡཥ་ཐང་ཟདྲ།
(རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྒོ་གུ་སྒོ་སྲུངབྷ་སཡ་ཕཝག་
ནུག

སྒོ་སྲུངན།

(རྫོང) སྒོ་གུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་

སྒོ་གསུབྷ།

(རྫོང) སྒོ་ཁ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་

(རྫོང) ཏྫོག་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/རྒོ ་ཤི/ (མིང)

ཟཙར་ཐགོ།
སྒོག་རྫོག

(རྫོང) སྒོ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་གའཥ་

གསུབྷ་བླུགཥ་ཐ།
སྒ་བྷགུ།

ཤིང་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
/རྒོ ་ཤེ/ ༡. (མིང)

(མིང) (རྫོང) སྒོགན་གི་རྩཛྷ་གོང་

/རྒཟ་རྒུ/

(མིང) (རྫོང) སྒ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

གོང་ཏག་ཕཎགཥ་ཥའི་ཆ། (ཐཔེ) སྒ་གུ་རཥ་ཏགན་

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་སྒོ་

སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཕཎགཥ་ཐགོ།

ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་ཕལར་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སྒོ་

སྒ་བྷཇུག

ཕལར་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/རྒོ ་ཤེ/ ༢. (བ)

/རྒོཟྫོ་རྫོ/

ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་སྒོག་རྫོག་

ཐང་གའྫོདྷ་རཥ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཤིང་། (ཐཔེ) སྒོའི་སྒོ་
སྒོ་ཕལར།

(རྫོང) བ་ཕ་ལཱིཥ་ཀྱི་སྒོ་

(ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་སྒོ་གསུབྷ་གུཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཕག་

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཥབྷ་ན་ཕཞང་ནྫོའི་སྒོ་

སྒོ་ཤིང༌།

/རྒོ་སུབྷ/ (མིང)

ཐང་། སྨྲ་ཕ་ངག་གི་སྒོ། དྲདྷ་ན་ཡིཐ་ཀྱི་སྒོ་གསུབྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་སྒོ་རཥ་ཟཛུར་ཏེ་ཟྫོང་ནུག

རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(རྫོང) པྫོ་བྲང་ཐང་རྫོང་

སྒོ་ཁཡ་སྒོ་སྲུངན་གསུབྷ་ཟདུག

གྱི་སྒོ་ཡཥ་ཅིག་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག

/རྒོ་ལུ/ ༢. (མིང)

/རྒོ་སུང/ (མིང)

གཞིཥ་ཚུའི་སྒོ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) རྫོང་གི་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་གུ་གོཥ་ཆེདྷ་
/རྒོ་ལུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕགེགཥ་ཐང་

སྒོའི་གུ་སཡ་ཕཝག་མིའི་སྔགཥ་ཡིག་ཐང་སྐུ་ནཡ་

ཁཡ་ཐབྷག་མི་ཅིག་ཟདུག

སྒོ་རཥ།

/རྒོ་སུབྷ/ (མིང)

ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུའི་གདྷྫོཐ་ན་རཥ་ཕཟླྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གཞིཥ་ཚུའི་ཟཛུར་སྒོ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྒོ་ཡ་སྒོ་
/རྒོ་རུ/ (མིང)

(རྫོང) སྒོ་སྲུངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གི་བྷ་སྒོ་གུ་སྒོ་སྲུང་སཡ་ཕཝག་ནུག

(ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྒོ་འྫོར་ཕཙེབྷ་དེཥ།

སྒོ་ཡཥ།

/རྒོ་སུང/ (མིང)

/རྒཟ་རྗུ/

(མིང) (རྫོང) སྒ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

སཐ་ཏག་ཕཎགཥ་ཥའི་ཆ། (ཐཔེ) རྟ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་ཐ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་སྒོ་

སྒ་བྷཇུག་ཐང་སྒ་བྷགུ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་རྐྱཕ་ཐགོ།

306

307
སྒང་བྷགུ།

/རྒང་རྒུ/

(མིང) (རྫོང) སྒང་གི་བྷགུ་ཎྫོ།

བྷ་ཕཎྫོགན་ཐ་ལྕེ་ཎ་ཟཏྫོདྷ་མི་སྒོགན་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་

(ཐཔེ) སྒང་བྷགུ་ཁཛྷ་ཆགཥ་ནུག

སྒང་བྷཇུག

/རྒང་རྗུ/

དྷབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཐགུདྷ་སྒོགན་ལུ་

(མིང) (རྫོང) སྒང་གི་བྷཇུག་ཎྫོ།

ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

(ཐཔེ) སྒང་བྷཇུག་ལཱི་བྷཙྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཆགཥ་ནུག

སྒོག་པྫོཡ།

/རྒོག་པྫོ/ (མིང)

སྒོང་རྫོག

(རྫོང) ཤིང་གི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

རིགཥ་ཚུ་གིཥ་ཟབུཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཕྱུ་གུའི་རྒྱུ་

ཅིག (ཐཔེ) སྒོག་པྫོཡ་དྷང་ཨེ་རཥ་ཟདེགཥ་ཕཝག་
སྒོགན།

/རྒོཟྫོན/ (མིང)

ཐབྱིཕཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཐང་ཐཀྱུ་ཐཀྱུ་དྷཡ་དྷ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕྱི་རཥ་ནགཥ་ཀོ་ཐང་དྷང་རཥ་ལྕེ་ཎ་

(རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཐང་ཨེ་རཥ་

ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བའི་སྒོང་རྫོག ཟབུན་

དྷང་རཥ་སྫོཡ་སྦེ་བླུགཥ་ཕཏུཕ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

གི་གོང་རྫོག སྦུར་གྱི་སྒོང་རྫོག འི་སྒོང་རྫོག

ཕཎྫོགན་ཐ་དྲིབྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་མིག་ཎྫོ་ཙ་མི་ཅིག

སངབྷ་གི་སྒོང་རྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བའི་ཙང་

(ཁ) སྒོགན་ལཱི་རྒྱ་གཡ་སྒོགན་ཐང་། ཐགུདྷ་སྒོག

དྷང་སྒོང་རྫོག་ལུ་ལ་ཟབུཐ་ཕཝག་ནུག

བྱཱཡ་སྒོག དུང་སྒོག ཀི་ཅུ་སྒོགན། སྐྱ་སྒོག་ཟེཡ་

སྒོངཥ།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་སྒོགན་ལུ་ལ་
སྐྱེཥ་ནུག
སྒོང༌།

/རྒོང/ (བ)

སྒོབྷ།

/རྗ་ག་རྒོན/ (མིང)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་

/རྒོབྷ/ ༢. (བ)

(ཐ) (རྫོང) ཡུར་གཅིག་ལཱི་ཐམིགཥ་

ཏེ་སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ལྷ་
སྒོབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ཞི་གདྷཥ་སྒོབྷ་ཐྫོ།

གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་རྒྱ་གཡ་སྒོགན་
/རྒུཥདྷ་རྒོ/ (མིང)

(ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་འང་

རཱིང་ང་ཕཞྫོཐ་ན་སྒོབྷ་ཐྫོ།

རཥ་ཕྱི་རིབྷ་དྷང་རིབྷ་སྦེ་ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྒོན་

ཐགུདྷ་སྒོག

/རྒོབྷ/ ༡. (བ)

ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་ག་དེབྷ་ཅིག་ཕསྐྱར་

གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་

བླུགཥ་ནུག

(བ) (སྐུར) (རྫོང) སྒོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རཥ་འང་དུ་དྲདྷ་ཏེ་གོབྷཥ་གཤིཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སྒོབྷ་

(ཁ) སྒོང་ཐྫོ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་རཥ་ཧའི་གིཥ་ཐཡ་ཚི་སྒོང་

རྒྱ་གཡ་སྒོགན།

/རྒོང/

སྒོང་ཤིག (ཐཔེ) སྐུཐན་སྒོངཥ་ཤིག

(ཐ) (རྫོང) གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཕཞྫོ་ནི།

ཐྫོ།

(རྫོང) བ་ཐང་སྦུར་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐང་སྫོག་ཆགཥ་བྷྫོའི་

ཕའི་པྫོཡན་ཁཕ་ཎྫོ་ཅདྷབྷ་སྐེ་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་འྫོཐ་མི་
ནུག

/རྒོང་རྫོ/ (མིང)

/རྒོབྷ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) ཡུར་གཅིག་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་

སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག

(རྫོང) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཆུ་ཙྫོཐ་གཅིག་གི་རིང་སྒོབྷ་རྐྱཕ་

ལཱི་ཟཐཕ་བྷ་དུང་ཅུང་གི་ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་

དེཥ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་འཡ་ཐང་བྷཡ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་ཟཐཕ་

སྒོབྷ་གྲྭ།
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/རྒོབྷ་ཋ/ (མིང)

(རྫོང) སྒོབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་
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ཕཞུགཥ་ཥའི་གདྷཥ། (ཐཔེ) སྒོབྷ་གྲྭ་དྷང་སྒོབྷ་ཆེདྷ་

རིབྷ་ན། (ཐཔེ) སྒོབྷ་སྒོབྷ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་རྐྱཕ་

སྒོབྷ་ཆེདྷ།

སྒོབྷ་རབྷ།

ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ནུག

/རྒོབྷ་ཆེ/ (མིང)

ཐགོ།

(རྫོང) སྒོབྷ་སྒྲུཕ་ཀྱི་

བྷཥ་ལུདྷ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནའི་རྣར་ཟབྫོཡ་ན་ཐང་གྲུཕ་

སྒོབྷ་ཏག

/རྒོབྷ་ཏ/

ཕཟུབྷ་སྦེ་སྒོབྷ་ནའི་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྒོབྷ་རབྷ་ཟདི་
རབྷ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

སྒོཡ།

སྐཕཥ་ལཱི་གཟ་གའཥ་ན་རཥ་བྷཡ་སེ་སྐོཡ་རྐྱཕ་

/རྒོབྷ་རྡེ/ ༡. (མིང)

/རྒོ/ ༢. (བ)

(རྫོང) སྒྲུཕ་གྲྭ། (ཐཔེ)

ཕྫོགཥ་ལཱི་སྒོཡ་ཏེ་འཡ་སི།
སྒོཡ་སྒོ།

(རྫོང) སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་

སྒོཡ་ལཕ།

(མིང) (ཆོཥ) སྒོབྷ་རབྷ་གྱི་

(རྫོང) རབྷ་ཕྲང་སྟེ་མེདྷ་

ཟཁོཡ་རབྷ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་སྒོཡ་ལཕ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

དྷ་ཤེཥ་སྒྲིཕ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་ཕ། (ཁ) ཉོདྷ་སྒྲིཕ་ཕཅུ་དྲུག་

ཟདུག

ཐང་ཤེཥ་སྒྲིཕ་ཕརྒྱ་ཐང་ཕརྒྱཐ།
/རྒོབྷ་ཝ/ (མིང)

/རྒོ་ཎཕ/ (ཁྱཐ)

ནཡ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་གའྫོ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་

སྤང་བ་ངོ་བྷ་ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཀྱི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཐང་། འང་

སྒོབྷ་ཞྭ།

(ཁྱཐ) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་རིར་རི་

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།

ཆེདྷ་ཚུ་ཆོ་གུ་གཎང་དེཥ།
/རྒོབྷ་ནང/

/རྒོ་རྒོ/ (ཁྱཐ)

སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གྱར་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཅཐ་དེ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་བྷགོདྷ་སྡེ། (ཐཔེ) སྒོབྷ་སྡེ་གི་སྒོབྷ་
སྒོབྷ་སྤང།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕསྒྱིཡ་

ནི། (ཁ) སྒོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གཐྫོང་ནུཕ་

སྒོབྷ་སྡེ་དྷང་ལཱི་བྷཙབྷཥ་ན་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ནུག
/རྒོབྷ་རྡེ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་རིར་རི།

ཁོ་གིཥ་ཐཡ་ཚི་སྒོཡ་ཅིག་ཉོ་དེཥ།

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སྒོབྷ་ཏག་ཅིག་ཕཞེཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་

སྒོབྷ་སྡེ།

/རྒོ/ ༡. (མིང)

(ཁ) ཐཡ་ཚི་སྒོཡ། ར་ཕུག་སྒོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

སྟེ་ཕཞེཥ་ནིའི་དྷ་ཕཞཟ་སྐེཐ་ཡགཥ་ཕཟུབྷ་ཅིག
ནུག

(ཆོཥ) ཕཐག་མེཐ་

བྷངོདྷ་སུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ག་བྷཏྫོང་ཐྫོ་

ཏྫོཕ་ཚུ། (ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ལཱི་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཅིག་སྒོབྷ་གདྷང་
ཕཞུགཥ་ནུག་

/རྒོབྷ་རབྷ/ (མིང)

སྒོཡ་ཐིག

(རྫོང) བབྷ་ཐང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་

/རྒོ་ཐི/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་རིར་

རི། (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་གིཥ་ཡཥ་གུ་སྒོཡ་ཐིག་ཅིག་

གིཥ་ཕཞེཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐབུ་ཞྭ་ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་

བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཐང་སྨུགན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟླ་གབྷ་རྩེ་

/རྒོ་་ཐི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཟཕའི་སྦུག་ལཱི་བྲིཥ་འྫོཐ་

ཅདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་གདྷང་ཥ་ལཱི་བབྷ་

ནའི་ཐིག་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་ཆུང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཥ་

སྒོབྷ་རིབྷ།

སྒོཡ་སྒོཡབྷ།

གིཥ་སྒོབྷ་ཞྭ་ཅིག་ཕཞེཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག
/རྒོབྷ་རིབྷ/

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཟཕའི་སྒོཡ་ཐིག་གུ་ཕཀག་རུག་རྐྱཕ་ཅི།

(མིང) (རྫོང) སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་
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/རྒོ་རྒོབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཐིག་ཐང་གྱར་
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ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐིག་

བྷགྱིཐ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ལྫོག་ཀུ་གུ་ནཡ་སྒོཡ་སྒོཡབྷ་ཅིག་

ཟཇར་ཕའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་དུབྷ་གྱི་རིང་

སྒོཡ་སྒོཡབྷ། ཝཕཥ་ཁྲ་སྒོཡ་སྒོཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།
བྲིཥ་ནུག

སྒོཡ་རབྷ།

/རྒོ་རབྷ/ (མིང)

ཐུང་བྷགྱིཐ་ག་དེབྷ་ཅི་ཟདུག

(རྫོང) སྐོཡ་རབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/རྒོ་ལི་ལ་མུ/ (མིང)

བྷགྱིཐ་གང་།

(རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་

གྱི་ལག

སྒྱིཐ་ཀོབྷ།

(ཐ) (རྫོང) སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/རྒིག/ (བ)

/རྒིག/ (བ)

སྒྱིཐ་ཏག

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/རྒི་ཏ/ ༢. (མིང)

ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐངབྷ་གུ་ཕཅིང་ནི་འྫོཐ་ནའི་

སྒྱིགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་གྱར་གཅིག་ཁཡ་
སྒྱིཐ་ངདྷ།

/རྒི་ངེདྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕ་འཡཛྷ་གཡ་དྲགཥ་ཚུ་

ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་རྐངབྷ་སྤཡ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་

(སྐུར) (རྫོང) སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྒྱིགཥ་ཤིག

(རྫོང) རྐངབྷ་ལཱི་སཕ་

སི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྒྱིཐ་ཏག་རིངབྷྫོ་

ཕསྒྱིགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
/རྒིག/ (བ)

/རྒི་ཏ/ ༡. (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྒྱིཐ་ཏག་རིངབྷྫོ། སྒྱིཐ་ཏག་ཕ་སི་

(ཁ) ཕསྒྱིགཥ་ནུག (ཐཔེ) གླང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

སྒྱིགཥ།

(རྫོང) པུཥ་བྷྫོའི་རྒྱཕ་ཁཡ་

སྒྱིཐ་ཀོབྷ་དྷང་རྨ་ ཅིག་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

ཕསྒྱིག་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གྱར་གཅིག་ཁཡ་
ཕསྒྱིགཥ།

/རྒི་ཀོབྷ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་རྐངབྷ་གི་བྷཉེདྷ་ཁུག (ཐཔེ) རྐངབྷ་གི་

(བྷ) (རྫོང) སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒྱིག་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(རྫོང) གྱི་ཅུང་ཐང་ཐནཟ་

གིཥ་ཕརྡུངཥ་ནུག

སྒྱིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ག་ཡ་གྱར་གཅིག་ཁཡ་སྒྱིག་ཐྫོ།
ཕསྒྱིག

/གི་ཎ/ (མིང)

རྟགཥ་ཀྱི་སྒར་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ལ་གྱི་ལག་

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་སྒོཡ་ལི་ལ་མུ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕམྫོ་

/རྒིག/ (བ)

(རྫོང) བྷགྱིཐ་ཀྱིཥ་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཥ་སྟྫོང་བྷགྱིཐ་གང་ཕ་མིདྷ་ཟདུག

ཎྫོ་ཐཀཡནྫོ་ཐང་སྒར་ཎྫོ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྒྱིག

/རྒི་གང/ (ཁྱཐ)

ཟཇར་ཕའི་གྱངཥ་ཁ་ཕུཐ་རྫོག་གཅིག (ཐཔེ) ཀཛྷ་

སྤང་ཐང་ལུ་སྒོ་ཚུ་དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ལ་མུ་ཡ་

ནུག

(རྫོང) ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་གི་རྩེ་རཥ་

བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཕཀུགན་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྒོཡ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

སྒོཡ་ལི་ལ་མུ།

/རྒི/ (མིང)

ཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཕ་སྒྱིཐ་ཏག་ཕསབྷཥ་
ཏེ་ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་

སྒྱིཐ་ཏག་སྐྱུཡ།

མེཐ་ནཡ་བྷཥ་ཟཚེཡ་ཏེ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཧ་ལཱི་

/རྒི་ཏ་ཅུ/ ༡. (བ)

(ཐ/སྐུར) (རྫོང)

རྐངབྷ་ངར་སྐྱུཡ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) སྒྱིཐ་ཏག་སྐྱུཡ་

སྒྱིཐ་ངདྷ། མི་སྒྱིཐ་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་སྒྱིཐ་

ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོ་ཡི་ཟགྱོ་ཡི་སྒྱིཐ་ཏག་སྐྱུཡ་

ངདྷ་ཟདི་ལཱི་ལཱ་ཕཀོར་ཏེ་ཁུངཥ་མེཐ།

ཐྫོ།
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/རྒི་ཏ་ཅུ/ ༢. (བ)

(ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཐང་ཟཐྫོཐ་ཐང་སྫོ་ཕ་

ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་སྒྱིཐ་སྡུག་མི་

ཆུང་ཀུ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སྒྱིཐ་ཏག་སྐྱུཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་

སྡུག

རིཥ་གི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་སྒྱིཐ་ཏག་སྐྱུཡ་ཐྫོ།
སྒྱིཐ་ཏག་ཕསྐྱུཡ།

/རྒི་ཏ་ཅུ/ (བ)

སྒྱིཐ་ཏག་ཟཐཡ།

/རྒི་ཏ་རཟ/ (བ)

སྒྱིཐ་རྩ།

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྱིཐ་

སྒྱིཐ་རྩ་དྷ་ནི་འྫོཐ།
སྒྱིཐ་ན།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

རྐངབྷ་གསིག་ནི། (ཁ) སྒྱིཐ་ཏག་ཟཐཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཟྫོང་།

དེཥ།

སྒྱིཐན།

སྒྱིབྷ།

རཱིང་སྒྱིཐ་ཏག་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་འྫོཐ།

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སྫོ་

/རྒིབྷ/ ༢. (བ)

སྒྱུ་ཟཕྲུར།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་སྒྱིཐ་སྡུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
(རྫོང) སྒྱིཐ་སྡུག་

སྒྱུ་བྷ།

/རྗུ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) སྒྱུ་ཟཕྲུར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁོ་གིཥ་སྒྱུ་བྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་

སྒྱུ་བྷ་བྷཁདྷ།

/རྗུ་བྷ་ཁེདྷ/ (མིང)

བྷཁདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་སྒྱིཐ་སྡུག་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།
/རྒི་རྡུ་མི་རྡུ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) གཞི་གཅིག་རཥ་

ཟཕྲུར་ས་རཥ་སི་སི་སྦེ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཥ་མེཐ་ཟཚེཡ་སྣང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་
སྒྱིཐ་སྡུག་མི་སྡུག

/རྗུ་ཕྲུཥ/ (མིང)

རྣབྷ་ན་ཥྫོ་ཥྫོཡ་སྤྲུར་ཏེ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྒྱུ་

དྲགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་སྤྫོག་ནིའི་ལཱ་ཟདི་
/རྒི་རྡུ་ཉ/ (ཁྱཐ)

(ཐ) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཐགཟ་ཕའི་

ཎྫོ་ཟདི་བྷྫོ་ལཱི་ཡ་སྒྱིབྷ་ཐྫོ།

ཕ་མེཐ་ནཡ་བྷཥ་ཟཚེཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) སྒྱིཐ་སྡུག་

སྒྱིཐ་སྡུག་དྲགཥ།

(ཐ) (རྫོང) སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཡུར་ལཱི་རྟག་བུ་ཡ་མིག་ཎྫོ་ཕལ་ནི། (ཐཔེ) ངེ་གི་མིག་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སྫོ་

སྒྱིཐ་སྡུག་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རྒིབྷ/ ༡. (བ)

སྒྱིབྷ་ཐྫོ།

སྡུག་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རྒི་རྡུ་སི་སི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) རྐངབྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་

ང་ཧ་རྟག་ཡ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཐཟ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རིགན་

ཕ་མེཐ་ནཡ་བྷཥ་ཟཚེཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྒྱིཐ་

སྒྱིཐ་སྡུག་སི་སི།

/རྒིན/ (མིང)

ནུག

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

/རྒི་རྡུ/ ༢. (བ)

(རྫོང) སྒྱིཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟདི་ཏཕ་གི་རྩ་ཕཡ་སྒྱིཐན་ཕསྐུབྷཥ་ཏེ་ར་སྫོཐ་

/རྒི་ཏ་འང་ཕྲྫོཥ་ཕྲྫོཥ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་སྫོ་ཕ་ཐང་ཐང་ཟཐྫོཐ་ཆེ་

/རྒི་རྡུ/ ༡. (མིང)

/རྒི་ན/ (མིང)

སྒྱིཐ་ནཡ་ལ་མེཐ་ནཡ་གཟ་ཕཡ་བ་ར་ཕཀར་ནི་མི་

(ཐཔེ) ཁོ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཟདྲྫོགཥ་ཏེ་སྒྱིཐ་ཏག་ཟཐཡ་

སྒྱིཐ་སྡུག

(རྫོང) རྐང་བྷའི་སྒྱིཐ་ཀོབྷ་དྷང་

འྫོཐ་ནའི་རྩ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

ཏག་སྐྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྒྱིཐ་ཏག་ཕསྐྱུཡ་ནི/ནུག

སྒྱིཐ་ཏག་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ།

/རྒི་མ/ (མིང)

སྒྱུ་བྷ་བྷཁདྷབྷ།

(རྫོང) སྒྱིཐ་སྡུག་

(ཆོཥ) སྒྱུ་བྷ་

/རྗུ་བྷ་ཁེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) མིག་ཟཕྲུར་

སྟྫོདྷ་མི། (ཐཔེ) སྒྱུ་བྷ་བྷཁདྷབྷ་ཅིག་གིཥ་ཁ་ལ་ཅིག་
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བ་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་སྟྫོདྷ་དེཥ།
སྒྱུ་རྩར།

/རྗུ་ཙེ/ (མིང)

ལྷཕ་དེཥ།

(རྫོང) ལཱིཥ་རྩར་ཐང་ངག་

སྒྱེཐ་བུ།

རྩར་ཚུ་གི་རིག་ན་ཐང་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སྒྱུ་

སྒྱེདྷ་བྷྫོ།

རྩར་ལཱི་བྷཁཥ་ན་སང་ནུག
སྒྱུ་ལཱིཥ།

སྒྱེའུ།

གཟུགཥ། (ཐཔེ) སྒྱུ་བྷའི་ལཱིཥ་ལཱི་ཆགཥ་ཝདྷ་ཕསྐྱེཐ་
ནི་མི་ཟྫོང་།

/རྗུ་ལཱིཥ/ ༢. (མིང)

གསེཥ་ཅིག
སྒྱུཡ།

/རྗུ/ ༡. (བ)

(ཆོཥ) དྷ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུག་གི་དྷང་

སྒྱེར།

སྒྱེ་སྒྱེཛྷ།

སྒྱེཛྷ་ཟདི་ཞིབྷ་བྷཥ།
སྒྱེ།

ཤུར་བྷབྷ་བྷགུཡ་ཕཀར་ཞིདྷབྷ་རཥ་དེའི་གྱངཥ་ཁ་

ཕསྒྱེ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཅིག་གིཥ་ཧང་གྲངཥ་ཕཞི་གིཥ་ལྔ་

སྒྱུཡ་རྩིཥ།

/རྒེ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྒྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྱེ་

དེཥ།

ཕསྒྱེཥ།

/རྒེ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒྱེཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོ་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྐྱ་ག་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) སྒྱུཡ་མི།

/རྗུཡ་ཙི/ (མིང)

(ཐ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེ་ནི།

ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་རྐངབྷ་ཧ་ཛྷ་ཕསྒྱེ་ནི་ཟཕཐ་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥ་པག་

/རྗུཡ་ཁེདྷ/ (མིང)

/རྒེ/ (བ)

(ཁ) སྒྱེ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་བྷ་གིཥ་ཟཚཡཛྷ་བྷཡ་ཐང་སྒྱེ་ཐྫོ།

ཐང་བྷབྷ་བྷབྷ་གྱི་རྩིཥ་སེང་ནི། (ཁ) སྒྱུཡ་ཐྫོ།

སྒྱུཡ་བྷཁདྷ།

(རྫོང) ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་རྐྱཕ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་གཎང་ཥཡ་ཉི་བྷའི་ཙྫོཐབྷ་སྒྱེ་

(ཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཧེ་བྷབྷ་ཟདི་གིཥ་

/རྗུཡ་ཇེ/ ༢. (མིང)

/རྒེ་རྒེཛྷ/ (ཁྱཐ)

(ཁ) ཟཚཡཛྷ་བྷཡ་ཐང་སྒྱེ་སྒྱེཛྷ། ཙྫོཐབྷ་སྒྱེ་སྒྱེཛྷ་ར་

ལིལ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་རྫོང་ཁ་དྷང་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

རྫོ།

(བ) (ཐ) (རྫོང) འཡ་རྫོང་སྫོཐ་བྷ་

ཐྫོ།

(ཐ) (རྫོང) སྐཐ་ཡིག་གཅིག་རཥ་

/རྗུཡ་ཇེ/ ༡. (མིང)

/རྒེའེ/

(ཐཔེ) རབྷ་ཟཐབྷ་ཁོག་ཁོ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ང་སྒྱེར་

གཝདྷ་ཅིག་ལཱི་པཕ་ནི། (ཁ) སྒྱུཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཨིང་

སྒྱུཡ་བྱེཐ།

(རྫོང) ཀོའུ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་

ཚུགཥ་ནཡ་བྷཡ་ཕརཕཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སྒྱེར་ཐྫོ།

(ཐ) (རྫོང) གཞི་གཅིག་རཥ་རྣབྷ་

གུ་ཕཀར་ཏེ་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

/རྒེཛྷ/ (མིང)

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

དྷངཥ་ན་ཁོ་གིཥ་ཁོ་ཡའི་ཏི་རཱི་ཚུ་ཥ་གཞི་གུ་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

/རྗུ/ ༣. (བ)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་གོ་ར་

ཕཙེབྷཥ་ནའི་པཐ་ཙི་ཅིག (ཐཔེ) སྒྱེའུ་དྷང་ལཱི་ཆུབྷ་

ན་ཥྫོ་ཥྫོ་ཅིག་ལཱི་ཥྫོཡ་ནི། (ཁ) སྒྱུཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་
/རྗུ/ ༢. (བ)

/རྒེདྷ་བྷྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྫིཕ་ཐང་ཟདྲ།

མེཐན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྒྱེདྷ་བྷྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) མི་རྟག་ནའི་

/རྗུ་ལཱིཥ/ ༡. (མིང)

/རྒེཐ་་བུ/ (མིང)

ཡ་ཁྲག་ཕསྒྱེཥ་ཐ་ནུག

(ཆོཥ) སྒྱུཡ་མི།

སྒྱེཥ།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕསྒྱུཡ་

/རྒེ/ (བ)

(སྐུར) (རྫོང) སྒྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྒྱེཥ་

ཤིག (ཐཔེ) གོདྷ་ཅུང་ཆང་སྤགཥ་སྒྱེཥ་ཤིག

ནིའི་རྩིཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་དྷང་ཧ་ལཱི་ཚུ་སྒྱུཡ་རྩིཥ་

སྒྱོགཥ་རྫོ།
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/རྗོ་རྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐང་ཕུ་ཕཐ་བྷཐཟ་
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རྐྱཕ་ཐ་ བང་ཕཐ་གུ་རྫོ་རྐྱཕ་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག
སྒྲ།

/ཋ/ ༡. (མིང)

གྱི་ཉིབྷ་སྒྲིཕ་དེཥ།

(རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་གོ་ཕའི་སྐཐ་

སྒྲ་གཅདྷ་ཟཛིདྷ།

ཐང་ཐབངཥ། (ཁ) མེའི་སྒྲ། ཆུའི་སྒྲ། རླུང་གི་སྒྲ།

(རྫོང) ཥངཥ་

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་སྐུའི་སཥ། (ཐཔེ) སཥ་སྒྲ་གཅདྷ་

འུཡ་སྒྲ། ཡྫོརབྷྫོ་གི་སྒྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ངེ་གི་

ཟཛིདྷ་གྱི་ཡུབྷ་གྱི་བྷཙདྷ་གྲགཥ་ཟཛིདྷ་བྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་

རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་སྒྲ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་གོ་ཡི།
/ཋ/ ༢. (མིང)

/ཋ་ཅེདྷ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང)

ཨིདྷ།

(རྫོང) སྐཐ་ཐང་ཐབངཥ་ཀྱི་ཟབྱུང་

/ཋ་ཅེདྷ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) གདྷཥ་རྟེདྷ་ཕཅུ་དྲུག་

ཁུངཥ་ཐང་དེའི་ཟཇུག་ན་ཕལཐ་ནའི་རིག་ནའི་

རཥ་པྲི་འང་ཀུའི་གླིང་དྷང་ཕཞུགཥ་ནའི་གདྷཥ་

ཐབངཥ་ཅདྷ་སྒྲ་བྷཐྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྒྲ་

ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་དེཥ།

གཞུང་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) སྒྲ་ཀ་ལཱ་ན། སྒྲ་མནྡྲ་ཕ།

ཕརྟདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གདྷཥ་རྟེདྷ་སྒྲ་གཅདྷ་ཟཛིདྷ་

བྷཙབྷཥ་སྫོཡ་ལྔའི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ལྷཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
སྒྲ་ཀ་མདྷ་ཐབངཥ་གསུབྷ།

སྒྲ་ཅདྷ་ཕཞང་ནྫོ། /ཋ་ཅེདྷ་ཕཞང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་
རྒྱ་གཡ་ནཱ་ལུནྡྲའི་བྷཁདྷ་ནྫོ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཡཕ་

/ཋ་ཀ་ཙེདྷ་གའང་སུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) སྒྲ་གཞུང་ཀ་ལཱ་ན། མནྡྲ་ན། ཐབངཥ་ཅདྷ་

སྒྲ་བྷཐྫོ་གསུབྷ།
སྒྲ་ཟཁོཡ།

/ཋ་ཁོཡ/ (མིང)

ཏུ་བྱུང་ཕའི་བྷཁདྷ་ནྫོ།

སྒྲ་ཆཥ། /ཋ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ཟབྱུང་ནིའི་ཅ་ཆཥ།

(རྫོང) སྒྲ་ཕཟུང་སྟེ་དྷ་

(ཐཔེ) སྙདྷ་ཆ་ཐཀྲོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒྲ་ཆཥ་ཚུ་ཟཕག་

ནིའི་ཟཕྲུར་ཟཁོཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་སྒྲ་ཟཁོཡ་དྷང་རཥ་
ཝཕཥ་ཁྲ་དྷ་དེཥ།
སྒྲ་སྐཐ།

/ཋ་ཀེ/ (མིང)

སྒྲ་སྒྱུཡ།

/ཋ་རྗུ/ ༡. (མིང)

སྒྲ་སྙདྷ། /ཋབྷ་རྙེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་འཡ་ཐང་བྷཡ་

(ཆོཥ) སྒྲ་ཐང་སྐཐ་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།
/ཋ་རྗུ/ ༢. (མིང)

ཟྫོང་དེཥ།

རིང་སུ་ཅིག་བྷཇུག་ཎྫོ་བྲེའི་ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཏྫོག་རཥ་སྫོ་ཀ་བྱུཥ་ཏེ་ཟདི་བྷགུཡ་ཀོཛྷ་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་

(ཆོཥ) སྐཐ་སྒྱུཡ་རྐྱཕ་མི།

སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟབྲུག་ཐང་ཆུ་

(རྫོང) སྐཐ་རིགཥ་གཅིག་རཥ་

སྲིདྷ་གྱི་བྷགུ་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ཕཀར་ཕའི་ཁཡ་ཏགན་ཕདུདྷ་

གཝདྷ་ཅིག་དྷང་ཚིག་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་

སྤྲིངཥ་སྦེ་སྒྲ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཐཀྲོགཥན་ཐ་སྐཐ་སདྷ་

ཕསྒྱུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་ཡིག་ཟདི་རྫོང་ཁ་དྷང་སྒྲ་
སྒྱུཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།
སྒྲ་གཅདྷ།

/ཋ་ཅེདྷ/ (མིང)

ཎྫོང་ཎྫོ་ཟཏྫོདྷ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་ཐབངཥ་
ཅདྷ་བྷའི་ཕག་ལཱི་འང་སྒྲ་སྙདྷ་ཅིག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་

(རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་སྒྲིཕ་

ཟདུག

མི་གི་གཞཟ་ཡ་ཧུ་ར། (ཁ) སྒྲ་གཅདྷ་ཟདི་གཞཟ་

སྒྲ་གཎབྷ། /ཋ་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ཐགོ་ནའི་

ཐགུའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཞཟ་སྒྲ་གཅདྷ་

ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་ཟདི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་གོ་ཚུགཥན་སྦེ་
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ཕཝག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚིག་ཥྫོ་ཥྫོ་ཅིག་སཕ་ནའི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྗེཥ་ཟཇུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཐབྱེ་ཕ་

ཕལ་ཡི་ཡ་བྫོ་ག་ཡ་སྒྲ་གཎབྷ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

ཏ་ཟེཡ་གསུབྷ་ལཱི་ཐབྱེ་སྟེ་འྫོཐ།

གཎབྷ། (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་མིག་ཎྫོ་བུབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་

ཕལཐ་ནའི་སྐཕཥ་སྒྲ་དྲག་ནྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་བུ་ཡཕ་ཟབྲིང་

སྒྲ་ཐག /ཋ་ཐག/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ།

སྒྲ་གཐངཥ། /ཋ་རང/ (མིང) (རྫོང) ཐབངཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་སཕ་ཐ་ཚིག་སྒྲ་ཐག་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷབྷ་ཐ་སྒྲ་གཐངཥ་ལྫོཡ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཋ་ཐག/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྒྲ་སྤྱི། /ཋ་ཅི/ (མིང) (ཆོཥ) མིང་གོ་ཕ་ལཡ་དུ་ཕཞྫོ་

སྦེ་སཕ་ནི། (ཁ) སྒྲ་ཐག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་

རྣབྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་ལཡ་ནི་ཅིག

སཕ་ཐ་ཚིག་སྒྲ་ཐག་ནཥ།

སྒྲ་སྙདྷ་ཆོཥ་གཝཥ། /ཋབྷ་རྙེ་ཆོཥ་གཞེ/ (མིང) (རྫོང)

སྒྲ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཋ་ཐ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྒྲ་ཐག་

བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཏྫོཐ་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རག་ནཡ་སྒྲ་སྙདྷ་

དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བྫོ་ག་ཡ་སྒྲ་ཐག་

ཕཤེཐ་དེ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་གཝཥ་རྩ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ནི་ཟདུག

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཐག་ན་ཅིག་སྒྲ་སྙདྷ་

སྒྲ་ཐག་དྲགཥ། /ཋ་ཐག་ཉ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) སྒྲ་གདྷབྷ་

ཆོཥ་གཝཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་

སྒྲ་ཐག་གཥར་གསུབྷ། /ཋ་ཐ་སེ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕསྒང་རཥ་ཡ་བྫོ་ཐག་དྲགཥ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

སྒྲ་བྷཏྫོ་ཕ་ཐང་།ཐག་ན། གཥར་ཕ་གསུབྷ།

/ཋ་ཐག་ཉ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁུངཥ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཐང་

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ནའི་སྐཕཥ་སྒྲ་ཐག་གཥར་

སྤུཥ་ཐག་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཝཕཥ་ཁྲའི་ཁུངཥ་

གསུབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ལྷག་ཐགོ།

སྒྲ་ཐག་སྤུཥ་ཐག /ཋ་ཐ་པུཥ་ཐ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྒྲན་ཆ་ཁྱཕ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷང་དེཥ།

ཟདི་སྒྲ་ཐག་དྲགཥ་ཨིདྷ།

སྒྲན། /ཋན/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ལྫོབྷ་ཐང་། ཆ་ཙང་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་གི་ལཱ་

སྒྲ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ། /ཋ་རྦི་རྡེ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་གྲྭ་

ཆུ་ག་ཡ་སྒྲ་ཐག་སྤུཥ་ཐག་སྦེ་གྲུཕ་ཥྫོ་ནུག

ཙང་དྷང་སྒྲའི་རིག་ན་ལཱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་མི་སྡེ་ཙདྷ་

སྒྲ་ཐྫོདྷ། /ཋ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་ཐང་ཐབངཥ་

ཅིག (ཐཔེ) སྒྲ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་གསུང་ཆོཥ་བྫོདྷ་དེཥ།

ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) བུདྡྷ་གི་སྒྲ་ཐྫོདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟེཡ་

སྒྲ་ནའི་ཀུདྷ་ཡ། /ཋ་པི་ཀུཥདྷ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་

ཨིདྷ།

གྲྭ་ཙང་དྷང་སྒྲ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥའི་ལྷ་ཁང་།

སྒྲ་དྲག་ན། /ཋ་ཋག་ན/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ཤུགཥ་སྦེ་

(ཐཔེ) སྒྲ་ནའི་ཀུདྷ་ཡ་དྷང་ཆོ་གུ་གདྷང་དེཥ།

ཏྫོདྷ་མི། (ཐཔེ) པྫོའི་ཡི་གུ་ཚུ་སྒྲ་དྲག་ན་ཨིདྷ།

སྒྲ་ནའི་སྐུ་དྲུང། /ཋ་པི་ཀུ་དྲུང/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་གྲྭ་

སྒྲ་དྲག་ནྫོ། /ཋ་ཋག་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་དྲག་ན་ཐང་

ཙང་དྷང་སྒྲ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་དྷང་གི་ཆོཥ་ལབྷཥ་ཕཐག་
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ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) སྒྲ་ནའི་སྐུ་དྲུང་གིཥ་སྒྲིག་

སྒྲ་ཕལཐ། /ཋ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་ཟབྲུ་རུ་རུ་

སྒྲ་ཐབངཥ། /ཋ་གའང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་

(ཁ) སྒྲ་ཕལཐ་ལཱི་ངེཥ་ཚིག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

རབྷ་རྣབྷ་གཝག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཕཞིདྷ་གྱི་གོ་ཐྫོདྷ་ལཡ་དུ་སྦེ་ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

ཟཐེདྷ་ནི་ཐང་ལུའུ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་སྫོ་ཕ་སྟྫོདྷ་ཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཔེ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་སྒྲ་ཕལཐ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་

ཁྲོབྷ་ཁཡ་སྒྲ་ཐབངཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

གཞི་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཋ་གའང/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཀྱི་གཐངཥ། (ཐཔེ)

སྒྲ་སྫོཕ། /ཋ་སྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་རིག་ནའི་ཐཔེ་ཆ་

ཝཕཥ་ཁྲའི་སྒྲ་ཐབངཥ་ཟདི་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

སྟྫོདྷ་མི། (ཐཔེ) སྒྲ་སྫོཕ་ཀྱིཥ་སྒྲ་རིག་ན་སྟྫོདྷ་དེཥ།
སྒྲར།

སྒྲ་སྫོཡ། /ཋ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་རིག་ནའི་གཞུང་།

/ཌེ/ ༡.

(བ) (ཐ) (རྫོང) རྩ་མེཐ་གཎང་ནི་ཐང་

ཙཡ་གཅཐ་ནི། (ཁ) ཐགྲ་ཕྫོ་སྒྲར་ཐྫོ། (ཐཔེ) དྲག་ནྫོའི་

(ཐཔེ) སྒྲ་སྫོཡ་གྱི་རིག་ན་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སང་

རིབྷ་གྲོ་གི་ཏྫོག་རཥ་བྷ་རཱིང་ནའི་ཐགྲ་ཕྫོ་ཚུ་སྒྲར་ཐྫོ།

ཕརྩྫོདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཌེ/ ༢.

སྒྲ་མི་སྙདྷ། /ཋ་མི་རྙེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་རྒྱར་ནྫོ་རི་

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་ཐང་ཏརཛྷ་སྦེ་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཐིང་ངེ་སྒྲར་ཐྫོ། ཟཚཡ་ཕྱེ་སྒྲར་ཐྫོ།

ཡཕ་ཀྱི་བང་ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གླིང་ཆེདྷ་ཅིག (ཁ)

ཕཕ་ཕྱེ་སྒྲར་ཐྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་

སྒྲ་མི་སྙདྷ་ལཱི་བང་སྒྲ་མི་སྙདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སཛྷ་སྒྲར་ཐྫོ།

(ཐཔེ) སྒྲ་མི་སྙདྷ་ཟདི་གླིང་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་

སྒྲར་ལྕགཥ།

ཨིདྷ།

/ཌེ་ཅཟ/

(མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཀྱི་དུང་ཅུང་བྷཏྫོ་གང་གི་

སྒྲ་གཝཥ། /ཋ་གཞེ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ཐང་ཐབངཥ་

ཙཐ་གཞི་ཟཕཐ་མི་ཅིག་དྷང་ལྕགཥ་ཀྱི་ཞདྷ་སྐྱ་གཡུ་

ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་གླུའི་གཐངཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་རྐྱཕ་ནའི་

ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་

གཝཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་སྒྲ་གཝཥ་ལྷཕ་དེཥ།

སྒྲར་ལྕགཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཞ་དེཥ།

སྒྲ་གཞུང༌། /ཋ་གཞུང/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་རིག་ནའི་

སྒྲིག /ཌིའི/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཐང་གོ་

ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་སྒྲ་

རིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སྒྲིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་

གཞུང་གི་ཐཔེ་དེཕ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཡཕ་གཥར་སྒྲིག་ཐྫོ།

སྒྲ་རིག་ན། /ཋ་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) སྒྲའི་ཟབྱུང་ཚུར་

/ཌིའི/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་བྷཐུདྷ་ནི་ཐང་

ཐང་དེའི་ཟཇུག་ཏངཥ་ཥྫོགཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་

ཅོག་ཟཏཐ་ནི། (ཁ) སྒྲིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཧེ་བྷ་

ནའི་རིག་ནའི་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) སྒྲ་རིག་ན་ཟདི་རིག་

བྷ་ཟཆབྷ་རཱིང་ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སྒྲིག་ཐྫོ།

གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་སྒྲ་

/ཌིའི/ ༣. (མིང) (རྫོང) ལྫོ་བྷཚུངཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

རིག་ན་ལཱི་བྷཁཥ་ན་སང་དེཥ།
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རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) སྒྲིག་མེཐ་ནའི་སྫོཐ་རབྷ་ཕཎྫོདྷ་

སྒྲིག་གོ། /ཌི་གོ/ (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་གཅིག་དྷང་ལ་ྫོ

སྒྲིག་ཁ། /ཌི་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲིག་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

སྒྲིག་གོ། ཐབྷག་མིའི་སྒྲིག་གོ། རཥ་སྡེའི་སྒྲིག་གོ་

ནི་མི་ཟྫོང།

བྷཚུངཥ་སྦེ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར། (ཁ) སྫོཕ་གྲྭའི་

(ཐཔེ) སྒྲོབྷ་ཟདི་སྒྲིག་ཁ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

ར་ཥྫོགཥ་ན།

སྒྲིག་ཁབྷ། /ཌི་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲིག་ཁ་ཐང་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཆ་ཁྱཕ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྒྲིག་གོ་གྱོདྷ་ཏེ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་སྒྲིག་ཁབྷཥ་

ཟགྱོ་དེཥ།

སྒྲིག་ཕཙུགཥ། /ཌི་ཙུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྟེདྷ་གྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་གཅིག་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྒྲིག་ཐགོ།

སྒྲིག་རབྷ། /ཌི་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་ཟཇིག་

སྫོཐ་རབྷ་ལྫོ་བྷཚུངཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སྒྲིག་ཕཙུགཥ་

བྷཚུངཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲ་དྷང་ཧ་ལཱི་ཚུ་སྒྲིག་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་ཥྫོའི་སྒྲིག་རབྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགོ།

ཕཙུགཥ་ཐྫོ།

སྒྲིགཥ་རབྷ། /ཌི་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲིག་རབྷ་ཐང་
ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྒྲིགཥ་རབྷ་གྱི་ཆོཥ་ཙདྷ་

སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཌི་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ང་ཕཅཥ་ཚུ་

སྒྲིག་རབྷ་རྣབྷ་གཝག /ཌི་རབྷ་རྣབྷ་གཝཟ/ (མིང) (རྫོང)

སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཡ་མེཐ།

ཆོཥ་ཐང་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

སྒྲིགཥ། /ཌིའི/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྒྲིག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

རཱིང་གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ།

༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷཐུདྷ་རབྷ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་སྒྲིག་རབྷ་རྣབྷ་གཝག་གི་སྐོཡ་རཥ་

སྒྲིགཥ་ཤིག རཥ་རིབྷ་སྒྲིགཥ་ཤིག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཤེཥ་ཐགོན་གར་ཆེ།

(ཐཔེ) ཁྱེཐ་ག་ཡ་གྱར་གཅིག་ཁཡ་སྒྲིགཥ་ཤིག

སྒྲིགཥ་རབྷ་རྣབྷ་གཝག /ཌི་རབྷ་རྣབྷ་གཝཟ/ (མིང)

སྒྲིག་ལབྷཥ། /ཌི་ཋིབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲིགཥ་རབྷ་

(རྫོང) སྒྲིག་རབྷ་རྣབྷ་གཝག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་

ཐང་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་སྒྲིགཥ་རབྷ་རྣབྷ་གཝག་སྟྫོདྷ་ཐགོན་

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་སྒྲིགཥ་ལབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ན་

ཁག་ཆེ།

ཅིདྷ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མི་ཏྫོཕ།

སྒྲིག་རབྷ་ཆོཥ་གསུབྷ། /ཌི་རབྷ་ཆོཥ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

སྒྲིགཥ་ལབྷཥ། /ཌི་བྷ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲིག་

ཞ་ཕཅཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ་གྱི་སྫོཐ་རབྷ་ཐང། ཧེ་བྷ་

ལབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྒྲིགཥ་ལབྷཥ་ཐང་ཟགར་

རཥ་ཐཡ་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར། རྒྱར་ཁཕ་

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཀྱི་ཆོཥ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) སྒྲིག་རབྷ་ཆོཥ་གསུབྷ་གྱི་

315

316
སྐོཡ་རཥ་ཤེཥ་མི་ཟདི་འ་ཡཕཥ་ཀྱི་གྲཥ་ཁཡ་

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་སྒྲིཕ་ན་

སྒྲིང་ཁྱིབྷ། /ཌིང་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་རྩི་

སྒྲིཕ་ན་སྤངཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ། /ཌི་ན་ནང་་པི་སེབྷ་

ཚུཐན་ཨིདྷ།

རྣབྷ་སེར་གྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

ཥ་ཚུ་གིཥ་རྐྱཕ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་སྒྲིང་ཁྱིབྷ་ལུ་

ཀེ/ (མིང)

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཉེཡ་གཉིཥ་རཥ་ཆུ་

ལ་ཟདུག

རྒྱུདྷ་ལ་བུའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐང་། སྤྲིདྷ་ལ་བུའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

སྒྲིཕ་བྱེཐ། /ཌིཕ་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲིཕ་མི།

སྒྲིང་སྒྲི། /ཌིང་ཌི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/ཌིང་ཌི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་

སྒྲིཕ་གའྫོགཥ། /ཌིཕ་གའྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲིཕ་བྱེཐ་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་སྤུདྷ་ཆ་ག་ཡ་སྒྲིང་སྒྲི་མང་

ཐང་ཟདྲ།

མ་ཡ་འྫོཐ།

སྒྲིཕཥ། /ཌིཕ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྒྲིཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྒྲིང་ཏག་ཁེབྷ། /ཌིང་ཏ་ཁེབྷ/ (ཐབྱེ) (ཐ) (རྫོང) སྒྲིང་སྒྲི་

སྒྲིཕཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཉིབྷ་གི་ཟྫོཐ་ཟདི་སྒྲིཕཥ་ཤིག་ཟེཡ་

སྦེ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོ་ཀ་དྷང་མྫོག་ཕུཡ་

ག་གིཥ་འང་སཕ་མི་ཚུགཥ།

སྒྲིང་ཏག་ཁེབྷ་ཕརཕཥ་ཕཝག་ནུག

སྒྲིབྷ། /ཌིབྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་

སྒྲིཕ། /ཌིཕ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) སྤུཡ་ནི། (ཁ) སྒྲིཕ་ཐྫོ།

ཕཀར་ནི། (ཁ) སྒྲིབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) རཕ་རིར་ཟགྱོ་ཟྫོང་

(ཐཔེ) ཉིབྷ་ཥ་སྨུག་གིཥ་སྒྲིཕ་ཐྫོ།

བྷདྷྫོ་སྟེ་རིགན་སྒྲིབྷ་ཐྫོ།

/ཌིཕ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) བྷཡ་བྷཥ་ནི། (ཁ) རིག་

སྒྲིབྷ་ལྷྫོཐ། /ཌིབྷ་ལྷྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྒྱིབྷ་ལྷྫོཐ་ཐང་

ན་སྒྲིཕ་ཐྫོ། ཐཕང་ནྫོ་སྒྲིཕ་ཐྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷདུཐ་པྫོཐ་ཀྱི་སྒྲིབྷ་ལྷྫོཐ་ཟདི་ཀྲིག་ཀྲི་

རྒཥ་ཅི་རྒཥ་ཅི་མིག་ཎྫོ་སྒྲིཕ་ཐྫོ།

ཅིག་སྦེ་ཕཝག

སྒྲིཕ་ན་ལྔ། /ཌི་ན་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒོཐ་ཟགྱོཐ་ཐང་།

སྒྱིབྷ་ལྷྫོཐ། /རྒིབྷ་ལྷྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྒྱིབྷ་ག་མི་སྒྱིབྷ་

གདྷྫོཐ་སེབྷཥ་། རྨུགཥ་གཉིཐ། ཟཐྫོཐ་ར་ཟདུདྷ་

ཐང་ལྷྫོཐ་ག་མི་ལྷྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆའི་

ན། ཐེ་ཙྫོབྷ་ཕཅཥ་ལྔ། འང་དྷ་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཐང་།

ཏགན་སྒྱིབྷ་ལྷྫོཐ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕསབྷཥ་ནུག

རྨུགཥ་ན་ཐང་། གཉིཐ་ཐང་། ཟགྱོཐ་ན་ཐང་།

སྒྲིབྷཥ། /ཌིབྷ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གཡེང་ཕ་ཐང་། ཐེ་ཙྫོབྷ་ཕཅཥ་ལྔ་ཡིདྷ།

(ཐཔེ) རིག་ན་སྒྲིབྷཥ་ཤིག

སྒྲིཕ་ན་རྣབྷ་སེར། /ཌི་ན་རྣབྷ་སེ/ (མིང) (ཆོཥ) བང་

སྒྲིར། /ཌི/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་གོང་ཎྫོ་

ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཉེ་ཕའི་སཥ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

རིར་རི་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སྒྲིར་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་སྐུཐན་

གསེཥ་ཕག་གའྫོདྷ་ན་ལཱི་ཕག་བྷཙདྷ་དྷྫོཡ་བུ་

སྒྲིར་ཕའི་ཕསྒང་ཨིདྷ།
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/ཌི/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་དུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་

/ཌུཕ/ ༣. (བ) (ཐ) (རྫོང) བྷཁོ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

ནི། (ཁ) སྒྲིར་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གཐདྷ་སྒྲིར་

རྒྱུ་དྷྫོཡ་སྒྲུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ན་གིཥ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་སྒྲུཕ་

ཐྫོ།

ཐྫོ།

/ཌི/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཟཕུར་ཡི་

/ཌུཕ/ ༤. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་

ཟཕུར་ཡི་སྦེ་སྒྲིར་ཕཐཟ་ནི།་ (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཏང་

ནི། (ཁ) གསེཡ་གྱིཥ་སྒྲུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཆཥ་ཚུ་

སྒྲིར་ཤིང༌། /ཌི་ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) དུབྷ་སྦེ་སྒྲིར་ནིའི་

སྒྲུཕ་ཁང༌། /ཌུཕ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) སྒོབྷ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་

དྷང་རཥ་པཡ་ཤིང་དུབྷ་སྒྲིར་ཐྫོ།

ཐངུར་གྱིཥ་ཟཕཐ་སྒྲུཕ་ཐྫོ།

ཤིང༌། (ཐཔེ) ཏགཥ་སྦྱེར་སྦེ་སྒྲིར་ཤིང་གུ་ཕསྒྲིར་ཏེ་

ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ལཱི་སྒྲུཕ་ཁང་ཅིག་ཟདུག

ཕཝག་ནུག

གྲུཕ་གོ། /གྲུཕ་གོ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཕསྒྲུཕཥ་

/ཌི་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྟེ་ཞཥ་ཐང་ཀེཕ་ཎ་ཕསྒྲིར་

ཙཡཛྷ་ཐ་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཚུ་ལཱི་བྱིདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གོ། (ཐཔེ)

ནིའི་ཤིང༌། (ཐཔེ) ཀེཕ་ཎ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒྲིར་ཤིང་

ཧན་ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་གྲུཕ་གོ་ཟབུ་ཡཥ་ཀྱི་གོ་ཅིག་

ཟཐུ་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

སྒྲིར་ལྫོག /ཌི་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་དྷ་ཡི་གུ་ཐང་ཞྫོང་

སྒོབྷ་སྒྲུཕ། /རྒོབྷ་ཌུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྒོབྷ་ནི་ཐང་

ཆ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕྱི་རཥ་སྤུཡ་ནིའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ)

ཕསྒྲུཕ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་སྒྲིར་ལྫོག་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

བྷཙབྷཥ་ཁང་དྷང་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཅིག་སྒོབྷ་སྒྲུཕ་གདྷང་

སྒྲུང༌། /ཌུང/ (མིང) (ཆོཥ) སྲུང་ཐང་གཎབྷ་རྒྱུཐ།

དེཥ།

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་གེ་ཥཡ་རྒྱར་ནྫོའི་སྒྲུང་ཕཎང་

སྒྲུཕ་བྷཁདྷ། /ཌུཕ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲུཕ་ན་གདྷང་

གདྷང་དེཥ།

མི།

སྒྲུང་གཎབྷ། /ཌུང་ཎབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རཥ་བྱུང་

སྒྲུཕ་གྲྭ། /ཌུཕ་ཋ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲུཕ་ན་གདྷང་ཥའི་

འྫོཐ་ནའི་གཎབྷ་རྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཧང་རྒཥ་ཚུ་

སྡེ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སྒྲུཕ་གྲྭ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

གིཥ་སྒྲུང་གཎབྷ་ལུ་ལ་ཕལཐ་ནི་ཟདུག

སྒྲུཕ་རྒྱགཥ། /ཌུཕ་རྗ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲུཕ་ན་གདྷང་

སྒྲུཕ། /ཌུཕ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

ཕའི་སྐཕཥ་ཞ་ནིའི་རྒྱགཥ་སྐར།

སྒྲུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཆོཥ་སྒྲུཕ་ནའི་ཕསྒང་ཡ་

སྒྲུཕ་ཕརྒྱུཐ། /ཌུཕ་རྒུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒོབྷ་སྒྲུཕ་ཀྱི་

ཨིདྷ་བྷཥ།

རྒྱུདྷ།

/ཌུཕ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ལྷ་ཕསྒོབྷ་ནི། (ཁ) སྒྲུཕ་

སྒྲུཕ་ཆེདྷ། /ཌུཕ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་

ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཅིག་གིཥ་ལྷ་སྒྲུཕ་ཐྫོ།

ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ་ཀྱི་ཆོ་གུ་རྒྱཥན་སྦེ་གདྷང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
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ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྒྲུཕ་ཆེདྷ་གདྷང་དེཥ།

སྒྲུཕ་བྱེཐ། /ཌུཕ་ཇེ/ (མིང) (རྫོང) ཁུངཥ་ཐང་རྒྱུ་

ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་ཕསྟྫོཐ་ན་ཚུ་ཕུར་ཏྫོག་རཥ་ཕསྒྲུཕ་

སྒྲུཕཥ། /ཌུཕ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྒྲུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྒྲུཕ་བྷཆོཐ། /ཌུཕ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་

བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སྒྲུཕ་བྱེཐ་མེཐ་ནའི་བྫོ་བྷ་སཕ།

ནིའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་དྲག་ཐབྷཡ་གྱི་

སྒྲུཕཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁྱོཐ་

སྒྲུཕ་བྷཆོཐ་གདྷང་དེཥ།

ཀྱིཥ་སྒྲུཕཥ་ཤིག

སྒྲུཕ་རྟགཥ། /ཌུཕ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲུཕ་ན་བྷཏཡ་

སྒྲེ་ཕ། /ཌེ་ཛྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཟགྲེ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

ཟཁྱོར་ནའི་རྟགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟབྲུག་ན་ཀུདྷ་

ན་ཐང་ཟདྲ།

ལུགཥ་ཀྱིཥ་སྒྲུཕ་རྟགཥ་ལུ་ལ་སྟྫོདྷ་གདྷང་ནུག

སྒྲེང༌། /ཌེང/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) འཡ་ལྷྫོང་ནི།

སྒྲུཕ་ཆུ། /ཌུཕ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲུཕ་ན་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་

སྒྲེངཥ། /ཌེང/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྒྲེང་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་རྟགཥ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་

སྒྲེཥ། /ཌེ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཟགྲེ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

ལྷ་ཁང་གི་རྩ་ཕཡ་སྒྲུཕ་ཆུ་ཅིག་ཕཎྫོདྷ་གདྷང་ནུག

ན་ཐང་ཟདྲ།

སྒྲུཕ་ཏཕཥ། /ཌུཕ་ཏཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་

སྒྲོ། /ཌོ/ (མིང) (རྫོང) བའི་གལྫོགན་ཐང་བྷཇུགབྷ་

ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཡི་ཐབྷ་

བྷགུཡ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་རིངབྷྫོ་སྦུག་རཥ་ཤིང་ཕཟུབྷ་སྦེ་

སྒྲུཕ་ཏཕཥ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

ས་ཀྲག་ཐང་བྷཏཟབྷ་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་རཥ་སྤུ་

སྒྲུཕ་གཎྫོཡ། /ཌུཕ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་སྒྲུཕ་ནའི་

ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཐང་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

སྐཕཥ་ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་རྣབྷ་ན་སྦེ་ཕཞེངཥ་ནའི་

ཅིག (ཐཔེ) རྨ་ བའི་སྒྲོ་གུ་ཁྲ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་འྫོཐ།

གཎྫོཡབྷ། (ཐཔེ) སྒྲུཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྒྲུཕ་གཎྫོཡ་

སྒྲོ་ཟཐྫོགཥ། /ཌོ་རྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) མེཐ་ན་ལཱི་འྫོཐ་

ཕཞེངཥ་ནུག

ནཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་རྣབྷ་རྟྫོག་ཅིག

སྒྲུཕ་གདྷཥ། /ཌུཕ་རྣེ/ (མིང) (རྫོང) སྒོབྷ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་

/ཌོ་རྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་

ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་སྟག་ཙང་ཟདི་ཨྫོདྷ་རིདྷ་

ཐྫོདྷ་ཐག་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་དྲི་ཕ་ཞུ་སྟེ་སྒྲོ་ཟཐྫོགཥ་

སྒྲུཕ་ན། /ཌུ་ན/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྒྲུཕ་ཐང་ཟདྲ།

སྒྲོ་ཕཎགཥ། /ཌོ་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཞི་

ནྫོ་ཆེའི་སྒྲུཕ་གདྷཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཆོཐ་སི།

སྒྲུཕ་ན་ནྫོ། /ཌུ་པི་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲུཕ་མི།

གཅིག་གུ་ཟཐེཕ་ཕཎགཥ་ཏེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) སྒྲོ་

སྒྲུཕ་ཕུག /ཌུ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲུཕ་ན་གདྷང་ཥའི་

ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ག་ཡ་སྒྲོ་

བག་ཕུག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྒྲུཕ་

ཕཎགཥ་ཏེ་སཕ་བྷཥ།

ཕུག་ལུ་ལ་འྫོཐ།

སྒྲོ་གཟུགཥབྷ། /ཌོ་གཟུབྷ/ (མིང) (རྫོང) གྱི་ཅུ་སྤྱི་ཎྫོ་
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ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་སྒྲོ་

སིདྷ་ཅུ་གུ་གསེཡ་ཕསྒྲོདྷ་ནུག

སྒྲོག /ཌོཟྫོ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྒྲག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་བྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཕསྐར་ན།

གཟུགཥབྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདུག

སྒྲོདྷ་ཕསྐར། /ཌོཥདྷ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

/ཌོཟྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕསབྷ་ནིའི་ཏགན།

སྒྲོདྷ་བྷ། /ཌོཥདྷ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲོདྷ་མེ་ཐང་ཟདྲ།

/ཌོཟྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཙཡ་ཐང་ཤིང་གིཥ་ལྷ་སྟེ་ཕཞྫོ་

སྒྲོདྷ་མེ། /ཌོཥདྷ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ) མུདྷ་ན་གཥར་ཕའི་

རྣབྷ་ཇ་ཕམག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཆུའི་

ཟྫོཐ།

གཞཡ་ཁ་གུ་ཐནག་སྟེ་་གཟུང་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག

སྒྲོདྷ་གའཕ། /ཌོཥདྷ་གའཕ/ (མིང) (རྫོང) བུབྷ་ནའི་ཁ་

(ཐཔེ) ་ཡྫོགཥན་གིཥ་གམང་ཆུ་དྷང་སྒྲོག་ཐནག་སྟེ་

རྒྱདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷ་ནའི་དྷང་སྒྲོདྷ་

ཕཝག་ནུག

གའཕ་ཕཙུགཥ་།

སྒྲག /ཋཟ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་སྦེ་སཕ་ནི།

སྒྲོཕ། /ཌོཕ/ (མིང) (རྫོང) ང་རྒྱར་གྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་

སྒྲོག་ཏག /ཌོ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གི་ཧིབྷ་ཅུ་

སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྒྲོཕ་སྟྫོདྷ་

ཕསབྷཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོང་གའྫོདྷ་གྱི་བྷཏཟ་

ཏེ་ཟྫོང་དེཥ།

བྷཡ་ཐང་། རགན་གའཥ་ནའི་ཨེ་ཙི་ཟྫོག་ལཱི་

སྒྲོབྷ། /ཌོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་ཕཙུགཥ་

ཕཎགཥ་ནའི་སབྷ་ཏག་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཡར་གྲི་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

འྫོཐ་མི་གཉིཥ། (ཐཔེ) གོ་གི་སྒྲོག་ཏག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

གིཥ་སྒྲིག་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཁཕ་ཎྫོ་

སྦེ་བྷ་ཕསབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ཧིབྷ་ཅུ་དྷང་རཥ་ཅ་ར་ཏྫོདྷ་

ཅདྷབྷ་ཅིག (ཁ) ཤིང་སྒྲོབྷ། ལྕགཥ་སྒྲོབྷ། ཀོ་སྒྲོབྷ་

ཟགྱོ་ཟྫོང་།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྒྲོབྷ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྟེབྷ་ལྟེ་

སྒྲོགཥ། /ཌོཟྫོ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྒྲོག་ཐང་ཟདྲ།

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

སྒྲོདྷ། /ཌོཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ཁ་སྐོང་བྱིདྷ་

/ཌོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་རྐྱངབྷ་

ནི་ཅིག (ཁ) ཆང་སྒྲོདྷ། ལྫོ་སྒྲོདྷ། ཇ་སྒྲོདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

གཅིག་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཇ་སྒྲོདྷ་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

གཥཡན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱིའི་སྒྲོབྷ་ལྷྫོང་ཙཡ་ནུག

/ཌོཥདྷ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་ཐང་རྒྱདྷ་

/ཌོབྷ/ ༣. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཁ་སྟྫོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

ཆ་ཚུ་གུ་གསེཡ་ཐང་ཐངུར་གཎང་ནི། (ཁ) སྒྲོདྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཟཐུ་ནི། (ཁ) སྒྲོབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཕག་

ཕསྒྲོདྷ། /ཌོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

སྒྲོབྷ་ཅུང༌། /ཌོབྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲོབྷ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་ཟདྲ་གུ་གསེཡ་སྒྲོདྷ་དེཥ།

སྙིགཥ་ཡག་ཡྫོག་ཚུ་སྒྲོབྷ་ཐྫོ།

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྲོདྷ་ནི/ནུག (ཐཔེ)

སྒྲོབྷ་ཅུང་དྷང་ལཱི་ཅ་ར་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
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སྒྲོབྷ་ཅུ་ཅདྷབྷ། /ཌོབྷ་ཅུ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་

རྒྱར་བྷ། ༡༡. དྷྫོཡ་སྟེཡ་བྷ། ༡༢. ཕཀྲིཥ་ཐྫོདྷ་

ལྗང་ཕཞི་སྦེ་ཟཐུ་སྟེ་ཟཏག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་

གཉེཡ་ཅདྷ་བྷ། ༡༥. ཡཕ་ཏུ་ཞི་བྷ། ༡༦. ཟཕཡ་

ཟཏག་ནའི་སྐཕཥ་སྫོཡ་སྣ་ཁག་ཐཀཡ་སེཡ་ཐབྷཡ་

བྷཚཐ་བྷ། ༡༣. ཐགྲ་ཐཔུང་ཟཇོབྷཥ་བྷ། ༡༤. ཁྲོ་

གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཐཀྱི་ཡ་སྒྲོབྷ་ཅུང་ཅདྷབྷ་

ཕའི་ཟྫོཐ་ཅདྷ་བྷ། ༡༧. ཐནག་མེཐ་གདྷྫོདྷ་བྷ། ༡༨.

ཅིག་གྱོདྷ་ནུག

རྨ་ བ་ཆེདྷ་བྷྫོ། ༡༩. མི་པབྷ་རྒྱར་བྷྫོ། ༢༠. རི་ཁྲོཐ་

སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ། /ཌོབྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲུཕ་ཆེདྷ་ཐང་

བྷ། ༢༡. ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཅདྷ་བྷ་ཕཅཥ་སྒྲོར་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་ཐིབྷ་ཕུག་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་བྷཇར་ཕཡ་

གཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གྱང་གི་རྫོགཥ་ལཱི་སྒྲོརབྷ་ཉི་ཤུ་

ཟགྱོ་དེཥ།

རྩ་གཅིག་གི་ལྡེཕཥ་རི་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག

སྒྲོར། /ཌོཥ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཕཅིངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ཥ་

སྒྲོར་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག /ཌོཥ་བྷ་ཉི་ཤུ་མ་ཅི/ (མིང) (རྫོང)

རཥ་ཏཡ་ནི། (ཁ) སྒྲོར་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕའི་

སྒྲོརབྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་དྲྫོ་ན་ས་

སྡུག་ཕསྔར་རཥ་སྒྲོར་ཐྫོ།

ཥག་རྫོངཥ་ཏེ་སྒྲོར་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ཕསྟྫོཐ་ན་

སྒྲོར་ཐཀཡ། /ཌོཥ་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་

གཥགན་ཨིདྷ།

བྷ་སྐུ་བྷཐྫོག་ཐཀཡ་ནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རག་

སྒྲོརབྷ་གཡུར་ཟླྫོག /ཌོཥབྷ་གཡུཥ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྗེ་

ཕཞྫོ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་སྒྲོར་ཐཀཡ་གྱི་སྐུ་ཏང་ཅིག་

ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་ཕཡ་ཆཐ་ཀྱི་གཡུར་ངོ་

ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

ཟླྫོག་ནའི་ཆོ་གུ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྒྲོརབྷ་གཡུར་ཟླྫོག་གི་

སྒྲོར་ཆོག /ཌོཥ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷ་

ཆོ་གུ་གཎང་ཐྫོ།

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་ཆོ་གུ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་སྒྲོར་ཆོག་

སྒྲོར་བྷ་གཡུར་ཟླྫོག /ཌོཥ་བྷ་གཡུཥ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང)

གཎང་ནི་ཟདུག

སྒྲོརབྷ་གཡུར་ཟླྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་རིབྷ་

སྒྲོར་བྷ། /ཌོཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲོརབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གྲོ་སྒྲོར་བྷ་གཡུར་ཟླྫོག་གཎང་ཟེཡ་གསུང་དེཥ།

(ཐཔེ) ང་རྟག་བུ་ཡ་སྒྲོར་བྷ་གཥག་ཐྫོ།

སྒྲོརབྷ། /ཌོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཇིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་

སྒྲོརབྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག /ཌོཥབྷ་ཉི་ཤུ་མ་ཅི/ (མིང) (རྫོང)

རཥ་ཕསྐྱཕ་ཚུགཥ་ནའི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་བྷྫོ་ཅིག (ཁ)

༡. མྱུཡ་བྷ་ཐནཟ་བྷྫོ། ༢. ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷ། ༣.

སྒྲོརབྷ་ལཱི་སྒྲོར་ཐཀཡ་ཐང་སྒྲོར་ལྗང་ཟེཡ་ཁག་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་བྷཆོག་སྟེཡ་བྷ། ༤. རྣབྷ་རྒྱར་བྷ།

གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྒྲོརབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཕ་ཅིག་

༥. རིག་བྱེཐ་བྷ། ༦. ཟཇིགཥ་བྱེཐ་བྷ། ༧. གཝདྷ་

ཟཇིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་རཥ་ཏཡ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

གྱི་མི་ཐུཕ་བྷ། ༨. གཝདྷ་རཥ་རྒྱར་བྷ། ༩. སེཡ་

སྒྲོཥ། /ཌོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕལཐ་ཏངཥ་ཐང་སཕ་

ལྡེང་དྷགཥ་ཀྱི་སྒྲོར་བྷ། ༡༠. ཟཇིག་རྟེདྷ་གསུབྷ་

ཏངཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་གི་སྒྲོཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕལ་
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ཐགོ་ནཥ།

ནའི་རིབྷ་གྲོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕརྒྱ་

(ཁ) ཕརྒར་ནི/ནུག (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་

ཕརྒྱ་རབྷ།

ཕརྒར། /རྒེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒར་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞི་གཎང་དེཥ།

ར་ཕརྒར་ནི་ཨིདྷ།

ཚུགཥ་ནཡ་ཕརྒྱ་རབྷ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

རདྷ།

ཕརྒྱ་རྫོཡ།

ཕརྒྱ། /རྗ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཕྲག་ཕཅུ།

ཕགོ་ཕའི་ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྐུགཥ་ཙཐ་ཕརྒྱ་ཆ་

ཕརྒྱག

(རྫོང) འྫོདྷ་ཆཕ་

ཕརྒྱང༌།

ཕརྒྱངཥ།

ཕསྒྲིགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕརྒྱཐ།

ཐཀཡ་མེ་ཕརྒྱ་བྷཆོཐ་ཅིག་ཕུར་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

/རྗཕ་ཕཞི/ (མིང)

(ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

/རྒེའེ/ (གྱངཥ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཐགུ་ཐང་

ཞ་དེཥ།

ན། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་བྷ་ཐངུར་ཕརྒྱ་ཕྲག་རཥ་

ཕརྒྱ་ཕཞི།

/རྗང/ (བ)

ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཕརྒྱཐ་ལྫོ་

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་ཏབྷ་

/རྗ་ཇིདྷ/ (མིང)

(བྷ) (རྫོང) རྒྱང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

ཡི།

སྦེ་ཕཅཐ་དེ་ཕུར་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་

ཕརྒྱ་བྱིདྷ།

/རྗང/ (བ)

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་པཐ་ཙི་ཁ་ཕརྒྱངཥ་

(རྫོང) ཐཀཡ་མེ་གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་

ཕཅཐ་དེ་གདྷང་ཡི།

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཡྫོགཥ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ལ་གུ་བྷཆོཐན་ཕརྒྱ་བྷཆོཐ་ཅིག་

/རྗ་ཕྲ/

/རྗཟ/

(བྷ) (ཆོཥ) རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) པཐ་ཙི་ཁ་ཕརྒྱང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆ་

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་སྦེ་ཕཅཐ་དེ་ཕུར་སྫོར་

ཕརྒྱ་ཕྲག

/རྗཟ/ (བ)

ཕརྒྱགཥ།

ཐང་ཝར་ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཆོཐ་ནའི་འྫོ་བཐ་ག་ཅི་

/རྗབྷ་ཆོཥ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་

ཁུག་དྷང་ཕརྒྱ་རྫོཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕརྒྱ་ཆ། /རྗ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་ཏབྷ་ན་

/རྗབྷ་ཆོཥ/ ༡. (མིང)

/རྗ་རྫོ/ (མིང)

གཅིག་གི་ཁྱཐ་ཆོཐ་མིའི་ཏི་རཱི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཐངུར་

(ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕརྒྱ་གཅིག་བྱིདྷ་དེཥ།

ཕརྒྱ་བྷཆོཐ།

(རྫོང) རྒྱ་རབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་

ཕརྒར་རདྷ། /རྒེ་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནའི་

ལྔ་ཕཅུ་ཏྫོཕ་ནུག

/རྗ་རབྷ/ (མིང)

ཕརྒྱཐ་སྟྫོང་ན།

/རྒེ་ཎྫོང་ན/ (མིང)

(རྫོང) ལྫོ་རྫོ་ཀ་སྟྫོང་

ཕྲག་ཕརྒྱཐ་ཐང་། ཕབྷ་ནྫོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕཞི། ལུའུ་སུབྷ་

(རྫོང) ལྷའི་རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ)

ཅུ་རྩ་གཉིཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐྫོ་ཅིག (ཁ) ཕརྒྱཐ་སྟྫོང་ན་

ལྷའི་ཐཕང་ནྫོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

ཟདི་ཟབུབྷ་རྒྱཥ་ཟབྲིང་ཕསྡུཥ་གསུབྷ་རཥ་ཕསྡུཥ་

(རྫོང) ཐཀཡ་མེ། ཝར་

ན་ཟདི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཐགེ་སྫོང་ཟདི་གིཥ་ཕརྒྱཐ་

ཞཥ། ཚྭ་ཚྭ། གླུཐ་ཕརྒྱ་སྦེ་ཕཅཐ་དེ་གཎང་ནི་འྫོཐ་

སྟྫོང་ན་ལྷག་དེཥ།
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ཕརྒྱདྷ།

/རྒེདྷ/ (བ)

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་གཎང་དེཥ།

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕརྒྱདྷ་ནི/ནུག (ཐཔེ)

ཕརྒྱུཐ་ཟཛིདྷ།

གཟུགཥ་ཁཡ་རྒྱདྷ་ཆ་ཚུ་རྨ་ བ་ཕཟུབྷ་ཕརྒྱདྷ་རཱིང་
/རྒེའེ/ (བ)

ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་དྲདྷ་

ཕརྒྱུཐ་རབྷ།

ན་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཕརྒྱར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་

ཕརྒྱར་དྷཐ།

/རྒེ་ནཱུ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་གྱི་ཕརྒྱུཐ་

(རྫོང) དྲདྷབྷ་མེཐན་སྦེ་

རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མིདྷ་ཟདུག
ཕསྒང༌།

ཟདི་ཕཅོ་ཏཕཥ་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག་ཨིདྷ།
/རྗུ/ (བ)

/རྗུའུ/ (བ)

ཕསྒུག

(ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུག་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒུགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་རཥ་

ཕསྒུཡ།

ཕསྒོང༌།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པ་བྷའི་ཕརྒྱུཐ་ན་བུ་གིཥ་ཟཛིདྷ་
/རྒུཥ་ཋིདྷ/ (མིང)

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྒུཡ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕརྒྱུཐ་ན། པ་བྷའི་ཕརྒྱུཐ་ན་ར་

ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ།

/རྒུ/ (བ)

(ཁ) ཕསྒུཡ་ནི/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་སྐེཐན་བྷཡ་ཕསྒུཡ་ཏེ་

(རྫོང) ཤུར་ཟཛིདྷ་མི།

ཐགོ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒུག་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒུགཥ་ཅི་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) རི་ག་ཡ་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟདུག
/རྒུཥ་ན/ (མིང)

/རྒུ/ (བ)

(ཁ) ཕསྒུགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ང་ལཱི་

གཅིག་ལཱི་རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་ནི། (ཁ) ཕརྒྱུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག
ཕརྒྱུཐ་ན།

(བྷ) (རྫོང) སྒུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒུག་ནི་ཨིདྷ།

ཕཐཟ་སྟེ་ཕརྒྱུགཥ་ཅི།
/རྒུཥ/

/རྒ/ (བ)

ཕསྒུག་ནི། (ཐཔེ) ང་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྱི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ལཱི་

(ཁ) ཕརྒྱུགཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་བྷྫོ་གི་རྟིང་

ཕརྒྱུཐ།

(རྫོང) སྐཕཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ལྫོབྷ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།

ཕརྒྱུག་ནི། (ཐཔེ) ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་རཥ་ང་
ཕརྒྱུགཥ།

/རྒང/ (མིང)

ཧ་ལཱི་སྦེ་སྫོདྷ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལུགཥ་

(བྷ) (རྫོང) རྒྱུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕརྒྱུག་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(རྫོང) གཅིག་རཥ་

ཟཕྲིདྷ་གྱི་ཕརྒྱུཐ་རབྷ། རུ་ཌིཟྫོ་གི་ཕརྒྱུཐ་རབྷ་ར་

ཕརྒྱར་ཏེ་ཟགྱོ་ནིའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཕརྒྱར་དྷཐ་
ཕརྒྱུག

/རྒུཥ་རབྷ/ (མིང)

གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཁ) ཟགྲུར་

རྒཥ་ཟདི་ཆང་གིཥ་ཡ་ཕཟི་སྟེ་དྲདྷབྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ཥྫོ་
ནུག

(རྫོང) ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་ཟཛིདྷ་གྱི་རྒྱརནྫོ་

སེབྷཥ་མི་ལུགཥ་ནཥ།
ཕརྒྱར།

/རྒུཥ་རྫིདྷ/ (མིང)

/རྒུང/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྒོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒོང་ནི། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཐཡ་ཚིར་ཕསྒོང་ནི་ཟཕཐ་
དེཥ།

(རྫོང) ཏག་རིང་ཥཡ་

སྒོངཥ།

ཏགན་སྤྲིང་ཏྫོག་རཥ་བྫོ་སཕ་ཕཏུཕ་ནའི་ཟཕྲུར་

/རྒོང/ (བ)

(སྐུར) (རྫོང) སྒོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྒོངཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སྐུཐན་སྒོངཥ་ཤིག
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ཕསྒོངཥ།

/རྒོང/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒོང་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒྱུཡ་ཕཅོཥ།

(ཁ) ཕསྒོངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་སྐུཐན་

ཕསྒོངཥ་ནུག
ཕསྒོབྷ།

/རྒོབྷ/ (བ)

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(བྷ) (རྫོང) སྒོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

ཕསྒྱུཡ་བང༌།
ཕསྒྱེར།

(སྐུར) (རྫོང) སྒོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཕསྒྲར།

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཕསྒྲར་ཤིག

ནུག (ཐཔེ) མི་བྷཐུདྷ་ནའི་རྐྱེདྷ་ཟླྫོག་ཏཕཥ་ལཱི་ལྷ་
ཕསྒོཡ།

/རྒོ/ (བ)

ཕསྒྲིག

ཕསྒྲིགཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ཡཛྷ་
/རྒིབྷ/ (བ)

གོ་རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཕཝག་ནུག

(བྷ) (རྫོང) སྒྱིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒྲིཕ།

ཕསྒྲིཕཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྱིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཌིཕ/ (བ)

ནུག

ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/རྗུ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྒྲིཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)
(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲིཕ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཕསྒྲིཕཥ་ནུག (ཐཔེ) ཉིབྷ་སྤྲིདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཆེ་

(ཁ) ཕསྒྱིབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་རིག་ན་

ཕསྒྱུཡ།

/ཌིཕ/ (བ)

ཕསྒྲིཕ་ནི། (ཐཔེ) ཉིབྷ་སྤྲིདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྲིཕ་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།

ཎྫོ་སྤགཥ་ཕསྒྱིབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/རྒིབྷ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ།

/ཌི/ (བ)

(ཁ) ཕསྒྲིགཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་གི་རཥ་རིབྷ་

ཕསྒྱིབྷ་ནི། (ཐཔེ) ཟཏྫོཕ་ནི་ལ་ཁུ་འང་མེཐ་ནཡ་མིག་
ཕསྒྱིབྷཥ།

(བྷ) (རྫོང) སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒྲིག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕསྒྱིཡ་ཏེ་འཡ་ལྷྫོང་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཕསྒོཡ་

ཕསྒྱིབྷ།

/ཌི/ (བ)

ཕསྒྲིག་ནི། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཤིང་སྒྲོབྷ་ཅིག་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ནཐ་སྐོཡ་

ཕསྒོཡ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྒྲར་ཐང་

/ཌེ/ (བ)

ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྲར་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐགྲ་ཕྫོ་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒོབྷཥ་
ཕསྒོབྷཥ་ཡི།

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྱེར་ཐང་ཟདྲ།

/རྒེ/ (བ)

ཥྫོ་ནུག

ཁྱོཐ་ཡ་ལྷ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོབྷཥ་ཤིག
/རྒོབྷ/ (བ)

(ཆོཥ) སྐཐ་ཕསྒྱུཡ་

(ཁ) ཕསྒྱེར་ནི/ནུག (ཐཔེ) རབྷ་ཁཡ་ཤིང་ཅིག་ཕསྒྱེར་

ཐང་ན་༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྒོབྷཥ་ཤིག/ཐ། (ཐཔེ)
ཕསྒོབྷཥ།

/རྗུ་ཇང/ (མིང)

ཟཕཐ་མིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་བྲིཥ་བྲིཥཛྷ།

སྫོང་ཅིག་གིཥ་ལྷ་ཕསྒོབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/རྒོབྷ/ (བ)

(རྫོང) ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་ལཱིགཥ་རྙིངབྷ་ཚུ་ཕསྒྱུཡ་

ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒོབྷ་ནི། (ཐཔེ) ཐགེ་
སྒོབྷཥ།

/རྗུ་ཅོཥ/ (མིང)

ཕསྒྲིབྷ།

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ།

/ཌིབྷ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྒྲིབྷ་ནི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་

(ཁ) ཕསྒྱུཡ་ནི/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཨིང་ལིལ་གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་

རིགན་ཕསྒྲིབྷ་ནི་ཟདི་ཁག་ཆེ།

རྫོང་ཁ་དྷང་ཕསྒྱུཡ་འྫོཐ།

ཕསྒྲིབྷཥ།
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/ཌིབྷ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ།
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(ཁ) ཕསྒྲིབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁ་ཙ་རིགན་ཕསྒྲིབྷཥ་ཏེ་

ཕསྒྲེཥ།

ཕསྒྲིར།

ཟདི་གཝདྷ་ཅིག་རཥ་ཕསྒྲེཥ་ཏེ་སཕ་བྷཥ།

སྫོཐ་ཅི།

/ཌི/ (བ)

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲིར་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒྲོབྷ།

གཟུངཥ་ཕསྒྲིར་ནུག
/ཌུཕ/ (བ)

ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕསྒྲིཕ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་ནི་སྦེ་ཟགྱོ་
ཕསྒྲུཕ་བ།
ཕསྒྲུཕཥ།

/ཌུཕ་ཇ/ (མིང)
/ཌུཕ/ (བ)

སྒྲོབྷཥ།

(ཆོཥ) ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ལཱ།

/ཌོབྷ/ (བ)

(སྐུར) (རྫོང) སྒྲོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ག་ཡ་སྒྲོབྷཥ་ཤིག

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲུཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒྲོབྷཥ།

/ཌོབྷ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྒྲོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཧང་ ༣ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྲོབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ཧ་

ཅིག་ཕསྒྲུཕཥ་ནུག
/ཌེ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྒྲོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣

༣ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྒྲོབྷཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཤིང་དུབྷ་ཚུ་

(ཁ) ཕསྒྲུཕཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁྱིབྷ་གཥཡན་

ཕསྒྲེ།

/ཌོབྷ/ (བ)

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྲོབྷ་ནི། (ཐཔེ) སྟཡ་གུ་ཚུ་ཕསྒྲོབྷ་

(བྷ) (རྫོང) སྒྲུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

དེཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྲེ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྲེཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་

(ཁ) ཕསྒྲིར་ནི/ནུག (ཐཔེ) གཟུངཥ་སྫོཕ་ཀྱིཥ་སྐུའི་

ཕསྒྲུཕ།

/ཌེ/ (བ)

ན་གིཥ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་རཥ་ཨེ་པཱར་ཥ་ཁཡ་བུཐ་

(བྷ) (རྫོང) ཟགྲེ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་

བུཐཛྷ་ཚུ་ཕསྒྲོབྷཥ་ཕཝག་ནུག

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྒྲེ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཡི་གུ་ཟདི་བྷ་
ཐཔེ་རཥ་ཕསྒྲེ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།
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༼ང༽
ང༌།

/ང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ཕའི་ཕཥབྷ་ན་ཅིག (ཁ) ང་རྒྱར་ཟདི་ཉོདྷ་

ཕཞི་ན། མིང་གཞི་ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

བྷྫོངཥ་ན་དུག་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཁཡ་སྐྱེཥ་གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན། བྱེཐ་ན་བྷགྲིདྷ་ན།

མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ང་རྒྱར་ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་དྷང་ཕྲཐ།ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་

/ང་རྒེ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) གཝདྷ་རཥ་དྲགན་སྦེ་ཟཕཐ་

ཆུང་སྒྲ་ལྡདྷ། (ཁ) ང་ཟེཡ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཁ་སྫོབྷ་

ནི་ཟེཡ་ཕའི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ཕདེ་

ང་རྒྱར་ཅདྷ།

འང་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་ཕཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་

ཐཔེ་ཆ་ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ང་རྒྱར་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུ་ཙཡ་

ང་རྒྱར་ཕདུདྷ།

ཟབྲེར་ཏེ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) ༡. ང་

ཀྱང་ང་རྒྱར། ༤. ངཟྫོ་སྙབྷ་ནའི་ང་རྒྱར། ༥.

བྷངོདྷ་ནའི་ང་རྒྱར། ༦. ཅུང་ཞཐ་སྙབྷ་ནའི་ང་

(ཙཕ) (རྫོང) གཝདྷ་མེདྷ་ནཡ་ཡང་གཅིག་

རྒྱར།༧. རྫོག་ནའི་ང་རྒྱར།

ཟེཡ་ཕའི་གང་ཞག་ཐང་ན། (ཁ) ང་གིཥ་སཕ་ཅི། ང་

ང་ཕཅཥ།

ལཱི་ཏི་རཱི་འྫོཐ། བྷྫོ་ཐང་ང་སྤུདྷ་ཆ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/ང་ཅེ/ (ཙཕ)

(རྫོང) ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

འྫོཐ་ནའི་མི་ཆ་ཁྱཕ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་

(ཐཔེ) ང་གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ཐྫོ།
/ང/ ༣.

/ང་རྒེ་རྡུཥདྷ/

རྒྱར། ༢. ལྷག་ནའི་ང་རྒྱར། ༣. ང་རྒྱར་རཥ་

བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གཥར་བྱེཐ་ང་བྲི་ནི་ལྷཕ་
/ང/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ང་རྒྱར་འྫོཐ་མི།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ང་རྒྱར་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཅིག་ཁ་ཕསབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་གཎངབྷ་ཐང་

དེཥ།

/ང་རྒེ་ཅེདྷ/

ཕཅཥ་ག་ཡ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཟགྱོ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ལྔ་ཕཅུ་རཥ་ང་

ང་ན།

/ང་ན/ (མིང)

(རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཐགུ་ཚུདྷ་གྱི་གྱངཥ་ཁ་ཚུ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་གྱངཥ་

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་

ང་གཉིཥ། ང་གསུབྷ། ང་ཕཞི། ང་ལྔ། ང་དྲུག ང་

ན། སྡེ་ཙདྷ་ང་ན། གྱར་ང་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཁའི་ཧེ་བྷ་སཡ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ང་གཅིག

ཡི༌གུ༌ང༌བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཟབྲི་ལ་ང་ན། ནྫོ་ཏི་ང་

ཕདུདྷ། ང་ཕརྒྱཐ། ང་ཐགུ། དྲུག་ཅུ། (ཐཔེ)

ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་སྒྲོབྷ་ཁ་ན་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་མི་གྲངཥ་ང་དྲུག་དེ་ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་
ནུག

ང་རྒྱར།

/ང་རྒེ/ ༡. (མིང)

ང་ཡ།

/ང་ཡ/ (ཙཕ)

(རྫོང) ང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ང་ཡ་གི། ང་ཡ་ལཱི། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

(རྫོང) གཝདྷ་ཕ་ང་ཡ་དྲག་

ང་ཡ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།
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ང་ཡྫོ།

/ང་ཡྫོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་ཐང་

ངག་ཟཁྱར།

ཐབངཥ་ཕཞི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡི་གུ་ཚུའི་སྒྲ་གཐངཥ།

/ང་ཡྫོ/ ༢. (མིང)

ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ངག་ཟཁྱར་གྱི་ཐཕང་ལཱི་བྷ་ཏར་ཕཡ་ཁ་ཐུདྷ་

(རྫོང) ལུགཥ་སཡ་གྱི་ཡི་གུའི་བྷགུ་

ཐགེ་སྫོཡ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

ཎྫོ་ཁཡ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཀླཐ་ཀོཡ། (ཐཔེ) སྔགཥ་

ངག་གི་ཐཕང་ཕྱུག

ཀྱི་ཡི་གུ་ར་ལཱི་ཅིག་ང་ཡྫོ་ཕཀར་ཏེ་བྲི་ནི་འྫོཐ།
/ང་ཡྫོ/ ༣.

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་རིག་ན་ཟཕེརཛྷ་

(ཆོཥ) ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཐ་ཅིག
/ངཟབྷ་ཙྫོ ་ཤུ/

ཨིདྷ།

ངག་གི་ལྷ་བྷྫོ།

(མིང) (རྫོང)

ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཝར་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་

ངག་རྒྱུགཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་གུའི་སྐཕཥ་རྒྱ་གླིང་ངངབྷྫོ་བྷཙྫོཡ་

(རྫོང) ཁའི་མིང་གཝདྷ། (ཐཔེ)

ངག་རྒྱུདྷ།

/ང་ཀུ/ (མིང)

རྒྱུདྷ་སྦེ་ཟྫོང་ཟྫོངབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
ངག་སྒོ།

(རྫོང) ཁ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་མི།

ངག་སྒྲོདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཁ་ལཱི་སཕ་

/ང་ཌོཥདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) མིང་ཚིག་གི་སྡེཕ་

ཚུ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཝ་ལཱི་རྫོ་ཙཱ་ཕཥ་

རཥ་བྫོ་སཕ་ཐགོ།

/ང་ཀེ/ (མིང)

/ང་རྒོ/

ཏངཥ་གཝདྷ།

(ཐཔེ) ངག་ལྐུགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་རག་རིཥ་ཏྫོག་

ངག་ཀྱར།

(རྫོང) གཎབྷ་ཐང་རྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཐཔེ་གཎབྷ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ངག་

བྫོ། (ཐཔེ) སྨྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་
ངག་ལྐུགཥ།

/ང་རྒུཥདྷ/ (མིང)

རྒྱུཥ་ཚུ་ངག་ཏྫོག་རཥ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ་མི་

(རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་གཎབྷ་ཐང་

ངག་ཕསྲུང་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་

གའྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ངག་རྒྱུགཥ་ལུདྷ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

གཝདྷ་ལཱི་ཚིག་ངདྷ་སཕ་ན་ཅིདྷ་ངག་གི་སྡིག་ན་
/ངཟ/ ༢. (མིང)

/ངཟ་རྗུ/ (མིང)

མེདྷ་ནཡ་ཁའི་ཏྫོག་རཥ་ཕུར་ཕའི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། (ཐཔེ)

ཕཤུཡ་གྱི་ལུའུ་ཟདི་ཟཕུ་དེཥ།

ཕཥགན་ཨིདྷ།

(རྫོང) (བྷངོདྷ) ལྷ་བྷྫོ་

བྷྫོ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ ཐཔེ་ཆ་ཤེཥ་ཟྫོང་།

དྲངཥ་ཏེ་ཐཡ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་སྫོར་གྱི་ལུའུ་

/ངཟ/ ༡. (མིང)

/ང་གི་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང)

ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངག་གི་ལྷ་

སྤུངཥ་ཐིབྷ་གྲྭ་ཙང་དྷང་ཕྫོཐ་ཡ་ལཱིང་རཥ་བྷཡ་གཐདྷ་

ངག

(རྫོང) (བྷངོདྷ)

ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངག་གི་ཐཕང་ཕྱུག་ལཱི་

གེ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཐ།
ངངབྷྫོ་བྷཙྫོཡ་ཕཤུཡ།

/ང་གི་ཐཕང་ཆུ/ (མིང)

ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ལཱི་

(མིང) (ཆོཥ) གཅདྷ་གཞདྷ་སྟག་ཐང་སེང་

/ང་ཡྫོ/ ༤. (མིང)

(རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་

བྫོ། (ཁ) ངག་གི་མི་ཐགེ་ཕ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་

(ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ང་ཡྫོ་ཚུ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་

ཚུགཥ་ཐགོ།

/ང་ཁེ/ (མིང)

བྷཚཐ་ནའི་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཕར་ཡིག་ཅིག (ཐཔེ) མིང་ཚིག་གི་

(ཆོཥ) ངག་ཟཁྱར་ཐང་ཟདྲ།

སྡེཕ་ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ངག་སྒྲོདྷ་ལྷཕ་ཐགོ།
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ངག་ཕཅཐ།

/ངཟ་ཅེ/ (བ)

ཕསབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག
ངག་ཕརྗོཐ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ངག་

/ང་རྗོཥ/ (མིང)

ངག་ཟཕྲིདྷ།

ངག་ཐཕང་ལྷ་བྷྫོ།

(རྫོང) ཡང་གིཥ་ཤེཥ་

ཐངོཥ་གྲུཕ་ཞུ་ཐགོ།

ཡ་ལབྷཥ་ཟབྲེར་གྱི་ཡི་གུ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ངག་ཐཕང་ཐནརབྷྫོ།

(ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞིའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་

(རྫོང) ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་མེདྷ་ནཡ་

དྷག་ཀོང་རྩེའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྔོ་སདྷ་
ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངག་ཐཕང་ཐནརབྷྫོ་ཟདི་

ངག་ཏྫོག་གི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། ངག་ཏྫོག་གི་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་

ཞཛྷ་ཐ་ཁག་ཅོ་ཅིག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ངག་ཏྫོག་གི་
/ངཟ་རབྷ/ (བ)

ངག་རྩར།

(ཐ) (རྫོང) སྨྱུང་གདྷཥ་

མི་ལཱི་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།
ངག་ཚིག

བྫོ་བྷ་སཕ་ནཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ངག་སབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ)

ངག་ཕཞྫོ།

དྷངཥ་ན་རཥ་ཧ་ཝང་བྷཙབྷཥ་ན་ངག་སབྷ་ཐྫོ།
/ངཟ་རབྷ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) ངག་སབྷ་

(ཆོཥ) ཁ་རཥ་ཚིག་སཕ་

ངག་ཕཞྫོ་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

(ཟཐཥ) (རྫོང) ངག་

ངག་ལྫོཡ།

/ངཟ་ལྫོ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ངག་

ཕསབྷཥ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྫོ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ངག་

ཧིང་ང་རྫོ་གསུབྷ་དྷང་ངག་ཕསབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཅི།
/ངཟ་རབྷ/ ༡. (བ)

/ངཟ་ཕཞྫོ/ (མིང)

ཟཐེདྷ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ངག་ཕཞྫོ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

སབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངག་ཕསབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) དྷ་
ངག་སབྷཥ།

(ཆོཥ) ཁ་ཚིག་ཐང་ཟདྲ།

རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནི། བྫོ་སཕ་ནི།གཐངཥ་ཐབངཥ་

སྲུང་མི་ཚུ་ངག་ཕསབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ངཟ་རབྷ/ ༡. (བ)

/ངཟ་ཚི/ (མིང)

སྟེ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་རིག་རྩར། (ཁ) ཆོཥ་ཕལཐ་ནི།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངག་ཕསབྷ་ནི། (ཐཔེ) སྨྱུང་གདྷཥ་
ངག་ཕསབྷཥ།

(རྫོང) བྫོ་སཕ་ནིའི་ལྕོགཥ་

/ངཟ་ཙེ/ (མིང)

གྲུཕ། (ཐཔེ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ངག་རྩར་འྫོཐ་

སྲུང་ནའི་སྐཕཥ་ཐང་ཕསྙེདྷ་ན་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ངག་ཕསབྷ།

(རྫོང) སྤང་

ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྦུག་རཥ་ལྕུག་ཀུ་རྒྱ་

ཁའི་ཏྫོག་རཥ་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ངག་ཏྫོག་གི་དྲི་ཕ།

ངག་སབྷ།

/ང་ཐཕང་པེབྷ/ (མིང)

ཙར་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རྩཛྷ་ཕྫོ་ཀོ་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་ཁཡ་

རཥ་ངག་ཕརྗོཐ་ལུདྷ་ནུག

ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཕུར་དེཥ།

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཐཕང་ལྷ་བྷྫོ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་སྟེ་ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་

ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ངག་ཕརྗོཐ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་

/ང་ཏྫོ/ (ཁྱཐ)

/ང་ཐཕང་ལྷ་བྷྫོ/

ལྷ་བྷྫོ་ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངག་

ཤེཥན་ཐང་བྷཏྫོང་བྷཏྫོངབྷ་ཚུ་ངག་ཏྫོག་ཐང་ཡིག་

ངག་ཏྫོག

(ཆོཥ) ཁ་ཟཐེདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ང་ཋིདྷ/ (མིང)

ལྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་དེ་ཡ་བྷ་དྲིཥ་

(སྐུར) (རྫོང) ངག་

ང་ངག ་ལྫོཡ་ཐྫོ།

སབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངག་སབྷཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་

ངག་གཤིཥ།

དྷངཥ་ན་རཥ་ངག་སབྷཥ་ཤིག

/ངཟ་ཤི/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་སྐཐ་ཥྫོ་ཥྫོའི་

རྗོཐ་སྒྲ་ཐང་སྒྲ་གཐངཥ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཀྱི་
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ཡང་ཕཞིདྷ་ཅིག (ཁ) རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིཥ། ཨིང་

ངང་བྷྫོ།

ལིལ་གི་ངག་གཤིཥ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁ་སཕ་ནའི་

ངངབྷྫོ།

སྐཕཥ་ངག་གཤིཥ་ཟདི་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོ།
ངང༌།

/ངཟ/ ༡. (མིང)

ངང་རཥ།

ངང་སྐེ།

/ངཟ་ཀེ/ (མིང)

(རྫོང) ཏྫོག་རཥ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ངངབྷྫོ་གིཥ་ཙང་དྷང་སྒོང་རྫོག་ལུ་ལ་བུཐ་

ཕཝག་ནུག
ངང་ཚུར།

(རྫོང) ཕྫོག་གི་ལག་ལཱི་བ་

ངང་རག

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཀར་ནུག

(རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

ཅིག་སྦེ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཙྫོན་ཐ་དྷང་རཥ་ལྕེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་
སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་

སྟེ་ཕཎྫོག་དེཥ།

ཁཡ་ངང་རག་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
ངང་རག་ཤིང་།

(རྫོང) ངངན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་ངང་

/ངཟན/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་

ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ངང་རག་ཤིང་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་
ནུག

སེཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་པྫོའི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ངདྷ།

(ཐཔེ) གམང་ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་ངངན་ལུ་ལ་རྩར་རྐྱཕ་

/ངཟན/ ༢. (མིང)

(རྫོང) བྷ་ཤིང་ཕྱི་

ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ)

སྟེ་སྫོཐ་མི་བ་ཨོར་ཀོ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་སྤུ་ཕཀྱག་

སྟེ་སྫོཐ་ནུག

/ངཟ་ར་ཤི/ (མིང)

རིབྷ་དྷང་རིབྷ་སྦེ་ཕརྩེགཥ་ཏེ་ཆུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་

ན་ཚུ་ཕྫོཐ་ལཱི་ཟཕུཡ་ཟགྱོ་དེཥ།
ངངན།

བྷ་ཤིང་ཕྱི་རིབྷ་དྷང་

ཟཐཕ་བྷ་འང་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐན་བྷ་ཙཐ་རྫོག་བྷ་རིང་སུ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ངང་ཁེཕཥ་ཙཐ་རྐྱཕ་

/ངང་ན/ (མིང)

/ངཟ་ར/ (མིང) (རྫོང)

རིབྷ་སྦེ་ཕརྩེགཥ་ཏེ་ཆུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་ཁཡ་

སྐཕཥ་ངང་སྐེ་གི་ལག་རཥ་པཡ་ཕཀར་ཕའི་ཨེདྷ་ཎ་

ངང་ན།

(རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ། (ཁ)

(ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཁྲོ་ཕའི་ངང་ཚུར་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཕཀར་ཕའི་ཤིང་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) སྒྲིང་ཁྱིབྷ་གྱི་ངང་སྐེ་
/ངཟ་ཁེཕ/ (མིང)

/ངཟ་ཚུཥ/ (མིང)

ཁྲོ་ཕའི་ངང་ཚུར། ཞི་ཕའི་ངང་ཚུར་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ངང་ནའི་ཨོར་ཀོ་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་

ངང་ཁེཕཥ།

(རྫོང) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་

སེཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷྫོའི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་ངང་རཥ་
ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ།

/ངཟབྷྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ངངབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་མི་བ་ཨོར་ཀོ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་སྤུ་ཕཀྱག་

(ཆོཥ) ངོ་ཕྫོ་ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ།

/ངཟ་ལུ/ ༢. (ཐབྱེ)

/ངཟ་བྷྫོ/ (མིང)

/ངེདྷ/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ་མི།

(ཁ) མི་ངདྷ། ལཱ་ངདྷ། གཎབྷ་ངདྷ། ཚིག་ངདྷ་ཟེཡ་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཟདི་གིཥ་ཟཆཡ་གཞི་ག་ཡ་

(རྫོང) ཕཀྱག་སེཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་

ཐཀྲུགཥ་ཐ་ནུག

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཥ་ཙྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་

/ངེདྷ/ ༢.

ལཱི་ངངན་ཅིག་སྫོཡ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་

ཕགྱང་ཕའི་སྔགཥ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་ངདྷ་ལྷཕ་ནཡ་
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ཟགྱོ་དེཥ།

ངདྷ་ན་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ངདྷ་རྐྱཕ།

/ངེདྷ་ཅཕ/ (བ)

ངདྷ་ན་ཐགུ་ཟཚྫོབྷཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྔགཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་ཚུར་མིདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

ཕཡ་དྷ་ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་གི་རིང་ཥ་ཕཐག་ངདྷ་ན་ཉི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ངདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་གཝདྷ་ལཱི་

བྷ་དྷག་ཆེདྷ་ཐང་། གཝདྷ་འང་ངདྷ་ན་ལུ་ལ་བྷབྷ་

གདྷྫོཐན་ཕཀར་ནི་ཟདི་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།
/ངེདྷ་ཀུཥ/ (མིང)

ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་དུཥ། (ཐཔེ) ངདྷ་ན་ཐགུ་ཟཚྫོབྷཥ་

(རྫོང) ཕཥབྷ་ན་ངདྷ་ན་

ལཱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་མི་ཕཏུཕ།

ཕསྐྱེཐ་ཏྫོག་རཥ་གཝདྷ་ལཱི་ལཱ་ཞྫོགན་ཟཕཐ་ཕཅུག་

ངདྷ་ཟབྲེར།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་ལཱི་ངདྷ་
སྐུར་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ངདྷ་ཐགུ

ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ངདྷ་ཟགྲོ།

/ངེདྷ་ཌོ/ (མིང)

ངདྷ་རདྷ།

ངདྷ་སེབྷཥ།

ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷ་ངདྷ་ཟགྲོ་

ངདྷ་ཥྫོང༌།

ངདྷ་དྲགཥ།

/ངེདྷ་དྲག/

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་

ངདྷ་སྫོང༌།

(རྫོང) ངདྷ་ཟགྲོ་ཐང་ཟདྲ།

/ངེདྷ་སྫོང/ (མིང)

(རྫོང) ལྷང་སྟེ་ཞ་སྫོཐ་མི།

(ཐཔེ) བྷཡ་ངདྷ་སྫོང་ལཱི་སྦྱིདྷ་ན་ཕཎང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

པདྷ་འྫོདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ།
ངདྷ་ལྷཐ།

དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཕཥབྷ་ན་ངདྷ་དྲགཥ་ཟདུག
/ངེདྷ་ན/ ༡. (ཁྱཐ)

/ངེདྷ་ཥྫོང/ (མིང)

ཕསྔར་མྱྫོང་ཐགོ།

མེཐ་ངདྷ་ན། (ཁ) ལཱ་ངདྷ་དྲགཥ། སེབྷཥ་ངདྷ་
ངདྷ་ན།

(རྫོང) ཕཥབྷ་ན་

(ཐཔེ) མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ངདྷ་ཥྫོང་གི་སྡུག་

ནའི་སྔགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་གཝདྷ་གྱིཥ་ངདྷ་སྔགཥ་
རྐྱཕ་ཐ་ནུག

/ངེདྷ་སེབྷ/ (མིང)

ཞྫོགན། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་ངདྷ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་མི་

ཐམྱར་ཕ་ཐང་། ཡི་དྭགཥ། དུཐ་ཟགྲོ་གསུབྷ།

/ངེདྷ་རྔཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཞྫོགན་ཟཕཐ་ཕའི་

ཕཞང་གིཥ་ཕསྐོཡ།།

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟབྲཥ་བུ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཥའི་གདྷཥ་

ངདྷ་སྔགཥ།

/ངེདྷ་ལུདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ངདྷ་ནའི་ཟབྲེར་

རདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་རདྷ་ཆང་གིཥ་ཟཇར། །ངདྷ་རདྷ་

(རྫོང) རྒྱུ་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

ལཱི་མི་སྐྱེ།

/ངེདྷ་ཌེ/ (མིང)

ཕ།

(ཆོཥ) ངདྷ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་

/ངེདྷ་རྒུ/ (མིང)

(རྫོང)

སྫོཡ་ཟླ་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་ཚེཥ་དྲུག་རཥ་ཕདུདྷ་གྱི་

གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ངདྷ་རྐྱཕ་

ངདྷ་སྐུར།

/ངེདྷ་ན་རྒུ་རྫོབྷ/ (མིང)

/ངེདྷ་ལྷེ/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་

དྷང་གསུག་ཐང་རྫོག་སྫོཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟགདྷ་

(རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི།

ཐཕང་ཐང་ཟགདྷ་ཟལ་རཥ་ཟགར་ཕའི་ཚུར་མིདྷ་

(ཁ) མི་ངདྷ་ན། སེབྷཥ་ངདྷ་ན། ལཱ་ངདྷ་ན། ཚིག་

གྱི་ལཱ། (ཐཔེ) ངདྷ་ལྷཐ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ལབྷཥ་རཥ་

ངདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ཟགར་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།
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ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་སྫོབྷ་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ།
ཙྫོ/ (མིང)

ནའི་སྐཕཥ་སྒྲ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་སྟག་གི་

/ངེདྷ་ལྷེ་ཀ་རྫོབྷ་ལྷེདྷ་

(རྫོང) ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཛིདྷ་

ངཡ་སྐཐ་གོ་བྷཥ།

སྐྱོང་ཟཕཐ་མིའི་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ)

ངཡ་ལྕགཥ།

ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་སྫོབྷ་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱིཥ་ངདྷ་ལྷཐ་ཀྱི་
/ངེདྷ་ལྷེ་ཀ་རབྷ/ (མིང)

ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཀ་ཅུང་ཚུ་ངཡ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་
ནི་ཟདུག

(རྫོང)

ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངདྷ་ལྷཐ་

ངཡ་ཕཎགཥ།

ཕཀག་སབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་མི་སེཡ་ག་ཡ་གིཥ་
/ངེདྷ་ལྷེ་ཀ་རྫོབྷ/ (མིང)

ཀྱིཥ་ཆུ་ངཡ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང)

ངཡ་གཐྫོང༌།

ཞིདྷབྷ་རཥ་སྲུང་སྟེ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

ངཡ་དྲགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) བག་གཞཡ་དྲགཥ།

/ངབྷ་ཏྫོ་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་

རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོ་ངཡ་དྲགཥ་ཚུ་ཐགོན་ཨིདྷ།
/ངཟ་ཉ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ངཡ་དྲགཥ་ཟདུག

ངབྷ་ཕགྲཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་

ངཡ་པཕ།

ཥ་ལཱི་ངབྷ་ཕགྲཐ་དེ་སྫོཐན་བྷཥ།
/ངཟ/ (མིང)

(རྫོང) ནུཥ་ན་ཐང་ཤུ གཥ། (ཁ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཁ) ངཡ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) བྷགཡཛྷ་གིཥ་ གྱི་

ཅུ་གི་ངཡ་པཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཤིང་ཕཎྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྱི་ཅུ་ངཡ་བླུགཥ་ཐགོ།
/ངཟ་ཀེ/ (མིང)

/ངཟ་པཕ/ ༡. (བ)

ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ནུཥ་ཤུགཥ་ཆུང་ཀུ་ཕཞྫོ་ནི།

ལྕགཥ་ཀྱི་ངཡ། སྟ་རིའི་ངཡ། གྱི་ཅུང་གི་ངཡ།
ངཡ་སྐཐ།

(རྫོང) སྙིང་སྟྫོཕཥ་ཐང་བྫོ་སྟྫོཕཥ་

འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ངཡ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ལཱ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ངོབྷཥ་སྟྫོདྷ་ནི་ཐང་ཐནཟ་བྷཐྫོག་ཕསྒྱུཡ་ནི། (ཁ)

ངཡ།

(རྫོང) ས་ཀྲག་འྫོཐ་

དྲགཥ། རྫོ་ངཡ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྩིགན་

ཧ་ཕི་མི་ཟདི་ངབྷ་བྷཏྫོང་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ངབྷ་ཊེ/

/ངཟ་ཉ/ ༡. (ཁྱཐ)

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ངཡ་དྲགཥ། ལྕགཥ་ངཡ་

རཥ་དྲགན་སྦེ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་སབྷ་ན་ཆེ་མི། (ཐཔེ)
ངབྷ་ཕགྲཐ།

(རྫོང) པུཥ་བྷྫོ་ཐང་རྗེཥ་

ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) ངཡ་གཐྫོང་གི་རཱི་ཎྫོ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ།

གྱི་ལཱ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།
ངབྷ་བྷཏྫོང་ཅདྷ།

/ངཟ་རྫོ/ (མིང)

ལུཕ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རྐང་བྷའི་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་

གོང་ཟཕེར་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་སྫོབྷ་
/ངབྷ་ཌོ/

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་གྱང་ནའི་ཤུགཥ་

ངདྷ་ལྷཐ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་པཡ་ཕཀག་

ངབྷ་གྲོག

/ངཡ་ཎཟ/ (བ)

ཕསིར་གྱི་ཤུགཥ་ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) ངཡ་ཕཎགཥ་

བྷབྷ་རཱིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།
ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་སྫོབྷ།

(མིང) (རྫོང) ནུཥ་ན་ཐང་སྤུཥ་

ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ལྕགཥ། (ཐཔེ) དེང་ཥང་

ལཱ་ཚུ་རྩ་མེཐ་གཎང་ནིའི་ཕག་ལཱ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།
ངདྷ་ལྷཐ་ཕཀག་སབྷ།

/ངཟ་ཅ/

/ངཟ་པཕ/ ༢. (བ)

(རྫོང) སྐཐ་ཤུ གཥ་སྦེ་རྐྱཕ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཛྷ་

ཕཅག་ནི། (ཁ) ངཡ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) མི་ང་རྒྱར་
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ཅདྷ་ཟདི་ངཡ་པཕ་ཐྫོ།
ངཡ་བླུག

/ངཟ་བླུ/ ༡. (བ)

ངཡ་ཕཞང་དྲགཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་གྱི་ཅུ་ར་

དྲགཥ་ཀྱིཥ་རྐྱཕ་ཐགོ།
ངཡ་ཡེང་།

(ཐཔེ) བྷགཡཛྷ་གིཥ་ཐནཟ་རྟགཥ་ངཡ་བླུག་དེཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཧེང་སྐར་ཙིགན་ཞ་

ཟདི་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ངཡ་ཡེང་ཅིག་ཟདུག
ངཡ་ཡེང་ཡེ།

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངཡ་

ངཡབྷ།

/ངཟབྷ/ (ཁྱཐ)

ངཡ་དྲི།

/ངཡ་རྫིདྷ/ (མིང)

ངཡ་གཥཐ།

(ཆོཥ) ང་ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ཕའི་

ངཡ་ཕཥཐ།

/ངཟ་ཞེདྷ་ཉ/ ༡. (ཁྱཐ)

ངར།

ངཡ་ཕཞང་།

/ངཟ་ཕཞང/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ངཡ་གཥཐ་

/ངེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) འུ་སྡུག་ནའི་གདྷཥ་

སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ངར་ཅིག་

(རྫོང) ངཡ་

ཟཙྫོ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཉུང་དྲགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཟདི་ངཡ་ཝདྷ་
དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ངཟ་སེ/ (བ)

ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་ངཡ་ཕཥཐ་ནུག

ཉུང་ནི། (ཁ) ངཡ་ཝདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གྱི་ཅུ་ཟདི་
ངཡ་ཝདྷ་དྲགཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ངཡ་མེཐན་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངཡ་ཕཥཐ་ནུག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ངཡ་

ངཡ་ཝདྷ་ནཥ།

/ངཟ་སེ/ (བ)

གྱི་ཅུ་ཅིག་ངཡ་གཥཐ་དེཥ།

ཅིདྷ་ངཡ་ཟཛིདྷ་ཟདི་སྤངཥ་ཐགོ།
/ངཟ་ཞེདྷ/ ༡. (བ)

(རྫོང) དྲིབྷ་གཡ་དྲགཥ་སྦེ་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ངཡ་གཥཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷགཡཛྷ་གིཥ་

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཏཡ་ཐགོ་ན་
ངཡ་ཝདྷ།

/ངཟ་དྲི/ (མིང)

དྲི་བྷདྷབྷ་དེཥ།

ཧང་ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཤིང་ངཡབྷ་ཟདི་ཕཀགན་
ངཡ་ཟཛིདྷ།

(རྫོང) ངཡ་ཡེང་ཐང་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ཡག་ཕཀར་ཥ་རཥ་ཆང་གི་ངཡ་

(རྫོང) ངཡ་དྲགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

ལཱ་ཁག་ཟདུག

/ངཟ་ཡེང་ཡེ/ (ཁྱཐ)

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ངཡ་ཡེང་ཡེ་ཅིག་ཟདུག

བླུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངཡ་བླུགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གྱི་
ངཡ་བླུགཥ་དེཥ།

(རྫོང) ཟཇོདྷ་སྟཕཥ་ཐང་

ཡེང་། ཧ་ལཱི་ངཡ་ཡེང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཐབུགཥ་རྡུབྷ་ཟདི་ལཱི་རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཡ་ངཡ་བླུག་ཐྫོ།
/ངཟ་བླུ/ ༢. (བ)

/ངཟ་ཡེང་/ (ཁྱཐ)

ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) མི་ངཡ་

ཕཅུག་ནི། (ཁ) ངཡ་བླུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་
ངཡ་བླུགཥ།

(རྫོང) ངཡ་

བྷཏྫོ་དྲགཥ། (ཐཔེ) སྒྲིང་ཁྱིབྷ་ཚུ་ལྕགཥ་ངཡ་ཕཞང་

ཥྫོགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་སེང་ནི། (ཁ) ངཡ་བླུག་ནི/ཐྫོ།
/ངཟ་བླུ/ ༢. (བ)

/ངཟ་ཕཞང་ཉ/ ༢. (ཁྱཐ)

/ངེ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གའྫོག་ཕཀོར་ཏེ་

ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་ཟགྱོ་ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་འུ་སྡུག་ནི། (ཁ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ངཡ་

ངར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འཡ་རྫོང་སྫོཐ་

བྷཏྫོ་ནི། (ཐཔེ) ངཡ་ཕཞང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གྱི་

དེ་སྒྱིཐ་ཏག་ངར་ཐྫོ།

ཅུང་ཟདི་ངཡ་ཕཞང་བྷཥ།

ངར་སྟྫོངབྷ།
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/ངེ་ཎྫོབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕྱུ་གུ་ཟཙཟ་བྷ་
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ཕཏུཕ་ནའི་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྤང་

ངུཡ་སྨྲིག

ངར་ཟཙྫོ།

ངུཡ་སྨྲིག་ཕཞེཥ་ཏེ་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

དྷང་ཕ་ངར་སྟྫོངབྷ་ཅིག་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
/ངེ་ཙྫོ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) འུ་

ངེ།

ངར་ཟཙྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་ཕརྐོ་

ངེ༌གི།

(རྫོང) ལཱ་གའྫོག་དྷང་རཥ་གདྷཥ་

ངེའི།

རཥ་ངར་ཟཙྫོ་བྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཥབྷ་ན་

ངེག

ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་གིཥ་ངེག་ཐྫོ།
ངེག་དྲགཥ

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངར་
(རྫོང) ཕཥབྷ་

དྲགཥ་ཅིག་འྫོཐ།
ངེཥ།

ཟདི་ངར་ཡངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག
/ངེ་ཥྫོ/ (མིང)

ངུཡ་ན།

/ངུའུ་ན/

/ངེའེ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཁཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཕསཕ་བ་སེབྷཥ་ཁཡ་

(རྫོང) ངར་ཟཙྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ངེཥ/ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་ངར་གཥྫོ་ཕཎང་

ཐ་ནུག

(རྫོང) ངཡ་ཡེང་འྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྟ་ཟདི་ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ནི་ལཱི་ངེག་

ན་རྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་
ངར་གཥྫོ།

/ངེའེ་ཉ/ ༡. (ཁྱཐ)

མི། (ཁ) མི་ངེག་དྲགཥ། གླང་ངེག་དྲགཥ་ར་

ཡང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངར་ཡངཥ་ནུག/ཡི/ཤིག
/ངེ་ཡང་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཅདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་

(ཁ) ངར་ཡང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ངར་ཟཙྫོ་སྫོཐ་ནི་ཟདི་

ངར་ཡངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ངེའེ/ (བ)

(རྫོང) རྩ་ཟགེངཥ་ནི། (ཁ) ངེག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(བྷ/ཐ) (རྫོང) འུ་སྡུགན་ཥངཥ་ནི།

/ངེ་ཡང/ (བ)

(རྫོང) ངེ་གི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངེའི་

/ངེའི/ (ཙཕ)

ཁོ་ངེའི་པྫོ་རྒདྷབྷ་ཨིདྷ།

མིའི་ལཱ་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ང་ངར་ཡང་ཐྫོ།

ངར་ཡངཥ

(རྫོང) ཡང་གི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཧ་ན། ངེའི་ཅ་ར། ངེའི་ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རྫོགཥ་ནི། (ཁ) ངར་ཡང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཟཕཐ་

གིཥ་ངར་ཡང་ཐྫོ།

/ངེ་གི/ (ཙཕ)

(ཐཔེ) ངེ་གི་མིང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཡིག་ཙང་དྷང་

/ངེ་ཡང/ ༢. (བ)

(རྫོང) ངེ་གི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེ་སེབྷཥ་

ངེ་གི་མིང་། ངེ་གི་ཧ་ན། ངེ་གི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

སྐཕཥ་ཅིག་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཐགོན་སྦེ་གདྷང་ཕ་ཞུ་སྟེ་

/ངེ་ཡང/ ༡. (བ)

/ངེ/ (ཙཕ)

ཁྱོཐ་ལཱི་ཐགཟ་ཕ་ཚེ་སྔོདྷ་གྱི་རཥ།

ཙཡ་སྦེ་ངར་ཟཙྫོ་ཐྫོ།

ངར་ཡང།

(རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཁ་ཐྫོག་

ཐབྷཡ་སེཡ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ར་ལཱི་ཅིག་དྷ་ཕཞཟ་

སྡུགན་ཥངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐརཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ)

/ངེ་ཙྫོ/ ༢. (མིང)

/ངུ་རྨི/ (མིང)

གསུངཥ་ནའི་ཕསཕ་བ་ཟདི་སེབྷཥ་ཁཡ་ངེཥ་ཐགོ།
ངེཥ་ཏིག

(མིང) (ཆོཥ) བ་ངང་ན་ཁ་ཐྫོག་

/ངེའི་ཏི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཐང་

གཎདྷ་གཎདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་གི་སྐོཡ་རཥ་བྷ་ཐངུར་ངེཥ་

སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཏིག་ག་དེབྷ་ཅིག་ཐགོན་སྫོ?
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ངེཥ་གཎདྷ།

/ངེའི་ཏེདྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ངེཥ་ཏིག་ཐང་

སཕ་ཨིདྷ། (ཁ) ངེཥ་ན་ལྔ་ཟདི་རྫོངཥ་སྫོཐ་རྫོགཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ངེཥ་
གཎདྷ་སྦེ༌ལྷྫོཐ་ཐགོ།
ངེཥ་ཕརྟདྷ།

/ངེའི་ཏེདྷ/ (མིང)

ནའི་སྐུ་ལཱི་ཙང་ཕའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞིང་
ཁབྷཥ་དྷང་ངེཥ་ན་ལྔ་ཙང་ཕའི་རྫོངཥ་སྐུ་ཕཞུགཥ་

(རྫོང) ངེཥ་གཎདྷ་ཐང་

ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷངཥ་ན་ཟྫོང་ནི་ཟདི་ངེཥ་ཕརྟདྷ་
ཨིདྷ་དྷ?

ངེཥ་ཐྫོདྷ།

/ངེའི་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

ངེཥ་ནཡ་དུ།

ཐང་གཎདྷ་གཎདྷ།

(རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་

ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ངེཥ་ཐྫོདྷ་ཕྱེཥ་ཏེ་ཕལཐ་ཐགོ།
/ངེ་རྡེདྷ/ (མིང)

ངེཥ་ཟབྱུང༌།

(རྫོང) ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཟེཡ་

ཕསྐྱེཐ་དེ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/ངེའི་རྗུང/ ༢. (མིང)

/ངེའི་ན/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཎདྷ་ཎདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ངེའི་ན/ ༢. (མིང)

ངེཥ་མེཐ།

(རྫོང) བྫོ་སྤྫོཕཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐཔེ་

/ངེ་ན་རྔ/

/ངེའི་མེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) གཎདྷ་གཎདྷ་མེཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་
མེཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།

ཆའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ལཱི་ངེཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།
ངེཥ་ན་ལྔ།

(ཆོཥ) ཕདེདྷ་ཕཞི་མི་རྟག་

ཥྫོགཥ་ཕཅུ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་ནའི་གཎབྷ་ཟདི་ལཱི་ངེཥ་ན་ཅིག་

ཟདུག་ག?

(རྫོང) སེབྷཥ་གདིང་

སྦེ་ཟགྱོ་ཕའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ངེཥ་ཟབྱུང་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་ཟདི་ངེཥ་
ངེཥ་ན།

/ངེའི་རྗུང/ ༡. (མིང)

རཥ་ཡ་སྐྱོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཆགཥ་ན་ཐང་ཞེདྷ་ན་མེཐན་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏྫོཕ་ངེཥ་ཕདེདྷ། གཎབྷ་ངེཥ་ཕདེདྷ་
ཕདེདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཏཐ་རི་ཕ་རི་

(ཐཔེ) ངེཥ་ནཡ་དུ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ཕཀོ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཕལཐན་ཐ་དྲང་ཐྫོདྷ་ཐང་
ངེཥ་ཕདེདྷ།

/ངེ་ནཡ་དུ/

ངེཥ་ཚིག

(མིང) (ཆོཥ) ༡. གདྷཥ་ངེཥ་

/ངེའི་ཚི/ (མིང)

(རྫོང) ཚིག་ཟབྲུ་རུ་རུའི་གོ་

ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ། (ཐཔེ) ཐགྲ་ཕཅོབྷ་གྱི་ངེཥ་ཚིག་

ན་ཟྫོག་མིདྷ་སྟུག་ནྫོ་ཕཀོཐ་ན་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་

ཟདི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་ཐགྲ་བྷ་ལཱིཥ་ནཡ་ཕཅོབྷ་ནཥ་

ཕཞུགཥ་ནི་ཐང་། ༢. སྐུ་ངེཥ་ན་བྷཙདྷ་ཐཔེ་ཕཞང་

དྷ་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ཟེཡ་ཕཀོཐན་ཨིདྷ།

ནྫོ་འྫོངཥ་སུ་གཥར་རྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནི། ༣.

ངེཥ་གཟུང་།

ཟཁོཡ་ངེཥ་ན་བང་སེབྷཥ་ཟཔགཥ་ན་རྐྱངབྷ་

/ངེ་གཟུང/ (མིང)

(རྫོང) ཡུར་གཅིག་ལཱི་

ཎདྷ་ཎདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ག་

གཅིག་གིཥ་ཕསྐོཡ་ནི། ༤. ཆོཥ་ངེཥ་ན་ཐེག་ཆེདྷ་

ཅི་ཨིདྷ་དྷ་ངེཥ་གཟུང་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གྱི་ཕརྡུང་

གྱི་ཆོཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གསུངཥ་ནི། ༥. དུཥ་ངེཥ་

ཐགོ་ནཥ།

ན་ཟཁོཡ་ཕ་ཇི་སྲིཐ་ཕཡ་དུ་ཕཞུགཥ་ནི་ཕཅཥ་ལྔ་ལཱི་

ངེཥ་ཕཟུང་།
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/ངེ་གཟུང/ (མིང)

(རྫོང) ངེཥ་གཟུང་ཐང་
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ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་སྐྱོདྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་ངེཥ་ཕཟུང་

ཟཇུག་ངའི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཇུག་ནའི་སཡ་ཕསྡུའི་ཕྲཐ་

ཟཕཐ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་ཆ་འང་ཕལ་ཐགོན་
ཁག་ཆེ།

ཅིག (ཁ) གདྷང་ངོ། ཕཞང་ངོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།
/ངོ/ ༣. (མིང)

ངེཥ་ལུགཥ།

/ངེ་ལུ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྫོགཥ་ནའི་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་ཅིག་བྱིདྷ་རཱིང་ངོ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང༌། (ཐཔེ) ཆོཥ་འང་ཐག་ན་

ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཕསྒྲུཕཥ་ན་ཅིདྷ་ངེཥ་ལུགཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་
ཚུགཥ།

ངེཥ་ཤེཥ།

/ངེ་ཤེ/ (མིང)

ཆའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ཡང་ལཱི་ངེཥ་ཤེཥ་མེཐན་རཥ་
ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོང།

/ངེ་ཤེ ་ཌོང/ ༡. (བ)

ངོ་རྒོར།
ངོ་ཅདྷ།

/ངོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

ངོ་ཅདྷ་ཚུ་ཟྫོང་ཐགོ།

ཟདྲྫོང་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ངོ་ཕཅག

(ཟཐཥ) (རྫོང)

(རྫོང) ངོ་རྫོག་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
(རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཐང་ཆ་

/ངོ་ཅཟ/ (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་གཥཐ་

ནི། (ཁ) ངོ་ཕཅག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བྷྫོ་ཡའི་པབྷ་

ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོངཥ་

གི་ངོ་ཕཅག་ཐྫོ།

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གསུངཥ་མི་ཟདི་

ངོ་ཕཅགཥ།

ལཱི་ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོངཥ་ཚུགཥ་ནཥ།

/ངོ་ཅཟ/ (བ)

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངོ་

ཕཅག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངོ་ཕཅགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

(རྫོང) ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཕཅཟ་

ཁོ་གིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ངོ་ཕཅགཥ་ཏེ་བྫོ་སཕ་དེཥ།

ཕཅཟཛྷ་གི་ཕར་སྟྫོདྷ་ནའི་མིང་། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་དུཥ་

ངོ་རྟགཥ།

ཅི་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་གྱི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཟཕཐ་དེ་གཡུཥ་ཁ་

/ངོ་ཎ/ (མིང)

(རྫོང) ངོ་ཕྱེ་ཚུགཥ་ནིའི་

རྟགཥ། (ཁ) ཡང་གི་ངོ་རྟགཥ། རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ངོ་

ལཱི་ངོ་སྟྫོདྷ་ཐ་ནུག
/ངོ/ ༢. (ཕྲཐ)

/ངོ་རྒོཥ/ (མིང)

ཟཇོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་མི་

བུ་གིཥ་ཟཕཐ་མིའི་ལཱ་ཟདི་ལཱི་པབྷ་ཚུ་ངེཥ་ཤེཥ་

/ངོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ངོ་ཕྫོ་ཐང་སྐྱེཐ་གཉིཥ་

ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་ངོ་རྒོར་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཡིཐ་ཟཚིབྷ་ནི། (ཁ) ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ངོ༌།

/ངོ་ཀེ/ (མིང)

ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ངར་ཡང་ནི་ཐང་

/ངེ་ཤེ་ཌོང/ (བ)

ངོ་སྐྱེཐ།

(རྫོང) ཐངོཥ་སུ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ཏི་རཱི་ཟདི་དྷངཥ་ན་ངོ་སྐྱེཐ་སྦྲགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཆ་

ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ལཱི་ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོང་ནཥ།

ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོངཥ།

/ངོ་ཅང/ (མིང)

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རཥ་ཕསྐྱིཥ་

ཕཝག་ནི། (ཁ) ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཟདི་
/ངེ་ཤེ་ཌོང/ ༢. (བ)

ངོ་རྐྱང་།

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ལཱི་མི་ངོ་རྐྱང་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ།

(རྫོང) ཡིཐ་ཆེཥ། (ཐཔེ) ཐཔེ་

གཝདྷ་ལཱི་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཐང་ཐགཟ་ཙྫོཡ།

རྟགཥ། ཡིག་ཙང་གི་ངོ་རྟགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་རྗེཥ་

རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ་
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ཅིག་ཨིདྷ།

ངོ་རྟགཥ་ཅདྷ།

/ངོ་ཎ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

འྫོཐན་ཐང་ཟདྲ།
ངོ་སྟྫོདྷ།

ཟཕཐན་ཐ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ངོ་སྫོཐ་ཟཕཐ་

(ཆོཥ) ངོ་རྟགཥ་

ཐགོ།

/ངོ་ཊོཥ/ ༢. (མིང)

/ངོ་ཎྫོཥདྷ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མིང་

ཅི་ཡང་ཨིདྷ་རཱིང་ཟགོ་རཥ་བྷཡ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་སྦེ་

སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) ངོ་སྟྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཕལཐ་དེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟགོ་

ཁོ་གིཥ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཞཐ་ཟགྲོ་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཎང་
སྟེ་ངོ་སྟྫོདྷ་ཐྫོ།
ངོ་ཕསྟྫོཐ།

/ངོ་ཎྫོཥ/ ༡. (མིང)

ཟདྲེདྷ་ན་གིཥ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གྱི་ངོ་སྫོཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
ངོ་སྫོཐ་ཡིག་ཆ།

(རྫོང) གཐྫོང་ཁ་ཡ་

གིཥ་ཡིག་ཙང་དྷང་ཁོ་ཡའི་ངོ་སྫོཐ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུར་

(ཆོཥ) སྙདྷ་ངག་ལུའུ་ཕཡ་ནའི་

དེཥ།

སྐཕཥ་ཐཔེ་རྒྱདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག
/ངོ་ཏྫོ/ (ཕྲཐ)

ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ།

(རྫོང) ངོ་ཕསྒང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བང་ཚུ་ཕཀོཐ་ཏྫོག་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཞུང་ཟབྲེར་

(རྫོང) འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་

གྱི་རག་ཁྱེཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ་ཕཞྫོ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ངོ་ཕསྒང་ལཱི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོང་ཁག་མི་རྩིཥ་ཡིག་ཙང་དྷང་ཥྫོང་ཡི།

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།
ངོ་དྲིདྷ།

/ངོ་དྲི/ (མིང)

ངོ་ཟཕྲྫོཐ།

(རྫོང) ངོ་གཥྫོ་ཐང་ཕཀཟ་དྲིདྷ།

ངོ་ནཡ།

/ངོ་ནཟ/ (མིང)

ཟཕྲྫོཐ་ཐྫོ།
ངོ་ཕྫོ།

གའྫོག་དྷང་ཟཛུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ངོ་ནཡ་གཅིག་ཕཎཕ་
ངོ་སྫོཐ།

/ངོ་ཊོཥ/ ༡. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ངོ་སྫོཐ་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ངོ་

(རྫོང) ཡང་གི་ནཡ། (ཐཔེ)

ཐགོ་ནཥ།

/ངོ་ཋོཥ/ (བ)

ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ས་གོ་ནི། (ཁ) ངོ་ཟཕྲྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག

(ཐཔེ) ང་གིཥ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཟཕཐ་འྫོཐ་རཱིང་ཁོ་གི་ངོ་དྲིདྷ་

ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

(རྫོང) མི་

ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་མིང་ཐང་སྐྱེཥ་ཚེཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁ་

ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ངོ་རྒང/ (ཕྲཐ)

/ངོ་ཊོཥ་ར་ཁེཡ/ (མིང)

ཁུངཥ་ག་ཏེ་རཥ་ཨིདྷ་དྷ་ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ངོ་ནཡ་

ཐང་ཕུ་པབྷ་ཚུ་གི་ངོ་ཏྫོག་ལཱི་ཕྱི་རཥ་དྷང་ཟདྲེདྷ་
ངོ་ཕསྒང་།

(རྫོང) ངོ་ཤེཥ་

ནའི་ཁ་བང་། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་རཥ་གའྫོགན་དེ་

རིཥབྷྫོ་ཟདུག་ཟེཡ་ངོ་ཕསྟྫོཐ་ཟཕཐ་དེཥ།

ངོ་ཏྫོག

/ངོ་ཊོཥ་ཡིག་ཆ/ (མིང)

ནི་ཐང་ས་གོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་འྫོཐ་

ཐངོཥ་སུ་སྦེ་ཕསྟྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་བ་
/ངོ་ཎྫོཥ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རཥ་རིབྷ་ཐང་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ག་

/ངོའུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཆོཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་

ཐང་། ཡང་ཕཞིདྷ། (ཁ) ཀུདྷ་རྫོཕ་ཀྱི་ངོ་ཕྫོ། ཐྫོདྷ་

ཐབྷ་གྱི་ངོ་ཕྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་

(རྫོང) ངོ་ཤེ ཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཀྱི་ངོ་ཕྫོ་ཟདི་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཨིདྷ།

ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་གཥཡན་ཐང་

/ངོའུ/ ༢. (མིང)
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(རྫོང) ཐངོཥ་སུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)
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མི་ངོ་ཕྫོ། སེབྷཥ་ཅདྷ་ངོ་ཕྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཙྫོཡ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ངོ་ཥྫོ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་སྫོཕབྷ་ཟདི་ལཱི་

སཕ་ཅི།

ངོ་ཚུ།

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟཐུཥ་མི་ངོ་ཕྫོ་སྦེ་ཡ་ཟྫོངཥ་ཏེ་བྫོ་
/ངོའུ/ ༣. (མིང)

ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཡི།

(རྫོང) ཕསྐྱི་ཕ་གཎང་ཕའི་བྷ་རྩ་ཐང་

ངོ་ཕྫོ་ཀེ་ཀེ།

/ངོའུ་ཀེ་ཀེ/ (ཁྱཐ)

/ངོའུ་ཉི/ (མིང)

ཁུཡ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཡ་ངོ་ཚུ་ཕཀར་ཕ་ཅིདྷ་ང་

(རྫོང) ངོ་བྷ་སྦེ་ཟེཡ་

གིཥ་ཟཕཐ་ཡ་ཟཕཐ་ཟྫོང་།

(ཆོཥ) སྟྫོང་ན་ཉིཐ། (ཁ) ངོ་

ཐང་གཎབྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་སེབྷཥ་བྷ་ཕདེ་ཀག་ཀ་སྦེ་
ཙྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་

ཆོཥ་ཐབྱིངཥ། ཀ་ཐག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ལཱི་ངོ་ཚུ་ཟཕཐ་མི་ཤེཥ་ནཥ།

ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཏཡ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ངོ་ཕྫོ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་
ངོ་སྫོཡ།

/ངོ་རྗོ/ (མིང)

ངོ་ཕམྫོང༌།

ངོ་བྷ།

/ངོ་བྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆ་ཟཇོག་ཐང་ངོཥ་ལུདྷ་

བྷའི་ངོ་ཕམྫོང་ཐྫོ།
/ངོ་མྫོང/ ༢. (བ)

(རྫོང) ངོ་ཕྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ཐང་ན་

ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

/ངོ་མིང/ (མིང)

ཕལཐ་ཏྫོག་རཥ་ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ་ནི། (ཁ) ངོ་ཕམྫོང་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཐག་ཆུང་ཀུ་ཟདི་ཟགྲུཕ་ནིའི་

(རྫོང) མིང་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) ཡང་

/ངོ་མེ་དྲིདྷ་མེ/ (ཁྱཐ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

ཟྫོངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཡང་གི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཐང་མིང་གཎབྷ་

ཐྫོདྷ་རཥ་ཁོ་ཡའི་གི་ངོ་ཕམྫོང་ཐྫོ།

གི་ཁ་བང་དྷང་ངོ་མིང་ཕཀོཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།
ངོ་མེཐ་དྲིདྷ་མེཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཝདྷ་

ཟགྲུཕ་ནི། (ཁ) ངོ་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་པ་

གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་གསེཡ་ངོ་བྷ་
ངོ་མིང༌།

/ངོ་མྫོང/ ༡. (བ)

གྱི་མིང་ཐང་སྙདྷ་གྲགཥ་སྟྫོདྷ་ཏྫོག་རཥ་ཐྫོདྷ་ཐག་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་རཥ་ངོ་སྫོཡ་གྱི་ཡི་གུ་
ཅིག་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) བྫོ་ཕམྫོང་སི་སི་གི་སྫོཐ་ན་

/ངོ་ཚུ/ ༣. (ཁྱཐ)

ཕྫོ་ཉིཐ་ལཱི་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཐང་། དེ་ཉིཐ། དེ་ཁོ་དྷ་ཉིཐ།

རྟྫོགཥ་ཐགོ།

(རྫོང) ཡིཐ་ཆེཥ་མེཐ་ནའི་ཟགདྷ་

/ངོ་ཚུ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ངོ་ཕྫོ་ཀེ་ཀེ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།
ངོ་ཕྫོ་ཉིཐ།

(རྫོང) ངོ་ཥྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ངོ་སུ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ལཱ་རཱིཕ་ཐྫོ།

གཞི་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་སྐྱེཐ་ཁ་ཕཎང་འྫོཐ་མི་ཟདི་
རྫོག་ངོ་ཕྫོ་འང་བྷ་ཏྫོཕ།

/ངོ་ཚུ/ ༡. (ཁྱཐ)

ངོ་ཙ།

(རྫོང) ཕརྩི་

/ངོ་ཙ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་གའང་ཟདྲྫོག་ཞ་

ཕའི་ཙྫོཡ་སྣང་ཅིག (ཐཔེ) མི་སྡེ་དྷང་ལཱི་ཁྲར་ཐང་ངོ་ཙ་

བྷཏྫོང་ཐང་ཐགཟ་ཙྫོཡ་མེཐན། (ཁ) མི་ངོ་མེཐ་དྲིདྷ་

ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

མེཐ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ངོ་མེཐ་

/ངོ་ཙ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་གའང་

དྲིདྷ་མེཐ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟདྲྫོག་ཞ་ནི། (ཁ) ངོ་ཙ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ངོ་ཥྫོ།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྲི་ཕ་དྲིཛྷ་ཐ་ངོ་ཙ་སྟེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ངོ་ཥྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཐང་ཐགཟ་
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/ངོ་ཙ/ ༣. (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྫོ་ཕམྫོང་སི་སི་གི་སྫོཐ་ན་

ངོ་ཟཚྫོར་ཐྫོ།

ཐང་གཎབྷ། དེ་རཥ་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་

ངོ་འྫོཐ།

སེབྷཥ་བྷ་ཕདེ་ཀག་ཀ་སྦེ་ཙྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) སྤུདྷ་ཆ་
/ངོ་ཙ་དེ་ཆེ་ཉ/ (ཁྱཐ)

ཡ་བྱིདྷབྷ་དྲགཥ།

(རྫོང) གདྷབྷ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་སེབྷཥ་གའང་ཟདྲྫོག་ཞ་མི། (ཐཔེ) མི་
/ངོ་ཙ་རི་རི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ངོ་ཙ་སི་སི་

(རྫོང) གཐྫོང་གི་ལུགཥ་ཧིང་།

ངོ་རྫོག

/ངོ་རྫོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) དྲིདྷ་ཆེ་ཕའི་ཡུར་ལཱི་

ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་ངོ་རྫོག་རྐྱཕ་ནི་

ཆཕ་གཥང་ལྫོཡ་ཏེ་ངོ་ཙ་རིར་རི་ཡ་ཕཎང་ཡི།
/ངོ་ཙ་སི་སི/ (ཁྱཐ)

/ངོ་རི/ (མིང)

ཕཀཟ་དྲིདྷ་བྷ་ཕཥབྷ་ནཡ་ཕརྒོར་ནི་ཐང་གདྷྫོཐན་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་
ངོ་ཙ་སི་སི།

ངོ་རིཥ།

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ངོ་རིཥ་ལུགཥ་ནཥ།

ཟདི་ངོ་ཙ་ཐཐ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག
ངོ་ཙ་རིར་རི།

(རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་འྫོཐན།

(ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་ཁྱོཥབྷ་བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་ངོ་འྫོཐ་མི་ཅིག་

དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་ངོ་ཙ་ཕའི་གཎབྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ངོ་ཙ་ཐཐ་ཆེ་དྲགཥ།

/ངོ་འྫོཥ/ (ཁྱཐ)

མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) བྫོ་ཕམྫོང་སི་སི།

/ངོ་རྫོ/ ༢. (བ)

(རྫོང) དྲིདྷ་ཆེ་ཕའི་ཡུར་ལཱི་ཕཀཟ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཙྫོགཥ་ཕར་ཕཎང་

དྲིདྷ་བྷ་ཕཥབྷ་ནཡ་ཕརྒོར་ནི་ཐང་གདྷྫོཐན་ཕཀར་

ངོ་ཙཕ།

ཁོ་ཡའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་འང་རྫོ་རྫོག་ཐྫོ།

སྟེ་ངོ་ཙ་སི་སི་ཡ་ཕཞྫོ་ཐ་ཡི།
/ངོ་ཙཕ/ (མིང)

ནི། (ཁ) ངོ་རྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ཙཕ་བྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་དྲུང་ཆེདྷ་ངོ་ཙཕ་སྦེ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་

ངོ་རྫོགན།

ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་དེཥ།
ངོ་བྷཙཡ།

/ངོབྷ་ཙ/ (མིང)

(རྫོང) འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཕ་ཐང་

ངོ་ཤེཥ།

ང་གིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ངོ་ཤེཥ་ནཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ངོ་ཤེཥན།

ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་ང་ལཱི་
ངོ་ཟཚྫོར།

/ངོ་རྫོཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཐང་སྔོ་

ས་གོ་ནི་ཅིག (ཁ) ངོ་ཤེཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་

ཡིཐ་ཆེཥ་མེཐ་ནའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཕཀར་ནི། (ཁ) ངོ་ཚུ་
ངོ་ཚུ་ཕཀར་ཐྫོ།

/ངོ་ཤེ/ (བ)

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་དེ་གི་སྐོཡ་རཥ་

ཕའི་གྲུཕ་རྟགཥ་ཅིག་སྟྫོདྷ་ནུག
/ངོ་ཚུ་ཀེ/ (བ)

(རྗོང) ངོ་རྫོག་རྐྱཕ་མི།

(ཐཔེ) ངོ་རྫོགན་གི་གྲངཥ་སུ་ཟཛུར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ས་རཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་གིཥ་ངོ་བྷཙཡ་
ངོ་ཚུ་ཕཀར།

/ངོ་རྫོན/ (མིང)

/ངོ་ཤེན/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཡང་གིཥ་རྒྱུ་ཆ་འྫོཐ་

མི། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ངེ་གི་ངོ་ཤེཥན་ཅིག་
འྫོཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཅོག་ཡ་

ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཤེཥ།

ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ངོ་ཕྱེ་བྷ་ཚུགཥ་ནི།

/ངོ་ཤེ ་ཌི་ཤེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཟབྲེར་

ཕ་ཐང་རྒྱུ་ཆ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་སྡེ་

(ཁ) ངོ་ཟཚྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁོང་གཉིཥ་

དྷང་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཤེཥ་ཕཞྫོ་
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ཐགོ།

ངོ་ཥྫོ།

/ངོ་ཥྫོ/ (མིང)

ཅིག་གི་འང་སྲིཐ་སྦེ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནུག

(རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཐང་ཐགཟ་

/ངོཥ་རྫིདྷ/ ༢. (བ)

ཙྫོཡ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་རཱིང་ངོ་ཥྫོ་

ངོཥ་ཟིདྷ།

ངོ་སྲུང༌།

/ངོ་སུང/ (མིང)

ངོཥ་གཟུང༌།

ངོགཥ།

/ངོཟྫོ/ (མིང)

ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

བྷཏྫོང་། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ངོ་སྲུང་ཕལ་ཐགོ།

(ཆོཥ) སྦུག་ལཱི་མེདྷ་ནཡ་བྷཏཟ་

/ངོཕ་ཕཞང/ (ཁྱཐ)

ཐབྱེའི་སྐོཡ་རཥ་ཤེཥ་ཐགོ།
ངོཥ་ཕཟུང༌།

(རྫོང) བཐ་ངོ་རིཥ་

ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཕཀོཐ།
ངོཥ་ལུདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐངཥ་སྐྲག

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ངོབྷ/ (བ)

ཐངུར།

/ངོཥ/ ༡. (མིང)

/ངོཥ/ ༢.

གྱི་གཐྫོཕ་ཅུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་
གུ་ཐངུར་གྱི་བུབྷ་ན་ཅིག་ཟདུག

(ཆོཥ) རྫོགཥ།

/རྔུཥ/ ༢. (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོགཥ།

ངོཥ་ཟཛིདྷ།

/ངོཥ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕཀྱག་ཏར་ཁ་ཟྫོཐ་

ཐངུར་གྱི་རྒྱ་གླིང་། ཐངུར་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི། ཐངུར་

(ཁ) ངོབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཁོ་ཡའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་

ངོཥ།

/རྔུཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ)

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ངོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/རྔང་ཉ/ (ཁྱཐ)

མེཐ་ཟདྲྫོག་ནི་ཅིག

གིཥ་ཟཚིབྷ་ནི། (ཁ) ངོབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་
ངོབྷཥ།

(རྫོང) ཐང་ལུདྷ་ཐང་ཁཥ་

/ངོཥ་ལུདྷ/ (མིང)

གཞུང་གིཥ་ངོཥ་ལུདྷ་གདྷང་ཡི།

ཥཡ་ངོབྷ་སྟྫོདྷ་ཏེ་ཡ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཨོབྷ་གྱིཥ་ངོབྷ་ཐྫོ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ངོཥ་

ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་རཥ་ཟགུར་ཟདི་ལཱི་

ངོབྷ་སྟྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་
/ངོབྷ/ (བ)

/ངོཥ་གཟུང/ (བ)

ཕཟུང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཕྲཐ་ངོཥ་ཕཟུང་སྟེ་

གཝདྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ཐནཟ་བྷཥ་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ)

ངོབྷ།

(བྷ) (རྫོང) ངོཥ་

ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངོཥ་

རྒཥ་ཟདི་ངོཕ་ཕཞང་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ངོབྷ་ཎྫོཥདྷ/ (བ)

/ངོཥ་གཟུང/ (བ)

གཟུང་ནི། (ཐཔེ) ཕྲཐ་ངོཥ་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྣབྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པྫོ་
ངོབྷ་སྟྫོདྷ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ངོཥ་ཟཛིདྷ་

ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ངོཥ་

བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྩིག་ནའི་ངོགཥ། ཆུའི་
ངོཕ་ཕཞང།

/ངོཥ་ཟིདྷ/ (བ)

གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) མིང་གཎབྷ་ཐང་ཕརྩི་

ངོགཥ། ཞིང་གི་ངོགཥ།

(ཐ) (ཆོཥ) ངོ་ཕྱེ་ནི།

(རྫོང) ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་

ལཱི་ཐངུར་གཥྫོག་ཟཇོག་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་

ཐངུར་ཀོང༌།

དེ་གཐབྷ་ཟཐུ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བབྷ་

/རྔུཥ་ཀོ/ (མིང)

(རྫོང) ཐངུར་རཥ་ཕཞྫོ་

ཕའི་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ནིའི་ཀོངབྷ། (ཐཔེ) ཐངུར་ཀོང་
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ཅིག་དྷང་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕཝག་ནུག
ཐངུར་ཀྲབྷ།

/རྔུཥ་ཉབྷ/ (མིང)

ཐངུར་ཁང་རྩིཥ་ཁྲ།

(རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་ཏི་

/རྔུཥ་ཀུ/ (མིང)

རཥ་རྫོག་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་

(རྫོང) རྒྱུ་ཐངུར་རཥ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཐངུར་ཁང་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ཁང་དྷང་
ཐངུར་སྐུ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
ཐངུར་སྐུཐ།

/རྔུཥ་ཀུཥ/ ༡. (མིང)

རྩིཥ་ཁྲ་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕཙུགཥ་ཕཝག་འྫོཐ།
ཐངུར་ཁང་རྩིཥ་ཏྫོ།

(རྫོང) སྐུཐན་གི་

ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་ཕཎྫོདྷ་ག་བྷ་

(རྫོང) ཐངུར་ཕ་སི་སི་སྦེ་ཕསྒྲིར་

ཕཎྫོདྷ་ཐངུར་ཁང་རྩིཥ་ཏྫོ་དྷང་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ཤེཥ་

ཏེ་སྐུཐན་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཥ་

ཚུགཥ།

རྐོན་གིཥ་ཐངུར་སྐུཐ་ཟཁར་ཏེ་ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་
ཐངུར་རྐྱང༌།

/རྔུཥ་ཅང/ (མིང)

ཐངུར་ཁང་ཟཛིདྷ་ལྫོག

(རྫོང) ཏི་རཱི་རྐྱངབྷ་

སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐངུར་གྱི་ཟཛིདྷ་ལྫོག་
ཅིག (ཐཔེ) རཥ་སྡེ་ཟདི་གི་སྫོང་ཕརཡ་གྱི་ཟཐུཥ་

(རྫོང) ཐངུར་ཟབྲེར་

ཟདི་ཐངུར་ཁང་ཟཛིདྷ་ལྫོག་ཏྫོག་རཥ་སྫོཐ་ནུག

གྱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་བྱིདྷ་མིའི་རཥ་སྡེ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཐངུར་ཁང་རག་དེཕ།

ཐངུར་ཁང་དྷང་ཏི་རཱི་གཥྫོག་ཟཇོག་ཟཕཐ་ཕཝག་
ནུག

ཐངུར་ཁང་ལྟེ་ཕ།

/རྔུཥ་ཁང་ཏེ་ཛྷ/

(མིང) (རྫོང)

ཐང་། འང་དྷ་ མི་ངོ་ཐང་རཥ་སྡེ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་ཐངུར་

ཕསྡུཡ་དྷང་རཥ་ཐངུར་རྐྱང་གི་གཥྫོར་ཡ་ཟདུག
/རྔུཥ་ཁང/ (མིང)

/རྔུཥ་ཁང་རྫིདྷ་ལྫོ/

ཐངུར་ཁང་གཅིག་གིཥ་ཐངུར་ཁང་གཝདྷ་ཅིག་ལཱི་

གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲའི་ཟགྲདྷ་
ཐངུར་ཁང༌།

(མིང) (རྫོང)

ཕཎྫོདྷ་ཕཎྫོདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོ་ཡིག་ཁ་གཥར་

གི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐངུར་སྐུཐ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

གཡུ་ན་གུ་ཐཀྱི་དེཥ།

/རྔུཥ་ཁང་ཙི་ཏྫོ/

ཐངུར་ཁང་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥན་ཐང་

ཕཀྱག་ཐངུར་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐུཐན་
/རྔུཥ་ཀུཥ/ ༢. (མིང)

(མིང) (རྫོང)

ཐངུར་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐངུར་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཞིདྷབྷ་

རཱི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་ཐངུར་ཀྲབྷ་ག་དེབྷ་ཅི་འྫོཐ།
ཐངུར་སྐུ།

/རྔུཥ་ཁང་ཙི་ཊ/

/རྔུཥ་ཁང་རག་དེཕ/

(མིང) (རྫོང)

ཐངུར་གྱི་རྩིཥ་ཁྲ་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་

ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ག་ཐང་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ་དྷ་ཁ་

(མིང) (རྫོང) གཞུང་

གཥར་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནི་འྫོཐ་ནའི་དེཕ་ཆུང་ཅིག

ཐང་ཐངུར་ཁང་གཝདྷ་གཝདྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

(ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་ཐངུར་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་སྟེ་ཐངུར་ཟབྲེར་གྱི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

ཐངུར་ཁང་རག་དེཕ་དྷང་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟཕཐ་མིའི་རྒྱར་འྫོངཥ་གྱི་ཐངུར་ཁང་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག

ཐངུར་ཁུག

(ཐཔེ) འདྷ་རག་གི་ཐངུར་ཁང་ཚུ་ཐངུར་ཁང་ལྟེ་ཕ་

/རྔུཥ་ཁུ/ (མིང)

(རྫོང) ཏི་རཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཟཕག་ཕཏུཕ་ནའི་རྐྱར་ཅུང་ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་ཁུག་

གི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐན་ཨིདྷ།

དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
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ཐངུར་ལ།

/རྔུཥ་ཋི/ (མིང)

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་དུང་། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

འྫོཐ་ནའི་ལ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་ཐངུར་
ལ་ཅིག་ཟདུག
ཐངུར་ཆཥ།

ཐངུར་དུང་ཆ་གཅིག་ཟདུག

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

/རྔུཥ་ཆེ/ (མིང)

ཐངུར་ཆུ།

ཐངུར་ཏིང༌།

/རྔུཥ་ཏིང/ (མིང)

ཐངུར་པྫོགཥ་ངེཥ་ཏིག

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་

ཐངུར་ཏག

/རྔུཥ་ཏ/ (མིང)

ནཡ་ཏྫོཕ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐངུར་པྫོགཥ་ངེཥ་

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་

ཏིག་སྟྫོང་ཕྲག་ལྔ་ཕཅུ་ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཐངུར་པྫོཡ།

/རྔུཥ་གི་ཐུབྷ/ (མིང)

ཐངུར་བུབྷ།

(རྫོང) ཐངུར་

ཐངུར་བྲིཥབྷ།

(རྫོང) ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་

ཡི་གུ་ཟདི་ཐངུར་བྲིཥབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཐངུར་ཟབྲེར།

ནའི་རྫོ་ཏྫོག (ཐཔེ) ཐངུར་ཏྫོག་ཕྱིཡ་ཙྫོང་ཟཏཕ་སྟེ་

/རྔུཥ་ཌེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཏི་རཱི་ཐང་

ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐངུར་ཟབྲེར་གྱི་ལཱ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟྫོང་ཟཕཕ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།
/རྔུཥ་དུང/ (མིང)

/རྔུཥ་བྲིབྷ/ (མིང)

བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) རྟགཥ་བྷ་གུ་འྫོཐ་ནའི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟྫོང་ཟཕཕ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་

ཐངུར་དུང༌།

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་

དྷང་རཥ་ཁྲུཥ་ཆུ་གདྷང་དེཥ།

ཐངུར་ཐུཡབྷ་ཆ་གཅིག་ཕུར་ཡི།
/རྔུཥ་ཏྫོ/ (མིང)

/རྔུཥ་བུབྷ/ (མིང)

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་བུབྷ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཐངུར་བུབྷ་

གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐུཡ་བྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་
ཐངུར་ཏྫོག

(རྫོང) ཐངུར་རཥ་

པྫོཡ་ཅིག་ཤུར་ཕཝག་སྦེ་བྱིདྷ་ཡི།

ཕཞྫོ་གི་ཏགན། (ཐཔེ) རྒྱ་གླིང་གུ་ཐངུར་ཏག་
ཐངུར་གྱི་ཐུཡབྷ།

/རྔུཥ་པྫོཡ/ (མིང)

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་པྫོཡན། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ང་ལཱི་ཐངུར་

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཕཎགཥ་ཏེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་དེཥ།

(རྫོང)

ཕཎྫོག་ཐགོན་ག་ཡ་ཕཎྫོག་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་རག་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་གཎྫོཡབྷ། (ཐཔེ) སྫོཥ་རྐོན་གིཥ་ཐངུར་
གཎྫོཡ་གུ་གསེཡ་སྒྲོདྷ་དེཥ།

/རྔུཥ་པྫོ་ངེ་ཏིག/ (མིང)

ཡང་ཥྫོའི་ཐངུར་པྫོགཥ་རཥ་ཁྲར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

དྷང་ལཱི་འྫོདྷ་ཆཕ་ཕཀང་ཕཝག་ནུག
/ཐངུཥ་ཎྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

དེཥ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་ཏིང་
ཐངུར་གཎྫོཡ།

/རྔུཥ་པྫོ/ (མིང)

ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་གི་ཐངུར་པྫོགཥ་བྱིདྷ་

ཕའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) བྷགཡཛྷ་གིཥ་ཐངུར་ཕཞུ་སྟེ་
ཐངུར་ཆུ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།

ཐངུར་པྫོགཥ།

(ཆོཥ) ཐངུར་གྱིཥ་

ཟཕཐ་ཕའི་ཟཐུཥ་སྦེ་ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་

(རྫོང) ཐངུར་ཕཞུ་ཕཞུ་

/རྔུཥ་ཆུ/ ༡. (མིང)

/རྔུཥ རྡུཕ/ (མིང)

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་གཐྫོཕ་ཅུ།

ཕཞྫོ་ཕའི་ཅ་ར། (ཐཔེ) ཐངུར་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་གོང་
བྷཏྫོ་དྲགཥ་སཕ་བྷཥ།

ཐངུར་གདུཕ།

ཚུ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(རྫོང) ཐངུར་གྱིཥ་

ཐངུར་ཟབྲེར་གཙུག་སྡེ།
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/རྔུ་ཌེ་ཙུག་རྡེ/

(མིང) (རྫོང)
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ཏི་རཱི་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་ཡིག་ཙང་།

ཀུ་མེ་གིཥ་ཟཚིག་བྷ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཟབྲེར་ཕའི་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་ཕརྩབྷ་ཨིདྷ།

ཐངུར་གཥཡ།

(ཐཔེ) ཐངུར་ཟབྲེར་གཙུག་སྡེ་གིཥ་ཐངུར་ཐང་

ཐངུར་སང་སྡུཐ།

/རྔུཥ་རྗང་རྡུཥ/

ཉི་བྷའི་ལྫོ་ཐངུར་ལྫོག་དྷང་སྤུཡ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) ལྷཐ་རྩ་

ཟདི་ཐངོཥ་གཥཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྡུཐ་ཀྱི་རྐོ་བྷ་ཅིག་ཕཎཕ་ནི་ཟདུག
/རྔུཥ་ཙི/ (མིང)

ཐངོཥ།

(རྫོང) ཏི་རཱི་ཐང་ཟབྲེར་

/རྔོཥ/ (མིང)

ཕའི་རྩིཥ། (ཐཔེ) ཐངུར་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་
ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐངུར་བྷཚྫོཐ།

/རྔུཥ་རྫོཥ/ (མིང)

ཐངུར་རྫོཡ།

/རྔུཥ་རྫོ/ (མིང)

ཐངུར་ལདྷ།

/རྔུཥ་ཤེ/ (མིང)

ཐངོཥ་ཁབྷཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག

(རྫོང) ཏི་རཱི་

མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཐངོཥ་ཁབྷཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག་སང་ཙཡ་
མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐངོཥ་ཁབྷཥ་རིག་ན།

(ཐཔེ) ང་ལཱི་ཐངུར་རྫོཡ་གཥཡན་སྒབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

རཥ་སང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙདྷ་རིག་གི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཅིག
(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཐངོཥ་ཁབྷཥ་རིག་ན་ལྷཕ་

ནིའི་གོ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ནུག

(རྫོང) ཐངུར་

ཐངོཥ་གྲུཕ།

གྱིཥ་ལདྷ་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཁ) པྫོཡན་

ཐང་ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟེཡ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

རྟགཥ་སྦེདྷ་གྱི་ཤུཕཥ་ཀོ་ཟདི་ཐངུར་ལདྷ་ཅདྷབྷ་
/རྔུཥ་ལྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཡི་ཐབྷ་ཐང་

ཅིག (ཁ) ཐངོཥ་གྲུཕ་ལཱི་ བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

ཏིང་ཐངུར་ལདྷ་ཅདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐནཟ་

ཐངུར་ལྫོག

/རྔོཥ་གྲུ/ ༡. (མིང)

སྔགཥ་ཕསྒྲུཕཥ་ཏེ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་

ཐངུར་ལདྷ་ཅདྷབྷ། རྒྱ་གླིང་ཐངུར་ལདྷ་ཅདྷབྷ།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང)

གི་ཕཡ་དྷའི་ཟབྲེར་ཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ནའི་ལཱ་ཀྱི་སྐོཡ་

(ཐཔེ) རཕ་ཕྱི་པྫོཡན་གུ་ཐངུར་ལདྷ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་

/རྔུཥ་ཤེ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ)

/རྔོཥ་ཁབྷ་རི་ན/ (མིང)

ཐངོཥ་གཟུགཥ་ཐང་། ནུཥ་ཤུགཥ། དེ་རཥ་དེ་ཚུ་

(རྫོང) རཕ་ཕྱི་པྫོཡན་ར་

ཥྫོགཥ་ན་གུ་ཐངུར་གྱིཥ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ལདྷ།

ཐངུར་ལདྷ་ཅདྷབྷ།

/རྔོཥ་ཁབྷ་ཁེ་ཆོ/ (མིང)

(རྫོང) ཐངོཥ་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་སང་

(རྫོང) ལྫོག་ཀུའི་ཏི་རཱི།

སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

(རྫོང) ངོ་བྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཥངཥ་

རྒྱཥ་ཐངོཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཥགཥ་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ཐངུར་བྷཚྫོཐ་དྷང་རཥ་
ཏི་རཱི་ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་ལྫོག

(མིང) (རྫོང) ཐངུར་ངོ་བྷ་

མེདྷ་ནཡ་ལྷཐ་ཞུགཥ་ཞུགཥན་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷ་ན་

རཥ་ཡ་མེཐ་ནའི་ཐངུར། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཐངུར་སང་
ཐངུར་རྩིཥ།

/རྔུཥ་ཥ/

ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཕསྒྲུཕཥ་ན་ཅིདྷ་རིག་ནའི་
ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ཁ་

/རྔོཥ་གྲུ/ ༢. (མིང)

ཞཥ་རག་ཞཥ་སྤུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་

གསེཥ་ཅིག
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(ཆོཥ) སྫོཡ་ཕ་ཉེཡ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་
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ཐངོཥ་ཟགར།

(ཆོཥ) པདྷ་ཚུདྷ་

/རྔོཥ་རྒེ/ (མིང)

ཐངོཥ་མེཐ།

ཐངོཥ་སུ་མི་བྷཐུདྷ་ནཡ་གདྷཥ་ན།
ཐངོཥ་རྒྱུ།

/རྔོཥ་རྗུ/

ཕའི་རྒྱུ་ངོ་བྷ།
ཐངོཥ་ཅདྷ།

ཕཏུཕ་ནའི་ནུཥ་ན་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) དྷབྷ་བྷཁཟ་ར་

(མིང) (ཆོཥ) ཟབྲཥ་བུ་ཟབྱུང་

ཥྫོགཥ་ན།

(རྫོང) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

གཟུང་སྦེ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་ཟེ་ཐང་རྩང་བྷྫོ་ཚུ་

བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ། (ཁ) ཥ་ཐང་རྫོ། ཆུ།

ཐངོཥ་མེཐ་ཀྱི་རབྷ་སྫོར་ཨིདྷ།

ཤིང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐངོཥ་ཅདྷ་གྱིཥ་

ཐངོཥ་ནྫོ་སྨྲ་ཕ།

གྱར་ཁཡ་ཚུཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐངོཥ་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ་
ཐངོཥ་བྷཏྫོང༌།

/རྔོཥ་ཏྫོང/ (ཁྱཐ)

གྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ་ཅིག

(རྫོང) རཥ་རིབྷ་

ཐངོཥ་ཟཛིདྷ།

ཐངོཥ་སུ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡ་རྒྱང་

ཐངོཥ་རཥ།

(རྫོང) གའྫོག་ཕཀོར་

ཐངོཥ་མིང༌།

/རྔོཥ་མིང/ (མིང)

/རྔོཥ་གཞི/ (མིང)

ཕཙུགཥ་ནི་ཨིདྷ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) ཐངོཥ་ནྫོའི་རཥ།
(རྫོང) གཞི་ངོ་བྷ།

(ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་ཐངོཥ་གཞི་ཟདི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཐགུ་ལཱི་ཟགོ་

ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐངོཥ་ནྫོའི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་

/རྔོཥ་ཌེ/ (མིང)

/རྔོཥ་རྫེ/ (མིང)

ཐངོཥ་གཞི།

ཕཏུཕ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དྷྫོཡ་རཥ་ཐང་

ཐངོཥ་ཟབྲེར།

(ཆོཥ) ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་

/རྔོཥ་་རྫིདྷ/ (མིང)

ནི་ཅིག

ལཱི་ཝཕཥ་ཁྲའི་རཥ་རིབྷ་ཐངོཥ་བྷཏྫོང་སྦེ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་སྟེ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཕདེདྷ་ནཡ་གཟུང་

བྷཏྫོང་དྷང་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྒྱང་བྷཏྫོང་དྷང་
/རྔོཥ་ནྫོ/ (མིང)

/རྔོཥ་ནྫོ་རྨྨྲ་ཛྷ/ (མིང)

ཐང་གྲུཕ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཁཥ་ལུདྷ་ནའི་

ཚུ་མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

ཐངོཥ་ནྫོ།

(ཆོཥ) ཐངོཥ་སུ་མིག་བྷཏྫོང་རག་

/རྔོཥ་མེ/ ༢. (མིང)
/རྔོཥ་ཅེདྷ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) གའྫོག་ཕཀོར་

/རྔོཥ་མེ/ ༡. (མིང)

ཐངོཥ་འྫོཐ།

/རྔོཥ་འྫོཥ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) ངོ་བྷ་སྦེ་ཟབྲེར་

ཐངོཥ་ཤུགཥ།

(ཆོཥ) བྷངོདྷ་སུབྷ་སྦེ་

/རྔོཥ་ཤུ/ (མིང)

ཁ།

(རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་

ཐངོཥ་ཤུགཥ་ཕརྒྱུཐ་གསུབྷ།

རྒྱུ་བྷཙདྷ་ལཱི་གཞི་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཟགོ་ཐང་ན་

(ཆོཥ) ངོ་བྷ་ཐང་ཝྫོཡ་

/རྔོཥ་ཤུ་རྒུཥ་སུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཏཐ་ཀཡ་དུ་ཐང་། ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་ཁ། དེ་

ཕཎགཥ་ནའི་མིང་། (ཁ) ཕ། གླང་། རྫོ། ཤིང་ར་

རཥ་གཝདྷ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནི་གསུབྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཐངོཥ་མིང་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུའི་

ཐངོཥ་སུ།

མིང་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་ཐངོཥ་མིང་གི་ཏྫོག་རཥ་ཕཎགཥ་

/རྔོཥ་སུ/ (མིང)

(རྫོང) ངོ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁ་མ་ང་གིཥ་བབྷ་ཐངོཥ་སུ་སྦེ་བྷཇར་ཡི།

ཕཎགཥན་ཨིདྷ།

ཐངོཥ་སྫོཕ།
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/རྔོཥ་སྫོཕ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཐངོཥ་སུ་
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ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་མིའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཡ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་

ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

བྫོ་གྲོཥ་ཟདི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ནའི་ཐངོཥ་སྫོཕ་
ཨིདྷ།

/རྔོཥ་ སྫོཕ/ ༢. (མིང)

བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ།

(རྫོང) ཐངོཥ་སུ་ཐཔེ་ཆ་ཞུ་མིའི་

ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ་བྷཆོག་ཨིདྷ
བྷངཟ་སྡེ།

ཡཥ་ནའི་ཐངོཥ་སྫོཕ་ཨིདྷ།
/རྔ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཅ་ར་ཥྫོགཥ་ཉོ་ནིའི་

བྷངཟ་སྡེ་བྫོདྷ་ནྫོ་ཚུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་དེཥ།
བྷངཟ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱཕ།

ཚུ་ཙྫོང་ན་ལཱི་བྷངག་དེཥ།

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷངག་ཐང་

/རྔ/ ༢.

ཟབྲུག་ལཱི་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་ནུག

བྷངཟ་ཟཕངཥ། /རྔ་རང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

(མིང) (ཆོཥ) འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

མི་སེཡ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་བྷངཟ་ཟཕངཥ་ཕདེ་སྐྱིཐ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་ཆ།

བྷངཟ་ཁོངཥ།

/རྔ་ཁོང/ (མིང)

ཀྱི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་ཟདུག

(རྫོང) ཁྱཕ་ཟྫོག་ལཱི་

བྷངཟ་ཝཕཥ། /རྔ་ཝཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) རྒྱརནྫོ།

ཚུཐ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) བྷངཟ་ཁོངཥ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ཚུ་
ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
བྷངཟ་ཕརྙེཥ།

/རྔ་རྙེ/ (བ)

(རྫོང)

གདྷང་མི་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) བྷངཟ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱཕ་ཅིག་

བྱེཐན་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གློག་རིག་གསུབྷ་བྷངགཥ་ནུག
/རྔ/ ༡.

/རྔ་རྡེའི་ཅི་ཆཕ/ (མིང)

བྷངཟ་སྡེའི་ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ཕག་ལཱ་

ཟདྲ། (ཁ) ཅ་ར་བྷངགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རཥ་
བྷངཟ།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་

ཧ་ཥབྷ་བྷངཟ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

བྷངག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ཐགོ་ནའི་ཅ་ཆཥ་
/རྔ/ (བ)

/རྔ་རྡེ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ་སྫོབྷ། (ཁ) ནུཕ་བེངྒཱར་བྷངཟ་སྡེ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧེ་བྷ་རཥ་སཕ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཅ་ར་

བྷངགཥ།

(རྫོང) (རྣབྷ)

རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ཀྱི་ཐབུ་ལཐ་ཟདི་མི་

སྫོཕ་བྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྗེ་དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ་ཟདི་རྗེ་མི་ར་
བྷངག

/རྔ་ར་རྒེནྫོ/ (མིང)

(ཐཔེ) མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཝཕཥ་བྷཆོག་གིཥ་གཥྫོར་

ཡཥ་གདྷང་དེཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐཕང་

/རྔ་ཝཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷངཟ་ཟྫོག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཙཐ་ཟཏྫོཕ་ནི། (ཁ) བྷངཟ་ཕརྙེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

བྷངཟ་ཟྫོག /རྔ་ཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཀྱིཥ་

བྷངཟ་ཏང༌།

གཥཡ་རྫོང་ཁག་གི་བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡང་ཐཕང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་སྦེ་བྷངཟ་ཕརྙེཥ་ཐྫོ།
/རྔ་ཏང/ (མིང)

ཁྱཕ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་ཟདི་ཀྲོང་

(རྫོང) སྐུ་ཕཥྫོཐ་ཐཕང་

ཏང་། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བྷངཟ་ཏངཥ་ཐཡ་ཞིང་རྒྱཥ་ཏེ་
འྫོཐ།

བྷངཟ་ཕཐག

/རྔ་ར/ (མིང)

བྷངཟ་གཥྫོར། /རྔ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་ལ་ཏྫོག་ཁཡ་བྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་སྟྫོདྷ་ལཱི་ཞུ་

(རྫོང) (རྣབྷ) རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ)

ཏངཥ་ཅིག

ཟབྲུག་ལཱི་ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ཀྱི་བྷངཟ་ཕཐག་

(ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ལ་བྷངཟ་གཥྫོར། ཕཙུདྷ་བྷྫོའི་ལ་
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བྷངཟ་གཥྫོར། (ཐཔེ) རྫོ་ཕསྟཡ་ཕཞིདྷ་དུ་གསེཡ་ལ་

བྷངཡ་ཞཥ། /རྔཟ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷྫོ་སྦེ་

བྷངཡ། /རྔཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་

བྷངཡ་ཞཥ་ཅིག་ཉོ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

བྷངཟ་གཥྫོར་གྱི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་སྫོར་འྫོཐ།

འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ཁ་ཞཥ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་

རཥ་གུ་ཡབྷ་གྱི་བྲྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

བྷངཡ་རིཥ་ཁབྷ། /རྔ་རི་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ནགཥ་ཀོ་

ཨེ་པཱར་གི་བྲྫོཛྷ་ཟདི་བྷངཡ་ཕཥ།

ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཐང་དྷང་དྷ་ཁབྷ་ཙེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་

/རྔཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཇབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐང་ཉུང་ཕའི་

ཙྫོན་ཐ་ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་སེཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཙྫོཐབྷ་དྷང་ཚྭ་བྷངཡ་སུ་ཅིག་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་བྷངཡ་རི་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁབྷ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

བྷངཡ་ཆུ། /རྔཟ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ཁུ་ཕ།

བྷངཡ་ཥངཥ་ཥ། /རྔཟ་ཥང་ཥ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཡ་

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་བྷངཡ་ཆུ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཧིགན་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ནི་ཟདུག

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་རཥ་ཕ་བྷཡ་བྷངཡ་ཥངཥ་ཥ་

བྷངཡ་ཇ། /རྔཟ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་ཐང་གུ་ཡབྷ་

ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་

/རྔཟ་ཥང་ཥ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། (ཐཔེ)

ཡ་བྷངཡ་ཇ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ།

མེ་ཎྫོག་ཟདི་དྲིབྷ་བྷངཡ་ཥང་ཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྲྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཨེ་པཱར་ཟདི་བྷངཡ་

ཐང་། གུ་ཡབྷ་ཐབྷཡབྷྫོ། སང་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་

བྷངཡ་ཎྫོང་ཎྫོ། /རྔཟ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གུ་ཡབྷ་གྱི་

བྷངཡ་གསུབྷ། /རྔཟ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤེར་གུ་ཡབྷ་

ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷངཡ་གསུབྷ་ཟདི་ཕསུཡ་གྱི་

བྷངཡབྷྫོ། /རྔཟབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷངཡ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་

རཥ་སྦེ་བླུག་ནི་འྫོཐ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཁ་ཞཥ་བྷངཡབྷྫོ་ཅིག་

བྷངར། /རྔེའེ/ (མིང) (རྫོང) བུ་ཙང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཉོ་ཞ་ཡི།

བུབྷྫོ་ཟདི་གི་བྷངར་དྷང་ཧ་ལཱི་ཆགཥ་ཆི་ནུག

བྷངཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི། /རྔཟ་ཙི་ཅུ་ཙི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷངཡབྷ་

བྷངར་སྐྱེཥ། /རྔེ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཧའི་གི་པྫོཛྷ་དྷང་

ཐང་སྐྱུཡནྫོ་ས་ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྲྫོཛྷ། (ཐཔེ) ཆང་

ཆགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྐྱེ་ཕའི་རིགཥ། (ཁ) བྷངར་སྐྱེཥ་

ཟདི་བྷངཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟདི་སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

བྷངཡ་ཙྫོཐ། /རྔཟ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཁུ་ཕ་བྷང་སུ་སྦེ་

ང་ཕཅཥ་མི་ཚུ་ག་ཡ་བྷངར་སྐྱེཥ་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཆོ་གུ་གཎང་ཥ་ལཱི་ཀ་

བྷངར་ཁྲག

ཀུཡ་གྱི་བྷངཡ་ཙྫོཐ་ཅིག་དྲང་དེཥ།

/རྔེ་ཊ/ (མིང)

(རྫོང) ཟླ་ཁྲག་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཐ་རིཥ་བྷངར་ཁྲག་ཟྫོངཥ་ཏེ་ཨིདྷ་བྷཥ།
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བྷངར་གྲིཕ། /རྔེ་ཌིཕ/ (མིང) (རྫོང) བུ་ཙང་གི་གྲིཕ།

བྷཙདྷ་ཕག་རྒྱ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ངོ་སྫོཐ་ཐང་ཕར་

བྷངར་སྒོ། /རྔེ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) བྷྫོ་བྷཙདྷ།

སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ཅིག

(ཐཔེ) གྲིཕ་ལཱི་བྷངཟ་གྲིཕ་ཟེཡ་འང་པྫོག་ནི་འྫོཐ།

བྷཙདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐ་བྷངར་སྒོ་དྷང་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

བྷངོདྷ་བྷཏྫོ། /རྔོཥདྷ་ཏྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷ་ཐང།

བྷངོདྷ། /རྔོཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) གཥར་

མི། ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་གདྷཥ་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི།

ཅིག (ཁ) བྷངོདྷ་བྷཏྫོ་ལཱི་བྷཏྫོ་རིཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་

/རྔོཥདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷངོདྷ་བྷཏྫོ་ལྷའི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཟཏྫོཕ་

ཤེཥ་ནི།

ནའི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཅི།

/རྔོཥདྷ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

/རྔོཥདྷ་ཏྫོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཕ་ལྷགན་སྦེ་བྷཏྫོ་ཕའི་

ཟཏྫོཕ་ནི།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷངོདྷ་བྷཏྫོའི་ལབྷཥ་ཟདུདྷ་ལཱི་རྩྫོཐ་

ཟཔགཥ་ནི།

བྷངོདྷ་བྷཏྫོ་ལབྷཥ་ཟདུདྷ། /རྔོཥདྷ་ཏྫོ་ལབྷ་རྡུཥདྷ/ (མིང)

/རྔོཥདྷ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཁྱཐ་ནཡ་དུ་

གཞི་ཕྱེ་དེཥ།

(རྫོང) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ཕྱེ་ཥའི་ལབྷཥ་ཁང་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག
(ཐཔེ) ཁོ་བྷངོདྷ་བྷཏྫོ་ལབྷཥ་ཟདུདྷ་གྱི་དྲང་ཐནྫོདྷ་

བྷངོདྷ་གྱུཡ། /རྔོཥདྷ་ཇུ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཨིདྷ།

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཤེཥ་ནི།

བྷངོདྷ་ན། /རྔོཥདྷ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) བྷངོདྷ་

/རྔོཥདྷ་ཇུ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

ཐང་ཟདྲ།

ཟཏྫོཕ་ནི།

བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕ། /རྔོཥདྷ་ན་རྒ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང)

བྷངོདྷ་ཕརྗོཐ། /རྔོཥདྷ་རྗོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རིག་གདྷཥ་

རྒྱར་ཕ་མི་ཕསྐྱོཐ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) བྷངོདྷ་

ཆུང་ཕ་ལྔའི་དྷང་རཥ་མིང་ཕཎགཥ་ཚུར་ཐང་།

ནཡ་ཐགཟ་ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་རྒྱར་ཕ་མི་ཕསྐྱོཐ་ན་

ཟཇུག་ཚུར། མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་རིག་གཞུང་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

བྷངོདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་ན། /རྔོཥདྷ་ན་རྫོ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷངོདྷ་ཕརྗོཐ་ཀྱི་ཆོཥ་ཙདྷ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

འྫོངཥ་སུ་རྫོགཥ་ན།

བྷངོདྷ་རྟགཥ། /རྔོཥདྷ་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

བྷངོདྷ་སྫོཐ། /རྔོཥདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲག་ནྫོའི་ལཱ།

བྱུང་ཕའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ།

བྷངོདྷ་ཤེཥ། /རྔོཥདྷ་ཤེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

བྷངོདྷ་རྟྫོགཥ། /རྔོཥདྷ་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྟྫོགཥ་ན།

ཀྱི་ཐུགཥ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཐཔེ)

/རྔོཥདྷ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་སྐུ་བྷཐྫོག་ཐང་ཕག་
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ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་བྷངོདྷ་ཤེཥ་

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་རག་ནཡ་རྔ་ཕཟུང་སྟེ་རྐྱཕ་ནའི་

འྫོཐ།

ཟཆབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་རྔ་གིང་གི་

/རྔོཥདྷ་ཤེ / ༢. (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཁཡ་བྷངོདྷ་སུབྷ་

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག

དུ་མེཐ་རཱིང་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ཏེ་གཥར་ཎྫོག་

རྔ་གོག་རྒཥན། /རྔ་གོ་རྒེན/ (མིང) (རྫོང) རྔ་རྙིངབྷ་

ཎྫོ་སྦེ ་ཤེཥ་ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་བབྷ་

ཏར་ཏརཛྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་རྔ་གོག་རྒཥན་ཚུ་

བྷངོདྷ་ཤེཥ་བྷཁྱེདྷ་མི་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་དེཥ།

བྷངོདྷ་སུབྷ། /རྔོཥདྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ངོ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྔ་སྒྲ། /རྔ་ཋ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་སྐཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆོ་

(ཐཔེ) གཉིཐ་རབྷ་དྷང་བྷཏྫོང་མིའི་བུབྷྫོ་ཟདི་བྷངོདྷ་

གུ་གཎང་ནའི་རྔ་སྒྲ་གོ་དེཥ།

སུབྷ་སྦེ་ཨིདྷ་རཱིང་ཐགཟ་ཕཥ།

རྔ་ཅུང།

བྷངོདྷ་སུབྷ་ཙཐ་བྷ། /རྔོཥདྷ་སུབྷ་ཚེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྔ་ཅུ/ (མིང)

(རྫོང) རྔ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) རྔ་

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་རྔ་ཅུང་རུ་ཕཤེཐ་དེ་ཟཆབྷ་

ཙཐ་བྷའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

རྐྱཕ་དེཥ།

བྷངོདྷ་གཥར། /རྔོཥདྷ་སེ/ (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

རྔ་ཟཆབྷ། /རྔ་ཟཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནཡ་རྔ་

བྷཏྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ་ཟདི་ ཟབྲུག་

ཟཕག་སྟེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟཆབྷ། (ཐཔེ)ཐགྲ་མེཐ་

ནའི་བྷངོདྷ་གཥར་ཅདྷ་གྱི་ངོ་རྟགཥ་ཨིདྷ།

རྩེའི་རྔ་ཟཆབྷ། ཞྭ་དྷག་རྔ་ཟཆབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྔ། /རྔ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་གིཥ་ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་རྔ་ཟཆབྷ་ཚུ་ཡ་སྫོ་ཕ་ཆེ་

སྒོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གུ་རྫོགཥ་གཉིཥ་ཀོཛྷ་གིཥ་

ཕཥ།

སྤུཡ་ཏེ་འྫོཐན་བྷ་ཙཐ་གཡུ་ན་འང་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

རྔ་ཕར། /རྔ་ར/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཕརྡུང་སྟེ་ཕར་སྟྫོདྷ་

ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་རྔ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་གུ་ཕཡབྷ་རཥ་རྫོག་ཟཛུར་ནིའི་

ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཆོ་གུ་གཎང་དེཥ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་རྔ་ཕར་ཕརྡུང་དེཥ།

/རྔ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་རྩྭ་ར་

རྔ་རྡུང་མི། /རྔ་རྡུང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྩཛྷ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕཎྫོག་ནི། (ཁ) རྩྭ་

སྐཕཥ་ལཱི་རྔ་རྡུང་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ར་ཥྫོགཥ་ན་རྔ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཞིང་དྷང་རྩྭ་རྔ་

རྔ་རྡུང་མི་སྦེ་ཕཝག་ནུག

དེཥ།

རྔ་ལྡིཡ། /རྔ་རྡིཡ/ (མིང) (རྫོང) རྔཥ་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

རྔ་སྐཐ། /རྔ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་རྔ་རྡུང་ནའི་

(ཐཔེ) རྔ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་རྔ་ལྡིཡ་ཐགོ།

སྒྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་རཥ་རྔ་སྐཐ་ཅིག་གོ་ཡི།

རྔ་ལྤགཥ། /རྔ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་རྔ་

རྔ་གིང༌། /རྔ་གིང/ (མིང) (རྫོང) ནཐ་གླིང་གིང་གསུབྷ་

སྤུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཡ་ཐང་ལཱིག་ར་ཥྫོགཥ་
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ནའི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) རྔ་སྤུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁྲོབྷ་ཁ་

རྔ་བྷྫོང༌། /རྔ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) གླངབྷ་གྱོཐན་ཐང་

རཥ་རྔ་ལྤགཥ་ཆ་གཅིག་ཉོ་ཡི།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྔ་བྷྫོང་ཟདི་བྱེ་ཏང་དྷང་རཥ་པཡ་ཟྫོངབྷ་

/རྔ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྔ་གཐདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆོ་

ཨིདྷ།

གུའི་གྱར་ཁཡ་ཙྫོགཥ་རཥ་ཚུ་དྲངབྷ་ཐ་རྔ་ལྤགཥ་

རྔ་ཙང་། /རྔ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་

ཕཞི་ཕཎཕ་སྦེ་ཕཎཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་རྔ་ཙང་དྷང་རཥ་རྔ་

རྔ་གཐདྷ། /རྔ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོགཥ་གྲར་ལཱི་རྔ་

ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

བྷཡ་རཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཟྫོག་རཥ་ཐིང་ནི་འྫོཐ་ནའི་

རྔ་ཟཛིདྷ། /རྔ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་འཡ་ལྷྫོང་སྟེ་

གཐདྷ་ཏཐ་རི་རི་ཐང་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རག་ཕཞྫོ་ཙྫོང་

ཙྫོགཥ་གྲར་ལཱི་རྔ་ཕཀྲབྷ་ཐ་རྔ་གཐདྷ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་

ཁང་དྷང་རཥ་རྔ་ཟཛིདྷ་ཆ་གཅིག་ཉོ་ཟཕག་དེཥ།

ཕཀྲབྷ་ཐགོ།

རྔ་གཟུངཥ།

རྔ་ཟཕྲྫོ། /རྔ་ཋོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩྭ་ཐང་ཀཡ་དྷག་ར་

གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་རྔ་གཟུངཥ་ཕུར་

(ཐཔེ) དྷངཥ་ན་དྲྫོ་ན་ཆུ་ཙྫོཐ་ཐགུ་ལཱི་ཁ་མ་གི་རྩ་རྔ་

རྔ་ཟབུཡ།

/རྔ་སྦུ/ (མིང)

(རྫོང) རྔ་གུ་ནགཥ་ཀོ་

བྷ་སྤུཡ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་དྷང་དྷ་རཥ་སཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོག་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་ལྷག་ལཱིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།
ཟཕྲྫོ་ཟདི་ཕརྔ་ནི་ཨིདྷ།

/རྔ་གཟུང/ (མིང)

དེཥ།

རྔ་ཕཞྫོན།

(རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་རྔའི་

རྔ་ཕཞྫོན། (མིང)

(རྫོང) རྔ་ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ)

རྔ་ཕཞྫོན་གིཥ་རྔ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕམྫོང་དེཥ།

བྷགུཡ་གཟུང་ཏག་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐངུར་ཐང་

རྔ་འཕ། /རྔ་འཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཧ་རྫོང་ཐང་

བྷཇུག་བྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རླུང་གའཕ།

ཕཅཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕརཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྔ་

/རྔ་འཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷྫོ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་ནུཕ་

ཟདི་ཐངུར་གྱི་རྔ་ཟབུཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་རྡིག་རྡིགབྷ་སྦེ་

ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གླིང་ཕྲདྷ་ཅིག

རྔ་སྦུཕ།

བྷཙབྷཥ་ལཱི་སྲིདྷབྷྫོ་གདྷཥ་ཥའི་གླིང་ཕྲདྷ་ཅིག

ཕཞྫོ་ནུག

/རྔ་སྦུཕ/ (མིང)

རྔ་འཕ་གླིང༌། /རྔ་འཕ་གླིང/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷྫོ་ནུཕ་ཀྱི་

(རྫོང) རྔ་གི་དྷང་དྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཁོང་སྟྫོང་། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་རྔ་སྦུཕ་ཀྱི་ཕྱི་རཥ་

རྔ་ཡུ། /རྔ་ཡུ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་གཡུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ནགཥ་ཀོ་སཡ་དེཥ།

ཁོ་གིཥ་རྔ་གཡུ་ཕཞྫོ་དེཥ།

རྔ་བྷྫོ། /རྔ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་བྷྫོ་

རྔ་གའཕ། /རྔ་གའཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རྔ་འཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཕཞྫོན་གིཥ་རྔ་ཕཞྫོ ་ཤེཥན་

ཧང་ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ།

བྷ་ཙཐ་རྔ་བྷྫོ་འང་ཕཎཕ་ཤེཥ་ནཥ།

རྔ་གཡུ། /རྔ་གཡུ/ (མིང) (རྫོང) རྔའི་གཡུ་ན། (ཐཔེ)
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ཐགེ་སྫོང་གིཥ་རགན་གཅིག་རྔ་གཡུ་གུ་ཕཤེཐ་དེ་རྔ་

རྔབྷ་སྟྫོདྷ། /རྔབྷ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྔ་ཡྫོར། /རྔ་ཡྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཐང་ཡྫོརབྷྫོ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཡང་ཡ་ཨིདྷབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་རྔབྷ་

རྡུང་དེཥ།

ཐནཟ་བྷཐྫོག་སྒྱུཡ་ནི། (ཁ) རྔབྷ་སྟྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥན་ཅིག་

སྟྫོདྷ་དེཥ།

གིཥ་གཥྫོར་ཁ་གཎངབྷ་ཐ་རྔ་ཡྫོར་སྦྲགཥ་ཏེ་རྡུང་
དེཥ།

རྔ་ཤིང་།

/རྔ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཤིང།

རྔབྷ་ཕརཡ། /རྔབྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) དུང་ཟཕུ་ཏངཥ་

ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཥནྫོ་སྐུ་རྐྱང་གཎངབྷ་ཐ་དུང་
རྔབྷ་ཕརཡ་ཟཕུ་ཐགོ།

(ཐཔེ)

རྔ་ཕཞྫོ་ནི་སྦེ་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རྔ་ཤིང་ཅིག་ཟཙྫོར་
ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།་
རྔ་ཤུཕཥ།

/རྔ་ཤུཕ/

རྔབྷ་བྷཐྫོག /རྔབྷ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་
ན་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཡང་ལཱི་བྷ་གཎྫོགཥ་གཝདྷ་ག་

(མིང) (རྫོང) རྔ་སྤུཡ་ཕཝག་ནིའི་

ལཱི་འང་མེཐ་ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཐྫོང་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་

ཁཡ་ངོབྷ་སྟྫོདྷ་ཏེ་ཐནཟ་རྟགཥ་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཁང་དྷང་རྔ་ལུ་ལ་རྔ་ཤུཕཥ་ཀྱིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཐཔྱངཥ་

ཁོ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་རྔབྷ་བྷཐྫོག་ཕསྒྱུཡ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཕཝག་ནུག

རྔབྷ་བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི /རྔབྷ་རྫོ ་ཤི་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རྔབྷ། /རྔབྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ས་རཥ་ནི།

ཐནཟ་རྟགཥ་ཕསྒྱུཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་རྔབྷ་

(ཁ) རྔབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་མིག་ཟཕྲུར་ལཱི་ཕལ་སྟེ་

བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི་ཅིག་གིཥ་གྱར་ཕལར་ཟགྱོ་དེཥ།

ཧ་ལཱི་ཚུ་རྔབྷ་ཐྫོ།

རྔབྷ་སི་སི། /རྔབྷ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

/རྔབྷ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་སྐྱོ་ནི།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཅ་ར་རྔབྷ་སི་སི། མི་རྔབྷ་སི་སི།

ཟཕཐ་ཕཝག་རྔབྷ་སི་སི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷབྷ་

(ཁ) རྔབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་རྔབྷ་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྔབྷ་སི་སི་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐྫོ།

རྔཥ་ཎྫོ། /རྔེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཕརྡུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རྔབྷ་རྔབྷ། /རྔབྷ་རྔ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་སྐྱོཛྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཤིང་ཕཀུགན་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཡུ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ལཱ་རྔབྷ་རྔབྷ་ཅིག་རཥ་

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྔ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་རྔཥ་ཎྫོ་ཅིག་

ཕརྒར་ཟཕཐ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

འང་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རྔབྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱོ་སྐྱོཛྷ། (ཁ)

རྔཥ་ཎྫོ་གཡུ་ན།

ལཱ་རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། མི་རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། ཟཕཐ་གཝག་

/རྔེ་ཎྫོ་གཡུ་ན/ (མིང)

(རྫོང) རྔ་ཕརྡུང་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཕཀུགན་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

མིའི་ཡ་ཎྫོ་གུ་རགན་ཕཤེཐ་ཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟདི་གིཥ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་མིདྷ་ཟདུག
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(ཐཔེ) རྔཥ་ཎྫོ་གཡུ་ན་ཟདི་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་སྟེ་རྡིག་རྡིགབྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ངེའི་ཆང་ཟདི་གུ་རྔོཕ་

རྔུར་དྷག /རྔུཥ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙཐན་ཙ་ཕའི་

ལྔ། /རྔ/ (གྱངཥ) (རྫོང) ཕཞི་ཐང་དྲུག་གི་ཕཡ་འྫོཐ་

སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

རྐྱཕ་ཐྫོ།

སྐཕཥ་ལཱི་གཟུགཥ་ཁཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ)

ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རབྷ་ཁཡ་རཥ་ཏི་

ལཱ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་རྔུར་དྷག་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷབྷ་

རཱི་ལྔ་ཏྫོཕ་ནུག

ཨིདྷ།

ལྔ་སྐར།

རྔུར་གཞདྷ། /རྔུཥ་གཟེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཁ་

སྒྱུཡ་གྱི་རྩིཥ་སྦེ་ཏྫོཕ་ཏང་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

རྔོ། /རྔོ/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཧུབྷ་ཕམག་ཕཅཐ་

ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཚུ་ལཱི་ཕག་ཟགྱེཐན་ལྔ་སྐར་སྦེ་ཕུརཛྷ་

ཕཅཐན་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་ཕསྲེག་ནི། (ཁ) སྒོང་རྫོག་རྔོ་

ཨིདྷ།

ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ནཐ་ཀཡ་བྷཡ་ཁུ་དྷང་ལཱི་

ལྔ་སྐོཡབྷ།

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་རྔོ་དེཥ།

/རྔ་ཀོཟྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

སྐཕཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཟཆབྷ་གྱི་

/རྔོ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ལྷ་ང་དྲྫོཐ་ཕཎགཥ་

ལུའུ་ལྔ་སྐོཡབྷ་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕཎགཥན་དྷང་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྲེག་ནི། (ཁ)

ལྔ་སྐྱེཐ། /རྔ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྒྱ་ཆ་རཥ་སྐྱེཐ་ལྔ་རུ་

ཟཚཡཛྷ་རྔོ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ཧའི་གིཥ་

རྩི་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རཥ་ཏི་རཱི་ཕསྐྱི་ཕ་ཅིདྷ་ལྔ་སྐྱེཐ་

གེ་ཞ་རྔོ་ཐྫོ།

སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ལྔ་ལ། /རྔན་ཋི/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་ཕྲག་

རྔོག་ཆོཥ་སྐུ་རྫོ་རྗེ། /རྔོ་ཆོཥ་ཀུ་རྫོ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་

ལྔ་ཕཅུ་ཏབྷ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་རཥ་ཏི་རཱི་ལྔ་ལ་ཏབྷ་ན་

བྱུང་ཐང་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་སྒྲ་སྒྱུཡ་བྷཡ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་

ཕསྐྱིཥ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

ཀ་ཆེདྷ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ལྔ་ཕརྒྱ་ཏ་བྷ། /རྔ་རྗ་ཏ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

རྔོཕ། /རྔོཕ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཕསྟདྷ་ན་གདྷཥ་ནའི་རྫོ་ཙཐ་ལྔ་ཕརྒྱ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་ཐ་སེབྷཥ་ལྫོཡཛྷ་རཥ་གདྷྫོཐ་

ཕྲག་ཕཅུའི་བྷཏཟ་བྷ།

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཁྱིབྷ་ཙང་ཟདི་རྔོཕ་ཙ་དྲགཥ་

ལྔ་ཕཅུ། /རྔན་ཅུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་

ཅིག་ཨིདྷ།

/རྔོཕ་ཅཕ/ (བ)

(རྫོང) ཕག་ཟགྱེཐན་ཚུ་

དྲངབྷ་ཐ་གོ་གདྷཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་མི་གཝདྷ་རཥ་ལྔ་

རྔུར་དྷག་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ཟཕག་ནིའི་གོ་ར་ཅིག

རྔོཕ་རྐྱཕ།

/རྔ་ཀེ/ (མིང)

ཟཕཐ་མི་ལྔ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་གྱངཥ་ཁ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) ལྔ་ཕཅུ་ལཱི་ཁར་ཕྱེཐ་ཐ་གསུབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

གཝདྷ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་ཐ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་ལྔ་ཕཅུ་རངཥ་ཥྫོ་ནུག

སེབྷཥ་ལྫོཡཛྷ་རཥ་གདྷྫོཐ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རྔོཕ་རྐྱཕ་
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ལྔ་སྟྫོང༌། /རྔཕ་ཎྫོང/ (གྱངཥ) (རྫོང) སྟྫོང་ཕྲག་ལྔ། (ཐཔེ)

སྔ་ཐཡ། /རྔ་ཐ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཐཡ་ཐཡཛྷ།

ལྔ་ཙཡ། /རྔ་ཙ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཏིང་ཆ་གཉིཥ་

སྔ་ཕྱི། /རྔ་ཆི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཧེ་བྷ་ཐང་

ཁོ་རཥ་ཏི་རཱི་ལྔ སྟྫོང་ཕསྐྱིཥ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

སྔ་དུཥ། /རྔ་དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་གི་དུཥ།

ཐང་འ་གཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་གུ་འྫོདྷ་ཆཕ་

ཤུར་བྷ།

ལྔ་ཙཡ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཕུར་ཕཝག་ནུག

/རྔ་ཆི/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་ཐང་ཕྱི་རཱི་གཉིཥ་

/རྔ་ཙ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ཐང་ཕདུག་སྤྫོཥ།

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྔ་ཕྱི་གཉིཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་གུ་བྷཆོཐན་ལྔ་ཙཡ་ཅིག་

སྔ་ཕྱི་ཕཡ་གསུབྷ། /རྔ་ཆི་ཕ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་

བྷཡ་མེ། དྲི་ཆཕ། ཝར་ཞཥ་ལྔའི་བྷཆོཐ་ན། (ཁ)

ཁ་ཐུདྷ་གཎང་ཐགོ།

ཕསྒྲིགཥ་ཐ་ནུག

ཐང་། ཤུར་བྷ། ཕཡ་དྷ་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ལྔ་རྫོཡ། /རྔ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཀྲབྷ་ལྔ་གི་ཁྱཐ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་སྔ་ཕྱི་ཕཡ་གསུབྷ་ཕྱེཥ་ཏེ་ལཱ་

ཆོཐ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཁར་གཅིག་ལཱི་ལྔ་རྫོཡ་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕཞི་འྫོཐ།

སྔ་བྷ། /རྔ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྔ་གོང༌། /རྔ་གོང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་

སྔ་བྷའི་རཥ། /རྔ་བྷའི་ལུ/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཧེ་བྷ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདིའི་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་སྔ་གོང་རཥ་

ཕཥགཥ་ཕཥགཥ་ནའི་ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ནའི་ལཱ་གི་

ཕརྩབྷ་ཐགོ།

ཟབྲཥ་བུ་སྨིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་ཐཀཟཛྷ་སཐ་མི་

སྔ་ཐགོང༌། /རྔ་རྒོང/ (མིང) (ཆོཥ) དྲྫོ་ན་ཐང་ཕྱི་རཱི་

ཟདི་ཚེ་སྔ་བྷའི་རཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྔ་ཡཕཥ། /རྔ་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷའི་བྱུང་རིབྷ།

སྔ་རྒོར། /རྔ་རྒོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནའི་

(ཐཔེ) སྔ་ཡཕཥ་ཀྱི་བ་ཕརྒྱུཐ་ཚུའི་གཐདྷ་ཥ་ཐ་ལྫོ་

སྐཕཥ་རྩྫོཐ་ནའི་གཞི་ཟགོ་ཐང་ན་སྫོང་མི།

འང་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

སྔ་ཆ། /རྔ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཧེ་བྷབྷ་ཐང་

སྔ་རྫོང༌། /རྔ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་

ཤུར་བྷབྷ་གཉིཥ་རཥ་ཧེ་བྷའི་དུཥ་ཙྫོཐ།

རྫོང་ཁག་གི་གཡུཥ། (ཐཔེ) ལ་ཕལརན་ཟདི་སྔ

སྔ་ལཥ། /རྔ་རྟེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྟགཥ་

རྫོང་གི་གཡུཥ་ཁཡ་ཕལར་ཟགྱོ་དེཥ།

བྷཙདྷ།

སྔ་རྫོངན། /རྔ་རྫོན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ནུཕ་

སྔ་ཐུདྷ། /རྔ་ཐུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་ལཱི་

ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་གི་མི། (ཐཔེ) སྔ་རྫོངན་ཚུ་བྷཐཟ་

ཐུདྷ་ཙདྷ་ཕཞི་སྦེ་ཕརྩི་ཕའི་དྷང་རཥ་དྲྫོ་ནའི་ཐུདྷ་

རྐྱཕ་དེཥ།

ཙདྷ།

སྔ་སྫོར། /རྔཡ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ཐཡ་ཏེ་
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འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) སྔ་སྫོར་གྱི་རབྷ་

ཆ་ལཱིགཥ་སྦེ་བྫོདྷ་ནུག

ཐགོ།

སྔགཥ་རྙིང་བྷ།

ལཱིགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་

སྔགཥ་རྙིང་བྷ། /རྔཟ་རྙིང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་

སྔགཥ། /རྔཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥང་ཕ་སྔགཥ་ཀྱི་

སྔགཥ་ན། /རྔཟ་ན/ (མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

ཆོཥ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ཆོཥ་བྷཐྫོ་སྔགཥ་གཉིཥ་

ཆོཥ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་མི། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ཁང་དྷང་

རཥ་སྔགཥ་ཀྱི་བྷཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཐཀོདྷ་སུ་

སྔགཥ་ན་ཅིག་སྒོབྷ་གདྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཨིདྷ་བྷཥ།

སྔགཥ་བྷཡ། /རྔཟ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཙདྷ་སྔགཥ་

/རྔཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་ཀྱི་ཏྫོག་

ཐང་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཚུ་ཕགྱངཥ་ཏེ་ཟཕུ་ཕཎཕ་

ལཱི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་བྷཙདྷ་ཐང་གཟུངཥ་ར་

ཕཎཕ་ནའི་བྷཡ་ཐང་ཧུབྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཀླུ་གིཥ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྔགཥ་ཟདི་ཚུ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་

གདྷྫོཐན་ཐ་སྔགཥ་བྷཡ་ཐབུཡ་ཕ་ཅིདྷ་དྲག་ཚུགཥན་

ལྷག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཨིདྷ།

སྔགཥ་གྲྭ། /རྔཟ་ཋ/ (མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

སྔགཥ་ཡིག /རྔཟ་ཡིག/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་སཡ་གྱི་

ཆོཥ་ལཱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཥའི་སྡེ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ར་

སྐཐ་ཀྱི་ཏྫོག་ལཱི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་བྷཙདྷ་ཐང་

ལཱི་ཅིག་སྔགཥ་གྲྭ་དྷང་སྫོཕ་སྫོང་གདྷང་དེཥ།

གཟུངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) གཟུངཥ་ཀྱི་

སྔགཥ་ཆུ། /རྔཟ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཙདྷ་སྔགཥ་ཐང་

ཐཔེ་ཆ་ཚུ་དྷང་སྔགཥ་ཡིག་ལུ་ལ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

གཟུངཥ་སྔགཥ་ཚུ་ཕགྱངཥ་ཏེ་ཟཕུ་ཕཎཕ་ཕཎཕ་

སྔགཥ་རབྷ། /རྔཟ་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་

ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) བབྷ་རཥ་སྔགཥ་ཆུ་ཞུ་སྟེ་ཟཐུང་ན་

ཀྱི་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཏྫོག་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནིའི་

ཅིདྷ་གྲིཕ་ཁབྷཥ་པྫོག་མི་ཚུ་ཐག་ཚུགཥ།

རབྷ། (ཐཔེ) སྔགཥ་རབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ན་ཅིདྷ་

སྔགཥ་ཟཆང༌། /རྔཟ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) གཥང་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ།

སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཏེ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་མི།

སྔགཥ་ལཱིགཥ། /རྔཟ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) གཥང་ཕ་

(ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ལཱི་སྔགཥ་ཟཆང་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

སྔགཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་གཎང་ནི་ཟདི་

སྔགཥ་ཟཆང༌རྫོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ན། /རྔཟ་ཆང་རྫོ་རྗེ་རྫིདྷ་ན/

སྔགཥ་ལཱིགཥ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་

སྔཡ། /རྔཡ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་

ཏེ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནའི་ཁཡ་རྫོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ནའི་ལ་ལཱི་

ཁཕ་ཟདི་སྔཡ་རཥ་ལྷག་སྟེ་གོང་ཟཕེར་ཥྫོང་ཡི།

ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་

སྔཡ་ཁྱུདྷ། /རྔཡ་ཆུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ཐཡ་

རྒྱར་ཟདི་ཟབྲུག་ལཱི་སྔགཥ་ཟཆང་རྫོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ནའི་

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་པབྷ་
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ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་གི་སྔཡ་ཁྱུདྷ་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྔུ་ལི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྔཡ་རྒྱུདྷ། /རྔཡ་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྔཡ་ཁྱུདྷ་ཐང་

བྷྫོ། (ཐཔེ) སྔུ་ལིབྷ་ཟདི་གིཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ཧའི་ཟཙྫོརཛྷ་

ཕཝག་ཐགོ།

སྔུ་ལིབྷ། /རྔུ་ལིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་སྔུ་སྫོཐ་མི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྔཡ་རྒྱུདྷ་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ཡུདྷ་ཕརྟདྷ་སྦེ་

བྷཥ།

ཕཝག་གདྷང་།

སྔུ་ལི་ཝར་ཅུ། /རྔུ་ལི་ཞེ་ཅུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྔུ་ལི་ཐང་

སྔཡ་སྫོར། /རྔཡ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྔཡ་སྫོར་རབྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྔུ་ལི་ཝར་ཅུ་ཟདི་གིཥ་ལྫོ་འང་ཞ་

ལཱིགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྔཡ་སྫོར་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ཐཡ་

མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

ཁྱཕ་གཎང་ཐགོན་གར་ཆེ།

སྔུ་ལི་ཝར་ཅུབྷྫོ། /རྔུ་ལི་ཞེ་ཅུབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྔུ་ལིབྷྫོ་

སྔཡ་སྫོར་རབྷ་ལཱིགཥ། /རྔཡ་ཥྫོཥ་རབྷ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྔུ་ལི་ཝར་ཅུབྷྫོ་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་

ཧེ་བྷ་རཥ་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར།

ཧའི་གི་རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་སྔཡ་སྫོར་རབྷ་ལཱིགཥ་ཕཐག་

སྔུ་ཟེ། /རྔུ་ཕཟེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་སྔུ་སྫོཐ་མི།

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟདི་ཟབྲུག་མི་འྫོངཥ་ཀྱི་ཟགདྷ་ཁུཡ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྔུ་ཟེ་ཟདི་ཨོབྷ་འང་ཟཐུང་མི་ཕཏུཕ་

ཨིདྷ།

ནཥ།

སྔུ། /རྔུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

སྔུ་ཟེབྷ། /རྔུ་ཟེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་སྔུ་སྫོཐ་མི་

སྐྱོ་ཕ་རང་ནི་ཐང་ཐགཟ་ཕ་བྱུང་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

བྷྫོ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་སྔུ་ཟེབྷྫོ་ཟདི་ཐ་རིཥ་འང་སྔུ་སྫོཐ་

ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་མིག་ཎྫོ་ཁ་རཥ་

ནུག

མིག་ཆུ་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) སྔུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་

སྔོ། /རྔོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ།

ལཱི་ཟདི་སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་ཕཡ་སྔུ་ཐྫོ།

/རྔོ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཕསྒྲུཕཥ་ནའི་

སྔུ་སྐཐ། /རྔུ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) སྔུཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

ཐགེ་རྩ་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཕཅུག་ཟེཡ་སྫོདྷ་

དེཥ།

ཕུར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐགེ་རྩ་སྔོ་ཐྫོ།

སྐཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྔུ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཧའི་ཟཙྫོར་

རབྷ་ཕཎཕ་ནི། (ཁ) སྔོ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཐཀཡ་མེ་

སྔུ་རྫུ་ཕཎཕ། /རྔུ་རྫུ་ཎཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྔོ་སྐྱ། /རྔོ་ཅ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་གུ་

བྷ་སྔུ་རཱིང་སྔུ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) སྔུ་རྫུ་ཕཎཕ་

ཐཀཡནྫོ་གི་བྷཐངཥ་ཤུགཥ་ཆེ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ངེ་གི་གཐྫོང་ཁཡ་སྔུ་རྫུ་

ཟདི་ལཱི་སྔོ་ཐཀཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྐུཐན་

ཕཎཕ་དེཥ།

སྔོ་སྐྱ་རྫོག་ཆག་གཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

སྔུ་ལི། /རྔུ་ལི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་སྔུ་སྫོཐ་མི།

སྔོ་ལྗང༌། /རྔོ་རྗང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོདྷབྷྫོ་ཐང་ལྕང་ཁ་ས་
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ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག (ཐཔེ) སྤང་ཐང་དྷགཥ་ཙ་་་

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སྔོ་སདྷ། /རྔོ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་རཥ་སྦེ་ཕཏུཕ་

མི་ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཕཀག་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

་་་་་་་་ར་ཚུ་སྔོ་ལྗང་ཐང་ལྡདྷ་ནཥ།

སྔོདྷ་ཟགོག /རྔོཥདྷ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ན་དྷ་

ནའི་རྩྭ་ཐང་། སྫོདྷ་ལྡུབྷ། ཤིང་སྣ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཆུ་རཱིཐ་རཥ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྔོདྷ་ཟགོག་ཕཟུབྷ་

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་དྷགཥ་ཙར་དྷང་སྔོ་སདྷ་ཟཐུ་ཕཡ་

ཅིག་སྦེ་ཆུ་བག་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟགྱོ་དེཥ།

སྔོདྷ་ཟགྲོ། /རྔོཥདྷ་ཌོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒོབྷ་སྒྲུཕ་

སྔོ་ཙར། /རྔོ་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྐྱེཐ་ཙར་སྫོདྷབྷྫོ།

ཐངོཥ་གཞི་ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷཡ་ཙྫོགཥ་

(ཐཔེ) སྔོ་ཙར་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་སྤང་ཏང་དྷང་ཐགཟ་

ཕཥགཥ་ཏེ་སྡིག་སྒྲིཕ་ཐག་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ་ཅིག

ཕཥ།

(ཐཔེ) སྔོདྷ་ཟགྲོ་གཎང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་དེའི་ལ་ལཱིང་ཞུ་

/རྔོ་ཚེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྫོདྷབྷྫོ་གི་རིགཥ་ཞ་ཕཏུཕ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་རྔོ་ཚེ་

/རྔོཥདྷ་ཌོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་གཞི་ཟགོ་བྷ་

ཅིག་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག

ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་སྔོ་ཤིང་སྫོ་ལྡེབྷ་ལྡེ་སྦེ་

ལཱ་ཚུ་བྷཇུག་ཕསྡུ་སྟེ་འྫོཐ།

སྔོ་ཤིང༌། /རྔོཤིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྣའི་རིགཥ།

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ངོ་བྷ་ཟཙྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྔོདྷ་ཟགྲོའི་

ཟདུག

སྔོདྷ་ཟཇུག /རྔོཥདྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་

/རྔོ་ཤིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་

ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་མིང་གཞི་ཡི་གུའི་ཧེ་བྷ་

ནཡ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཤིང་སྣ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་

ཟཇུག་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ)སྔོདྷ་ཟཇུག་ལཱི་ ག ཐ། ཕ།

ཁཕ་ཀྱི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་སྔོ་ཤིང་འྫོཐན་

བྷ། ཟ་ཟེཡ་ཡི་གུ་ལྔ་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཧ་ལཱི་

ཨིདྷ།

ཚུ་སྔོདྷ་ཟཇུག་ལྔའི་ཟཇུག་ཚུར་ལྷཕ་དེཥ།

སྔོ་ཥངཥ། /རྔོ་ཥང/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་ས་

སྔོདྷ་རྗེཥ། /རྔོཥདྷ་རྗེ་/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་

ཕསྲེ་མེཐ་ནཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྔོདྷ། /རྔོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) སྔོདྷ་རྗེཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཟཇུག་ཚུར་ཚུ་ལུགཥ་

(ཐཔེ) སྔོདྷ་གྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་

ལྫོབྷ་ལྷཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕཝག་ཐགོ།

/རྔོཥདྷ་རྗེ་/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུ ར་བྷ་

སྔོདྷ་གོང༌། /རྔོཥདྷ་གོང/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ། (ཐཔེ) སྔོདྷ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

གོང་རཥ་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར་ཚུ་ཕཐག་

སྔོདྷ་རྗེཥ་མིང་གསུབྷ། /རྔོཥདྷ་རྗེ་མིང་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)
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སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་། རྗེཥ་ཟཇུག མིང་གཞི་གསུབྷ་

རཥ་འྫོཐ་ནའི་གོབྷཥ་གཤིཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་

སྔོདྷ་རྗེཥ་མིང་གསུབྷ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཤེཥ་ཐགོ།

སྔོདྷ་བྷ། /རྔོཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁ་དྷང་

ལཱི་སྔོདྷ་སངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

རཥ་ཡ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ་

སྔོདྷ་ཕརྗོཐ། /རྔོཥདྷ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་དེཕ་ཀྱི་

སྦེ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

གཐྫོང་ལག
ྫོ ་གུ་རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་ཐང་། རྩབྷ་ཏངཥ། དེ་

སྔོདྷ་རྩིཥ། /རྔོཥདྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་ཙྫོཐ་ཁཡ་

རཥ་དྷང་ཐྫོདྷ་གྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་སྦེ་བྲིཥ་

ཕཀར་ཏེ་ཡགཥ་རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་རིག་

བྲིཥཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷའི་ཐཔེ་དེཕ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཟགྲོ་ཥྫོང་གི་སྔོདྷ་

སྔོདྷ་ཕརྗོཐ་ཕཀོཐ་དེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་ནུག

སྔོདྷ་ཏྫོག /རྔོཥདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟགོ་ཐང་ན་ཟེཡ་

སྔོདྷ་ཚེ། /རྔོཥདྷ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷའི་དུཥ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྔོདྷ་ཕར། /རྔོཥདྷ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་བྷ་ཡདྷ་

སྔོདྷ་ཡཕཥ། /རྔོཥ་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) སྔ་ཡཕཥ་ཐང་

ནའི་ཧེ་བྷ་རཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕར།

ཟདྲ།

སྔོདྷ་ནྫོ། /རྔོཥདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ།

སྔོདྷ་ཕཥགཥ། /རྔོཥདྷ་ཥཟ/ (མིང) (རྫོང ཚེ་ཧེ་བྷ་

སྔོདྷ་བྱིདྷ། /རྔོཥདྷ་ཇིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་པྫོགཥ་

ཕཥགཥ་ཕཥགཥ་ཐགེ་སྡིག་གི་ལཱ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཐང་གླ་ཆ་ཚུ་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཧེ་བྷ་རཥ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག

ཕྱུགནྫོ་སྦེ་སྐྱེཥ་མི་ཟདི་སྔོདྷ་ཕཥགཥ་ཀྱི་ཟབྲཥ་བུ་

(ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གིཥ་ལཱན་ཚུ་ལཱི་སྔོདྷ་བྱིདྷ་སྫོཐ་ནུག

ཨིདྷ།

སྔོདྷ་བྫོདྷ། /རྔོཥདྷ་ཇོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧེ་བྷ་རཥ་

སྔོཥ། /རྔོ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྔོའི་ཐྫོདྷ་ཧང་༢ ན་

བྫོདྷ་མི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་སྔོདྷ་

ཐང་ཟདྲ།

བྫོདྷ་གྱི་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གི་གསུང་ཟབུབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕརྔ། /རྔ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྔ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

སྔོདྷ་བྫོདྷ་རྒྱར་ཕ་གོངབྷ། /རྔོཥདྷ་ཇོཥདྷ་རྒེ་ཛྷ་གོབྷ/ (མིང)

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྩྭ་ཕརྔ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

(རྫོང) (ཞེ) ཧེ་བྷ་རཥ་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་

རྩྭ་ཕརྔ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཐནྫོདྷ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན།

རྔོཥ། /རྔ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རྔ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

(ཐཔེ) སྔོདྷ་བྫོདྷ་རྒྱར་ཕ་གོངབྷ་ཚུ་གི་བྷཚཐ་ཤུར་

ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞང་ནྫོ་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཕརྔཥ། /རྔེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྔ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

སྔོདྷ་སངཥ། /རྔོཥདྷ་རྗང/ (མིང) (རྫོང) སྐྱེཛྷ་ཧེ་བྷ་

ན་ཐང་ཟདྲ།
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ཕརྔབྷ། /རྔབྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྔབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཐགེ་རྩ་ག་ཅི་ཕསྒྲུཕཥ་རཱིང་ཕསྔོ་ཕ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་

ཕརྔབྷཥ། /རྔབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྔབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྔོཛྷ། /རྔོཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཕསྒྲུཕཥ་ནའི་

ཕརྔབྷ་ནི། (ཐཔེ) ཕརྔབྷ་ནི་བྷཥ།

གྱིཥ་བྷཙབྷཥ་སཡ་ཐགོན་ཟདི་གར་ཆེ།

(ཁ) ཕརྔབྷཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་

ཐགེ་རྩ་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་

ཕརྔབྷཥ་ནུག

སྫོདྷ་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་བབྷ་རཥ་ཕསྔོཛྷ་

ཕརྔོ། /རྔོ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྔོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཞུ་དེཥ།

ཕརྔོ་ནི/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཧའི་ཟཚཡཛྷ་ཕརྔོ་ནི་

ཕསྔོ་རྟེདྷ།

ཟཕཐ་དེཥ།

/རྔོ་ཏེདྷ/

(མིང) (རྫོང) བབྷ་རཥ་ཕསྔོཛྷ་

ཞུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་འྫོདྷ་སྦེ་ཕུར་ཕའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ཕསྔོ་ཞུ་

ཕརྔོཥ། /རྔོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྔོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་ལཱི་ཕསྔོ་རྟེདྷ་ཕུར་ཐགོ།

ཕརྔོཥ་ཡི/ནུག

ཕསྔོ་སྫོདྷ།

རྔོཥ། /རྔོཥ/ ༡. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རྔོ་ཐང་ཟདྲ།

/རྔོ་རྨྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཕསྔོ་ཕ་ཐང་སྫོདྷ་

རབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/རྔོཥ/ ༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རྔའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གཤིདྷ་ནྫོའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསྔོ་སྫོདྷ་ཕཎཕ་

ཐང་ཟདྲ།

གདྷང་དེཥ།

ཕསྔགཥ་ཕརྗོཐ། /རྔཟ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟྫོཐ་ན་

ཕསྔོ་ཞུ།

རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཅདྷ་ལཱི་ཕསྔགཥ་

/རྔོ་ཞུ/ (མིང)

(རྫོང) གཤིདྷ་ནྫོའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕསྔོཛྷ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་ཞུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་འྫོདྷ།

ཕརྗོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཧབྷ་ཅིག་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་ཕསྔོ་ཞུ་ཕུར་ཕཡ་ཟགྱོ་

ཕསྔོ། /རྔོ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྔོ་གི་ཐྫོདྷ་

དེཥ།

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྔོ་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཕསྔོཥ།

ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་ཐགེ་རྩ་ཟདི་གཝདྷ་གྱི་

/རྔོཥ/ (བ)

༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསྔོ་ནི་ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཕསྔོ་ཕ། /རྔོ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྔོཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
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(ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྔོའི་ཐྫོདྷ་ཧང་
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༼ཅ༽
ཅ། /ཅཟ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཅ་ཅོ། /ཅ་ཅོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་སྒྲ་

གདྷཥ་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ལྕེ་ཐབུཥ། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་ལྕེ་

ཅ་ཆཥ། /ཅ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) མིག་བྷཏྫོང་རག་གཟུང་

ལྔ་ན། མིང་གཞི་པྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་སྐྱེ་

ཐང་གཎབྷ།

རྐདྷ་ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་མེཐ། (ཁ) ཅ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཅ་ཆཥ་

ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེ་

ཚུ་ག་ཏྫོཕ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཎངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་

ཕའི་ཅ་ར། (ཐཔེ) བྷཚྫོཐ་ཁང་དྷང་ཅ་རྙིང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཁའི་འ་རྐདྷ་གུ་ཙཡ་གཅིག་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རྫོག་

ཅ་རྙིང༌། /ཅ་གཉིང/ (མིང) (རྫོང) རྙིངབྷ་ཏར་ཏར་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ཟདི་སྡེ་ན་ཕྱེཐ་ཐང་ཕརྒྱཐ་རཥ་སྡེ་

ཅ་ཐབྷ་ཡིག་ཙང།

ཙདྷ་གཉིཥ་ནའི་ཐང་ན་ཨིདྷ།

/ཅ་ཐབྷ་ཡི་ཙང/ (མིང)

(རྫོང) ཅ་

ཆཥ་ཚུ་ཕྱིཡ་ཙྫོང་ཐང་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ཅ་རྒྱཥ་ཕཥ། /ཅཟ་རྒེ་ཡེ/ (བ) (རྫོང) རྔབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་ཁྲར་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མིའི་

(ཁ) ལཱ་ཅ་རྒྱཥ་ཕཥ། བྫོ་ཅ་རྒྱཥ་ཕཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་

གཞུང་གི་ཡིག་ཙང་། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཅ་ཐབྷ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཟདི་ཅ་རྒྱཥ་

ཡིག་ཙང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕཥ།

ཅ་ཐབྷ་ཁྲར།

ཅ་རྒྱཥ་མི་རྒྱཥ། /ཅཟ་རྒེ་མི་རྒེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྔབྷ་མི་

/ཅ་ཐབྷ་ཁྲེ/ (མིང)

(རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཕྱིཡ་

ཙྫོང་ཐང་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཎཕ་ནའི་

རྔབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཅ་རྒྱཥ་མི་རྒྱཥ།

ཁྲར། (ཐཔེ) ཅ་ཐབྷ་ཁྲར་ཚུ་ག་ཡ་ཅ་ཐབྷ་ཡིག་ཙང་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཅ་རྒྱཥ་མི་རྒྱཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་ཟཕཐ་

དྷང་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

གཝག་ཟདི་ཅ་རྒྱཥ་མི་རྒྱཥ།

ཅ་ཐབྷ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

/ཅ་ཐབྷ་སྒོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཅ་

ཅ་རྒྱཥ་སི་སི། /ཅཟ་རྒེ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྔབྷ་སི་སི་

ཆཥ་ཚུ་ཕྱིཡ་ཙྫོང་ཐང་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་

རྒྱཥ་སི་སི། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་ཅིག་ཕ་

ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟགེགཥ་སྲུང་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཅ་ཐབྷ་

འྫོཐ་མི། (ཁ) ཟཕཐ་གཝག་ཅ་རྒྱཥ་སི་སི། བྫོ་ཅ་

སུ་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་ཁྲར་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མིའི་

བྱིདྷ་ནི་མེཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཅཟ་སྒྲིག་ཅ་རྒྱཥ་སི་སི་སྦེ་

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐབྱེ་ཞིཕ་རྐྱཕ་དེཥ།

རྐྱཕ་ནུག

ཅ་ཐབྷ་རཥ་ཁུངཥ།

ཅ་ཐངོཥ། /ཅ་རྔོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཐང་ཟདྲ།

/ཅ་ཐབྷ་ལུ་ཁུང/ (མིང)

(རྫོང) ཅ་

ཆཥ་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཐང་ཕྱིཡ་ཙྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཡང་གི་ཅ་ཐངོཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་མིའི་ཡིག་ཙང་། (ཐཔེ) ཅ་ཐབྷ་རཥ་
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ཁུངཥ་རཥ་གདྷང་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཅ་ཆཥ་དྷང་ཟདྲེདྷ་
ཟཕཐ་མི་ཆོག
ཅ་སྡེ།

/ཅ་སྡེ/ ༡. (མིང)

ཟབྲེར་གྱི་ལཱ་ཟདི་ཅ་ཟིང་མི་ཟིང་དུབྷ་གྲ་མེདྷ་བྷཥ།
ཅོ་ཡྫོ་ཡྫོ།

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་

ཅ་ར།

གཉིཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཅ་སྡེའི་གཥར་བྱེཐ་ཚུ་བྲི་
/ཅ་སྡེ/ ༢. (མིང)

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཅག་ཅག /ཅག་ཅག/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞཛྷ་ཐ་

ཙདྷ། (ཐཔེ) ཅ་སྡེ་དྷང་ཚུཐ་མི་ཚུ་གིཥ་སདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་
/ཅ་ན/ (མིང)

ཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞཛྷ་ཐ་ཅག་ཅག་
གི་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཅང་ཤིང་། /ཅང་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་

ཎྫོ་གི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཟཐཕ་བྷ་ཕ་རཱིག་རཱི་ཟཙབྷ་

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཅ་ཡིག་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ)

ཅིག་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ནིའི་དུངབྷ་ཐང་

སྒྲོབྷ་ཅ་ན། ནྫོ་ཏི་ཅ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

སྡེཡབྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་

གི་བྷཆོཐ་ལ་གུ་ཟབུབྷ་ཅ་ན་ཅིག་ཕཝག་ནུག
ཅ་ཟིང༌།

/ཅ་ཟིང/ (བ)

དྷང་ལཱི་ཅང་ཤིང་ལུ་ལ་ཟདུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་

ཅང་ཅེང་། /ཅང་ཅེང/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་

བྷང་ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་བྷགུ་རྙོག་ནི། (ཁ) ལཱ་ཚུ་གིཥ་

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཟུཡ་ཆ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ཅང་

ཅ་ཟིང་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ལཱ་ཚུ་ག་

ཅེང་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཡྫོགཥ་རཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཅང་

ཡ་ཁ་ཟཏཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཅ་ཟིང་ཐྫོ།
ཅ་ཟིང་དྲགཥ།

/ཅ་ཟིང་ཉ/

(རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

གི་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར་ཚུ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཅ་ཡིག་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་

ཅ་ན།

/ཅ་ར/ (མིང)

ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར། ཙྫོང་གི་ཅ་ར། ཡིག་ཙང་དྷང་

(རྫོང) ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཟཕཕ་ནའི་སྒྲ།

(ཐཔེ) གཞཡ་ཁ་རཥ་ཆུ་ཅོ་ཡྫོ་ཡྫོ་ཟེཡ་ཟཕཕ་དེཥ།

ཏབྷ་ན་སྡེ་ཙདྷ་ཕརྒྱཐ་སྦེ་ཕྱེཥ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་སྡེ་ཙདྷ་
ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཅོ་ཡྫོ་ཡྫོ/

ཅེང་ཅིག་སཕ་ཥ་གོ་ཡི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷགུ་རྙོག་

/ཅང་ཅེང/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཥ་ཚེཡ་ཁག་ཁ་སྦེ་

དྲགཥ་ཐང་ལཱ་ཁག་འྫོཐ་མི། (ཁ) ལཱ་ཅ་ཟིང་དྲགཥ།

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་ཅང་ཅེང་

དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཅང་ཆཕ། /ཅང་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཅང་ཆཕ་ཆུབྷྫོ་ཐང་

མི་ཅ་ཟིང་དྲགཥ། (ཐཔེ) རྫོ་སྤྫོག་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ཅ་ཟིང་
ཅ་ཟིང་མི་ཟིང་།

/ཅ་ཟིང་མི་ཟི/

ཕཎང་སྫོཐན་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷགུ་དྷ་མི་

ཟདྲ།

དྷ་ཐང་། ག་ཉོག་ཆེ་མི་ཆེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་
ཅ་ཟིང་མི་ཟིང་། མི་ཅ་ཟིང་མི་ཟིང་། (ཐཔེ) ཐངུར་
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ཅང་ཆཕ་ཆུབྷྫོ། /ཅང་ཆ་ཆུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཁྱིར་ཏེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཟདི་

ཆུ་སྫོབྷ་གྱི་རིགཥ།

ཅཕ་ཅོཕ། /ཅཕ་ཅོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་རྫོངཥ་

བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ལཡ་ཡ་ཡ་སྦེ་ཕཕཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཕཥང་སྦེ་འང་གཎང་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

(ཁ) ཅང་ཆཕ་ཆུབྷྫོ་ལཱི་གམང་ཆུ་ཟེཡ་འང་སཕ་

སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཞཛྷ་ཐ་ལཱི་

སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཅང་ཆཕ་ཆུབྷྫོ་ལཱི་

ཅཕ་ཅོཕ་ཕཎང་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྫོག་ནི་མེཐ།

ཅཕ་ཕྱེ། /ཅཟཕ་ཆི/ (མིང) (རྫོང) སངབྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕྱི་

ཅང་ཆཕ་ཆུ་བྷྫོ། /ཅང་ཆ་ཆུ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཅང་ཆཕ་

བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཥྫོ་ཙ་དྲགཥ་སྦེ་ཕཎཕ་མི་

ཆུབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་ཅཕ་ཕྱེ་གིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།
ཅབྷ་ཅེབྷ། /ཅབྷ་ཅེབྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་

ཅང་བྲེ། /ཅང་ཌེ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་

ཙཕ་ཙྫོཕ་ཐང་ཟཡ་འུཡ་སྦེ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ ཟབྱུ་ཟཇར་ནིའི་རག་ཆ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་

ཟདི་གིཥ་ལཱ་ག་ཡ་ཅབྷ་ཅེབྷ་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ལདྷ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ཅབྷ་ཅེབྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕཡ་ཤི་ཟཕཡ་ཤི་སྦེ་

(ཐཔེ) རུཐ་ཅང་བྲེ་གང་པཐ་ཙི་དྷང་ལཱི་བླུགཥ་ཕཝག་

ཟཕཐ་ཕའི་ཟྫོཐ། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་ཟྫོཐ་ཅབྷ་

ནུག

ཅེབྷ་སྦེ་ཟཕཡ་དེཥ།

ཅང་ཤེཥ། /ཅང་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཐང་

ཅབྷ་ཅོབྷ། /ཅབྷ་ཅོབྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ཏཕ་ཏྫོཕ་སྦེ་

སྒྲུང་ཚུ་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྟ་གཥར་དྲགཥ་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) བུཙ་ཚུ་གིཥ་ལཱ་ག་ཡ་ཅབྷ་ཅོབྷ་སྦེ་

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་རྐྱང་ཤེ ཥ་བྷཆོག་ཏུ་

ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གྱུཡ་ན་ཅིག་སྫོཐ་ནུག

/ཅབྷ་ཅོབྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཚུཐ་གུ་ཚུཐ་སྦེ་ཐཀྲུབྷ་

ཅདྷ་སྟེགཥ། /ཅེདྷ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་གུ་རྐངབྷ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་བྷཥ་ཁུཡ་ཚུ་ཅབྷ་ཅོབྷ་

འང་ཨེདྷ་ཎ་གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་སྟེགཥ་ཆུང་སུ་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཕཎང་ཐཀྲུབྷཥ་ཐ་ནུག

སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཕཀར་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་སྐུ་

ཅབྷ་ཛེབྷ་ཤིང་། /ཅབྷ་ཛེབྷ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་

བྷདུདྷ་ལཱི་ཅདྷ་སྟེགཥ་ཅིག་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་

ཅདྷ་ཐདྷ། /ཅེདྷ་དེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཅདྷ་ཐདྷ་ཤིང་ཐང་

ནའི་ཁཡ་ ཟཐཕ་བྷ་ཕཥང་སྦེ་གཎང་ཕཏུཕ་བྷ་ཙཐ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཅདྷ་ཐདྷ་གྱི་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

རྫོག་བྷ་འང་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོབྷ་གྱིཥ་ཅབྷ་

ཅདྷ་ཐདྷ་ཤིང་། /ཅེདྷ་དེདྷ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་

ཛེབྷ་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཕཞང་ཤིང་དྲིབྷ་

ཅི། /ཅི/ ༡. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཐང་ཟདྲ།

ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་ཕ་རཱིག་རཱི་སྦེ་
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/ཅི/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང) དུཥ་ཟཐཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཅིག /ཅིག/ ༡. (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་སྦེ་

ཚིག་གྲོགཥ། (ཁ) སྫོཐ་ཅི། ལྷྫོཐ་ཅི། ཤེཥ་ཅི།

འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ལཱི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ནི་ཅིག (ཁ)

སཕ་ཅི། (ཐཔེ) ང་སྫོཕ་གྲྭ་ཟདི་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཅི།

ཤིང་ཅིག རྟ་ཅིག ཁྱིབྷ་ཅིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཅི་ཁྱཐ་ཆོཐ། /ཅི་ཁེ་ཆོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་མི་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ནི། (ཁ) ཅི་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/སི།
(ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཅི་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/ཅིག/ ༢. (གྲོགཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ངེཥ་མེཐ་སྦེ་འྫོཐ་

/ཅི་ཁེ་ཆོཥ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐན་སྦེ་

ནའི་རིགཥ་ལཱི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ནི་ཅིག (ཁ)

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གཅིག་ཁྱཐ་ཆོཐན་ཅིག་

ཆཡན་ཅིག ཆུ་ཅིག ཐག་ན་ཅིག ལུ་ལ་ཅིག

ཨིདྷ།

ཙཐ་མེཐན་ཅིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྡེ་ཙདྷ་

ཅི་ལྕོགཥ་གང་ལྕོགཥ། /ཅི་ཅོ་གང་ཅོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་

ཅིག་ཏང་དྷང་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྫོཐ་ནུག

དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྩ་ཕ་

/ཅིག/ ༣. (གྲོགཥ) (ཆོཥ) ཚིག་ཕྲཐ་ཐང་སྐུར་ཚིག་

གསུབྷ་ལཱི་ཅི་ལྕོགཥ་གང་ལྕོགཥ་སྦེ་ཕག་ཞུ་ཐགོ།

སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག

ལྕོགཥ་གང་ལྕོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་

ཚིག་ཕྲཐ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཕདེ་ཕ་ཏྫོཕ།

ཅི་དྲག་གང་དྲག /ཅི་དྲ་གང་དྲ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཅི་

ཅིདྷ། /ཅིདྷ/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཅི་དྲག་གང་དྲག་ཕག་ཕྱི་ཞུ་ཐགོ།

/ཅིདྷ/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང) ཐེ་ཙྫོབྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཕྲཐ།

ཅི་སི་གཎྫོགཥ། /ཅི་སི་ཎྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(ཐཔེ) ཅིག་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་དྷངཥ་ན་ཟགྱོ་ནི།

གཎྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཅི་སི་ཡ་

ཟཇུག་ནའི་ཚིག་ཕྲཐ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཅིག་འྫོཐ་

ཅི་སི་ཤིང་། /ཅི་སི ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་

ཅིཡ་ཅིཡ། /ཅིཡ་ཅིཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

(རྫོང) ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་གཟུཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཅི་སི་

/ཅིདྷ/ ༣. (ཕྲཐ) (རྫོང) སྫོདྷ་ཚིག་ཐང་རུ་ཚིག་སྦེ་

གཎྫོགཥ་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ན་ཅིདྷ་ཐགཟ་ནི་བྷཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ནགཥ་ཀོ་སྟུག་ནག་

ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་དུང་དྷང་རཥ་

ན་ཐང་། ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

བྷཡ་ཆུ་ཅིཡ་ཅིཡ་ཅིག་ཟཕཕ་དེཥ།

ནའི་ཁཡ་རྫོག་བྷ་ཕ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

གཅིགཥ /ཅི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཤིག) (རྫོང) ཁའི་

ཅི་སི་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་ཟདི་བྷངཡ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

ནགཥ་ཀོ་འཡ་ཐང་བྷཡ་ཕྱེ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོ་ཕྱི་ཁཡ་

ཅི་ཕཥབྷ། /ཅི་ཥབྷ/ (ཙཕ) (ཆོཥ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ག་ཅི་

ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) གཅིགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡྫོ་

ཕཎང་མི་ཟདི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཁྱི་གིཥ་ཥྫོ་གཅིགཥ་ཏེ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
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ཅིའུ་ཐཀཡནྫོ། /ཅིའུ་ཀཟན/ (མིང) (རྫོང) སྤང་ཙར་

ཅུཡ་ལི་གུ་ལྷུང་ཕཟེཐ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

སུ་ཐང་མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་སང་གི་དྷང་རཥ་སྦེ་བླུག་

ཕ་གི་རིགཥ་ཐྫོང་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་

དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་སྔོ་ཤིང་རྩཛྷ་ཆུང་

ཅུཡ་ཅུཡ། /ཅུཡ་ཅུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་

ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་ལཱི་ཅིའུ་ཐཀཡནྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) ཟགྱིཕ་ཐབྷ་དྷང་རཥ་བྷཡ་ཁུ་ཅུཡ་ཅུཡ་

ལུ་ལ་ཟདུག

ཕཎང་ཟཚག་དེཥ།

ཅིའུ་ཐཕ། /ཅིའུ་ཐཕ/ (མིང) (རྫོང) སྤང་ཐང་ཞིང་དྷང་

ཅེ་རུ། /ཅེ་རུ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཕྱེཐ་ཟཚུབྷ་སྦེ་

རཥ་པཡ་སྫོཐ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་རྒྱཕ་ཁའི་རྐངབྷ་

སྫོཐན་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་མིག་ཎྫོ་ཅེ་རུ་

གཉིཥ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་གདྷབྷ་ཁཡ་བྷཆོང་ཚུགཥ་མི་

སྦེ་ཕལ་སྫོཐ་ནུག

ཅིག་ཐང་ཟཕུཡ་ཚུགཥ་མི་ཅིག

/ཅེ་རུ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་

(ཐཔེ) རབྷ་ཟྫོག་རཥ་ཅིའུ་ཐཕ་ཅིག་ཟཆོངཥ་ཟྫོང་

ཡུདྷ་རིང་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ལྫོཡ་ཏེ་སྐབྷ་སུ་

ཅུ་གླི། /ཅུ་གླི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་

ཥྫོ་ནུག

དེཥ།

ཅིག་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ཚུ་ག་ཡ་ཅེ་རུ་ཏར་

རི་སྦེ་བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་། ཙྫོན་ཐ་ནགཥ་ཀོ་སྫོ་ཉེཥ་

/ཅེ་རུ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ནའི་ཤུགཥ་

ཉེ་ཐང་ཧུབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཞཛྷ་ཐ་ཆུ་ཁོག་

ཀྱིཥ་གཐྫོང་གི་ཕཀྱག་བྷཥ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་

ཧེ་བྷཡ་ཙྫོན་ཨིདྷ།

ཅེ་རུ་ཀོ་རུ། /ཅེ་རུ་ཀོ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅེ་རུ་ཐང་ཟདྲ།

ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅུ་གླི་ཟདི་བྷངཡ་རི་ཁབྷ་གྱི་

བྷ་ཞ་ནི་ཟདི་གིཥ་གཐྫོང་འང་ཅེ་རུ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཅུ་ཅུ་ན་ར། /ཅུ་ཅུ་ན་ར/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཙྫོཐ་

(ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཚུ་ཉོ་མི་མེཐ་ནཡ་ཅེ་རུ་ཀོ་རུ་འཡ་

ཞིང་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཥྫོ་ནུག

ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཅུ་ཅུ་ན་ར་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟདུག

ཅེདྷ། /ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་སེཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་

ཅུ་ཅུ། /ཅུ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུའི་

ཁཡ་ཤིང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཥང་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ)

པྫོ་བྷཙདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཅུ་ཅུ་

ར་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཅེདྷ་ལུ་ལ་ཡ་སྐྱེཥ་ནུག

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཆཕ་གཥང་ཟཕཐ་དེཥ།

ཅེདྷ་རྒྱུ ་ཤིང་། /ཅེདྷ་རྗུ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་

ཅུ་ལི། /ཅུ་ལི/ (མིང) (རྫོང) ཅུ་གླི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ངཡ་དྲགཥ་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་སྦེ་

ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཅུ་ལི་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཝར་རག་གི་ལྕུག་ཀུ་ཐུཡབྷ་ཕཟུབྷ་

ཅུཡ་ལི། /ཅུ་ལི/ (མིང) (རྫོང) ལྷུང་ཕཟེཐ་ཕཀར་ཥའི་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅེདྷ་རྒྱུ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཟདི་

གཐདྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྫེ་ཀོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

བྷཡ་ཐང་ཐཡ་ཚི་སྤུཡ་ནི་ལཱི་འང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་
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ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

རིངབྷྫོ་ཟདུག

ཕའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

འཡ་ཏྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

ཅོ་ཀ། /ཅོ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་

ཅོག་ཎྫོག་ཀེཡ་ཀེ། /ཅོ་ཎྫོ་ཀེ་ཀེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག་

རྫོག་བྷ་ཕྱི་བྷ་རཱི་རཱི་ཐང་བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཞྭབྷྫོ་ཅོག་ཎྫོག་ཀེཡ་ཀེ་

ཅིག (ཐཔེ) ཅོ་ཀ་ཤིང་ཟདི་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཅིག་ཕཙུགཥ་ནུག

ཅོ་ལུཕ། /ཅོ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཕ་སྒྲོ་ལཱི་སཕ་

ནཡ་མེཐ་ནི། (ཐཔེ) ཅོག་ཟཏཐ་ནི/ཐྫོ/ནཥ། (ཐཔེ)

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཅོག་ཟཏཐ། /ཅོ་ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱཐ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཅོ་ལུཕ་དྷ་སྟེ་

ཁོ་གི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ངེ་གི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་ཅོག་

སདྷ་ཁང་དྷང་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཟཏཐ་ནི་བྷཥ།

ཅོག་གུཡ། /ཅོ་གུཡ/ (མིང) (རྫོང) མི་གཅིག་ལྫོང་ནའི་

ཅོག་ཟཏཐན། /ཅོ་ཐེཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱཐ་ནཡ་མེཐན།

གུཡ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཅོག་གུཡ་དྷང་ལཱི་

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཅོག་ཟཏཐན་ག་ཏེ་ལཱི་འང་ཟྫོང་།

ཕཞུགཥ་ནུག

ཅོག་པུ། /ཅོ་པུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཅོག་གུཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཅོག་སྒྲོབྷ། /ཅོ་ཌོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

ཅོག་ཙེ། /ཅོ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ཅོག་སྒྲོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཅ་ར་ཐང་ཞ་ཟཐུང་ཚུ་ཕཀར་ཕཝག་

(ཐཔེ) བབྷ་གི་ཅོག་ཙེ་གུ་ཀྲང་ཀྲི་ཅིག་ཟདུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྟེགཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྒྲོབྷ་ཐང་ཆ་

ཅོག་ཡ་གཅིག /ཅོ་ཡ་ཅི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཅོག་ཡ་གཅིག་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཅོག་སྒྲོབྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་

ནི/ཐྫོ/ནཥ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཉིཥ་ཅོག་ཡ་གཅིག་ནཥ།

ཅིག་ཕཀར་ནུག

ཅོག་ཡ་ཟཏཐ། /ཅོ་ཡ་ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཅོག་གཅིག /ཅོག་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་

ཁྱཐ་ནཡ་མེཐན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཅོག་ཡ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ངེ་གི་ལཱ་ཟདི་ཅོག་གཅིག

ཟཏཐ་ནི/ཐྫོ/ནཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

ཅོག་གཅིགན། /ཅོག་ཅིན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅོག་

ཏངཥ་ཟདི་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ནཥ།

ཟཏཐན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་གོ་ཐང་ངེ་གི་གོ་

ཅོཐ་ནདྷ། /ཅོཥ་པེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོངཥ་སྐུའི་ཐབུ་

ཟདི་ཅོག་གཅིགན་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

ལཱི་ཕཞེཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ལྔ་སྫོག་ཞུ། (ཐཔེ)

ཅོག་ཎྫོག /ཅོ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག

རྫོངཥ་སྐུའི་ཐབུ་ལཱི་གསེཡ་གྱི་ཅོཐ་ནདྷ་ཕུར་ནུག

(ཁ) ཞྭབྷྫོ་གི་ཅོག་ཎྫོག གུཡ་གྱི་ཅོག་ཎྫོག་ར་

ཅོཐ་ནདྷ་བྷགྲིདྷ་ཕཞང་བྷ། /ཅོཥ་པེདྷ་ཌིདྷ་ཕཞང་བྷ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་གྱི་ཞྭབྷྫོ་ཟདི་ཅོག་ཎྫོག་

(རྫོང) སྐུ་བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཐང། ཝར་གཅིག ཕག་
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གཉིཥ། ལཛྷ་བྷྫོ་གུ་ཆིཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཚེ་རིང་

ནི་ཐང་སཕ་ནིའི་དྷང་གཥར་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕཞང་བྷའི་ཕག་གའཥ་ནཡ་རུ་ཟཐྫོཐ་སྐོང་ཕའི་དྷྫོཡ་

གཅང་ནྫོ། /ཅང་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཅང་དྲགཥ་ཐང་

བྷཆེཐ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཅོཐ་ནདྷ་བྷགྲིདྷ་

(ཐཔེ) མི་གཅང་དྲགཥ་ཚུ་ཀུདྷ་གྱི་ཐགཟཛྷ་ཨིདྷ།

བུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཟདྲ།

ཅོཐ་ནདྷ་ཐཡ་ཐཔྱང༌། /ཅཥཐ་པེདྷ་ཐ་ཅ/ (མིང) (རྫོང)

གཅང་ཥ་སྒྱུཡ།

སྫོག་ཞུ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་གའྫོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཝར་

/ཅང་ཥ་རྗུ/

(བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང)

གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ལྷུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཐ་རབྷ་ཟཕྲུར་

གྱི་གའཥ་གའྫོདྷ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ་

སྐོཡ་ཤིག་ཤི་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) གཅང་ཥ་སྒྱུཡ་ཐྫོ/ཤིག

གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གཅང་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

ཅོཐ་ནདྷ་ཐཡ་ཐཔྱང་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

གཅང་ཥ་ཕསྒྱུཡ།

ཅོབྷ་ཅོ། /ཅོབྷ་ཅོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་ཏར་ཏེ་

/ཅང་ཥ་རྗུ/

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཅང་ཥ་སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཅང་ཥ་ཕསྒྱུཡ་

སྦེ་རྨུཡཛྷ་ཐ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གྲུབྷ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་མི།

ནི/ཡི། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་དེ་གིཥ་གཅང་ཥ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་

(ཁ) ཟཚཡཛྷ་ཅོབྷ་ཅོ། བྷཥ་ཁུཡ་ཅོབྷ་ཅོ་ར་ཥྫོགཥ་

བྷཇུགབྷ་གཡུག་དེཥ།

ན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཟཚཡཛྷ་ཅོབྷ་ཅོ་ཅིག་ཉོ་

གཅཐ། /ཅེའེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཤིང་ར་

ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོག་ནི། (ཁ) ཤིང་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག

ཅོཡ་ཅོཡ། /ཅོཡ་ཅོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཏཕ་ཤིང་གཅཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

བྷཡ་ཟཕཕ་ཐ་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཅེའེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕྱེ་

གཞཡ་ཁ་རཥ་བྷཡ་ཆུ་ཅོཡ་ཅོཡ་ཕཎང་ཟཕཕ་དེཥ།

སྟེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྫོག་ཧ་རྟག་ས་ལཱིགཥ་སྦེ་ཕསབྷ་ནི།

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཞི་གཅིག་རཥ་ཆ་ལཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

སྒོ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་གཅཐ་ཐྫོ།

གཅག /ཅ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཤེར་ཐང་ཤིང་

(ཁ) སྒོ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕྱི་ཁཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཅག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

/ཅེའེ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ར་

ཐཀཡ་འྫོར་པྫོཡན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདི་གཅག་ནི་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྫོངཥ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་སྤངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནི།

ཟཕཐ་དེཥ།

(ཁ) ཆང་ཐང་ཎབྷ་ཁུ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཆང་

/ཅ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) གོང་ཙཐ་པཕ་ནི།

གཅཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྟེདྷ་གྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་རཥ་ཐབྷ་

(ཁ) གོང་གཅག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་གི་

ཕཅཟ་ཞུ་འྫོཐ།

ཅ་ཆཥ་ཚུ་ག་ཡ་གོང་གཅག་ནི་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

/ཅེའེ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གཅང་དྲགཥ། /ཅང་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་

ཚུ་ལཱི་དྲང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ཟཐུང་གི་ཕུཐ་ཐཕྫོག་ནི།
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(ཁ) གཥྫོརཛྷ་ཙྫོགཥ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་

གཅིག

ལཱི་དྲང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་གི་ཕུཐ་གཅཐ་ཐྫོ།

གཅིག་སྫོཐ་ནུག

ཕཀག་ནི། (ཁ) ཁྲག་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) མི་

/ཅིའི/ ༢. (ཁྱཐ)

ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཅིག་གིཥ་ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཞ་ཆུ་རྐ་ཟགོ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་གཡུཥ་གཅིག་ཨིདྷ།

/ཅེའེ/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཕཀག་

གཅིག་ཐཀཡ།

ནི། (ཁ) ལྫོ་པྫོག་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ལུགཥ་

གཅིག་ཁཡ།

གཅཐ་གཞྫོང་། /ཅེའེ་གཞྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་

/ཅི་ཁ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) བྷབྷ་གཅིག་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟུཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་རག་ཆ་

ཁཡ་སྫོབྷ་སྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) སྟེགཥ་གུ་གཅཐ་གཞྫོང་ཅིག་ཕཀར་

གཅིག་ཁྱཐ་ཆོཐ།

ཕཝག་ནུག

/ཅི་ཁེ་ཆོཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ནི། (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་གཅིག་ཁྱཐ་

གཅདྷ་གཞདྷ། /ཅེདྷ་གཟི/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ལཱི་བྷཆེཛྷ་

ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) བུཙ་ཟདི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཐང་རྐང་རག་གུ་སྡེའུ་ཕཝཡ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཙྫོ་ཕ་

གཅིག་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནཥ།

གམྫོ་ཕྫོ ་ལ་ཁྲག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ།

གཅིག་གིཥ་གཅིག

(ཐཔེ) གཅདྷ་གཞདྷ་སྟག་གིཥ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

/ཅི་གི་ཅི/ (ཙཕ)

(རྫོང) པཡ་ཐང་

ཚུཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་

ཕཥཐ་དེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

གཅིག་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐགཟ་ཕཥ།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

གཅིག་ཟགྱུཡ།

བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཅཡ་ནི/ཐྫོ/ཤིག

/ཅི་རྗུཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཁག་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

མེདྷ་ནཡ་གཅིག་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་གཅཡ་ནི་

/ཅེཥ་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་སྨེ་ཕ་གཅིག་ཐཀཡ་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་དེཥ།

གཅར་རྫོ།

/ཅི་ཀཡ/ (མིང)

དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྨེ་ཕ་ཐགུའི་དྷང་

ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཐངུར་པྫོག་གཅཐ་ནི་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

(རྫོང) ཅོག་ཟཏཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

གཡུཥ་གཅིག ཧ་ན་གཅིག ཟཕཐ་གཝག་གཅིག་

རཥ་གཅཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཅཟ/ (བ)

(རྫོང) ཀླཐ་ཀོཡ་ཐང་གཉིཥ་

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་མི་

/ཅེའེ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་

གཅཡ།

/ཅིའི/ ༡. (གྱངཥ)

གླིང་གཅིག་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་དྷབྷ་དུཥ་ལཱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་
སང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(རྫོང) རྫོ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་

གཅིག་སྒྲིར།

མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་གྱི་བྷཏཟབྷ་

ཅིག་ཌིར/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཐང་

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་ཕཎང་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

ཕཐཟ་སྟེ་གཅར་རྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་སེཡ་ཚུ་གཅིག་སྒྲིར་ཏྫོག་རཥ་
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ཡང་གི་རབྷ་སྫོར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
གཅིག་ཕརྒྱ།

/ཅིགརྗ/ (གྱངཥ)

གཅིག་མི་གཅིག

(རྫོང) ཐགུ་ཕཅུ་གོ་

གཅིག་མི་གཅིག

(ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཁོ་ལཱི་ཏི་རཱི་གཅིག་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ནུག
/ཅི་སྙི་ཅི/ (ཁྱཐ)

ཅིག་མེདྷ་ཅིག

(རྫོང) ཐག་ན་

གཅིག་བྷཐུདྷ།

/ཅིག་ཐུཥདྷ/ (མིང)

ཐྫོདྷ་ཐག་ཁག་གཉིཥ་རཥ་ཅིག་མེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ཐགོ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ཐང་

ཅིག་མེཐདྷ་ཅིག

ཡིག་ཙང་དྷང་རཥ་བྱེཐན་ཅིག་མེཐདྷ་ཅིག་ཟདི་སྫོཐ་

(རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཐགོ།

སྫོབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཅིག་སྫོབྷ་གྱི་ཏི་རཱི་ལྷག་

གཅིག་ཚིག

བྷཇུག་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

/ཅི་ཟཐྫོབྷ་ཅཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གཅིག་ནྫོ།

/ཅིག་པུ/ (ཁྱཐ)
/ཅིག་ནྫོ/ (ཁྱཐ)

གཅིག་ཟཕཐདྷ།

གཅིག་བྷཚུངཥ།

གཅིག་རྫོཡ།

(ཆོཥ) རྐྱངབྷ་གཅིག

/ཅི་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་

གི་ཁྱཐ་ཆོཐ་མིའི་ཏི་རཱི་ཅིག (ཐཔེ) སྒྲོབྷ་དྷང་གཅིག་

(རྫོང) གཅིག་ཟཕཐ་

རྫོཡ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
གཅིག་ལཐ།

དྷངཥ་ན་གཡུཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།
/ཅིག་ཌེ/ (མིང)

(རྫོང) ཅོག་

གཅིག་བྷཚུངཥ་མིདྷ་ཟདུག

ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཅིག་ཟཕཐདྷ་ང་
གཅིག་ཟབྲེར།

/ཅིག་ཚུང/ (མིང)

ཟཏཐན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་གོང་ཙཐ་

(ཆོཥ) གཅིག་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཅི་སྦེདྷ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕུཐ་

གཅིག་ཚིག་ཐང་བྷང་ཚིག་གི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ག་ཡ་གཅིག་
གཅིག་པུ།

/ཅི་ཚིག/ (མིང)

རྫོག་གཅིག་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

(རྫོང) ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) གཅིག་སྫོབྷ་

སྫོབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) གང་རཱིང་

གཝདྷ་མི་གཅིག་གིཥ་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟཏྫོདྷ་ཚུགཥ།

གཅིག་སྫོབྷ་རྐྱཕ།

/ཅི་མེདྷ་ཅི/ (ཐབྱེ)

ཅིག་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཅིག་བྷཐུདྷ་གྱི་ཏྫོག་

/ཅི་ཟཐྫོབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གང་རཱིང་ཅིག་

གཝདྷ་མི་གཅིག་གིཥ་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་ཕཎང་སྟེ་ཁ་བྷཐུདྷ་ནི་ཅིག

གཅིག་སྫོབྷ།

/ཅི་མེདྷ་ཅི/ (ཐབྱེ)

མེདྷ་ན་ཅིདྷ་

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་
གཅིག་གཉིཥ་ཅིག་ཕཐ་ཅི།

(རྫོང) ཅོག་ཟཏཐ་

མི་ཟཏཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་ཐང་བུ་གི་གཐྫོང་

ཐགུ་ཐང་གཅིག་ཕརྒྱ་གཅིག་གི་ཕཡ་དྷའི་གྱངཥ་ཁ།
གཅིག་གཉིཥ་ཅིག

/ཅི་མི་ཅི/ (ཁྱཐ)

/ཅི་ཤེ/ (མིང)

(རྫོང) མིང་ཚིག་ཐང་རྗོཐ་

ཚིག་གི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་ཕཝག་ནི་ཐང་གོ་

(རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཐྫོདྷ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ལཱི་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གཉིཥ་ལཱ་གཅིག་

ནའི་ལཐ་གྱངཥ་ཁ་གཅིག་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་

ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་གཅིག་ལཐ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ།
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གཅིག་ཤུར་གཉིཥ་ཤུར།

/ཅི་ཤུ་གཉི་ཤུ/ (ཐབྱེ)

གཅུང་བྷྫོ།

(རྫོང)

གཅིག་གི་ཤུར་བྷ་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

སྤུདྷ་ཆུང་ཀུ།

དྷང་རཥ་མི་གཅིག་ཤུར་གཉིཥ་ཤུར་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཟྫོང་

གཅུཐ་རྐྱཕ།

དེཥ།

གཅིག་ཤེཥ་ཀུདྷ་གྲོར།

/ཅི་ཤེ་ཀུཥདྷ་གྲོར/ (མིང)

གཅིདྷ་ན།
ཕསྡུཥན།
གཅིའུ།

/ཅིའུ/ ༡. (མིང)

གཅུཐ་ཕྫོཡ།

(ཆོཥ) ཆཕ་གཥང་

/ཅུཥ་ཕྫོཡ/ ༢. (མིང)

ཐྫོདྷ།

(རྫོང) བྷངཡ་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཅུཥ་ཕྫོཡ/ ༣. (མིང)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཅིག་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་ལཱིའི་ཁུ་ཕ་

གཅུདྷ་ཟཛེཡ།

གཅིའུ་གིཥ་ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་ཡི།

གཅུཡ།

/ཅུའུ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷྫོཡ་

པགན་ཚུ་ཨོག་ཀ་དྷང་གཅུཡ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་རྣྫོཥ་

གཅེདྷ་ནྫོ།

/ཅེདྷ་ནྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) པབྷ་གཅིག་གི་པྫོ་

གཅེདྷ་བྷྫོ།

/ཅེདྷ་བྷྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) པབྷ་གཅིག་གི་བྷྫོ་

སྤུདྷ་སྫོབྷ།

ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་གཅུ་གཟེཡ་རག་ལུདྷ་
ཟཏཕ་སྟེ་ཤིང་ཐྫོང་སྤེཐ་དེཥ།
/ཅུང་ནྫོ/

(རྫོང) གཅུ་གཟེཡ་

(ཁ) དྷྫོཡ་ཨོག་ཀ་དྷང་གཅུཡ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཁེག་ཁེ་གཅུཥ་སྒྲིབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོང་སྤེཐ་ནིའི་རག་

གཅུང་ནྫོ།

/ཅུཥ་ཟཛེ/ (མིང)

ཟགྱོ་ཥ་མེཐན་སྦེ་ཕཡ་དྷ་རཥ་པཡ་ཕཙིཡ་གཎང་ནི།

ཧ་ལཱིའི་རགན་ཨོར་ཀོ་གཅུ་ཕཎང་ནུག
/ཅུ་གཟེ/

(ཆོཥ) ཕཐག་ཟཛིདྷ་བྷ་ཟཕཐ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ་ལཱི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕསྒྱིཡ་གཎང་

ནི། (ཁ) ཨོར་ཀོ་གཅུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་
གཅུ་གཟེཡ།

(ཆོཥ) གཎདྷ་གཎདྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་

གྱིཥ་ཤིང་ཐྫོང་སྤེཐ་དེཥ།

ཕ་ཅིདྷ་གཅིའུ་གཅག་ཟྫོང་ས་རུ།
/ཅུ/ (བ)

(ཆོཥ) ཟགདྷ་ཁག་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་གཅུདྷ་གཟེཡ་

(རྫོང) དུང་གི་བྷཐཟ་གོངབྷ་གུ་འྫོཐ་

ནའི་རགན་ཕཤེཐ་ཥ། (ཐཔེ) དྷ་ཟཏདྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་
གཅུ།

/ཅུཥ་ཕྫོཡ/ ༡. (མིང)

ཕཀར་ཏྫོག་རཥ་ཕཏུར་ནི་ཅིག

ན་ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དུང་ཅུང་ཕ་སི་སི་

/ཅིའུ/ ༢. (མིང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཚུ་ཐཔེ་ཆ་གཅུཐ་རྐྱཕ་བྷཥ།

(ཆོཥ) གཅིདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

/ཅིདྷ་ན/ (མིང)

/ཅུཥ་ཅཕ/

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་

(ཆོཥ)

རིག་ཟགྲེཥ་ཏེ་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག
/ཅིདྷ/ (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) པབྷ་གཅིག་གི་བྷྫོ་

ཨེཕ་ཨེཕ་ཥ་ཡ་ཕཏུར་ནི། (ཁ) གཅུཐ་རྐྱཕ་

གཅིག་ཤེཥ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་གཝདྷ་ག་ཡ་དེ་རཥ་
གཅིདྷ།

/ཅུང་བྷྫོ/

སྤུདྷ་སྫོབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) པབྷ་གཅིག་གི་པྫོ་

གཅེའུ།

སྤུདྷ་ཆུང་ཀུ།

/ཅེའུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) བྷཡ་ཁུ་ཐང་ཆང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་ཟབྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་རག་
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ཆ་ཁ་སྫོབྷ་ཐང་བྷཇུག་གི་དུང་ཅུ་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཅིག (ཐཔེ) གཅེའུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཆང་བྷ་ཟཕྫོ་

གཅེཥ་གཅེཥ།

ཕཡ་སྫོཐ་དྷང་ཟབྫོ ་ཤིག
/ཅེའུ/ ༢. (མིང)

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕརྩེ་ཕའི་སྒོ་རཥ་པངཥ་ནའི་ཧ་

(རྫོང) ཧ་བུག་ཐྫོང་དྷང་ལཱི་སདྷ་

ལཱི། (ཐཔེ) ནཱ་ལྫོག་ངེའི་གཅེཥ་གཅེཥ།

བླུག་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཅིག་ཨུཕ་ནཡ་

གཅེཥ་གཅེཥ་པངཥ་པངཥ།

གཅེའུ་གིཥ་སྦེ་སདྷ་ཕཙུགཥ་དེཥ།
/ཅེའུ/ ༣. (མིང)

གཅེཡ་བུ།

གཅེཡ་བུ་ན།

པབྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཅེཥ་གཅེཥ་པངཥ་པངཥ་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཟུགཥ་སྒྱེདྷ་བྷྫོ།

/ཅེཡ་བུ་ན/ ༡. (མིང)

སྦེ་ཡ་ཕཝག་ཅི།

(ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ནའི་

གཅེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཚིག་ཐྫོདྷ་ཐགུ་ཁཥ་ལུདྷ་ཏེ་ལཱིཥ་སྒྱེདྷ་བྷྫོ་ཕཤུཕཥ་ཏེ་

གཅེཥ་དྲགཥ།

༢.ཞག་ན། ༣.སྫོབྷ་ན། ༤.ངེཥ་ནཡ་རྒ་ཕ།

སྦེ་ཕཝགན་བྷཥ།

དྷབྷཥ་ཐང་། ༩.ཏཡ་ན་ཚུ་ཨིདྷ།

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཧབྷ་སྲུ།
གཅེཥ།

/ཅེ/ (བ)

གཅེཥ་དྷྫོཡ།

(ཆོཥ) གཟུགཥ་སྒྱེདྷ་བྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

/ཅེཡ་བུ་བྷ/

(རྫོང) ཧིང་གི་དྷྫོཡབུ་

/ཅེ་དྷྫོཡ/ (མིང)

ནའི་ཡང་གི་པ་བྷའི་གཅེཥ་དྷྫོཡ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལཱིཥ་སྒྱེདྷ་བྷྫོ་

ཟཏཕ་ཐགོ།

གཅེཥ་སཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕརྩི་

གཅེཥ་ཕྲུག

(ཆོཥ) གཅེཥ་གཅེཥ་

/ཅེ་སྤྲེ/ (མིང)

པངཥ་པངཥ་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་ཕརྩེ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི། ལ་ཙ་ཧིང་ཙ་ཟཕཐ་ནི།

/ཅེ་ཕྲུ/ (མིང)

(རྫོང) གཅེཥ་གཅེཥ་

པངཥ་པངཥ་ཀྱི་ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) བུ་རང་ལཡ
ྫོ ་གཎང་ན་

(ཁ) ཧ་ལཱི་གཅེཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ནུ་

གཅེཥ་ཕྲུག་མེདྷ།

གཅུང་ཆུང་ལྫོཥ་ཟདི་ཡ་གཅེཥ་ནཥ།
/ཅེ་ཅོང/ (མིང)

(རྫོང) གཅེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཐང་བྷདྷངཥ་ཅདྷ་གྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རཥ་འྫོཐ་

བྷཏྫོང་སྫོབྷ་སྦེ་ཕསྐྱེཐ་ནིཐང།ཧིང་དྭངཥ་བྷའི་ཐཀྱིར་

གཅེཥ་སྐྱོང༌།

/ཅེ་དྲག/ (ཁྱཐ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་བུ་གཞི་ཚུ་གཅེཥ་དྲགཥ་

༥.ཟཆིང་ཕ། ༦.རཥ། ༧.སྡིག་ན། ༨.ཕཥྫོཐ་

གཅེཡ་བུ་བྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བབྷཥ་ཕརྩེ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

ནའི་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) ཚིག་ཐྫོདྷ་ཐགུ་འང་།༡.སྫོག

མི་པྫོ་སྐྱེཥ།

/ཅེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་གཅེཥ་

སྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཟཛིདྷ་མི་ཕྱི་ཡྫོར་མུ་སྟེགཥ་

/ཅེཡ་བུ་ན/ ༢. (ཁྱཐ)

/ཅེ་ཅེ་པང་པ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཕརྩེ་ཕ་ཐང་པངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

(ཆོཥ) དུ་ན་ཟཐེདྷ་ནིའི་དུང་ཅུ།

/ཅེཡ་བུ/

(རྫོང) པབྷ་གིཥ་

/ཅེ་ཅེ/ (མིང)

གཅེཥ་མིང༌།

(རྫོང) བབྷཥ་སེབྷཥ་

/ཅེ་མིང/ (མིང)

(རྫོང) ཕརྩེ་གདུང་གི་སྒོ་

རཥ་ཕཎགཥ་ནའི་མིང་། (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་པ་

ཀྱིཥ་སྦེ་སྐྱོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཧ་ལཱི་གཅེཥ་སྐྱོང་

བྷའི་གཅེཥ་མིང་གླེ་ནྫོ་ཨིདྷ།
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གཅེཥ་ཟཛིདྷ། /ཅེ་ཟཛིདྷ/ (མིང) (རྫོང) བབྷཥ་སྐྱོང་

ཀོཛྷ་སྤུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྣར་ལྕགཥ་ཕཎགཥ་ཏེ་སྐྲོག་

ཕརྩི་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ག་ཡ་

ནགཥ་ཀོ་གིཥ་སྤུཡ་ནུག

གི་སྒོ་རཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཐང་རྩ་ཅདྷ་སྦེ་

ནིའི་ཋ་རཱི་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གཅོཐ་ཋབྷ་ཟདི་སྦུར་གྱི་

གིཥ་གཅེཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཅོཡ། /ཅོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏྫོཕ་

གཅོང་དྷཐ། /ཅོང་ནཱུ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷ་སྟེ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་

ནི་ཐང་ལུདྷ་ནི། (ཁ) བུབྷྫོ་གཅོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཥྫོང་ཕའི་དྷཐ་གཞི་རྙིངབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གཅོང་དྷཐ་ཟདི་

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཟདི་ཁོ་གིཥ་གཅོཡ་ཆེ་ནུག

ཕཅོ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

/ཅོཟྫོ/ ༢. (བ) (/སྐུར/) (ཆོཥ) གཅཡ་ཐང་ཟདྲ།

གཅོང་ཡྫོང་། /ཅོང་ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་གལྫོང་

ཕཅག /ཅཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཏུཕ་

ཐང་གཏིང་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཚུ་

(ཐཔེ) ཐཀཡ་འྫོར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་བྷ་ཕཅག་

བྷཏཟབྷ་གཞཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གུ་ཐྫོག་ཁག་ཁ་

ནི་ཐང་ཐཀྲོར་ནི། (ཁ) མེ་ཎྫོག་ཕཅག་ནི/ཐྫོ/ཤིག

ཟཙྫོར་ཕཡ་གཅོང་ཡྫོང་དྷང་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ནཡ་ཕཝག

གཅོཐ། /ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཅིག་རཕ་སྒྲོདྷ་རཥ་

/ཅཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཕུང་ནྫོ་གཞདྷ་ཕསྐྱུཡ་གྱི་གཐབྷཥ་ན་ཅིག

ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) བབྷ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་

ཟགྲིབྷ་ན་ཕྱིའི་གཅོཐ།།ཕུང་ནྫོ་གཞདྷ་དུ་ཕསྐྱུཡ་ཕ་

ཟབྲུག་ལཱི་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅག་གདྷང་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཁ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་རའི་ཝར་རཥ། གདྷ་ཥ་རི་ཁྲོཐ་

ཕཅག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་སྫོབྷ་ཅིག་གིཥ་

དྷང་གི་གཅོཐ།།ག་གཅིག་རྩཐ་དྷཥ་གཅོཐ་ན་ཐྫོདྷ་

/ཅཟ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

གྱི་གཅོཐ།། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཅིག་

ཚུ་གིཥ་གཐདྷ་ཥ་ཕཎཕ་ནི། (ཁ) བབྷ་གིཥ་གཐདྷ་

གཅོཐ་སྐྲོག /ཅོཥ་ཊོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཅོཐ་ཋབྷ་ཐང་

ན་ཅིག་དྷང་ལཱི་གཐདྷ་ཥ་ཕཅག་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

རི་ཁྲོཐ་ཁཡ་གཅོཐ་གདྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཥ་ཕཅག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་ཅིག་གིཥ་ཐགོདྷ་

ཟདྲ།

/ཅཟ/ ༤. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

གཅོཐ་གུཡ། /ཅོཥ་གུཡ/ (མིང) (རྫོང) དུཡ་ཁྲོཐ་

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཉོཛྷ་ཐ་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་

སྤུཕ་ནིའི་གུཡ། (ཐཔེ) གཅོཐ་གཎང་མི་ཚུ་ལཱི་གཅོཐ་

ཕཅག་ཐཀྲུབྷ། /ཅཟ་ཀྲུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤེར་ཐང་

ཐང་། རི་ཁྲོཐ། གངཥ་ཁྲོཐ་ཚུ་དྷང་གཅོཐ་གཎངབྷ་ཐ་

གྱིཥ་ང་ལཱི་གོང་ཕཅག་བྱིདྷ་ཡི།

གུཡ་རུ་ཐགོན་ཨིདྷ།

པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་ཏེ་དུབྷ་ཙདྷ་སྦེ་

གཅོཐ་ཋབྷ། /ཅོཥ་ཋབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅོཐ་ཙྫོགཥ་

མེཐན་ཏར་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་

གཎང་ནིའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་ལཱི་

རག་ན་རཥ་ལྫོཡ་ཏེ་ཕཅག་ཐཀྲུབྷ་ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག
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ཕཅག་ཐཀྲུབྷ་གཎང་། /ཅཟཀྲུབྷ་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

/ཅེཥ/ ༥. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) གཅཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

(རྫོང) ཤེར་ཐང་པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་

ཧང་ ༥ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་གཥྫོརཛྷ་

ཏེ་དུབྷ་ཙདྷ་སྦེ་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཤེར་པྫོཡ་ཚུ་

ཕཅཐ་ནུག

ཕཅག་ཐཀྲུབྷ་གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་

/ཅེཥ/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏང་ར་

ཕཅག་ཐཀྲུབྷ་གཎང་ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་ཐགོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕརྐོ་ནི། (ཁ) རྐང་རྩེཐ་ཏང་ཕཅཐ་

ཕཅག་ཕཅགན། /ཅཟ་ཅཟན/ (ཁྱཐ)

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་

(རྫོང) ཟཆག་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཕཅཐ་དེཥ།

གིཥ་རབྷ་ཕཅག་ཕཅགན་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

/ཅེཥ/ ༧. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ་རྩིགན་

ཕཅགཥ། /ཅཟ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཕཅག་གི་

ཐང་། ཨེདྷ་ཎ། ས་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཐངོཥ་སུ་

ལུ་ལ་ཟདུག

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ ༣ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ༢.

ཟཕར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་སྫོབྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཕཅཐ་

སྦེ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅགཥ་གདྷང་ནུག ༣. སེབྷཥ་

ཕཅཐ་རྐྱཕ། /ཅེཥ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟ((ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྟྫོགཥ་ཁ་རྫོང་གཐདྷ་ཥ་ཕཅགཥ་གདྷང་མི་ཝཕཥ་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ་རྩིགན་ཐང་། ཨེདྷ་ཎ། ས་ར་

དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟཕར་ནི། (ཁ) ཁྱིབྷ་

ཕཅཐ། /ཅེཥ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

ཕཅཐ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཕཅཐ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤིང་ཕཅཐ་དེ་

ཐྫོག་ཁག་ཁ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

མེ་ཟཕུ་དེཥ།

ཕཅཐ་ཁྲ། /ཅེ་ཁྲ/ (མིང) (ཆོཥ) གཞུང་རཥ་ཆོག་

/ཅེཥ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཐང་བྷ་ཆོག་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཎདྷ་ཎདྷ་ཕཞྫོ་གདྷང་ཕའི་

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭའི་ཏཕ་ཙངན་ཚུ་གིཥ་

ཕཅཐ་རྒྱ། (ཐཔེ) ལབྷཥ་ཁང་གིཥ་ཕཅཐ་ཁྲ་ཁྱཕ་

བྷཚཡ་ཅུབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལ་ཕཅཐ་ཕཝག་ནུག

ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཅེཥ ༣. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣

ཕཅཐ་པྱིཡ། /ཅེ་ཅིཡ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་གཎངབྷ་ཐ་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷབྷ་སྫོ་ནི་དེ་གིཥ་སྒོ་ཅུང་ཟདི་ཚུ་

ཐགོ་ནའི་པྱིཡ་ཆུང་ཀུ་བྷགུ་ཎྫོ་ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཕཅཐ་ཕཝག་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་ཚུ་གིཥ་ཕཅཐ་པྱིཡ་རག་ལུདྷ་

/ཅེཥ/ ༤. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཟཏཕ་དེཥ།

༤ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཤུགཥ་སྦེ་དྷ་ཕའི་ཤུར་

ཕཅཐ་ཟཕྲྫོ། /ཅེ་ཕྲྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཏང་ར་

རཥ་ཚུཡ་ཆང་ཕཅཐ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཕཅཐ་ནའི་ལྷག་བྷ། (ཐཔེ) པཡ་གྱི་
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ཤིང་ཕཅཐ་ཟཕྲྫོ་ཟདི་དེ་སྦེ་ཡ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག

ལབྷཥ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་རཥ་ཕཅཟ་

ཕཅཐ་ཚེབྷ། /ཅེ་ཚེབྷ/ (མིང)

ལབྷཥ་ཐག་ན་ཅིག་ཆ་ཟཇོག་གྲུཕ་གདྷང་ཡི།

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་འང་དྷ་རགན་གིཥ་སྦེ་ཐཔེ་

ཕཅཟ་སྒྲིག /ཅ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་གྲ་སྒྲིག་

རིཥ་ཕཀོཐ་དེ་མེ་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཚུ་གྱར་

རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཅཟ་

དྷང་ལཱི་སྦེ་ཟཐུ་སྟེ་ཕཙེབྷཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཅཐ་

སྒྲིག་རྐྱཕ་དེཥ།

ཚེབྷ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

ཕཅཟ་ཕཅཛྷ། /ཅ་ཅཛྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕཐ་

ཕཅཐ་བྷཙབྷཥ། /ཅེ་ཙབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་རིགཥ་

ཟཕཐཛྷ། (ཐཔེ) ཟཚྫོར་ཟཚྫོརཛྷ་ཕཅཟ་ཕཅཛྷ་ག་ནི་

ཐང་། མི་ཙདྷ། འང་དྷ་ ཥ་ཁོངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

འང་མེཐ་ནཡ་ལབྷཥ་མི་པྫོག

ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་མི་གི་བྷཙབྷཥ་ཐིག (ཐཔེ)

ཕཅཟ། /ཅཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བ་ཐང་ཟབུཕ་

མི་གཉིཥ་ཥ་ཆའི་ཕཅཐ་བྷཙབྷཥ་གུ་བྷ་ཟཆབྷཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཙང་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཙང་ཕཅཟ་

ནཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཤིང་གུ་ཨོ་ར་གིཥ་ཙང་ཕཅཟ་ནུག

/ཅེ་ཙབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཐབྱེ་ཕ་

ཕཅཟ་ཕ། /ཅ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཞཥ།

ཕཅཐ་ནའི་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་བྲིཥཛྷ་ཐ་ཐང་

ཕཅཟ་ཕ་ལྔ། /ཅ་ཛྷ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་ཕ་རཥ་

ལྷགན་ཐ་ལཱི་ཕཅཐ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་ཤེཥ་ཐགོ།

གསུངཥ་ནའི་ཞཥ་རྩ་ཕ་ཐང་། སྫོང་བུ། མེ་ཎྫོག

ཕཅཐ་ཡྫོར། /ཅེ་ཡྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོརབྷྫོ་གྱངཥ་ཁ་

ཟབྲཥ་བུ། རྫོ་བྷ་ཕཅཥ་ལྔ། (ཐཔེ) ཟདུར་ཕ་དྷང་

བྷཡ་པཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐན་ཐ་ལཱི་

རཥ་ཕཅཟ་ཕ་ལྔའི་སྐོཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ། /ཅ་བྷ་ཎྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཕཅཐབྷ་ཟབྱེརབྷ། /ཅེབྷ་ཟབྱེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་

(རྫོང) གྲར་ཁཡ་ཟཛུར་ནི། (ཁ) རཥ་རིབྷ་དྷང་

ཆཥ་དུང་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐཐ་འཡ་སེང་བྷཡ་

ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་

པཕ་སྦེ་ཟཕུ་ཏངཥ་ཅིག

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕཅབྷ། /ཅབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྫོ་ར་

ཕཅཟ་གཞི། /ཅ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་གཞི།

ཥྫོགཥ་ན་རགན་གང་སྦེ་ཐཕྫོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

(ཐཔེ) གཝདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་ནི་ཟདི་ཕཅཟ་

ཕཤེཐ་ནི། (ཁ) ལྫོ་ཧ་ཁབྷ་ཕཅབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

གཞི་སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་ལྫོ་ཧ་ཁབྷ་ཕཅབྷ་སྟེ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཕཅཟ་ཡིག /ཅ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཕཞྫོའི་སྤྱི་

ཕཅཟ་ལབྷཥ། /ཅ་ཋིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཕཞྫོའི་

ཙྫོགཥ་ཅིག་དྷང་དུཥ་རྒྱུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལབྷཥ་

སྤྱི་ཙྫོགཥ་རཥ་གཎདྷ་ཟབེཕཥ་ཕཞྫོ་ཙཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཎབྷ་ཁུའི་ཕཅཟ་ཡིག་ཐབྷ་ཐབྷ་ཕཞྫོ་
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(ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ལྫོ་ཕཅིང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐ་རིཥ་རཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་སྐྱིཐ་སྡུག་ཞུ་ཕཡ་དྲག་ལྫོཥ་

ཕཅིངཥ། /ཅིང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཅིང་ཐང་

ཕཅཡ། /ཅཟ/ ༡. (བ) (/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) གཅཡ་

གཉེཡ་ཙང་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

ཀྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕཅཡ་ཡི།

ཟདྲ། (ཁ) ཕཅིངཥ་ནུག/ཡི/ཤིག

/ཅཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཐང་།

ཕཅིང་ཏག /ཅིང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཕསབྷ་ནིའི་ཏགན།

འཡ་བྷཡ་ཕཤུཐ་ནི། (ཐཔེ) ཕཅཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

(ཐཔེ) ཡཛྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་གཐངབྷ་ཚུ་ཕཅིང་ཏག་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་གྱར་འཡ་ཕཅཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟྫོག་རཥ་

གིཥ་སབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཥ་སྟྫོང་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག

ཕཅིང་ཐྫོཡབྷ། /ཅིང་ཐྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོཡབྷ་རྐངབྷ་

ཕཅཥ། /ཅེ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་

རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཕཅིང་ཐྫོཡབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་གཟུངཥ་ཐང་

གཥཡན་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཅཥ་ཕུར་ཡི།

ཕཅུ། /ཅུ/ (གྲངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ། (ཐཔེ)

/ཅེཥ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

མི་གྲངཥ་ཕཅུ་རཥ་བྷ་ཉུངབྷ་ཅིག་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཡ་

(ཐཔེ) ཥ་ཐང་། ཆུ། མེ། རླུང་ཕཅཥ་ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་

ཟགྱོ་དེཥ།

ཨིདྷ།

ཕཅུ་སྐྱེཐ། /ཅུ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) བུ་རྫོདྷ་གྱི་སྐྱེཐ་ཕརྒྱ་

ཕཅཥ་ནའི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ། /ཅེ་སྦི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཛྷ/ (མིང)

ཆ་རཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་རུ་པྫོགན་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

(ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་ཆོག་རཱིང་ཡཕ་བྱུང་ཚུ་

གིཥ་སྦྱིདྷ་ཕཐག་རཥ་ཏི་རཱི་ཕཅུ་སྐྱེཐ་སྦེ་ཕསྐྱིཥ་ནུག

གིཥ་ཟཕཐ་བྷ་ཆོགན་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཕཅཥ་ན་

ཕཅུ་ཁ། /ཅུ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་རུ་

བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་སྡིག་ན། (ཁ) ཕཅཥ་ནའི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་

འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཕཅུ་ཁ་ཅིག་ལཱི་

ཕ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཕྱི་དྲྫོ་ཕའི་ཁ་ཞཥ་

སྫོང་ཕརཡ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཞ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཟུབྷ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཕཅུ་གྲོར། /ཅུ་གྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཀྱི་ལྷག་ཆཐ་

ཕཅིང༌། /ཅིང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཏགན་ཐང་སྐེཐ་

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་གྲོརཛྷ་

ཡགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕསབྷ་ནི། (ཁ) ཕཅིང་

ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཐིབྷ་ཕུག་སྒྲོབྷ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གོ་གྱོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སྐེཐ་ཡགཥ་ཕཅིང་

བྷཆོཐ་ཕཅུ་གྲོར་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི་འྫོཐ།

ཕཅུ་གཅིག /ཅུ་ཅི/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཕཅུ་ཏབྷ་ཐང་ཕཅུ་

/ཅིང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ང་ཚེཥ་

སྫོཐ་དྷང་ཟདེགཥ་ནི། (ཁ) ལྫོ་ཕཅིང་ནི/ཐྫོ/ཞིག

ཕཅུ་གཅིག་ལཱི་ཐཡ་ཟཕཡ་ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།
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གཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ།

ཏབྷ་རུ་ཟཕཐ་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཕཅུ་

གཅིག་ཐང་། ཕག་སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག སདྷ་སྟྫོང་ཕྲག་

ཕཅུ་ཐནྫོདྷ། /ཅུ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཕཅུ་གཅིག་ཝར་གྱི་སྐུ་སྫོབྷ་ཅིག་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ལཱ་ཕཀོཐ་ཕཎང་དེཥ།

བྷཇར་ནི་ཟདུག

ཕཅུ་ཕྲག /ཅུ་ཕྲ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་རུ་

ཕཅུ་ཆ། /ཅུ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་རྫོ་ངོ་ཕཅུ་ཕྲག་

ཟཕཐ་མིའི་ཐཔྱ་ཕགོ། (ཐཔེ) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་རཥ་ཕཅུ་

གཉིཥ་དེ་ཅིག་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཆ་ཅིག་གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་ཐ་ནུག

ཕཅུ་མེཐ། /ཅུ་མེ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུའི་ཥ་

ཕཅུ་གཉིཥ། /ཅུ་རྙི/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཕཅུ་གཅིག་ཐང་

གོ་དྷང་ལཱི་ཀླཐ་ཀོཡ་འྫོཐན་ཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཧང་གྲངཥ་ ༡༠༥ ལཱི་གཅིག་ཕརྒྱ་ཕཅུ་མེཐ་

སྟྫོདྷ་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་ན་

ཕཞི་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཕཅུ་གཉིཥ་འྫོཐ།

ཕཅུ་ཙདྷ། /ཅུ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་

ཕཅུ་ཏབྷ། /ཅུ་ཏབྷ/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཐགུ་ཐང་ཕཅུ་

ཟཕཐ་མིའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) མི་ཕཅུ་ཙདྷ་ཅིག་ཐཡ་ཤིང་

གཅིག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) ང་

ཟཕཡ་ཕཡ་ཕཎང་ཡི།

ལཱི་ཏི་རཱི་ཕཅུ་ཏབྷ་འྫོཐ།

ཕཅུ་ཕཞི། /ཅུ་ཕཞི/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཕཅུ་གསུབྷ་ཐང་

ཕཅུ་དྲུག /ཅུ་ཌུ/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཕཅོ་ལྔ་ཐང་ཕཅུ་

ཕཅོ་ལྔའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཚེ་

ཚེ་ཕཅུ་ཕཞི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཅུ་དྲུག་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

ཕཅུ་རྫོཡ། /ཅུ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་

ཕཅུ་ལཕ། /ཅུ་ཟཐཕ/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་འྫོཐ་ནའི་

གྱི་ཁྱཐ་ཆོཐ་མིའི་ཏི་རཱི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཕཅུ་

གྱངཥ་ཁ་གུ་ཙཡ་ཕཅུ་ཏབྷ་རུ་འཡ་སེང་ཟགྱོ་ནི།

རྫོཡ་གཥཡན་ཅིག་བྱིདྷ་དེཥ།

(ཐཔེ) གྱངཥ་ཁ་ཕདུདྷ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཕཅུ་ལཕ་རྐྱཕ་ན་

ཕཅུ་གསུབྷ། /ཅུ་སུ/ (གྲངཥ) (རྫོང) ཕཅུ་གཉིཥ་

ཅིདྷ་ཕདུདྷ་ཅུ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཐངཕཅུ་ཕཞིའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཅུ་ནིང་། /ཅུ་ནིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཅུ་ཧིང་ཐང་ཟདྲ།

ཁོ་རྫོ་ཕཅུ་གསུབྷ་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་དྷང་ཟཛུར་ནུག

ཕཅུག /ཅུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བ་ཚིག་

(ཁ)

གཅིག་ཁཡ་གདྷང་ཕ་བྱིདྷ་ནི་ཐང་སྐུར་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཕཅུ་ན། /ཅུ་ན/ (གྲངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁའི་རིབྷ་ན་

ནུཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕཅུག་

ཕཅུ་ཏབྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་ཧང་ཕཅུ་ན་ཏྫོདྷ་
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ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ཐཔེ་ཆ་

དེཥ།

ཕཅུཐ། /ཅུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཕདེ་

ཕསྡུ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཅུཐ་ཕསྡུ་གི་དུཥ་ཟཐཥ་ནའི་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕལ་ཕཅུག་ཐྫོ།

ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ། /ཅུཥ་སྡུཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཅུཐ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་

ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ནའི་ཞ་ཟཐུང་དྷང་རཥ་བྱུང་ནའི་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

ཕཅུཐ་མེཐན། /ཅུཥ་མེན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་

རྟག་ཡ་ཕཅུཐ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཚུགཥ་ནའི་

/ཅུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྙིང་ནྫོ་ཐང་ཁུངཥ། (ཐཔེ)

ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རཥ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མིའི་བྫོ་ཟདི་ཕཅུཐ་ཅིག་ཟདུག

ཕཅུཐ་མེཐན་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁཡ་མི་པདྷ།

/ཅུཥ/ ༣. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་སྔོ་ཤིང་ར་

/ཅུཥ་མེན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁུངཥ་ཐང་སྙིང་ནྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལུགཥ་ནིའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་ཥ་དྷང་

མེཐན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྫོ་ཕཅུཐ་མེཐན་མང་མ་ཡ་

རཥ་བྱུང་ནའི་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཅུཐ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

སཕ་བྷཥ།

ཁཡ་རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཏྫོདྷ་ཤུགཥ་ཆེཛྷ་ཨིདྷ།

/ཅུཥ་མེན/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཙྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེཐན།

ཕཅུཐ་ཅདྷ། /ཅུཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཅུཐ་འྫོཐ་མི།

(ཐཔེ) ཕཅུཐ་མེཐ་ནའི་ཥ་ཁཡ་རྫོ་ཏྫོག་མི་ལུགཥ།

(ཐཔེ) ཞཥ་ཕཅུཐ་ཅདྷ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་

ཥྫོགཥ་ནའི་རཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚེ་ཕསྲིང་ནི་

(ཁ) ཥ་ཕཅུཐ་ཅདྷ། ཞཥ་ཕཅུཐ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕཅུཐ་ལུདྷ། /ཅུཥ་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་ཎྫོག་ར་

ཤུགཥ་རྒྱཥན་ཨིདྷ།

ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཅིག

ཕཅུཐ་ལྡདྷ། /ཅུཥ་ཟདེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཅུཐ་ཅདྷ་

ཕཅོ། /ཅོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མེཐན་

ཐང་ཟདྲ།

ཏར་ཏརཛྷ་ཚུ་རྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

ཁྱིབྷ་ཕཅོ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷཥ་ཆག་ལྫོཡ་མི་

ཕཅུཐ་སྡུཐ། /ཅུཥ་ཟདུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་གཥར་སྦེ་

ཁྱིབྷ་ཚུ་ཕཅོ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

མེདྷ་ནཡ་ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སཕ་ནི་ཐང་ཟབྲི་ནི་

/ཅོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་མི་

ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་རྒྱུགཥ་དེ་གི་ཕཅུཐ་སྡུཐ་ཅིག་བྲིཥ་

ཚུ་དྲག་ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) དྷཐན་ཕཅོ་

ཟཕག་ལྫོག

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཕཅོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དུཥ་

ཕཅུཐ་ཕསྡུ། /ཅུཥ་སྡུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཙྫོཐ་ལུ་ལ་ཟགོཡ་ནི་བྷཥ།

ཁ་གཥར་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སཕ་

ཕཅོ་ཁ།

ནི་ཐང་ཟབྲི་ནི། (ཁ) བྫོ་ཕཅུཐ་ཕསྡུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

/ཅོ་ཁ/ (མིང)

(རྫོང) མེཐན་ཏར་མི་ཚུ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རྒཥན་

(ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་བྫོ་ཕཅུཐ་ཕསྡུ་ནི་ཟཕཐ་
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ཟདི་ཕཅོ་ཁ་ཅིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།
ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ།

/ཅོ་ཁ་ཅཕ/ (བ)

ཅ་ར་ཚུ་ཐཕང་ཕམྫོང་གི་སྒོ་རཥ་ཟཕྫོག་ནི། (ཁ)

ཁྱིབྷ་ཕཅོབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཚུ་གིཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

མེཐན་ཏར་འྫོཐ་མི་ཚུ་རྫོག་སྟེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནི།

ཁྲོབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཁ་རཥ་ཁྱིབྷ་ཅིག་ཕཅོབྷ་ནུག

(ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

/ཅོབྷ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (རྩུཕ) རྩ་མེཐ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཅོ་ཁང་དྷང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་ཡ་ཕཅོ་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕྱིའི་ཐགྲ་རྣབྷཥ་ཕཅོབྷ་

ཕཅོ་ཁང་། /ཅོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཚུ་ཕཅོབྷ་ཕཎང་ནུག

ཁ་རྐྱཕ་དེཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྲུང་སྐྱོཕ་ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་

ན་ཚུ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་

/ཅོབྷ/ ༣. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (རྩུཕ) མེཐན་

རྫོ་ཟདི་མེཐན་ཏར་ཏེ་ཕཅོ་ཁང་དྷང་ཕཞྫོ་ནི་ཕསྐྱར་ཐ་

ཕཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མེ་ཎྫོག་སེཡཛྷ་གིཥ་ཕཅོབྷ་

ཕཅོ་ཕརྒྱཐ།

སེཡཛྷ་གིཥ་ཕཅོབྷ་ཕཎང་ཡི།

ཡི།

/ཅོཕ་རྒྱེཥ/ (གྲངཥ)

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་

(རྫོང) ཕཅུ་ཕདུདྷ་

ཐང་ཕཅུ་ཐགུ་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ)

/ཅོབྷ/ ༤. (བ)

ཀོཛྷ་གི་ཐངུར་ཁུག་ཟདི་དྷང་ཏི་རཱི་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཟདུག
ཕཅོ་ལྔ།

/ཅེ་ལྔ/ (གྲངཥ)

ལྫོ་ཎ་སི་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཅོབྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་

(རྫོང) ཕཅུ་ཕཞི་ཐང་ཕཅུ་

གིཥ་ཎ་སི་རྐྱཕ་སྟེ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ཕཅོབྷ་ནུག

དྲུག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ།

ལྔ་ཟདི་འཡ་ངོའི་དུཥ་ཕཞང་ཨིདྷ།
ཕཅོ་ཏཕཥ།

/ཅོ་ཏཕ/ (མིང)

ཕཅོ་མི།

/ཅོ་མི/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་གི་

རཥ་ཟཐཥ་ནའི་རྒྱར་ཕ་རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ།
(ཐཔེ) རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་

(རྫོང) ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ)

ཀྱིཥ་ཡུར་ཝཱ་རཱ་ཌྷ་སཱི་ལཱི་སྦེ་ཕདེདྷ་ཕཞིའི་ཆོཥ་
ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་གདྷང་ནུག

(རྫོང) ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་བྷ།

གཥཡན་ཕཅོ་མི་ཟདི་ཕཞྫོ་ཕྫོ་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཅིག་ཡ་
/ཅོབྷ/ ༡. (བ)

/ཅོབྷ་ལྡེདྷ་ཟདེཥ་བྷ/ (མིང)

(ཆོཥ)

ཧབྷ་སྲུའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་གྱི་ཏྫོག་ལཱི་རབྷ་ཕསྒྲུཕཥ་ཏེ་

ཏྫོཕ་ཅི།
ཕཅོབྷ།

(རྫོང)

དྲུག་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཁཡ་སྲིཐ་ཞི་གཉིཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཅོ་མི་ཟདི་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཅོ་མི/ ༢. (མིང)

/ཅོབྷ་ཟདེདྷ་ཟདེཥ/ (མིང)

(བྷངོདྷ) ཕདུཐ་ཕཞི་ཕཅོབྷ་སྟེ་ལུགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཏཕཥ་ཤེཥ། (ཐཔེ) དྷཐ་གཞིའི་ཕཅོ་ཏཕཥ་སདྷ་
ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྤྫོག་ནི། (ཁ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་མི་རིགཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཁ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་
བྷ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཔགཥ་བྷ་སྒྲོར་བྷ་ལཱི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (རྩུཕ)

མི་ཐང་ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་ཐང་རྒྱུ་

འང་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་བྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
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ཕཅོར། /ཅོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་

/ཅཟ་ཅུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་ཕ་ལྔ་གི་དྷང་གསེཥ་

ཐང་རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་གཝདྷ་ལཱི་ ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་རྟགཥ་བ་ཐང་སྤྲེར་གི་ཟབྱུང་ཕ་སྫོག་

ལཱི་ཕཅོར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཁོ་ཅ་ར་ཚུ་ང་ལཱི་

ལྕགཥ་ཀྱུ། /ཅཟ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕཅུག་ནི་ཐང་གཎབྷཥ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཅ་ར་གཝདྷ་

གི་ཁབྷཥ་ཟདི་ལྕགཥ་ཨིདྷ།

ཕཅོར་ཕཝག་དེཥ།

ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཀོ་བྷ་རྩེ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་གུག་

/ཅོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་གི་ཙཕ་

གུགན་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱུ་ལཱི་ཀོ་བྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

བྷ་སྦེ་གཝདྷ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ལཱ་གཝདྷ་

ཨིདྷ།

ལཱི་ཕཅོར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་

ལྕགཥ་ཀྲིདྷ། /ཅཟ་ཊི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

ཐགོན་ཚུ་ག་ཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ལཱི་ཕཅོར་ཕཝག་ཅི།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་ཀྲིདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་

ཕཅོཥ། /ཅོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕཅོ་ཐང་ཟདྲ།

ཊིདྷ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཀྲིདྷ་དྷང་

ཕཅོ་ཕཅོན། /ཅོ་ཅོན/ (བ) (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་

གི་བྷཡ་ཟདི་ཟཕག་ལྫོག

རྐྱཕ། (ཐཔེ) ས་ཞབྷ་ཟདི་ཕཅོ་ཕཅོན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྕགཥ་ཐཀཡ།

ཕཅོཥ་ཏཕཥ། /ཅོཥ་ཏན/ (མིང) (རྫོང) ཕཅོ་ཏཕཥ་

/ཅཟ་ཀཟ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) མེ་ཟཕཡ་

ཕཏུཕ་ནའི་ལྕགཥ་རཥ་ཐཀཡ་ཆ་ཅདྷ་སྦེ་འང་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷཐན་ཕཅོཥ་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཕཡ་

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཐཀཡ་

སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཕསྐྱར་ཡི།

ཟདི་གི་མེ་ཕཀྱག་ཙ་དྲགཥ་སྦེ་ཟཕཡཛྷ་ཨིདྷ།

ལྕག་ལྕག /ཅག་ཅ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་དྲང་ནི། (ཐཔེ)

/ཅཟ་ཀཟ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྫོཕ་ཕྲུག་ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

གིཥ་ ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྒྲོབྷ་ཅུང་ཟབྲུག་ནའི་ལཱིགཥ་

ལྕག་ལྕིག /ཅག་ཅིག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལྕེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་

(ཐཔེ) ང་ལྕགཥ་ཐཀཡ་དྷང་རཥ་རྫོག་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ལྕག་ལྕག་ཧ་ཙི་རུ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྫོར་རཥ་རྫོག་བྷ་ཐང་ན་ནཱུ་ཟདེགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག

འྫོཐ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱེཐ་ཎ་རྐྱཕ་ཟགྱོ་

གཅིག་ཕཎྫོདྷ་ཞ་ཐགོ་ནཥ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) རག་ནཡ་ཧུབྷ་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལྕག་

ལྕགཥ་ཐཀཡ་ཀྲི་མི།

ལྕིག་ཕཎང་སྟེ་ཟཛེཡ་ཕསབྷ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

/ཅཟ་ཀཟ་ཊི་མི/ (མིང)

(རྫོང)

ལྕགཥ་ཐཀཡ་ཐང་ཀྲི་མི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ལྕགཥ། /ཅཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཕཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ས་ཀྲག་ཀྲ་ཐང་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་འྫོཐ་

རྫོག་བྷ་ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ལྕགཥ་ཐཀཡ་ཀྲི་མི་ཟདི་ཡ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཕྲུར་ཆ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡང་ལྕགཥ་ཀྱི་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོཐ་ནུག

སྦེ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ལྕགཥ་སྐུཐ། /ཅཟ་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་
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ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཏགན། (ཐཔེ) གོ་ར་སྐབྷ་ནིའི་

ཐྫོང་སྤེཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ལྕགཥ་སྐུཐ་ཡཛྷ། /ཅཟ་ཀུཥ་ཡའུ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་

ཥ་ཐྫོང་ཕརྐོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ལྕགཥ་ངཡ་ཅིག་ཕརྙ་

ཐྫོདྷ་རཥ་ལྕགཥ་སྐུཐ་སྤྲིང་ཐགོ་ནཥ།

ནའི་ལྕགཥ་བྱུ་རིརབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ལྡུབྷ་ཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཏཟ་ཕསྐོཡ་ཏེ་ལྕགཥ་

ཟཕག་ལྫོག

ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཀཛྷ་གུ་ཏགན་རྩང་ཐུང་ཀུ་

ལྕགཥ་ཏག /ཅཟ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐེདྷ་ནི་ཐང་

རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་གིཥ་སྒོཡ་ཕའི་ཡཛྷ། (ཐཔེ)

ཕསབྷ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཙྫོཐ་ཞིང་ལྡུབྷ་ཡའི་བྷཏཟ་ཕསྐོཡ་ཏེ་

ནའི་ལྕགཥ་ཀྱི་ཧ་རྫོང་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་བྷཐུཐ་

ལྕགཥ་སྐུཐ་ཡཛྷ་ཕསྒོཡ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་ཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་གདུག་དྲགཥ་ཚུ་

ལྕགཥ་ཁཕ་ལུདྷ། /ཅཟ་ཁཕ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལྕགཥ་ཏག་གིཥ་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་ཁོ་ཡའི་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟཐེདྷ་ཏེ་

ལྕགཥ་ཏག་ཕཅཐ་ཚེབྷ། /ཅཟ་ཏ་ཅེ་ཚེབྷ/ (མིང) (རྫོང)

གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཕཝག་ཕཏུཕ་ནའི་རྫོའི་རིགཥ་ཅིག

ཟཕྲུར་ཆཥ་འངདྷ་རགན་གིཥ་སྦེ་ཐཔེ་རིཥ་ཕཀོཐ་

(ཐཔེ) ལྕགཥ་ཁཕ་ལུདྷ་ཟདི་གིཥ་ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་

དེ་མེ་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཚུ་གྱར་དྷང་ལཱི་

ག་ཡ་ཟཐེདྷ་ཏེ་སཡ་ཕཝག་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་བྷཐུཐ་དེ་ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ་མི་

ལྕགཥ་ཁབྷཥ། /ཅཟ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་རྩིཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་དྲུཕ་ཟཐུ་མི་ཚུ་གིཥ་ལྕགཥ་ཏག་

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ལྕགཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ། (ཐཔེ) ཁབྷཥ་

ཕཅཐ་ཚེབྷ་ཟཐུ་དེཥ།

ལྕགཥ་ཁབྷཥ་ཚུ་གིཥ་རླུང་ཐཡ་ཐཀཡནྫོ་ཟཕཡ་

ལྕགཥ་ཏཕ། /ཅཟ་ཏཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

ཐགོ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཏཕ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཉི་བྷའི་ལྫོ་ལྕགཥ་

ལྕགཥ་ཁྲབྷ། /ཅཟ་ཊབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་དྲྱྭ་

ཏཕ་གུ་ཟཕཐ་ཞ་ཡི།

མིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཙངན་ཚུ་གིཥ་ལྕགཥ་ཁྲབྷ་གུ་ལ་

ལྕགཥ་ཏྫོ། /ཅཟ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

སྲེག་དེཥ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོཛྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ཚུ་ལྕགཥ་ཏྫོ་གིཥ་

ལྕགཥ་སྒྲོག /ཅཟ་ཌོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྕགཥ་ཏག

ཐཀྲུབྷ་ཐགོ་ནཥ།

ལྕགཥ་སྒྲོབྷ། /ཅཟ་ཌོབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་

ལྕགཥ་དུང་། /ཅཟ་དུང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྒབྷ་སྫོབྷ་སྦེ་ཁཕ་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་དུང་ཅུ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་དུང་ཟདི་ཕམཟ་

(ཐཔེ) གསེཡ་ཐང་ཐངུར་གྱི་ཅ་ར་ཚུ་ག་ཡ་ལྕགཥ་

གིཥ་ཞ་ནུག

སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

ལྕགཥ་བྷཐཟ། /ཅཟ་བྷཐཟ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་

ལྕགཥ་ངཡ། /ཅཟ་ང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕརྐོ་ནི་ཐང་རྫོ་

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐཟ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་བྷཐཟ་ཚུ་
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གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

ལྕགཥ་ཕྱེ། /ཅཟཕ་ཕྱེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་ཕྱེ།

ཕདུདྷ་གྱི་ཙཐ་གཞི་ཅིག

ཕྱེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ལྕགཥ་རྡུར། /ཅཟ་རྡུར/ (མིང) (ཆོཥ) རྡུར་ཕྲདྷ་

(ཐཔེ) གསེག་རཡ་གྱིཥ་ལྕགཥ་ཕརཡཛྷ་ཐ་ལཱི་ལྕགཥ་

ལྕགཥ་རྫོ། /ཅཟ་བྷཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་རྒྱུ་རཥ་

/ཅཟཕ་ཕྱེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཚུ་ཆུ་ཟཁྱུ་ནི་ཐང་

འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་རྫོ་ཟདི་རྫོ་

ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནིའི་ལྕགཥ་ཀྱི་སྐུཐན་ཕསྒོངཥ་

ལྕགཥ་རྫོཕ། /ཅཟ་རྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་རཥ་

གཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

གཝདྷ་རཥ་ལྗིཐ་ལྕི་དྲགཥ་ཟྫོང་།

ཕསྒོངཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ལྕགཥ་ཕྱེ་

གྲུཕ་ནའི་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཕྫོག་ནི་ཐང་ཟདེགཥ་ནི་

ལྕགཥ་བྷྫོ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་རཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྫོཐ་

/ཅཟ་བྷྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་ཕ་ལྔའི་

ཁབྷཥ་རུ་རུ་ལཱི་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་སྦེ་ཕྱེ་ཕའི་བྷྫོ་རྫོ། (ཐཔེ)

རག་ཕཤེཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་ག་ཕཎང་ཥ་ལཱི་

བྷྫོ་གི་རྫོ་ཁབྷཥ་ལྕགཥ་བྷྫོ་འྫོཥ་རྫོ་ཨིདྷ།

ཙྫོཐབྷ་ལྕགཥ་རྫོཕ་དྷང་ལཱི་བླུགཥ་ཏེ་དྲངཥ་ནི་འྫོཐ།

ལྕགཥ་རྨྫོག

ལྕགཥ་ནཡ། /ཅཟ་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

(རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་

/ཅཟ་སྫོ/ (མིང)

སྐཕཥ་ལཱི་ཐབྷག་མིའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་མི་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཡིག་ཟབྲུའི་ཟཕྲུར་ནཡ། (ཐཔེ) ཐང་

པྫོག་ནའི་ཏཕཥ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་ལྕགཥ་ཀྱི་ཞྭབྷྫོ།

ཕུའི་ཐཔེ་ཆ་རྙིངབྷ་ཚུ་ག་ཡ་རྫོག་ལྕགཥ་ནཡ་ཕཎཕ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྕགཥ་རྨྫོག་

ཕཝག་ནུག

ཐང་ཐགྲ་ལི་ཐགོན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྕགཥ་ཕུཡ། /ཅཟ་ཕུཡ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་རཥ་

ལྕགཥ་སྨྱུག

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཕུཡན། (ཐཔེ) རག་ཕཞྫོ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་

/ཅཟ་གཉུ/ (མིང)

གྲུཕ་ནའི་ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་སྨྱུ་གུ།

ལཱི་ལྕགཥ་ཕུཡ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ལྕགཥ་རྩི།

ལྕགཥ་པྫོ། /ཅཟ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ལྔ་རུ་

/ཅཟ་ཙི/

(ཆོཥ) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཚུ་གུ་

གཎང་ནིའི་རྩི། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ལྫོག་གུ་ལྕགཥ་རྩི་

རུ་ལཱི་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཕྱེ་ཕའི་པྫོ་རྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

གཎང་ཡདྷ་ཆེ་ནུག

རྫོ་ཁབྷཥ་ལྕགཥ་པྫོ་ཟབྲུག་རྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྕགཥ་ཙགཥ།

ལྕགཥ་པྫོཡ། /ཅཟ་པྫོཡཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་

/ཅཟ་ཙཟ/

(མིང) (ཆོཥ) ཁུ་ཕ་ཐང་

ཚིགཥ་བྷ་ཚུ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་ཕའི་ཏཕ་ཙང་དྷང་གི་

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་གི་པྫོཡན། (ཐཔེ) ང་ལྕགཥ་པྫོཡ་དྷང་

ལྕགཥ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཐྫོང་ཆུང་ཀུ་ལུ་ལ་

ལཱི་ཇ་བླུགཥ་ཟཐུང་ཡི།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཙགཥ་ཕམཟ་ཆགཥ་བྷ་
ཕཅུག

ལྕགཥ་ཞྭབྷྫོ།
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/ཅཟ་ཝབྷྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ལྕགཥ་རྨྫོག་
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ཐང་ཟདྲ།

ལྕགཥ་ཞུདྷ།

/ཅཟ་ཞུདྷ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཝྫོག་ནི་ཐང་ཐྫོང་ཟདྲུ་ནི་ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་

(རྫོང) ལྕགཥ་ཕཞུ་

ཕའི་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆཥ་ཟུཡ་

ཕཞུ་ཕའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གུ་ལྕགཥ་ཞུདྷ་
ཕཎང་ནུག

ལྕགཥ་གཝྫོང་།

/ཅཟ་གཝྫོང/ (མིང)

རྫོགཥ་གཅིག་ཁ་རཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ལཱི་ལྕགཥ་གཞྫོང་ཆེ་

(རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་

ཆུང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཝྫོངབྷ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་གཝྫོང་
དྷང་ལཱི་ཆུ་ཕཀང་ཕཝག་ནུག
ལྕགཥ་ཞབྷ།

/ཅཟ་ཞབྷ/ (མིང)

ལྕགཥ་ཕཞྫོ།
ཟདྲ།

(རྫོང) མི་ཐང་སྣུབྷ་

ལྕགཥ་ཕཞྫོ་ཕ།

ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཆུ་སྫོབྷ་ཐང་ཡྫོང་ཐྫོག་དྲགཥ་

ལྕགཥ་ཡཛྷ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཞབྷ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཞབྷ་གྱི་སྫོར་ཟདི་

/ཅཟ་གཞཟ/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ལྕགཥ་ཡཛྷ་

(རྫོང) གཡུ་ན་རིང་

ཕསྒོཡ་ཐ་ནུག
ལྕགཥ་རི།

བྷགུ་རཥ་ཐཕྫོག་ཁ་སྫོབྷ་གཝྫོངབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྒོཡ་

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཚུ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕསྒོཡ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་

ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་པྫོཡ་ནའི་དྷང་བླུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
/ཅཟ་གཟེ/ (མིང)

/ཅཟ་རི/ ༡. (མིང)

ན་ཚུ་གི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ཏེ་རྩིགན་ཐང་གྱང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཕྫོག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་

ལྕགཥ་གཟེཡ།

(མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་སྐུཐ་གཅུ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷ་ཏརཛྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་མི་

སུ་ཅིག་ཐང་བྷཇུག་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་གུག་སྟེ་འྫོཐ་མི་

ལྕགཥ་གཞཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཅཟ་ཡྫོ/

(རྫོང) བྷགཡ་ཕ་

སྟེ་དྲྱྭ་མིག་སྦེ་ཟཏག་སྟེ་ཕསྒོཡ་ཞིདྷ་དྷ་མི་ཐང་

ཐང་ན་ཡ་ཡཕ་བྱུང་ཕདུདྷ་ནའི་དྷང་ གྲུཕ་ཆེདྷ་ཏང་
ལྕགཥ་གཞཡ།

(རྫོང) བྷགཡ་ཕཞྫོ་ཐང་

/ཅཟ་ཕཞྫོ་ཛྷ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

ཚུ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནའི་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་

སྟྫོང་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཕཙུགཥ་ནུག

/ཅཟ་ཕཞྫོ/ (མིང)

ལྕགཥ་རི་སྒོཡ་ཕ་ཅིདྷ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྷང་དྷ་མི་
ཟྫོང་།

(རྫོང) གོ་ར་ཚུ་གྱང་

/ཅཟ་རི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྤྱི་རྫོ་༡༦༡༩ ལཱི་ཝཕཥ་

བྷགུ་རཥ་ཐཔྱང་ནི་ཐང་། འང་དྷ་ ཤིང་ཆཥ་ར་

དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་ཐིབྷ་ཕུག་ཆ་ཟྫོག་ལཱི་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ལྕགཥ་ཆུང་ཀུ་ཕ་སི་སི་ཐང་

(ཐཔེ) ལྕགཥ་རི་གདྷཥ་ཀྱི་ཐབྱིཕཥ་ཟདི་རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐན་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕཞེངཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐགོདྷ་ན་རྩ་ཅདྷ་ཅིག

རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་བྷགུ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

གཐདྷ་གྱི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐན་ཨིདྷ།

ཤིང་གུ་ལྕགཥ་གཟེཡ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕརཕཥ་ནུག
ལྕགཥ་གཞྫོང་།

/ཅཟ་གཞྫོང/ (མིང)

/ཅཟ་རི/ ༣. (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ར་

(རྫོང) སྐུ་ཏང་ཐང་བྷཏྫོང་གྲོར་ཚུ་

གི་བྷཏཟ་ཟཇའི་ཥྫོ་ཕཐཟ་སྟེ་སྐུཐན་ཐང་གོཥ་ཆེདྷ་
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གྱི་དྲིར་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ལྕགཥ་

ལྕགཥ་ལུཕ་ཏེབྷ། (ཐཔེ) ཏཕ་དྷང་གི་མེ་ཐཕྫོག་ནིའི་

རི་གི་དྲིར་ཟདི་སྐུཐན་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
/ཅཟ་རི/ ༤. (མིང)

ལྕགཥ་ལུཕ་ག་ཏེ་ཕཀར་ཡི།

(རྫོང) ཐགེ་སྫོང་གི་ལབྷ་ཏཕཥ་

ལྕགཥ་ལདྷ།

ཀྱི་བྷགུ་ཐང་བྷཇུག་རཥ་རྒྱ་ཙཐ་ཏྫོ་གང་ལྷག་མབྷ་

སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་སྫོཐ་ཏཕཥ་ལཱི་ཕྱི་རཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཕཤེཐ་

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གི་ལབྷ་ཏཕཥ་ཀྱི་ལྕགཥ་རི་ཟདི་

ལྕགཥ་རིགཥ།

/ཅཟ་རིག/ (མིང)

མི་གི་ལྕགཥ་སཕ་ཁེག་ཁེ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་

ཟཕཐདྷ་ཤིང་གི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ལྕགཥ་ལདྷ་

(རྫོང) ལྕགཥ་རྣབྷ་

རྐྱཕ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ན་སྣ་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ལྕགཥ་

ལྕགཥ་ལྫོག

རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
ལྕགཥ་ཡྫོ།

/ཅཟ་ཡྫོ/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ལྕགཥ་ལྫོག་ཕཀཕ་ན་ཅིདྷ་

ཕའི་ཚིགཥ་བྷ། (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱི་ཧ་ཡྫོ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་

ཆཡན་དྷང་དྷ་མི་ཟཚག

ཕཞྫོའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ལྕགཥ་ཡྫོ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་སྦེ་
ལྕགཥ་རབྷ།

/ཅཟ་རབྷ/ (མིང)

ལྕགཥ་སང༌།
ལྕང་ཁ།

སྟེ་ཕཞྫོ་ཕའི་རུར་ལི་རྒྱུདྷ་ཟགྲུར་རྐྱཕ་ཥའི་རབྷ།

/ཅཟ་ལུཕ/ ༡. (མིང)

ལྕང་ལྕོང།

(རྫོང) ཥ་ཐང་

/ཅང་ཅོང/ (ཁྱཐ)

ལྕང་བྷ་ལྕུག་ཕལར།

(ཆོཥ) ཥ་ཟཁོཐ་སྙོབྷ་

/ཅང་བྷ་ཅུ་ཤེ/ (མིང)

(རྫོང) རི་

ཁཡ་སྐྱེ་ཕའི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་གཡུང་ཏག་རིངབྷྫོ ་ལར་ཕརྒྱུ་

ཕསྣཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ལྕགཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་

ཕརྒྱུཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྕང་བྷ་ལྕུག་

གཡུ་ན་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆཥ་ཅིག

ཕལར་ཤིང་གི་རྒྱདྷ་ཆ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རྩིཥ་ཥ་ཕསྣཐ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ལུཕ་ལྔ་ཉོ་

/ཅཟ་ལུཕ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ལྗང་ཁུ་ཐང་ཟདྲ།

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་སྒང་གལྫོང་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཏརཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཕྫོག་ནི་ཐང་། ཟཐབྷ་

ཟཕག་ལྫོག

/ཅང་ཁ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ལྕགཥ་ཀྱི་ལྷ་

(ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཟདི་ཙྫོཥ་གཞི་ལྕང་ཁ་ཨིདྷནཥ།

(ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་ལཱི་རུར་ལི་རྒྱུདྷ་ཟགྲུར་རྐྱཕ་ཥའི་

ལྕགཥ་ལུཕ།

/ཅཟ་སང/ (མིང)

ང་།

(ཆོཥ) ལྕགཥ་གཤིཕ་

ལྕགཥ་རབྷ་གྱངཥ་ཁ་མི་ཆོཐ།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་སྦེ་

/ཅཟ་ལྫོ/ (མིང)

ཕཀཕ་ནའི་ལྕགཥ་སཕ་ཁེག་ཁེ་ཛྷ་ཤུཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

(རྫོང) ལྕགཥ་ཚུ་ཕཞུ་

ཕཝག་ནུག

(རྫོང) ཤིང་རྫོཕ་ཐང་།

ཞྫོབྷ། ཇ་སྲུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕར་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་

ཅིག་དྲ་སྟེ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་སྦེ་ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག
ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

/ཅཟ་ཤེདྷ/ (མིང)

ལྕང་བྷ་ཤིང༌།

/ཅང་བྷ་ཤིང/ (མིང)

(རྫོང) ཝར་རག་

ཐང་ཟཐཕ་བྷ་ཚུ་ཕ་སི་སི་ཐང་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

(རྫོང) ཏཕ་དྷང་གི་ཏརཛྷ་ཐཕྫོག་

ཁཡ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཆུ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཅིག

ནི་ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་རག་ཆཥ་གཡུ་ན་འྫོཐ་ནའི་

(ཐཔེ) ལྕང་བྷ་ཤིང་ཟདི་སྐྱེཛྷ་ཟཇབྷ།
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ལྕང་ཞིང་།

/ཅང་ཞིང/ (མིང)

(རྫོང) ལྕང་ལཱ་རྐྱཕ་ཥའི་

(རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་གི་ལྕུག་ཀུ་ཚུ་སྤྫོག་སྟེ་ཥ་

ཞིང་། (ཁ) ཧ་རིང་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྕང་ཞིང་

གདྷཥ་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་ཕརཕ་ནི། (ཁ) ལྕངབྷ་

ཟདི་ཆུ་གི་བྷཏཟ་བྷ་ཨིདྷ་ནཥ།
ལྕང་ལཱ།

/ཅང་ལཱ/ (མིང)

ཕཙུགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཞིག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཅིག་ཞིང་

(རྫོང) གཝདྷ་ཁ་རཥ་ལྕངབྷ་

དྷང་ལཱི་ཐྫོ་རྫོབྷ་གྱི་ལྕངབྷ་ཕཙུགཥ་དེཥ།

ཟཕར་ཟཕག་ཟྫོང་སྟེ་ཧ་རིང་དྷང་ལཱི་ ཕཙུགཥ་ནི་

ལྕབྷ།

ཅིག (ཁ) ལྕང་ལཱ་རྐྱཕ་ཐྫོ། ལྕང་ལཱ་ཙཡ་ཡི། (ཐཔེ)

ལྕང་རྫོ་ཅདྷ།

/ཅང་རྫོ་ཅེདྷ/ (མིང)

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སྒྲིང་ཁྱིབྷ་ཚུ་

ལྕབྷ་བྷ་ཐགོན་སྦེ་རྩི་ཥ་གིཥ་ཋ་ར་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོཛྷ་

(ཆོཥ) གཥང་ཕཐག་

ཨིདྷ།

ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེའི་ཞིང་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ཕྱི་བྷ་གདྷཥ་

/ཅབྷ/ ༢. (མིང)

བྷཆོག་ལྕང་རྫོ་ཅདྷ་གྱི་པྫོ་བྲང་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ཕཡ་ལྫོག
ལྕང་ཤིང་།

/ཅང་ཤིང/

(མིང) (ཆོཥ) ལྕང་བྷ་ཤིང་ཐང་

/ཅང་ཥྫོདྷ/ (མིང)

ནུག

/ཅབྷ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) བྱཱ་གི་ཥྫོདྷ། (ཐཔེ)

ལྕབྷ་ཁེཕཥ།

བྱཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟྫོང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ལྕང་ཥྫོདྷ་ལུགཥ་
ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎཕ་ཐགོ།
ལྕངབྷ།

/ཅངབྷ/ (མིང)

ཚུ་བྱིར་ལི་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ལྕངབྷ། ཨེ་བྷ་གི་ལྕངབྷ། (ཐཔེ) ལྕང་ལཱ་བྷ་རྐྱཕ་

ལྕངབྷ་ཟཕར།

/ཅངབྷཟ་བེ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

/ཅབྷ་ཆུང/ (མིང)

ལྕབྷ་དྲར།

/ཅབྷ་དྲེར/ (མིང)

(ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་
(ཆོཥ) པྫོ་རྒདྷབྷ་ཐང་

ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཐནར་ཡེ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཐང་། རཥ་
བྷགོདྷ་བ་ཡྫོག་གཐྫོང་ཅདྷ། ལྷ་བྷྫོ་དུཐ་ཥྫོར་བྷ་

ལྕངབྷ་ཟཕར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཧ་རིང་དྷང་གི་

གསུབྷ་ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ།

ལྕངབྷ་ཟཕར་ཐྫོ།

/ཅངབྷཙུའུ/ (བ)

ལྕབྷ་ཆུང་།

སྲིངབྷྫོ། (ཁ) ཆོཥ་སྲུང་བྷགོདྷ་ནྫོ་ལྕབྷ་དྲར་གསུབྷ་

(རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་གི་ལྕུག་ཀུ་ཚུ་སྤྫོག་ནི། (ཁ)

ལྕངབྷ་ཕཙུགཥ།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཤིང་ཆ་

ཚུ་གི་བུབྷྫོ་གཉེདྷ་བྷ་རྐྱཕ་མི།

ནའི་ཧེ་བྷ་ལྕངབྷ་ཚུ་ཟཕར་ཐགོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/ཅབྷ་ཁེཕ/ (མིང)

ནང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཟྫོང་། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ལྕབྷ་ཁེཕཥ་

(རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་

/ཅངབྷ་ཎཕ/ (བ)

(ཆོཥ) ནུབྷྫོ།

ལྕབྷ་གྱི་ཏྫོག་ཁཡ་ཕཀར་མི་གི་ཨེདྷ་ཎ། (ཁ) གདྷབྷ་

ཥྫོདྷ་རཥ་སྐྱེ་ཕའི་ལྕུག་ཀུ། (ཁ) ཀཡ་ཐང་དྷག་ཀྱི་

ལྕངབྷ་ཕཎཕ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་ཧབྷ་

སྲུ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ལྕབྷ་ཕྱི་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་བྫོདྷ་ཥྫོ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྕང་ཤིང་རྩ་ཕ་སྦུར་ཅིག་ཟདུག
ལྕང་ཥྫོདྷ།

(རྫོང) གདུང་གི་ཏྫོག་ཁཡ་

ཕཀར་མིའི་ཤིང༌ཆཥ་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་རིངབྷྫོ་སྦེ་

ལྕང་ལཱ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟླཛྷ་ ༤ ན ༥ ན་དྷང་
ལཱི་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

/ཅབྷ/ ༡. (མིང)

ལྕབྷ་སྲིང༌།
སྲིངབྷྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)
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/ཅབྷ་སིང/ (མིང)

(ཆོཥ) (ཞེ) ནུབྷྫོ་ཐང་
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ལྕི།

/ཅི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ལྗིཐ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝ་རྩི་

ཟདི་ལྗིཐ་ལྕི་ཕཥ།
ལྕི་ལྕིཛྷ།

ལྐོཐ་བྷཡ་གཎང་ནི། ཁ་སཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་འདྷ་རག་བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) ལྗིཐ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་

/ཅི་ཅིཛྷ/ (ཁྱཐ)

ཁ་ལཱི་ལྕེ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྟ་རབྷ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟགྱོ་མི་ཟདི་

ཁཡ་བྫོ་འང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སཕ་མི་ཚུགཥ།

ཁུཡ་ཆ་ལྗིཐ་ལྕི་ལྕིཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།
ལྕི་གཐདྷ།

/ཅི་གདེདྷ/ (མིང)

/ཅེ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྒོ་སྒྲིག་གི་ཟྫོག་

ལ་ཆུང་ཀུ་རུ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཡ་གྱི་ལྕེ་

ཁ་ཐུག་རཥ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ། (ཐཔེ) ལྕི་གཐདྷ་

ཐཀཡ། སེཡ། ཐབྷཡ། ལྗང་།

ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།
ལྕི་དྲགཥ།

/ཅི་ཋ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཐཡ་གྱི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཁ་

བྷཐིང་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

(རྫོང) ལྗིཐ་ཙཐ་བྷང་དྲགཥ་

/ཅེ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) དྲིར་བུ་གསིག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཟདི་ལྗིཐ་ལྕི་དྲགཥ་འྫོཐ་ནི་

སྐཐ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་དྷང་དྷ་ལཱི་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ལྕི་ཕ།

ལཱི་ཏགན་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཕཎགཥ་ཐགོ།

ཟདི་གིཥ་ང་གིཥ་ཟཕག་མི་ཐེག་ནཥ།
/ཅི་ཛྷ/ (ཁྱཐ)

ལྕི་འང༌།

མི་ཅིག (ཐཔེ) དྲིར་བུའི་ལྕེ་ཐྫོག་མི་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(ཆོཥ) ལྕི་ཐང་ཟདྲ།

/ཅི་འང/ (མིང)

(རྫོང) ལྗིཐ་ལྕི་ཕ་ཐང་འང་

/ཅེ/ ༤. (མིང)

(རྫོང) ལྷབྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ལཱི་ཧེང་སྐར་ཡ་

ཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གུ་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ཏཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་རྐང་བྷའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཟདྲ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྦེ་བྷ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་དྲིབྷ་ཕཎགཥན་

བྷ་ཁར་བྷ་ཕཀརཛྷ་རཥ་ཁུཡ་ཆ་ཚུ་འང་ལྕི་ཟདྲདྷ་
ལྕུག་ཀུ།

/ཅུ་ཀུ/ (མིང)

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལྷབྷ་གྱི་ལྕེ་

(རྫོང) ཤིང་ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་

ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཥྫོདྷ་རཥ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་

ལྕེ་ཁབྷཥ།

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ལྕུག་ཀུ་རྒྱགཥ་ནའི་

ལྕུག་ཕྲདྷ།

/ཅུག་ཕྲེདྷ/ (མིང)

ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི།
ལྕུང་ཀ།
ལྕེ།

/ཅུང་ཀ/ (མིང)

/ཅེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ལྕེའི་ཐཕང་ནྫོ། (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཟདི་བྫོ་སཕ་ཐ་ལྕེ་ཁབྷཥ་ཐག་ནཥ།

དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་རྩ་ཕཡ་ཆུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བླུགཥ་
ཐགོན་ཁག་ཆེ།

/ཅེ་ཁབྷ/ (མིང)

ལྕེ་ཁབྷཥ་ཐག་མི་ཐག

/ཅེ་ཁབྷ་ཐཟ་མི་ཐཟ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང)

ལྕེ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མེཐ། (ཐཔེ) ལྕེ་ཁབྷཥ་ཐག་མི་

(ཆོཥ) ཤིང་གི་ཝར་རག་

ཐག་ཟདི་བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཤེཥ་ཚུགཥ།
ལྕེ་ཅུང༌།

(རྫོང) སྐྱུང་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

/ཅེ་ཅུང/ (མིང)

(རྫོང) ཁའི་རྐདྷ་གྱི་ཕུག་ལཱི་

ལྕེའི་ཡ་ཎྫོ་གི་ལག་རཥ་པཡ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

(རྫོང) ཁའི་དྷང་དྷ་པཡ་ཚུཡ་ག་ཏེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྕེ་ཅུང་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་རབྷ་ཟཚྫོར་

ལཱི་འང་སྤཡ་ཕཏུཕ་མི་ཕཞེཥ་སྒོ་གི་བྲྫོཛྷ་ཕལ་ནི་ཐང་

ཏེ་གློ་ཕའི་དྷང་ཟཛུར་ནི་རཥ་ཕཀག་ཚུགཥན་ཨིདྷ།
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ལྕེ་དིག

/ཅེ་དིའི/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཁ་སཕ་ཐ་

ལྕེཕཥ།

བྫོ ་ལ་ཡ་ཡ་ཟཏྫོདྷ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཏྫོགཥ་ཅི་ཡ་སྫོཐ་ནི།

ཅིག་ཆུ་དྷང་ལྕེཕཥ་ཏེ་ཤི་ཥྫོ་ནུག

ཎྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལྕེ་དིག་དེཥ།
/ཅེ་ལྡཟ/ (བ)

ལྕོ་ཀ་ཤིང༌།

(རྫོང) སྫོཐ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལྕོགཥ།

/ཅེ་ལྡཟ་ཅཕ/ (བ)

ཁཡ་ཁོ་གིཥ་ལྕོགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ལཱ་
ཟདི་ཁོ་གིཥ་ལྕོགཥ།

ལྕོགཥ་གྲུཕ།

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕེ་གིཥ་སྤཡ་ཏེ་ཟཕག་ནི། (ཐཔེ)

གཞུང་གི་ཕག་ཞུ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ལཱ་གི་ལྕོགཥ་གྲུཕ་

(རྫོང) བྫོ་སཕ་ཐ་ཚིག་དྭངཥ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་སཕ་ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྫོ་ག་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཅདྷ།

ཅི་ཡང་སཕ་རཱིང་ལྕེ་ཕདེ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྕེ་རྩེ།

/ཅེ་ཙེ/

(རྫོང) ལྕེ་ཕདེ་ཐང་

(ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཅདྷ་

ཅིག་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ལྕེའི་སྤྱི་ཎྫོག (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་

ལྕེཕ།

/ཅེ་ཤེ/

/ཅེཕ/ (བ)

(རྫོང) ག་ཅི་

རྩར། འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལྕོང་ཟབུན།

ཕའི་ཟེཡ་ལྕེ་རྩེ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ཅི།
ལྕེ་ཤེཥ།

/ཅོཟྫོ་གྲུཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་དེ་ཟཕཐ་ནིའི་ལཱི་ཟཇོདྷ་ཏང་ཐང་རིག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ལྕེ་ཕདེ་དྲགཥ་ཅིག་
ཟདུག་ས་རུ།

(མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་

འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྡདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

པྫོཡན་ལྕེ་ཕལྡག་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཅེ་ལྡེ་ཉ/ (ཁྱཐ)

/ཅོཟྫོ་གྲུཕ/

ཐགོ་རཱིང་དེ་ཟཕཐ་ནིའི་ལཱི་ཟཇོདྷ་ཏང་ཐང་རིག་རྩར།

གོང་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ལྕེ་ཕདེ་དྲགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་

བྫོ་རིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐང་ལྡདྷ་ནི། (ཁ) ལཱ་གི་ཏཐ་

(རྫོང) སྫོཐ་ཆ་ར་

ཐང་། རྫོདྷབྷ་ཕཞྫོ་ནི། འང་དྷ་ ཧིང་ཥངཥ་ཥ་

/ཅེ་ལྡེ/ (ཐབྱེ)

/ཅོཟྫོ/ (བ)

ཐགོ་རཱིང་དེ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཟཇོདྷ་ཏངཥ་ཐང་རིག་རྩར།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཞཥ་ལྷག་ཚུ་ཞ་ནི་

ལྕེ་ཕདེ།

(རྫོང) ཅོ་ཀ་ཤིང་ཐང་

ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

རྫོདྷབྷ་ཕཞྫོ་ནི། འང་དྷ་ཧིང་ཥངཥ་ཥ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་
ལྕེ་ཕལྡག་རྐྱཕ།

/ཅོ་ཀ་ཤིང/ (མིང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྕོ་ཀ་ཤིང་གིཥ་གཞཡ་རཱི་ཐང་ཀུ་ཅུ་ཚུ་

ཚུ་གུ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཞཥ་ལྷག་ཚུ་ཞ་ནི་ཐང་།
ལཱི་ལྕེ་གིཥ་སྤཡ་ཏེ་ཟཕག་ནི།

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྕེཕ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཡང་སྫོག་ཡང་གིཥ་ལྕེཕ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་

(ཁ) བྫོ་སཕ་ཐ་ལཱི་ལྕེ་དིག་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁ་ཨོ་ཎྫོག་

ལྕེ་ཕལྡག

/ཅེཕ/ (བ)

/ཅོང་ཟབུཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་དྷང་སྫོཐ་མི་

ཟབུན་ཕ་སི་སི་རིངབྷྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) ལྕེའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན།

(ཐཔེ) ལྕོང་ཟབུན་ཟདི་རྩྭ་ཐང་སྔོ་ཤིང་ཚུ་ལཱི་མེཐ་ཏཕཥ་

མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཆེཐ་སྦེ་ཡ་ཡང་གི་

སྫོག་ཡང་གིཥ་གཅཐ་ནི། (ཁ) ཡང་སྫོག་ཡང་གིཥ་ལྕེཕ་
ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཡང་སྫོག་ཡང་གིཥ་ཆུ་དྷང་ལྕེཕ་ནི་མི་ཟྫོང།
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༼ཆ༽
ཆ།

/ཆཟ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཟྫོང་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

གུ་དྲུག་ན། མིང་གཞི་བྷ་ནིང་གི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

ཆ་ཟགྲིག

ཁཡ་སྐྱེ་གདྷཥ་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ལྕེ་ཐབུཥ། དྷང་གི་

གཉིཥ་ས་རབྷ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་ནི། (ཁ) ཆ་

རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ་ཐང་། ཕྱིའི་རྩར་ཕ་སྫོག་

ཟགྲིག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་གཉིཥ་ཆ་ཟགྲིག་ནི་

ཆེདྷ་སྒྲ་མེཐ། (ཁ) ཆ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་

བྷཥ།

ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་དྷ་

ཆ་སྒབྷ།

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཅིག་ ལྕེ་སྦུག་གཐྫོང་

གཐྫོང་ཁ་རཥ་སྒོ་མིག་ཎྫོ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

ཟབྲེར་ཏེ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཆ་སྒབྷ་དྷང་རཥ་ཅ་ར་ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་ལྫོག

བང་ཤིང་གུ་ཆ་ཡིག་ལུ་ལ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཆ་སྒྲིག

(མིང) (རྫོང) ཟུང་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཆ/ ༣.

ཆ་ཕསྒྲིག

(མིང) (རྫོང) བྫོ་གཎཐ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ།

/ཆ་ཅང/

ཆ་རྐྱེདྷ།

/ཆ་ཀེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཆ་རྐྱངབྷ་

ཆ་ཕསྒྲིགཥ།

/ཆ་ཟགྲི/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཆ་སྒྲིག་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆ་ཕསྒྲིགཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་
དྷང་ལྷབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་ཆ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ། (ཐཔེ)

ཆ་སྒྲིགཥ།

/ཆ་ཟགྲི/

(བ) (སྐུར) (རྫོང) ཆ་སྒྲིག་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཆ་སྒྲིགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁུ་རཱི་གཉིཥ་ལྗིཐ་

རྐྱེདྷ་ག་ཡ་ཙང་ཐགོ་ནཥ།
/ཆ་ཆཕ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཆ་སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ།

ནི་བྷཥ།

ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཆ་
ཆ་ཁྱཕ།

/ཆ་ཟགྲི/

(ཁ) ཆ་ཕསྒྲིག་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཆ་ཕསྒྲིག་

གཅིག་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་གུ་ཆ་རྐྱང་གི་ཡི་གུ་
ག་དེ་ཅིག་ཟདུག

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཡུར་གང་རཱིང་

ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་རྒྱ་གླིང་ཆ་སྒྲིག་ཐྫོ།

(ཐཔེ) མི་ལྫོཕ་རྐྱཕ་སྫོཐ་མི་གི་བྫོ་ལཱི་ཆ་མེཐ།

ཆ་རྐྱང༌།

/ཆ་ཟགྲི/

གཉིཥ་ས་རབྷ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཆ་སྒྲིག་

ལྷབྷ་ཆ་གཅིག་གིཥ་རྫོ་གཅིག་ཕཙུགཥ་ཡྫོགཥ་ཆོཐ་
ཅི།

(མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕཙུགཥ་ནིའི་

./ཆ་སྒབྷ/

སྒྲོབྷ་འཡ་ཐང་བྷཡ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་

ཁའི་འ་རྐདྷ་གུ་རུག་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་གཎངབྷ་ཐང་

/ཆ/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡུར་གང་རཱིང་

/ཆ་ཟགྲི/

ཙཐ་ཆ་སྒྲིགཥ་ཤིག

(གྲོགཥ) (རྫོང) མི་གཉིཥ་རཥ་

ཆ་ཅདྷ།

ལྷག་སྟེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་བྷང་ཚིག་སྦེ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) མི་

/ཆ་ཅེདྷ/

ནའི་གཞི།

ཆ་ཁྱཕ། ཧ་ལཱི་ཆ་ཁྱཕ། ཁོང་ཅ་ཁྱཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཆ་ཆ།
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/ཆ་ཆ/

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱཐ་ཆོཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་
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ཐབྱིཕཥ་ཟདྲ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།

ཆ་ཟདྲ།

ཆ་ཟཇོག

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཅོག་ཟཏཐ་ནི། (ཁ) ཆ་ཟདྲ་ནི/ཕཥ།

(ཐཔེ) ལྷབྷ་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་ཆ་ཆ་སྦེ་ཕམྫོངབྷ་ཨིདྷ།
/ཆ་རྗོ/

སྐྱོཡ། (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་ཆ་ཟཇོག་འྫོཐ་ནའི་ཕག་ལཱ་
ཆ་བྷབྷ།

/ཆ་སྙབྷ/ ༡.

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཕཞྫོ་ཕལ་ཆ་ཟདྲ་ཕཥ།

ཆ་ཟདྲཛྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་

ཟདུག

ཐཡ་ཤིང་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་རིང་ཐུང་ཆ་བྷབྷ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་

ཆ་གདྷཥ།

/ཆ་སྙོབྷ/

ཆ་རྣབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆ་བྷབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཆ་ན།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་

ཆ་ཐནག

ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་བྫོ་ཟདི་ཐང་བྷྫོ་གིཥ་སཕ་མི་གཉིཥ་
/ཆ་ཐུཥབྷ/ (ཁྱཐ)

/ཆ་ཟདུཥ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) པྫོ་ཙྫོཐ་

ཟབྲཥ་བུ་དུ་ན་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ རྒྱུ་མེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་

(རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཐནག་ནི་ཨིདྷ།
ཆ་བཐ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་ཆ་
ཆ་ཟདུཥ།

/ཆ་ནཟ/ (བ)

ཐནག་ཕལ་ནི། (ཁ) ཆ་ཐནག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རཱིང་གཝདྷ་ཅིག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་
བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་ཟདུག

(རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཅིག་སྫོཕ་སྡེ་ཆ་ན་དྷང་ཚུཐ་ནུག

ཅིག་སྦེ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཆ་བྷཐུདྷ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ)

ཆ་བྷཐུདྷབྷ།

/ཆ་ན/ (མིང)

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཆ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་མི་ཅིག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཟདྲ་སུ་

ཆ་བྷཐུདྷ་ནི་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཆ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རྐང་རིརན་ཚུ་རྩེ་ཐགོ་ཕདེ།
/ཆ་ཐུཥདྷ/ (བ)

/ཆ་རྣབྷ/

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་ཆ་རྣབྷ་ཟདི་ཐུདྷ་བྷྫོང་བྷ་ཡིདྷ་ན་

ཧང་ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྩེཐ་ཏང་ཆ་སྙོབྷཥ་སྦེ་
ཆ་བྷཐུདྷ།

(རྫོང) ཆ་ཕཝག་ཐང་ཕརྩི་

ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཟདི་ཆ་གདྷཥ་ཟཕཐ་དེ་ཡ་འྫོཐ།

བྷབྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་དེཥ།
ཆ་སྙོབྷཥ།

/ཆ་སྣེ/ (མིང)

བྷཏྫོང་གི་སྒོ་རཥ་ཆ་ཟཇོག་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(ཙཕ) (རྫོང) ག་ཡ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཆ་

/ཆ་སྙབྷ/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆ་ཟདྲ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆ་ཟདྲཛྷ/

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་གོ་ར་ཚུ་ག་ཡ་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)
ཨིདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

རཱིང་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཐང་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཚུ་གཝདྷ་མི་ཅིག་

(མིང) (རྫོང) ངོཥ་ལུདྷ་ཐང་རྒྱཕ་

གདྷང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

/ཆ་ཟདྲ/

ཆ་མུ།

/ཆ་ཇེ/ (མིང)
/ཆ་མུ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཆ་རྣབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) དྷྫོཡ་གྱི་གྱང་ཥའི་རྩིག་

སྐོཡ་སྤང་ལུཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཆ་མུ་དྷང་ལཱི་

འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག་ཚུའི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་ནའི་ཥ་གོ།

སྫོཐན་བྷཥ།

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒང་ཆ་ཟདུཥ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆ་མེཐ།

383

/ཆ་མེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཥ་ཆ་ཐང་མི་གཝདྷ་
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གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་གཥར་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་

ཆ་ཙྫོཐ།

ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་ང་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་ཆ་མེཐ།

ཕཅཟ་གཝག

(རྫོང) བྫོ་གཎཐ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་

/ཆ་མེ/ ༢. (མིང)

ཅིག་ཡ་མི་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།

(རྫོང) ཆ་གདྷཥ་མེཐན། (ཐཔེ) དྷ་

/ཆ་ཙྫོཥ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཧིང་གི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་ཆ་མེཐ་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཆ་མེ/ ༤.

ཆ་མེཐ་གཎང༌།

/ཆ་མེ་ཎང/ (བ)

ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག
ཆ་བྷཚུངཥ།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆ་

ནཥ།

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཆོག་ཏབྷ་གྱི་ཞུ་ཕ་ཟདི་ཆ་མེཐ་
ཆ་མེཐ་ཕཎང༌།

/ཆ་མེ་ཎང/ (བ)

ཆ་རྫོགཥན།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཆ་མེཐ་

ཆ་ཕཝག

(རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་

ཆ་ཙང༌།

/ཆ་ཙང/ (ཁྱཐ)

/ཆ་ཕཝཟ/ ༢. (བ)

(རྫོང) ཟུཡ་མབྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་

/ཆ་ཚེ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངོཥ་ལུདྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་ལཱི་ཆ་
ཕཝག་ཐྫོ།

(རྫོང) ཆཐ་ལཱིཥ་མེཐ་ནཡ་ག་

ཆ་ཟྫོག

ཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་གི་ཏཕ་ཆཥ་ཆ་
ཆ་ཙཐ།

(རྫོང) ཆ་ཟཇོག་ཐང་

ཐང་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཆ་ཕཝག་

སྦྱིདྷ་ན་ཟདི་ཆ་མབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

ཙང་ཅིག་ཉོ་ཡི།

/ཆ་ཕཝཟ/ ༡. (མིང)

ཕཝག་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཟདི་ཆ་མེཐ་འ་མེཐ་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཆ་མབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆ་ལཥ་ཙངབྷ་སྦེ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་ལྫོག་ཐང་ གདྷ་རྒྱ་ཚུ་ལཱི་ཆ་

ལྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟུང་སྦེ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལྷབྷ་
ཆ་མབྷ།

/ཆ་རྫོན/ (ཁྱཐ)

སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཟདི་ཆ་མེཐ་ཕཎང་ནུག
/ཆ་མེ་འ་མེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆ་ཟདྲ་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཆ་རྫོགཥན་

གཎང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆ་མེཐ་ཕཎང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)
ཆ་མེཐ་འ་མེཐ།

/ཆ་ཚུང/ (ཁྱཐ)

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་གཐྫོང་གི་སྤཡ་གཞི་ཆ་བྷཚུངཥ་

གདྷཥ་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཆ་མེཐ་གཎང་
གཎང་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང) ངེཥ་ཏིག་མེདྷ་ནཡ་པྫོ་ཙྫོཐ།

(ཐཔེ) གདྷབྷ་གཤིཥ་ཀྱི་ཆ་ཙྫོཐ་ལཛྷ་ཐ་ཆཡན་རྐྱཕ་

(མིང) (རྫོང) ངེཥ་ན་མེཐན། (ཐཔེ) མིའི་

ཚེ་ཟདི་དྷབྷ་ཤི་ཟྫོང་ག་ཆ་མེཐ།

(རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་ཆ་ཙྫོཐ་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

མེཐན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་ཟདི་ལཱི་ཆ་མེཐ།
/ཆ་མེ/ ༣. (མིང)

/ཆ་ཙྫོཥ/ ༡. (མིང)

/ཆ་ཟྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཆ་ཟདུཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ང་ཀྲོང་གཥཡ་ཆ་ཟྫོག་རཥ་ཨིདྷ།
ཆ་འྫོཐ་རྒྱུཥ་འྫོཐ།

(རྫོང) རིང་ཙཐ་ཐང་རྒྱ་ཁྱོདྷ་ར་

/ཆ་འྫོཥ་རྒྱུ་འྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱུཥ་

ཆ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རབྷ་སྫོར་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཆ་ཙཐ་ཟདི་

ལཱི་ཆ་འྫོཐ་རྒྱུཥ་འྫོཐ་ཀྱི་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཆུང་ཡ་ཆུང་བྷཥ།
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ཆ་རུ།

/ཆ་རུ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ་རུ་སྦེ་

ཆག

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་
/ཆ་ཡྫོ/ (མིང)

གྲུབྷཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆག་ནི/ཐྫོ/འཡ་ཥྫོ་ནུག (ཐཔེ)

(རྫོང) ཡང་ཐང་ཟཆབྷ་ཎྫོག་

ཐཀཡ་འྫོར་ཅིག་ཆག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཎྫོ་ཐང་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཆ་
/ཆ་ལཱི/ ༡. (མིང)

ན་བྷཡ་ཟཕཕ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆག་ནི/ཐྫོ/འཡ་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོའི་

(ཐཔེ) ཅ་ར་གི་གོང་ཙཐ་ཚུ་ཧ་ཙི་ཅིག་བྷཡ་ཆག་ཥྫོ་

ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་ཡ་ཟགྱོ་རཱིང་ཡང་

ནུག

གི་ཆ་ལཱིགཥ་ཕསྒྲིག་ཐགོ།
/ཆ་ལཱི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

/ཆ་ཤེ/ (མིང)

ཕ་ཐང་གླང་ལཱི་ཆག་བྱིདྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
ཆག་ཐཀྲུབྷ།

(རྫོང) འདྷ་རག་ཐང་ཟུཡ་ཆ་

/ཆ་ཤེ་ཅེདྷ/ (མིང)

ནུག

(རྫོང) འདྷ་རག་འྫོཐ་

ཆག་ཁུག

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རགན་ཟདི་བྷཛུཕ་བྷྫོའི་ཆ་ལཥ་ཅདྷ་
ཨིདྷ།

ཆ་གསུབྷ།

/ཆ་སུབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕཅག་ཐཀྲུབྷ་

/ཆ་ཁུ/ (མིང)

(རྫོང) དྷང་དྷ་ཆག་བླུགཥ་ཏེ་

རྟའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་བྱིདྷ་མི་ལཱིང་

ཏག་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྟའི་ཆག་ཟདི་ཆག་

(རྫོང) གཎྫོཡ་ཕཅོཥ་

ཁུག་དྷང་བླུགཥ་བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་ཟཕྫོ་ཕཥ།

རིབྷ་ཟགྲོ། (ཁ) གཎྫོཡ་བྷ་ཆ་གསུབྷ་ཟེཡ་བྷཆོཐ་ཡུར་
གོང་བྷ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་གཎྫོཡ་བྷ་ཆ་གཅིག་ ཕྫོགཥ་

ཆག་གྲུབྷ།

/ཆ་གྲུབྷ/ (མིང)

ཆག་ཆག

/ཆ་ཆ/ ༡. (མིང)

སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་ན།

སྐྱོང་ཕཅུ་ནྫོཡ་ཕསྔོ་ཕའི་གཎྫོཡ་བྷ་ཆ་གཅིག་ རིགཥ་
དྲུག་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐང་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་གཎྫོཡ་ནི་ཅིག

ལཱི་ཕསྔོ་ཕའི་གཎྫོཡ་བྷ་ཆ་གཅིག་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ གཎྫོཡ་

/ཆ་ཆ/ ༢. (མིང)

བྷ་ཆ་གསུབྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷཐ་རཥ་དྲག་

(ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

(ཆོཥ) ཏརཛྷ་མི་རྫོང་ནིའི་

(རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཎྫོཡ་ཕའི་

སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཆུ་ཆག་

ཏཕཥ་ཆ་གསུབྷ་ཅིག་གཎང་ཐགོ་ནཥ།
/ཆ་སུབྷ/ ༣. (མིང)

/ཆ་ཀྲུབྷ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་འྫོར་ཟདི་ཆག་ཐཀྲུབྷ་འཡ་ཥྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་རྐང་རག་ཚུ་ཨིདྷ།
ཆ་ལཥ་ཅདྷ།

(རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ལྫོ། (ཐཔེ)

/ཆ/ ༣. (མིང)

ཀྱི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཱིགཥ་ཟདྲ་ཕཥ།
ཆ་ལཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གོང་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཆ/ ༢. (བ)

ཡྫོགཥ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
ཆ་ལཱིགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤེར་ཐང་

པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་ཏེ་ཕབྷ་ཕྱིབྷ་སྦེ་

ཆ་རུ་ལཱི་ཏི་རཱི་ཁར་ལྔ་རུ་ཨིདྷ༌བྷཥ།
ཆ་ཡྫོགཥ།

/ཆ/ ༡. (བ)

ཆག་ཟེཡ་གཎྫོཡ་ཏེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།

(ཆོཥ) གཎྫོཡབྷ་ཆ་གསུབྷ་གཎང་

ཆག་དུབྷ།

ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སིར་སྙདྷ་ཐཀྲོག་ཏངཥ་ཅིག

/ཆ་དུབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཆག་ཆག་ནའི་དྲ་དུབྷ། (ཐཔེ) ཤེར་ཆག་དུབྷ་ཚུ་ཟཐུ་
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བྷ་ཕཀོ་ཕ་ཅིདྷ་རྐང་བྷཡ་ཟུག་ཟྫོང་།
ཆག་ན།

/ཆ་ན/ (མིང)

སེབྷཥ་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་བྷྫོ་

(རྫོང) ལུ་ལ་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་

ལཱི་སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕསབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྒོགན་ཆག་ན། རྩྭ་ཆག་
ན། སྤྫོཥ་ཆག་ན། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ནཐ་

ཁཡ་ཟཕཕ་ནི། (ཁ) ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བ་ཅིག་

ཙྫོཐ་ཆག་ན་གཅིག་ལཱི་ཏི་རཱི་སུབྷ་ཅུ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཆགན་ཕྱི།

/ཆན་ཕྱི/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡུར་ཅིག་གི་ཏྫོག་

/ཆཟ/ ༢. (བ)

ཤིང་གུ་ཆགཥ་ནུག

(རྫོང) ཆུབྷ་རྡུངབྷ་ཐ་ཆུབྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ལཱིཥ་

/ཆཟ/ ༤. (བ)

གྱི་བྷགུ་ཐང་བྷཇུག་ཕྫོག་སྟེ་ཕྱི་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་

ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་བྷྫོའི་པྫོཛྷ་དྷང་ཧ་ལཱི་

ཕཝག་ནུག

གཟུགཥ་ཁཡ་ཧ་ལཱི་ཆགཥ་ནུག

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཐ་དྷང་ཆགན་ཕྱི་ཟདེགཥ་
ཆགན་ཕྱི་གཅཐ།

/ཆན་ཕྱི་ཅེ/ (བ)

ཆགཥ་ནི། (ཁ) ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

/ཆཟ/ ༥. (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོཐ་ཥ་གཞི་ཕཙུགཥ་

ཆུབྷ་དྷང་རཥ་ཆགན་ཕྱི་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ)

ནི། (ཁ) ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་གཞི་

གྱི་ཆགན་ཕྱི་གཅཐ་ཐྫོ།

ཆགཥ་རྐྱཕ།

ཆགན་ཕྱི་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཆུབྷ་
ཆགན་ཕྱི་ཕཅཐ།

/ཆན་ཕྱི་ཅེ/ (བ)

གཥཡན་ཆགཥ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

གསུབྷ་ལཕ་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་

ནུག

/ཆན་ཕྱི་ཅི་ཎྫོ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གོ་ར་ཚུ་ཧུབྷ་ཏག་ཏ་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཉིཥ་ལཕ་

(ཟཐཥ) (རྫོང)

ཆགན་ཕྱི་གཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆགན་ཕྱི་ཕཅཐ་

ཆགན་ཕྱི་སྤྱི་ཎྫོ།

/ཆཟ་རྐྱཕ/ ༡. (བ)

ལྗིཐ་ཕཀར་ཏེ་ཐབུཡ་ནི། (ཁ) ཆགཥ་རྐྱཕ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གོ་ར་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་

(རྫོང) ཆགན་ཕྱི་

ཆགཥ་རྐྱཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

དྷང་རཥ་ཆགན་ཕྱི་ཕྱི་བྷ་ཕྱི་བྷ་རུཐ་ཀྱི་སྤྱི་ཎྫོ་ཐང་ས་

/ཆཟ་ཅཕ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཀཕ་ནཱུ་

ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆགན་ཕྱི་སྤྱི་ཎྫོ་ཟདི་ཆང་

ལཕ་ཚིགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཀཕ་ནི། (ཁ) ཆགཥ་རྐྱཕ་

ཆག་ཡྫོ།

ལཱི་ཕཀཕ་ནཱུ་ཆགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཀཕ་ཐགོ།

ཕམྫོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

/ཆག་ཡྫོ/ (མིང)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

(རྫོང) རབྷ་ཐང་ཐཀཡ་འྫོར་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཆག་ཆག་ནའི་ཡག་ཡྫོ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་

ཆགཥ་ཏངཥ།

འྫོར་ཆགཥ་ཡྫོ་ཚུ་ཕགཥ་སྙིགཥ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་
/ཆཟ/ ༡. (བ)

(རྫོང) ཆགཥ་

ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་གྱི་ཆགཥ་ཏངཥ་ཟདི་ལུགཥ་ཡ་

བླུགཥ།
ཆགཥ།

/ཆཟ་ཏང/ (མིང)

ལུགཥ་ནཥ།

ཆགཥ་ཏྫོགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)
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/ཆཟ་ཏྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཛུར་ཟགྱོ་
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ཥཡ་མེཐ་ནཡ་ཏྫོགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག
ཆགཥ་སང༌།

ཆགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་བ་ཕ་ལཱི་ཆགཥ་

(རྫོང) ཡང་ཕྫོགཥ་ལཱི་

/ཆ་སང/ (མིང)

ཞེདྷ་ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཆགཥ་ནི་ཐང་གཝདྷ་ཕྫོགཥ་ལཱི་སང་ནི་ལཱི་སཕ་

ཆགཥ་ཡཕཥ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ལྷུང་མི་
/ཆ་་སང་ཆོ་རི/ (མིང)

ནཥ།

ཆགཥ་ལཱིགཥ།

(རྫོང)

ཐཕང་ཙཐ་གུ་སྫོཐན་ཐ་ལཱི་ཡང་གཝདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཉེ་

ཆགཥ་ཥ།

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆགཥ་སང་ཕྫོགཥ་རིཥ་ཟཕཐ་ནི་
(རྫོང) ཞེདྷ་ཆགཥ། (ཐཔེ)

དུཥ་མི་ཟབྱུང་།
ཆགཥ་བྲར།

/ཆག་བྲེ/ ༡. (མིང)

ཡ་སྤངཥ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཆགཥ་མི་ཆགཥ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ལྫོཡ་ཥ། (ཐཔེ) ངེའི་

སེབྷཥ་ཆགཥ་ཥ་བུབྷྫོ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཨིདྷ།
/ཆཟ་ཥ/ ༣. (མིང)

ཥ་ཤིང་ཁཡ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཆགཥ་ན་ག་

/ཆ་མི་ཆ/ (ཁྱཐ)

ཆགཥ་སེབྷཥ།

(རྫོང) ཡུར་

/ཆག་ཚུཥ/ (མིང)

ཆང༌།

(རྫོང) ཡུར་ལཱི་

/ཆང/ (མིང)

(རྫོང) ཡ་ཕཟི་ཚུགཥ་ནིའི་ནུཥ་ན་

འྫོཐ་མི་ཧ་ཡག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ) སིང་ཆང་། སང་
ཆང་། ཧ་ཡག་ཚུ། (ཐཔེ) ཆང་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་

(རྫོང) ཆགཥ་ཏངཥ་

གཟུགཥ་ཁཡ་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆགཥ་ཚུར། ཁྲོབྷ་

ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ།

ཆགཥ་ཚུར། ཐགོདྷ་ན་ཆགཥ་ཚུར། (ཐཔེ)

/ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆུང་ཀུའི་

རིགཥ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་

གཡུཥ་ཀྱི་ཐགོདྷ་ན་ཆགཥ་ཚུར་ཟདི་སྤྫོ་ཎྫོ་ཅིག་གུ་

ཕསྡུ་ཕཝག་ཐ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཆཟ་ཞེདྷ/ (མིང)

/ཆ་སེབྷ/ (མིང)

སྤང་ཐགོ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ང་ལཱི་སེབྷཥ་ཆགཥ་མི་ཆགཥ་བྷྫོ་ཡའི་
ཆགཥ་ཚུར།

(རྫོང) སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) བ་ཆགཥ་

ཆགཥ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་ཆགཥ་སེབྷཥ་

གཝདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་ཆགཥ་ག་མི་ཆགཥ་ག་ཟེཡ་ཕའི་
ཟཕཐ་གཝག་ལཱི་ཕལ་ཐ།

(རྫོང) ཕཕཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ།

(ཐཔེ) གདྷབྷ་གྲུ་ཆགཥ་ཥ་ཏང་སྦེ་ཟདུག

དྷང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཆགཥ་ན་དེ་བྷ་ཞི་ཕ་ཅིདྷ་ཕདེ་ཕའི་

ཆགཥ་ཞེདྷ།

/ཆཟ་ཥ/ ༡. (མིང)

/ཆཟ་ཥ/ ༢. (མིང)
/ཆག་ན/ (མིང)

(རྫོང) ཆགཥ་ཚུར་

ཆགཥ་ཚུར་སྐོཡ་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

ལཱའི་གོ་སྐཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྱིདྷ་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ)

ཆགཥ་ན།

/ཆཟ་ལཱི/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གདྷཥ་ཟདི་གི་

རིང་ཕྱེ་སྟེ་ཡང་གི་མི་ལཱི་གའྫོ་སྒྱུའི་སྒོ་རཥ་གའྫོག་

མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) ཆགཥ་ཏངཥ་

ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) རྫོང་གི་ཆགཥ་ཡཕཥ་བྷཇར་ཐགོ་

ཟདི་ཆགཥ་སང་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ།
ཆགཥ་སང་ཕྫོགཥ་རིཥ།

/ཆཟ་ཡཕ/ (མིང)

ཆང་ཀུ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ལྫོཡ་ཏེ་

/ཆང་ཀུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆང་ཐཕྫོག་ནིའི་ཀུཛྷ།

(ཐཔེ) ཆང་ཀུ་ཟདི་ཙཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་ཅིག་ཟདུག
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ཆང་ཐཀྲོག།

/ཆང་ཀྲོ/

(མིང) (རྫོང) ཆང་ཟཐུང་ཞིདྷབྷ་

(ཐཔེ) ང་ཧ་ལཱི་ཆང་ཆུང་མེདྷ་ བུ་ཐེངཥ་གསུབྷ་

རཥ་སཐ་ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་མི། (ཐཔེ) ཆང་ཟཐུང་

གསུབྷ་རུའི་ཧ་ན་ལཱི་མེཥ་མེཐ་བྷ་ཕསྐྱུཡ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཆང་ཐཀྲོག་རྐྱཕ་མི་ཟདི་ཆ་ཡྫོགཥ་མི་
ཐགཟ།

ཆང་སྐོར།

/ཆང་ཀོཥ/ (མིང)

ཆང་བྷཆོཐ།

(རྫོང) ཆུབྷ་གྱི་ལྫོ་ར་

ཟགྲོ། ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཕུཐ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
ཆང་བྷ་ཟཐུང་ནའི་ཧེ་བྷ་འཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཆང་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤུར་བྷ་ཆུ་ཐང་གདུ་སྟེ་ཟཐུང་ནི་

བྷཆོཐ་ཕུར་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

འྫོཐ་ནའི་ཆང་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཝང་གིཥ་ཆང་སྐོར་ལུ་
ཆང་ཁང༌།

/ཆང་ཁ/ (མིང)

ཆང་གཉེཡ།

(རྫོང) ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཆང་ཐཐ་ཅདྷ།

(རྫོང) ཆང་གི་བྫོ་

ཕཝག

ཆང་དུག

(བྷ/ཐ/) (རྫོང) ཆང་

ཆང་དུག་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
ཆང་དྲི།

རིཥ་ཟཕཐདྷ་ཆང་ཟགྲང་ནི་བྷཥ།
/ཆང་ཟགྲང/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཆང་

ཆང་དྷཐ།

(རྫོང) ཆང་ཕམྫོ་ནིའི་རྒྱུ་ཀཡ་

(རྫོང) ཆང་ལུ་ལ་ཟཐུང་

ན་ཅིདྷ་ཆང་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ནི་འྫོཐ།
ཆང་བྷནཱུབྷ།

ཕཞྫོ་ཕའི་ཆང་ཟདི་ཞིབྷ།

/ཆང་ཆུང/ (ཁྱཐ)

/ཆང་ནཱུ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷཐ། (ཐཔེ) ཆང་ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཟཐུང་

ཐང་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆང་རྒྱུ་ཀཡ་གྱིཥ་
ཆང་ཆུང༌།

(རྫོང) ཆང་གི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) ཀླུ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁ་རཥ་རྫོག་ནི་ཐང་བྷགུ་དྷ་ནི་ར་

ཁོ་ཆང་ཟགྲངཥ་ཏེ་རབྷ་ཁཡ་ར་སྫོཐ་ནུག
/ཆང་རྗུ/ (མིང)

/ཆང་དྲི/ (མིང)

བྷཆོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཆང་དྲི་རུག་ཥ་མེཐ།

ཟགྲང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆང་ཟགྲངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)
ཆང་རྒྱུ།

(རྫོང) ཆང་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

/ཆང་དུ/ (མིང)

ཟཏྫོཕ་ནའི་དུག (ཐཔེ) ག་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་ཆང་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་

གིཥ་ཡ་ཕཟི་ནི། (ཁ) ཆང་ཟགྲང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་
ཆང་ཟགྲངཥ

(རྫོང) ཆང་

(ཐཔེ) ཆང་ཐཐ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཟདི་ག་གིཥ་འང་ཆ་མི་

གཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ལུ་ལ་ཟཐུང་མི་ཚུགཥ།
/ཆང་ཟགྲང/ (བ)

/ཆང་དེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

བྷཙབྷཥ་ཙྫོཐ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟཐུང་མི།

ལྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆང་

ཆང་ཟགྲང།

(རྫོང) ཆང་ཕཐག་

གཉེཡ་གཉིཥ་ཕཝག་ཅི།

གཝྫོདྷབྷ་ཚུ་ཆང་ཁང་དྷང་ཟཛུར་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཆང་ག་དྲ/ (ཁྱཐ)

/ཆང་གཉེ/ (མིང)

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) བྷཚཡ་ཅུབྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆང་

ཕམྫོང་ཥ་ཐང་ཟཐུང་ཥའི་གང་མིག (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་
ཆང་གཡ་དྲགཥ།

(རྫོང) ཆང་བྷ་ཟཐུང་

ནའི་ཧེ་བྷ་བབྷ་ཐང། ཡི་ཐབྷ། ཐནཟ་ཕྫོ། བྷཁཟ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་པཕཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་ཆང་གི་གླུབྷ་

ལ་ཟཐུང་བྷཥ།

/ཆང་ཆོཥ/ (མིང)

/ཆང་བྷནཱུབྷ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཆང་ལཱི་ཟགྱུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟབྱུ་ཕམྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

(རྫོང) ཆུང་ཀུ་ཐང་ཟདྲ།

པཕཥ་ཕཎཕ་སྟེ་ཨེཕ་ཕཝག་ནི། (ཐཔེ) ཆང་ཕམྫོ་
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ཞིདྷབྷ་རཥ་སྤུཥ་རྩ་སྦེ་བྷནཱུབྷ་ཕཝག་ཐགོ།
ཆང་སྤགཥ།

/ཆང་ན/ (མིང)

སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

(རྫོང) ཆང་ཐང་གཅིག་

དྷངཥ་ན་ཆང་གཝཥ་རྐྱཕ་ཤེཥ་མི་གངབྷ་མིདྷ་

ཁཡ་ཞ་ནི་གི་སྫོ་སྒྱེཥ་ཐང་། ལ་སྐབྷ། ཨེ་རཥ་ར་

ཟདུག

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆང་སྤགཥ་ཨེ་རཥ་ཀྱིཥ་ཕཏུཕ་
ནཥ།

ཆང་ཕུཐ།

/ཆང་ཕུཥ/ (མིང)

ཆང་ཟེ།

(རྫོང) ཡང་བྷ་ཟཐུང་ནའི་

ཆང་ཟེ་གུ་རཱི།

ཆང་རིགཥ།

(རྫོང) ཆང་གི་ཟབྱུ་ཕམྫོ་

ཟདུག

པཕཥ། (ཐཔེ) ཆང་རྩི་བྷང་ཉུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཎཕ་
ན་ཅིདྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཆང་ཞིབྷ།
/ཆང་ཙང/ (མིང)

ཆང་ར།

/ཆང་ར/ (མིང)

(རྫོང) ཆང་ཕཝག་ཥའི་

ཆང་ཕལར་རྐྱཕ།

(རྫོང) སང་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་

/ཆང་ཤེ་ཅཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཆང་ག་ཏེ་འྫོཐ་ཥཡ་ཕལར་ཡི་ཡ་ཟཐུང་ནཡ་

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གཥཡ་སྒྲུཕ་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆང་ཕལར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)
ཉིདྷ་བྷཙདྷ་མེཐ་ནཡ་ཆང་ཕལར་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནའི་ཆང་ཐང་ཟཚཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ག་ཡ་ཡཕ་

ཆང་ལྷ་སི་སི།

གཥར་ལྷྫོང་ཥཡ་ཆང་ཟཚཡ་ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།་
/ཆང་གཞེ/ (མིང)

/ཆང་ལྫོ/ (མིང)

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཀྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་ཥཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཟཕག་ནི་འྫོཐ་

ཆང་གཝཥ།

ཆང་ཕལྫོ

(རྫོང) ཆང་གི་རིདྷ། (ཐཔེ)

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཡ་ཆང་ཁྲོ་གི་དྷང་ལཱི་ཆང་ཕལྫོ་

ཆང་ཕསྐོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་རབྷ་ཟདི་ཡ་རག་ལུདྷ་
/ཆང་ར/ (མིང)

/ཆང་རིདྷ/ (མིང)

གྱིཥ་ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་ཏཕ་ཙང་དྷང་གི་ཅ་

ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐདྷ་

ཆང་ཟཚཡ།

ཆང་རིདྷ།

ནའི་ཁུ་ཕ་ཐང་ཚིགཥ་བྷ་ཚུ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་ཕའི་ཙཡ་

(རྫོང) ཆང་ཕསྐོར་ནིའི་་ཐྫོདྷ་

ཟཏཕ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ཆང་གི་ཐབྱེ་ཕ་བྷ་

ཆང་རིདྷ་ཟདི་ག་གིཥ་སྫོཐ་ནི་སྫོ།

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཆང་ཙང་དྷང་ལཱི་ཆང་དུབྷ་གྲ་བྷ་ཟདྲཛྷ་
ལུ་ལ་ཟདུག

/ཆང་རི/ (མིང)

ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ) ཆང་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཆང་རིགཥ་ལུ་ལ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷནཱུབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎཕ་ནའི་སདྷ་

ཆང་ཙང༌།

(རྫོང) ཆང་ཟེ་ཐང་

ཟཕཐ།

ཟཕཐ་རཱིང་ཆང་བྷ་ཟཐུང་ནའི་ཧེ་བྷཡ་ཆང་ཕུཐ་གཎྫོཡ་
/ཆང་ཙི/ (མིང)

/ཆང་ཟེ་གུ་རཱི/ (མིང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཆང་ཟེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་བྷ་

སྲུངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཕུཐ་སྦེ་ཕུར་ཕའི་ཆང་། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

ཆང་རྩི།

(རྫོང) ཆང་ཡང་ཟཐུང་སྫོཐ་མི།

(ཐཔེ) ཧན་ཆང་ཟེ་ཟདི་གིཥ་ཆང་ཐཀྲོག་རྐྱཕ་བྷཥ།

ཧེ་བྷཡ་བབྷ་ཡིཐ་ཐབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཐང་ཆོཥ་སྐྱོང་

ཐགོ།

/ཆང་ཟེ/ (མིང)

/ཆང་ལྷ་སི་སི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆང་བྲྫོཛྷ་

གཡ་དྲགཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཆང་ལྷ་སི་སི་ཟདི་ག་དེ་

(རྫོང) གཐངཥ་རིངབྷྫོ་

ཅིག་ཟཐུང་རཱིང་ཟགྲངཥ་ནི་མིདྷ་ཟདུག
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ཆངཥ་བུ།

/ཆང་བུ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧ་ཁབྷ་སྤཡ་རི་གང་

ནཡ་ཆཐ་ཆཐན་ཨིདྷ།

ཕཅབྷཥ་ཏེ་བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ་སྦེ་གཎང་ནིའི་རཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཆེ་ཆེན/ ༢. (ཁྱཐ)

ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ཆངཥ་བུ་གཅཐ་ཐགོ།
ཆངཥ་བུ་ཕརྒྱ་རྩ།

/ཆང་བུ་རྗ་མ/

ལྷཕ་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན།

(མིང) (རྫོང) ཆངཥ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱོཐ་སྫོཕ་ཁང་དྷང་་ཆཐ་ཆཐན་ཕཟུབྷ་

བུ་ཕརྒྱ་ཏབྷ་ན་ཕཞྫོ་སྟེ་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོ་ལཱི་

ཅིག་ཟདུག

ཕསྔོ་ནིའི་གླུཐ་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ཆང་བུ་ཕརྒྱ་རྩ་

/ཆེ་ཆེན/ ༣. (ཁྱཐ)

གཎངབྷ་ཐ་ལཱི་ཆངཥ་བུ་ཕརྒྱ་གཅིག་ཕཞྫོ་ཐགོན་
ཨིདྷ།
ཆཐ།

/ཆེ/ ༡. (མིང)

/ཆེ/ ༢. (མིང)

ཕཡ་ཐཔེ་ཆ་ལུ་ལ་ཆཐ་ཆཐན་འྫོཐ།

(རྫོང) རངབྷ་སྦེ་མེཐ་ནའི་

/ཆེ་ཆེན/ ༤. (ཁྱཐ)

ཆཐན་ཅིག་རཥ་ཕརྒར་མིདྷ་ཟདུག

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ཐང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་

ཆཐ་ཏྫོ།

ཆཐ་བྷཏཟ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་བྷ་

ཆཐ་ཟཐུཥ།

ཚུགཥ་ནཡ་ཕཡ་དྷ་རཥ་ལཱིཥ་ནི། (ཁ) ཆཐ་

ཆཐ་ན།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་

(མིང) (ཆོཥ) མེཐ་ནའི་བྷཏཟ།

/ཆེ་ཐུཥ/ (མིང)

/ཆེ་ན/ (མིང)

ཆཐ་བྷ་ཆཐ།

ན་ཚུ་ཐྫོག་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕྱེང་

(རྫོང) ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་

(རྫོང) ཉེཥ་ཆཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆེ་བྷ་ཆེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཙང་བྷ་ཙང་།

(ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་ལུདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ ཏི་རཱི་

བྷའི་ཏགན་ཆཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཆཐ་བྷ་ཆཐ་ཕལ་ཐགོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆཡན་ར་

ཆཐ་མི།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་རྒྱུདྷ་རྫོགཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) ཆཡན་

/ཆེ་མི/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་

ལཱིཥ་མི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཆཐ་མི་ཟདི་ག་སྫོ?

ཆཐ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

/ཆེ་ཆེན/ ༡. (ཁྱཐ)

/ཆེ་ཏ/

ནའི་ཆཐ་ཟཐུཥ་ཉིདྷ་རུཡ་ཏི་རཱི་ཕརྒྱ་རུ་ཕཎཕ་ཅི།

ཐཔེ་ཆ་ལུ་ལ་ཆཐ་ཥྫོ་ཡི།

ཆཐ་ཆཐན།

(རྫོང) ཆཐ་སྫོཐ་འྫོཐ་མི་ཚུའི་ཏྫོ།

ནའི་ཉེཥ་བ། (ཐཔེ) འུཡ་ལཱ་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་

/ཆེ/ ༥. (བ)

/ཆེ་ཏྫོ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུའི་ཆཐ་ཏྫོ་ཚུ་རྒནྫོ་ལཱི་ཕུར་ཡི།

རིཥ་སྫོཕ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཧ་ལཱི་གཅིག་ཆཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཆེ/ ༤. (བ)

(རྫོང) ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཐྫོག་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) ཕྱེང་བྷའི་ཏགན་ཟདི་ཆཐ་

ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན། (ཐཔེ) ཐ་
/ཆེ/ ༣. (བ)

(རྫོང) རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་

ཕཡ་དྷ་ལཱིཥ་ལཱིཥན། (ཐཔེ) ང་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་བྷ་ཟགྱོ་

གདྷཥ་སྟངཥ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕརྒྱ་གཅིག་གིཥ་
ཆཐ་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ཐང་། ཐཔེ་ཆ་

/ཆེ་མི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཐྫོག་ཟགྱོ་མི། (ཐཔེ) ཟཕྱེངབྷ་

གྱི་ཏགན་ཆཐ་མི་རྫོག་ཥྫོཡ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) རངབྷ་སྦེ་

མེཐན། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕརྒྱ་གཅིག་གིཥ་བྷ་རང་
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ཆཐ་ལཱིཥ།

(རྫོང) བྷ་ཙང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཆེ་ལཱིཥ/ (མིང)

ཕལར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་བླུག་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག

(ཐཔེ) ངེའི་ཅ་ར་ཚུ་ཆཐ་ལཱིཥ་མེཐ་ནཡ་ཟཕག་ལྫོག

ཆཐ་ལྷག

/ཆེ་ལྷ/ (མིང)

ཆཕ་བླུགན།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཆཐ་ཆཐན་

ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཆཕ་བླུགན་ག་ཨིདྷ་དྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་ལཱི་ཚེཥ་གྲངཥ་ཆཐ་ལྷག་མིདྷ་
ཆཕ།

/ཆཕ/ (མིང)

(རྫོང) གྲྭ་ཙང་གི་

ཙྫོགཥ་གྲར་ལཱི་ཆཕ་དྲང་ནིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟཕག་མི་

ཐང་ལྷག་ལྷགན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་
ཟདུག

/ཆཕ་བླུན/ (མིང)

ཆཕ་ཟཕངཥ།

/ཆཕ་ཟཕང/ (མིང)

(ཆོཥ) (ཞེ)

ཟཕངཥ་མི་སེཡ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) (ཞེ) འྫོདྷ་ཆཕ། (ཐཔེ)

བྷཆོཐ་མེ་ཕུར་ཞིདྷ་དྷ་ཆཕ་བྲྫོདྷ་ནི་བྷ་ཕརྗེཐ།
ཆཕ་ཁུང་།

/ཆཕ་ཁུང/ (མིང)

ཟདྲ།

ཆཕ་ཕགྲེཥན།

(ཆོཥ) གཡུཡ་ཕ་ཐང་

/ཆཕ་སྒྲེཕ/ (མིང)

ཆཕ་བྲྫོདྷ།

(རྫོང) (རྙིང) གྲྭ་ཙང་

ཙཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་རྩྭ་ཀུ་ལའི་པྫོཐ་ཁ་ཕཅིངཥ་ཏེ་

གྲོར་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྫོང་དྷང་ལཱི་ཆཕ་ཕགྲེཥན་
ཆཕ་ཆུ།

/ཆཕ་ཆུ/ (མིང)

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་གུ་ཆཕ་
བྲྫོདྷ་ཅིག་ཟདུག

(རྫོང) (ཞེ) ཆང་གི་ཞེ་ཥ།

ཆཕ་ཙི།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཆཕ་ཆུ་ཕཞེཥ་ནུག

ཆཕ་ཆེཕ།

/ཆཕ་ཆེཕ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྫོ་གཝདྷ་གྱིཥ་གོ་

ཆཕ་ཟྫོག

ཆཕ་རིར།

བྫོ་ཆཕ་ཆེཕ་ཅིག་སཕ་ནི་ཟདུག
/ཆཕ་ཆོཕ/ (ཐབྱེ)

ཆཕ་ཎྫོག

/ཆཕ་ཎྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་

/ཆཕ་རི/

(རྫོང) བྷངཟ་ཟྫོག་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཆུ་བུབྷ་

/ཆཕ་ཤུཕ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཆཕ་བླུགན་

གི་ཆཕ་བུབྷ་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ།
/ཆཕ་ཤུཕ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥ་

(ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་

ཆཕ་ཆུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་ནིའི་སྫོཐ།
ཆཕ་ལྫོག

རྒཥ་ཀྱི་ཆཕ་ཎྫོག་ཟདི་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཟཁྱུ་ཕཝག
/ཆཕ་བླུ/ (མིང)

/ཆཕ་ཟྫོ/ (མིང)

ཆཕ་ཤུཕཥ།

ན་ཕཎང་སྟེ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་
ཆཕ་བླུག

(ཆོཥ) སྐུ་ཕཅིང་ཐང་། ལྷབྷ་

ཐབྱིཕཥ་ཟླུབྷ་བུ་ཟཙབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

མི། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཆུ་སཥ་སཥ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཆཕ་ཆོཕ་
སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་ཐྫོ།

/ཆཕ་ཙི/ (མིང)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསབྷ་ནི་གི་ལཱིང་ཟཛིདྷ།

བྷ་གོཛྷ་ཅིག་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་
ཆཕ་ཆོཕ།

(ཆོཥ) ཙྫོགཥ་ཐང་

བྷཆོཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ཆཕ་བྲྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གི་ཙྫོགཥ་གྲར་ལཱི་ཆཕ་དྲང་ནིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་རཥ་
ཅིག་ཐང་ཕཐ་ཅི།

/ཆཕ་བྲྫོཥདྷ/ (མིང)

/ཆཕ་ལྫོ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཕཀཟ་ལྫོག

(ཐཔེ) བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་རཥ་སྐྱིཐ་སྡུག་གི་ཆཕ་

(ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཁ་

ལྫོག་ཅིག་གདྷང་ནུག
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ཆཕ་སྲིཐ།

/ཆཕ་སི/ (མིང)

ཟདྲ།

ཆཕ་གཥང་།

(རྫོང) (ཞེ) རྒྱར་སྲིཐ་ཐང་

/ཆཕ་ཥང/ (མིང)

ཆཡ་སྤྲིདྷ།

(རྫོང) ཡང་གི་

གདྷག་དུང་དུ་སྦེ་སྤུཡ་ནུག
ཆཡ་བྱི།

གཉིཥ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ཥ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

(རྫོང) ཧ་

ཆཡ་ཟིབྷ།
དེཥ།

(རྫོང)

གཟུགཥ་ཁཡ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནི་
སྦེ་ཕཥག་ཕཝག་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།
/ཆ་ཀཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཆཡན་གཟུགཥ་

/ཆ་ཁེཕ/ (མིང)

ཟདྲ།

ཆཡ་རྒྱུདྷ།

/ཆཡ་རྒུཥདྷ/ (མིང)

ཆཡ་དུཥ།

/ཆ་དུཥ/ (མིང)

/ཆཡ་ལུ/ (མིང)

ཆཡ་ཤུགཥ།

(རྫོང) ཆཡ་ཕཀཕ་ཐང་

(རྫོང) ཆཡན་རླུང་ཐང་

(རྫོང) ཆཡ་ཕཀཕ་ཐང་

/ཆཡ་ཤུ/ (མིང)

(རྫོང) ཆཡན་གི་བྷང་

ཙཐ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་དྷང་ཆཡ་ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ་
ཟདུག

(རྫོང) ཆཡན་བྷ་ཆཐ་

ཆཡན།

/ཆཡན/ (མིང)

(རྫོང) དྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་

ཟཕཕ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་རཥ་ཆཡན་ཟཕཕ་ན་
ཅིདྷ་ཥ་གཞི་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥན་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཆཡན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དུཥ་ཅི་ཆཡ་ཆུ་བྷ་ཐཀོདྷ།

/ཆ་རླུང/ (མིང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཆཡ་ལུཕ་ཕཀཕ་ཐགོ།

དྷངཥ་ན་ཆཡ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ན་ཡ་རྐྱཕ་བྷཥ།
/ཆ་ཆུ/ (མིང)

ཆཡ་རླུང༌།

ཆཡ་ལུཕ།

ནཡ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ཥཡ་སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་
ཆཡ་ཆུ།

(རྫོང) ཆཡན་གི་ཟིརན།

ག་ཡ་མེཐན་གཎངབྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཆཡ་ཕཀཕ་ཕཀཕ་ནི་
ཆཡ་ཁེཕཥ།

/ཆ་ཟི/ (མིང)

སྦྲགཥ་ཏེ་བུཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡ་རླུང་གིཥ་ཁྱིབྷ་ཚུ་

ཁཡ་མི་རུག་ནིའི་་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀཕ་ནིའི་ཆུ་ལྫོག་ར་
འྫོཐ།

ཆཡ་ཟིར།

(ཐཔེ) ཆཡ་ཟིར་གྱིཥ་གོ་ར་ག་ཡ་རྫོདྷབྷ་སངཥ་ཡི།

འྫོཐ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་
ཆཡ་ཕཀཕ།

(རྫོང) ཆཡན་ཧ་ཙི་རུ་སྦེ་

/ཆ་ཟིབྷ/ (མིང)

བུཐ་དྷིི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིདྷ་བྷཡ་ཆཡ་ཟིབྷ་བུཐ་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

/ཆཕ་ཥང་སྡུཥན/ (མིང)

(རྫོང) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་

གདྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་ཆཡ་བྱི་ལུ་ལ་ཟཕུར་ནི་འྫོཐ།

ཛྷ། (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ཟདི་དྲིབྷ་དུག་ཁག་ཁ་
ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན།

/ཆཕ་ཇི/ (མིང)

ཟཕཐཛྷ་ཐ་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་ཟཕུཡ་ཕའི་བྱི་ཅུང༌། (ཐཔེ)

ཆཕ་གཥང་ཐཀཡ་འྫོར་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་མེཐ།
/ཆཕ་ཥང་རྒེན/ (མིང)

(རྫོང) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱི་སྤུཡ་མིའི་ཥ་སྨུག (ཐཔེ) ཆཡ་སྤྲིདྷ་

གཟུགཥ་ཁ་རཥ་མི་གམང་ཕ་རྒྱཥན་ཐང་ཕསྡུཥན་

ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན།

/ཆ་ཊིདྷ/ (མིང)

ཆཡན་པཕ།

/ཆཟན་པཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཆཡ་ཆུ་ཐཀོདྷབྷ་ཐ་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་

(རྫོང) དྷབྷ་བྱཱཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཆཡན་པཕ་ནི། (ཁ) ཆཡན་པཕ/ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཤིག

(ཐཔེ) ཆཡ་དུཥ་ལཱི་ཆུ་བྲེཥ་ནི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཆཡན་པཕ་ཐྫོ།
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ཆཡན་ཞབྷ་ཟིབྷ།

/ཆཡན་ཞབྷ་ཟིབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆཡན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁྱིཐ་དེ་སྐྱེར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་བབྷ་གི་

ཤུགཥ་སྦེ་མེདྷ་ན་ཟིབྷ་ཟིབྷ་གཎང་ཟཕཕ་ཚུར་ཅིག

ཆིཕཥ་སྐྱེར་ལཱི་ཥྫོང་ཡི།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆཡན་ཞབྷ་ཟིབྷ་ཅིག་ཟཕཕ་དེཥ།

ཆཥ།

/ཆེ/ (མིང)

ཆིཕཥ་ཕསྐྱོཐ།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་གྱོདྷ་ནའི་ཆ་

ཆིཕཥ་ཕསྐྱོཐ་གདྷངབྷ་ཐ་ལཱི་ཕག་ཞུ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཆཥ་ཀྱིཥ་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཆི/ (གྲོགཥ)

ཆིཕཥ་ཁ།

(རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་བ་ཚིག་གི་ཚིག་

/ཆིང་ཌི/ (མིང)

ཆིཕཥ་ཟཁོཡ།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་པདྷ་

ཟཁོཡ་གདྷགནྫོ་ཅིག་ཟདུག
ཆིཕཥ་གྲར།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་

ནའི་སྫོར་ཕཞང་ནྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

གུ་བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཕཀོཐ་གདྷང་ཡི།

ཆིཕཥ་གྲར་ཕམཡ།

(རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་ཟཕྫོ་

ཟབྲུག་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་སྒོའི་གྱར་གྱི་རིབྷ་ན་

ལཱི་ཧ་ཙི་ཅིག་སྒུག་གདྷང་།
/ཆིཕ/ ༡. (བ)

ཕམཡ་ནི། (ཁ) ཆིཕཥ་གྲར་ཕམཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

(སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) རྟ་ཐང་

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ཆིཕཥ་གྲར་ཕམཡ་ནི་

གའག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གུ་ཝྫོདྷ་ཕཅུག་ནའི་ཐྫོདྷ།

འྫོཐ།

(ཐཔེ) བ་བྷ་ཆིཕཥ་རྟ་གུ་ཆིཕཥ་ཐ།
/ཆིཕ/ ༢. (མིང)

ཆིཕཥ་སྒ།

(རྫོང) (ཞེ) ཆིཕཥ་རྟ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆིཕ་ཀེ/ (མིང)

/ཆིཕ་སྒ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཕཝྫོདྷ་སྒ།

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷ་ཡདྷ་ཐྫོ་ཆིཕཥ་སྒ་རྐྱཕ།།

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཆིཕཥ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆིཕཥ་སྐྱེར།

/ཆིཕ་གྲེ་མཟ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཐནར་ལྡདྷ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕྫོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆིཐ་ཆིཐ! ང་
ཆིཕཥ།

(རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་

ཆིཕཥ་གྲར་ཟདི་ཡང་ལཱིགཥ་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་

ཆ། (ཐཔེ) རྒྱ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་ཀྱི་ཆིངཥ་ཡིག་
/ཆི་ཆི/ (ཙྫོཡ)

/ཆིཕ་གྲེ/ (མིང)

ཏྫོཕ་རིབྷ་ན་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕམཡ་ཕའི་གྱར། (ཐཔེ)

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཟགདྷ་རྒྱ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཡིག་

ཆིཐ་ཆིཐ།

(རྫོང) (གཥཡ) (ཞེ)

ནྫོའི་ཆིཕཥ་ཟཁོཡ་ཚུ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཆིཕཥ་

ཟབྲུག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཆིངཥ་ཟགྲིག་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ།
/ཆིང་ཡི/ (མིང)

/ཆིཕ་ཁོ/ (མིང)

སྣུབྷ་ཟཁོཡ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཆིཕཥ་ཟཁོཡ། བྫོདྷ་

ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་བྷཐུདྷ་རབྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱ་
ཆིངཥ་ཡིག

(རྫོང) (ཞེ) ཟགྲོ་ཟགྲུར་

ནྫོ་ཆེ་ཆིཕཥ་ཁ་ལྷྫོ་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ནུག

ཞུ་ཆི། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕསྣབྷཥ་
ཆིངཥ་ཟགྲིག

/ཆིཕ་ཁ/ (མིང)

ཟཕཐ་ཥའི་ཡུར་ཐང་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་

གྲོགཥ་ཅིག (ཁ) ཟཕཐ་ཆི། ཟཕག་ཆི། ཏྫོགཥ་ཆི།
ཆི།

(རྫོང) (ཞེ) པཡ་

ཚུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྐུ་ཆེདྷནྫོ་ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ་ཟདི་
ཆི།

/ཆིཕ་ཀོཥ/ (མིང)

ཆིཕཥ་ཕསྒྱུཡ།

(རྫོང) (ཞེ) ཕཝྫོདྷ་རྟ་

/ཆིཕ་རྗུཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) (ཞེ) ཝཕཥ་

ཀྱིཥ་ཕཅག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་
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རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བུབྷ་ཏང་ལཱི་ཆིཕཥ་ཕསྒྱུཡ་གདྷང་ཡི།
ཆིཕཥ་རྟ།

/ཆིཕ་ཎ/ (མིང)

ལཱི་ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ་གཎང་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཆུ་ཀ་ཀུ་རཱི།

གི་ཕཝྫོདྷ་རྟ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཕཝྫོདྷ་རྟ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་
ཟདུག

ཆིཕཥ་ཐནྫོདྷ།

/ཆིཕ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

ནགཥ་ཀོ་སྫོདྷབྷ་ ས་ཀྲག་ཐང་སྟུག་ནག་ན་སྦེ་

(རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་

འྫོཐ་མི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཀ་ཀུ་རཱི་ཟདི་བྷང་
ལྫོཥ་དྷྫོཡ་ལཱི་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཆིཕཥ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཥྫོར་ཡཥ་གདྷང་ནུག
/ཆིཕ་ཕཝྫོཥབྷ/ (མིང)

ཆུ་ཀླུང༌།

(རྫོང) གཉིཥ་

ཆུ་ཐཀཡ་མེ་ཎྫོག

ཆིཕཥ་ཕཝྫོདྷབྷ་ཚུ་རྒྱར་ནྫོའི་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/ཆིཕ་ཡ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཆུ་རྐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

(རྫོང) ཡྫོང་ཆུ་ཐང་གམང་ཆུ་ཚུ་

རྐ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་གངཥ་ཐང་ཁཛྷ་རཥ་ཨིདྷ།
ཆུའི་རྐ་ཟགོ།

(རྫོང) གཤེཡ་ཁུ་ཕཀྱག་ཐང་། དྲིབྷ།

/ཆུའི་ཀང་ཟགུ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་རྐ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཐུང་ཆུ་གི་ཆུའི་རྐང་ཟགོ་ཟདི་ཡཛྷ་

བྲྫོཛྷ་ཚུ་ག་ནི་འང་མེཐ་མི་ཅིག་ ཆཡན་སྦེ་ཟཕཕ་ནི།

ཕསྒོཡ་ཏེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

བྷཙྫོ་ཐང་། གམང་ཆུ། རྒྱ་བྷཙྫོ་ཚུ་གི་ཁུ་ཕ། (ཁ)

ཆུ་རྐྱེདྷ།

གམང་ཆུ། ཡྫོང་ཆུ། ཟཕཕ་ཆུ། རྫིང་ཆུ། (ཐཔེ) ཆུ་

/ཆུ་ཀེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཟབྱུང་

ནའི་རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་རྐྱེདྷ་གྱིཥ་ཞབྷ་ཟཕགཥ་ཕཐཟ་

ཟདི་ང་ཕཅཥ་ཡའི་ཟཙྫོ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ལཱི་མེཐ་

ཆེ་ནུག

ཏཕཥ་མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཆུ/ ༢. (མིང)

/ཆུ་ཀ/ (མིང)

ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཟགོ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་ཆུ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཆིཕཥ་རྟ་གུ་ཟཆིཕ་ནུག
/ཆུ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་བྷཏྫོ་

ཐཀཡ་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

གོངབྷ་ཚུ་རྟ་གུ་ཕཝྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཟཆིཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག
ཆུ།

/ཆུ་ཀ་མེ་ཎྫོ/ (མིང)

ཟདི་ཡ་མེ་ཎྫོག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་

ཆིཕཥ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཆིཕཥ་རྟ་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཆིཕ/

(རྫོང) གམང་ཆུ། (ཐཔེ)

ཥའི་གངཥ་ཐང་ར་རིའི་ཕཡ་དྷ་སྐྱེ་མི་ ཟཐཕ་བྷ་

ཚུ་གི་རྟ་ཕཙུགཥ་ཥའི་རྟ་ཡ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱི་
ཟཆིཕ།

/ཆུ་ཀླུང/ (མིང)

ཟབྲུག་ལཱི་ཆུ་ཀླུང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

སྐར་བྷའི་ཟྫོག་རཥ་ཀྱི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཆིཕཥ་ཡ།

(རྫོང) གཡུང་ཏག་གུ་

རཥ་ཕཎགཥ་མི་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་སྫོབྷ་སྒོཡ་སྒོ་ཐང་

ཆིཕཥ་རྟ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ)
ཆིཕཥ་ཕཝྫོདྷབྷ།

/ཆུ་ཀ་ཀུ་རཱི/ (མིང)

ཆུ་སྐཐ།

/ཆུ་ཀེ/ (མིང)

ཆུ་སྐར།

/ཆུ་ཀེ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཟཕཕ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ)

ཆུ་སྐཐ་ཀྱིཥ་བྫོ་འང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་མི་གོ་ཕཥ།

(རྫོང) ལྒང་ཕུ་དྷང་ལཱི་ཕཥགཥ་འྫོཐ་

མི་གི་མི་གམང་ཕའི་ཆུ་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་པྫོ་བྷྫོའི་

(རྫོང) ཡང་ཥྫོ་ལཱི་ཏྫོཕ་ནའི་

ཆུའི་ཕགོ་ཕལཟ། (ཐཔེ) བྱཱ་ལཱ་གི་སྐཕཥ་ཆུ་སྐར་ཟདི་

བྷཙདྷ་བྷ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་མི། (ཐཔེ) ཆུ་གངབྷ་ཐ་

གྱིཥ་རང་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
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ཆུ་སྐྱཡ།

/ཆུ་ཅ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུའི་དྷང་རཥ་་ཐང་

ཆུ་ཁེཕཥ།

ཟབུཕ་ཚུ་ཟཐུ་ཞ་མི་བ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་སྐྱཡ་ཟདི་ཆུ་དྷང་
/ཆུ་ཀེ/ ༡. (མིང)

བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་

(རྫོང) མེ་ཎྫོག་ནདྨ། (ཐཔེ)

བྷགོ་རཥ་གཝཟ་རིཥ་ཐང་ཟྫོག་རཥ་སདྷ་ཙི་ཚེའུ་

བྷཛེཥ་བྷ་ཁྱོཐ་ཀྱི་རག་བྷཐིར་ནི། །ཆུ་སྐྱེཥ་ཕཞིདྷ་

ཕསྡུ་སྟེ་ཆུ་རིཥ་ཅདྷབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

དུ་ཅུང་ཞཐ་ཐབྷཡ།།
/ཆུ་ཀེ/ ༢. (མིང)

སྒོ་ཡཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཆུ་ཁེཕཥ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་མང་མ་ཨིདྷ་

(རྫོང) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྐྱེཥ་

བྷཥ།

མི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཆུ་ཁོག་ཁོ།

གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་སྐྱེཥ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཞཛྷ་ཐ་
ལཱི་ཞིབྷ།
ཆུ་སྐྱོཡ།

/ཆུ་ཅོ/ (མིང)

ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཆུ་ཁོཐབྷ།

ཥའི་གདྷབྷ་གཞཡ། (ཐཔེ) ཆུ་སྐྱོཡ་གྱི་སྫོ་ཀ་དྷང་རཥ་

ཐནཟ་རྟགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆུ་ཁྲར།

(རྫོང) དྷང་ནའི་དྲུང་ཟཙྫོ་ཚུ་

/ཆུ་ཁྲེ/ (མིང)

ཅིག་ཡ་བྷཥ།

གིཥ་གདྷན་ཚུ་ལཱི་ཆུ་ཁཕ་རྐྱཕ་དེཥ།
/ཆུ་ཁབྷ/ (མིང)

/ཆུ་ཁོཥ་ཁོཥཛྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆུ་ཙ་

(རྫོང) ཆུའི་ཝཕཥ་ཎྫོག་སྫོཐ་

འྫོཐ་ནའི་རིདྷ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་གི་ཆུ་ཁྲར་ཉུང་སུ་

གིཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་
ཆུ་ཁབྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ།

ཎྫོབྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཁོར་ཁོརཛྷ་གིཥ་རགན་ཕཤུཡ་ཡི།

(རྫོང)

ཆུ་ཁན་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཟདི་ཧེ་བྷ་ཆུ་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་
/ཆུ་ཁཕ/ (མིང)

/ཆུ་ཁོཥབྷ/

ཆུ་ཁོར་ཁོརཛྷ།

ཐནཟ་རྟགཥ་རིངབྷྫོ་ཅིག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཆུ་ཁཕ།

(རྫོང) རྫོདྷ་གཤེཡ་བྷང་

(ཐཔེ) ང་ལཱི་ཆུ་ཁོཐབྷ་ཅིག་ཟཕག་ལྫོག

ཆུ་ཟཚག་དེཥ།

/ཆུ་ཁན་ཏེདྷ་ཛི/ (མིང)

/ཆུ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ)

སུ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ་སི་སི་སྦེ་ཆུ་

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཆུ་ཟགྱོ་

ཆུ་ཁན་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ།

(རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་ཁྱིབྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་སྒོ་ཐང་སྒོ་ཅུ། དེ་རཥ་བྷཆོཐ་ཁང་ཚུ་གི་

གི་སྫོག་ཆགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།
ཆུ་སྐྱེཥ།

/ཆུ་ཁེཕ/ (མིང)

ཆུ་ཟཁོཡ།

(རྫོང) ཟབྱུང་རྩིཥ་དྷང་ཥ་

/ཆུ་ཁོ/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་གིཥ་ཕསྒྱིཡ་ཕའི་

དུང་ཟཁོཡ། (ཁ) བྷ་ཎི་ཐང་ཕཛྲ་གུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་

ཆུ་མེ་ཤིང་ལྕགཥ་ཟེཡ་ཁབྷཥ་ལྔ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ནའི་གཟུངཥ་སྔགཥ་དུང་ཕྱུཡ་སྦེ་ཟདྲིར་ཏེ་ཕཞེངཥ་

དྷང་རཥ་སྫོག་ལཱིཥ་ཐཕང་ཏང་གི་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་

མིའི་ཙྫོགཥ་ཕཥག་སྒྲིཕ་སང་གི་རྟེདྷ་ཆུ་གིཥ་ཕསྒྱིཡ་

མི། (ཁ) ཆུ་སྟག ཆུ་འྫོཥ། ཆུ་སྦྲུར། ཆུ་རྟ་ཚུ།

ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐདྷ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆུ་ཁབྷཥ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་རླུང་ཐཡ་ལྗང་

ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁ་རཥ་པཡ་ཆུ་ཟཁོཡ་བྷ་ཎི་ཕཞེངཥ་ཥ་

ཁུ་ཟཕཡ་ཐགོ།

བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ།
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ཆུ་ཟཁོཡ་བྷ་ཎི།

/ཆུ་ཁོཡ་བྷ་ནི/

ཐང་ཟདྲ།
ཆུ་གྲི།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཟཁོཡ་

ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཆུ་ གྱང་སྟེ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།
ཆུ་ཆེདྷ།

(རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་རིངབྷྫོ་གི་

/ཆུ་གྲི/ (མིང)

ཆུ་གླང༌།

རཥ་བྱུངབྷ་ཨིདྷ།
ཆུ་ཆོཕ་ཆོ།

(རྫོང) བྷཙྫོ་ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོའི་

/ཆུ་གླང/ (མིང)

ཆོཕ་ཆོ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གླང་ཟདི་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཆུ་གཉེཡ།

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུའི་དྷང་

/ཆུ་གཉེཡ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) (གཥཡ) ཆུ་གི་ནུཥ་

/ཆུ་སྒོ/ (མིང)

ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
ཆུའི་གཉེཡབྷ།

(རྫོང) ཆུ་རྐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུ་

/ཆུ་ཟགྲབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུའི་ཟུཡ་ཁ་ཐང་

ཟདི་ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཆུ་རྒུཥདྷ/ (མིང)

ཆུ་ངདྷ།

/ཆུ་ངེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནའི་

/ཆུ་ཏེཡ/ (མིང)

ཆུ་གཎྫོཡ།

/ཆུ་ཎྫོཡ/ (མིང)

(རྫོང) (རྣབྷ) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་
(རྫོང) ཏིང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་སྦྱིདྷ་ན་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་
ཆུ་གཎྫོཡ་གཎང་དེཥ།

(རྫོང) ཆུ་རཱིཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཆུ་ཕརྟག

དུཥ་ཅིའི་རྫོ་ཟདི་དྷང་ལཱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཆུ་ངདྷ་སྫོབྷ་

/ཆུ་ཎ/ (མིང)

(རྫོང) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐ་

གཞི་ཕརྟག་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆཕ་གཥང་

ཅིག་བྷ་བྱུང་།

/ཆུ་ཆུ/ (མིང)

ཆུ་གཏེཡ།

དྷང་ལཱི་ཨོབྷ་ཐང་། ཆུ། ཞདྷ། འྫོཥ་ཚུ་བླུགཥ་

ཟཕཕ་ཆུ། (ཐཔེ) ཆུ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནའི་ཐཔེ་མི་སྲིཐ།

ཆུ་ཆུ།

(རྫོང) ཆུ་གཉེཡ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུ་གཏེཡ་དྷང་ལཱི་དྷྫོཡ་བུ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

བྷཏཟབྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཟགྲབྷ་ལཱི་་གཟུང་ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་
ཆུ་རྒྱུདྷ།

/ཆུ་གཉེབྷ/ (མིང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུའི་གཉེཡབྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག

ཟགོ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ཆུ་ཟགྲབྷ།

(རྫོང) རླུང་བྷ་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་

(ཐཔེ) རླུང་བྷ་ཟཕུཛྷ་ཐ་ལཱི་བྷཙྫོ་ཐང་ཆུ་ཚུ་གུ་ཆུ་གཉེཡ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་མེ་ཚུ་ག་ཡ་ཆུ་གློག་ལཱི་ཕརྟེདྷབྷ་
ཆུ་ཟགོ།

(རྫོང) ཆུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་རཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག

ཤུགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་གློག་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་
ཨིདྷ།

/ཆུ་གཉེཡ/ ༡. (མིང)

གཉེཡ་ཨིདྷ།

རྫོ་ཁབྷཥ་ཆུ་གླང་ཨིདྷ།
/ཆུ་གློ/ (མིང)

(རྫོང) རྫོདྷ་གཤེཡ་བྷང་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ང་ཕཅཥ་ཡའི་གཡུཥ་ཁའི་ཆུ་

གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་ཕའི་རྫོ་ཕཐག (ཐཔེ) ངེའི་
ཆུ་གློག

/ཆུ་ཆོཕ་ཆོ/ (ཁྱཐ)

སུ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཨེ་པཱར་ཟདི་ཆུ་

དྷང་སྫོཐ་མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གླང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་
/ཆུ་གླང/ (མིང)

(རྫོང) གམང་ཆུ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཆུ་ཆེདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གངཥ་རི་གི་ཁཛྷ་

དྷང་གསེཥ་རཥ་རྣྫོ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁྱིབྷ་
དྷང་ཆུ་གྲི་ཅིག་ཟདུག

/ཆུ་ཆེདྷ/ (མིང)

ཕསྡུཥན་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་

(རྫོང) གྱངབྷ་ཐ་ལཱི་ཙྫོཡ་ཕའི་སྒྲ་

གིཥ་ཆུ་ཕརྟག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་
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ཟཕག་ལྫོག་ཟེཡ་གསུངཥ་དེཥ།
ཆུ་ཏག་ཆོཐ།

/ཆུ་ཏ་ཆོཥ/ ༡. (བ)

(ཐཔེ) ཆུ་ཟཏག་གི་ཕྱེ་ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཆུ་ཟཐེདྷ་ཟཕྲུར་ཆཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཙྫོཐབྷ་ཟཙྫོ་ཧིང་ལྡདྷ་ནི། (ཁ) ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཆུ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་བྷཡ་རཥ་འཡ་ཆུ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ལཱི་བྷཥ་

ཟཐེདྷ་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་ཆུ་ཟཐེདྷབྷ་ཨིདྷ།

མྱྫོང་ཚུཐ་ནི། (ཁ) ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བ་

ཆུ་ཐཡ།

བྷའི་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ཐྫོ།
ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ཆོཐན།

/ཆུ་ཏ་ཆོཥ་ཆོཥན/ ༡. (ཁྱཐ)

/ཆུ་ཏ་ཆོཥ་ཆོཥན/ ༢. (ཁྱཐ)

གུ་སྟག་སེང་ཁྱུང་ཟབྲུག་ཐང་རླུང་རྟ། དེ་རཥ་རྫོ་

ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་ནཡ་ གཟུངཥ་སྔགཥ་ཟཐྫོཐ་

(རྫོང) ལཱ་ལཱི་བྷཥ་མྱྫོང་

གཥྫོར་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་བྲིཥ་ཏེ་ཆུ་གུ་རཥ་པཡ་

ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཐཡ་

པྫོ་སྐྱེཥ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཆུ་ཐིག/

ཟཕཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟདི་དྷང་གདྷཥ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་འདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཆུ་གི་ཐིགཥ་ན་

ཆཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཟབྱུངབྷ་

ཕུཐ་རྫོག་རུ་རུ་སྦེ་ཟཚག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཡི་ཐིགཥ་

ཨིདྷ།

ན་ཕཥགཥ་ན་ཡིཥ། །སྣྫོཐ་ཆེདྷ་རིབྷ་གྱིཥ་གང་ཕཡ་
ཟགྱུཡ།།
ཆུ་ཐུཕ།

/ཆུ་ཐུཕ/ (ཁྱཐ)

ཆུ་ཐབྷ།

(རྫོང) ཆུའི་རྫོདྷ་གཤེཡ་གྱིཥ་

ཆུ་དུང༌།

/ཆུ་དུང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཟཐེདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

རཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ལྕགཥ་ཐང་ཟགྱིཕ་ཚུ་

ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཆུ་ཐུཕ་ཀྱི་ཆཡ་ཕཀཕ་འང་ཟཏྫོཕ་
/ཆུ་ཏ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཟདེགཥ་ནིའི་སྫོཐ།

གདྷང་།

དྷང་དྷ་བྷ་ཏརཛྷ་སྦེ་ཕཀག་མི་གི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཆུ་ཟཏག

/ཆུ་ཐབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཆུ་ཐབྷ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཙདྷ་ཅིག་ཟདེགཥ་ཕཝག་

མེཐན་གཎང་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཅིག་ཐང་ འང་དྷ་ ཆུ་

ནཥ།

(རྫོང) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་

ཚེ་ཕཥྫོཐ་ཐཕང་ཀླུང་ཥྫོགཥ་ཐཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡཥ་

(རྫོང)

ཚུཐ་ཚུཐན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ཆོཐན་གི་
ཆུ་ཐིགཥ།

/ཆུ་ཐཡ/ (མིང)

སྟེ་ཐང་ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་ཟཕཡ་ཕའི་རླུང་ཐཡ་ཚུ། (ཁ)

ཙྫོཐབྷ་ཙྫོ་ཙྫོན། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ཆོཐན་ཅིག་
ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང)

(གཥཡ) ཆུ་ཁ་གྱེདྷ་ལཱི་ཟཐེདྷ་ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཆུ་ཏག་ཆོཐ་ནུག
/ཆུ་ཏ་ཆོཥ/ ༢. (བ)

/ཆུ་ཐེདྷ་ཕྲུཥ་ཆེ/ (མིང)

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་དུང་ཅུང་། (ཐཔེ) གྲོང་གསེཕ་ཚུ་

དྷང་རཥ་པཡ་གཞུང་གིཥ་ཆུ་དུང་ཚུ་ཕཀྲབྷ་གདྷངབྷ་

(རྫོང) ཆུ་ཡག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཨིདྷ།

རགན་གིཥ་ཟཏག་མི་ལཱི་ཡང་ཟཏག ཟཕྲུར་གྱིཥ་

/ཆུ་དུང/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་ཐང་ས་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟཏག་མི་ལཱི་ཟཕྲུར་ཟཏག གློག་མེ་གིཥ་ཟཏག་མི་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་ན་རང་ཆ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་སྦེ་

ལཱི་སྐབྷ་ཟཏག་ཐང་ ཆུ་ཡག་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཆུ་ཟདེགཥ་ཟཕག་མི་གི་དུང་ཅུང་། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་
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བྷཏཟ་ཟུཡ་གྱི་ཥ་གོ་ཚུ་དྷང་ཟཐུང་ཆུ་ཚུ་ཆུ་དུང་དྷང་

ཆུ་དྷཐ།

ཆུ་ཐྫོང༌།

ཅིདྷ་ཆུ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ལཱི་ཟདེགཥ་ཟཕགན་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཆུ་ཐྫོང/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་དྷང་རཥ་ཆུ་ཟཏྫོདྷ་

/ཆུ་ནཱུ/ ༢. (མིང)

དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་གཎངབྷ་ཐ་ལཱི་ཙཛྷ་ཨིདྷ།

དྲིབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུ་དྲིབྷ་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཡ་མི་
ཚུགཥ་ནཥ།
ཆུ་དྲེག

/ཆུ་དྲེག/ ༡. (མིང)

ཆུ་སྣྫོཐ།

(རྫོང) ཆུའི་དྷང་འྫོཐ་མི་གི་

ཆུ་ནཐ།

(རྫོང) ཆུའི་ཇབྷ་སྦྱིཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ལྫོཥ་ཡ་དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ལྷ་ན་དྷང་
ཟཛུརཛྷ་ཨིདྷ།

མིའི་དྲེག་ན། (ཐཔེ) ཟགྱིཕ་རྫོཕ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཆུ་ཐཔྱཐ་རིག་ན།

བྷ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་ཆུ་དྲེག་ཆགཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཚུ་

ཆུ་པག

/ཆུ་པ/ ༢. (མིང)

ཥྫོཡ་ཕ་ཅིདྷ་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ཟྫོང་།

(མིང) (ཆོཥ) དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུའི་དྷང་

ལཱི་སྐྱེཥ་མི་ག་དེ་ཅིག་ཟདུག
ཆུ་ཕུཐ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་རིར་རྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆུ་ཕུཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་ལྷ་

ཐང་ལྷབྷྫོ་ཚུ་ལཱི་བྷཆོཐན་སྦེ་ཕུར་ནིའི་ཆུ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་

(ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་རཥ་པཡ་ཆུ་རྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཆུ་ཟདུ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་དྷང་སྫོཐ་མི་པགན།

གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུའི་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་པག་རྫོ་

ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཟཐུང་ཆུ་དྷང་ལཱི་ཕཎཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ནིའི་ཕྱེ།

ཆུ་ལྡུཡ།

/ཆུ་པ/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) ཆུ་པག་ཟདི་ཕཞྫོ་ཉེཥ་སི་སི་ཅིག་ཟདུག

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆུ་གཐདྷ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྦེ་ཡ་བྷ་

/ཆུ་རྫོ/

(རྫོང) ཆུ་

རིག་ན་གི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ནཡ་ཥྫོང་ནུག

ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་ཟགྱིཕ་ཀྱི་གཐདྷ་ཐང་ཡཥ་

ཆུ་རྫོ།

/ཆུ་ཅེ་རིག་ན/ (མིང)

ཕརྟག་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆུ་ཐཔྱཐ་

གི་ཆཕ་གཥང་རྒྱཥ་ཕསྡུཥ་གཉིཥ་ཕྱི་ཁཡ་མི་ཟཚག་

/ཆུ་ཟདུཡ/

(རྫོང) ཆུའི་དྷང་སྫོཐ་ནའི་

ཟཛུར་ཏེ་ཁྲག་ཟཇིཕ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་ནཐ་ཟདི་བྷང་

ན་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཆུ་ཟདེགཥ་ཕཝགན་ཐ་ལཱི་ཆགཥ་

ཆུ་ཟདུཡ།

/ཆུ་པེ/ (མིང)

ཟབུན་ཆུང་ཀུ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ལྷ་ན་དྷང་

བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཆུ་དྲེག་རཥ་ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

/ཆུ་གདེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་བླུགཥ་ཕཝག་ཥའི་

ཕཝག་ཥའི་ཆུ་སྣྫོཐ་སྫོབྷ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་དྷང་ཟཛུརཛྷ་ཐ་ལཱི་དྷ་ཟཏདྷ་སྦེ་

ཆུ་གཐདྷ།

/ཆུ་སྣྫོཥ/ (མིང)

སྫོཐ་ཆ་ཞངཥ་ཐང་ཁྲོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆུ་ཕཀང་

རྫོ་ཚུ་གུ་ ཆགཥ་མི་གི་དྲེག་ན་ཕཀྱག་སྫོདྷབྷ་སྦེ་

/ཆུ་དྲེག/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་ཐང་

ཟབྲེར་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཆུ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་

(རྫོང) ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥ་ནའི་

/ཆུ་དྲི/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ནའི་

དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཟཐུང་ཆུ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་བྷ་ཟཐུང་ན་

ཟྫོང་ཥའི་ཐྫོང༌། (ཐཔེ) ཟཐུང་ཆུ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཆུ་ཐྫོང་
ཆུ་དྲི།

/ཆུ་ནཱུ/ ༡. (མིང)

ཧ་རྟག་ཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཆུ་ཕུཐ་ཕུར་ཐགོ།

(ཆོཥ) ཆུ་ཟདུཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཆུ་པྫོ།
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/ཆུ་པྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རྫོ་ཁབྷཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་
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རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་པྫོ་རྫོ་དྲུག་ཐང་བྷྫོ་རྫོ་དྲུག་

བག་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་ཞཐ་ཟགྲོ་ལུ་ལ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

འྫོཐ་མི་རཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཐང་རྫོ་རྟགཥ་པྫོ་གཅིག་ཁཡ་

ཆུ་བྱི།

པྫོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཆུ་པྫོ་ཟབྲུག་གི་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཡི།
ཆུ་པྫོཡན།

ཁབྷཥ་ཆུ་བྱི་ཨིདྷ།

ཟཐུང་ནིའི་སྫོཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་གཝྫོངབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཆུང་

ཆུ་ཐཕྫོག

ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་པྫོཡན་ཟདི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་
ཨིདྷ་བྷཥ།
ཆུ་ཕྲདྷ།

ཐཕྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གམང་ཆུ་རཥ་ཆུ་
ཐཕྫོག་ཐྫོ།

ཕསྫོབྷཥ་ཕསྫོབྷཥ་ཟྫོང་།
/ཆུ་ཕ/ (མིང)

ཆུ་བུབྷ།

/ཆུ་བུབྷ/ (མིང)

ཆུ་ཟབུཡ།

(རྫོང) ཆུ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ།

ཆུ་ཕྫོ་ཕཞི།

(རྫོང) ཆུའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཆུ་

རག་ནཡ་ཆུ་ཟབུཡ་འང་སྐྱེ་ཆི་ཡི།

(ཆོཥ) གམང་ཆུ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆུཟྫོ་ཕཞི/ (མིང)

ཆུ་ཟབྲུག

(ཆོཥ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་

ཆུ་བ།

ཆུ་རཕ།

/ཆུཕ་བ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུ་གི་དྷང་

ཆུ་སྦུར།

/ཆུ་སྦུཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་དྷང་སྫོཐ་མི་སྦུར་

གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲྫོཐ་ཥའི་ཆུ་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཆུ་སྦུར་

ཁབྷཥ་ཆུ་བ་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཆུཕ་བ/ (མིང)

(རྫོང) བག་གུ་རཥ་བྷཡ་

འྫོཐ།

གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ནའི་རྫོ་
ཆུ་བག

/ཆུ་ཟཕཕ/ (མིང)

ཕཕཥ་ཏེ་ཟྫོང་མིའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཆུ་རཕ་ལུ་ལ་

ཕཎང་གི་མིང༌། (ཐཔེ) ཆུ་བའི་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་
ཟདུག

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུ་གི་

རྫོ་ཟདི་པྫོ་འང་ཟྫོང་བྷྫོ་འང་ཟྫོང་།

(རྫོང) ཆུ་དྷང་སྫོཐ་མི་བ་སྤྱིཡ་

/ཆུཕ་བ/ ༡. (མིང)

/ཆུ་ཟབྲུ/ (མིང)

དྷང་གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་ཟབྲུག་གི་

གི་ཆུ་ཆེདྷ་མིང་གཎབྷ་ཅདྷ་ གངྒཱ། ནཀྵུ། སི་ཏཱ།
སིནྡྷུ་ཕཞི།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་ལ་

ཟབུཡ་སྦེ་སྫོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཎྫོག་ཙེ་ཕརྐོ་ཕརྐོ་ཕ་གིཥ་

བུབྷ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་ཕཀང་ཕཝག་ཐགོ།
/ཆུཟྫོ/ (མིང)

/ཆུ་ཟབུ/ (མིང)

ཐང་ནགཥ་ཀོ་གི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཆུ་ཕཥགཥ་ཏེ་ཟབུཡ་

(ཐཔེ) ཆུ་ཕཡ་ལཱི་ཏང་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཆུ་ཕྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྫོཐ་

གཞཡ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཐཕྫོག་ནི། (ཁ) ཆུ་

གམང་ཆུ་སྫོབྷ་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཕྲདྷ་ཕརྒྱ་ཐང་རྩ་ཕརྒྱཐ་
ཆུ་ཕཡ།

/ཆུ་ཨོ/ (བ)

ཐང་རྫིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་དྷང་རཥ་ཇག་ཐང་

(རྫོང) ཆུ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

/ཆུ་ཕྲེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུ་གི་དྷང་

གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ངེའི་བུབྷྫོ་གི་རྫོ་

(རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཆུ་པྫོན/ (མིང)

/ཆུཕ་བྱི/ (མིང)

ལུ་ལ་ཟྫོང་།

(རྫོང) ཆུ་བྲེཥ་ཏེ་ཟྫོང་ནི་རཥ་

ཆུ་སྦྲུར།

ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་རྩིགན། (ཐཔེ) ཆུ་

/ཆུ་ཟབྲུཥ/ (མིང)

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུ་གི་

དྷང་གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་སྦུར་རྫོ་
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ལཱི་ང་ཕཅཥ་གདྷཥ་ཕསྐོཡ་ཥྫོང་ཡི།
ཆུ་མིག

/ཆུ་མི/ (མིང)

ཆུ་རྩེཐ།

(རྫོང) ཥ་ཐང་བག་ཚུ་རཥ་ཆུ་

མི་ཟྫོང་།

མིག་གྱངཥ་ཁ་འང་མི་ཆོཐ།

ཆུ་རྩྭ།

(རྫོང) བྷྫོ་རྫོ་དྲུག་གི་ཁབྷཥ་

/ཆུ་བྷྫོ/ ༡. (མིང)

/ཆུ་བྷྫོ/ ༢. (མིང)

ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ།

/ཆུ་རྨྫོ/

(རྫོང) ཆུ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཆུ་བྷྫོ་གང་

ཆུ་ཙདྷ།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་ཆུའི་

སང་ཕཅུགབྷ་བྷཥ།
ཆུ་ཚྭ།

(རྫོང) ཆུ་དྷང་ལཱི་ཕརྩེ་ནིའི་

/ཆུ་ཙེ་ཁང/ (མིང)

ཆུ་རྩར་རྫིང་།

/ཆུ་ཙེ་རྫིང/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཕམགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་མིའི་

ཨིདྷ།

ཆུ་ཚེ་རིང་།

/ཆུ་ཚེ་རི/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་རིང་རྣབྷ་དྲུག་

གི་དྷང་གསེཥ་ཚེ་ཆུ་རཥ་རིང་ནིའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ལཱི་

(རྫོང) (གཥཡ) ཆུ་

ཆུའི་ཟཕཕ་རྒྱུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་བྲིཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

རྩར་རྐྱཕ་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཆུ་རྩར་
ཁང་ཐག་ན་ཅིག་འྫོཐ།

/ཆུ་ཙ/ (མིང)

ཚྭ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མིའི་ཚྭ་ཟདི་ཆུ་ཚྭ་

ལཱིཥ་རྩར། (ཐཔེ) ཙཐན་ཙཛྷ་ཐ་ལཱི་ཆུ་རྩར་རྐྱཕ་ཐགོ་
ཆུ་རྩར་ཁང་།

(རྫོང) ཝ་ཟཐེང་།

ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་ཏྫོདྷ་ཏེ་དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་ཆུ་ཙདྷ་ལཱིབྷཥ་དྷང་

བྷལཥ་དྷཐ་བྷཡ་པཕ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་པདྷ།

བྷདྷྫོཛྷ་བྷཥ།

/ཆུ་ཚེ་ལཱིབྷ/ (མིང)

ཙདྷ་སངཥ་ནའི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཟུགཥ་

སདྷ་ཁུ་ཕ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་སདྷ་ཟདི་གིཥ་
/ཆུ་ཙེ/ (མིང)

(རྫོང) རངཥབྷ་ཐང་ལྦ་ག་

དྲེག་གྲུབྷ། ཆུ་སེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཆུ་

དྷཐ་གཞི་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་ཚུ་བྷཡ་པཕ་ནི་གི་

ཆུ་རྩར།

/ཆུ་ཚེདྷ/ (མིང)

ཆུ་ཙདྷ་ལཱིབྷཥ།

ཐ་ཟཕཐདྷ་ཧ་རིང་དྷང་ཆུ་རྨྫོ་རྐྱཕ་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཡདྷ་
/ཆུ་སྨེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཙདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཐུང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

ཐནག་འྫོཐ་མི་གི་ཧ་རིང་གླང་གིཥ་རྨྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཆུ་སདྷ།

/ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ/ (མིང)

ཟཏྫོདྷ་ཟཏྫོདྷ་ཡ་ཕསྐོར་ཕསྐོར་ཕའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཆུ་ཙདྷ་

(མིང) (རྫོང) ལྕང་ལཱའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆུ་

ཆེ་ནུག

(རྫོང) ཆུའི་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་མི་རྩྭའི་

(ཐཔེ) ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ་དྷང་རགན་བྷ་ཕཙུགཥ།

ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།
ཆུ་རྨྫོ།

/ཆུ་མ/ (མིང)

རིགཥ། (ཐཔེ) ཆུ་རྩྭ་ཟདི་སྐབྷ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་མི་ཕཏུཕ།

ཆུ་པྫོག་མི། (ཐཔེ) ཆུ་བྷྫོ་ཟདི་བྷྫོའི་རྫོ་ཁབྷཥ་དྲུག་ལཱི་
པྫོགན་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཆུ་དྷང་ཟཛུར་ཏེ་རྩེཐབྷྫོ་

ཕརྩེ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཆུ་རྩེཐ་རྐྱཕ་ཕཅུག་ནི་

ཟཏྫོདྷ་ཥའི་སྫོ་ཀ (ཐཔེ) ཆཡན་ཟཕྫོར་ནའི་དུཥ་སུ་ཆུ་
ཆུ་བྷྫོ།

/ཆུ་ཙེ/ (མིང)

གྱང་གུ་ཆུ་ཚེ་རིང་གི་ནཡ་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
ཆུ་ཙྫོཐ།

(རྫོང) (གཥཡ) ཆུ་

/ཆུ་ཙྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཙཐ་

སྐཡ་བྷ་ཐང་། ཆུ་ཙྫོཐ། ཉིདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་

རྩར་རྐྱཕ་ཥའི་རྫིང་། (ཐཔེ) ཆུ་རྩར་རྫིང་ཟདི་སྫོབྷ་ཡ་

ཕཀག་མི། (ཁ) ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཟེཡ་མི་དུཥ་ཙྫོཐ་

སྫོབྷ་བྷཥ།

ཕལ་ནི་གི་ཟཕྲུར་ཟཁོཡ་ ཉིདྷ་ཝག་བུཕཥ་གཅིག་
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ལཱི་ ཟཁོཡ་རྫོའི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཉེཡ་ཕཞི་འྫོཐ། དྷང་ནའི་

ཟྫོང་།

ལཱིགཥ་རཥ་ ཉིདྷ་ཝག་བུཕཥ་གཅིག་ལཱི་ དུཥ་

ཆུ་ར།

ཙྫོཐ་ཀྱི་ཆུ་ཙྫོཐ་དྲུག་ཅུ་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་

ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་རྫོ།

/ཆུ་ཙྫོཥ་ཁོ་རྫོ/ (མིང)

ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཕཏུཕ།

ཆུ་རྫིང༌།

རཥ་སྫོབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཆུ་ཙྫོཐ་

ཟདུག

/ཆུ་རྫིང/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རག་ནཡ་

ཆུ་རྫོང་།

ཕྱེཐ་ཀྱི་རིང་ཕསྒུགཥ་སྫོཐ་ཅི།
/ཆུ་རྫོཥ/ (མིང)

ཥ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཆུ་བྷཚྫོཐ་ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁ་རཥ་
ཆུ་ཟཚྫོབྷཥ།

/ཆུ་ཟཚྫོབྷ/ (མིང)

/ཆུ་ཟཚྫོབྷ་ཥ/ (མིང)

ཆུ་ཞེང་།

/ཆུ་ཞེང/ (མིང)

ཆུ་གཞུང༌།

(རྫོང) བྱཱ་ཕཙུགཥ་ཥའི་ཥ་

(རྫོང) ཐཀྱུཥ་ཙཐ་ཐང་རྒྱ་

/ཆུ་གཞུང/ (མིང)

(རྫོང) ཆུའི་སྦུག (ཐཔེ) ཆུ་

གཞུང་ལཱི་རྩར་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཟཕག་ཕཐཟ་ནིའི་ཉེདྷ་

ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཆུ་
ཆུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ།

/ཆུ་ཞིང/ (མིང)

ཙཐ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་ཆུ་ཞེང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

(རྫོང) ཆུ་ལུ་ལ་གཅིག་

ཟཚྫོབྷཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཆུ་ཞིང༌།

གཞི། (ཐཔེ) ཆུ་ཞིང་དྷང་བྱཱ་ལུགཥ་ནཥ།

(རྫོང) ཆུ་ཕཥགཥ་ཕཝག་

པཡ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ།

(རྫོང) ཐང་ཕུ་གི་རྫོང་ཚུ་དྷང་

དྷ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཆུ་རྫོང་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐ་ཅི།

ཅུའི་དུཥ་ཡུདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟྫོང་ནི་མེཐ་ནཡ་ང་ཆུ་ཙྫོཐ་
ཆུ་བྷཚྫོཐ།

/ཆུ་རྫོང/ (མིང)

ལཱི་ཆུ་ཕཥགཥ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) རྫོང་གི་དྷང་

(རྫོང) སྐཡ་བྷ་སུབྷ་

/ཆུ་ཙྫོཥ་ཕྱེ/ (མིང)

(རྫོང) རྩར་རྐྱཕ་ཥའི་ཆུ་ཕསྒོཡ་

ཥྫོང་ཡི།

(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཅིག་གིཥ་ང་ལཱི་ཁྱོཥབྷ་སྦེ་ཆུ་ཙྫོཐ་ག་

རི་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

(རྫོང) ཆུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཕཝག་ཕཝགན། (ཐཔེ) ཆུ་རྫིང་དྷང་ལཱི་རྩར་རྐྱཕ་ནཡ་

ཕཎགཥ་ནའི་དུཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག

ཆུ་ཙྫོཐ་ཕྱེཐ།

/ཆུ་རྫིང/ ༡. (མིང)

ཟཁྱིར་ཏེ་སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཆུ་རྫིང་དྷང་ལཱི་་སྫོབྷ་ལུ་ལ་

ཟཁོཡ་རྫོའི་ཀ་ཆེདྷ་རྩ་ཕཡ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྦེ་ཡ་
/ཆུ་ཙྫོཥ་ག་རི/ (མིང)

(རྫོང)

ཆ། (ཐཔེ) ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ་དྷང་ལཱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་མི་

ནའི་དུཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་རག་ནཡ་ཕཎགཥ་མི་

ཆུ་ཙྫོཐ་ག་རི།

/ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ/ (མིང)

ཥ་དྷང་རཥ་ཆུ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟཐབྷ་ན་ལཱི་གྱུཡ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

གྱང་ཐང་ཁང་མིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཐཔྱངཥ་

ལཐབྷྫོ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) ཆུ་ཕཀང་ནིའི་རབྷ། (ཐཔེ)

ཏཕ་ཙང་དྷངཆུ་ར་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཕུག་རཥ་བུབྷ་ཏང་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་ལཱི་དུཥ་ཡུདྷ་ཆུ་ཙྫོཐ་ག་
དེ་ཅིག་ཟགོཡཛྷ་བྷཥ།

/ཆུ་ར/ (མིང)

ཁ་འྫོཐ།

ཆུ་གཝྫོང༌།

(རྫོང) ཆུ་ཟཚྫོབྷཥ་

/ཆུ་གཝྫོང/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཕཟེཐ་ནི་ཐང་

ཕཀང་ནིའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཆུ་གཝྫོང་ཟདི་སྟྫོངབྷ་སྦེ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥའི་རྩ་ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་མི་

ཕཝག་ནི་ཡ་མི་ཟྫོང་།
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ཆུ་ཞངཥ།

/ཆུ་ཞང/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་རཥ་ཕཞྫོ་

ཆུབྷ་ཚུ་ཆུ་ཡག་དྷང་ཡ་ཟཏགན་ཨིདྷ།

ཕཞྫོ་ཕའི་ཆུ་ཕཀང་ནི་གི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཞངཥ་
ཟདི་ཞངཥ་ཐབྷཡ་གྱིཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནུག
ཆུ་ཞྫོབྷ།

/ཆུ་ཞྫོབྷ/ (མིང)

ཆུ་ཡག་བྷཁདྷབྷ།

(རྫོང) ཆུ་ཐཕྫོག་ནི་ཐང་

ཆུ་ཡག་བྷཁདྷབྷ་གིཥ་ཕྱེ་ཟཏགན་ཨིདྷ།

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཆུ་ཐཕྫོག་ནི་གི་ཐྫོདྷ་

ཆུ་རིར་རྫོ།

ལཱི་ཆུ་ཞྫོབྷ་ཟདི་ཡ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་སྫོཐན་
ཆུ་གཞཡ།

/ཆུ་གཞཡ/ (མིང)

ཆུ་ཟྫོག

/ཆུ་ཟྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆུའི་དྷང་ལཱི་ཐང་

ལྕུག་ལྕུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་རིར་རྫོ་ཟདི་ཕཞྫོ་

(རྫོང) ཆུ་ཐཕྫོག་ནི་གི་

ཐབྱིཕཥ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་གོང་རྫོག་རིར་རི་སྦེ་ཟྫོངབྷ་
ཨིདྷ།

ཆུ་རིཥ།

(རྫོང) ཆུའི་གལབྷ། (ཐཔེ) ཆུ་

/ཆུ་རི/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཆུའི་གཉེཡ་བྷ། (ཐཔེ)

ཆུ་བྷྫོ་ཆུ་རིཥ་ཤིག་ཤི་སྦེ་ཟདུག

ཟྫོག་གི་རྫོ་ཚུ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཟདུག
ཆུ་འདྷ་རག་ཕརྒྱཐ་ལྡདྷ།

/ཆུ་རི་རྫོ/ (མིང)

བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རྫོ་གོང་རྫོག་རིར་རི་ཐང་ཧུབྷ་

ལྕགཥ་གཞཡ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཆུ་གཞཡ་ཅིག་ཉོ་
ཟཕག་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) ཆུ་ཡག་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཀང་ཕཝག་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཤིང་ལུཕ་ཆུང་ཀུ་གིཥ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཆུ་ཡ་ཁེབྷ/ (མིང)

/ཆུ་རི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྐུ་ཏང་གི་མེ་རྫོང་གུ་བྲི་སྫོར་

འྫོཐ་ནའི་ཆུའི་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་གི་ཆུ་རིཥ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་

/ཆུ་ཡེདྷ་ར་རྒེ་ལྡེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་བྷཙྫོ་རཥ་ཟཕཕ་མི་ཆུ་ཕཞང་

ཟཇཟ་ཕཥ།

ཕསིར་ཕ། ཞིབྷ་ན། འང་ཕ། ཟཇབྷ་ན། དྭངཥ་

/ཆུ་རི/ ༣. (མིང)

(རྫོང) གཎྫོཡ་བྷའི་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་

ཕ། དྲིབྷ་མེཐན། པྫོ་ཕ་ལཱི་བྷ་གདྷྫོཐན། ལྐོཐབྷ་ལཱི་

ནདྨའི་བྷཇུག་ལཱི་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཆུའི་རི་

ཆུ་གཡུཡ།

ནུག

བྷ་གདྷྫོཐ་ནའི་ཆུ།

/ཆུ་གཡུ/ (མིང)

བྷྫོ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་བྷའི་ཆུ་རིཥ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟཐེདྷ་

(རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་ཞིང་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཟདྲེདྷ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་

ཆུ་རིཥ་ཤིག་ཤི།

རབྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕརྐོ་སྟེ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གྲོང་

ཆུ་ཡག

/ཆུ་ཡ/ (མིང)

(རྫོང) རླུང་བྷ་

ཟཕུ་སྟེ་ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་གཉེཡ་བྷ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་

གསེཕ་ཀྱི་ཆུ་གཡུཡ་བྷ་ཐངུར་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཡ་
ཕཝག་ནུག

/ཆུ་རི་ཤི་ཤི/ (ཁྱཐ)

མི་ཅིག (ཐཔེ) གངཥ་རཥ་བྷཡ་ཆུ་བྷྫོ་ཚུ་ཆུ་རིཥ་
ཤིག་ཤི་སྦེ་ཕཕཥ་ཟགྱོ་ནི་ཟདུག

(རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཆུ་རིཥ་ཅདྷབྷ།

ན་ཚུ་རགན་གིཥ་མེདྷ་ནཡ་རྫོ་ཆུ་གིཥ་ཟགྱིཡ་ཏེ་

/ཆུ་རི་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཐནཟ་

རྟགཥ་ཀྱི་ཤུཕཥ་གུ་ཆུའི་རི་བྷྫོ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཏག་མི་གི་ཡང་ཟཏག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐདྷ་ཕྱེ་ཐང་

(ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་ཆུ་རིཥ་ཅདྷབྷ་ཟདི་ཎྫོག་གོ་ཥ་
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འྫོཐ་མི་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ།
ཆུ་རིཥ་མེ་ཎྫོག

/ཆུ་རི་མེ་ཎྫོ/ (མིང)

རྫོ་ཁབྷཥ་ཆུ་ལཱིག་ཨིདྷ།

(རྫོང) རི་བྷྫོའི་དྷང་

ཆུ་ཤིང༌།

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་ཅིག་གིཥ་ཆུ་རིཥ་མེ་

(ཐཔེ) སྙིང་ནྫོ་མེཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆུ་ཤིང་ལཱི་ཕཝགན་ཨིདྷ།

ཎྫོག་ཅིག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྲིཥ་ནུག
ཆུ་རཱིཐ།

/ཆུ་རཱིཥ/ (མིང)

ཆུ་ཤུགཥ།

(རྫོང) ཧ་རྟག་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ཨིདྷ།

བྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ཐ་ཆུ་རཱིཐ་
ཆུ་རཕཥ།

/ཆུ་རཕ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་གམང་

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་ཞིང་གི་

ཆུ་ཕལར།

(རྫོང) ཆུ་གཡུཡ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆུ་ཤེ/ (མིང)

ཆུ་ཕལར་རྐྱཕ།

(རྫོང) ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་ཟཏྫོདྷ་

(རྫོང) ཆུ་ཟཁྱུ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཆུ་ཤེ་ཅཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཆུ་ཟཁྱུ་ནི། (ཁ) ཆུ་ཕལར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག’ཤིག

(ཐཔེ) ཁོ་གི་གཟུགཥ་ཆུ་ཕལར་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཆུ་སེཡ།

(རྫོང) ཆཡན་ཐང་ཆུ་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་

/ཆུ་སེ/ (མིང)

(རྫོང) རྨའི་གུ་རཥ་རྣག་ཐང་

ཁྲག་ས་ཕསྲེ་ཏེ་ཟཏྫོདྷ་མི་གི་ཆུ། (ཐཔེ) རྨ་ གུ་ལཱི་ཆུ་

ཕའི་ཤུར། (ཐཔེ) ཆཡན་ཤུགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཆུ་རབྷ་
/ཆུ་ལཱི/ (མིང)

(རྫོང) རཥ་སྫོཡ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་

(ཐཔེ) ཆུ་ཕལར་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཥའི་ཐྫོང་། (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་ཕཎངབྷ་ཐ་ལཱི་ཆུ་རབྷ་

ཆུ་ལཱིག

/ཆུ་ལྫོ/ (མིང)

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཆུ་རབྷ་ཕཥར་ཐགོ།

ཕཎྫོདྷ་ཐ་ནུག

(རྫོང) རྫོ་རཥ་གྲུཕ་གྲུཕ་ནའི་

ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ལྫོག་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཟཕག་ཐགོ་

ཕཐཟ་སྟེ་ཆུ་གཡུཡ་ཕཥར་ནུག

/ཆུ་རབྷ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཟགྱོ་ཟགྱོ་ཕའི་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཟགྱིཕ་ལྫོག་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཐང་སྒྲིང་སྒྲི་

རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་

/ཆུ་རབྷ/ ༢. (མིང)

/ཆུ་ཤེ/ (མིང)

ཆུ་ལྫོག

བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཆུ་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

/ཆུ་རབྷ/ ༡. (མིང)

ཆུ་ཤེར

ཅིག་ཨིདྷ།

ལཱི་ཆུ་རཕཥ་ཀྱིཥ་མི་ཟཕག་ཕཐཟ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཆུ་རབྷ།

/ཆུ་ཤུཥ/ (མིང)

ཤེར་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཤེར་ཟདི་ཥ་གཏེཡ་གྱི་རིགཥ་

ཐང་ཚུཡ་གའཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་སྫོབྷ་ཚུ་དྷང་
/ཆུ་གཡུ/ (མིང)

ཆུ་ཤུར།

ཤུར། (ཐཔེ) ཆུ་ཤུར་ལཱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་གཉེཡ་བྷ་པཡ་

ཆུ་གཡུཡ།

(རྫོང) ཆུའི་ནུཥ་ཤུགཥ།

/ཆུ་ཤུ/ (མིང)

(ཐཔེ) གློག་མེ་ཟདི་ཆུ་ཤུགཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕཞྫོཛྷ་

སྦེ་ཆུ་གི་ཙཐ་གཞི་སྫོབྷ་སྦེ་གྱེཥ་ཟགྱོ་སྟེ་གདྷྫོཐ་རྐྱེདྷ་
ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

(རྫོང) ངང་རག་ཤིང་ཐང་ཟདྲ།

/ཆུ་ཤི/ (མིང)

སེཡ་ཕཥགཥ་ནུག

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུ་གི་དྷང་

ཆུ་སང༌།

/ཆུ་ཥང/ (མིང)

ཆུ་སྲིདྷ།

/ཆུ་སིདྷ/ (མིང)

དྲུག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ།

གསེཥ་ཁབྷཥ་ཆུ་ཟཕཐ་མིའི་རྫོ་ཕཐག (ཐཔེ) ངེའི་
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(ཆོཥ) ཐབུགཥ་ལུདྷ་ཐེངཥ་
(རྫོང) པྫོ་ཕཤུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་

404
ཅདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་བྷཇུག་བྷ་རིངབྷྫོ་ཐང། ནགཥ་ཀོ་ས་

/ཆུ་ལྷ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ནུཕ་ཕྫོགཥ།

ཀྲག ཞ་ལཕ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཆུ་དྷང་སྫོཐ་མི་ཅིག

ཆུ་ལྷའི་སྒོ།

ཨིདྷ།

ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོའི་ཕྫོགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གཝདྷ་ཚུ་ཆུ་སྲིདྷ་གྱིཥ་གཥཐན་

ཆུ་སྲིདྷ་ན་ཏྲ།

/ཆུ་སིདྷ་ན་ཀྲ/ (མིང)

(རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་

ཆུ་ལྷབྷ།

(རྫོང) ཆུ་ཐང་ཟཐབྷ་ནའི་

/ཆུ་ལྷབྷ/ (མིང)

དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཟགྱིཕ་ལྷབྷ། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་དྷང་

ནིའི་ཕཞྫོ་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་ཁག་གི་ཤིང་ཆཥ་

རཥ་པཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཆུ་ལྷབྷ་བྷཁོ་ཆེ།

ཚུ་གུ་ཆུ་སྲིདྷ་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་སྟེ་ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཕཀར་

ཆུང༌།

ནུག

/ཆུ་སིདྷ་ན་ཀྲའི་རྒེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ནུཕ་

ཁ་ཐུག་ལཱི་ཕསྒོཡ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་ལྷའི་སྒོ་ཟདི་

ཤིང་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཆུ་སྲིདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ་ཕརྐོ་

ཆུ་སྲིདྷ་ན་ཏྲའི་རྒྱདྷ།

/ཆུ་ལྷའི་སྒོ/ (མིང)

/ཆུང/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྫོབྷ་མེདྷ་མི། (ཐཔེ) ངེའི་

ཁྱིབྷ་ཕ་ཁོ་གི་ཟདི་ཆུང་།

(རྫོང)

/ཆུང/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) རྫོ་དྷ་གཝྫོདྷབྷ། (ཁ) ཁོ་

ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་རྒྱདྷ་སྦེ་ཆུ་

རཥ་ང་ཆུང་། ཆུང་སུ་གཅིག་ ཆུང་ཡང་ཆུང་། (ཐཔེ)

ཟདི་ཟཇཟ་ཡ་ཟཇཟ་ཕཥ།

ཆུང་ཀུ།

སྲིདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ་ཕརྐོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་སྲིདྷ་ན་ཏྲའི་རྒྱདྷ་
ཆུ་སྲིདྷ་རི་བྷྫོ།

/ཆུ་སིདྷ་རི་བྷྫོ/ (མིང)

རྫོ་ང་ཕ་ཁོ་ཆུང་།

(རྫོང) ཤིང་ཐང་

སེབྷཥ་ཆུང་ཀུ། ལཱ་ཆུང་ཀུ། ཅ་ར་ཆུང་ཀུ་ཚུ།

སྲིདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཀ་ཆེདྷ་གུ་ཆུ་སྲིདྷ་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་
ཆུ་སྲུངན།

/ཆུ་སུན/ (མིང)

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་རང་ལཡ
ྫོ ་

གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) ཆུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཟཏཕ་མི་སྲུང་རྒྱཕ། (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཁའི་ཆུ་སྲུངན་
ཨིདྷ།

ཆུ་སཥ་སཥ།

/ཆུ་ཧེ་ཧེ/ (ཁྱཐ)

ཆུ་ལྷ།

/ཆུ་ལྷ/ ༡. (མིང)

ཆུང་གྲོགཥ།

/ཆུང་གྲོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་

ཆུང་གཉེདྷ།

/ཆུང་གཉེདྷ/ (མིང)

རཥ་ལྫོ་ཙང་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་མི་གི་ཆ་ཡྫོགཥ།

(རྫོང) ཆུ་བྷང་སུ་སྦེ་

(རྫོང) ཧ་ལཱི་རྫོ་དྷ་

ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་པབྷ་གིཥ་སྦེ་གཉེདྷ་སྦྲགཥ་ནི་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཆུ་སཥ་སཥ་སྦེ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་མི་
ཞིབྷ།

(རྫོང) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་། བྷཏྫོ་

ཙཐ། ཟཕྫོཡ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྫོབྷ་མེཐན། (ཁ)

ལྕགཥ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ་
ཕཝག་ནུག

/ཆུང་ཀུ/ (ཁྱཐ)

ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཆུང་གཉེདྷ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་
འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐན་བྷཥ།

(རྫོང) ཆུ་དྷང་གདྷཥ་ནའི་

ཆུང་བྷ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཡི་གདྷྫོཐ་ན་བྱུང་ན་

/ཆུང་བྷ/ (མིང)

སྲུ།

ཅིདྷ་ཆུ་ལྷ་གཥྫོར་ཐགོ།

ཆུང་མི་ཆུང༌།
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(ཆོཥ) རྨགན་འྫོཐ་མི་ཧབྷ་

/ཆུང་མི་ཆུང/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆུང་ག་མི་
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ཆུང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྷབྷ་ཟདི་རྐང་བྷ་ལཱི་ཆུང་མི་

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཐཀཡ་ནྫོའི་བྷཐངཥ་ཆེ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཆུང་ཡ་ཆུང༌།

ཆུབྷ་ཟཁྱཕ།

ཆུང་ཕལ་ཤིག

/ཆུང་ཡ་ཆུང/ (ཁྱཐ)

ཅིག

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་

ཥ་མེཐ་ཆུང་ཀུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ཟདི་ཁྱོཐ་ལཱི་
ཆུ་ཡ་ཆུང་བྷཥ།
ཆུང་ལཥ
ྫོ །

/ཆུང་ལྫོ/ (ཁྱཐ)

ཕཥར་ཕཀོ་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) རུཐ་ཕརྡུངཥ་ཞིདྷབྷ་
རཥ་ཆུབྷ་ཟཁྱཕ་ཐགོ།

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་སྤུདྷ་ཆ་

ཆུབྷ་ཐབྷཡནྫོ།

ཚུའི་གྲར་རཥ་ཆུང་ལྫོཥ་ཡང་ཁོ་ཨིདྷ།
/ཆུང་ལྫོབྷ/

ཆུང་སུ་ཅིག

/ཆུང་སུ་ཅི/ (ཁྱཐ)

ཟདྲ།

ཆུཐ་ཞཐ།

/ཆུ་ཟེ/ (མིང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུང་ལ ྫོཥ་ཐང་

ཆུབྷ་ཐབྷཡ་སྫོཕ།

(རྫོང) ཆུང་ཀུ་

ཆུབྷྫོ་ར།

/ཆུཥདྷ/ (བ)

ཆུབྷ།

/ཆུབྷ/ (མིང)

ཆུའི་རྐ་བྷགུ།

/ཆུའི་ཀང་བྷགུ/ (མིང)

ཆུའི་ཨོ་རྫོབྷ།

/ཆུའི་ཨོ་རྫོབྷ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

(རྫོང) ཆུ་རུ་ལྡེ་

ཟདྲིར་ནི་ཟེཡ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཆུ་རླུང་གིཥ་དུབྷ་སྒྲིར་ཏེ་
གདྷབྷ་ཁཡ་རྫོང་སྟེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རླུང་ཟཚུཕ་
ཀྱིཥ་ཆུའི་ཧ་རྫོབྷ་སྒྲིར་ཏེ་ཟྫོང་དེཥ།

(སྐུར) (རྫོང) བུཙ་ཐང་རྟ་གླང་ཚུ་

ཆེ།

ཕཏུར་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་བྷ་དྷ་ན་ཅིདྷ་ཆུདྷ་ཤིག

/ཆེ/ ༡. (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) སྫོབྷ་ཐང་དྲག་ན། (ཐཔེ) ང་

ཕ་ཟདི་ཁོ་རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་ཆེ།

(རྫོང) རུཐ་ཕརྡུངབྷ་ཐ་ལཱི་ཨུབྷ་

/ཆེ/ ༢. (ཁྱཐ)

སྦྱི་གི་དྷང་རཥ་ཐཀཡནྫོ་ཐང་། ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

(རྫོང) གཝདྷ་རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཟཔགཥ་

ན། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ཡ་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཆེ།

(ཁ) ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ། ཆུབྷ་ཐབྷཡནྫོ། (ཐཔེ) ཆུབྷ་

/ཆེ/ ༣. (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྱེརཛྷ་ཙ་ཕ། (ཐཔེ) ཁོ་ཡ་ཡང་

བྷའི་ཐཀཡ་ཁྲ་ཐབྷཡ་ཁྲ། །རྒྱ་ཐང་ཕྫོཐ་ལཱི་མི་ཟཇུག

བྱེརཛྷ་ཆེ་ཕཥ།

ཆུབྷ་ཐཀཡ་ཥྫོ།

ཆེ་ཆུང༌།

/ཆུབྷ་ཀ་ཥྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་རྐ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུའི་རྐ་བྷགུ་རཥ་ཡ་ཆུ་ཆཐ་ཥྫོང་ནུག

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གི་མི་ཚེ་ཟདི་ཆུཐ་ཞཐ་གཎང་
ཆུདྷ།

(རྫོང) ཆུབྷ་

(རྫོང) ཆུའི་ར་རཕཥ་ཐང་

/ཆུབྷ་ར/ (མིང)

ཟདྲ།

ཟཕྲྫོ་ཕརག་གཎང་ནི། (ཁ) ཆུཐ་ཞཐ་གཎང་
ནི/དེཥ/བྷ་གཎང་།

/ཆུབྷ་རྨ་ ཥྫོཕ/ (མིང)

ལཱི་ཆུབྷ་ཐབྷཡ་སྫོཕ་ཀྱི་གཥྫོརཛྷ་དྲངཥ་ཡི།

(རྫོང) ཟཕྲྫོ་ཕརག་ཐང་ཟདྲ།

/ཆུ་ཟེ་ཎང/ (བ)

(རྫོང) ཆུབྷ་རིགཥ་

ཐབྷཡནྫོ་འང་ཕསྐྱཡ་ཕརྡུངཥ་ཕརྡུངཥབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་

(ཐཔེ) གཞུང་གྱི་བྷ་ཐངུར་ཆུཐ་ཞཐ་བྷ་ཕཎང་།

ཆུཐ་ཞཐ་གཎང།

/ཆུབྷ་རྨཟནྫོ/ (མིང)

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཐབྷཡནྫོ་གི་ལྫོ་ཞིབྷ།

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཨེ་པཱར་
ཆུང་སུ་ཅིག་གདྷང་།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྦི་ཁྱཕ་དྷང་ལཱི་ཆུབྷ་གྱི་ཨུབྷ་སྦྱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

(རྫོང) གཝདྷ་ཕ་ཆུངབྷ་སྦེ་

ཆུང་ལཥ
ྫོ བྷ།

/ཆུབྷ་ཆཕ/ (བ)

(རྫོང) ཆུབྷ་ག་ཅི་
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/ཆེ་ཆུང/ (མིང)

(ཆོཥ) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་ཟདྲ།
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(ཁ) བ་ཕ་ཆེ་ཆུང་། མི་ཆེ་ཆུང་། རབྷ་ཆེ་ཆུང་།

ཆེ་བྷཏྫོའི་ཟཐུཥ་མི།

རྐྱཕ།

སྟེ་རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་སྡེའི་ཟཐུཥ་མི་སྦེ་ཕཐག་

(ཐཔེ) གོ་གདྷཥ་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཐཔྱ་ཕགོ་

ཆེ་བྷཥ།

/ཆེ་བྷ/ (ཁྱཐ)

ཆེ་ཏི་རི།

/ཆེ་ཏི་རི/ (མིང)

(ཆོཥ) ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་ཕའི་ཆ་

ཟགདྷ་ཕཞེཥ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་རཥ་རིབྷ་དྷང་ལཱི་
སྐུ་བྷགྲོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་སྦེ་ཆེ་བྷཏྫོའི་ཟཐུཥ་མི་ཅིག་བྫོདྷ་
ནུག

(རྫོང) (གཥཡ) ཟབྲུག་གི་ལྷྫོ་

ཆེ་ཟཐྫོཐ།

བྷཙབྷཥ་ནའི་མི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་
/ཆེ་ཎྫོཥ/ (མིང)

ཆེ་ཕ།

(རྫོང) (ཞེ) ཕསྟྫོཐ་ན། (ཐཔེ)

/ཆེ་ཎྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

ཎདྷ་ཐང་གོ་ཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི།
ཆེ་ཕསྟྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་ཟཐུཥ་མི།

(རྫོང) (ཞེ) འྫོདྷ་

/ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་སུབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང)

ཕའི་སཕ་ཏངཥ་གཝདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་མི་ཆེ་ཟབྲིང་
ཆུང་གསུབྷ་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

/ཆེ་ཎྫོཥ་ཅེདྷ་གི་ཐུཥ་མི/ (མིང)

ཆེ་རིབྷ།

/ཆེ་རིབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་གོ་

གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་བྷཏྫོ་ཕའི་རིབྷ་ན་ཅིག

མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ཆེ་ཕསྟྫོཐ་ཅདྷ་

(ཐཔེ) ཆེ་རིབྷ་གྱི་གདྷཥ་ཙཐ་དྷང་ལཱི་ལྷྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

གྱི་ཟཐུཥ་མི་ར་ལ་འྫོཐ།

ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(རྫོང) གོ་ཥའི་གདྷཥ་རིབྷ་

ཆེ་ལྫོཥ།

སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཐགཟ་སྫོའི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཆེ་

/ཆེ་ལྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཐང་བྷཏྫོ ་

ལྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་

བྷཏྫོའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་བྫོདྷ་ནུག
/ཆེ་ཏྫོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཆེ་ཕ་གིཥ་

སྫོབྷ་ཐང་། ཆུང་ཀུ། ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་གསུབྷ་ཟེཡ་

དྷང་ལཱི་མི་སེཡ་གྱི་སྐུ་ཙཕ་སྦེ་ཕཐག་ཟགདྷ་ཕཞེཥ་

/ཆེ་ཏྫོ/ ༡. (མིང)

/ཆེ་ཛྷ/ (ཁྱཐ)

ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་གསུབྷ།

(རྫོང) (ཞེ) ཕམག་ཟཐུ་གྲུཕ་སྟེ་ཟབྲུག་གི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་

ཆེ་བྷཏྫོ།

(རྫོང) རུ་ཕ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཆེ་

ཆུང་ཕ་ལཱི་ཕང་ཕམྫོང་ནི་མི་ཟྫོང།

ཡང་གི་གོངབྷ་ལཱི་ཆེ་ཕསྟྫོཐ་ཀྱི་རྩྫོབྷ་ཅིག་ཕུར་ཡི།
ཆེ་ཕསྟྫོཐ་ཅདྷ།

/ཆེ་ཟཐྫོཥ/ (མིང)

ཟཐྫོཐ་དྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་སྫོབྷ་ཐགོ།

ཧབྷ་སྲུང་ཟདི་ཆེ་ཏི་རི་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཆེ་ཕསྟྫོཐ།

(རྫོང) (ཞེ)

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་དྷང་རཥ་མི་ངོ་རུ་ཕམག་ཟཐུ་གྲུཕ་

ལཱིགཥ། (ཐཔེ) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག་གིཥ་ཆེ་བྷཥ་
སྟྫོདྷབྷ་བྷཥ།

/ཆེ་ཏྫོའི་ཐུཥ་མི/ (མིང)

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཆེ་ལྫོཥ་ཟདི་ཡ་ཁོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང) རྫོང་ཁག་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥ་

ཆེཐ།

ཐང་བྷངོདྷ་བྷཏྫོའི་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

/ཆེ/ (མིང)

(རྫོང) ཟདི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཥ་ཀྱི་ཆེཐ་དུ་ཐཀཟཛྷ་སཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་

དྷའི་ལབྷཥ་ཟདུདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་རྫོང་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་ཡང་ཁེཕ་ཥ་གི་ཆེཐ་དུ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཅི།

ཁག་ལབྷཥ་ཟདུདྷ་རཥ་ཆེ་བྷཏྫོའི་ལབྷཥ་ཟདུདྷ་ལཱི་

ཆེཐ་བྷངགཥ།

ཕཎང་ནུག

/ཆེ་སྔ/ (མིང)

(རྫོང) རྐང་ཕཙུགཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཡང་ཁྱོཐ་ཟཕཐ་ཥ་ལཱི་ཆེཐ་
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བྷངགཥ་སྦེ་ཡ་ཟྫོང་ཡི།
ཆེཐ་ཕརྗོཐ།

/ཆེ་རྗོཥ/ ༡. (མིང)

ཆོ་གན།

(རྫོང) ཚིག་ཐང་རྩྫོབྷ་

ཆོ་གུ།

ཅིག་དྷང་ལཱི་ཆེཐ་ཕརྗོཐའང་རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) ཐཔེ་དེཕ་ཀྱི་བྷགུ་རཥ་པཡ་

ཆོ་ཟཕྲུར།

(རྫོང) (གཥཡ) ཐམིགཥ་

ཆེཐ་ཐྫོདྷ།

ཟདུག

གྱི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ།
ཆེདྷ་ནྫོ།

ཆོ་ཟཕྲུར་དུཥ་ཆེདྷ།

(ཆོཥ) ཆེཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆེ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

/ཆེདྷ་ནྫོ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཐམིགཥ་ཕཥར་

སྟེགཥ་ན་ཚུ་རྫུ་ཟཕྲུར་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་

(རྫོང) སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕཏུར་ཕའི་དུཥ་ཕཞང་ནྫོ། (ཐཔེ) ཆོ་ཟཕྲུར་དུཥ་ཆེདྷ་
གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕག་ཐང་སྦྱིདྷ་སྟྫོང་ཚུ་གང་བྷང་གདྷང་
ཐགོ།

གསུང་ཟདི་བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཅིག་ཟདུག

ཆོ་ཟཕྲུར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

(རྫོང) སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕཞེངཥ་མི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྲུ་ཕཞིབྷ་ཕང་རིབྷ་ཕཞི་

ཟབྲུག་གི་རྩ་ལབྷཥ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཟདི་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་
/ཆེཛྷ/ (མིང)

ཆོ་ག

/ཆོ་ག/ (མིང)

(རྫོང)

ཛེ་ཏཱའི་ཙར་ལཱི་ཆོ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་

འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ)

ཆེཛྷ།

/ཆོ་ཕྲུཥ་ཆོཥ་ཏེ/ (མིང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ བྷདྷ་འྫོཐ་

ལབྷཥ་གཞུང་ཆེདྷ་བྷྫོ། རྩ་ལབྷཥ་ཆེདྷ་བྷྫོ། རྒྱར་

ཨིདྷ།

(རྫོང)

ཚེཥ་གཅིག་རཥ་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ཚུདྷ་ ཕདུཐ་ཐང་མུ་

ཙྫོགཥ་ཟདུ་ཆེདྷ་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་
/ཆེདྷ་བྷྫོ/ (ཁྱཐ)

/ཆོ་ཕྲུཥ་དུཥ་ཆེདྷ/ (མིང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཟླཛྷ་ཐང་ནའི་

བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེདྷ་ནྫོ། ཆུ་ཆེདྷ་ནྫོ། རྒྱར་འྫོངཥ་

ཆེདྷ་བྷྫོ།

(རྫོང) ལཱིཥ་སེབྷཥ་ཀྱི་

ཤུགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ཅིག་གིཥ་ཆོ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་ནི་

རཥ་ཁོ་ལཱི་ཆེཐ་ཕསྟྫོཐ་ཅིག་ཕུར་ཡི།
/ཆེ་དུ/ (མིང)

/ཆོབྷ་ཕྲུཥ/ (མིང)

སང་ཕརྩྫོདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཏྫོཕ་ནའི་སྤྲུར་ནའི་ནུཥ་

ཕཥར་གྱི་ཕསྟྫོཐ་ཚིག (ཐཔེ) རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡངཥ་ཀྱི་སྒོ་
ཆེཐ་དུ།

(རྫོང) ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཆོ་གུ་གཎང་ཡདྷ་ཐྫོ།།

ཆེཐ་ཕརྗོཐ་མེཐ་ནཡ་མི་ཟྫོང་།
/ཆེ་ཎྫོཥ/ (མིང)

/ཆོ་གུ/ (མིང)

རཥ་གདྷང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་བྷཚཐ་སྒོའི་རིབྷ་ན།

གྱི་ངོ་སྫོཐ་ཐུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཚུ་གི་དྷང་ལཱི་
ཆེཐ་ཕསྟྫོཐ།

(རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་མི། (ཐཔེ)

ཆོ་གན་ཚུ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕསྟྫོཐན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་
/ཆེ་རྗོཥ/ ༢. (མིང)

/ཆོ་གན/ (མིང)

ཕཞི་སྦེ་ཕྫོགཥ་རུ་ལཱི་གློ་ཟབུཡ་ཐང་ཕཅཥ་ནའི་ཟླུབྷ་
ནྫོ་ཕང་རིབྷ་ཕཞི་ན་ནཐ་ཟཐཕ་ཅདྷ་བྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

(རྫོང) (རྙིང) ཁག་ཆེཛྷ། གར་

ཕདེ་གཤེགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཆེཛྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། ཆེ་ཕ་གི་མིང་བྷཏཟ་ཕསྡུཥ་ན།

(ཐཔེ) ཆོ་ཟཕྲུར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་ཐང་

(རྫོང) ཆོ་གུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་

ཕང་རིབྷ་ཕཞི་ཕཞི་གློ་ཟབུཡ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་འྫོཐ།

ཁྱིབྷ་དྷང་ཆོ་ག་ཅིག་གཎང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཆོ་ཟཕྲུར་ཟླཛྷ།
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/ཆོ་ཕྲུཥ་ཟླཛྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཟླཛྷ་ཐང་

408
ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆོ་ཟཕྲུར་ཟླཛྷ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ལ་

ཆོག་ཏབྷ་མེཐ་ནཡ་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་མི་ཆོག

ཞ་ནི་སྤང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།
ཆོག

/ཆོག/ (གྲོགཥ)

ཆོག་ཏབྷ་ཧང་།

(རྫོང) ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཕའི་

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁྲར་ཕཎཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆོག་ཏབྷ་ཧང་

ཆོག ཞ་ཆོག ཟཐུང་ཆོག གཎྫོདྷ་ཆོག ཙྫོང་རྐྱཕ་

ཕཀོཐ་ཐགོ།

ཆོག ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཆོག་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ག་ཅི་
ཆོག་སྒྲིག

/ཆོ་སྒྲི/ ༡. (མིང)

ཆོག་ཤེཥ།

(རྫོང) ཕཅཟ་སྒྲིག་རྒྱཥ་

ཆོག་ཤེཥ་ཅདྷ།

ཆོཐ།

རྩཛྷ་ཆོཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(རྫོང) ཆོག་སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆོག་སྒྲིག་ཕཀར་

/ཆོཥ/ ༢.

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་ཆོག་

ཆོག་ཆོ།

/ཆོ་ཆོ/ (ཐབྱེ)

ཁོ་གིཥ་ཏག་ཆོཐ་ནི་བྷཥ།

(རྫོང) ལུགཥ་

/ཆོཥ/ ༣.

བྷྫོ་གིཥ་ཁུངཥ་ཆོཐ་ནཥ།
/ཆོཥ/ ༤.

(ཁ) ཞ་ཆོག་ཆོ། ཟཐུང་ཆོག་ཆོ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཟདི་ཞ་

ཆོག་ཏབྷ།

/ཆོ་ཏབྷ/ (མིང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཤེཥ་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་

(རྫོང) གྲ་ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐན།

ཆོག་ཆོ་སྦེ་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏག་གཅཐ་

ནི། (ཁ) ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བྫོ་ག་ཅི་ཡ་སཕ་རཱིང་

ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་ཆོག་སྒྲིག་
ཁོག་ཁོ་ཅིག་ཟདུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཇུག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤིང་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཕསྐུར)

/ཆོ་སྒྲི་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ)

/ཆོཥ/ ༡. (བ)

ཕསྡུ་ཡདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཆོཐ་

ནུག

ཆོག་སྒྲིག་ཁོག་ཁོ།

(མིང) བྷཙབྷཥ་

ཤེཥ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཟདི་ཐཀོདྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟདི་ཆོག་སྒྲིག་ཕཀར་ཐ་

སྒྲིག་ཕཀར་ཏེ་ཟདུག

/ཆོག་ཤེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

ཙྫོཐ་ཟཕཐ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཆོག་

(རྫོང) ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཆོ་སྒྲི་ཀེ/ (བ)

(མིང) བྷཙབྷཥ་ཙྫོཐ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཟབྲེར་གྱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཆོག་སྒྲིག་ཕཀར་ནུག

ཆོག་སྒྲིག་ཕཀར།

/ཆོ་ཤེ/ (མིང)

(ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་ཆོག་ཤེཥ་ཟཕཐ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་

ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཉེདྷ་གྱི་རྟེདྷ་

/ཆོ་སྒྲི/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) (གཥཡ)

ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་ཐང་རག་ཁྱེཡ་གྱི་ཧང་།

གདྷང་ཕ་བྱིདྷ་ནི་ཐང་ཞུ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཟཕཐ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཟཕཐ་ཆོག

/ཆོ་ཏབྷ་ཧང/ (མིང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་ཟདྲྫོང་

ནི། (ཁ) ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་
ཟཕཐ་རཱིང་གོ་ཆོཐ་ནཥ།

(རྫོང) ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་

/ཆོཥ/ ༦.

གདྷང་ཕ་ཐང་རག་ཁྱེཡ། (ཐཔེ) ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ནི།
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(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་
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(ཁ) ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཅ་ར་ཟདི་ང་

ཆོཕ་ཅོ་དེ་གི་རྒྱུ་ཟདི་ར་འ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཟཕཐ་ནི་

ལཱི་གོ་ཆོཐ་ནི་བྷཥ།

ཟདི་གིཥ་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ར་འ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙཕ་སྦེ་

/ཆོཥ/ ༧.

ནཥ།

ཕཏུཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ནའི་

ཆོཕ་ཆོ།

ཙཕ་བུ་གིཥ་ཆོཐ་ནཥ།

ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཨེ་པཱར་ཆོཕ་ཆོ། ཨེ་བྷ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་གའྫོག་

ཆོཕ་ཆོ། གོདྷ་ཆོཕ་ཆོ། (ཐཔེ) གོདྷ་ཅུང་ཟདི་ཆོཕ་ཆོ་

བྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་ཁོ་ཏག་ཆོཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག།
/ཆོཥ/ ༩.

སྦེ་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རབྷ་སྟྫོདྷ་ན་

/ཆོཕ་ཆོ/ ༢.

མེཐ་རཱིང་ཡང་གིཥ་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཆོཐ་

ཆོཐ་བྷཐཟ།

/ཆོཥདྷ་ར/ (མིང)

ཆོབྷ་རྐུདྷ།

(རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་

ཆོཥ།

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་

གསུངཥབྷ་ཅིག (ཁ) ཆོཥ་ཟདུར་ཕ། བྷཐྫོ་སྡེ།

བྷངོདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

(རྫོང)

བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྩེཐ་རིགཥ་ཀྱི་

གདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་ཆོཥ་ལུ་ལ་

སྐཕཥ་སྐུགཥ་སྫོབྷ་ཕསྒྲིག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུགཥ་ཏྫོཕ་

གསུངཥ་ནུག

ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ) ཆོཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་མི་ཟདི་འྫོངཥ་

/ཆོཥ/ ༢ (མིང)

གྲགཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཆོཕ་ཅོ/

/ཆོཥ/ ༡ (མིང)

ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་གཉེདྷ་ནྫོ་སྦེ་གསུངཥ་

བྷཐཟ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཐཡ་ཟཏྫོཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཆོཕ་ཅོ།

(རྫོང) ཐཕང་ཕམྫོང་གི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

ཕསྒྲིག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏྫོཕ་ནའི་སྐུགཥ། (ཐཔེ) ཆོཐ་
/ཆོཥདྷ་ར་ཅཕ་མི/ (མིང)

/ཆོབྷ་ཀུཥདྷ/ (མིང)

ཏྫོག་རཥ་ཟཕྫོག་ནི་ཐང་། བྷ་ཤེཥན་སྦེ་རྐུ་མི་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་གི་སྐཕཥ་སྐུགཥ་སྫོབྷ་

ཆོཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་མི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཥ་ཞ་ཕའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཤིག་ཟབྲཥ་ཆོཕ་ཆོ་སྦེ་ཞཛྷ་བྷཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཥ་ག་ཏེ་ཡ་ཟགྱོ་རཱིང་བྷྫོ་ཡ་གིཥ་
རབྷ་ཆོཐ་ནི་བྷཥ།

(རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཐང་ཤི ང་

ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རིགཥ་གཥཡན་ཞ་ཞ་ཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཤི་

/ཆོཥ/ ༨.

/ཆོཕ་ཆོ/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཁ) ཕྱི་དྷང་གཉིཥ་

ཀྱི་ཤེཥ་བའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་

(མིང) (རྫོང) སྐེཐ་ཡགཥ་སིདྷ་ཏག་

ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཆོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་

གི་ལཱིང་གུ་ཕཎགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་གུ་རྣབྷ་ཅོ་ཕསྫོང་ནི་

ཆོཥ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག

ཐང་། ཥྫོ་ཕསྫོང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རག་ཆ་ཆུང་ཀུ་

/ཆོཥ་ཀོཥདྷ་ཆོ/ (མིང)

(རྫོང) ལཱིང་

ཐང་རྟྫོགཥ་ནའི་ཕཐག་ཉིཐ་ཅདྷ་ཏེ་ ཕལཐ་ནའི་

ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཆོཥ་ཐང་། སྒྲུཕ་ནའི་ཆོཥ། ཟབྲཥ་བུའི་ཆོཥ་
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ཕཅཥ་ཥྫོ། (ཐཔེ) ན་ཏི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆོཥ་ཐཀོདྷ་
བྷཆོག་གི་གྲཥ་ཁ་ཚུཐན་ཨིདྷ།
ཆོཥ་སྐྱིཐབྷྫོ།

/ཆོཥ་ཀིབྷ/ (མིང)

/ཆོཥ་ཁང/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་

ཚུ་གདྷང་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་བྷཆོག་

གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཆོཥ་སྐྱིཐབྷྫོ་གི་ལྫོ་ཞིབྷ་
ཡ་ཞིབྷ་ནཥ།
ཆོཥ་སྐཐ།

/ཆོཥ་ཀེ/ (མིང)

གིཥ་ཆོཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཕཀཟ་ལཱིང་གདྷང་དེཥ།
ཆོཥ་ཟཁོཡ།

(རྫོང) རྒྱ་ཆོཥ་ཕྫོཐ་ལཱི་

ཡ་ཌྷ་སི་ལཱི་སྦེ་ཕསྐོཡ་གདྷང་ནུག

སྐཐ་ཀྱི་ཏྫོག་ལཱི་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག

ཆོཥ་ཟཁོཡ་རིབྷ་ན་གསུབྷ།

(ཆོཥ) ༡. ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་

གསུངཥ་གདྷང་མི་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་རྣབྷ་ན་གསུབྷ།

སྐུ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ། ༤. ཆོཥ་སྐུ་ཟྫོཐ་ཐནག་

༡. ཕཀཟ་ཐང་ན་ཕདེདྷ་ཕཞིའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ། ༢.

མེཐ། (ཐཔེ) ང་ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནྫོ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་
ཆོཥ་སྐྱོང༌།

/ཆོཥ་ཅོང/ (མིང)

ཕཀཟ་ཕཡ་ན་བྷཙདྷ་ཉིཐ་མེཐ་ནའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ། ༣.
ཕཀཟ་ཏ་བྷ་ལུགཥ་ནཡ་རྣབྷ་ནཡ་ཕྱེ་ཕའི་ཆོཥ་

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཥ་

ཕསྟདྷ་ན་སྲུང་མི་ཕཀཟ་སྲུང་ བྷགོདྷབྷ་ལྕབྷ་དྲར་

གདྷཥ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་རིབྷ་

གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ) རྣབྷ་སཥ། ཚེ་རིངབྷྫོ།

ན་གསུབྷ་ཕསྐོཡ་གདྷང་ནུག

གཡུ་སྒྲོདྷབྷ། རྒྱརནྫོ་། ཐགེ་ཕསྙེདྷ། སྒོ་བྷྫོ། ཁྱུང་

ཆོཥ་ལ།

ཕདུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོ་ཕསྟཡ་ཕཞིདྷ་དུ་ཆོཥ་
སྐྱོང་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཐགོ།
ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ།

/ཆོཥ་ཅོང་སུང་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) བབྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་ལ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཆོཥ་ལ་གུ་གྲུབྷ་ཙེ་

(རྫོང) ཆོཥ་

གཐདྷ་ཐིང་ཕཝག་ནུག
ཆོཥ་ལབྷཥ།

སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་ཕཀཟ་གདྷ་དྲགཥ་འྫོཐ།
/ཆོཥ་ཁང/ ༡. (མིང)

/ཆོཥ་ལ/ (མིང)

གཉེདྷ་ཚུ་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕསྐོཡ་ཕའི་སྐཕཥ་

སྐྱོང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་
ཆོཥ་ཁང༌།

/ཆོཥ་ཁོཡ་རིབྷ་ན་སུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕཞང་ནྫོ། ༢. ཆོཥ་སྐུ་རྫོ་རྗེ་ཟཆང་ཆེདྷ། ༣. ཆོཥ་

ཕཎཕ་ཐྫོ།

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཐང་ན་ཛྷ་

སྐཐ་ཡིག (ཐཔེ) བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཆོཥ་
/ཆོཥ་ཀུ/ (མིང)

/ཆོཥ་ཁོ/ (མིང)

ཕསྐོཡ་གདྷང་ཕའི་ཆོཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཥངཥ་

སྒྱུཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་

ཆོཥ་སྐུ།

(རྫོང) ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་

/ཆོཥ་ལབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕྱི་ཥྫོ་ཏཡ་

ཐང་། དྷང་བང་སེབྷཥ། གཥང་ཕ་སྔགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་

(ཆོཥ) རྒྱར་ཕའི་

ན་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་ཚུ་ སྲུང་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཕསཕ་བ།

གསུང་ཡཕ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་

(ཁ) ཆོཥ་ལབྷཥ་ཚུ་འང་ ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་སྫོབྷ་ན།

རྒྱར་ཕའི་གསུང་ཡཕ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཐགེ་ཚུར་གྱི་སྫོབྷ་ན། ཐགེ་སྫོང་གི་སྫོབྷ་ན་ར་

410

411
ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་

ཐནྫོདྷ་ཆོཥ་གྲགཥ་ཟདི་ཙཐ་བྷའི་གཞུང་ལཱི་བྷཁཥ་

ཐཡ་གྱི་བྷདུཐ་ཕུཐ་ཀྱི་སྫོར་ཕཙུགཥ་གདྷང་ནུག།

ཆོཥ་གྲར། /ཆོཥ་གྲེ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་གིཥ་ཆོཥ་

བྷཆོག་གིཥ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ ཆོཥ་ལབྷཥ་
/ཆོཥ་ལབྷ/ ༢. (མིང)

ན་ཅིག་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཐགོདྷ་སྡེའི་ཕཅཟ་ལབྷཥ།

གདྷང་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་གྱར་ཁ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཆོཥ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་

ཟདུག

ཆོཥ་གོཥ།

/ཆོཥ་གོཥ/ (མིང)

ཆོཥ་གྲོགཥ། /ཆོཥ་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ)
ཆོཥ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆོཥ་གྲོགཥ་ལཱི་ཐག་སྣང་

(རྫོང) བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཐང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཐབཡ་གདྷཥ་ཐང་གཥྫོ་སྫོང་

ཆོཥ་གྲྭ། /ཆོཥ་གྲ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཕལཐ་དྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ཕཞེཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷ་

གདྷང་ཥ། (ཐཔེ) ཆོཥ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་ཞུ་མི་ལྟེབྷ་ལྟེ་

ཕཞཟ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཆོཥ་གོཥ་ཕཞེཥ་ཏེ་

ཟདུག

བྫོདྷ་དེཥ།

ཆོཥ་རྒྱགཥ། /ཆོཥ་རྗ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྒྲུཕ་

ཆོཥ་གོཥ་རྣབྷ་གསུབྷ། /ཆོཥ་གོཥ་རྣབྷ་སུབྷ/ (མིང)

ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཞ་ཟཐུང་གི་རིགཥ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ༡. སྣབྷ་སཡ། ༢. བ་གོཥ། ༣. བྷཏང་

ཆོཥ་སྒྲུཕ་སྟེ་ཕཞུགཥ་མི་ཚུ་ལཱི་ ཆོཥ་རྒྱགཥ་

གོཥ་གསུབྷ་ཨིདྷ།། (ཐཔེ) ཐབཡ་གདྷཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕསྐྱར་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཙྫོགཥ་ཕཥག་ཟྫོང་།

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་ཆོཥ་གོཥ་རྣབྷ་གསུབྷ་ཕཞེཥ་ཏེ་

ཆོཥ་རྒྱར། /ཆོཥ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཆོཥ་

ཕཞུགཥན་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་སྐྱོང་གདྷང་མི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ།

ཆོཥ་གོཥ་སྣབྷ་སཡ། /ཆོཥ་གོཥ་རྣབྷ་རྗ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་རྒྱར་རིབྷ་བྫོདྷ་

ཐགེ་སྫོང་ཕསྙེདྷ་རྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞེཥ་ནའི་དྷ་ཕཞཟ།

ཚུ་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་ཕཞིདྷ་འྫོཐ།

ཆོཥ་བྷགུཡ། /ཆོཥ་བྷགུ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་

ཆོཥ་རྒྱུདྷ། /ཆོཥ་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཟབྲེར་ཕའི་གླུ། (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡན་གིཥ་ཆོཥ་གུ་

གཅིག་རཥ་གཅིག་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་

ཟཐེདྷ་གདྷང་དེཥ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་རྒྱུདྷ་

ཆོཥ་གྲགཥ། /ཆོཥ་གྲ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱདྷ་དྲུག་

བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ།

བྷཆོག་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་གཅིག (ཁ)

ཆོཥ་རྒྱུགཥ། /ཆོཥ་རྗུ/ (རྫོང) (རྫོང) ཤེཥ་ཙཐ་ཕརྟག་

དུཥ་ཡཕཥ་དྲུག་ནའི་དྷང་ རྒྱ་གཡ་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ངག་ཏྫོག་ཐང་ཡིག་ཏྫོག་

གཡུཥ་ཀཱཉྫི་དྷ་ག་ཡ་ཟེཡ་ཥ་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་མི་ སྫོཕ་

ལཱི་རྒྱུགཥ་ཕུར་ཕའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་

ཐནྫོདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་གྲགཥ་ནའི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

རྒྱུགཥ་དྷང་ལཱི་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་

411

412
ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕལ་ཐགོ།

(ཆོཥ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བབྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག

ཥྫོགཥ་ན་གདྷང་ཕའི་སྐཐ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་རཥ་

ཆོཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ།

ཆོཥ་སྒྲ། /ཆོཥ་སྒྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཕལཐ་ར་

ཆོཥ་ཉིཐ། /ཆོཥ་ཉི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་

ཆོཥ་སྒྲ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་གོཛྷ་བྷཥ།

ཆོཥ་གཎབྷ། /ཆོཥ་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཆོཥ་ཕརྒྱཐ། /ཆོཥ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆོཥ་

ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ལུགཥ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནིའི་

ཕརྒྱཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆོཥ་གཎབྷ་ཕལཐ་བྱིདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཆོཥ་ཕརྒྱུཐ། /ཆོཥ་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ལཱིང་ལཐ་

ཆོཥ་ཐུདྷ། /ཆོཥ་ཐུཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཕལཐ་

གསུབྷ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་གདྷང་སྟེ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་

དྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐུདྷ་ཙདྷ། (ཁ) ཆོཥ་ཐུདྷ་ཐང་ན་

ནཡ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཆོཥ་ཕརྒྱུཐ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་

ཆོཥ་ཐུདྷ་གཉིཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཆོཥ་ཀྱི་

ནཡ་འྫོཐ།

ཐུདྷ་གྱར་ཁཡ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ།

ཆོཥ་རྔ། /ཆོཥ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) རྔ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆོ་

/ཆོཥ་ཐུཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕལཐ་གྲྭ་ར་ཥྫོགཥ་

གུ་ཕཎང་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་ཕརྡུང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རྔ།

ནའི་དྷང་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ཞུ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐབུ་བྷའི་

ཆོཥ་གྲར་ཟཛུར་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཕལཐ་གྲྭན་ཚུ་ཐབུ་བྷའི་ཆོཥ་ཐུདྷ་ཞུ་ཕའི་

ལྷའི་རྔ་ཕྫོ་ཆེ། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྔ་ཕརྡུངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཆོཥ་ཐུདྷ། བྷངོདྷ་ནའི་ཆོཥ་ཐུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཆོཥ་ཆཥ། /ཆོཥ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཅ་

ཕསྒང་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཆོཥ་ཆཥ་ཙངབྷ་སྦེ་

ཆོཥ་དུང༌། /ཆོཥ་དུང/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎངབྷ་ཐ་

ཟདུག

ཟཕུ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཆོཥ་དུང་གི་

ཆོཥ་རྗེ། /ཆོཥ་རྗེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་

གསུང་སྐཐ་སདྷ་ནཥ།

ཐབུ་ལཐན། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྗེ་ཟབྲུག་ན་ཀུདྷ་ལུགཥ་

ཆོཥ་ཐྫོདྷ། /ཆོཥ་ཐྫོཥདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

བྷཆོག་ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ནུག

ཀྱི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཐྫོདྷ་ཚུ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཤེཥ་

/ཆོཥ་རྗེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་གདུང་

ཚུགཥ་ཐགོ།

རྒྱུཐ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཆོཥ་རྒྱུཐ་ཕཞང་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཆོཥ་དྲིར། /ཆོཥ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་ལྷ་

ཆོཥ་རྗེ་གདུང་རྒྱུཐ། /ཆོཥ་རྗེ་རྡུང་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཁང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་

གདུང་རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྗེ་གདུང་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་

ཆཥ་དྲིརབུ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་རཥ་པཡ་ཆོཥ་

སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་མི་ཐགོ།

དྲིར་ཕསིགཥ་ཏེ་ཕཞེངཥ་ཕར་ཕུར་སྫོར་འྫོཐ།

ཆོཥ་རྗེ་དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ། /ཆོཥ་རྗེ་ཐག་ནྫོ་ལྷ་རྗེ/ (མིང)

ཆོཥ་དྲིར་ལཱིང་། /ཆོཥ་དྲི་ལཱིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་དྲིར་
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ཐཔྱང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆོཥ་དྲིར་གུ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་

སྡེ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཥ་ཁཡ་བུཐ།

ཕའི་གསུང་ཡཕ་ལྷག་སྟེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གསུང་ཡཕ་

ཧ་རྫོང་། (ཐཔེ) ཆོཥ་དྲིར་ལཱིང་སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

ཆོཥ་གདྷཥན། /ཆོཥ་གནཱུན/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

ཆོཥ་དྲུག /ཆོཥ་དྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) ནཱ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུག་ཐང་

ལྷག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆོཥ་གདྷཥན་ཟཙྫོར་ཕཡ་ཥྫོང་

ཟདྲ།

ནུག

ཆོཥ་དྲེཐ། /ཆོཥ་དྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཐག་

/ཆོཥ་གནཱུན/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཤིདྷ་ནྫོ་ལཱི་རབྷ་སྟྫོདྷ་

ས་གོ་རཱིང་ ཡང་རྒྱུཐ་ལཱི་བྷཥ་ལུདྷ་སྣ་གཅིག་འང་

གདྷང་མི། (ཐཔེ) གཤིདྷ་ནྫོ་ལཱི་ལྫོ་བྱིདྷ་མི་ཆོཥ་

བྷ་ཟཕཐ་མི།

གདྷཥན་ཨིདྷ།

(ཁ) གྱོང་ནྫོ་སྣུབྷ་གྱིཥ་ཐུར་ཀྱང༌།། ཆོཥ་དྲེཐ་ཆོཥ་

ཆོཥ་དྷྫོཡ། /ཆོཥ་དྷྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷ་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་

ཀྱིཥ་མི་ཐུར།། (ཐཔེ) མི་གི་སེབྷཥ་ཟདི་ཆོཥ་དྲེཐ་ལཱི་

ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཟཙྫོ་ཕའི་འྫོ་བཐ།

ཟགྱུཡ་ཥྫོ་ན་ཅིདྷ་ཆོཥ་ཀྱིཥ་ཕཏུར་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་

/ཆོཥ་དྷྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟཔགཥ་ནའི་དྷྫོཡ་ཕདུདྷ་

ཁག་ཨིདྷ།

ཐང་ཟདྲ།

ཆོཥ་ཕཐག /ཆོཥ་ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་

ཆོཥ་ན། /ཆོཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥན་ཐང་ཟདྲ།

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་སྤེར་གསུབྷ་བྷཚཐ་མི། (ཁ) ཆོཥ་ཕཐག་

ཆོཥན། /ཆོན/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཚུ་

ཆོཥན་བག་ཕུག་དྷང་ལཱི་སྒོབྷ་གདྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཆོཥ་ཕཐག་ཨིདྷ།

ཆོཥ་སྫོཐ། /ཆོཥ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཉེཡ་བྷཁོའི་ཁ་

/ཆོཥ་ར/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྲུང་བྷ།

ཐུདྷ་ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཡང་

(ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་ཕཐག་ཚུ་ཕཀཟ་

ཥྫོའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་སྫོཐ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ་རུ་ཕཝག་

གདྷ་དྲགཥ་འྫོཐ།

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཆོཥ་ལྡདྷ། /ཆོཥ་ལྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷང་ན་ཥངཥ་

ཆོཥ་སྫོཐ་ཕཅུ། /ཆོཥ་ཅོཥ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. རྒྱར་

རྒྱཥ་ནའི་ཆོཥ་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཆོཥ་

ཕའི་གསུང་ཡཕ་ཀྱི་ཡི་གུ་བྲི་ནི། ༢. བྷཆོཐན་ཕུར་

ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་སྐྱིཐ་ནཥ།

ནི། ༣. སྦྱིདྷ་ན་གཎང་ནི། ༤. ཆོཥ་དྷ་ནི། ༥.

ཆོཥ་སྡེ། /ཆོཥ་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་

བྫོ་ལཱི་ཕཟུང་ནི། ༦. ལྷག་ནི། ༧. ཕལཐ་ནི། ༨.

ཕཞུགཥ་ཥའི་གྲྭ་ཙང་ཐགོདྷ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ)

ཁ་ཐུདྷ་གཎང་ནི། ༩. ཐྫོདྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ནི།

ཐགོདྷ་སྡེ། སྒྲུཕ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཞུང་

༡༠. སྒོབྷ་ནི་ཚུ་ལཱི་ཆོཥ་སྫོཐ་ཕཅུ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཏཐ་ཐིབྷ་གཉིཥ་ཟདི་ ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་

(ཐཔེ) ཆོཥ་སྫོཐ་ཕཅུའི་རྐང་གྲངཥ་ཕརྩི་ནི་ཟཇབྷ་
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ནཥ།

ཆོཥ་ཟབྱུང༌། /ཆོཥ་རྗུང/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་གཉེདྷ་

(ཁ) ལྷྫོའི་ཆོཥ་ཟབྱུང་། (ཐཔེ) རྒྱར་ཡཕཥ་ཐང་ཆོཥ་

ཆོཥ་ཕུང་། /ཆོཥ་ཕུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

ཐཡ་ཚུར་གྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཁ་གཥར་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ།

ནྫོ་ལཱི་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཁ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ཟཐྫོཐ་

ཟབྱུང་གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཆགཥ་ཟཇོབྷཥ་ནའི་གཉེདྷ་ནྫོ་རཱི། །ཟདུར་ཕའི་སྡེ་

ཆོཥ་ཟབྲེར། /ཆོཥ་ཟབྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་

སྣྫོཐ་ཉིཥ་ལ་ཆིག་སྟྫོང་གསུངཥ། །ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ཞེ་

ཟབྲེར་ཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཆོཥ་ཐང་

སང་ཟཇོབྷཥ་ནའི་གཉེདྷ་ནྫོ་རཱི། །བྷཐྫོ་སྡེའི་སྡེ་སྣྫོཐ་

ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཉིཥ་ལ་ཆིག་སྟྫོང་གསུངཥ། །ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་གཏི་མུག་

ཆོཥ་སྦྱིདྷ། /ཆོཥ་རྗིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་རིདྷ་

ཟཇོབྷཥ་ནའི་གཉེདྷ་ནྫོ་རཱི། །བྷངོདྷ་ནའི་སྡེ་སྣྫོཐ་

མེཐ་སྟྫོང་ན་སྦེ་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་གོ་ཐྫོདྷ་ཕལཐ་བྱིདྷ་

ཉིཥ་ལ་ཆིག་སྟྫོང་གསུངཥ། །དུག་གསུབྷ་ཆ་སྙོབྷཥ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་

ཟཇོབྷཥ་ནའི་གཉེདྷ་ནྫོ་རཱི། །སྔགཥ་ཀྱི་སྡེ་སྣྫོཐ་ཉིཥ་

ཆོཥ་སྦྱིདྷ་གདྷང་དེཥ།

ལ་ཆིག་སྟྫོང་གསུངཥ།། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

ཆོཥ་མེདྷ་ཟཕྫོཐ་མེདྷ། /ཆོཥ་མེདྷ་ཟཕྫོཐ་མེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་གཉེདྷ་ནྫོ་སྦེ་ཆོཥ་ཕུང་ཕརྒྱཐ་ལ་

(རྩུཕ) ཆོཥ་ཐང་ཟཇིག་རྟེདྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་བྷཏཡ་བྷ་

ཕཞི་སྟྫོང་གསུངཥ་ནུག

ཕྱིདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་མེདྷ་ཟཕྫོཐ་མེདྷ་སྦེ་བྷ་སྫོཐ་

ཆོཥ་ཕྫོགཥ། /ཆོཥ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་

ནཡ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

རཱིང་ཆོཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

ཆོཥ་རྩེག /ཆོཥ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ནཐ་བྷའི་གུ་ཕཀར་

ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རཥ་རིབྷ་དྷང་ལཱི་ཕཅཟ་བྷཡ་

མི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ནྫོ་ཏི་རྩེག་རྩེགན་ཐང་ཟདྲཛྷ་

གཎྫོགཥ་ཐགོན་གར་ཆེ།

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྩིག་གུ་ཙྫོདྷ་ཐབྷཡནྫོ་ཕཎང་

ཆོཥ་བྫོདྷ། /ཆོཥ་བྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ནུག

ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཕག་ལཱ་གདྷང་མི་ལྷདྷ་རྒྱཥ་

ཆོཥ་ཙདྷ། /ཆོཥ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ར་

ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་བྫོདྷ་གྱིཥ་ཕག་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་ཆོཥ་ཐང་

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཁག་ཥྫོ་ཥྫོ་ཐབྱེ་སྟེ་

བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་བྷཚཐ་གདྷངབྷ་བྷཥ།
ཆོཥ་ཐབྱིངཥ།
ཐང་ཟདྲ།

/ཆོཥ་ཐབྱིང/ (མིང)

ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ།

ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྫོཕ་དེཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་

(ཆོཥ) ཆོཥ་ཉིཐ་

/ཆོཥ་ཐབྱིང་ཡེ་ཤེ/ (མིང)

ཆོཥ་ཙདྷ་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

ཆོཥ་ཚིག /ཆོཥ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཏ་
སྙཐ། (ཐཔེ) ཀ་རྩྫོབྷ་དྷང་ལཱི་ཆོཥ་ཚིག་ལུ་ལ་ཚུཐ་ནུག

(ཆོཥ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་རཥ་གཅིག

ཆོཥ་ཙྫོགཥ། /ཆོཥ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་ཟབྲེར་
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ཕའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཏྫོག་ལཱི་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་གདྷང་ཥའི་སྡེ།

ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ། སྤྲུར་སྐུ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཟེཡ་

ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཆོཥ་རྫོངཥ་སྤྲུར་གསུབྷ་གྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཕཞེངཥ་ནུག

(ཐཔེ) ཆོཥ་སྡེ་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་ ཆོཥ་ཙྫོགཥ་

ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་

ཆོཥ་གཝཥ། /ཆོཥ་གཞེ/ (མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུ་ཐང་

ཆོཥ་ཕལཐ། /ཆོཥ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་ཟབྲེར་

ཡང་ལཱིགཥ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་རྐྱཕ་

ཕའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་གཝདྷ་ལཱི་གོ་ཕར་སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གླུ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་གཝཥ་ཟདི་

(ཐཔེ) རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་ཆོཥ་ཕལཐ་ཀྱི་རཥ་རིབྷ་ཟགོ་

ཟཕྫོཐ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟདུག

ཆོཥ་གཞིཥ། /ཆོཥ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་གཞིཥ་

ཆོཥ་སེབྷཥ། /ཆོཥ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཐང་ཟདྲ།

ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) མི་ར་ལཱི་ཅིག་ལཱི་

ཆོཥ་ཕཞང་ལྷའི་ཟདུདྷ་ཥ། /ཆོཥ་ཕཞང་ལྷའི་ཟདུདྷ་ཥ/

ཆོཥ་སེབྷཥ་ཧ་ཙི་ཅིག་འང་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་གྱི་གདྷཥ་ཅིག

ཆོཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ། /ཆོཥ་སེབྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆོཥ་

ཆོཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ། /ཆོཥ་འྫོཥདྷ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་

ལཱི་ཐཐ་ན་ཐང་བྷྫོཥ་གུཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཆོཥ་

ཆོཥ་ཐང་ཤེཥ་བའི་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུའི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཕསྒང་རཥ་ཆོཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་སང་ཐགོ།

ཆོཥ་སྲིཐ། /ཆོཥ་སི/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་

ཆོཥ་ཡ། /ཆོཥ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་གྲྭ་ཐང་ཟདྲ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

(ཐཔེ) ཆོཥ་ཡ་དྷང་ཕཞུགཥ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་མི་ཐགེ་

དྷང་ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ཟུང་ཟབྲེར་སྦེ་འྫོཐ།

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ལྡདྷ། /ཆོཥ་སི་རྙི་ལྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཆོཥ་ལཱིགཥ། /ཆོཥ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོའི་ལ་

ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་གཉིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕ་ཐང་ཟཐྫོཐ་ནའི་ཚུར་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་ཕསྟུདྷ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་

ནའི་ཆོཥ། (ཁ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ ཐེག་ཐབྷདྷ་ཐང་

རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐེག་ཆེདྷ། གཝདྷ་རྙིང་བྷ། ཥ་སྐྱ། ཕཀཟ་རྒྱུཐ།

ཆོཥ་སྲུང༌། /ཆོཥ་སུང/ (མིང) (རྫོང) ཐནར་ལྡདྷ་

ཐགེ་ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

ཟབྲུག་ནའི་ཕཀཟ་སྲུང་ བྷགོདྷབྷ་ལྕབྷ་དྲར་ར་

ཆོཥ་ལཱིགཥ་ལཱི་ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆོཥ་སྲུང་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་

ཆོཥ་རྫོངཥ་སྤྲུར་གསུབྷ། /ཆོཥ་རྫོང་པྲུཥ་སུབྷ/ (མིང)

ནཡ་ཕུར་ཐགོ།

(རྫོང) ཆོཥ་སྐུ་རྫོངཥ་སྐུ་སྤྲུར་སྐུ་གསུབྷ་གྱི་ཕསྡུཥ་

བྷཆདྷ། /ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲི་ལྷག་གི་སྐཕཥ་ལཱི་

མིང་། (ཁ) ཆོཥ་སྐུ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ། རྫོངཥ་སྐུ་

ལྷག་ཆཐ་ཞུགཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཡིག་ཆུང་དྷང་ལཱི་ཟིདྷ་
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བྲིཥ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཀྱི་དྷང་ཁྲོར་བྷཆིདྷ་ན་ལཱི་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ)

བྷཆདྷ་ཁུང༌། /ཆེདྷ་ཁུང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆདྷ་གློ་ཐང་

བྷཆུ། /ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁའི་ཕྱི་རཥ་ལག་ཐང་ཟྫོག་

ས་བྷ་གོ་མི་ཚུ་བྷཆདྷ་ཕཎགཥ་ཕཝག།

ཆང་རཥ་ཕརྟེདྷ་བྷཆིདྷ་ནའི་དྷཐ་ཏྫོཕ་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཟདྲ།

རཥ་འྫོཐ་མི་ནགཥ་ཀོ་ཟཇབྷ་ལྕུག་ལྕུ་ཅིག

བྷཆདྷ་གྱི་བུ། /ཆེདྷ་གི་བུ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱིཥ་

བྷཆུ་ཟླ། /ཆུ་ཟླ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཡ་ཟླ་ཕཅུ་གཉིཥ་ན།

རཥ་བྷཆེཐ་ནའི་བུ་གཞི། (ཐཔེ) སྐྱིཐ་དྷ་དྷབྷ་བྷཁའི་

(ཐཔེ) བྷཆུ་ཟླའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཡི།

བ་འང་ཟཁོཡ། །སྡུག་དྷ་བྷཆདྷ་གྱི་བུ་འང་སྤང།།

བྷཆེ་ཕ། /ཆེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆེཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཆདྷ་ཟགྲེར། /ཆེདྷ་ཟགྲེ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཚིག་གུ་

བྷཆེཐ། /ཆེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྤེར་ཕ་ཐང་

བྷཆདྷ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་

སྐྱེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ར་

ག་ཡ་བྷཆདྷ་ཟགྲེར་རྐྱཕ་སྟེ་ཟདུག

ཥྫོགཥ་ན་ལ་བུ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱིཥ་རཥ་བྷཆེཐ་

བྷཆདྷ་ཡིག /ཆེདྷ་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་བུ་གཞི་ཟདི་གཅེཥ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷཆདྷ་རྫོགཥ། /ཆེདྷ་གློ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

/ཆེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) པབྷ་གཅིག་ནའི་སྤུདྷ་ཆ།

བང་ཁོག་གི་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ། (ཐཔེ) གློ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་སྤུདྷ་བྷཆེཐ་ག་ཡ་ལཱི་བབྷཥ་སྐྱོང་ཟཕཐ་

བྷཆི། /ཆི/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

བྷཆེཐ་གྲོགཥ། /ཆེ་གྲོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་བྷ་ཐང་སྫོཕ་

ཟཕཡཛྷ་ཐ་ལཱི་བྷཆདྷ་གློ་དྷཛྷ་བྷཥ།

ཐགོ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ར་སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆི།

ཐནྫོདྷ་གཅིག་གི་ཟྫོག་རཥ་ཆོཥ་ཞུ་མི་པྫོ་བྷྫོ། (ཁ)

བྷཆིདྷ་དྷཐ། /ཆིདྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆིདྷ་ནའི་དྷཐ་

དེ་ལཱི་རིང་ཕའི་བྷཆེཐ་གྲོགཥ། ཉེ་ཕའི་བྷཆེཐ་གྲོགཥ།

གཞི། (ཐཔེ) ཆང་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་བྷཆིདྷ་ནའི་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་

དྷང་གི་བྷཆེཐ་གྲོགཥ། གཥང་ཕའི་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཚུ་གི་ཐབྱེ་ཕ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཆོཥ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་

བྷཆིདྷ་ན། /ཆིདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་དྷ་

ཀྱི་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཁྲག་ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་མི་ཐང་། བྷལཥན་ཕཞྫོ་མིའི་

བྷཆེཛྷ། /ཆེཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅདྷ་གཞདྷ་སྟག་ཐང་

དྷང་ཁྲོར་ཅིག (ཐཔེ) ཆང་ལུ་ལ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་བྷཆིདྷ་

སེང་གེ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁའི་ཟགྲབྷ་གའཥ་གའྫོདྷ་

ན་མེཐན་ཕཎངབྷ་ཨིདྷ།

གྱི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥྫོ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ། (ཁ) ཡྫོ་ཁྱིའི་

བྷཆིདྷབྷ། /ཆིདྷ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆིདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

བྷཆེཛྷ། གླངབྷྫོ་ཆེའི་བྷཆེཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྷཆིདྷབྷ་མེཐན་ཏར་ནུག

གླངབྷྫོ་ཆེའི་བྷཆེཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་པྫོཡན་ལཱི་ཕ་ཥྫོ་

བྷཆིདྷ་ནའི་དྷཐ། /ཆིདྷ་་ནའི་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།
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བྷཆེཛྷ་ཅདྷབྷ། /ཆེཛྷ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཅདྷ་

སྐྱཕཥ་གདྷཥ་ཀྱི་ཡུར་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟདི་ཥངཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷཆེཛྷ་ཅདྷབྷ་

བྷཆོག་སྦྱིདྷ། /ཆོག་ཟཇིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

གཞདྷ་གྱི་མིང༌། (ཁ) སྟག གཟིག ཐྫོབྷ། སེང་གེ་

རྒྱཥ་ཨིདྷ།

ཚུ་གིཥ་ལ་ཡ་ཞཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕག་

བྷཆེཛྷ་སྤྱིཥ། /ཆེཛྷ་པྱི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྒྱའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་བྷཆོག་སྦྱིདྷ་

ཥྫོ་ཕྱི་ཁཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷཆེཛྷ་སྤྱིཥ་

གྱི་ཕག་རྒྱ་བྷཚཐ་དེ་ཆོཥ་གདྷང་དེཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་བྷཆེཛྷ་སྤྱིཥ་ཏེ་

བྷཆོང༌། /ཆོང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་འཡ་

སཕ་དེཥ།

ཐང་བྷཡ། པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཟཔཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) བྷཆོང་

བྷཆོ་ཎྫོ། /ཆོ་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བ་རིགཥ་ཀྱི་ཁའི་ཕྱི་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་བྷགུ་རཥ་བྷཆོང་ནི/ཐྫོ།

རཥ་འྫོཐ་ནའི་ རཱི་ཎྫོ་ས་ཀྲག་ཐང་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་འང་

/ཆོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སྐྱ་ཕྫོ་གུ་ཐིག་རིཥ་

དྷ་ གུག་གུགན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བ་ཅིག་གིཥ་

འྫོཐན་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་གཎདྷ་གཎདྷ་མེཐ་མི་དྷྫོཡབུ་གི་

ཟབུན་བྷཆོ་ཎྫོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཥཐ་ནུག

རིགཥ་ཅིག (ཁ) བྷཆོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དྷྫོཡབུ་བྷཆོང་

/ཆོ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བླུག་

ཟེཡ་མི་ཟདི་བྷཏྫོང་བྷ་མྱྫོང་།

ཥ་ཐང་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་སྫོཐ་ཀྱི་ཁ། (ཐཔེ) བབྷ་སྦྱིཥ་བྷཆོ་

/ཆོང/ ༣. (མིང) (རྫོང) བྷཆོང་རྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཎྫོ་དྷང་རཥ་ཇ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

བྷཆོང་རྐྱཕ། /ཆོང་ཅཕ/ (བ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་། བག

བའི་བྷཆོ་ཎྫོ་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ། (ཁ) རྫོག་བྷ་བྷཆོ་

གཟུགཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཁ) གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་

བྷཆོ་རྫོང༌། /ཆོ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ་

ས་ཀ་སྫོ་ཀ་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་རབྷ་ཟགྱོ་ཏངཥ་ཀྱི་

རྫོང་ཟེཡ་དྷང་དྷ་ཙུ་ནཱུ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ན་ནཱུ་ཕྱི་དྷང་བྷ་

བྷཆོང་རྐྱཕ་ནི། ལག་རཥ་ཟྫོག་ལཱི་བྷཆོང་རྐྱཕ་ནི།

ཕསྫོག་ནཡ་ཕཞྫོ་ནི་ཐང༌། ཙུ་ནཱུ་མེཐ་མི་ལཱི་ཕྱི་དྷང་

པཡ་ཐང་ཚུཡ་བྷཆོང་རྐྱཕ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རབྷ་

ཕསྫོག་སྟེ་ཕཞྫོ་སྫོར་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྫོག་བྷ་བྷཆོ་

བྷཆོང་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

རྫོང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

བྷཆོང་རྒྱུག /ཆོང་རྗུ/ (བ) (རྫོང) བྷཆོང་རྐྱཕ་སྟེ་རྒྱུག་

བྷཆོག /ཆོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཅིག་བྷཆོང་རྒྱུག་རྐྱཕ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཀྱི་བྷཆོག་ནི་རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་

སྟེ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

ཨིདྷ།

བྷཆོང་རྫོ། /ཆོང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྲང་མི་ཕྲང་ཕལ་ནི་

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། /ཆོག་ཏུ་རྗུཡ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ལྕགཥ་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐིག་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་རྩ་ཆེ་ལྫོཥ། (ཐཔེ)

སྐུཐ་གུ་ཐཔྱང་ནིའི་ཕཞྫོ་ཕྫོའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་
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ཕྫོ་གིཥ་ཕྲང་ཐིག་ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཆོང་རྫོ་རག་

ཡུར་གོང་བྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞུ་ཕའི་

བྷཆོང་གདུགཥ། /ཆོང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) རྫོ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཡང་གི་བབྷ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ཚིག (ཁ) ལྷ་བྷཆོཐ། ཀླུ་བྷཆོཐ། ཕམདྷ་བྷཆོཐ་ར་

གདྷབྷ་གྲུའི་དྷང་རཥ་བྷཡ་ཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཐ་ལཱི་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་བྷཆོཐ་ཐགོ།

ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་པཕ་ནི་ཐང་ཟཕཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ མི་

བྷཆོཐ་ཀོང༌། /ཆོཥ་ཀོང/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་མེ་ཕུར་

ཐང་ཅ་ར་ཚུ་གུ་ ཕཎགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ)

ཥའི་སྫོཐ། (ཁ) ཟཁོཡ་འྫོ། ཕརྒྱ་བྷཆོཐ། བྷཙདྷ་ན་

ཅ་ཆཥ་ཟདི་ གོ་ར་སྫོབྷ་ སཕ་ལྫོག ་ལྫོ་སྦེ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ལཱི་བྷཆོཐ་ཀོང་གཅིག་ཉོ་

གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཉིདྷ་གདུགཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རླུང་

ཐགོ་ནཥ།

བྷ་གང་ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཚུ་ བྷཆོང་གདུགཥ་

བྷཆོཐ་སྐོཡ། /ཆོཐ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ཏཐ་ཐིབྷ་གཞུང་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་གདྷབྷ་གྲུ་དྷང་རཥ་ཟཕཕ་དེཥ།

གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་ལྷ་བྷགོདྷ་གྱི་སྒྲུཕ་བྷཆོཐ་གདྷང་ནའི་

བྷཆོང་ཟབུ། /ཆོང་ཟབུ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཅིའུ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཕཎང་ཕའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་སྐོཡ་

ཐཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞེངཥབྷ་ཐ་ ག་ཡ་འཡ་རྫོང་ཐགོ།

བྷཆོང་པཕ། /ཆོང་པཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྷཆོཐ་སྐོཡ་ཟཚཕ་སྐོཡ། /ཆོཥ་ཀོ་ཚཕ་སྐོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ཏཐ་ཐིབྷ་གཞུང་གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་ལྷ་བྷགོདྷ་གྱི་སྒྲུཕ་

བྷཆོང་རྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཐིག་ཙཐ་ཕཀར་ཕའི་

བྷཆོཐ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སྐྱཕཥ་རྗེ་བྷཆོག་

ཐྫོདྷ།

གིཥ་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕག་ཡྫོར་

བྷཆོང་རྩར། /ཆོང་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) རྩར་སྣ་

གདྷང་སྟེ་བྫོདྷ་ནའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་སྐོཡ་

ཐགུའི་དྷང་རཥ་འང་རྩར་བ་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མིའི་རྩར་

ཟཚཕ་སྐོཡ་གདྷང་ཥ་ལཱི་མི་བྷང་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

རག (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྷཆོང་རྩར་བ་ཕཟུབྷ་ཟདུག

བྷཆོཐ་ཁང༌། /ཆོཥ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ནའི་

བྷཆོང་རྩེཐ། /ཆོང་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁཡ་

ཡུར་ སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཕཞུགཥ་ནའི་་ལྷ་ཁང་།

ཟཔཡ་ཏེ་རྩེ་ནི་གི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོང་རྩེཐ་ཀྱིཥ་

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཁང་དྷང་ལཱི་ བྷཆོཐ་མེ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་

ལཱིཥ་སྫོང་ལུགཥ་ལྫོཥ་ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ།

ཡང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥག་ནའི་གཞི་ཅིག་ཨིདྷ།

བྷཆོངཥ། /ཆོང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཆོང་ཕའི་

བྷཆོཐ་ཁེཕཥ། /ཆོཥ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ན་

ཟཐཥ་ཚིག་ཐང་སྐུར་ཚིག (ཁ) བྷཆོངཥ་ནུག/ཤིག

ཕུར་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་དྷང་ཐིང་ནའི་ཁ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་གུ་རཥ་བྷཡ་བྷཆོངཥ་ནུག

ཚུ། (ཐཔེ) བྷཆོཐན་བྷ་ཕསྒྲིག་ནའི་ཧེ་བྷ་བྷཆོཐ་

བྷཆོཐ། /ཆོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

ཁེཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ཐགོ།
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བྷཆོཐ་ལ། /ཆོཥ་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོགཥ་ཐང་

བྷཆོཐ་ཕརྗོཐ། /ཆོཥ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་

གུ་རཥ་བུབྷ་ན་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

ཕཥག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་བྷ་ཕརྩབྷཥ་ནའི་ཧེ་བྷ་

གཎྫོཡབྷ་བྷཆོཐན་ཚུ་ཕལབྷ་ཥའི་ལ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ལ་

རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་ཚུ་གིཥ་ ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

བྷཆོཐ་ལ་ཁེཕཥ། /ཆོཥ་ལ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གོཥ་

ཡང་གི་ཐཐ་ན་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་

ཆེདྷ་ཐང་ཁ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཏྫོང་ཕསྒྲིགཥ་

སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་ ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ་ཕུར་ཕའི་

ཏེ་ཕཙེབྷཥ་ཕཙེབྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་

ཚིག (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཚུ་བྷ་ཕརྩབྷ་ནའི་ཧེ་བྷ་

ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ལ་ཁེཕ་ཟདི་རྐྱཕ་ཐ།

རཥ་བྷཆོཐ་ཕརྗོཐ་ཕཀོཐ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་ཕརྩབྷཥ་

བྷཆོཐ་རྔ། /ཆོཥ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་

ནའི་ལཱ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ཚུགཥ།

ཕརྡུང་ཐགོ་ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་རྒྱུ་ཁྱུདྷ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

བྷཆོཐ་བྷཇུག /ཆོཥདྷ་བྷཇུ/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་ག་ཅི་ཡ་

ན་རཥ་ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོཡ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་རྫོགཥ་གཉིཥ་

གཎང་རཱིང་བྷཇུག་ཕསྡུ་གི་གསུང་བྷཆོཐ་ཅིག (ཁ)

ལཱི་ཡ་ལྤགཥ་སྤུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཡུག་ན་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་

གསུང་བྷཆོཐ་ག་ཅི་ཡ་གདྷང་རཱིང་བྷཆོཐ་ཕསྟྫོཐ་ཕུར་

སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་གི་བྷཆོཐ་རྔ་ཟདི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཡྫོརབྷྫོ། ཕསིར་སྙདྷ། དུང་། རྒྱ་

གསུང་སྐཐ་སདྷ་བྷཥ།

གླིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷཡ་པཕ་སྟེ་ཕཝག་ཡྫོར་རྐྱཕ་

བྷཆོཐ་ཆ། /ཆོཥ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐན་ཕུར་ནི་གི་

མི་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་བྷཇུག་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཅ་ར་ཡྫོརབྷྫོ། དུང་། རྒྱ་གླིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཁ)

སྔོཛྷ་ཞུ་ཐགོ།

བྷཆོཐ་ཆ་ཚུ་འང་ ཡྫོརབྷྫོ། སིར་སྙདྷ། དུང་།

བྷཆོཐ་ཏིང༌། /ཆོཥ་ཏིང/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་

དུང་ཐཀཡ། རྒྱ་གླིང་། རྐང་དུང་། དུང་ཆེདྷ། དྲིར་

དྷང་དྲྫོ་ན་འྫོདྷ་ཆཕ་ཕཀང་སྟེ་ཕུར་ནིའི་སྫོཐ་ཅིག

བུ། ཀྲང་དྲིར། ཏིང་། ཀོངབྷ། གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་བྷཆོཐ་ཏིང་ཕདུདྷ་ཙཡ་ལུ་ལ་

ཕུཐ་སྐྱོགཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ བྷཆོཐ་ཆ་

ཟདུག

ཆ་ཙང་འྫོཐ།

བྷཆོཐ་གཎྫོཡ། /ཆོཥ་ཎྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོ་གུ་གཎང་

བྷཆོཐ་ཆཥ། /ཆོཥ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆ་ཐང་

ནའི་སྐཕཥ་སུ་ ལྫོ་ཐང་ཕྱེ་གིཥ་ཕཞེངཥ་མི་བྷཆོཐ་

ཟདྲ།

ནའི་རཥ་ཅིག (ཁ) ཐཀཡ་གཎྫོཡ། རྟེདྷ་གཎྫོཡ།

བྷཆོཐ་ཇ། /ཆོཥ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཁག་ཚུ་དྷང་

རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) དུཥ་རྒྱུདྷ་གྱི་

ལཱི་ལྷ་བྷགོདྷ་གྱི་སྒྲུཕ་བྷཆོཐ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་དྲྫོ་

གཥྫོར་བྷཆོཐ་ཕུརཛྷ་ཐ་བྷཆོཐ་གཎྫོཡ་ཕཞེངཥབྷ་

ན་སང་རཥ་དྲང་སྫོར་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཇ་དྲང་

ཨིདྷ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕག་ཟགྱེཐན་ཕུར་ཡི།

419

420
བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /ཆོཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་གསུང་

རྟེདྷ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཅིག་གིཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་

ཕཞེངཥ་མི་ཅིག

བྷཆོཐ་དྲིར། /ཆོཥ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་ལྷ་

ཐུགཥ་རྟེདྷ་གསུབྷ་རཥ་ཐུགཥ་རྟེདྷ་གྱི་ཙཕ་ལཱི་

གཐངཥ་རིངབྷ་ཕསྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

(ཁ) ཁང་ཕཞང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། བྷཆོཐ་རྟེདྷ་རྐང་

ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཚུ་དྷང་ལཱི་དྲྫོ་ན་ཕཞེངཥ་ཕར་ཕུར་ནི་

གཉིཥབྷ། བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གཐངཥ་རིངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐང་ ཆོ་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་སྐཕཥ་ལཱི་

ན། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཞང་དུཥ་ཕཞང་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་

གསིག་ནི་ལཱི་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ་ སྒོ་ཁཡ་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཡ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ རྒྱུ་ལི་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་རྐང་གཉིཥབྷ། /ཆོཥ་ཏེདྷ་ཀང་རྙིབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་དྲིར་གསིགན་ཐ་ལཱི་འཡ་ཕཞེངཥ་ཐགོ།

(རྫོང) ཟྫོག་རཥ་མི་པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཏཕ་

བྷཆོཐ་དྲིར་ལྕེ། /ཆོཥ་དྲི་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཟཏྫོདྷ་

ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐུགཥ་རྟེདྷ་གྱི་རིགཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་། རྭཛྷ། ཤིང་ར་

ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་རྐང་གཉིཥབྷ་གི་ཟྫོག་རཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་རྩེ་བྷཇུག་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ བྷཆོཐ་

མི་ཅིག་ཟགྱོ་དེཥ།

དྲིར་དྷང་དྷའི་ལཱིང་གུ་ལཱི་ཕཎག་མི་ཅིག (ཐཔེ)

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཆ་ཕརྒྱཐ། /ཆོཥ་ཏེདྷ་ཆ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང)

བྷཆོཐ་དྲིར་ལྕེ་གུ་ཕཤེཐ་དེ་གསིག་ཐགོ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་རྣབྷ་ཁྱཐ་

བྷཆོཐ་གདྷཥ། /ཆོཥ་སྣེ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་ཐང་

ནཡ་ཅདྷ་ཚུ་ཕསྟདྷ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ གཡུཥ་

བྷཆོཐན་ཕུར་ཥའི་ཡུར་ཅིག (ཐཔེ) ཐཐ་ཐབྷ་ཐཀོདྷ་

ཥྫོ་ཥྫོའི་མི་ཚུ་གིཥ་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

བྷཆོག་གསུབྷ་ནྫོ། །ཕག་བྷཆོཐ་ཕུར་ཥའི་བྷཆོཐ་

ཕཞེངཥ་ཏེ་དུཥ་སྟྫོདྷ་གྱི་སྫོར་ཕཙུགཥ་འྫོཐན། (ཁ)

གདྷཥ།།

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཆ་ཕརྒྱཐ་ཟདི་ཕདེ་གཤེགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

བྷཆོཐ་ན།

བང་ཆུཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ཆོཥ་ཟཁོཡ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།
བྷཆོ་ཟཕྲུར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ལྷ་ཕཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

/ཆོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ཐབྱེདྷ་ཟླུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

ཕཥག་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཐ་ཐབྷ་ལྷཐ་མེཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་

མྱང་ཟཐཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཆ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་ཕུར་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་

ཕརྒྱཐ་ཕཞེངཥ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་འྫོདྷ་ཕཥབྷ་

ཐབྱེ་ཕ་ཅིདྷ་ཐངོཥ་སུ་ཟབྫོཡ་ཕའི་བྷཆོཐ་ན། ཡིཐ་

གྱིཥ་མི་ཁྱཕ།

ཀྱིཥ་སྤྲུར་ནའི་བྷཆོཐ་ན། སྫོདྷ་རབྷ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གཐངཥ་རིངབྷ། /ཆོཥ་ཏེདྷ་ལྔང་རིབྷ/ (མིང)

བྷཆོཐ་ན། བ་དྷ་མེཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཚུ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཐཀྱུཥ་རིངབྷ་སྦེ་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་

ཇ་བྷཆོཐ་ན་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་བྷཆོཐ།

420

421
བྷཆོཐ་ན་ཕརྒྱཐ། /ཆོཥ་ན་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱཕཥ་

ཀྱི་རཥ་རིབྷ་ཚུ་དྷང་བྷཆོཐ་ཕལབྷ་གྱི་ལཱ་ཟགདྷ་གམྫོ་

(ཁ) ༡. བྷཆོཐ་འྫོདྷ། ༢.ཝཕཥ་ཕསིར། ༣. མེ་

བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྷཆོཐན་སྒྲིག་དེཥ།

ཡུར་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་བྷཆོཐ་ནའི་འྫོ་བཐ།

ཅདྷ་ཅིག་གི་ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་ཅིག (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་

ཎྫོག ༤. ཕདུག་སྤྫོཥ། ༥. བྷཡ་མེ། ༦. དྲི་ཆཕ།

བྷཆོཐ་ཟབུར། /ཆོཥ་ཟབུཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ན་

༧. ཝར་ཞཥ། ༨. ཡྫོར་བྷྫོ་ཚུ་ལཱི་གོ།

ཕུརཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ན་ཕརྒྱཐ་ཕསྒྲིགཥ་ཏྫོག་རཥ་ཆོ་གུ་

བྷཆོཐ་ཟབྲུ། /ཆོཥདྷ་ཟབྲུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐན་

གཎང་དེཥ།

ཕསྒྲིགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཟབྲུའི་རིགཥ་

བྷཆོཐ་ནའི་རྒྱ་གླིང་། /ཆོཥ་པི་རྗ་གླིང/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་

ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཟབྲུ་གི་ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཉོ་

གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕུ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་གླིང་

ཐགོ་ནཥ།་

གི་ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ནའི་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་སྟེ་བབྷ་

བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ། /ཆོཥ་རྗིདྷ/ (མིང) (རྫོང) འཡ་ཐཀོདྷ་

ཕེཕཥ་སུ་ཞུ་དེཥ།

བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐན་ཐང་། བྷཡ་ངདྷ་སྫོང་ལཱི་སྦྱིདྷ་ན་

བྷཆོཐ་ནའི་འྫོ་བཐ། /ཆོཥ་ནའི་འྫོ་བྱེ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཎང་ཕའི་ཕསྡུཥ་མིང༌། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ་གཎང་ན་

སྐྱཕཥ་གདྷཥ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཅིདྷ་ ཚེ་ཟདི་ཕྱི་གཉིཥ་ལཱི་པདྷ་ན་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ལཱི་ཕུར་ནི་གི་བྷཁོ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ བྷཆོཐ་

བྷཆོཐ་མེ། /ཆོཥ་མེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐཀཡ་མེ།

ནའི་འྫོ་བཐ་ཙངབྷ་སྦེ་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཞང་དུཥ་ཕཞང་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཆོཐ་མེ་ག་

བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ། /ཆོཥ་པི་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ལཱི་

དེ་བྷང་བྷང་ཕུར་ཐགོ།

བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་

བྷཆོཐ་རཥ། /ཆོཥ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ནའི་ལྷབྷྫོ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཟདུག

ཚུ་གི་ཕག་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ བྷཆོཐ་

བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ། /ཆོཥ་པི་ལྷ་བྷྫོ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

རཥ་ཆ་ཙང་ཅིག་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

ལྷ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི་ལྷའི་བུབྷྫོ་ཕརྒྱཐ། (ཁ) བྷཆོཐ་

བྷཆོཐ་རཥ་ཕཅུ། /ཆོཥ་རྫེ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་

ནའི་ལྷ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ་ཟདི་ ༡. སྒེག་ན་བྷ། ༢. ཟཕྲེང་

ནའི་རཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་འང་ ༡. མེ་ཎྫོག ༢. ཟཕྲེང་

ཕ་བྷ། ༣. གླུ་བྷ། ༤. སྒཡ་བྷ། ༥. མེ་ཎྫོག་བྷ།

ཕ། ༣. སྤྫོཥ། ༤. བྱུག་ན། ༥. ཕྱེ་བྷ། ༦. དྷ་

༦. ཕདུག་སྤྫོཥ་བྷ། ༧. སྣང་གཥར་བྷ། ༨. དྲི་

ཕཞཟ། ༧. རྒྱདྷ། ༨. གདུགཥ། ༩. རྒྱར་

ཆཕ་བྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

བྷཙདྷ། ༡༠. ཕ་ཐདྷ་ཚུ་ཨིདྷང། (ཐཔེ) བྷཆོཐན་

ཚུར་སྦེ་ བུབྷྫོ་ཕརྒྱཐ་ཀྱིཥ་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་དེཥ།

ཕུར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཆོཐ་རཥ་ཕཅུ་ཙང་ན་ཅིདྷ་

བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ། /ཆོཥ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཕྫོགཥ་

ཡཕ་ཨིདྷ།
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བྷཆོཐ་གཞིཥ། /ཆོཥ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཐང་

ཐནྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཟུང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ཟཙྫོ་ཕའི་

བྷཆོཐ་ནའི་ཡུར་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཚུ་ཕཞུགཥ་

ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ དུཥ་བྷཆོཐ་ཟབུབྷ་སྡེ་

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ། /ཆོཥ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་ཐང་

བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་གཞིཥ་ཁ། (ཐཔེ)

ཥ་ཐང་བྷཆོཐན་ཕུར་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་

བྷཆོཐ་གཞིཥ་ཞ་སྫོཐ་ཟཕཐ་མི་གི་མི་ལུ ་ལ་ཅིག་

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་ལཱི་ཕཥང་ཐང་གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་བྷ་

ཟདུག

ཆཐ་ནཡ་ཕུར་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

བྷཆོཐ་ཡུར། /ཆོཥ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་བྷགུ་ཆ། /ཆོཥ་ལབྷ་རྒུ་ཆ/ (མིང) (རྫོང)

སྲི་ཞུའི་བྷགྲོདྷ་ཐང་། བྷགོདྷ་ནྫོ་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་བྷགྲོདྷ་

བྷཆོཐ་ཕལབྷ་གྱི་བྷགུ་ཎྫོག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་ལཱི་

ཀྱི་བྷགུ་ཎྫོག་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

ཕཥངཥ་ཐང་གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕུར་

བྷཆོཐན། /ཆོཥན/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་

ཐགོ།

ལཱི་དྲྫོ་ན་ཕུར་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་འྫོདྷ་ཆཕ། (ཐཔེ) དུཥ་

བྷཆོཐ་འྫོདྷ། /ཆོཥ་འྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ནའི་

རྒྱུདྷ་དུ་བྷཆོཐན་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕུར་ཐགོན་གར་ཆེ།

ཡུར་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མིའི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་གཉིཥ་ཀྱི་

བྷཆོཐན་སྒྲིག /ཆོཥན་སྒྲི/ (བ) (ཐ) (རྫོང) (ཁ)

མིང་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་འང་ཐག་ན་ཟཕཐ་

བྷཆོཐ་ལ་གུ་ལཱི་བྷཆོཐ་ནའི་ ཟཏྫོཕ་ཏངཥ་ཀྱི་གོ་

མི་ལཱི་ཟཙྫོ་ཕའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་བྷཆོཐ་འྫོདྷ་

རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕུར་མི། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་

གཉིཥ་ཆ་ཡ་ལཱི་ཕུདྷ་སུབྷ་ཟཙྫོག་ནི་ཨིདྷ།

དྷང་ལཱི་བྷཆོཐན་སྒྲིག་ཐྫོ།

བྷཆོཐ་འྫོདྷ་སྦྱིདྷ་ཕཐག /ཆོཥ་འྫོཥདྷ་རྗིདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང)

བྷཆོཐ་ནའི་ཝར་ཞཥ། /ཆོཥ་པི་ཞེ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) (

བྷཆོཐ་འྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྫོ་ཐང་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྷཆོཐ་གའྫོག /ཆོཥ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་བྷཆོཐ་

ཚུ་གིཥ་ཕཞེངཥ་མི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་རཥ་ཡྫོགཥན་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་གའྫོག་

ནའི་ཝར་ཞཥ་ལཱི་དྷ་ཕཞཟ་ཕུར་ཐགོ།

ཟདི་བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་ལཱི་ཕསྐོ་ཕཝག་

བྷཆོཐ་ལྷ་མེ་ཎྫོག /ཆོཥ་ལྷ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་

གདྷང་ནུག

ཐང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་

བྷཆོཐ་གལྫོབྷ། /ཆོཥ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ རྒྱདྷ་ཕཞྫོ་དྷང་བྷཆོཐ་ནའི་ལྷབྷྫོ་

ཕལབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་གལྫོབྷ་དྷང་སྐུ་ལུ་ལ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་མེ་ཎྫོག་གི་གཐདྷ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་བྷའི་

ཟདུག

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྷཆོཐ་ལྷ་མེ་ཎྫོག་ཕཞྫོ་དེཥ།

བྷཆོཐ་གལྫོབྷན། /ཆོཥ་ལྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་

ཟཆང༌། /ཆང/ (བ) (ཐ) (རྫོང) འྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
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(ཐཔེ) ཙྫོང་ན་ཚུ་གིཥ་ཆོག་ཏབྷ་ཟཆང་ནི་ཟདི་གར་ཆེ།

མི་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཟགྲིག་ཆ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཟབྲེར་གྱི་ཆོག་ཏབྷ་

ཟཆབྷ་ཁང༌། /ཆབྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་གོ་ཐང་

ཟཆང་སྫོཐ། /ཆང་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཕཞཟ་ཙང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཆབྷ་ཁ་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་ནུག

ཟཆང་སྫོཐ་ཟཕཐ་ཐགོན་སེབྷཥ་རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ།

ཟཕགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཝག་ཥ་ཐང་། ཟཆབྷ་

ཟཆང་མི། /ཆང་མི/ (མིང) (རྫོང) འྫོཐ་མི་ཟེཡ་ཕའི་

ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ་ཧང་ཟཆང་མི་ག་ཡ་དྷང་

ཟཆབྷ་གོ་གྱོདྷ་དེཥ།

དྷ་ལྫོག

ཟཆབྷ་གོ། /ཆབྷ་གོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐཡ་ཐང་གོཥ་

ཟཆཐ། /ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཕལཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་གོ་ར་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ཟཆཐ་རྩྫོཐ་རྩྫོབྷ་གསུབྷ། /ཆེ་མྫོཥ་མྫོབྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གྱོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ པྫོཐ་ཀ།

ཆོཥ་ཀྱི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་སྫོཕ་བྷ་ལཱི་ཕལཐ་ནི་ཐང་། ཚིག་

སྟག་ལབྷ། གཟིག་ལབྷ། རྫོ་རྗེ་གོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐྫོདྷ་ངེཥ་ཤེཥ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནི།

ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞྭ་དྷག་གི་ཟཆབྷ་གོ་ཟདི་སྔགཥ་

བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་གདུར་བའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་

ནའི་ཆཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

རྩྫོབྷ་ནི་གསུབྷ་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཁ) དེ་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་

ཟཆབྷ་གོཥ། /ཆབྷ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་གོ་ཐང་

བ་ཕ་རྣབྷ་གསུབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཆཐ་

ཟདྲ།

རྩྫོཐ་རྩྫོབྷ་གསུབྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིདྷ་མིང་གཎབྷ་

ཟཆབྷ་གྲར། /ཆབྷ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུ་ཐང་

ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གི་གྱར་

ཟཆབྷ། /ཆབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཐང་ཚེཥ་

གྱི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཐྫོ་ཐབྷ་གྱིཥ་ཟཆབྷ་གྲར་ཕསྒྲིག་

ཕཅུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་རག་ནའི་ཕག་རྒྱ་

ཕཅུག་དེཥ།

ཐང་རྐང་བྷའི་སྟངཥ་སྟཕཥ་ཚུ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་རྐྱཕ་སྫོར་

ཟཆབྷ་གྱི་ཐྫོ་ཐབྷ། /ཆབྷ་གི་ཐྫོ་ཐབྷ/ (མིང) (རྫོང)

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་གི་ཟཆབྷ་ཐང་།

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕསཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

ཟཕྫོཐ་ཟཆབྷ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཡ་ཐྫོའི་ཟཆབྷ་

ཟཆབྷ་གྱི་ཐྫོ་ཐབྷ་གྱིཥ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་

བྷཇར་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཆབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཟཆབྷ་རྒྱུགཥ། /ཆབྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཁག་

ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཆབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཚུ་དྷང་ལཱི་ སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཐང་ཚེཥ་ཕཅུའི་ཐངོཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཁྱིབྷ་ཙང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཆབྷ་ནཥ།

གཞི་བྷ་ཡདྷབྷ་ཅིག་གི་ཧེ་བྷ་ཟཕགན་ཐང་ཟཆབྷ་གོ་

ཟཆབྷ་ཁ། /ཆབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟགྲིག་ནཡ་འྫོཐ་

ཚུ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནཡ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཚེཥ་
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ཕཅུ་བྷ་ཡདྷ་ནའི་ཧེ་བྷ་ཟཆབྷ་རྒྱུགཥ་ཕུར་ཐགོ།

ཕག་ཐཕང་ཞུ་དེཥ།

ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ ཅ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་

ཐང་ཐགོཥ་ན། ལུའུ་སྒྱུཡ་ཏངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡིག་

ཟཆབྷ་ཆཥ། /ཆབྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་

ཟཆབྷ་ཡིག /ཆབྷ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་གྱི་ཁུངཥ་

ཆཥ་ཚུ་ག་ཡ་རྙིངབྷ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཡིག་ཕརྩབྷཥ་

ཟཆབྷ་བྷཇུག /ཆབྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

གདྷང་མི་གི་བྷཁཥ་བྷཆོག་ལུ་ལ་ཟདུག

སྐཕཥ་བྷཇུག་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་མི་ཐང་ཟཛུར་མིའི་གམྫོ་

ཟཆབྷ་རིགཥ་ཟཆབྷ་ཙཐ། /ཆབྷ་རི་ཆབྷ་ཚེ/ (ཁྱཐ)

ཅདྷ་ཅིག

(རྫོང) ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུདྷ་རབྷ་འྫོཐ་ཙཐ་

(ཐཔེ) ཟཆབྷ་བྷཇུག་ཟདི་ བ་ཁྱུང་གི་ཟཕགན་

གཅིགནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོ་བྷཆོཐ་

ཅིག་ཕཙུགཥ་ནུག

ཕཎང་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ང་ཡའི་ཟཆབྷ་རིགཥ་ཟཆབྷ་

ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཆབྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཙྫོཐ་ག་ཡ་ཟཕྫོ་ཡི།

བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ང་

ཟཆབྷ་ཡྫོར། /ཆབྷ་ཡྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་

ཕཅཥ་ཡ་ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

ཐང་ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་ཡྫོརབྷྫོ་རྡུང་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟཏྫོདྷ་ཟཆབྷ་གྱི་ཡྫོརབྷྫོ། ཕཡ་

ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ། /ཆ་ཐུཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་

ཟཆབྷ་གྱི་ཡྫོརབྷྫོ། ཟཛུར་ཟཆབྷ་གྱི་ཡྫོརབྷྫོ་ར་

གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཐགཟ་ཕ་ཐང་ཕརྩེ་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཡྫོར་གྱི་གསུང་སྐཐ་ཟདི་

སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཟཕྫོ་

སདྷ་ཡ་སདྷ་ནཥ།

ཐགོ་ནཥ།

ཟཆབྷ་སྫོཕ།

ཟཆབྷ་ཐནྫོདྷ། /ཆབྷ་ནྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ག་

ཆབྷ་སྫོཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཆབྷ་གྱི་སྫོང་

ཕརཡ་བྱིདྷ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་ཟཆབྷ་

ཡ་གི་ཟགོ་ལཐན་སྦེ་ཧེ་བྷ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོཕ་ཐགེ་སྫོང་ཅིག་ཟདུག

ཟཆབྷ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཟཆབྷ་བྷཉེདྷ་ཡ་བྷཉེདྷ་ནཥ།

ཟཆར་ར་ཟཆོར་རྫོ། /ཆ་ར་ཆོཥ་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཆབྷ་ནྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ག་ཡ་རྐྱཕ་ཤེཥ་

ཟཆར་ཟཆོར་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཁཡ་ཟཆབྷ་གྱི་རཥ་རིབྷ་ཐང་ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་

ཟཆར་ཟཆོར། /ཆཟར་ཆོཥ་ར/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

མི། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟཆབྷ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན། (ཐཔེ) ཁོ་ཆང་ཡ་ཟཐུང་སྫོཐ་ནི་

ཟཆབྷ་ཐབྷང་། /ཆབྷ་རྨང/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ཟདི་གིཥ་ཟཆར་ཟཆོར་ཏར་ཥྫོ་ནུག

མི་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཟཆཡ། /ཆཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟཆབྷ་ཐབྷང་གིཥ་ སྐྱཕཥ་རྗེའི་སྐུ་བྷདུདྷ་རཥ་

དྲདྷ་ནི་ཐང་བྷདྷྫོ་ནི། (ཁ) ཟཆཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་

424

425
རིཥ་ངེའི་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཧ་རྟག་ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་ཙྫོཡ་

ཕརྩབྷ་ཐགོན་འྫོཐ།

ཟཆཡ་ཕཀོཐ། /ཆཡ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩབྷཥ་འྫོཐ་

ཡིཐ་གསུབྷ་གྱི་ཐཕངནྫོ་བྷཥ་ཏེ་ཚུར་ཐང་བྷ་

སྣང་ཅིག་ཟཆཡ་ཐྫོ།

ཟཆར། /ཆེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་

ནའི་ཟཆཡ་གཞི། (ཐཔེ) ཟཆཡ་ཕཀོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་བྷ་

བྷཐུདྷ་ནའི་བ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཟཆར་ནི/ཐྫོ/ཥྫོ་

ཐངུར་ཟཙྫོར་ཐགོ།

ནུག (ཐཔེ) ཁོ་སེབྷཥ་གཎདྷ་གཎདྷ་མེ་ནཡ་ཟཆར་

ཟཆཡ་སྒོ། /ཆཡ་སྒོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་ར་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ལཡ་ཕའི་སྒོ།

ཟཆར་ཎྫོ། /ཆེ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཕམྫོག) ཆགཥ་

/ཆཡ་སྒོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་རྣབྷ་རྟྫོག་

སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ཧབྷ་སྲུ་འྫོཐ་

ཟདྲ་མི་ཟདྲ་ལཡ་ཚུར།

རིགཥ་འྫོཐ་ཙཐ་ལཱི་ཆགཥ་མིའི་པྫོ་རྒཥ་ལཱི་སཕ་

ཟཆཡ་ཐངུར། /ཆཡ་རྔུཥ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཟདི་ཟཆར་ཎྫོ་ཟདི་ཁྱིབྷ་

ཟཆཡ་གཞི་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) རྒྱར་

དྷང་ཟྫོང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཁཕ་ཀྱི་ཟཆཡ་ཐངུར་ཟཕྫོཡ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ།

ཟཆར་ཎྫོ་ར། /ཆེ་ཎྫོ་ར/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཕམྫོག) ཟཆར་

ཟཆཡ་སྣང༌། /ཆཡ་སྣང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་

ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ལཡ་མི་ཐང་བྷདྷྫོ་མི། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡའི་

ཟཆར་ཎྫོབྷ། /ཆེ་ཎྫོབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆགཥ་སེབྷཥ་

ཟཆཡ་སྣང་གསུངཥ་གདྷང།

ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་པྫོ་རྒཥ་འྫོཐ་རིགཥ་འྫོཐ་

ཟཆཡ་ཕ། /ཆཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཙཐ་ལཱི་ཆགཥ་མིའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟཆར་

ཟཆཡ་རྩིཥ། /ཆཡ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཙཐཀྱི་བྷང་

ཎྫོབྷ་ཚུ་ཕལར་ཏེ་ཡང་སྫོཐན་བྷཥ།

ཉུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྩིཥ་ཀྱི་ཁ་གཥར་ཚུ་ག་ནི་འང་

ཟཆར་གཎབྷ། /ཆེ་ཎབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་

མེཐ་ནཡ་ཡང་གིཥ་པྫོ་ཙྫོཐ་ཐནག་ནའི་རྩིཥ། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་ནི་གི་བྫོ། (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཐ་ལཱི་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཆཡ་རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ་

ཟཆར་གཎབྷ་ཡ་ཕལཐན་ཨིདྷ།

ནཥ།

ཟཆཡ་གཞི། /ཆཡ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་

བྫོ། (ཁ)

ནའི་གྲ་སྒྲིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་ཟཆཡ་

/ཆེ་ཎབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁུངཥ་མེཐ་ནའི་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེའི་ཚུ་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཟཆར་

གཞི་ཕརྩབྷཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཎབྷ་ཕལཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཆཡ་རྫོ། /ཆཡ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆཡ་གཞི་དྷང་

ཟཆརབྷ། /ཆེརབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) ཟཆར་ཎྫོབྷ་

ཚུཐ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་རྫོ་ལྔའི་ཟཆཡ་གཞི་

ཐང་ཟདྲ།
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ཟཆི། /ཆི/ (བ) (ཐ/བྷ) (ཆོཥ) ཤི་ཐང་ཟདྲ།

/ཆི་ར ་ཤིདྷ་རྗེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཕཡ་ཐྫོའི་

ཟཆི་ཁ། /ཆི་ཁ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤི་ཡདྷབྷ་ཐ་ཟེཡ་ཕའི་

སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ།

ཟཆི་ཁ་ཕཡ་ཐྫོ། /ཆི་ཁ་ཕཡ་ཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཡ་ཐྫོ་

སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཡ་ཐྫོ་ཐང་། སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐྫོ། ཟཆི་ཁ་

ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཟཆང་ཕཐག་གཤིདྷ་རྗེ་གི་ཝར་ཟཕགན་ཟདི་

དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཕཡ་ཐྫོ་དྲུག་འང་

ཟཆི་ཟཔྫོ་ཕ། /ཆི་པྫོ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚེ་རྫོགཥ་ཏེ་

ཕཡ་ཐྫོ། རྨི་ རབྷ་ཕཡ་ཐྫོ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐྫོ།

ཟཆི་ཕ་མི་རྟག་ན། /ཆི་ཛྷ་མི་ཎ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཤི་ནི་

ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཕཡ་ཐྫོ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཆི་ཁ་ཕཡ་

ལཱི་ངེཥ་ན་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཆི་ཕ་མི་རྟག་

ཐྫོའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩ་ཕའི་བབྷ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ་གར་ཆེ།

ན་ཟདི་དྷབྷ་ཟྫོང་ག་མི་ཤེཥ།

ཟཆི་གླུཐ། /ཆི་གླུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྐྱེདྷ་ཕཡ་

ཟཆི་ཕ། /ཆི་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤི་ཐང་ཟདྲ།

ཆཐ་སེར་ཏཕཥ་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་གཎང་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཟཆི་མེཐ། /ཆི་མེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤི་ནི་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་

ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཤུགཥ་སྦེ་དྷ་སྟེ་འྫོཐན་ཐ་

ཐྫོདྷ།

ལཱི་ཟཆི་གླུཐ་གཎང་ནི་འྫོཐ།

ཟཆི་མེཐ་ཕདུཐ་རྩི། /ཆི་མེ་ཕདུཐ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ) ཤི་ནི་

ཟཆི་རྟགཥ། /ཆི་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིཛྷ་ཨིདྷ་ཟེཡཕའི་

མེཐ་ནའི་ཐངོཥ་གྲུཕ།

རྟགཥ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཤིདྷ་ཡདྷབྷ་ཁཡ་

ཟཆི་སེབྷཥ། /ཆི་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདུཥ་བཥ་ཀྱི་

ཟཆི་རྟགཥ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆོཥ་ག་ཡ་མི་རྟག་ན་ཨིདྷབྷ་རཥ་དྷབྷ་ཅིག་གི་ཚེ་ཤི་

ཟཆི་ཕཐག /ཆི་ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཆི་ཕཐག་གཤིདྷ་

ཡ་ཤི་ཟྫོང་ཟེཡ་ཕའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ།

རྗེ། (ཐཔེ) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་ཐང་ཁ་དྲག་ཐཕང་ཆེདྷ་ག་དེ་

ཟཆིང་ཏག /ཆིང་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ) ས་གི་བྷཏཟ་བྷ་

ཅིག་འྫོཐ་རཱིང་ཟཆི་ཕཐག་རཥ་ཕཀག་མི་ཚུགཥ།

རཥ་པཡ་ཏག་ཅུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕསབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ།

/ཆི་ར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕདུཐ་ཕཞི་རཥ་གཅིག (ཁ)

ཟཆུདྷ། /ཆུཥདྷ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

ཟཆི་ཕཐག་ཕཞི་འང་ཟཆི་ཕཐག་གི་ཕདུཐ། ཕུང་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཅདྷ་ཐང་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི།

ནྫོའི་ཕདུཐ། ལྷའི་བུའི་ཕདུཐ། ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་

ཟཆོཡ། /ཆོཡ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ལྫོཡ་ནི།

ཕདུཐ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཟཆོཡ་ཕ། /ཆོཡ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཝདྷ་ཁོག་ཟགྱོ་ནི།

ཟཆི་ཕཐག་གཤིདྷ་རྗེ། /ཆི་ར་ཤིདྷ་རྗེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཟཆོར། /ཆོཥ/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་ཐང་

གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཨིདྷ་

ཤེཥ་ན་བྷཥ་ཏེ་སེབྷཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན་ཟགྱོ་

རཱིང་ཟཆི་ཕཐག་གཤིདྷ་རྗེ་ཟྫོངབྷ་ཐ་བྫོག་མི་ཏར།

ནི། (ཁ) ཟཆོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཡ་གའྫོག་བྷ་
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ཟཏྫོཕ་ནཡ་ཟཆོར་ནི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཕཞིདྷ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཆོར་རྫོ་ཟདི་

ཟཆོར་གཎབྷ། /ཆོཥ་ཎབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲདྷ་ན་ཐང་

ཟཆོར་རྫོ་སྫོཥ་རྫོ། /ཆོཥ་རྫོ་ཉོཥ་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཆོཥ/ ༢. (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕཅོར་ཐང་ཟདྲ།

གིཥ་སཐ་ཕཎགཥ་ཟཙྫོརཛྷ་བྷཥ།

ཤེཥ་ཕཞིདྷ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སཕ་

སེབྷཥ་ལཱི་དྲདྷ་ཤེཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་

ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ ཟཆོར་གཎབྷ་ཨིདྷ་

ལཱི་ཟདི་ཆང་ཟཐུང་སྟེ་ཟཆོར་རྫོ་སྫོཥ་རྫོ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

བྷཥ།

ཟཆོཥ་ཕཎགཥ། /ཆོཥ་ཎཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟཆོར་དྷཐ། /ཆོཥ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཐང་སེབྷཥ་

སྐྱོདྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཟཆོཥ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི།

ཅདྷ་གཝདྷ་ཚུ་ ཟཆོར་རྫོ་ཏར་ཏེ་ཤི་ཕའི་དྷཐ་གཞི་

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཟཆོཥ་ཕཎགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་ཟཆོར་དྷཐ་ཏྫོཕ་སྟེ་ཤི་ཥྫོ་ནུག

ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཆོར་རྫོ། /ཆོཥ་རྫོ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་ཐང་ཤེཥ་
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༼ཇ༽
ཇ།

/ཇཟ/

༡. (མིང) (རྫོང)

གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཇ་ཐཀྲུག་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

གུ་ཕདུདྷ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོ་གི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་
སྐྱེ་གདྷཥ་རྐདྷ་ཨིདྷ།

(ཁ)

ཇ་ཁ།

ཇ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་ཙཐ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཙཡ་ཅིག་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་གཎངབྷ་ཐང་

ཇ་ཁང༌། /ཇ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཕམྫོང་ཥའི་ཁྱིབྷ།

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཇ་ཁང་དྷང་ཇ་ཟཐུང་ནཡ་ཟགྱོ་

(ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཚུ་གཥར་བྱེཐ་ཇ་བྲི་ནི་ལྷཕ་དེཥ།

གེ།

/ཇཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་ཐང་། ཇ་རིར། གུ་

ཇ་ཁུག /ཇ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་རིར་ཟདེགཥ་ཕཝག་

ཡབྷ་ཚུ་ཆུ་ཙྫོཐ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་ཕསྐོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ནིའི་པཐ་ཅུང་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་ཁུག་དྷང་ལཱི་ཇ་རིར་

ཟཐུང་ནིའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) བྷངཡ་ཇ། ཕསྲུ་ཇ།

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

(ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་ཇ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ།

ཇ་ཀུ།

/ཇ་ཀུ/ (མིང)

ཇ་ཁྲུག /ཇ་ཁྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་དྷང་ལཱི་ཇ་བྷཡ་

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གཞཡ་རཱི་ཐང་ཆ་

བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐཀྲུག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཇ་ཐཕྫོག་ནི་གི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

སྲུ་ཇ་ཟདི་ཇ་ཁྲུག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཐུང་

(ཐཔེ) ཧའི་གི་ཇ་ཀུ་ཆུ་ཟཁྱུ་དེཥ།

ཇ་ཐཀཡ།

/ཇ་ཀཟ/

ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཇ་བླུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་

ཇ་ཁྲ། /ཇ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་

ཥའི་སྫོཐ་ཐཀཡ་འྫོར། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཇ་ཐཀཡ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ་དྲང་ནིའི་སྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་

དྷང་ཇ་བླུག་དེཥ།
ཇ་ཐཀྱུཥ་བྷ།

/ཇ་ཅུཥ་བྷ/ ༡.

ཇ་ཐཀྱུཥབྷ།

/ཇ་ཅུཥབྷ/ ༢.

ཐཀྱུཥབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) ཟཐུང་ནིའི་ཇ་གི་ཙྫོཥ་

གཞི། (ཁ) ཇའི་ཕཀྱག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲྫོ་ནའི་ཇ་ཁ་

ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེ་ཁའི་འ་རྐདྷ་གུ་
ཟབྲེར་ཏེ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཇ་ཁ/

ཅིདྷ་ ཐགོདྷ་སྡེ་ཐང་གྲྭ་ཙང་ཁག་ལཱི་ཇ་དྲང་ནི་གི་

(མིང) (རྫོང) ཇ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཤིང་ནང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ)
ཇ་ཁྲ་དྷང་གི་ཇ་ཟདི་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་

ཇ་རྒོཐ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ནའི་ཇ་རིར། (ཐཔེ) ཇ་ཐཀྱུཥ་བྷ་

/ཇ་རྒོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཇ་ཐང་ཇ་ཏང་ཚུ་གཡ་

དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གིཥ་ཇ་ཏང་མི་ཏྫོདྷ།

ཇ་རྒྱུགཥ།

ཇ་ཐཀྲུག /ཇ་ཊུ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་དྷང་ལཱི་བྷཡ་ཐང་

/ཇ་རྗུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཇ་ཟཐུང་ནཡ་བྷ་

ལྷྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཇའི་སྐརཛྷ་སྦེ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག

ཚྭ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་བླུགཥ་ཏེ་ཐཀྲུག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

ཇ་སྒབྷ། /ཇ་སྒབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་རིར་ཕཙུགཥ་
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ཕཝག་ནིའི་སྒྲོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གུ་ཇ་སྒབྷ་ཕཀར་ཏེ་

ཇ་ཐེངཥ། /ཇ་ཐེང/ (མིང) (རྫོང) ཇ་དྲང་ནིའི་གྱངཥ་

ཇ་བྷངཡབྷ། /ཇ་རྔབྷ/ (མིང) (རྫོང) གུ་ཡབྷ་ལུ་ལ་

ཇ་ཐེཕཥ། /ཇ་ཐེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་དྲང་ནིའི་བྷ་རྩ་ལཱི་

ཕཐཟ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཁ། (ཐཔེ) ཇ་ཐེངཥ་ཐང་ན་དྷང་ཇ་རྩབྷ་ལྫོ་དྲང་ནི།

བླུགཥ་ཏེ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་དྲང་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཇ་

ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཀྱིཥ་ཇ་བྷངཡབྷ་ལཱི་ཐགཟ།

ཐེཕཥ་གཉེཡན་ལཱི་སྫོཐ་ཕཝག་ཐ།

ཇ་ཆང༌། /ཇ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཟཐུང་ནིའི་ཇ་ཐང་

ཇ་ཐབྷ། /ཇ་ཐབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཆང་། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཇ་ཆང་རྫོངཥ་སྫོཐ་ལྡདྷ་

བླུགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཇ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

ཐབྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཇ་བྷཆོཐ། /ཇབྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་བྷ་ཟཐུང་ནའི་

ཇ་ཐྫོ། /ཇ་ཐྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཇ་སྒབྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་

ཧེ་བྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ཐང་རྩ་གསུབྷ་ཐབྷ་ཅདྷ་

སྡེཕ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རྒྱ་བྷཙྫོ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་སྦེ་ཕུར་ཕའི་ཚིག་ལཱི་སཕ་

ཇ་དྲིར། /ཇ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) གསུང་ཆོག་གདྷང་ཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་བྷ་ཟཐུང་ནའི་ཧེ་བྷཡ་ཇ་བྷཆོཐ་

ལཱི་ཇ་ཕཙུགཥ་ཡདྷབྷ་ཐ་གསིག་མི་གི་བྷཆོཐ་དྲིར་

གཎང་ཐགོ།

ཅིག (ཁ) ཇ་དྲིར་ཟདིཕཞྫོ་རྣབྷ་ས་རབྷ་དྲིར་བུ་ཐང་

ཇ་སྟྫོདྷ། /ཇ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཟཐུང་ནི་གི་ཐྫོདྷ་

ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་ཐང་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ལཱི་བྷགྱོདྷབྷ་ཟཕྫོ་སྟེ་སྫོ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་གོ་

(ཐཔྱེ) བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཇ་དྲིར་གསིག་དེཥ།

གདྷཥ་འཡ་སེང་གི་སྐཕཥ་ཇ་སྟྫོདྷ་གྱི་རཥ་རིབྷ་

ཇ་སྡེ།

ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནུག

/ཇ་སྡེ/ (མིང)

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཇའི་སྡེ་ཙདྷ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཀ་ཕཎགཥ་ཇ་

ཇ་ཏང༌། /ཇ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་ཇ་བླུགཥ་

ནའི་སྡེ་ཙདྷ་དྷང་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁོར་ཕཅུག་སྟེ་ཁུ་ཕ་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་མི་

ཇ་དྷཐ།

ཅིག (ཐཔེ) ཇ་ཏང་དྷང་བྷཡ་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཇ་

/ཇ་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) ཇ་ཟཐུང་ནི་དྲགཥ་ནི་

ཟདི་གིཥ་ཟཏྫོཕ་ནའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཇ་དྷཐ་ཏྫོཕ་ན་

ཕསྲུ་ཐགོ།

ཅིདྷ་ཇ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཐུང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཇ་ཐུག /ཇ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐུང་ནིའི་ཇ་ཐང་

ཇ་སྣྫོཐ་ཆ་ཙང་།

ཐུགན། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཇ་ཐུག་ཟཐུང་ཡི།

/ཇ་སྣྫོཥ་ཆ་ཙང/

(མིང) (རྫོང) ཇའི་ཐྫོདྷ་

ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ཅ་ཆཥ་ཆ་ཙང་། (ཐཔེ) ཇ་སྣྫོཐ་ཆ་ཙང་

ཇ་ཐུདྷ་གཅིག /ཇ་ཐུཥདྷ་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་སྐོར་

ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

ཕའི་དུཥ་ཡུདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཆ་ཁྱཕ་ཇ་ཐུདྷ་

ཇ་ན་ཏི། /ཇ་ན་ཏི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

གཅིག་གི་ངར་གཥྫོ་སྫོཐ་ཐ།

སྐབྷ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཇ་ན་
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ཏི་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཇ་ཚིགཥ། /ཇ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་གི་དྲྫོཛྷ་ཏྫོདྷ་

ཆེའི་གཥྫོར་ཇ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་དྲང་མི་ཅིག

འྫོཐ་ནའི་ཇའི་ཚིགཥ་བྷ། (ཐཔེ) པྫོཡན་གི་གལབྷ་

ཇ་ཐནྫོདྷ། /ཇ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་

ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་རབྷ་གྱི་གལབྷ་བྷ་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་

(ཐཔེ) ཇ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཇ་དྲང་དེཥ།

བྷཡ་ཇ་ཚིགཥ་ཟདུག

ཇ་ཕུཐ། /ཇ་ཕུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་བྷ་ཟཐུང་ནའི་ཧེ་

ཇ་ཞིང༌། /ཇ་ཞི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཤིང་ཕཙུགཥ་ཥའི་

བྷཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་ལྷ་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་ལཱི་

ཞིང་། (ཐཔེ) ཇ་ཞིང་ཟདི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཇ་བྷ་

ཟཏཕ་སྟེ་ཕཝག་ཐགོ།

ཟཐུང་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ཇ་ཕུཐ་ཕུར་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ཇ་པྫོགཥ།

/ཇ་པྫོ/ (མིང)

ཇ་ཕཞྫོ་ཁང་།

(རྫོང) ཇ་གི་ཙཕ་སྦེ་སྫོཐ་

/ཇ་ཕཞྫོ་ཁང/ (མིང)

(རྫོང) ཇ་ཧབྷ་ཕཞྫོ་

ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཟཕྲུར་ཁང་། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཇ་ཕཞྫོ་

ནའི་ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་ཇ་པྫོགཥ་ལུདྷ་ནའི་

ཁང་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

ཕསྒང་ཨིདྷ།

ཇ་ཕཞྫོ་ཟཕྲུར་ཁང་། /ཇ་ཕཞྫོ་ཕྲུཥ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཇ་

ཇ་ཕག་ཅུང༌། /ཇ་ཕ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཇའི་དྷང་གསེཥ་

ཕཞྫོ་ཁང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཇ་ཕཞྫོ་ཟཕྲུར་ཁང་དྷང་ལཱི་

ཐབྱིཕཥ་ལུཕ་ཏེག་ཏེ་ཐང་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལཱ་ཟཕཐ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ཇ་ཞྫོབྷ། /ཇ་ཞྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཕསྲུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་

(ཁ)

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཇ་ཕག་ཅུང་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་

དུང་ཅུང་ཐབྱིཕཥ་དུབྷ་བུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་

ཟདུག

ལཱི་ཇ་སྲུབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཇ་བྷཡ། /ཇ་བྷཟ/ (མིང) (རྫོང) སྲུ་ཇ་དྷང་བླུག་ནི་གི་

དྷངཥ་ན་ཇ་ཞྫོབྷ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཤིང་ཐང་ཟགྱིཕ་ཀྱི་

བྷཡ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཇ་བྷཡ་བྷངཡ་ཥང་

ཕཞྫོཛྷ་བྷཥ།

ཥ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཇ་ཡུདྷ། /ཇ་ཡུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཟཐུང་ཕའི་དུཥ་

ཇ་རྩབྷ། /ཇ་མབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཞ་

ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཆ་ཁྱཕ་ལཱི་ཇ་ཡུདྷ་སྐཡ་བྷ་ལྔ་ཡ་

ནིའི་ཟཚཡཛྷ་ཐང་ཁ་ཞཥ་ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཇ་ཐང་

ཨིདྷ།

གཅིག་ཁཡ་ཇ་རྩབྷ་སྐྱེར་ཐགོ།

ཇ་འྫོདྷ། /ཇ་འྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཥྫོར་ཇ་གི་ཐྫོདྷ་

ཇ་ཕམག /ཇ་མ/ (མིང) (རྫོང) ཇའི་ཁུ་ཕ་ཐང་ཚིགཥ་

ལཱི་ཕུར་ནིའི་བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) ཇ་འྫོདྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་

བྷ་ཚུ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེཥ་གཎང་ཚུགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཐྫོང་

ཕུར་ཐགོ་ག།

ཆུང་ཀུ་ལུ་ལ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་སྒོ་ཚུ་དྷང་

ཇ་རིར། /ཇ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ས་གི་ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ་ཕམག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ལུ་ལ་

ལཱི་ཇ ་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་སྐབྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་

ཟདུག
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མི་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་ཏང་དྷང་ཇ་རིར་བླུག་ཐགོ།
ཇ་ཡྫོ།

/ཇ་ཡྫོ/ (མིང)

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཐྫོང་ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཁ་ཐང་གལབྷ་རཥ་

(རྫོང) ཇ་ཕཎྫོདྷ་ཙཡ་ཏེ་ལྷག་བྷ་

ཤིང་ལུཕ་ཀྱི་ཐཕང་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕྱི་རཥ་ཕསེ་

ལཱིཥ་ནའི་ཚིགཥ་བྷ། (ཐཔེ) ཇ་ཡྫོ་ཟབུཕ་ཀྱིཥ་མི་ཞ།

གདྷགནྫོ་ཐང་ཐཀཡནྫོ་ཕཎང་།ཕྱི་རཥ་བྷགོ་བྷཇུག་

ཇ་ཤིང༌། /ཇ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་གི་ཕཀྱག་ཕཎྫོདྷ་

ཕཡ་གསུབྷ་ལཱི་ཐངུར་གྱི་ལདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཆུ་ཐང་ཧ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཇ་རིར་ཕཞྫོ་ནིའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཇ་ཤིང་ཟདི་

ཡག་ཚུ་ཟདེགཥ་ནི་གི་སྫོཐ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཅིག (ཐཔེ)

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ལཱི་འྫོཐ།

ཇཱདྷ་དུབྷ་དྷང་གི་ཧ་ཡག་ཟདི་བབྷ་ལཱི་དྲངཥ་ཐ།

ཇ་ཤིང་ལྡུབྷ་ཡ། /ཇ་ཤི་ལྡུབྷ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཤིང་

ཇཕ་ཁྲ། /ཇཕ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞིཥ་ཁག་ཐང་

གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཥའི་ལྡུབྷ་ཡ། (ཐཔེ) ཥ་བྷཙབྷཥ་

གྲྭ་ཙང་དྷང་རཥ་པཡ་ཇ་དྲངབྷ་ཐ་ཇ་བླུག་ནིའི་སྫོཐ་

ཕཐཟ་སྟེ་ཇ་ཤིང་ལྡུབྷ་ཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཅིག (ཁ) ཇ་ཁྲ་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཇཕ་

ཇ་ཥྫོཕ། /ཇ་ཥྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་

ཁྲ་དྷང་ལཱི་ ཇ་བྷ་ཟཕྫོ་ཕཡ་བླུགཥ་ཐ།

སྫོདྷ་སྫོང་ཚུ་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཇ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་མི་ཚུ་ཏར་

ཇཕ་ཇོཕ། /ཇཕ་ཇོཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷག་

ཁུ་དྷང་ཕམྫོ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་གཡུཥ་ཁའི་ཇ། (ཁ) ཇ་

ལཱིཥ་ག་ཡ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་

ཥྫོཕ་ལཱི་ཤིང་ཇ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཇ་ཥྫོཕ་

སྒོ་ཇཕ་ཇོཕ་ཚུ་པགན་ལཱི་བྱིདྷ་ཐ།

ཚུ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ།

/ཇཕ་ཇོཕ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་མེཐན།

ཇ་གསུཡ། /ཇ་སུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཕྱེ་དྷང་ཇ་ས་

(ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་ཇཕ་ཇོཕ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་

ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་ལཱི་གཎྫོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་

ཇབྷ་སྦྱིཥ། /ཇབྷ་རྗི/ (མིང) (རྫོང) ཇ་བླུག་ནིའི་སྫོཐ་

ཕསྲེ་ཞིདྷ་དྷ་མེ་ཡྫོ་གུ་བླུགཥ་ཏེ་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་

ཐ།

ཚུ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཇ་གསུཡ་ཅིག་ཕཞྫོ་སྟེ་གཎྫོཡ་ཐ།

བྷཆོ་ཎྫོ་ཅདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཇབྷ་སྦྱིཥ་

ཇ་སྲུབྷ། /ཇ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་དྷང་བྷཡ་ཐང་

ཟཕག་སྟེ་ཇ་དྲང་ནཡ་ཥྫོང་།

ཚྭ་ཚུ་བླུགཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཕསྲུ་ནི་གི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ)

ཇི་སྐཐ།

ཧའི་གིཥ་ཇ་སྲུབྷ་དྷང་རཥ་ཇ་བླུགཥ་ཏེ་ཕསྲུ་དེཥ།
ཇ་ཧབྷ། /ཇ་ཧབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་ཐང་ཟདྲ།

མི།

/ཇག་ན/ (མིང)

ཇི་སྙབྷ།

/ཇི་སྙབྷ/

ཇི་སྙེཐ།

/ཇི་སྙེ/

ཇི་ལ་ཕ།

/ཇི་ཎ་ཛྷ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) སྲུ་ཇ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཇ་ཧབྷ་ག་ཅི་འྫོཐ།

ཇག་ན།

/ཇི་ཀེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཕྲྫོག་ཕཅོབྷ་ཟཕཐ་

(ཆོཥ) ཁུངཥ་དྲངཥ་ཕའི་ཚིག

(མིང) (ཆོཥ) ག་བྷདྷྫོཛྷ་ག་དྲདྷབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ཐང་ཙཐ་

གཞི་ངོཥ་ཕཟུང་མེཐན་ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཇཱདྷ་དུབྷ། /ཇཟདྷ་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་དུཥ་ཡདྷ་

ཨིདྷབྷ་ཅིག
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(མིང) (ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ་ངོ་བྷ་ག་

432
ཇི་ལ་བུ།

/ཇི་ཎ་བུ/

བྱེཐ་ཀྱི་སྒྲ།

(མིང) (ཆོཥ) བྷཚུངཥ་ན་གཥར་

ཇོ་ཁང༌། /ཇོ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) སྐུ་རྟེདྷ་ཇོ་ཕྫོ་བབྷཥ་
ན་ཕཞུགཥ་ཥ།

ཇི་ལཡ། /ཇི་ཎཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ག་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟེཡ་
ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཇི་ཟདྲ་ཕ།

/ཇི་གྲ་ཛྷ/

ཅིག

ཇི་མི་སྙབྷ་ན།

ཇོ་ཇོ། /ཇོ་ཇོ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་རྒཥ་ཀྱི་མིང་གཝདྷ།
(ཐཔེ) ཇོ་ཇོ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་བྷ་ཎི་ཕགྱང་

(མིང) (ཆོཥ) ག་ཨིདྷབྷ་ཕཟུབྷ་

/ཇི་མི་སྙབྷ་ན/

ཕཅུག་ཐགོ།

ཇོ་ཕཐག /ཇོ་ར/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཕཐག་

(མིང) (ཆོཥ) བྷདྷྫོ་

ཐཕང་འྫོཐ་ནའི་མི་ངོབྷ། (ཐཔེ) (ཐཔེ་)ཁྱིབྷ་གྱི་ཇོ་

ཕཥབྷ་ག་ནི་འང་བྷ་ཕཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཇི་མབྷ།

/ཇི་མབྷ/

ཕཐག་ཟདི་ཕཥབྷ་ན་ཕཞང་བྷཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ག་དེབྷ་ཅིག

ཇོ་ཐནྫོདྷ། /ཇོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཅི་

ཇི་ཕཞིདྷ། /ཇི་ཕཞིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ།

ཟཕཐ་རཱིང་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཇོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

ཇུ་ཎ། /ཇུ་ཎ/ (མིང) (རྒྱ་གཡ) (གཥཡ) རྐང་བྷཡ་

གིཥ་ཇོ་ངདྷ་ན་ཚུ་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཙུགཥ་ནིའི་ལྷབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭའི་ཇུ་ཎ་རིདྷ་གོང་

ཇོ་ཕྫོ། /ཇོ་ཕྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཇོ་ཕྫོ་བབྷཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་

བྷཏྫོ་ཕཥ།

ཁང་དྷང་ཇོ་ཕྫོ་གི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཟདུག

ཇུ་རྩི། /ཇུ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཇུ་ཎ་ཧུབྷ་ཆ་

ཇོ་ཕྫོ་རྗེ། /ཇོ་ཕྫོ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་བེངར་གྱི་

ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབུཡ་ཕའི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཇུ་རྩི་

སྔགཥ་གཥཡ་བྷའི་བྷཁཥ་ན་ཕྫོཐ་ལཱི་བྫོདྷ་མི་ཅིག་

གདྷགནྫོ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

གི་བྷཙདྷ། (ཁ) ཐནར་ལྡདྷ་ཧ་ཏི་ལ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་

ཇེ་སྐྱོ། /ཇེ་ཅོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (གཥཡ) སྐྱོ་སུ་སྐྱོ་སུ་ཟགྱོ་

ཨིདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྲག་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག་ཇེ་སྐྱོ་ཡ་

ཇོ་ཕྫོ་བབྷཥ་ན། /ཇོ་ཕྫོ་ཇབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་

ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) ངེའི་བྷཆོཐ་ཕལབྷ་གྱི་རྟེདྷ་

ཇེ་ཆུང་། /ཇེ་ཆུང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (གཥཡ) ཧེ་བྷ་རཥ་

སྦེ་ཇོ་ཕྫོ་བབྷཥ་ན་གི་སྐུ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཉུང་ཥྫོ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གམང་ཆུ་ཟདི་རྫོ་

ཇོ་ཕྫོ ་ཤཱཀྱ་མུ་ནཱུ། /ཇོ་ཕྫོ་ལ་ཅ་མུ་ནི/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་

གཅིག་ཕ་རྫོ་གཅིག་ཇེ་ཆུང་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

རྒྱར་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་སྐཕཥ་རྒྱ་ཞ་ཀོང་ཇོའི་

ཇེ་ཉུང་། /ཇེ་ཉུང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཉུང་སུ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རྟེདྷ་སྐར་སྦེ་ཕྫོཐ་ལཱི་གཐདྷ་དྲངཥ་ཏེ་ཐ་ལྫོ་ལྷ་ཥའི་

ཇེ་བྷང་། /ཇེ་བྷང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བྷང་སུ་ཟགྱོ་ནི།

དྷང་རྟེདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་འྫོངཥ་གྲགཥ་ཅདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྐུ་

ཇེ་རྫོཐ། /ཇེ་རྫོཥ/ (མིང་) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རཥ་སྐྱོ་སུ་ཟགྱོ་

ཟདྲ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡ་ ཇོ་ཕྫོ ་ཤཱཀྱ་མུ་ནཱུ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

ནི།

ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ།
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ཇོ་བྷྫོ། /ཇོ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) གམྫོ་བྷྫོ་ཐང་ཕཐག་བྷྫོ།

ཕཡ་མི་ལུ་ལ་ཟྫོངཥ་ནུག

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཇོ་བྷྫོ་ལཱི་རྫོ་ལཡ་

གོངབྷ་ཚུ་བྷཇར་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཀྱི་རུ་ཕ།

ལཡ་ཕམདྷ་ཅིག་གི་མིང་། (ཁ) ཇོ་བྷྫོ་ཐཡ་ཐཀཡ་བྷྫོ་

བྷཇར་ཟཐྫོཐ། /རྗེ་སྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

ཕཞིདྷ་དུ་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་སྫོར་འྫོཐ།

(ཐཔེ) སྐུ་གདུང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་བྷཇར་ཟཐྫོཐ་སྫོབྷ་ཡ་

ཇོ་བྷྫོ་ལྷ་རི། /ཇོ་བྷྫོ་ལྷ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལྷྫོ་

འྫོཐ།

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་ནའི་གངཥ་རི་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག

བྷཇར་ཕག

(ཐཔེ) ཇོ་བྷྫོ་ལྷ་རི་ཟདི་སྤ་ཡྫོ་ཟབྲུག་རྒྱར་རཥ་བྷཏྫོང་

ཚུགཥ་ནཥ།
ཇོ་ར།

/ཇོ་ར/ (མིང)

/རྗེ་ཆ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) སྐུ་གོངབྷ་ཚུ་

བྷཇརཛྷ་ཐ་ཕུར་ཕའི་ཕག (ཐཔེ) བབྷ་གཉིཥ་བྷཇར་
ཕག་གདྷང་དེཥ།

(རྫོང) པཐ་ཅུང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

བྷཇར་ཟཕྲཐ། /རྗེ་ཕྲེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོངབྷ་པདྷ་

གཝདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་ཇོ་ར་ཅིག་རྒྱཕ་ཁཡ་

ཚུདྷ་ཕཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་

ཟཕག་སྦེ་ཟགྱོ་དེཥ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྲིཐ་བྫོདྷ་ཐང་

བྷཇར། /རྗེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

བྷཇར་ཟཕྲཐ་གདྷང་ཡི།

གོངབྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕཐ་ནི། (ཁ) བབྷ་བྷཇར་

བྷཇར་ཕ། /རྗེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཐང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་དྷངཥ་ན་བབྷ་བྷཇར་ཕཡ་

གཅིག་ཁཡ་ཕཐ་ནི་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

བྷཇར་ཁ། /རྗེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་རྩ་ཅདྷ་ཐང་

བྷཇར་ཞུ།

བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་ངོ་བྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་ཐང་ཕལ་ནི།

/རྗེ་ཞུ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་

ཕག་བྷཇར་སྦེ་ཕུར་ནིའི་ཞྫོང་ཆ། (ཐཔེ) བྷཇར་ཞུ་

(ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྷཏྫོང་གྲོར་བྷཇར་ཁ་

ཞྫོང་གསུབྷ་ཙདྷ་ཅིག་ཟདུག

ཞུ་ནིའི་གོ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཅི།

བྷཇར་རདྷ། /རྗེ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཚུཡ་བྷཇར་

བྷཇར་རྟེདྷ། /རྗེ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཕ་ཟྫོང་འྫོཐ་མི་ལཱི་རྫོག་པཡ་བྷཇར་ཕ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

ཚུ་བྷཇརཛྷ་ཐ་ཕུར་ནི་གི་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཐང་ཞྫོང་ཆའི་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་བབྷ་གིཥ་བྷཇར་རདྷ་

རིགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་བྷཇརཛྷ་ཐ་བྷཇར་རྟེདྷ་ག་ཅི་

གདྷང་ཡི།

ཕུར་ནི་འྫོཐ།

བྷཇུག /རྗུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་ཤུར་བྷ་

བྷཇར་ཐཡ། /རྗེ་ཐ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕང་རྒྱུག་གི་རཥ་རིབྷ་དྷང་

ཚུ་ཐང་དྷང་རྟེདྷ་རྩ་ཅདྷ་ཚུ་བྷཇརཛྷ་ཐ་ཕུར་ནིའི་

རཥ་བྷཇུག་ཡ་ཁོ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐཡ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་འང་སྲིཐ་ལཱི་བྷཇར་ཐཡ་ཕུར་

བྷཇུག་ཐཀཡ།
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/རྗུ་ཀཟ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྷཇུག་བྷ་
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ཐཀཡནྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་གླང་བྷཇུག་ཐཀཡ་ཟདི་

ཟཏྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཇུག་ཏྫོདྷ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

བྷཇུག་སྒྲོ། /རྗུ་ཌོ/ (མིང) (རྫོང) བའི་བྷཇུག་བྷ་ཁཡ་

ཥྫོ་ཡི།

ཁྱིཐ་ཟྫོངཥ་དེཥ།

ངེའི་ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་རཥ་བྷཇུག་ཏྫོདྷ་

འྫོཐ་ནའི་སྒྲོ། (ཐཔེ) རྨ་ བའི་བྷཇུག་སྒྲོ་ཟདི་བུབྷ་ནའི་
ཁ་རྒྱདྷ་སྦེ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ།
བྷཇུག་ཕསྔོ་ཕ།

/རྗུ་སྔོ་ཛྷ། (མིང)

བྷཇུག་ཐྫོདྷ། /རྗུ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཇུག་གི་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གཥར་ཕལཐ་ཀྱི་བྷཇུག་

(རྫོང) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

ཐྫོདྷ་ཟདི་གོ་ཕ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཕཅུག་ཟེཡ་

བྷཇུག་རྡུབྷ།

ཕའི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་རྩ་

ཐཀཟ།

བྷཇུག་ཎྫོ། /རྗུ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

བྷཇུག་ཕསྡུ། /རྗུ་སྡུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་

གྱི་བྷཇུག་བྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བའི་བྷཇུག་
བྷཇུག་ཏག

/རྗུ་ཏ/ (མིང)

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལྷག་ལཱིཥ་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)
ལཱ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟདི་

(རྫོང) བྷཇུག་ལཱི་ཕཎག་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) གླང་གི་བྷཇུག་ཏག་མིདྷ་ཟདུག

བྷཇུག་སྫོབྷ། /རྗུ་སྫོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཐང་རྩིཥ་

བྷཇུག་བྷཐུཐ། /རྗུ་ཐུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རྐྱཕ་ཙཡ་ཕའི་བྷཏཟ་བྷཇུག་གི་རྩིཥ་ཕསྫོབྷཥ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ལཱ་ཕརྩབྷཥ་མི་ཟདི་ཕཀོ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཟཕྲྫོ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕ་ཅིདྷ་བྷཇུག་སྫོབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཝག་

བྷཐུཐ་དེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) བྷཇུག་བྷཐུཐ་

ཐ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་བྷ་ཙཡ་ཚུདྷ་བྷཇུག་

བྷཇུག་དྷག /རྗུ་དྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཇུག་བྷ་ཙྫོཥ་

བྷཐུཐ་དེ་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཞི་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/རྗུ་ཐུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཨུཕ་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་

བྷཇུག་གདྷྫོདྷ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་གཉིཥ་བྷཇུག་བྷཐུཐ་དེ་སྫོཐ་
ནུག

བྷཇུག་ཟཏྫོདྷ།

/རྗུ་ཏྫོཥདྷ/ (བ)

(རྫོང) རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་

སྦེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) རྫོགཥ་

བྷཇུག་ཕསྣཡ། / རྗུ་སྣཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནི། (ཁ)

(ཐཔེ) ང་གི་ཐཔེ་ཆ་བྷཇུག་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
/རྗུ་ཏྫོཥདྷ/ (བ)

/རྗུ་སྣྫོཥདྷ། (བ)

ཕཐཟ་ཟིདྷ་ནི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་བྷཇུག་གདྷྫོདྷ་ཥག་ཥ་

ནི་ཐང་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནི། (ཐཔེ)བྷཇུག་ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ།
བྷཇུག་ཏྫོདྷ།

(རྫོང) བྷཇུག་བྷ་ཐུང་ཀུ་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གླང་བྷཇུག་རྡུབྷ་ཕཏུརཛྷ་

ཕསྒྲུཕཥ་ཙཡཛྷ་ཐ་བྷཇུག་ཕསྔོ་ཕ་གདྷང་ཐགོ།

ཎྫོ་རིངབྷྫོ་ཟདུག

/རྗུ་རྡུབྷ/ (ཁྱཐ)

བྷཇུག་ཕསྣཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་བྷཇུག་

(ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཇུག་

ཕསྣཡ་ཏེ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐ།
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བྷཇུག་བང༌། /རྗུ་ཇང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཀཟ་ཐང་

བྷཇུག་ལཱི་སྫོཐ་ནུག

གྲངཥ་ཚུ་ཁ་གཥར་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

བྷཇུག་བྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་བྷཇུགབྷ་གཡུག་

ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཚུ་གི་བྷཇུག་ལཱི་རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་ཐང་ཚེཥ་

བྷཇུགབྷ། /རྗུབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

བྷཇུག་བྷ། /རྗུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

དེཥ།

ཨུཕ་ལཱི་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་འདྷ་རག་ཅིག (ཁ)

བྷཇེ། /རྗེ/ (མིང) (རྫོང) པྫོའི་རིགཥ་ཚུ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

གླང་གི་བྷཇུག་བྷ།ཕའི་བྷཇུག་བྷ།པག་ནའི་བྷཇུག་

བྷཙདྷ་བྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་བྷཇེ་ཕཎྫོདྷ་ནི་མི་

བྷ། (ཐཔེ) གླང་གི་བྷཇུག་བྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟདུག

ཟྫོང་།

བྷཇུག་རྩྫོབྷ། /རྗུ་མྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་སྒྲིག་

བྷཇེ་ཕལྡག /རྗེ་ལྡ/ (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) ཙིགན་ཞ་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་གིཥ་ཕསྔོ་

ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་ཚུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྫོདྷ་གྱི་ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཕཀོཐ་མི་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) བྷཇུག་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཁོང་ཁྲོ་རངཥ་ཏེ་སཕ་ནའི་ཚིག་

རྩྫོབྷ་ཕཀོཐ་ནི་ཟདི་ དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་ཆོཥ་
ཅིག་ཨིདྷ།

བྷཇུག་ཚིག

/རྗུ་ཚི/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) བྷཇེ་ཕལྡག་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་
ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ་ནཥ།

(རྫོང) བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་ཐ་གི་

བྷཇེ་རྫོང་། /རྗེ་རྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/

ཚིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་གཥར་ཕལཐ་ཀྱི་བྷཇུག་ཚིག་ཟདི་

སྐུར)

(རྫོང) པྫོ་རྒྱཥ་ཚུའི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཟཕེར་ནི།

གཝདྷ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ་

(ཁ) བྷཇེ་རྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་བྷཇེ་རྫོང་

བྷཇུག་རཥ། /རྗུ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུར་རཥ་ཐང་

བྷཇེ་ཤི། /རྗེ་ཤི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/

བྷཥ།

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཀྲང་ཀྲིང་ཟཕཐ་དེཥ།

རྟིང་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཀྱི་བྷཇུག་

སྐུར)

(རྫོང) པྫོ་བྷཙདྷ་ངཡ་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) བྷཇེ་ཤི་

རཥ་མི་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷཇེ་ཤི་སྟེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

བྷཏཟདྷ་བྷཇུག་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ག་ཏེ་

གཝདྷ།

བྷཇུག་རཥ་བྷཇུག་སུ། /རྗུ་ལུ་རྗུ་སུ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཇག་བྷ། /རྗ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་ཀུ་ལ་གི་མིང་

སྦེ་ཨིདྷ་རཱིང་བྷཇུག་རཥ་བྷཇུག་སུ་སཕ་ནི་མེཐན་

ཟཇང་། /རྗང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཧ་སྦུ་ཏཐ་ལཱི་འྫོཐ་

ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ནའི་ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ཟཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ཥ།

བྷཇུག་ལཱི། /རྗུ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ཤུར་ལཱི་ཐང་རྟིང་ལཱི་

/རྗང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག་གི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྟིང་བྷ།རྗེཥ་ལཱི།གལབྷ་ལཱི།ཟྫོག་

མིང་།

ལཱི་ཟེཡ་མི་ཚུ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གྱར་

ཟཇབྷ། /རྗབྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྗོང) རུག་བ་
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རྩུཕ་དྲགཥ་ཐང་ས་ཀྲག་མེཐན། (ཁ) ཟཇབྷ་

ཅུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ། (ཐཔེ) ཟཇབྷ་གཐདྷ་གུ་

ནི་བྷཥ།

ཟཇབྷ་རཡ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གཞུ་ཟདི་ང་ལཱི་ཧ་ཙི་ཅིག་ཟཇབྷ་

རཛྷ་ཐ་གཉིཐ་རྫོགན་ཟཇབྷ།

/རྗབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚིག་ཐང་བྫོ་ས་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཟཇབྷ་རཡ་གུ་

ཀྱི་དྲི་ཕ་ཟདི་ཟཇབྷ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཕརཡ་ཐགོ།

ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ། /རྗབྷ་ཅུ་ཅུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཀྲག་ཐང་

ཟཇབྷ་དྲགཥ། /རྗབྷ་ཉ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐང་

རྩུཕ་དྲགཥ་རྩ་རཥ་ཡ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕར་གྱི་གོ་

ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་ཚུ་རྩུཕ་དྲགཥ་རྩ་རཥ་ཡ་མེཐ་

ར་ཟདི་ཚུ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/རྗབྷ་ཆཡ/ (མིང)

ནཡ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

(རྫོང) ཆཡན་ཤུགཥ་

སེབྷཥ་ཟཇབྷ་དྲགཥ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་པངཥ་སེབྷཥ་

སྦེ་མེཐ་ནཡ་ཞབྷ་ཟིབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཇབྷ་

སྫོབྷ་ཡ་ཕསྐྱེཐན་ཨིདྷ།

ཆཡ་ཟདི་དྷབྷ་འང་ཆཐ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།
ཟཇབྷ་ཟཇབྷ།

/རྗབྷ་རྗབྷ/

(མིང) (རྫོང) གྱི་ཅུ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་རྣྫོཥ་ཕརཡ་ནིའི་རྫོ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཚུ་རྣྫོཥ་

ཀྲག་མེཐན། (ཁ) ཟཇབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཟཇབྷ་ཆཡ།

/རྗབྷ་ར/

/རྗབྷ་ཉ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རུག་བ་ཚུ་ས་ཀྲག་རྩ་རཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཡ་མེཐན། (ཐཔེ) ཀ་ཕར་ཟདི་ཟཇབྷ་དྲགཥ་ཟཕཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ཧ་ནཥ་ཟཕཐ་ཚེ་ཟཇབྷ་ཟཇབྷ་

ནི་ཟདི་གིཥ་སང་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ཟདྲ།།ལྫོ་ཧ་བྷཥ་ཕཞྫོ་ཚེ་ཞིབྷ་ཞིབྷ་ཟདྲ།།

/རྗབྷ་ཉ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་ཐང་ཐཀཟ་ངར་

ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། /རྗབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་ཐང་

མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མིའི་ལཱ་ཟདི་

ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐྫོདྷ་ཐག་གོཛྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

ཟཇབྷ་དྷཐ།

ས་ཀྲག་རྩ་རཥ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་རཥ་ཆོཥ་

ཟཇབྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཇབྷ་ཏཕཥ། /རྗབྷ་ཏཕ/ (མིང) (རྗོང) ག་ཅི་ཡ་

ཚུ་ཟཇབྷ་དྷཐ་པྫོག་ཆི་ནུག

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཟཇབྷ་ཏཕཥ་ཡང་གིཥ་ཡ་

ཟཇབྷ་ཐཡ།

/རྗབྷ་ཐ/

ཟཇབྷ་ན། /རྗབྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩུཕ་དྲགཥ་ཐང་ས་
ཀྲག་མེཐན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རགན་ཟདི་ཟཇབྷ་ན་ལཱི་ལ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཀ་ཕར་ཚུ་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཟདུག

རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐཡ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་

ཟཇབྷ་ནའི་ཐབངཥ། /རྗབྷ་པེ་གའང/ (མིང) (རྫོང)

དྷང་རཥ་ཟཇབྷ་ཐཡ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཐགོ་ནཥ།
ཟཇབྷ་གཐདྷ།

/རྗབྷ་རྡེདྷ/

(རྫོང) ཁ་ཙ་རྐང་དྷཐ་ལཱི་

སཕ་ཏངཥ་གཝདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གི་དྷྫོཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ།
ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

/རྗབྷ་ནཱུ/ (མིང)

ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཅུག་

དྷང་ཟཇབྷ་ནའི་ཐབངཥ་ཀྱི་སྐུ་ཅིག་ཟདུག
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ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ། /རྗབྷ་པེ་གའང/ (མིང) (རྫོང)

བྷགྱོགཥ་ནཡ་སངབྷ་ཨིདྷ།

གདྷང་ནིའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི་ལྷ་ཅིག (ཁ) ཟཇབྷ་

རྒྱཥན་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ས་རབྷ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་སྟེ་ཡང་ལཱི་རིག་ནའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

ཟཇབྷ་ཥབྷ། /རྗབྷ་ཥབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱཥ་ཤིང་

ཐནར་ཐབངཥ་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་རཥ་མུ་ཉྫུ་ཤྲི་ཟེཡ་

ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ ཟཇབྷ་ཥབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ལཱི་

ཟཇཟ། /རྗ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ལ་ཐང་བྷཛེཥ་

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་རིག་ནའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

ཆ་ཚུ་ལུགཥ་ནི། (ཐཔེ) ཟཇཟ་ནི/ཕཥ། (ཐཔེ) གོ་

ཟཏྫོཕ།

ཟདི་ཟཇཟ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཉོ་ཟཕག་ཡི།

ཟཇབྷ་ཐབངཥ། /རྗབྷ་གའང/ (མིང) (རྫོང) ཟཇབྷ་

ཟཇཟ་ཟགྲིགཥབྷ། /རྗ་སྒྲིབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྐུཐན་

ཐནར་ཐབངཥ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཙྫོཥ་གཞི་སྣ་ལྔ་གིཥ་ཟཏགཥ་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ)

བྷྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་
འྫོཐ།

ཟཇབྷ་ཐནར་རྒྱ་བྷཙྫོ།

/རྗབྷ་པེ་རྗབྷ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཡྫོ་ཡཕ་སྡེ་དྷང་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་ཏངཥ་ཀྱི་ལུའུ་ཅིག

གོ་ར་ཟཇཟ་ཟགྲིགཥབྷ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ལཡ་ཕྫོགཥ་
ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟཏག་ནི་འྫོཐ།

སྤ་

ཟཇཟ་ཆི་ཆི། /རྗ་ཆི་ཆི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ལུགཥ་

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་གོ་ར་ཟཇཟ་ཆི་

(ཐཔེ) ཟཇབྷ་ཐནར་རྒྱ་བྷཙྫོ་ཟེཡ་ཕའི་རྒྱ་གླིང་གི་ལུའུ་

ཆི་སྦེ་གྱོདྷ་སྫོཐ་ནུག

ཟདི་སྤ་ཡྫོ་གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐ།

ཟཇཟ་ཆེདྷ། /རྗ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཟཏག་ནིའི་

ཟཇབྷ་རྩུཕ། /རྗབྷ་ཙུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

སྐུཐན་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཇཟ་ཆེདྷ་རཥ་

ཐང་རྩུཕ་དྲགཥ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་

ཟཏགཥ་ནའི་གོ་ཟདི་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

སྐཐ་ཟདི་ཟཇབྷ་རྩུཕ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཟཇཟ་ཆེདྷ་སྐུཐན། /རྗ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཇཟ་ཆེདྷ་

ཟཇབྷ་རླུང་། /རྗབྷ་རླུང/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐུཐན་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཟཇཟ་

ཟཕུ་ཕའི་རླུང་བྷ། (ཐཔེ) ཥ་དྲྫོ་ཥཡ་ཟཇབྷ་རླུང་ཟཕུ་

ཆེདྷ་སྐུཐན་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟྫོང་།

ཟཇཟ་སྤྲིདྷ།

ཟཇབྷ་ཤིང༌། /རྗབྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཟཇབྷ་ལྫོག

/རྗབྷ་ལྫོ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) གཝཟ་ཐང་

གཅིག་ཁཡ་སྤུཕ་མིའི་ཥ་སྨུག (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་

འྫོཐ་མིའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཟཇབྷ་ཤིང་གིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་མི་
ཕཏུཕ།

/རྗ་ཊིདྷ།

ཟཇཟ་སྤྲིདྷ་སྤུཕ་ནུག

ཟཇཟ་ཙྫོདྷ། /རྗ་ཙྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆཡན་ཞབྷ་ཟིབྷ་

(རྫོང) ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་

རུ་བུཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཡ་དྷ་ཁབྷཥ་རཥ་ཙྫོཥ་གཞི་

འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ཟཇབྷ་ལྫོག་ཚུ་ཆུ་གིཥ་

སྣ་ལྔ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)
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ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་ལཱི་གཝཟ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་

ཐགོ།

ཟཇཟ་ཟྫོཐ།

ཏྫོགཥ་མིའི་པབྷ་ཐང་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཐང་

ཕཅཥ་ཡའི་མི་ཚེ་ཟདི་ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།
/རྗ་ཟྫོཥ། (མིང)

/རྗེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་ལཱི་པདྷ་

(རྫོང) གཝཟ་སྤུཕ་ཐ་གི་

ཟྫོཐ། (ཐཔེ) བབྷ་ཕལགཥན་ཐ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཟཇཟ་

ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

ཟྫོཐ་ལཡ་ནུག

(ཐཔེ) པབྷ་ལཱི་དྲིདྷ་རདྷ་ཟཇར་ནི་ཟདི་སེབྷཥ་རཥ་

ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ། /རྗ་རིཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཁཡ་

ཕརྗེཐ་བྷ་ཥྫོང་།

བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གདྷབྷ་

/རྗེ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྗིཐ་འང་གི་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཟདུག

ཙཐ་གཞི་ཕལ་ནི། (ཁ) ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

ངག་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་སྒོབྷ་བྷཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་

ཟཇར་ཆཥ།

ཟཇཟ་ལཱིཥ། /རྗ་ལཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) བ་བྷའི་གཐབྷཥ་

ཧན་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཆུབྷ་ཟཇར་དེཥ།

དེ་གཟུགཥ་ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་ཕཟུབྷ་འར་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

/རྗེ་ཆེ/ (མིང)

(རྫོང) ཟབྱུ་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་

ཟཇར་ནི་གི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཟབྱུ་ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཧ་ཝང་ཐགེ་སྫོང་ཟདི་ལྷ་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་ཟཇཟ་

ཟཇར་ཆཥ་སང་ཐགོན་ཨིདྷ།

ལཱིཥ་གྲུཕ་ཥྫོ་ནུག

ཟཇར་ཙཐ། /རྗེ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ལྗིཐ་ཙཐ་ཁཡ་

ཟཇཡ། /རྗཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྤྱིདྷ་

ཕཀར་ཏེ་ཕལ་ནིའི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་གསེཡ་

སཡཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ཟཇར་ཙཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཐགོ་ནི་སྫོ།

ཐྫོདྷ།

ཟཇིག /རྗིག/ (བ) (ཆོཥ) ཞིག་ཟགྱོ་ནི་ཐང་ཆག་

/རྗཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གཅིག་གིཥ་

ཟགྱོ་ནི།

གཅིག་གི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ནི།

ཟཇིག་རྟེདྷ། /རྗིག་ཏེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ང་ཕཅཥ་

ཟཇཡ་ཡྫོགཥ། /རྗ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་ཟཆང་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཁྱབྷཥ་སྫོཐ་ཥའི་གདྷཥ། (ཐཔེ)

མི་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གི་ཟྫོག་ལཱི་ལཱ་གའྫོག་རྒྱུག་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་དྷང་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཏེ་

སྫོཐ་མི། (ཁ) ཟདི་ལཱི་གའྫོགནྫོ་ཐང་གའྫོགབྷྫོ་ཟེཡ་

འྫོཐ།

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཟདི་ལཱི་ ཟཇཡ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་རྐྱཕ།

ཡྫོགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

/རྗིག་ཏེདྷ་ཅཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆོཥ་

ཟཇར། /རྗེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་ཐང་

ཕྫོགཥ་ལཱི་མེདྷ་ནཡ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་རབྷ་ལཱི་སྫོཐ་ནི།

(ཐཔེ) གཝདྷ་གྱི་བུ་རྫོདྷ་ཚུ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཟཇར་

ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཟཇིག་རྟེདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

བུ་རྫོདྷ་ཚུ་རྫོག་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

(ཁ) ཟཇིག་རྟེདྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་སེཡ་
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/རྗིག་ཏེདྷ་ཅཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པྫོ་བྷྫོ་

(རྣབྷ) ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཁ)

གཉེདྷ་གྲོགཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) ཟཇིག་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐགོདྷ་ནྫོ་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་རཥ་རྫོ་ཀེ་ལ་

རྟེདྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ཁྱོཐ་

ཡ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

འང་ཟཇིག་རྟེདྷ་རྐྱཕ་ཡདྷ་ཆི་ནུག

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟགྲོ་ལཱིགཥ། /རྗིག་ཏེདྷ་ཌོ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང)

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ལབྷཥ། /རྗིག་ཏེདྷ་གི་ཋིབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་རཥ་སྲིཐ་ཀྱི་རབྷ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལཱིགཥ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ཐང་བྷ་

ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ཟགྲོ་

ཕཏུཕ་ཀྱི་ལབྷཥ་ཐང་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ག་ཟཕཐ་

ལཱིགཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགོ།

རཱིང་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ལབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆགཥ་ཚུར། /རྗིག་ཏེདྷ་ཆ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཆོཥ། /རྗིག་ཏེདྷ་གི་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཕྱི་སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཚབྷ་གླིང་ཐང་དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་

མི་གདྷགན་ཚུ་གིཥ་ཧ་རྟག་ཟཕཐ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཆགཥ་ཆགཥན་ཨིདྷ་དྷའི་

ལཱ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཆོཥ་ཚུ་ཚུར་བྷཐུདྷ་སྦེ་

ཕལཐ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆགཥ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཚུར་གྱི་སྐོཡ་ལྷཕ་དེཥ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་གཎབྷ། /རྗིག་ཏེདྷ་གི་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆོཥ་ཕརྒྱཐ། /རྗིག་ཏེདྷ་ཆོཥ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་མི་གདྷགན་ཚུ་གི་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ཀྱི་

བུ་གཞི་ཚུ་གིཥ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་གཎབྷ་ཤེཥ་ཐགོན་

ཕསཕ་བ། (ཁ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆོཥ་ཕརྒྱཐ་ཚུ་འང་ ༡.

གར་ཆེ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་བ་ཕ།

/རྗིག་ཏེདྷ་གི་ཇ་ཛྷ/

ཏྫོཕ་ན། ༢. བྷ་ཏྫོཕ་ན། ༣. སདྷ། ༤. མི་སདྷ།
༥. ཕདེ། ༦. མི་ཕདེ། ༧. ཕསྟྫོཐ། ༨. སཐ་

(མིང) (རྫོང)

ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཐང་བྷ་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཟཇིག་

ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ།

རྟེདྷ་གྱི་བ་ཕ་ལཱི་ཞེདྷ་ཆགཥ་བྷ་ཕསྐྱེཐ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་ན། /རྗིག་ཏེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལྷ། /རྗིག་ཏེདྷ་པེ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཐ་

ལཱ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ན་ཚུ་

རུཥ་ཀྱི་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་སེར་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་

ཟཙྫོ་ཕ་ཥྫོ་དྷབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ནའི་ལྷ། (ཁ) ལྷ་ཙངཥ་ན། ཐཕང་ཕྱུགཁྱཕ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ཐགེ་ཕ། /རྗིག་ཏེདྷ་པེ་རྒེ་ཛྷ/ (མིང)

ཟཇུགཕརྒྱ་བྱིདྷ་ཚུ་ཐང་རིའི་ལྷ་ཐང་བྲག་གི་

(ཆོཥ) ཚེ་ཟདི་ལཱི་ཡང་ཐང་ཡང་གི་གཉེདྷ་ཉེ་ཟཁོཡ་

ཕམདྷ།ཆུ་ཡི་ཀླུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་

རྐྱངབྷ་གཅིག་གི་ཕཡ་ཆཐ་སེར་ནི་ལཱི་ཡུར་ལྷ་གཞི་

ལྷ་ཚུ་བྷཏཡ་ཐུག་གི་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།

ཕཐག་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཏེ་ཐགེ་ཕ་སྒྲུཕ་ནི་ཅིག

ཟཇིག་རྟེདྷ་བྷགོདྷ་ནྫོ། /རྗིག་ཏེདྷ་རྒོཥདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཕྱི་བྷ།
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/རྗིག་ཏེདྷ་ཆི་བྷ། (མིང)

(རྫོང) སྐྱེ་ཕ་ཕྱི་
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བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཕྱི་བྷའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་

ཟཇིག་རྟེདྷ་འང་ཐག་ནའི་ལ་ཕ། /རྗིག་ཏེདྷ་འང་ཐག་པེ་ལ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་གསུབྷ། /རྗིག་ཏེདྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་གར་ཆེ།
ཛྷ/ (མིང)

རཥ་གྲོར་ཚུགཥ།

(ཆོཥ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཐཐ་ན་ཐང་རཥ་

རིགཥ་དྲུག་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཁྱབྷཥ་ཥའི་གདྷཥ།

རྒྱུ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་ཤེཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(ཁ) ལྷའི་ཟཇིག་རྟེདྷ།མིའི་ཟཇིག་རྟེདྷ།ཀླུའི་ཟཇིག་

ཟཇིག་རྟེདྷ་འང་ཐག་ནའི་ལ་ཕ་ཟདི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

རྟེདྷ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་གསུབྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ནྫོ་

ཆོཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སྐྱེ་རཱིང་ཁུངཥ་མེཐ།

སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཨིདྷ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག /རྗིག་ཏེདྷ་ཐཕང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་རབྷ།

ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་རབྷ་ཕརྟེདྷ་ན་ཅིདྷ་བ་ཕ་རབྷ་

ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་ཞི་ཚུགཥ།

/རྗིག་ཏེདྷ་རབྷ་གླིང/

ཟགྲོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཟཇིགཥ། /རྗིག/ (བ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ལཱི་གའང་ཞ་

(མིང)

(རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གདྷཥ་ཥའི་ཡུར།

ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟདྲྫོག་ནི།

(ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་མི་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་

ཟཇིགཥ་སྐུར། /རྗི་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) པཡ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།
ཟཇིག་རྟེདྷ་གཝདྷ།

/རྗིག་ཏེདྷ་གཞེདྷ/ ༡. (མིང)

རྫོགཥབྷ་ལཱི་ཟཇིགཥ་སྣང་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟདྲྫོགཥ་ཕཅུག་
ནི། (ཐཔེ) མི་བྷཥ་ཆུང་ཚུ་ ཟཇིགཥ་སྐུར་ཟཕཐ་

(རྫོང)

ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གླིང་གཝདྷ། (ཁ)

ཏྫོག་རཥ་ཐཕང་ཕམྫོང་བྷ་ཟཕཐ།

ཟཇིགཥ་སྐྲག /རྗིག་ཉ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

(ཐཔེ) ཙདྷ་རིག་ན་ཚུ་གིཥ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གཝདྷ་ལུ་

ཟདྲྫོགཥ་ཏེ་རྐང་རག་ཚུ་ཟཐཡ་ཕའི་རྣབྷ་ན་ཅིག

ལ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཕལཐ་ནི་ཟདུག
/རྗིག་ཏེདྷ་གཞེདྷ/ ༢. (མིང)

ཐྫོདྷ།

(རྫོང)

ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་ཕསྒྲུཕཥ་ཏེ་བྷཏྫོ་རིཥ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་རབྷ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་
ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཚབྷ་གླིང་།

/རྗིག་ཏེདྷ་པེ་རབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཤིཛྷ་ཐ་ལྷ་ཙྫོགཥ་

(ཆོཥ) ཚེ་ཕྱི་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཚུ་གིཥ་ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཕཎྫོདྷ་ཟྫོང་།

/རྗིག་ཉ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟདྲྫོགཥ་སི་སི་ཐང་རྔབྷ་སི་

ཟཇིག་རྟེདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ལྷ། /རྗིག་ཏེདྷ་ལུ་རྡེ་པེ་ལྷ/

སི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྟྫོདྷ་ནི་

མེདྷ་ན་བྷཏཡ་ཐུག་གི་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་སྦེ་ཨིདྷ་ནའི་

ཟཇིགཥ་སྣང༌། /རྗིག་སྣང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

(མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་གི་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་

མི་ཟྫོང་།

ལྷ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ལྷ་ཚུ་ལཱི་

ཟདྲྫོགཥ་ནའི་སྣང་ཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཇིགཥ་སྣང་
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སེབྷཥ་ལཱི་བྷ་ལྫོང། །དྷ་ཟུག་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷ་ཐེག།

ཟཇིཕ། /རྗིཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཁུ་ཕའི་རིགཥ་ཚུ་

ངདྷ་ཚུ་རཥ་ཟདྲྫོག་སྣང༌ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རླུང་

ཟཐུང་ནི་ཅིག (ཁ) ཨོབྷ་ཟཇིཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཟཇིགཥ་ན། /རྗིག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་ཐང་རྐྱེདྷ་

ཁ་འང་དྷ་དུང་ཅུང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཐང་

ཟཚུཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ཟཇིགཥ་ན་སྫོབྷ་བྱུང་ཡི།

ཟདི་གིཥ་ ཨོབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཇིཕ་དེཥ།

ཟཇིཕ་ཆཥ། /རྗིཕ་ཆེ/ (མིང) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཁྲག་ཐང་

ཟཇིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ། /རྗིག་ན་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) ཟདྲྫོག་

དུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཇིཕ་ནི་གི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ནའིསྣང་ཕ་བྷ་ཟདྲཛྷ་རྣབྷ་ན་ཕརྒྱཐ། (ཁ) ཟཇིགཥ་

དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་ཟཇིཕ་ཆཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཁྲག་

ན་ཕརྒྱཐ་ཚུ་འང་ ༡. སེང་གེའི་ཟཇིགཥ་ན། ༢.

ཟཇིཕ་དེཥ།

གླང་ཆེདྷ་གྱི་ཟཇིགཥ་ན། ༣. མེའི་ཟཇིགཥ་ན། ༤.

ཟཇིཕཥ། /ཟཇིཕ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཇིཕ་

སྦྲུར་གྱི་ཟཇིགཥ་ན། ༥. ཆུ་ཕྫོའི་ཟཇིགཥ་ན། ༦.

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཇིཕཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷངཡ་ཆུ་

ལྕགཥ་ཀྱི་ཟཇིགཥ་ན། ༧. རྐུདྷ་ནྫོའི་ཟཇིགཥ་ན།

ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་དེཥ།

༨. ལ་ཞའི་ཟཇིགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟཇིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་

ཟཇིབྷ་སྐུ། /རྗིབྷ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་། ལྫོག་ཀུ།

རཥ་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་མི་རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷ་ཨིདྷ།

སྔོ་སདྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྣཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཟཇིགཥ་ན་ཕཞི། /རྗིག་ན་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཁོཡ་

སྐུ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སདྷ་སྐུ་ཐང་སདྷ་ཟཇིབྷ་གྱི་སྐུ་ཟེཡ་

ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཚུ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སེབྷཥ་ཟཇིགཥ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཚུ་དྷང་ལཱི་སྐུ་བྷང་

སྣང་རང་ཕཅུག་མི། (ཁ) ཟཇིགཥ་ན་ཕཞི་ཚུ་འང་

ལྫོཥ་ཟཇིབྷ་སྐུ་འྫོཐ།

༡. དྷ་ཕ། ༢. རྒ་ཕ། ༣. ཟཆི་ཕ། ༤. རྒུཐ་ན།

ཟཇིབྷ་ན། /རྗིཕ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཐང་ཆུ་ས་ཕསྲེ་

(ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་ཟཇིགཥ་ན་ཕཞི་རཥ་སྐྱཕཥ་མི་

ཚུགཥ།

ཟཇིགཥ་བྲར།

/རྗིག་བྲེ/ (མིང)

ཚེཡ་སྣང་མེཐན།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟཐབྷ་ན།

ཟཇིབྷ་ཕཞྫོ། /རྗིབྷ་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཟཐབྷ་ན་

(ཆོཥ) ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ལྷ་སྐུ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་རིག་ན་ཐང་
ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ཟཇབྷ་ཕཞྫོ་ལཱི་

ཟཇིགཥ་སི་སི། /རྗི་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ལ་

བྷཁཥ་བྷཆོག་ཨིདྷ།

ཟདྲྫོག་སི་སི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སེང་གེ་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཟཇིབྷ་ཕཞྫོན། /རྗིབྷ་ཕཞྫོན/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་སྐུ་

ཟདི་ཟཇིགཥ་སི་སི་ཟདུག
ཟཇིགཥ་སུ་རཱིང་ཕ།

/རྗིག་སུ་རཱིང་ཛྷ/ (མིང)

ཕཞེངཥ་མི། (ཐཔེ) ཟཇིབྷ་ཕཞྫོན་ཚུ་གིཥ་སྐུ་ཕཞེངཥ་
དེཥ།

(ཆོཥ)

ཟདྲྫོག་སི་སི་འྫོཐ་མི།

ཟཇིབྷ་ཥ། /རྗིབྷ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཕཞེངཥ་ནིའི་
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ཥ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཟཇིབྷ་ཥ་ཕརྐོ་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

དྷང་རཥ་ཕཙིཡ་ཏེ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟཇུ། /རྗུ/ ༡. (བ) (ཆོཥ) ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ནི།

ཟཇོདྷ་ཏངཥ། /རྗོཥདྷ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་

/རྗུ/ ༢. (བ) (ཆོཥ) རགན་གིཥ་ཕཤེཐ་ནི།

ཕཅཟ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཐང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མི་

ཟཇུ་ཏག /རྗུ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གིཥ་ཕལཐ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཤིང་ཕཀག་ནི་ལཱི་ཟཇོདྷ་ཏངཥ་ཟདུག

ཥའི་ཏགན། (ཐཔེ) བག་གུ་ཟཛེགན་ཐ་ཟཇུ་ཏག་

ཟཇོདྷ་དྲགཥ། /རྗོཥདྷ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྕོགཥ་གྲུཕ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕསབྷ་ཐགོ།

ཐང་ཟཇོདྷ་ཏངཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟཇུ་མི་པབྷ། /རྗུ་མི་པབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་

(ཐཔེ) ཁོ་བྫོ་སཕ་ནི་ལཱི་ཟཇོདྷ་དྲགཥ་འྫོཐ།

ཕཞི་ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ར་ཆུ་ཁཡ་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་མི་རྙིང་

ཟཇོབྷཥ། /རྗོབྷ/ (བ) (ཆོཥ) ཐཕང་ཕམྫོང་ཐང་

བྷའི་བྷཁཥ་གྲུཕ་ཅིག་གི་བྷཙདྷ།

ཟཕྲྫོག་ཕཅོབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཕཅོབྷ་ནི།

ཟཇུག /རྗུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རག་ལུདྷ་ལཱི་

རྗེ། /རྗེ/ (མིང) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཟགྱུཡ་ནི། (ཁ) ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལ་

རྗེ་ཐགེ་ཟདུདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་ནའི་བབྷ་ཅིག་

ཕ་ཟདི་ངེའི་ཞིཕ་ཟཙྫོར་གྱི་ལཱ་དྷང་ཟཇུག་ཕཏུཕ་ནི་

ཨིདྷ།

བྷཥ།

རྗེ་བྷཁདྷ་ནྫོ། /རྗེ་ཁེབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་

/རྗུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཝདྷ་ཅིག་ཐང་

ཁཕ་དྷང་གི་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབུ་ལཐན། (ཐཔེ) རྗེ་བྷཁདྷ་ནྫོ་

གཅིག་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ)

བྷཆོག་གིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་ ཧ་རྟག་ཡ་ཆོཥ་ཕལཐ་

ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཁོ་གི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ཐྫོ།
ཟཇུག་སྒོ།

/རྗུ་སྒོ/ ༡. (མིང)

/རྗུ་སྒོ/ ༢. (མིང)

ཟཇུག་ངོགཥ།

གདྷང་ཐྫོ།

(རྫོང) རབྷ་གྱི་ཟགོ།

རྗེ་ཟཕངཥ། /རྗེ་སང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཐང་

(རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཟགོ།
/རྗུ་ངོག/

བྷཏཟ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཕངཥ་མི་སེཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆུ་ཐང་བྷཙྫོའི་

(ཐཔེ) རྗེ་ཟཕངཥ་ཐབྷ་ཚིག་གམང་ཕའི་ཏྫོག་ལཱི་

ཕཞུགཥ་ཐགོ།

ཟཇུག་ལྡྫོག /རྗུ་ལྡྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) པཡ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་

རྗེ་ཟཕངཥ་ཉེཡ་ལྔ། /རྗེ་སང་ཉེཡ་ལྔ/ (མིང) (རྫོང) གུ་རཱི་

ཚུཡ་རྫོག་ནི་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྫོཕ་བྷའི་གམྫོ་ཕྫོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙྫོ་རྒྱར་ཐང་

ཟཇུག་རབྷ། /རྗུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཕ་རབྷ་ཟགྲོ།

བཻ་ཡྫོ་མ་དྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་མིང་ཕསྡུ་སྟེ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཟཇུག་རབྷ་ལུགཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྗེ་ཟཕངཥ་ཉེཡ་ལྔ་ཚུ་འང་ ༡.

ལྫོབྷ་ཟདུག

རྒྱརནྫོ་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ། ༢. དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིངནྫོ།

ཟཇུཡ་མིག /རྗུ་མི/ (མིང) (ཆོཥ) ལྕགཥ་ཀྱི་དུང་ཅུང་

༣. ཥངཥ་རྒྱཥ་ཡེ་ཤེཥ། ༤. རྒྱར་ཕ་བྷཆོག་

442

443
ཐབངཥ། ༥. བྷཁཡ་ཆེདྷ་ཕཞཟ། ༦. ཐནར་གྱི་ཡེ་

རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན། /རྗི་ཙུཥདྷ་མི་ར་རུ་ན/ (མིང)

ཛྙཱ་དྷ་ཀུ་བྷ་ཡ། ༡༠. གཡུ་སྒྲ་སྙིངནྫོ། ༡༡. རྫོ་རྗེ་

བྷཙདྷ།

ཤེཥ། ༧. ཐནར་གྱི་སེང་གེ། ༨. བཻ་ཡྫོ་མ་དྷ། ༩.

(རྫོང) ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བ་ཆེདྷ་ཅིག་གི་

ཕདུཐ་ཟཇོབྷཥ། ༡༢. ཡེ་ཤེཥ་ཐབངཥ། ༡༣. ཥྫོག་

(ཁ) སྒྲ་སྒྱུཡ་བྷཡ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི་རཥ་

ནྫོ་ལྷ་ཐནར། ༡༤. ཡེ་ཤེཥ་སྡེ། ༡༥. ཐནར་གྱི་

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ཡཥ་ན་

ཐནར་ཕརྩེགཥ། ༡༨. ཤུཐ་བུ་ཐནར་གྱི་སེང་གེ།

རྗེ་འཕ་སཥ་གསུབྷ། /རྗེ་འཕ་སེ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཕང་ཕྱུག ༡༦. ལྡདྷ་བྷ་རྩེ་བྷང༌། ༡༧. སྐ་ཕ་

བག་ཕུག་དྷང་སྒྲུཕ་ན་གདྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

༡༩. རྒྱར་ཕའི་བྫོ་གྲོཥ། ༢༠. ཁྱེའུ་རྫོ་ཙཱ། ༢༡. ཟྫོ་

ཐགེ་ལཱིགཥ་ནའི་ཆོཥ་རྒྱུདྷ་སྤེར་གདྷང་ཕའི་བ་ཆེདྷ་

བྲདྷ་ཐནར་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག ༢༢. རྨ་ རིདྷ་ཆེདྷ་ཏྫོག

གསུབྷ་གྱི་བྷཙདྷ། (ཁ) རྗེ་འཕ་སཥ་གསུབྷ་ཚུ་འང་

༢༣. ལྷ་ལཱིང་ཐནར་གྱི་རྫོ་རྗེ། ༢༤. རང་གྲོ་ཐཀོདྷ་

༡. རྗེ་མྫོང་ཁ་ན།༢. རྒྱར་ཙཕ་ཐཡ་བྷ་རིདྷ་ཆེདྷ།༣.

བྷཆོག་ཟབྱུང་གདྷཥ། ༢༥. ར་གསུབྷ་རྒྱར་ཕ་ཆུཕ།

བྷཁཥ་གྲུཕ་ཐགེ་ལུགཥ་ཐནར་ཕཞང་། (ཐཔེ) རྗེ་

(ཐཔེ) རྗེ་ཟཕངཥ་ཉེཡ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་གཏེཡ་ཕཎྫོདྷ་

འཕ་སཥ་གསུབྷ་གྱི་རྣབྷ་ཏཡ་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ལུ་ལ་འྫོཐ།

འྫོཐ།

རྗེ་ཕཙུདྷ། /རྗི་ཙུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་

རྗེདྷ་ཟཏག་ཕྱེ། /རྗེདྷ་ཏ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) རྗེདྷ་ཕྱེ་ཐང་

ཐང་ཕཞང་ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཟདྲ།

(ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཟདི་ ཤེཥ་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་རྗེདྷ་ཟཏག་ཕྱེ་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཡཕ་ཀྱི་ལྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

རྗེདྷ་ཕྱེ། /རྗེདྷ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ཀཡ་ཟཏག་

ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཇིགཥ་ན་རཥ་སྐྱོཕ་མི་ལྷ་ཅིག་གི་

ཞ་ནི་འྫོཐ།

རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷ། /རྗི་ཙུཥདྷ་ཌོཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཏག་ནའི་ཕྱེ། (ཐཔེ) རྗེདྷ་ཕྱེ་ཟདི་ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

བྷཙདྷ།

རྗེའུ་རིགཥ། /རྗོའུ་རི/ (མིང) (རྫོང) རྗེ་རིགཥ་ཐང་

(ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་རྗེའུ་རིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཚུ་སེར་ཚུགཥ།

ན་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་སྫོར་མེཐ།

རྗེ་ཕཙུདྷ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ། /རྗི་ཙུཥདྷ་རྗབྷ་ན་སྒོཥབྷ་
ནྫོ/ (མིང)

རྗེ་རིགཥ། /རྗོའུ་རི/ (མིང) (རྫོང) རིགཥ་ཕཞི་གི་དྷང་

(རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

གསེཥ་གདུང་ཆོཥ་རྗེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐནྫོདྷ་དྲག་

བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ང་རྗེ་ཕཙུདྷ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ་ལཱི་

དྲགབྷ་ཚུ་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) རྗེ་རིགཥ་ཀྱི་མི་ཚུ་

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

ཕྱུགནྫོ་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་ཟདུག
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རྗེཥ། /རྗེ/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཐང་རྐངབྷ་ར་

རྗེཥ་ཟཇུག་བྷྫོ་ཡིག

ཚུ་ཟགྱོ་ཕའི་རྗེཥ་ཟདུག

ཀྱི་སྒྲ་གཐངཥ་ཤུགཥ་ཝདྷབྷ་སྦེ་ཟཇུག་ནའི་ཡི་གུ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཤུར། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གཅདྷ་གཞདྷ་

རྗེ་རྗུ་བྷྫོ་ཡིག/ (མིང)

(རྫོང) མིང་

གཞི་ཡི་གུའི་ཤུར་རཥ་ཟཇུག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐཐ་

རྗེཥ་ཕཅཐ་ན། /རྗེ་ཅེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་

(ཁ) རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུ་རཥ་ང་བྷ་ཟ་གསུབྷ་ཨིདྷ།

ནི།

(ཐཔེ) རྗེཥ་ཟཇུག་བྷྫོ་ཡིག་ཚུ་ཐིག་ཁྲབྷ་དྷང་ལཱི་ཐབྱེ་

རྗེཥ་ཟཇུག /རྗེདྷ་རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་

ཕ་ཕྱེ་སྟེ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ།

ཐང་ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་མིང་གཞི་གི་ཤུར་བྷཡ་

རྗེཥ་ཏྫོཕ། /རྗེ་ཏྫོཕ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒོབྷ་བྷཥ་ལུདྷ་

ཟཇུག་ནའི་ཡི་གུ་ཕཅུ་ཏབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྗེཥ་

ཐང་བྷབྷ་གཝག་རཥ་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་

ཟཇུག་ཕཅུ་ཚུ་འང་ ག་ང་ཐ་དྷ་ཕ་བྷ་ཟ་ཡ་ར་ཥ་ཚུ་

ལཱ་གཝདྷ་ཟཕཐ་མི།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུ་ཟདི་མིང་གཞི་ག་ཡ་གི་

རྗེཥ་བྷཐུདྷ། /རྗེ་ཐུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ས་རབྷ་ཅོག་

ཤུར་རཥ་ཟཇུགན་ཨིདྷ།

ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/རྗེདྷ་རྗུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཥྫོའི་ཐང་ཟཐྫོཐ་ཐང་

རྗེཥ་དྲདྷ། /རྗེ་དྲེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་རཥ་བྷ་

ཐཐ་ན་སྫོབྷ་ཕསྐྱེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ལཱི་རྗེཥ་

འར་ཕཡ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཐཕང་ཟབྲུག་རྒྱར་

ཟཇུག་ལུ་ལ་ཟདུག

གསུབྷ་ནའི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་རྗེཥ་དྲདྷ་ལཱི་ཐགོངཥ་

རྗེཥ་ཟཇུག་པྫོ་ཡིག /རྗེ་རྗུ་པྫོ་ཡིག/ (མིང) (རྫོང) མིང་

རྫོགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕཞེངཥ་གདྷང་ནུག

གཞི་ཡི་གུའི་ཤུར་རཥ་ཟཇུག་ནའི་སྐཕཥ་སྐཐ་ཀྱི་

རྗེཥ་ཐནག /རྗེ་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་པྫོ་ཙྫོཐ་

སྒྲ་གཐངཥ་ཤུགཥ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཟཇུག་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ)

ཁཡ་ཕཀར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་གི་ལུགཥ་ཉེཥ་ཟདི་

རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུ་རཥ་ ག ཐ། ཕ། ཥ་ཕཞིནྫོ་

རྗེཥ་ཐནག་སྦེ་ལཛྷ་ཐ་ཤེཥ་ཚུགཥ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྗེཥ་ཟཇུག་པྫོ་ཡིག་ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་

རྗེཥ་བྷ། /རྗེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤུར་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཕཐ་དེ་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རུ་ཕཀོཐ།

རྗེཥ་ཟླྫོཥ། /རྗེ་རྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་བྷ་གིཥ་གསུང་

རྗེཥ་ཟཇུག་བྷ་ནིང༌། /རྗེ་རྗུ་བྷ་ནིང/ (མིང) (རྫོང) མིང་

ཕའི་ཤུར་ཕཐཟ་སྟེ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་གི་རདྷ་སྫོར་རྐྱཕ་སྟེ་

གཞི་ཡི་གུའི་ཤུར་རཥ་ཟཇུག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྐཐ་

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཤུར་ལཱི་

ཀྱི་སྒྲ་གཐངཥ་ཤུགཥ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཇུག་ནའི་ཡི་

རྫོག་སྟེ་ཡ་རྗེཥ་ཟླྫོཥ་ཟཕཐ་དེ་སཕ་དེཥ།

གུ། (ཁ) རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུ་རཥ་ དྷ། ཡ། ར་

རྗེཥ་ཕཟུང༌། /རྗེ་ཕཟུང/ (མིང) (ཆོཥ) སྣང་མེཐ་སྦེ་

གསུབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྗེཥ་ཟཇུག་བྷ་ནིང་གི་ཡི་གུ་ཚུ་

ཕཀོ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

མིང་གཞི་ཐང་ཟཇུག་ཏངཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཤེཥ་ཐགོ།

རྗེཥ་ལུཕ། /རྗེ་ལུ/ (མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་ཟྫོག་གི་ཆ་
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ལཥ། (ཐཔེ) ཀྲེཕ་ཀྲེབྷ་བྷ་ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་རྗེཥ་ལུཕ་

རྗོཐ་སྒྲ། /རྗོཥ་ཋ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་

རྗེཥ་ཤུར། /རྗེ་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་

སཕ་ཐ་རྗོཐ་སྒྲ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ཐགོ།

གུ་རྨ་ ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

སྐཕཥ་ཚིག་ཚུ་སྒྲ་ཐགན་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་

གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཐང་ལཱ་ཤུར། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་

རྗོཐ་ཚིག /རྗོཥ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་ཚུ་ཏྫོཕ་ཏང་

ཕའི་རྗེ་ཤུར་ཕཝག་ནུག

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཐྫོདྷ་ཐག་ཟཕྲྫོཐན་སྦེ་སཕ་ནི་ཐང་བྲི་ནི་

རྗེཥ་སུ་ཟཇུག /རྗེ་སུ་རྗུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཅིག (ཐཔེ) མིང་ཚིག་གི་གོ་ཐྫོདྷ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་རྗོཐ་

གཝདྷ་མི་ཅིག་གི་རྟིང་ཕཐཟ་ནི་ཐང་ལ་དྲང་ནི། (ཁ)

ཚིག་ཕཞྫོ་མི་ཚུགཥ།

རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

ལྗགཥ། /ལྗཟ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུའི་

རཱིང་མི་ངདྷ་ནའི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁ་དྷང་གི་ལྕེ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་། /རྗེ་སུ་ཋང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རྗེཥ་

གྱི་ལྗགཥ་གུ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ནུག

སུ་ཟཇུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ལྗགཥ་ཀློག /ལྗག་ཀློ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཐཔེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ལཱི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་ན་ཅིདྷ་ཡཕ་ཨིདྷ།

ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ལྷག་ཏངཥ་

རྗེཥ་སུ་ཟབྲངཥ་། /རྗེ་སུ་ཋང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལྗགཥ་ཀློག་

རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྗེཥ་སུ་ཟབྲངཥ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲངཥ་ཏེ་ག་

ལྗགཥ་བྷདུཐ། /ལྗཟ་རྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཐཡ་ཐང་

མེདྷ་གུ་མེདྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྐུཐན་ཚུ་ཕཡ་དྷ་རཥ་བྷདུཐ་ཕུཐ་ཕཎཕ་འྫོཐ་མི་གུ་

རྗེཥ་སུ་ཡིཐ་ཡངཥ། /རྗེ་སུ་ཡི་ཡང/ (མིང) (རྫོང)

བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་སྔགཥ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག

གཝདྷ་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ངར་ཡངཥ་ཐང་ཡི་

ལྗགཥ་ཐབུགཥ། /ལྗཟ་ཨུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཁྱོཐ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་རྗེཥ་སུ་

གོངབྷ་ཚུ་གི་ཐབུགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཡིཐ་ཡངཥ་འྫོཐ།

བབྷ་ཟདི་ལྗགཥ་ཐབུགཥ་ག་ནི་ཕ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟདུག

རྗོཐ། /རྗོཥ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་གིཥ་གཎབྷ་

ལྗགཥ་རྩྫོབྷ། /ལྗཟ་མྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

སཕ་ནི། (ཁ) རྗོཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་སྐྱོདྷ་རྗོཐ་

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་རྐྱཕ་ནའི་རྩྫོབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཁ) ལྗགཥ་རྩྫོབྷ་ལཱི་གསུང་རྩྫོབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

རྗོཐ་བྱེཐ། /རྗོཥ་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) སཕ་ནི་ཨིདྷ་ནའི་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ལྗགཥ་རྩྫོབྷ་ཟདི་སདྷ་ཡ་སདྷ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྗོཐ་བྱེཐ་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་

བྷཥ།

ཕཀོཐ་ནུག

ལྗགཥ་ལཱིང༌། /ལྗཟ་ལཱིང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་
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སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ལཱིང་གདྷངབྷ་ཐ་སཕ་

ཆ་གི་ལྗིཐ་ཁ། (ཐཔེ) གསེཡ་ཎྫོག་ཟདི་གསེཡ་སང་

ལཱིང་གདྷང་དེཥ།

ལྗིཐ་ཅདྷ། /ལྗི་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྗིཐ་ཙཐ་གདྷབྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་གྱི་ལྗགཥ་

གཅིག་ཕརྒྱའི་ལྗིཐ་ཁ་འྫོཐ།

ལྗགཥ་ཀློག་ཐབུ་བྷཚཐ། /ལྗ་བྫོ་ཨུབྷ་རྫེ། (མིང) (རྫོང)

མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ལྗིཐ་ཅདྷ་ཚུ་

གཞུང་གྲྭ་ཙང་དྷང་གི་གོ་གདྷཥ་ཅིག་གི་མིང་། (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་གིཥ་ཟཕག་མི་ཚུགཥ།

ལྗགཥ་ཀློག་ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཆོ་གུ་གདྷང་དེཥ།

ལྗིཐ་ལྕི། /ལྗི་ཅི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ལྗང་ཁུ། /ལྗང་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་རྩྭ་ཐང་ཤིང་

ན་ལྗིཐ་ཙཐ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནི། (ཁ) ལྗིཐ་ལྕི་ནི། (ཐཔེ)

གི་ཟཐཕ་བྷའི་ཁ་ཐྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཅ་ར་ཟདི་ལྗིཐ་ལྕི་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཕག་མི་ཚུགཥ་

ལྗང་ཁུ་ལཱི་ལྕང་ཁ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་

ནཥ།

བྱཱཡ་གྱི་དུཥ་ལཱི་སྤང་གི་ཁ་ཐྫོག་ཚུ་ ལྗང་ཁུ་སྦེ་

ལྗིཐ་ལྕི་དྲགཥ། /ལྗི་ཅི་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྗིཐ་གདྷབྷ་

བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྐེཐན་དྷཛྷ་ཐ་ཅ་ར་

ལྗང་སྔོདྷ། /ལྗང་སྔོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙྫོཥ་གཞི་ལྗང་

ལྗིཐ་ལྕི་དྲགཥ་ཚུ་ཟཐུ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁུ་ཐང་སྫོདྷབྷ་གཉིཥ་ས་ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག

ལྗིཐ་ཕཎགཥ། /ལྗི་ཎ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་

ལྗང་རྡུང༌། /ལྗང་རྡུང/ (མིང) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་ལུགཥ་

ཕ་ལྷག་ནའི་ལྗིཐ་ཐེཕཥ་ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) ལྗིཐ་

ལྫོབྷ་ཐང་ལྷཐ་མེཐ་ནའི་གསེཡ་ཐང་ཐངུར་གྱི་

ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོ་ཡི་ཟགྱོ་ཡི་ཡ་

རིགཥ། (ཐཔེ) གསེཡ་ལྗང་རྡུང་ཟདི་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་

ཁུཡ་ཆ་ཟདི་ལྗིཐ་ཕཎགཥ་ཐྫོ།

ཨིདྷ།

ལྗིཐ་ཙཐ། /ལྗི་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ལྗིཐ་ལྕི་འང་གི་ཙཐ་

ལྗང་དྷག /ལྗང་དྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ལྗང་ཁུ་གུ་

གཞི། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ནའི་སྐཕཥ་ལྗིཐ་ཙཐ་ཡདྷ་

གདྷགནྫོ་ཆེ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐྫོག་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།

གི་ཙྫོཥ་གཞི་ལྗང་དྷག་ཟདི་ང་གིཥ་རྩ་རཥ་ཡ་མི་

ལྗིཐ་ཟེ། /ལྗི་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) ལྗིཐ་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐགཟ།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ལྗིཐ་ཟེ་ཟདི་མི་ག་གིཥ་འང་ཟཕག་མི་

ལྗིཐ། /ལྗི/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཐང་གཟུགཥ་ར་

ཕཏུཕ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་འང་ལྗིཐ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཟདི་ལྗིཐ་གདྷབྷ་

ལྗོངཥ། /ལྗོང/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཐང་ལཱིང་ན།

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) སྔོ་སདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་སྐྱེཥ་ནའི་ལྗོངཥ་ཟདི་དྷང་

ལྗིཐ་ཁ། /ལྗི་ཁ/ (མིང) (རྫོང) འང་ལྗིཐ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་

ཐགཟ་ཕཥ།

ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་ལྗིཐ་ཁ།ཐངུར་གྱི་ལྗིཐ་ཁ།ཁུཡ་

ལྗོདྷ་ཤིང༌། /ལྗོཥདྷ་ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྤྱིཡ་ཕཎང་
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ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་དྷང་གི་ལྗོདྷ་ཤིང་

ཕརྗོཐ། /རྗོཥ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྗོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཚུ་ལུགཥ་ནཥ།

(ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་གཎབྷ་བྷ་ཕརྗོཐ་ནའི་ཧེ་བྷ་དྷ་ཟཏདྷ་

/ལྗོཥདྷ་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཝར་རག་ཐང་ཟཐཕ་

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ཐགོ།

བྷ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་སྫོབྷ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་གི་

ཕརྗོཐ་ཏངཥ། /རྗོཥ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཁ་

ལྗོདྷ་ཤིང་ཚུ་ཕརཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རཥ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) གཎབྷ་ཕརྗོཐ་ཏངཥ་ལུགཥ་

ཕརྗིཐ་བྷཥ། /རྗི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟི་ཕརྗིཐ་

ལྫོབྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་ལཱི་གོ་ཕར་སྫོཐ་མི་ཚུགཥ།

འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཟདི་ལཱི་ཕརྗིཐ་

ཕརྗོཐ་ཐྫོདྷ། /རྗོཥ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སཕ་ཐགོ་ནའི་

བྷཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་ཡ་ཟདུག

ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) སྲུང་དེཕ་ཀྱི་ཕརྗོཐ་ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ་ག་ཅི་

ཕརྗེ། /རྗེ/ (བ) (བྷ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་པདྷ་ཚུདྷ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཥྫོཡ་ནི། (ཁ) ཕརྗེ་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་

ཕརྗོཐ་ཕདེ་ཟདྲེདྷ་ན། /རྗོཥ་རྡེ་ཌེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

གཉིཥ་ཥ་ཐང་ཏི་རཱི་ཕརྗེ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

སཕ་ངོ་ཕདེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཚིག་གི་མིང་བྷཏཟ་འཡ་

ཕརྗེ་ཕ། /རྗེ་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ) ཕརྗེ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲེདྷ་ཏངཥ་ཅིག

ཕརྗེ་ཙྫོང་། /རྗེ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཐང་ཐངུར་

ཕརྗོཐ་ན། /རྗོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྗོཐ་ཚིག་ཐང་ཟདྲ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་ཥྫོཡ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ཙྫོང་། (ཐཔེ)

(ཁ) ཕརྗོཐ་ན་ལཱི་རྗོཐ་ཚིག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཥ་ཐང་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕརྗེ་ཙྫོང་ཟཕཐ་མི་

མིང་ཚིག་ཕརྗོཐ་ན་གསུབྷ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕྱེ་ཤེཥ་ཐགོ།

ལུ་ལ་ཟདུག

ཕརྗོཐ་བ། /རྗོཥ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) སཕ་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་

ཕརྗེ་ཥྫོཡ། /རྗེ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཐངུར་ར་

ཐག་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡའི་གཥར་ཕལཐ་ཀྱི་ཕརྗོཐ་བ་

ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་ཥྫོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་ཐང་གླང་

ག་ཅི་སྫོ།

ཕརྗེ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ཡི།

རྗོཐ་ཚིག /རྗོཥ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) མིང་ཚིག་ཐང་ཕྲཐ་

ཕརྗེཐ། /རྗེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་གོ་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་མི་

ཁཡ་ཕཝག་བྷ་ཚུགཥན་ཐང་དྲདྷ་བྷ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་རྗོཐ་ཚིག་

ནི། (ཁ) ཕརྗེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་སཕ་

ཕཞྫོ་ནི་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

མི་ཟདི་ཁྱོཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་རཥ་ཕརྗེཐ་ནུག་སྫོ།

ཕརྗོཐ་ཚུར། /རྗོཥ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་གིཥ་སཕ་

ཕརྗེཐ་ན། /རྗེ་ན/ (བ) (ཆོཥ) ཕརྗེཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཏངཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཕརྗོཐ་ཚུར་ཟདི་གཝདྷ་ཐང་

ཕརྗེཥ། /རྗེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕརྗེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྩ་རཥ་མི་ཟདྲ་ཕཥ།

ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕརྗེཥ་ཙཡ་ནུག

ཕརྗོཐ་གཞི། /རྗོཥ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) སཕ་ཐགོ་ནའི་
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ཐྫོདྷ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཕརྗོཐ་གཞི་གམྫོ་

ཏངཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ཐ་ཕརྗོཐ་རིབྷ་བྷ་

ཕྫོ་ག་ཅི་ལཱི་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ནི་སྫོ།

ཟཚྫོར་ཕཡ་སཕ་ཐགོན་གར་ཆེ།

ཕརྗོཐ་རིབྷ། /རྗོཥ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་གིཥ་སཕ་

448

449

༼ཉ༽
། /ཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཕརྒྱཐ་

་ཁག་ཅུ། /་ཁ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཁག་ཏེག་ཏེ་

གི་རྩྫོར་ཕ་ལྕེ་རྐདྷ་ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་

ཁག་ཅུ་གི་ཙྫོཐབྷ་དྷང་ལཱི་ཐཡ་ཚི་བླུགཥ་ཏེ་ཞིབྷ་ཎྫོང་

ན།སྐྱེ་གདྷཥ་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ཟདི་ ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཅིག (ཐཔེ) ་

སྒྲ་ལྡདྷ། (ཁ) ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཐབུགཥ་ཐུང་སུ་ཅིག་

ཎྫོ་སྦེ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཐང་སྒྲ་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་སཕ་ཐགོ། (ཐཔེ) རྗོཐ་སྒྲའི་

་ཁང་།

ཟཛིདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

་ཁྱིབྷ། /་ཆིབྷ/

སྐཕཥ་་ཟདི་སྣ་སྒྲ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཡི་གུ་སྦེ་ངོཥ་

/་ཁང/ (མིང)

(རྫོང) ་ཕམྫོང་ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་

ཁང་མིག (ཐཔེ) ་ཁང་དྷང་་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

/ཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་སྫོཐ་མི་སྫོག་ཆགཥ་

༡.

(མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་

ལཱི་ཁྱིབྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ནའི་གྲཥ་རཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་རྫིང་དྷང་ལཱི་་ལུ་ལ་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) ཟླཛྷ་གཉིཥ་ན་ལཱི་་ཁྱིབྷ་པྫོགན་ཨིདྷ།

འི་ཀོ་བྷ། /འི་ཀོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ་གཟུང་ནིའི་

་ཁྱུ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་ཁཕ་རྣྫོཥ་ཁིག་ཁི་ཕཀུགན་སྟེ་

/་ཆུ/

(མིང) (རྫོང) ་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ལཱི་སཕ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་རྫིང་ཟདི་དྷང་་ཁྱུ་ཅིག་ཟདུག

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷགཡཛྷ་གིཥ་

་ཁྲཕ།

་ཀྲིདྷ། /་ཊི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ་ལ་ཟདེགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་་ཁྲཕ་ཅིག་གྱོདྷ་

འི་ཀོ་བྷ་ཅིག་ཕཞྫོ་ནུག

/་ཊན/

(མིང) (རྫོང) ་གི་ནགཥ་ཀོ་ཕཟུབྷ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་གྱོདྷ་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་

ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་གིཥ་་ཀྲིདྷ་

ནུག

པཡ་ཚུཡ་ཟཕག་ནི་ཟདུག

་བྷལཥ། /་ཋི/ (མིང) (རྫོང) འི་བྷལཥ་ན། (ཐཔེ)

/་ཊི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་ཀྲིདྷ་དྷང་ཟདེགཥ་

ཁྱོཐ་ཀྱི་་བྷལཥ་བྷཏྫོང་ཅི་ག

ཕཝག་ནའི་འི་ལ། (ཐཔེ) ་ཀྲིདྷ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕ་

་ཐགྲ་ཐཀཡ་བྷྫོ།

་སྐབྷ། /་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་རཥ་ཕཟུང་སྟེ་

ཐཀཡ་བྷྫོ་ལུ་ལ་ཅིག་ཟདུག

ཅིདྷ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་རཥ་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

/་སྒྲ་ཀཡ་བྷྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ་ཕཟུང་

སྟེ་ཞ་མི་ཆུ་བ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུའི་ཏྫོག་ཁཡ་་ཐགྲ་

ཚྭ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྐབྷ་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་།

་གང༌། /་གང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁའི་ཟླཛྷ་

(ཐཔེ) ཁ་མ་གི་ཙྫོཐབྷ་ཟདི་་སྐབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་ཆ་རྫོགཥན་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་

་སྐུཐ། /་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) ་གཟུང་ནིའི་སྐུཐན།

ལྔ་ལཱི་་གང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ་སྐུཐ་ཚུ་ཚེ་ས་ཀྲག་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

/་གང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་འྫོཐ་
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མི་ལཱི་ཟླཛྷ་གི་ཐཔེ་ཟགཕ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ)

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་་རག་

་སྒོང་། /་སྒོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ་ཐང་སྒོང་རྫོག་

རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ལྷཕ་ཐ།

ཁྱོཐ་ཀྱི་གཐྫོང་ཟདི་་གང་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྡེ་ཙདྷ་་ན་

གཉིཥ་ཀྱི་མིང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ་ཡྫོགཥན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་་སྒོང་སྤངཥ་ཏེ་ཞ་ནི་མིདྷ་

ཟདུག

སྒོང་ཚུ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
/་རྒེ/ (མིང)

ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) ་གང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ཐང་

/་ནཟ/ (མིང)

(རྫོང) ་ལ་རིངབྷྫོ་སྦེ་དྲ་

སྤུཥ་མ་སྦེ་ཕམྫོ་ནི་ཟདུག
་སྤྲུག

(མིང) (རྫོང) ་ཕྲུག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/་ཊུ/

ཆུ་དྷང་ལཱི་་སྤྲུག་གྱངཥ་ཁ་མི་ཆོཐ་ནཥ།

གདྷབྷ་གང་གཉིཥ་སྟཕཥ་ཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

་པག་སྒོང་གསུབྷ /་པ་སྒོང་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ་

(ཁ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་་གང་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐན་

ཐང་སྒོང་རྫོག པག་ལ་གསུབྷ་གྱི་མིང་གཅིག་ཁཡ་

ཐང་། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གདྷབྷ་གང་ལཱི་གདྷབྷ་སྟྫོང་ཟེཡ་

ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་་པག་སྒོང་

འང་སཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ དེ་གཉིཥ་ལཱི་ཕསྡུ་སྟེ་་སྟྫོང་

གསུབྷ་སྤངཥ་ཐ་ཡི།

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ་སྟྫོང་གཉིཥ་ལཱི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

་ཕྱིཥ།

ཟཕཐ་ཐགོ།

/་ཎྫོང་རྒེ་སུབྷ/

་སྤགཥ།

(རྫོང) འི་ལྤགཥ་ཀོ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོར་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་་སྤགཥ་

་སྟྫོང་། /་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ཐང་

་སྟྫོང་ཕརྒྱཐ་གསུབྷ།

/་ནཟ/ (མིང)

(ཐཔེ) ་ལྤགཥ་ཕཀྱག་སེཡནྫོ་ཟཕཐ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

/་སྒོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) འི་སྒོང་རྫོག (ཐཔེ) ་

་རྒྱཥ།

་ལྤགཥ།

/ཕ་ཕྱི/

(མིང) (རྫོང) པྫོཛྷ་དྷང་ལཱི་མུ་ཏིག་

ཆགཥ་ཚུགཥ་ནའི་ཆུ་དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག

(ཐཔེ) ་ཕྱིཥ་ཟདི་རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་གདྷཥ་ནའི་སེབྷཥ་

(མིང) (རྫོང)

ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ཐང་གདྷབྷ་གང་། ཚེཥ་ཕརྒྱཐ་གསུབྷ་

ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ་སྟྫོང་ཕརྒྱཐ་གསུབྷ་ལཱི་

་ཕྲུག /་ཕྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་གི་་ཆུང་ཀུ།

ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་གདྷང་།

(ཐཔེ) གམང་ཆུ་དྷང་་ཕྲུག་ལུ་ལ་ཟདུག

་རྫོ་སྲེགབྷ། /་རྫོ་སྲེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་གི་འི་

་མིག

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་དྷང་་རྫོ་སྲེགབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་གི་འི་མིག་ཎྫོ།

/་མི/

(ཐཔེ) ་མིག་ཟདི་ཟཇཟ་ཕཥ།

་དྷཐ། /་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ་ལཱི་པྫོག་ནའི་དྷཐ་གཞི།

་བྷྫོ།

(ཐཔེ) ་དྷཐ་ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་་ཚུ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/་བྷྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་གི་་ བྷྫོའི་

རིགཥ། (ཐཔེ) ཆུ་བྷྫོ་ཆུ་རིཥ་ཤིག་ཤི། །་བྷྫོ་སྐྱིཐ་

་ན། /་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གོ་རིབྷ་

ནའི་པ་ཡུར།།
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་རྩང།

/་མ/ (མིང)

(རྫོང) ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་

སྫོཡ་བྷྫོ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ལཱི་པདྷ།

ནའི་རྩང་། (ཐཔེ) ་རྩང་གི་རྐང་བྷཡ་ཟུག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་
འྫོཐ།

་ཙང་།

/་ཙང/

་ལ། /་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་གི་སྫོག་ཆགཥ་་
གི་ལ། (ཐཔེ) ཁོ་་ལ་རྩ་རཥ་ཞ་ནི་མེཐ་ཟེཡ་སཕ་

(མིང) (རྫོང) ་ལུ་ལ་སྤུངཥ་སྫོཐ་

དེཥ།

ཥ། (ཐཔེ) ་ཙང་དྷང་་ལུ་ལ་ཟདུག
་ཙྫོང་།

/་ཙྫོང/

་གལྫོག

(མིང) (རྫོང) ་གི་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

གལྫོག་འང་སྫོབྷ་ཟྫོང་།

་ཙྫོཐ། /་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ་ལ་གཏུཕ་ཞིདྷ་དྷ་

་ཥྫོདྷ། /་ཥྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ་རིགཥ་གཥྫོ་སྐྱོང་

ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ་ཙྫོཐ་དྷ་ཟཏདྷ་སྦེ་

ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥྫོདྷ་སྦེ་ཕཝག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

བྷ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ལྐོཐ་བྷཡ་རྩང་ཟུག་ཟྫོང༌།

ཆུ་རྫིང་དྷང་་ཥྫོདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

་རྫིང༌། /་རྫིང/ (མིང) (རྫོང) ་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་

་གཥྫོ་ཁང༌།

ཕཝག་ཥའི་ཆུ་རྫིང༌། (ཐཔེ) ་རྫིང་དྷང་་ལུ་ལ་ཟདུག

གཟེཕ་དྷང་ལཱི་་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

གཟུང་མི། (ཐཔེ) ་ཡྫོགཥན་ཚུ་་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཙྫོ་

་ལྷྫོག

/་ལྷྫོ/

ག་རྐྱང༌།

(རྫོང) ལ་ཐང་ཚི་ལཱི་ཚུ་བྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ཟཕཐ་མི་
(མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ)

/་ཅང/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ས་ཕསྲེ་ཐང་ལྷཐ་རྩ་

རཥ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་
རྫོང་ཁ་ག་རྐྱང་སྦེ་སཕ་ནི་ཟདུག

ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོག་གཅཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ག་གཅིག

་ལུཕ། /་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ་ལ་སྐབྷ་ལུཕ་ཎག་

/ཟ་ཅི/

(མིང) (རྫོང) ལུ་ལ་མེཐ་ནཡ་

ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཚུ་ག་

ཎ་སྦེ་དྲ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ཙྫོཐབྷ་་ལུཕ་རྒཻ ་
/རྙ ་ཤི་ཟཇོཡ་བྷྫོ/ (མིང)

/་ལྷ/

དྷཐ་གཞི་་ལྷྫོག་ཟདི་གདུག་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྐབྷ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་། (ཐཔེ) ་སྐབྷ་ཐང་་རྫོདྷབྷ་ཚུ་

གཟ་ཤིང་སྫོཡ་བྷྫོ།

་ལྷག

ལྷག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

་ཡྫོགཥན། /་ཡྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་རཥ་་

ལ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) ་གཥྫོ་སྐྱོང་

ཁང་དྷང་་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕཞྫོ་ཕའི་་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ་

/་གློཥབྷ/ (མིང)

/་ཥྫོ་ཁང/

ཟཕཐ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཁང་མིག (ཐཔེ) ་གཥྫོ་

་གཟེཕ། /་གཟེཕ/ (མིང) (རྫོང) ས་ཐང་ཙཡ་གྱིཥ་

་རྫོདྷབྷ།

(མིང) (རྫོང) ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་

ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་གལྫོགན། (ཐཔེ) ་སྫོབྷ་ལཱི་་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་་ཙྫོང་རྐྱཕ་མི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐྱོང་ཟཏཕ་སྫོཐན་བྷཥ།

/་ལྫོ/

ཡ་མི་ང་ཡ་ག་གཅིག་གིཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།
ག་ཉིག

(རྫོང) ཇའི་

/ཟ་ཉི/

(མིང) (རྫོང) ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་

ལུ་ལ་ས་ཕསྲེ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕགཥ་སྙིགཥ་ག་

ཧབྷ་ཕཞྫོ་ནི་གི་རྒྱུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་་ཤིང་

ཉིག་ལུ་ལ་སྤུངཥ་ཕཝག་ནུག
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ག་ཉོག

/ག་ཉོ/ (མིང)

(རྫོང) བ་སྟཕཥ་བྷ་ཕདེ་

དྷ་ཁུག་ཕཎཕ།

ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་། རྫོགཥ་ནི་མེཐ་ནཡ་ཡག་

ག་ཏག

/ཟ་ཏ/

འྫོཐ་མི་ཅིག
ག་རྫོ།

/་རྫོ/

རྫོ།

ག་ཕྲ།

ཁུག་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་སཕ་མི་
བྫོཛྷ་ཟདི་ལཱི་དྷ་ཁུག་ཕཎཕ་ཤིག

(མིང) (ཆོཥ) ལྕགཥ་ཏག་ཧ་རྫོང་

དྷ་ཆཥ།

དྷ་ཏྫོཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) འུ་སྡུག་སྟེ་

ཟདི་གིཥ་དྷ་ཏྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཏ་སྙཐ་ཕཎགཥ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) འུ་སྡུག་སྟེ་

(ཐཔེ) དྷ་ཏྫོཥ་ཐང་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན་གཉིཥ་ཆ་ཡ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྫོཕ་བྷ་ཨིདྷ།

ལཱ་ཟདི་ག་ཕྲ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཟ་བྷ/

དྷ་ཟཐྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཕུཐ་རྫོག་ཟེཡ་ཕའི་

/ཟ་བྷ་ཅི/

ཕཏུཕ་ནཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕུཐ་རྫོག་

དྷ་ན།

གཅིག་ཐང་ཟེགཥ་བྷ་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
/ཉེདྷ/ (བ)

/ཉེདྷ་ཡང/ (མིང)

(ཆོཥ) དྷ་ཏྫོཥ་ཐང་ཡང་

ན་ཟབྲིང་ཡང་རྒྱར་གྱི་ཐེག་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཁང་དྷང་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་དྷ་
/ཉེདྷ་ཁུ/ (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་དྷ་ནི།

(ཁ) ཐེག་ན་ཆུང་ཀུ་དྷ་ཏྫོཥ་ཀྱི་ཐེག་ན་ཐང་། ཐེག་

གིཥ་སྒྲ་གོ་ནི། (ཁ) དྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

དྷ་ཁུག

(མིང) (རྫོང) དྷ་ནི་གི་སྫོ་ཕ་

རྒྱར་གྱི་མིང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་

ཐགོ།

/ཉེདྷ་ན/

དྷ་ཡང༌།

སྐུཐན་ག་བྷ་གཅིག་འང་མེཐ།
དྷ།

/ཉེདྷ་རྫོཥ/

ཐང་ཟཐྫོཐ་ན། (ཐཔེ) དྷ་ཟཐྫོཐ་མེཐདྷ་བྷ་དྷ་རཱིང་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུ་སྣ་ག་བྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
ག་བྷ་གཅིག

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

གཝདྷ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཆོཥ་ཏྫོཥ་ཕཅུག་ནི་ཐང་སྟྫོདྷ་ནི་

སྐྱིཐ་སྡུག་པྫོག་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཕཀག་ནིའི་
ག་བྷ།

/ཉེདྷ་ཏྫོཥ/ (མིང)

སྫོཕ་བྷ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་རཥ་ཆོཥ་དྷ་ཞིདྷ་དྷ་

སེཡ་ཚུ་ཥྫོ་དྷབྷ་ལཱ་གིཥ་ག་ཕྲ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
/ཟ་ཊ་སི་སི/

(རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་གཥར་

འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་དྷ་ཆཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཟྫོང་།

ཏང་ཆཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ག་ཕྲ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) མི་
ག་ཕྲ་སི་སི།

/ཉེདྷ་ཆེ/ (མིང)

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གོ་ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཅོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ལྗིཐ་ཙཐ་ཟཇར་ནི་གི་

/ཟ་ཊ/ (བ)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་དྷ་ནི། (ཁ) དྷ་

ཡྫོག་ལུ་ལ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ག་ཉོག་ཙ་
དྲགཥ་ཅིག་བྷཥ།

/ཉེདྷ་ཁུ་ཎཕ/

སཕ་ཏངཥ་ཅིག
དྷ་ཤེཥ།

(རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་སཕ་

/ཉེདྷ་ཤེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྫོ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

ཚུཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་དྷ་ཤེཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་གོ་

རཱིང་དྷ་བྷ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་

ཤེཥ་དྷ་ཤེཥ་ལུ་ལ་ཅིག་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཟདུག

སཕ་རཱིང་དྷ་ཁུག་མིདྷ་ཟདུག

དྷ་ཕལཐ།
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/ཉེདྷ་ཤེ/

(མིང) (རྫོང) ཚུཡ་དྷ་ནི་ཐང་
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པཡ་ཕལཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གཎབྷ་དྷ་ཕལཐ་

བྷ་ཆུང༌།

དྷ་ཕཥབྷ།

བྷ་ཆུང་ཚུ་ལཱི་ཕང་བྷ་ཕམྫོང་།

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ།
/ཉེདྷ་ཥབྷ/

(མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་

དྷ་ཕཥབྷ་གྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།
/ཕ་ཉོཕ/ ༡. (ཐབྱེ)

/བྷ་ཆུང/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) གཟུགཥ་

ཆུང་སྦེ་ཟཕཐ་སྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

རིཥ་གཟུགཥ་ཕ་ཉོཕ་ཕཎང་སྫོཐ་དེ་ག་ནི་འང་
/ཕ་ཉོཕ/ ༢. (ཁྱཐ)

བྷ་ཏིག /བྷ་ཏི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབུན་ཅིའུ་ཐཕ།
བྷ་ཏག

(རྫོང) རིག་ན་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་

བྷཥ།

/བྷ/ ༡. (བ)

ཏག་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཡ་

/བྷ་ཏ/ ༢. (བ)

ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་བྷ་ཏག་

(རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་

ཐྫོ།

ཚུ་གི་རྣབྷ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཚུ་ཐགཟ་ཕའི་བྷཥ་

/བྷ་ཏ/ ༣. (བ)

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/བྷ་ང/

ཞུབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།
བྷ།
ན།

/བྷ/

བྷ་ང་ཕ།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ལའི་རྣབྷ་ན།

(ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྡུག་ཕསྔར་གྱིཥ་

ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷ་ཏག་ཐྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་ཐནཟ་

བྷཥ་སྐྱོདྷ།

/བྷ་ཀོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷཡ་བྷཥ་

ཏེ་སྐྱོདྷ་པྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་རཱིཐ་ཏྫོདྷ་ཏེ་གཡུཥ་

(མིང) (ཆོཥ) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཐང་ནུཥ་

/བྷ་ང་ཛྷ/

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་

ནའི་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་ནི། (ཁ) བྷ་ཏག་ནི/ཐྫོ/ཡི།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷཥ་རྒྱགཥ་ཆི་ནུག

བྷ་ང་།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་བྷཥ་ནི། (ཁ) བྷ་ཏག་

ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཐཕང་ནྫོ་ཚུ་བྷཥ་ནི་ཟཐཕཐ་ཐྫོ།

/བྷ/ ༣. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གདྷབྷ་

ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཞིང་ལཱ་གིཥ་བྷ་

ཟགྲིཕ་ནི། (ཁ) བྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་རྒཥ་
/བྷ/ ༢. (མིང)

/བྷ་ཏ/ ༡. (བ)

མེཐ་ཥ་མེཐ་འུ་སྡུག་སྟེ་ཏང་ཆཐ་ནི། (ཁ) བྷ་ཏག་

མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ཕ་ཉོཕ་
སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) སྫོཐ་རབྷ་ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་བྷ་

ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་
ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

(རྫོང) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་ཐང་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ ཐཕང་ཙཐ་ཚུ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་

དྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
ཕ་ཉོཕ།

/བྷ་ཆུང/ ༡. (ཁྱཐ)

ཁཡ་བྷཥ་སྐྱོདྷ་ལུ་ལ་བྱུང་ནུག
བྷཥ་གུཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་

/བྷ་གུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་

ཐང་སྡུག་ཕསྔར། (ཁ) ཟདི་ལཱི་བྷཥ་རྒུཐ་ཟེཡ་འང་

གདྷཥ་སྟངཥ་སྐྱོ་སི་སི་ཅིག

ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ལཱི་བྷཥ་
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གུཐ་སྫོབྷ་ཡ་པྫོག་ཆི་ནུག
བྷཥ་རྒུཐ།

/བྷ་རྒུཥ/

བྷཥ་རྒུཐ་ན།

(མིང) (རྫོང) བྷཥ་གུཐ་

བྷཥ་གྲིཕ།

/བྷ་གྲིཕ/ (མིང)

ན་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཡ་གདྷང་ནུག
བྷཥ་རྒྱགཥ།

(རྫོང) སྔགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་

ཟདི་བྷཥ་རྒྱགཥ་ནུག

གྲིཕ་མི་ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབྷ་ཚིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

བྷཥ་ཕཅོཥ།

བྷཥ་ཆག

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་རཥ་གཝདྷ་མིདྷ་ཟདུག
/བྷ་སྒ་ཛྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྷཥ་

བྷཥ་རྟྫོགཥ།

/བྷ་སྒུཡ/

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་བྷཥ་རྟྫོགཥ་རྒྱཥ་
ཟྫོང་།

ཏེ་གླུ་ཐབངཥ་ཟཐེདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་བྷཥ་
/བྷ་རྗུཡ/

བྷཥ་རྒུཐན།

/བྷ་རྒུཥན/ (ཁྱཐ)

ཏེ་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

(རྫོང) བྷཥ་ལུདྷ་གྱི་

གཉིཥ་མིང་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐུདྷ་

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་

བྷཥ་ཟགྱུཡ།

/བྷ་ཎྫོ/ (མིང)

ཟབྫོཡ་ནའི་རྒྱུཐ་ལཱི་ལཡ་ཕའི་བྷཥ་ཐང་རྟྫོགཥ་ན་

རྣར་ཟབྫོཡ་ན་ཚུ་གིཥ་ཁོང་ཡའི་རྣབྷ་ན་ཐང་ཟལར་
བྷགུཡ་ཟདི་སདྷ་ནཥ།

(རྫོང) བྷཡ་བྷཥ་ཟགྱོ་

སྒོ་རཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) རྣར་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་།། ཆོཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་
བྷཥ་བྷགུཡ།

/བྷ་ཆ/ (མིང)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་བྷཥ་ཆག་ལྫོཡ་ཥྫོང་ནུག

ཐགཟཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཥ་ཐགཟ་ཕ་ཟབྲུག་གི་
ཞིང་རྒྱཥ།།

(རྫོང) མེཐན་ཏར་

ཟདི་བྷཥ་ཕཅོཥ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ནུག

ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཥ་ཐགཟཛྷ་
བྷཥ་ཐགཟ་ཕ།

/བྷ་ཅོཥ/ (མིང)

ཏརཛྷ་རྫོག་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

(རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་

/བྷ་སྒའུ/ (ཁྱཐ)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(ཁ) བྷཥ་རྒྱགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

བྷཥ་ནའི་ཕམྫོག་གྲིཕ་པྫོག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཥ་

བྷཥ་ཐགཟཛྷ།

/བྷ་རྗཟ/

(རྫོང) ལ་བྷཥ་རྒྱཥ་ཏེ་རྒྱགཥ་ཎྫོ་རིར་རི་ཏར་ནི།

ཚིག་བྷཥ་མི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐན་ཐ་ཐབྷ་ཚིག་

ཕསྲུང་ཐགོ།

(རྫོང) བྷཥ་

རྒུཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རླུང་ཟཚུཕ་ཀྱི་བྷཥ་རྒུཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཥ་རྒུཐ་བྱུང་མི་ཚུ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་
ག་དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོ།

/བྷ་རྒུཥ་ན/ (མིང)

བྷཥ་སྟྫོདྷ།

/བྷ་ཎྫོཥདྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྐྱོ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྣབྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནི།

(མིང) (ཆོཥ) བྷཡ་བྷཥ་

(ཁ) བྷཥ་སྟྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐགཟ་

ཕའི་བྷཥ་སྟྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(རྫོང) ཐཀཟ་ངར་

བྷཥ་སྣང༌།

ཐང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྐྱུདྷ་ངདྷ་

/བྷ་སང/ (མིང)

(རྫོང) བབྷ་ཐང་རྣར་

ཟབྫོཡ་ན་ཚུ་ལཱི་ལཡ་ཕའི་སྣང་ཕ་ཐང་ཟཆཡ་ཚུར།

ཟདི་དྷང་གི་བྷཥ་རྒུཐན་ཚུ་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) བབྷ་གི་བྷཥ་སྣང་ལཱི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཇར་ནི་

ཐགོ།

འྫོཐ་ཟེཡ་གསུང་དེཥ།
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བྷཥ་ན་ཥྫོཡ་ཆུཐ།

/བྷ་ན་ཥྫོཡ་ཆུཥ/ (མིང)

བྷཥ་ལུདྷ།

(རྫོང)

བྷཡ་བྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རྫོག་སྟེ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་

བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་ཚུ་བྷཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་

ཡང་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར་ཚུ་བྷཥ་ན་ཥྫོཡ་ཆུཐ་
བྷཥ་མེཐ།

/བྷ་མེ/ (ཁྱཐ)

ཨིདྷ།

བྷཥ་ལུདྷ་ན།

(རྫོང) བྷ་བྷཥ་ནཡ་

བྷཥ་ལཡ།

(རྫོང) གོབྷཥ་གཤིཥ་

བྷཥ་ཙྫོཐ།

/བྷ་ཙྫོཥ/ (མིང)

ཕའི་བྷཥ་ལཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) བ་སྫོཐ་ཐང་

བྷཥ་ལྫོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕདེ་སྡུག་ཐང་

/བྷ་ཚེ/ ༡. (མིང)

སྒོ་བྷ་ཞ་ཕཡ་སྫོཐ་རཱིང་བྷཥ་ལྫོཡ་ནི་མིདྷ་ཟདུག
བྷཥ་སུ་བང།

(རྫོང) ཟཕཐ་ནི་

བྷཥ་སུ་བངཥ

བྷཥ་སུ་བངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནི་ལཱི་བྷཥ་
/བྷ་ཞིཕ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་ བ་བྷའི་ཝར་གཐབྷཥ་ཚུ་

ཟཚེཡ་སྣང་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) བྷཥ་ཟཚེཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི ་

བྷཥ་ཞིཕ།

/བྷ་སུ་བང/

བྷཥ་སུ་བང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷཥ་བངཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟཚེཡ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་བྷཥ་སུ་བང་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་བྷཥ་ཟཚེཡ་ག་ནི་འང་

/བྷ་ཚེ/ ༢. (བ)

/བྷ་སུ་བང/

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) བྷཥ་བང་ནི/ཐྫོ/ཤིག

ཕཅཟ་ནི་ལཱི་ཟཚེཡ་ནི་ཐང་སྣང་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ནི་ཅིག
མེཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཁ) བྷཥ་ལྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཕཞེཥ་

ཕཞང་ངདྷ་གྱི་རྣབྷ་ན་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།
བྷཥ་ཟཚེཡ།

/བྷ་ལྫོ/

གཟུགཥ་ལཱི་རྒྱགཥ་ནའི་བྷཥ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི།

བྷཥ་ཙྫོཐ་ལུདྷ་ནིའི་རྩིཥ་རྐྱཕ་བྷཥ།
/བྷ་ཙྫོཡ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཥ་ལཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་ག་ཡ་ཐགཟ་

ཕཥབྷ་ཚུར་ཚུའི་གྱི་པྫོ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ངེ་གི་
བྷཥ་ཙྫོཡ།

/བྷ་ལ

སེབྷཥ་ཁཡ་ཐགཟ་ཕ་སྐྱིཐ་ནའི་རྣབྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ)

ཐང་སང་ཕ། (ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོ་ན་
ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་བྷཥ་མྱྫོང་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) གཐབྷཥ་

ཐགོདྷ་ན་ལཱི་བྷཥ་ལུདྷ་ན་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཚུ་བྷཥ་མེཐ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།
/བྷ་ཉོང/ (མིང)

/བྷ་ལུདྷ་ན/

ངག་ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་སང་ཕ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་སྔཡ་སྫོར་ཕཞང་ནྫོ་
བྷཥ་མྱྫོང༌།

(རྫོང) གཐབྷཥ་ངག་

ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་སང་ཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཧ་རྟག་ས་ལཱིགཥ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
ཟཕཐ་ཐགོ།

/བྷ་ལུདྷ/ (མིང)

བྷཥ་སུ་ལུདྷ།

/བྷ་སུ་ལུདྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) བྷཥ་སུ་བང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷཥ་སུ་ལུདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ལ་ཞིཕ་ཐང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གིཥ་ཏྫོཕ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཟདྲ།

ཚུ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོ།
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བྷཥ་གཥྫོ།

/བྷ་ཥྫོ/ (མིང)

(རྫོང) བྷཥ་ཕཅོཥ།

ར་དུཥ། /ཉེ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཝག་ར་ནིའི་

(ཐཔེ) ཐགོདྷ་ནའི་ལྷ་ཁང་ཟདི་བྷཥ་གཥྫོ་ལུགཥ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ་དེཥ།
ཡ་ཉོཡ།
ཡ་བྷ།

/ཡ་བྷ/

སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ར།

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (ཆོཥ) དྷཡ་དྷྫོཡ་སྦེ་འྫོཐ་

/ཡ་ཉོཡ/

ནའི་ཐྫོདྷ།

དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ར་དུཥ་ལཱི་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་རག་
ར་ཥ། /ཉེ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཏེ་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གོ།
(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ར་ཥ་གཅིག་ཁཡ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆུའི་ཐིགཥ་ན་ལཱི་

ཉི་ཁེཕཥ། /ཉིདྷ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཆཡན་

རཥ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཥྫོ་ཁཡ་སཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐ/སྐུར) (རྫོང) གཉིཐ་

/ཉེའེ/ ༡.

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོཛྷ་གིཥ་ཉི་

རྫོག་ནི། (ཁ) ར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐ་རིཥ་

ཁེཕཥ་ཕཞྫོ་དེཥ།

ཝག་ངེ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ར་ཐྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐ/སྐུར) (རྫོང) ལཱིཥ་ཥ་ཁཡ་

/ཉེའེ/ ༢.

ཉི་ཁྱིབྷ། /ཉི་ཆིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཕརཕཥ་ཏེ་ངར་གཥྫོ་ནི། (ཁ) ར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

ཏྫོདྷ་ནའི་ཉི་བྷའི་རྒྱུག་རབྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་སྤང་དྷང་ར་སྫོཐ་ནུག

ར་ཁང༌།

/ཉེ་ཁང/ (མིང)

ཉིཥ་ལ། /ཉི་ཋི/ (གྱངཥ) (རྫོང) སྟྫོང་ཕྲག་ཁར་

(རྫོང) ཝག་ར་ཥའི་

གཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཧང་གྲངཥ་

ཁྱིབྷ་ཐང་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ར་ཁང་དྷང་

༢༠,༠༠༠ ཟེཡ་ཟབྲིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་རྩིཥ་ཁྲ་དྷང་

ཝག་བྷ་ར་ཕཡ་བྫོ་སཕ་སྫོཐ་ནུག
ར་ཁྱིབྷ་

/ཉེ་ཆིབྷ/

ཐངུར་ཀྲབྷ་ཉིཥ་ལ་རཥ་ཕརྒར་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ར་ཁང་ཐང་ཟདྲ།

ཉི་གྲིཕ།

(ཐཔེ) ར་ཁྱིབྷ་དྷང་མི་ག་དེབྷ་ཅིག་ལྫོངབྷ་སྫོ།

ར་ཁེཕཥ།

/ཉེ་ཁེཕ/

ནའི་གློག་ཤུགཥ། (ཐཔེ) གློག་མེ་མེཐ་ཥ་ལཱི་ཉི་གློག་
ཟདི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཟདུག

ཁེཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།
/ཉེ་ཋི/ (མིང)

ར་གོ།

/ཉེ་གོ/

(ཆོཥ) ཉིབྷ་གི་གྱིཕ་བྷ།

ཉི་གློག /ཉི་གློ/ (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

(མིང) (རྫོང) ར་ལ་གུ་

ཕཀཕ་ནིའི་ཁེཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ར་
ར་ལ།

/ཉི་གྲིཕ/ (མིང)

ཉི་ཟཆཡ། /ཉི་ཆཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ལཡ་ཕའི་དུཥ་

(རྫོང) ར་ནི་གི་ལ་སྟེགཥ།

ཙྫོཐ།

(ཐཔེ) ར་ལ་གུ་བྷར་ཆ་ཞིཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཉི་དྲྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) རཛྷ་ཐ་ལཱི་གྱོདྷ་ནིའི་

/ཉིདྷ་དྲྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ། (ཐཔེ)

ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ཉི་དྲྫོཐ་ག་ནི་ཕ་ཆེ་

གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ར་གོ་

ཕཥ།

གཥཡན་ཅིག་ཉོ་ཡི།

ཉི་དྲྫོཥ། /ཉི་དྲྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་
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ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཕརྩི་ནི་

ཀུདྷ་གྱི་མུདྷ་ན་སེར་ཚུགཥ་ནའི་གདྷབྷ་ཁའི་སྐཡ་

ཏབྷ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཉི་དྲྫོཥ་

གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཉིབྷ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ལཡ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་དྲྫོ་ན་གི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཐགུ་རཥ་ཕཅུ་

བྷ་དྷྫོཡ་བུ་མེ་ཤེར་རཥ་གྲུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

སྦྲུར་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཉི་དྲྫོཥ་

/ཉིབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རུཥ་གཞཟ་སྤེདྷབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་

སྦྲུར་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག

གི་ཕཡ་ནིའི་རུཥ་གཞཟ་གི་མིང་། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ རུཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཉི་གདུགཥ་ཕཀཕ་ནི་

ཉི་བྷ་ཟྫོཐ་ཟེཡ། /ཉི་བྷ་ཟྫོཥ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) སྤྲུར་ནའི་

ཉི་གདུགཥ། /ཉིདྷ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་གདུགཥ་

གཞཟ་ཉིབྷ་ལཱི་ག་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་སྫོ།

འྫོཐ།

གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

ཉི་བྷཐངཥ། /ཉི་སང/ (མིང) (ཆོཥ) ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་ཀྱི་
བྷཐངཥ།
ཉི་ལྡྫོག
ཉི་དྷག

/ཉིདྷ་ལྡྫོ/ (མིང)
/ཉི་དྷ/

དྷང་ཉི་བྷ་ཟྫོཐ་ཟེཡ་གྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཟདུག

ཉི་ཚེ་ཕ། /ཉི་ཚེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐམྱར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་

(ཆོཥ) ཉིདྷ་རྫོག་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉི་ཚེ་ཕ་གི་ཐམྱར་

(མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཕ་ཟདི་ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་ཡུར་ལཱི་འང་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཏྫོདྷ་ནའི་ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་ཐཕང་ཕའི་ཥ་ཕཐག་ཅིག

ཉི་ཟཛིདྷ།

(ཐཔེ) ཉི་དྷག་གི་ཉིདྷབྷ་ལཱི་གཥྫོདྷ་གཤིདྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

མི་ཕཏུཕ།

ཉི་རྫིདྷ། (མིང)

(རྫོང) ཉིབྷ་ཟདི་གཞཟ་སྒྲ་

གཅདྷ་གྱིཥ་ཕཟུང་ནའི་སྐཕཥ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉི་
ཟཛིདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགེ་རྩ་སྒྲུཕ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་འྫོདྷ་

ཉི་ནུཕ། /ཉི་ནུཕ/ (མིང)

ཆེ།

ཉི་ཟེཡ། /ཉི་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཟདི་ལཱི་

(རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་ལཱི་དུཥ་

ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉི་ཟེཡ་ལཱི་ཏཐ་ཀཡ་

ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་སྦེ་ཕྱེཥ་ཕའི་དྷང་རཥ་ཕྱི་རཱི་ཆུ་ཙྫོཐ་

ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་མིག་ཎྫོ་མེཐན་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ལྔ་རཥ་དྲུག་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཉི་ནུཕ་བ་

ཉི་ཟླ། /ཉིདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷ་ཐང་ཟླ་ཕ་གཉིཥ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་ཡ་ ཉི་ནུཕ་ལཱི་བྷ་ནི་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཉི་ཟླ་གཉིཥནྫོ་ཟདི་

ཕགྱང་ནི་འྫོཐ།

ཟགྲོ་ཕའི་མུདྷ་ན་སེར་མི་ཨིདྷ།

ཉི་ཕྱེཐ། /ཉི་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་ཕྱེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཉི་ཟླ་སྐཡ་གསུབྷ།

ཐ་རིཥ་ཉི་ཕྱེཐ་རཥ་ངར་གཥྫོ་ཨིདྷ།

/ཉིདྷ་ཟླ་ཀཡ་སུབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཉིབྷ་

ཐང་ཟླཛྷ་སྐཡ་བྷ་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་

ཉི་བྷ། /ཉི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉི་ཟླ་སྐཡ་གསུབྷ་གྱི་ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཟདི་

ཧ་ན་ཟདི་གདྷབྷ་ཁའི་ཉི་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

ཉིབྷ། /ཉིབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཟེཡ་གྱི་ཟཚབྷ་གླིང་
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ཉི་ཟྫོཐ། /ཉི་ཟྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་བྷཐངཥ།

ཟདི་ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཕདུདྷ་ཕྲག་དྷང་པྫོགན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐཀཡནྫོ་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(གཥཡན) ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཐང་ནུཥ་ཤུགཥ་ཚུ་ལུདྷ་ཏེ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཐཀཡནྫོ་གུ་ཉི་ཟྫོཐ་པྫོགན་ཐ་ཧེང་སྐར་

ཉི་ཤུགཥ་ཟཛིདྷ་ཤེར། /ཉི་ཤུ་རྫིདྷ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང)

ཉི་རྫོག /ཉིདྷ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐགུདྷ་ཟླཛྷ་ཕཅུ་

བྷཚྫོཐ་དྷང་ཕཥག་ཕཝག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཤེར་གྱིཥ་

གཅིག་ན་ཐང་བྱཱཡ་ཟླཛྷ་ལྔ་ནའི་དྷང་ཉིབྷ་བང་ཐང་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཉི་གློག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཉི་ཤུགཥ་

ལྷྫོ་རཥ་རྫོག་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགུདྷ་གྱི་ཉི་

ཟཛིདྷ་ཤེར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

རྫོག་ཟདི་རྫོ་གཥཡ་སྦེ་འང་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ།

ཉི་ཤེར། /ཉིདྷ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཉི་ལཡ། /ཉི་ལཡ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་ཉིདྷ་

ཕཙུགཥ་ནིའི་མིག་ཤེར། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཉི་ཤེཥ་

ཝག་གཅིག་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་སྦེ་ཕྱེཥ་ཕའི་

གདྷགནྫོ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

དྷང་རཥ་ཕྱི་རཱི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཕདུདྷ་རཥ་ཕརྒྱཐ་ཚུདྷ་གྱི་

ཉིང་ཁུ། /ཉིང་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཅུཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཉི་ལཡ་ཟབྲུག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟེཡ་

གི་ཉིང་ཁུ་ཟདི་ཡ་ ཐབྷ་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཉི་ལཡ་ཟབྲུག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕསྟུདྷ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་ནི་ཨིདྷ།

ཉིང་ཐགོཥ། /ཉིང་རྒོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏཡ་ཐུག་གི་

ཉི་ཤུ། /ཉི་ཤུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) ཕཅུ་ཐགུ་ཐང་ཉེཡ་

ཟབྲཥ་བུ།

གཅིག་གི་ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེཥ་ཉི་

ཉིང་སྤྲུར། /ཉིང་ཊུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྲུར་ན་གི་སྤྲུར་

ཤུ་ལཱི་རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་པྫོགན་ཨིདྷ།
ཉི་ཤུ་གཅིག

/ཉི་ཤུ་ཅི/ (གྱངཥ)

ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཞི་

ཉིང་རག /ཉིང་ར/ (མིང) (ཆོཥ) འདྷ་རག་གི་འདྷ་

ཕརྒྱ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་ལཱི་བྷ་
ཀྲབྷ་ཉི་ཤུ་གཅིག་ཟདུག
ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག

/ཉི་ཤུ་མ་ཅི/ ༡. (གྱངཥ)

རག

ཉིང་ལ ། /ཉིང་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཥཐ་

(རྫོང) གྱངཥ་

ནའི་ཉིདྷབྷ་གི་ལ།

ཁ་ཉི་ཤུ་ཐང་གཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཝར་

ཉིང་སྫོཕ། /ཉིང་སྫོཕ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཕ་བྷའི་སྫོཕ་བྷ།

ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟཐུཥ་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དེ་ཅིག་
ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

/ཉི་ཤུ་མ་ཅི/ ༢. (མིང)

ཉིཐ། /ཉི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདི་ཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཉིདྷ། /ཉིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉིདྷ་བྷྫོའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

(རྫོང) མི་ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཝག་

ཉིདྷ་ཐཀཡ།

གྲངཥ་ཉེཡ་གཅིག་རངབྷ་ཐ་ཐགེ་རྩ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་

/ཉིདྷ་ཀཡ། (མིང)

ཐྫོདྷ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་གྱོངཥ་མི་གི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་

ཉིདྷ་སྐཡ།
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/ཉིདྷ་ཀཡ/

(ཆོཥ) ཉིདྷ་བྷྫོ་ཟེཡ་ཕའི་

(མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་ཉི་བྷཡ་
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བྷཏྫོང་མིའི་སྐཡབྷ་གི་མིང་།
ཉིདྷ་སྐོཡ།

/ཉིདྷ་ཀོ/

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷང་ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན་

(མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་

རཥ་པྫོག་ནའི་ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་བྷ་

གྱི་སྐོཡ་རྒྱཕ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཉིདྷ་སྐོཡ་སྦེ་ལཱ་
ཥཡ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།
ཉིདྷ་ཟཁོཡ།

/ཉིདྷ་ཁོ/

ལྷྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཉིདྷ་ཆཐ་ཕཀར་ཟྫོང་།

ཉིདྷ་ལཡ། /ཉིདྷ་ཎཡ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཧ་རྟག་ཡ་

(མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་གཅིག་གི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་ལཡ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཟཐུཥ་བྷ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་རིང་ཐུང་

ལྫོཡ་ཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཉིདྷ་ཟཁོཡ་གཅིག་རཥ་མེཐ།
ཉིདྷ་སྐྱོང་།

/ཉིདྷ་ཅོང/

ཉིདྷ་གང་།

/ཉིདྷ་གང/

ཉིདྷ་ཏྫོ། /ཉིདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་དེཕ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) ཉིདྷ་བྷའི་ལཱ་

(ཐཔེ) ཉིདྷབྷ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ཉིདྷ་ཏྫོ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

དྷང་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་གཅིག་གི་

ཉིདྷ་གདུགཥ། /ཉིདྷ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཐང་

དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་གང་ལཱ་ཟཕཐ་རཱིང་ལྫོ་བྱིདྷ་མི་

ཆཡན་ཚུ་རུག་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཀག་ཕཝག་ནི་གི་ཅ་

མིདྷ་ཟདུག

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཉིདྷ་གདུགཥ་ཕཀཕ་

ཉིདྷ་གུང་། /ཉིདྷ་གུང/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཕྱེཐ་ཀ་

སྟེ་ཥྫོང་།

ཀྲིག་ཀྲི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉིདྷ་གུང་ལཱི་ཐགེ་

ཉིདྷ་དེཕ། /ཉིདྷ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཧ་རྟག་ཡ་

སྫོང་ཚུ་གཥྫོརཛྷ་ཕཞེཥ་དེཥ།

ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ནི་གི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་དེཕ་ཆུང་

ཉིདྷ་གྲངཥ། /ཉིདྷ་གྲང/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་གི་

ཅིག (ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་ཉིདྷ་དེཕ་དྷང་ལཱི་བྲིཥ་

གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ནཱ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཉིདྷ་གྲངཥ་

ཕཝག་འྫོཐ།

ག་དེབྷ་ཅིག་ཥྫོང་ཡི།

ཉིདྷ་བྷྫོ་ཕདེ་ལུགཥ།

ཉིདྷ་གླ། /ཉིདྷ་གླ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་གཅིག་གི་རིང་

/ཉི་བྷྫོ་སྡེ་ལུ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཡ་གྱི་

རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཉིདྷ་བྷྫོ་ཕདེ་ལུགཥ་བྷཙདྷ་ཕདེ་

ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་གླ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ལཱན་ཚུ་ལཱི་ཉིདྷ་

ལུགཥ། །ཉི་བྷའི་གུང་འང་ཕདེ་ལུགཥ་ཤིང༌། །ཉིདྷ་

གླ་ཏི་རཱི་ལྔ་ཕརྒྱ་རུ་བྱིདྷ་ནི་ཟདུག

བྷཙདྷ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕདེ་ལུགཥ་ན། །ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཉིདྷ་ཅུང༌། /ཉིདྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) མི་སྫོབྷ་ཚུ་

གསུབྷ་གྱི་ཕདེ་ལུགཥ་ལྫོག། ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་ཙང་

ཉིབྷ་ཕསྫོ་ཥའི་གཟིབྷ་ཅུང་ཤེར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གི་

ཕའི་ཁ་ཐཡ་ཅིག

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཉིདྷ་ཅུང་དྷང་དྲག་ལྫོཥ་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཁ་ཐཡ་ཉིདྷ་བྷྫོ་ཕདེ་ལུགཥ་ཅིག་

ཕཞུགཥ་ནུག

ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཉིདྷ་ཆཐ། /ཉིདྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ཐང་

ཉིདྷ་ནུཕ། /ཉིདྷ་ནུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་བྷ་ཐང་ནུཕ་
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བྷྫོ་གཉིཥ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉིདྷ་ནུཕ་

ཉིདྷ་བྷཙདྷ་ཁོཡ་ཡུག་ཐང་ཟདྲ།

མེཐ་ནཡ་ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཉིདྷ་བྷཙདྷ་དུཥ་དྲུག

ཉིདྷ་ཕྱེཐ། /ཉིདྷ་ཕྱེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་གཅིག་གི་

ཅིག (ཁ) ཉིདྷ་བྷཙདྷ་དུཥ་དྲུག་ཚུ་འང་ ༡. སྔ་དྲྫོ།

ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཉིདྷ་ཕྱེཐ་ཡ་ཨིདྷ།

༢. ཉིདྷ་གུང་། ༣. ཕྱི་དྲྫོ། ༤. སྫོཐ། ༥. དྷབྷ་གུང་།

/ཉིདྷ་ཕྱེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་ཉིདྷ་ཝག་

༦. ཏྫོ་ཡངཥ།

གཅིག་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་སྦེ་ཕྱེཥ་ཕའི་དྷང་

ཉིདྷ་ཝག /ཉིདྷ་ཝ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་བྷ་ཐང་ནུཕ་བྷྫོ་

རཥ་ཉི་བྷའི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཅིག་རཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་

གཉིཥ་སྟཕཥ་ཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་

ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཉི་ཕྱེཐ་རྟ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ལྷྫོཐ་དེ་ཉིདྷ་ཝག་ཕཅོ་ལྔ་ཟགྱོ་ཡི།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་ཕྱེཐ་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཉིདྷ་འྫོར།

ཉིདྷ་བྷ། /ཉི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་བྷྫོ་གདྷག་དུང་དུ་

/ཉིདྷ་འྫོཥ/ (མིང)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྦེ་སྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་མེདྷ་ནཡ་ཉིབྷ་གི་ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོཥ་

(ཆོཥ) ཉིབྷ་ཟཛུར་ཥྫོང་

ཉིདྷ་ལཱ། /ཉིདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཉིདྷ་བྷའི་

འྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ ཐ་རིཥ་ཉིདྷ་བྷ་ག་

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཕཥ་ཅིག་

ཏེ་ཥྫོང་ཡི།

ཉིདྷ་ལཱ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཉིདྷབྷ། /ཉིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཉིདྷ་རིབྷ། /ཉིདྷ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཧ་རྟག་ཡ་

རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་རཥ་གཡུཥ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་ཉིདྷབྷ་ག་དེབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྟྫོདྷ་མི་ཚུ་ཉིདྷ་

ཅིག་ཟགོཡཛྷ་སྫོ།

རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ཐགོ།

ཉིདྷ་བྷཙདྷ། /ཉིདྷ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་བྷ་ཐང་ནུཕ་

ཉིདྷ་རུ། /ཉིདྷ་རུ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་རིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྷྫོ་གཉིཥ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་

(ཐཔེ) ཉིདྷ་རུ་ལཱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚིག་རུ་ལྷཕ།

ཉིདྷ་བྷཙདྷ་མེདྷ་ནཡ་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཐཔེ་ཆ་

ཉིདྷ་རུ་ཕཞིདྷ། /ཉིདྷ་རུ་ཕཞིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་རིབྷ་

ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

/ཉིདྷ་ཚེདྷ་ཁོཡ་ཡུ/ (མིང)

(ཆོཥ)

ཉིདྷབྷ་གཅིག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཐཔྱ་ཕགོ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཕྱེཐ་ཀ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་

ཉིདྷ་བྷཙདྷ་ཁོཡ་ཡུག

/ཉིདྷ་ཚེདྷ་དུཥ་དྲུ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་ཉིདྷ་རུ་ཕཞིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་
ཨིདྷ།

(རྫོང)

ཉིདྷ་བྷ་ཐང་ནུཕ་བྷྫོ་མེཐ་ནཡ་ཟབྱེརཛྷ་ཟབྱེར་ཥཡ་

ཉིདྷ་ལཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ ཉིདྷ་བྷཙདྷ་ཁོཡ་ཡུག་མེཐ་

/ཉིདྷ་ཤེ/

(མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཐག་ན་ཅིག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་ལཥ་ཅིག་ ང་ལཱ་ཟཕཐ་

ནའི་ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཕཡ་མི་ལྷྫོཐ།

ཉིདྷ་བྷཙདྷ་ལྫོཥ་མེཐ། /ཉིདྷ་ཚེདྷ་ཎྫོཥ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཉིདྷ་རབྷ། /ཉིདྷ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་གྱི་ཏག་
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རིང་། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ཐིབྷ་ཕུག་

ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཉིཥ་སྟྫོང་བྱིདྷ་དེཥ།

ག

ཟཕཐ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཧ་ལཱིའི་ཥྫོདྷ་ཟབྱུང་ཥའི་ལྷིགན་

རཥ་བུབྷ་ཏང་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཉིདྷ་རབྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ་

ཉུག་རཱིབྷ། /ཉུ་རཱིབྷ/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་རྒྱཥ ་ལ་གཅཐ་

ཉིདྷབྷ་རིང་ཆཐ། /ཉིབྷ་རིང་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཧ་

རྫོག་ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་འྫོཐ་ནའི་པྫོ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) ཉུག་རཱིབྷ་

རྟག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཡ་ ཉིདྷབྷ་རིང་ཆཐ་

ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཧ་ལཱིའི་རུ་ཕ་བྷ་ཕསྐྱེཐ།

མེཐ་ནཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཉུང༌། /ཉུང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལུ་ལ་སྦེ་མེདྷ་

ཉིབྷ་གང་ལཡ། /ཉིབྷ་གང་ལ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་

ནཡ་ཧ་ཙི་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཉུང་ནི/ཐྫོ/ནུག

སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་རཥ་ཕཙིཡཛྷ་ཐ་བྷཡ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྱིདྷ་མི་ཏི་རཱི་ཟདི་ཉུང་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

ཁུ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་ཉིབྷ་གང་ལཡ་མེ་

ཟདུག

ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ལཡ་ནུག
ཉིབྷ་ཕསྫོ།

/ཉིབྷ་ཥྫོ/ (བ)

ཉུང་ཉུང༌། /ཉུང་ཉུང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

(བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཉིབྷ་

ནཡ་ཉུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ཟདི་

སྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཉིབྷ་ཕསྫོ་ནི/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧང་

ཉུང་ཉུང་ཕ་ཕརྒར་སཕ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

རྒཥ་ཟདི་ཏང་དྷང་ཉིབྷ་ཕསྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
ཉིབྷ་སྫོ།

/ཉིབྷ་ཥྫོ/ (བ)

ཉུང་བྷཏཟ། /ཉུང་ཏ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཉུང་དྲགཥ་ཐང་

(ཐ) (རྫོང) གྱངབྷ་ཐ་ཉིབྷ་གི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཉུང་བྷཏཟ་ལྫོག་ལུཕ་ཕརྒྱ་རུ་བྫོ་

དྲྫོཐ་འྫོཐ་ཥཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཉིབྷ་སྫོ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་

ལཱི་གཟུང་ཐགོ།

ཆ་ཁྱཕ་སྤང་དྷང་སྫོཐ་དེ་ཉིབྷ་སྫོ་དེཥ།

ཉུང་དྲགཥ།

ཉིཥ་ཟགྱུཡ། /ཉིཥ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) གཉིཥ་ལཕ་ཐང་

ཟཐུཥ་ཉུང་དྲགཥ་ཨིདྷ་རཱིང་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ག་གདྷཥ་དེ་ཁའི་རབྷ་

ཉུང་ལཥ
ྫོ ། /ཉུང་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཉུང་དྲགཥ་ཐང་

ཟདི་ཉིཥ་ཟགྱུཡ་གྱིཥ་རིང་བྷཥ།
/ཉི་རྗ/ (གྱངཥ)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ཟདི་དྷང་མི་ཉུང་ལྫོཥ་ཡ་

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་

ཕཅུ་ཏབྷ་ཟྫོང་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕརྒྱ་ཟཕཐ་མི་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཉུང་སུ་ཅིག /ཉུང་སུ་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཅིག་ཟེཡ་

ལཱི་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་གླ་ཆ་ཉིཥ་ཕརྒྱ་ཡ་
ཨིདྷ་ནཥ།

ཉིཥ་སྟྫོང་།

/ཉིག་ཎྫོང/

(རྫོང) ལུ་ལ་སྦེ་མེཐ་ནཡ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཉུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གླ་

རྫོག་ལཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཉིཥ་ཟགྱུཡ་ཟེཡ་

ཉིཥ་ཕརྒྱ།

/ཉུང་ཉ/ (ཁྱཐ)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ལཱི་ཁྲག་ཤུགཥ་ཀྱི་དྷཐ་

གཞི་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཚྭ་ཉུང་སུ་ཅིག་རཥ་ཕརྒར་ཞ་ནི་

(གྱངཥ) (རྫོང) གཅིག་སྟྫོང་

མི་ཟྫོང་།

ཟཕཐ་མི་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཉེ་ཥ། /ཉེ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ་ཐང་ཕཡ་ཏག་
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ཐུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་གྱི་ཉེ་ཥ་ལཱི་མི་ཐག་ན་
ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།
ཉེ་ཁུངཥ།

/ཉུ་ཁུང/ (མིང)

ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) ཉེ་གཎབྷ་གཝདྷ་ལཱི་བྷ་ཕལཐ།
ཉེ་ཏག

(རྫོང) གཉེདྷ་ཉེཛྷ་པྫོག་

/ཉེ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) ཏག་ཐུང་ལ ྫོཥ། (ཐཔེ) ཉེ་

ཏག་ལཱི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཐཟ་བྷ་ཟགྱོ་རཱིང་ཕཏུཕ་ནི་

ཐགོ་ནའི་ཡ་ཁུངཥ། (ཐཔེ) ཉེཛྷ་པྫོག་ནའི་ཉེ་ཁུངཥ་

བྷཥ།

སྦྲག་ནི་འྫོཐ་ག

ཉེ་ཟཐཕཥ། /ཉེ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་

ཉེ་ཟཁོཡ། /ཉེ་ཁོཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ་ཁ་ཐང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་གི་ཉེ་ཟཐཕཥ་རཥ་

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཉེ་ཟཁོཡ་

པཡ་ཤིང་ལུ་ལ་ཟདུག

གམང་སྦྲ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།

ཉེ་དྲུང་།

/ཉེ་ཁོཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ཐང་པབྷ་སྤུདྷ་

ཉེ་དྲུང། (མིང)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཆ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཉེ་ཟཁོཡ་ཚུ་

(ཆོཥ) རྩ་ཕ་ཐང་སྫོ་རྫོགཥ་ཁ་

ཉེ་གདྷཥ། /ཉེ་སྣེ/ (མིང) (རྫོང) བ་བྷའི་ཕག་ཞུ་མི།

ལཱི་ཕརྩེ་གདུང་ག་དེ་དྲག་དྲག་སྦེ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཉེ་གདྷཥ་ཟདི་ བྷཁཥ་དྲགཥ་ཅིག་

ཉེ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཐམྱར་གདྷཥ། /ཉེ་ཁོཡ་ཝེ་ཉེ་སྣེ/ (མིང)

ཟདུག

(ཆོཥ) ཐམྱར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཙ་

ཉེ་ཕ། /ཉེ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཐཔེ) ང་

ཐམྱར་གྱི་ཕྫོགཥ་ཕཞི་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཐམྱར་ཕའི་

ཡའི་ཉེ་ཕ་ཚུ་ཕཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉེ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཐམྱར་གདྷཥ་ལཱི་

/ཉེ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཏག་ཐུང་ཀུ། (ཐཔེ) ང་

ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཐགོ།

ཡའི་ཁྱིབྷ་ཟདི་ཡིག་ཙང་ཐང་རབྷ་ཏག་་ཕ་ལཱི་ཕདེ་

ཉེ་རྒྱུཐ། /ཉེ་རྒུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་ཉེ་ཕའི་རིགཥ་

ཉེ་ཕའི་སཥ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ། /ཉེ་ཝི་སེ་ཆེདྷ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཉེ་ཟགྲབྷ། /ཉེ་སྒྲབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོ་རྫོགཥ་ཁ།

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

རྒྱུཐ།

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཁ) དེ་ཚུ་

ཉེ་ཕརྒྱུཐ། /ཉེ་རྒྱུཐ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏག་ཉེ་ཕའི་ཕརྒྱུཐ་
ན།

ཉེ་སྔོདྷ།

/ཉེ་སྔོཥདྷ/

ཐྫོདྷ།

འང་ ༡. ཟཇབྷ་ཐབངཥ།༢. ཕག་རྫོཡ།༣. སདྷ་
ཡཥ་གཟིགཥ།༤. དྷབྷ་སྙིང༌།༥. སྒྲིཕ་ན་རྣབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐ་ལྫོ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་

སེར།༦. ཥའི་སྙིང་ནྫོ།༧. བབྷཥ་ན།༨. ཀུདྷ་ཏུ་
ཕཞང་ནྫོ།

ཉེ་ཆཡ། /ཉེ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡུདྷ་རིང་བྷ་ཥྫོང་ཕའི་

ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕ། /ཉེ་ཛྷཡ་ཁོ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁག་ཆེ་མི་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག
ཉེ་གཎབྷ།

/ཉེ་ཎབྷ/

ཐང་ཐགོཥ་བྷཁོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

(མིང) (རྫོང) ཕརྩེ་ཕའི་གཎབྷ་

རཱིང་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕ་ཚུ་བྷ་གཎྫོགཥ་ཅ་ཆཥ་གཝདྷ་ཉོ་
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ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཉེ་རིང་ཕྱེཥ་ནུག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་

ཕརྟེདྷ་ནའི་སྤུདྷ་སྤུདྷ་ཆ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་དྷང་མི་ཉེ་ཙདྷ་

ཉེ་རབྷ། /ཉེ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཏག་ཉེ་ལྫོཥ་

ཉེ་ཙདྷ། /ཉེ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧན་ཐང་ཧའི་ལཱི་
ལུ་ལ་ཟདུག

ཉེ་ཕའི་ཟཆི་ལཥ།

/ཉེ་ཝེ་ཆི་ཏེ།/ (མིང)

བུཙ་ཐང་བུབྷྫོ་ཉེ་རིང་ཕྱེཥ་ནུག

ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉེ་རབྷ་ལཱི་རྒྱགཥ་

(ཆོཥ) ཤི་ཡདྷ་

སྐར་ཟཕག་མི་ཐགོ།

ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ཉེ་ཕའི་ཟཆི་ལཥ་ཟབྱུངབྷ་

ཉེདྷ་སྐྱོཕ།

ཐ་རྩ་ཕའི་བབྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་སྒོབྷ་ཐགོ།

ཁྱཕ་ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་ཉེདྷ་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་དེ་ཟདུག

གཝདྷ་ལཱི་ཏཐ་རི་ས་རི་གདྷྫོཐན་སྐྱེར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཉེདྷ་སྐུར། /ཉེདྷ་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཅི་

ཉེ་ཕཡ་ཟཙྫོ་ཕ། /ཉེ་ཛྷཡ་ཙྫོ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥྫོ་སྐྱོང་

ཨིདྷ་རཱིང་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕའི་སྐོཡ་རཥ་ཕར་ཟཕཐ་

ཟཏཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལ་རྟྫོག་ན་གིཥ་ཉེདྷ་སྐུར་ཟཕཐ་དེཥ།

ཉེ་རིང་། /ཉེ་རིང/ (མིང) (རྫོང) ཆགཥ་སང་ཕྫོགཥ་

ཉེདྷ་ཁ། /ཉེདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་ཟབྱུང་ཕའི་

རིཥ་ཕྱེ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཉེ་རིང་བྷ་ཕྱེཥ་ཕཡ་ག་

གཞི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་མེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་བྷ་ཟཕཐ་

ཡ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཕརྩི་ཐགོ།

ཕ་ཅིདྷ་མེ་ལྫོཡ་ནི་གི་ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཉེ་ཕཡ་ཞི་ཕ། /ཉེ་ཛྷཡ་ཞི་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཞི་ཕདེ།
/ཉེ་ཛྷཡ་ལུདྷ་ན/

ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ། /ཉེདྷ་ཁ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་

(མིང) (ཆོཥ) རྫོག་ཅི་

ཟབྱུང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

རྫོག་ཅི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

རཱིང་ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ་གྱི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ།

ཉེ་ཟབྲེར། /ཉེ་ཌེ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཉེཛྷ།

ཉེདྷ་ཕཅོར། /ཉེདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཚེ་སྫོག་

(མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་ཉེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ང་

/ཉེཛྷ/

ལཱི་ཉེཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
ཉེ་གའྫོག

/ཉེ་གའྫོ/

ཉེ་རིང་ཕྱེ།

/ཉེ་རི་ཕྱེ/ (བ)

རཥ་ཟགོ་ཕཟུང་སྟེ་ཉེདྷ་ཁ་གཝདྷ་ལཱི་ཕཅོར་ཕཝག་
ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཚེ་སྫོག་གི་ཉེདྷ་ཕཅོར་ཟཕཐ་

(མིང) (ཆོཥ) སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་སྫོཐ་

ཕཝག་ཐགོ།

དེ་རྐང་གའྫོག་རག་གའྫོག་རྒྱུག་མི།

ཉེདྷ་ཁ་ཆེ། /ཉེདྷ་ཁ་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཉེདྷ་

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཆགཥ་སང་

ཁ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཉེདྷ་ཁ་ཆེ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཕྫོགཥ་རིཥ་ཕྱེ་ནི། (ཁ) ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་

གློག་མེ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་ཆེ་ནི་བྷཥ།

གིཥ་ཁོ་ཡའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་འང་ཉེ་རིང་ཕྱེ་ཐྫོ།
ཉེ་རིང་ཕྱེཥ།

/ཉེ་རི་ཕྱེ/ (བ)

(རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་ཟབྱུང་བྷ་

ཕཅུག་ནཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆ་

ཉེ་ཕཡ་ཟཚེ་ཕ། /ཉེ་ཛྷཡ་ཚེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ཐང་

ཉེ་ཕཡ་ལུདྷ་ན།

/ཉེདྷ་ཅོཕ/ (མིང)

ཉེདྷ་ཕར། /ཉེདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཐང་ཉེདྷ་

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཉེ་རིང་ཕྱེ་

ཁ་ཚུ་ཟབྱུང་ནི་ཐང་འྫོཐ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཕར་ཟཕཐ་ནི་
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ཅིག (ཐཔེ) གམང་ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཕགཥ་

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཉེདྷ་སྲུང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཉེདྷ་ཟཚུཕ། /ཉེདྷ་ཚུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་ཐང་རྐྱེདྷ་

ཉེཡ། /ཉེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཚེཥ་གྲངཥ་ཕརྩི་ཕའི་

སྙིགཥ་བྷ་ཕཀོ་ཟེཡ་ཉེདྷ་ཕར་ཟཕཐ་ནུག

ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ངདྷ་གྱི་གདྷྫོཐ་ན་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཉེདྷ་ཟཚུཕ་

སྐཕཥ་ཉི་ཤུ་ཏབྷ་ན་རཥ་སུབྷ་ཅུ་ཚུདྷ་གྱི་གྱངཥ་ཁ་

སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ལཱི་དྲདྷ་ན་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་
སྫོཐ་ཐགོ།

ཉེདྷ་ཟགོག

/ཉེདྷ་སྒོ/

ཕརྩིཛྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉེཡ་ལྔ་

ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་ཟབྱུང་བྷ་

ཉེཡ་སྫོཐ། /ཉེཡ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོངཥ་སྫོཐ་ནིའི་

ཕཅུག་ནཡ་ཕཀག་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཉེདྷ་ཁ་བྷ་

རྒྱུ་དྷྫོཡ།

བྱུང་ནའི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཉེདྷ་ཟགོག་ཟཕཐ་ཐགོ།
ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ།

/ཉེདྷ་ཁ་ཅེདྷ/

ཉེཥ། /ཉེཥ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ལ་ཐང་སྟཕཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་

ཕདེ་ཐྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐན་སྦེ་ཟྫོང་ནི། (ཐཔེ) ང་ཡ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ངདྷ་ལྷཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་
ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
ཉེདྷ་ཐུཕ།

/ཉེདྷ་ཐུཕ/

ཕཞྫོ་ལ་ཉེཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ག་གིཥ་འང་ཐགཟ་མི་
ཕཏུཕ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ་) ཉེདྷ་སྲུང་

ཉེཥ་སྐྱོདྷ། /ཉེ་ཀོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་ཐང་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུ་རཱིཐ་ཟབྱུང་ནའི་སྐཕཥ་ཉེདྷ་ཐུཕ་

ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཟགདྷ་ལྫོཡ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཉེཥ་སྐྱོདྷ་ག་

ཀྱི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ག་ཅི་ཡ་འྫོཐན་སྫོ།
ཉེདྷ་ཐྫོགཥ།

/ཉེདྷ་ཐྫོ/ (མིང)

ནི་འང་མེཐ་རཱིང་ལབྷཥ་པྫོག་ཅི།

(རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐན་

ཉེཥ་ཁ།

ཟྫོང་བྷདྷྫོ་ཕའི་ཐྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་གྱིཥ་ངོ་རྒོར་
/ཉེདྷ་ཙྫོང/

(རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་ཐང་ཟཐུཥ་

ལྫོཡ་ལྫོཡཛྷ་ཨིདྷ་ནའི་ཁ་ངདྷ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

རྐྱཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཐྫོགཥ་འྫོཐ།
ཉེདྷ་ཙྫོང་།

/ཉེ་ཁ/ (མིང)

ལཱ་ངདྷ་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ཉེཥ་ཁ་ཡང་ལཱི་པྫོག་

(མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་

ཅི།

ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོགཥ་ཏེ་ཤི་ནི་གུ་ཐུག་རཱིང་

ཉེཥ་ཁ་ཕཀར།

ཉེདྷ་ཙྫོང་བྷ་རྐྱཕ།

/ཉེ་ཁ་ཀེ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟཚྫོར་ཕ་ཐང་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཟགདྷ་ལྫོཡ་ཟབྱུང་འྫོཐ་

ཉེདྷ་རབྷ། /ཉེདྷ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་

ནའི་ཁ་ངདྷ་ཕཀར་ནི། (ཁ) ཉེཥ་ཁ་ཕཀར་

རབྷ། (ཐཔེ) ཉེདྷ་རབྷ་ཕཐཟ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཆ་ཡྫོགཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཁོ་

ཐགོ།

ཨིདྷབྷ་སྦེ་་ཉེཥ་ཁ་ཕཀར་ནུག

ཉེདྷ་སྲུང༌། /ཉེདྷ་སུང/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཉེདྷ་ཁ་མི་

ཉེཥ་ལབྷཥ། /ཉེ་ཋིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་རཥ་

ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཏཕཥ་རབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟགར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་པྫོག་ནའི་ལབྷཥ།
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(ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཉེཥ་ལབྷཥ་ཐགོངཥ་

/ཉེཥ་ན/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐགེ་ཕ། (ཐཔེ) སྡིག་ན་

འང་མེཐ།

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཉེཥ་ན་ཕཥག་ཟྫོང་།

ཉེཥ་ཟགར། /ཉེ་རྒེར/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་རཥ་

ཉེཥ་སཐ།

ཟགར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཉེཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་

ཉེཥ་སྫོཐ་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ལབྷཥ་སྫོབྷ་པྫོག་ཆི་

ཉེཥ་ཅདྷ། /ཉེ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་

ནུག

ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཉེཥ་ཅདྷ་ཟདི་ལཱི་ཉེཥ་ལབྷཥ་ལྕི་

ཉེཥ་བ། /ཉེ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་རཥ་ཟགར་

དྲགཥ་སྦེ་ཡ་ཕཀར་ནུག
/ཉེ་ཆ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ།

ཉེཥ་སྫོཐ། /ཉེ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཕ་ངདྷ་ན། (ཐཔེ)

སྫོབྷ་ཅིག་ཡ་ཟཕཐ་ཐ་ཟདུག

ཉེཥ་ཆ།

/ཉེ་ཅེ/ (མིང)

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་རྒྱུ་ཐངུར་གྱི་ཟཐུཥ་ཐང་ཕམྫོདྷ་

(རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ་མི།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལབྷཥ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་

(ཐཔེ) གོངབྷ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་མེཐ་མི་ཟདི་ཉེཥ་ཆ་

ཟཕཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ཉེཥ་བ་ཤུགཥ་ཆེ་སུ་སྦེ་ཡ་པྫོག་ནུག

ཅིག་ཨིདྷ།

ཉེཥ་བཥ། /ཉེ་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྟུང་ཕ་སྡེ་ལྔའི་དྷང་

ཉེཥ་ཆཐ། /ཉེ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་

གསེཥ་ཅིག

ཚུཐན་ཐང་ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་

ཉེཥ་ཐམིགཥ། /ཉེ་རྨིག/ (མིང) (ཆོཥ) སྡིག་ནའི་ལཱ་

ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕཡ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་བྷ་ལྷྫོཐ་ན་

གི་ཟབྲཥ་བུ་ངདྷ་ན་ཅིག

ཅིདྷ་ཉེཥ་ཆཐ་ཕཀར་ཟྫོང་།

ཉེཥ་ཟཛུགཥ།

ཉེཥ་ལྟུང་། /ཉེ་ཏུང/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོབྷ་ན་བྷཥ་ནའི་

/ཉེ་རྫུ/ (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ངདྷ་ན་ཟཕཐ་

འྫོཐན་སྦེ་སཕ་ནི་ཐང་ཁ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་

ཉེཥ་ན་ཐང་ཐབྷ་ཕཅཟ་བྷཥ་ནའི་ཆཐ།

ཟདི་ལཱི་བ་ངདྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཉེཥ་ཟཛུགཥ་ཕཀར་

ཉེཥ་ན། /ཉེ་ན/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཕ་ཐང་ཟཚྫོར་ཕ།

དེཥ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་ཉེཥ་ན་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཉེཥ་ཕལཐ། /ཉེ་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་རཥ་གཎབྷ་

ཉེཥ་ན་གསུབྷ། /ཉེ་ན་སུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྫོག་

ངདྷ་ན་སཕ་ནི་ཅིག

གཅཐ་ནི་ཐང་། ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ནི། ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཟཕཐ་

ཉོ། /ཉོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཐང་

ནི་གསུབྷ་གྱི་ཉེཥ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉེཥ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རིདྷ་སྫོཐ་དེ་ཚུཡ་ལུདྷ་ནི།

ན་གསུབྷ་གྱི་རྩ་ཕ་ཟདི་ཆང་ཨིདྷ།

(ཁ) ཉོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་གོ་

/ཉེ་ན་སུབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ། ངག ཡིཐ་

ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

གསུབྷ་གྱི་ཉེཥ་ན། (ཐཔེ) ཉེཥ་ན་གསུབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཉོ་སྒྲུཕ། /ཉོ་སྒྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་བྷཁོ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་

ཕལགཥ་ན་ཕུར།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཅ་ར་ལུ་ལ་ཉོ་སྒྲུཕ་
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ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདུག
ཉོ་ཆ།

/ཉོ་ཆ/

དྷངཥ་ན་ཆོ་གུ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཉོ་ཙྫོང་ཚུ་ཐ་རུཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཉོ་ཆཥ་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཉོ་ཆང༌། /ཉོ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) རིདྷ་སྫོཐ་དེ་ཉོ་

ཉོ་ཙྫོང་རྩིཥ་ཁྲ། /ཉོ་ཙྫོང་ཙི་ཊ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་

ཕའི་ཆང་། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཉོ་ཆང་ཟཐུང་ནི་

ཟབྲེར་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་རྩིཥ་ཁྲ་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་

ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

ཕཀོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཉོ་ཆཥ། /ཉོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཉོ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཉོ་ཙྫོང་གི་རྩིཥ་ཁྲ་ཚུ་ཁ་གཥར་ཕཀོཐ་དེ་

ནི་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཉོ་ཆ་ག་ཡ་ཏྫོ་རྐྱཕ་

ཕཝག་ཐགོ།

སྟེ་ཟཕག་ཐྫོ་ག

ཉོ་ཥ། /ཉོ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ཉོ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ)

ཉོ་ཏྫོ། /ཉོ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཉོ་ནི་ཐང་ཉོ་ཉོཛྷ་

ང་ཧ་རྟག་ཡ་ཙྫོང་ཉོ་ཥ་ཙྫོང་ཁང་ཟདི་དྷང་ཨིདྷ།

གི་ཏྫོ་ཡིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཉོཛྷ་ཐ་ཉོ་ཏྫོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་

ཉོ་ཡྫོགཥ། /ཉོ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ཉོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཐགོ།

ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཅ་ར་དེ་ཚུ་ཉོ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཉོ་ཟདྲེདྷ། /ཉོ་ཌེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཙྫོང་ཉོ་

ང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཉོ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི་ག་འང་མེཐ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་བྷང་

ཉོག /ཉོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཕཏུཕ་མི་ཕཅཟ་ཟེཡ་

ལྫོཥ་ཅིག་ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་རཥ་ཉོ་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་དེ་

ཕའི་བྷ་ཟགྲིགན། (ཐཔེ) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ཉོག་

ཟཕག་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཟཏྫོདྷ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཉོ་ཕུ་ཕམྫོང་ཕུ། /ཉོ་ཕུ་མྫོང་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཚུ་

/ཉོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཟཚྫོར་ནི།

ཉོ་ཙྫོང་ཟཏཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷག་ཙྫོང་ཚུ་ཉོ་ཕུ་

(ཁ) ཉོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་རིབྷ་ཉོག་

ཉོ་མི། /ཉོ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཏི་རཱི་སྫོཐ་དེ་ཅ་ར་ཐང་

ཉོག་ཟཏྫོདྷ།

ཕམྫོང་ཕུ་རྩ་རཥ་ཡ་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང༌།

ནུག

ཙྫོང་ཚུ་ལུདྷ་ཟཕག་མི། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཙྫོང་

/ཉོཟྫོ་ཏྫོཥདྷ/ (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཕཏུཕ་

མི་ཕཅཟ་ཟེཡ་བྷ་ཟགྲིགན་ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཉོག་

ཉོ་མི་ག་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཥ་ཞིང་ཟདི་གི་ཝྫོཡ་རཥ་ཉོག་

ཉོ་ཕམྫོང༌། /ཉོ་མྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཚུཡ་ཉོ་ནི་

ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ།

ཐང་པཡ་ཕམྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཁྲོབྷ་

ཉོག་ཏྫོདྷ།

ཁ་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

/ཉོ་ཏྫོཥདྷ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཉོག་ཟཏྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཉོག་ཏྫོདྷ་ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

ཉོ་ཙྫོང༌། /ཉོ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཉོ་

ཅ་ར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ཝྫོཡ་རཥ་ཉོག་ཏྫོདྷ་ཡི།

ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཐང་ཞ་ཟཐུང་གི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཉོག་རྡུང་།

466

/ཉོ་རྡུང/

(བ) (ཐ) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གང་
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རཱིང་ཅིག་གུ་མི་ཕཏུཕ་མི་ཕཅཟ་ཟེཡ་ཉོག་ཕལཐ་

ན་ཟཏྫོཕ་ནི་ལཱི་ཕཀག་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

ཕཀོཐ་ནི། (ཁ) ཉོག་རྡུང་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁོང་

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ཅདྷ།

གཉིཥ་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཉོག་རྡུང་ཐྫོ།
ཉོག་ཕརྡུང་།

/ཉོ་རྡུང/

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཉོག་རྡུང་ཐང་

ནའི་གཏི་མུག་ཅདྷ་ཅིག། (ཐཔེ) ཉོདྷ་བྷྫོང་ཅདྷ་གྱི་མི་
ཚུ་ཕཏུརཛྷ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

གཞང་ནི་དྷང་བྷང་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་ཉོག་ཕརྡུང་ནི་བྷཥ།
/ཉོ་རྡུང/

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་ཕདུཐ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཉོག་རྡུང་

འྫོཐ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་རྒྱུ་ ང་རྒྱར་ཐང་ཕྲག་ཐྫོག་
ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷ་རིག་ན། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

(མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ཚུ་ཞི་ནིའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ།

ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་དྷང་ཟབྲེར་གཎྫོགཥ་མེཐ་ཟེཡ་

ཉོདྷ་ཤེཥ་ཀྱི་སྒྲིཕ་ན།

ཕའི་རག་ཁྱེཡ་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ལབྷཥ་སྲུང་ཉོག་
/ཉོ་རྫིང/

ཉོཕ། /ཉོཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁབྷཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཟཕཐ་ནི།
ཉྭ། // (མིང) (ཆོཥ) རྐང་ནའི་བྱིབྷ་ཏག

ཆ་ཟདི་གིཥ་ཉོག་ཟཛིང་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་བྱུང་ཡི།

ཉྭ་ཁུག

ཉོག་ཟཛིདྷ། /ཉོ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ཐང་

(ཆོཥ) རྐང་བྷའི་སྒྱིཐ་ཏག

་ཁུ། (མིང)

ཉྭ་ཟགྱུཡ། /་སྒྱུཡ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་རྩ་ཚུ་

ཏྫོཕ ་ལྫོཡ་ཚུ་གི་ཟཛིང་ཁ། (ཐཔེ) ཉོག་ཟཛིདྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཧ་རྟག་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཕསྐུབྷ་ནི་ཐང་ཕསྣཡ་ནི་ར་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ཕཅུང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་དེ་ནཱ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་བྷགྱོགཥ་

ཉོག་ཕལཐ། /ཉོ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གང་

ན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཟདི་གིཥ་རྐངབྷ་ཉྭ་ཟགྱུཡ་ཏྫོཕ་སྟེ་

རཱིང་ཅིག་གུ་མི་ཕཏུཕ་མི་ཕཅཟ་ཟེཡ་སཕ་ནི་ཕཅཟ་

ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཕགོ་ཕཀྲབྷ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་

ཉྭ་སྟི།

ལཱི་མི་ཚུ་གིཥ་ཉོག་ཕལཐ་ཕཀོཐ་ནུག

/་ཏི/ (མིང)

ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཅིག

ཉོདྷ། /ཉོཥདྷ/ (བ) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་དྷ་ཕཅུག་ནི།
/ཉོཥདྷ་ཌིཕ/

(ཆོཥ)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཟཆབྷ་བྷ་

ཚུགཥ་ནཡ་སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་

ཉོདྷ་སྒྲིཕ།

/ཉོདྷ་ཤེ་ཀི་ཌི་ན/ (མིང)

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་སྒྲིཕ་ན་ཐང་ཤེཥ་བའི་སྒྲིཕ་ན་

མེཐ་རག་ཁྱེཡ་ཟདི་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག
ཉོག་ཟཛིང་།

(མིང)

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ། /ཉོཥདྷ་བྷྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་ཉོག་ཕརྡུངཥ་ནུག
/ཉོ་མེ་ར་ཁེཡ/

/ཉོཥདྷ་བྷྫོང་པེ་རྡུཥ/

(ཆོཥ) ཕདུཐ་ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཉོག་ཕརྡུངཥ་ཡི/ནུག

ཉོག་མེཐ་རག་ཁྱེཡ།

(མིང) (རྫོང) སྡུག་

ཕསྔར་ཅདྷ་ཐང་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་

ཟདྲ། (ཁ) ཉོག་ཕརྡུང་ནི། (ཐཔེ) ཆུའི་གཡུཡ་ཕ་
ཉོག་ཕརྡུངཥ།

/ཉོཥདྷ་བྷྫོང་ཅེདྷ/

གདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་

/སྙེདྷ/

(ཆོཥ) རྐང་ནའི་རྒྱ་ལུཕ་གུ་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) གདྷ་ཟདི་ཥ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

སྒྲིཕ་ན་སེཡ་སྣ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟྫོག་གིཥ་ཏཡ་
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གག

(རྫོང) རྟཥ་ཏག་གིཥ་ཕྱེ་ཟཏག་

/རྙཟ/ (མིང)

སྦེ་ཕག་ལག་རཥ་བྷཡ་གསེག་སྐོཡབྷ་སྦེ་ཐཔྱངཥ་

ཏག་དྲང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྟཥ་ཏག་གིཥ་ཕྱེ་ཟཏག་
ཏག་གག་ཅི།
གདྷ་དུག

/སྙེདྷ་དུག/

གདྷ་དྷཐ།

/སྙེདྷ་ནཱུ/

ཏེ་ཕཀཕ་ནིའི་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་རྫོང་དྷང་
ཟགྱོཛྷ་ཐ་གཟ་ཡཥ་ཕཀཕ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕམདྷ་དུག

གཟ་རཱིཥ། /རྙ་རཱིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ལག་ཀོ་ཁཡ་

(མིང) (ཆོཥ) ལག་ཀོ་ཐང་

འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ། (ཐཔེ) རྫོཕ་རིར་ཏེ་ཁོ་གི་གཟ་རཱིཥ་

ཨོར་ཀོ་ཚུ་ནཱ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་གདུག་དྲགཥ་ཅིག
གདྷ་རྭ།

/སྙེདྷ་ཡ/

ཆག་ཥྫོང་ནུག

(མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་གདྷ་གྱི་

གཟ་ལ། /རྙ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) ལག་ཀོའི་ལ།

རྭཛྷ། (ཐཔེ) གདྷ་རྭ་གིཥ་དྷཐ་གཞི་ཞི་ནི་ལཱི་པདྷ།

གཟ་ཤིང༌། /རྙ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་རྨྫོ་ཕའི་

གདྷ་ཥ། /སྙེདྷ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་ཟདྲྫོག་སི་སི་

སྐཕཥ་གླང་གི་ལག་ཀོ་ཁཡ་ཕཀར་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག

ཅིག (ཐཔེ) གདྷ་ཥ་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་ཡང་རྐྱངབྷ་

(ཐཔེ) གཟ་ཤིང་གིཥ་གླང་གི་ལག་ཀོ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ཐ་

གཅིག་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནུག

གཟ་ཕ། /རྙ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་ལག་ལཱི་སཕ་

གཟ་ཤིང་གང་། /རྙ་ཤི་གང/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་རྨྫོ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཤིང་གཟ་ཕ་ལཱི་

ཕའི་སྐཕཥ་གླང་གི་ལག་ཀོ་ཁཡ་ཕཀར་ནིའི་རག་ཆ་

ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

གཟ་ཤིང་གཅིག་གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ང་

གཟ་ལ་ཕམདྷ་ནྫོ། /རྙ་ཋི་ཙེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་

རཥ་གཟ་ཤིང་གང་གི་ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ཐ།

ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ཐང་ན།

གཟ་ཤིང་ཟཛིདྷ། /རྙ་ཤིང་རྫིདྷ། (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་

གཟ་རྒོཐ། /རྙ་རྒོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་མི་

གྱི་རི་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གཟ་རྒོཐ་ལུ་ལ་

གཉིཐ། /རྙི/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་

ཅིག་ཡ་འྫོཐ།

ཨིདྷ་རཱིང་ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་ངར་ཟཙྫོ་སྦེ་ར་ནི་ཅིག

གཟ་ཐནང༌། /རྙཟ་ནང/ (མིང) (རྫོང) བུ་རྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ར་ལ་གུ་གཉིཐ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཟཙྫོར་མི་གི་ཕཡ་དྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཐནང་ཟཕཐ་མི། (ཁ)

གཉིཐ་ཐཀྲོག

གཟ་ཐནང་ལཱི་ཐནང་ནྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གཉིཐ་ཐཀྲོག་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་

ཐནང་སྦེ་སྫོཐ་ཅི།

སྐཐ་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་སྟེ་གཉིཐ་ཐཀྲོག་དེཥ།

གཟ། /རྙཟ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།
/རྙཟ་རུ/ (མིང)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་

སྟེ་ར་ཕའི་སྐཕཥ་ཕཡ་དྷ་རཥ་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ)

ཁོང་གཉིཥ་ཕཡ་དྷ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་གཟ་

གཟ་ཡཥ།

/རྙི་ཊོ/ (བ)

གཉིཐ་ཐཀྲོགཥ།

(རྫོང) ཕཀཕ་ནཱུ་གི་ཙཕ་

/རྙི་ཊོ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) གཉིཐ་

ཐཀྲོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཉིཐ་ཐཀྲོག་ཡི/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་
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གིཥ་ང་གཉིཐ་ཐཀྲོགཥ་ཡི།
གཉིཐ་ཁུག

/རྙི་ཁུ/

རྐྱཕ་སྟེ་དྲེགཥ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

གཉིཐ་ཟཐིཕ། /རྙི་ཐིཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རཛྷ་ཐ་གཉིཐ་ཤུགཥ་སྦེ་ཡ་རྫོག་ནི། (ཁ) གཉིཐ་

གཉིཐ་སྡུག་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐ་རིཥ་ལཱ་

ཁུག་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐ་ཟཕཐདྷ་

ཤུགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་གཉིཐ་ཟཐིཕ་ཆི་ནུག

གཉིཐ་ཁུག་ཐྫོ།

གཉིཐ་ཟཐྫོཐ།

གཉིཐ་སྒྲ། /རྙི་སྒྲ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉིཐ་རྫོག་ནའི་

བྷཥ།

གཉིཐ་ལྕི་དྲགཥ། /རྙི་ཅི་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་

གཉིཐ་མེཐ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ག་དེ་ཅིག་ཐཀྲོགཥ་རཱིང་གཉིཐ་ཙྫོཡ་ནི་

(རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་བྷ་

ར་རཱིང་གཉིཐ་མེཐ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག

བྷཥ།

གཉིཐ་མེཐ་དྷཐ།

གཉིཐ་སྟུག་དྲགཥ། /རྙི་ཏུ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཉིཐ་ལྕི་

/རྙི་མེ་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་

བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ང་ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཉིཐ་སྟུག་དྲགཥ་སྦེ་
/རྙི་ཐེང་ཅི/ (མིང)

/རྙི་མེ/ (ཐབྱེ)

ཕཏུཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ང་ཡ་ ཝག་

མེཐན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གཉིཐ་ལྕི་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

གཉིཐ་ཐེངཥ་གཅིག

(རྫོང) ར་ཐགོ་བྷདྷྫོ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཉིཐ་ཟཐྫོཐ་ཆེ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་

སྐཕཥ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཐ།

རྫོག་མི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རྙི་རྫོཥ/ (མིང)

ཅིག་ གཉིཐ་མེཐ་དྷཐ་ཏྫོཕ་སྟེ་འྫོཐ།

གཉིཐ་སདྷ། /རྙི་སྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་ནིའི་

(རྫོང) གཉིཐ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ནིའི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཙཡ་གཅིག་རྫོག་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་ཙྫོཡ་ཕའི་དུཥ་

གཉིཐ་སདྷ་ལུ་ལ་ཞ་སྟེ་ར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཡུདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡ་གཉིཐ་ཐེངཥ་གཅིག་ཟཕཐཛྷ་

གཉིཐ་ཙྫོཡ། /རྙི་ཙྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐ་དྷབྷ་རངཥ་ཥྫོ་ནུག

ར་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཉིཐ་ཥངཥ་ནི། (ཁ) གཉིཐ་ཙྫོཡ་

གཉིཐ་ཏར། /རྙི་ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐ་ལྫོ་རཥ་གཉིཐ་

ར་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་རཥ་ལྷག་སྟེ་གཉིཐ་རྫོག་ནི་ཅིག

ཙྫོཡ་ཐྫོ།

(ཁ) ཉིཐ་ཏར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་

གཉིཐ་རབྷ། /རྙི་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་སྟེ་

ཁཡ་བྷ་ར་ཕཡ་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་གཉིཐ་ཏར་ཐྫོ།

ར་ཕའི་སྐཕཥ་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཕག་ཆགཥ་ཀྱི་སྣང་

གཉིཐ་སྡུག་རྐྱཕ། /རྙི་རྡུ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཕ་ལཡ་ཏེ་ཐངོཥ་སུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་སེབྷཥ་གའྫོག་ཕཀོརཛྷ་དྲགཥ་

བྷཐང་ནུཕ་བྷྫོ་གཉིཐ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་བྷཏྫོང་

ནི་ཟདི་གིཥ་ངར་ཟཙྫོ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ནི། (ཁ) གཉིཐ་སྡུག་

ཅི།

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཐ་རུཥ་གཉིཐ་སྡུག་

གཉིཐ་ཥངཥ། /རྙི་ཥང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)
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གཉིཐ་རྫོག་སྟེ་སྫོཐ་ཥ་རཥ་ཥངཥ་ནི། (ཁ) གཉིཐ་

མི་ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གཉིཐ་
ཥངཥ་ནུག

གཉིཐ་ཥཐ།

/རྙི་སེ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཉིཐ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཉིཐ་

/རྙི་སུང/

གཉིཥ་ཀྱི་སྐརཛྷ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་
ཟདི་ལཱི་ཕག་ཟགྱེཐན་གཉིཥ་སྐར་སྦེ་དྲངཥ་ནུག

གཉིཥ་སྐརབྷ། /རྙི་ཀེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཞི་ཕའི་ཐནྫོདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཉིཐ་སྡུག་

ཁག་ཚུ་རཥ་ཕཀཕ་ནཱུ་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་ཐནཟ་རྟགཥ་

རྐྱཕ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) གཉིཐ་སྲུང་

ཏྫོཕ་ནའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ཝང་ཟདི་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དྷཐ་གའྫོགན་ཚུ་ར་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་

གཉིཥ་སྐརབྷ་གི་གོ་གདྷཥ་ཏྫོཕ་ནུག

གཉིཐ་སྲུང་ཐྫོ།

གཉིཐ་ཕསྲུང་།

/རྙི་སུང/

གཉིཥ་ཆ་ཡ། /རྙི་ཆ་ཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

གཉིཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཉིཐ་སྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཉིཐ་ཕསྲུང་ནི། (ཐཔེ)

ཧན་ཐང་ཧའི་གཉིཥ་ཆ་ཡ་གཞུང་གའྫོག་དྷང་ཨིདྷ་

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་གཉིཐ་ཕསྲུང་ནིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟདི་ང་ལཱི་

བྷཥ།

པྫོག་སྟེ་འྫོཐ།

གཉིཐ་ཕསྲུངཥ།

/རྙི་སུང/

གཉིཥ་སྐོཡ།

(རྫོང) སྐོཡ་ཐེངཥ་

རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕཐ་རཱིང་གླང་ཟབང་མི་ཟདི་ཟཙྫོར་བྷ་ཏྫོཕ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཝག་ཅིག་གཉིཐ་ཕསྲུངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག
/རྙི་སུང་མི/

/རྙི་ཀོཡ/ (ཐབྱེ)

གཉིཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རི་ཟདི་གཉིཥ་སྐོཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཉིཐ་སྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཉིཐ་ཕསྲུངཥ་ནུག/ཡི།
གཉིཐ་སྲུང་མི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཉིཥ་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

གཉིཥ་སྐར། /རྙི་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) མི་གཅིག་ལཱི་མི་

གཉིཐ་སཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གྱང་ནི་ཟདི་གིཥ་
གཉིཐ་སྲུང་།

/རྙིཀུ/

སྫོཐན་བྷཥ།

ཙྫོཡཛྷ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)
གཉིཐ་སཕ་ཐྫོ་ས་རུ།

གཉིཥ་ཀུ།

(རྫོང) གཉིཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

(ཐཔེ) ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་ཀུ་ག་ནི་ཕ་ཟཆབྷ་སྦེ་

ཁྱོཐ་སྐཐ་ཤུགཥ་སྦེ་བྷ་རྐྱཕ་ཧ་ལཱི་གཉིཐ་ཥཐ་ཐྫོ།
/རྙི་ཥཕ/

/རྙི་ཀ/ (ཁྱཐ)

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་གཉིཥ་ཀ་ག་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་སྫོ།

ཙྫོཡ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) གཉིཐ་ཥཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)
གཉིཐ་སཕ།

གཉིཥ་ཀ།

གཉིཥ་ལཕ། /རྙི་ཎཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གཞི་གཅིག་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་

ཁག་གཉིཥ་ཀྱི་རྩིཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཐང་ཕལཕ་ནི་ཅིག

བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷཐན་གི་

(ཐཔེ) ཁང་མིག་དྷང་གཐདྷ་གཉིཥ་ལཕ་རྐྱཕ་སྟེ་

གཉིཐ་སྲུང་མི་ཁྱོཐ་ཨིདྷ་དྷ།

ཕཝག་ནུག

གཉིཥ། /རྙི/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕུཐ་རྫོག་

གཉིཥ་ཟཐུང་།

གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་

/རྙི་ཐུང/ (མིང)

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གླངབྷྫོ་ཆེ།
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(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རི་
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གཉིཥ་དུབྷ། /རྙི་དུབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

ཕའི་རི་བྷ་ན་གཉིཥ་གུ་པྫོག་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་བྷྫོ་

པྫོག་ཅིག་གིཥ་ཤིང་གཉིཥ་དུབྷ་རྐྱཕ་ཕཎང་ཐ་ནུག

གཉིཥ་པདྷ། /རྙི་ཕེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཝདྷ་

ནའི་དུབྷ་ཙདྷ་གཉིཥ་སྦེ་ཕཎྫོག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གྱི་
གཉིཥ་ལྡདྷ།

/རྙི་དེདྷ/ ༡. (མིང)

གིཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་རཥ་ཧང་གཉིཥ་ན་ཏྫོདྷ་ཡི།

(ཆོཥ) ཚེ་ཙཐ་རྫོ་

གཉིཥ་ཆ་ཡ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

གྲངཥ་ཟབུབྷ་ཕརྒྱཐ་ཐང་དྲུག་ལ་ཕཞི་སྟྫོང་སྫོཐ་

རཱིང་ཡང་གཝདྷ་གཉིཥ་པདྷ་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་

ཚུགཥ་ནའི་དུཥ་ཅིག (ཁ) སྐར་ཕཞང་རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་

ཐགོ།

གསུབྷ་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟྫོཐ་སྲུང་བྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ལཱི་མི་

གཉིཥ་ཟབྱེརབྷ། /རྙི་སྦྱེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཉིཥ་

ཚུ་གིཥ་ཆོཥ་ཐང་དྷྫོཡ། ཟཐྫོཐ་ན་ཐང་ཕདེ་ཕ་ཕཞི་

གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་ཆ་གཉིཥ་བྷཡ་བྷཥ་ཥྫོངབྷ་རཥ་ཆ་གཉིཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) ངེ་གི་གོ་ཟདི་ཁྲ་གཉིཥ་ཟབྱེརབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་

རྫོངཥ་སྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཟེཡ་དུཥ་དེ་ལཱི་གཉིཥ་སྐར་

བྷཥ།

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།
༢. (ཁྱཐ)

གཉིཥ་མེཐ།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁཕ་ཟདི་དྷང་སྐྱེཥ་ཏེ་སྐར་ཕ་ཕཞང་ནུག
/རྙི་རཕ/

གཉིཥ་ཕརྩེགཥ། /རྙི་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གི་

(མིང) (རྫོང) རྫོག་ལཕ་ཐང་

ལག་ལཱི་གཅིག་ཕཀར་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་གཉིཥ་ལྡཕ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནིའི་ཡང་
ཐཕང་མེཐ།

གཉིཥ་དྷག

/རྙི་དྷཟ/ (མིང)

(རྫོང) གཉིཥ་སྦེ་མེཐ་མི་

ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་གོངབྷ་ལཱི་ཁ་ཞེ་གཉིཥ་མེཐ་ཀྱི་སྒོ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་

གཉིཥ་ལྡཕ།

/རྙི་མེ/ (ཐབྱེ)

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་པྫོ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་གོ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་
རྐྱཕ་སྟེ་གྱོདྷབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་

གཉིཥ་ཚིག /རྙི་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ཐང་ནྫོའི་

རཥ་སྨེ་ཕ་ཐགུ་སྦེ་ཕལཐ་ནའི་གྲཥ་རཥ་དྷང་

དྷང་གསེཥ་མིང་བྷཏཟ་ཐག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་སྨེ་ཕ་གཉིཥ་དྷག་ཨིདྷ་

གཉིཥ་ཟཛིདྷ། /རྙི་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུང་ཕ་ཡུར་

བྷཥ།

ཐང་ཟཛིདྷ་ན་སེབྷཥ་གཉིཥ་སུ་ཕཟུང་ཕའི་རྣབྷ་ནཡ་

གཉིཥ་སྣང༌། /རྙི་སྣང/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་

རྟྫོག་ན།

ཟཁྲུར་སྣང་ལཱི་ཕྱིའི་ཡུར་ཐང་དྷང་གི་སེབྷཥ་གཉིཥ་

གཉིཥ་ཞིཕ། /རྙི་ཞིཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་གཉིཥ་

སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་ཅིག

གཅིག་ཁཡ་ཕདེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཝག་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཉིཥ་ན། /རྙི་ན/ (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གོ་རིབྷ་

(ཐཔེ) གོ་ར་ཚུ་གཉིཥ་ཞིཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ཐགོ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་འཡ་རཥ་བྷཡ་ཕརྩི་

གཉིཥ་རྫོཡ། /རྙི་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་གི་ཐངུར་
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ཀྲབྷ་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་གཉིཥ་

གཉེདྷ་རྐྱཕ།

མིདྷ་ཟདུག

གཉེདྷ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཧེ་བྷ་

རྫོཡ་ཚུ་ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཆེདྷབྷ་ཅིག་ཡ་བྷཏྫོང་ནི་
གཉིཥ་ལཐ།

/རྙི་ཤེ/ (མིང)

(རྫོང) ཕརྗོཐ་ཐྫོདྷ་ཆ་ཙང་

རཥ་གཉེདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
གཉེདྷ་ཟཁོཡ།

སྐཕཥ་ལཱི་ལཐ་གཉིཥ་སྦེ་ཟཐེདྷ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཉེདྷ་ལབྷཥ།

གཉིཥ་སུ་མེཐ། /རྙི་སུ་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་

གཉེདྷ་གྲོགཥ། /སྙེདྷ་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་རྐྱཕ་

རྐྱཕ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཐང་པྫོ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) གཉེདྷ་གྲོགཥ་

(ཆོཥ) ཕཅོ་ཁ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་

སྦེ་སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁ་ཟབར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཡང་ཕཞིདྷ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཉུག་བྷའི་གདྷཥ།

སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ།

གཉེདྷ་གླུ། /སྙེདྷ་གླུ/ (མིང) (རྫོང) བང་ཕཐ་ཀྱི་ཚུར་

(མིང) (ཆོཥ) གདྷཐ་

/སྙུ་མེ་སྣེ/ (མིང)

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་གཉེདྷ་གྱི་ཚུར་སྦེ་

ཟཐེདྷ་ནིའི་ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་རྩང་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) ཧ་རྟག་ཡ་

བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་རྩང་བྷྫོ་གཉེདྷ་གླུ་ཅིག་གཎང་ཐྫོ།

གཉེདྷ་སྒྲིག /སྙེདྷ་སྒྲི/ (བ) (ཐ) (རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་

གཉེ་བྷ། /རྙེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) པྫོཛྷ་དྷང་གི་རྒྱུ་བྷ་
ཐཀཡནྫོ།
གཉེདྷ།

/རྙེདྷ/ ༡.

གཉེདྷ་གྲོགཥ་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ)

གཉེདྷ་སྒྲིག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་པབྷ་གིཥ་

(མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

གཉེདྷ་སྒྲིག་བྱིདྷ་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།

དྷང་མི་པྫོག་མི་ཐང་ཐགྲ་བང་ཕཐ་མེདྷ་ནའི་མི། (ཐཔེ)

གཉེདྷ་ཉེ་དུ།

ཐགྲ་ཕ་ཟདི་གཉེདྷ་ཡ་ཐགཟ།
/རྙེདྷ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཕཞཟ་ཙང་

ལབྷཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཅོཥ་གདྷང་ནུག

ཐནཟ་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ།

/སྙེདྷ་ཋིབྷ/

ཕདེ་ཏཕཥ་ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་ལབྷཥ། (ཐཔེ) གཉེདྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

/སྙུ་མེ་ཐྫོཥདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་གཉེདྷ་

གཉེདྷ་ཟཁོཡ་ག་ཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཐགོ།

གཉུག་བྷའི་ཐྫོདྷ།

/སྙེདྷ་ཁོ/

གྲོགཥ་ཐང་དེའི་སྤུདྷ་ཆ་ཐང་གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཀྱི་རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ཐ་གཉིཥ་ལཐ་རྐྱཕ་

/སྙུ་བྷ/ (མིང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཕཞཟ་ཙང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ)

ཅིག་རྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཐང་ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཚུའི་

གཉུག་བྷ།

/སྙེདྷ་ཅཕ/

/སྙེདྷ་ཉེ་དུ/ (མིང)

(རྫོང) གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་གཉེདྷ་ཉེ་དུ་ལུ་ལ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཚེ་གཅིག་ལཱིཥ་གཅིག་

གཉེདྷ་ཉེཛྷ། /སྙེདྷ་ཉེཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རིགཥ་ཕརྒྱུཐ་

གྲོགཥ་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་

རཥ་ཕརྟེདྷ་ནའི་དྷང་མི་ཐང་ཉེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུ་ལཱི་

ཟདི་གཉེདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ངེ་གི་གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
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གཉེདྷ་ཕཎགཥ།

/སྙེདྷ་ཎཟ/ (བ)

ཁ་ཐུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་གཉེདྷ་ཕྫོགཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་གཉེདྷ་གྲོགཥ་སྦེ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ)

ལཱི་ཆགཥ་ཞེདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

གཉེདྷ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཆུང་

གཉེདྷ་ཟབྲེར། /སྙེདྷ་སྦྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་བྷཐུདྷ་

ཀུ་རཥ་ཡ་གཉེདྷ་ཕཎགཥ་ཡི་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།
གཉེདྷ་སྟྫོདྷ།

/སྙེདྷ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

(རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་

(ཐཔེ) ངེ་གི་གཉེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་དུཥ་སྟྫོདྷ་དྷང་ཁྱོཐ་འང་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་གཉེདྷ་གྲོགཥ་སྦེ་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་

བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་ལྫོག་ས་རུ།

ཐགཟ་སྟྫོདྷ། (ཐཔེ) གཉེདྷ་སྟྫོདྷ་ཟདི་གཞཟ་སྐཡ་

གཉེདྷ་ཟབྱེར། /སྙེ་སྦྱེ/ (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་ཟབྲེར་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་དྷང་ཕརྩི་ཐགོ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གཉེདྷ་ཟབྱེར་གྱི་སྐོཡ་རཥ་

གཉེདྷ་ཏབྷ། /སྙེདྷ་ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་

པབྷ་ལཱི་སཕ་ཅི་ག

ཟདུདྷ་ཥ་རཥ་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ལཱི་གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཨིདྷ་
ནའི་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ལཱི་གདྷང་ཕའི་རག་ཁྱེཡ། (ཐཔེ)

གཉེདྷ་བྷཐུདྷ།

/སྙེདྷ་ཐུཥདྷ/ (མིང)

གཉེདྷ་ཟདུདྷ།

/སྙེདྷ་སྡུཥདྷ/

(རྫོང) གཉེདྷ་སྫོཡ་

/སྙེདྷ་ནྫོ/

(མིང) (རྫོང) མི་རིགཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཉེདྷ་ཙདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ག་ཏེ་
ཟགྱོ་རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ་ཕཥ།
གཉེདྷ་ཟླ།

གཉེདྷ་ཡིག /སྙེདྷ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་རྐྱཕ་ཐ་

(མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་སྫོཡ་

ཕཡ་དྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཐནང་ཕཝག་ཏྫོག་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཕའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) གཉེདྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཕཡ་དྷ་

ཐ་གཉེདྷ་ཐནང་སྒྲིང་སྒྲི་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
/སྙེདྷ་ཆོ/

(རྫོང) གཉེདྷ་སྫོཡ་ཟཕཐ་

ཟདི་ནཐ་བྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཕཐཛྷ་ཐ་གི་ཟཚྫོབྷཥ་ཐནང་། (ཐཔེ) གཉེདྷ་རྐྱཕ་
གཉེདྷ་ཕྫོགཥ།

/སྙེདྷ་ར/ (མིང)

མི་པྫོ་བྷྫོ་གང་རཱིང་ཅིག (ཐཔེ) ཕཀྲ ་ཤིཥ་ཀྱི་གཉེདྷ་ཟླ་

(མིང) (རྫོང) ཁ་གདྷྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/སྙེདྷ་ནང/

(རྫོང) གཉེདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་

གཉེདྷ་ཙདྷ། /གཉེདྷ་ཚེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་ཉེཛྷ་

(ཐཔེ) མེའི་གཉེདྷ་ནྫོ་ཆུ་ཨིདྷ།

གཉེདྷ་ཐནང་།

/སྙེདྷ་རྗོཡ/ (མིང)

ཕརྩིཥ་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) གཉེདྷ་ཟདུདྷ་སྦེ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་
གཉེདྷ་ནྫོ།

གཉེདྷ་སྫོཡ།

གཉེདྷ་སྫོཡ་གྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཟདི་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་

ཕདུདྷ་ཐང་ཕརྒྱཐ་དེ་ཅིག་གཉེདྷ་ཉེཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་འྫོཐ་མི་
ཐགོ།

(ཆོཥ) གཉེདྷ་སྒྲིག་ཐང་

ཕཞཟ་ཙང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

གྱི་བྷཐུདྷ་སྒྲིག་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷང་མི་ཚུ་གཉེདྷ་
བྷཐུདྷ་སྒྲིག་ཐགོ།

/སྙེདྷ་སྡེཕ/ (མིང)

ཟདྲ།

གཉེདྷ་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཉེདྷ་ཏབྷ་ཨིདྷ་ཅིདྷ་མིདྷ་
ཅིག་ཕཎྫོག་ཐགོ།

གཉེདྷ་སྡེཕ།

གཉེདྷ་ཡིག་ཕཞྫོ་སྟེ་རྐྱཕ་སྫོར་འང་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་ཉེཛྷ་གི་

གཉེདྷ་རབྷ།
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/སྙེདྷ་རབྷ/ (མིང)

(རྫོང) གཉེདྷ་རྐྱཕ་
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ཕཏུཕ་ཐང་མི་ཕཏུཕ་ཕལ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐང་ང་

ཙང་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་སྦེ་ཟདུག

གཉེཡ། /སྙེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རིགཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་རཥ་གའྫོགན། (ཐཔེ)

གཉེདྷ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

གཉེཡ་གའྫོག /སྙེཡ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་གྱི་

ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག
གཉེཡ་ཁ།

/སྙེཡ་ཁ/ (མིང)

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

གཉེཡ་གའྫོག་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཉོ་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཆོཥ) ཐྫོ་ཐབྷ་ཐང་ཕཐག་

གཉེཡན། /སྙེའེན/ (མིང) (རྫོང) གཉེཡ་ན་ཐང་ཟདྲ།
(ཁ) མི་གཉེཡན། ཞ་ཟཐུང་གི་གཉེཡན། (ཐཔེ)

གཉེཡ་ཆེདྷ། /སྙེཡ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཆ་ཐང་གཉེཡ་

གཉེཡན་གིཥ་ཆུབྷ་བྱེ་ཁཡ་ཟཇར་ཏེ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཙང་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ)

གཉོཥ།

ཧེ་བྷ་རྫོང་གཞི་ཁག་ཚུ་དྷང་གཉེཡ་ཆེདྷ་ཟེཡ་རྫོགཥ་

/སྙོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་རཱིཥ་ཅིག་གི་

མིང་། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྫོཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

སྦེ་ཕསྐོ་ཕཝག་གདྷང་སྫོར་ཟདུག

བྷདྷ་འྫོཐ། /སྙེདྷ་འྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་གྲོང་

གཉེཡ་ན། /སྙེཡ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ཐང་

ཁྱེཡ་ཆེདྷ་ནྫོ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཏཕ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་ལཱི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) བྷདྷ་འྫོཐ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཞུགཥ་

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་གཉེཡ་ན་རཥ་བྷཡ་སང་གང་ལུདྷ་ཟཕག་

གདྷཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

ལྫོག

བྷབྷ། /སྙབྷ/ (བ) (རྫོང) ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/སྙེཡ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཕཐག་

(ཐཔེ) རྟྫོགཥ་ན་ལྷ་ཐང་བྷབྷ་རཱིང་སྫོཐ་ན་མི་ཐང་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཧ་ལཱི་གཉེཡ་ན་

ཕསྟུདྷ་ཐགོ།

ཅིག་གི་ཥ་སྟྫོང་ཟདུག

བྷབྷ་སྐྱེཥ།

གཉེཡ་བྷ། /སྙེཡ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

བྷབྷ་ཟཁུཡ།

ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་གཐྫོང་ཐང་གཟུགཥ་ཁའི་ལ་ཚུ་

/སྙབྷ་ཁུ/

སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐིག་ཟཐེདྷ་ཟཐེདྷབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

བྷབྷ་ཟགྲོགཥ།

རྒཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཟདི་གཉེཡ་བྷ་གིཥ་གང་ཥྫོ་ནུག

(ཆོཥ) ཧ་ལཱི་བྷཚེ་བྷ།

/སྙབྷ་ཀེ/ (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) ཅོག་ཟཏཐན་

/སྙབྷ་སྒྲོ/

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཆ་ཡྫོགཥ་

སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི་ཅིག

/སྙེཡ་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་རླུང་བྷ་

བྷབྷ་གཅིག /སྙབྷ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཟཕུཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་

ཐང་ཟདྲ།

གཉེཡ་བྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་བྷབྷ་གཅིག་ཕལར་ཕཡ་

གཉེཡ་ཙང༌། /སྙེཡ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་གི་

ཟགྱོ་གེ།

རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕུགཥ་དྷང་གཉེཡ་

བྷབྷ་ཆུང་།
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/སྙབྷ་ཆུང/ (མིང)

(རྫོང) བྷ་ཆུང་ཐང་
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ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷབྷ་ཆུང་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།
བྷབྷ་རྗེཥ།

/སྙབྷ་རྗེ/

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་སྫོཕ་གྲྭ་

(མིང) (ཆོཥ) བྷབྷ་གཝག་

ཟདི་དྷང་བྷབྷ་ཞ་བྷབྷ་ཟཐུང་སྦེ་སྫོཐ་ཅི།

ཐང་རྗེཥ་ཏྫོཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་

བྷབྷ་རཱིཕ། /སྙབྷ་རཱིཕ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་གིཥ་

ཏངཥ་ཅིག

གཅིག་ཁཡ་རཱིཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་

བྷབྷ་བྷབྷ། /སྙབྷ་སྙབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) འངཥ་ལྗིཐ་

ཡིག་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ཏཕཥ་ལཱི་ཟབྲུག་མི་འྫོངཥ་

ཐང་ལུགཥ་ཉེཥ། ཆེ་ཆུང་། སྤུཥ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཀྱིཥ་བྷབྷ་རཱིཕ་བྷཚཐ་གདྷང་།

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ག་

བྷབྷ་ཡྫོགཥ། /སྙབྷ་ཡྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་

ཅི་གི་ཏཐ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷབྷ་བྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་གི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷབྷ་ཡྫོགཥ་

བྷབྷ་ཟབྲེར། /སྙབྷ་སྦེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཟགདྷ་

གཝྫོདྷབྷ་ཚུ་ག་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་སྫོ།

ཁག་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཟཕཐ་

/སྙབྷ་ཡྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་བྷཏྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ག་ཡ་གིཥ་བྷབྷ་

བྷབྷ་གཅིག་སྫོཐདྷ་བྷབྷ་ཡྫོགཥ་བྷཏྫོང༌།། ཝག་

བྷབྷ་ཉིཐ་ཡེ་ཤེཥ།

/སྙབྷ་ཉི་ཡེ་ཤེ/ (མིང)

ཟཙར།།

བྷབྷ་དུ།

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) གཅིག་ཁཡ།

ཟབྲེར་བྷཚཐ་གདྷང་།

གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་དྷ་བ་བྷ་ལཱི་འང་ཕག་མི་

(ཆོཥ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག
/སྙབྷ་ དུ/

བྷཉེ། /རྙེ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) བྷཉེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)
བྷཉེ་ནི། (ཐཔེ) ཀོཛྷ་གུ་ཧུབྷ་ཐབུཡ་ཏེ་བྷཉེ་ཐགོ།

བྷབྷ་ན། /སྙབྷ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གྲིབྷ་ལྷྫོཐ་ཐང་ཙཐ་

བྷཉེཐ། /རྙེ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག
བྷབྷ་སྦྲགཥ།

/སྙབྷ་སྦྲ/ (མིང)

ཟཕུཡ་ཏེ་བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) བྷཉེཐ་ཐྫོ/དེཥ།

(རྫོང) གཅིག་ཁ་སྦེ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཐ་ལྫོ་ཀོཛྷ་བྷཉེཐ་ཐྫོ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ཡི་གུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

བྷཉེཥ། /རྙེ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཉེཐ་ཐང་ཟདྲ།

བྷབྷ་སྦྲགཥ་ཟཕཐ་དེ་གཎང་ཐྫོ།

(ཁ) བྷཉེཥ་ནུག/ཡི (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཀོཛྷ་ཟདི་ལུགཥ་

བྷབྷ་ཕཝག /སྙབྷ་ཕཝཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུགཥ་ཏིང་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་བྷཉེཥ་ནུག

ངེ་ཟཛིདྷ་རཥ་མི་གའྫོ་ཕའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་ལཱི་ཕྱིའི་

/རྙེ/ ༢. (བ) བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཐགཟ་ནི།

གཟུགཥ་ཕསངཥ་ཏེ་ཕག་གཉིཥ་པང་བྷཡ་ཕསྣྫོར་ཏེ་

(ཁ) བྷཉེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བབྷ་གདྷབྷ་

བྷབྷ་ཞ་བྷབྷ་ཟཐུང་།

བྷཉེཐ་གྲི། /རྙེ་གྲི/ (མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་ཟཕུཡཛྷ་ཐ་ལ་

ཕཝག་ནི་ཅིག

/སྙབྷ་ཞ་སྙབྷ་ཐུང/ (མིང)

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐུགཥ་བྷཉེཥ་ནུག

(རྫོང)

ཕཞཟ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་གཅིག་ཁཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་

ཕཎྫོག་ནིའི་གྱི་ཅུ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཝང་གིཥ་བྷཉེཐ་གྲི་
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རྣྫོཥ་ཕརཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཕརྙཕ། /གཟན/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) རྙཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཅུག་ཅུ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཟུགཥ་བྷཉེདྷ་ཁྱུག་

ཟདྲ།

བྷཉེདྷ། /སྙེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཀྲག་མེདྷ་ནཡ་ཟཇབྷ་

ཕརྙཕཥ། /གཟན/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྙཕ་ཐང་

ཁྱུག་ལྡེབྷ་ལྡེབྷ་ཟདི་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

རྙོཕཥ། /གཉོཟན/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རྙཕ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཉེདྷ་ཁུག /སྙེདྷ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྣབྷ་

རྙི། /རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བ་ར་

ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་གི་བྷཉེདྷ་ཁུག་ཟདི་

ཥྫོགཥ་ན་གཟུང་ནི་གི་ཧིང་།

ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

རྙི་ཤིང་།

བྷཉེདྷ་ལྕུག /སྙེདྷ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཇབྷ་ལྕུག་ཅུ་

རྙིང༌། /རྙིང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དུཥ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་ཥྫོང་འྫོཐ་

བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། /སྙེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཀྲག་སྦེ་

ནའི་ཅ་ཆཥ།

མེདྷ་ནཡ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀོ་ཏག་

རྙིང་དྲི།

ཟདི་བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

རྙིང་བྷ། /རྙིང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་
ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) བྷཁདྷ་སྫོཕ་

(རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཐགཟ་

ཆོཥ་གསུབྷ་གྱི་རིང་ལཱིགཥ་ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་སྔ་ཟགྱུཡ་

ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཀི་དེཕ་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་
བྷཉེཥ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།
ཕརྙ། /རྙཟ/ (བ)

བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར/

ཆེ་ཕ་དྲུག་ལྡདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྙིང་བྷ་
གི་རབྷ་ལཱི་ཟཇུག་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(རྫོང) ཡང་ལཱི་མེཐ་

རྙིང་བྷ་ན། /རྙིང་བྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་

ནཡ་གཝདྷ་རཥ་ཟཙྫོར་ནི། (ཐཔེ)ཕརྙ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

གསུབྷ་གྱི་རིང་ལཱིགཥ་ལཱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་མི། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཚུ་

ཕརྙ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
རྙང་དྷཐ།

/རྙང་ནཱུ/ (མིང)

ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

(རྫོང) རྙིངབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་དྲིབྷ།

རྙིང་ན། /རྙིང་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྙིངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་བྷཉེདྷ་བ་ག་ནི་
/རྙེ ་ལྫོ/ (ཁྱཐ)

/རྙིང་དྲི/ (མིང)

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཕགོ་ཟདི་རྙིང་དྲི་ཅིག་ཕཎགཥ་ནུག

བྷཉེདྷ་བ། /སྙེདྷ་བ/ (མིང) (རྫོང) བྷཉེདྷ་ཁུག་ཐང་

བྷཉེཥ་ལྫོཥ།

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐང་བ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧིང་ཕཞྫོ་ནིའི་ཤིང་།

ཐང་ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕ་ཆེ་ཕཥ།

/རྙི ་ཤིང་། (མིང)

རྙིང་བྷ་ན་ཚུ་ཆོ་གུ་གདྷང་དེཥ།

རྙིངབྷ། /རྙིངབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཆོཥ) ཆཕ་གཥང་ཕལར་

དུཥ་ཡུདྷ་ལུ་ལ་ཥྫོང་མི་ཅིག (ཐཔེ) པབྷ་ཚུ་གིཥ་

ཕསྒྲུཕཥ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་རྙིངབྷ་ཚུ་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་

རྙཕ། /རྙཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཅ་ར་ཥྫོགཥ་རགན་

ཁཡ་ཕམྫོང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕརྐྱང་ཞིདྷ་དྷ་སཕ་ནི།

/རྙིངབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷཥ་རིབྷ་ཐང་ཤེཥ་ཙཐ་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་གོངབྷ། (ཐཔེ)

(ཁ) རྙོགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཧ་ཕི་ཆུ་

ཐགོ།

སྙདྷ། /སྙེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུའི་

སྫོཕ་ཕྲུག་རྙིངབྷ་ཚུ་གིཥ་གཥཡན་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་སྟྫོདྷ་

ཟདི་བྷ་རྙོགཥ་ཤིག

རྙིར། /རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོའི་ཡ་ཎྫོ་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་གྱི་

རྣབྷ་ཅོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་གིཥ་སྙདྷ་གུ་

ལ།

གསེཡ་གྱི་སིདྷ་ཅུ་ཅིག་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟདུག

རྙིར་དྷཐ། /རྙི་ནཱུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོའི་ཕྱི་ཐང་དྷང་དྷའི་

/སྙེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

ལ་ལཱི་པྫོག་ནའི་དྷཐ།

བྷཆོཐ་ནའི་རྒྱ་གླིང་ཟདི་གསུང་སྐཐ་སྙདྷ་བྷཥ།

རྙེཐ། /རྙེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཏྫོཕ་ནི།

སྙདྷ་ཁུང་།

རྙེཐ་ཐཀཟ། /རྙེ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་

ཐྫོང་།

འྫོཐ་མི་ཅིག

འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་འྫོངཥ་གྲགཥ་

ནའི་རྙེཐ་ན་ཐང་ཕག་ཕྱིཐ་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་མི་གི་

ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་དྷང་སྙདྷ་

ཕཀུཡ་སྟི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་
རྙེཐ་ནཥ་རྙེཐ་ན།

/རྙེ་པེ་རྙེ་ན། (མིང)

ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) རྣབྷ་ཅོ་གི་

སྙདྷ་གྲགཥ། /སྙེ་གྲ/ (མིང) (རྫོང) ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཐང་

རྙེཐ་ཕཀུཡ། /རྙེ་ཀུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབུར་ཕ་ཚུ་ཏྫོཕ་

ཅིག

/སྙེདྷ་ཁུང/

གྲགཥ་ཏྫོདྷ་ཏྫོདྷབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྙདྷ་ཟགྱུཡ། /རྙེདྷ་རྗུཡ/ (མིང) (རྫོང) སྐཐ་སདྷ་ནའི་

(ཆོཥ རྫོག་ཟཙྫོ་

བྷཥ་ཐང་ཟགྱུཡ་ཁུག་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་སྐཐ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་སྙདྷ་ཟགྱུཡ་ག་ནི་ཕ་ཆེ་

རྙོག /རྙོཟྫོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕཥ།

ཐཀྲུགཥ་ཏེ་ཕམྫོག་ན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རྙོག་ཐྫོ། (ཐཔེ)

སྙདྷ་གྱི་ཐཕང་ནྫོ། /སྙེདྷ་གི་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཧ་ལཱི་གིཥ་ལྫོ་རྙོག་ཐྫོ།

ཐཕང་ནྫོ་ལྔ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་རྣབྷ་ཅོ་གོ་ནིའི་ནུཥ་ན་ཅིག

ཕརྙོག /རྙོཟྫོ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྙོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་སྐུ་དྷ་ཕགྲེཥ་རཱིང་སྙདྷ་གྱི་

ཕརྙོག་ནི། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་རྩྭ་ཚུ་ཕརྙོག་ནི་

ཐཕང་ནྫོ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

བྷཥ།

སྙདྷ་རྒྱདྷ། /སྙེདྷ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཕརྙོགཥ། /རྙོཟྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྙོག་ཐང་ཟདྲ།

ཚུ་གི་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནིའི་སིདྷ་ཅུ་ར་ཥྫོགཥ་

(ཁ) ཕརྙོགཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཕ་གིཥ་ཆག་ག་ཡ་

ནའི་རྒྱདྷ་ཆའི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུ་

ཕརྙོགཥ་ཅི་ས་རུ།

གསེཡ་ཞངཥ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་སྙདྷ་རྒྱདྷ་ཆ་གཅིག་ཉོ་

རྙོགཥ། /རྙོཟྫོ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྙོག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།
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སྙདྷ་ཕརྒྱུཐ། /སྙེདྷ་རྒུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ཡཕཥ་རིབྷ་

(ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཟབྲུག་ནའི་སྙདྷ་ཆ་ཚུ་ཕཐག་

སྙདྷ་སྒྲོདྷ།

སྙདྷ་ཆཥ།

ན་ཕཞིདྷ་དུ་སྦེ་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོངཥ་ནའི་བྷདྷ་ངག་ཅིག
/སྙེདྷ་ཌོཥདྷ/ (མིང)

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཕཝག་ཐགོ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་ལཱི་ངག་ཏྫོག་རཥ་གཥར་ཞུ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

/གཉེདྷ་ཆེ/ (མིང)

(རྫོང) སྙདྷ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) སྒྲ་ཐབངཥ་དྷང་ལཱི་སྙདྷ་ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ང་ཡ་ལ་སྐོཡ་དྷང་རཥ་རྫོག་ལྷྫོཐ་ཅི་ཟེཡ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

ཟདུག

ལཱི་སྙདྷ་སྒྲོདྷ་ཕུར་ཡི།

སྙདྷ་ཟཇེཕཥ།

སྙདྷ་ངག /སྙེདྷ་ང/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ནི་ཐང་ཚིག་

/སྙེདྷ་རྗེཕ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག

ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཐྫོདྷ་ཐག་ཏཐ་ཀཡ་སྦེ་མེཐ་ནཡ་ཐཔེ་

སྙདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། /སྙེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་

ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ནི་ཐང་བྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་རིག་

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་

གདྷཥ་ཆུང་ཕ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་སྫོཕ་

སྙདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་ཟཐེདྷ་དེཥ།

ཐནྫོདྷ་ཟདི་སྙདྷ་ངག་ལཱི་བྷཁཥ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

སྙདྷ་ཐཡ། /རྙེདྷ་ཐ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཕའི་སྐུ་གསུང་

སྙདྷ་ངག་བྷཁདྷ། /སྙེདྷ་ང་ཁེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཐང་

ཐུགཥ་རྟེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷཇར་ཁ་ཞུཛྷ་ཐ་ཕུར་

ཐྫོདྷ་སཡ་ཏེ་རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་བྫོ་སཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ནི་གི་ཁ་ཐཡ། (ཁ) ཁ་ཐཡ་གྱི་ཙཕ་ལཱི་ཐངུར་ཕུར་

དྷང་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲའི་ཚིག་

རཱིང་ཟདི་ལཱི་སྙདྷ་ཐཡ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

ཚུ་སྙདྷ་ངག་བྷཁདྷ་གྱིཥ་སྤུཥ་མ་སྦེ་བྲི་ནི་ཟདུག

བྷཇརཛྷ་ཐ་སྙདྷ་ཐཡ་ཕུར་ཏེ་ཡང་ཐང་གཝདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

སྙདྷ་ངག་མེ་རྫོང་། /སྙེདྷ་ང་མེ་རྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་

ལཱི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྙདྷ་ངག་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཐབྱུག་ན་

སྙདྷ་ན། /སྙེདྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཐ་ཐང་གཐངཥ་ཚུ་

ཅདྷ་གྱིཥ་རྒྱ་གཡ་ལཡ་ན་ཐང༌།ལྷྫོ་ནའི་རབྷ་སྫོར་ཏ་

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་སྐཐ་ཟདི་སྙདྷ་ན་

ཐཐ་ན་ཐང༌།ལཡ་ལྷྫོའི་རབྷ་སྫོར་ཐུདྷ་བྷྫོང་ཕ་ཚུ་གི་

ལཱི་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་ཡ་ཟདུག

སྙིང་ནྫོ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ལུའུ་གསུབྷ་གྱི་གཞུང་ཙཐ་

སྙདྷ་ནའི་སྒྲ།

དུ་དྲིར་ཕཡ་བྷཚཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག

/རྙེདྷ་པི་སྒྲ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་སྐཐ་ཐང་སྒྲ།

སྙདྷ་ཐངགཥ། /སྙེདྷ་ངཟ/ (མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་ངག་ཐང་

སྙདྷ་ཟཕྲིདྷ།

ཟདྲ།

/སྙེདྷ་ཐིདྷ/

(ཆོཥ) སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཟཐེདྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། (ཐཔེ) ང་ཡའི་སྙིང་

སྙདྷ་ཆ། /སྙེདྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲའི་གཐངཥ་

བྷཐུདྷ་ལཱི་སྙདྷ་ཟཕྲིདྷ་ཅིག་ཕཎང་ཡི།

ཀྱི་ཟགྱུཡ་ཁུག་ཐང་སྐཐ་ཀྱི་བྷཥ་ཚུ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་

སྙདྷ་ཟབུར། /སྙེདྷ་སྦུཥ/ (མིང) (རྫོང) སྙདྷ་ཞུ་ཐང་

ཕཞྫོ་ཕའི་པི་ཛྷང་ཐང་སྒྲ་སྙདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་གཞུང་ལཱི་
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སྙདྷ་ཟབུར་ཞུ་སྟེ་ཕཀཟ་གྲོར་ཥྫོ་ཡི།
སྙབྷ།

/སྙབྷ/ (མིང)

ཐང་ཐགོངཥ་སྐོཡ་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

(ཆོཥ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི།

ཟདིའི་སྐོཡ་རཥ་གཞུང་ལཱི་སྙདྷ་གཥདྷ་ཕུར་ཡི།

སྙདྷ་རྩྫོབྷ། /སྙེདྷ་མྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྙདྷ་ངག་གི་རྒྱདྷ་

སྙདྷ་གཥྫོར། /སྙེདྷ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐགོངཥ་སྐོཡ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་དྷ་མི་ཚུ་གི་རྣ་ཕ་ལཱི་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་གོ་

ཞུ་ནིའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་པྫོགཥ་སྔོདྷ་བྱིདྷ་

ཚུགཥ་ནའི་རྩྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སྙདྷ་རྩྫོབྷ་སདྷ་

ལུདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་སྙདྷ་གཥྫོར་ཅིག་བྲིཥ་ཡི།

ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་བྲིཥ་ནུག

སྙིགཥ་དུཥ། /རྙིག་དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚེ་རྫོ་ཕརྒྱ་ན་

སྙདྷ་ཚིག /སྙེདྷ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་གི་སཕ་ཏངཥ་

རཥ་ཚེ་རྫོ་ཕཅུ་ནའི་ཕཡ་གྱི་དུཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྩྫོབྷ་གྱི་སྙདྷ་ཚིག་ལཱི་

སྙིགཥ་བྷ། /རྙིག་བྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐངོཥ་རཥ་ར་

ལཛྷ་ཐ་བྷཁཥ་ན་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཅུཐ་ཟདི་ལུདྷ་ཙཡ་ཕའི་ལྷག་ལཱིཥ་

སྙདྷ་ཞུ། /སྙེདྷ་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གང་རཱིང་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཅིག་གི་སྐོཡ་རཥ་གོངབྷ་ཐང་ཡིག་ཙང་ར་ཥྫོགཥ་

/རྙིག་བྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་ཟབྲིང་ཏ་གསུབྷ་འྫོཐ་

ན་ཚུ་ལཱི་ཞུ་ནི་ཐང་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལ་སྐོཡ་དྷང་

ནའི་དྷང་རཥ་ཏ་བྷ་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐགོ།

སྙིགཥ་བྷ་ལྔ་ཐཡ་ཕའི་དུཥ། (ཁ) སྙིགཥ་བྷ་ལྔ་ཚུ་

ཟགྱོ་ནིའི་སྐོཡ་རཥ་སྙདྷ་ཞུ་ཚུ་ཚུར་བྷཐུདྷ་སྦེ་ཞུ་

སྙིགཥ་བྷ་ལྔ་ཕཐྫོ། /རྙིག་བྷ་རང་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྙདྷ་རབྷ། /རྙེདྷ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

འང་ ༡.ཚེའི་སྙིགཥ་བྷ།༢.ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་སྙིགཥ་

ཚུ་གི་སྙདྷ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་

བྷ།༣.སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་སྙིགཥ་བྷ།༤.དུཥ་ཀྱི་སྙིགཥ་

སྙདྷ་རབྷ་ལཱི་ཞུ་ཕ་ཕུརཛྷ་ཨིདྷ།
སྙདྷ་སུདྷ།

/སྙེདྷ་སུཥདྷ/ (ཁྱཐ)

བྷ།༥.ལ་ཕའི་སྙིགཥ་བྷ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

སྙིང༌། /རྙིང/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཧིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེ་

ཚུ་བྷཥ་ཟཚེཡ་ཁག་ཁ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) སྙདྷ་སུདྷ་

གི་སྙིང་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་བུབྷྫོ་ཁྱོཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྫོ་ག་མེདྷ་གུ་མེདྷ་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ་

འྫོཐ་ག

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྙདྷ་སུདྷ་ནི་བྷཥ།

སྙིང་ཁ། /རྙིང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཁོག་ནའི་ཐྫོདྷ་ཧིང་

སྙདྷ་གཥདྷ། /སྙེདྷ་སེདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

འྫོཐ་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རག་ནའི་ཏར་བྷྫོ་སྙིང་

(རྫོང) (ཞེ) རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་དྷ་ནི། (ཁ) སྙདྷ་གཥདྷ་

ཁ་ལཱི་སཡ་ཏེ་བ་བྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཞུ་མི་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

སྙིང་ཁོང་རཱིཥ་ནའི་གཏིང་།

གྱིཥ་སྙདྷ་གཥདྷ་ནུག

/རྙིང་ཁོང་རཱིཥ་པི་ཏིང/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧིང་དྭངཥ་བྷའི་ཐཀྱིར་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/སྙེདྷ་སེདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྙདྷ་ཞུ་

སྙིང་ཁྲག /རྙིང་ཊ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཧིང་དྷང་གི་ཁྲག
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སྙིང་གྲོགཥ། /རྙིང་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་

འང་སེབྷཥ་ཁ་རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ།

ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ངེ་མི་ཚེ་གཅིག་གི་སྙིང་
གྲོགཥ་ག་ཏེ་འྫོཐ་ག་སྫོ།
སྙིང་གི་དྷ་ཙ།

/རྙིང་གི་དྷ་ཙ/ (མིང)

སྙིང་ཕཎྫོདྷ།

(རྫོང) ཐྫོདྷ་ཧིང་གི་

ནི/ཐྫོ/ཟཐཥ/ཤིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷ་ཤིཛྷ་རཥ་
སྙིང་ཕཎྫོདྷ་ཐྫོ།

ཅིདྷ་སྙིང་གི་དྷ་ཙ་པྫོག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

སྙིང་སྟྫོཕཥ། /རྙིང་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ནུཥ་

སྙིང་ཕཅུཐ། /རྙིང་ཅུཥ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གང་

ན་ཐང་སྟྫོཕཥ ་ཤུགཥ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སེབྷཥ་ཤུགཥ།

རཱིང་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

སེབྷཥ་སྟྫོཕཥ།བྫོ་སྟྫོཕཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

བྫོའི་སྙིང་ཕཅུཐ་ཟདི་ཡ་སྫོ་རཥ་སྤང་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་

ཁོ་ཟཕཐདྷ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་སྙིང་སྟྫོཕཥ་

རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྙིང་རྗེ། /རྙིང་རྗེ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་

སྙིང་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ།

ཡ་སྡུག་ཕསྔར་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་རྒྱུ་རཥ་ཏཡ་

སྙིང་ཐིག /རྙིང་ཐི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྔ་ཟགྱུཡ་རྙིང་བྷའི་

སྙིང་རྗེ་གསུབྷ། /རྙིང་རྗེ་སུབྷ། (མིང) (ཆོཥ) སྙིང་རྗེ་སྐྱེཐ་

གྲུཕ་བྷཏའི་ཕཅུཐ་ཐང་སྙིང་ནྫོ། (ཁ) རྫོཡ་སེབྷཥ་

ཏངཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་གསུབྷ། (ཁ) སྙིང་རྗེ་གསུབྷ་ཚུ་

ཐང་།ཐགཟ་ཡཕ་རྫོ་རྗེ།ཤྲཱི་སིངྷ།ནཐ་བྱུང༌།བི་བྷ་མི་

འང་ ༡.སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཐམིགཥ་ནའི་སྙིང་རྗེ།

ཏྲ།བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙྫོ་རྒྱར།ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཀློང་

༢.ཆོཥ་ར་ཐམིགཥ་ན། ༣.ཐམིགཥ་ན་མེཐ་ན།

/རྙིང་ཎྫོཥ/

སྙིང་གཎཐ།

/རྙིང་ཏེ/

ནི།

ཐང་ཟདྲ།

ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ།རིག་ཟཛིདྷ་ཟཇིག་མེཐ་གླིང་ན་ཚུ་

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་ཧིང་རཥ་

སྙིང་གཎྫོཐ།

(རྫོང) སེབྷཥ་

སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྟེ་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་སྙིང་རྗེ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཡ་ཕརྩེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/རྙིང་ཎྫོཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

ཤུགཥ་ཐང་བྫོ་ཁོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྙིང་

ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་སེབྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་

/རྙིང་ཉེ/

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ཧིང་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) སྙིང་ཕཎྫོདྷ་

དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་དྲདྷ་ན་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་བྷ་སྫོཐ་ན་

སྙིང་ཉེ།

/རྙིང་ཎྫོཥདྷ/ (བ)

རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་རིང་ལཱིགཥ།
སྙིང་ཏག་ན།

(བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) བྫོ་གཎཐ་

/རྙིང་ཏག་ན/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཧིང་

རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཟཕཐདྷ་སྙིང་ཏག་ན་
རཥ་ཆོཥ་ལཱི་ཐཐ་ན་འྫོཐ།

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) བྫོ་གཎྫོཐ་

སྙིང་བྷཐུདྷ། /རྙིང་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་
ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) སྙིང་བྷཐུདྷ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐགཟ་

སྙིང་གཎབྷ། /རྙིང་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟཛུབྷ་ཟདི་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་གི་མེ་ཎྫོག་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མིདྷ་

བྷདྷྫོ་ཕའི་གཎབྷ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་སྙིང་གཎབྷ་ཟདི་དྷབྷ་

ཟདུག
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སྙིང་ཐྫོདྷ། /རྙིང་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྙིང་ཚིབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) བང་ཕཐ་རཥ་

ཟདི་ས་གོ་ཐགོ།

སྙིང་རིང་ཕ།

(ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་སྒོཡ་ཞུགཥ་ཏེ་ཆོཥ་ཀྱི་སྙིང་ཐྫོདྷ་

རྒྱར་ཥྫོ་ཡི་ཟེཡ་སྙིང་ཚིབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

སྙིང་དྷཐ། /རྙིང་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

སྙིང་རཱིཥ་ཅདྷ།

ཏྫོཕ་མི་གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག

སྙིང་རཱིཥ། /སྙིང་རཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ལཱི་

ཟེཡ་རཱིང་བུབྷྫོ་ཁྱོཐ་ཡ་ཨིདྷ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལཱི་སྙིང་རཱིཥ་ག་དེ་

སྙིང་ནྫོ། /རྙིང་ནྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཅུཐ་ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག་

དྲག་དྲག་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ངོ་བྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སྙིང་ནྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྫོ་

སྙིང་རླུང༌། /སྙིང་རླུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཧིང་དྷང་རླུང་

སཕ་ཐགོ།

ཞུགཥ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

/རྙིང་ནྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩ་ཅདྷ་ཐང་གར་ཅདྷ།

སྙིང་ར་ཟཕཕ་ན།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གི་སྙིང་ནྫོ་གམྫོ་ཕྫོ་ཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་

ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྙིབྷ་ན།

(ཆོཥ) ཁུངཥ་ཐང་

/སྙིང་ཚིབྷ/ (བ)

སྙུག་ལྕག /སྙུ་ཅ། (མིང) (ཆོཥ) ས་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་
གལག་བྷ།

སྙུག་བྷ། /སྙུ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙཡ་ཐང་ཧིག་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་

སྙུག་བྷ་བྷཁདྷ། /སྙུ་བྷ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙཡ་ཐང་ས་

ཕཎགཥ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ།

གི་ལཱ་ཟཕཐ་མི།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ངར་

སྙུང། /སྙུང/ (བ) (ཐ) (རྫོང) (ཞེ) དྷཐ་གཞི་གིཥ་

ཡངཥ་ནི། (ཁ) སྙིང་ཚིབྷ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཟུདྷ་ཏེ་དྷ་ནི། (ཁ) སྙུང་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་

ཀྱིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཚུ་ལཱི་ང་སྙིང་ཚིབྷ་ཐྫོ།
སྙིང་ཚིབྷཥ།

/སྙིང་ཚིབྷ/ (བ)

(མིང) (ཆོཥ) རགན་ཏར་བྷྫོ་

སྙུག་གུ། /སྙུ་གུ/ (མིང) (ཆོཥ) སྨྱུ་གུ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཎང་རཱིང་སྙིང་རྩ་ཟཐཡཛྷ་བྷཥ།

སྙིང་ཚིབྷ།

/སྙིབྷ་ན/

(ཆོཥ) སེབྷཥ་

སཡཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་དྷང་དྷའི་ཁོང་སྟྫོང་།

ངདྷ་ཥྫོང་གསུབྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་ཟདི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་
/སྙིང་ཙེ/

/སྙིང་ར་ཕཕ་ན/ (མིང)

ཁཡ་ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

སྙིང་རྩ། /རྙིང་མ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཧིང་གི་རྩ། (ཐཔེ)

སྙིང་ཕརྩེ།

(མིང) (རྫོང) ཕརྩྫོདྷ་

ཏར་ཕཡ་ཕརག་ཚུགཥ།

ཕའི་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་སྙིང་དྷྫོཡ་

/རྙིང་ནྫོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

/སྙིང་རཱིཥ་ཅེདྷ/

ཤུགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྙིང་རཱིཥ་ཅདྷ་གྱིཥ་རི་ཡཕ་

སྙིང་དྷྫོཡ། /རྙིང་དྷྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཧིང་གི་དྷྫོཡ་བུ་ཟེཡ་

སྙིང་ནྫོ་ཅདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕརྩེ་གདུང་

ཐང་པངཥ་སེབྷཥ་མེཐ་མི།

ཧིང་གི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྙིང་དྷཐ་

ཟདི་ཨིདྷ།

/རྙིང་རིང་ཛྷ/

ཐནྫོདྷ་སྐུ་སྙུང་ཐྫོ་ཟེཡ་གསུང་དེཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྙིང་ཚིབྷ་

སྙུང་གཞི། /སྙུང་གཞི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) དྷཐ་གཞི།
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(ཐཔེ) བབྷ་གི་སྙུང་གཞི་ཟདི་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ།

སྙུག་ཤིང་།
ཕསྙུང་།

/སྙུ ་ཤིང/ (མིང)

(ཐཔེ)སྙོབྷ་ཐྫོ/ནི། (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་གི་ཥ་བྷ་སྙོབྷཥ་ནཡ་

(ཆོཥ) ས་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་མི་ཚུ་སྙོབྷ་ཐྫོ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) (ཞེ) སྙུང་ཐང་ཟདྲ།

/སྙུང/

སྙོབྷཥ། /སྙོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྙོབྷ་ཐང་

(ཁ) ཕསྙུང་ནི། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་སྐུ་ཕསྙུང་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ)སྙོབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཏང་ཟཕཡ་

རབྷ་བྫོདྷ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
ཕསྙུངཥ།

ཟབུཡ་འྫོཐ་མི་ཚུ་སྙོབྷཥ་ཏེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ ་ཤིག

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) (ཞེ) སྙུང་ཐང་

/གཉུང/

ཕསྙབྷ། /སྙབྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) སྙོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲ། (ཁ) ཕསྙུངཥ་ནུག (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་སྐུ་

ཕསྙབྷཥ། /སྙབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྙོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྙུངཥ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་བྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག
སྙུང་གཞི་དྭངཥ།

/སྙུང་གཞི་ཐང/

སྙོབྷ་ཎང་ཎ། /སྙོབྷ་ཎང་ཎ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་
བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) (ཞེ) དྷཐ་གཞི་རཥ་དྲག་ནི། (ཁ) སྙུང་གཞི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་ཟདི་སྟུག་ཙཐ་སྙོབྷ་ཎང་ཎ་

དྭངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བབྷ་སྙུང་གཞི་དྭངཥ་ཏེ་ཧིང་

ཟདུག

ཥང་ཥ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
སྙེ་བྷ།
སྙེབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཏྫོག་གི་རྫོག་བྷ།

/གཉེ་བྷ/

/སྙེབྷ་ན་ཅེདྷ/

འྫོཐ་ནའི་མི།

སྙེབྷཥ་བྲར།

/སྙེབྷ་བྲེ།

སྤྫོཕཥ་ན་མེཐ་མི།
/སྙེ/

སྙོབྷ་རཥ།

ཕརྙདྷ་དྷང་གི་ནཡ་རིཥ་ཐང་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཚུ་

(བ) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་ཕསྐྱེཐ་ནི།

/སྙེབྷ/

སྙེབྷཥ་ན་ཅདྷ།

སྙེཥ།

ཕརྙདྷ་ཟཁོཡ། /རྙེདྷ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) གློག་
ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཅདྷབྷ་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཕརྙདྷ་ཟཁོཡ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཕརྙ་ཕསྐྱི།

(མིང) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་ཐང་

གཝདྷ་རཥ་ཕརྙ་ཕསྐྱི་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕརྙ་གླ། /རྙ་གླ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕརྙཟ་སྟེ་

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཕདེ་ཕ་ལཱི་

ཟཕགན་ཐ་སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་མེཐདྷ་

ཆགཥ་ཏེ་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཟཕཐ་བྷ་ནུབྷ་ནའི་
ཐྫོདྷ།

སྙོབྷ་རཥ་ན།

/སྙོབྷ་ལུ་ན/

(རྫོང) ཕརྙ་ནི་ཐང་ཕསྐྱི་ནི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་མེཐདྷ་

(བ) (ཆོཥ) རྒྱཕ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནི།
/སྙོབྷ་ལུ/

/རྙ་ཀི/ (མིང)

ཡྫོགཥ་རཥ་ཕརྙ་གླ་སྫོཐ་དེ་ལུདྷ་ཐགོ།

ཕརྙ་གཎབྷཥ། /རྙཟ་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕརྙཟ་

(མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ག་ནི་འང་

སྟེ་ཟཕག་ཟགྱོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕརྗེཐ་རྫུ་ཕཎཕ་སྟེ་རྫོག་

ཟཕཐ་བྷ་ནུབྷ་མིའི་སྒྱིཐ་ངདྷ།

བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཅ་ར་

སྙོབྷ། /སྙོབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་རིང་

ཕརྙ་གཎབྷཥ་རྐྱཕ་སྟེ་རྫོག་སྫོཐ་བྷ་ཕཏུཕ།

ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཚུ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཞྫོ་ནི།

ཕརྙ་ཥྫོཡ་སྐྱི་ཥྫོཡ། /རྙ་ཥྫོ་ཀི་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་
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མེཐ་མི་ཚུ་གཝདྷ་རཥ་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ་

བྷཏྫོ་ཕའི་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཐང་ཕཅཥ་ནའི་

ཥྫོཡ་ཟཕཐ་དེ་ཡ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཕཀུཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ་ཐགོ།

ལཱི་ལུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་དྷང་རྫོག་ཕརྙ་ཥྫོཡ་སྐྱི་

སྒོ་རཥ་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) པབྷ་ལཱི་ཕསྙེདྷ་

ཕརྙཥ་ཕཅོཥ། /རྙེ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩི་ཁུངཥ་བྷ་

ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ། /སྙེདྷ་སྒྲུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་

ཟཕཐ་ཕཡ་མེཥ་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་བྷབྷ་

ཕསྒྲུཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་རིག་གཥར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཆུང་ཚུ་ལཱི་ཕརྙཥ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཕརྙཥ་གཎབྷ།

/རྙེ་ཎབྷ། (མིང)

ཕརྙཥ་ཏཕཥ།

/རྙེ་ཏཕ/

ཕའི་བྫོ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཇབྷ་ཐབངཥ་ཀྱི་ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ་གཎང་ཐྫོ།

(ཆོཥ) མེཥ་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་

ཕསྙེདྷ་གདྷཥ། /སྙེདྷ་སྣེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྨྱུང་གདྷཥ་

ཕསྲུང་ནི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཕརྟུར་ཞུགཥ་ཐང་གཥྫོ་

(མིང) (ཆོཥ) སཐ་ཕཎགཥ་

སྫོང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཕསྙེདྷ་རྫོགཥ། /སྙེདྷ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་གི་

ཕརྙེཥ། /རྙེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགོ་

ཕསྲུང་བ་སྫོབྷ་ན་ཉིཥ་ཕརྒྱ་ལྔ་ཕཅུ་ང་གཉིཥ་ཐང་

ཕཙུགཥ་ནི།

ཕསྲུང་ཐགོ་ནའི་ཥྫོ་ཏཡ་གྱི་སྫོབྷ་ན། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་

(ཐཔེ)ཕརྙེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཐབུ་ཕརྙེཥ་

དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཕསྙེདྷ་རྫོགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན་ཞུ་མི་ལུ་ལ་

ནའི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི།

འྫོཐ།

/རྙེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ནི།

ཕསྙེདྷ་ཕསྲིང་། /སྙེདྷ་སིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཉེ་རིང་ཟེཡ་

(ཐཔེ)ཕརྙེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྷཁཥ་ནའི་

གོ་ཟཔང་ཕརྙེཥ་ནུག
ཕསྙུང་གདྷཥ།

/སྙུང་སྣེ/ (མིང)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྙོག /སྙོཟྫོ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྙོག་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) སྫོབྷ་ན་ཕསྲུང་

ཕསྙོག /སྙོཟྫོ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཕརྙོག་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོ་ནའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཁ) སྨྱུང་གདྷཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཕསྙོགཥ། /སྙོཟྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕརྙོགཥ་ཐང་

ཨིདྷ།དེ་འང་ ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཐགུང་ཚིགཥ་རྐྱངབྷ་

ཟདྲ།

གཅིག་ཐང་། ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཕཞཟ་ཟཐུང་ག་ནི་འང་

སྙོགཥ། /གཉོག/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རྙོགཥ་ཐང་ཟདྲ།

མེཐ་ནཡ་ཕསྲུང་ཐགོ་ནའི་སྡིག་སྒྲིཕ་སྫོང་ཏཕཥ་ཀྱི་

སྙོདྷ།

ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ཕསྙུང་གདྷཥ་ཕསྲུང་ན་ཅིདྷ་པདྷ་

/སྙོཥདྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

སབྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་ནི།

འྫོདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཕསྙོདྷ།

ཕསྙུདྷ། /སྙུདྷ/ (བ) (ཆོཥ) (ཞེ) དྷ་ཙ་ཟཁོཡ་ནི།

/སྙོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཕསྙོདྷ་ཐྫོཡ་གྱི་རྒྱདྷ།

ཕསྙེདྷ་ཕཀུཡ། /སྙེདྷ་ཀུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་རཥ་

མེདྷ་མི་ལཱི་ཨིདྷ་ཟེཡ་

སྙོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/སྙོཥདྷ་ཐྫོཡ་གི་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཉེཡ་གསུབྷ་ན་ཐངོཥ་
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ནྫོ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟདི་གི་གདྷཥ་ཚུར་ངོ་བྷ་དེ་

(ཆོཥ) གཟུགཥ་ཅདྷ་ཉི་ཤུ་གི་དྷང་གསེཥ་ཐཔེ་ཅདྷ་

གཝདྷ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཁཥ་བངཥ་ཏེ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྒྱདྷ་

མི་ལཱི་མེདྷ་ཟེཡ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཐཔེ་ཐང་ངོ་ཕྫོ་གཅིག་སྦེ་

ཨིདྷ་མི་ལཱི་མེདྷ་ཟེཡ་སབྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཐྫོདྷ་ཐག་

གྱི་ཐྫོདྷ་གྱི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཟདི་ལཱི་སབྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཨིདྷ་

ཅིག (ཐཔེ)ཕསྙོདྷ་ཐྫོཡ་གྱི་རྒྱདྷ་ལཱི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་

ཕཞྫོ་ཏྫོག་རཥ་ཐཔེ་ཅདྷ་ཁྱཐ་ཟཔགཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཐབྱེ་ཕ་གསུབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་འང་ ༡.ཆོཥ་ར་ཕསྙོདྷ་

རྒྱདྷ་ཅིག

ན།༢.ཡུར་ར་ཕསྙོདྷ་ན།༣.ཡང་ཕཞིདྷ་ར་ཕསྙོདྷ་ན།
ཕསྙོདྷ་ཐྫོཡ་གཟུགཥ་རྒྱདྷ།

/སྙོཥདྷ་ཐྫོཡ་གཟུ་རྒེདྷ/

(མིང)
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༼ཏ༽
ཎ། /ཏཱ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཐགུ་ན། སྐྱེ་

ཏཱ་ཡ། /ཏཱ་ཡ/ (མིང) (ལུགཥ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་
བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ཏཱ་ཡ་ཡུབྷ་ར་ཕག་ཟཙར་རྫོ།།

གདྷཥ་ཥྫོ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་པྫོའི་ཡི་གུ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཁ)

ཎ་ར། /ཎ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ཎ་ར་ཤིང་། (ཐཔེ) ཎ་ར་

ཎ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་འང་བྷ་

ཤིང་གུ་བ་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཆུང་ནཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེའི་

ཎ་རའི་རྫོ་བྷ། /ཎ་རའི་རྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཎ་ར་ཤིང་

བྷགུ་ཎྫོ་གཐྫོང་ཁའི་འ་ཥྫོ་གི་དྷང་རྫོགཥ་གུ་ཙཡ་

གི་ཟཐཕ་བྷ། (ཐཔེ) ཎ་རའི་རྫོ་བྷ་ཚུ་ག་ཡ་སྐབྷ་དེཥ།

ཅིག་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་བྷཡ་ཟཐུཛྷ་ཐང་ཟབྲེར་

ཏཱ་རའི་བ་བྷ། /ཎ་རའི་བ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

ཏེ་ དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་

བབྷ་རྒྱར་ཕ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། (ཁ) ཏཱ་ར་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཥྫོག་

ནྫོའི་སྐཐ་རཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ་ལཱི་གོཛྷ་རཥ། ཏཱ་རའི་བ་བྷ་

བྷགུཡ་ཎ་ཡིག་ལུ་ལ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཟེཡཛྷ་ཐ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་བ་བྷ་ཟེཡ་སྔོདྷ་བྷཡ་ཥྫོག་ནྫོའི་

ཎ་ཐཱ་ག་ཎ། /ཎ་ཏ་ག་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) དེ་ཕཞིདྷ་
གཤེགཥ།

རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཐགེ་ལཱིགཥ་ནའི་བ་བྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཎ་སྡེ་དྷང་གཥར་བྱེཐ་ཎ་

འྫོཐན་རཥ་ཁོ་གི་སྐུ་ཕྲེང་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་འང་

བྱེཐ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ་གསུབྷ་ན་ཨིདྷ།

བ་བྷ་ཟདི་རྩ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཎ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་

གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་ཎག་ཎ་འྫོཐ།

ཚུ་ག་ཡ་ཁང་མིག་ཎ་ན་དྷང་ལཱི་སྫོཐ་ནུག

ཎགབྷ། /ཏཱབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནི་གི་

ཐང་ཧང་གྲངཥ་ཚུ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་རྩེཐ་རིགཥ་

ཐང་།ལ་ཏགཥ་ཀྱི་ཎགབྷ་ཟེཡ་ཁག་གཉིཥ་འྫོཐ།

ནི་མི་ཟྫོང་།

ལཱི་འང་ཡག་རཥ།

ཎ་སྡེ། /ཎ་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཎའི་སྡེ་ཙདྷ་

རྒྱ་བྷཙྫོ་ལཱི་ཆེ་ཕསྟྫོཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་བྷཙདྷ་གཥྫོར་

ཏ་ཐ་དྷ་ཕཞི་ཚུཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཎ་སྡེ་ཟདི་གཥར་

བྷཙདྷ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཏཱ་རའི་

ཎ་ན། /ཎ་ན/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཎག་ཎ། /ཎཀ་ཎ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཀྲིག་ཀྲི། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་

མི། (ཁ) སྡེ་ཙདྷ་ཎ་ན། ནྫོ་ཏི་ཎ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

ཎག་བྷ། /ཏཱ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཎགབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཎ་སི། /ཎ་སི/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་བང་བྷགུ་ལཱི་རི་བྷྫོ་

རག་ཆ་ཅིག (ཁ) ཎགབྷ་ལཱི་ནང་ཏགཥ་ཀྱི་ཎགབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཎ་སི་གི་རྩེཐབྷྫོ་ཟདི་རྒྱར་སྤུངཥ་ཏེ་ཕརྩེ་

(ཐཔེ) ཏགཥ་ཀྱི་སྤུཥ་ཙཐ་ཟདི་ ཎགབྷ་རྐྱཕ་ཏངཥ་
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ཎང་ཀུདྷ། /ཎང་ཀུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྔོ་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཎདྷ་ཎདྷ། /ཏེདྷ་ཏེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ནི་མེཐན།

ཎང་ཎ། /ཎང་ཎ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲང་ཎང་ཎ་ཐང་ཟདྲ།

ཎབྷ། /ཎབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཀྱི་

དྷང་ནའི་སདྷ་དྷང་ལཱི་ཎང་ཀུདྷ་བླུགཥ་ནུག

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷངཥ་ན་ཟྫོང་ནི་ཎདྷ་ཎདྷ་ཨིདྷ་དྷ?

(ཐཔེ) སྤང་དྷང་ཤིང་ཎང་ཎ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནུག

དྷང་རཥ་ཐ་དྲག་ཅདྷ་གྱི་རྗེཥ་ཟཇུག་དྷ་ཡ་ར་གསུབྷ་

/ཎང་ཎ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕ་ཏབྷ་ཐང་གླང་ཅུང་

གྱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་མི་རྐྱེདྷ་ཅིག (ཁ) ཐཕང་ཕསྐུཡ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཁ) ཕ་ཏབྷ་ཎང་ཎ། གླང་ཅུང་ཎང་ཎ།

ཎབྷ།ཕཀཟ་ཕསྩར་ཎབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(ཐཔེ) རྒྱ་ཙབྷ་ཟདི་གིཥ་གླང་ཅུང་ཎང་ཎ་ཅིག་ཟཁྱིཐ་

ཎབྷ་ཁུ། /ཎབྷ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) དུ་ན་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཏེ་

ནི་ཟདུག

ཟཐུང་ནི་ཐང་། ཁ་ལཱི་ཞ་ནི། དེ་རཥ་ས་ན་དྷང་ལཱི་

ཎང་ཎྫོང༌། /ཎང་ཎྫོང/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཨེཕ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་

ཕཎཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནིའི་

ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཅུ་ཀི་ལི་ཟདི་ཙྫོ་ཡ་ཙྫོ་སྟེ་ཎང་

རཥ་ངདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཎབྷ་ཁུ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་

ཎྫོང་ཏར་ཥྫོ་ནུག

གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཎང་ཎྫོང/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་ཊིདྷ་སྟྫོངབྷ་ར་

ཏི་རཱི། /ཏི་རཱི/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཀྲབྷ། (ཁ) ཟབྲུག་

ཥྫོགཥ་ན་རྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ནའི་ཏི་རཱི། ཕྱིའི་ཏི་རཱི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་

ཟདི་ལྕགཥ་ཊིདྷ་ཎང་ཎྫོང་སྦེ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་

ཕཐག་ལཱི་ཏི་རཱི་ལུ་ལ་ཟདུག

དེཥ།

ཏི་སེ། /ཏི་སེ/ (མིང) (ལུགཥ) གངཥ་རི་ཅིག (ཐཔེ)

ཎཐ་སྒོཡ། /ཏེའེ་སྒོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་ཐང་

གངཥ་རི་ཏི་སེ་གུ་གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ཁཛྷ་

ཟདྲ། (ཁ) བྷཡ་ཎཐ་སྒོཡ། ཕྱུཡ་གོ་ཎཐ་སྒོཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཆགཥན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཕྱུཡ་གོ་ཎཐ་སྒོཡ་གཅིག་ལཱི་ཏི་རཱི་

ཏིག་རྐྱང༌། /ཏིག་ཅང/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་ཏི་རཱི།

༥༠༠ སཕ་བྷཥ།

(ཁ) ཏིག་རྐྱང་ཟདི་ཐངུར་ཐང་ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཎཐ་རིར་རི། /ཏེ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཏཐ་

གིཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧང་རྒཥ་

རིར་རི་ཐང་ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧབྷ་

ཀྱི་ཐངུར་ཁུག་དྷང་ལཱི་ཏིག་རྐྱང་ཟདུག

ཟདི་གིཥ་བྷཡ་ཎཐ་རིར་རི་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

ཏིག་ཅུང༌། /ཏིག་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཏིག་རྐྱང་ཐང་ཟདྲ།

ཎཐ་ཞཥ། /ཏེ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) རྗེདྷ་ཕྱེ་ཐང་གྲོ་ཞིཕ་

(ཐཔེ) རབྷ་ཁ་རཥ་ཏིག་ཅུང་གཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

ཕསྣཐ་དེ་མེ་དྷང་ཕསྲེགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཞཥ་ཅིག

ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ། /ཏིང་ངེ་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་རྩེ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཎཐ་ཞཥ་ཞ་ཡི།

གཅིག་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཕསྒོབྷ་ནི། (ཐཔེ) བག་ཕུག་
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ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་དྷང་བྷཙབྷཥ་ན་ཅིག་ཏིང་ངེ་

ཏུང༌། /ཏུང/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐངུར་ཐང་ཟདྲ་

ཏིང་ཏིང།

(ཁ) ཏུང་གི་དུང། ཏུང་གི་ཏ་ལི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟཛིདྷ་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག
/ཏིང་ཏི/ (མིང)

ཕའི་རྒྱུ་ཆཥ་ལྕགཥ་ས་འང་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་ཅིག

(རྫོང) དྲིརབུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སིར་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐཐ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་

བྷཆོཐ་ཆཥ་ཟདི་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་རྒྱུ་ཏུང་གིཥ་ཕཞྫོ་

གིཥ་ཏིང་ལགཥ་ཏིང་ཏིང་ཟེཡ་རྡུང་དེཥ།

སྟེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཏིང་ཟཛིདྷ། /ཏིང་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་ཐང་

ཏེ། /ཏེ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) རྗེཥ་ཟཇུག་དྷ་ཡ་ར་ཥ་ཕཞི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏིང་ཟཛིདྷ་སྒོབྷ་ནཥ་སེབྷཥ་ར་ངེཥ་

ཐང་། ཐ་དྲག་ཅདྷ་གྱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ནའི་ལྷག་

ཤེཥ་ཏྫོཕ།།

ཕཅཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) ཡིདྷ་ཏེ།ཟཕཡ་ཏེ།ཟཙར་

ཏིར་ཐཀཡ། /ཏིར་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་ཏིར་

ཏེ།ལཱིཥ་ཏེ།ཕརྒར་ཏེ། (ཐཔེ) ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་

ཐཀཡནྫོ། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཏིར་ཐཀཡ་གྱི་

ཕཡ་ལཱིཥ་ཏེ་སེབྷཥ་ན་སྐྱོ།།

ཥྫོདྷ་ཕཎཕ་དེཥ།

ཏེཕ་བ་གདྷགབྷྫོ། /ཏེཕ་ཇ་སྣཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་

ཏིར་དྷག /ཏིར་ནཱ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་ཏིར་གདྷགནྫོ།

ནའི་དྷང་ཐང་། ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་རཥ་པཡ་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཏིར་དྷག་གི་བྷཡ་ཁུ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

སྫོཐ་ནའི་བ་སྤུ་ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་དྲྫོ་ན་

ཏིར་ཟབྲུ། /ཏིར་སྦྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཏིར་ཐཀཡ་ཐང་

གདྷབྷ་དྷངཥ་ཡདྷབྷ་ཐ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཏིར་དྷག་གི་ཟབྲུ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཏིར་ཟབྲུ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཟུཡ་ཁ་རཥ་ཏེཕ་བ་གདྷགབྷྫོ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་འང་མིདྷ་ཟདུག

སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཏིར་བྷཡ། /ཏིར་མཱ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་ཏིར་ཐཀཡ་

ཎྫོ། /ཎྫོ/ (ཕྲཐ) (ཆོཥ) རྗེཥ་ཟཇུག་དྷ་ཡ་ར་གསུབྷ་ལཱི་

ཐང་ཏིར་དྷག་གི་ཧུབྷ། (ཐཔེ) ཏིར་བྷཡ་ཟདི་སདྷ་གྱི་

འང་ཟཇུག་ཐ་དྲག་ཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་

རིགཥ་ཅིག་སྦེ་འང་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

སཡ་ཕསྡུའི་རྐྱེདྷ་ཅིག (ཁ) ཕྱིདྷ་ཎྫོ།ཕསྐོཡཐ་ཎྫོ།

ཏིལླི་ན། /ཏི་ལི་ན/ (མིང) (ལུགཥ) ཏཻ་རྫོ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྩར་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཡང་བ་སྫོཐ་མེཐ་ནཡ་བ་བྷཥ་ཕཀཟ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཏིལླི་ན་ཟདི་རྒྱ་གཡ་དྷང་གི་གྲུཕ་ཆེདྷ་རྩ་

ཕསྩར་ཎྫོ།།

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།
ཏུ།

/ཏུ/ (མིང)

ཎྫོ་ར། /ཎྫོ་ར/ (མིང) (རྒྱ) ཏི་རཱི་གཅིག་གི་ལྗིཐ་ཙཐ་

(རྫོང) ར་ཐྫོདྷ་གྱི་རྐྱེདྷ་རྗེཥ་ཟཇུག་ག་

ཐང་ཐྫོ་བྷབྷ། (ཁ) གསེཡ་ཎྫོ་ར་གཅིགཐངུར་ཎྫོ་ར་

ཕ་གཉིཥ་ཐང་།ཐ་དྲག་ཅདྷ་གྱི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་མི་ཅིག

གཅིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གསེཡ་ཎྫོ་ར་གཅིག་ཕ་

(ཁ) ཕག་ཏུ།ཡཕ་ཏུ། (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་མེ་ཎྫོག་

མེཐ་རཱིང་འཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཕུར་ཡི།

ཕག་ཏུ་ཕསྣབྷཥ།།
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ཎྫོག /ཎྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་སྤྱི་ཎྫོ། (ཁ)

ཏྲི་ཤུ་ར། /ཏྲི་ཤུ་ར/ (མིང) (ལུགཥ) ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་

(ཐཔེ) རྒྱར་བྷཙདྷ་བྷགུ་ལཱི་ཎྫོག་ཅིག་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

བྷཙདྷ་ཏྲི་ཤུ་ར་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་ཎྫོག སྐུ་ཏང་གི་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྩེ་གསུབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཀཟ་སྲུང་གི་ཕག་

སའུ་རིར་རི་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གཎང༌། /ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

/ཎྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཡ་ཟགྱེར་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་

ཕསྐྱར་ནི། (ཁ) ཡི་གུ་གཎང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

འཡ་ཕཏེག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཀཛྷ་གི་ཎྫོག་

ཆ་ཡྫོགཥ་ཅིག་གིཥ་ང་ལཱི་ཡི་གུ་ཅིག་གཎང་ནི་ཟེཡ་

ཐང། ཁྱིབྷ་གྱི་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཀཛྷ་

སཕ་དེཥ།

ཟགྱེར་ནི་ཟཕཐ་དེཥ་ཟེཡ་ཎྫོག་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
ཎྫོག་ཐནག

/ཎྫོ་ན/ (མིང)

གཎང་ཡིག /ཎང་ཡི/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

(རྫོང) ཎྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

གཎང་ནིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཎང་ཡིག་

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཀཛྷ་ག་ཡ་ཎྫོག་ཐནག་རྐྱཕ་

ཟབྲི་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཡི།

སྟེ་ཕཝག་ནུག

གཎང་ཡག /ཎང་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕཥབྷ་

ཎྫོག་བྷ། /ཎྫོཟྫོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ཟགྱོཛྷ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་

ཐ་ངར་ཟཙྫོ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷ་རཥ་ཐཕང་སྐུཡ་ཞུ་

ཟཁཡཛྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་ཙྫོང་ན་ཚུ་ཙྫོང་ཟཕག་སྟེ་

ཙཡཛྷ་ཐ་བ་བྷ་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་གཎང་ཡག་གི་བྷཎྜར་

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཎྫོག་བྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

ཕུར་ཐགོ།

ཟགྱོ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཎཐ། /ཏེཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡིཐ་

ཎྫོག་ཙི། /ཎྫོ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕརྐོ་ནིའི་རག་ཆ་

ཆེཥ་ནི། (ཁ) བུ་གཞི་ལཱི་བྫོ་གཎཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཐབྱིཕཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་

(ཐཔེ) བྫོ་གཎཐ་ནའི་མི་གིཥ་ཧིང་ཕརྐུ།

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་

/ཏེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙ་ཐནག་ནི།

སྐཕཥ་ཎྫོག་ཙི་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཁ) བྷཐཟ་ཙ་གཎཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་

ཟདྲྫོག་ཟཕར་ནི། (ཁ) ཎྫོང་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཐ་ནུག

ཎྫོང་ཎྫོ་ཕཞྫོ། /ཎྫོང་ཎྫོ་ཕཞྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་ཟཕཟ་གུ་ཙ་གཎཐ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་

(ཐཔེ) ཕསྟདྷ་སྐྱོང་གླིང་ལཱི་ཐབྷག་མི་ཚུ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཡ་

/ཏེ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐམིགཥ་ན་

ཕཞྫོཛྷ་བྷཥ།

ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) གཎཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་
ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ཐམིགཥ་ན་ཅིག་གཎཐ་ཐྫོ།
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གཎཐ་ཐཀཡ་ཟགྲོ་ཕཞང་བྷ། /ཏེ་ཀ་སྒྲོ་ཕཞང་བྷ/ (མིང)

ཚུ་འང་ ༡. བྫོ་ཕུགཥ་ཆོཥ་ར་གཎཐ། ༢. ཆོཥ་

གཎཐ་ཐཀཡ་ཟགྲོ་ཕཞང་བྷྫོ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་

གཎཐ། ༤. ཤི་ཕུགཥ་ཟབྲྫོག་སྟྫོང་ར་གཎཐ་ཟེཡ་

(ཆོཥ) ཚེ་རིང་བྷཆེཐ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕུགཥ་སང་ར་གཎཐ། ༣. སང་ཕུགཥ་ཤི་ར་

ཐགོ།

མི་ཕཞི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཎཐ་ཥ་ཕཞི་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་

གཎཐ་མི་གཎཐ། /ཏེ་མི་ཏེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡིཐ་ཆེཥ་མི་

ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཆོཥན་ངོ་བྷ་ཨིདྷ།

ཆེཥ། (ཁ) པབྷ་ལཱི་བྫོ་གཎཐ་མི་གཎཐ། ཆ་ཡྫོགཥ་

གཎདྷ། /ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟག་བུ་གདྷཟ་བུ། (ཐཔེ)

ལཱི་བྫོ་གཎཐ་མི་གཎཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་གི་

གཎདྷ་གྱི་ཕདེ་ཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་འང་

གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཀྱིཥ་ཡང་ལཱི་བྷཏཟ་གཅིག་ཏུ་བྫོ་

ཐག་ཅིག་ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གཎཐ་མི་གཎཐ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

གཎདྷ་རྐྱང༌། /ཏེདྷ་ཅང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་ཐང།

གཎཐ་ཡཕཥ་ཕདུདྷ། /ཏེ་ཡཕ་སྡུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྟག་བུ་གདྷཟ་བུ། (ཐཔེ) གཎདྷ་རྐྱང་ཐརཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཕསྟདྷ་ན་རྒྱུདྷ་ཟཛིདྷ་གྱི་

རྫོང་མེཐ།

ཟཔགཥ་ན་ཕདུདྷ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་

གཎདྷ་ཟཁེར། /ཏེདྷ་ཁེར/ (མིང) (རྫོང) ཎདྷ་ཎདྷ། (ཁ)

ཕསྟདྷ་ན་དེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཟྫོཐ་སྲུང་ལཱི། ཟྫོཐ་

ཟཆཡ་གཞི་གཎདྷ་ཟཁེར། ལཱ་གཎདྷ་ཟཁེར།

སྲུང་ཀྱིཥ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཕྫོ་ལཱི། ཀུདྷ་ཐགཟ་ཕྫོ་གིཥ་ལ་

རཥ་རིབྷ་གཎདྷ་ཟཁེར་ར་ཥྫོགཥ་ན།

དྷའི་གོཥ་ཅདྷ་ལཱི། ལ་དྷའི་གོཥ་ཅདྷ་གྱིཥ་ཉེཡ་སཥ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི་སྦེ་གཎདྷ་ཟཁེར་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ལཱི། ཉེཡ་སཥ་ཀྱིཥ་དྷཱི་ཏི་ཀ་ལཱི། དྷཱི་ཏི་ཀ་གིཥ་དྷག་

གཎདྷ་གྲོགཥ། /ཏེདྷ་གྲོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྟག་བུ་

གདྷང་སྟེ་འྫོཐན་རཥ་ དེ་ཚུ་ལཱི་ཕསྟདྷ་ནའི་གཎཐ་

ཡང་གི་གཎདྷ་གྲོགཥ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ལུགཥ་

ནྫོ་ལཱི། དྷག་ནྫོ་གིཥ་ལུགཥ་བྷཏྫོང་ལཱི་རྩིཥ་སྫོཐ་

གདྷཟ་བུའི་གྲོགཥ། འང་དྷ་ གཉེདྷ་གྲོགཥ། (ཐཔེ)

ཡཕཥ་ཕདུདྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཎཐ་ཡཕཥ་

ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕདུདྷ་ག་ཡ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

གཎདྷ་ཟཇགཥ། /ཏེདྷ་རྗཟ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྟག་བུ་

གཎཐ་ཥ། /ཏེཥ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་ཐཀྱི་ཥ་ཐང་།

གདྷཟ་བུ། (ཁ) གཎདྷ་ཟཇགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ། གཎདྷ་

ཡིཐ་ཆེཥ་ཥ། (ཁ) བྫོ་གཎཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཥ་ཏག་རིང་

ཟཇགཥ་ཀྱི་གྲོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཎདྷ་

ཥཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་བྫོ་གཎཐ་ནའི་ཆ་

ཟཇགཥ་ཀྱི་ལཱ་གའྫོག་ཅིག་མེཐ་ན་ཅིདྷ་མི་ཚེ་

ཡྫོགཥ་ཅིག་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཕཀར་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ་ནཥ།

གཎཐ་ཥ་ཕཞི། /ཏེ་ཥ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཀཟ་
གཐབྷཥ་གོང་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག (ཁ) གཐབྷཥ་ངག་
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གཎདྷ་ཟཇགཥ་སྐུ་ཙཕ། /ཏེདྷ་རྗཟ་ཀུ་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང)

ན། (ཐཔེ) མི་རུ་རུ་གིཥ་གཎབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་རུ་སཕ་ནི་

རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་གི་གཞུང་ཙཕ། (ཐཔེ) གཎདྷ་ཟཇགཥ་

ཟདུག

སྐུ་ཙཕ་ཀྱིཥ་གསུང་ཕལཐ་གདྷང་ཡི།

/ཎབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྒྱུཥ། (ཁ) ཐང་ཕུའི་

གཎདྷ་གཎདྷ། /ཏེདྷ་ཏེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཕ་

གཎབྷ། ཆོཥ་ཀྱི་གཎབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་

གྱིཥ་ཆ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

གཎབྷཥ། /ཎབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཅོར་

མེཐན། (ཐཔེ) མི་གཎདྷ་གཎདྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་

རྒཥ་ཟདི་གིཥ་ཐང་ཕུའི་གཎབྷ་ལུ་ལ་ཕལཐ་དེཥ།

གཎདྷ་ཟབེཕཥ། /ཏེདྷ་སྦེཕ/ (མིང) (རྫོང) གཎདྷ་

ནི། (ཁ) ཅ་ར་གཎབྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་

ཟཁེར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གོང་ཟཕེར་གྱི་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་

ཅ་ར་ཚུ་ག་ཡ་ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་གཎབྷཥ་ཕཝག་ནུག

ག་ཡ་ཟགྲུཕ་ནི་སྦེ་གཎདྷ་ཟབེཕཥ་ཕཞྫོ་གདྷང་ནུག

གཎབྷ་རྒྱུཐ། /ཎབྷ་རྗུཥ/ཎབྷ་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷའི་

གཎདྷ་མི་གཎདྷ། /ཏེདྷ་མི་ཏེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གཎདྷ་ག་

རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) མི་རྒཥ་ལྫོཥ་ཚུ་གིཥ་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ལུ་

མི་གཎདྷ་ཟེཡ་མི་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སེབྷཥ་གཎདྷ་མི་

ལ་ཤེཥ་ནཥ།

གཎདྷ། ཥ་གཎདྷ་མི་གཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆ་

གཎབྷ་རྒྱུདྷ། /ཎབྷ་རྗུཥདྷ/ཎབྷ་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་

ཡྫོགཥ་གཥཡན་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐང་ན་ཡ་

རྒྱུཥ་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་

པཡ་རྫོགཥབྷ་ཟདི་གི་སེབྷཥ་གཎདྷ་མི་གཎདྷ་ཕལ་

ནཡ་ཟྫོངཥ་ཟྫོངཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གཎབྷ་རྒྱུདྷ་ཟདི་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐང་ཕུ་རཥ་ཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟྫོངཥ་ནུག

གཎདྷ་ཚིག /ཏེདྷ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) གཎདྷ་ཚིགཥ་ཐང་

གཎབྷ་ངདྷ། /ཎབྷ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་སདྷ་ནའི་བྫོ།

ཟདྲ།

(ཐཔེ) པྫོ་དྲུག་ཙྫོང་ལཱི་ཟགྱོ་དྷ། །གཎབྷ་ངདྷ་གཡུཥ་

གཎདྷ་ཚིགཥ། /ཏེདྷ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་སྟྫོདྷ་

ལཱི་ཟཁོཡ།།

ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) སྒྲ་བྱེཐ་ན་ཨིདྷ་ན་ཟདི། སྒྲ་མི་རྟག་ན་

གཎབྷ་སྙདྷ་གྲགཥ། /ཎབྷ་སྙེདྷ་གྲཟ/ (མིང) (རྫོང) མིང་

ཨིདྷ་ནའི་གཎདྷ་ཚིགཥ་ཨིདྷ།

གཎབྷ། (ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཝདྷ་ལཱི་

གཎདྷ་ར་པཕ། /ཏེདྷ་ར་པཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

པདྷ་ཏྫོགཥ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་གཎབྷ་སྙདྷ་གྲགཥ་

(རྫོང) གཎདྷ་གཎདྷ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གོ་ཐྫོདྷ་གཎདྷ་ར་

ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

པཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཀྱི་གོ་ཕ་ཚུ་བྷཁཥ་

གཎབྷ་ཐཔེ། /ཎབྷ་པེ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་གཎབྷ་ཐང་

ན་ཚུ་གིཥ་གཎདྷ་ར་པཕ་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ཚུ་ག་ཡ་ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་

གཎབྷ། /ཎབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་བྫོ།

གཎབྷ་ཐཔེ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ཤེཥ་ནཥ།

(ཁ) པདྷ་ནའི་གཎབྷ། གདྷྫོཐ་ནའི་གཎབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

490

491
གཎབྷ་བྷ་སདྷབྷ། /ཎབྷ་བྷ་ཧེདྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐན་ཚུ་གཎཡ་ཕསྲེག་གི་

སདྷབྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

གཏི་མུག /ཏི་མུ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་རིག་ན། (ཐཔེ)

ཁཡ་པྫོག་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་གཎབྷ་བྷ་

ཏྫོག་རཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་བྷཚཐ་གདྷང་དེཥ།

གཎབྷ་ཕཞང༌ནྫོ། /ཎབྷ་ཕཞང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

གཏི་མུག་ཅདྷ་གྱིཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཤེཥ་ནཡ་ཐཀཟ།

ཁཡ་ཕཕ་ནའི་བྫོ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

གཏིག /ཏིའི/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཆུའི་ཐིགཥ་ན་ཟཚག་

རཱིང་གཝདྷ་ལཱི་གཎབྷ་ཕཞང་ནྫོ་སཕ་ཐགོ།

ཕཅུག་ནི།

གཎབྷ་རདྷ། /ཎབྷ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་གི་རདྷ།

གཏིགཥ། /ཏིའི/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) གཏིག་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་གཎབྷ་རདྷ་ཟདི་ང་གིཥ་ཟཇར་ཡི།

གཏིང༌། /ཏིང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་ཆུ་ར་

གཎབྷཥ་ཕཝག /ཎབྷ་ཕཝཟ/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་

ཥྫོགཥ་ནའི་འཡ་ཐང་བྷཡ་གྱི་རིང་ཐུང། (ཐཔེ) གཐྫོང་

ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎབྷཥ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

གི་གཏིང་དྷང་ལཱི་སརན་ཅིག་ཟདུག

ཡའི་གཎབྷཥ་ཕཝག་ཚུ་ག་ཡ་ང་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

གཏིང་བྷཏཟ། /ཏིང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་ཆུ་

ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་གེ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་འཡ་ཐང་བྷཡ་རིང་ཐུང་གི་བྷཏཟབྷ།

གཎབྷཥ་ཕཝག་རྐྱཕ། /ཎབྷ་ཕཝཟ་ཅཕ/ (བ)

(ཐཔེ) ཟཕྲུར་རིག་གི་ཏྫོག་རཥ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་གཏིང་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

བྷཏཟ་ཟཇར་ཚུགཥ་ནཥ།

གཝདྷ་ལཱི་ཕཅོར་ཕཝག་ནི། (ཁ) གཎབྷཥ་ཕཝག་

གཏིང་གདུག་དྲགཥ། /ཏིང་སྡུག་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ག་ཡ་ཁྱིབྷ་ཙང་ལཱི་

སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་ངདྷ་ན་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་གཏིང་

གཎབྷཥ་ཕཝག་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

གདུག་དྲགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི་

གཎཟ་བྷ། /ཎཟ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བུ་རྫོདྷ་ཐང་ རྙ་

མི་ཟྫོང་།

ཥྫོཡ་སྐྱི་ཥྫོཡ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ཁ་ཚིག་གི་གཐདྷ་སྦེ་

གཏིང་རྫོ། /ཏིང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་གི་གལབྷ་ལཱི་འྫོཐ་

ཕཙུགཥ་ནའི་རྒྱུ་ཅ་ར། (ཐཔེ) ཅ་ར་གཎཟ་བྷ་

ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་གཏིང་རྫོ་སྤྫོག་ནའི་རྩིཥ་བྷ་

ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

རྐྱཕ།

གཎཟབྷ། /ཎཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཎཟ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

གཏིང་རྫོ་ཁ། /ཏིང་རྫོ་ཁ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཏཐ་རི་ཕ་རི་སྦེ་

(ཐཔེ) གཎཟབྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་བུ་རྫོདྷ་ལུདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཎཡ།

/ཎཡ/ (བ)

རྩིཥབྷ་རྩིཥ་ཁ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཏིང་རྫོ་ཁ་ལཱི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕམག་ནི།

ཕཀར་ཕ་ཅིདྷ་ང་ཁྱོཐ་རཥ་ཏི་རཱི་ཟཏྫོཕ་ནི་འང་འྫོཐ།

གཎཡ་ཕསྲེག /ཎཡ་སེག/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་དྲུང་

གཏིང་ཐནྫོག /ཏིང་ནྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟཙྫོ་གིཥ་ཁྲག་རྩ་གཎཡ་ནི་ཐང་མེ་ཕམཟ་རྐྱཕ་ནི་

སེབྷཥ་ཀྱི་བྷཥ་ཐང་གདིང་གི་ཙྫོཐ་ལུདྷ་ནི། (ཁ)
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གཏིང་ཐནྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་འྫོདྷ་ཎདྷ་མེཐ་

རིང་ཙཐ་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རྒྱ་བྷཙྫོ་གཏིང་ཞཕ་

གཏིང་ཆོཐ། /ཏིང་ཆོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་གི་

ན། (ཐཔེ) གངཥ་ཕཡ་དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོ་ཟདི་

མི་གིཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་མི་གི་གཏིང་ཐནྫོག་མི་ཚུགཥ།

དྲགཥ་ཐང་། ལཱིངབྷ་གཏིང་ཞཕ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕཅུཐ་ས་གོ་ནི་ཐང་ཏག་ཆོཐ་ནི། (ཁ) གཏིང་ཆོཐ་

གཏིང་ཞཕ་དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

ནི/ཐྫོ/ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་ཡ་ཟཆཡ་

/ཏིང་ཞཕ་ཉ/ ༢. (མིང) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་

གཞི་གི་གསུང་གྲོཥ་ཟདི་གཏིང་ཆོཐ་ཥྫོ་ཡི།

འྫོཐ་མི། (ཁ) བྷཁཥ་ན་གཏིང་ཞཕ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ།

གི་ཕཅུཐ་ས་བྷ་གོ་ཕཡ་ཏག་བྷ་ཆོཐན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཞཕ་དྲགཥ་སྦེ་ཟདུག

གཏིང་བྷ་ཆོཐ། /ཏིང་བྷ་ཆོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་

(ཐཔེ) བ་བྷ་ཟདི་ལཱི་བྷཐྫོ་སྔགཥ་ཀྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་གཏིང་

ཀྱི་གསུང་གྲོཥ་ཟདི་གཏིང་བྷ་ཆོཐ།

གཏུག /ཏུག/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཐུག་ནི། (ཁ)

གཏིང་མེཐན། /ཏིང་མེན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་རྒྱ་

ལབྷཥ་ཁང་དྷང་གཏུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷ་

བྷཙྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་འཡ་ཐང་བྷཡ་གྱི་ཏག་རིང་ཙཐ་

ཟགྲིགཥ་ནཡ་བྷཏཟ་བྷཇུག་ལཱི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་

ཐུང་ཀུ། (ཁ) ཆུ་གཏིང་མེཐན། ཐྫོང་གཏིང་མེཐན་

གཏུག་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ཟདི་གཏིང་མེཐན་ཅིག་

གཏུགཥ། /ཏུག/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གཏུག་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལབྷཥ་ཁང་དྷང་གཏུགཥ་ནུག (ཐཔེ)

/ཏིང་མེན/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྫོ་ཁོག་མེཐན་ཐང།

བ་བྷའི་གསུང་ལཱི་ཁུངཥ་གཏུགཥ་ཏེ་ཁཥ་ལུདྷ་ཡི།

འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་གཞི་རྩ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐན། (ཁ) མི་

གཏུཕ། /ཏུཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་

གཏིང་མེཐན། ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གཏིང་མེཐན་ར་ཥྫོགཥ་

ཥྫོགཥ་ན་གཎྫོག་ནི། (ཁ) སྫོདྷ་ཙྫོཐ་གཏུཕ་ནི/ཐྫོ།

ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ ཁ་རྒོར་ནི་ཟདི་བྷ་གཎྫོགཥ་འྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ཧའི་གིཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གཏུཕ་ཐྫོ།

ཎདྷ་གྱི་གཏིང་མེཐ།

གཏུཕཥ། /ཏུཕ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཏུཕ་ཐང་

གཏིང་ཙཐ། /ཏིང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོ་ར་

ཟདྲ། (ཁ) གཏུཕཥ་ཅི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཙངན་

ཥྫོགཥ་ནའི་འཡ་ཐང་བྷཡ་གྱི་ཏག་རིང་ཙཐ། (ཁ)

ཚུ་གིཥ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་གཏུཕཥ་ཕཝག་ནུག

ཆུའི་གཏིང་ཙཐ་ཐང་། རྩིག་ནའི་གཏིང་ཙཐ། (ཐཔེ)

གཏུབྷ་རྔབྷ། /ཏུ་རྔབྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཁྲོ་ཕྫོ་ཐང་གཟི་

ཟཐུང་ཆུ་གི་ཨུབྷ་ཟདི་གཏིང་ཙཐ་ག་ནི་འང་མིདྷ་

ཕརྗིཐ་འྫོཐ་མི། (ཁ) གཏུབྷ་རྔབྷ་གྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ)

ཟདུག

གཏུབྷ་རྔབྷ་གྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཚུ་བྷཇར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

གཏིང་ཞཕ་དྲགཥ། /ཏིང་ཞཕ་ཉ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་

སེབྷཥ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་འཡ་ཐང་བྷཡ་གྱི་ཏག་
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/ཏུབྷ་རྔབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁྲོ་ཕྫོ་ཐང་གཟི་ཕརྗིཐ་ཆེ་

(ཁ) ཆུ་གཏེཡ། ཞཕ་གཏེཡ། ལྕགཥ་གཏེཡ། ཟབྲུ་

ཕའི་ ཐགེ་སྫོང་གིཥ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྐུ་ཟཆབྷ་

གཏེཡ། འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་གཏེཡ། ཆོཥ་གཏེཡ་ཟེཡ་མི་

སྫོང་ཚུ་གིཥ་གཏུབྷ་རྔབྷ་གྱི་སྐུ་ཟཆབྷ་གདྷང་དེཥ།

ཅིག་ཕཞེཥ་གདྷང་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་དྷང་ལཱི་ཐགེ་

ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་བག་དྷང་རཥ་གཏེཡ་

གཏུབྷ་གཏུབྷ་རིར་རི། /ཏུབྷ་ཏུ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཏེཡ་ཁ། /ཏེཡ་ཁ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐང་།

རྫོག་ཎྫོ་རིར་རི། (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་རཛྷ་ཐ་བྷགུ་ཎྫོ་གཏུབྷ་

ཐངུར། རྫོ་ཥྫོར། རྫོ་ཐཀཡ། རྫོ་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་

གཏུབྷ་རིར་རི་སྦེ་སྤུཡ་ཏེ་ར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ན་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཁ) གསེཡ་གྱི་གཏེཡ་ཁ།

གཏུབྷ་དྲགཥ། /ཏུབྷ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

རྫོ་ཐཀཡ་གྱི་གཏེཡ་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

མེཐ་ཁྲོ་ཕྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཏུབྷ་དྲགཥ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་གཏེཡ་ཁ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཏེཡ་ཁ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་བྱིདྷ་

གཏུབྷ་ནྫོ། /ཏུབྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྲོ་ཕྫོ། (ཁ) ལྷ་

གྱིཥ་ཕརཕཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་

དྷ་རྫོ་རྗེ་ཟདི་གཏུབྷ་ནྫོ་ཨིདྷ།

ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཁ) ཕུཡ་ནའི་གཏེཡ་ཁ་ཐང།

གཏུབྷ་ནྫོ། (ཐཔེ) ཐནར་གཥང་ཕའི་ཕཐག་ནྫོ་ཕག་

ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ས་ཕཝག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་རྟེདྷ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་

གཏུབྷ་པཐ་པཐ། /ཏུབྷ་ཕེ་ཕེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱགཥ་ཎྫོ་

གསུང་ཟབུབྷ་གྱི་གཏེཡ་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རིར་རི། (ཁ) མི་གཏུབྷ་པཐ་པཐ། ར་ཕུག་གཏུབྷ་

ཟབྲུག་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཏེཡ་ཁ་བྱིདྷ་རཕཥ་

པཐ་པཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་

ཅདྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

ཕསྒང་རཥ་ཡ་གཟུགཥ་གཏུབྷ་པཐ་པཐ་སྦེ་འཡ་ཥྫོ་

གཏེཡ་ཆེདྷ། /ཏེཡ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ན་

ནུག

བྷཁཥ་ལྫོཥ་ཐང་སྫོབྷ ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) གཏེཡ་ཆེདྷ་ཚུ་

གཏུབྷ་བྷྫོ། /ཏུབྷ་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ནཱ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུག་

གིཥ་གཏེཡ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་ཕཞེཥ་

གི་དྷང་གསེཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཏུབྷ་བྷྫོ་མེ་དྲྫོཐ་ཟེཡ་

གདྷང་ནུག

ཕའི་གཐབྷཥ་ངག

གཏེཡ་ཆོཥ། /ཏེཡ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་བྫོདྷ་རྒྱར་

/ཏུབྷ་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་ཁྲོ་བྷྫོ།

ཕ་གོངབྷ་ཐང་བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་བྷ་ཟྫོངཥ་

/ཏུབྷ་བྷྫོ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་བྷྫོ་ཨུ་བྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཆེདྷ་

ནའི་སྐར་ལྡདྷ་རཥ་ཟཕྲྫོ་ཅདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རི་

ཐཕང་ཕྱུག་གི་ཕཙུདྷབྷྫོ་ཟདི་གཏུབྷ་བྷྫོ་ཨིདྷ།

ཐང་། བག བྷཙྫོ། དེ་རཥ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

གཏེཡ། /ཏེཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཚྫོཐ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ལཱི་གོ་

དྷང་ལཱི་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་གཎཐ་རྒྱ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་རྒྱཥ་

ནི།།

ཕཎཕ་སྟེ་ས་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་
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གཐབྷཥ་ངག་གཏིང་ཞཕ་དྲགཥ་རྣབྷཥ་ཤུར་རཥ་

གཏེཡ་ཙག /ཏེཡ་ཙཟ/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་ཆོཥ་ཚུ་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཡི་གུའི་ཏྫོག་ཏུ་པཕ་ནའི་འང་ཞཕ་བ་དྷ་

འྫོཐ་ནའི་ཙག་ཀླཐ་ཀོཡ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་

གྲུཕ་ནའི་སྐྱེཥ་བྷཆོག་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་གཏེཡ་རཥ་

གི་ཚིགཥ་བྷཙབྷཥ་ལཱི་ལཐ་ཀྱི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་རྐྱཕ་སྫོར་

མེཐ་ནའི་ཆོཥ་སྐོཡ། (ཁ) ཨོ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཏེཡ་

ཟླ་ཕྱེཐ་ཀྱི་ཐིག་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ཅིག (ཁ) གཏེཡ་ཙག་གི་

ཆོཥ་ཐང། བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་གཏེཡ་ཆོཥ། (ཐཔེ) བ་

རྟགཥ་(༔) ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཏེཡ་ཆོཥ་ཚུ་དྷང་གཏེཡ་

བྷ་གིཥ་གཏེཡ་ཆོཥ་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཕལཐ་

ཙག་ཕཀོཐ་དེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གདྷང་དེཥ།

གཏེཡ་བྷཚྫོཐ། /ཏེཡ་རྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་བྷཚྫོཐ།

གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ན། /ཏེཡ་ཎྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) བག་ཐང་།

(ཐཔེ) གཏེཡ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་དྷྫོཡབུ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་

རི། བྷཙྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་རཥ་གཏེཡ་ཕཞེཥ་

ཟདུག

གདྷང་མི། (ཁ) གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ནདྨ་གླིང་ན་ཐང་།

/ཏེཡ་རྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་ཁ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

གཏེཡ་སྟྫོདྷ་རྫོ་རྗེ་གླིང་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཏེཡ་

བྷཚྫོཐ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཏེཡ་

ཟཁྲུངཥ་ནུག

གཏེཡ་རཥ། /ཏེཡ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་སྦེ་ཕཞེཥ་

སྟྫོདྷ་ནདྨ་གླིང་ན་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སྐུ་

བྷཚྫོཐ་ཨིདྷ།

གཏེཡ་ཕཐག /ཏེཡ་ར/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་ཆོཥ་

ཕཞེཥ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ། (ཐཔེ) གཏེཡ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མིའི་ཕཀཟ་སྲུང། (ཁ) གཏེཡ་

གཏེཡ་རཥ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕཐག་ཆེདྷ་ནྫོ་རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གཏེཡ་

གཏེཡ་ཡིག /ཏེཡ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་སྦེ་བྱུང་བྱུང་

ཆོཥ་ཕཎྫོདྷ་ཥཡ་གཏེཡ་ཕཐག་རུ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ནདྨ་གླིང་ན་གིཥ་

གཏེཡ་རྫོ། /ཏེཡ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་སྦེ་ཕཞེཥ་

གཏེཡ་རཥ་ཕཞེཥ་ཕཞེཥ་ནའི་ཡི་གུ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) གཏེཡ་རྫོ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

གཎྫོ་ཕཅོཥ། /ཎྫོ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཏྫོག་རཥ་རྐྱེདྷ་ངདྷ་སེར་ཏཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་

གཏེཡ་གདྷཥ། /ཏེཡ་སྣེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་དྷྫོཡ་ཐང་

ཟདི་གཎྫོ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྲག་ཥྫོ་ཡི།

རིདྷ་ཆེདྷ་གྱི་གཏེཡ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ།

གཎྫོག /ཎྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཐེ་

གཏེཡ་བྷ། /ཏེཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་རཥ་བྱུང་

ཕྫོང་ཐང་བྷཛུཕ་བྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕརྡེཕཥ་མི་

འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཐང་། རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ལྷ་

རཥ་བྱུང་ཕའི་སྒྲ (ཁ) སེ་གོར་གཎྫོག་ནི་/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ཁང་དྷང་ལཱི་སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གཏེཡ་བྷ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྐདྷ་སྒྲ་གཎྫོག་ནི་མི་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཟྫོང་།
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/ཎྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ལྕེ་ཐང་རྐདྷ་གཉིཥ་

(རྫོང) གོང་ཟཕེར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) འཡ་རྒྱཥ་

གཅིག་ཁཡ་ཁ་ཟཏཕ་མི་རཥ་བྱུང་ཕའི་སྒྲ། (ཁ)

གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་གཡུཥ་ཁ་

རྐདྷ་སྒྲ་གཎྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཞཛྷ་ཐ་རྐདྷ་སྒྲ་གཎྫོག་

རཥ་པཡ་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་ཟདུག

ནི་ཟདི་ སྒྲིགཥ་མེཐ་ནའི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།

/ཎང/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) སཕ་ནི། (ཁ) ཕར་གཎང་ནི། ཙྫོགཥ་ཕར་

གཎྫོགཥ། /ཎྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྡེ་

གཎང་ནི། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་འྫོཐ་རཱིང་སྤྱི་ཐནྫོདྷ་

ཙདྷ་ཅིག་གི་ཕྫོགཥ་སུ་ཐང་། གྲངཥ་སུ། དེ་རཥ་

གྱིཥ་ཕར་གཎང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཁོངཥ་སུ་ཟཛུར་ནི། (ཁ) ཕྫོགཥ་སུ་གཎྫོགཥ་ནི་/ཐྫོ་

/ཎང/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

/ཅི་/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་མིའི་གྲངཥ་སུ་

(རྫོང) རྐྱཕ་ནི། (ཁ) འཡ་ཟཔཡབྷ་/བྷགོ་སྐོཡ་

གཎྫོགཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་བྷགུ་སྐོཡ་

/ཎྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཎྫོག་ཐང་ཟདྲ།

རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཁ) སེ་གོར་གཎྫོགཥ་ཅི་/ཤིག (ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་གིཥ་སེ་

/ཎང/ ༧. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

གོར་གཎྫོགཥན་ཐ་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་ཁོ་ལཱི་ཕལ་
དེཥ།

(རྫོང) ཕསྐྱར་ནི། (ཁ) ཡི་གུ/ཁ་ཟཐེདྷ་གཎང་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ངར་གཥྫོའི་སྐོཡ་

གཎང༌། /ཎང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

རཥ་ཡི་གུ་གཎང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(རྫོང) ཟགྱོ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) དྷྫོཡ་གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག

/ཎང/ ༨. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་ནི། (ཁ) ཆུ/ཧ་ཕ་གཎང་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རི་ཁ་ལཱི་རྩྭ་ཞ་ཕཡ་གཎང་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) རབྷ་ཕྱེཐ་ལྷྫོཐན་ཐ་ཆཕ་གཥང་

ཤིག

གཎང་ནི་གི་རྫོ་རྒྱུཥ་བྷ་སཕ།

/ཎང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ལཱ་གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག

/ཎང/ ༩. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ) གཞུང་སྒྲ/ཕྫོཐ་སྒྲ་གཎང་

(ཐཔེ) གཡུཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་གཎང་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) གཞུང་སྒྲ་ཟཐེདྷ་ནི་ཟདི་ཟབྲུག་མི་

ཐགོ།

རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་ཡ་དྲག་ནཥ།

/ཎང/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཀར་ནི། (ཁ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

/ཎང/ ༡༠. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) ཞ་ནི། (ཁ) ལྫོ/ཕྱེ་གཎང་ནི/ཐྫོ ་ཤིག (ཐཔེ) ཐ་

གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷདྷྫོ་

རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ལྫོ་ཨེ་རཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཎང་ནི་

ཕཥབྷ་གཎང་ཐགོ།

ཨིདྷ།

/ཎང/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

/ཎང/ ༡༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)
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(རྫོང) ཟཐུང་ནི། (ཁ) ཆང་/ཇ་གཎང་ནི/ཐྫོ ་ཤིག

གཎྫོཡ། /ཎྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་

(ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་གིཥ་ལྐོཐབྷ་ཏྫོགཥ་ན་ཅིདྷ་ཇ་གཎང་

ཁཡ་མེདྷ་ནཡ་ཁ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཟཕར་ནི། (ཁ) དྷྫོཡ་ཁ་

ཐགོ།

གཎྫོཡ་ནི་/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་
གཎྫོཡ་ཏེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

/ཎང/ ༡༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

(རྫོང) བྱིདྷ་ནི་ཐང་སྫོཐ་ནི། (ཁ) གླ་ཆ་གཎང་

/ཎྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཥྫོདྷ་ར་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཟླཛྷ་རྫོགཥ་ཥྫོ་རཱིང་ལཱན་ཚུ་གླ་ཆ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཎཕ་ནི། (ཁ) ཆུ/ཥྫོདྷ/ཟཐབྷ་གཎྫོཡ་

གཎང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཏང་དྷང་རཥ་པཡ་ཆུ་གཎྫོཡ་

/ཎང/ ༡༣. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར)

དེཥ།

(རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཟཐུ་སྟེ་ཕསྐྱར་ནི། (ཁ)

/ཎྫོ/ ༣. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) གཎཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཅ་ར་ཟདི་ནཱ/པཡ/ཚུཡ་གཎང་ནི/ཐྫོ ་ཤིག (ཐཔེ) ཟབྲི་

/ཎྫོ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) གཎྫོཡ་བྷའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ)

ལ་བྷགུཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ང་ལཱི་གཎང་ཐ།

ཕགེགཥ་གཎྫོཡ་ཐང་། ཐུདྷ་གཎྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གཎྫོང་། /ཎྫོང/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) གཎང་ཐང་ཟདྲ།

གཎྫོཡ་ལ། /ཎྫོཡ་ལ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་ཕཝག་

གཎྫོང་པྫོཐ་ཅདྷ། /ཎྫོང་པྫོཥ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) པངཥ་

ཥའི་སྟེགཥ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་ལ་གུ་གཎྫོཡབྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་

སེབྷཥ་མེཐ་ནཡ་བྱིདྷ་མི། (ཁ) གཎྫོང་པྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་

ཅིག་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཐང་། གཎྫོང་པྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་ཕྱུགནྫོ་ར་

གཎྫོཡ་བྷགྲོདྷ། /ཎྫོཡ་སྒྲོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎྫོཡབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཎྫོང་པྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཚུ་

ཕུར་ཥ་ཐང་ཕཞེཥ་ཥའི་ཡུར།

གིཥ་མི་བྷ་ཆུང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གཎྫོཡ་རྒྱག /ཎྫོཡ་རྗཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགྲ་ཕགེགཥ་

གཎྫོང་ལུདྷ། /ཎྫོང་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) པཡ་སྐྱེར་ནི་ཐང་

ཚུ་ལཱི་ཟཔང་ནིའི་གཎྫོཡབྷ། (ཁ) ཕུཡ་ནའི་གཎྫོཡ་རྒྱག་

ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་རྫོག་ཡི་གུ་

ཐང་། སེང་གཐྫོང་བྷའི་གཎྫོཡ་རྒྱགདྲག་ནྫོ་ཐབྷཡ་

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཆེདྷ་གྱི་གཎྫོཡ་རྒྱག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྔགཥ་ན་

གཎྫོང་སེབྷཥ། /ཎྫོང་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྱིདྷ་ན་གཎང་

ཅིག་གིཥ་གཎྫོཡ་རྒྱག་རྐྱཕ་དེཥ།

་ནིའི་ཕཥབྷ་ན། (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་འྫོཐ་རཱིང་གཎྫོང་སེབྷཥ་

གཎྫོཡ་གཐདྷ། /ཎྫོཡ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་གི་

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཁུངཥ་མེཐ།

ཟྫོག་རཥ་ཐིང་ནིའི་གཐདྷ། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་ལཱི་གཎྫོཡ་

གཎྫོཐ། /ཎྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎཐ་ཐང་ཟདྲ།

གཐདྷ་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཕུར་ཐགོ།

གཎྫོཡ་སྐབྷ། /ཎྫོཡ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་

ཕསྐབྷཥ་ཕསྐབྷཥ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་གཎྫོཡ་
སྐབྷ་ག་ཡ་ཞ་ཙཡ་ནུག
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གཎྫོཡ་ཕྱེ། /ཎྫོཕ་ཕྱེ།/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་

གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ། /ཎྫོཡ་ཕཞེང/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་

ཨིདྷ།

གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་གདྷང་དེཥ།

ནིའི་ཕྱེ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་ཕྱེ་ཟདི་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཐགོན་

ཕཞེངཥ་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཆ་ཁྱཕ་ལྷ་ཁང་དྷང་

གཎྫོཡ་ཟབྲུ། /ཎྫོཡ་སྦྲུ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་གི་ཟྫོག་

གཎྫོཡ་ཞྫོཡ། /ཎྫོཡ་ཞྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎྫོཡ་བྷའི་བྷཐུ་

ལཱི་བླུག་ནིའི་ཟབྲུ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཎྫོཡབྷ་

ཟེཡ་གཎྫོཡ་རྒྱག་ཐང་། འང་དྷ་ པཡ་ཟཔང་ནིའི་

ག་ཡ་གི་ཟྫོག་ལཱི་གཎྫོཡ་ཟབྲུ་བླུགཥ་ཟེཡ་གསུངཥ་

གཎྫོཡབྷ། (ཁ)

དེཥ།

གཎྫོཡ་ཟླྫོག /ཎྫོཡ་རྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཟཔང་ནིའི་

གཎྫོཡ་བྷ། /ཎྫོཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་ཐང་ཟདྲ།

དྲག་ནྫོའི་གཎྫོཡ་ཞྫོཡ་ཐང་། ཟླྫོག་ནའི་ཚིག་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གཎྫོཡ་བྷའི་དྷང་ལཱི་ཕར་ཀྲབྷ་ཕཙུགཥ་

གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) ཕུཡ་ནའི་

ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཎྫོཡ་ཟླྫོག་ཐང་། དྲགནྫོ་ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་གཎྫོཡ་

གཎྫོཡབྷ། /ཎྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ་ལཱི་ཕསྔོ་

ཟླྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་ཟླྫོག་གདྷང་མི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཀཡ་ཕྱེ་ཐང་ལྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྣཐ་དེ་

སྔགཥ་ན་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁཡ་ དེ་གུ་

གཎྫོཡ་ཕཞྫོ། /ཎྫོཡ་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡབྷ་གི་

བྷཡ་ཐང་བྷཙྫོདྷ་ཁྲ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་

ཕཀོཐ་ན། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥབྷ་ཐ་གཎྫོཡ་ཕཞྫོ་

ཅིག (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོའི་གཎྫོཡབྷ། ལྷ་བྷྫོའི་གཎྫོཡབྷ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕུཡ་ནའི་གཎྫོཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

གཎྫོཡ་ཕཤིག /ཎྫོཡ་ཤིའི/ (མིང) (ཆོཥ) མེཐན་ཕཞྫོ་ནི་

ཕལབྷཥ་གུ་གཎྫོཡབྷ་ལུ་ལ་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཀྱི་ཐབྷག་སྒཡ་གཎྫོཡ་

གཎྫོཡ་བྷ་ཆ་གསུབྷ། /ཎྫོཡ་བྷ་ཆ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཤིག་གཎང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕའི་ལྷ་ཐང་། ཟབྱུང་ནྫོ། དེ་

གཎྫོཥ། /ཎྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོངཥ་ཙཐ་ཐང་། རྒྱ་

རཥ་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཚུ་ལཱི་ཕསྔོ་ཕའི་གཎྫོཡབྷ་ཆ་

ཁོདྷ། (ཁ) རིའི་གཎྫོཥ། གངཥ་ཀྱི་གཎྫོཥ་ར་ཥྫོགཥ་

གསུབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གཎྫོཡ་བྷ་ཆ་གསུབྷ་གདྷང་

ན། (ཐཔེ) ཕྱུགནྫོ་ཟདི་ལཱི་རིའི་གཎྫོཥ་ཐང་བྷབྷ་

ཡི།

བྷབྷ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཟདུག

གཎྫོཡ་རཥ། /ཎྫོཡ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡ་བྷའི་དྷང་

ཕཎགཥ། /ཎཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བླུག་ནིའི་རཥ་ཆང་ཐང་། བྷཡ། གུ་ཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕསབྷ་ནི། (ཁ) རྟ་

ན། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཎྫོཡ་

ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གླང་ཅུང་ཟདི་ཏགན་

རཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
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/ཎཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱདྷ་ཆ་ར་

ཕཎགཥ་མིང༌། /ཎཟ་མིང/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཐང་ཐྫོདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕརྒྱདྷ་ནི། (ཁ) བྱུ་རཱི་ཕཎགཥ་

ས་རབྷ་ཟདྲ་ཕའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཟཕྫོ་ནའི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་རྒྱདྷ་ཆ་བྷ་

མིང། (ཐཔེ) མི་ལ་གདྷགནྫོ་ལཱི་ཕཎགཥ་མིང་གདྷག་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཆེ་ནུག

བྷཐྫོག་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

/ཎཟ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མིང་སྦྲག་ནི།

ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར། /ཎཟ་ཥ་ཀེའེ/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར)

(ཁ) ཧ་ལཱིའི་མིང་/ཡིག་ཙང་གི་མིང་/ཥ་ཆའི་མིང་

(རྫོང) བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཚུགཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ལཱ་

ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་མིང་ལུགཥ་

ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གུ་པྫོག་ནའི་

ལྫོབྷ་ཅིག་ཕཎགཥ་ཐགོ།

ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར་ཐྫོ།

/ཎཟ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མེཐ་ནཡ་

/ཎ་ཥ་ཀེ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) མེཐན་གཎང་ནི།

འྫོཐ་ཐང། མེདྷ་ནཡ་ཨིདྷ་ཟེཡཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྫོ་

(ཁ) ཅ་ར/རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ)

མི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ག་ཡ་སྫོཥ་ཕཎགཥ་ཏེ་སཕ་བྷཥ།

ཐྫོ།

རྒྱཥ་ནི། (ཁ) སྫོཥ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་ག་ཡ་ཁོ་གིཥ་ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར་

/ཎཟ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པདྷ་ན་

ཕཎགཥ་ཥཡ་ཕསྐྱར། /ཎཟ་ཥ་ཀེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ)

ཕསྒྲུཕ་ནི།

(རྫོང) ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཎགཥ་

(ཁ) པདྷ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་ཐྫོདྷ་

ཥཡ་ཕསྐྱར་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཟཕཐདྷ་ག་

གམྫོ་ཕྫོ་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ཕཎགཥ་ཐགོ།

ཡ་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཕཎགཥ་ཥཡ་ཕསྐྱར་ནུག

/ཎཟ/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/) (རྫོང) འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་

ཕཎགཥན་རྣབྷ་གསུབྷ། /ཎཟན་རྣབྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ནི། (ཁ) འཡ་རྒྱཥ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཟབྲུག་

གཉེདྷ་ཉེ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཁོ་ཡའི་ཕཎགཥན་རྣབྷ་

ནའི་མི་སེཡ་ཚུ་ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་ཕཎང་སྟེ་ཡ་འཡ་རྒྱཥ་

གསུབྷ་ག་ཡ་ཟཕྫོ་སྟེ་ཕཞེཥ་སྒོ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཕཎགཥ་ཐྫོ།

ཕཎང། /ཎང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཎང་ཐང་ཟདྲ།

ཕཎགཥ་རྫོག /ཏཱ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་སྟཡ་

(ཁ) ཕཎང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ངར་

གོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷ་ཕཀག་ནའི་ཧེ་བྷའི་ཙཐ་གཞི་

གཥྫོ་ཕཎང་ཐ་ནུག

ཅིག (ཁ) རྫོག་བྷ་ཕཎགཥ་རྫོག་གཅིག ཕཎགཥ་

ཕཎང་སྙོབྷཥ། /ཎང་སྙོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆགཥ་སང་

རྫོག་གཉིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་རྫོག་

ཕྫོགཥ་རིཥ་མེཐན། (ཐཔེ) མི་སྡེ་གོང་ཟཕེར་ཟདི་

བྷ་ཕཎགཥ་རྫོག་ཕཅུ་ཏབྷ་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

ཆ་བྷབྷ་ལཱི་ཡ་ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཐགོ།
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ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཙཐ་མེཐ། /ཎང་སྙོབྷ་ཚེ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཚེ་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་ཟབྱུང་

ཙཐ་མེཐ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཐམིགཥ་ན་

བྷ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐྫོ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཙཐ་མེཐ་ན་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་རྣབྷ་ན་ཉེ་

/ཎཕ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ནཡ་རིཥ་ཐང་

རིང་ཆགཥ་སང་མེཐ་ནའི་ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་

ཟདྲ་ཕཤུཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཐཔེ་ཆ/མི་ནཡ་ཕཎཕ་ནི་

ཙཐ་མེཐ་ལཱི་གདྷཥ་ན་ཅིདྷ་རྒྱུཐ་ལཱི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཞི་

སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་གྱི་ནཡ་ཕཎཕ་མི་ཆོག

གདྷཥ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) དུཥ་རྒྱུདྷ་དུ་ཕཎང་སྙོབྷཥ་

ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་

ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ།

/ཎཕ/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཟུང་ནི།

ཕཎང་མི་ཕཎང༌། /ཎང་མི་ཎང/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཎང་

(ཁ) ཀོ་བྷ/ཁཕ་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧབྷ་

རཥ་ངར་གཥྫོ་ཕཎང་མི་ཕཎང་ཅིག་ཕལ་ཞིདྷབྷ་

ཕཎཕ་ཚྭ། /ཎཕ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཐང་ཕསྲུ་ཇ་

ག་མི་ཕཎང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་

སྲུ་གི་སྟྫོཐ་གོ་གུ་ཁཕ་ཕཎཕ་ཕཝག་ནུག

རཥ་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཚུ་དྷང་བླུག་ནི་གི་རཥ་སྫོཡ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་

ཕཎཕ། /ཎཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥྫོདྷ་

ཕཎཕ་ཚྭ་ཅིག་ཉོ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཥ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) ཥྫོདྷ་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཕཏུཐ། /ཏུཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟདུཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ན་ཚུ་ཞིང་ཁ་ལཱི་ཥྫོདྷ་ཕཎཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཝཕཥ་ར་ཕཏུཐ།

/ཎཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཚྭ་ཐང་ཕྱེ་ར་

ཕཏུཕ། /ཏུཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རཱིང་ནི། (ཁ)

ཥྫོགཥ་ན་བླུག་ནི། (ཁ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་ལཱི་ཚྭ་ཕཎཕ་

ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཚུ་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་ཕྱེ་

གདྷྫོཐ་ན་ཕསྐྱར་མི་ཕཏུཕ།

ཕཎཕ་སྟེ་ཕཐཟ་ཕཎང་ནུག

/ཏུཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྲིག་ནི། (ཁ)

/ཎཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་

དྷ་ཕཏུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཡ་སཕ་ན་

རཥ་རུ་ཟདུདྷ་ཞུ་ནི། (ཁ) གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་

ཅིདྷ་དྷ་ཕཏུཕ་ཟྫོང།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ངར་གཥྫོ་ཅིག་

ཕཏུཕ་ག་མི་ཕཏུཕ།

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་ཐགོ་ནའི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཅི།

/ཏུཕ་ག་མི་ཏུཕ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང)

ཟགྲིག་ག་མི་ཟགྲིག་ཐང་རཱིང་ག་མི་རཱིང་ཟེཡ་ཕའི་

/ཎཕ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཏུཕ་ག་མི་ཕཏུཕ་ཕལ་ནི/ལ་ཐྫོ/ཕལ་

གསུབྷ་ཐང་བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་རཥ་སྐྱཕཥ་ཞུ་ནི།

ཡི/ཕལ་ཤིག (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཕཏུཕ་

(ཁ) བབྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་གཥྫོར་ཕ/སྫོདྷ་རབྷ་

ག་མི་ཕཏུཕ་ཅིག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

499

500
ཕཏུཕ་ཕཏུཕ།

/ཏུཕ་ཏུཕ/ (ཙྫོཡ)

(རྫོང) ཏཐ་རི་ཕ་རི་སྦེ་

ཕཎྫོག /ཎྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤིང་ཐང་མེ་ཎྫོག་

ཁག་ཕཟེཐ་ནི། (ཐཔེ) ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་དྷངཥ་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཅཐ་ནི། (ཁ) སྐྱ་ཕཎྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ཟཕཐདྷ་ཟགྱོ་ཡ་ཟགྱོ་ནི་ས་རུ།

རྐང་རག་གི་སེདྷ་བྷྫོ་ཚུ་རིངབྷྫོ་སྦེ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་

ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ། /ཏུཕ་བྷ་ཏུཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟགྲིག་

ཕཎྫོག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ག་བྷ་ཟགྲིག་ཐང་རཱིང་བྷ་རཱིང། (ཁ) གཟུགཥ་ཁཡ་

/ཎྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཡ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་

གོ་ར་ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕལ། ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕཏུཕ་བྷ་

ཕཝག་ནི། (ཁ) བྫོ་སྐེཐན/རཥ་རིབྷ་ཕཎྫོག་ནི/ཐྫོ།

ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལཱི་གིཥ་བྫོ་སྐེཐན་ཕཎྫོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཏུཕ་ཕལ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་

(ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ཧ་

ཕཏུཕ་མི་ཕཏུཕ། /ཏུཕ་མི་ཏུཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཏུཕ་

ཕཎྫོགཥ། /ཎྫོ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཎྫོག་ཐང་

ག་མི་ཕཏུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐྫོཡབྷ་ཟདི་ཕཏུཕ་མི་

ཟདྲ། (ཁ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཕཎྫོགཥ་ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཕཏུཕ་ཡ་བྷ་ཕལཛྷ་རཥ་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

ཙར་བྷ་དྷང་ཤིང་ལུ་ལ་ཅིག་ཕཎྫོགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕཏུཕ་ཡ་ཕཏུཕ། /ཏུཕ་ཡ་ཏུཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏཐ་རི་ཕ་

ཕཎྫོདྷ། /ཎྫོཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷང་

རི་ཟགྲིག་ནི་ཐང་རཱིང་ནི། (ཐཔེ) ཥ་ཟདི་གོང་ཙཐ་ནཱུ་

དྷ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) པཐ་ཅུང་དྷང་རཥ་

ཅིག་སྦེ་བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཕཏུཕ་ཡ་ཕཏུཕ།

གཉེཡ་ཙང་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

ཕཏུར། /ཏུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཇབྷ་

ཐངུར་ཁུག་དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་བྱིདྷ་ཡི།

ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་། ཞི་ཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕཏུར་

/ཎྫོཥདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགདྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ལཥ་ངདྷ་ཚུ་ལབྷཥ་ཀྱིཥ་

ཟཕག་ནི། (ཁ) བྷ་ཐངུར/རྒྱུ་ཆ་ཕཎྫོདྷ་

ཕཏེག /ཏེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མེ་སྤཡ་

པངཥ་སེབྷཥ་མེཐ་ནཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

ཕཏུར་ཐགོན་ཨིདྷ།

ནི/དེཥ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ རྒྱུ་ཆ་

ནི། (ཁ) ཟཕྲུར་མེ་ཕཏེག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་

/ཎྫོཥདྷ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཕྱི་

ཕྱི་ཁཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་མེ་ཕཏེག་སྟེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཁཡ་གཥར་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཁེ་ཀོ་ཕཎྫོདྷ་

ཟཐུ་ནི། (ཁ) ཀཛྷ་ཕཏེག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐཡ་

ཀོ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

/ཏེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟྫོག་རཥ་འཡ་

ནི/དེཥ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སྦུངཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཁེ་

ཤིང་ཟགྱེར་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་

རྟ། /ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྐང་རག་ཕཞི་ཐང། ལག་

ཟྫོག་རཥ་འཡ་ཕཏེག་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཀོ་ཁཡ་ཟེཛྷ། དེ་རཥ་ བྷཇུག་བྷ་འྫོཐ་མི་ ཁུཡ་ཆ་

ཕཏེགཥ། /ཏེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕཏེག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕག་ནི་ཐང་། ཕཝྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གའྫོག་ཕཀོར་

500

501
ཕཏུཕ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་

རྟ་ཁཕ། /ཎ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚེབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཁཕ་

གའྫོག་ཕཀོར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

དྲག

ཕུ་ པཡ་ཚུཡ་ཁུཡ་ཆ་ཕསྐྱར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྟ་ཡ་

སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) པཐ་ཙི་ཕཙེབྷ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་རྟ་ཁཕ་

/ཎ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སདྷ་ཐང་རིརབུ་ཚུ་གི་ཕསྲེ།

རྟ་ཁྲར། /ཎ་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཁྲར།

(ཁ) སདྷ་གྱི་རྟ་ཐང་། རིར་བུའི་རྟ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་རྟ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རྟ་ཁྲར་ཨིདྷ་ཅི་

(ཐཔེ) རིར་བུ་ཐང་ཐབྷ་རཥ་ཚུ་དྷང་ལཱི་རྟ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

མིདྷ་ཅི་སྫོཐ་ཐགོན་ཨིདྷ་ནཥ།

ལུ་ལ་ཡ་བླུག་ནི་འྫོཐ།

རྟ་གོ།

/ཎ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཐྫོཡབྷ་གི་རྐངབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

/ཎ་གོ/ (མིང)

(རྫོང) རྟ་ལཱི་སཐ་ཚིག་ཕཟུབྷ་

ཅིག་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གོ་ཟདི་གིཥ་

བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཚེབྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཞིང་ཁཡ་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཐ་ནུག

ཐྫོཡ་བྷའི་རྟ་བེཐ་བེཐན་གྱོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྟ་གྲར། /ཎ་གྲེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྟ་ཚུ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་

/ཎ/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཀྲོཕ་བྷཐཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་

ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་གྱར། (ཐཔེ) ར་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཨེཕ་ཥའི་ཟཛེཡ། (ཁ) ཀྲོཕ་

གིཥ་རྟ་གྲར་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཟདུག

བྷཐའི་རྟ། བྱི་གཎབྷཥ་ཀྱི་རྟ། ཧིང་གི་རྟ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཎ་གྲེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྟའི་གྱར་ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ན། (ཐཔེ) རག་སང་མེཐ་ནའི་མི་གིཥ་ཀྲོཕ་བྷཐའི་རྟ་

(ཐཔེ) རྟ་གྲར་ལཱི་ཕྫོང་ཀུ་ཅིག་འང་ཟདུག

རྟ་རྐྱང༌། /ཎ་ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཁུཡ་ཆ་ག་ནི་

ཕའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ རྟ་གླ་ག་ནི་ཕ་

ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྟ་གླ། /ཎ་གླ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གའྫོག་ཕཀོར་ཕཀོར་

འང་ཟཕག་ནི་མེཐ་ནའི་རྟ། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རྟ་

བྷཏྫོ་ཕཥ།

རྐྱང་གྱར་ཕསྣཡ་ཏེ་ཟྫོང་དེཥ།

རྟ་གློ། /ཎ་གློ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གུ་སྒ་རྐྱཕ་སྟེ་ཁུཡ་ཆ་

རྟ་རྐྱང་མི་རྐྱང༌། /ཎ་ཅང་མི་ཅང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་

ཕཀརཛྷ་ཐ་རྟའི་གློ་རཥ་པཡ་ཕསབྷ་ནི་གི་ཏགན་

ག་ནི་འང་ཟཕག་ནི་མེཐ་ནའི་རྟ་ཐང་མི། (ཐཔེ) ཐང་

ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གློ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བྷ་ཕསབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ཁུཡ་

ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཙྫོང་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་རྟ་རྐྱང་

ཆ་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

མི་རྐྱང་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྟ་བྷགོ།

རྟ་སྐཐ། /ཎ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་སྐཐ། (ཐཔེ) གཡུཥ་

/ཎང་སྒུ/ ༢. (མིང)

ཁ་རཥ་རྟ་སྐཐ་ལུ་ལ་ཡ་རྐྱཕ་དེཥ།
རྟ་སྐྱ།

/ཎ་ཅ/ (མིང)

/ཎང་སྒུ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) རྟའི་བྷགུ་ཎྫོ།

(རྫོང) དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གསུབྷ་

ནའི་དྷང་བབྷ་པ་ཇོ་ཟབྲུག་སྒོབྷ་ཞིག་ནྫོ་གིཥ་གདྷཥ་

(རྫོང) རྟ་གོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྟ་

སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ ཐིབྷ་ཕུག་ཆ་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་

སྐྱ་ཟདི་གིཥ་རྩྭ་ག་ཡ་ཞ་ཙཡ་ནུག

ནའི་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ) གདྷཥ་ཟདིའི་བྷཙདྷ་
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ལཱི་རྟ་བྷགོ་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་རྫོང་ཐང་། ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་

ཟདི་གམྫོ་ཕྫོ་ཡ་རྟེའུ་ཅུང་ཟཙཡ་མི་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།

དྷང་ནའི་བྷཏྫོ་རིབྷ་ཕལཐ་གྲྭ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག་གཞི་

རྟ་རྒྱུག /ཎ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གུ་ཕཝྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་

པྫོ་བྲང་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་བྷགོ་ལཱི་

(ཐཔེ) རྟ་རྒོཐབྷ་ཟདི་གིཥ་རྟེའུ་ཅུང་ཅིག་ཟཙཡ་ནུག

ཕཙུགཥ་གདྷང་འྫོཐ།

རཥ་ཕང་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གུ་ཕཝྫོདྷ་

རྟ་བྷགྲིདྷ། /ཎཟདྷ་ཌིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཁྲོ་

ནིའི་རག་སང་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རྟ་རྒྱུག་གཎང་ནིའི་རྩིཥ་

ཕྫོ་ཅིག (ཁ) རྟ་བྷགྲིདྷ་ལཱི་ཐནར་རྟ་བྷཆོག་ཡྫོར་ན་

རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཟདི་དྷང་དྷང་རྟེདྷ་

རྟ་རྒྱུཐ། /ཎ་རྒུཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྟའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་རྟ་བྷགྲིདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྟ་རྒྱུཐ་ཕཞང་ན་ཅིདྷ་རྟ་གཟུགཥ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་

རྟ་ཟགྲོཥ། /ཎ་ཌོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་

ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱུགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

/ཎ་རྒུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྟའི་སྫོཐ་རབྷ། (ཐཔེ) རྟ་

གིཥ་རྟ་ཟགྲོཥ་ཕཎང་སྟེ་རྒྱུགཥ་ཟྫོང་དེཥ།

རྒྱུཐ་ཕཞང་དྷ་གའྫོག་ཕཀོར་གོ་ཕདེ།

ནའི་རྟ། (ཐཔེ) རྟ་རྒདྷ་ཟདི་གིཥ་རབྷ་ཟགྱོ་མི་ཚུགཥ་

ཕཀར་ནི་ཐང། ཕཝྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཕཤེཐ་གཟུང་

རྟ་རྒདྷ། /ཎ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་
ནཥ།

རྟ་རྒདྷ་རྒཥ།

/ཎ་རྒེང་རྒེ/ (མིང)

རྟ་སྒ། /ཎ་སྒ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་སྒར་ཎྫོ་ཁཡ་ཁུཡ་ཆ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་ཤིང་ཐང་ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

(རྫོང) རྟ་རྒདྷ་ཐང་

སྟེ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྟ་སྒ་ལཱི་ཝྫོདྷ་སྒ་ཐང་།

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་གིཥ་རྟ་རྒདྷ་རྒཥ་ཅིག་ཟཁྱིཐ་དེ་
ཟྫོངཥ་ནུག
རྟ་རྒཥ།

/ཎ་རྒེ/ (མིང)

ཁར་སྒ་ཟེཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་སྒ་སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ན་
ཅིདྷ་ཁུཡ་ཆ་བྷཡ་བུཐ་དེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) རྟ་རྒདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྟ་སྒྲོ། /ཎ་ཌོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟའི་སྒ་གུ་རཥ་བྷཡ་

རྟ་རྒཥ་གུ་ཁུཡ་ཆ་སྫོབྷ་ཕཀར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཟཕག་ཕཏུཕ་ནའི་ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་

རྟ་རྒྱཕ། /ཎ་རྗཕ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གུ་ཕཀར་ནིའི་ཁུཡ་

ཕཙེབྷཥ་ཀྱི་སྫོཐ་ཆ་ཞཥ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་ནི་ཅིག

ཙཐ་ཅིག (ཁ) རྟ་རྒྱཕ་གཅིག་ཐང་། རྟ་རྒྱཕ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) རྟ་སྒྲོ་དྷང་ལཱི་གཉེཡ་ཙང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོང་ན་ཅིག་གིཥ་ཙྫོང་རྟ་རྒྱཕ་

དེཥ།

ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

རྟ་སྒྲོག /ཎ་ཌོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟའི་རྐང་རག་གུ་

རྟ་རྒོཐབྷ། /ཎ་རྒོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་བྷྫོ། (ཁ) རྟ་

ཕཎགཥ་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) རྟ་ལཥ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་

རྒོཐབྷ་ལཱི་རྒོཐབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། རྟ་རྒོཐབྷ་

རྟ་སྒྲོག་གིཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཕཝག་ནི་འྫོཐ།

རྟ་རྔ། /ཎ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟ་གི་བྷཇུག་བྷ།
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རྟ་ཅང་ཤེཥ། /ཎ་ཅང་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟ་བྷཆོག་ཏུ་

ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཧཤྭཛིཏྲྲཿ

རྟ་ལྕག /ཎ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གུ་དྲང་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་

ཡ་ཕསྐྱངཥ་གདྷང་ནུག

གྱུཡ་ན།

ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྟ་ཐུར་གྱིཥ་ཟཁོཡ་སྫོཕ་བྷ་ལུ་ལ་

ཀོ་ཏག་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྟཥ་ལྕག

རྟ་ཏྫོ་རྫོག /ཎ་ཏྫོ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཆུང་ཀུ་

(ཐཔེ) ཧ་དྲུང་ཟདི་གིཥ་རྟ་རྟ་ལྕག་གིཥ་དྲངཥ་ཏེ་

ཐང་། བྷགུ་ཎྫོ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྟའི་

ཕཐཟ་ཟགྱོ་དེཥ།

རིགཥ། (ཐཔེ) རྟ་ཏྫོ་རྫོ་ཟདི་ཐ་བྱེཐ་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

རྟ་ཆག /ཎ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ལཱི་བྱིདྷ་ནིའི་ཆག་ཀཡ་

ལ་དྲང། /ཎ་དྲང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཞི་ཅིག་ཐང་

ཐང། དྷག གེ་ཚ། རུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་

ལྫོ་བྷཚུངཥབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ལ་དྲང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

དྲུང་གིཥ་ དྲྫོ་ན་རཥ་ཡ་ རྟ་ཚུ་ལཱི་རྟ་ཆག་བྱིདྷ་ནུག

མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་གི་བྫོ་རཥ་ལ་དྲང་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྟ་བྷཆོག /ཎ་ཆོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟའི་རིགཥ་ཕཞང་

རྟ་དྲངཥ། /ཎ་དྲང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལ་དྲང་ཐང་

ལྫོཥ་ཅིག་ཐང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཁ) རྟ་བྷཆོག་

ཟདྲ། (ཁ) ལ་དྲངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ག་

ལཱི་ གྱི་ལིང་ཐང༌། རྟ་ཅང་ཤེཥ། རྣབྷ་ནཡ་དུར།

ཡ་ཧེ་བྷའི་བྷ་ཐཔེ་རཥ་ལ་དྲངཥ་ཏེ་ཕརྩབྷཥ་ནུག

རིགཥ་ལྡདྷ། རླུང་རཥ་རྒྱར། རླུང་གལྫོག་ཅདྷ།

རྟ་དྲེར། /ཎ་དྲེ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་དྲེར་གཉིཥ་

ལུགཥ་ཟགྲོ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཙྫོང་

རྟ་བྷཆོག་ཁ་ཟཕཕ། /ཎ་ཆོ་ཁ་རཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་

ན་ཚུ་རྟ་དྲེར་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཆེདྷ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་གངཥ་རི་ཏི་སེའི་ལྷྫོ་ཁ་

རྟ་རང་། /ཎ་རང/ (མིང) (ཆོཥ) རྟ་ལུ་ལ་སྦེ་གཅིག་

ཐུག་རཥ་ཟཕཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་བྷཆོག་ཁ་ཟཕཕ་

ཁཡ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ཥའི་ཏགན་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཀྱི་ཆུ་ཆེདྷ་ཟདི་ཕྫོཐ་ཟབྲྫོང་ན་རྫོང་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟཕཕ་

སྤྲིང་ཕཝག་ཕཝགན། (ཁ) རྟ་རང་ཟདི་ལཱི་རྟ་གཐང་

ཨིདྷ།

ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་ག་ཡ་ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་

རྟ་བྷཆོག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /ཎ་ཆོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཁཡ་རྟ་རང་གུ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཎྜར་

རྟ་པྫོ་ཆེདྷ། /ཎ་པྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ན་ཞི་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཕུར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྟ་བྷཆོག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་འང་ཕུར་

ལཱི་ལྷིགན་ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་ཕཀོ་ཕའི་རྟ། (ཁ)

ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རྟ་པྫོ་ཆེདྷ་ཟདི་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་སྫོབྷ་ཟཕག་

རྟ་ཐུར། /ཎ་ཐུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་

ཚུགཥ་ནཥ།

ཐུཕ་ནའི་ཟཁོཡ་ལྔ་སྡེ་ཕཞང་ནྫོའི་གྲཥ་ཁཡ་འྫོཐ་
ནའི་ཟཔགཥ་ན་ཅིག (ཁ) རྟ་ཐུར་ཟེཡ་མི་ཟདི་
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རྟ་ཕྲུག /ཎ་ཕྲུ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་ཕྱུ་གུ། (ཁ) རྟ་ཕྲུག་

རྟ་ཡ། /ཎ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཕཝག་ཥ། (ཁ) འྫོངཥ་

ཕྲུག་ཅིག་སྤང་དྷང་ལཱི་རྩྭ་ཞ་དེཥ།

ལུ་ལ་ཕཝག་ནུག

ལཱི་རྟེའུ་ཅུང་ཐང་། རྟེའུ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྟ་

གྲགཥ་ལཱི་རྟ་རུ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྟ་ཡ་དྷང་ལཱི་རྟ་

རྟ་ཕཕཥ། /ཎ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་སྐུ་

རྟ་ཡག་ན། /ཎ་ཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) སྤུ་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་

ཆེདྷབྷྫོ་ཚུ་གི་པྫོ་བྲང་གི་ཟཛུར་སྒོའི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་རྟ་

སེཡ་གསུབྷ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྟ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་

རཥ་ཟཕཕ་ཐགོ་ནའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཡག་ན་ཅིག་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་སྒོ། (ཐཔེ) རྟ་ཕཕཥ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་མི་ཅིག་

རྟ་རབྷ། /ཎ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ།

འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) རྟ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རྟ་ལུ་ལ་ཟགྱོ་དེཥ།

རྟ་ཕཕཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /ཎ་ཕཕ་ཆོཥ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང)

རྟ་ལཱིཐ། /ཎ་ལཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཡ་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

རྫོང་གཞི་ཚུ་གི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་རྟ་བྷགུ་རཥ་ཟཕཕ་

ནའི་རྟའི་ཧ་ཛྷ་ཐང་ཟཐཕ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ) རྟ་

ཐགོ་ནའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞེངཥ་ཏེ་

ལཱིཐ་ལཱི་རྟའི་ལཱིཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། (ཐཔེ) སྤུངཥ་ཏང་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་

ཞིང་ཁ་ལཱི་རྟ་ལཱིཐ་བླུག་ན་ཅིདྷ་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥན་

ནྫོའི་པྫོ་བྲང་གི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་རྟ་ཕཕཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་

ཨིདྷ།

སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

རྟ་རྫོ། /ཎ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

རྟ་བྲེཥ། /ཎ་བྲེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟ་ལཱི་ཆག་བྱིདྷ་ཥའི་

འྫོཐ་ཥ་རཥ་རྟའི་རྫོ་རྟགཥ། (ཐཔེ) ངེཐ་ཀྱི་ཆ་ཡྫོགཥ་

སྫོཐ།

ཟདི་རྟ་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག

རྟ་ཐབྷག /ཎ་རྨ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གུ་ཕཝྫོདྷ་ཏྫོག་

རྟ་རྫོ་ན། /ཎ་རྫོ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་མི་

རཥ་རྐྱཕ་ནའི་ཕཐ་བྷཐཟ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕཐ་བྷཐཟ་

པྫོ་རྒཥ། (ཁ) རྟ་རྫོ་ན་ལཱི་སྐྱེཥ་ན་རྟ་རྫོ་ན་ཟེཡ་འང་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྟ་ཐབྷག་གི་ཏྫོག་རཥ་རྐྱཕ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ན་རྟ་རྫོ་ན་ཅིག་གི་ལྷ་བྷཆོཐ་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཐགོ་ནཥ།

རྟ་རྨིག /ཎ་རྨི/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་རྐང་རག་གི་ཟྫོག་

རྟ་རྫོ་བྷ། /ཎ་རྫོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་མི་

རཥ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་རབྷ་

ཧབྷ་སྲུ། (ཁ) རྟ་རྫོ་བྷ་ལཱི་ཞ་བྷྫོ་རྟ་རྫོ་བྷ་ཟེཡ་འང་

རྫོ་ཡྫོ་ཙང་དྷང་རཥ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྟ་རྨིག་ཞཐ་དེ་ཟགྱོཛྷ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྟ་རྫོ་བྷ་ཅིག་གིཥ་ཧ་ལཱི་བུ་ཅིག་

ཨིདྷ།

སྐྱེཥ་ནུག

རྟ་རྫི། /ཎ་རྫི/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཟཙྫོ་མི། (ཐཔེ) རྟ་རྫི་

རྟའི་རྫོ།

ཅིག་གིཥ་རྟ་ག་ཡ་སྐྱོཡ་ཏེ་ཕཐཟ་དེཥ།

/ཎའི་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རྟ་རྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྟའི་རྫོ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།
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རྟ་ལ /ཎ་ལ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་རྟ་གི་ལ། (ཐཔེ)

རྟག་བུ་རྒྱུདྷ་དུ། /ཎཟ་བུ་རྒྱུཥདྷ་དུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྟག་བུ་

རྟ་ཥྫོ། /ཎ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་ཁ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཥྫོ།

བྷ་ཞ་ནི་ཟདི་འང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

ཥ་ཐྫོང་དྷང་རཥ་རྟ་ལ་གི་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་དེཥ།

གདྷཟ་བུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྟག་བུ་རྒྱུདྷ་དུ་ཙྫོཐབྷ་ཨེ་

(ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་རྟ་ཥྫོ་ཅིག་བུཐ་དེ་ཟདུག

རྟག་བུ་གདྷཟ་བུ། /ཎ་བུ་སྣ་བུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཧ་

རྟ་གསེཕ། /ཎ་སེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱུ་གུ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་

རྟག་ཡ། (ཐཔེ) རྟག་བུ་གདྷཟ་བུ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷིགན་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་རྟ་

ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

པྫོ། (ཁ) རྟ་གསེཕ་ཟདི་ལཱི་གསེཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་

རྟག་བུ་ཡ། /ཎ་བུ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) རྟ་གསེཕ་སྤུ་ཁ་ལུགཥ་མི་ལུགཥ་ཅིག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྟག་བུ་ཡ་ཐཔེ་ཆ་

སྤང་དྷང་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ལྷཕ་སྟེ་སྫོཐ་ཥ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

རྟག /ཎག/ (མིང) (ཆོཥ) རྟག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རྟགཥ། /ཎཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་

ནིའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ། (ཁ) པྫོའི་རྟགཥ། བྷྫོའི་རྟགཥ་ར་

(ཐཔེ) མི་ཚེ་རྟག་ཐང་མི་རྟག །ཤི་ཕའི་གྲངཥ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པྫོ་བྷྫོའི་ཐབྱེ་ཕ་འང་ རྟགཥ་རཥ་

ལྫོཥ ་ལྫོག།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ས་གོ་ཚུགཥ།

རྟག་ཆཐ། /ཎ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་གྲུཕ་ནཡ་

/ཎཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཕར་

ཟཛིདྷ་ནའི་རྟག་ནའི་ལ་ཕ་ཐང་། གཎདྷ་མེཐ་དུ་

བྷཙྫོདྷ། (ཁ) ཉིབྷ་ལཡ་ནིའི་རྟགཥ། ཆཡན་རྐྱཕ་

ཟཐྫོཐ་ནའི་ཆཐ་ནའི་ལ་ཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ནིའི་རྟགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥ་སྨུག་སྤུཡ་ཕ་ཅིདྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཆཡན་རྐྱཕ་ནིའི་རྟགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ཎཟ/ ༣. (མིང) (རྫོང) གཎདྷ་ཚིགཥ་རིག་ནའི་

སྐཕཥ་ཀྱི་རྟགཥ་ཆོཥ་ཐྫོདྷ་གསུབྷ་རཥ་གཅིག (ཁ)

རྟག་གཎྫོཡ། /ཎཟ་ཎྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་

རྟགཥ་འང་ཐག་ཐང། རྟགཥ་ལཡ་སྣང་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཕང་སྒྲོབྷ་དྷང་ཕཝག་ནའི་རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ། (ཁ) རྟག་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུ་ཕའི་རྟགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མེ་འྫོཐ་ནཡ་

གཎྫོཡ་ལཱི་རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཤེཥ་ཚུགཥ།

རྟག་ན། /ཎག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་

རྟགཥ་ཀྱི་ཟཇུག་ན།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་མི་ཚེ་ལཱི་རྟག་ན་མེཐ།

/ཎཟ་གི་རྗུ་ན/ (མིང)

(རྫོང) སྔོདྷ་

ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་ཚུ་གི་ཟཇུག་ཚུར་གཥར་

རྟག་ན་ཕརྟདྷ་ན། /ཎག་ན་ཏེབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱུཡ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) རྟགཥ་ཀྱི་

ཕ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྟག་ན་ཕརྟདྷ་ན་མེཐ་ནའི་མི་
ཚེ་ཟདི། །ཐྫོདྷ་མེཐ་ལཱ་ལཱི་གཡེངཥ་ཏེ་སེབྷཥ་ན་སྐྱོ།།
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ཟཇུག་ན་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ཡི་གུ་བྷ་ཟཚྫོརཛྷ་སྦེ་བྲི་ནི་ལཱི་

གིཥ་ཟདྲེདྷ་ནི་གི་མིང་བྷཏའི་ཡི་གུ་དེ་རྗེཥ་ཟཇུག་ཁོ་

རྟགཥ་ཟཇུག /ཎཟ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) རྟགཥ་ཀྱི་

མིང་བྷཏཟ་འཡ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཥྫོཥ་

པདྷ་ཏྫོགཥན་ཨིདྷ།

ཡ་ཐང་པྫོ་བྷྫོ་བྷ་ནིང་ཚུ་གི་རྟགཥ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་

ཟཇུག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡི་གུའི་སྫོཡ་ཚུར་ཤེཥ་

ཀ།ཐགུདྷ་ཁ།ཐབཡ་ཁ།ཞིང་ག་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་རྟགཥ་ཟཇུག་ལྷཕ་ཐགོ།

མིང་བྷཏཟ་ཀ་ཁ་ག་ཚུ་རྟགཥ་བྷཚུངཥ་ཟདྲེདྷ་ན་

རྟགཥ་བྷ། /ཎཟ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ར་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) སུབྷ་རྟགཥ་ལ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྟགཥ་

ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་མི་ལཱི་གདྷང་སྫོར་

བྷཚུངཥ་ཟདྲེདྷ་ནའི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་ཐགོ།

འྫོཐ་ནའི་ རྒྱུ་གསེཡ་ཐངུར་ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྟགཥ་འང་ཐག /ཎ་འང་ཐ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚུར་

རཥ་གྲུཕ་ནའི་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གསུབྷ་ཙང་ཕ་ཟེཡ་ཕྫོགཥ་ཆོཥ་གྲུཕ་ཅིང་ཟབྲེར་ཕ་

(ཁ) གསེཡ་གྱི་རྟགཥ་བྷ། ཐངུར་གྱི་རྟགཥ་བྷ།

ངེཥ་ན་ཅིག (ཁ) བཥ་རྟགཥ་ཀྱིཥ་སྒྲ་མི་རྟག་ནཡ་

ཞངཥ་ཀྱི་རྟགཥ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་

སྒྲུཕ་ན་ལཱི། རྟགཥ་བཥ་ན་རྩྫོཐ་གཞི་ཆོཥ་ཅདྷ་གྱི་

དྷང་རཥ་ཧང་ཐང་ན་ཏྫོཕ་སྟེ་གསེཡ་གྱི་རྟགཥ་བྷ་

སྟེང་དུ་གྲུཕ་ན་ཐང༌། གང་བཥ་དྷ་མི་རྟག་ནཥ་ཁྱཕ་

ཏྫོཕ་ཅི།

ན་བྷཐུདྷ་ཕྫོགཥ་ར་འྫོཐ་ན་ཉིཐ་ཐང༌། གང་རྟག་དྷ་

རྟགཥ་མབྷ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཐགེ་སྫོང༌། /ཎག་མབྷ་རྫིདྷ་པི་སྒེ་
སྫོ/ (མིང)

བྷ་བཥ་ནཥ་ཁྱཕ་ན་མི་བྷཐུདྷ་ཕྫོགཥ་ར་མེཐ་ན་

(ཆོཥ) ཕསྙེདྷ་རྫོགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན་མེཐ་རཱིང་

ཕཅཥ་ཀྱི་རྗེཥ་སུ་ཟགྲོ་ལྡྫོག་གི་ཟབྲེར་ཕ་ངེཥ་ན།

ཐགེ་སྫོང་གི་ཆ་ལཱིགཥ་ཕཞྫོ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྙིགཥ་བྷ་

(ཐཔེ) རྟགཥ་འང་ཐག་ཅིག་ཕཀོཐ་ནི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

ལྔ་ཕཐྫོ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ་དྷང་ལཱི་རྟགཥ་མབྷ་ཟཛིདྷ་ནའི་

ཕསྒྲུཕ་བ་ཕསྒྲུཕ་མི་ཚུགཥ།

ཐགེ་སྫོང་ལུ་ལ་ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

རྟགཥ་རིག /ཎཟ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) རྟགཥ་རིགཥ་
ཐང་ཟདྲ།

རྟགཥ་བྷཙདྷ། /ཎ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟགཥ་ཐང་

རྟགཥ་རིགཥ། /ཎཟ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) གཎདྷ་ཚིགཥ་

བྷཙདྷ་བྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

རིག་ནའི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཙཐ་བྷའི་གཞུང་ཅིག

འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ཕའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ། རྟེདྷ་ཟབྲེར་

(ཐཔེ) རྟགཥ་རིགཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ན་ཅིདྷ་རིག་ན་

ཕཞང་ཕའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་

ཟཕེརཛྷ་ཨིདྷ།

ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་

རྟགཥ་རིར། /ཎཟ་རི/ (མིང) (རྫོང) མིང་ཐང་རྟགཥ་

ཕཞང་ནྫོ་ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ།

ཚུ་ལྫོག་ཀུ་གུ་བྲིཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕསྒྲིར་ཏེ་ ངོ་

རྟགཥ་བྷཚུངཥ་ཟདྲེདྷ་ན། /ཎ་ཚུང་ཌེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཤེཥ་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་གཐབྷ་ཟཐུ་ཟཕཐ་ནིའི་

མིང་ཚིག་གི་བྷཏཟ་བྷ་ལཱི་སཡ་ཕའི་རྗེཥ་ཟཇུག་ཟདི་
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རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཁདྷ་བྷ་

/ཏིངབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་གི་ཟྫོག (ཐཔེ) ལྷབྷ་གྱི་

ཙྫོགཥ་ནཡ་བྷཏཟདྷ་བྷཇུག་ལཱི་རྟགཥ་རིར་ཕསྒྲིར་

རྟིངབྷ་ཞཐ་ཥྫོ་ནུག

རྟའི་ལཱིཐ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་རྐང་བྷའི་རྟིང་བྷ་ལཱི་རྩང་ཟདུག

ཏེ་གཐབྷ་ཟཐུ་ཟཕཐ་ཡི།

/ཎའི་ལཱིཥ/ (མིང)

རྟིང་བྷ། /ཏིང་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྟིངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) རྟ་ལཱིཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་རྟའི་ལཱིཐ་བླུག་ཐགོ་

/ཏིང་བྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུར་བྷ། (ཐཔེ) རྟིང་བྷ་ཡང་

ནཥ།

ལཱི་པདྷབྷ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་རཥ་ཕརྒར་ག་ནི་འང་མེཐ།

རྟཥ་ལྕག /ཏེ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་ཐང་ཏགན་ར་

ནའི་རྩ། (ཐཔེ) རྐང་བྷའི་རྟིང་རྩ་གུ་སྐྱོདྷ་པྫོག་ན་ཅིདྷ་

རྟ་ལྕག /ཎ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) རྟཥ་ལྕག་ཐང་ཟདྲ།

རྟིང་རྩ། /ཏིང་མ/ (མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་རྟིང་བྷཡ་འྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

རབྷ་ཟགྱོ་མི་ཚུགཥ།

དྲང་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཁ) སྐུ་དྲུང་གི་རྟཥ་ལྕག་ཐང་།

རྟིང་རཥ། /ཏིང་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྟིང་བྷ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཧ་དྲུང་གི་རྟཥ་ལྕག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་

གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྡེ་ཙདྷ་ཀ་ན་གི་རྟིང་རཥ་

བྷ་ཤིཥན་ཟདི་རྟཥ་ལྕག་གིཥ་དྲང་དེཥ།

ཡ་སྡེ་ཙདྷ་ཁ་ན་ཨིདྷ།

རྟཥ་ཏག /ཏེ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཟཁཡཛྷ། (ཁ) ལྕང་བྷ་

རྟིང་ཤུར། /ཏིང་ཤུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྟིང་བྷ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཤིང་གི་རྟཥ་ཏག་ཐང་། སྦྱི་ཤིང་རྟཥ་ཏག་ར་

གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རཥ་ཟགུར་ཟདི་ཧ་ནའི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རྟཥ་ཏག་བྷ་

རྟིང་ཤུར་ཡ་བུ་གིཥ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཟཕཐ་ཡི།

དྲང་།

རྟིའུ་ཅུང༌། /ཏིའུ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་ཕྱུ་གུ། (ཐཔེ)

རྟིང་ཐཀཡ། /ཏིང་ཀ/ (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གི་རྟིང་

རྟིའུ་ཅུང་ཅིག་སྤང་དྷང་ལཱི་རྩྭ་ཞ་དེཥ།

བྷཡ་སྤུ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྟ། (ཁ) རྟ་གདྷག་རྟིང་

རྟེདྷ། /ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་

ཐཀཡ། དྲེར་རྟིང་ཐཀཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་

ཥའི་གཞི། (ཁ) སྐུ་རྟེདྷ། གསུང་རྟེདྷ། ཐུགཥ་རྟེདྷ་

དྲུང་ཟདི་གིཥ་རྟ་རྟིང་ཐཀཡ་ཅིག་ཕཐཟ་ནི་ཟདུག

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་རྟེདྷ་རྩ་ཅདྷ་ལུ་

རྟིང་ན། /ཏིང་ན/ (མིང) (རྫོང) རྟིངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ལ་ཟདུག

མི་ཅིག་གིཥ་ཙིགན་ཞ་སྟེ་རྟིང་ན་ཥ་ལཱི་རཕ་དེཥ།

/ཏེདྷ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) གཞི་ཐང་གདྷཥ་སྟངཥ་

རྟིངབྷ། /ཏིངབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་ཕྫོར་

ཅིག་ལཱི་གདྷཥ་ནི། (ཁ) རྟེདྷ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཐཀཟ་

ཟདི་གིཥ་ རྐང་བྷའི་རྟིངབྷ་ག་ཡ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ཡི།

རྟེདྷ་ཁེཕཥ། /ཏེདྷ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ལའི་

ཚིགཥ་ཀྱི་ཟྫོག་གི་རྒྱཕ་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ལྷབྷ་ཆུང་ནི་

ངར་ཅིག་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ཡ་པབྷ་ལཱི་ཕསྟེདྷ་ཐྫོ།

གཐྫོང་ཁ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོཥ་ཆེདྷ་
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གཝཟ་རིཥ་ཀྱི་ཕང་ཁྲ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཙེབྷཥ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་གོ་ཐྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་

རྡིགབྷ་ཚུ་གོང་ཙཐ་འང་སྫོབྷ་སཕ་ཨིདྷ།

གསུངཥ་གདྷང་ནུག

ཕཙེབྷཥ་ཀྱི་ཁེཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཁེཕཥ་རྡིག་

ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་

རྟེདྷ་ལ། /ཏེདྷ་ཋི/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ། /ཏེདྷ་ཌེ་ཅུ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཞུགཥ་ཥའི་ལ། (ཐཔེ) སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཚུ་ལཱི་

ཟཁོཡ་ཕའི་ཆོཥ་ག་ཡ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

རྟེདྷ་ལ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕུར་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཏེ་བྱུང་ནའི་ཡུར་ཕཅུ་གཉིཥ། (ཁ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་

རྟེདྷ་གཎྫོཡ། /ཏེདྷ་ཎྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོ་ག་གཎངབྷ་ཐ་

གཉིཥ་འང་ ༡. བྷ་རིག་ན།༢. ཟདུ་བྱེཐ།༣. རྣབྷ་

ལྷ་ཙྫོགཥ་གཥར་ནིའི་ཐམིགཥ་རྟེདྷ་ལྫོ་ཐང་ཕྱེ་གིཥ་

ཤེཥ།༤. མིང་གཟུགཥ།༥. སྐྱེ་བྷཆེཐ།༦. རུག་ན།༧.

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ལ་གུ་རྟེདྷ་གཎྫོཡ་ཅིག་

ཙྫོཡ་ཕ།༨. སྲེཐ་ན།༩. ལུདྷ་ན།༡༠. སྲིཐ་ན།༡༡. སྐྱེ་

ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

ཕ།༡༢. རྒ་ཤི་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་

རྟེདྷ་གདྷཥ། /ཏེདྷ་རྣེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཥའི་གཞི།

ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ཚུ་ས་གོ་

/ཏེདྷ་རྣེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་

ཚུགཥ།

གཞུང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕདུདྷ་ན། (ཁ)

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཞང། /ཏེདྷ་ཌེ་ཕཞང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

རྟེདྷ་གདྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་གཞི་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) རྟགཥ་བྷཙདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རྟེདྷ་

སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་རྟེདྷ་གདྷཥ་ཀྱི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟབྲེར་ཕཞང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བབྷ་བྫོདྷ་

རྟེདྷ་ཟབྱུང༌། /ཏེདྷ་རྗུང/ (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཅིང་ཟབྲེར་

སྦེ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཞང་ཡི།

ཟབྱུང་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྱུང་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཞང༌ནྫོ། /ཏེདྷ་ཌེ་ཕཞང་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་སྟྫོང་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཐག་

རྟགཥ་བྷཙདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

འང་གོ་ཚུགཥ།

ཕཞང་ནྫོའི་ཉིདྷབྷ་ཟདི་ཁཡ་ག་ཡ་ལཱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕདེ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར། /ཏེདྷ་ཌེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྟགཥ་བྷཙདྷ།

ལུགཥ་འྫོཐ།

(ཁ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཞང་ནྫོ། རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕསྒྲིགཥ་ན།

རྟེདྷ་རཥ། /ཏེདྷ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷང་

ལུགཥ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པབྷ་

ཕལབྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐངོཥ་རཥ། (ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁང་

ཐང་བུ་གཞི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕཐ་དེ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

དྷང་ལཱི་ཕྱི་དྷང་གཥང་གསུབྷ་གྱི་རྟེདྷ་རཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཥྫོང་ནུག

རྟེདྷ་གཞི། /ཏེདྷ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་

/ཏེདྷ་ཌེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཅིང་ཟབྲེར་ཕཡ་ཟབྱུང་

ཥའི་ཡུར། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུའི་རྟེདྷ་གཞི་གམྫོ་ཕྫོ་

ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཆོཥ་ཟཁོཡ།

ཥ་གཞི་ཨིདྷ།

508

509
རྟྫོག་གེ་ཕ། /ཎྫོ་གེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྟགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ལ་སྐོཡ། /ཎ་ཀོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཐང། ཁྲོབྷ།

ནའི་རིག་ན་སྨྲ་མི།

ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་གླིངན་ཚུ་ཟབྲུག་ལཱི་ལ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྐོག་ཟགྱུཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་སྤྱི་མབྷ་ཅིག་རྟྫོགཥ་

གཡུཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཛེཥ་ཆ་ཚུ་ཕལར་ཏེ་ཕལ་

རྟྫོག་ཐཔྱྫོཐ། /ཎྫོ་ཅོཥ/ (མི) (ཆོཥ) ཁུངཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

སྐོཡ་དྷང་ཟྫོངཥ་ནུག

ཞིདྷ་དྷ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཕའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ།

/ཎ་ཀོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཞིཕ་ཟཙྫོར་ཚུ་ཟཕཐ་

རྟྫོགཥ། /ཎྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཤེཥ་ནི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཞུང་ཟབྲེར་དུ་ ཥ་ཁོངཥ་ཚུ་དྷང་

བ་བྷ་གིཥ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་རྟྫོགཥ་ཙཡ་ནུག

སྐོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཞུང་རཥ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

ཐང་ས་གོ་ནི། (ཁ) ཐྫོདྷ་རྟྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཁ) གཞུང་གི་ལ་སྐོཡ། སྒེཡ་གྱི་ལ་

རྟྫོགཥ་ཕརྗོཐ། /ཎྫོ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱེཥ་ཡཕཥ་

ཐག་ན་ཅིག་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ལ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་

ཐང་རྣབྷ་ཏཡ། (ཁ) བ་བྷའི་རྟྫོགཥ་ཕརྗོཐ། རྒྱར་

ནུག

ནྫོའི་རྟྫོགཥ་ཕརྗོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ལ་གྲུཕ། /ཎ་གྲུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་ཕ་ཐང་གྲུཕ་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་རྟྫོགཥ་ཕརྗོཐ་ཟདི་ས་རཥ་སི་སི་ཅིག་

བྷཏཟ། (ཁ) དྷང་ནའི་ལ་གྲུཕ། ཕྱི་ནའི་ལ་གྲུཕ།

ཟདུག

(ཐཔེ) དྷང་ནའི་ལ་གྲུཕ་ལཱི་བྷཏྫོ་ཐབྷཟ་གི་ཐབྱེ་ཕ་ལུ་

རྟྫོགཥ་ལྡདྷ། /ཎྫོ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྱིའི་སྫོཐ་ན་ག་དེ་

ལ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ།

སྦེ་ཨིདྷ་རཱིང་ དྷང་དྷ་ལཱི་འང་ཐག་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་

ལ་རྒྱ་བྷཏྫོང་རྒྱ།

བྷཥ་རྟྫོགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྟྫོགཥ་ལྡདྷ་ཅིག་

/ཎ་རྗ་ཏྫོང་རྗ/ (མིང)

(རྫོང) བྷཥ་

མྱྫོང་། (ཐཔེ) ལ་རྒྱ་བྷཏྫོང་རྒྱ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཚུར་

གིཥ་ཆོཥ་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ།

རྟྫོགཥ་ན། /ཎྫོག་ན/ (མིང) (རྫོང) སངཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཏྫོཕ་

ལ་རྟྫོག /ཎ་ཎྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི་

ཏྫོཕ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཐཔེ) རྟྫོགཥ་ན་ལྷ་ཐང་བྷབྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དྷཐན་ལ་རྟྫོག་ཟཕཐ་ནི་ཐང་། ཧ་

རཱིང༌།།སྫོཐ་ན་མི་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགོ།།

ལཱི་ལ་རྟྫོག་ཟཕཐ་ནི། ཥ་བྷཙབྷཥ་ལ་རྟྫོག་ཟཕཐ་ནི་

རྟྫོདྷ་ན། /ཎྫོཥདྷ་ན/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡིཐ་ཆེཥ་ན།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་ངདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལ་རྟྫོག་

ལ། /ཎ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) མིག་གི་ཐཕང་ནྫོ་རག་ལུདྷ་

ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ཟཛིདྷ་ཕཟུང་ཟཕཐ་ཟྫོང་།

ཟཏཕ་སྟེ་ཡུར་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

ལ་ལྫོ་ཙང༌། /ཎ་ཎྫོ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཆབྷ་

ལཐབྷྫོ/ཐཔེ་ཆ་ལ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟཚྫོར་བྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ལ་ལྫོ་ཙང་ཚུ་ཐང་ཕཐན་ཐ་

ཟཚྫོར་ང་གིཥ་ལ་ཐྫོ།

ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

509

510
ལ་སྫོཐ། /ཎ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་ལ་ཕ་ཐང་།

/ཎ་མི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་སྐྱིཐ་སྡུག་

བང་ཐྫོཡ་གྱི་བ་སྫོཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

སེར་མི། (ཁ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ལ་མི། དྷཐན་ལ་མི།

སྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གའྫོགབྷྫོ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཅིག (ཁ) དྷང་ནའི་ལ་སྫོཐ། གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ལ་

(ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་དྷཐན་ལ་མི་ཟདི་སདྷ་

ལ་ཕ། /ཎ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོའི་ལཱིགཥ་

/ཎ་མི/ ༣. (མིང) (རྫོང) སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཧ་

ཀྱི་བྷཏཡ་ཐུག་གི་ཁཥ་ལུདྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དྷང་

ལཱི་ལ་མི། པྫོ་བྲང་ལ་མི། ཡིག་ཙང་ལ་མི། (ཐཔེ) ཧ་

(ཐཔེ) རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཀྱི་ལ་ཕ་ལཱི་ངོཥ་ལུདྷ་འྫོཐ།

དེཥ།

ནའི་ལ་ཕ། ཕྱི་ནའི་ལ་ཕ།

ལཱི་ལ་མི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་བབྷཥ་སྐྱོང་གི་སྒོ་རཥ་ལ་

/ཎ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རཥ་ཟགུར་ཐང་རཥ་ཟཆཡ་

ལ་ཚུར། /ཎ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཏངཥ། (ཁ) མིག་

ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་ཐམིགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་རུ་ལཱི་

ཎྫོ་ལ་ཚུར། གྲུཕ་བྷཏའི་ལ་ཚུར། (ཐཔེ) ཡང་གིཥ་ལ་

ལ་ཕ་རུ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕའི་ལ་ཚུར་ར། །ཕདེདྷ་ན་ཡིདྷ་ནཡ་བྷ་ཕཥབྷ་

ལ་བུ། /ཎ་བུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཚུངཥ་ན་གཥར་བྱེཐ་

ཞིག།

ཀྱི་སྒྲ། (ཐཔེ) སདྷ་ཆུང་བུ་བྷྫོའི་གཞིདྷ་ཡཥ། །མེ་ཎྫོག་

ལ་རྫོང༌། /ཎ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལཥ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་

ནདྨ་ལ་བུ།།

འྫོཐ་མེཐ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་ནའི་རྫོང༌།

ལ་བྷ། /ཎ་བྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཧ་ཙི་ཅིག་

(ཁ) སྤ་ཡྫོ་ལ་རྫོང། ཀྲོང་གཥཡ་ལ་རྫོང་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཁ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལ་བྷ་ཕྱི་རཱི། ལ་བྷ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལ་རྫོང་དྷང་ལཱི་ཐགྲ་ཆ་ལུ་ལ་ཡ་བྷཏྫོང་

ཁབྷཥ་ཅིག་ཁཡ། ལ་བྷ་ལྫོ་ཞ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ལ་བྷ་

ཚུགཥ།

ཆུ་ཙྫོཐ་ལྔ་ལཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ལ་བྷ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་

ལ་ཞིཕ། /ཎ་ཞིཕ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་རིབྷ་ག་

ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ དུཥ་ཡུདྷ་ལུདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ ལ་རྟྫོག་

/ཎ་བྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུར་རཥ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་པབྷ་

ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་ལྕོགཥ་

གིཥ་བུ་གཞི་རྐང་ཏང་དྲངཥ་མི་ཟདི་ ལ་བྷ་དྲིདྷ་

གྲུཕ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་ལཱ་ལཱི་ལ་ཞིཕ་

རདྷ་ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལ་མི། /ཎ་མི/ ༡. (མིང) (རྫོང) མིག་གི་ཐཕང་ནྫོའི་

ལ་ལཱིགཥ། /ཎ་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཚུར་ཐང་ཟདྲ།

ཏྫོག་རཥ་ཡུར་ངོཥ་ཟཛིདྷ་མི། (ཁ) ལཐབྷྫོ་ལ་མི།

(ཐཔེ) མི་ངོབྷ་ཡང་ཥྫོའི་ལ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ལཱ་

ཝཕཥ་ཁྲ་ལ་མི། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ལཱི་ལཐབྷྫོ་ལ་མི་ལུ་ལ་ཟཚྫོབྷཥ་ནི་འྫོཐ།

510
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ལ་ཕལར། /ཎ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཐང་ཥ་ཆ་ར་

ལག་རྩ། /ཎ་མ/ (མིང) (ཆོཥ) ལག་ཀོ་གི་རྩ་ཐང་

ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཇོ་བྷྫོ་ལྷ་རི་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལ་

ལག་ལཱི། /ཎཟ་ལཱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོང་ལཱི། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཥྫོགཥ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕལར་

ཟདྲ།

ཕལར་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ལག་ལཱི། རབྷ་གྱི་ལག་ལཱི། གཡུཥ་ཀྱི་ལག་ལཱི་

ལ་ཕལར་ན། /ཎ་ཤེ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཐང་ཥ་ཆ་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ལག་ལཱི་ཐཡ་ཤིང་ལུ་ལ་

ཚུ་གི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་

ཟདུག

མི། (ཐཔེ) ཕྱི་རཥ་ལ་ཕལར་ན་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་

ལཕ།

གདྷབྷ་གྲུ་དྷང་ལཱི་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

/ཎཕ/ (བ)

(ཐ) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་ལ ྫོག་ཀུ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཆུང་སུ་སྦེ་ ཕསྒྲིར་ནི། (ཁ) གོ་ར་ལཕ་

ལ་ཕལརན། /ཎ་ཤེན/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཕལར་ན་ཐང་

ཐྫོ། ལྫོག་ཀུ་ལཕ་ཐྫོ། ལྕགཥ་ལཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཟདྲ། (ཁ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ལ་ཕལརན། ཟབྲུག་གི་ལ་

ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ལྫོག་ཀུ་ལཕ་ཕཅུག་སྟེ་འྫོཐ།

ཕལརན་ར་ཥྫོགཥ་ན་། (ཐཔེ) ལ་ཕལརན་སྡེ་ཙདྷ་

ལབྷ། /ཎབྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནི།

ཅིག་སྤ་ཡྫོ་སྟག་ཙང་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ལཛྷ་བྷཏྫོ། /ཎའུ་ཏྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་

ལག་ཀོ། /ཎ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་ཕག་ལག་

ལག་རཥ་བྷཡ་སཕ་ཆོག་ཆོ་ཐང་ཕཀོར་ཆོག་ཆོག་

གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སྦེ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལཛྷ་

ལཱ་ཟདི་གིཥ་ ལག་ཀོ་ཡ་དྷ་ཡི།

བྷཏྫོ།

ལག་ཀོ་སྐྱོཡ། /ཎ་ཀོ་ཅོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཛྷ་བྷཏྫོ་དྲགཥ། /ཎའུ་ཏྫོ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡྫོགཥ་

གཝདྷ་གྱི་ལག་ཀོ་གུ་རཥ་པཡ་ རགན་ཕཀར་ཏེ་

གཝདྷ་གྱི་ལག་རཥ་བྷཡ་སཕ་ཆོག་ཆོ་ཐང་ཕཀོར་

སྫོཐ་ནི། (ཁ) ལག་ཀོ་སྐྱོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་

ཆོག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཧ་ལཱི་ལཛྷ་བྷཏྫོ་དྲགཥ། མི་

ལཱི་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་གི་ལག་ཀོ་སྐྱོཡ་ཏེ་

ལཛྷ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ལཛྷ་བྷཏྫོ་

སྫོཐ་ནུག

དྲགཥ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱ་

ལག་ཀོ་གི་རྩ། /ཎ་ཀོ་གི་མ/ (མིང) (རྫོང) ལག་ཀོ་ཁཡ་

ཁག་འྫོཐ།

འྫོཐ་ནའི་རྩ། (ཐཔེ) ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་བྷཡ་ཕསྒུཡ་ཏེ་

ལཐ་བྷྫོ། /ཏེ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཐབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ལག་ཀོ་གི་རྩ་དྷཛྷ་ཨིདྷ།

ལཐ་བྷྫོ་ཕལ་དྷ་ཡང་སེབྷཥ་ཕལ། །ཡང་སེབྷཥ་ལཐ་

ལགབྷ། /ཎཟབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོང་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྷྫོའི་པྫོ་བྲང་ཡིདྷ།།

(ཐཔེ) ལྫོ་བླུག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐང་ན་གྱར་ལགབྷ་ཚུ་

ལཐབྷྫོ། /ཏེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་སྫོ་ཕ་ཟབྱུང་

ལཱི་བླུགཥ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མིག་གིཥ་ཕལ་ནིའི་ཡུར་ཐང་རཥ་རིབྷ།
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(ཁ) ཚེཥ་ཕཅུའི་ལཐབྷྫོ། ཝཕཥ་ཁྲའི་ལཐབྷྫོ། (ཐཔེ)

ལྟུང༌། /ཏུང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་

ཐྫོ།

ལྟུང་ཕ། /ཏུང་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལབྷཥ་ཐང་ཟགར་

ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཝཕཥ་ཁྲའི་ལཐབྷྫོ་ཕལ་ཕཡ་ཟགྱོ་

ཥ་ལཱི་བུཐ་ནི།

ཕའི་ཉེཥ་ན། (ཁ) ཚུར་ལབྷཥ་ཀྱི་ལྟུང་ཕ།

ལཕ་གཐདྷ། /ཎཕ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕལཕ་ཕཏུཕ་

/ཏུང་ཛྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ལྟུང་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་གཐདྷ། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་གི་ཀུདྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཕལཕ་

ལྟུང་ཕལགཥ། /ཏུང་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕུང་ནྫོ་གསུབྷ་

གཐདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ནྫོའི་བྷཐྫོ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ལྟུང་ཕལགཥ་ཀྱི་

ལཡ་སྣང༌། /ཎཡ་རྣང/ (མིང) (རྫོང) འང་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཟཐྫོདྷ་ན་གདྷང་དེཥ།

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱུ་བྷཙདྷ་ལཡ་སྣང། རྟགཥ་

ལྟུངཥ། /ཏུང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལྟུང་ཐང་ཟདྲ།

ལཡ་སྣང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྫོ་ཁུངཥ་འྫོཐན་སཕ་

ལྟེ་ཕ། /ཏེ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྦུག (ཁ) ཥའི་ལྟེ་ཕ།

ཥ་ལཱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ལཡ་སྣང་ཕཀོཐ་ན་ཅིདྷ་ཆ་ཕཝག་མི་

གཡུཥ་ཀྱི་ལྟེ་ཕ། ཁྲོབྷ་གྱི་ལྟེ་ཕ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་

ཚུགཥ།

གཐདྷ་ཟདི་ ཟཚབྷ་གླིང་ཥའི་ལྟེ་ཕ་ཨིདྷ།

ལཥ། /ཏེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷཡ་བྱུང་ཕའི་རྟགཥ་

/ཏེ་ཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ། (ཁ) ཕལཐ་གྲྭ་ལྟེ་

ཐང་། བྷཙདྷ་བྷ། (ཁ) ཕཞང་ནྫོའི་ལཥ། ངདྷ་ནའི་

ཕ། སྒྲུཕ་སྡེ་ལྟེ་ཕ། གཞུང་ལྟེ་ཕ། ཡིག་ཙང་ལྟེ་ཕ་

ལཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཟབྱུང་ནིའི་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཟདི་ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཥ་

ལཥ་ཅིག་སྟྫོདྷ་ཐྫོ།

ལྟེ་ཕ་ཨིདྷ།

ལཥ་ངདྷ། /ཏེ་ངེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྟགཥ་བྷཙདྷ་བྷ་

ལྟེ་ཞཥ། /ཏེ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེ་ཕསྣཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ལུགཥན་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཥ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་

ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག

ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་མི་ཚུ་བྷང་ལ ྫོཥ་ཡ་ལྫོ་ལྟེ་ཞཥ་ཞ་སྟེ་

/ཏེ་ངེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན། (ཐཔེ)

སྫོཐ་ནུག

ལཥ་ངདྷ་གྱི་ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལྟེཕ། /ཏེཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངོཥ་གཉིཥ་

ལཥ་ཕཞང༌། /ཏེ་ཕཞང/ (མིང) (ཆོཥ) རྟགཥ་བྷཙདྷ་

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཨེཕ་ནི། (ཁ) ལྕགཥ་སྐུཐ་རྫོའི་ཕཡ་དྷ་ལྟེཕ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་རྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་

ལྟིཡ། /ཏིའི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྫོང་ཙཐ་

ལྟེཕ་ཆེ་ནུག

རཥ་ལྷག་སྟེ་ཟདེགཥ་ནི། (ཁ) ཁ་དྷང་ལྟིཡ་

ལྟེབྷ་ལྟེ། /ཏེབྷ་ཏེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐངུར་ཁུག་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ལྟིཡ་

དྷང་ ལྫོང་ཙཐ་གངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཁ་ལྟེབྷ་ལྟེ།

ཏེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
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སྫོཐ་ལྟེབྷ་ལྟེ། ཁྱིབྷ་ལྟེབྷ་ལྟེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་མི་སེཡ་འྫོངཥ་ལཱི་ལྫོ་ཁ་ཅིག་

ལྟེཛྷ། /ཏིའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) པྫོཛྷ་ཐང་པྫོ་ཅུངབྷ་གི་

ལྫོ་གོཥ། /ཎྫོ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ནིའི་ཕཞེཥ་སྒོ་

ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཙྫོང་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

གདྷང་ཡི།

ཕཡ་དྷའི་སྫོ་ཀ་ སྐྱེཥ་ཕའི་སྐཕཥ་ཕཎྫོགཥ་འྫོཐ་མི་

ཐང་གྱོདྷ་ནིའི་གོ་ར་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ལྟེཛྷ་གའཟ་སྟེ་ཟདྲེགཥ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ལྫོ་གོཥ་ཐཀཟ་ངར་

/ཏེཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཕྱུག་

མེཐ་ནཡ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

ནའི་ལྟེཛྷ་ཡ་ཨིདྷ་ས་རུ།

ལྫོ་གོཥ་ཆོཥ་གསུབྷ།

ལྫོ། /ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཕམྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ལཱི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ལྫོ། མིའི་ལྫོ། ཧ་ལཱིའི་ལྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ལྫོ་གོཥ་ཆོཥ་གསུབྷ་ག་ཡ་བབྷ་གིཥ་གདྷང་དེཥ།

ན། (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལྫོ་བྷ་ཞ་ཕཡ་སྫོཐ་མི་
/ཎྫོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང)

༡. ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་། ༢. གོ་ར། ༣. ཆོཥ་གསུབྷ་

ཙྫོཐབྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཞ་ཕའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག (ཁ)

ཚུགཥ།

/ཎྫོ་གོཥ་ཆོཥ་སུབྷ/ (མིང)

ལྫོ་གོཥ་གཎབྷ་གསུབྷ། /ཎྫོ་གོཥ་ཎབྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)
༡. ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་། ༢. གོ་ར། ༣. མིང་གཎབྷ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆ་ཚུ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་

(ཐཔེ) ལྫོ་གོཥ་གཎབྷ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཞེདྷ་ཆགཥ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྷང་དྷ་ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནའི་རཥ་ཅིག

ཨིདྷ།

(ཁ) ཟཕྲུར་མེའི་ལྫོ། ཆུ་ཙྫོཐ་ག་རིའི་ལྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ལྫོ་རྒྱགཥ། /ཎྫོ་རྗཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཟཕཐ་ཞ་ནིའི་

ན། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་མེ་ལྫོ་རྫོགཥ་ན་ཅིདྷ་མེ་ཟཕཡ་མི་

རྒྱགཥ་སྐར། (ཁ) ཐབྷག་མིའི་ལྫོ་རྒྱགཥ། པ་བྷའི་

ཕཏུཕ།

ལྫོ་རྒྱགཥ། ཧ་ལཱིའི་ལྫོ་རྒྱགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ལྫོ་ཐཀཡནྫོ། /ཎྫོ་ཀཟན/ (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་

ཐབྷག་མི་ཚུ་ཟླ་རིབྷ་གྱི་ལྫོ་རྒྱགཥ་ལུདྷ་དེཥ།

གི་ལྫོ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཐཀཡནྫོ་པཡ་བྱིདྷ། །མིག་ཎྫོ་

ལྫོ་ངར། /ཎྫོ་ངེ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཞ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་

གདྷགནྫོ་ཚུཡ་ཕལ།།

ངར་ཟཙྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱན་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་ལྫོ་

ལྫོ་སྐར། /ཎྫོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་གི་ཕགོ་ཕལཟ།

ངར་ཟཙྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རཥ་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ལྫོ་སྐར་མི་ཟཏྫོཕ་

ལྫོ་ཆཥ། /ཎྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་

ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

གཉེཡ་ཙང་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ། (ཐཔེ) བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་ཕཡ་

ལྫོ་ཁ། /ཎྫོ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཞཥ་སྟྫོདྷ། (ཁ) སྦྱིདྷ་

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ལྫོ་ཆཥ་ཚུ་ཙངབྷ་སྦེ་

ཕཐག་གི་ལྫོ་ཁ། གཞུང་གི་ལྫོ་ཁ། (ཐཔེ) བྷངཟ་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟཕག་ཐགོན་ཨིདྷ།
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ལྫོ་བྷཆོཐ། /ཎྫོ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་

ལྫོ་ཙྫོཐ། /ཎྫོ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཐང་ཙྫོཐབྷ་གཉིཥ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་ཅིག་གིཥ་ལྫོ་བྷཆོཐ་ཕཎང་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ཙྫོཐ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

བྷཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གཅིག་ཁཡ་བླུགཥ་ཏེ་སྒྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག

གདྷང་དེཥ།

མེཐ་ཞཛྷ་བྷཥ།

ལྫོ་དུཥ། /ཎྫོ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཞ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ།

ལྫོ་བྷཚཡ། /ཎྫོབྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་

(ཐཔེ) ལྫོ་དུཥ་ལཱི་ལྫོ་ཞ་ཕཡ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ།

སྦེ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་། ལཱ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་

ལྫོ་ཕཐག་རྐྱེདྷ། /ཎྫོ་ར་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་གོ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཕཅིངཥ་ཏེ་ཟཕག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ལྫོ། (ཐཔེ)

ཥ་གོ་གདྷཥ་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ངེ་གི་ཧ་

ཐ་རིཥ་ལཱ་ཥཡ་ལྫོ་བྷཚཡ་ཟཕག་ཟགྱོ་ཐྫོ།

རྒཥ་ཟདི་འང་ལྫོ་ཕཐག་རྐྱེདྷ་ཕཞེཥ་མི་ཅིག་ཨིདྷ་

ལྫོ་གཞིཥ། /ཎྫོ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) སྐབྷ་ཞིང་ཐང་ཆུ་

ནཥ།

ཞིང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཥ་གཞི། (ཁ) པ་བྷའི་ལྫོ་གཞིཥ།

ལྫོ་ཕུཐ། /ཎྫོ་ཕུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་

ཧ་ནའི་ལྫོ་གཞིཥ། ཧའི་གི་ལྫོ་གཞིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ལྫོ་ཧ་ཙི་ཅིག་ཕཅཐ་དེ་འཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཕུར་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་ལྫོ་གཞིཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་བུ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ལྫོ་ཕུཐ་ཕུར་ནི་

གཞིཥ་ཚུ་བྷ་ཟགྲིགཥ་ནཥ།

འྫོཐ།

ལྫོ་ཕཟེཐ། /ཎྫོ་ཕཟེ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ལྫོ་པྫོགཥ། /ཎྫོ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟླ་རིབྷ་ཕཞུདྷ་དུ་

ཐང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ ཁྱིབྷ་ནའི་གོ་ར་

ཕཞེཥ་སྒོ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཐ་ནའི་གཉེཡ་ཙང་། (ཐཔེ)

གྱོདྷ་ཏེ་རྐང་གའྫོག་རྒྱུགཥ་ནའི་ཝྫོཡ་ཁཡ་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ལྫོ་པྫོགཥ་རངབྷ་སྦེ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཐཀཟ་ངར་ཏྫོདྷབྷ་

སང་མིའི་དྷ་གཝྫོདྷ། (ཁ) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་ལྫོ་

ཨིདྷ།

ཕཟེཐ། བ་བྷའི་ལྫོ་ཕཟེཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གྲྭ་

ལྫོ་ཟཕྱེ། /ཎྫོཕ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་ཎྫོ་མི་ཐང་

ཙང་དྷང་ལཱི་ལྫོ་ཕཟེཐ་ལུ་ལ་ཟདུག

བྷཇུག་སྦུར་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཕཐག

ལྫོ་གཞཡ། /ཎྫོ་གཞཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་བླུག་ནིའི་

ལྫོ་རྩིཥ། /ཎྫོ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཞ་ཕའི་

གཞཡ་རཱི། (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱི་ལྫོ་གཞཡ། ཤིང་གི་ལྫོ་

རྩིཥ། (ཐཔེ) ལྫོ་རྩིཥ་པ་ཐང་བུ། །ཐྫོདྷ་ཆེ་ཐང་ཆུང།།

གཞཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ལྫོ་ཙང༌། /ཎྫོ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་

ལྫོ་གཞཡ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཐང་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་སྫོཐ་ནའི་ཆ་

ལྫོ་ཡཥ། /ཎྫོ་རུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཟེཐ་ཞ་

ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ལྫོ་ཙང་ལཱི་བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་མི་

ནིའི་ཡཥ་ཁ་གང་གྲུ་ཕཞི་ཅིག (ཁ) ཁ་ལ་ལྫོ་ཡཥ།

ཟྫོང་།

གོཥ་ཆེདྷ་ལྫོ་ཡཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་གི་
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སྒྲིག་རབྷ་ཐང་ཟལར་ཕ་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་ལྫོ་ཡཥ་དྷང་

ལྫོ་ལུ་ཅདྷ། /ཎྫོ་ལི་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཥ་ཞ་ནི་ལཱི་

ལྫོ་རིདྷ། /ཎྫོ་རིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོའི་ཏི་རཱི།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལཱི་ཕཟེཐ་དེ་ཞ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སཕ་ཏྫོཕ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལྫོ་ལུ་ཅདྷ་

(ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕའི་ལྫོ་རིདྷ་སྫོཐ་ཐགོ་

ལྫོ་ལུ་ཆེ་དྲགཥ། /ཎྫོ་ལི་ཆེ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོ་ལུ་ཅདྷ་

ནཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལྫོ་ལུ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

ལྫོ་ལུ། /ཎྫོ་ལི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཥ་ཞ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏྫོཕ་

བྷཥ།

རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) མི་ལྫོ་ལུ་ཚུ་དྷབྷ་འང་ཟགྲང་ནི་མེཐ།

ལྫོ་ལྷག /ཎྫོ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཐེཕ་ཏྫོདྷ་

/ཎྫོ་ལི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཞཥ་ཞ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏྫོཕ་རྐྱཕ་

ཏྫོདྷབྷ། (ཐཔེ) ལྫོ་ལྷག་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ་ཚུ་ཞ་

མི་ལཱི་ཟཕྫོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཕི་ལྫོ་ལུ་ཟདི་ནཱ་

མི་ཕཏུཕ།

ལྫོག་ཟེཡ་སཕ་ཤིག

ལྫོགཥ། /ཎྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་

ལྫོ་ལུ་ཁོག་ཁོ། /ཎྫོ་ལི་ཁོ་ཁོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཥ་ར་

ནི། (ཁ) པྫོཛྷ་ལྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལྫོ་བྷ་ཏྫོཕ་ནའི་

ཥྫོགཥ་ན་ ཞ་ཐཐ་ཆེ་མི་ཐང་ (ཁ) མི་ལྫོ་ལུ་ཁོག་

སྐཕཥ་ལྫོགཥ་ཏེ་ཤི་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཁོ། སེབྷཥ་ཅདྷ་ལྫོ་ལུ་ཁོག་ཁོ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལྫོ་ལུ་

ལྫོགཥ་སྐཐ། /ཎྫོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ཏེ་

ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཞཥ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་སྐཐ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

/ཎྫོ་ལི་ཁོ་ཁོ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཞཥ་ཞ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏྫོཕ་

ཚུ་ཨོག་ཁང་དྷང་ལཱི་ལྫོ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

རྐྱཕ་མི། (ཁ) 515ལྫོ་ལུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ། (ཐཔེ) མི་

ལྫོགཥ་ཏག་ཆོཐ། /ཎྫོ་ཏ་ཆོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞཛྷ་ཐ་ལྫོ་ལུ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་

(རྫོང) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ཆེ་རཱིང་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་

ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷཥ་ཏག་ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་ལྫོ་ཏག་ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ལྫོ་ལུ་ཤིག་ཤི། /ཎྫོ་ལི་ཤི་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོ་ལུ་ཁོག་

(ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་ལྫོགཥ་ཏག་ཆོཐ་དེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་

ཁོ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) 515མི་ལྫོ་

ནཥ།

ལུ་ཤིག་ཤི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྫོ་ལུ་

ལྫོགཥ་ཟདྲེ། /ཎྫོ་ཌེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཞཥ་ཀྱི་ཕཅུཐ་

ཤིག་ཤི་བྷ་ཟཕཐ་ས་རུ།

ཕཝབྷཥ་ཏེ་ཟཕག་མིའི་གཐྫོདྷ།

ལྫོ་ལུ་ཧུ་ཧུ། /ཎྫོ་ལི་ཧུ་ཧུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོ་ལུ་ཁོག་ཁོ་

ལྫོགཥ་ན། /ཎྫོག་ན/ ༡. (བ) (ཆོཥ) ལྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ།

གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) 515མི་ལྫོ་ལུ་

/ཎྫོག་ན/ ༢. (བ) (ཆོཥ) ལྫོགཥན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཧུ་ཧུ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ལྫོ་ལུ་ཧུ་ཧུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཞ་རྒྱུ་ཟཐུང་རྒྱུ་མེཐ་པིཟ་ལྫོགཥ་ན་ར། །གྲོགཥ་
ཡབྷ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་བཥ་དྷ་ཐགེ་ཕ་ཡིདྷ།།
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ལྫོགཥན།

/ཎྫོཟྫོན/ (མིང)

(རྫོང) ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་ལྫོ་

/ཎྫོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་རཥ་ ཤིང་ཆ་ར་

ཕཀྱེཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ ཀཛྷ་གི་བྷགུ་ཎྫོ་

ལྫོགཥ་མུ་ཤིག་ཤི།

ཀཛྷ་གི་ལྫོང། (ཐཔེ) ཀཛྷ་གི་ལྫོང་ཕྲང་ཐགོ་ནཥ།

ལྫོགཥན་ལུ་ལ་ཡ་བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ།
/ཎྫོ་མུ་ཤི་ཤི/

ཁ་རཥ་ སྫོག་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོགཥ་

ལི་ཤིག་ཤི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་ལྫོགཥ་མུ་ཤིག་

ལྫོང་སྐུཐ། /ཎྫོང་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐའི་ལྫོང་ཐང་

ཤི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ལྫོ་རཱིཕ་སྟེ་ཞ་དེཥ།

སྒྲོའི་ཕཡ་དྷ་ཐཀྱི་ནིའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ག་ཡ་ལྫོང་

ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོང༌། /ཎྫོ་ལི་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

སྐུཐ་ཐཀྱིཥ་ཏེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

ཞཥ་གཕ་ཏྫོཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞ་ནི་ཐང་། ཞ་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ། /ཎྫོའུ་ཀེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པྫོཛྷ་

ཡ་སཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ/ཤིག

དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་མེཐ་ནཡ་ཕཞེཥ་སྐོ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ནི།

(ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞཛྷ་ཐ་ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོང་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཁ) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ལྫོ་བྷ་ཞ་

ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོངཥ། /ཎྫོ་ལི་མྫོང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕ་ཅིདྷ་ལ་བྷ་ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ཟྫོང་ས་རུ།

ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོང༌ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོངཥ་

ལྫོཥ་མེཐ། /ཎྫོཥ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྱེཡ་མེཐ་ཐང་

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རྟག་བུ་ཡ་ལྫོགཥ་ལི་ཕམྫོངཥ་

ཟདྲ།

ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།

སྟ་ཁབྷ། /ཎ་ཁབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྟ་རིའི་ཁ་གང་

ལྫོགཥ་ཤུཡ་རྐྱཕ། /ཎྫོ་ཤུ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

མབྷ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་སྟ་ཁབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

(རྫོང) ལྫོགཥ་སེ་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གླང་ལྫོགཥ་

ཕཎྫོག་དེཥ།

ཤུཡ་རྐྱཕ་སྟེ་རྨྫོ་དེཥ།

/ཎ་ཁབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁབྷ་ཎྫོ། (ཁ) པག་ལ་སྟ་

ལྫོགཥ་སེ་རྐྱཕ། /ཎྫོ་སེ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཁབྷ། དྷྫོཡ་ལ་སྟ་ཁབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྷཚཡ་

ཕཝག་ནི། (ཐཔེ) དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལྫོགཥ་

ཕཝག་ནུག

(རྫོང) ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ཕཞིདྷ་དུ་པྫོཛྷ་ལྫོགཥན་སྦེ་

ཅུབྷ་ཞ་ཥ་ལཱི་ཙྫོཐབྷ་པག་ལ་སྟ་ཁབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་སྟེ་

སེ་རྐྱཕ་སྟེ་གའྫོག་ཕཀོར་བྷ་ཐ།

སྟ་གོདྷ། /ཎ་གོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གྲ་སྒྲིག (ཁ) ཆོ་གའི་

ལྫོང༌། /ཎྫོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཞུ་ཏག་ཕཀར་ནིའི་

སྟ་གོདྷ། ཐཕང་གི་སྟ་གོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ བྷཐཟ་གི་སྒྲོའི་ལག་ལཱི་སྫོག་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

གིཥ་དྷངཥ་ན་ཐཕང་གདྷང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐ་རིཥ་སྟ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྷཐའི་ལྫོང། (ཐཔེ) ཧཕ་ཕཞྫོ་

གོདྷ་གདྷང་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕྫོ་གིཥ་ཀ་ཕའི་ལྫོང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཟདུག
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སྟ་པྫོག་ཅིག

/ཎ་པྫོ་ཅི/ (མིང)

(རྫོང) སྟ་རི་ཐེངཥ་པྫོག་

སྟག་ཐང་དྷྫོཡ། /ཎཟ་ཐ་དྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ཐང་

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྟ་པྫོག་ཅིག་གིཥ་ཤིང་མི་

ཥ་ཏར་དྷང་ཐིག་ཁྲབྷ་བྲིཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྡེའུ་གཉིཥ་

ཆོཐ། །བྫོ་པྫོག་ཅིག་གིཥ་ཕུགཥ་མི་ཕཥར།།

སྟག་ཐང་། གཝདྷ་ཐགུ་དེ་ཅིག་དྷྫོཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕཞྫོ་

སྟ་གཡུ། /ཎ་གཡུ/ (མིང) (རྫོང) སྟ་རི་གི་གཡུ་ན།

སྟེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རྩེཐ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

(ཐཔེ) སྟ་རི་གིཥ་ཤིང་ཕཎྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྟ་གཡུ་

གཉིཥ་སྟག་ཐང་དྷྫོཡ་གྱི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།

སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཤེཐ་ཐགོ།

སྟག་ན་ཤིང༌།

སྟ་རི། /ཎ་རི/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་རྣྫོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག་

/ཎན་ཤི / (མིང)

(རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཁཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་སྫོང་ནྫོ་སྫོབྷ་ཐང་

གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཤིང་ར་

ཟཐཕ་བྷ་ཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

སྟག་ན་ཤིང་གིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ནཡ་ཤིང་ཕཞྫོ་སྫོར་འྫོཐ།

རག་ཆ། (ཐཔེ) སྟ་རི་རྣྫོཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཤིང་ལུགཥ་

སྟག་ལྤགཥ། /ཎཟ་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎྫོག་མི་ཚུགཥ།

སྟག་གི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གོ་རའི་ཁྲ་ཟདི་སྟག་

སྟག /ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) ནགཥ་ཀོ་ཕཀྱག་ཐབྷཡ་

ལྤགཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟདུག

སེཡ་གུ་ དྷག་ཐིག་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གཅདྷ་

སྟག་ཕྲུག /ཎཟ་ཕྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) སྟག་གི་ཕྱུ་གུ།

གཞདྷ་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་གི་རི་བྷྫོ་ཕྱི་

སྟག་བྷའི་མེ་ཎྫོག /ཎ་མི་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྟག་བྷའི་

རཥ་ཐང་། །བྷགུ་དྷག་མི་གི་རི་བྷྫོ་དྷང་རཥ་ཨིདྷ།།

ཤིང་གུ་ལཡ་ཕའི་མེ་ཎྫོག (ཁ) སྟག་བྷའི་མེ་ཎྫོག་ཟདི་

སྟག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ། /ཎཟ་གི་དུཥ་ཙྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

བང་ཁོག་དྷང་གི་རྣག་ཁྲག་ཚུ་སྐབྷ་ཚུགཥ་ནའི་སདྷ་

རྩིཥ་ཀྱི་རིག་ན་ཐང་ཟལར་ཏེ་ ཕགོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྟག་བྷའི་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཏྫོ་ཡངཥ་སྟག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟདི་

ཟདུག

དྲྫོ་ན་གི་ཆུ་ཙྫོཐ་གསུབྷ་རཥ་ལྔ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་

སྟག་བྷའི་ཤིང་། /ཎ་མི་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ར་བྷཏྫོ་ཥ་

པྫོགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་སྟག་གི་དུཥ་

ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་སྫོང་ནྫོ་ཨེ་ཎྫོ་མེ་ཎྫོག་

ཙྫོཐ་རཥ་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་ ཁ་ཐུདྷ་གཎང་ཚུགཥ་ན་

ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་ མེ་ཎྫོག་འང་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་གྱི་

ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

བྷཐངཥ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ལཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

སྟག་དྷྫོཡ། /ཎཟ་དྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྟག་ཐང་དྷྫོཡ་

སྟག་བྷའི་ཤིང་ཟདི་སདྷ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག་སྦེ་ཕརྩི་ཕའི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) སྟག་དྷྫོཡ་

ཁཡ་ཕཥང་སྦེ་འང་གཎང་ཕཏུཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྟག་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

བྷའི་ཤིང་གུ་བྱིའུ་ཅུ་ རཱི་ཁག་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་
ནུག
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སྟག་བྷྫོ། /ཎཟ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྟགབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྟག་ཟཚེཡ་ཁ། /ཎཟ་ཚེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡ་ཥ་

སྟག་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྟགབྷྫོ་གིཥ་བྷྫོ་ཡའི་ཕྱུ་གུ་

ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིང་ལྫོང་ཅིག (ཁ) ལྷྫོ་བྷྫོདྷ་ཁག་ཕཞི་

སྟགབྷྫོ། /ཎཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁའི་གཅདྷ་གཞདྷ་
ཁྱིཐ་དེ་ཟྫོང་དེཥ།
སྟག་གཟིག

/ཎཟ་གཟི/ (མིང)

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་ར་འག་གཡུཥ་ཙདྷ་གྱི་སྫོ་རྫོགཥ་
ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཅིག་བང་སྟག་ཟཚེཡ་ཁ་སྦེ་

(རྫོང) གཅདྷ་གཞདྷ་

རྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕྫོཐ་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྟག་

སྟག་ཐང་གཟིག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

ཟཚེཡ་ཁ་རཥ་ཟགྱོ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་ཟདི་སྟག་གཟིག་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་

སྟག་རྫོ། /ཎཟ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་

སྫོཐ་ཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་རཥ་རྫོ་རྟགཥ་སྟག་པྫོག་མི། (ཐཔེ)

སྟགབྷ་གཟིག /ཎབྷ་གཟི/ (མིང) (རྫོང) གཟིག་

སྟག་རྫོ་ཟདི་ སྐྱེཥན་པྫོ་རྒྱཥ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རྫོ་

གཟུགཥ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) སྟགབྷ་གཟིག་ཟདི་

ཕཞང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷང་སུ་ཅིག་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་པཡ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

སྟག་ལ། /ཎཟ་ལ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཅདྷ་གཞདྷ་

(ཐཔེ) སྟགབྷ་གཟིག་གཅིག་གིཥ་ཀ་ལ་ཅིག་གཟུང་

སྟག་གི་ལ (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་སྟག་ལ་རཱིར་

ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

རཱིརཛྷ་ཅིག་ཟདུག

སྟག་ཙང༌། /ཎཟ་ཙང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཅདྷ་གཞདྷ་

/ཎཟ་ལ / ༢. (མིང) (རྫོང) སདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

སྟག་སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) སྟག་ཙང་དྷང་ལཱི་སྟག་གི་ཕྱུ་གུ་

ཕཏུཕ་ནའི་རྩྭ་ཅིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (ཐཔེ) སདྷ་སྫོཡ་

གཉིཥ་ར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཕའི་སྐཕཥ་ སྟག་ལ་འང་བླུག་དེཥ།

/ཎཟ་ཙང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་རྫོང་

སྟག་ལབྷ། /ཎཟ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྟག་གི་ནགཥ་

ཁག་སྤ་ཡྫོ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གདྷཥ་

ཀོ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལབྷ་ཏཕཥ། (ཐཔེ) སྐུ་

ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ) སྟག་ཙང་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

ཟཆབྷ་གདྷང་མི་ཚུ་གིཥ་ སྟག་ལབྷ་ཕཞེཥ་ཏེ་

གུ་རཱི་རྫོ་རྗེ་གྲོ་རྫོཐ་ལཱི་སྤྲུར་ཏེ་བྫོདྷ་ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཟདུག

ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་སྟག་ཙང་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

སྟག་ལཡ། /ཎཟ་ལ/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་རྒྱཥ་གཝྫོདྷབྷ།

སྟག་ཚེཡ་མེ་ཎྫོག /ཎཟ་ཚེ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་

(ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་སྟག་ལཡ་ཚུ་གཅིག་ཕ་གཅིག་

ཟཐཕ་བྷ་རྩང་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་མེ་ཎྫོག་དྲིབྷ་ཞིབྷ་

ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་སྦེ་ཟདུག

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་སྟག་ཚེཡ་

སྟག་སེང་ཁྱུང་ཟབྲུག /ཎ་སེང་ཆུང་ཌུ/ (མིང) (རྫོང)

མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ལཡ་ནུག

སྡེའུ་ཕཝཡ་འྫོཐ་ནའི་གཅདྷ་གཞདྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་
ཐཕང་ཆེ་ཕའི་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཁ) སྟག་སེང་ཁྱུང་ཟབྲུག་
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ཟདི་ རླུང་རྟའི་ལྷ་སྦེ་འང་རྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྒང་ཎྫོ་

སྟཕཥ་ཕདེ། /ཎཕ་རྡེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གདྷཥ་

ཅིག་ཟཕཡ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སྟཕཥ་ཕདེ་

གུ་སྟག་སེང་ཁྱུང་ཟབྲུག་གི་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་རླུང་ཐཡ་

སྟངཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནི། (ཁ) སྟཕཥ་ཕདེ་

སྟངཥ་སྟཕཥ། /ཎང་ཎཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཟགྱུཡ།

ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

(ཁ) ཁྲོ་ཕྫོའི་སྟངཥ་སྟཕཥ། ཞི་ཕའི་སྟངཥ་སྟཕཥ་

སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཎཕ་རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

གདྷཥ་སྟངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཁ) ལཱ་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་

(ཐཔེ) སྐུ་ཟཆབྷ་ཚུ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སྟངཥ་

ཎྫོ། ཟཆཡ་གཞི་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

སྟཕཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་སྟྫོདྷ་ནི་ཟདུག

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ སྟཕཥ་ཕདེ་

སྟངཥ་ཟཛིདྷ། /ཎང་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལུགཥ་ཉེཥ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཡ་ཟདུག

ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེཥ་ཏེ་ཕཐག་ཏུ་གཟུང་ནི་ཐང།རྒྱཕ་སྐྱོཡ་

སྟཕཥ་ཕདེ་ཐྫོག /ཎཕ་རྡེ་ཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་

ཟཕཐ་ནི།ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

སྟངཥ་ཕདེ་ཧིང་། (ཁ) ལཱ་གི་སྟཕཥ་ཕདེ་ཐྫོག ཆ་

སྟདྷབྷ། /ཏེབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡཛྷ་གིཥ་ལྕགཥ་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་སྟཕཥ་ཕདེ་ཐྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པབྷ་

ཕརྡུང་ནིའི་རག་ཆ་ཨེདྷ་ཙི་ཕཟུབྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་

གི་སྟཕཥ་ཕདེ་ཐྫོག་ཕལ་སྟེ་གའྫོག་དྷང་ཟཛུར་ཐགོ་

ཟཏཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷགཡ་ཙང་དྷང་སྟདྷབྷ་སྫོབྷ་

ནཥ།

ཅིག་ཟདུག

སྟཕཥ་ལུགཥ། /ཎཕ་ལུའེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷཥ་

སྟཕཥ། /ཎཕ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྟངཥ། (ཁ)

སྟངཥ་ལུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྟཕཥ་ལུགཥ་ནའི་དུཥ་

སྟཕཥ་ཕདེ། སྟཕཥ་མི་ཕདེ། སྟཕཥ་ཕདེ་སྡུག་ར་

ལཱི་ ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རབྷ་ཟགྲོ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྟཕཥ་ཕདེ་སྡུག་ཡང་གིཥ་ཡ་ཕཞྫོ་

སྟཕཥ་ལུགཥ་སྟེཥ་ཐཕང༌། /ཎཕ་ལུ་ཏེ་ཐཕང/ (མིང)

ཐགོན་ཟདི་གར་ཆེ།

(རྫོང) ཁ་རྗེ་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) སྟཕཥ་ལུགཥ་སྟེཥ་ཐཕང་

སྟཕཥ་ཅིག /ཎཕ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་བྷབྷ་

གིཥ་སྦེ་ ང་ཡ་གའྫོག་གི་གོ་སྐཕཥ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

གཅིག་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་

སྟཡ་གོ། /ཎཟ་གུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་ནགཥ་ཀོ་ས་

ཐང་ ངེ་གི་ལཱ་ཟདི་སྟཕཥ་ཅིག་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ཀོ་ཞཛྷ་ཐ་ཧུབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

སྟཕཥ་ཉེཥ། /ཎཕ་ཉེ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྟངཥ་

ཟབྲཥ་ཅིག (ཁ) སྟཡ་གོ་ལཱི་ཀོང་སྟཡ་ཐང་། ཀོང་

ངདྷ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་གེ་ཟེཡཛྷ་ཐ་ སྟཕཥ་

གྲབྷ། ཟཛེཡ་སྟཡ་ཟེཡ་སབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཉེཥ་ཅིག་གིཥ་ རབྷ་ཟགྲོ་ཅིག་ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ།

(ཐཔེ) སྟཡ་གོའི་དྷང་ཀོ་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐན་

ཨིདྷ།
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སྟཡ་ཤིང༌། /ཎཟ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་སྟཡ་གོ་

སྟུ། /ཏུ/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོ་

ལུ་ལ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཕསྡུཥན་ཐང་ཧ་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་སྒོ། (ཁ)

གི་ཤིང༌། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་སྫོབྷ་ཚུ་དྷང་ལཱི་སྟཡ་ཤིང་

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ ཆཕ་གཥང་

སྟི་སྫོ། /ཏི་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) གུཥ་ཕཏུཐ་ཞུ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་སྟུ་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷབྷ་ཐ་སྟི་སྫོ་ཞུ་

སྟུ་ཕལྡག /ཏུ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་

སྟིབྷ། /ཏིབྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ངོ་ཕྫོ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐན་

ནའི་ཕམྫོག་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) སྟུ་ཕལྡག ཁྱོཐ་ཀྱི་བྫོ་ཟདི།

དེཥ།

གིཥ་ ཐབུགཥ་གབྷ་སུ་ཅིག་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ སཕ་

སྦེ་ས་ཕསྲེ་ནི་ཐང་ འང་ཅིདྷ་ཟཐིབྷ་ཕཅུག་ནི།

སྟུག /ཏུའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟུག་ནག་ན་ཐང་ཟདྲ།

/ཏིབྷ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྲིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

(ཐཔེ) ལྕགཥ་ལྫོག་ཟདི་སྟུག་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་མིདྷ་

ནའི་སྫོཐ་ཚུ་ཕརྡིཕ་ནི། (ཁ) སྟིབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཟདུག

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་དྷ་ཟཏདྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ ལྕགཥ་ཀྲིདྷ་

སྟུག་ནག་ན། /ཏུ་ན་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་

ཚུ་སྟིབྷ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ རྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་ཏག་སྫོབྷ་འྫོཐ་

སྟིབྷ་མི། /ཏིབྷ་མི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་སྟིབྷ་ཕཎང་

མི། (ཁ) དྷགཥ་ཙར་སྟུག་ནག་ན། ཀོཛྷ་སྟུག་ནག་

མི། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཀྲིདྷ་སྟིབྷ་མི་ཟདི་ཧ་ལཱི་ཅིག་ཨིདྷ་

ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་སྟུག་ནག་ན་

ནཥ།

དྷང་རཥ་པཡ་ཕལར་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རིགན་ཕསྒྱིབྷ་ཐགོ།

/ཏིབྷ་མི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཐབྷ་ཚིག་སེབྷཥ་ཐནཟ་

སྟུག་ཙཐ། /ཏུག་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ལཱི་ཡེ་ཤེཥ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕསྟིབྷཥ་ཏེ་ཐབྷ་ཡེ་ཐབྱེཡ་

ནའི་རྫོག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཕཡ་ཏག (ཐཔེ) ཅ་ར་

མེཐ་དུ་ཕཞྫོ་མི།

ཚུ་ལྗིཐ་ཙཐ་བྷ་ཟཇར་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་སྟུག་ཙཐ་ག་དེ་སྦེ་

/ཏིབྷ་མི/ ༣. (མིང) (རྫོང) གཥཐ་མི། (ཁ) ཕྱིའི་ཐགྲ་

ཟདུག་ག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

བང་ཕཐ་ཚུ་ག་ཡ་ཏར་ཕཡ་ཕརག་གཎང་མི། (ཐཔེ)

སྟུང༌། /ཏུང/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྟུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཕྱིའི་ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཚུ་
སྟིབྷ་མི་འྫོཐ།
སྟིབྷཥ།

/ཏིབྷ/ (བ)

སྟུངཥ། /ཏུང/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྟུང་ཐང་ཟདྲ།
སྟུཐ། /ཏུཥ/

(སྐུར) (རྫོང) སྟིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

(བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) བྷཐུཐ་ནི།

སྟིབྷཥ་ཐ/ཤིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཀྲིདྷ་ཟདི་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

སྟུདྷ། /ཏུཥདྷ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཟལར་ནི།

སྟིབྷཥ་ཤིག

སྟུབྷ། /ཏུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་
ཐུང་ཀུ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) དུཥ་ཙྫོཐ་སྟུབྷ་ནི/ཐྫོ/ཙཡ་
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ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཡུདྷ་རིང་ནི་ཨིདྷ་ནཥ་ཟེཡ་དུཥ་ཙྫོཐ་

སྟེང་ཕྫོགཥ། /ཏེང་ཆོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཅུའི་

སྟུབྷ་སྟུ་རིར་རི། /ཏུབྷ་ཏུ་རི་རི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་

ལྷའི་གཡུཥ་ལཱི་ལྷ་ཐང་ལྷབྷྫོ་ཕཞུགཥ་ཏེ་ཟྫོང།

སྟུབྷ་ཐྫོ།

དྷང་གསེཥ་རཥ་འཡ་གྱི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) སྟེང་ཕྫོགཥ་

ག་ཡ་སྤུཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཅིག་ཁྱིབྷ་

སྟེང་ཟྫོག /ཏེང་ཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྟེང་ཐང་ཟྫོག་གཉིཥ་

དྷང་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་སྟུབྷ་སྟུ་རིར་རི་སྦེ་སྤུཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྟེང་ཟྫོག་ག་

སྟེ། /ཏེ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) རྗེཥ་ཟཇུག་ག་ང་ཕ་བྷ་ཟ་ཐང་

ཡའི་དྷང་ མི་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཏཟ་མེཐ་ཀྱི་ཤུར་རཥ་ཟཇུག་ནའི་ལྷག་ཕཅཥ་ཀྱི་

སྟེང་ཟྫོག་ཕཡ་གསུབྷ། /ཏེང་ཟྫོ་ཕཡ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་སྟེ་པབྷ་གི་དྲིདྷ་རདྷ་

སྟེང་ཏྫོག་ཐང་། ཕཡ་ཏྫོགཟྫོག་ཏྫོག་གསུབྷ། (ཐཔེ)

བྷཇར་ཐགོ།

སྟེང་ཟྫོག་ཕཡ་གསུབྷ་དྷང་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི་སེབྷཥ་

སྟེགཥ། /ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་ཕཀར་ཕཝག་

ཅདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཥའི་ལ། (ཁ) ཅ་ར་ཕཀར་ཥའི་སྟེགཥ། ཧ་བུ་

སྟེདྷ། /ཏེདྷ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཕཀར་ཥའི་སྟེགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྟེགཥ་གུ་

ལྷཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གི་

ཅ་ར་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཕཀཟ་སྫོཕ་ཚུ་ལཱི་ གདྷཥ་ནི། (ཁ) བབྷ/སདྷ/དྲུང་

སྟེགཥ་ལ། /ཏེའེ་ལ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་

ཙྫོ་སྟེདྷ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་

རྟེདྷ་ཚུ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཕཀར་ཕཝག་ཥའི་ལ། (ཐཔེ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ས་བྷ་གོ་ཕཡ་བབྷ་ཅིག་སྟེདྷ་ཐྫོ།

བྷཆོཐ་ལ་ཁཡ་སྟེགཥ་ལ་ཅིག་ཟདུག

སྟེཡ། /ཏེཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ར་

སྟེང༌། /ཏེང/ (ཕྲཐ) (རྫོང) འཡ་གྱི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) སྟེང་

ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) སྟེཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ལྷའི་གཡུཥ་ཁཡ་བྷཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཅ་ར་ཟདི་རུག་སྟེཡ་ནི་བྷཥ།

རྒྱུཥ་ཟདུག

སྟེཥ་ཐཕང༌། /ཏེ་ཐཕང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) སྟཕཥ་ལུགཥ་

ཥ་རཥ་ ཏྫོག་གོང་བྷ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྟེང་ཏྫོག། ལྷ་

སྟྫོང༌། /ཎྫོང/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ནི་འང་མེཐན། (ཐཔེ)

སྟེང་ཏྫོག /ཏེང་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ལུ་ལ་འྫོཐ་

ནའི་ཐྫོདྷ།

ཁང་གི་སྟེང་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྟེང་

གཡུཥ་ར་ལཱི་ཅིག་ཁ་རཥ་པཡ་ མི་ག་འང་སྫོཐ་མི་

ཏྫོག་ལཱི་གུ་རཱིའི་སྐུ་ཟདྲ་སྫོབྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག

མེཐ་ནཡ་ གུང་སྟྫོང་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

སྟེང་རྫོ། /ཏེང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཟཏག་གི་ལག་གི་

/ཎྫོང/ ༢. (གྱངཥ) (རྫོང) གཅིག་ཕརྒྱ་ཟཕཐ་མི་ཕཅུ་

རྫོ། (ཐཔེ) སྟེང་རྫོ་ཆུང་ན་ཅིདྷ་ ཁ་ཡང་ཕསྒྲར་མི་

ཏབྷ། (ཁ) གཅིག་སྟྫོང་། ཉིཥ་སྟྫོང་། གསུབྷ་སྟྫོང་

ཚུགཥ།
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ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་རཥ་ཏི་རཱི་ སྟྫོང་སྦེ་ལུདྷ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཕཞང་ལཱི་ལྷ་ཁང་དྷང་སྟྫོང་བྷཆོཐ་

རཱིང་ རང་ནའི་ཟེཡཛྷ་མིདྷ་ཟདུག

ཅིག་ཕུར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

/ཎྫོང/ ༣. (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཤི་ཕའི་སྫོག་ཙཕ།

སྟྫོང་ཉིཐ་ཕཅུ་དྲུག /ཎྫོང་ཉི་ཅུ་དྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ག་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་གྱོངཥ་མིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྟྫོང་ཏི་རཱི་ཟབུབྷ་

ཡ་སྟྫོང་ན་ཨིདྷ་ནའི་གཎདྷ་ཚིགཥ་ཕཅུ་དྲུག (ཁ) སྟྫོང་

གཅིག་ཏྫོཕ་ནུག

ཉིཐ་ཕཅུ་དྲུག་འང་ ༡. དྷང་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༢. ཕྱི་

/ཎྫོང/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕསིར་ཥའི་དྷགཥ་ཙར་

སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༣. ཕྱི་དྷང་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༤. སྟྫོང་ན་

ཐང་ གཡུཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་ཟུཡ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་

ཉིཐ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༥. ཆེདྷ་ནྫོ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༦.

གི་ཟཐཕ་ལུཕ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ གླི་ཤིང་གི་ཟཐཕ་ལུཕ་

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ན་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༧. ཟདུཥ་བཥ་སྟྫོང་ན་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཤིང་རྩང་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཉིཐ། ༨. ཟདུཥ་བྷ་བཥ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༩. བྷཏཟ་

མི་བྷགུ་རཥ་ཕཎགཥ་ནའི་ རྫོག་བྷ་བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་

རཥ་ཟཐཥ་ན་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༡༠. ཏྫོག་བྷ་ཐང་ཏ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྟྫོང་ཟདི་སྐུཐན་ཙྫོཥ་རྐྱཕ་ནིའི་

བྷ་མེཐ་ན་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༡༡. ཐྫོཡ་ཕ་མེཐ་ན་སྟྫོང་ན་

ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།

ཉིཐ། ༡༢. ཡང་ཕཞིདྷ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༡༣. ཆོཥ་

སྟྫོང་སྐུཐ། /ཎྫོང་ཀུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གོཥ་ཆེདྷ་ཟཏག་

ཏབྷཥ་ཅཐ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༡༤. ཡང་གི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་

ནི་གི་རྒྱུ།

སྟྫོང་ན་ཉིཐ། ༡༥. མི་ཐམིགཥ་ན་སྟྫོང་ན་ཉིཐ།

སྟྫོང་ཟཁོཡ་རྫོཥ་སྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱར་ནྫོ། /ཎྫོང་ཁོ་རྫོ་རྗུ་ཝི་
རྒེནྫོ/ (མིང)

༡༦. ཐངོཥ་ནྫོ་མེཐ་ནའི་ངོ་ཕྫོ་ཉིཐ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཚུ་

(ཆོཥ) སྟྫོང་གསུབྷ་གྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ག་ཡ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཚུ་ས་གོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་སྟྫོང་

ཐཕང་ཕའི་རྒྱརནྫོ།

ཉིཐ་ཕཅུ་དྲུག་གི་ཐྫོདྷ་ཚུ་རྟྫོགཥ་ཚུགཥན་ཟཕཐ་

སྟྫོང་ཆ། /ཎྫོང་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་སྟྫོང་འྫོཐ་ནའི་

ཐགོ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ནཡ་ཤིང་གི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་སྟྫོང་ཆ་སྫོབྷ་

སྟྫོང་ཉིཐ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ། /ཎྫོང་ཉི་ཅོཕ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདུག

སྟྫོང་ཉིཐ་ཕཅུ་དྲུག་གུ་ཐངོཥ་ནྫོ་མེཐ་ན་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་

/ཎྫོང་ཆ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཆོཥ་ག་ཡ་

ཐང་། ངོ་ཕྫོ་ཉིཐ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་གཉིཥ་ཕརྩིཥ་ཏེ་ཨིདྷ།

སྟྫོང་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་

སྟྫོང་ཐང་ནྫོ། /ཎྫོང་ཐང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྟྫོང་སྤྱི་ཕུཐ་

ག་ཡ་སྟྫོང་ཆ་བྷ་གཎྫོགཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གཅིག་འང་

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ།

མེཐ།

སྟྫོང་ན་ཉིཐ། /ཎྫོང་ན་ཉི/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ག་ཡ་ཡང་

སྟྫོང་བྷཆོཐ། /ཎྫོང་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་མེ་ཕུཐ་

ཕཞིདྷ་མེཐ་ནའི་གདྷཥ་ལཱིགཥ།

རྫོག་སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་དུཥ་གཅིག་ལཱི་ཕུར་ནི་འྫོཐ་
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(ཁ) སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ལཱི་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཐང།ཀ་ཐགངོ་

ལྫོཥ་ཟདི་གིཥ་ ང་ལཱི་གཥྫོར་ཡ་སྟྫོང་རྫོཡ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཟཔགཥ་ནའི་གང་ཞག་ཚུ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་རྟྫོགཥ་ཙཡ་

སྟྫོང་ཕལཐ། /ཎྫོང་ཤེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རག་ལུདྷ་མེཐ་

ཕྫོ་ཉིཐ། དེ་ཕཞིདྷ་ཉིཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

བྷཥ།

མི་ཨིདྷ།

ནའི་ ཁ་མབྷ་ཚིག་མབྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

སྟྫོང་ཕུ་ཤིང༌། /ཎྫོང་ཕུ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་ཕ་རཱི་

གཥར་ཕལཐ་ཟདི་ སྟྫོང་ཕལཐ་བྷ་གཎྫོགཥ་པདྷ་ན་

རཱི་ཁཕ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་འང་

ཅིག་མི་ཟྫོང་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཡ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ ཏང་ཆུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་

/ཎྫོང་ཤེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙཡ་ལུ་ལ་ཕལཐ་ནི་ཅིག

འྫོཐ་མི་ཐང་ ཀོང་ཙེ་ཕཎག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཥ་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་སྟྫོང་ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་རཱིང་ཧ་ལཱི་

(ཐཔེ) རིའི་སྐེཐ་ན་ལཱི་སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་རུ་གཉིཥ་ཕ་སྐྱེཥ་

སྟྫོང་གསུབྷ། /ཎྫོང་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. མི་བྷཇེཐ་

ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་མིའི་ཤིང་ཟདི་ལཱི་ཐེཐ་སྟྫོང་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཚུ་གིཥ་ས་མི་གོ་ཕཥ།

ཏེ་མིདྷ་ཟདུག

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཞིང་གླིང་ཕཞི་ཉི་ཟླ་སྟྫོང་ལཱི་སྟྫོང་ཐང་

སྟྫོང་ཕྲག /ཎྫོང་ཕྲ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གཅིག་ཕརྒྱ་ཟཕཐ་

ནྫོ་སྤྱི་ཕུཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ། ༢. དེ་སྟྫོང་གཅིག་ལཱི་

མི་ཕཅུ་ཏབྷ། (ཐཔེ) ང་ཁྱོཐ་རཥ་ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་ག་དེ་

སྟྫོང་གཉིཥ་ན་ཕཡ་བྷའི་ཟཇིག་རྟེདྷ། ༣. དེ་སྟྫོང་

ཅིག་ལུདྷ་ནི་འྫོཐན་སྫོ?

གཅིག་ལཱི་སྟྫོང་གསུབྷ་གྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ། (ཐཔེ) སྟྫོང་

སྟྫོང་ཡཥ། /ཎྫོང་རུ/ (མིང) (རྫོང) གོཥ་ཆེདྷ་ཡུག་ཧྲིར་

གསུབྷ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་དྷང་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྱེ་

བུབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་གོཥ་ཆེདྷ་སྟྫོང་ཡཥ་ཕམྫོང་

ཕ་ཕརྒྱ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ནི་ཟདུག

སྟྫོང་གསུབྷ་གྱི་སྟྫོང་ཆེདྷ་ནྫོ། /ཎྫོང་སུབྷ་གི་ཎྫོང་ཆེདྷ་ནྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) སྟྫོང་ཕཡ་བྷའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་སྟྫོང་ལཱི་གོ།

སྟྫོང་རིར། /ཎྫོང་རི/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཡཥ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) གྱི་ཁབྷཥ་ཟེཡ་དེ་ལཱི་གླིང་ཕཞི་རཥ་ཙངཥ་ནའི་

(ཐཔེ) མི་གཅིག་གིཥ་གོཥ་ཆེདྷ་སྟྫོང་རིར་གཟ་ཕཡ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཕཡ་དུ་བྱེ་ཕ་ཕྲག་ཕརྒྱ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

སྟྫོང་གསུབྷ་གྱི་སྟྫོང་ཆེདྷ་ནྫོའི་དྷང་ལཱི་ཞིང་ཁབྷཥ་

སྟྫོང་རྫོག /ཎྫོང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཐང་

གྲངཥ་མེཐན་སྦེ་འྫོཐ།

ཁེཕ་ཥ་མེཐན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གཥྫོ་སྟེ་པབྷ་ལཱི་པདྷ་བྷ་

སྟྫོང་གསུབྷ་ཟཇིག་རྟེདྷ། /ཎྫོང་སུབྷ་རྗིག་ཏེདྷ/ (མིང)

ཏྫོགཥ་ན་ཅིདྷ་སྟྫོང་རྫོག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཆོཥ) སྟྫོང་གསུབྷ་གྱི་སྟྫོང་ཆེདྷ་ནྫོའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་

སྟྫོང་རྫོཡ། /ཎྫོང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་

ཁབྷཥ། (ཐཔེ) སྟྫོང་གསུབྷ་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་

གཅིག་གི་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནའི་ལྫོག་ཐངུར། (ཐཔེ) དྲག་

སེབྷཥ་ཅདྷ་མུ་བྷཏཟ་མེཐ།
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སྟྫོང་སང་ས། /ཎྫོང་ས་ས/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ག་འང་

སྟྫོཐ་གོཥ། /ཎྫོཥ་གོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁོཐ་སྟྫོཐ་ལཱི་གྱོདྷ་

(ཁ) སེབྷཥ་སྟྫོང་སང་ས། ལཱིང་ན་སྟྫོང་སང་ས་ར་

སྟྫོཐ་ཕསྔགཥ། /ཎྫོཥ་སྔཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་

མེཐ་ནཡ་ཁུ་སིབྷ་སི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག

ནི་གི་གོ་རའི་རིགཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་འཡ་ཥྫོང་ནི་

ལཱི་ཕསྟྫོཐ་ན་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ང་གིཥ་བབྷ་

ཟདི་གིཥ་ ང་ཡ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཁྱིབྷ་དྷང་ སྟྫོང་སང་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་སྟྫོཐ་ཕསྔགཥ་ཕུར་ཏེ་ང་ཡང་ཕཥབྷ་ན་

ས་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

རྫོགཥ་ཅི།

སྟྫོངབྷ། /ཎྫོངབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

སྟྫོཐ་ཆ། /ཎྫོཥ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

དྷང་རཥ་མེཐན། (ཁ) སྫོཐ་སྟྫོངབྷ། ཁྱིབྷ་སྟྫོངབྷ།

ནའི་སྟྫོཐ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཆོཥ་

གཱ་རི་སྟྫོངབྷ། གཡུཥ་སྟྫོངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟབུབྷ་སྟྫོཐ་ཆ་ཟདི་ག་ཡ་ལྷག་ཙཡ་ནུག་

ཆུབྷ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པཐ་ཙི་སྟྫོངབྷ་

སྟྫོཐ་ཇ། /ཎྫོཥ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་གི་དུཥ་ལཱི་

ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་གཐྫོང་གུ་ཐབུཡ་ནི་ཐང་སྲུ་ཇའི་ཕཀྱག་

སྟྫོངཥ་གྲོགཥ། /ཎྫོང་གྲོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ཏྫོགཥ་

ཕཎྫོདྷ་ནི་གི་སདྷ་རཥ་ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་

ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ།

རྒཥ་ཀྱིཥ་ ཙི་ནཱུ་དྷང་ལཱི་སྟྫོཐ་ཇ་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནུག

སྟྫོཐ། /ཎྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལག་གི་ཁ་ཐུག (ཁ) ལཱིང་

སྟྫོཐ་ཕྫོགཥ། /ཎྫོཥ་ཆོཟྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལག་ཁ་ཐུག་

ནའི་སྟྫོཐ། གཟུགཥ་ཀྱི་སྟྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཡུཥ་ཀྱི་སྟྫོཐ་ཕྫོགཥ། ལཱིཥ་ཀྱི་

གཡུཥ་ཀྱི་སྟྫོཐ་ལཱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཟདུག

སྟྫོཐ་ཕྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ངེ་གི་གཡུཥ་ཟདི་

སྟྫོཐ་གོ། /ཎྫོཥ་གོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་ཧབྷ་

ལཱིང་ནའི་སྟྫོཐ་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཨིདྷ།

སྲུ་ཚུ་གི་ཁོཐ་སྟྫོཐ་ལཱི་ཐཀྱི་ཡའི་ཕྱི་ཁ་རཥ་གྱོདྷ་ནིའི་

སྟྫོཐ་སཐ། /ཎྫོཥ་སྨེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལག་ཐང་ཟྫོག་ཟེཡ་

ཕུ་དུང་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་སྟྫོཐ་གོ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱིཥ་ཀྱི་སྟྫོཐ་སཐ། གཡུཥ་ཀྱི་སྟྫོཐ་

ཐབྷཡནྫོ་གྱོདྷ་མི་ཟདི་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་ཟདུག

སཐ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཀྱི་སྟྫོཐ་སཐ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཐགཟ་

/ཎྫོཥ་གོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་པྫོ་རྒཥ་ཚུ་གི་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཁོཐ་སྟྫོཐ་ལཱི་གོའི་དྷང་དྷ་རཥ་གྱོདྷ་ནིའི་ཕུ་དུང་འྫོཐ་

སྟྫོཐ་རྩེ། /ཎྫོཥ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཚུའི་ཁོཐ་

ནའི་གོ་ར་ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཁ) སྟྫོཐ་གོ་ཟདི་གིཥ་

སྟྫོཐ་ལཱི་གྱོདྷ་ནའི་དྷ་ཕཞཟ་ཕུ་དུང་ཐུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

གོང་ཐང་རག་རྒྱདྷ་གྱི་ཁྱཐ་ཆོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་

ཅིག (ཁ) ཐགེ་སྫོང་གི་སྟྫོཐ་རྩེ། ཧ་ནཱུབྷྫོ་གི་སྟྫོཐ་རྩེ།

ཁང་དྷང་རཥ་སྟྫོཐ་གོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཉོ་ཐགོན་

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་སྟྫོཐ་རྩེ་ཕཞེཥ་ཏེ་ཆོཥ་ལྷག་

ཟདུག

ནཡ་བྫོདྷ་དེཥ།
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སྟྫོཐ་གའྫོགཥ། /ཎྫོཥ་གའྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་

ལྡདྷ་ཟཐཥ། (ཐཔེ) ང་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་

སྟྫོདྷ།

སྟྫོདྷ་ན་ནྫོ། /ཎྫོཥབྷ་ན་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་ཤེཥ་མི་ལཱི་

ཀྱི་ཁོཐ་སྟྫོཐ་ལཱི་གྱོདྷ་ནིའི་གྱོདྷ་ཆཥ།
/ཎྫོཥདྷ/ (བ)

ནཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་གིཥ་

ཤེཥ་མི་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཐཔེ་

སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་མི། (ཁ) ཆོཥ་སྟྫོདྷ་ན་ནྫོ། རབྷ་སྟྫོདྷ་ན་ནྫོ།

ཆ/ཏཕཥ་ཤེཥ་སྟྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

རྒྱུཥ་ཆ་སྟྫོདྷ་ན་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

སྟྫོདྷ་ན་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན། /ཎྫོཥབྷ་ན་ཕུཥདྷ་སུབྷ་ཙྫོ་ན/

སྟྫོདྷ་ཀ /ཎྫོཥདྷ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) སེཡ་ཁ། (ཁ) ཟླཛྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་

ཕརྒྱཐ་ན། ཐགུ་ན། ཕཅུ་ན་གསུབྷ་ལཱི་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

རཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་གདྷང་མི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་

(ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ཀ་ལཱི་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ག་ཡ་ཥ་ཁཡ་བུཐ་

ཐནྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ནི་འྫོཐ།

སྟྫོདྷ་ན་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན། /ཎྫོཥབྷ་ན་ལ་ཅ་ཐུ་ན/ (མིང) (རྫོང)

སྟྫོདྷ་སྐྱེཥ། /ཎྫོཥདྷ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་སེཡ་ཁ་ལཱི་

ཕསྐར་ན་ཕཞང་ནྫོའི་དུཥ་ཀྱི་ རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ཕཞི་ནའི་

དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེཥ་མི་གི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཕཞྫོ་

བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ན་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་བྷཆོག་གིཥ་ཆོཥ་

རྣབྷ་དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་

ཟཁོཡ་ཐང་ན་གདྷཥ་ཛྷ་ཡ་ཌྷ་སི་ལཱི་ཕསྐོཡ་གདྷང་

སྐྱེཥ་ཟདི་ ཕརྔོ་ཞཛྷ་ཐ་ཞིབྷ།

ནུག

སྟྫོདྷ་ཆཥ། /ཎྫོཥདྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་

སྟྫོདྷ་ན་གཤེདྷ་ཡཕཥ། /ཎྫོཥབྷ་ན་ཤེདྷ་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནིའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ལཐབྷྫོ་སྟྫོདྷ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་སྟྫོདྷ་

སྟག་གཟིག་ཟྫོར་བྷྫོ་ལཱིང་རིང་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཕྫོདྷ་

ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གྱི་སྟྫོདྷ་ན་ཅིག

སྟྫོདྷ་ཏྫོག /ཎྫོཥདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་སེཡ་ཁའི་
སྐཕཥ་ཀྱི་རྫོ་ཏྫོག (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་སྟྫོདྷ་

སྟྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི། /ཎྫོཥབྷ་པི་དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི/ (མིང)

ཏྫོག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

(རྫོང) ༡. ལྷ་ཕཕཥ་དུཥ་ཆེདྷ། ༢. ཆོཥ་ཟཁོཡ་

སྟྫོདྷ་དུཥ། /ཎྫོཥདྷ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་སེཡ་ཁའི་

དུཥ་ཆེདྷ། ༣. ཆོ་ཟཕྲུར་དུཥ་ཆེདྷ། ༤. ཥ་ག་ཟླ་

དུཥ། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་དུཥ་ལཱི་མེ་ཎྫོག་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཕའི་དུཥ་ཆེདྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཁ) ༡. ཟླཛྷ་ཐགུ་ནའི་ཚེཥ་

ལཡ་ནི་མེཐ།

ཉེཡ་གཉིཥ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལྷ་ཡུར་རཥ་ཟཚབྷ་བུའི་

སྟྫོདྷ་ན། /ཎྫོཥབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

གླིང་ལཱི་ཕཕཥ་ནའི་ལྷ་ཕཕཥ་དུཥ་ཆེདྷ། ༢. ཟླཛྷ་

ཏཡ་ནའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་གདྷང་མི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་

དྲུག་ནའི་ཚེཥ་ཕཞི་ལཱི་ ཛྷ་ཡ་ཌྷ་སིཡ་ཆོཥ་ཀྱི་

ཟཁོཡ་རྫོ་ཕསྐོཡ་གདྷང་ཕའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་དུཥ་ཆེདྷ།
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༣. ཟླཛྷ་ཐང་ནའི་ཚེཥ་གཅིག་རཥ་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་

སྟྫོཕཥ། /ཎྫོཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤུགཥ་ཐང་ནུཥ་ན།

སྟེགཥ་ན་ཚུ་ཆོ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་ཏེ་ཕཏུར་ཕའི་ཆོ་ཟཕྲུར་

ལ་ཞཛྷ་བྷཥ།

ཚུདྷ་ ཆོ་ཟཕྲུར་སྣ་ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ཏེ་ ཕདུཐ་ཐང་མུ་

(ཐཔེ) གཟུགཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ལྫོ་ལུ་

དུཥ་ཆེདྷ། ༤. ཟླཛྷ་ཕཞི་ནའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་

/ཎྫོཕ/ ༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྟཕ་ཐང་ཟདྲ།

བྷངོདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ན་ཐང་ མྱ་ངདྷ་

སྟྫོཕཥ་ཅདྷ། /ཎྫོཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་

ཆེདྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི་གི་

སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་

རཥ་ཟཐཥ་ན། སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཥ་ག་ཟླ་ཕའི་དུཥ་

ཐང་ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་འྫོདྷ་སྫོབྷ་

ལཱིཥ་རྩར་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་དེ།

འྫོཐན་ཨིདྷ།

སྟྫོཕཥ་ཕཅུ། /ཎྫོཕ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) དེ་ཕཞིདྷ་

སྟྫོདྷ་མི། /ཎྫོཥབྷ་མི/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོདྷ་ན་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

གཤེགཥ་ནའི་སྟྫོཕཥ། (ཁ) ༡. སྟྫོཕཥ་ཕཅུ་འང་

(ཁ) ཆོཥ་སྟྫོདྷ་མི། རབྷ་སྟྫོདྷ་མི། ཟཕྲུར་ཆཥ་སྟྫོདྷ་

གདྷཥ་ཐང་གདྷཥ་བྷ་ཡིདྷ་ན་བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ་

མི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ང་ཕཅཥ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ཐང་། ༢. རཥ་ཀྱི་རྣབྷ་སྨིདྷ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ།

ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ལྷྫོཐ་

༣. བྷྫོཥ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༤.

ནུག

ཁབྷཥ་སྣ་ཙྫོགཥ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༥. ཐཕང་ནྫོ་

སྟྫོདྷ་ཙདྷ། /ཎྫོཥདྷ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ར་

བྷཆོག་ཐབྷདྷ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༦. ཏབྷཥ་ཅཐ་

ཥྫོགཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནིའི་སྫོཕ་ཙདྷ། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ཙདྷ་ཐང་

དུ་ཟགྲོ་ཕའི་རབྷ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༧. ཕཥབྷ་

ན་དྷང་ རྒྱར་ཡཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཎདྷ་རྣབྷ་ཏཡ་ཏིང་ཟཛིདྷ་སྙོབྷཥ་ཟཇུག་ཥྫོགཥ་

སྟྫོདྷ་ཟླ་ཏ་ཆུང༌། /ཎྫོཥདྷ་ར་ཏ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་

བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༨. སྔོདྷ་གདྷཥ་རྗེཥ་དྲདྷ་

ཕཅུ་ན། (ཁ) སྟྫོདྷ་ཟླ་ཏ་ཆུང་ཟདི་དྷག་རྩིཥ་ཀྱི་

བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༩. ཟཆི་ ཟཔྫོ་ཐང་སྐྱེ་ཕ་

ལཱིགཥ་རཥ་ཟླ་ཕདུདྷ་ན་ཐང་། རྒྱ་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

བྷཁྱེདྷ་ནའི་སྟྫོཕཥ། ༡༠. ཞག་ན་ཞཐ་ན་བྷཁྱེདྷ་

རཥ་ཟླཛྷ་ཕཅུ་ན་ཨི།

ནའི་སྟྫོཕཥ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་

སྟྫོདྷ་ཟླ་ཟབྲིང་ནྫོ། /ཎྫོཥདྷ་ར་ཌིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་

སྟྫོཕཥ་ཕཅུ་ག་ཡ་ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ནཡ་བྷཁྱེདྷབྷ་

ཐགུ་ན།

ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ཟླ་ཡ་ཕ། /ཎྫོཥདྷ་ར་ཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་

སྟྫོཕཥ་ཕཅུ་ན། /ཎྫོཕ་ཅུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ) ཥངཥ་

ཕརྒྱཐ་ན།
སྟྫོཕ།

/ཎྫོཕ/ (བ)

རྒྱཥ།

(ཐ) (ཆོཥ) སྟཕ་ཐང་ཟདྲ།
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སྟྫོཕཥ་ཆེདྷ། /ཎྫོཕ་ཆེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཕང་ཤུགཥ་

ནའི་ཚིག་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) བྷ་བྷྫོ། གདྷཥ་བྷྫོ། ཐནཟ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་མི་སྟྫོཕཥ་ཆེདྷ་ཚུ་ཐབྷག་

ཕརྟག་ཐཔྱཐ། /ཎག་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྟགཥ ་ཤིང་

ཐང་། ཁེ་ཀོ། དེ་རཥ་རྒྱུ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོབྷ་སྦེ་

བྷྫོ།ཆང་བྷ། ཧ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ལྷཕ་དེཥ།

ཐཔྱཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟགོ་བྷ་ཕཙུག་ནའི་ཧེ་བྷ་

སྟྫོཕཥ་ལྡདྷ། /ཎྫོཕ་ལྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྟྫོཕཥ་ལྡདྷ་ཐནཟ་ཕྫོ་ཅིག་

ཕརྟག་ཞིཕ། /ཎག་ཞིཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྟག་ཐཔྱཐ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

སྟྫོཕཥ་ཟབྫོཡ། /ཎྫོཕ་རྗོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ནུཥ་ཤུགཥ་

ཚུ་ ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ཕརྟག་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཕཡ་

ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་

ཟྫོངཥ་ནུག

སྟྫོཕཥ་ཟབྫོཡ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕརྟག་གཞི། /ཎག་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྟགཥ་ཤིང་

སྟྫོཕཥ་རྩར། /ཎྫོཕ་ཙེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་སེབྷཥ་ཀྱི་

ཐཔྱཐ་ཥའི་གཞི།

ཤུགཥ། (ཁ) ཐབྷག་གི་སྟྫོཕཥ་རྩར། གཟ་རྒོཐ་ཀྱི་

ཕརྟག་གཞིག /ཎག་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ) རྟྫོག་ཐཔྱྫོཐ།

སྟྫོཕཥ་རྩར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་

ཕརྟདྷ། /ཏེདྷ/ (བ) (ཆོཥ) ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྟྫོཕཥ་རྩར་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་མི་ཚུགཥ།

ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཏེདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཕ་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། /ཎྫོཕ་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) ནུཥ་ཤུགཥ།

མེཐ་མི། (ཁ) མི་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། སེབྷཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་

(ཁ) རྒྱུའི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། མི་རྫོཕཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་

ཎྫོ། ཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། ཁྱིབྷ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ར་

ཤུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་ཟདི་ཐནར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་གཅིག་

ཟབྫོཡ་གྱི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་

ཁཡ་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

ཕརྟདྷ་ཕརྟདྷ། /ཏེདྷ་ཏེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཕ་

སྟྫོཡ། /ཎྫོཡ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕཀོ་ཕཝག་ནི།

མེཐན། (ཁ) ལཱ་ཕརྟདྷ་ཕརྟདྷ། སེབྷཥ་ཕརྟདྷ་ཕརྟདྷ་

སྟྫོཡ་ཁུང༌། /ཎྫོཡ་ཁུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕམྫོག་ཆུ་ཚུ་ཕྱི་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ ཕརྟདྷ་ཕརྟདྷ་

ཁཡ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་དྷང་

ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཕམྫོག་ཆུ་ཚུ་ཟཕྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྟྫོཡ་ཁུང་ཕཞྫོ་སྟེ་

ཕརྟདྷ་ན། /ཏེདྷ་ན/ ༡. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྟྫོདྷ་ན་

ཟདུག

ཐང་ཟདྲ།

སྟྲི་ལིང། /སི་ཏིརི་ལིང་ག/ (མིང) (ཆོཥ) (ལུགཥ)

/ཏེདྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྐཡ་བྷའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་རཥ་བྷྫོའི་རྟགཥ་ལཱི་གོ་ཚུགཥ་

(ཁ) སྐཡ་བྷ་ཕརྟདྷ་ན།
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/ཏེདྷ་ན/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཁྱཕ་ཟཇུག

ཕརྟེདྷ། /ཏེདྷ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཞི་ཐང་གདྷཥ་

/ཏེདྷ་ན/ ༥. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥ་གཞི། འང་དྷ་

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནི་ཏྫོཕ་ཅི།

/ཏེདྷ་ན/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བྷཁཥ་ན།

སྟངཥ་ཅིག་ལཱི་གདྷཥ་ནི། (ཐཔེ) པབྷ་གྱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་

ཟཇིག་རྟེདྷ།

ཕརྟེདྷ་ན། /ཏེདྷ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་

/ཏེདྷ་ན/ ༥. (མིང) (ཆོཥ) ཕརྟདྷ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་ལཱི་

/ཏེདྷ་ན/ ༥. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ།

ཕརྟེདྷ་ན་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱངཥ་ཁ་མེཐན་སྦེ་འྫོཐན་

ཕརྟདྷ་ནྫོ། /ཏེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟགྱུཡ་ལྡྫོག་མེཐ་མི་

ཨིདྷ།

ཐང་ས་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཏེདྷ་ན/ ༢. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕརྟེདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྟདྷ་ཕཞུགཥ། /ཏེདྷ་ཕཞུ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོང་

ཕལ། /ཎ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྟདྷ། (ཁ) བ་བྷའི་ཕརྟདྷ་ཕཞུགཥ། རྒྱར་ནྫོའི་

ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟདྲེགཥ་ཏེ་ཕལ་

བྷ་ཚུ་སྐུ་ཚེ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཕཞུགཥ་ནིའི་ཝཕཥ་

(ཁ) མིག་ཎྫོ་གིཥ་ཕལ་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་ཆུང་

ཕརྟདྷ་ཕཞུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་བྷ་ཚུ་གིཥ་

ཐགོ།

བབྷ་ལཱི་ཕརྟདྷ་ཕཞུགཥ་ཕུར་དེཥ།

ཕལ་ཕལཛྷ། /ཎ་ཎཛྷ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཏྫོང་

ཕརྟདྷ་གའྫོ། /ཏེདྷ་གའྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྟདྷ་ན་ཕྱི་

བྷཏྫོངབྷ། (ཁ) མིག་ཎྫོ་གིཥ/ ཐངོཥ་སུ་སྦེ་ཕལ་

སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐང་ གའྫོ་ཕ་དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་

ཕལཛྷ། (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་གིཥ་ཕལ་ཕལཛྷ་ཡ་མེཐ་ནཡ་

སེབྷཥ་ཅདྷ།

ག་དེ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི།

ཕརྟདྷ་ཧིང༌། /ཏེདྷ་ཧི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

/ཎ་ཎཛྷ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལྷཕ་ལྷཕ། (ཁ) ཐཔེ་

འྫོཐ་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཉེདྷ་གྲོགཥ་སྦེ་བྷ་

ཆ/འྫོདྷ་ཎདྷ་ཕལ་ཕལཛྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ལ་ལཱིགཥ། /ཎ་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་གིཥ་ལ་

ཕསྫོབྷཥ་རཥ་ སེབྷཥ་ཕརྟདྷ་ཧིང་ཅིག་ཕལ་

ཕལཛྷ་ཡ་མེཐ་ནཡ་ཡི་གུ་ལྷག་ཤེཥ་ནཥ།

ཕརྟུར་ཞུགཥ། /ཏུཥ་ཞུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཏ་བྷར་ནའི་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) མིག་ཎྫོ་གིཥ་ལ་ལཱིགཥ། ཐཔེ་ཆ་ལ་

སྫོཐ་རབྷ་སྤངཥ་ཏེ་ཕཞང་ནྫོའི་གདྷཥ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་

ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་གཝདྷ་ལཱི་ཕལ་ཕའི་

ཅིག (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡ་ན་ཅིག་ཕརྟུར་ཞུགཥ་ལཱི་

སྐཕཥ་ ལ་ལཱིགཥ་ཟདི་འང་གར་ཆེ།

གདྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག

ལཕ། /ཎཕ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་ལྫོག་ཀུ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་རྫོགཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་གུ་ཕརྩེག་ནི།
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(ཁ) ལཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གོ་ར་ཚུ་སྤུཥ་མ་སྦེ་

ཕསྟདྷ་ཟགྱུཡ། /ཏེདྷ་རྗུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་

ཕལཕ། /ཎཕ/ (བ) (བྷ/སྐུར) (རྫོང) ལཕ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་གཞི་ཚུ་

ལཕ་ཐྫོ།

ཀྱི་རིགཥ་ ལུགཥ་སཡ་ལྷའི་སྐཐ་རཥ་ ཕྫོཐ་སྐཐ་

(ཁ) གོ་ར/ལྫོག་ཀུ་ཕལཕ་ནི/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

དྷང་ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་ཐང་ཕསྟདྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཐཔེ་ཆ་ལུ་ལ་

བུབྷྫོ་ལཱི་གོ་ར་ཕལཕ་ནི་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཡ་བྷཇར་ཚུགཥ།

ཕལཕཥ། /ཎཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕལཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟདྷ་ཟགྲོ། /ཏེདྷ་ཌོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

(ཁ) གོ་ར་ཕལཕཥ་ཙཡ་ཡི/ཅི/ནུག (ཐཔེ) གོ་ཐང་

ཕསྟདྷ་ན་ཐང་ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གཉིཥ་གཅིག་ཁ་

ཐཀྱི་ཡ་ཚུ་ཐ་ཅི་རཥ་ཡ་ཕལཕཥ་ཙཡ་ནུག

སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

ཕལཕཥ་བྷཙབྷཥ། /ཎཕ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་

ཕསྟདྷ་ཟགྲོའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐང་ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕལཕཥ་འྫོཐ་ནའི་

ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ། /ཏེདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་ལཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཧེ་བྷའི་

ཀྱི་རྗེཥ་ཟཇུག་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་

ཕལཕཥ་བྷཙབྷཥ་ཕལ་སྟེ་ཕལཕ་ཐགོ།

ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) ཐབུ་བྷའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ། བྷངོདྷ་

ཕལབྷཥ། /ཎབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལབྷ་ཐང་

ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་

ཟདྲ། (ཁ) སྐུ་ཕལབྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་

དྷང་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

བྷཆོག་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༥༠ འི་རྫོ་ལཱི་སྐུ་ཕལབྷཥ་ནུག

ཕསྟདྷ་ན། /ཏེབྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཕལཥ། /ཏེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལ་ཐང་ཟདྲ།

ཆོཥ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན། རྒྱར་ཕའི་

ཕལྫོཥ་གྲུཕ། /ཎྫོཥ་གྲུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ཚུདྷ་

ཕསྟདྷ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཕལྫོཥ་ཏེ་གྲུཕ་ན།

ཕསྟདྷ་ན་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་རྩ་རཥ་ཡ་ཕཀར་མི་ཕཏུཕ།

ཕལྫོཥ་ཆོཥ། /ཎྫོཥ་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གཞི་ཅིག་ལཱི་

/ཏེབྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྟྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕལྫོཥ་ཏེ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཅིག (ཁ) བུ་ཟདི་ཧ་ན་ལཱི་

ཕསྟདྷ་ན་སྔ་ཐཡ། /ཏེདྷ་ན་རྔ་ཐཡ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱི་རྫོ་

ནའི་ཕལྫོཥ་ཆོཥ་ཨིདྷ།

ཕསྟདྷ་ན་ཕྱི་ཐཡ། /ཏེདྷ་ན་ཕྱི་ཐཡ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱི་རྫོ་

ཕལྫོཥ་ཏེ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་བུ་ཟདི་ཧ་

བྷ་བྱུངཕའི་ཧེ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན།

ཕལྫོཥ་ཥ། /ཎྫོཥ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱུང་ཥའི་གཞི།

བྱུང་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ཐཡ་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཕསྟདྷ། /ཏེདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྟྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟདྷ་ན།

ཕསྟདྷ་ཐགྲ། /ཏེདྷ་ཋ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཕསྟདྷ་ནའི་ཐགྲ་ཕྫོ། /ཏེདྷ་པེ་ཋའུ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་

ཕསྟདྷ་ན་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་མིའི་ཐགྲ་ཕྫོ།

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི། (ཐཔེ) དྷང་
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ནའི་ཕསྟདྷ་ན་ལཱི་གདྷྫོཐ་རྒོར་ཟཕཐ་མི་ཚུ་འང་

བྷཙྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་སྲུང་རྣབྷཥ་ལཱི་

ཕསྟདྷ་ནའི་ཐགྲ་ཕྫོ་ཨིདྷ།

གཥྫོར་ཁ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕུར་ཐགོ།

ཕསྟདྷ་ནའི་ཉི་བྷ། /ཏེདྷ་པི་ཉི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་

/ཏེདྷ་སུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཞི་ཕདེ་ཐང་

དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་གྱི་འཕ། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་

སྲུང་སྐྱོཕ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི་དྲག་ནྫོའི་ཐབྷག་མི།

ཕསྟདྷ་རྩིཥ། /ཏེདྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

འྫོཐ།

ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་ཚུ་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་གྲངཥ་གཥར་ཕཡ་

དྷང་བླུག་ནི། (ཁ) ཁ་ལཱི་སྟཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕྱེ་

གི་འཕ་ཕསྟདྷ་ནའི་ཉི་བྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཕསྟདྷ་སྲུང་ཐབྷག་མི་ལུ་ལ་

ཕསྟདྷ་ནའི་བྱུང་ཡཕཥ་ཐང་།ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་གྱི་སྐྱེཥ་

སྟཕ། /ཎཕ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁ་

སྟྫོདྷ་ནའི་རྩིཥ་གཞུང། (ཐཔེ) རྩིཥ་ན་གིཥ་ཕསྟདྷ་

ག་ཡ་ཁ་ལཱི་སྟཕ་ཐྫོ།

རྩིཥ་ཀྱི་གཞུང་ལུ་ལ་ཅིག་བྷཁོ་སྒྲུཕ་གདྷང་ནུག

/ཎཕ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ། /ཏེདྷ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

གཝདྷ་ལཱི་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཁ་དྷང་སྟཕ་

ཟཛིདྷ་གྱི་སྐྱེཥ་བུ་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ།

ལྫོཥ་ཀྱི་ཁ་དྷང་སྟཕ་དེཥ།

ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་

ཐྫོ། (ཐཔེ) སྐརཛྷ་ཕགོ་ཕལཟ་ཚུ་ག་ཡ་སྤུདྷ་ཆ་སྫོབྷ ་

ཕསྟདྷ་ཡཕཥ། /ཏེདྷ་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྟདྷ་ནའི་

ཕསྟཕ། /ཎཕ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སྟཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཟབྱུང་རིབྷ།

ཁ་ལཱི་ཕསྟཕ་ནི། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ཕསྟདྷ་ཕཤིག /ཏེདྷ་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཚུ་ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་ཁ་ལཱི་ཕསྟཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕསྟདྷ་ན་མེཐན་གཎང་མི།

སྟཕཥ། /ཎཕ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྟཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསྟདྷ་སྲིཐ། /ཏེདྷ་སི/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཐང་

ཁ་ལཱི་སྟཕཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཟཚཡཛྷ་ཁ་དྷང་སྟཕཥ་ཤིག

ཆཕ་སྲིཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ)

ཕསྟཕཥ། /ཎཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྟཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟདྷ་སྲིཐ་ཀྱི་ཕག་ལཱ། ཕསྟདྷ་སྲིཐ་ཀྱི་བ་ཕ་ར་

(ཁ) ཁ་ལཱི་ཕསྟཕཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་སྲིཐ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་གདྷང་ཥཡ་

གཝདྷ་གྱི་ཁ་ལཱི་ཕསྟཕཥ་ཙཡ་ནུག

ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ།

ཕསྟཡ། /ཎཡ/ ༡. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) བྷཥ་སུ་

ཕསྟདྷ་སྲུང༌། /ཏེདྷ་སུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

བང་ནི་ཐང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི།

ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐང་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་གྱི་སྐྱེཥ་བུ་ཚུ་དུཥ་

/ཎཡ/ ༢. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་

མིདྷ་གྱི་ཕཡ་ཆཐ་རཥ་སྲུང་མིའི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ།

ནི།

(ཁ) ཕསྟདྷ་སྲུང་ལྕབྷ་དྲར། ཕསྟདྷ་སྲུང་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་

/ཎཡ/ ༣. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕསྒོབྷཥ་ན།
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/ཎཡ/ ༤. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) འྫོཐ་ན།

ཕསྟེདྷ། /ཏེདྷ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྟེདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཎཡ/ ༥. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྟྫོཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) བ་བྷ་ཕསྟེདྷ་ནི/ཡི/ནུག (ཐཔེ) བ་བྷ་ཕསྟེདྷ་ནི་

ཕསྟི་གདྷཥ། /ཏི་རྣ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྟག་བུ་རྒྱུདྷ་དུ་

ཟདི་ངེའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྫོཐ་ཥའི་གདྷཥ།

ཕསྟྫོཐ། /ཎྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་

/ཏི་སྣེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ།

རྫོགཥབྷ་ལཱི་ངར་ཡངཥ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་ཀྱི་ཚིག་སཕ་

/ཏི་སྣེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ངར་ཟཙྫོ་ཥ།

ནི། (ཁ) བབྷ་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ངེའི་

ཕསྟིབྷ། /ཏིབྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) སྟིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གྲུཕ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཕསྟྫོཐ་ཐྫོ།

ཕསྟིབྷཥ། /ཏིབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྟིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟྫོཐ་ཕཀུཡ། /ཎྫོཥ་ཀུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆེ་ཕརྗོཐ།

ཕསྟུང༌། /ཏུང/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) སྟུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟྫོཐ་གླུ། /ཎྫོཥ་གླུ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟྫོཐ་ནའི་སྒོ་རཥ་

ཕསྟུངཥ། /ཏུང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྟུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཐེདྷ་ནའི་གླུ། (ཐཔེ) ངེའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕསྟུཐ། /ཏུཥ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྟུཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟྫོཐ་གླུ་ཅིག་ཕུར་ཡི།

ཕསྟུདྷ། /ཏུཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་

ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ། /ཎྫོཥ་སྔཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟལར་ནི། (ཁ) ཕསྟུདྷ་

གོངབྷ་ལཱི་ངར་ཡངཥ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་ཀྱི་ཚིག་ཞུ་ནི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྟྫོགཥ་ན་ལྷ་ཐང་བྷབྷ་རཱིང་

ཅིག (ཁ) སྐུའི་ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ། གསུང་གི་ཕསྟྫོཐ་

སྫོཐ་ན་མི་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགོ།

ཕསྔགཥ། ཐུགཥ་ཀྱི་ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཕསྟུདྷ་གྲོཥ། /ཏུཥདྷ་གྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་ཤེཥ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྩ་ཕའི་བབྷ་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་

ཐང་ཕདེ་ཐྫོག་ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཕརྗེ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི་

ཕསྔགཥ་ཅིག་ཕརྩབྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཅིག (ཁ) ལུགཥ་ནའི་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ། ལཱ་གི་ཕསྟུདྷ་

ཕསྟྫོཐ་ན། /ཎྫོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་ལཱི་

གྲོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་

ངར་ཡངཥ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

བྷཥ་མྱྫོང་འྫོཐ་མི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་

གིཥ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ག་ཡ་གིཥ་

ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕསྟྫོཐ་ན་རྐྱཕ་དེཥ།

ཕསྟུདྷ་ཕསྟུདྷབྷ། /ཏུཥདྷ་ཏུཥབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕསྟྫོཐ་ཕག /ཎྫོཥ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་

ཟལར་ཟལརན། (ཁ) ཡང་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕསྟུདྷབྷ།

ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ་ཕུར་ནི་ཐང་ཕག་ཟཙར་ནི་ཅིག

ཟཆཡ་གཞི་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕསྟུདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕསྟྫོཐ་ཐབངཥ། /ཎྫོཥ་གའང/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟྫོཐ་

(ཐཔེ) ངེ་གི་ལཱ་ཟདི་ཕཀཟ་རྒྱ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕསྟུདྷབྷ་

ནའི་ཚིག་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་གཐངཥ། (ཁ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཅིག་ཨིདྷ།

ཕསྟྫོཐ་ཐབངཥ། ལྷའི་ཕསྟྫོཐ་ཐབངཥ། བ་བྷའི་
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ཕསྟྫོཐ་ཐབངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཐག་

ཕསྟྫོཐ་ཡིག /ཎྫོཥ་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ་

ཕསྟྫོཐ་ཚིག /ཎྫོཥ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་

ཕསྟྫོཐ་ཡ།

ན་ཅིག་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕསྟྫོཐ་ཐབངཥ་ཕུར་དེཥ།

ཀྱི་ཡི་གུ།

ལཱི་ངར་ཡངཥ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ཚིག (ཐཔེ)

/ཎྫོཥ་ཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕསྟྫོཐ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྟྫོཐ་རུཥ། /ཎྫོཥ་རུ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ཚུདྷ་པཡ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་ཚིག་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཐང་ཚུཡ་ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ་སཕ་ནི་ཅིག

ཕསྟྫོཐ་ཙྫོགཥ། /ཎྫོཥ་ཙྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྟྫོཐ་

ཕསྔགཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) ཆོ་ཀུའི་ཕསྟྫོཐ་ཙྫོགཥ།
བ་བྷའི་ཕསྟྫོཐ་ཙྫོགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

532

533

༼ཐ༽
ཏ། /ཏ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཟླཛྷ་ཕརྒྱཐ་ནའི་ཚེཥ་ ༡༦ རཥ་ཐགུ་ནའི་ ༡༥

སྐྱེཥ་གདྷཥ་ཥྫོ། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་རྩེ་བྷྫོ། དྷང་གི་རྩྫོར་

ཏ་ཁུག /ཏ་ཁུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཎབྷ་ཁུ་བླུག་ཥ། (ཁ)

ཕཅུ་ན། མིང་གཞི་བྷ་ནིང་གི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་

ཡི་ཕཡ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་སྒྲ་མེཐ།

དུ་རཥ་ཏ་བྷ་ཁ་བླུག་སྣྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཎབྷ་

(ཁ) ཏ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་ ཆུང་

ཁུ་ཟཐུང་ཙཡ་སྦེ་ཎབྷ་ཁུ་ཁ་ཟདི་ཏ་ཁུག་དྷང་བླུག་

རཥ་ ལྕེའི་བྷགུ་ཎྫོ་གཐྫོང་ཁའི་འ་ཥྫོ་གི་ཡ་ཐང་དྷང་

ཏ་གོག /ཏ་གོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

འང་བྷ་ཆུང་བྷཡ་ ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་

ཕཝག་ཐགོ།

རྫོགཥ་གུ་ ཙཡ་ཅིག་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རྫོག་བྷཡ་

རྩ་གོག་ཤིག་ཤི་སྦེ་ས་ཀྲ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཟཐུཛྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུང་ཁ་

ཅིག (ཐཔེ) ལ་ཏ་གོག་ཟདི་ཚུ་རྨུཡ་ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་རྐྱཕ་

ཕརྒྱངཥ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་གུ་ཡི་

ཨིདྷ།

གུ་ཏ་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

/ཏ་གོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་གཟུགཥ་ཁཡ་ལ་བྷཥ་

ཏ་རྐྱང༌། /ཏ་ཅང/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་

མེཐ་ནཡ་རཱི་ཎྫོ་ཁོག་ཁོ་ཐང་རྩ་གོག་ཤིག་ཤི་སྦེ་འྫོཐ་

(ཐཔེ) ཏ་དྷ་ཟེཡ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏ་རྐྱང་བྲི་ཐགོ།

ར་ཥ་ཁ་རཥ་ཟཕགཥ་ཏེ་གྱོདྷ་ནུག

ཟཇུག་སཡ་ཏེ་མེཐ་ནའི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཕཅུ་ན།

མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཏ་གོག་ཟདི་གིཥ་གོ་

ཏ་སྐཡ། /ཏ་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

ཏ་གླང༌། /ཏ་གླང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

བྲང་གླང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏ་གླང་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་གྲར་རཥ་ཅིག མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ་ལཱི་རྟ་

ཟདི་ཕཏུར་ཚུགཥ་ན་ལཱ་ཁག་ཟདུག

ལྡདྷ་ཐང༌། ཐབྱུ་གུ། གཥར་ཕའི་བུ་བྷྫོ་ཟེཡ་སཕ་

ཏ་ཆཐ། /ཏ་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏ་རྡུགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཨིདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཏ་ཆཐ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཐགུ་ནའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་སྐཡབྷ་ཏ་

ཏ་ཆུང༌། /ཏ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཏ་བྷའི་ཐྫོདྷ།

སྐཡ་ལཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟླཛྷ་ཐགུ་ནའི་མིང་ལཱི་འང་ཏ་

ཏ་སྙཐ /ཏ་རྙེ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་ཕརྗོཐ་ཟཇུག་

སྐཡ་ཟླཛྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

གསུབྷ་གྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ) མི། རྟ། བྷཚྫོ།

ཏ་སྐཡ་ཟླ་ཕ། /ཏ་ཀཡ་ར་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟླ་ཕ་ཐགུ་

ཆུ། མེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་ཡ་ཏ་སྙཐ་ཨིདྷ།

ན། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཟདུར་ཕ་ལཱིགཥ་རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་
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(ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་ཏ་སྙཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་

ཏ་དྷ། /ཏ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷངཥ་ཆུང་ལཥ
ྫོ ་ཟེཡ་

ཏ་སྙཐ་བྷཁདྷ་ནྫོ། /ཏ་རྙེ་ཁེབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་བ་

བྷ་ཟཐུང་། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ནི་པཡ་

ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྫོ་ཞ་ནི་པཡ་ཕཝག་ཏ་དྷ་ཇ་ཅིག་འང་

ལཱི་ཟགོ་ཐང་ན་མིང་ཕཎགཥ་མི། (ཁ) ཏ་སྙཐ་བྷཁདྷ་

ཡ་ཕཝག་ཏ་དྷ་རགན་ཡ་བྷ་ཟཁྱུ་ཕཥ།

ནྫོ་ལཱི་ཕར་མིང་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཏ་ན། /ཏ/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་

(ཐཔེ) ཏ་སྙཐ་བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་ཏ་སྙཐ་ལུ་ལ་ཡ་མིང་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཏ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ། (ཁ) ཟབུབྷ་

ཏ་ཐཐ། /ཏ་དེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཏ་ན། སྡེ་ཙདྷ་ཏ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་

(ཐཔེ) བྷ་ཎི་ཕགྱང་ནི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོག་གཅཐ་ནི་

ཏི་ཏ་ན་དྷང་འྫོཐ།

གཉིཥ་ཏ་ཐཐ་ཨིདྷ།

ཏ་བྷ། /ཏ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷདྷ་ན་ཐང་། ཝདྷ་

ཏ་ཐབྷ་ཚིག /ཏ་ཐབྷ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་བངཥ་

ན། (ཁ) ག་ཅི་ཡང་ཟཕཐ་རཱིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི་

ཐབྷ་ཕཅཟ་ཟཕཐ་ཕའི་ཏ་ཚིག་རཥ་བྷ་ཟགར་ཕཡ་

ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་གི་སྤུཥ་ཙཐ་ཟདི་ཏ་བྷ་ཅིག་

ཟཕཐ་ནི།

ཨིདྷ།

(ཐཔེ) གཞུང་གའྫོགན་ཚུ་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཏ་ཐབྷ་

/ཏ་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཇུག་ཐང་། ཤུར་བྷ།

ཚིག་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕག་ཞུ་ཐགོ།

(ཐཔེ) སྐྱེ་ཕའི་ཏ་བྷ་ཤི་ནི་ཅིག་རཥ་མེཐ།

ཐང་། སྐྱོ་དྲགཥ། (ཁ) མི་ཏ་རྡུགཥ། ལཱ་ཏ་རྡུགཥ།

ལུགཥ་ཕཅོཥ་བྷ་ཟཕཐཛྷ།

ཏ་རྡུགཥ། /ཏ་རྡུའུ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བ་སྫོཐ་ངདྷ་ན་

ཏ་བྷར། /ཏ་མེར/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) པར་ན། འང་དྷ་

(ཐཔེ) མི་ཏ་རྡུགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཕསྫོབྷ་

ཏ་བྷར་ན། /ཏ་མེར་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་ཕྫོ།

ནི་མི་ཟྫོང་།

ཏ་མི་ཐཐ་ན། /ཏ་མི་དེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོ་མེདྷ་ན་

/ཏ་རྡུའུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱོ་དྲགཥ་ཟགྱོ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་རྒ་དྷ་ཟཆི་ཟདི་ཟཇིག་རྟེདྷ་

ནི། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་རྫོགཥ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ང་ཕཅཥ་ཆ་

རཥ་ཏ་མི་ཐཐ་ན་ཨིདྷ།

ཁྱཕ་ཏ་རྡུགཥ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཏ་ཚིག /ཏ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ཕཅའི་ཚིག (ཐཔེ)

ཏ་རྡུགཥ་སི་སི། /ཏ་རྡུའུ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) འུ་སྡུག་

ཡང་གི་ཏ་ཚིག་རཥ་ཟགར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ག་ཕྲ་གི་ངང་ལཱི་འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ཏ་རྡུགཥ་སི་སི།

ཏ་ཞིང༌། /ཏ་ཞིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཞིང་སྦུག་ཞིང་མེདྷ་

ལཱ་ཏ་རྡུགཥ་སི་སི། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་ལཱ་ཏ་

ནཡ་བྷཏཟ་བྷ་འྫོཐ་མི་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།

རྡུགཥ་སི་སི་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
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ཏ་ཞཐ། /ཏ་ཟེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏ་རྡུགཥ་ཐང་། སྐྱོ་

/ཏཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏགན་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག་སྦེ་

སྐྱོཛྷ། (ཁ) མི་ཏ་ཞཐ། སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏ་ཞཐ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་ཏག ཀོ་ཏག

ཏ་ཡ་ཡ། /ཏ་ཡ་ཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་

(ཐཔེ) རྟའི་ཁར་ཏག་ཟདི་ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་

(ཐཔེ) ཏ་ཞཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཟཇབྷ་ཏག ཁུཡ་ཏག གླང་ཏག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཏ་ཡ་ཡ་

ནཥ།

ཕཎང་སྟེ་ལྷག་དེཥ།

ཏག་རྐྱཕ། /ཏཟ་ཅཕ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐུ་

ཏ་རུ་ཏྫོ་རུ། /ཏ་རུ་ཏྫོ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་རུ། (ཁ)

དྲུང་གིཥ་རྟཥ་ལྕགཥ་ཥ་ཁཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་ཕར་གཎང་

ཏ་རུ་ཏྫོ་རུ་ལཱི་ཐ་རུ་དུ་རུ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ནི། (ཐཔེ) ཕཡབྷ་ཕསྡུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུ་དྲུང་གི་ཏག་

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཤིང་ཏ་རུ་ཏྫོ་རུ་བྷ་

རྐྱཕ་དེཥ།

གཎྫོགཥ་མིདྷ་ཟདུག

ཏག་ཁྲ། /ཏཟ་ཊ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏགན་གུ་འྫོཐ་ནའི་

ཏ་ར། /ཏ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེཐ་ཀྲབྷ་ལྔ་ཕཅུ། (ཐཔེ)

ཙྫོཥ་གཞི།

ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཉོ་ཙྫོང་ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཏག་གཅཐ། /ཏཟ་ཅེཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏག་གཎྫོག་ནི།

བྷང་སུ་ཅིག་ཏ་ར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་ཏག་གཅཐ་ཙཡ་ཅིག་

ཏ་ལི། /ཏ་ལི/ (མིང) (རྒྱ་གཡ) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་།

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཞངཥ། དེ་རཥ་ཟགྱིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཏག་ཕཅཡ། /ཏཟ་ཅཡ/ (མིང) (རྫོང) ཞུདྷ་ཐག (ཁ)

ནའི་ལྫོ་ཞ་ཥའི་སྫོཐ་ཆ་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱི་ཏ་ལི།

ལཱ་ཏག་ཕཅཟ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ཡི་

ཟགྱིཕ་ནའི་ཏ་ལི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ལྫོ་ལི་ཆེ་

ཟཕཐ་ཡི་ཡ་ཏག་ཕཅཡ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག་གུ་ཕཀར་ཙཡ་

མི་ཚུ་གིཥ་ལྫོ་ཏ་ལི་དྷང་རཥ་ལཱིཐ་ཥ་ཥ་སྦེ་བླུགཥ་

ཡི།

ཏེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ཏག་ཆོཐ། /ཏཟ་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ངོ་བྷ་ཐང་།

ཐཱ་དྷ། /ཏ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ལ་ཐང་གོཥ་ཆེདྷ་ར་

ཕདེདྷ་ན། (ཁ) བྫོ་ཟདི་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ། ལཱ་གའྫོག་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་

ཟདི་འྫོཐན་ཏག་ཆོཐ་བྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་

གོཥ་ཆེདྷ་ཐཱ་དྷ་གཉིཥ་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

སེཡ་ཚུ་གིཥ་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རྒྱར་

ཏག /ཏཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆའི་ཕཡ་དྷ་སྐོཡ་གྱི་

ཁཕ་གོང་ཟཕེར་ཟགྱོཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ།

རིང་ཙཐ། (ཁ) རབྷ་ཏག་རིང་ཐུང་། ཡུདྷ་ཏག་རིང་

ཏག་ཆོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཏཟ་ཆོཥ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་

ཐུང་། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་

ཉོག་མེཐ་ནཡ་ཏག་ཕཎྫོག་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་

ཟདུག

ཏག་ཆོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། ཕལཐ་ན་ཏག་ཆོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། ལཱ་
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ཏག་ཆོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཡང་གིཥ་རྒྱུཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

ཏག་ཐུག /ཏག་ཐུག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་

ཏག་ཆོཐ་རཐ་ཆོཐ། /ཏཟ་ཆོཥ་རྦེ་ཆོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཏག་ཐུག (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

བྫོ་ཏག་ཆོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་ཙཕ་ཚུཕ་གཎང་ནི། (ཁ) བྫོ་ཏག་ཐུག

ཏཐ་རི་ཕ་རི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཏག་ཆོཐ་རཐ་ཆོཐ་ཟཕཐ་

སྦེ་ཕཀར་བྷ་ཚུགཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཏག་ཐུག་

ཡ་ཟཕཐ་ནི།

ཕཎང་སྟེ་ཡ་སྫོཐ་ཡི།

ཏག་ཉེ། /ཏཟ་ཉེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡུདྷ་ཏག་

ཏག་ན། /ཏག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཏགན་ཐང་ཟདྲ།

ཐུང་ནི། (ཁ) ཥ་ཏག་ཉེ། (ཐཔེ) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ག་ཡ་ཥ་

(ཐཔེ) ཀོཛྷ་གི་ཏག་ན་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་ཕསབྷཥ་ཏེ་

ཏག་ཉེ་ཥ་ལཱི་འྫོཐ།

ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

ཏག་ཉེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཏཟ་ཉེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ་

ཏག་མི་ཆོཐ། /ཏཟ་མི་ཆོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁྱིབྷ་ཏག་ཉེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཏག་ཕཎྫོག་མི་ཚུགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ཏག་མི་

རབྷ་ཏག་ཉེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཐང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ཆོཐ། ལཱ་ཏག་མི་ཆོཐ། (ཐཔེ) པ་བྷ་ལཱི་བྷ་དྲིཥ་ཕཡ་

རབྷ་ཏག་ཉེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

ང་གི་ཏག་མི་ཆོཐ།

ཏག་སྟུབྷ། /ཏཟ་ཏུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡུདྷ་

ཏག་རིང་ཐུང༌། /ཏཟ་རིང་ཐུང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕྫོགཥ་

ཐུང་ཀུ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རབྷ་ཏག་སྟུབྷ། ཡུདྷ་ཏག་

ཡུར་ཕྫོགཥ་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷའི་ཡུདྷ་ཙཐ་རིང་ཐུང། (ཁ)

སྟུབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་སྟུབྷ་ན་ཅིདྷ་དུཥ་ཡུདྷ་

རབྷ་ཏག་རིང་ཐུང་། དུཥ་ཏག་རིང་ཐུང་། (ཐཔེ)

གངབྷ་མི་ཟགོཡ།

གདྷཥ་སྐོཡ་བྷ་ཟགྱོ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་རབྷ་ཏག་རིང་ཐུང་

ཏག་ཏ། /ཏཟ་ཏ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྲུ་ཀ་ཀ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཙར་ཅིག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) གོ་ར་ཏག་ཏ་སྦེ་གྱོདྷ་ནི། གོ་ར་ཏག་ཏ་

ཏག་རིང་ཥ། /ཏཟ་རིང་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱང་ལཱི་ཟེཡ་

སྦེ་ཕལཕཥ་ཏེ་ཕཝག་ནི། (ཐཔེ) ཤིང་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རབྷ་ཏག་རིང་ཥ། (ཐཔེ) ངེཐ་ཀྱི་པ་

གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་གོ་ཚུ་ག་ཡ་ཏག་ཏ་སྦེ་ཕལཕཥ་ཏེ་

ཡུར་ཟདི་ར་ཏག་རིང་ཥ་ལཱི་ཨིདྷ།

ཕཝག་ནུག

ཏག་རིངབྷྫོ། /ཏཟ་རིངབྷྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱང་རིངབྷྫོ།

ཏག་ཐིག /ཏཟ་ཐི/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཁུ་ཕའི་རིགཥ་ཐང་།

(ཁ) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ། (ཐཔེ) གངཥ་རི་ཕསྐོཡ་ཕཡ་

ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཚུ་ཧ་ཙི་རུ་སྦེ་ཁ་སྟྫོཡ་ཏེ་འྫོཐ་ན། (ཁ) ཁྲག་

ཟགྱོ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་རཱིང་རབྷ་ཏག་རིབྷྫོ་འྫོཐན་རཥ་ཟགྱོ་

ཏག་ཐིག་ཐང་། ཆུ་ཏག་ཐིག་ཕཎང་ཟཚག་ནི།

མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཙྫོདྷ་ཏག་ཐིག་ཕཎང་སྟེ་རུག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཏགན། /ཏཟན/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ནི་ཐང་།

ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཏག་ཐིག་ཕཎང་སྟེ་ཟཚག་ཐྫོ།

རྟ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཎག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
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སྐུཐན་ཐང་། རྩྭ། ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཏགཥ་ཏྫོགཥ། /ཏག་ཏྫོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོགཥ་

གི་ཏགན། ཡྫོཕ་ཟབྱེར་གྱི་ཏགན། (ཐཔེ) ཟགྱིཕ་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཏགཥ་ཏྫོགཥ་མེཐ། (ཐཔེ) ངག་སྒྲོདྷ་

འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱི་ཏགན། ཀོཛྷ་

ཆགཥ། (ཁ) ཡི་གུ་བྲི་ནི་ལཱི་ཏགཥ་ཏྫོགཥ་མེཐ། ལཱ་

ནའི་ཏགན་གིཥ་ཁུཡ་ཕགྱཐ་ཟཕག་ན་ཅིདྷ་ཕག་

སུབྷ་རྟགཥ་ཚུ་ཕལ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་ཡི་གུ་བྲི་ནི་

ལག་ཙཡཛྷ་ཨིདྷ།

ལཱི་ཏགཥ་ཏྫོགཥ་མེཐ།

ཏགཥ། /ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) སྐུཐན་གཅིག་ཁཡ་

ཏགཥ་ལཱ། /ཏཟ་ལཱ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནིའི་

སྦྱེར་ཞིདྷབྷ་རཥ་གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ནིའི་རག་

ལཱ། (ཐཔེ) ཏགཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཞ་རཱིང་མི་ཚེ་ཕཀར་

ཆ་ཐང་། རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) ཟཕྲུར་ཏགཥ།

ཚུགཥ།

རག་ཏགཥ། ནང་ཏགཥ། (ཐཔེ) ཏགཥ་ལུགཥ་

ཏགཥ་ཤིང༌། /ཏཟ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཏག་ཤེཥ་རཱིང་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཚུགཥ་ནའི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

ཏཕཥ་ཤེཥ་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཤིང། (ཐཔེ) ཏགཥ་ཤིང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཏགཥ་

ཏགཥ་སྐུཐ། /ཏཟ་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཏག་མི་ཚུགཥ།

ནི་གི་སྐུཐན། (ཐཔེ) གོ་ར་གི་ལུགཥ་ངོ་ཟདི་ཏགཥ་

ཏང༌། /ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གཞི་ཁོཐ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

སྐུཐ་ལཱི་ཡགཥ་རཥན་ཨིདྷ།

(ཁ) རྩེཐ་ཏང་། རྒྱ་ཏང། ཕྫོཐ་ཏང་ཟེཡ་ཕ་ར་

ཏགཥ་ཁྱིབྷ། /ཏཟ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཕདུདྷ་ཕྲག་གི་ངར་གཥྫོའི་

ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཏགཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཏགཥ་ཟཏག་

སྐཕཥ་ལཱི་རྐང་རིར་རྩེ་ཕ་ཟགྱོ་གེ

མི་བུབྷྫོ་གཉིཥ་ཟདུག

ཏང་ཀ། /ཏང་ཀ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཏང་གི་པར་ཚིག

ཏགཥ་གླ། /ཏཟ་གླ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་

(ཁ) གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཏང་ཀ ཝཕཥ་དྲུང་ཕུདྷ་

གླ་ཆ། (ཐཔེ) གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ་ཚུ་ཟཏག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་ཏང་ཀ ཐནར་ཡེ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་

ཏགཥ་གླ་སྫོབྷ་སཕ་ཨིདྷ།

ནྫོའི་ཏང་ཀཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷྫོའི་ཏང་ཀ ཞེ་ཥ་དྷང་

ཏགཥ་ཆཥ། /ཏག་ཆེཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་

ཝར་ཏང་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཅིག་

ནི་གི་ཅ་ར། (ཁ) ཎག་བྷ།སྐེཐ་ཏགསང་།ཏགཥ་

གིཥ་སྟྫོདྷ་ན་ལཀྱཱ་ཐུཕ་ནའི་ཏང་ཀ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

ཤིང་།དྲིར་ཤིང་།སྤུདྷ། དུང་ཟེཡ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཏགཥ་

ཕཞེངཥ་ནུག

ཆཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཏགཥ་ཟཏག་ཥ་ལཱི་ཏགཥ་ཆཥ་

ཏང་ཐཀཡ་རྒོཐ་ནྫོ། /ཏང་ཀཡ་རྒོཥ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་

ཚུ་ག་ཡ་བྷཏྫོང་ཅི།

རྒོཐ་ནྫོའི་ཅིག (ཁ) བ་ཏང་ཐཀཡ་རྒོཐ་ནྫོ་ང་ལཱི་བྷ་

ཆགཥ་ཅིགཏང་ཐཀཡ་རྒོཐ་ནྫོ་གལྫོག་རྩར་ཟཚྫོབྷཥ་
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ན་ཁྱོཐ། པ་ཏང་ཐཀཡ་རྒོཐ་ནྫོ་ར། བུ་ཁྭ་ཎ་སྐྱག་

ཤུགཥ་ནའི་ཏང་ཆུ། (ཐཔེ) ཁ་ཧ་ཏང་ཞ་ཚེ་བྷངཡ་

(ཐཔེ) བ་ཏང་ཐཀཡ་རྒོཐན་གིཥ་བབྷྫོ་ཅིག་ཟཐུ་

ཏང་ཆེདྷ། /ཏང་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏང་སྫོབྷ། (ཐཔེ)

ཞདྷ་སྐྱེཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཕཥ་ན།།རགན་ཏང་ཆུ་ཟབཡ་ཚེ་བྷདྷྫོ་བྷ་ཚུགཥ།།

ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

ཏང་ཆེདྷ་ཅིག་གི་སྦུག་ལཱི་ཤིང་ཅིག་ཟདུག

ཏང་ཁུག /ཏང་ཁུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཉེཡ་ཙང་ཐང་ཞ་

ཏང་གཎང༌། /ཏང་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཐག་

ཟཐུང་ཚུ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཟཛིདྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ག་ཐགཟཛྷ་སྦེ་ཕཝག་ནི། (ཁ)

ཕཞྫོཛྷ་གི་སྫོཐ་ཆུང་སུ་ཟཙབྷ་ཅིག (ཁ) ཏང་ཁུག་

ཧ་ལཱིའི་ཏང་གཎང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པབྷ་ཚུ་

ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ལཱིག་གི་ ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོཛྷ་

གིཥ་ཡང་གི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཁོང་ཡའི་ཏང་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་གཉེཡ་ཙང་ཚུ་ཏང་

ཏང་སྟྫོང་རྒྱར་ནྫོ། /ཏང་ཎྫོང་རྒེ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་

ཁུག་དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

ཡཕཥ་ཕཅུ་ཕཞི་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཏང་སྟྫོང་

/ཏང་ཁུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་གི་གཉེཡ་བྷ། (ཁ)

རྒྱརནྫོ། (ཁ) དེ་ལཱི་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཏང་སྟྫོང་རྒྱར་ནྫོ་ཐང་།

གཐྫོང་བྷགུཡ་ཏང་ཁུག་ཆགཥ་ནི། རགན་ཏང་

ལྕགཥ་ཞབྷ་ན་ཟེཡ་འང་ཞུ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཁུག་ཆགཥ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ར་ལཱི་ཅིག་

ཟབྲུག་ལཱི་ཏང་སྟྫོང་རྒྱར་ནྫོའི་གཐདྷ་ཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྫོ་གཝྫོདྷ་བྷའི་ཕསྒང་རཥ་གཐྫོང་གུ་ཏང་ཁུག་

ཏང་ཏ། /ཏང་ཏ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འུ་

ཆགཥ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ཨིདྷ།

སྡུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིདྷབྷ་གང་བྷྫོ་ཕཞེཥ་

/ཏང་ཁུ/ ༣. (མིང) (རྫོང) བྷཉེདྷ་ཁུག (ཁ) མི་ཏང་

སྒོ་བྷ་ཞ་ཕཡ་ལཱ་ཟཕཐ་སྫོཐ་དེ་ཏང་ཏ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཁུག་ཆེ་དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་ཏང་ཁུག་ཆེ་ཕ་ཅིདྷ་དྷབྷ་

ཏང་ཏ་ཅིག

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཚུཐ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་

/ཏང་ཏ་ཅི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) དུབྷ་གྲ་ཅིག་

ཐང་། ཟེཡ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ཏང་ཏ་ཅིག་

ཁག་འྫོཐ།

སཕ་ཅི། ཚྭ་ཏང་ཏ་ཅིག་བླུགཥ་ཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཏང་ཆཐ། /ཏང་ཆེཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) འུ་སྡུག་

(ཐཔེ) བྫོ་དེ་གི་སྐོཡ་རཥ་ཁོ་ལཱི་ཏང་ཏ་ཅིག་སཕ་ཅི།

ནི། (ཁ) ཏང་ཆཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཞ་

ཏང་ཏ་རུ།

ཕཡ་ལཱ་ཟཕཐ་སྫོཐ་དེ་ཏང་ཆཐ་ཐྫོ།

/ཏང་ཏ་རུ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) དུབྷ་གྲ་རུ། ཧ་

ཙི་རུ། ཟུཡ་ཆ་མབྷ་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་ཁཡ་ངེཥ་

ཏང་ཆུ། /ཏང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་ཐང་གདུང་

ཐགོན་ཅིག་ག་ཅི་འྫོཐ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ། ཐྫོདྷ་ཟདྲ་ཕ་

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷགུ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་རྩི་སྤྱིདྷ་

མབྷ་བྷ་གཎྫོགཥ་སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཀྱི་ཟཇུག་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཕཟུབྷ་ཅིག (ཁ) སྟྫོང་ཕུ་ཏང་ཆུ། གདུང་ཤིང་ཏང་ཆུ།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ག་ཡ་ཚྭ་ཟཇབྷ་ནཥ།
ག་ཡ་དྷང་ཚྭ་ཏང་ཏ་རུ་བླུགཥ་ཐ།
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ཏང་ཐིག /ཏང་ཐི/ (མིང) (རྫོང) ཙཐ་གཞི། (ཁ) ལཱ་གི་

ཕཅཟ་ནི་ཐང་ཞུ་ནིའི་སྒྲིག་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙ་གཎཐ་ནི་ཐང་འཡ་སེང་བྷཡ་པཕ་

ཏང་ཤིང༌། /ཏང་ཤི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཏང་ཆུ་ཏྫོདྷ་ནའི་

ཏང་ཐིག སེབྷཥ་ཀྱི་ཏང་ཐིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་

གིཥ་བབྷ་བྷཁདྷནྫོ་ལཱི་ཏང་ལཕ་པཕ་དེཥ།

ཟདི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཏང་ཐིག་ཕཞྫོ་ཐགོ།

ཤིང།

ཏང་ཐིག་ཅིག /ཏང་ཐི་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཅིག་

/ཏང་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏང་དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང།

དྷང་ཡང་། (ཁ) བྫོ་ཏང་ཐིག་ཅིག སྫོཐ་རབྷ་ཏང་ཐིག་

ཏང་སེ། /ཏང་སེ/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་

བྷ་དྲགཥ་ནཡ་ ཏང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ཟེཡ་

ལཱི་གཐདྷ་སྦེ་བླུགཥ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

ཅིག རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ བྷགྱོགཥ་བྷ་དྲགཥ། ལྷྫོཐ་

བྷ། (ཁ) ཏང་སེ་འཕ་ཟེཡ་རྟ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟྫོག་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱི་ཏང་ཐིག་ཅིག་

ཅདྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཏང་སེ་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཏང་སེའི་ལཱིཐ་

སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཏང་བྷཡ་རར། /ཏང་བྷཡ་རྡེཥ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕཀྲབྷ་

ཏངབྷ། /ཏངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྡུང་ནི་ཨིདྷ་ནའི་

ནི་ཐང་གཎྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) རུཐ་ཚུ་ཉིབྷ་དྷང་ཏང་བྷཡ་

རུཐ། (ཁ) ཏངབྷ་ཕརྡུང་ནི། ཏངབྷ་ཕརར་ནི་ཟེཡ་

ཕརར་ནུག

ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཏངབྷ་ཟདི་ལཱི་གོ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཏང་བྷཡ་ཕརར། /ཏང་བྷཡ་རྡེཥ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐ་རིཥ་ཧའི་གིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ཁ་ལཱི་ཏངབྷ་ཕརར་ཏེ་

ཏང་བྷཡ་རར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ག་ཡ་ཏང་བྷཡ་

ཕཝག་ནུག

ཕརར་ཕཝག་ནུག

ཏཐ། /ཐེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྐོཡ་ཐང་། ཁ་ཐུག (ཁ)

ཏང་མེཐན། /ཏང་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོགཥ་ནི་མེཐན་

བྫོ་དེའི་ཏཐ། ལཱ་ཟདིའི་ཏཐ། ཐཔེ་ཆ་དེའི་ཏཐ།

ཅིག (ཁ) བྷང་ཚིག་གི་སྒྲ་ཅིག་ཨིདྷ།མི་ཏང་མེཐན་

(ཐཔེ) བྫོ་དེའི་ཏཐ་ལཱི་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སཕ་

ཅིག་ཟདུག་ཅ་ར་ཏང་མེཐན་ཅིག་ཕཀྲབྷ་ནུག་ཟེཡ་

ཐགོན་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ན་ཅིག་གིཥ་ཁོ་ཡའི་ཙྫོང་ཁང་

/ཐེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏཐ་ཀའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

དྷང་ཙྫོང་ཏང་མེཐན་སྦེ་ཕཀྲབྷ་ཕཝག་ནུག

ཏཐ་ཀ། /ཐེ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏཐ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

གོང་གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག་ལཱི།

(ཁ) བྫོ་དེའི་ཏཐ་ཁ་ལཱི། ལཱ་དེའི་ཏཐ་ཁཡ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཏང་གཞི། /ཏང་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ནའི་རིདྷ་

ཏཐ་ཁ། /ཐེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) སྐོཡ་རཥ། ཁ་ཐུག

ཏང་ལཕ། /ཏང་ལཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་གི་

དེའི་ཏཐ་ཁ་ལཱི་ང་གིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཟཕཐ་ཡི།

ལཱིགཥ་སྫོར་རཥ་ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཕག་ཐཕང་

ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ། /ཐེ་རྒོ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཎྫོ་རིར་རི།
(ཁ) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ། ཟླཛྷ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ།
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(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་ཟླཛྷ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ལཡ་ནི་

ཏདྷ་ཆཡ། /ཐེདྷ་ཆཡ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་མེཐན་

ཏཐ་སྒྱུཡ། /ཐེ་རྗུཡ/ (མིང) (རྫོང) སྐཐ་སྒྱུཡ་རྐྱཕ་ནའི་

ཆཡན་མིདྷ་ནཡ་ཏར་ཟཚུཕཥ་ཀྱི་ཆཡན་ཕཟུབྷ་

འྫོཐ།

ཕཎང་མི་གི་ལཥ་ངདྷ་ནའི་ཆཡན་ཅིག (ཁ) ཆུའི་

སྐཕཥ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷ་ཕལ་ཕཡ་སྒྲ་ཏཐ་ཀཡ་ཕསྒྱུཡ་ནི་

ཟཕཕ་མི། (ཐཔེ) ཏདྷ་ཆཡ་ཟདི་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་

ཅིག (ཐཔེ) སྐཐ་སྒྱུཡ་ན་ཅིག་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ག་ཡ་

མེཐན་ཕཎངབྷ་ཨིདྷ།

ཏཐ་སྒྱུཡ་སྦེ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཏདྷ་ན། /ཐེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཆཡན་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་

ཏཐ་ཕྲང༌། /ཐེ་ཊང/ (མིང) (རྫོང) ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ། (ཁ)

ཡུདྷ་རིང་ཕའི་གུ་ལཱིངབྷ་ཚུ་དྷང་ཏརཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཟཕཟ་ཏཐ་ཕྲང། སྫོ་ཀ་ཏཐ་ཕྲང། (ཐཔེ) བྷཐཥ་

རྫོང་སྟེ་རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི། (ཁ) ཆཡ་ཆུ་

ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་བྷཐཟ་ཟཕཟ་ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་རྐྱཕ་ཅི།

དུཥ་ལཱི་བྷ་ཕཕཥ་ནཡ་ཥ་སྐབྷ་ཆུ་སྐབྷ་གྱི་གདྷྫོཐ་ན་

ཏཐ་རི་ཕ་རི། /ཐེ་རི་ཕ་རི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲངབྷ་ཕྲང་

བྱུང་ཕའི་དྷབྷ་ཟླའི་ཐྫོདྷ། ཡུདྷ་རིངབྷ་གྱི་ཕཡ་ཏདྷ་ན་

ཥ། (ཁ) བྷཐཟ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཟཕཟ་བྷགུཡ་པྫོག་ནི།

ཆེདྷ་ནྫོ་དེ་གིཥ་ཥ་རྫོ་ཎྫོག་ཐང་རྩྭ་ཚུ་འང་བྷཥ་

ཏཐ་རི་ཕ་རི་གཐྫོང་ཕསྒྱིབྷཥ་རྒྱུགཥ་ཟྫོང་ནི། (ཐཔེ)

ཕཎང་མི། མུ་གེ་ཅིག (ཐཔེ) ཏདྷ་ན་ཟདི་གིཥ་རྫོ་

བྷཐཟ་ཆ་གཅིག་རཥ་འ་གཅིག་ཟདི་ཏཐ་རི་ཕ་རི་

ཏྫོག་བྷ་ཙཐ་ཞིང་ཚུ་འང་མེཐན་ཕཎངབྷ་ཨིདྷབྷ་

ཟཕཟ་བྷགུཡ་པྫོག་ཆེ་ནུག

ཤེཥ་ཐགོ

/ཐེ་རི་ཕ་རི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གའག་གའྫོག་ག་ནི་འང་

ཏཕ། /ཏཕ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་དྷ་མེ་ཟཕུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

མེཐ་ནའི་དྲང་ནྫོ། (ཁ) བྫོ་ཏཐ་རི་ཕ་རི། ལཱ་ཏཐ་རི་

བྷགུ་རཥ་པཡ་རབྷ་ཐང་རྡིག་ཚུ་ཕཀར་ཏེ་ཕཞེཥ་སྒོ་

ཕ་རི། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་དེ་སྦེ་ཡ་

ཟཕཐ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) རྩིག་ཏཕ།གྱང་ཏཕ་ར་

སཕ་ཅི།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྫོ་ཐང་ཕུའི་ཏཕ་གུ་ཟཕཐ་དེ་ཞཛྷ་

ཏཐ་རིར་རི། /ཐེཥ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་

ཐ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

སྒོ། (ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་ཏཐ་རིར་རི། ཟཁོཡ་རྫོ་ཏཐ་རིར་

ཏཕ་ཁཡ། /ཏཕ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་གུ་ཟེཡ་ཕའི་

རི། (ཐཔེ) གཱ་རིའི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཚུ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ཟདུག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཁཡ་ཇ་ཕསྐོར་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁཡ། /ཐེབྷ་ཐེ་ཁཡ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཏེ་ལཱི་

ཏཕ་ཁུང༌། /ཏཕ་ཁུང/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྱིདྷ་སྲེག་གཎང་

འང༌། (ཁ) ལཱ་ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁཡ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་ཐང་།

ཥའི་ཏཕ་ཁུང༌། (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་ལཱི་ཏཕ་ཁུང་ཕརྩིགཥ་

ཅ་ར་ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁཡ་ཕལབྷ་ནི། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་

ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁཡ་ཤིང་ཕཙུགཥ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་དྷགཥ་

ཏཕ་ཆཥ། /ཏཕ་ཆེཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ཙང་དྷང་ལཱི་

ཙར་གོང་ཟཕེར་གཎང་ཚུགཥ།

ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ཅ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག
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(ཁ) ཏཕ་ཙང་དྷང་གི་ཏཕ་ཆཥ་ཀ་ར་རབྷ། གཞཡ་

ཏཕ་གཝྫོཕ། /ཏཕ་གཝྫོཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏཕ་ཁ་ལཱི་

ཙང་དྷང་ཏཕ་ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཏཕ་ཤིང༌། /ཏཕ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་དྷང་ལཱི་

རཱི། ལྕོགཥ། ཞདྷ་སྐྱ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཏཕ་

ཕཎང་ཕའི་ཙ་ཙ་ཟཚིག་ཟཚིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཏཕ་ཏྫོཕ། /ཏཕ་ཏྫོཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ག་བྷདྷྫོཛྷ་སྦེ་

ཕཙུགཥ་ནིའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ལྫོ་ཏཕ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ལཱ་ཏཕ་ཏྫོཕ་

ཁ་རཥ་ཟཕཐ་དེ་ཞ་ཐགོ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཏཕ་ཤིང་རག་

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཏཕ་ཏྫོཕ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཟཕཐ་གཝག་ག་

ཏཕ་ཕཥང། /ཏཕ་ཥང/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་དྷང་ལཱི་

བྷདྷྫོཛྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཏཕ་ཏྫོཕ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཕཥང་རཥ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཎང་ཕའི་ཕཥང།

བྷཥ།

(ཐཔེ) ལྫོ ་ཤིང་ཏཕ་བྷགུ་རཥ་ཟཕཐ་ཞ་ཥ་ལཱི་ཏཕ་

ཏཕ་རྫོ། /ཏཕ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ཕཞྫོ་ནི་གི་རྫོ་

ཕཥང་གཎང་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ཐང་། ཏཕ་གུ་ཕཀར་ཕའི་རྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཏཕ་

ཏཕ་ལྷ། /ཏཕ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏཕ་རྫོ་ལུ་ལ་ཡ་ཟཐུ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་

ལྷ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཁ་ལཱི་གམང་ཕམྫོག་ཞུགཥ་ན་ཅིདྷ་

ནུག

ཏཕ་ལྷ་ཁྲོཥ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཏཕ་ཐནྫོདྷ། /ཏཕ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་གའྫོགན་

ཏཕཥ། /ཏཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཚུར། (ཁ) སྒྲུཕ་

ཆ་བྷབྷ་གྱི་ལག་རཥ་ཕཀོཐ་རྒྱ་གཎང་མི་ཟགོ་

ཏཕཥ། གཥྫོ་ཏཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་

ཐནྫོདྷ། (ཁ) ཏཕ་ཙངན་གོང་བྷ།ཐང་ཕུ་ཀྱི་ཐནྫོདྷ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྒྲུཕ་

ཁག་ཆིཕཥ་ཝྫོདྷབྷ་ཅིག་གི་གོ་གདྷཥ་ཀྱི་མིང༌།

ཏཕཥ་ཀྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོན་གར་ཆེ།

(ཐཔེ) ཏཕ་ཐནྫོདྷ་སྒྲིང་སྒྲིང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ཙ་གྱང་

/ཏཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་

ཡ་རང་མི་ཐགོ

ཀྱི་གདྷཥ་སྐཕཥ། (ཁ) ཞ་ཏཕཥ། ཟཐུང་ཏཕཥ།

(ཁ)

ཏཕཥ་ཅིག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཏཕ་ཙང༌། /ཏཕ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཟཕཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

ལཱ་ཟཕཐ་ཏཕཥ། (ཐཔེ) ལཱ་མེཐ་ནཡ་ཐརཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་

(ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཏཕ་ཙང་ན།

/ཏཕ་ཙ་ན (མིང)

ཏཕཥ་བྷཁཥ། /ཏཕ་ཁེཥ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཏཕཥ་ར་

(རྫོང) ཏཕ་ཙངན་ཐང་

བྷཁཥ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཏཕ་ཙང་ན་ལུ་ལ་ཟདུག

རྒྱཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཏཕཥ་བྷཁཥ་ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་ལྡདྷ་ན་

ཏཕ་ཙངན། /ཏཕ་ཙན/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་

ཨིདྷ།

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཏཕ་ཙངན་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་གམང་
ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕཝག་ནུག

541

542
ཏཕཥ་བྷཁཥ་ན། /ཏཕ་ཁེཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་

ཏཕཥ་བྱུཥ། /ཏཕ་རྗུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ།

ཏཕཥ་བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

བྱུཥ་ཕཞང་ནྫོའི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྐཕཥ་སྟྫོདྷ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

ཟཕཐ་ཏཕཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཏཕཥ་

ཏཕཥ་ཆག /ཏཕ་ཆ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བ་ཏཕཥ་ཞཐ་

ཏཕཥ་རིག /ཏཕ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་རབྷ། (ཐཔེ)

ན།

ལཱ་ཁག་དྲགཥ་ཚུ་ཏཕཥ་རིག་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྟྫོདྷ་ཏེ་

སྐྱོདྷ་པྫོག་ནི། (ཁ) ལཱ་ཏཕཥ་ཆག གདྷཥ་སྟངཥ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཏཕཥ་ཆག (ཐཔེ) མི་གཝདྷ་བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ཏེ་ཞ་

ཏཕཥ་རབྷ། /ཏཕ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ།

ནིའི་ལཱ་ཟདི་ཏཕཥ་ཆག་གི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཏཕ་ཆ/ ༢. (ཁྱཐ)

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཏཕཥ་

(རྫོང) ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་མེཐ་ན།

རབྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།

(ཁ) ཞཐ་ཟགྲོ་ཏཕཥ་ཆག རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཏཕཥ་ཆག

ཏཕཥ་ཤེཥ། /ཏཕ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་ཐང་ཤེཥ་

(ཐཔེ) ཞཥ་དྷྫོཡ་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་བྷ་

ཡཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་བྷཏཟ་བྷཇུག་ལཱི་ཏཕཥ་ཆག་ཟགྱོ་ནིའི་

ཟཆཡ་གཞིའི་ཐམིགཥ་ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཏཕཥ་ཤེཥ་བྷཁཥ་ཐགོ།

ཏཕཥ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ། /ཏཕ་ཐང་རྣེ་ཀཕ/ (མིང)

ཏཕཥ་ཤེཥ་ཟུང་ཟབྲེར། /ཏཕ་ཤེ་ཟུང་ཌེ/ (མིང) (རྫོང)

(རྫོང) ཏཕཥ་ཤེཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཏཕཥ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་

རཱིང་ཏཕཥ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ་བྷགུ་ལཱི་ཕཀར་ཏེ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་དྷང་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཟུང་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟབྲེར་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཏཕཥ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ། /ཏཕ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཏབྷ་ཏྫོབྷ། /ཏབྷ་ཏྫོབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡ་ཕཟི་སྟེ་རིག་ན་

སྙིང་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཐང་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནའི་རྣབྷ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ང་

བང་ཆུཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཏཕཥ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ་

གཉིཐ་ཏབྷ་ཏྫོབྷ་ཅིག་དྷང་གཉིཐ་རབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

གཉིཥ་ཁག་ཆེ།

ཅིག་བྷཏྫོང་ཅི།

ཏཕཥ་རྡུགཥ། /ཏཕ་རྡུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) བ་ཏཕཥ་

ཏབྷཥ་ཅཐ། /ཏབྷ་ཅེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཡ་ཐང་།

ཞཐ་ནཟབྷ་ཏཕཥ་མེཐ་ནི། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་རཥ་ལཱ་

ཀུདྷ། (ཁ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ།ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཟཕཐ་མི་མེཐ་ནཡ་ཏཕཥ་རྡུགཥ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

ཏབྷཥ་ཅཐ། (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་ཕཅུ་དྷང་ཕཞུགཥ་ནའི་

ཟདུག

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་
བྷཚཐ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

542

543
ཏཡ། /ཏཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གྲོར་ནི། (ཐཔེ)

ཐནའི་གོ་ཟཔང་ཟགྱོ་ནིའི་ཏཡ་རབྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཐགེ་ཕ་

ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཏཡ་རབྷ་ལྔ། /ཏཡ་རབྷ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏཡ་ན་

ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཏཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆོཥ་འག་ཐག་ཅིག་

སྒྲུཕ་ནི་ཟདི་ཨིདྷ།

ཏཡ་ཏྫོཡ། /ཏཡ་ཏྫོཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་རུ་ཟེཡ་ཕའི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཏྫོཕ་ནིའི་རབྷ་ཙྫོགཥ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་་ཏཡ་ཏྫོཡ། ཤིང་ཏཡ་ཏྫོཡ། ཁྱིབྷ་

རབྷ།སྫོཡ་རབྷ།བྷཏྫོང་རབྷ།སྒོབྷ་རབྷ།མི་སྫོཕ་ནའི་

ཏཡ་ཏྫོཡ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ་རཱིང་ཁྱིབྷ་

རབྷ་ལྔ།

ཏཡ་ཏྫོཡ་རུ་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཏཡ་ཥ། /ཏཡ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱོ་ཥ། (ཐཔེ) སྡིག་

ཏཡ་ན། /ཏཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཞིང་

ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཡ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཏཡ་

ཁབྷཥ་ཐང་། དྷ་ཡང་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ། (ཁ) ཏཡ་ན་

ཥ་མེཐ།

ཐང་ཏབྷཥ་ཅདྷ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ། ཏཡ་ནའི་
གོ་ཟཔང་། ཏཡ་ནའི་ཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

༡. (བ)

གཝདྷ་སེབྷཥ་ཅཐ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་བྷ་

ཏར། /ཐེ/

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྱོ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) བབྷ་སྐུ་རྒྱཕ་ཏར་ཥྫོ་ཡི། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཧེ་བྷ་

ཕསྐྱེར་ཕཡ་པདྷ་ཕཎགཥ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཏཡ་ན་ལཱི་

ཏར་ཥྫོ་ཡི། (ཐཔེ) བབྷ་དྲྫོ་ན་རཥ་སྐུ་རྒྱཕ་ཏར་ཥྫོ་

ཟཏྫོཕ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

ཡི།

ཏཡ་ན་ཆ་བྷཐུདྷ། /ཏཡ་ན་ཆ་ཐུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་

/ཐེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྱིཐ་ཟགྱོ་ཕའི་

བྷྫོངཥ་ནའི་སྒྲིཕ་ན་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགོག་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཟདི་ཏར་ཥྫོ་ཡི། ལྫོ་བྱིཐ་ཥྫོ་ཡི། (ཐཔེ)

ཕདེདྷ་ན་ཏྫོཕ་ན་ཐང་། དེ་ཐང་རྗེཥ་སུ་བྷཐུདྷ་ནའི་

རྩེཐ་བྷྫོའི་རྩེ་སྫོཐ་ནའི་ཟེཡ་དུཥ་ཙྫོཐ་བྱིཐ་ཥྫོ་ནུག

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་རབྷ་སྟེ་ཙྫོགཥ་རབྷ།

/ཐེ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཀག་ཆགཥ་

ཏཡ་མི་ཏཡ། /ཏཡ་མི་ཏཡ/ (མིང) (རྫོང) ཏཡ་ཟྫོང་ག་

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཏར་ཕཥ།

མི་ཏཡ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་བྲེཥ་ཏེ་མི་རབྷ་ཡ་མི་ཏར་ཕཥ།

རཥ་ཏཡ་མི་ཏཡ་ཟདི་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཕཥབྷ་

ཏར་ཀཡ། /ཐེ་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏར་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐང་བ་ཕ་སྫོཐ་རབྷ་ལཱི་ཡགཥ་རཥན་

ཏར་ཐཀཡ། /ཐེ་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏར་ཁ་ཐང་

ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) པགན་ཏར་ཐཀཡ་ཅིག

ཏཡ་རབྷ། /ཏཡ་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏཡ་ན་ཟགྱོ་ཥའི་

ཏར་ཁ། /ཐེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཏར་ཕའི་ཁ་

རབྷ། (ཐཔེ) མི་ཚུ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

ཐྫོག (ཁ) གླངབྷྫོ་ཆེའི་སྤུ་བྷཐྫོག་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་གླངབྷྫོ་ཏར་ཁ་ཅིག་ཟདུག
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ཏར་ཁུ། /ཐེ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཏར་ཐང་བ་ཕསྲེཥ་

ཏར་ཕཡ་རག /ཐེ་ཛྷ་རཟ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རྩ་མེཐ་

ཀྱི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཏར་ཁུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཕསྒྲུཕཥ་ཏེ་ཕཝག་མི་ཚུ་བུ་གཞི་

རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་གླང་ལུཕ་

གཎང་ནི། (ཁ) ཐགྲ་ཏར་ཕཡ་རག་ཐྫོ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་

ཏར་གོ་རིར་རི། /ཐེ་ཁོ་རི་རི/ (མིང) (རྫོང) ཏརཛྷ་

གིཥ་ཏར་ཕཡ་རག་ཐྫོ།

ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རགན་ཏར་གོ་རིར་རི་

ཏར་མི་ཏར། /ཐེ་མི་ཐེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥྫོང་བྷ་ཥྫོང་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གོ་ར་ག་ཡ་ཏར་གོ་

ཟེཡཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁོང་རྒྱཕ་ཏར་མི་ཏར་ཕལ།

རིར་རི་འཡ་ཥྫོ་ནུག

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རྒྱཕ་ཏར་མི་

ཏར་གྱུཡ་ན། /ཐེ་ཇུཡ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ཆོཥ་ཀྱི་

ཏར་ཡ་ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ལཱིགཥ་རཥ་བྷཐྫོ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐེག་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་

/ཐེ་མི་ཐེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགྱོ་ཚུགཥ་ག་མི་ཚུགཥ་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་བྷ་ཏར་གྱུཡ་ནའི་ལ་ཕ་ཚུ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རབྷ་ཏར་མི་ཏར་ཕལ། (ཐཔེ)

ཏར་ལྕག /ཐེཥ་ཅཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏར་མ་ཐང་ཟདྲ།

མི་ཏར་ཕལ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགྱོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གཏིང་ཞཕ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རབྷ་ཏར་

ཏར་དྲགཥ། /ཐེཥ་དྲཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙཐ་རཥ་

ཏར་བྷྫོ། /ཐེཥ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གཉིཥ་ཀྱི་

ཟགར་ནི།

བྷཛུཕ་བྷྫོ་འཡ་ཕྲང་སུ་ཅིག་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཏེ་

ཏར་བྷཐྫོག /ཐེཥ་རྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏར་ཁ་ཐང་

ཕཝག་ཚུར་ཅིག (ཁ) རག་ནའི་ཏར་བྷྫོ། (ཐཔེ)

ཟདྲ།

ཕག་ཟཙར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏགན་ཏར་བྷྫོ་སཡ་ཏེ་

ཏར་རྡུར། /ཐེར་རྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏརཛྷ་རྫོང་ནའི་

ཟཙར་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྡུར་བྷ།

ཏར་བྷྫོ་སཡ། /ཐེཥ་བྷྫོ་རྗཟ/ (བ) (རྫོང) རག་ནའི་

ཏར་སྣྫོཐ། /ཐེ་རྣྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏརཛྷ་བླུགཥ་

ཏར་བྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) རགན་

ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ཎབྷ་ཁུའི་ཏར་སྣྫོཐ་

ཏར་བྷྫོ་སཡ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་རགན་

ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཏར་བྷྫོ་སཡ་ཏེ་པག་ཟཙར་ཡི།

ཏར་ཕ། /ཐེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ཏར་རྩ། /ཐེ་མ/ (མིང) (རྫོང) ཏར་ལྕག་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་རྡུར་བྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཥའི་ཏར་ཕ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་སྣྫོར་མྫོ་ཁ་ལཱི་ཏར་རྩ་དྲངཥ་ནུག

རྫོའི་ཏར་ཕ། (ཐཔེ) ཏར་ཕ་དྷང་ལཱི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕ་

ཏར་རྩེ། /ཐེ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ཏར་རྩ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིདྷ་ཙ་རིབྷཥ་ཏྫོཕ་ཨིདྷ།

ཏར་རྩེ་རྡུང༌། /ཐེ་ཙེ་རྡུང/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རག་ནའི་
སྤཡ་བྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཁ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕརྡུང་ནི།
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(ཁ) རགན་ཏར་རྩེ་རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) ལཐབྷྫོ་ལ་མི་ཚུ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཏརཛྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

ཏར་ཙདྷ། /ཐེ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་དྷང་གི་ཏརཛྷ་

ཏརཛྷ་ཁོག་ཁོ། /ཐེཥའུ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏརཛྷ་

ག་ཡ་རགན་ཏར་རྩེ་རྡུང་ཐྫོ།

མེཐ་ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཙ་ཎྫོབྷ། (ཁ) མེ་ཙདྷ་ཏར་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཟབུན་ཅིག་

ཆགཥ་ཆགཥན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོ་ར་ཏརཛྷ་

ཏར་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་ཟཛུར་ཥྫོང་ནུག

ཁོག་ཁོ། རགན་ཏརཛྷ་ཁོག་ཁོ། (ཐཔེ) གོ་ར་

ཏར་ཡང༌། /ཐེ་ཡང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབུ་བྷ་ཏར་གྱུཡ་

ཏརཛྷ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་གྱོདྷ་ན་ཅིདྷ་དྷ་ཙ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཉེདྷ་

ན་ཐང་།ཐབུ་བྷ་ཡང་རྒྱུཐ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཁ་འྫོཐ།

སྫོར་ཅིག

ཐི་ཐི་རྒྱརབྷྫོ། /ཐི་ཐི་རྒེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཕུ་ཀྲེ་ཐང་

ཏར་རླུང༌། /ཐེ་གླུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཏརཛྷ་ཐང་གཅིག་

ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བ་ཅིག (ཁ) དྷགཥ་ཀྱི་

ཁཡ་བ་ཕསྲེ་སྟེ་ཕུཡ་ཟྫོང་ནའི་རླུང་། (ཐཔེ) ཏར་རླུང་

ཐི་ཐི་རྒྱརབྷྫོ། (ཐཔེ) བ་ཐི་ཐི་རྒྱརབྷྫོ་གིཥ་ཞིང་ཁ་

ཕུཡཛྷ་ཕ་ཐ་ ཙ་རིབྷཥ་ཏྫོཕ་ནིའི་དྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

རཥ་ཟབུན་ཟཐུ་སྟེ་ཞ་དེཥ།

ཏར་ལཱིཥ། /ཐེ་ལཱིཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) འཡ་ཏར་ནི་

ཐི་ལི་རྒྱརབྷྫོ། /ཐི་ལི་རྒེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐི་ཐི་རྒྱརབྷྫོ་

ཐང་བྷཡ་ལཱིཥ་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཏར་ལཱིཥ་ལྫོག་ཥྫོང་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བ་ཐི་ལི་རྒྱརབྷྫོ། (ཐཔེ) ཐི་ལི་རྒྱརབྷྫོ་

ཡི།

གིཥ་ཐིང་ངེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

/ཐེ་ལཱིཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སདྷ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་ཙགཥ་

ཐིག /ཐིའི/ (མིང) (རྫོང) ཙཐ་ཟཛིདྷ་ནི་ཐང་ཕྲང་ནིའི་

ཁ་བྷ་ཚུཐ་ནཡ་དྷཐན་ཤི་ཥྫོང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དྷཐན་

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུཐན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ)

ཏར་ལཱིཥ་ལྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) སདྷ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་ཚུ་ག་

གདྷག་ཐིག་ཐང་། ཕམག་ཐིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་དེ་དྷཐན་ཏར་ལཱིཥ་བྷ་ལྫོཡཛྷ་

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐིག་རག་

ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

ཏར་ཤེར། /ཐེ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཏར་ཁོག་ཁོ་ཕཞྫོ་

ཐིག་སྐུཐ། /ཐི་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐིག་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཏར་ཤེར་རྐྱཕ་ནི། གོ་ར་ཏར་

ནའི་སྐུཐན། (ཁ) ཕར་གྱི་ཐིག་སྐུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཤེར་རྐྱཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཟདི་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཐིག་སྐུཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་

ཏང་དྷང་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕཡ་ཥྫོང་སྟེ་ག་ཡ་ཏར་ཤེར་རྐྱཕ་

ཟདུག

ཙཡ་ནུག

ཐིག་ཁུག /ཐི་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཐིག་སྐུཐ་ཕཙུགཥ་

ཏརཛྷ། /ཐེཥའུ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཐིག་སྐུཐ་ག་ཡ་ཐིག་ཁུག་དྷང་ལཱི་

ནའི་རྡུར། (ཁ) རྫོའི་ཏརཛྷ་ཐང་། ཤིང་གི་ཏརཛྷ་ར་

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
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ཐིག་ཁྲབྷ། /ཐི་ཊབྷ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཐང་འཡ་

ཐིག་ལུ། /ཐི་ལུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཀླཐ་ཀོཡ། (ཁ) ཡིག་

ཤིང་དྲ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐིག་ཁྲབྷ་ཕཀོཐ་ཕཝག་

ཅིག་འང་མིདྷ་ཟདུག

བྷཡ་ཐིག་ལུ་ལ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་ན། (ཐཔེ) ཥྫོག་ལུ་གིཥ་

གུ་ཐིག་ལུ། (ཐཔེ) གྱངཥ་ཁའི་གྲངཥ་སུ་ཐིག་ལུ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་དྲ་ཕ་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་

/ཐི་ལུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) པྫོའི་ལཱིཥ་ཀྱི་དྭངཥ་བྷ།

ཨིདྷ།

ཐིག་ཤིང༌། /ཐི་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཐིག་རྐྱཕ་ནི་གི་ཙཐ་

དྷང་གསེཥ་ལྕགཥ་ཀྱི་ཥ་གཞི་མེ་ཟཕཡ་ཕའི་ཁཡ་

ལཱི་ཚུ་གིཥ་ཥག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐིག་ཤིང་། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་

ཐིག་དྷག /ཐི་དྷཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙ་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཤིང༌། (ཁ) ཕཞྫོ་ཕྫོའི་ཐིག་ཤིང་ཐང་། སྫོཕ་ཕྲུག་ཧ་

གཤིདྷ་རྗེའི་རཥ་བྷཁདྷ་ཚུ་གིཥ་ཐམྱར་ཕའི་སེབྷཥ་

ཕྫོའི་ཐིག་ཤིང་ཟདི་ཕྲང་ཎང་ཎ་ཟདུག

ཅདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཐིག་ཕཞི་ཐང་། ཕརྒྱཐ།ཕཅུ་

ཐིགཥ། /ཐི/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐིགཥ་ཐིགཥ་ཐང་ཟདྲ།

དྲུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོག་ལུ་མེ་

ཐིགཥ་ཐིགཥ། /ཐིག་ཐིག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཕཡ་ཟཕཡཛྷ་གིཥ་འང་རཥ་འང་དུ་དྲ་ཕའི་

ན་ཧ་ཙི་རུ་སྦེ་ཟཚག་ནའི་ཟཚག་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཆུ་

ཐམྱར་ཁབྷཥ། (ཁ) ཐམྱར་ཕ་ཐིག་དྷག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་

ཐིགཥ་ཐིགཥ་ཕཎང་ཟཚག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཏྫོཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནའི་དྷབྷ་

ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཤིང་ཅིག་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཟཛུར་ཏེ་སྫོཐ་

དུཥ་ལཱི་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ན་

ཥྫོང་ན་གིཥ་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཆུ་ཐིགཥ་ཐིགཥ་ཕཎང་

ཅིདྷ་ ཚེ་ཤུར་བྷཡ་ཐམྱར་ཕ་ཐིག་དྷག་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་

ཟཚག་དེཥ།

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐིགཥ་ན། /ཐི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐིག་ཙཐ། /ཐི་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཐང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་

ཐིགཥ་ཐིགཥ་ཕཎང་ཟཚག་ནི་ཅིག (ཁ) ཆུའི་ཐིགཥ་

ཚུ་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་རིང་ཐུང་

ན། ཨོབྷ་གྱི་ཐིགཥ་ན། ཧུབྷ་གྱི་ཐིགཥ་ན། (ཐཔེ)

གི་ཙཐ་གཞི་ཐཔྱ་ཕགོ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་

ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་

ནའི་ཐིག་གི་ཙཐ་གཞི། (ཁ) སྐུའི་ཐིག་ཙཐ། བྷཆོཐ་

བྷགུ་རཥ་བྷཡ་ཆཡ་ནའི་ཐིགཥ་ན་ཟཚག་ནི་འྫོཐ།

རྟེདྷ་གྱི་ཐིག་ཙཐ། ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ཐིག་ཙཐ་ར་

ཐིང་ངེ། /ཐིང་ངེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་ཕ་རཱིག་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཕཞེངཥ་

རཱི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་སྫོང་ནྫོ་ཐང་འག་རག་ཚུ་རྩང་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐིག་ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ཐགོ།

ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོག་བྷ་འང་ཕ་རཱིག་རཱི་རིར་

ཐིག་རིཥ། /ཐི་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐིག་གི་རི་བྷྫོ།

བུའི་ཐབྱིཕཥ་ཐང་ཟདྲ་ཕ་ཐང་། ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཁ་གཡུཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཐིང་ངེ་ལཱི་དྷང་གསེཥ་ ཞུང་
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ཐིང་ཐང་།བྷྫོདྷ་ཅུ་ཐིང་ངེ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐུགན་དྷང་

ཐིབྷ་ཕུག་ཕཀྲིཥ་ཆོཥ་རྫོང༌། /ཐིབྷ་ཕུ་ཉ་ཤི་ཆོཥ་རྫོང/

ཐིང་ངེ་རྩང། /ཐིང་ངེ་མང/ (མིང) (རྫོང) ཐིང་ངེ་ཤིང་

ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཕཞུགཥ་ཥ་ཐང་། མི་ཐཕང་བྷངཟ་

ལཱི་ཐིང་ངེ་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གྲྭ་ཙང་ཟཔགཥ་

ཐང་འར་ག་བྷགུ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྩང། (ཐཔེ) ཐིང་ངེ་

ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གསེཡ་ལ་ཁང་ཕཞང་འྫོཐ་ཥའི་

རྩང་ཟདི་ཡང་གི་གཟིགཥ་ཁཡ་གཥྫོཕ་ན་ཅིདྷ་དུག་

རྫོང་ཁག་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་

རྫོག་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

དྷང་སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐིང་ངེ་ཤིང་། /ཐིང་ངེ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཐིང་ངེ་རྫོག་བྷ་

ཐིབྷ་རྫོང༌། /ཐིབྷ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་གི་

ཕཎགཥ་ནའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཐིང་ངེ་ཤིང་བྷགུ་ལཱི་བ་ཐི་

ཕསྡུཥ་མིང༌།

ལི་རྒྱརབྷྫོ་ལུ་ལ་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཐིབྷ་རིབྷ། /ཐིབྷ་རིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤི་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

ཐིཕ་ཐིཕ། /ཐིཕ་ཐི/ (མིང) (རྫོང) སྒྲིང་སྒྲིང་། (ཁ) མི་

ཟབྱུང་ཁབྷཥ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་གཅིག་རཥ་གཅིག་

ཐིཕ་ཐིཕ་ཐང་། བུབྷྫོ་ཐིཕ་ཐིཕ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་

དྷང་ཐིབྷ་ནའི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཕཡ་ཐྫོ་ཏྫོཥ་གྲོར་

ཐིཕ་ཐིཕ་ཅིག་ཟདུག

བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ན་ཅིདྷ་ཤི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐིབྷ་རིབྷ་

ཐིཕ་ར། /ཐིཕ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེབྷ་ར་གི་མིང་

ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཚུགཥན་ཨིདྷ་ནཥ།

གཝདྷ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་བྷགུ་ལཱི་ཐིཕ་ར་ལུ་ལ་ཆགཥ་

ཐིའུ། /ཐིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་རག་རྟགཥ་ཚུ་

ནུག

གུ་ངོ་རྟགཥ་ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐྱཕ་ནི་

ཐིབྷ། /ཐིབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟཚག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཐང་རག་རྟགཥ་

རྐངབྷ་ཟཐབྷ་དྷང་ཐིབྷ། རྫོ་ཆུ་དྷང་ཐིབྷ། (ཐཔེ)

ཐིའུ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཁ་སྤྫོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

མྫོག་ཕུཡ་ཟདི་ཥ་དྷང་ཐིབྷ་ནུག

ཐུ་ཐུ། /ཐུ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) ཚིར་བྷ་ཕཎཕ་ནའི་སྒྲ་

/ཐིབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཁ་རཥ་ཐུ་ཐུ་ཟེཡ་ཚིར་

གཝདྷ་དྷང་ཐིབྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་ཐིབྷ།

བྷ་ཕཎཕ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་ཡང་དྷང་ཐིབྷ་

ཐུ་མི་ཥམྦྷྫོ་ཉ། /ཐུ་མི་ཥབྷ་རྫོ་ཉ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྒྱར་ནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་ཆོཥ་བྫོདྷ་སུབྷ་རྟགཥ་

ཐིབྷ་ཕུག /ཐིབྷ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ཥ་གདྷཥ་

ཕརྩབྷཥ་གདྷང་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐུ་མི་ཥམྦྷྫོ་ཉ་གིཥ་

ནུཕ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་གི་དྷང་གསེཥ་རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་

ལུགཥ་སཡ་གྱི་ཡི་གུ་རཥ་ཐཔེ་བངཥ་ཏེ་ཕྫོཐ་ཡིག་

ཆགཥ་འྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཁྲོབྷ་སྫོབྷ་སྦེ་

ཐབངཥ་ཕཞི་ཐང་གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན་

ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག
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ཐུ་ལཱིབྷ། /ཐུ་ལཱིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོཛྷ། (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱི་

ཐུག་ཟཕྲཐ། /ཐུ་ཋེ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ཚུདྷ་གཅིག་

ཁབྷཥ་དྷང་ཐམྱར་ཕའི་སེབྷཥ་ཅཐ་ཚུ་ལྕགཥ་ཀྱི་ཐུ་

ཐུགན། /ཐུཥན/ (མིང) (རྫོང) ཐུག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐུ་ལཱིབྷ་ཐང་། ཤིང་གི་ཐུ་ལཱིབྷ། (ཐཔེ) ཐམྱར་

གིཥ་གཅིགཕཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ལཱིབྷ་གྱིཥ་ཕརྡུང་ནི་འྫོཐ་ཟེཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐུགན་དྷང་ལཱི་ཐིང་ངེ་ཕསྒྲར་ཏེ་བླུག་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ་

ཐུག /ཐུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

/ཐུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐུགཥ། /ཐུའུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཐང་།

/ཐུ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རུག་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཡིཐ། སྙིང། བྫོ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ། སྫོཕ་

ཐུག་རྐྱེདྷ། /ཐུ་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐུག་རྐྱཕ་སྟེ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་བ་བྷའི་

རྐྱེདྷ་བྱུང་ནི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་སུ་

ཐུགཥ་ཐང་ཟགར་ནི་མི་ཟྫོང་།

དྲདྷ་ན་བྷ་ཕཎྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཐུག་རྐྱེདྷ་ཟབྱུང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

ཐུགཥ་ཀྱི་སཥ། /ཐུ་གི་སེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཥངཥ་

སྫོབྷ་འྫོཐ།

རྒྱཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཀྱི་སཥ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ།

ཐུག་བྷཆོཐ། /ཐུ་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུགན་བྷ་ཟཐུང་

(ཐཔེ) ཟཔགཥ་ན་རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་

ནའི་ཧེ་བྷ་ཐུག་ནའི་ཕུཐ་བྷཆོཐ། (ཐཔེ) ཐུགན་ཟཐུང་

འང་ཐུགཥ་ཀྱི་སཥ་ཨིདྷ།

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐུག་བྷཆོཐ་གཎང་ཐགོན་གར་ཆེ།

ཐུགཥ་ཕསྐྱེཐ། /ཐུ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་

ཐུག་ཏག་བྷཁདྷབྷ། /ཐུ་ཏ་ཁེབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སང་

ཕསྐྱེཐ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཕསྐྱེཐ། གོང་བྷའི་

ཎྫོ་བྷཡ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐུག་ཏག་བྷཁདྷབྷ་རྫོཕ་རིར་འཡ་

ཐུགཥ་ཕསྐྱེཐ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཕསྐྱེཐ།

ཥྫོང་ཡི།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་

/ཐུ་ཏ་ཁེབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤུགཥ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ན་ཅིདྷ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་སྫོང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

(ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་ཐུག་ཏག་རྫོ་གུ་ཐུག་ཏག་བྷཁདྷབྷ་

ཏྫོཕ་མི་ཚུགཥ།

བླུགཥ་ཐ་ཡི།

ཐུགཥ་ཁ། /ཐུ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཁ། (ཁ)

ཐུག་ན། /ཐུག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཀཡ་ཕྱེ་ཐང་ཆུབྷ་

པ་བྷའི་སེབྷཥ་ཁ། ཡང་གི་སེབྷཥ་ཁ། (ཐཔེ) བ་

ཙྫོན་སྦེ་ཕམྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁུ་ཕ་འྫོཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་

བྷའི་ཡྫོ་ཁྱི་རྫོ་གིཥ་ཕརྡུང་ན་ཅིདྷ་བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྫོའི་ཁྱཐ་སྦེ་ཟཐུང་ནི་ཅིག (ཁ) ཐུག་

ལཱི་པྫོག་ཟྫོང་།

ན་ལཱི་དྷང་གསེཥ། ལྫོ་ཐུག་ཐང་། ཕྱེ་ཐུག ཕ་ཐུག

ཐུགཥ་ཁཡ། /ཐུ་ཁཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཁ་

རྒྱུ་ཐུག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐུག་ན་གིཥ་པྫོཛྷ་

ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ། གོང་

ཟགྲང་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།
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བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་

འྫོཐན་རཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཐུགཥ་ཁཡ་པྫོག /ཐུ་ཁ་པྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཐུགཥ་ཟཁྲུར། /ཐུ་ཋུཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་

ཐུགཥ་ཁཡ་པྫོག་ནའི་ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐུགཥ་ཁྲར་ཕཞེཥ་མི་ཐགོ་ནཥ།

སེབྷཥ་ཁཡ་པྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོང་བྷའི་ཐུགཥ་

ཟཁྲུར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟྫོག་བྷ་གིཥ་གོངབྷ་ཐུགཥ་

ཁཡ་པྫོག། པ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ་པྫོག (ཐཔེ) པ་བྷའི་

ཟཁྲུར་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐུགཥ་ཁཡ་པྫོག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་སྡིག་

ཐུགཥ་ཐགོངཥ། /ཐུ་རྒོང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷདྷྫོ་

ན་ཟལར་ཟྫོང་།

ཕཥབྷ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཐུགཥ་ཐགོངཥ། བ་བྷའི་

ཐུགཥ་ཁཡ་ཟཕཕ། /ཐུ་ཁ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཐུགཥ་ཐགོངཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ་

ཐགོངཥ་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག་ཡ་

ཟཕཕ། གོང་བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ་ཟཕཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཨིདྷ།

ཕྲུག་ཅིག་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཁཡ་

ཐུགཥ་ཟགདྷ། /ཐུ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟགདྷ་

ཟཕཕ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཟགདྷ་ར་

ཐུགཥ་ཁཡ་ཚུཐ། /ཐུ་ཁ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཐུགཥ་ཟགདྷ་སྫོབྷ་

སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཕཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོང་བྷའི་ཐུགཥ་

ཕཞེཥ་ཏེ་ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་

ཁཡ་ཚུཐ། བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ་ཚུཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་

ཕག་ལཱ་ལུ་ལ་ཡ་གདྷང་དེཥ།

བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ག་མི་ཚུཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཐུགཥ་རྒྱུཐ། /ཐུ་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) སེབྷཥ་རྒྱུཐ།

ཐཔྱཐ་དེ་ཕལ་ཐགོ།

(ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་རྒྱུཐ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

ཐུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ། /ཐུ་ཁ་འྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

རྒྱུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་རྒྱུཐ་ལཱི་

སེབྷཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

བབྷཥ་སྙིང་རྗེ་ཐང་། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་དེ་ཚུ་འྫོཐན་

ཐུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ག་མེཐ་ག་ཞུ་ཐགོ།

ཨིདྷ།

ཐུགཥ་ཁུཡ། /ཐུ་ཁུཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟགདྷ་ཁ།

ཐུགཥ་ངར་ཡངཥ། /ཐུ་ངེ་ཡང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཕག་ཟགདྷ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་གོང་ཟཕེར་གཎང་ནིའི་ལཱ་

སེབྷཥ་ངར་ཡངཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཕརྩྫོདྷ་

ཚུ་གཞུང་གིཥ་ཐུགཥ་ཁུཡ་ཕཞེཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ནི་ཟདི་གིཥ་བབྷ་

ཐུགཥ་ཁྲར། /ཐུ་ཋེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཙ་གྱང། (ཐཔེ)

ཐུགཥ་ངར་ཡངཥ་ནུག

སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ལྷཕ་ཐྫོ་

ཐུགཥ་ཟཆཡ། /ཐུ་ཆཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཥབྷ་
ཟཆཡ། (ཁ) གོང་བྷའི་ཐུགཥ་ཟཆཡ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་
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གྱི་ཐུགཥ་ཟཆཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཐུགཥ་གཎཐ། /ཐུ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྫོ་གཎཐ།

ཐུགཥ་རྗེ། /ཐུ་རྗེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྙིང་རྗེ། (ཁ)

གཎཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

གྱིཥ་ཐུགཥ་ཟཆཡ་ཅིག་གསུང་གདྷང་།

(ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་གཎཐ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གི་ཐུགཥ་རྗེ། བ་བྷཟི་ཐུགཥ་རྗེ་ར་

གཎཐ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཕལ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷཛྷ་ཙཛྷ་མེཐ་ནཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཐགོ།

གི་ཐུགཥ་རྗེ་ཨིདྷ།

ཐུགཥ་གཎཐ་ཐགོངཥ་གཎཐ། /ཐུ་ཏེ་རྒོང་ཏེ/ (མིང)

ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ། /ཐུ་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

(རྫོང) (ཞེ) བྫོ་གཎཐ་ཧིང་གཎཐ། (ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་

སྙིང་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ། (ཁ) ཟཔགཥ་ན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ།

གཎཐ་ཐགོངཥ་གཎཐ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

བ་བྷ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ) ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་སྡུག་

གཎཐ་ཐགོངཥ་གཎཐ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

ཕསྔར་ཐང་ཟབྲར་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཟཔགཥ་ན་ཐུགཥ་

ཐུགཥ་གཎཐ་ཐགོངཥ་གཎཐ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཐུགཥ་རྗེཥ་གཟིགཥ། /ཐུ་རྗེཥ་གཟིའི/ (བ)

ཐུགཥ་རྟེདྷ། /ཐུ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་གསུང་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) སྐྱིཐ་སྡུག་ཕལ་ནི། (ཁ) བ་བྷ་

ཐུགཥ་རྟེདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཐུགཥ་ཀྱི་རྟེདྷ། (ཁ) ཐུགཥ་

ཐུགཥ་རྗེ་གཟིགཥ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་རྗེ་

རྟེདྷ་གྱི་བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ་ཟདི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་སྦེ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

གཟིགཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ཡ་ཟཁྱབྷ་ཐྫོ་

(ཐཔེ) བ་བྷ་ལཱི་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཕུར་

བ་བྷ་ཐུགཥ་རྗེ་གཟིགཥ་གདྷང་།

ནུག

ཐུགཥ་རྗེཥ་གཟུང། /ཐུ་རྗེ་ཕཟུང་/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

ཐུགཥ་ཕརྟག /ཐུ་ཎཟ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) བྷྫོ་ཐང།

(ཞེ) སྐྱིཐ་སྡུག་ཕལ་ནི། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཐུགཥ་རྗེཥ་

འང་དྷ་ཨིདྷབྷ་མེདྷབྷ་ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མེཐ་ཀྱི་

གཟུང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སྐོཡ་རཥ་ཕརྟག་ན་གཟིགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) བ་བྷ་གིཥ་

ཐུགཥ་རྗེཥ་ཕཟུང། /ཐུ་རྗེ་ཕཟུང་/ (བ) (ཐ/ཟཐཥ)

ཐུགཥ་ཕརྟག་གཟིགཥན་བྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(རྫོང) (ཞེ) ཐུགཥ་རྗེཥ་གཟུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གོང་བྷ་

(ཐཔེ) ཥ་ཏག་རིང་ཥཡ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་། ལཱ་ཁག་ཆེ་

གིཥ་ང་ལཱི་ཐུགཥ་རྗེཥ་ཕཟུང་ཡི།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷཡ་བབྷ་སྫོབྷ་

ཐུགཥ་བྷཉེཥ། /ཐུ་རྙེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

ཚུ་རཥ་ཐུགཥ་ཕརྟག་ཞུ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་

སེབྷཥ་ཐགཟ། (ཁ) བ་བྷ་ཐུགཥ་བྷཉེཥ། སྫོཕ་

ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་བྷཉེཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷ་

ཐུགཥ་ཏག་ཆོཐ། /ཐུ་ཏ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཐུགཥ་བྷཉེཥ་དྷ་ཡང་ལཱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥག་ཟྫོང་།

སེབྷཥ་ཏག་ཆོཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཆཡ་གཞི་ཐང་
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ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་ནི་ཟེཡ་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་ཐུགཥ་ཏག་

ཐུགཥ་གདུང་ /ཐུ་རྡུང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

ཐུགཥ་བྷཐུདྷ། /ཐུ་ཐུཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

སྐཕཥ་ལཱི་གོངབྷ་ཐུགཥ་གདུང་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཆོཐ་ཥྫོ་ནུག

སེབྷཥ་གདུང་ནི། (ཐཔེ) གོང་བྷའི་སྒོ་ཁཡ་སྫོཐ་ནའི་

སེབྷཥ་བྷཐུདྷ། (ཁ) གོངབྷ་ཐུགཥ་བྷཐུདྷ། བབྷ་

ཐུགཥ་ཕདེདྷ། /ཐུ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕདེདྷ་ན་

ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་བྷཐུདྷ། (ཐཔེ) གོངབྷ་

འྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ནཱ་གིཥ་གསུང་མི་ཟདི་

ཐུགཥ་བྷཐུདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་སེཡ་ཁ་རྗེ་ཕཞངབྷ་ཨིདྷ།

ཐུགཥ་ཕདེདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

/ཐུ་ཐུཥདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་

གྱིཥ་གསུང་མི་ཟདི་ཐུགཥ་ཕདེདྷ།

བྷཐུདྷ་ནི། (ཐཔེ) བབྷ་ཐང་སྤྲུར་སྐུ་གཉིཥ་ཐུགཥ་

ཐུགཥ་ཟདུདྷ། /ཐུ་རྡུཥདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

བྷཐུདྷ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

(ཞེ) རུ་

ཕ་ཐང་ཟཐྫོཐ་ན། (ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཟདུདྷ། སྫོཕ་

ཐུགཥ་ཐབྷ། /ཐུ་ཐབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྒོབྷ་རྐྱཕ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཟདུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་

ནི། (ཁ) བབྷ་ཐུགཥ་ཐབྷ་གདྷང་དེཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

གི་ཐུགཥ་ཟདུདྷ་ཟདི་མི་སེཡ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ནི་

(ཐཔེ) བབྷ་ཐུགཥ་ཐབྷ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཀྲོག་

ཟདི་ཨིདྷ།

ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཐུག་རྡུཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/ཐུ་ཐབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕྱེངབྷ། (ཁ) བ་བྷའི་

(ཞེ) བྷྫོཥ་ན།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟབྫོདྷ་ནིའི་

ཐུགཥ་ཐབྷ། ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཐབྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་

ཐུགཥ་བྷཐུདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཟདུག

ཐུགཥ་ཐབྷ་བྷགུ་ལཱི་ག་བྷདྷྫོ་གུ་བྷདྷྫོ་སྦེ་རགན་

ཐུགཥ་ཟཐྫོཐ། /ཐུ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྫོ་ཟཐྫོཐ།

ཟཐྫོགཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཁ) གཞུང་གི་ཐུགཥ་ཟཐྫོཐ། དྲུང་ཆེདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

ཐུགཥ་ཐྫོག /ཐུ་ཐྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཙ་གྱང་རང་

ཟཐྫོཐ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཟཐྫོཐ་ཐང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་ཐྫོག་ཆེ་ནུག་ཟེཡ་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་གཥྫོར་ཙྫོགཥ་དྲང་ཐགོ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་

ཐུགཥ་སྫོ། /ཐུ་ཊོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཐགཟ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་ཐྫོག་མི་ཐགོ།

ཕ་ཐང་སྫོ་ཕ། (ཁ) ཐུགཥ་སྫོ་རཥ་རིབྷ། ཐུགཥ་སྫོ་

/ཐུ་ཐྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཙ་གྱང་རང་

ཕའི་ངང་ལཱི། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་ག་ཡ་ཐུགཥ་སྫོ་

ནི། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་ཐྫོག་ཆེ་ནུག་ཟེཡ་ཐྫོ་

སྦེ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་སྫོཕ་

ཐུགཥ་པབྷ། /ཐུ་པབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྫོ་པབྷ།

ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་ཐྫོག་མི་ཐགོ།

(ཁ) གོངབྷ་ཐུགཥ་པབྷ། གཞུང་ཐུགཥ་པབྷ། (ཐཔེ)
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སྫོཕ་ཕྲུག་གི་ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་

ཐུགཥ་ཡིཐ་གཅིག་ཟདྲེཥ། /ཐུ་ཡི་ཅིག་ཌེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་པབྷ་བྱུངབྷ་ཨིདྷ།

(ཞེ) གོངབྷ་ཐང་ཟྫོགབྷ་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཐུ་པབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) བྫོ་པབྷ་ནི།

ཐུགཥ་རིག /ཐུ་རི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྫོ་རིག (ཁ)

(ཐཔེ) གོངབྷ་ཐུགཥ་པབྷ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྤྲུར་སྐུའི་ཐུགཥ་རིག སཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་རིག་ར་

ཐུགཥ་སྫོདྷ། /ཐུ་རྨྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྫོདྷ་རབྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཕག་ཐཔེ་

(ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་སྫོདྷ། གོང་བྷའི་ཐུགཥ་སྫོདྷ།

གཟིགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐུགཥ་རིག་བྷཁཥ་དྲགཥ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཚུ་གིཥ་སེབྷཥ་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཅདྷ་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་ཏཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐུགཥ་སྫོདྷ་

ཐུགཥ་ར་བྷངཟ། /ཐུ་ར་རྔ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གདྷང་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ནི། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་དེ་

ཐུགཥ་ཕརྩེ། /ཐུ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་ཀྱི་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ལཱི་བྷངཟ་ཐགོ།

ཕརྩེ་ཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཕརྩེ་ཆེ་ཕའི་སྒོ་

ཐུགཥ་ལཱི་སྣབྷ། /ཐུ་ལཱི་རྣབྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) (ཞེ)

རཥ་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་གདྷང་ཡི།

སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཐུགཥ་ལཱི་སྣབྷ་ཟེཡ་མི་

ཐུགཥ་ཟཚེཡ། /ཐུ་ཚེཡ/ ༡. (བ) (ཆོཥ) (ཞེ) བྷཥ་

ཟདི་ལཱི་ ཐུགཥ་ཁཡ་སྣབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་

ཟཚེཡ་ཕ།

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཞུ་མི་ཟདི་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

/ཐུ་ཚེཡ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) བྷཥ་

ཐུགཥ་ལཱི་སྣབྷ་དེཥ།

ཟཚེཡ་ནི། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ་ན་

ཐུགཥ་ལཱི་ཕསྣབྷ། /ཐུ་ལཱི་རྣབྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) (ཞེ)

ཅིདྷ་བབྷ་ལཱི་ཐུགཥ་ཟཚེཡ་ནི་མེཐ།
ཐུགཥ་ཟཚེཡ་ཁག་ཁ།

/ཐུ་ཚེ་ཁ་ཁ/ (ཁྱཐ)

ཐུགཥ་ལཱི་སྣབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐུགཥ་ལཱི་ཕསྣབྷཥ། /ཐུ་ལཱི་རྣབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

(རྫོང) (ཞེ)

བྷཥ་ཟཚེཡ་ཁག་ཁ། (ཐཔེ) གོངབྷ་ཐུགཥ་ཟཚེཡ་

(ཞེ) ཐུགཥ་ལཱི་སྣབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་ཞུ་མི་ཟདི་

ཁག་ཁ་ཕཞྫོ་ཕ་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

བབྷ་གིཥ་ཐུགཥ་ལཱི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཐུགཥ་ཕཞེཐ། /ཐུ་ཕཞེཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷདྷྫོ་

ཐུགཥ་ལཱི་པྫོག /ཐུ་ལཱི་པྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཥབྷ། (ཁ) ཐུགཥ་ཕཞེཐ་ལཱི་ཐགོངཥ་ཕཞེཐ་ཟེཡ་

(ཞེ) སེབྷཥ་ཁཡ་གདྷྫོཐ་ན། (ཁ) ཐུགཥ་ལཱི་པྫོག་ཟེཡ་

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་པབྷ་

མི་ཟདི་ལཱི་ཐུགཥ་ཁཡ་པྫོག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་ཕཞེཐ་གདྷང་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཡ་

(ཐཔེ) བྫོ་ག་བྷདྷྫོཛྷ་སཕ་ན་ཅིདྷ་གོང་བྷའི་ཐུགཥ་ལཱི་

ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་རབྷ་སྫོར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

པྫོག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐགོན་ཨིདྷ།
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ཐུགཥ་སེབྷཥ། /ཐུ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ།

ཐུང་དྲགཥ། /ཐུང་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཐུང་ཀུ་

སེབྷཥ། (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཐང་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་

ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷགྱོགཥ་ན་ཡ་ལྷྫོཐ་ཚུགཥ།

(ཁ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་སེབྷཥ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་

ཅིག་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་ཐུང་དྲགཥ་

གི་རྩ་ཕའི་བ་བྷའི་ཐུགཥ་སེབྷཥ་པབྷ་ཕཅུག་ནི་མི་

ཐུདྷ། /ཐུཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཀྱི་ཆ། (ཁ) བྷཙདྷ་

ཟྫོང།

ཐུདྷ་ཐང་ནྫོ། བྷཙདྷ་ཐུདྷ་གཉིཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐུགཥ་སཥ། /ཐུ་སེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐུགཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) བྷཙདྷ་བྷྫོའི་ཐུདྷ་བྷཏཟ་བྷ་ལཱི་བྷར་ཆ་དྷང་རཥ་

སཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐུགཥ་སཥ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

རྫོང་ཐགོ།

ཐནཟ། (ཐཔེ) ཟཔགཥ་ན་ཟཇབྷ་ནའི་ཐབངཥ་ཟདི་

/ཐུཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཞ་ཐེངཥ། (ཁ) སདྷ་ཐུདྷ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་སཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

གསུབྷ། ཞཥ་ཐུདྷ་གཅིག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་གཥྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་ཐཀྱི་

རུ་ཟཐུང་ཐགོ་ནཥ།

ཐུགཥ་གཥྫོ། /ཐུ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སེབྷཥ་གཥྫོ།

སདྷ་ཐུདྷ་རུ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆུ་པྫོཡ་ཅུང་གང་གང་

ཡ་ཅིག་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

/ཐུཥདྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐུདྷ། (ཁ) སྔ་ཐུདྷ་ཐང་

ཐུགཥ་ཕཥབྷ་ཕཞེཥ། /ཐུ་ཥབྷ་ཕཞེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

ཐགོང་ཐུདྷ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཕྱི་རཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

སྐྱིཐ་སྡུག་ལཱི་ལཱི་གཟིགཥ་ཏེ་གོངབྷ་ཚུ་ཐུགཥ་ཕཥབྷ་

ཐང་བྷཏཡ་ཐུག་གི་ཕདེ་ཕ་ཚུ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

(རྫོང) (ཞེ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་ནི། (ཐཔེ) ཟྫོག་བྷའི་

ཐུདྷ་གཎང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་པདྷ་ན་

ཕཞེཥ་དེཥ།

ཐུདྷ་ཁང༌། /ཐུཥདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐུདྷ་གཎང་ཥའི་

ཐུགཥ་ཕསུདྷ། /ཐུ་སུཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཝང་བྷཙབྷཥ་ན་ཐུདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་

(ཞེ) སེབྷཥ་ཕསུདྷ་ནི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐུགཥ་

ཐུདྷ་གདྷང་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕསུདྷ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག
ཐུང༌། /ཐུང/

ཐུདྷ་གཎྫོཡ། /ཐུཥདྷ་ཎྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཙབྷཥ་ཐུདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་

གྱི་གཎྫོཡ་བྷ་ཐང་། དྲག་རཥ་ཀྱི་གཎྫོཡ་བྷ་ཅིག (ཁ)

ཆུང་ནི། (ཐཔེ) ཐྫོཡབྷ་གི་རྐངབྷ་ཟདི་ཐུང་ནི་ཕཟུབྷ་

ཕུཡ་ནའི་ཐུདྷ་གཎྫོཡ། དྲག་ནྫོ་ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་ཐུདྷ་

ཅིག་ཟདུག

གཎྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཐགྲ་

ཐུང་ཀུ། /ཐུང་ཀུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་རིངབྷྫོ་མེཐ་

སྡེ་བྷ་རཱིང་ནའི་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཐུདྷ་གཎྫོཡ་ཟཔང་དེཥ།

མི། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟཕག་ནི་ཨིདྷ་ཥ་གིཥ་

ཐུདྷ་ཐཔེ། /ཐུཥདྷ་པེ/ (མིང) (རྫོང) ཐུདྷ་གཎང་ནིའི་

ཏགན་ཟདི་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐཔེ་ཆ།
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ཐུདྷ་བྲཕ། /ཐུཥདྷ་གྲཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡུངཥ་ཀཡ་ཐང་

ཐུདྷ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ཐང་བྷཇར་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

རྫོ་ཅུང་ཚུ་གུ་དྲག་སྔགཥ་ཕཎཕ་སྟེ་གཎྫོཡ་ནི། (ཐཔེ)

ཐུདྷ་བྷཙབྷཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་བྷཇར་ཐགོ་ནཥ།

བ་བྷ་གིཥ་མེ་ཐཕང་གདྷང་ཥ་ལཱི་ཐུདྷ་བྲཕ་གདྷང་

/ཐུཥདྷ་ཙབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ལཡ་ནི་ཐང་ནུཕ་ནི་

དེཥ།

གི་དུཥ་བྷཙབྷཥ།

ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐམིགཥ་ཡུར་ཟདི་ཟགྲུཕ་ཐུཕ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

ཐུདྷ་བྲཕཥ། /ཐུཥདྷ་བྲཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུདྷ་བྲཕ་ཐང་

ཐུཕ། /ཐུཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚུགཥ་ནི།

ཐུདྷ་བྷྫོང༌། /ཐུཥདྷ་བྷྫོང/ (མིང) (རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟེཡ་

ཟདུག

ཕའི་ཐྫོདྷ་ཐང་། ག་ཡ་ལཱི་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་ཟེཡ་ཕའི་

/ཐུཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟདྲེགཥ་ཚུགཥ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཟདི་སྐྱེ་ཟགྲོ་ཐུདྷ་བྷྫོང་གི་རྫོངཥ་སྫོཐན་

ནི། (ཁ) ཅ་ར་ཟདི་གིཥ་རྫོ་གཉིཥ་ཐུཕ། རྒྱགཥ་

ཐུདྷ་བྷྫོང་བྷ་ཡིདྷ་ན། /ཐུཥདྷ་བྷྫོང་བྷ་ཡིདྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཉིཥ་ཐུཕ་ནའི་རྒྱགཥ་སྐར་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་ཁ་

ཨིདྷ།

སྐར་པཐ་ཙི་གང་གི་ཟླཛྷ་གཅིག་ཐུཕ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་

ཐམིགཥ་ཕཥར། གཝདྷ་ཐང་མི་ཟདྲ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་ཟཙྫོར་མི་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐུདྷ་བྷྫོང་བྷ་

/ཐུཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ནུཥ་ནི། (ཁ) ང་

ཡིདྷ་ནའི་རབྷ་སྫོར་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

གིཥ་ཁོ་ལཱི་ཐུཕ། ཐྫོབྷ་གྱིཥ་སྟག་ལཱི་མི་ཐུཕ་ཟེཡ་ཕ་

ཐུདྷ་ཙཐ། /ཐུཥདྷ་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཀྱི་ཙཐ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྟག་གིཥ་སེང་གེ་ལཱི་ཐུཕ་ནི་

གཞི། (ཐཔེ) ཕྱི་རཱིའི་ཐུདྷ་ཙཐ་བྷཏཟ་བྷ་ལཱི་འཡ་རྫོང་

ཐུཕ་ཕསྟདྷ། /ཐུཕ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཞིབྷཥ་རཥ་ཁ་ཐུདྷ་གཎང་ཐགོ།

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཕསྟདྷ་ན།

/ཐུཥདྷ་ཚེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཞ་ཐེངཥ་ཀྱི་ཙཐ། (ཐཔེ)

ཐུཕ་ན། /ཐུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་

ཉིདྷབྷ་གཅིག་ལཱི་སདྷ་ཐུདྷ་ཙཐ་གསུབྷ་རུ་ཞ་ཐྫོ།

ནའི་བྷཙདྷ།

/ཐུཥདྷ་ཚེ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐུདྷ་གྱི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ)

ཐུཕ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ། /ཐུ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

ང་ཁ་ཐུདྷ་ལུ་ལ་གཎང་ཐགོ་ནའི་དྷང་རཥ་ཐ་རིཥ་

རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཁ) ཐུཕ་ན་ཆེདྷ་

ཐུདྷ་ཙཐ་ཅིག་ཕ་གཎང་བྷ་ཚུགཥ།

ནྫོ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ།

ཐུདྷ་བྷཙབྷཥ། /ཐུཥདྷ་ཙབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐུདྷ་གྱི་

ཐུཕ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ། /ཐུ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཡ་བྷཙབྷཥ། (ཁ) དྲྫོ་ནའི་ཐུདྷ་བྷཙབྷཥ། ཕྱི་རཱིའི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ།
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ཐུཕ་ཐཕང༌། /ཐུཕ་ཐཕང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུཕ་ནའི་

གྱི་ཐུཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐུཡབྷ་

འང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་ཡང་ཨིདྷ།

ཐེ་གཎྫོགཥ། /ཐེ་ཎྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་ལཱ་

ཐཕང་ནྫོའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) ཐུཕ་ཐཕང་ཟེཡ་མི་ཟདི་

གིཥ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕྫོ་ཎ་རྐྱཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐུཕ་ཐཕང་རྫོ་རྗེ་ཟཆང༌། /ཐུཕ་ཐཕང་རྫོ་རྗེ་ཆང/ (མིང)

དྷང་ལཱི་རགན་རྐྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) རྒྱུཐ་ཀྱི་སྟྫོདྷ་ན། (ཁ) ཐུཕ་ཐཕང་རྫོ་རྗེ་ཟཆང་

ཐེ་ཙྫོབྷ། /ཐེ་ཙྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོགཥ་ན། (ཁ)

ཟེཡ་མི་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྫོ་རྗེ་ཟཆང་ཟེཡ་ཞུ་ཐྫོ་

གཎབྷ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་ནི་ཐང་། ལཱ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོ་ཞ་ནི་ར་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་ལཱི་

ཐུཕ་མི་ཐུཕ། /ཐུཕ་མི་ཐུཕ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཚུགཥ་མི་

ཕལ་སྟེ་ཐེ་ཙྫོབྷ་ཅིག་ཞ་ཡི།

ཚུགཥ། (ཁ) ཟཕཐ་ཚུགན་མི་ཚུགན།

ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ། /ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/ཐུཕ་མི་ཐུཕ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟདྲེགཥ་ཚུགཥ་མི་

ཐྫོགཥ་ན་ཞ་ནི། (ཁ) ལཱ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་ནི། ཐཔེ་ཆ་ལཱི་

ཚུགཥ། (ཁ) ཅ་ར་ཟདི་གིཥ་རྫོ་གསུབྷ་དེ་ཅིག་ཐུཕ་

ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ངོ་བྷ་ཤེཥན་

མི་ཐུཕ་ཕལ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྷབྷ་ཆ་ཅིག་

ཟདིའི་ལཱ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་ཐྫོ།

གིཥ་རྫོ་གཅིག་ཐུཕ་མི་ཐུཕ་ཕལ་གེ་དྷྫོ།

ཏཐ་རིརབྷ། /ཐེ་རིཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་

/ཐུཕ་མི་ཐུཕ/ ༣. (ཐབྱེ) (རྫོང) ནུཥ་མི་ནུཥ། (ཁ) ང་

སྒོཡ་སྒོ། (ཁ) རྫོ་ཏཐ་རིརབྷ། ཤིང་ཏཐ་རིརབྷ་ར་

གིཥ་ཁོ་ལཱི་ཁེ་ཀོ་གིཥ་ཐུཕ་མི་ཐུཕ་ཕལ་ནི་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཀཛྷ་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཀ་གཐདྷ་སྦེ་རྫོ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་གིཥ་སེང་གེ་ལཱི་

ཏཐ་རིརབྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཐུཕ་མི་ཐུཕ་ཕལ་གེ།

ཐེག /ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕག་ཚུགཥ་ནི།

ཐུཡ། /ཐུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་བྷཡ། ཐབྷཟ་ཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) རྟ་པྫོ་ཆེདྷ་ཟདི་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་ཟདི་ཐེག་ནི་ཨིདྷ་

བ་མིག་གྱེདྷ་ཕལཥ། །ཁྱི་མིག་ཐུཡ་ཕལཥ།།

བྷཥ།

ཐུཡ་བྷ། /ཐུཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐུཡབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐེག་ཆེདྷ། /ཐེག་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནྫོ།

རགན་ཆུ་བྷ་ཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཐུཡ་བྷ་གིཥ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་ཆོཥ་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ།

ཐཕྫོགཥ་ཏེ་ཞ་ཐགོ།

ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་རབྷ། /ཐེག་ཆེདྷ་གི་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐུཡབྷ། /ཐུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཐང་སདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནྫོའི་ཆོཥ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་རབྷ།

ན་ཚུ་ཐཕྫོག་ཞ་ནིའི་རག་ཆ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་གཞཡ་རཱི་

ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་རབྷ་ལྔ། /ཐེག་ཆེདྷ་གི་རབྷ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཟུབྷ་ཅིག (ཁ) ལྫོའི་ཐུཡབྷ། ཕྱེའི་ཐུཡབྷ། སདྷ་

ཙྫོགཥ་རབྷ་ཐང་། སྫོཡ་རབྷ། བྷཏྫོང་རབྷ། སྒོབྷ་
རབྷ། མི་སྫོཕ་ནའི་རབྷ་ལྔ།
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ཐེག་བྷཆོག་བྷཚྫོཐ། /ཐེག་ཆོ་རྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་

རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཁུཡ་ཆ་ཐེག་ཙཐ་ཟཕག་

བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཐེག་ཐེགན། /ཐེ་ཐེན/ (མིང) (རྫོང) ཟཕག་ཚུགཥ་

ཕ་ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཀློང་ཆེདྷ་

ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐེག་ན། /ཐེག་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཚུགཥན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ལུ་ལ་འྫོཐན་

/ཐེག་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཝྫོདྷ་ན་ཐང་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་འྫོ་

རཥ་ང་གིཥ་ཐེག་ཐེགན་ང་གིཥ་ཟཕག་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

བཐ་ཀྱི་སྤྱི་མིང།

ཐེག་ཐེགན་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕག་ཐགོན་ཟྫོང་།

/ཐེག་ན/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་

ཐེག་ཐེགན་ཅིག

བྷཏཡ་ཐུག་ནའི་གོ་ཟཔང་ཏྫོཕ་བྱེཐ་ཀྱི་ཏཕཥ་ཥབྷ་

/ཐེ་ཐེན་ཅི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཟཕག་

ཚུགཥ་ཚུགཥན་ཅིག (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཐེག་ཐེགན་

རབྷ་གྱི་མིང་།

ཅིག་ཟདི་ཁོང་གི་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཐེག་མི་ཐེག /ཐེ་མི་ཐེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕག་ཚུགཥ་

ཐེངཥ། /ཐེང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཙཡ། (ཁ) ཞ་ཐེངཥ།

ག་མི་ཚུགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁུཡ་ཆ་ཐེག་མི་

ཟཕཐ་ཐེངཥ། སཕ་ཐེངཥ། (ཐཔེ) ཞ་ཐེངཥ་ཅིག་

ཐེག་ཐང། ཟགདྷ་ཁུཡ་ཐེག་མི་ཐེག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ལཱི་ཞ་ཧ་པྫོག་ཅིག་ལཱི་གཎང།

(ཐཔེ) རཥ་གའྫོགན་ཚུ་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟདི་ཟཕག་

ཐེངཥ་ཅིག /ཐེང་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ཙཡ་ཅིག་ཟེཡ་

ཐེག་མི་ཐེག་ཕལ་གེ་བྷདྷྫོ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཐེངཥ་ཅིག་ང་གིཥ་འང་

ཐེག་ཐབྷདྷ། /ཐེག་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཕ་གང་ཞག་

ཟཕཐ་ཡི།

གི་ཕཐག་མེཐ་རྐྱངབྷ་གཅིག་རྟྫོགཥ།སྒོབྷ་ན་ཕདེདྷ་

ཐེངཥ་པྫོག /ཐེང་པྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རདྷ་ཐེངཥ། (ཁ)

ཕཞི་མི་རྟག་ཕཅུ་དྲུག་སྒོབྷ།སྫོཐ་ན་ཡང་ཐྫོདྷ་རྐྱངབྷ་

ཐེངཥ་པྫོག་གཅིག ཐེངཥ་པྫོག་གཉིཥ་ར་ཥྫོགཥ་

གཅིག་སྒྲུཕ་ནའི་དྷང་ཆོཥ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག (ཁ) ཐེག་

ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཥ་ལཱི་ཕཀག་རུག་

ཐབྷདྷ་དྷ་ཏྫོཥ་ཐང་ཡང་རྒྱར།

ཐེངཥ་པྫོག་གཅིག་ཕ་བྷ་པྫོག

ཐེག་ཙཐ། /ཐེག་ཚེཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཕག་ཚུགཥ་

ཐེཐ། /ཐེཥ/ (མིང) (རྫོང) སྤུངཥ་ཏང་ཆ་ཟྫོག་སྤྱིཡ་

ནའི་ཙཐ། (ཐཔེ) རྟ་བྷགུ་ལཱི་ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ཕའི་

ཕཎང་གི་མིང་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐེཐ་ལཱིང་ན་

སྐཕཥ་ལཱི་རྟ་གིཥ་ཐེག་ཙཐ་ཅིག་འང་ཕལ་ཐགོན་

ཙྫོ་མིའི་ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་མི་

ཁག་ཆེ།

ཙྫོ།

/ཐེག་ཚེཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ལྗིཐ་ཅདྷ་ཟཕག་

ཐེཐ་སྟྫོང༌། /ཐེཥ་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཐེཐ་ལཱིང་ནཡ་

ཚུགཥ་བྷ་ཚུགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་

སྐྱེཥ་མིའི་སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་། (ཐཔེ) ཐེཐ་སྟྫོང་གི་ཟཐཕ་བྷ་
ཟདི་བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཕཏུཕ།
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ཐེཐ་ལཱིང་ན། /ཐེཥ་ལཱིང་ན/ (མིང) (རྫོང) སྤུངཥ་ཏང་ཁ་

ཏྫོ། /ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩི་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

ཥ་མེཐ་དྲྫོཐ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཡིག་ལཱི་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཁ) ཕརྗེཐ་ཏྫོ།དྲདྷ་

ཆ་ཟྫོག (ཐཔེ) ཐེཐ་ལཱིང་ན་ལཱི་གདྷབྷ་བྱཱཡ་གདྷབྷ་མེཐ་

ཚུ་རྫོག ་ཤུར་རཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་

ཟཐེཕ། /ཐེཕ/ (ཁྱྱྱཐ) (རྫོང) ལྷག (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་

ཏྫོ།མིང་ཏྫོ།ལུདྷ་ཏྫོ།སྫོཐ་ཏྫོ།ཉིདྷ་ཏྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཟཐེཕ། སྐརཛྷ་ཟཐེཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་མི་ག་ཨིདྷ་དྷ་

ལ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟཐེཕ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ལཱ་

ཐང་སྤྱི་སི་གཎྫོགཥ་མི་ག་ཨིདྷ་དྷ་ཏྫོ་ཅིག་ཕཝག་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐགོ་ནཥ།

ཐེབྷ། /ཐེབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཙང་ཕ་ཐང་ཁྱཕ་ནའི་

ཏྫོ་ཕཀོཐ། /ཏྫོ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོ་བྲིཥ་བྲིཥཛྷ།

ཐྫོདྷ།

(ཁ) མིའི་ཏྫོ་ཕཀོཐ། ལཱ་གི་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/ཐེབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐེབྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་གཥཡན་ཚུ་གི་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཡིག་ཙང་་

ཐེབྷ་ན། /ཐེབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སྒོའི་ཐགོདྷ་ཐེག

དྷང་འྫོཐ།

ཐེབྷ་སྐཥ། /ཐེབྷ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཨེ་ཁུག་ཐང་།

ཏྫོ་ཕཀོཐ། /ཏྫོ་ཀོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཏྫོ་བྲི་ནི།

རཐ་སྐཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ག་ཐང་ག་ཟྫོང་ཡི་ག་

ཐེའུ་ཡང༌། /ཐེའུ་ཡང/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཟགོང་།

ཏྫོ་ཕཀོཐ་ནི་ཕརྗེཐ་བྷ་ཥྫོང།

ཐེཡ་ཟབུབྷ། /ཐེཡ་རྦུབྷ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་དུང་

ཏྫོ་དེཕ། /ཏྫོ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོ་བྲི་ཥའི་དེཕ། (ཁ)

ཕྱུཡ་ཕཅུ་ཏབྷ། (ཁ) བྷ་ཎི་ཐེཡ་ཟབུབྷ་ཅིག་ཐང་། ཏི་

འུཡ་ལཱ་ནའི་ཏྫོ་དེཕ། ཡིག་ཙང་གི་ཏྫོ་དེཕ། (ཐཔེ)

རཱི་ཐེཡ་ཟབུབྷ་གསུབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་

འུཡ་ལཱ་ནའི་ཏྫོ་དེཕ་ཟདི་ལཱ་རྒྱཕ་ཀྱི་རག་ནཡ་ཟདུག

ཐེཡ་ཟབུབྷ་ལྔ་དེ་ཅིག་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་མི་གཝདྷ་ལཱི་

ཏྫོ་ཕ། /ཏྫོ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་

ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།

ཟདི་ཚུ་ཏྫོ་ཕ་གིཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཐཀྲུབྷཥ་ཕཎང་ནུག

ཐེཡ་བྷ། /ཐེཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐེཡབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཏྫོཛྷ། /ཏྫོའུ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་གཟེཡ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐེཡ་བྷའི་གོ་གྱོདྷ་ན་ཅིདྷ་དྲྫོཐ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཚུ་ཕརཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་ཤིང་ཚུ་གིཥ་

ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

གཡུག་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

ཐེཡབྷ། /ཐེའེབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཟཏག་ནིའི་རྒྱུ་ཆ་

(ཁ) ཤིང་གི་ཏྫོཛྷ་ཐང། ལྕགཥ་ཀྱི་ཏྫོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཅིག (ཁ) ཐེཡབྷ་གི་གོ། ཐེཡབྷ་གི་ཐཀྱི་ཡ་ར་

ན། (ཐཔེ) ལྕགཥ་གཟེཡ་ཟདི་བྷགུཡ་ཏྫོཛྷ་ག་དེབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐེཡབྷ་གི་ཐཀྱི་ཡ་ཅིག་གཥྫོར་ཡ་

ཅིག་བླུགཥ་རཱིང་བྷཡ་ཟཛུར་བྷ་ཕཏུཕ།

སྦེ་ཏྫོཕ་ཅི།
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ཏྫོ་ཡིག /ཏྫོ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་

/ཏྫོཟྫོ/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

གུ། (ཁ) རྩིཥ་ཀྱི་ཏྫོ་ཡིག་ཐང་། ཐཔེ་ཆའི་ཏྫོ་ཡིག་ར་

བྫོ་ཟདི་གི་ཏྫོག ཐྫོདྷ་མདྷ་དེའི་ཏྫོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག

ག་ནི་འང་མེཐ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཏྫོ་ཡིག་དྷང་ལཱི་མིང་ཏྫོ་ལུ་ལ་

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་དེའི་ཏྫོག་ལཱི་ངེ་གི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཞུ་ནི་

/ཏྫོ་འྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ར་ཁའི་རཕ་རྩ།

ཏྫོག་ཁ། /ཏྫོཟྫོ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ལག་ཐང་སྟེང་ཟེཡ་

ཏྫོ་ཡངཥ། /ཏྫོ་ཡང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་ཁ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་

རཥ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྲྫོ་ན་ཆུ་ཙྫོཐ་གསུབྷ་རཥ་ལྔ་

ཁ་ལཱི་བ་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཏྫོ་ཡངཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་

ཏྫོག་ཁཡ། /ཏྫོ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ལག་ལཱི། སྟེང་དུ།

ལཱི་བྷར་ཆ་དྷང་རཥ་རྫོངཥ་ཏེ་ཁ་ཐུདྷ་གཎང་ཐགོ།

(ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་ཁཡ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་ཏྫོག་ཁཡ་

ཏྫོ་ཡངཥ་སྐཡ་ཆེདྷ། /ཏྫོ་ཡང་ཀཡ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནཡ་ཁྱིབྷ་གྱི་

ཡངཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ལཡ་ཕའི་སྐཡ་བྷ་སྫོབྷ་ཅིག

ཏྫོག་ཁཡ་ཟཛེག་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཏྫོ་ཡངཥ་སྐཡ་ཆེདྷ་ལཡ་ཕ་རཥ། །ང་

ཏྫོག་གཅིགབྷ། /ཏྫོཟྫོ་ཅིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་

བྷར་ཆ་དྷང་ལཱི་ར་བྷ་ཆགཥ།།

གྱངཥ་ཁ་གཅིག་ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གཅིགབྷ།

ཏྫོ་ཡངཥ་སྟག /ཏྫོ་ཡང་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་གྱི་སྦུག་ལཱི་ཡ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གཅིགབྷ་ཅིག་

ལཱིགཥ་རཥ་ཉིདྷ་ཝག་བུཕཥ་གཅིག་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་

ཟདུག

ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཏྫོ་ཡངཥ་སྟག་

ཏྫོག་ཆ། /ཏྫོ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷགུ་ཆ། (ཐཔེ)

གི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་དྲྫོ་ན་ཏྫོ་ཡངཥ་སྟག་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྡིང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ཟགྱོ་གེ།

ཕཞྫོ་ཕྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོ།

ཏྫོག /ཏྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་ལྕགཥ།

ཏྫོག་ཏྫོག /ཏྫོག་ཏྫོག/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཛྷ་བླུགཥན་ཐ་

/ཏྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག (ཁ) བྱཱཡ་ཏྫོག་ཐང་

བྱུང་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཡ་དྷང་རཥ་ཏྫོག་ཏྫོག་

ཐགུདྷ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་

ཟེཡ་སྐཐ་ཅིག་རྐྱཕ་དེཥ།

མི་ཚུ་ཐགུདྷ་ཏྫོག་ཕསྡུ་ནི་མེཐན་ཨིདྷ།

ཏྫོག་བྷཏཟ། /ཏྫོག་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུར་

/ཏྫོཟྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་འ་བྷའི་རིང་ཙཐ།

བྷ། བྷགོ་ཐང་བྷཇུག

(ཁ) སྟེང་ཏྫོག་ཐང་། ཕཡ་ཏྫོག ཟྫོག་ཏྫོག (ཐཔེ)

ཏྫོག་བྷཏཟ་ཕཡ་གསུབྷ། /ཏྫོག་ཏ་ཕཡ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་རིངབྷྫོ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཥ་གའྫོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

སྔ་ཕྱི་ཕཡ་གསུབྷ། བྷགུ་བྷཇུག་ཕཡ་གསུབྷ། (ཁ)

སྐཕཥ་ལཱི་ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

རཥ་རིབྷ་ཏྫོག་བྷཏཟ་ཕཡ་གསུབྷ། གོ་རིབྷ་ཏྫོག་
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བྷཏཟ་ཕཡ་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་

ཏྫོག་ཙཐ། /ཏྫོ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་རིང་ཐུང་

སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟདུག

གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཙཐ་

གྱི་རཥ་རིབྷ་ཟདི་གོ་རིབྷ་ཏྫོག་བྷཏཟ་ཕཡ་གསུབྷ་

གི་ཙཐ། (ཁ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཙཐ་གཉིཥ་ཐང་། ཏྫོག་ཙཐ་

ཏྫོག་དྲངཥ། /ཏྫོ་དྲང/ (མིང) (ཆོཥ) གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཟུང་

གསུབྷ་ན་དྷང་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གཅིག་གིཥ་ཏྫོག་

ཏྫོག་ཙཐ་བྷ། /ཏྫོ་ཚེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་

དྲངཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཐང་བྷབྷ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་

གཅིག་གི་ཏྫོག་ཙཐ་འྫོཐ་མི། (ཁ) སྐུ་ཏྫོག་ཙཐ་བྷ།

ཕདེ་ཕ་ཟཏྫོཕ་ཕཅུག

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཙཐ་བྷ། (ཐཔེ) མི་ཕྱུགན་ཅིག་གིཥ་སྦྱིདྷ་

ཏྫོག་རྡིཕ། /ཏྫོ་རྡིཕ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་

ཕཐག་ཟཕཐ་དེ་ ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་

བྷཡ་གཞིགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་རྡིཕ་ཐྫོ་

ཏྫོག་ཙཐ་བྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་གདྷང་ནུག

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏྫོག་

ཏྫོག་ཙཐབྷ། /ཏྫོ་ཚེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོག་ཙཐ་བྷ་ཐང་

ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཕཀར་ནི་ཟདི་གིཥ་ཐ་ཏྫོག་

ཟདྲ། (ཁ) སྐུ་ཏྫོག་ཙཐབྷ། ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཙཐབྷ་ར་

རྡིཕ་ཐྫོ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོང་གི་ཐབུ་རྩེ་དྷང་ལཱི་ཝཕཥ་དྲུང་

ཏྫོག་ཕསྡུ། /ཏྫོ་རྡུ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཕརྔ་ནི་

གི་སྐུ་ཏྫོག་ཙཐབྷ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

ཐང། ཞིང་ཁ་རཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཟཐུ་སྟེ་སྫོཐ་དྷང་

ཏྫོག་ལཱི། /ཏྫོ་ལཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷགུ་ལཱི་ཐང་ཁ་ལཱི་ཟེཡ་

ཟདེགཥ་ནི། (ཁ) རྫོ་ཏྫོག་ཕསྡུ་ནི། བྱཱ་ཕསྡུ་ནི།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་དེའི་ཏྫོག་ལཱི། གྲོ་ཥྫོང་དེའི་

(ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིག་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་དྷབྷ་སེཡ་ཁ་

ཏྫོག་ལཱི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་དེའི་ཏྫོག་ལཱི་

རྫོ་ཏྫོག་ཕསྡུ་ནི་འྫོཐ།

རྩྫོཐ་ཕསྡུཡ་ཅིག་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཡ་གདྷང་ཐགོ་

ཏྫོག་བྷ་མེཐ་ན། /ཏྫོ་བྷ་མེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཟགོ་ཐང་

ནཥ།

ན་མེཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དུཥ་ཏྫོག་བྷ་མེཐ་ན།

ཏྫོགཥ། /ཏྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/) (རྫོང) ཕཎཕ་

ཟཁོཡ་ཕ་ཏྫོག་བྷ་མེཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་

སྫོཐ་ནི། (ཁ) རྐངབྷ་རྫོ་གུ་ཏྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ཕཅཥ་ཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ཟཁོཡ་ཕ་ཏྫོག་བྷ་མེཐ་

རབྷ་ལཡ་ལཡ་ཕཎང་སྟེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཕསྒང་ཡ་རྐངབྷ་

ནའི་དུཥ་རཥ་ཡ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟྫོང་ཐྫོ་

རྫོ་གུ་ཏྫོགཥ་ཏེ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ཡི།

འྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཏྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རག་ནཡ་ཕཤེཐ་

ཏྫོག་མེཐ། /ཏྫོ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོག་བྷ་མེཐ་ནའི་

ནི།

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) ཟཁོཡ་ཕ་ཏྫོག་མེཐ།

/ཏྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) མིང་ཕཎགཥ་ཟེཡ་སཕ་

ནའི་ཐྫོདྷ།
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/ཏྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མིང་ཕཎགཥ་ནི།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གླང་རྨྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏྫོངབྷ་རྫོ་བྷགུ་

(ཁ) མིང་ཕཞང་ནྫོ་ཅིག་ཏྫོགཥ་ཆེ་ནུག མིང་ཥྫོ་ཥྫོ་

ལཱི་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ཅིག་ཏྫོགཥ་ཆེ་ནུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་རྟག་

ཏྫོཐ། /ཏྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་གོ་

བུ་ཡ་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ལཱ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

ར་ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཞྭབྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཐཀྱི་

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་མིང་ཏྫོགཥ་ཟྫོང།

མི་ཅིག (ཁ) ཧ་ཅུའི་ཏྫོཐ་ཐང་། རྒྱ་གཡ་གྱི་ཏྫོཐ་ར་

ཏྫོགཥ་ཕཅཥ། /ཏྫོག་ཅེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རུག་ཕཏུཕ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་ཙ་སྟེ་ཟཕཐ་བྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏྫོགཥ་ཕཅཥ་ཀྱི་བྲག་ཐང་

ཚུགཥ་ནཡ་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཏྫོཐ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ཅི།

ཏྫོགཥ་མེཐ་ཀྱི་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཏྫོཐ་སྐབྷ། /ཏྫོཥ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་གི་བྷགུ་ཎྫོ་

རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་

སྐབྷ། (ཐཔེ) ཁྲ་ཕྫོའི་ཝར་ཟཕག་གི་ཐབུ་ཏྫོཐ་བྷགུ་

ཡཥ་ན་བྷཆོག་གིཥ་ཏྫོགཥ་ཕཅཥ་ཀྱི་བྲག་ཚུ་དྷང་

རཥ་པཡ་ཏྫོཐ་སྐབྷ་ལྔ་ཕཀར་ནུག

འང་ཏྫོགཥ་མེཐ་སྦེ་བྫོདྷ་ཚུགཥ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ།

ཏྫོཐ་ཁྲག /ཏྫོཥ་ཊ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོཐ་ནའི་དྷང་ཕཀང་

ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ། /ཏྫོག་ཆ་མེཐ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ)

ཕའི་ཁྲག

(རྫོང) ཕཡ་ཆཐ་ཐང་ཕཀག་ཆ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་

ཏྫོཐ་རྔ། /ཏྫོཥ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) མིའི་ཏྫོཐ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

ནི། (ཁ) ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ། རྒྱུ་

འྫོཐ་ནའི་རྔ་ཆུང་ཀུ་ཐང་། ཋ་རཱི།

དྷྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ལཱི་ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་

ཏྫོཐ་དྷག /ཏྫོཥ་དྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཔྱརཛྷ་

ཟཕཐ་ཕ་ལཱི་ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

གདྷགནྫོ། (ཁ) མི་ཏྫོཐ་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་

ཏྫོགཥ་ན་མེཐ། /ཏྫོག་ན་མེ་ན/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཏྫོཐ་དྷག་ཟདི་གིཥ་ལཱ་ག་ཡ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐ་

ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལཱི་

ནུག

ཏྫོགཥ་ན་མེཐ། བྲག་ལཱི་ཏྫོགཥ་ན་མེཐ། (ཐཔེ)

/ཏྫོཥ་དྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་ཕདེ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་བྷངོདྷ་ཤེཥ་ལཱི་ཏྫོགཥ་ན་མེཐ།

མེཐ་ནའི་མི། (ཁ) མི་ཏྫོཐ་དྷག (ཐཔེ) མི་ཏྫོཐ་དྷག་

ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཏྫོཕ།

ཏྫོགཥ་མེཐ། /ཏྫོག་མེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོགཥ་ན་མེཐ་

ཟདི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཥྫོང་སྟེ་གཥྫོར་ཡ་ག་ནི་འང་བྷ་

ཏྫོངབྷ། /ཏྫོངབྷ/ (མིང) (རྫོང) གླང་རྨྫོཛྷ་ཐ་ཁ་མིག་

ཏྫོཐ་གདྷག /ཏྫོཥ་རྣ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཐ་དྷག་ཐང་ཟདྲ།

དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་རག་ཆ་སྤྱི་ཎྫོ་རྣྫོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཏྫོཐ་ན། /ཏྫོཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔྱརཛྷ།

(ཁ) ཤིང་གི་ཏྫོངབྷ། ལྕགཥ་ཀྱི་ཏྫོངབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཏྫོཐ་པྫོཡ། /ཏྫོཥ་པྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོཐན་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་
ཕཞྫོ་ཕའི་པྫོཡན།
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ཏྫོཐ་ཕྲེང༌། /ཏྫོཥ་ཋེང/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོཐ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཏྫོདྷ་ཤུགཥ། /ཏྫོཥདྷ་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ཐང་

ཏྫོཐ་ཕྲེང་ཅིག་ཥག་ནི་ཟདུག

ཤུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞིང་ཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཟཕྱེངབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཝང་བྷཙབྷཥ་ན་གིཥ་

ཟདྲ། (ཁ) ཟབྲུ་སྣ་གི་ཏྫོདྷ་ཤུགཥ། སྒོ་དྷྫོཡ་གྱི་ཏྫོདྷ་

ཏྫོཐན། /ཏྫོཥན/ (མིང) (རྫོང) ཐཔྱརཛྷ། (ཁ) མིའི་

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ཏྫོདྷ་ཤུགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མི་

ཏྫོཐན། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཏྫོཐན། (ཐཔེ) མིའི་ཏྫོཐན་

ཏྫོདྷ།

གིཥ་ཀཕ་ལི་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ཏྫོཕ། /ཏྫོཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཏྫོདྷ། /ཏྫོཥདྷ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཏྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་དྷང་ལཱི་གོ་ཥ་ཏྫོཕ་ཅི་ཟེཡ་སྫོཐ་ནི་

(ཁ) ཏྫོདྷ་ཡི་/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཁྲོབྷ་ཁ་

མེདྷ་ནཡ་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ལཱི་ཅ་ར་གཥཡན་ལུ་ལ་ཡ་ཏྫོདྷ་ནུག

ཏྫོཕ་སྐར། /ཏྫོཕ་ཀེར/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་

/ཏྫོཥདྷ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཏྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཕསྟུདྷ་ནའི་སྐརཛྷ། (ཐཔེ) ཕག་ཟགྱེཐན་དྲང་ནའི་

གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་རཥ་མི་ལུ་ལ་

སྐཕཥ་སུ་ཏྫོཕ་སྐར་ཐང་ཟལར་ཏེ་དྲང་ཐགོ།

ཡ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཏྫོཕ་ཁུངཥ། /ཏྫོཕ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ཥའི་ཥ་

ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ། /ཏྫོཥདྷ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོདྷ་ཁུངཥ། (ཁ)

གོ། ཟབྱུང་ཥ། (ཁ) ཏི་རཱིའི་ཏྫོཕ་ཁུངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ། སྒོ་དྷྫོཡ་གྱི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ར་

(ཐཔེ) ཏྫོཕ་ཁུངཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་སྫོཐ་རཱིང་ལཱ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་སྒོ་དྷྫོཡ་གྱི་ཏྫོདྷ་

ཁག་འྫོཐ།

སྐྱེཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ནུག

ཏྫོཕ་གོ་ཥ། /ཏྫོཕ་གོ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་

ཏྫོདྷ་ཁུངཥ། /ཏྫོཥདྷ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་

གོ་ཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གྲྭ་

ཕའི་ཤུར་ལཱི་ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ། (ཁ)

ཙང་དྷང་གི་ཏྫོཕ་གོ་ཥ། གཞུང་གའྫོག་དྷང་གི་ཏྫོཕ་

ཏྫོདྷ་ཁུངཥ་ལཱི་ཏྫོདྷ་ཤུགཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

གོ་ཥ་ཐང་། (ཐཔེ) ཏྫོཕ་གོ་ཥ་ལཱི་རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་དེ་གའྫོ་

(ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ཏྫོདྷ་ཁུངཥ་

སྒྱུའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

མེཐ་ན་ཅིདྷ་སྒྱིཐ་ཏག་སྐྱུཡཛྷ་ཨིདྷ།

ཏྫོཕ་ཆོག་ཆོ། /ཏྫོཕ་ཆོ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ནི་ལཱི་

ཏྫོདྷ་མི། /ཏྫོཥདྷ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཐུ་མི་ཐང་ཟདྲ།

གྲ་སྒྲིག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོ་ཥ་ཏྫོཕ་ཆོག་ཆོ། རྒྱུ་

ཏྫོདྷ་མི་ཥབྷ་བྫོ་ཉ། /ཏྫོཥདྷ་མི་ཥབྷ་རྫོ་ཉ/ (མིང) (རྫོང)

དྷྫོཡ་ཏྫོཕ་ཆོག་ཆོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞ་ཟཐུང་གི་

ཐུ་མི་ཥབྷ་བྫོ་ཉ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏྫོདྷ་མི་སཾ་བྫོ་ཉ་

རིགཥ་ཚུ་ཏྫོཕ་ཆོག་ཆོ་འྫོཐ།

བྷཆོག་གིཥ་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཐབངཥ་གཥར་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་

ཏྫོཕ་ཕརྗོཐ། /ཏྫོཕ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཏངཥ་

ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ཡི།

ཕལཐ་ནི། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཏྫོཕ་ཕརྗོཐ་ཐང་། གོ་ཥ་
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གོ་གདྷཥ་ཀྱི་ཏྫོཕ་ཕརྗོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་

ཕཀོཐ་ན་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་མེཐ།

ཏྫོཕ་ཐཕང༌། /ཏྫོཕ་ཐཕང/ (མིང) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ནིའི་

ཕསྒྲུཕཥ་ཕསྒྲུཕཥ་མེཐ་ནཡ་ཤུར་རཥ་ཏྫོཕ་ཕརྗོཐ་

ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་འང་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཏྫོཕ་ཏང་། /ཏྫོཕ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་།

ཐཕང་ཆ། (ཁ) ཟགྲོ་ཕ་མིའི་ཏྫོཕ་ཐཕང་། མི་སེཡ་གྱི་

ཏྫོཕ་ཙཐ། (ཁ) སྐརཛྷ་ཕགོ་ཕལའི་ཏྫོཕ་ཏང་། གོ་ཥ་

ཏྫོཕ་ཐཕང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་ཏྫོཕ་ཐཕང་

གོ་གདྷཥ་ཀྱི་ཏྫོཕ་ཏང་ཚུ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཏྫོཕ་ཕརྗོཐ་ཕཀོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྤུདྷ་ཆ་ག་ཡ་ལཱི་ཏྫོཕ་ཏང་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟབྱིདྷ་ཐྫོ་

ཏྫོཕ་མི་ཏྫོཕ། /ཏྫོཕ་མི་ཏྫོཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡང་གི་ཁ་

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐུག་ལཱི་ཚུཐ་མི་ཚུཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏྫོཕ་མི་

ཏྫོཕ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ། /ཏྫོཕ་རྡེདྷ་རྡེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོཕ་

ཏྫོཕ་ཟདི་མི་ཤེཥ་ནཥ། ཨིདྷ་རཱིང་ཙཡ་ཅིག་ཕཅཟ་

རབྷ་ངེཥ་ཏིག་འྫོཐ་ན། (ཁ) ཅ་ར་ཟདི་ཁོ་ལཱི་ཏྫོཕ་

བྷཡ་གཎྫོགཥ་ཕལ་གེ།

ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟདི་བྷྫོ་ལཱི་ཏྫོཕ་ཕདེདྷ་

ཏྫོཕ་ཙཐ། /ཏྫོཕ་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་གྱི་

ཕདེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

ཙཐ་གཞི། (ཁ) ཐངུར་པྫོགཥ་ཀྱི་ཏྫོཕ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་

ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཤུར་རཥ་ཕདེ་ཕ་ཏྫོཕ་ཕདེདྷ་

ན། (ཐཔེ) གཞུང་གའྫོག་དྷང་ལཱི་ཡང་གི་གོ་གདྷཥ་

ཕདེདྷ་ཨིདྷ།

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཏྫོཕ་ཙཐ་ཥྫོ་ཥྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཏྫོཕ་རྡེདྷ་རྡེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཀྲིག་ཀྲི། (ཐཔེ) མི་ཉེཥ་

/ཏྫོཕ་ཚེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རིགཥ་ཏྫོཕ་ཙཐ་ཀྱི་

ཅདྷ་ཟདི་ཐབྷག་མི་གིཥ་ཕཟུང་ཆེཛྷ་རཥ་ཏྫོཕ་

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) ཞཥ་ཏྫོཕ་ཙཐ་ཞ། ལཱ་ཏྫོཕ་ཙཐ་

ཏྫོཕ་ཟཐྫོཐ། /ཏྫོཕ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ནིའི་རུ་

ཞཥ་ཏྫོཕ་ཙཐ་ཡ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་

ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་ཕཎང་ནུག

ཟཕཐ། གོཥ་ཏྫོཕ་ཙཐ་གྱོདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཕ། (ཁ) རྒྱུཥ་ཐངོཥ་འང་དྷ་ལཱ་གའྫོག་ཏྫོཕ་ཟཐྫོཐ་

ཕསྟེདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕསྐྱེཐ་་ནི། (ཐཔེ) ཙགཥ་ཁཡ་ག་ནི་འང་བྷ་ཚུཐ་ནཡ་

ཏྫོཕ་རིབྷ། /ཏྫོཕ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་གྱི་རིབྷ་

གོ་ཥ་ཏྫོཕ་ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་མི་ཐགོ།

ན། (ཐཔེ) སྐརཛྷ་ཚུ་ཏྫོཕ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ལུདྷ་ན་

ཏྫོཕ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ། /ཏྫོཕ་རྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོཕ་

ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ནའི་རུ་ཕ་སྐྱེཐ་མི། (ཁ) རུ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་མི། (ཐཔེ)

ཏྫོཕ་རབྷ། /ཏྫོཕ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་

གཥྫོར་ཡ་ཟདི་ཏྫོཕ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཥ།

ཟཏྫོཕ་ནི་ཨིདྷ་དྷའི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཁ) ཐངུར་གྱི་ཏྫོཕ་

ཏྫོཕ་ན། /ཏྫོཕ་ན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཐང་ཟདྲ།

རབྷ། ལཱ་གའྫོག་གི་ཏྫོཕ་རབྷ། ཕཞེཥ་སྒོའི་ཏྫོཕ་

(ཁ) གོ་ཥ་ཏྫོཕ་ན། རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཏྫོཕ་ན། ཥ་ཆ་ཏྫོཕ་ན་
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རབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་

ཕཡ་ཐྫོ་ཏྫོཥ་གྲོར་གྱི་ལཱིང་ཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཥ་སུ་

ཏྫོཕ ་ལག་ལ། /ཏྫོཕ་ལ་ལ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཆོག་ཆོ་

ཏྫོཥ་རྒྱ། /ཏྫོཥ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ལྷཕ་

ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་སཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ལུདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཏྫོཕ ་ལག་ལ་སྦེ་སཕ་ནི་ཐང་། ཏི་

ནའི་རྒྱ་ཙཐ། (ཁ) ཏྫོཥ་རྒྱ་ཆེ་ཕ། ཏྫོཥ་རྒྱ་ཆུང་ཕ།

རཱི་ཏྫོཕ ་ལག་ལ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་

(ཐཔེ) ཏྫོཥ་རྒྱ་ཆུང་མི་ཚུ་ང་རྒྱར་ཆེ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།

དྷང་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་ཚུ་ཏྫོཕ ་ལག་ལ་སྦེ་

ཏྫོཥ་ན། /ཏྫོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ལྷཕ།

ལུདྷ་ནི་མི་ཟྫོང།

(ཐཔེ) ཏྫོཥ་ན་མེཐ་ན་ཅིདྷ་སྒོབྷ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

ཏྫོཕ ་ལྫོཡ། /ཏྫོཕ་ལྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཚུཡ་ཟཏྫོཕ་ནི་

མེཐན་ཏག་ཆོཐ།

ཐང་པཡ་ལྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ ་ལྫོཡ་

ཏྫོཥ་ན་ཐགཟ། /ཏྫོཥ་ན་རྒ/ (མིང) (ཆོཥ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་

ཤེཥ་མི་ཚུགཥ་ནི་བྷཥ།

ར་སྐུ་དྷ་ཆུང་ཀུའི་སྐཕཥ་གཥྫོར་ཕའི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ)

/ཏྫོཕ་ལྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཏང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གངཥ་ཅདྷ་མུདྷ་ནའི་སག་རཱིབྷ་དྷང་། །ཏྫོཥ་ན་

འང་ཟཇུགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་རཥ་ཏི་རཱི་

ཐགཟ་ཞེཥ་བ་ཕ་ཡི། །བ་བྷ་དེ་ར་ཕག་ཟཙར་རྫོ།།

ལྷངབྷ་ཐ་ཏྫོཕ ་ལྫོཡ་འྫོཐན་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷ་སཕ་ཥ།

ཏྫོཥ་ཙཐ། /ཏྫོཥ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཕལ་

ཏྫོཛྷ། /ཏྫོའུ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་བྷཛེཡ་ཐང་མྫོག་

ཕལཛྷ་གི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཏྫོཥ་ཙཐ་སྫོབྷ་

ཕུག་ཚུ་ཕརཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་། (ཁ) ལྕགཥ་ཀྱི་ཏྫོཛྷ།

ཟདུག

ཤིང་གི་ཏྫོཛྷ། བྷགཡཛྷ་གི་ཏྫོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཏྫོཥ་ཕཥབྷ། /ཏྫོཥ་ཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ན་གཝདྷ་

(ཐཔེ) ཤིང་བྷགུཡ་ལྕགཥ་བྷཛེཡ་ཕརཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

རཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཡང་གི་རྣ་ཕཡ་དྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྷཕ།

ལྕགཥ་ཀྱི་ཏྫོཛྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

དེ་རཥ་དེའི་ཐྫོདྷ་འང་རཥ་འང་དུ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ཏྫོཡ་ཅོག /ཏྫོཡ་ཅོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབུ་བྷགུ་ཁཡ་
ཕཅིངཥ་ནའི་སྐྱའི་ཏྫོཡ་ཅོག

ཏྫོཥ། /ཏྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

གཎང་ནི་ཅིག (ཁ) ཏྫོབྷ་ཕཥབྷ་གྱི་བ་ཕ། ཏྫོཥ་

ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྒོབྷ་རྣབྷ་

(ཆོ) རྣབྷ་ཅོ་

ཐག་ཅིག་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐང་ན་ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་

ཁཡ་གོ་ནི། (ཁ) རྣ་ཕཡ་ཏྫོཥ། གོ་ཕ་ཏྫོཥ། (ཐཔེ) རྫོ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ།

རྒྱུཥ་ཟདི་ང་གིཥ་འང་ཏྫོཥ་ཅི།

ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ། /ཏྫོཥ་ཥབྷ་རྒོབྷ་སུབྷ/ (མིང)

ཏྫོཥ་གྲོར། /ཏྫོཥ་གྲོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་སྒྲ་

(རྫོང) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་རཥ་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་

ཏྫོཥན་མབྷ་ཅིག་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་གྲོར་ཚུགཥ་

ཏྫོཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐང་། ཏྫོཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་དེ་ལཱི་ཡང་གིཥ་

ནའི་གཐབྷཥ་ངག (ཁ) ཕཡ་ཐྫོ་ཏྫོཥ་གྲོར། (ཐཔེ)

འང་རཥ་འང་དུ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་སྟེ་ཕརྟགཥ་ཤིང་
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ཐཔྱཐ་ནའི་ཕཥབྷ་ན། དེ་རཥ་ཕཥབྷ་ན་དེ་ཡང་གི་

ཟཁོཕ་ཀྱི་གཡུཥ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཚུ་གིཥ་རཥ་རྒྱུ་

སྒོབྷ་གསུབྷ་གྱི་བ་ཕ། ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་

ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

བྫོ་ལཱི་གོབྷཥ་ནའི་སྒོབྷ་ན་གསུབྷ། (ཁ) ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་

ཟབྲཥ་ལཱི་ཕརྩི་ཕཀུཡ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་མི་

ཟདི་ཐབྷ་ནའི་ཚུར་ཐགུའི་གྲངཥ་སུ་འང་ཕརྩི་

བྷཏཟ་ཟཁོཡ། /ཏ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་སྐོཡ་

ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡང་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་

ཐང་གཅིག (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ། གཡུཥ་ཀྱི་

གསུབྷ་གྱི་བ་ཕ་བྷཏཡ་བྷ་ཕྱིདྷབྷ་རཥ་གཝདྷ་གྱི་

བྷཏཟ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་ཧིང་

རབྷ་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོན་ཨིདྷ།

བྷཏང་གོཥ། /ཏང་གོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་གི་སྐུ་

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་གདྷཥ་སྟངཥ། /ཏ་ཁོཡ་རྣེ་ཎང/ (མིང)

གཟུགཥ་སཐ་ཕྫོགཥ་རཥ་པཡ་ཕཞེཥ་ནའི་དྷ་

(རྫོང) ཉེ་ཟཐཕཥ་ཐང་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

ཕཞཟ་ཅིག (ཁ) བྷཏང་གོཥ་ཟདི་ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་

ཁོངཥ། (ཐཔེ) བྷཏཟ་ཟཁོཡ་གདྷཥ་སྟངཥ་ཟདི་མི་

ཕཞཟ་ཆོཥ་གོཥ་རྣབྷ་གསུབྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་ཅིག་

ཡང་ཡང་གིཥ་སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ཐགོ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གི་བྷཏང་གོཥ་ཀྱི་ཕཀྱག་ཟདི་

བྷཏཟ་གྲར། /ཏ་གྲེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་བྷ་རཥ་

ངུཡ་སྨིག་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་གྱར། (ཐཔེ) གྱར་བྷཏཟ་གྲར་རཥ་པཡ་

བྷཏང་ལབྷ། /ཏང་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་

ཕཅཐ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ལྫོ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཥ།

ཕཞཟ་ལབྷ་ཏཕ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་བྷཏང་ལབྷ་

བྷཏཟ་གཅིག་ཏུ། /ཏ་ཅིག་ཏུ/ (མིང) (རྫོང) ངེཥ་ནཡ་

ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་དེཥ།

དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གིཥ་སཕ་མིའི་བྫོ་ཟདི་

བྷཏཟ། /ཏ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་བྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་

ལཱི་ བྷཏཟ་གཅིག་ཏུ་ཆ་ཕཝག་མི་ཚུགཥ།

བྷཁཟ་ལཱི་བྷཏཟ་ཐང་ཐབུཥ་མེཐ།

བྷཏཟ་གཅོཐ། /ཏ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ཐབྱེ་

བྷཏཟ་སྐོཡ། /ཏ་ཀོཡ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ་ཁ།

ཕ་ཐཔྱཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ལཱི་

ཉེ་ཟཐཕཥ། (ཁ) ཥའི་བྷཏཟ་སྐོཡ། ཞིང་གི་བྷཏཟ་

བྷཏཟ་གཅོཐ་གཎང་ཐགོན་གར་ཆེ་ཕཥ།

སྐོཡ། (ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟ་སྐོཡ་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་

བྷཏཟ་བྷཇུག /ཏཟདྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟདྷ་

ཅདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

བྷཇུག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཏཟ་ཟཇུག་གི་བ་ཕ་ལཱི་

བྷཏཟ་ཟཁོཕ། /ཏ་ཁོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཐུག་ཥྫོ་ནུག

ཆོཥ་ཐང་། ཤེཥ་འྫོདྷ་གཝདྷ་འང་རྩ་རཥ་བྷ་ཐཡ་

བྷཏཟ་ཟཇགཥ། /ཏ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) གོཥ་ཀྱི་

ཕའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཐང་ལཱིང་ཕྫོགཥ། (ཁ) གཡུཥ་

བྷཏཟབྷ། (ཐཔེ) གོ་གི་བྷཏཟ་ཟཇགཥ་གོཥ་ཆེདྷ་

བྷཏཟ་ཟཁོཕ། བྷཏཟ་ཟཁོཕ་ཀྱི་མི། (ཐཔེ) བྷཏཟ་

ཕཀར་ཏེ་ཕཙེབྷ་ནུག
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བྷཏཟ་ཟཇཟ། /ཏ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཏང་གི་མེ་རྫོང་

བྷཏཟ་ཐཔྱྫོཐ། /ཏ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་གྱི་གདྷཐ་

ཟཇཟ་རིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་

བྷཏཟ་ཐབུཥ། /ཏ་ཨུཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་བྷ་ཐང་

གི་བྷཏཟ་ཕསྐོཡ་ཏེ་གོཥ་ཆེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་

ཟགག་ལཱི་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གི་བྷཏཟ་ཟཇཟ་གོཥ་ཆེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཕཀར་

སྦུག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱར་

ནུག

ཁཕ་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

བྷཏཟ་གཉིཥ། /ཏ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོཐ་ནའི་བྷཏཟ་

ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ཥ་ཆ་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནཡ་མི་ཐང་

ཐང་། མེཐ་ནའི་བྷཏཟ་གཉིཥ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གང་ནུག

བྷཏཟ་རྟེདྷ། /ཏ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྗེཥ་ཟཇུག་ལཱི་

བྷཏཟ་སཡ། /ཏ་རྗཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྟེ་སཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་གི་བྷཏཟ་སཡ་ཟདི་

བྷཏཟ་ཐག /ཏ་ཐཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ག་ཡ།ཏབྷཥ་ཅཐ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷ་ནུག

བྷཏཟ་ཐྫོདྷ། /ཏ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟེཡ་

བྷཏཟ་བྷ། /ཏ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) སྦུག་མེདྷ་ནའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བུ་གཞིའི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ། པ་བྷའི་

བྷཏཟ་བྷ་ཐང་ཟུཡ་ཁ། (ཁ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་བྷཏཟ་བྷ།

བྷཏཟ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕལ་

རབྷ་གྱི་བྷཏཟ་བྷ། (ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟ་བྷ་ལཱི་རྫོ་ལུ་ལ་

སྟེ་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟདུག

བྷཏཟ་ཟཐྫོབྷཥ། /ཏ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙངབྷ་སྦེ་

བྷཏཟ་བྷཡ། /ཏ་བྷཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་ཥ་རཥ་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཏྫོདྷ་ནའི་བྷཡ། (ཐཔེ) བྷཏཟ་བྷཡ་ཟདི་ཇ་དྷང་

ཀྱི་བྷཏཟ་ཟཐྫོབྷཥ་ཅིག་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་ཕཝག་

ཕཙུགཥ་ཟཐུངབྷ་ཐ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

ནུག

/ཏ་བྷཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་བྷ་ལཱི་ཟེཡ་ཐྫོདྷ།

བྷཏཟ་རྡུག /ཏ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) ག་མེཐ་གུ་མེཐ།

(ཁ) གྱར་གྱི་བྷཏཟ་བྷཡ། ཆུའི་བྷཏཟ་བྷཡ། (ཐཔེ)

བྷཏཟ་རྡུག (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ཞ་ནི་ཟདི་མི་བྷཏཟ་

བྷཏཟ་མེཐ། /ཏ་མེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟབྷ་མེཐ་ནའི་

ཐཀཟཛྷ་ཆེ་དྲག (ཁ) ལཱ་བྷཏཟ་རྡུག་ཐང་། མི་

ཆུའི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཤིང་ཅིག་ཟདུག

རྡུག་གི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) དྷབྷ་བྷཁཟ་བྷཏཟ་མེཐ། རྒྱ་བྷཙྫོ་བྷཏཟ་

བྷཏཟ་ཐཔྱཐ། /ཏ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་ཐཔྱཐ་

མེཐ། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁཟ་བྷཏཟ་མེཐ་ཨིདྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་བྷཇུག་ལཱི་

བྷཏཟ་ཐབྷག /ཏཟ་རྨ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕྱི་

བྷཏཟ་ཐཔྱཐ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཐབྷག
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བྷཏཟ་བྷཙབྷཥ། /ཏ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

(ཁ) བྷཏཡ་སྐྱེར་ཐྫོ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཟཆཡ་གཞི་ཐང་

བྷཏཟ་བྷཙབྷཥ་རཥ་པཡ་སྫོཐ་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཐྫོ།

ཥའི་བྷཏཟབྷ་ཐང་ཥ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཕསྟུདྷ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷཏཟ་སྐྱེར་

བྷཏཟ་ཕཞི། /ཏ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟུཡ་ཕཞི་ཐང།

བྷཏཡ་ཟཁྱོར། /ཏཡ་ཁོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕྫོགཥ་ཕཞི། མུ་ཕཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་

འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ན་ཐང་། ཕཎགཥ་ཥཡ་སྐྱེར་

ལ་ཕ་བྷཏཡ་ཐུག་ཟདི་འྫོཐ་མེཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ནི།

བྷཏཟ་ཕཞི་ཐང་བྲར་ཕ་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ཚུ་ནི། (ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནི/ཐྫོ/ཅི།

བྷཏཟ་ཟུཡ། /ཏ་ཟུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་

(ཐཔེ) རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་

རབྷ་ཏག་རིང་ཥཡ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཁ) བྷཏཟ་

བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནིའི་སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོན་

ཟུཡ་གྱི་གཡུཥ། བྷཏཟ་ཟུཡ་གྱི་མི། (ཐཔེ) བྷཏཟ་

ཁག་ཆེ།

ཟུཡ་གྱི་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་

བྷཏཡ་ཐུག /ཏཡ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) ཕུགཥ་ཐང་།

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷཏཡ་ཐུག་གི་

བྷཏཟ་འཥ། /ཏ་ཡེ/ (མིང) (ཆོཥ) མུ་བྷཏཟ་

ཟཏྫོཕ་བ། བྷཏཡ་ཐུག་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

མེཐན།ཙཐ་མེཐན། (ཁ) བྷཏཟ་འཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་གཝདྷ་པདྷ་གྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་

བྷཏཟ་འཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་ལཱི་རྩར་རྐྱཕ་མི་ཚུགཥ།

བྷཏཡ་ཐུག་བང་ཆུཕ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥན་

བྷཏཟ་འཥ་ན། /ཏ་ཡེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཙཐ་མེཐན།

ཨིདྷ།

གྱངཥ་ཁ་བྷ་ཆོཐན། (ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟ་བྷའི་བྱེབྷ་ཚུ་

བྷཏཡ་ཕྱིདྷ། /ཏཡ་ཕྱིདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཏཟ་འཥ་ན་ཨིདྷ་ནཥ།

བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་

བྷཏཟ་རཥ་ཟཐཥ་ན། /ཏ་ལུ་རྡེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཏཡ་

བྷཏཟ་འཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕྱིདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལཱ་གའྫོག་འང་ཏྫོཕ་ནུག

བྷཏཟ་ཥ། /ཏ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ཐང་དྲྫོ་ཥ།

བྷཏཡ་ཕཤུཐ། /ཏཡ་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟུཡ་ཁ་ལཱི་

(ཁ) བྷཏཟ་ཥའི་དྷྫོཡ། བྷཏཟ་ཥའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ།

ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང་། བྷཏཟ་བྷཡ་ཕཤུཐ་གཎང་ནི། (ཁ)

བྷཏཟ་ཥའི་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཏཟ་ཥ་ལཱི་

ངདྷ་ན་བྷཏཡ་ཕཤུཐ། (ཐཔེ) རྟག་བུ་ཡ་བ་ངདྷ་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཙྫོན་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་མི་ཚུ་མིའི་སྦུག་རཥ་བྷཏཡ་ཕཤུཐ་དེ་

བྷཏཡ་སྐྱེར། /ཏཡ་ཀེཥ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ལཱ་བྷཏཡ་

གཎང་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕྱིདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་།ཕཎགཥ་ཥཡ་ཕསྐྱར་ནི།
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བྷཐིང༌། /ཐིང/ (མིང) (རྫོང) སྫོདྷབྷྫོ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་

བྷཐུཐ། /ཐུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྷཐིང་དྷག /ཐིང་དྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་ཐང་

སྦྲེར་ནི། (ཁ) ཏགན་བྷཐུཐ་ནི། སྐུཐན་བྷཐུཐ་ནི།

བྷའི་བྷགུ་ལཱི་ཙྫོདྷ་ཁྲ་བྷཐིང་འང་ཕཎང་ནུག

སྐུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཏཟ་བྷཙབྷཥ་གཅིག་ཁཡ་

གདྷགནྫོ་གཅིག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

རགན་བྷཐུཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྐུཐན་ཟདི་

ཐཡ་ཐཔྱངཥ་བྷཐིང་དྷག ཁ་ཐྫོག་བྷཐིང་དྷག (ཐཔེ)

ཐུང་ཀུ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷབྷ་རཥ་གཉིཥ་གསུབྷ་ཅིག་

གོཥ་ཆེདྷ་ཕཀྱག་བྷཐིང་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

བྷཐུཐན་ཐགོ་ནཥ།

བྷཐིར་ཕྱིདྷ། /ཐིར་ཕྱིདྷ/ (མིང) (རྫོང) འྫོངཥ་སུ་

/ཐུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྐུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་

རྫོགཥ་ན།བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ན། (ཁ) བ་ཕ་བྷཐིར་ཕྱིདྷ།

ཁཡ་སྦྱེར་ནིའི་བྷཙབྷཥ། (ཁ) ཏགན་གི་བྷཐུཐ།

གྱི་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་ཐབེདྷ་ནའི་རི་ཁྲོཐ་ལཱི་ཕཞུགཥ་ནུག

སྫོ་ཀྲོ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

རྟྫོགཥ་ན་བྷཐིར་ཕྱིདྷ། (ཐཔེ) རྟྫོགཥ་ན་བྷཐིར་ཕྱིདྷ་

སྐུཐན་གི་བྷཐུཐ། (ཐཔེ) ཏགན་གི་བྷཐུཐ་བྷགུ་ལཱི་

བྷཐུ། /ཐུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནུཥ་ཤུགཥ་ཐང་། བྱིདྷ་

བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ། /ཐུཥ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏགན་ཐང་

རཕཥ། (ཁ) བ་བྷའི་བྷཐུ། ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་བྷཐུ་ར་

སྐུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་ཁཡ་སྦྱེརཛྷ་ཐའི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷའི་བྷཐུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ངདྷ་ཥྫོང་

བྷཙབྷཥ། (ཁ) ཏག་ནའི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ། སྐུཐ་

རཥ་གྲོར་ཥྫོ་ནུག

ནའི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ། ཥའི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ར་

/ཐུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ངདྷ་སྔགཥ་ཀྱི་ནུཥ་སྟྫོཕཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥའི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ཁཡ་བྷཆོཐ་

བྷཐུ་ཆེདྷ། /ཐུ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ནུཥ་ན་ཐང་བྱིདྷ་

རྟེདྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག

རཕཥ་སྫོབྷ། (ཁ) བྷཐུ་ཆེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ། (ཐཔེ)

བྷཐུདྷ། /ཐུཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྷཐུ་ཆེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་

ཟཆབྷ་ནི། (ཁ) བྷཐུདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐང་ང་

བྷཆོག་ཟབྲུག་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཅདྷ་གྱི་བབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

གཅིག་ཁ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་བྷཐུདྷ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

བྷཐུ་སྟྫོཕཥ། /ཐུ་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ནུཥ་ནའི་སྟྫོཕཥ།

/ཐུཥདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟདྲ་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་བྷཐུ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་གྱི་བ་

ཀྱི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་བྷཐུདྷ་ནི་བྷཥ།

བྷཐུ་རྩར། /ཐུ་ཙེར/ (མིང) (རྫོང) ནུཥ་ནའི་རྩར།

ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྷ་ལུ་ལ་ཡ་བྫོདྷ་ནུག

བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ། /ཐུཥདྷ་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་

(ཐཔེ) ཡང་ལཱི་བྷཐུ་རྩར་མེཐ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་ཐྫོདྷ་

ཁ་ཆེཛྷ་ཐང་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཞ་ཟཐུང་གི་བྷཐུདྷ་

བྷཚཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་མེཐ།

རྐྱེདྷ། རབྷ་ཟགྲུར་གྱི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་
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ལཱི་ཐུདྷ་ཕཎང་སྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཕུདྷ་སུབྷ་

བྷཐུདྷ་ཕྫོགཥ། /ཐུཥདྷ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་

བྷཐུདྷ་གྲོགཥ། /ཐུཥདྷ་དྲྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་ཎྫོག་

བྷཐུདྷ་ཕྫོགཥ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཟཙྫོག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ནའི་ཕྫོགཥ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལ་ཕ་ཟདིའི་

ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ།

བྷཐུདྷ་ཟབྲེར། /ཐུཥདྷ་ཌེར/ (མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་རབྷ་

བྷཐུདྷ་ཟགྱུཡ། /ཐུཥདྷ་རྗུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོགཥ་ཡབྷ་

གྱི་ཟབྲེར་ཕ། (ཁ) རྒྱ་ཟབྲུག་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར། ཕཞཟ་

ཐང་། རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུདྷ་

ཙང་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་

ནའི་ཆ་རྐྱེདྷ་སྦེ་ཟགྱོ་མི།

རྒྱར་ཁཕ་ག་ཡ་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཐགཟ་

བྷཐུདྷ་སྒྲིག /ཐུཥདྷ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

སྐྱིཐ་ཟབྱུང་ཚུགཥ།

བྷཐུདྷ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཕསྒྲིག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

བྷཐུདྷ་སྫོཡ། /ཐུཥདྷ་རྗོཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ནའི་ཆ་

ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ནཡ་ཐང་ཡི་གུ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

རྐྱེདྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་གཉེདྷ་རྐྱཕ་

བྷཐུདྷ་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེཥ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཐུདྷ་སྫོཡ་ཅིག་ཕལ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

བྷཐུདྷ་ཕསྒྲིགཥ། /ཐུཥདྷ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་

བྷཐུདྷ་མི་བྷཐུདྷ། /ཐུཥདྷ་མི་ཐུཥདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཆབྷ་མི་ཟཆབྷ་ཐང་། སྒྲིག་མི་སྒྲིག (ཐཔེ) ཁོང་

བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཐུདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཎྫོག་

གཉིཥ་ཀྱི་བྫོ་ཟདི་བྷཐུདྷ་མི་བྷཐུདྷ་ཕལ་གེ་དྷྫོ།

ཎྫོ། སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གཞུང་ཐང་མི་

བྷཐུདྷ་བྷྫོང༌། /ཐུཥདྷ་བྷྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུདྷ་བྷྫོང་ཐང་

སེཡ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐགོན་ཟདི་ཐྫོདྷ་གྱི་སྙིང་ནྫོ་ཨིདྷ།

ཟདྲ།

བྷཐུདྷ་ན། /ཐུཥདྷ་ན/ (བ) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཐུདྷ་ཙྫོགཥ། /ཐུཥདྷ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ནའི་

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་

ཙྫོགཥ། (ཁ) ལ་ཕ་ཐང་ཐང་གཞི་རྩ་ཚུ་བྷཐུདྷ་ཏྫོག་

ཟཕཐ་གཝག་འང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ནཥ།

རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོགཥ་ན།

བྷཐུདྷ་ན་སྤུདྷ་ཕཞི། /ཐུཥདྷ་ན་པུཥདྷ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང)

བྷཐུདྷ་རབྷ། /ཐུཥདྷ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཎྫོག་

བ་གོང་བྷ་སྲེག་ཐང༌། རི་ཕྫོང༌། སྤྲེའུ། གླང་ཆེདྷ་

ཎྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་བྷཐུདྷ་རབྷ། མི་

ཕཞི་གིཥ་རྒདྷ་གཝྫོདྷ་ཕརྩི་ཕཀུཡ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་

སེཡ་གྱི་བྷཐུདྷ་རབྷ། (ཐཔེ) གཞུང་ཐང་མི་སེཡ་གྱི་

གདྷཥ་འྫོཐ་ནའི་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་རི་བྷྫོ།

ཕཡ་དྷའི་བྷཐུདྷ་རབྷ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁག་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོའི་རྩ་ཕཡ་བྷཐུདྷ་ན་སྤུདྷ་ཕཞིའི་རི་

ཆེ།

བྷྫོ་སྫོབྷ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
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བྷཐུདྷ་ལཱིགཥ། /ཐུཥདྷ་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ནའི་

བྷཐེཕ་སྐྱུ། /ཐེཕ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གཎྫོཡ་བྷའི་རྩ་ཕཡ་

བྷཐུདྷ་ནའི་བྷཐུདྷ་ལཱིགཥ་ས་གོ་ཐགོ།

ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་གི་བྷགུ་ཎྫོ་གི་ནཡ་རིཥ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

ཟཆབྷ་ཚུར། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷཐུདྷ་ནཥ་ཟེཡཛྷ་ཐ་

རག་ནའི་ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོངབྷ་གིཥ་ཕཎྫོག་ཞིདྷབྷ་རཥ་

བྷཐུདྷ་ལྫོཥ། /ཐུཥདྷ་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཐུདྷ་ནའི་དྷང་

ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཎྫོཡ་བྷའི་བྷཐེཕ་སྐྱུ་ག་བྷདྷྫོ་

རཥ་འང་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་བྷཐུདྷ་ནི་ཅིག (ཁ)

གུ་བྷདྷྫོ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ལྫོཥ། ཆ་ཡྫོགཥ་བྷཐུདྷ་ལྫོཥ། (ཐཔེ)

བྷཐེཕ་ཥྫོཡ་གང༌། /ཐེཕ་ཥྫོཡ་གང/ (མིང) (རྫོང) རག་

ཁོ་གི་ཆ་ཡྫོགཥ་བྷཐུདྷ་ལྫོཥ་ཡ་ཟླ་ཕ་ཨིདྷ།

ནའི་ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་གི་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་གང་གི་ཙཐ་

བྷཐུདྷ་ཕཤེཥ། /ཐུཥདྷ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

གཞི། (ཐཔེ) ལྫོག་གུ་བྷགུ་ལཱི་ཐྫོང་བྷཐེཕ་ཥྫོཡ་གང་དེ་

བྷཐུདྷ་ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷཐུདྷ་ཕཤེཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ་

ཅིག་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

བྷཏྫོ། /ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐབྷཟ་ཥ་མེདྷ་ནའི་ཥ་གོ་

བྷཐུདྷ་གསུབྷ། /ཐུཥདྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་

ཐང་། གཝདྷ་འང་སྫོབྷ་ཐང་། ཕཞང་དྲགཥ།

ལཱིགཥ་རཥ་རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་དྷང་ཟཁོཐ་སྟག་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐནང་བྷཏྫོ།

རྟ་ཁྱི་གསུབྷ།བ་གླང་སྦྲུར་གསུབྷ།བྱི་ཟབྲུག་སྤྲེར་

ར་བྷཏྫོ། གོ་ཥ་བྷཏྫོ། གོང་ཙཐ་བྷཏྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གསུབྷ།པག་ལཱིག་འྫོཥ་གསུབྷ་ཟེཡ་ཕརྩི་ཕའི་བྷཐུདྷ་

(ཐཔེ) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ་ཕའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་

གསུབྷ་ཟེཡ་རྫོའི་ཕཡ་རྐྱེདྷ་འྫོཐ་ན་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐུདྷ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟཐེཕ་ཟཕག་

གསུབྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་གཞཕ་གཞཕ་ཟཕཐ་ཐགོན་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

བྷཏྫོ་སྐར། /ཏྫོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་

བྷཐུཡ། /ཐུཡ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཕཎགཥ་ནི་གི་བྷཐུཡ།

སྐུ་བྷདུདྷ་ཅོག་སྒྲོབྷ་བྷགུཡ་ཤིང་ཟབྲཥ་ཟདེགཥ་ཏེ་

(ཁ) རྟའི་བྷཐུཡ། (ཐཔེ) རྟ་ག་ཡ་བྷཐུཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཕཀར་ཕའི་སྫོཐ་གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་

ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

སྐུ་བྷདུདྷ་གྱི་བྷཏྫོ་སྐར་དྷང་ལཱི་ཤིང་ཟབྲཥ་ལུ་ལ་

བྷཐེ་ཕྫོང༌། /ཐེ་ཕྫོང/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

ཟདུག

ལྔའི་གྲཥ་རཥ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཁ) རག་ནའི་བྷཐེ་

བྷཏྫོ་གང༌། /ཏྫོ་གང/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་ཧབྷ་

ཕྫོང་། རག་ནའི་ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

བྷཐེ་ཕྫོང་ཐང་གུང་བྷཛུཕ་གཉིཥ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་ཟཇར་

(ཐཔེ) ཧ་ན་གི་བྷཐེ་ཕྫོང་ཟདི་སྫོབྷ་ཟདུག

ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཙཐ་གཞི། (ཁ) ཤིང་བྷཏྫོ་

བྷཐེ་ཕྫོངབྷ། /ཐེ་ཕྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐེ་ཕྫོང་ཐང་

གང། སྐུཐན་བྷཏྫོ་གང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ར་

ཟདྲ།

ལའི་རྐངབྷ་ཟདི་བྷཏྫོ་གང་རཥ་འང་ལྷག་ཥྫོ་ནུག
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བྷཏྫོ་གཏུགཥ། /ཏྫོ་ཏུག/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཚུ་

བྷཏྫོ་ཙཐ། /ཏྫོ་ཚེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཕའི་ཙཐ་གཞི།

རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥ་ལཱི་བྷཏྫོ་གཏུགཥ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏྫོ་ཙཐ་རིངབྷྫོ་འྫོཐ་མི་

ཆུང་ཥ་རཥ་ཆེ་ཥཡ་ཐུག་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་

(ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏྫོ་ཙཐ། རྩིག་ནའི་བྷཏྫོ་ཙཐ་ར་

ཟཕཐ་ཐ་ནུག

ཚུ་ཥ་གའྫོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

བྷཏྫོ་ཕ། /ཏྫོ་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐབྷཟ་དྲགཥ་མེདྷ་

བྷཏྫོ་འྫོཡ། /ཏྫོ་འྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རཕ་རྩ།

མི་ཐང་། སྫོབྷ། ཕཞང་ནྫོ། ལུགཥ་ལྫོབྷ་ལཱི་སཕ་

བྷཏྫོ་ཡུག་ཡུ། /ཏྫོ་འྫོ་འྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཕ། གོ་ཥ་བྷཏྫོ་ཕ།

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་བྷཏྫོ་ཡུག་ཡུ། བག་

རྟྫོགཥ་ན་བྷཏྫོ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་

བྷཏྫོ་ཡུག་ཡུ། (ཐཔེ) བག་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

དྷང་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཕ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ཁཛྷ་འང་རྐྱཕ་བྷཥ།

བྷཏྫོ་ཡུག་ཡུ་ཟདུག

བྷཏྫོ་མི་བྷཏྫོ། /ཏྫོ་མི་ཏྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ག་མི་བྷཏྫོ་

བྷཏྫོ་རིབྷ། /ཏྫོ་རིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཕའི་གདྷཥ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་

ཙཐ། (ཁ) བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ། (ཐཔེ) བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་

རཥ་ལཛྷ་བྷཏྫོ་མི་བྷཏྫོ།

གྲྭ་དྷང་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ལུ་ལ་གཥཡན་ཟཛུར་དེཥ།

བྷཏྫོ་མེཐ་ཙཐ་མེཐ། /ཏྫོ་མེ་ཚེ་མེ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་

བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ། /ཏྫོ་རིབྷ་གློཕ་གྲ/ (མིང) (རྫོང)

ཏྫོཕ་ཐང་། ག་མེཐ་གུ་མེཐ། (ཁ) མི་བྷཏྫོ་མེཐ་ཙཐ་

གཙུག་རག་གཞི་རིབྷ་གྱི་སྫོཕ་གྲྭ། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་

མེཐ། (ཐཔེ) མིའི་སྦུག་ལཱི་སྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཏྫོ་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་རཥ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་

མེཐ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྟེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ། /ཏྫོ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཕ་ཐང་

བྷཏྫོ་རིཥ། /ཏྫོ་རིཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཐང་།ལྷ་མིདྷ།དེ་

ཐབྷདྷ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

རཥ་མི་གསུབྷ་གྱི་གདྷཥ། (ཁ) བྷཏྫོ་རིཥ་ཀྱི་གདྷཥ།

གོ་ཥ་བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ། ཥ་ཆའི་བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

བྷཏྫོ་རིཥ་ཀྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་

ན། (ཐཔེ) མིའི་རིགཥ་བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་ཕལ་ནི་ཟདི་ཆོཥ་

ལ་ཕ་དྷང་རཥ་བྷཏྫོ་རིཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ལུ་ལ་ཡ་

ཐང་བྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཕལཐ་ནི་ཟདུག

བྷཏྫོ་ཐབྷཟ། /ཏྫོ་རྨ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཕ་ཐང་ཐབྷཟ་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ། /ཏྫོ་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་དྲགཥ། (ཁ) གོ་

ཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཥའི་

ཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ། ཥ་ཁ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ར་

བྷཏྫོ་ཐབྷཟ། (ཐཔེ) རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཟདི་བྷགུཡ་ཟཛེགཥ་ཆེ་ནུག

ཥའི་བྷཏྫོ་ཐབྷཟ་ཕལ་སྟེ་ཕཎཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།
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བྷཏྫོ་ཥ། /ཏྫོ་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཁ) ར་བྷཏྫོ་ཥ། གོ་

མྱྫོང་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོཐ་ཟདི་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་སྫོབྷ་སང་ཐགོ།

ཟདུག

ཥ་བྷཏྫོ་ཥ། (ཐཔེ) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཟཛེག་

བྷཏྫོང་རྒྱ་ཆེ་ཕའི་ཁཡ་འྫོདྷ་ཎདྷ་འང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

བྷཏྫོ་སི་སི། /ཏྫོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་དྲགཥ། (ཁ)

བྷཏྫོང་ཆུང༌། /ཏྫོང་ཆུང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཆུང་

མི་ལཛྷ་བྷཏྫོ་སི་སི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཟཕཐ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

གཝག་ཟདི་ལཛྷ་བྷཏྫོ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

བྷཏྫོང་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཏྫོང་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐག་སྣང་

བྷཏྫོང༌། /ཏྫོང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མིག་

ཐང་ཕརྩི་བྷཏྫོང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོང་ནི། (ཁ) བྷཏྫོང་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ངེ་གི་

ཡང་གི་སྤུདྷ་ཆ་ལཱི་བྷཏྫོང་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོན་

མིག་ཎྫོ་ཁཡ་མེ་ཎྫོག་ལུ་ལ་བྷཏྫོང་ཅི།

ཨིདྷ།

/ཏྫོང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་

བྷཏྫོང་ཆོཥ། /ཏྫོང་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) མིག་གིཥ་

ས་གོ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལཱ་ཟདི་ང་གིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཐངོཥ་སུ་སྦེ་བྷཏྫོང་ཕ་ཐང་མྱྫོང་ཕའི་ཆོཥ།

ཅིག་བྷ་བྷཏྫོང།

བྷཏྫོང་ཆོཥ་མྱྫོང་ཟགྱུཡ། /ཏྫོང་ཆོཥ་ཉོང་རྗུཡ/ (མིང)

བྷཏྫོང་གྲོར། /ཏྫོང་གྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཏང་སྫོབྷ་སྦེ་

(ཆོཥ) ཚེ་ཟདི་ལཱི་ཕཥགཥ་ཕཥགཥ་ནའི་སྡིག་ནའི་

ཕཙེབྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཏྫོང་གྲོར། གུ་

ཟབྲཥ་བུ་ཚུ་ཚེ་ཐ་ལྫོ་ཡ་མྱྫོང་ནི། (ཁ) རྣབྷ་སྨིདྷ་

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྷཏྫོང་གྲོར། ཝཕཥ་དྲུང་གི་བྷཏྫོང་

བྷཏྫོང་ཆོཥ་མྱྫོང་ཟགྱུཡ། བྷཏྫོང་ཆོཥ་མྱྫོང་ཟགྱུཡ་གྱི་

གྲོར། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་དྷང་རཥ་པཡ་བྷཏྫོང་གྲོར་

རཥ། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་མེཐ་ལྔའི་རཥ་ཕཥག་ན་ཅིདྷ་

བྷཇར་ཚུགཥ།

རྣབྷ་སྨིདྷ་འང་བྷཏྫོང་ཆོཥ་མྱྫོང་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཟཁོཡཛྷ་

བྷཏྫོང་རྒྱ། /ཏྫོང་རྗ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཥཡ་

ཨིདྷ།

ཕཅཟ་ཥཡ་བྷཏྫོང་ཕའི་རྒྱ་ཙཐ། (ཁ) བྷཏྫོང་རྒྱ་ཆེ་ཕའི་

བྷཏྫོང་ཏྫོཥ། /ཏྫོང་ཏྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) མིག་ཎྫོ་གིཥ་

མི། (ཐཔེ) བྷཏྫོང་རྒྱ་མེཐ་ནའི་མི་ཚུ་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་

བྷཏྫོང་ནི་ཐང་རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་གོ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

རཱིང་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

བྷཏྫོང་རྒྱ་ཆུང་ཕ། /ཏྫོང་རྗ་ཆུང་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡྫོགཥ་

བྷཏྫོང་ཏྫོཥ་ཐྫོགཥ་གསུབྷ། /ཏྫོང་ཏྫོཥ་ཐྫོག་སུབྷ/ (མིང)

ཟཕཐ་ཥཡ་ཕཅཟ་ཥཡ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་བྷ་བྷཏྫོང་

(རྫོང) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་ནི་ཐང་། རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་གོ་ནི།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལཱི་བྷཏྫོང་རྒྱ་ཆུང་ཕའི་མི།

དེ་རཥ་སེབྷཥ་ཀྱི་ཐྫོགཥ་ན་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་

བྷཏྫོང་རྒྱ་ཆེ་ཕ། /ཏྫོང་རྗ་ཆེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོགཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བྷཏྫོང་ཏྫོཥ་ཐྫོགཥ་གསུབྷ་ཐང་

ཟཕཐ་ཥཡ་ཕཅཟ་ཥཡ་བྷཏྫོང་བྷཏྫོངབྷ་གི་བྷཥ་
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བྲར་ཕའི་ལ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་བྷཏྫོང་ཏྫོཥ་ཐྫོགཥ་

བྷཏྫོང་ཙཐ། /ཏྫོང་ཚེའེ/ (མིང) (རྫོང) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་

བྷཏྫོང་ཏྫོཥ་དྲདྷ་རུག /ཏྫོང་ཏྫོཥ་གྲེདྷ་རུག/ (མིང) (ཆོཥ)

སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གསུབྷ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་རཥ་ཟཛེབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

རིགཥ་བྷཏྫོང་ཙཐ། (ཐཔེ) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་ཙཐ་

མིག་ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོང་ནི་ཐང་།རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་གོ་

བྷཏྫོང་ཚུར། /ཏྫོང་ཚུཥར/ (མིང) (རྫོང) མིག་གིཥ་

ནི།སེབྷཥ་ཀྱིཥ་དྲདྷ་ནི།གཟུགཥ་ཀྱི་རུག་ནི་ཕཞི་

བྷཏྫོང་ཏངཥ། (ཁ) ཡང་གི་བྷཏྫོང་ཚུར། གཝདྷ་གྱི་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

བྷཏྫོང་ཚུར་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕའི་བ་

བྷཏྫོང་སྣང༌། /ཏྫོང་རྣང/ (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཁཡ་

གཝག་ག་ཡ་ཡང་གི་བྷཏྫོང་ཚུར་མབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

བྷཏྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཝདྷ་གྱི་བྷཏྫོང་སྣང། (ཐཔེ)

བྷཏྫོང་རིགཥ་བྷཏྫོང་ཙཐ། /ཏྫོང་རི་ཏྫོང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་བྷཏྫོང་སྣང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་བྷཏྫོང་

མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་ཙཐ། (ཐཔེ) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་

ཚུགཥ་ནཥ།

རིགཥ་བྷཏྫོང་ཙཐ་སེབྷཥ་ཁཡ་མི་རྐྱཕ།

བྷཏྫོང་སྤང་། /ཏྫོང་ནང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་རབྷ་གྱི་

བྷཏྫོང་རབྷ། /ཏྫོང་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕཅུ་རབྷ་

སྤང་ཕཡ་བ་ཕ། (ཁ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ཀུདྷ་ཕཎགཥ་ཀྱི་ཆ་

ལྔའི་དྷང་རཥ་གསུབྷ་ན་བྷཏྫོང་ཕའི་རབྷ། (ཐཔེ)

ཐང་ཤེཥ་སྒྲིཕ་ཡགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་བྷཏྫོང་སྤང་ཟེཡ་ས་

བྷཏྫོང་རབྷ་གྱི་སྤང་བ་སྤང་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་སྒོབྷ་རབྷ་མི་

ཨིདྷ།

ཏྫོཕ།

བྷཏྫོང་ཕ། /ཏྫོང་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྷཏྫོང་ལཱིགཥ། /ཏྫོང་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོང་ཚུར་

བྷཏྫོང་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་བྷཏྫོང་ལཱིགཥ་མབྷ་ཅིག་ལཱི་

བྷཏྫོང་ཕ་ཐྫོདྷ་ལྡདྷ། /ཏྫོང་ཛྷ་ཐྫོཥདྷ་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཞི་ཕཝག་སྟེ་བྫོ་ཏག་གཅཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཐང་། བབྷ། དེ་རཥ་བྷཏྫོང་གྲོར་ཚུ་

བྷཏྫོང་ཥག་ཥ། /ཏྫོང་ཥ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཏྫོང་ནི་

བྷཇར་ཕ་མབྷ་གྱིཥ་ཡང་རྒྱུཐ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྡིག་སྒྲིཕ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་

ཚུ་ཐག་ཚུགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཥག་ཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ང་གིཥ་བྷཏྫོང་ཥག་ཥ་ཡ་ཟཕཐ་

བྷཏྫོང་མི་བྷཏྫོང༌། /ཏྫོང་མི་ཏྫོང/ (མིང) (རྫོང) མིག་

ཡི།

གིཥ་བྷཏྫོང་ག་མི་བྷཏྫོང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ར་རྒྱཕ་

བྷཏྫོང་གཥར། /ཏྫོང་སེར/ (མིང) (རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་

ཀྱི་མི་ཟདི་རྒྱང་ཤེར་ཕཙུགཥ་ཏེ་བྷཏྫོང་མི་བྷཏྫོང་

སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གངཥ་རི་ཟདི་རཥ་ཕལཛྷ་ཐ་

ཕལ་གེ།

བྷཏྫོང་གཥར་ཆེ་ཕཥ།

བྷཏྫོངཥ། /ཏྫོང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) དྷབྷ་བྷཁའི་
ཐབྱིངཥ་ཐང་རྒྱ་ཁྱོདྷ།
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/ཏྫོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཀྱག་

ཏགཥ་ཆཥ། /ཏཟ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཁ) གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་

ནིའི་ཏགཥ་ཤིང་ཐང་། སྐེཐ་ཏགགཎགབྷ།འུ་དུང་ར་

བྷཏྫོངཥ། (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ཟདི་གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་བྷཏྫོངཥ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ར། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཏགཥ་ཆཥ་ལུ་

ཕཀར་ཏེ་ཡ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

བྷཏྫོཛྷ། /ཏྫོའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཏཐ། /ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་

(ཐཔེ) བྷཏྫོཛྷ་ཕཅགཥ་ཐབྷཟཛྷ་ཐཀྲུབྷཥ།

འྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) གཎབྷ་ཟདི་ངེ་གི་སེབྷཥ་ཁཡ་ལཱི་ཟཏཐ་

བྷཏྫོར་ཕལགཥ། /ཏྫོཥར་ལཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་

ནཥ།

ཉེཥ་ན་བྷ་གཥང་ནཡ་བྫོ་ཐགྱོཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་སཕ་

ཟཏཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཐེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་པཡ་ཟབང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྡིག་ན་འྫོཐ་

ཀྲིག་ཀྲི། ཟྫོཥ་ཟཕཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་

ན་ཅིདྷ་ཕཏྫོར་ཕལགཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

མིའི་བྫོ་ཟདི་ཟཏཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

བྷཏྫོར་རྫོ་ཕལགཥ། /ཏྫོ་རྫོ་ལཟ/ (བ) (ཆོཥ) ཡང་

ཟཏཐ་ན། /ཐེ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཏཐ་ཐང་

གིཥ་ལཱ་ཞྫོགན་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་

ཟདྲ།

ཕལགཥ་ན་ཕུར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྡིག་ན་ཟཕཐ་

ཟཏཕ། /ཏཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟཛིང་ནི། (ཁ)

ཟཕཐཛྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་བྷཏྫོར་རྫོ་ཕལགཥ་ཐགོན་

མི་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ། གླང་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གླང་

ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ང་ཕཅཥ་ལཐབྷྫོ་ཕལ་སྟེ་འྫོཐ།

ཟཏག /ཏཟ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནི།

/ཏཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་ནི།

(ཁ) ཏགཥ་ཟཏག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཟཏག་བྷཁདྷ་གྱིཥ་

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་བྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཟཏཕ་ནི་ཟཕཐ་

/ཏཟ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕྱེ་ཟཏག་ནི། (ཁ) ཕྱེ་

/ཏཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རྩིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཁ་

ཏགཥ་ཟཏག་ཐྫོ།

དེཥ།

ཟཏག་ཐྫོ། (ཐཔེ) རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་ཕྱེ་ཟཏག་ཐྫོ།

ཕསྫོབྷ་ནི། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷའི་རྩིཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁ་ཟཏཕ་

བྷཁདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཏཕ་ནི་རྒྱག་ནི། /ཏཕ་ནི་རྗཟ་ནི/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་

ཟཏག་བྷཁདྷ། /ཏཟ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཏག་
ཟཏག་བྷཁདྷབྷ།

/ཏཟ་ཁེབྷ/ (མིང)

ཐྫོ།

(རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་

ཚུདྷ་བྷ་ཟཆབྷཥ་ནཡ་ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཟཛིང་

ཏགཥ་ཟཏགཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཏག་བྷཁདྷབྷ་

ནི། (ཐཔེ) ཟཏཕ་ནི་རྒྱག་ནི་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་

གིཥ་བུ་ཡཥ་གོ་ཅིག་ཟཏག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟྫོང་།
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ཟཏཕ་མི། /ཏཕ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་མི་

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གཐདྷ་ཐིང་སྟེ་ཕཝག་

ཐང་ཟཛིང་མི། (ཐཔེ) ཁ་མ་སྫོཕ་ཁང་དྷང་ཟཏཕ་མི་ག་

ནུག

ཨིདྷ་སྫོ?

/ཐིང/ ༢.གཞི་ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཆཡ་

ཟཏཕ་རྩྫོཐ། /ཏཕ་མྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་ནི་ཐང་

གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཞི་ཕཀྲབྷ་ནི། (ཁ) གཐདྷ་

མིའི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ཟཏཕ་རྩྫོཐ་རྩ་རཥ་ཟཕཐ་ནི་

ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་ཐིང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རྩྫོཐ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐིང་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་གཎང་

མི་ཟྫོང་།

ཐིང་ཐིངབྷ། /ཐིདྷ་ཐིབྷ/ (ཁྱཐ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཐདྷ་

ཟཏཕ་ཟཛིང༌། /ཏཕ་རྫིང/ (མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་ནི་ཐང་

ཐིང་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཁ) གཐདྷ་ཐིང་ཐིངབྷ། (ཐཔེ)

ཟཛིང་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

གཐདྷ་ཟཐིང་ཟཐིངབྷ་མེཐ་ནཡ་རྩ་ཕཡ་སྫོཐ་བྷ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཐང་། ཐབྷག་གི་ཟཏཕ་

ཚུགཥ།

ཟཛིང་། (ཐཔེ) ཐབྷག་གི་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ཕའི་

/ཐིདྷ་ཐིབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཆཡ་གཞི་ཐིང་ཙཡ་

སྐཕཥ་ལཱི་མི་སེཡ་ཐང་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཐཀཟ་ངར་

ཙཡཛྷ། (ཁ) ཟཆཡ་གཞི་ཐིང་ཐིངབྷ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་

ཟཏཕ་ཥག་ཥ། /ཏཕ་ཥ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཏཕ་ནི་

ཟཐིཕ། /ཐིཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྤྲིདྷ་ཐང་དུཐ་ན་

ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

གཞི་ཐིང་ཐིངབྷ་མེཐ་ནཡ་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི།

ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གླང་ཟཏཕ་ཥག་ཥ།

གིཥ་སྤུཡ་ནི།

ཐབྷག་ཟཏཕ་ཥག་ཥ། (ཐཔེ) ཏང་དྷང་ལཱི་གླང་

ཟཐིཕཥ། /ཐིཕ/ (མིང) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཐིཕ་ཐང་

ཟཏཕ་ཥག་ཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟདྲ།

ཟཏཕབྷྫོ། /ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང) སཐ་ཕཎགཥ་ཐང་

ཟཐིབྷ། /ཐིབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་དྷང་ཟཇིབྷ་

ཕུང་། (ཁ) ཟཏཕབྷྫོ་ཟཙྫོར་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

ནི། (ཁ) ཆུ་དྷང་ཟཐིབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྫོ་སྫོབྷ་

གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཟཏཕབྷྫོ་ཟཙྫོར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཅིག་ཆུ་དྷང་ཟཐིབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟཏཕབྷྫོ་ཟཙྫོར། /ཏབྷ་ཙྫོཥར/ (མིང) (རྫོང) སཐ་

ཟཐུ། /ཐུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕསྒྲོབྷ་ནི་

ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་ནི་ཐང་། ཕུང་ཟཙྫོར་ནི། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་

ཐང་། (ཁ) ཤིང་ཟཐུ་ནི། ཏི་རཱི་ སྟཡ་གུ་ཟཐུ་ནི་ར་

ཐག་མེཐ་ནཡ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཟཏཕབྷྫོ་ཟཙྫོར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་མི་ག་ཡ་རི་

ཐིང༌། /ཐིང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་

ཁ་རཥ་ཤིང་ཟཐུ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕརྐྱང་ནི་འང་དྷ་གཞིཕ་ནི། (ཁ) གཐདྷ་ཟཐིང་
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/ཐུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རག་ནཡ་ལུདྷ་

ཟཐུང་སདྷ། /ཐུང་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁུ་ཕ་སྦེ་ཟཐུང་

ནི། (ཁ) གོ་ར་ཟཐུ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་རཥ་

ནིའི་སདྷ། (ཐཔེ) དྷཐ་ར་ལཱི་ཅིག་ལཱི་སདྷ་ཁང་དྷཥ་

ཏི་རཱི་ཟཐུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟྫོངཥ་ཡི།

རཥ་ཟཐུང་སདྷ་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟཐུ་ཟཐུཛྷ། /ཐུ་ཐུའུ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟཐུངཥ། /ཐུང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཐུང་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒྲོབྷཥ་ཕསྒྲོབྷཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ཟཐུ་

(ཁ) ཇ་ཟཐུངཥ་ཡི། ཆང་ཟཐུངཥ་ནུག (ཐཔེ) མི་ཚུ་

ཟཐུཛྷ། སྟཡ་གུ་ཟཐུ་ཟཐུཛྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟཐུ་

ག་ཡ་ཆང་ཟཐུངཥ་ནུག

ཟཐུཛྷ་ཚུ་ག་ཡ་སྐབྷ་ཥྫོ་ནུག

ཟཐུཐ། /ཐུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཐུཐ་

ཟཐུ་ཟཐུཛྷ། /ཐུ་ཐུའུ/ ༢. (མིང) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལུདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཏག་ནའི་ཟཐུཐ། སྐུཐ་ནའི་ཟཐུཐ།

ལུདྷབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཉེཡ་ཁུག་དྷང་རཥ་

ཟཐུཥ། /ཐུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཏི་རཱི་ཟཐུ་ཟཐུཛྷ་ཚུ་ག་ཡ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ནུག

ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཐུཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ཟཐུང༌། /ཐུང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཇ་

ཐ་རིཥ་ལཱ་དེབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཕ་གིཥ་ཟཐུཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཐུང་ནི། (ཁ) ཇ་ཟཐུང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

/ཐུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙཕ་བྷ། (ཁ) ཆང་གི་ཟཐུཥ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཆུ་ཟཐུང་དེཥ།

ཟགྱེཐན་གི་ཟཐུཥ། གླ་ཆའི་ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཟཐུང་ཆུ། གྲོང་གསེཕ་ཀྱི་ཟཐུང་ཆུ། (ཐཔེ) གཡུཥ་

ཁབྷ་ཎྫོ་རུ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཟཐུང་ཆུ། /ཐུང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ཆུ། (ཁ) ཁྲོབྷ་གྱི་

ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་གླ་ཆའི་ཟཐུཥ་སྦེ་རྫོག་བྷ་

སྒོ་དྷང་རཥ་པཡ་ཟཐུང་ཆུ་ཕཎྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐགོན་ཟདི་

ཟཐུཥ་མི། /ཐུཥ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་

གར་ཆེ།

ཆོཐ་ནའི་ངོ་ཙཕ། (ཁ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཟཐུཥ་མི། ཡིག་

ཟཐུང་ཆོག་ཆོ། /ཐུང་ཆོ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཐུང་ནི་ལཱི་

ཙང་གི་ཟཐུཥ་མི། (ཐཔེ) མི་སེཡ་གྱི་ཟཐུཥ་མི་ག་ཡ་

གྲ་སྒྲིག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆུ་ཟཐུང་ཆོག་ཆོ། ཇ་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་བྫོདྷ་ནུག

ཟཐུང་ཆོག་ཆོ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ཇ་ཟཐུང་ཆོག་ཆོ་

ཟཐུཥ་མི་ཟཐུཥ། /ཐུཥ་མི་ཐུཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཐུཥ་

འྫོཐ།

ག་མི་ཟཐུཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གླ་ཆ་དེ་གིཥ་

ཟཐུང་ཟཕྲྫོ། /ཐུང་ཋོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐུང་ཟཐུང་བྷའི་

ཟཐུཥ་མི་ཟཐུཥ་ཕལ།

ལྷག་ཟཇོག (ཁ) ཇ་ཟཐུང་ཟཕྲྫོ། ཆང་ཟཐུང་ཟཕྲྫོ།

ཟཐུཥ་ལྫོཡ། /ཐུཥ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཙགཥ་ཁ་བྷ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་ཞ་ཟཕྲྫོ་ཐང་ཟཐུང་ཟཕྲྫོ་ཚུ་གཝདྷ་ལཱི་

ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཡང་གི་ཟཐུཥ་ལྫོཡ། གཝདྷ་གྱི་

བྱིདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཐུཥ་ལྫོཡ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་
ཟབྱུང་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
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ཟཐེང༌། /ཐེང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

ཟཏྫོདྷ་སྒོ། /ཏྫོཥདྷ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཏྫོདྷ་ཥའི་སྒོ།

རྐངན་ཝཛྷ་ཟགྱོ་ནི།

(ཁ) ཐབྷག་གི་ཟཏྫོདྷ་སྒོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟཏྫོདྷ་སྒོ་

/ཐེང/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཝཛྷ་ཟགྱོ་སྟེ་སྐྱོདྷ་

ཟདི་གའཥ་ཁ་ཐུག་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཟཏྫོདྷ་ཟཆབྷ། /ཏྫོཥདྷ་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཐང་

ཟཐེང་ཅིག་ཟདུག

ཝཕཥ་ཁྲ་ཚུ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐའི་ལིའུ། (ཐཔེ)

ཟཐེདྷ། /ཐེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏགན་

ཁོ་གིཥ་ཟཏྫོདྷ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལིའུ་ཟཇཟ་ཡ་ཟཇཟ་

ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ) ཏགན་ཟཐེདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་

ཕཥ།

རིཥ་པྫོ་རྒཥ་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཤིང་

ཟཏྫོཕ། /ཏྫོཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རག་ནཡ་ཟབྫོཡ་

ཟཐེདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ནི། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟཏྫོཕ་ནི/ཐྫོ། གོ་ཥ་ཟཏྫོཕ་ནི/ཐྫོ།

ཟཐེདྷ། /ཐེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྐཐ་

(ཐཔེ) ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟཏྫོཕ་

ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ) སྐཐ་ཟཐེདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ནིའི་གོ་སྐཕཥ་འྫོཐ།

ཟདི་གིཥ་སྐཐ་ཧེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

ཟཏྫོབྷ། /ཏྫོབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷགོ་ཟཁོཡ་ནི།

ཟཐེཕ། /ཐེཕ/ (མིང) (རྫོང) ལྷག་ལཱིཥ། (ཁ) གོ་ར་

(ཁ) བྷགོ་ཟཏྫོབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ག་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་

ཟཐེཕ། ཏི་རཱི་ཟཐེཕ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟཐེཕ་

ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ག་ཡ་བྷགོ་ཟཏྫོབྷ་ཐྫོ།

ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟཏྫོབྷ་ཟཏྫོབྷ། /ཏྫོབྷ་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་ཏྫོཕ་ཏྫོ་

ཟཏྫོདྷ། /ཏྫོཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟབྱུང་ནི། (ཁ)

ཐང་ཟདྲ།

ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་རཥ་མི་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་

ཟཏྫོབྷ་མི་ཟཏྫོབྷ། /ཏྫོབྷ་མི་ཏྫོབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷགོ་

ཐྫོ།

ཟཏྫོབྷ་ག་མི་ཟཏྫོབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་

/ཏྫོཥདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དྷང་དྷ་རཥ་ཕྱི་ཁ་

བྷགོ་ཟཏྫོབྷ་མི་ཟཏྫོབྷ་ཙཡ་ཅིག་ཕལ་གེ།

མིག་ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོང་ཥཡ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ།

ཟཏྫོབྷཥ། /ཏྫོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཏྫོབྷ་ཐང་

(ཐཔེ) ཟཐབྷ་རཕ་དྷང་རཥ་ཆུ་ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ།

ཟདྲ། (ཁ) བྷགོ་ཟཏྫོབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་ག་ཅི་
ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་བྷགོ་ཟཏྫོབྷཥ་ནུག
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༼ད༽
ཐ། /ཐ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་རཥ་ཕརྒར་ཥངཥ་མི་རྒྱཥ།

སྐྱེཥ་གདྷཥ་ལྕེའི་རྩེ། མིང་གཞིའི་བྷྫོ། སྔོདྷ་ཟཇུག་

རྗེཥ་ཟཇུགབྷགོ་ཅདྷ། ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྫོཡ་ཕ་

ཕཅུ་གཅིག་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་

ཐ་རྐྱང༌། /ཐ་ཅང/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་།

གི་བྷ་ནིང་། རྗེཥ་ཟཇུག་པྫོ། དྷ་ཡ་ར་གསུབྷ་གྱི་

མེཐ་ནའི་མིང་གཞི། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

བྷཏཟ་བྷཡ་ཏྫོཕ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) ཐ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་

ཐ་ཟདི་ཐ་རྐྱང་ཨིདྷ།

ཥྫོ་བྷ་ཥྫོའི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཕཝགན་ཅིག་ ཁའི་བྷ་བྷཆུ་

ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་ཅི་ང་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཁ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྕེའི་རྩེ་ འ་

ཐ་ཅི། /ཐ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཉེ་ཕའི་དུཥ་ཟཐཥ་ནའི་

བྷཡ་པཕ་གཎངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་

ཐ་ལ། /ཐ་ཎ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་ལྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཐ་

ཡ་ནཱ་ལཱི་ཐ་ལ་ཡ་ལྫོག

ཟདི་ཎ་སྡེ་དྷང་འྫོཐ།

ཐ་ལ་ཕ། /ཐ་ཎ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཥ་ན་ཐང་བྷ་

/ཐ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐ་ལྫོ་

ཟྫོངཥ་ནའི་ཕཡ་དྷ་གི་དུཥ། (ཐཔེ) ཐ་ལ་ཕ་གི་ཡི་གུ་

ཞ། ཐ་འཡ་རྫོངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་ ཁྱོཐ་

ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་དྷང་ཡ་སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་

ཡ་ཉི་བྷའི་ལྫོ་ཟཕཐ་ཕཡ་འཡ་ཥྫོང་།

འང་ཟཇུག་མི་ཟཏྫོཕ།

/ཐ/ ༣. (གྲོགཥ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བ་ཚིག་གི་

ཐ་ལ་ཡང་། /ཐ་ཎ་ཡ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་ལྫོ་ཡ་ཐང་

ཚིག་གྲོགཥ། (ཁ) ཟཕཐ་ཐ་གེ། ཟཕཐ་ཐ་ཟྫོང།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐ་ལ་ཡང་ང་ཟཕཐ་ཥཡ་ཟྫོང་གདྷང་།

ཟཕཐ་ཐ་ནུག ཟཕཐ་ཐ་ཡི། ཟཕཐ་ཐ་ཤིག་ར་

/ཐ་ཎ་ཡ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཇིགཥ་སྐུར་ཟཕཐ་ཕའི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ ངེ་གི་སྐོཡ་རཥ་ག་ཡ་

ཚིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐ་ལ་ཡང་ ངེའི་རག་ན་རཥ་རུག་

ཡྫོགཥ་ལཱི་སཕ་ཐ་ནུག

ནི།

ཡི་གུ་དྲིཥ་ཐ། བྫོ་སཕ་ཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཐ་ལྫོ ་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་ན་ཅིདྷ་ཤུར་རཥ་ཡང་ལཱི་

/ཐ/ ༤. (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། (ཁ)

ཐ་ལྫོ། /ཐ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཉེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཁྱོཐ་ཡ་བྫོ་བྷ་སཕ་ནཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐ།

པདྷ།

/ཐ/ ༥. (གྲོགཥ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ།

ཐ་ལྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ། /ཐ་ཎྫོ་ཚུཥདྷ་ཙྫོཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་

(ཁ) མེ་ཟཕུཛྷ་ཐ་དུ་ན་ཟཏྫོདྷ། སྦྱིདྷ་ན་གཎངབྷ་ཐ་

ཙྫོཐ་ཧེ་བྷ་རཥ་ཐ་ལྫོ་ཕཡ་གྱི་ཡུདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆོཥ་

(ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཕསྒུགཥ་སྫོཐ་ཅི།
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ཐ་ལྫོ་འང༌། /ཐ་ཎྫོ་འང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐ་ལྫོ་

ཡཕ་ཟབུབྷ་ཐ་ན་ཟདི་ལྷགན་ཟཇབྷ་ནཥ།

ཐ་ལྫོ་འང་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་བྷ་ཟགྱོ་ཕཥ།

ཙྫོཐ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གི་ཕཡ་དྷ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཐ་ཕཡ། /ཐ་ཕཡ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རཥ་ཐ་ལྫོ་ཚུདྷ་

ཐ་ལྫོ་ཡ། /ཐ་ཎྫོ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཤུར་བྷ་

ཐ་བྱེཐ། /ཐ་བྱེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཐང་ལྕོགཥ་

མེདྷ་ནཡ་ དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་

གྲུཕ་འྫོཐ་མེཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་ག་

ཆ་ཁྱཕ་ཐ་ལྫོ་ཡ་ནཱ་ལཱི་ཟཁྱིཐ་ལྫོག

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐ་བྱེཐ་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐ་དྲག /ཐ་དྲཟ/ (མིང) (ཆོཥ) རྗེཥ་ཟཇུག་ དྷ་ཡ་ར་

/ཐ་བྱེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་འྫོཐ་མེཐ་སྟྫོདྷ་

གསུབྷ་གྱི་ཤུར་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་འང་ཟཇུག་ཐ། (ཐཔེ)

ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཐ་བྱེཐ་མིདྷ་ཟདུག

ཐ་དྲག་ཅདྷ། /ཐ་དྲ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐ་དྲག་ཏྫོཕ་

ཕཟུང་ཕའི་ཚིག (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་

ཐ་དྲག་གི་ཟཇུག་ཚུར་ངོ་བྷ་ཡ་ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་ཨིདྷ།

ཐ་ཟཕཐདྷ། /ཐ་རྦེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ངེཥ་ནཡ་

ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) དྷ་ཡ་ར་གསུབྷ་ལཱི་ ཐ་དྲག་ཅདྷ་

ལཱི་དྷ་གེ།

གྱི་ཡི་གུ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཐ་ཙྫོཐ། /ཐ་ཙྫོཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཐཥ་ན་ཐང་བྷ་

ཐ་སྡེ། /ཐ་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་སྡེ་ཙདྷ་

ཟྫོངཥ་ནའི་ ཐ་ལྫོ་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་ཕཟུང་ཕའི་ཚིག

ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཐབྱེཛྷ་ཐ་གི་ཐའི་ཙདྷ་ན། (ཐཔེ) ཐ་སྡེ་དྷང་

(ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཐ་ཙྫོཐ་ཅིག་ཁཡ་ ང་ཕཅཥ་ཚུ་ག་

ལཱི་མིང་ཚིག་བྷང་ཡ་བྷང་ནཥ།

ཡ་ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ནི།

ཐ་དྷཥ་ཕཟུང༌། /ཐ་ནཱུ་ཕཟུང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་རིཥ་

ཐ་ཡང༌ཟདི། /ཐ་ཡང་རྡི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཙབྷཥ་ཙྫོཐ་

རཥ་ཟགོ་ཕཟུང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་དྷཥ་ཕཟུང་

ཕཟུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་ཡང་ཟདི་ཆང་སྤང་ཕཝགན་

སྟེ་ཇི་སྲིཐ་བྷ་སྟྫོང་གི་ཕཡ་ ཕསྟདྷ་ན་ཡུདྷ་རིང་

དྲག་ཟྫོང་།

གདྷཥ་ནཡ་ལྫོག

ཐ་རིཥ། /ཐ་རི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུར་

ཐ་ནི། /ཐ་ནི/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐནི་ཐང་ཟདྲ།

བྷའི་ཕཡ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཉིདྷབྷ་ཟདི་

ཐནི། /དཱདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཐ་ལ་ཕའི་ཟཐཥ་ན་

ཐནར་གྱི་ཉིདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཐང་བྷ་ཟྫོངཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་ལཱ་དེ་

ཐ་རིཥ་རཥ། /ཐ་རི་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་

གིཥ་ ཐནི་ང་ཡ་འང་ལཱ་ཁག་གཎང་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཟུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་

ཐ་ན། /ཐ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཕའི་གསུང་ཡཕ་ཐང་

ཟགོ་ཕཙུགཥན་ཨིདྷ།

ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་གོ་

ཐ་རཱིང༌། /ཐ་རཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོག་སྟེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རིབྷ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཀ་རྟགཥ། (ཐཔེ) གསུང་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐ་རཱིང་ཕལར་ཏེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
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ཐ་རཱིང་ཡ། /ཐ་རཱི་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོག་སྟེ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་

རྫོ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་ཟབྱུང་བྷ་ཕཅུག་ཅིག

སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཆེ་ནུག

དྲྫོ་ན་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ང་ཡ་ཐ་ཥག་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐ་རཱིང་ཡ་ཕྱི་རྒྱར་ལཱི་ཟགྱོ་ནིའི་གོ་

ཐ་ཥག་དྲྫོ་ན། /ཐ་ཥ་གྲོ་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཉིབྷ་ཟདི་ཁའི་

ཐ་རུཥ། /ཐ་རུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐཕཥ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ་

དྲྫོ་ན་ས་ཥག་སྟེ་ཕསྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ནཡ་ཥྫོང་ཡི།

སྟྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རཥ་ཐ་རུཥ་

ཋ་བྷ་རཱི། /ཋ་བྷ་རཱི/ (མིང) (ལུགཥ) ཋ་རཱི་ཐང་ཟདྲ།

སྐཕཥ་ཅིག་བྷཁཥན་ལུ་ལ་ཡ་ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ།

ཋ་རཱི། /ཋ་རཱི/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱུ་ཕ་ཥྫོ་ཐང་མདྷ་ཐདྷ་

ཐ་རུཥ་ཁབྷཥ། /ཐ་རུ་ཁབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུདྷ་བྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ གའཥ་

རིངབྷྫོ་ཅིག་གི་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ངོཥ་ཕཟུང་

གའྫོདྷ་གཉིཥ་ ཀོཛྷ་གིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཕསྐྲོགཥ་ནའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཁབྷཥ་ ང་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་

གཥང་སྔགཥ་ནའི་ཡྫོར་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཋ་བྷ་རཱི་ཟདི་

ཕརྩྫོདྷ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

ཐནཟ་ཕྫོ་ཐནཟབྷྫོ་ཚུ་གི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐ་རུཥ་ཁབྷཥ་ཅིག་ཁཡ། /ཐ་རུ་ཁབྷ་ཅི་ཁ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཌཱ་ཀི། /ཋ་ཀི/ (མིང) (ལུགཥ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐང་

ཉེ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག་ངོཥ་ཕཟུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་

ཟདྲ།

རུཥ་ཁབྷཥ་ཅིག་ཁཡ་ ཆཡན་ཡ་རྐྱཕ་སྫོཐ་ཅི།

ཌོམྦྷི་ན། /ཌོབྷ་་་ན/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་གྲུཕ་

ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན། /ཐ་རུ་དྷང་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཉེ་ཕའི་

ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཕཅུ་རྩ་ཕཞི་རཥ་ཅིག་གི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ)

དུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་གི་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཡུདྷ། (ཐཔེ)

གྲུཕ་ཆེདྷ་ཌོམྦྷི་ན་ཟདི་བྷཆོག་ཐང་བྷཐུདྷ་བྷྫོང་གི་

ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ ཧ་ལཱི་ཚུ་གའྫོག་བྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་

ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ནའི་སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

ཁག་རྐྱཕ་དེཥ།

ཐག /ཐཟ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཐག་གི་ཐྫོདྷ་

ཐ་རདྷ། /ཐ་ལུདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གདྷ་རྒྱའི་ཡི་གུ་ར་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྒྲིཕ་ན་ཐག་ནུག/ཅི།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཀྱི་ཚིག (ཐཔེ) ཐ་རདྷ།

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཟདི་ ཧེ་བྷ་

གདྷབྷ་རྫོ་ལཱིག་རྫོ་ལཱི་ཕཞྫོ་ཕའི་གདྷ་རྒྱ་ཟདི་ལཱི་ཆ་

རཥ་སྒྲིཕ་ན་ཐག་ནུག

ཕཝག་ཐགོ།

/ཐཟ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཐག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཐ་རབྷ། /ཐ་རབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རདྷ་ཐང་ཟདྲ།

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཡི་གུའི་སྡེཕ་ཐག་ནུག

པཡ་ལཕ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་ཕཟུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་

༣ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གོ་རའི་དྲེག་ན་ཐག་ནུག་

ཐ་རཥ་པཡ། /ཐ་ལུ་པཟ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རིཥ་རཥ་

/ཐཟ/ ༣. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཐག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

རཥ་པཡ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ་ས་རུ།

ག?

ཐ་རྫོ། /ཐ་རྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཅི་གི་རྫོ། (ཐཔེ) ཐ་

/ཐཟ/ ༤. (བྷང་ཚིག) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ་རཥ་
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ལྷག་ནའི་བྷང་ཚིག (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཕ་དེ་ཐག་ཥངཥ་

ནུག

ཐག་ཕཅོཥ། /ཐག་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཆ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཐག་སྣང་

ནི་ཅིག (ཁ) ཡི་གུ་ཐག་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི། ལཱ་ཐག་

ཐག་སྣང་སྐྱེཐ། /ཐཟ་རྣང་ཀེའེ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ལ་

རྒྱཥ་རྒྱུ།

/ཐཟ་རྣང/ ༢. (མིང) (རྫོང) བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་ཕའི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཧེ་བྷ་ཕ་དྲགན་སྦེ་ཟཏཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་

ཟདུག

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་

ཙ་ཧིང་ཙའི་སྒོ་རཥ་གཝདྷ་ལཱི་བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐག་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕའི་ཟདུ་ཤེཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) ཐག་སྣང་ཕསྐྱེཐ་

ཐག་ཆ། /ཐག་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཧིང་

ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་

ཥང་ཥ་གི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་ཐག་ཆ་འྫོཐ་མེཐ་

ཁོང་ཡའི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་ཐག་སྣང་སྐྱེཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་

ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཨིདྷ།

ཐག་ཆ་རྐྱཕ། /ཐག་ཆ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐག་སྣང་ཕསྐྱེཐ། /ཐཟ་རྣང་ཀེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཞུདྷ་ཐག་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཐག་སྣང་སྐྱེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐག་སྣང་ཕསྐྱེཐ་ནི/

ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཐཟ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་

ནུག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་ཐག་སྣང་

ཧིང་ཥང་ཥ་ཐང་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཀི་དེཕ་ཟདི་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཐག་ན། /ཐཟ་ན/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྐྱོདྷ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཐཟ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་མེཐན་ཐང་

(ཐཔེ) ཐག་ན་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ།

སྤུཥ་ཙཐ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

/ཐཟ་ན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐག་ན་ཅིག་ཐང་ཟདྲ།

ཐཔེ་ཆའི་ཟགྲེར་ན་ཚུ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕལཐ་གདྷང་

ཐག་ན་ཅིག /ཐག་ན་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཐག་སྣང༌། /ཐཟ་རྣང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་རྣབྷ་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་མི་ཐག་ན་ཅིག་ཟྫོངཥ་ནུག

དེཥ།

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་ཡ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ནཡ་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ། (ཁ) རྣར་ཟབྫོཡ་ན་ཚུ་གིཥ་

ཐག་ན་གཉིཥ་ལྡདྷ། /ཐག་ན་རྙི་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་

ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་ལཱི་ཕྱི་སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཥ་རྫོ་རི་

བྷྫོངཥ་ནའི་སྒྲིཕ་ན་ཐག་ན་ཐང་། ཤེཥ་བའི་སྒྲིཕ་ན་

བྲག་ག་ཡ་ཞིང་ཁབྷཥ་ཐང་། དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་

ཐག་ན་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་

ཅདྷ་ཆ་བྷབྷ་ལྷ་ཐང་ལྷ་བྷྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་མི་ལཱི་སཕ་

ཟཔང། (ཐཔེ) ཐག་ན་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་ངོ་ཕྫོ་ཥངཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐག་སྣང་ལཱི་ ཟཁོཡ་ཕའི་ཆོཥ་

རྒྱཥ་ཨིདྷ།

ག་ཡ་མི་རྟག་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷབྷ་སྦེ་གཟིགཥ་

ཐག་ན་ཥ་གསུབྷ། /ཐག་ན་ཥ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡.
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བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཥ་ཕརྒྱཐ་ན་མི་གའྫོ་ཕ་ཐང།

ཐག་ཡིག་ཞ་བྷ་ཎྫོག /ཐཟ་ཡི་ཞ་བྷ་ཎྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ་ཕཅུ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་སྤྲིདྷ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ཐག་ན་ཥ་

ཆོཥ་སྐྱོང་ཕཞང་ནྫོ་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཐག་ཡིག་ཅིག

༢. ཥ་ཐགུ་ན་ལུགཥ་ནའི་བྫོ་གྲོཥ། ༣. དེ་རཥ་

དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་དྲུག་ནའི་དྷང་ལཱི་ཝ་ལཱི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་

གསུབྷ་དྷང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་

(ཐཔེ) མིང་ཚིག་ཐྫོདྷ་གསུབྷ་ཤེཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐག་

ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

ཡིག་ཞ་བྷ་ཎྫོག་ཟདི་ལྷཕ་ཐགོ།

ཐག་ནའི་ཁབྷཥ། /ཐག་པི་ཁབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐག་

ཐག་ཥ། /ཐག་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤེཥ་བའི་སྒྲིཕ་ན་ཕྲ་

ནའི་ཞིང་ཐང་ཟདྲ།

ཞིང་ཕྲ་ཕ་ཚུ་ སྤྫོང་ཕཡ་བྱེཐ་ན་བང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཥ།

/ཐག་པི་ཁབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཐངུར་ཆུ།

ཐག་ནའི་ཥ། /ཐག་པི་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐག་ནའི་ཞིང་

(ཐཔེ) ཐག་ནའི་ཁབྷཥ་ཟདི་དུག་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཁབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

/ཐག་པི་ཁབྷ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) དྷ་ཏྫོཥ།

ཐག་ཥ་གསུབྷ། /ཐག་ཥ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐག་ན་

ཐག་ནའི་ཞིང༌། /ཐག་པི་ཞིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐག་ནའི་

ཥ་གསུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཔགཥ་ན་རྗེ་ཕཙུདྷ་

ཞིང་ཁབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཟདི་ཐག་ན་ཥ་གསུབྷ་གྱི་

ཐག་ནའི་ཞིང༌ཁབྷཥ། /ཐག་པི་ཞིང་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང)

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་

ཐག་སེར། /ཐག་སེར/ (མིང) (ཆོཥ) ཐག་སེར་རྐྱཕ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་གདྷཥ་ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་ཐང། ཞངཥ་

ཐང་ཟདྲ།

བྷཐྫོག་ཐནར་རི། བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐག་སེར་རྐྱཕ། /ཐག་སེར་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་

(རྫོང) ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེཥ་ཏེ་སྐྱོདྷ་རྩ་རཥ་

ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ཕཞུགཥན་ཨིདྷ།

མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཐག་སེར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག

ཐག་ཙཡ། /ཐག་ཙཡ/ (མིང) (རྫོང) འྫོངཥ་སུ་

(ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་དེའི་སྐོཡ་རཥ་ཐག་སེར་རྐྱཕ་ཐགོ་

རྫོགཥན་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟབུབྷ་ནྫོ་ཏི་ ༡༦

ནཥ།

བྷགུ་རཥ་བྷཇུག་ཚུདྷ་ ཆ་ཙང་སྦེ་ལྷག་ཙཡ་ཕ་ཅིདྷ་

ཐང༌། /ཐང/ (ཟབྲེར) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཚིག་ཕྲཐ་

ཟབུབྷ་ཐག་ཙཡ་ལྷག་ཅི་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཅིག (ཁ) ལྷ་ཐང་། ཀླུ་ཐང་། གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་ཐང་། དྲི་

སྦྱིདྷ་ཕཐག་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཟབུབྷ་ཐག་ཙཡ་རྐྱཕ་ཅི།

ཞ་ཐང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་ཆ་ཡྫོགཥ་

ཐག་ཡིག /ཐཟ་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུའི་སྫོཡ་ཕ་

ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཨིདྷ།

ཐག་ཆ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཡི་གུའི་སྡེཕ་སྫོཡ་

ཐང་ཁ། /ཐང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཞཥ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་

ཤེཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐག་ཡིག་གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཟཐྫོཐ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཟདི་ཐང་ཁ་ཟཇུག་ཎྫོག་ཎྫོ་
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ཟདུག

ཐང་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཞཥ་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ་ཕཡ་ཁབྷཥ་ཕཀག་ནི། (ཁ)

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་རཥ་

ཐང་ཁ་རྫོག /ཐང་ཁ་རྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐང་ན། /ཐང་ན/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གོ་རིབྷ་གྱི་ཧེ་བྷ།

ཙྫོཐབྷ་ཟདི་གིཥ་ཐང་ཁ་རྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ཧང་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

ཕཞེཥ་སྒོ་ཧུབྷ་དྲགན་ཐ་ལཱི་ ཐང་ཁ་རྫོག་ནི་འྫོཐ།

/ཐང་ན/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟགོ་ཏྫོག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐང་ཁ་རྫོག་སི་སི། /ཐང་ཁ་རྫོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཐབྷངཥ་གམྫོའི་གཞུང་ཐང་

རྐྱཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་གི་ཕཞེཥ་

ཐང་ནྫོ། /ཐང་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཁབྷཥ་པྫོག་

ན་སྤྱི་རྫོ་ ༢༠༠༨ ལཱི་ཐབུ་ཕརྙེཥ་འྫོཐ།

སྒོ་ཚུ་ག་ཡ་ཐང་ཁ་རྫོག་སི་སི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐང་ཕུ། /ཐང་ཕུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ལུ་ལ་ཅིག་

ཐང་དིང༌། /ཐང་དིང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྔ་ཕརྡུང་ཏངཥ་

གི་ཧེ་བྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐདྷ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་རབྷ་

མེཐ་ནཡ་ག་ཚུཐ་ཕརྡུང་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) རྔ་ཐང་དིང་

མིདྷ་ཟདུག

ཕཎང་རྡུང་མི་ཅིག་ཟདུག

ཐང་ཕ། /ཐང་ཛྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡིཐ་ཆེཥ་ཐང་བྷྫོཥ་

ཐང་ཟཐྫོཐ། /ཐང་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གུཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཐང་ཕ་ཕསྐྱེཐ་

(ཐཔེ) སྫོ་ཕའི་རཥ་རིབྷ་དྷང་ལཱི་ཐང་ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་མི་

ཐགོ།

ཤུགཥ་ཅིག་བྷ་བྷཏྫོང།

/ཐང་ཛྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐང་ཟཐྫོཐ་སྐྱེཐ། /ཐང་རྫོཥ་ཀེའེ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) ང་ཡ་ རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནི་ལཱི་ཐང་ཕ་འྫོཐ།

ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ། (ཁ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ཐང་

ཟདྲ།

ཆོཥ་ཐང་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཕཐ་

ཐང་བངཥ། /ཐང་བང/ (མིང) (ཆོཥ) ཁཥ་བངཥ་ཐང་

ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནི་ལཱི་

ཐང་རྭ། /ཐང་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་

ཐང་ཟཐྫོཐ་སྐྱེཐ་ཐྫོ་ག?

ལཱི་ ཕསྒོཡ་ཕའི་རྭ་ཕ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཐང་རྭ་ རྭ་ཕ་

ཐང་ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ། /ཐང་རྫོཥ་ཀེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) ཐང་ཟཐྫོཐ་སྐྱེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ལཱི་ཐང་

ཐང་ལུདྷ། /ཐང་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་ལུདྷ་ཐང་

ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་ནི་/ཅི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཐ་ལཱི་ ཐང་

ངོཥ་ལུདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་དེ་གི་ཐང་ལུདྷ་མིདྷ་

ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཟདུག

ཐང་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ། /ཐང་རྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་ཕ་

ཐང་ལུདྷ་ན། /ཐང་ལུདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་ལུདྷ་ཐང་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་རཥ་ཟགུར་དྷང་ལཱི་

ངོཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ལཱ་དེ་གི་ཐང་ལུདྷ་ན་ག་
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ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་མི་ལཱི་ཐང་ཕའི་ཐཐ་ན། ༢. དེ་ཕཟུབྷ་

(རྫོང) ཁཥ་ལུདྷ་ཐང་ངོཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཝར་

ནི་ལཱི་ ཟཐྫོཐ་ནའི་ཐཐ་ན། ༣. བྷཁཥ་ན་ཟདི་

ཐང་ལུདྷ་ཟཕཐ། /ཐང་ལུདྷ་རྦེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གྱི་ འྫོདྷ་ཎདྷ་ ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཟཏྫོཕ་ཏཕཥ་ཕསྐྱེཐ་

ཟཚྫོབྷཥ་གྲོཥ་ཆོཐ་ཀྱི་ཐང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐངོཥ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མིདྷ་ཟདུག་བྷདྷྫོ་

(ཐཔེ) གཞུང་ཟབྲེར་ཏྫོག་ལཱི་ཡི་གུའི་ཐང་ལུདྷ་ཟཕཐ་

ཕའི་ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོངཥ་མི་ཟདི་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་ནའི་

ནི་འྫོཐ།

ཐཐ་ན་ཟེཡ་གསུབྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཐཐ་

ཐཐ། /དེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆགཥ་སེབྷཥ་ཆེ་ཕའི་

ན་རྣབྷ་གསུབྷ་ཕསྐྱེཐ་ཚུགཥ་ནི་ཟདི་ཐཀོདྷ་དྲགཥ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཞ་ཐཐ། ཆང་ཐཐ་ ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཨིདྷ།

མི་ཟདི་ཆང་ཐཐ་ ཆེ་ཡ་ཆེ་ཕཥ།

ཐཐ་བྷྫོཥ། /དེཥ་བྷྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཐ་གུཥ་ཐང་

ཐཐ་གུཥ། /དེཥ་གུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཐ་ན་ཐང་བྷྫོཥ་

ཟདྲ།

གུཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

ཐཐ་རཥ། /དེཥ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་ལཱི་

རཥ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཐཐ་གུཥ་ཆེ་ཡ་ཆེ།

ཐགཟ་ཕའི་རྒྱུ་སྫོཡ་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཚུ་གིཥ་ཕུར་ཕའི་

ཐཐ་ཐབྷ། /དེཥ་ཐབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་

རཥ། (ཐཔེ) ཐཐ་རཥ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཐཀོཡ་ཟལ་ཟྫོང།

ནའི་ཐཐ་ན་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཐཐ་ཞཥ། /དེཥ་ཟེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཐ་རཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཏངཥ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ལཱ་ཟདི་ཐཐ་ཐབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་

ཐཐ་ན་རྫོག /དེཥ་ན་རྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕག་ཞུ་ཐགོ།

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཀྱི་རྣབྷ་གཝག་ལཱི་

ཐཐ་ལྡདྷ། /དེཥ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་

རྫོག་ལ་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) ཐཐ་ན་རྫོག་ནི/ཐྫོ/ཡི་ཚུ།

རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་

(ཐཔེ) ཡང་གི་རྩ་ཕའི་བབྷ་ལཱི་ཐཐ་ན་རྫོག་ནི་མི་

ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་གི་ཐཐ་ལྡདྷ་པྫོ་བྷྫོ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

ཟྫོང།

ཐཐ་ན། /དེཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡིཐ་ཆེཥ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐཐན་རྫོག /དེན་རྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐཐ་

(ཐཔེ) རྩ་ཕའི་བབྷ་ལཱི་ ཐཐ་ན་སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་

ན་རྫོག་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་ཡ་འྫོཐ།

ཐཐན་རྫོག་སི་སི། /དེན་རྫོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་

ཐཐ་ན་རྣབྷ་གསུབྷ། /དེཥ་ན་རྣབྷ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡.

ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱི་བ་སྫོཐ་ཚུར་བྷཐུདྷ་མེཐན། (ཐཔེ)

ཐང་ཕའི་ཐཐ་ན་ཐང་། ༢. ཟཐྫོཐ་ནའི་ཐཐ་ན། ༣.

མི་ཟདི་ཐཐན་རྫོག་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡིཐ་ཆེཥ་ནའི་ཐཐ་ན་གསུབྷ། (ཁ) ༡. བྷཁཥ་ནའི་

ཐཕ་དིཕ། /ཐཕ་དིཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ནའི་

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་ཏྫོཥ་ན་ཐང་བྷཏྫོང་ཕ་མབྷ་གྱིཥ་ ཡིཐ་

སྐཕཥ་ལཱི་ ངག་སྒྲ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན། (ཐཔེ)
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མི་ཟདི་བྫོ་ཐཕ་དིཕ་གཎང་ ས་ཡ་མི་གོ་ཕཥ།

ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕཝགན། /ཐབྷ་ཅ་ཕཝཟན/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ)

མེཐ་ལབྷཥ་མེཐ་ཐང་། ཆོཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷ་སང་།

འྫོཐ་མི་ཅིག་ཐང་། ཕཝག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་གོ།

ཐཕ་ཐྫོཕ། /ཐཕ་ཐྫོཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་སྒྲིགཥ་

(རྫོང) ཁཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕཝག་ཐྫོ་

སྒྲིགཥ་ལབྷཥ་ལཱི་བྷ་གདྷཥན། ཟཏཕ་ཟཛིང་ལཱི་

(ཐཔེ) ང་ བྷ་ནི་ཕགྱང་ནིའི་ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕཝགན་

ཐགཟ་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཐཕ་ཐྫོཕ་ཀྱི་གྲངཥ་

ཨིདྷ།

སུ་ཟཛུར་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཐབྷ་ཅ་ཕཝགན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ཡ་དྷང་ལཱི་

ཐབྷ། /ཐབྷ/ (ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་ཅུ་ནའི་གཞུང་དྷང་

རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ ཡང་ཡང་གི་ཡིག་ཆ་ལཱི་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ཐབྷ།

ཕགྲོ་གླེང་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཟབྱེཐ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕྫོགཥ་སྔ་ཕཀོཐ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྩྫོཐ་ནའི་

ཐབྷ་ཁེག་ཁེ། /ཐབྷ་ཁེ་ཁེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕཝགན་ཟེཡ་ཕཝག་ནི་

ཐང་འང་ཁོཐ་ཁོཐ་མེཐན། (ཐཔེ) པཐ་ཙེའི་ཁ་ཐབྷ་

འྫོཐ།

ཁེག་ཁེ་ཟདུག

ཐབྷ་ཆོཥ། /ཐབྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

/ཐབྷ་ཁེ་ཁེ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་ཐང་འང་ཁོཐ་

ཐང་ཟདྲ།

ཁོཐ་མེཐན། (ཐཔེ) པཐ་ཙེའི་ཁ་ཐབྷ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་

ཐབྷ་བྷཥ། /ཐབྷ་བྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བབྷ་ཐང་

ཕསབྷཥ་ནུག

སྫོཕབྷ། པབྷ་ཐང་བུ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཕཡ་

ཐབྷ་ཁྱི། /ཐབྷ་ཆི/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཆུང་ཀུའི་

དྷ་ལཱི་ཐུགཥ་བྷཐུདྷ་ལབྷཥ་གམང་མེཐ་མི། (ཐཔེ)

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ ཐབྷ་ཁྱི་གཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཐབྷ་བྷཥ་ཀྱི་མི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་

ཐབྷ་ཅདྷ། /ཐབྷ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕསྟདྷ་ན་ཐང་། ཕསྟདྷ་ན་ཟཛིདྷ་ནའི་སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་

ཐབྷ་ཕཎགཥ། /ཐབྷ་ཎཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ན་ཚུ་ཕསྲུང་ནིའི་ ཁཥ་བངཥ་ཐབྷ་ཕཅཟ་ལཱི་

ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ཐགྲ་

གདྷཥ་མི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ། (ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་

ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་ཕཏུར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྟདྷ་

ཟབྲུག་ནའི་ཐབྷ་ཅདྷ་ཚུ་ཕཀཟ་གདྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ནའི་སྲུང་བྷ་སྦེ་ ཕཀཟ་ཐང་ཐབྷ་ཕཅཟ་གདྷང་ནི།

ཐབྷ་ཕཅཟ། /ཐབྷ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་བངཥ་འྫོཐ་

(ཁ) ཐབྷ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་

མི་རཥ་བྷ་ཟགར་ཕཡ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷདྷཟ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ལྷ་ཟདྲེ་གདུག་ན་ཅདྷ་བྷང་ཡཕཥ་

ཟཕྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གའྫོག་དྷང་ཟགོ་ཏྫོག་ཟཛུརཛྷ་ཐ་

ཅིག་ཐབྷ་ཕཎགཥ་ཏེ་གདྷང་ནུག

ལཱི་ ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕུར་ནི་འྫོཐ།

ཐབྷ་ཐབྷ། /ཐབྷ་ཐབྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལབྷཥ་ལཱིགཥ་
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ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐགོ།

ཨིདྷ།

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ་ ལཱིང་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཎབྷ་ཁུའི་ལབྷཥ་ཟདི་ཐབྷ་ཐབྷ་

ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ། /ཐབྷ་པི་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་

/ཐབྷ་ཐབྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐང་། རྟྫོགཥ་ན་ཕསཕ་ན་གསུབྷ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཐབྷ་

ན་ཚུ་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཎབྷ་

ནའི་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཁག་ཆེ།

ཁུའི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཟདི་ཐབྷ་ཐབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

ཐབྷ་ནའི་ལྷ་ཆོཥ། /ཐབྷ་པི་ལྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་

ཐབྷ་དུབྷ། /ཐབྷ་དུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་ཆོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེ་ཟདི་ཕྱི་གཉིཥ་ལཱི་པདྷ་

ནའི་དྲ་དུབྷ། (ཁ) གོ་ར་ཐབྷ་དུབྷ། ཤིང་ཐབྷ་དུབྷ་

ནའི་ཐབྷ་ནའི་ལྷ་ཆོཥ་ཅིག་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ་ནཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གོ་ར་ཐབྷ་དུབྷ་ཚུ་ག་ལྷྫོཐ་ཕཀོ་

ཐབྷ་སྦྱིཥ། /ཐབྷ་རྗི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་།

ཕཝག་ནུག

ཐངུར། ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ རྒྱདྷ་

/ཐབྷ་དུབྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་མེཐན།

ཆའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ ཐབྷ་དུབྷ་སྦེ་དྷ་མི་ཕཏུཕ།

(ཁ) ཞངཥ་ཀྱི་ཐབྷ་སྦྱིཥ། ཐངུར་གྱི་ཐབྷ་སྦྱིཥ།

ཐབྷ་དུབྷ་མེདྷ། /ཐབྷ་དུབྷ་མེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་

ལྕགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་སྦྱིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞངཥ་ཀྱི་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་རའི་གོང་ཙཐ་

ཐབྷ་སྦྱིཥ་དྷང་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཟདི་ཐབྷ་དུབྷ་མེདྷ་ནཥ།

ཕཝག་ནུག

/ཐབྷ་དུབྷ་མེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུང་ཀུ་མེདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

༢. (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་ཤེར་ཐང་པེ་ཀ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐབྷ་དུབྷ་མེདྷ་ས་རུ།

རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ ཆང་ཐང་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདེགཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་རགན་ཐབྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཆང་གི་ཐབྷ་སྦྱིཥ་ལཱི་ཐབྱིཕཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཐབྷ་དྲགཥ། /ཐབྷ་ཉ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྷ་ཁེག་ཁེ་

ཥའི་སྫོཐ་ ཨོར་ཀོ་ཕ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཐབྷ་ཉ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཚུ་ལཱི་

ཐབྷ་ཚིག /ཐབྷ་ཚི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་

པང་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཡང་ཞ་བྷ་ནུབྷ་ གཝདྷ་ལཱི་

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གི་ཕཀཟ་ཕཞིདྷ་དུ་

བྱིདྷ་བྷ་ནུབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རགན་ཐབྷ་

ཕཀཟ་ཟདི་རཥ་བྷ་ཟགར་ཕཡ་གདྷཥ་ནི་ཅིག (ཁ)

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་དུ་ཥ་བྷ་འ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཐབྷ་ན། /ཐབྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) འང་ཐག་ན། (ཁ)

(ཐཔེ) ཐབྷ་ཅདྷ་ཇག་ན་མེ་ལུདྷ་ཟདི་ཐནར་ལྡདྷ་

སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན། བ་བྷ་ཐབྷ་ན་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ)

ཟབྲུག་ནའི་ཕཀཟ་སྲུང་སྦེ་ཐབྷ་ཚིག་ཕཝག་ནུག

སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕསྙེདྷ་ཕཀུཡ་ཞུ་

/ཐབྷ་ཚི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏ་ཐབྷ་ཚིག་ཐང་ཟདྲ།
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ཐབྷ་ཚིག་གི་རཥ། /ཐབྷ་ཚི་གི་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་

བྷཐུདྷ་ལབྷཥ་གམང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ཚིག་

ཕརྩེ་གདུང་གི་རཥ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ཚིག་གི་རཥ་ཟདི་

ཐབྷ་རཥ། /ཐབྷ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་

ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཐབྷ་ཚིག་ལྷཐ་བྷ་ཞུགཥ་ནའི་

གམང་བྷ་ཕརྒྱ་ཡི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ཐགོ།

རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐགོ།

བྷཙདྷ་སྔགཥ་ཚུ་ཕགྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྱིདྷ་གྱིཥ་

ཐབྷ་ཚིག་ཅདྷ། /ཐབྷ་ཚི་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏ་ཐབྷ་

ཕརཕཥ་ནའི་རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ང་ཡའི་ཆོཥ་

ཚིག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐབྷ་ཚིག་ཅདྷ་གྱི་མི་ཟདི་ཐཀོདྷ་

གྲོགཥ་ཅིག་གིཥ་ཐབྷ་རཥ་བྱིདྷ་དེཥ།

སུ་ཅིག་ཟྫོང་།

ཐབྷ་ར་ཕཝག་ན། /ཐབྷ་ར་ཕཝཟ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) བ་

ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ། /ཐབྷ་ཚི་བྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

བྷའི་ཕཀཟ་ སྤྱི་གཙུག་ལཱི་ཕཀུཡ་ཏེ་ ཕཀཟ་རཥ་

(རྫོང) ཁཥ་བངཥ་ཐབྷ་ཕཅའི་ཚིག་ལཱི་མི་གདྷཥ་ནི།

ཟགར་ཕ་མེཐ་ནཡ་ བྷདྷཟ་ཕཀར་ཏེ་ དེ་ལཱི་

(ཁ) ཐབྷ་ཆིག་བྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་

གདྷཥ་ཕཅུག་སྟེ་ཕཝག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐབྷ་ར་

ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕཝག་ནའི་ཟདྲེ་སྲིདྷ་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་བྷཆོཐ་ཐགོ།

/ཐབྷ་ཚི་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་བྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྷ་ཥ། /ཐབྷ་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷང་ཐྫོག་ནའི་ཥ་

ཐབྷ་ཚིག་ན། /ཐབྷ་ཚི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་

ཁ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོ་རཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་མི་ཚུ་

ཕསྒོབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཡང་ལྷ་ལཱི་གཥར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐབྷ་ཥ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཐ་ནུག

(ཁ) ཟདི་ལཱི་ཐབྷ་ཚིག་ན་ཐང་ཡེ་ཤེཥ་ན་ཟེཡ་གཉིཥ་

/ཐབྷ་ཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཟགངཥ་ཅདྷ་གྱི་

འྫོཐ།

རིགཥ་ཚུ་ཉེདྷ་སྲུང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

(རྫོང) ཐབྷ་ཚིག་སྫོག་ཕཟུབྷ་ཕསྲུང་མི། ཐབྷ་ཚིག་

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཐགོ།

ཐབྷ་ཚིག་ཐནང་ཕཙུགཥ། /ཐབྷ་ཚི་ནང་ཙུའུ/ (ཐབྱེ)

ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ཅ་ར་སྣང་ཅདྷ་ཚུ་ཐབྷ་ཥ་ལཱི་

གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་མི། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཐབྷ་སྲི། /ཐབྷ་སི/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཐབྷ་ཚིག་

ཐབྷ་ཚིག་ཐནང་ཕཙུགཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷཥ་ནའི་མི་ཐ་རུཥ་གདྷྫོཐ་ནའི་ཟདྲེ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཏེ་

ཐབྷ་ཚིག་མེཐན། /ཐབྷ་ཚི་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྷ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་སྟྫོངབྷ་ཟདི་ ཐབྷ་སྲི་ཚུ་གིཥ་

ཚིག་ལཱི་ཆ་བྷ་ཕཝག་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་

ཐཕང་ནུག

མི་ཐབྷ་ཚིག་མེཐན་ལུ་ལ་ཟདུག

ཐབྷ་ལྷྫོཐ། /ཐབྷ་ལྷྫོཥ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐབྷ་ཁེག་ཁེ་ཐང་

ཐབྷ་ཚིག་གམང༌བྷ། /ཐབྷ་ཚི་མང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་

ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

བྷ་ཐང་སྫོཕ་བྷའི་ཕཡ་དྷ། གོངབྷ་ཐང་གའྫོགན་གི་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཚུ་ཐབྷ་ལྷྫོཐ་ཡདྷ་ནཥ།

ཕཡ་དྷ། པ་བྷ་ཐང་བུ་གཞིའི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཐུགཥ་

ཐབྷ་ལྷྫོཐ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཐབྷ་ལྷྫོཥ་རུདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)
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ཐབྷ་ཁེག་ཁེ་ཐང་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་གཉིཥ་ཡདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱིགཥ་སྔཡ་སྫོར་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ ཐཡ་

ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཐཡ་གུཐ། /ཐཟ་གུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་སྫོག་ཐཕང་

(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ སྒྲིག་ལབྷཥ་ཐབྷ་ལྷྫོཐ་

ཁྱཕ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

ཐཡ། /ཐཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གོང་རཥ་

ཏང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ འཡ་ཟཕེར་ནི་ཐང་ བྷཡ་

གོང་དུ་ཟཕེར་ནི་ཐང་རྒྱཥ་ནི། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

བྷཥ་ནི་ གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ ཐཡ་གུཐ་མི་ཟབྱུང་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ།

སྐུ་རིབྷ་ལུ་ལ་གདྷང་ཐྫོ།

/ཐཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱིཥ་ཐང།

ཐཡ་གུཐ་ཕཅུ་གཉིཥ། /ཐཟ་གུཥ་ཅུང་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོག ཐཕང་ཏང་། རླུང་རྟ་ཚུ་ཟཕེར་ནི། (ཁ) ཐཕང་

ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་ཏ་སྙཐ་དྷང་ ༡. ཐབུགཥ་ལུདྷ། ༢.

ཏང་རླུང་རྟ་ཐཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ངེ་གི་

བྷངར་གདྷཥ། ༣. ལཱིཥ་རྫོགཥ། ༤. ཕམཥ་ན།

ཐཕང་ཏང་ཐཡ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

༥. ཁྲུཥ་བྱེཐ། ༦. གོཥ་གྱོདྷ། ༧. རཥ་བྱེཐ།

/ཐཟ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཡཥ་གོཥ་ཅིག (ཐཔེ)

༨. ཐཡ་ཕ། ༩. གུཐ་ན། ༡༠. དྷ་ཕ། ༡༡. ཤི་

གཞཟ་ཟླ་ཕའི་ཚེ་ཐཡ་ཟཕཡ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕ། ༡༢. དུཡ་ཞུགཥ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཐཡ་སྐུཐ། /ཐཟ་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་སྐུཐ། (ཐཔེ)

ཐཡ་གོཥ། /ཐཟ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཐང་གོཥ་

ཐཡ་སྐུཐ་རྫོག་ཆག་གཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཆེདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་

ཐཡ་ཁ། /ཐཟ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་ཕཎང་ཕའི་

གོ་ཟདི་ ཐཡ་གོཥ་སྣ་ལྔ་ཙངབྷ་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་སུ་ ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་ཕཀར་ནིའི་ཐཡ་ ཡིག་

ཐཡ་རྒུཐ། /ཐཟ་རྒུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་གུཐ་ཐང་

ཟབྲུ་མེཐ་ནཡ་ ལྕེ་ཕཎགཥ་ཏེ་ ཐུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཟདྲ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་ཐཡ་ཁ་ཕཀར་ཐགོ།

ཐཡ་རྒྱཥ། /ཐཟ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་ཞིང་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཐཡ་ཁྱཕ། /ཐཟ་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ག་ཡ་ལཱི་

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་རྒྱཥ་ཡུདྷ་

ཁྱཕ་ནི་ཐང་ ཐཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཁ་

གདྷཥ་ལྫོག

སྐཐ་རྫོང་ཁ་ཟདི་ ཕྫོགཥ་ག་ཡའི་དྷང་ལཱི་ ཐཡ་ཁྱཕ་

ཐཡ་ཅུང༌། /ཐཟ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་སྒོ་ཁག་

ཥྫོང་སྟེ་འྫོཐ།

རཥ་པཡ་ ཡུར་ལྷ་གཞི་ཕཐག་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐཡ་ཁྱཕ་ཟགྱོ། /ཐཡ་ཆཕ་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཆོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ དེ་ཁཡ་ཕཀར་སྫོར་འྫོཐ་

ཕྫོགཥ་ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་ནི་ཐང་ཐཡ་ནི། (ཁ) ཐཡ་ཁྱཕ་

ནའི་ཐཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཡ་ཅུང་གདྷབྷ་ལཱི་ཟཕཡ་དྷ།

ཟགྱོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་རཥ་

ཆཡ་ཆུ་ཥ་ལཱི་ཟཕཕ་ཟྫོང་།
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ཐཡ་ཅོག /ཐཟ་ཅོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རའི་རྩེ་གུ་

ཥའི་ཕྫོགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཡ་ཤིང་གི་

ར་ཕརྒར་ལཱིང་སྤུཕ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ལཱི་ཐཡ་ཅོག་ཟཕཡ་ནི་

ཐཡ་སྣ། /ཐཟ་རྣ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཐཀཡནྫོ།

ལྷ་རྟེདྷ་གྱི་ཚུར་སྦེ་ཟཕཡ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཡ་ཟཐཕ་རིང་ཥྫོ་ནུག

འྫོཐ།

སེཡནྫོ། ཐབྷཡནྫོ། སྫོདྷབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལྷབྷ་ན་

ཐཡ་ལྕེ། /ཐཟ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཟཐཕ་ཐང་ཐཡ་

བྷ་ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཐཡ་སྣ་ཉོ་ཟཕག་

ཁ་ཚུ་གི་བྷཏཟ་བྷཡ་ ཟགོ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ལྫོག

ཕཎགཥ་ནའི་ ཡཥ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཐཡ་ལྕེ་ཟདི་

ཐཡ་སྣ་གོཥ་སྣ། /ཐཟ་རྣ་གོཥ་རྣ/ (མིང) (རྫོང) གླུཐ་

ཐཀཡ་སེཡ་ཐབྷཡ་ལྗང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ།

རཥ་ཐང་ཕཥང་རཥ་ཚུ་དྷང་བླུག་ནི་གི་ཐཡ་ཐང་

ཐཡ་ལྕོག /ཐཟ་ཅོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་ཅོག་ཐང་ཟདྲ།

གོཥ་ཆེདྷ་སྣ་ཙང་གི་དྲ་དུབྷ། (ཐཔེ) ཟཆི་གླུཐ་ཕཎང་

ཐཡ་ཆུ། /ཐཟ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡཛྷ་ཕསྐོར་ཞིདྷབྷ་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཡ་སྣ་གོཥ་སྣ་བླུགཥ་ཐགོ།

རཥ་ཐཡ་ཚི་ཕཎྫོདྷ་ཙཡ་ཕའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཐཡ་ཆུ་ཟདི་

ཐཡ་སྣེ་ལྔ། /ཐཟ་རྣེ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཁ་ཐྫོག་ ༡.

ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཧུཕ་ཆང་སྦེ་ཟཐུངབྷ་ཨིདྷ།

ཐཀཡནྫོ། ༢. སེཡནྫོ། ༣. ཐབྷཡནྫོ། ༤. ལྗང་

ཐཡ་ཆེདྷ། /ཐཟ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་

ཁུ། ༥. སྫོདྷབྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕཅཟ་སྒྲིག་གི་

ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཟཕཡ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཐཡ་སྣེ་ལྔ་ལྷ་ཐགོ།

ཤིང་རིངབྷྫོ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཐང་ནའི་ཚེཥ་གཅིག་ལཱི་

ཐཡ་ནཡ། /ཐཟ་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཁ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐཡ་ཆེདྷ་ལྷྫོང་ནི།

ན་ཚུ་གུ་རླུང་ཐཡ་ཐང་བྷ་ཎི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ནཡ་

ཐཡ་ཕཎགཥ། /ཐཟ་ཎཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕཎཕ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཕཛྲ་གུ་རཱིའི་

གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་ཐང་ གཉེདྷ་གྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ར་

ཐཡ་ནཡ་ཅིག་ཉོ་ཕསྐྱར་ཐགོ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ ལུགཥ་ཥྫོའི་ཁ་ཐཡ་

ཐཡ་ཐནྫོདྷ། /ཐཟ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་གོ་

ཕུར་ནི། (ཁ) ཐཡ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་

གདྷཥ་ཅིག (ཁ) ཧེ་བྷ་ཐབྷག་ཐནྫོདྷ་གྱི་ལཱ་ཟགདྷ་

རིཥ་གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་ཏྫོཕ་མི་ཆ་ཁྱཕ་ལཱི་ ཐཡ་

ཟཕག་སྟེ་གཟིབྷ་སྒཡན་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི།

ཕཎགཥ་ནིའི་རཥ་རིབྷ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) དེ་ཕསྒང་གི་ཐཡ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ ཐ་རུཥ་ཀྱི་

ཐཡ་ཏྫོཐ། /ཐཟ་ཏྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་གྱི་ཏྫོཐ། (ཐཔེ)

ཐནྫོདྷ་གཉིཥ་སྐརབྷ་གི་གོ་གདྷཥ་ཐང་ཟདྲ་བྷབྷ་

གཝཥ་སྒོཡ་མི་ཚུ་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཐཡ་ཏྫོཐ་རྐྱཕ་ནུག

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐཡ་ཟཐཕ། /ཐཟ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཎི་ཐང་ཕཛྲ་

ཐཡ་ཐཔྱངཥ། /ཐཟ་པྱང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྫོངཥ་སྐུའི་

གུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡིག་ཟབྲུ་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ་གའཕ་

རྒྱདྷ་ཆ་ཕཅུ་གསུབྷ་རཥ་གཅིག (ཐཔེ) རྫོངཥ་སྐུ་
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ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ལཱི་ཐཡ་ཐཔྱངཥ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཐཡ་ཚི་སྒོང་ལྔ་ཉོ་

གཥྫོར་ནུག

ཟཕག་ལྫོག

/ཐཟ་པྱང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཋ་རཱི་གི་བྷཇུག་རཥ་འྫོཐ་

ཐཡ་བྷཚྫོཐ། /ཐཡ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཐཀཡནྫོ་

མི་ཐང་། རིགཥ་ལྔའི་བྷཏཟ་བྷཡ་རྣབྷ་ཅོ་གའཥ་

རིང་ཙཐ་བྷཏྫོ་༢༡ ཟཕཐ་མི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ)

གའྫོདྷ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) དེ་ལཱི་

བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕཅཡཛྷ་ཐ་ཉིདྷ་བྷྫོ་ཕདེ་ལུགཥ་

ཅོཐ་ནདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཀྱི་ཐཡ་བྷཚྫོཐ་ཅིག་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) རིགཥ་ལྔ་གུ་ཐཡ་ཐཔྱངཥ་ཕཀར་ནུག

ཐཡ་བྷཚྫོཐ་ལྔ། /ཐཡ་རྫོཥ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ ༡.

ཐཡ་པྫོཐ། /ཐཟ་པྫོཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་སྣེ་ལྔའི་

ཐཀཡ། ༢. སེཡ། ༣. ཐབྷཡ། ༤. ལྗང་། ༥.

ཆག་ན། (ཐཔེ) ཐཡ་པྫོཐ་གུ་ཕཅིངཥ་ཏེ་ཐནཟ་ཕྫོའི་

སྫོདྷབྷ་ཕཅཥ་ ལུགཥ་ལྫོབྷ་ རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཆཥ་ཕསྒྲིགཥ་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) སྙདྷ་ཐཡ་ཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཡ་བྷཚྫོཐ་ལྔ་

/ཐཟ་པྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་གཅིག་

ཐགོ་ནཥ།

ཁཡ་གཝྫོགཥ་གའྫོདྷ་ཁ་ཐུག་རཥ་ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་མི་

ཐཡ་ཞིང་རྒྱཥ། /ཐཡ་ཞིང་རྒེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་ཐཡ་པྫོཐ་

གོང་རཥ་གོང་དུ་ཟཕེར་ནི། (ཁ) ཐཡ་ཞིང་རྒྱཥ་

གཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་བྷངཟ་ཏང་ཐཡ་

ཐཡ་ཟཔདྷ། /ཐཟ་ཕེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་

ཞིང་རྒྱཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་ཀ་ཆེདྷ་གྱི་རྒྱདྷ་ཆ་ རྒྱུ་ཐཡ་

ཐཡ་ཞཕ། /ཐཡ་ཞཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་ཐང་གོཥ་ཆེདྷ་

ཐང་གོཥ་ཆེདྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀུདྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཡ་ཞཕ་ཐགོ་ན་

ཡའི་ཀ་ཆེདྷ་གུ་ཐཡ་ཟཔདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནུག

ཅིདྷ་སྤུཥ་ཙཐ་ལྡདྷ་ནའི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཉོ་ཐགོ།

ཐཡ་ཕ། /ཐཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཐཡ་

ཐཡ་ཡཥ། /ཐཟ་རུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་ནཡ་ཕཎཕ་ནི་

གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

གི་ཁ་ལ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཡ་ཡཥ་ཁ་

ཐཡ་བྷ། /ཐཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་ར་ཕཕ་ན་ཐང་

གང་ཉོ་སྟེ་རླུང་ཐཡ་གྱི་ནཡ་ཕཎཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷ་ཙྫོཐ་ཐཡ་བྷ་ཚུ་གིཥ་སྫོཐ་ན་གཞཕ་

ཐཡ་ར་ཕཕ་ན། /ཐཡ་ར་ཕ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དུཥ་

གཞཕ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ རྫོ་སུབྷ་ཅུ་འཡ་ཕཅཐ་ཐང་

ཐཡབྷྫོ་ཆེ། /ཐཟབྷྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཐཡ་ཐང་ཟདྲ།

ལྔ་ཕཅུ་བྷདྷ་ཆཐ། (ཐཔེ) དྷ་ཙྫོཐ་ཐཡ་ར་ཕཕ་ནའི་

ཐཡ་ཚི། /ཐཟ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཐཡཛྷ་ཕསྐོར་ཞིདྷབྷ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕཐ་གཝག་གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐགོ།

རཥ་ཕཅུཐ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་རཥ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག

ཐཡ་རབྷ། /ཐཡ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན་
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ཚུ་ཞིང་ཕེཕཥ་ཡདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ གདྷབྷ་ཁ་རཥ་ ཕཞྫོ་

ཕཎྫོདྷབྷ་ཅིག་གི་ཧེ་བྷའི་ཁུ་ཕ་ཐཀཡནྫོ། (ཐཔེ) ཧུཕ་

བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཐཡ་རབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ནཥ།

རྣབྷ་ཐཡ་ཐཀཡནྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྤྲིང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཆང་ཐཡཛྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་དྭངཥ་ཁ་ཟཇུག་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཐཡ་རབྷ་ཐཔྱངཥ་ནུག

ཐར། /དེཥ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་མེཐ་ནཡ་ཁོབྷ་ནའི་

ཐཡ་རྫོག /ཐཡ་རྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཟགདྷ་ཁུཡ་མེཐ་ནཡ་ཐར་ཕཥ་ས་

ཟཏྫོཕ་ཐ་ལཱི་ ལུགཥ་ཐཡ་ཕུར་ཕཡ་ཟྫོང་མི་ཚུ་ལཱི་

རུ།

ཞཥ་སྟྫོདྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་བྱིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཡ་

/དེཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

ཕཎགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐཡ་རྫོག་རྐྱཕ་དེཥ།

ཐར་གྱིཥ། /དེར་གི/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ།

ཤིང༌། (ཐཔེ) ཐཡ་ཟཕཡ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་ ཐཡ་ཤིང་

ཟགྱོ་ཐགོ།

ཐཡ་ཤིང༌། /ཐཟ་ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཟཕཡ་ནི་གི་

(ཐཔེ) ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ་རཥ་པཡ་ཐར་གྱིཥ་སྦེ་

གཅཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཐར་ཁོབྷ། /དེཥ་ཁོབྷ/ (མིང་) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་འྫོཐ་

/ཐཟ་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཟཕཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་

མེཐ་ཅིག (ཁ) ཐར་ཁོབྷ་འྫོཐ་ག? (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཐཡ་ཤིང་གི་ཡཥ་ཚུ་ཧར་ཟགྱོ་

ཟཕཐདྷ་ཁོ་ཐར་ཁོབྷ་མིདྷ་ཟདུག

ཙཡ་ནུག

ཐར་ཟབྫོཡ། /དེར་སྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐར་ཕ་ཕརྒྱཐ་

ཐཡ་སེང༌། /ཐཡ་སེང/ (མིང) (རྫོང) སེངྒེ། (ཐཔེ) ཐཡ་

ཐང་ཟབྫོཡ་ན་ཕཅུ་ གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སེང་གཡུ་ཡར་རྒྱཥ་ན་ར།།

(ཐཔེ) ཐར་ཟབྫོཡ་གྱི་མི་ལཱིཥ་སྟྫོང་རྫོག་བྷ་གཎང་།

ཐཡ་སྫོར། /ཐཟ་ཥྫོཥར/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ཐཡ་

ཐར་ཕ། /དེར་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐར་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་རཥ་ཐཡ་

ན་ཐང་ཟདྲ།

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་སྫོར་ཚུ་བྷཥ་ཕཅུག་ནི་མི་

ཐར་ཕ་ཕརྒྱཐ། /དེར་ཛྷ་རྒེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡.

ཟྫོང་།

ཐམྱར་ཕ། ༢. ཡི་དྭགཥ། ༣. དུཐ་ཟགྲོ། ༤.

ཐཡ་ཧ་ཤེ། /ཐཟ་ཧ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐཡ་ཐཀཡནྫོ་

ཀླ་ཀློ། ༥. ཚེ་རིང་ལྷ། ༦. རྫོག་ལ། ༧. ཥངཥ་

རིང་ཐུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྟེདྷ་

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་སྟྫོང་ན། ༨. ལྐུག་ན་ཕཅཥ་ མི་ཁོབྷ་

ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་ ཐཡ་

ནའི་གདྷཥ་ངདྷ་ན་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་ལཱི་བྷ་སྐྱེ་ཕཡ་

ཧ་ཤེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ཁོབྷ་ནའི་གདྷཥ་ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་ལཱི་

ཐཡཛྷ། /ཐཟའུ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་གྱི་ཨོབྷ་

ཐར་ཕ་ཕརྒྱཐ་ཙང་སྟེ་འྫོཐ།

ཐཀྲོགཥ་ཏེ་ བྷཡ་ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཐཡ་ཚི་བྷ་

ཐར་གཞི། /དེཥ་གཞི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷ་གཞི་ཐང་ཟདྲ།
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(ཁ) གཝདྷ་ཐར་གཞི་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

རཥ་དིག་རྐྱཕ་ནི་རྫོགཥ་ནི་ཡ་མེཐ།

ཨིདྷ།

ཀྱི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་དིག་དིག་ཕཎང་ཟགྱོ་ནི་མི་

ཐར་གཞི་ དེ་སྦེ་མེདྷ་རཱིང་ཟཐུཥན་སྦེ་ཆ་ཕཝགན་

དིག་དིག /དིག་དིག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རབྷ་ཟགྱོ་ཏངཥ་

ཐར་ལཱ། /དེཥ་ལཱ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གར་ཆེཛྷ་གཝདྷ་

ཟྫོང་།

མེཐན་ཐ་ལཱི་ཟཕཐ་ནི་གི་ལཱ། (ཐཔེ) ཐར་ལཱ་ཚུ་པཡ་

དིགན། /དིན/ (མིང) (རྫོང) དིག་ཀུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕུཐ་རྐྱཕ་ཕཝག་ཐགོ་ནཥ།

དིགན་ཚུ་གི་བྫོ་ས་གོ་ཕཡ་ལཱ་ཁག་གཎངབྷ་ཨིདྷ།

ཐར་ཧེང༌། /དེཥ་ཧིང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐར་ཁོབྷ་ཟེཡ་

དིང་དིང༌། /དིང་དི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྔ་ཐང་། ཕང་རྔ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷངཥ་ནཡ་ཐར་ཧེང་ག་དེ་སྦེ་

ཚུ་ཕརྡུངཥ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཆོ་གུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་རྔ་དིང་

འྫོཐ་ག?

དིང་ཡ་ཟེཡ་རྡུང་དེཥ།

ཐརཛྷ། /དེཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོབྷ་རྫོང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/དིང་དི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་སྫོག་ཀ་དྷང་རཥ་ཟགྱོ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐརཛྷ་འྫོཐ་ག?

ཕའི་སྒྲ། (ཐཔེ) སྫོག་ཀ་དྷང་རཥ་ཆུ་དིང་དིང་ཡ་ཟེཡ་

ལྔའི་དྷང་རཥ་ ཐ་གིཥ་ཟཕུར་མི། (ཁ) སྔོདྷ་ཟཇུག་

དུ། /དུ/ (ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་ཅུ་ནའི་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཐཥ་ཟཕུར། /དེ་ཕུཥར/ (མིང) (ཆོཥ) སྔོདྷ་ཟཇུག་

ཟཕཕ་དེཥ།

ཐ་གིཥ་ཟཕུར་མི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་དྲུག་འྫོཐ་མི་

ཏྫོདྷ་མི་ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) ཟདི་རྗེཥ་ཟཇུག་ང་

ཚུ་འང་ ཐཀཟ། ཐགཟ། ཐངཡ། ཐནག

ཐ་དྷ་བྷ་ཡ་ར་ཚུ་གི་ཤུར་རཥ་ཏྫོཕ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ཕའི་

ཐཕང་། ཐབྷདྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕརྩེགཥ་ནའི་ཡི་གུ་

བྷཏཟ་བྷཡ་ཤི་ཕའི་ཡང་ཕཞིདྷ་དུ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཚུ་ལཱི་སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐཥ་ཟཕུར་རྩ་རཥ་མེཐ།

དུྲཿཁཾ། /དུ་ཁ/ (མིང) (ལུགཥ) སྡུག་ཕསྔར། (ཐཔེ)

དི་རི་རི། /དི་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲའི་བྱེ་བྲག་ཅིག (ཁ)

ཟཁོཡ་ཕ་ དུྲཿཁཾ་གི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྒྲ་ཚུ་འང་ སི་ལི་ལི། འུ་རཱི་རཱི། ཀྱུ་རཱི་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་

དུ་ཁུང༌། /དུ་ཁུང/ (མིང) (ཆོཥ) དུ་ན་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་དུ་

ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་སྐཐ་དི་རི་རི་ཟེཡ་ཡ་ལྡིཡ་དེཥ།

སྒོ། (ཐཔེ) དུ་ཁུང་དྷང་རཥ་དུ་ན་ཀྱུ་རཱི་རཱི་ཕཎང་

དིག་ཀུ། /དི་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) ལྕེའི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་

ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཞུགཥ་ཏེ་ ཁ་སྒྲ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟཏྫོདྷ་བྷ་ཚུགཥན།

དུ་དྲི། /དུ་གྲི/ (མིང) (རྫོང) དུ་ན་གི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) གོ་

(ཐཔེ) མི་དིག་ཀུའི་བྫོ་ཟདི་ས་གོ་ཕཡ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

ར་ཟདི་དུ་དྲི་གིཥ་ཟདྲེགཥ་ཡ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

དིག་རྐྱཕ། /དིའི་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

དུ་དྲི་ས་ས། /དུ་གྲི་ས་ས/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་ར་

རྐངབྷ་ཐང་རགན་གིཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ནི།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ དུ་ན་ཟུདྷ་ཏེ་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ་

(ཁ) དིག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་བྷགུ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་དུ་དྲི་ས་ས་ཨིདྷ་ནཥ།
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དུ་དྲེག /དུ་གྲེའེ/ (མིང) (རྫོང) དུ་ན་གི་དྲེག་ན་

དུག་ལྔ། /དུའུ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ ༡.

དུ་དྲེག་རུག་བྷ་ཕཅུག

ང་རྒྱར། ༥. ཕྲག་ཐྫོག་ལཱི་གོ། (ཁ) དུག་ལྔ་ཟེཡ་

གདྷག་ཎང་ཎ་སྦེ་ཆགཥ་མི། (ཐཔེ) གོ་ར་ཐཀཡནྫོ་གུ་

ཟཐྫོཐ་ཆགཥ། ༢. ཞེ་སང་། ༣. གཏི་མུག ༤.

དུ་ན། /དུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་རཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སཕ་ཐགོ་མི་ཟདི་ ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་དེ་ཚུ་ ཡང་གི་

མེ་གིཥ་ཟཚིགཥ་ཏེ་བྱུང་ཕའི་བྷཏྫོང་སྣང་། (ཐཔེ) མེ་

རྒྱུཐ་ལཱི་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ ཏཡ་ནའི་སྫོག་རྩ་གཅཐ་ནི་

ཟཕུཛྷ་ཐ་དུ་ན་ཟཏྫོདྷ་ཐགོ།

ཟདི་གིཥ་ དུག་ཟེཡ་ཐཔེའི་སྒོ་རཥ་མིང་ཕཎགཥ་

དུ་ན་ཟུདྷ། /དུ་ན་ཟུཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གོ་

ཕཎགཥན་ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) དུག་ལྔ་སྤང་ཚུགཥ་ན་

ར་ཚུ་གུ་དུ་ན་ཆགཥ་ནི། (ཁ) དུ་ན་ཟུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཅིདྷ་ཡཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐཡ་ཡཥ་ཚུ་གུ་དུ་ན་ཟུདྷ་ནུག

དུག་སྔགཥ། /དུའུ་རྔཟ/ (མིང) (ཆོཥ) དུག་གི་ནུཥ་ན་

དུ་ཕ། /དུ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དུ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕཅོབྷ་གཎང་ཚུགཥ་ནའི་གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཐཔེ)

དུ་རཱི་ཀ། /དུ་རཱི་ཀ/ (མིང) (ལུགཥ) དྲིབྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་

དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དུག་སྔགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་སདྷ་ཕཞྫོ་ནུག

གྱིཥ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་བྷདྷབྷ་མི་ ཤུགན་གི་ཤིང་ཅིག

དུག་ཅདྷ། /དུག་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དུག་འྫོཐ་ནའི་

(ཁ) ཟདི་ཕཥང་རཥ་ཐང་། སདྷ་རཥ་ཀྱི་རྒྱུ་སྦེ་རག་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྦུར་དུག་ཅདྷ་གྱིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཤི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དུ་རཱི་ཀ་ཡི་ཤིང་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟདི། །ཕཥང་གི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་གེ།།

དུག་ཆུ། /དུའུ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) དུག་འྫོཐ་ནའི་ཁུ་ཕ།

དུ་རཱི་རཱི། /དུ་རཱི་རཱི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གོ་ཆོཐན་སྦེ་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) དུག་ཆུ་ཟཐུངདྷ་ སྫོག་ཐང་ཟབྲར་ཟྫོང་།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་དུ་རཱི་རཱི་ར། (ཐཔེ) མི་དུ་རཱི་རཱི་སྦེ་

དུག་ཟཇིཕ། /དུའུ་རྗིཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དུག་ཚུ་

ཟྫོངཥ་ཏེ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་ཡི།

ཁ་གིཥ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) དུག་ཟཇིཕ་

/དུ་རཱི་རཱི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་གིཥ་དུག་ཟཇིཕ་དེཥ།

(ཁ) ཆུབྷ་དུ་རཱི་རཱི། (ཐཔེ) ཆུབྷ་དུ་རཱི་རཱི་ཟདུག

དུག་ཕཎྫོདྷ། /དུའུ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

དུག /དུའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ཐང་སྫོག་ཟཕྲྫོག་

ཁོག་ནའི་དྷང་ལཱི་དུག་ཚུཐ་མི་ཟདི་ སྔགཥ་ཐང་

ཚུགཥ་ནའི་རཥ་ངདྷ་ན་ཅིག (ཁ) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་

རཥ་ཀྱི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ)

དུག། ཟགྱུཡ་དུག། སཡ་དུག། བྷཏྫོང་དུག།

དུག་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་དུག་

ཞཥ་དུག། ཆང་དུག། ལ་དུག། རུག་དུག་ར་

ཕཎྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞ་ཤེཥདྷ་སདྷ་ཐང་ཞ་བྷ་ཤེཥདྷ་

དུག་བྷཐཟ། /དུའུ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་ལྕགཥ་

དུག་ཨིདྷ།

རྣཛྷ་ཅདྷབྷ་དུག་སཡ་ཏེ་ ལ་ཡྫོགཥན་ཚུ་གིཥ་རག་
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ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐདྷ་

དུག་རངཥ། /དུའུ་རང/ (མིང) (ཆོཥ) དུག་ཟཁོར་

སྫོར་སྫོཐ་ནུག

ཕདུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

དུག་བྷཐཟ་སཡ་ཏེ་གཥང་བྷཐཟ་ཕཀར་ཕཝག་

ཕའི་རངཥབྷ་ ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དུག་རངཥ་

དུག་ཟབུན། /དུའུ་རྦུན/ (མིང) (རྫོང) དུག་འྫོཐ་མི་གི་

དུག་རླུང༌། /དུའུ་རླུང/ (མིང) (རྫོང) དུག་འྫོཐ་ནའི་

སྫོག་ཆགཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་། (ཐཔེ) དུག་ཟབུན་

རླུང་བྷ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་ཚུ་དྷང་རཥ་

ཐཀྲོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རགན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཁྱུ་

དུག་རླུང་བྷང་སུ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

དུག་ཤིང་། /དུའུ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) དུག་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་།

དུག་སྦྲུར། /དུའུ་ཌུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) དུག་འྫོཐ་མི་གི་

(ཁ) བྱི་ཙི་སྟཡ་གོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དུག་ཤིང་གི་

སྦུར། (ཐཔེ) དུག་སྦྲུར་གྱིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཉེདྷ་

རྫོག་བྷ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁ་འྫོཐ།

དུག་ལྫོག /དུའུ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) དུག་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་

དུག་བྷ། /དུའུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ཁང་ཚུ་དྷང་རཥ་

སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) གསུང་ཡཕ་ཚུ་ དུག་

ཙྫོང་ཉོ་ཟཕག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཏི་རཱི་ རག་སྫོཐ་སྦེ་

ལྫོག་གུ་བྲིཥ་བྷ་གདྷང་།

མེདྷ་ནཡ་ ཤུར་རཥ་སྫོཐ་ནི་སྦེ་ཟཕག་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

དུག་གསུབྷ། /དུའུ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་

ཅ་ར་ཟདི་དུག་བྷ་སྦེ་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

༡. ཟཐྫོཐ་ཆགཥ། ༢. ཞེ་སང་། ༣. གཏི་མུག

དུག་བྷཙྫོདྷ། /དུག་ཙྫོཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དུག་ཐང་

(ཐཔེ) དུག་གསུབྷ་ཟདི་ ཟཁོཡ་ཕའི་རྒྱུ་ཨིདྷ།

ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ། (ཐཔེ) དུག་བྷཙྫོདྷ་ཚུ་

དུང་། /དུང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་ཐངུར་ཞངཥ་

ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕརྡུངཥ་ཕརྡུངཥན་ ཕཞྫོ་

/དུག་ཙྫོཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དུག་ཐང་བྷཙྫོདྷ་ཆ་

རྣབྷ་ རྒྱུག་རིར་རི་ཐང་། རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་སྦེ་སྫོཥ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐགྲ་ཕཏུར་

རིཥ་ཕརྐོ་སྟེ་ བྷཐཟ་གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་བྷཆོཐ་ཆ་

ནིའི་དུག་བྷཙྫོདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) ནདྨ་ཐགཟ་ཙར་གྱི་དུང་ཟདི་ གསུང་

དུག་རཥ། /དུའུ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) དུག་འྫོཐ་ནའི་རཥ་

སྐཐ་སདྷ་ཡ་སདྷ་ནཥ།

སྫོཡ། (ཐཔེ) དུག་རཥ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཤི་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

དུང་ཐཀཡ། /དུང་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) ཞི་ཆོག་གི་

དུག་ཡྫོ། /དུའུ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) དུག་དྷཐ་དྷཛྷ་ཟེཡ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕུ་ནི་གི་བྷཆོཐ་ཆ་ རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་གི་

དུག་གི་དྷ་ཙ་ཏྫོཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཙཡ་གཅིག་དྲག་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག་གི་ཕྱི་ཤུཕཥ། (ཐཔེ) དུང་ཐཀཡ་

ཥྫོ་རཱིང་ ཤུར་རཥ་རྫོག་སྟེ་ཡ་དྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཕུཛྷ་ཐ་གསུཡ་གཎང་ཐགོ།

(ཐཔེ) དུག་ཡྫོ་རྫོངབྷ་ཐ་སདྷ་ཕཅོཥ་རྐྱཕ་ཐགོ།

དུང་ཐཀཡ་ཟབུན། /དུང་ཀཡ་རྦུན/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་
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རྣབྷ་དུང་ཐཀཡ་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་སྫོག་ཆགཥ་ཀྱི་

བྷཆོཐ་ཆ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

དྷང་ལཱི་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

དུང་སྒྲུཕ། /དུང་ཌུཕ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཎི་ཐང་ཕཛྲ་གུ་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུང་ཐཀཡ་ཟབུན་ཟདི་རྒྱ་བྷཙྫོ་

ཆོ་གུ་ དུང་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་སྟེ་ཡ་གཎང་དེཥ།

དུང་ཐཀཡ་གའཥ་ཟཁྱིར། /དུང་ཀཡ་གཡེ་ཁྱིའི/ (མིང)

རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཙདྷ་སྔགཥ་དུང་ཕྱུཡ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་

(རྫོང) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་ རི་བྷྫོ་གའཥ་ཟཁྱིར་སྦེ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་ཎི་དུང་སྒྲུཕ་ཕགྱང་ཥ་ལཱི་རྒདྷ་

འྫོཐ་མི་ དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་

རྒཥ་ལུ་ལ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུང་ཐཀཡ་གའཥ་

དུང་སྒོགན། /དུང་རྒོན/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་རིངབྷྫོ་

ཟཁྱིར་ཟདི་ དྷང་རྟེདྷ་རྩ་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྦེ་ དུང་ཅུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ ཙྫོཐ་ཕསྲེའི་རིགཥ་

དུང་ཐཀཡ་གལྫོགན་ཅདྷབྷ། /དུང་ཀཡ་ལྫོན་ཅེབྷ/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) དུང་སྒོགན་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ གཉིཐ་ཟཐིཕ་སྟེ་

(རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ སྐུ་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

བྷཆོཐ་ཟབུབྷ་སྡེ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕུ་མི་ ཐངུར་ཐང་

དུང་ཅུ། /དུང་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྒྱུག་

ཞངཥ་ཀྱིཥ་ གལྫོགན་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་དུང་

རིར་རི་ཐང་ དྷང་ཁོང་སྟྫོང་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཀཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་སྐོཡ་ཕཞེངཥབྷ་ཐ་ལཱི་ དུང་

གཞུང་གིཥ་ཆུའི་དུང་ཅུ་ཕཀྲབྷ་གདྷང་དེཥ།

ཐཀཡ་གལྫོགན་ཅདྷབྷ་ཟཕུ་ཐགོ།

དུང་ཅུ་སྒོགན། /དུང་ཅུ་རྒོན/ (མིང) (རྫོང) དུང་སྒོགན་

དུང་སྐྱོང་། /དུང་ཅོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཟྫོག་ཀླུའི་རྒྱརནྫོ་

ཐང་ཟདྲ།

གཅིག (ཐཔེ) ཀླུའི་རྒྱར་ནྫོ་དུང་སྐྱོང་རཥ་དྷྫོཡ་གྱི་

དུང་ཆེདྷ། /དུང་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་ཐགོདྷ་

ཐངོཥ་གྲུཕ་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ ཚེཥ་ཕཅུ་ཐང་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཀྱི་

དུང་ཟཁོཡ། /དུང་ཁོཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུངཥ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཐང་། སེཡ་སྦྲེངཥ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱི་ཟཕུ་ནི་

སྔགཥ་གྱངཥ་ཁ་དུང་ཕྱུཡ་གཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཟཁོཡ་

གི་དུང་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཡདྷབྷ་ཅིག་

རྫོ། (ཁ) བྷ་ཎི་དུང་ཟཁོཡ། ཚེ་གཟུངཥ་དུང་ཟཁོཡ།

ཁཡ་ དུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ།

ཕཛྲ་གུ་རཱིའི་དུང་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷ་ཎི་

དུང་ཆོཥ། /དུང་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་རྒྱུཐ་ཟབུབྷ་སྡེ་

གི་དུང་ཟཁོཡ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཚུགཥདྷ་པདྷ་ན་ཕཥབྷ་

ཐང་། བྷཆོཐན་ཕསྒྲིག་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ཁྲུཥ་ཆུ་

གྱིཥ་མི་ཁྱཕ།

ཕཀང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ངེཥ་ནཡ་དུ་ཐགོ་ནའི་བྷཆོཐ་ཆ་

/དུང་ཁོཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཡུར་གྱི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་

དུང་ཐཀཡ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་

གི་རག་ནཡ་ཕཙུགཥ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག

དུང་ཆོཥ་ཅིག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

དུང་རྒྱ་གླིང༌། /དུང་རྗ་གླིང/ (མིང) (རྫོང) ཟཕུ་ནི་གི་

དུང་དུང་། /དུང་དུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོངཥ་སྫོཐ་ཟཐྫོཐ་ཀྱི་
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རུ་ཕ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ ང་ལྫོ་ཞ་ཥཡ་ལྐོཐབྷ་དུང་དུ་

ཕཎྫོགཥ་ནའི་དུབྷ་ཁ་གིཥ་རགན་ཕཅཐ་ཡི།

དུང་བྷཐཟ། /དུང་རཟ/ (མིང) (རྫོང) རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་སྦེ་

ཟགདྷ་ཁུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་པྫོག་ཡདྷ་ནི། (ཁ) དུབྷ་ཁ་

སྦེ་ཕལ་སྫོཐ་ནུག

དུབྷ་ཁ་ཐནག /དུབྷ་ཁ་ནཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཆེ་ཆུང་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ གཅིག་གི་དྷང་ལཱི་གཅིག་

ཐནག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྫོ་བྷཆོཐ་གཎང་ནིའི་དུབྷ་

ཕཙུགཥ་ཕཏུཕ་སྦེ་ བྷཐཟ་གསུབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཁ་ཐནག་ཆི་ཡི།

(ཐཔེ) དུང་བྷཐཟ་རིང་ཟཐུང་བྷ་བྷབྷདྷ་སྐཐ་མི་

དུབྷ་གྲ་ཅིག /དུབྷ་ཋ་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

ཟགྲིག

ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་མེཐ་ནཡ་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

དུང་ཕྱུཡ། /དུང་ཆུཡ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་བྱེ་ཕ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་རཥ་ཕརྒར་

ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་གྲངཥ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

མེཐ།

རཥ་གཅིག ཕཅུ། ཕརྒྱ། སྟྫོང་། ལ། ཟབུབྷ།

དུབྷ་གྲ་རུ། /དུབྷ་ཋ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་རུ་ཟེཡ་

ཥ་འ། བྱེ་ཕ། དུང་ཕྱུཡ་ཟེཡ་གྲངཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལུ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ལཱི་ དུབྷ་གྲ་རུ་ཕཅོ་

ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཆ་ཁྱཕ་ཕཛྲ་གུ་རཱི་དུང་ཕྱུཡ་

ཐགོ་ནཥ།

ཕཎྫོདྷ་ནི་ལཱི་རྩ་ཟགེངཥ་དེཥ།

དུབྷ་ཕཅཐ་རྐྱཕ། /དུབྷ་ཅེ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

དུཐ་ཁུ། /དུཥ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་ དུ་ན་ཕཟུབྷ་

(རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དུབྷ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) དུཐ་ཁུ་རག་ནཡ་རུག་སྟེ་

(ཁ) ཤིང་དུབྷ་ཕཅཐ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་

རགན་ག་ཡ་གདྷགནྫོ་ཕཀང་ཐ་ཡི།

ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་དུབྷ་ཕཅཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

དུཐ་ཟགྲོ། /དུཥ་ཌོ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་བྷཡ་གུག་

དུབྷ་བུ། /དུབྷ་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐངོཥ་རཥ་ར་

ཞིདྷབྷ་རཥ་རྐང་རག་ཥ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་མི་རྟ་

ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་སྦེ་ཕགོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཆ་

གླང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ང་

ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡཥ་དུབྷ་བུ་ཅིག་ང་ལཱི་གདྷང་།

ཕཅཥ་ཡ་ཟཕཐ་གཝག་དུཐ་ཟགྲོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ནི་མི་

དུབྷ་བུ་གཅིག་ན། /དུབྷ་བུ་ཅིག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཐ་

ཟྫོང་།

ནའི་ ཕྱིའི་རི་བྷྫོའི་ཆ་ལཥ་འངདྷ་ཕཅཐ་རིཥ་མེཐ་

དུབྷ། /དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་རྒྱུག་རིརབྷ་སྦེ་

ནཡ་ཡུག་གཅིགབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུབྷ་བུ་

ཕཎྫོགཥ་ཕཝག་ཕཝགན། (ཐཔེ) ཤིང་དྲ་ཁང་དྷང་ལཱི་

གཅིག་ནའི་ཏྫོཐན་དྷང་ལཱི་ཕདུཐ་རྩི་ཕཀང་ཕཝག་

ཤིང་དུབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ནུག

དུབྷ་ཁ། /དུབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

དུབྷ་རང༌། /དུབྷ་རང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཎྫོགཥ་ཕཎྫོགཥ་ནའི་ཁ། (ཐཔེ) ས་ཕཎྫོགཥ་

ཙིགན་ཞ་ནི། (ཁ) དུབྷ་རང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་
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གིཥ་ང་དྷ་ཟཏདྷ་ཡ་དུབྷ་རང་ཕཅུག་ཐྫོ།

ཕའི་ཙར་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

དུཡ་ཁྲོཐ། /དུཡ་ཋོཥ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤིཛྷ་ཐ་ཡྫོ་

ཕཐག་ནྫོ་ཐང་ཕཐག་བྷྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ)

དུཡ། /དུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཡ་ཁྲོཐ་ཐང་ཟདྲ།

དུཡ་ཕཐག /དུཡ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) དུཡ་ཁྲོཐ་ཀྱི་

ཕཝག་ཥ་ཐང་མེ་སང་ཟཕཐ་ཥ། (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་

དུཡ་ཕཐག་ཟདི་མི་བྷ་ཡིདྷ་ཨིདྷ།

ཁཡ་ཕུངནྫོ་མེ་གཎང་དེཥ།

དུཡ་ཕཐག་ཟཆབྷ། /དུཡ་ར་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཡ་

དུཡ་ཁྲོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ། /དུཡ་ཋོཥ་ཆེདྷ་བྷྫོ་རྒེའེ/ (མིང)

ཁྲོཐ་ཕཐག་བྷྫོའི་ཆཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ མི་ཕཞི་གིཥ་སྦེ་

(རྫོང) ༡. ལཡ་ལཱི་གཏུབྷ་དྲག་ཐང་། ༢. བང་ལཱི་

རྐྱཕ་ནའི་ཟཆབྷ་ཅིག (ཐཔེ) དུཡ་ཕཐག་གི་ཟཆབྷ་

ཙང་ཚིང་ཟལགཥ་ན། ༣. ནུཕ་ལཱི་རྫོ་རྗེ་ཟཕཡ་ཕ།

ཟདི་ མི་ཕཞི་སྦེ་རྐྱཕ་ཐགོ།

༤. ལྷྫོ་ལཱི་ཀེང་རཱིཥ་ཅདྷ། ༥. ཐཕང་ལྡདྷ་ལཱི་དྲག་

དུཡ་བ། /དུཡ་བ/ (མིང) (རྫོང) དུཡ་ཁྲོཐ་ལཱི་སྫོཐ་མི་བ་

ཏུ་རྒོཐ་ན། ༦. བྷཡ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཙར། ༧. ཕདེདྷ་

སྒར་ཎྫོ་ཐཀཡནྫོ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུཡ་བ་གིཥ་

བྲར་ལཱི་མུདྷ་ན་དྲག་ནྫོ། ༨. རླུང་ལཱི་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་

མི་ཡྫོ་ཞ་དེཥ།

སྒྲ་སྒྲོག་ན་ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་ཆེདྷ་

དུཡ་ཥ། /དུཡ་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མིའི་ཡྫོ་ས་ཕཝག་

བྷྫོ་ཕརྒྱཐ་དྷང་དུཡ་ཁྲོཐ་ཕཐགབྷྫོ་ཟྫོང།

ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) དུཡ་ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ནཡ་ལཱ་ཁག་

དུཡ་ཁྲོཐ་ཕཐག་ནྫོ། /དུཡ་ཋོཥ་རཟནྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཟདུག

གཟུགཥ་ཁཡ་ལ་ལྷ་ན་རྩ་རཥ་མེཐན་ རཱི་ཎྫོ་མང་མ་

/དུཡ་ཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དུཡ་ཁྲོཐ་ཁའི་ཥ། (ཐཔེ)

སྦེ་འྫོཐ་མི་ དུཡ་ཁྲོཐ་ཕརྒྱཐ་དྷང་གདྷཥ་མི་ མི་

མི་ཁ་གཎངབྷ་ཐ་ལཱི་དུཡ་ཥ་ཐགོ།

ཁྲོཐ་དྷང་འྫོཐ།

ཕཅུ་གཉིཥ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་མིའི་གྲར་རཥ་གཅིག

གཟུགཥ་ཁཡ་ལ་ལྷ་ན་རྩ་རཥ་མེཐན་ རཱི་ཎྫོ་མང་མ་

ཟབྱུང་ནྫོ་མི་བྷ་ཡིདྷ། (ཐཔེ) དུཡ་སྲི་རྫོངབྷ་ཐ་ལཱི་ སྲི་

མེདྷ་ནའི་པྫོ་ཅིག (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་ཕཐག་ནྫོ་ཟདི་དུཡ་

/དུཡ་ཥ/ ༣. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ལཱིགཥ་དྷང་ཐཡ་རྒུཐ་

དུཡ་ཁྲོཐ་ཕཐགབྷྫོ། /དུཡ་ཋོཥ་རཟབྷ/ (མིང) (རྫོང)

དུཡ་སྲི། /དུཡ་སི/ (མིང) (ཆོཥ) དུཡ་ཁྲོཐ་ཀྱི་ཐབྷ་སྲི་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ དུཡ་ཁྲོཐ་ཕརྒྱཐ་དྷང་གདྷཥ་མི་ མི་

བྷདྷདྷ་ཐགོ།

མེདྷ་ནའི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་ཕཐགབྷྫོ་གི་ཟཆབྷ་

དུར་ཕ། /དུཥར་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ཕ་སྫོཐ་རབྷ་ཚུ་

ལཐབྷྫོ་ཟདུག

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཞི་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

དུཡ་ཁྲོཐ་ཕསིར་ཕའི་ཙར། /དུཡ་ཋོཥ་སི་ཝི་ཚེ/ (མིང)

ཞི་ཞིང་དུར་ཕ་ཟདི་མི་འ་ཡཕཥ་ཀྱི་སྫོཐ་ན་ཨིདྷ།

(རྫོང) གདྷཥ་ཆེདྷ་རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་གྱི་ཉེ་ཟཐཕཥ་

དུཥ། /དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡུདྷ་ཙཐ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ།

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་དུཡ་ཁྲོཐ་ཅིག (ཐཔེ) དུཡ་ཁྲོཐ་ཕསིར་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟགྱུཡ་ཕ་
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མེཐན་སྦེ་ཐགོ།

དུཥ་ཟཁོཡ་རྩ་རྒྱུཐ། /དུཥ་ཁོཡ་མ་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཁོཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཐཔེ་ཆ་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

དུཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ། /དུཥ་གི་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་

སྔགཥ་ཀྱི་རྒྱུཐ་སྡེ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཟཁོཡ་རྩ་རྒྱུཐ་ཀྱི་

དུཥ་ཀྱི་སྙིགཥ་བྷ། /དུཥ་གི་རྙིག་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

དུཥ་ཟགྱུཡ། /དུཥ་རྗུཡ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སྙིགཥ་བྷ་ལྔ་ཕཐྫོའི་དུཥ། དྷཐ་ཐང་བྷཙྫོདྷ་ཆ་མུ་གེ་

བྱཱཡ་ཐགུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དུཥ་ཚིགཥ་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་

གསུབྷ་གྱི་ཕསྐར་ན། (ཐཔེ) དུཥ་ཀྱི་སྙིགཥ་བྷ་ལཱི་

ནི། (ཁ) དུཥ་ཟགྱུཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་ཟླའི་དུཥ་

དྷཐ་འབྷཥ་མུ་གེ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

ཟགྱུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐགུདྷ་ཟླ་ཚེ་ཡདྷབྷ་ཨིདྷ།

དུཥ་ཀྱི་ཏ་བྷ། /དུཥ་གི་ཏ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཀྱི་

/དུཥ་རྗུཡ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡུར་ཐང་མི་

སྙིགཥ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཚུ་གི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཥྫོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) དུཥ་

སྐཕཥ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་

ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

དུཥ་སྐཕཥ། /དུཥ་ཀཕ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་གོ་

ཟགྱུཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་ མི་ངདྷ་ན་ལུ་ལ་

ཚུགཥ་ནའི་དུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་དྷབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་ག?

དུཥ་རྒྱུདྷ། /དུཥ་རྗུཥདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་ཟེཡ་

དུཥ་ལབྷཥ། /དུཥ་ཋིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ་སྟྫོང་ཕརྒྱཐ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་རྒྱུདྷ་དུ་ཁ་ཐུདྷ་ཐགེ་སྫོཡ་བྷ་

གསུབྷ་ཥྫོགཥ་ཀྱི་དུཥ་སྐཕཥ་ལཱི་ སྫོབྷ་ན་བངཥ་

ཆཐ་ནཡ་གཎང་ཐགོ།

ཏེ་ ཐ་རིཥ་ཉིབྷ་བྷ་ལཡ་ཕའི་ཧེ་བྷ་རཥ་ དྷངཥ་

དུཥ་ངདྷ། /དུཥ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

ནཡ་ཉིབྷ་བྷ་ལཡ་ཕའི་ཕཡ་ ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་གི་

གདྷཥ་སྟངཥ་གྱུཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་སྙིགཥ་བྷ་ལྔའི་དུཥ།

རིང་ལཱི་ཕསྲུང་ཕའི་ལབྷཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ལབྷཥ་ཚུར་

(ཐཔེ) དུཥ་ངདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ མི་ངདྷ་འང་ལུ་ལ་ཡ་

ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་ཕསྲུང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

དུཥ་ཟཁོཡ། /དུཥ་ཁོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) སྔགཥ་བ་དྷ་

དུཥ་ཅི། /དུཥ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་ལྫོའི་རྫོ། (ཐཔེ)

མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་སྡེ་ཅིག (ཁ) ཐནར་དུཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་

དུཥ་ཅི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཅིག་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟེཡ་ ཕྱིའི་དུཥ་ཟཁོཡ་སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐང་།

དུཥ་གཅིག་ལཱི། /དུཥ་ཅི་ལཱི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་

དྷང་གི་དུཥ་ཟཁོཡ་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ། གཝདྷ་

ཧེདྷ་རྟིང་མེཐན། (ཐཔེ) བ་ཟཕུཡ་ནི་ཐང་རྫོ་རྐྱཕ་ནི་

གྱི་དུཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐྱེཐ་རྫོགཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་རྟེདྷ་ཐང་

དུཥ་གཅིག་ལཱི་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕརྟེདྷ་ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཐང་། རྩ་རླུང་ཐིག་ལུ་ཚུ་

/དུཥ་ཅི་ལཱི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་དྷབྷ་གཅིག་གི་ཚེ་

ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ང་ཡང་ དུཥ་ཟཁོཡ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟདི་སྐཐ་ཕཐག་གིཥ་ཏྫོཥ་ནའི་

ཐཕང་ཆེདྷ་གདྷང་ཥཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

དུཥ་གཅིག་དྷ། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་གཅིག་
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ལཱི་ཁྱོཐ་འང་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་ཅིག་ཟྫོང་།

གསུངཥ་ནུག

ཙྫོཐ་ཕཞང་ནྫོ་ཅིག (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཟཁྲུངཥ་སྐཡ་དུཥ་

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་ན་གསུབྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་

དུཥ་ཆེདྷ། /དུཥ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གར་ཆེ་ཕའི་དུཥ་

དུཥ་ཆེདྷ་གསུབྷ་ཟཚྫོབྷཥ། /དུཥ་ཆེདྷ་སུབྷ་རྫོབྷ/ (མིང)

ཆེདྷ། ལྷ་ཕཕཥ་དུཥ་ཆེདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

དུཥ་ཆེདྷ། (ཁ) ༡. ཟླཛྷ་ཕཞི་ནའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་

དུཥ་ཆེདྷ་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕག་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་

སྟྫོདྷ་ན་ལྷུབྷཥ་སུ་ཞུགཥ་ན། ༢. བྷངོདྷ་ནཡ་

ཐགོ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ན། ༣. སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ན་

དུཥ་ཆེདྷ་ལྔ་ཟཚྫོབྷཥ། /དུཥ་ཆེདྷ་རྔ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང)

གསུབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་མི།

ཟླཛྷ་ཕཞི་ནའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་༡. ལྷུབྷཥ་སུ་

དུཥ་བྷཆོཐ། /དུཥ་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་དུཥ་། ཟླ་

ཞུགཥ་ན། ༢. སྐུ་ཕལབྷཥ་ན། ༣. ཕདུཐ་

དུཥ། ཝག་དུཥ་ཕཟུང་སྟེ་ཆོ་ག་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཏུར་ཕ། ༤. ཥངཥ་རྒྱཥ་ན། ༥. མྱ་ངདྷ་རཥ་

དུཥ་བྷཆོཐ་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཟུང་སྟེ་གཎང་

ཟཐཥ་ན་ཕཅཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་

ཐགོ།

དུཥ་ཆེདྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ལྔ་ གཅིག་ཁཡ་པྫོག་ནའི་

དུཥ་བྷཆོཐ་ཟབུབྷ་སྡེ། /དུཥ་ཆོཥ་རྦུབྷ་རྡེ/ (མིང) (རྫོང)

དུཥ་ཕཞང་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཆེདྷ་ལྔ་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་

གྲྭ་ཙང་དྷང་རྫོ་ལཡ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་གཅིག་ལཱི་ཡི་ཐབྷ་

སྐཕཥ་སུ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

གྱི་གྲུཕ་ན་ཟབུབྷ་ཐེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི། /དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. དུཥ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ དུཥ་བྷཆོཐ་ཟབུབྷ་སྡེ་ཚུ་བྷ་

ཆེདྷ་ལྔ་ཟཚྫོབྷཥ། ༢. དྲུགན་ཚེཥ་ཕཞི། ༣. ལྷ་

ཆཐ་ནཡ་གདྷང་ཐགོ།

ཕཕཥ་དུཥ་ཆེདྷ། ༤. ཆོ་ཟཕྲུར་དུཥ་ཆེདྷ་ལཱི་གོ།

དུཥ་བྷབྷ། /དུཥ་རྙབྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་

(ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི་ཟེཡ་ ༡. སྐུ་

གཅིག་ཁཡ་པྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་པཡ་རཥ་

ཕལབྷཥ་ན། ཥངཥ་རྒྱཥ་ན། མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་ཐང་ ང་བྷཡ་རཥ་ཟྫོང་ནི་དུཥ་བྷབྷ་ཨིདྷ་

ནའི་དུཥ་ཥ་ག་ཟླ་ཕའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔ་ཐང་། ༢. ཆོཥ་

བྷཥ།

ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཕའི་དུཥ་དྲུགན་ཚེཥ་ཕཞི། ༣. ལྷ་

དུཥ་གཎདྷ་རྐྱང༌། /དུཥ་ཏེདྷ་ཅང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་

རཥ་ཕཕཥ་ནའི་དུཥ་ཟླ་ཐགུ་ནའི་ཚེཥ་ཉེཡ་གཉིཥ།

རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

༤. ཆོ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཟླཛྷ་ཐང་ནའི་ཚེཥ་

(ཐཔེ) དུཥ་གཎདྷ་རྐྱང་པ་བྷའི་སྒོ་ཁཡ་སྐྱིཐ།

ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་སྟྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི་ཟེཡ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

དུཥ་ཕཎཕ། /དུཥ་ཎཕ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་གཎདྷ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཆེདྷ་ཕཞི་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་པདྷ་འྫོདྷ་

གཎདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐང་ང་ཟཕཐ་ནིའི་

ཐང་སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཕའི་ཉེཥ་ཐམིགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ཟེཡ་

དུཥ་ཕཎཕ་ཕཞྫོ་ཡི།
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དུཥ་རྟག་བུ། /དུཥ་ཎཟ་བུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཧ་རྟག་

གཅིག་གཎྫོགཥ་ནའི་ཡུདྷ་ ཆ་དྲུག་ཅུ་རུ་ལྔ་ལཱི་ཕྱེཥ་

བུ། དུཥ་རྒྱུདྷ་དུ། དུཥ་གཎདྷ་རྐྱང་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཟདི་དུཥ་ཡུདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཐུང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ དུཥ་རྟག་བུ་གདྷཟ་

ཕའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་བྷཏཟ་སྐཐ་ཅིག་བྷ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་དུཥ་རྟག་བུ་ཡ་ཟཆབྷ་

དུཥ་བྷཐུདྷ། /དུཥ་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་བྷཐུདྷ་གྱི་ཞཥ་ཞ་ཐགོ།

དུཥ་ཕསྟུདྷ། /དུཥ་ཏུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་

དུཥ་ཐ་ལ་ཕ། /དུཥ་ཐ་ཎ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་གསུབྷ་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་འང་ གོ་ར་ཡུར་

གྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ ཐ་ལྫོ་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ངོཥ་གཟུང་

ཐང་ཕསྟུདྷ། གཎབྷ་གྲོགཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ། ཞཥ་དུཥ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཐ་ལ་ཕ་ཟདི་ ཟཐཥ་ན་

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཕསྟུདྷ་གྱི་བྫོ་

ཐང་བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཕཡ་དྷའི་དུཥ་ཨིདྷ།

སཕ།

དུཥ་ཐང་རྣབྷ་ན་ཀུདྷ་ཏུ། /དུཥ་ཐ་རྣབྷ་ན་ཀུཥདྷ་ཏུ/ (ཐབྱེ)

དུཥ་སྟྫོདྷ། /དུཥ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་

(ཆོཥ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་། (ཐཔེ) དུཥ་ཐང་རྣབྷ་ན་

སྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་དུཥ་སྟྫོདྷ་གྱི་

ཀུདྷ་ཏུ་བྷ་ཎི་ཕགྱང་ཐགོ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཚྫོབྷཥ་ཚུགཥ་ནཥ།

དུཥ་དེཕ། /དུཥ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕདུདྷ་རིབྷ། ཟླ་

དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་སྲུང༌། /དུཥ་ཎྫོཥདྷ་ཙི་སུང/ (མིང) (རྫོང)

རིབྷ། རྫོ་རིབྷ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་གདྷཥ་ཚུར་ཐང་སྙདྷ་

རྫོ་རུའི་དྷང་ དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཕརྩི་སྲུང་

ཞུ་གི་དེཕ་རིགཥ་ཚུ། (ཐཔེ) དུཥ་དེཕ་ཉོ་སྟེ་ལྷག་ན་

ཟཕཐ་ཐགོ་མི་དུཥ་སྟྫོདྷ་གྱི་རཥ་རིབྷ། (ཐཔེ) ང་ཡ་

ཅིདྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལུ་ལ་ཟཏྫོཕ།

དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་སྲུང༌ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ལཐབྷྫོ་ཕལ་ཕཡ་

དུཥ་དྲདྷ། /དུཥ་དྲེདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་དྲདྷ་ཕརྩི་

ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

སྲུང༌ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་དུཥ་དྲདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

དུཥ་ཏྫོག /དུཥ་ཏྫོཟྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ།

བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་དུཥ་ཏྫོག་ལཱི་ཟཕཐ་

དུཥ་དྲདྷ་ཕརྩི་སྲུང༌། /དུཥ་དྲེདྷ་ཙི་སུང/ (མིང) (རྫོང)

ཐགོ།

ཟཐཥ་ནའི་ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་བྷཚཐ་བ་ཕཞངནྫོ་ཚུ་

དུཥ་བྷཏཟ། /དུཥ་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་

སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཏེ་ ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་

བྷ། (ཐཔེ) དུཥ་བྷཏཟ་གི་མི།

ཟླ་ལྔ་ནའི་ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་ གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

དུཥ་བྷཏཟ་སྐཐ་ཅིག་བྷ། /དུཥ་ཏ་ཀེ་ཅིག་བྷ/ (མིང)

ཟཁྲུངཥ་སྐཡ་དུཥ་དྲདྷ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག (ཁ) སྐྱེཥ་བུ་ དྷཐ་

དུཥ་ཕདེ་ཁབྷཥ་ཕཞང་། /དུཥ་རྡེ་ཁབྷ་ཕཞང/ (བ)

མེཐ་མི་ སྟྫོཕཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག་གིཥ་ སེ་གོར་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ཚུ་
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ཕཞང་ནི། (ཁ) དུཥ་ཕདེ་ཁབྷཥ་ཕཞང་ནི/ཐྫོ/ནུག

དུཥ་ཀྱི་བྷཙབྷཥ་ཅིག (ཁ) དུཥ་ཚིགཥ་ཕཞི་འང་

ཕཞང་ནུག་ག?

རྫོ་གཅིག་ལཱི་དུཥ་ཚིགཥ་ཕཞི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ག་ཡ་ཐ་རིཥ་དུཥ་ཕདེ་ཁབྷཥ་

བྱཱཡ། ཐགུདྷ། སེཡ་ཁ། ཥྫོ་ཁ་ཕཞི་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

དུཥ་ཟཐཥ་ན། /དུཥ་རྡེ་ན/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་

དུཥ་ཙྫོཐ། /དུཥ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟླ། ཕདུདྷ་

རྫོགཥ་ཙཡ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཟཐཥ་ནའི་ཥངཥཥ་

ཕྲག ཉིདྷ་ཝག ཆུ་ཙྫོཐ། སྐཡ་བྷ། སྐཡ་ཆ་ཚུ་གི་

རྒྱཥ་བྷཡ་མེ་བྷཚཐ་ཨིདྷ།

དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཡུདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཟཏྫོཕ་ཐ་

དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་། /དུཥ་དྷབྷ་ཡ་རྦེ་རཱི/ (ཐབྱེ)

ལཱི་ ཕལར་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ། (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ། /དུཥ་ཙྫོཥ་ཅུ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ)

སེབྷཥ་ཅདྷ་གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་ཉིདྷ་བྷཙདྷ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་

དུཥ་ཟཔྫོ། /དུཥ་པྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) དུཥ་

གཉིཥ་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་ཅིག (ཁ) ༡. དྷབྷ་རངཥ་འྫོཥ།

ཙྫོཐ་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) དུཥ་ཟཔྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག

༢. ཉི་ལཡ་ཟབྲུག ༣. ཉི་དྲྫོཥ་སྦྲུར། ༤. ཉིདྷ་

དུཥ་ཟཔྫོཥ། /དུཥ་པྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་སྟེ་རྫོ་

ཕྱེཐ་རྟ། ༥. ཕྱེཐ་འྫོར་ལཱིག ༦. ཉི་མྱུཡ་སྤྲེར། ༧.

གཅིག་ཟཁོཡཛྷ་ཐ་ ཤི་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ ཟཕཐ་

ཉི་ནུཕ་བ། ༨. ཥ་སྫོཥ་ཁྱི། ༩. སྫོཐ་ཟཁོཡ་པག

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐགེཛྷ་ཐགེ་རྩ། (ཐཔེ) དུཥ་ཟཔྫོཥ་

༡༠. དྷབྷ་ཕྱེཐ་བྱི་ཕ། ༡༡. ཕྱེཐ་འྫོར་གླང་། ༡༢.

ཕཟུངབྷ་ཐ་ བབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོན་

ཏྫོ་ཡངཥ་སྟག་ཟེཡ་མི་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཀྱི་

ཁག་ཆེ།

ལཱིགཥ་རཥ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཟདི་ཡ་རག་ལུདྷ་

དུཥ་མིདྷ་ཟཆི་ཕ། /དུཥ་མིདྷ་ཆི་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚེ་བྷ་

ཟཏཕ་ཨིདྷ།

རྫོགཥན་རཥ་ཤི་ནི་ཅིག (ཁ) ཚེ་བྷ་རྫོགཥན་རཥ་

དུཥ་བྷཙབྷཥ། /དུཥ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

རྒྱགཥ་རྫོགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་མིདྷ་ཟཆི་

ཕཡ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) དུཥ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕ་བྷ་ལཱིཥ་ཟཇོབྷཥ་ནའི་ཐནར།།

བབྷ་ཁབྷཥ་ཥངཥ་བྫོདྷ་ནུག

དུཥ་མེདྷབྷ། /དུཥ་མེབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཅིག་

དུཥ་བྷཚུངཥ། /དུཥ་ཚུང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དུཥ་བྷབྷ་

གིཥ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དུཥ་མེདྷབྷ་འཡ་ཥྫོ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཉིབྷ་ལཡ་ནི་

དུཥ་མེདྷབྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་ཞ་ཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

གཉིཥ་དུཥ་བྷཚུངཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཁྱོཐ་ཡ་དྷབྷ་འང་ཟྫོང་ནི་མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་དེ་ དུཥ་

དུཥ་ཕཞི། /དུཥ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཟླ་དུཥ་

མེདྷབྷ་ཁོ་འཡ་ཥྫོ།

ཕཞི་ཟེཡ་ ༡. བྱཱཡ། ༢. སེཡ་ཁ། ༣. ཐགུདྷ།

དུཥ་ཚིགཥ། /དུཥ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གཅིག་གི་

༤. ཥྫོ་ཁ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ རྫོ་གཅིག་ལཱི་
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དུཥ་ཕཞི་སྦེ་ཕྱེ་ནི་འྫོཐ།

དུཥ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ། /དུཥ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཕརྒྱཐ་གསུབྷ་གྱི་ དུཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ལཱི་གོ། (ཁ)

ཆོཥ་བྷཙདྷ་ཚུ་དུཥ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་

དུཥ་ཕཞང༌། /དུཥ་ཕཞང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ་སྟྫོང་

དུཥ་རིབྷ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་གི་

ཚེཥ་ཕརྒྱཐ། ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ། ཕཅོ་ལྔ། ཉེཡ་ལྔ།

དེཥ།

གདྷབྷ་གང་ཚུ་ལཱི་འང་དུཥ་ཕཞང་ཟེཡ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

དུཥ་ཐང་དུཥ་ལཱི། /དུཥ་ཐ་དུཥ་ལཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུདྷ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཕཞང་གི་སྐཕཥ་སུ་བྷཆོཐ་མེ་གང་དྲག་

བྷ་རིང་གི་ཕཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་འང་ སྐཕཥ་

ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

སྐཕཥ་ཡ། ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

/དུཥ་ཕཞང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞཟ་སྐཡ་ཟཕྲྫོཐ་སྫོཡ་

གོ་ར་ཚུ་དུཥ་ཐང་དུཥ་ལཱི་ཆུ་ཟཁྱུ་སྟེ་གྱོདྷ་ཐགོན་

ཕཞང་ཕའི་ཉིདྷབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་དུཥ་ཕཞང་ཐང་

ཨིདྷ།

ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

དུཥ་ལཱི་ཟཕཕ། /དུཥ་ལཱི་རཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དུཥ་

དུཥ་ཡུདྷ། /དུཥ་ཡུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

སྐཕཥ་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) དུཥ་ལཱི་ཟཕཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ཙཐ། (ཐཔེ) དུཥ་ཡུདྷ་སྐཡ་བྷ་ལྔའི་རྒྱཕ་རཥ་ལྫོག

ཤི་ཕའི་དུཥ་ལཱི་ཟཕཕ་ཐ་བྷགྱོགཥ་མི་ཏར།

དུཥ་འྫོར། /དུཥ་འྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་

དུཥ་གསུབྷ། /དུཥ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ ༡.

ཙྫོཐ་ཏར་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) དུཥ་འྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཟཐཥ་ན། ༢. བྷ་ཟྫོངཥ་ན། ༣. ཐ་ལ་ཕ་ལཱི་གོ།

ཁོ་ཐནྫོདྷ་ཟཕཐ་ནི་གི་དུཥ་འྫོར་ཥྫོ་ནུག

(ཐཔེ) དུཥ་གསུབྷ་ གྱི་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་

དུཥ་ཡ། /དུཥ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཅིག་གིཥ་ཡ་

ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དུཥ་ཡ་ཟབྱིཐ་ཥྫོ་ཡི། དུཥ་དུཥ་

དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ན། /དུཥ་སུབྷ་ཁེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡ་རྫོཕ་རིར་ཡི། དུཥ་དུཥ་ཡ་ཕྱི་ཥྫོ་ནུག་ར་ཥྫོགཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ན་ཨྫོདྷ་རིདྷ་

ན། (ཐཔེ) ང་ དུཥ་ཡ་ཕསྐྱར་ཥཡ་ཕསྐྱར་ཐ་ཡི།

ནྫོ་ཆེ།

དུཥ་ཡཕཥ། /དུཥ་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་རྫོ་ངོ་

དུཥ་གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ། /དུཥ་སུབྷ་ཥང་རྒེ/ (མིང)

ཕརྒྱ་རུའི་ཕཡ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཨྫོདྷ་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་

(ཆོཥ) ཟཐཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷཡ་མེ་བྷཚཐ། ཐ་

ཆེ་ཟདི་ ཟབྲུག་ལཱི་ དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་

ལའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན། བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་

བྫོདྷ་ནུག

ཥངཥ་རྒྱཥ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ) དུཥ་གསུབྷ་

དུཥ་རིབྷ། /དུཥ་རིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་རིབྷ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀུདྷ་གྱི་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་ཨིདྷ།

ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་སདྷ་ཁང་དྷང་ དུཥ་རིབྷ་

དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ། /དུཥ་ཧ་ཎ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་རྟག་

གྱི་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

བུ་གདྷཟ་བུ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དུཥ་གཎདྷ་རྐྱང་།
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དུཥ་རྒྱུདྷ་དུ། དུཥ་རྟག་བུ་ཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

དེ་ཁ་ལཱི། /དེ་ཁ་ལཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་དེ་དྷང་ལཱི་

དཱུཡ་ཕ། /དུཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཞི་རྒྱཥ་ཐཕང་དྲག་གི་

ཕཀར་ཕཝག་ཅི།

དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་སྐྱིཐ་བུ་སྐྱོང་ཐགོ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཅ་ར་ཟདི་ དེ་ཁ་ལཱི་

སྦྱིདྷ་སྲེག་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་རྩྭ་

དེ་ཁོ་དྷ། /དེ་ཁོ་དྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དེ་རྐྱངབྷ་གཅིག

ཅིག (ཐཔེ) དཱུཡ་ཕ་ཟདི་རྩའི་དྷང་རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

དེ་ཁོ་དྷ་ཉིཐ། /དེ་ཁོ་དྷ་ཉིཐ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཉིཐ་

ཅིག་ཨིདྷ།

གདྷཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་ཁོ་དྷ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

དཱུཡ་ཛྷ། /དུཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དཱུཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

རྟྫོགཥ་ནུག

དེ། /དེ/ ༡. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) རྗེཥ་ཟཇུག་ཐའི་བྷཏཟ་

དེ་སྒྲ། /དེ་ཋ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་ཅུ་ནའི་དྷང་ ཏ་

བྷཡ་སཡ་ཕའི་ལྷག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་

སྙཐ་ཀྱི་ཐཕང་རཥ་གསུབྷ་ཐང༌། ཐངོཥ་ནྫོའི་ཐཕང་

ལཱི་བྷཆོཐ་དེ་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཞུ།

རཥ་ཕཞི། དུཥ་ཀྱི་ཐཕང་རཥ་གཉིཥ་ཕཅཥ་ཐྫོདྷ་

དེ་གི་སྐཕཥ་ལཱི། /དེ་གི་ཀཕ་ལཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཐཥ་

ཐག་ཐགུ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་ཚིག་ཕྲཐ། (ཐཔེ) སུབྷ་ཅུ་

ནའི་དུཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་རྒྱུཐ་ཐབུ་བྷ་

ནའི་སྐཕཥ་དེ་སྒྲ་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

རྙེཐན་ཐ་ དེ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཞི་ཕདེ་རྩ་རཥ་ཡ་མིདྷ་

དེ་ཕསྒང༌། /དེ་རྒང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་དེའི་

ཟདུག

སྐཕཥ་ལཱི། (ཐཔེ) དེ་ཕསྒང་ ང་གཉེདྷ་བྷ་རྐྱཕ།

དེ་ཁ་ཡ། /དེ་ཁ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་གཎདྷ་

དེ་ཅིག /དེ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟ་ནཱུབྷ་ཅིག (ཁ) ནཱུ་ཅིག་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དེ་ཅིག་གིཥ་མི་ཐྫོ་

ག་ཡ་དེ་ཁ་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་སྫོཐ་གེ།

ཟྫོང་།

དེ་གི་ཕཡ་དྷ། /དེ་གི་ཕཟ་དྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་

དེ་ལ་བུ། /དེ་ཎ་བུ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཕཟུབྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་དྷང་ཟཁོཐ། (ཐཔེ) དེ་གི་ཕཡ་དྷ་ཁྱོཐ་

ཐྫོདྷ།

ཀྱིཥ་སྫོཐ་གདྷང་།

དེ་ལཡ། /དེ་ཎཡ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) རྣབྷ་གྲངཥ་གཝདྷ་

/དེ་གི་ཕཟ་དྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) སྟཕཥ་བྷ་ཕདེ་ཕའི་

སྫོཡ་གྱི་སྒྲ། (ཁ) དེ་ཕཟུབྷ། དེ་ཕཞིདྷ། དེ་སྦེ་ཚུ་ཐྫོདྷ་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གི་གྲར་ཁཡ། (ཐཔེ) ང་དེ་གི་ཕཡ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཟེཡ་

དྷ་མི་ཟཛུར་ས་རུ།

གསུངཥ་ན་དེ་ལཡ་པ་བྷ་གིཥ་འང་སཕ་དེཥ།

དེ་ཁ་རཥ། /དེ་ཁ་ལུ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཐང་

དེ་ཐག /དེ་ཐག/ (ཙཕ) (ཆོཥ) དེ་ཚུ།

ཟབྱུང་ཥའི་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་དེ་ཁ་རཥ་རྫོ་ཏྫོག་ག་

དེ་ཐང་དེ། /དེ་ཐ་དེ/ (ཙཕ) (ཆོཥ) ངེཥ་ཕཟུང་གི་སྒྲ་

ནི་འང་མི་ཟཏྫོཕ།

ཅིག (ཁ) ནི་ཐང་ནི། ཧ་ནི་ཐང་ཧ་ནི་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་
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འྫོཐ། (ཐཔེ) བྫོ་ཟདི་ མི་དེ་ཐང་དེ་ལཱི་སཕ་ནི་མི་

དེ་ཟཕྲྫོཥ་རཥ། /དེ་ཋོཥ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་

དེ་དུཥ། /དེ་དུཥ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཚེ། དེ་ཕསྒང་།

དེ་ཕ། /དེ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གློ་ཙཐ་ཐང་རིབྷཥ་

ཟྫོང་།

ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) དེ་དུཥ་ ང་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྫོཐ་ཅི།

ཙཐ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ མེ་ཎྫོག་ཡྫོ་ཁག་ཏེག་སྦེ་འྫོཐ་མི་

དེ་ཐང་ཆ། /དེ་ཐ་ཆ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

སདྷ་རཥ་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ཕའི་སྫོདྷ་ལྡུ་ཅིག (ཐཔེ) རྩྭ་དེ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་ཐང་བྷབྷ་ཅིག དེ་ཐང་

ཕའི་མེ་ཎྫོག་ལྗང་སེཡ་ཨིདྷ།

སྦྲགཥ། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ལཱི་ཟདི་མི་དེ་ཐང་ཆ་གཎང་

/དེ་ཛྷ/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང) ཟགྲདྷ་ཚིག (ཐཔེ) མི་དེ་ཕ་

ཐགོ་ནཥ།

གཝདྷ་ཅིག་དྲག་ནཥ།

གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་ཐང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་

དེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ། /དེ་རྦེ་ནི་རྡི་གི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱུ་

ངེའི་དེ་ཐང་ཟདྲ།

གིཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

དེ་ཐང་ཟདྲ། /དེ་ཐ་ཋ། (ཁྱཐ) (རྫོང) དེ་ཐང་ཅོག་ཡ་

/དེ་ཛྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཤིང་དེ་ཕ།

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཅ་ར་ཟདི་

བྷཙདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) དེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་

དེ་དྷཥ། /དེ་ནཱུ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་རཥ་པཡ་ཟེཡ་ཕའི་

དེ་ཟཕཐདྷ། /དེ་རྦེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕ་

ཐྫོདྷ།

ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་ཟཕཐདྷ་ཕཏུཕ་ནཥ།

དེ་དྷཥ་ཕཟུང་། /དེ་ནཱུ་ཕཟུང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་རཥ་

དེ་ཟཕཐཛྷ་ཐ། /དེ་རྦེའུ་ཐ/ (ཟབྲེར) (རྫོང) ཕྱི་ཚིག་མི་

པཡ་ལཕ། (ཁ) དེ་རཥ་ཕཟུང༌། དེ་རཥ་ཟགོ་

བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ལུགཥ་ནཥ། དེ་

ཕཟུང༌ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དུཥ་དེ་དྷཥ་ཕཟུང་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

བང་ཆུཕ་བྷ་ཟཏྫོཕ་ཀྱི་ཕཡ་དུ།

དེ་སྦེ། /དེ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཚུངཥ་ན་གཥར་བྱེཐ།

དེ་པདྷ་ཆཐ། /དེ་ཕེདྷ་ཆེ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་རཥ་པཡ་

(ཁ) དེ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དེ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ།

ཐང་ཟདྲ།

དེ་བྷ་གཎྫོགཥ། /དེ་བྷ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་རཥ་

དེ་ཐང་ཟབྲེར། /དེ་ཐ་ཌེ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) དེ་ཐང་གཅིག་

ཕརྒར། དེ་རཥ་ལྷག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་

ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་དེ་ཐང་ཟབྲེར་གཅིག་

རཱི་དེ་བྷ་གཎྫོགཥ་མེཐ།

ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

དེ་བྷ་ཏག /དེ་བྷ་ཏཟ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་ཐང་

དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ། /དེ་ཋོ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུདྷ་བྷ་

ཟདྲ།

ཟགྱངཥབྷ་ཅིག་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དེ་

དེ་བྷ་ཙཐ། /དེ་བྷ་ཚེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གཝདྷ་འང་འྫོཐ་

ཟཕྲྫོ་རཥ་ཚུཡ་རྫོག་ཐ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཎབྷ་དེ་བྷ་ཙཐ་གཝདྷ་འང་སཕ་
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ནི་འྫོཐ།

དེ་ཕཞིདྷ་དུ། /དེ་ཕཞིདྷ་དུ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་བྷ་ཡིདྷ་ན་གཝདྷ་འང་འྫོཐ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

དེ་བྷ་ཡིདྷ་ན། /དེ་བྷ་ཡིདྷ་ན/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་མེདྷབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་ཕཞིདྷ་དུ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་འང་

གོ།

དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན། /དེ་ཕཞིདྷ་ཤེག་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

དེ་བྷདྷ་ཆཐ། /དེ་མེདྷ་ཆེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཙབྷཥ་ངོཥ་

(བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) སྙིགཥ་བྷ་ལྔའི་དུཥ་ཟདི་

ཟཛིདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་རཥ་བྷཡ་ཕཅཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཟདུར་ཞིང་

(ཐཔེ) ཥ་ཆ་དེ་བྷདྷ་ཆཐ་ངེ་གི་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

དེ་མིདྷ། /དེ་མིདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་སྦེ་མེདྷ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན་རིགཥ་ལྔ། /དེ་ཕཞིདྷ་ཤེག་ན་རིའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་མིདྷ་ང་ལཱ་ཁག་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྔ/ (མིང)

(ཆོཥ) ༡. ལཡ་རྫོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ། ༢.

དེ་མབྷ།

ལྷྫོ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ། ༣. ནུཕ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་

ཅིག ནཱུ་ཅིག་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་དེ་མབྷ་

ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དེ་ཕཞིདྷ་

/དེ་མབྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཙཐ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་

འཥ། ༤. བང་ཐྫོདྷ་འྫོཐ་གྲུཕ་ན། ༥. ཐབུཥ་རྣབྷ་

རཥ་ལྷག་སྟེ་མིདྷ་ཟདུག

གཤེགཥ་ན་རིགཥ་ལྔའི་སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཐགོ་

དེ་ཚུ། /དེ་ཚུ/ (ཙཕ) (རྫོང) བྷང་ཚིག (ཁ) མི་དེ་ཚུ།

ནཥ།

ལྷ་དེ་ཚུ། ཟདྲེ་དེ་ཚུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་དེ་

དེ་ཕཟུབྷ། /དེ་ཕཟུབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྣབྷ་གྲངཥ་

ཚུ་ནཱ་ཟཕག་ལྫོག

གཝདྷ་སྫོཡ་གྱི་དེ་སྒྲ་ལཱི་བྷཚུངཥ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་

དེ་ཚེ། /དེ་ཚེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་སྟྫོདྷ་

སྒྲ་སཡ་ཚུར། (ཁ) དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ། དེ་

ནའི་ཚིག (ཐཔེ) དེ་ཚེ་ཕྱི་རཱི་ཁྱོཐ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཕཟུབྷ་བྷའི་བྫོ་བྷ་སཕ། དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཅ་ར་བྷ་

དེ་ཚེ་ཅིག་ཁཡ། /དེ་ཚེ་ཅི་ཁ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུདྷ་བྷ་

བྷཏྫོང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ལཱ་ཟདི་

རིངབྷ་ཅིག་གི་དུཥ་ཟཐཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁ་

རྩ་རཥ་ཡ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

མ་ཁ་ཉིདྷབྷ་ཅིག་ཁཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དེ་

དེ་འང༌། /དེ་འང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་རྒྱདྷ་སྡུཐ་

ཚེ་ཅིག་ཁཡ་ ང་ཁོ་ཐང་ཕཐ་ཅིག

ཀྱི་རྐྱེདྷ་སཡ་ཚུར། (ཐཔེ) ཥ་དེ་འང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

དེ་ཕཞིདྷ་ཉིཐ། /དེ་ཕཞིདྷ་ཉིཐ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཀྱི་

དེ་འདྷ་ཆཐ། /དེ་ཡེདྷ་ཆེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཙབྷཥ་ངོཥ་

ཐབྱིངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྟྫོང་ན་ཉིཐ། སྫོཥ་བྲར་ར་

ཟཛིདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་རཥ་འཡ་ཕཅཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དེ་ཕཞིདྷ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་རྟྫོགཥ་ནཡ་

(ཐཔེ) དེ་འདྷ་ཆཐ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་ཁོངཥ་ཨིདྷ།

ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

དེ་ཡང༌། /དེ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ངེཥ་ཕཟུང་གི་སྒྲ། (ཁ)
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དེ་ཡང་ཨིདྷ། དེ་ཡང་ཕཏུཕ་ནཥ། དེ་ཡང་ཐགཟ་

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཚུཡ་ཕྫོགཥ། དུཥ་དེ་རཥ་ཚུཡ་

ཨིདྷ།

གི་ཥ་ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཐྫོཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་དེ་ཡང་

ཕཅཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དེ་རཥ་ཚུཡ་ཕཅཐ་དེ་ངེ་

དེ་ལཱི་ཕརྟེདྷ། /དེ་ལཱི་ཏེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་དེ་

དེ་སྲིཐ། /དེ་སི/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ།

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

དེ་ཨིདྷ་རཱིང༌། /དེ་ཨིདྷ་རཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྱི་ཚིག་མི་

ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཥྫོ་ཡི།

བྷཐུདྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་བྷ་

དེ་རཥ། /དེ་ལུ/ ༡. (ཐབྱེ) (ཆོཥ) བྫོ་གཅིག་གི་ཤུར་

ཕཏུཕ་ནའི་ལཱ་ལུ་ལ་ཡ་ཟཕཐ་ཡི། དེ་ཨིདྷ་རཱིང་ང་

རཥ་གཅིག་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཟདྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དེ་

གིཥ་ཙིགན་མི་ཞ།

རཥ་ག་ཅི་སྫོ། དེ་རཥ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ཡི་ཟེཡ་ཐྫོ་

དེང༌། /དེང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་རིཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལྫོ་ཞ་སྟེ་ དེ་རཥ་ག་ཅི་ཟཕཐ་

དེང་དུཥ། /དེང་དུཥ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་ལྫོའི་དུཥ་

ནི།

སྐཕཥ།

/དེ་ལུ/ ༢. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) ཟབྱུང་ཁུངཥ། (ཁ) དེ་རཥ་

དེང་ཥང༌། /དེང་ཥང/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན།

ག་ཅི་ཏྫོདྷ་ཡི། དེ་རཥ་ག་ཅི་བྱུང་ཡི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(ཐཔེ) དེང་ཥང་སྫོཕ་གྲྭ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) དེ་རཥ་ག་ཅི་བྱུང་ཡི།

དེཐ་ཐནྫོདྷ། /དེཥ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གྲུ་གཎང་མི།

/དེ་ལུ/ ༣. (ཙཕ) (ཆོཥ) ཁྱཐ་ཆོཥ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་གྱི་

(ཁ) དེཐ་ཐནྫོདྷ་སྙིང་རྗེ་ཅདྷ་ཐང། དེཐ་ཐནྫོདྷ་བྷཚཟ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཇུག་ན། (ཁ) དེ་རཥ་ལྷག་སྟེ་གཝདྷ་མེཐ་

ཕྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) དེཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཞདྷ་སྐྱ་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དེ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་གཝདྷ་

རྐྱཕ་དེཥ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ།

དེཐ་གའྫོག /དེཥ་གའྫོག/ (མིང) (ཆོཥ) དེཐ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ། /དེ་ལུ་ཏེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་

གའྫོག

སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཐག་དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ང་

དེཐ་གའྫོགན། /དེཥ་གའྫོན/ (མིང) (རྫོང) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

གིཥ་ཁ་རདྷ་ཟཇར་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ཡི།

གཎང་མི། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱི་དེཐ་གའྫོགན་

དེ་རཥ་པཡ། /དེ་ལུ་པཟ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུར་ཐང་དུཥ་

ཐགོ་ནཥ།

ཀྱི་བྷཙབྷཥ་ཚིག་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་རཥ་པཡ་

དེཕ། /དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ག་ཅི་ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་ཟཕཐ།

ལྫོག་ཀུ་སྟྫོངབྷ་ལུ་ལ་ཕྫོགཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡེཕཥ་ཏེ་

དེ་རཥ་ཚུཡ། /དེ་ལུ་ཚུའུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུར་ཐང་དུཥ་

ཕྱི་ལྫོག་གི་དྷང་དྷ་ཕསབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཐང་། འང་དྷ་

ཀྱི་བྷཙབྷཥ་ཚིག་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥ་དེ་ཁ་རཥ་

ཡི་གུ་བྲིཥ་བྲིཥཛྷ་གི་ལྫོག་ཀུ་ལུ་ལ་ལྷག་ནིའི་ཐྫོདྷ་
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ལཱི་ཕྫོགཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡེཕཥ་ཏེ་ཕྱི་ལྫོག་གི་དྷང་དྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཏྫོ་དེཕ། ཟབྲི་དེཕ། ཟུཡ་དེཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) དེའི་དྷང་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྷག་ནཡ་དུ་

ཕསབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྫོཕ་དེཕ། ཉིདྷ་དེཕ།

དེའི་དྷང་ཐྫོདྷ་ཉིཐ་རཥ། /དེའི་དྷང་ཐྫོཥདྷ་ཉིཐ་ལུ/ (ཐབྱེ)

སྫོཕ་གྲྭའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ དེཕ་ཉིཥ་ཕརྒྱ་དེ་ཅིག་ཉོ་ཡི།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དེའི་དྷང་ཐྫོདྷ་ཉིཐ་རཥ་

དེཕ་ཆུང༌། /དེཕ་ཆུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ལྷཕ་ས་རུ།

སྦེ་ཕྫོགཥ་ཕསྡེཕཥ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་དེཕ་ཆུང་

དེཡ་བྷ་ཞཐ། /དེཡ་བྷ་ཟེ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་

ཀུའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཙྫོང་ཟབྲེར་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གྱི་དེཕ་ཆུང་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

དེཥ། /དེཥ/ ༡. (ཙཕ) (ཆོཥ) བྱེཐ་ན་ནྫོའི་སྒྲ་ཕསྡུཥ་

/དེཕ་ཆུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲི་དེཕ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

ནའི་ཚིག

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ དེཕ་ཆུང་ཚུ་རག་

/དེཥ/ ༢. (གྲོགཥ) (ཐ) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་གཝདྷ་ལཱི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

དུཥ་ཐ་ལ་ཕའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་གྲོགཥ། (ཁ) ལཱ་

ཡིག་ཆ། (ཁ) དེཕ་ཐེཡ་ཐཀཡནྫོ། དེཕ་ཐེཡ་སྫོདྷབྷྫོ་

ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།

དེཕ་ཐེཡ། /དེཕ་ཐེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཀྱི་

ཟཕཐ་དེཥ། ལྫོ་ཞ་དེཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་

ཚུ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་སྔ་ཡཕཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཀྱི་དེཕ་

དེཥ་དྷ། /དེའེ་དྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཐེཡ་ཅིག་ཏྫོཕ་བྷ་ཚུགཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེའི་ཕྱིཡ་ཐང་། དེ་ལ་ཕཥ་དྷ་

དེའི་སྐཕཥ། /དེའི་ཀཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེའི་ཚེ། (ཐཔེ)

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

དེའི་སྐཕཥ་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ཡི།

དེ་རུ། /དེ་རུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་ཅིག་རུ། དེ་མབྷ་རུ་

དེའི་སྐོཡ། /དེའི་ཀོཡ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་དེའི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གང་གང་དེ་རུ། གང་ཐྫོ་དེ་རུ།

ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ལཱ་དེའི་སྐོཡ་ ང་གིཥ་མི་ཤེཥ།

གཉིཥ་གཉིཥ་དེ་རུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོང་ལཱི་ཏི་

དེའི་སྐོཡ་རཥ། /དེའི་ཀོཡ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་སྒྲ་

རཱིང་ཕརྒྱ་རུ་དེ་རུ་བྱིདྷ་ཐ།

གཥང་ཕའི་ཐངོཥ་ནྫོ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་

ཐྫོ། /ཐྫོ/ ༡. (གྱངཥ) (རྫོང) ཟུང་། གཉིཥ། (ཐཔེ) ཁ་

དེའི་སྐོཡ་རཥ་གཞུང་ལཱི་ཞུ་ཐགོ།

མ་ཧའི་གིཥ་ང་ལཱི་ཆུབྷ་བྲེ་ཐྫོ་བྱིདྷ་དེཥ།

དེའི་ཕསྒང༌། /དེའི་རྒང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧེ་བྷའི་དུཥ་

/ཐྫོ/ ༢. (གྲོགཥ) (ཆོཥ) རྗེཥ་ཟཇུག་ཐའི་བྷཏཟ་བྷཡ་

ཙྫོཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེའི་ཕསྒང་ང་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ཟཏྫོཕ་ཚུར་འྫོཐ་ནའི་ སཡ་ཕསྡུའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོཐན་ཐ་ང་འང་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་འྫོཐ་ཐྫོ།

དེའི་ཐྫོདྷ་དུ། /དེའི་ཐྫོཥདྷ་དུ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/ཐྫོ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགྲདྷ་ཟླ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
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ངེ་གི་ཅ་ར་དེ་ཟདི་གི་ཐྫོ་མེདྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་གཝདྷ་ཐང་ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཟཕཐ་མི་ཐང་ཟདྲ།

/ཐྫོ/ ༤. (གྲོགཥ) (ཐ) (རྫོང) དུཥ་ཐ་ལ་ཕ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཐྫོ་ཟགྲདྷ་མི། /ཐྫོ་ཌེདྷ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་

/ཐྫོ/ ༥. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་མི། /ཐྫོ་ཌེདྷ་རྦེ་མི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

ན་ཚུ་གིཥ་ཟཕག་ནའི་ཁུཡ་ཆ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ཁ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཝདྷ་རཥ་ལྷག་ནའི་

དྷང་ལཱི་ཐྫོ་ ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་ཕཙུགཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཅདྷ་ཐང་། ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཏྫོདྷ་

ཐྫོ་སྐོཡ། /ཐྫོ་ཀོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉིཥ་ལཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ།

ཚུགཥན་སྦེ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) གཟ་རྒོཐ་ཟགྲདྷ་

(ཁ) དེ་འང་ ཐཔེཡ་དྷ་ ཙ་བྲེ་གང་གིཥ་ ཆུབྷ་བྲེ་

ཕསྡུཡ་དྷང་ལཱི་ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་མི་ཐག་ན་ཅིག་ཟདུག

ཐྫོ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་ ཐྫོ་སྐོཡ་ཐང་ གསུབྷ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་

ཐྫོ་ཆ། /ཐྫོ་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐྫོ་གི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ)

གསུབྷ་སྐོཡ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཆུབྷ་བྲེ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཁཡ་ཐྫོ་ཆ་ལུ་ལ་ཅིག་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་

གང་གིཥ་རྒྱ་ཆུབྷ་ཐྫོ་སྐོཡ་ཏྫོཕ་ཅི།

ནུག

ཐྫོ་ཁང༌། /ཐྫོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོ་ཁྱིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཐྫོ་ཆ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆ། ཟུང་། གཉིཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོ་ཁྱིབྷ། /ཐྫོ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོ་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གླང་ཐྫོ་ཆ་ཟགྲིགཥ་ཏེ་ཞིང་རྨྫོ་དེཥ།

ཕཝག་ནུག

ཕསབྷ་ནི། (ཁ) ཐྫོ་ཆ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག/ (ཐཔེ) ཁོ་

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐྫོ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཅ་ར་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཐྫོ་ཆ་རྐྱཕ། /ཐྫོ་ཆ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐྫོ་

ཐྫོ་གླ། /ཐྫོ་གླ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོ་ཟཕག་མི་ཐང་ཕསྐྱར་

གཡུཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོ་ཆ་རྐྱཕ་ཙཡ་ནུག

ཕའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཐྫོ་ཟཕག་མི་ཚུ་ལཱི་ཐྫོ་གླ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཐྫོ་བྷབྷ། /ཐྫོ་རྙབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟེཡ་

ཐྫོ་ཟགྲདྷ། /ཐྫོ་ཌེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁ་ཟཏྫོཕ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྫོབྷ་ཆུང་ཐྫོ་བྷབྷ། བྷང་ཉུང་ཐྫོ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཝདྷ་རཥ་ལྷག་ནའི་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་

བྷབྷ། རིང་ཐུང་ཐྫོ་བྷབྷ། གོང་ཙཐ་ཐྫོ་བྷབྷ་ར་

ཅདྷ་ཐང་། ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟཕཐ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁེ་ཀོ་ཐང་ཐྫོ་བྷབྷ་གཝདྷ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་བྷ་ཆུང་གིཥ་ཡྫོགཥ་སྟྫོཕཥ་

ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

ཤུགཥ་ཅདྷ་ལཱི་ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐྫོ་ཏག /ཐྫོ་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང)

/ཐྫོ་ཌེདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱར་ཁ་

ཐྫོ་ཕསབྷ་ནི་གི་ཏགན། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཕསབྷ་ནིའི་

ཟཏྫོཕ་ནི་ཐང་ བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཅདྷ་ཟབྱུང་ཚུགཥ་

ཐྫོ་ཏག་ལུ་ལ་ཐགོ་ནཥ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཝདྷ་ཐང་ཟགྱདྷ་ནི། (ཁ) ཡྫོགཥ་

ཐྫོ་ཏག་ཆོཐ། /ཐྫོ་ཏཟ་ཆོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐང་ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྒྱུ་ཐངོཥ་ཀྱི་

གོ་ཆོཐ་ནི་ཐང་། ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ནི། གཅིག་
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ཁྱཐ་ཆོཐ་ནི། (ཁ) ཐྫོ་ཏག་ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་

སྒོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་བྷཐཟ་ཐྫོ་ཐྫོབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

ལཱི་ཟདི་ ག་ཅིའི་དྷང་འང་ཐྫོ་ཏག་ཆོཐ་ནཥ།

ཐྫོ་ནུཕ། /ཐྫོ་ནུཕ/ (ཐབྱེ)

ཐྫོ་ཐབྷ། /ཐྫོ་ཐབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

(ཆོཥ) ཐ་རིཥ་ནུཕ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཐྫོ་ནུཕ་མབྷ་འང་མི་

ཟཆིའི་གདིང་ནི་མེཐ།

ཉེཥ་ཟཛུགཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་རཥ་

ཐྫོ་སྣང༌། /ཐྫོ་རྣང/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་ཙ་གྱང་

ག་ཏེ་འང་ཟགྱོ་བྷ་ཆོགན་སྦེ་ཕཝག་ཥའི་ཥ་གོ་ཅིག

ཐང་སྣང་ཐག (ཁ) སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཐག་མེཐ་མི་ལཱི་ཐྫོ་

(ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཅིག་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ནའི་ཐྫོ་ཐབྷ་

སྣང་མི་ཟཕཐ་ཕཥ་ཐང་། སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཐག་འྫོཐ་

དྷང་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

མི་ལཱི་ཐྫོ་སྣང་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/ཐྫོ་ཐབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཁོ་ ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོ་སྣང་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ཐྫོ་ན། /ཐྫོ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་ཟཕག་མི་ཐང་ཟདྲ།

སྒྲིག་ཐང་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཚུ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

མི་ཚུ་ཐབྷ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་མི་

(ཐཔེ) ར་ཕལར་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཐྫོ་ན་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

བྷཥ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་ སྒར་ནཡ་ཟཕག་ནི་གི་ ཐང་ཕུའི་པཐ་

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭའི་ཐྫོ་ཐབྷ་ཧབྷ་སྲུ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཐྫོ་པཐ། /ཐྫོ་ཕེ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་

ཐྫོ་ཐབྷ་ན། /ཐྫོ་ཐབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཅུ་ཆུང་ཀུ་ རྒྱུ་སྐུཐ་ ཟྫོ་ཆག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་

ཟཏགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཐྫོ་

ཐྫོ་ཐབྷ་ཐང་ཟདྲ།

པཐ་ཟཕག་མི་འྫོངཥ་གྲགཥ་མིདྷ་ཟདུག

ཐྫོ་ཐབྷ་ཟྫོག (མིང) (རྫོང)

ཐྫོ་ཟཕག་མི། /ཐྫོ་རཟ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་
མི། (ཐཔེ) ལ་ཕལར་ར་ཕལར་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཐྫོ་

ཉེཥ་ཟཛུགཥ་ཀྱི་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཥའི་ཕམྫོདྷ་

ཟཕག་མི་ལུ་ལ་ཐགོ་ནཥ།

ཁང་དྷང་། (ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་ཐྫོ་ཐབྷ་ཟྫོག་

ཐྫོ་སྦྱེར། /ཐྫོཕ་རྗེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་རྐྱཕ་

ལཱི་ཕཙུགཥ་ནུག

ནའི་ སྐཕཥ་ལཱི་ ཟཕཟ་གུ་ ཕཀག་རི་ཆ་སྦེ་པྫོག་

ཐྫོ་ཐྫོ། /ཐྫོ་ཐྫོ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ་རུ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྩེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ར་ལཱི་ཅིག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་བབྷ་ལཱི་ཕག་

གིཥ་ཐྫོ་སྦྱེར་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

བྷཇར་སྦེ་ཨོབྷ་ཐབྷ་སྦྱིཥ་ཐྫོ་ཐྫོ་རུ་ཟཕག་སྟེ་ཥྫོང་ཡི།

ཐྫོ་རྩིཥ་ཟཏཕ། /ཐྫོ་ཙི་ཏཕ/ (བ) (རྫོང) རྩིཥ་ཚུ་

ཐྫོ་ཐྫོབྷ། /ཐྫོ་ཐྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཕྫོགཥ་བྷཐཟ་

གཝདྷ་གྱི་རྩིཥ་ཁ་ཐང་ཟགྲིག་བྷ་ཟགྲིག་ཕལ་ནི།

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཕཀག་རུག་བྷཐཟ་འ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག་

(ཁ) ཐྫོ་རྩིཥ་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྩིཥ་

ཐང་། ཁ་སྤེཐ་དེ་རྒྱར་གུ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་
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ཟཛིདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ ཡིག་ཙང་གི་རྫོ་གཅིག་གི་ཐྫོ་

ཅ་ར་ཚུ་གིཥ་གོ་ཐྫོག་ནཥ།

ཐྫོ་ཙཐ། /ཐྫོ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) མི་རུ་གིཥ་ཟཕག་

ན་ཆཐ་ནི། (ཁ) སབྷ་ཏག་ཐྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཁར་གཅིག་གི་ལྗིཐ་ཙཐ། (ཐཔེ) རྟ་གིཥ་ ཐྫོ་ཙཐ་

ཐྫོག་ཀག་ཀ། /ཐྫོཟྫོ་ཀ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་གོ་ཆུང་ཀུ།

རྩིཥ་ཟཏཕ་དེཥ།

/ཐྫོཟྫོ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་

ཚུགཥན་ཅིག་གི་ཁུཡ་ཆའི་ཙཐ། (ཁ) ཆུབྷ་ཅང་བྲེ་

དྷྫོཡ་གྱི་ཏགན་ཐྫོག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

གཉིཥ་རུ་ཟཕག་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཥ་ཐྫོག་ཀག་ཀ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐྫོ་ཟླ། /ཐྫོ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) རྩེཐབྷྫོ་ཐང་རྩེཐ་ཕསྡུཡ་

ཐྫོག་ཁག་ཁ། /ཐྫོཟྫོ་ཁ་ཁ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོག་ཀག་ཀ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

ཐང་ཟདྲ།

ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ཕའི་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྷཚྫོག་

ཐྫོག་ཆག /ཐྫོཟྫོ་ཆཟ/ (མིང) (རྫོང) ཕཡ་ཆཐ། (ཐཔེ)

ཁྱཐ་ཀྱི་ཐྫོ་ཟླ་ག་སྫོ?

དུཥ་ཅི་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐྫོག་ཆག་ཟདུག་གོ།

ཐྫོ་འ། /ཐྫོ་འ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་ཟླ་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོག་དྲགཥ། /ཐྫོཟྫོ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོག་ཀག་

ཐྫོ་ཡ། /ཐྫོ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩེཐ་ཏང་ཐང་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ཀ/ཐྫོག་ཁག་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཐྫོ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཐྫོག་ཥ། /ཐྫོཟྫོ་ཥ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

ཐྫོ་རཱིང༌། /ཐྫོ་རཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རཱིང་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་ རབྷ་ཐྫོག་ཥ་ཡ་

ཐྫོ་རཱིང་འང༌། /ཐྫོ་རཱི་འང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རཱིང་ཡ་ཐང་

ཕཐན་བྷཥ།

ཟདྲ།

/ཐྫོཟྫོ་ཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་ཐང་། སྟཕཥ་

ཐྫོ་ལི། /ཐྫོ་ལི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདྲདྷ་སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ།

བྷ་ཕདེ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་

ཆ་ རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རྒྱདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཐྫོགཥ་གཅོཐ། /ཐྫོཟྫོ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ས་གོཛྷ་

ཐྫོ ་ལར། /ཐྫོ་ཤེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་རྫོངཥ་སྐུའི་རྒྱདྷ་

ཐྫོག་ཥ་ལཱི་བྷ་ཕཙུགཥ་ས་རུ།

(ཐཔེ) ཐྫོ ་ལར་ཟདི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རྒྱདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ས་

ཟཇབྷ་ནི་ཐང་། གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐེ་

རཥ་གཅིག་ཨིདྷ།

ཙྫོབྷ་སེར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་

/ཐྫོ་ཤེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ཚུ་གི་རྒྱདྷ་

ཐྫོགཥ་གཅོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཆ་ལར་སྐོཡ་ཅདྷབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྱུ་རཱིའི་ཐྫོ ་ལར་

ཐྫོགཥ་སྣང་། /ཐྫོཟྫོ་རྣང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐེ་ཙྫོབྷ་གྱི་སྣང་

ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་གདྷང་།

ཕ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་ཐྫོགཥ་སྣང་བྷ་ཕསྐྱེཐ།

ཐྫོག /ཐྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆུང་

ཐྫོགཥ་ན། /ཐྫོཟྫོ་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཐེ་

ནི། (ཁ) གོ་ཐྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་

ཙྫོབྷ་ཆགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟདི་གི་ཏཐ་ཁཡ་ ང་ལཱི་
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ཐྫོགཥ་ན་རྩ་རཥ་མེཐ།

ཐྫོགཥ་ན་ཆགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་བྷ་

ཙྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རྫོག་སྟེ་ཡ་ མི་བྷཁཥ་ན་ལཱི་དྲི་ནི་

ཐྫོགཥ་ན་རྩ་རཥ་བྷ་གཥགཥ་ཤིག

ཐྫོགཥ་ཐཔྱཐ། /ཐྫོག་ཅེཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་ཐེ་

གཥགཥ་ས་རུ། (ཐཔེ) ལཱ་དེའི་སྐོཡ་རཥ་ཁྱོཐ་

ཐང་། འང་ཅིདྷ་ཐཔེ་ཆ་གཝདྷ་ཚུ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཐབྱེ་

ཐྫོགཥ་ན་སྫོང་། /ཐྫོཟྫོ་ན་གློང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་ཐྫོགཥ་ན་འྫོཐ་ན་

(རྫོང) ཐྫོགཥ་ན་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་སྫོང་

ཅིདྷ་ཐྫོགཥ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐྫོགཥ་ན་སྫོང་ཐགོན་ཁག་

ཐྫོགཥ་ན་ཆགཥ། /ཐྫོཟྫོ་ན་ཆཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

ཆེ།

(རྫོང) གཎདྷ་གཎདྷ་ཨིདྷ་དྷ་མེདྷ་དྷ་གི་ ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་

ཐྫོགཥ་གཞི། /ཐྫོག་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་ནི་

ནི། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་ཞ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་

གི་གཞི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐྫོགཥ་གཞི་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ།

ལཱི་འང་ཐྫོགཥ་ན་ཆགཥ་ཐགོན་མེཐ།

ཐྫོགཥ་ཞྫོདྷ། /ཐྫོག་ཞྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉེདྷ་ཁ་

ཐྫོགཥ་ན་ཞ། /ཐྫོཟྫོ་ན་ཞ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཀག་ཏཕཥ་ཐང་ ཐཀཟ་ངར་ཚུ་མི་ཟབྱུང་ནིའི་

ཐྫོགཥ་ན་ཆགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་ཞ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཕསྒྲིགཥ་ནའི་ཟླྫོག་ཏཕཥ་ཅིག

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཐྫོགཥ་ན་ཞ་ནིའི་ལཱ་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཐགྲ་ཐང་མི་ཕཐ་ནིའི་

ཟཕཐ་བྷ་ཐ།

ཐྫོགཥ་ཞྫོདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཐྫོགཥ་ན་ཕཥག /ཐྫོཟྫོ་ན་ཥཟ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

ཐྫོགཥ་སེར། /ཐྫོག་སེར/ (མིང) (རྫོང) ཐེ་ཙྫོབྷ་འྫོཐ་

ཐྫོགཥ་ན་ཆགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་ཕཥག་ནི།

མི་ཚུ་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་སེབྷཥ་ཁཡ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཁོ་ལཱི་ཐྫོགཥ་ན་བྷ་ཕཥག་ས་རུ།

ཐེ་ཙྫོབྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཐྫོགཥ་སེར་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐྫོགཥ་ན་གཥག /ཐྫོཟྫོ་ན་ཥཟ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ག་ཅི་

ཐྫོང༌། /ཐྫོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

ཅིག་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་བྷ་ཟདྲྫོངཥབྷ་ཐང་བྫོ་བྷ་ཕདེཛྷ་

ནའི་དྷང་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག་

ཆགཥ་ནི། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་ཕཥག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་

ཐང། ཕརྐོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་སྫོ་ཀ། (ཐཔེ)

ཁྱཕ་ཀྱིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐྫོགཥ་ན་གཥག་ཐྫོ།

ཕགཥ་སྙིགཥ་ཡག་ཡྫོ་ཚུ་ཐྫོང་དྷང་ཕཀོ་ཐགོ།

ཐྫོགཥ་ན་ཕཥགཥ། /ཐྫོཟྫོ་ན་ཥཟ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

/ཐྫོང/ ༢. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟགྱོ་ནི།

ཐྫོགཥ་ན་གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐྫོགཥ་ན་ཕཥག་ཅི།

ཐྫོང་ཀ། /ཐྫོང་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲྫོཐ་ཆེ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་

ཡི།

མི་ཅིག

(ཐཔེ) ང་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐྫོགཥ་ན་ཕཥགཥ་ཐགོན་ཏར་ཥྫོ་

སདྷ་ཤིང་ ཝར་རག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཁོང་སྟྫོང་སྦེ་འྫོཐ་

ཐྫོགཥ་ན་གཥགཥ། /ཐྫོཟྫོ་ན་ཥཟ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང)

ཐྫོང་རྐ། /ཐྫོང་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཟྫོག་གི་ཆུ་རབྷ།
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ཐྫོང་རྐོ། /ཐྫོང་ཀོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རགན་ཐང།

ཐྫོང་ཕུག /ཐྫོང་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཁ) ཥ་ཐྫོང་རྐོ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐཡ་ཤིང་ཟཕཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐྫོང་ཙེ། /ཐྫོང་ཙེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུའི་ཏི་རཱི། (ཁ)

རག་ཆ། ཟཕྲུར་ཆ་ཚུ་གིཥ་སྦེ་ ཥ་སྫོ་ཀ་སྤེཐ་ནི།

ཥའི་ཐྫོང་ཕུག་དྷང་རཥ་སྦུར་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཐྫོང་རྐོ་ཐྫོ།

གསེཡ་གྱི་ཐྫོང་ཙེ། ཐངུར་གྱི་ཐྫོང་ཙེ། ཞངཥ་ཀྱི་

ཐྫོང་ཕརྐོ། /ཐྫོང་ཀོ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐྫོང་རྐོ་

ཐྫོང་ཙེ་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ ཐྫོང་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཥ་ཐྫོང་རྐོ་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཞིང་

ཙེ་བྷཏྫོང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཡཛྷ་ཕསྒོཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོང་ཕརྐོ་དེཥ།

ཐྫོཐ་ཁ། /ཐྫོཥ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲདྷ་ཟླ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོང་ཆུ། /ཐྫོང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཚུ་ཆུ་ཐཕྫོག་ཥའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཁཥ་ནའི་ཐྫོཐ་ཁ་བླུདྷ་ནྫོ་གིཥ་མི་རང་།

ཥ་ཐྫོང་གཏིང་ཅདྷ་སྦེ་ཕརྐོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོང་

ཐྫོཐ་ཀག་ཀ། /ཐྫོཥ་ཀ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) འྫོཐ་ལྡདྷ་ལྡདྷ་

ཆུ་དྷང་གི་ཆུ་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ།

ཐང་། ཟདྲ་ཆགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་

ཐྫོང་རྙི། /ཐྫོང་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཐྫོང་དྷང་ཕཀར་ཏེ་

ཟཕཐདྷ་ཐྫོཐ་ཀག་ཀ་ཅིག་ཟདུག

ཕཝག་ནའི་ཧིང་། (ཐཔེ) ཐྫོང་རྙི་དྷང་ལཱི་ཀ་ལ་

ཐྫོཐ་ཁག་ཁ། /ཐྫོཥ་ཁ་ཁ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོཐ་ཀག་ཀ་

ཟཛུར་ནུག

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) པྫོ་སྐྱེཥ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ཐྫོཐ་ཁག་ཁ་

ཐྫོང་ཕཎྫོདྷ། /ཐྫོང་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང)

ཟདུག་ས་རུ།

ག་ཅི་ཅིག་གུ་སྫོ་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཡཥ་ཐྫོང་ཕཎྫོདྷ་

ཐྫོཐན། /ཐྫོཥན/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གོ་ར་ག་ཡ་ཐྫོང་

ཕའི་རིགཥ་རཥ་ ཧའི་འང་ཀུབྷ་གྱི་ཕྱུ་གུ་པྫོ།

ཕཎྫོདྷ་ཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཐྫོཐན་ཟདི་འང་ཁུ་རཥ་སྐྱོ།

ཐྫོང་ཟཏྫོདྷ། /ཐྫོང་ཏྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གོ་ར་ར་

ཐྫོཐ་ན། /ཐྫོཥ་ན/ (བ) (ཆོཥ) ཏྫོདྷ་ནི།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་སྫོ་ཀ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག

ཐྫོཐ་ཕབྷྫོ།

(ཁ) ཐྫོང་ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཡ་རྡུགཥ་ཟགྱོཛྷ་

/ཐྫོཥ་ཕབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕའི་

ཐ་ལཱི་ཐྫོང་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

རིགཥ་རཥ་ ཧའི་འང་ཀུབྷ་གྱི་ཕྱུ་གུ་བྷྫོ། (ཐཔེ)

རྣྫོཥ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཅིག་གིཥ་ ཥ་ཐང་ཅ་ར་ར་

ཐྫོཐ་རིར་རི། /ཐྫོ་རི་རི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཏཕ་ཏྫོཕ་མེདྷ་

ཐྫོང་སྤེཐ། /ཐྫོང་པེཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐྫོཐ་ཕབྷྫོ་གི་ཨོབྷ་ལུ་ལ་མི་ཟཏྫོདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་ཅིག་གུ་སྫོ་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཐྫོང་

ནཡ་འྫོཐ་ལྡདྷ་ལྡདྷ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ཐྫོཐ་

སྤེཐ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་ངཡ་གྱིཥ་ཥ་ཐྫོང་

རིར་རི་སྦེ་སཕ་ཚུགཥ་ནཥ།

སྤེཐ་དེཥ།

/ཐྫོཥ་རི་རི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷ་རི་རི། (ཐཔེ) སྫོ་ཐྫོཐ་

611

612
རིར་རི་སྦེ་ཞུ་ཆི།

ཐ་ལྫོ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཐྫོདྷ་གྲུཕ་ཅི།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐྫོཐ་རིར་རི་ཟདུག

ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ངབྷ་ངབྷ་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་གྲུཕ་ཙཡ་ནི།

/ཐྫོཥ་རི་རི/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོཐ་ཁག་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ། /ཐྫོཥདྷ་གྲུཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཕཥབྷ་

ཐྫོདྷ། /ཐྫོཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ཐང་། ཚིག

(ཁ) ཕཥབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་

རྟགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་གོ་ཕ། (ཐཔེ)

ལཱ་ཟདི་ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ་ཚུགཥན་སྦེ་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཁོ་གིཥ་སཕ་མིའི་བྫོ་ལཱི་ཐྫོདྷ་སྫོབྷ་ཟདུག

ཐྫོདྷ་ཟགྱུཡ། /ཐྫོཥདྷ་རྗུཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐཐ་རིགཥ་

/ཐྫོཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཐམིགཥ་ན།

གཅིག་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་སྐཐ་རིགཥ་གཝདྷ་ཅིག་ལཱི་སྒྱུཡ་

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་མི་ཟདི་ ཡང་གི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྐཐ་སྒྱུཡ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷང་

ཐྫོདྷ་ཀུདྷ་གྲུཕ་ན། /ཐྫོཥདྷ་ཀུཥདྷ་གྲུ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ལྫོཥ་ཡ་ཐྫོདྷ་ཟགྱུཡ་སྦེ་རྐྱཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་བྷཙདྷ་གཝདྷ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཀུདྷ་གྲུཕ་

ཐྫོདྷ་ཟགྲེར། /ཐྫོཥདྷ་ཌེར/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་

ན་ཟདི་རྒྱར་སཥ་ཅིག་འང་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྐྱངབྷ་གཅིག་གི་ཟགྲེར་ཕལཐ། (ཐཔེ) བབྷ་རཥ་

/ཐྫོཥདྷ་ཀུཥདྷ་གྲུ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕཥབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་

ཐཔེ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཅིག་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

ཐག་ཚུ་ངབྷ་ངབྷ་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་གྲུཕ་ཙཡ་ནི་ཅིག

ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ། /ཐྫོཥདྷ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་གི་

ཐྫོདྷ་རྐང་ཕཙུགཥ། /ཐྫོཥདྷ་ཀང་ཙུའུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) མི་

སཡ་ཏངཥ་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་སྙདྷ་ངག་ལུའུ་ཕཡ་

ངོབྷ་སྦེ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ ཐྫོདྷ་རྐང་

ནའི་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔ། (ཁ) ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཕཙུགཥ་སྦེ་ཡ་ཁྱོཐ་ཕཐ་ནཡ་ཟྫོངཥ་ཡི།

ང་ ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་གྱི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཐྫོདྷ་ཁུངཥ། /ཐྫོཥདྷ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གྱི་

ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔ། /ཐྫོཥདྷ་རྒེདྷ་ཥྫོ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཐཔེ)

ཕཅུཐ། (ཐཔེ) བྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཁུངཥ་ངོ་བྷ་ཡ་ག་ཅི་ཨིདྷ་

སྙདྷ་ངག་གི་ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔ་ཟདི་ལུའུ་ཕཡ་ནའི་དྷང་

བྷཥ?

ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ཁུངཥ་ཅདྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཁུང་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁག་

ཐྫོདྷ་གྲངཥ། /ཐྫོཥདྷ་གྲང/ (མིང)

ཆེཛྷ་ཐང་། ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ ༧༠ ༼ཕདུདྷ་ཅུ༽ ཐང་ ༧༩

ཐྫོདྷ་ཁུངཥ་ཅདྷ་གྱི་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་དེཥ།

༼ཐྫོདྷ་ཐགུ༽ གི་ཕཡ་དྷའི་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐྫོདྷ་གྲུཕ། /ཐྫོཥདྷ་གྲུཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཀུདྷ་

ཁོ་ཡང་གདྷབྷ་རྫོ་ཕདུདྷ་ཅུ་ཐྫོདྷ་གྲངཥ་དྷང་ལཱི་སྐྱེཥ་

གྲུཕ་ན་ཐང་ཐྫོདྷ་འྫོཐ་གྲུཕ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ནུག

/ཐྫོཥདྷ་གྲུཕ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ་ཐང་

ཐྫོདྷ་ཅདྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་།

ཟདྲ། (ཁ) བྷདྷྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ་གྲུཕ་ཅི/ནུག/འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཁུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་ཐྫོདྷ་
612
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ཅདྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐང་ཟདྲ།

བྷངགཥ་ཏེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐྫོདྷ་ཅདྷ་སྦེ་

སྦེ་ཡ་ཐང། ཆེཐ་དུ་བྷངགཥ་ཏེ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐྫོདྷ་ཅདྷ་སྦེ། /ཐྫོཥདྷ་ཅེདྷ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཆེཐ་དུ་

ཐྫོདྷ་ཆེཐ་སྦེ་ཡ། /ཐྫོཥདྷ་ཆེ་རྦེ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ཁག་

ཕཎང་མི་ཟདི་ཟདི་གིཥ་སྦེ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཆེཐ་སྦེ་ཡ་ཟཕཐ་ཕཅུག་

ཐྫོདྷ་གཅིག /ཐྫོཥདྷ་ཅིའི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་བྷ་

ཕཅུགན་ཨིདྷ།

ཟདྲཛྷ་ཐང་ཥྫོ་ཥྫོ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་

ཐྫོདྷ་ཆེདྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཆེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་གར་ཆེ་

མི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་ཐང་ང་གིཥ་བྷདྷྫོ་མི་ཐྫོདྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཆེདྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱི་

གཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཕལྫོར་ཕཝག་ཐགོ།

/ཐྫོཥདྷ་ཅིའི/ ༢. (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷཥ་

ཐྫོདྷ་གཉིཥ། /ཐྫོཥདྷ་རྙི/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་

ཟཕཐ་མི་ཕདུདྷ་ཐང་རྫོག་བྷ་གཅིག ༼༧༡༽ (ཐཔེ)

གཉིཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་གཅིག་ལཱི་ཐྫོདྷ་

ཅ་ར་གི་གོང་ཙཐ་ཏི་རཱི་ཐྫོདྷ་གཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཉིཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐྫོདྷ་གཅིག་མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ། /ཐྫོཥདྷ་ཅི་མིང་གི་རྣབྷ་
གྲང/ (མིང)

ཐྫོདྷ་གཉེཡ། /ཐྫོཥདྷ་རྙེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་

(རྫོང) མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཐ་ལཱི་ཐྫོདྷ་གཉེཡ་

ཐྫོདྷ་གཅོཐ་བྷགྲིདྷ་ཙཕ། /ཐྫོཥདྷ་ཅོཥ་ཌིདྷ་ཙཕ/ (མིང)

ཐགོ།

(རྫོང) གཞུང་ཐང་ འང་དྷ་ རཥ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་སྐུ་ཙཕ་

ཐྫོདྷ་སྙིང༌། /ཐྫོཥདྷ་རྙིང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་གི་

སྦེ་ གཝདྷ་ཁའི་གཞུང་ཐང་རཥ་ཙྫོགཥ་ཚུ་ཐང་

སྙིང་ནྫོ་ཐང་ འང་ཅིདྷ་ ཐྫོདྷ་ཕཅུཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གཅིག་ཁཡ་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ནཡ་ཕཎང་མི་གི་མི།

(ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟཙྫོགཥ་རཱིང་བྷ་ཟཙྫོགཥ་རཱིང་

(ཁ) དེ་ལཱི་ཧེ་བྷ་ཐྫོདྷ་གཅོཐ་སྐུ་ཙཕ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་སྙིང་ཟདིནི་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ རྒྱ་གཞུང་གི་ཐྫོདྷ་གཅོཐ་བྷགྲིདྷ་

/ཐྫོཥདྷ་རྙིང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ཁྲོར་ཐྫོདྷ་ཧིང་།

ཙཕ་བྫོདྷ་ནུག

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་སྙིང་དྷ་ནིའི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ།

ཐྫོདྷ་ཆ། /ཐྫོཥདྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་

ཐྫོདྷ་བྷཐུདྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཐུདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷྫོ།

ཟགྲུཕ་ཐང་མི་ཟགྲུཕ་ཀྱི་ཆ་ཙྫོཐ་ཕལ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཐྫོཥདྷ་ཐུདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཙྫོང་ན།

ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཆ་ཕཞང་བྷཥ།

ཐྫོདྷ་ཐག /ཐྫོཥདྷ་ཐཟ/ (མིང) (རྫོང) ཁུངཥ་ཐང་།

མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཆུང་གི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ།

བྫོ་དེ་སྦེ་སཕ་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ?

ཐྫོདྷ་ཆུང༌། /ཐྫོཥདྷ་ཆུང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་སྫོབྷ་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ། ཕརྗོཐ་བ། ཐགོཥ་ན་ཚུ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ)

ཐྫོདྷ་ཆེཐ་ཡ། /ཐྫོཥདྷ་ཆེ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཆེཐ་སྦེ་ཡ་

ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཐཟ་ངོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་
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ཐག་གི་ཕཅུཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་སྦེ་ཟཕཐ་

བྷཙདྷ་ཐང་། སེབྷཥ་མབྷ་ན་གིཥ་ཟཕཐདྷ་ཐྫོདྷ་

ཐྫོདྷ་ཐག་ཡ། /ཐྫོཥདྷ་ཐཟ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་རཥ་ཡ་

འྫོངཥ་གྲུཕ་ཀྱི་ཆོཥ། ཐབུ་བྷ་ན་གིཥ་ཟཕཐདྷ་ཡང་

ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་ག་ཅི་སྫོ?

ཐབྷ་ཐཔྱྫོཐ་བྱེཐ་ཀྱི་རིག་ཤེཥ་ཙཐ་བྷཥ་རྙེཐ་ཐྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཏག་ཆོཐ་ཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

བྷངོདྷ་སུབྷ་དུ་རྟྫོགཥ་ནའི་བྷངོདྷ་སུབྷ་ཙཐ་བྷཥ་ཡང་

(ཐཔེ) བྫོ་ཐྫོདྷ་ཐག་ཡ་སཕ་ཐ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཐགོཐ་བྲྫོ་བྷ་

ཉིཐ་གཉིཥ་སྣང་ནུཕ་ནའི་ཚུར་གྱིཥ་རྟྫོགཥ་ནཡ་བ་

སྒྱུཡ།

ཕ་གདྷཥ་ལཱིགཥ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ར་ཟཐྫོཐ་ན་ཕཅཥ་

ཐྫོདྷ་ཐབྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཥ་བྲར་སྟྫོང་

ཟཐྫོཐ་ལཱིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཕཞི་འྫོཐ།

ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཇུགན་རཥ་ སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཀྱི་

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་རྣབྷ་ནཡ་ངེཥ་ནའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ། /ཐྫོཥདྷ་

ཟཇུག་ན་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕདེདྷ་ན། འང་ཐག་ན།

ཐབྷ་
རྣབྷ་ནཡ་ངེཥ་པི་ཆོཥ་ཁོཡ/ (མིང)

གདྷཥ་ལཱིགཥ། དྲང་ནྫོ། བྷ་ཕཅོཥ་ན་ཅིག་ལཱི་གོ།

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་རིབྷ་ན་གསུབྷ་ན།

(ཁ) ཐྫོདྷ་ཐབྷ་བྫོ་ཡི་སྫོཐ་ཡུར་མིདྷ།། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ན། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཥ་

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཐབྷ་རྟྫོགཥ་དྷ་ཏཡ་ན་ཨིདྷ།

ལཱིགཥ་ཐངོཥ།

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ཐཀོཡ་ཕདུདྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ་ཀོཡ་རྡུཥདྷ/ (མིང)

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཐགེ་སྫོང་། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ་པི་རྒེ་གློང/ (མིང)

(ཆོཥ) སྔགཥ་རྙིང་བྷའི་གཞུང་རཥ་གཥར་ཕའི་བྷ་

(ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱུདྷ་དུ་

ཧཱ་འྫོ་གའི་ལ་ཕ་ ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཕདེདྷ་ན་ཆོཥ་

ཞུགཥ་ན་དྷཥ་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ནའི་ཕཡ་དུ་གང་ཞག་

ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན་

ཟུང་ཕཞི་འ་ཕརྒྱཐ་ནྫོ་རྣབྷཥ་ཥྫོ།

ཏབྷཥ་ཅཐ་གཥང་ཕའི་བྷཚྫོཐ་ཟབྲཥ་ཆོཥ་ལྔ་ཐང།

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཕསྔོ་ཕ། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ་པི་རྔོ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྱིངཥ་ཐང་ཡེ་ཤེཥ་གཉིཥ་ཕརྩིཥ་ཏེ་ཕདུདྷ་ཨིདྷ།

ཟཁོཡ་གསུབྷ་འྫོངཥ་སུ་ཐག་ནའི་ཕསྔོ་ཕ།

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ཕདེདྷ་ན། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ་རྡེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐྫོདྷ་ཐབྷ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ། /ཐྫོཥདྷ་ཐབྷ་སེབྷ་ཀེ/ (མིང)

ཕདེདྷ་ན་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ བྱེ་

(ཆོཥ) འྫོངཥ་ཟཛིདྷ་ཐབྷ་ན་རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་

བྲག་སྨྲ་ཕ་གིཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ གང་ཞིག་ཕཅོབྷ་

རཥ་ལཱིང་བྷདྷྫོཥ ་ཤིང་། རྗེཥ་སྒྲུཕ་ཐབྷ་ན་ཙྫོགཥ་

ནཟབྷ་བྫོཥ་ཆ་ལཥ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕཥར་ཕ་དྷ་ཡང་ཟཛིདྷ་

གཉིཥ་གྲངཥ་མེཐ་གཅིག་ཏུ་ཕཥགཥ་ན་ཐང་།

གྱི་བྫོ་ཟཐྫོཡ་དུ་མི་རཱིང་ཕའི་ཆོཥ་ཆ་མེཐ་གཉིཥ་ཐང་།

རྟྫོགཥ་ན་ཐབྷ་ན་ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕཐག་མེཐ་ནཡ་

བྷཐྫོ་སྡེ་ན་གིཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་སྒྲ་རྟྫོག་གིཥ་ཕཎགཥ་

བྷངོདྷ་སུབྷ་དུ་རྟྫོགཥ་ན་སྟེ། ཐབྷ་ན་གསུབྷ་གྱིཥ་

ནཡ་བྷ་ལྫོཥ་ནཡ་ཡང་གི་སྫོཐ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ངོཥ་དྷཥ་

ཁྱཐ་ནཡ་དུ་བཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ནའི་ངོ་ཕྫོཡ་

རིགཥ་ནཥ་ཐཔྱཐ་ཕཞྫོཐ་དུ་གྲུཕ་ནའི་ཆོཥ་ཡང་

སྐྱེཥ་ན་ཞི་ལྷག་རཥ་ཏྫོཕ་ནཟྫོ།
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ཐྫོདྷ་ལྡདྷ། /ཐྫོཥདྷ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁུངཥ་ཐང་།

ཐྫོདྷ་མེཐ། /ཐྫོཥདྷ་མེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་།

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐྫོདྷ་མེཐ་ཀྱི་ལཱ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐྫོདྷ་ཐག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་ཐྫོདྷ་ལྡདྷ་ཅིག་ཕཞྫོ་

ཁུངཥ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་

ཐྫོདྷ་ཕསྡུཥ། /ཐྫོཥདྷ་རྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་གདྷཐ་

ཐྫོདྷ་མེཐ་སྟྫོང་རྫོག /ཐྫོཥདྷ་མེ་ཎྫོང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་

ཕསྡུཥ་ན།

ཕརག་ཐང་། ཆུཐ་ཞྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་

ཐྫོདྷ་ཐནྫོག /ཐྫོཥདྷ་ནྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མི་ཚེ་ཟདི་ཐྫོདྷ་མེཐ་སྟྫོང་རྫོག་ཟགྱོ་ཐྫོ།

ཐྫོདྷ་ཐག་ཤེཥ་ནི་ཐང་། ས་གོ་ནི། (ཁ) ཐཔེ་ཆའི་

ཐྫོདྷ་མེཐ་ཟཕྲྫོ་ཕརག /ཐྫོཥདྷ་མེ་ཋོ་གླ/ (མིང) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ཐནྫོག་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཐ་ལཱི་ཐྫོདྷ་

ཐྫོདྷ་མེཐ་སྟྫོང་རྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་མི་ཚེ་

ཐནྫོག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐྫོདྷ་མེཐ་ཟཕྲྫོ་ཕརག་བྷ་གཎང།

/ཐྫོཥདྷ་ནྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐནྫོག་ཐང་

ཐྫོདྷ་སྨིདྷ། /ཐྫོཥདྷ་རྨིདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཏྫོག་ཏུ་ལྷྫོཐ་

ཟདྲ། (ཁ) ཐཔེ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ཐནྫོགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཐཔེ་

ནི་ཐང་འང་ཅིདྷ་ཟཕཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཆའི་ ཐྫོདྷ་ཐནྫོགཥ་ས་རུ།

ཐྫོདྷ་སྨིདྷ་ཅདྷ། /ཐྫོཥདྷ་རྨིདྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་

ཐྫོདྷ་སྤྱི། /ཐྫོཥདྷ་པྱི/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱིའི་དྷང་གསེཥ།

སྨིདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་སེབྷཥ་ཕཏུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་

རྟྫོག་ནའི་སྣང་ངོ་མབྷ་དུ་གྲུཕ་ནའི་སྒྲོ་ཕཎགཥ་ཀྱི་

ལཱི་ ཆོཥ་ཟདི་ཐྫོདྷ་སྨིདྷ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆཟབྷ་ཐྫོདྷ་གྱི་ཆ་ཟདྲ་བྫོ་ར་སྣང་ཕ།

ཐྫོདྷ་རྩ། /ཐྫོཥདྷ་མ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་གི་རྩ་ཕ་

ཐྫོདྷ་བྱེཐ་ནུཥ་ན། /ཐྫོཥདྷ་ཇེ་ནུཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རཥ་

ཐང་། ཐྫོདྷ་ཐག་གི་ཕཅུཐ། (ཐཔེ) ཁོ་བྷ་ཐགཟ་ཕའི་

སུ་ཕཀོར་རཱིང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་བྱེཐ་ནུཥ་ན་

ཐྫོདྷ་རྩ་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ།

ཐངོཥ་ནྫོའི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ཙདྷ། /ཐྫོཥདྷ་ཚེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲི་ནི་ཐང།

ཐྫོདྷ་ཟབྲཥ། /ཐྫོཥདྷ་ཌེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ༌ཐག་

ལྷཕ་ནི། སཕ་ནི་གསུབྷ་གྱི་སྐཕཥ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཎང་ཡིག་ཟབྲིཛྷ་ཐ་ལཱི་ བྷགོ་

རིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་ ཎབྷ་ཁུའི་གདྷྫོཐ་ན་ཟེཡ་མི་

རྒྱདྷ་གྱི་བྷཇུག་རཥ་ སཕ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ་ཟེཡ་

གུ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྲི་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཟབྲཥ་དེ་ནི་ པབྷ་

/ཐྫོཥདྷ་ཚེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཡིག་དྷང་གི་

གཉིཥ་སྐུ་ཁབྷཥ་ཕཞངབྷྫོ་སྦེ་ཡ་འྫོཐན་ཟྫོང་བྷདྷྫོ་

གདྷཥ་ཚིག (ཁ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཐང་ན། ཐྫོདྷ་ཙདྷ་

ཕའི་རུ་ཕ་འྫོཐ།
༢.

གཉིཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཕཅཟ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཐང་

(མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་གྱི་སྙིང་ནྫོ། (ཐཔེ) ཁོ༌གི༌བྫོ༌

ནའི་དྷང་ལཱི་གཥར་རི་རི་སྦེ་ཕཀོཐ་ནུག

ཟདི༌ཐྫོདྷ་ཟབྲཥ༌ མིདྷ༌ཟདུག

ཐྫོདྷ་བྷཙབྷཥ། /ཐྫོཥདྷ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་
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ཙདྷ་གཅིག་རྫོགཥ་ནའི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྲི་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐྫོདྷ་གཝདྷ། /ཐྫོཥདྷ་གཞེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་

རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་

རྩྫོབྷ་བྲིཛྷ་ཐ་ལཱི་ཐྫོདྷ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་བྲི་ཐགོ།

ཐྫོདྷ་འྫོཐ་གྲུཕ་ན། /ཐྫོཥདྷ་འྫོཥ་གྲུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

གཝདྷ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

འྫོཐ་གྲུཕ་ན་ཟདི་ བང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཅིག་

ཐྫོདྷ་གཝདྷ་ཕཀོཐ་ནའི་རྒྱདྷ། /ཐྫོཥདྷ་གཞེདྷ་ཀོཥ་པི་རྒེདྷ/

ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་ངག་དྷང་ལཱི་ ཕརྗོཐ་ཟཐྫོཐ་ཀྱི་

ཐྫོདྷ་རཥ། /ཐྫོཥདྷ་ལུ/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང) གང་ཞག་

ཐངོཥ་ནྫོ་ཅིག་ཐབྷ་ཕཅའི་ཚུར་སྦེ་ཧེ་བྷ་ཕཀོཐ་ཞིདྷ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་གི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་

དྷ་ དེ་ཐང་རིགཥ་བྷཚུངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་གཝདྷ་ཅིག་

ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུ་གཞི་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་པབྷ་

སྒྲུཕ་བྱེཐ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་ཕཀོཐ་ནའི་ ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་གྱི་དྷང་

ཐཀཟཛྷ་སཐ་ཐགོ་ནཥ།

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་གཝདྷ་ཕཀོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་གྱི་

/ཐྫོཥདྷ་ལུ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་རཥ་ཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཐཔེ་ཕཀོཐ་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་བྫོ་ཟདི་ཐགོཐ་བྲྫོ་སྫོ་ཐྫོདྷ་རཥ་སྫོ?

(མིང) (ཆོཥ) ཐགག་བ་ཐངོཥ་ནྫོའི་གདྷཥ་ཚུར་ཙཐ་

ཐགོཐ་བྲྫོ་མེདྷ་ནཡ་ངོ་བྷ་ཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་སཕ་ནི་ཅིག

ཐྫོདྷ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཟགོག་ན། /ཐྫོཥདྷ་གཞེདྷ་གི་རྒོག་ན/

ཐྫོདྷ་རཥ་ཡ། /ཐྫོཥདྷ་ལུ་ཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོཕ་ཐང་

རཥ་ཕརྒར་ཕ་ཐང་། ངོ་བྷཙཡ་ཕཟབྷ་ འ་བྷཙདྷ་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་ཐགོཐ་བྲྫོ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཁོ་ཐྫོདྷ་རཥ་ཡ་

ན་ལ་བུའི་ཐྫོདྷ་ཅིག་ཟགོག་བྱེཐ་དེ་ཐང་ཆོཥ་

ཙིགན་ཞ་ཡི།

བྷཚུངཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཅིག་ཐཔེའི་ཚུར་དུ་ཕཀོཐ་དྷཥ་

ཐྫོདྷ་ཧིང༌། /ཐྫོཥདྷ་ཧིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་མིའི་

ཟགོག་ནཡ་བྱེཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་གཝདྷ་

གཟུགཥ་ཁཡ་ཁྲག་པཡ་ཚུཡ་ཕརྒྱུཐ་སྤེར་ཟཕཐ་མིའི་

གྱིཥ་ཟགོག་ནའི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཕཀོཐ་མི་ཤེཥ་ནཥ།

དྷང་ཁྲོར་བང་ཁོག་གའྫོདྷ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཐྫོདྷ་ཞཕ་ན། /ཐྫོཥདྷ་ཞཕ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་རྒྱ་ཆེཛྷ།

(ཐཔེ) བུ་གཞི་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་པབྷ་ཐྫོདྷ་ཧིང་དྷ་ནིའི་ལཱ་

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཞཕ་ན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཕ་ལུདྷ་

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ན་ལཱ་ཁག་ཟདུག

/ཐྫོཥདྷ་ཧིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕཥབྷ་ན་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ།

ཐྫོདྷ་ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཐྫོཥདྷ་ཞཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་

(ཁ) ཕལ་ཕའི་ཕཞྫོ་ལ་ལུགཥ་རཱིང༌། །བྷདྷྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ་

ཎྫོ་ཟདུག

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ས་རུ།

ཐག་རྒྱ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཐྫོདྷ་ཞཕ་ཎྫོག་

ཧིང་མིདྷ་ནུག ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐྫོདྷ་ཧིང་ཟདི་ཟཕཐདྷ་

ཐྫོདྷ་འྫོཐ། /ཐྫོཥདྷ་འྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐང་ལྡདྷ་

/ཐྫོཥདྷ་ཧིང/ ༣. (མིང) (རྫོང) སྙིང་སྟྫོཕཥ། (ཐཔེ) ལཱ་

ན། (ཐཔེ) ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ཐྫོདྷ་འྫོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

སྫོབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཁོ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཧིང་ཡ་མིདྷ་
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ཟདུག་གོ།

(ཐཔེ) རྟ་དྲེར་ཐང་ནབྷ་ཟདི་གུ་ཐྫོབྷ་ཐྫོབྷ་ཕཎགཥ་

ར་ཕལར་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཐྫོན་གཅིག་ཟཁྱིཐ་ཐགོ་

རྫོག་ཏར། /རྫོའུ་ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་ར་

ཐྫོན། /ཐྫོན/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་མི། (ཐཔེ)

སྫོར་འྫོཐ།

ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཁ་གིཥ་ཙཐ་ཕཞྫོ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་

ཐྫོབྷ། /ཐྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཐ་ཟགྲོ་ སྤུ་སྟུག་

ཤུགཥ་ཏར་སཕ་ནི། (ཁ) ཁ་རྫོག་ཏར་ནི/ཐྫོ/ཡི།

དྲགཥ་ཐང་ རྐང་རག་གུ་སྡེའུ་ཕཝཡ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་

(ཐཔེ) ཁ་རྫོག་ཏར་ཏེ་བྫོ་ཨིདྷབྷ་མེདྷབྷ་ག་ཡ་སཕ་

སྦེ་འྫོཐ་མི་གཅདྷ་གཞདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཐྫོབྷ་ལཱི་

འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཐབྱེ་ཕ་ར་ཐྫོབྷ། གངཥ་ཐྫོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཐྫོབྷ་ཙང་ན། /ཐྫོབྷ་ཙང་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་ལྕང་

ཐྫོབྷ་གྱིཥ་ཨེ་པཱར་ཞ་དེཥ།

སྒང་ཁའི་གཞི་ཕཐག་ཕམདྷ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཁྲོབྷ་

ཐྫོབྷ་ཐཀཡ། /ཐྫོབྷ་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) བང་སྣེ་གི་རྩ་

ཁའི་སྐྱེཥ་ཕམདྷ་ཟདི་ཐྫོབྷ་ཙང་ན་ཨིདྷ།

ཕཡ་སྫོཐ་མི་གི་ཐྫོབྷ་སྤུ་ཁ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཐྫོཡ། /ཐྫོ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་པཡ་

ཐྫོབྷ་ཐཀཡ་གྱིཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཞཛྷ་

ཕཀོ་ནི་ཐང་སྤང་ནི།

བྷཥ།

ཐྫོཡ་ཁ། /ཐྫོཡ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ངག་ཏྫོག་རཥ་གོ་ཕ་

ཐྫོབྷ་བྷལཥ། /ཐྫོབྷ་ཋི/ (མིང) (རྫོང) གཅདྷ་གཞདྷ་

སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཁ་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་

ཐྫོབྷ་གྱི་བྷལཥན། (ཐཔེ) ཐྫོབྷ་བྷལཥ་ཟདི་སདྷ་ལཱི་

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོཡ་ཁའི་སྫོང་ཕརཡ་དྷང་ལཱི་

ཟགྱོ་ཟྫོང་།

ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཐྫོབྷ་གྱི། /ཐྫོབྷ་གི/ (མིང) (རྫོང) ཙར་བྷ་རབྷ་ནིའི་

ཐྫོཡ་ཁྲ། /ཐྫོཡ་ཊ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་

ཞྫོཡཛྷ་སྫོབྷ་ཁ་གུག་སུ་ཅིག་ཐང་གཡུག་ན་རིངབྷྫོ་

ཐང་ཕུའི་ཞྫོང་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོཡ་ཁྲ་ཟདི་ཐ་རིཥ་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ཕཥར་

དྷངཥ་ནའི་དུཥ་ལཱི་བྷཏྫོང་ཥ་མིདྷ་ཟདུག

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོབྷ་གྱི་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཐྫོཡ་རྟ། /ཐྫོཡ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཁའི་ ཐྫོཡ་བྷའི་

ཐྫོབྷ་ཆི། /ཐྫོབྷ་ཆི/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོབྷ་གྱི་ཐང་ཟདྲ།

རྐངབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་རཥ་ ཤེཕ་ཤེཕ་ཐང་ཐུཕ་ཅི་

(ཐཔེ) ཐྫོབྷ་ཆི་ཟདི་ཞྫོཡཛྷ་ཕ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་ཟདུག

ཕཎཕ་ནིའི་ ཕྱེ་ཁ་ བྷཡ་ལཕ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཐྫོབྷ་ཐྫོབྷ། /ཐྫོབྷ་ཐྫོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུ་གོ་གདྷཥ་

ཐྫོཡ་རྟ་བེཐ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཅདྷ་གྱི་ཐནྫོདྷ་ཁག་གི་ཕཝྫོདྷ་རྟ་ཐང་ཕཝྫོདྷ་དྲེར་གྱི་

ཐྫོཡ་སྟཕཥ། /ཐྫོཡ་ཎཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རྐངབྷ་གོབྷ་སྤྫོ་

ཨོར་ཀོ་གུ་ གཡེཡ་ཁའི་སྦུག་དྷ་ལཱི་རྩིཐན་ཐཀཡནྫོ་

ཏངཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོའི་ཝཕཥ་

ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་ཕཞྫོ་ཞིདྷ་དྷ་ཕཎགཥ་ནའི་པྫོཐ་བྷགོ།

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཐྫོཡ་སྟཕཥ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

617

618
ཐྫོཡ་ཏག /ཐྫོཡ་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོཡབྷ་ཕསབྷ་ནི་

དྭ་ལྕགཥ། /ཐ་ཅཟ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤཡ་ཁ་དྭ་གི་

བྷཡ་ཕཤུཕ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

དྭ་ཕྲུག /ཐ་ཋུ/ (མིང) (ཆོཥ) དྭཛྷ་བུཙ་ཐང་ཟདྲ།

གི་ཏགན། (ཐཔེ) ངེའི་ཐྫོཡ་ཏག་ཐྫོག་ཟགྱོ་སྟེ་ཐྫོཡབྷ་

ཁབྷཥ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐྫོཡ་བྷ། /ཐྫོཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོཡབྷ་ཐང་ཟདྲ།

དྭགཥ་ནྫོ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། /ཐག་ནྫོ་ཀ་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐྫོཡབྷ། /ཐྫོཟབྷྫོ / (མིང) (རྫོང) གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡའི་དྷང་

དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་

དྷ་རཥ་གྱོདྷ་མི་ཐང་། གོ་མེཐ་ནཡ་གྱོདྷ་མི་གི་ཕྱི་

ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ།

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་གོ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་ རྐངབྷ་རིང་ཐུང་

དྭགཥ་ནྫོ་ཏཡ་རྒྱདྷ། /ཐག་ནྫོ་ཏཡ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་། སཕ་སྟུག རྒྱུ་ཐང་ཕཞྫོ་རྣབྷ། ཁ་ཐྫོག་སྣ་

དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་

ཙྫོགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་རྒྱ་རཥ་ཐྫོཡབྷ་ཅིག་

ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག

ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ། /ཐག་ནྫོ་ལྷ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་

ཐྫོར། /ཐྫོར/ (མིང) (ཆོཥ) ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཟུང་

ཐང་ནྫོའི་ཥ་ལཱིག་རྫོ་ལཱི་ ཕྫོཐ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་

ནིའི་དྲྱྭཛྷ། (ཐཔེ) ཐྫོར་གྱི་དྷང་ལཱི་སྫོག་ཆགཥ་ལུ་ལ་

ནའི་བབྷ་ ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་སྫོར་ཕཙུགཥ་གདྷང་

ཚུཐ་ཥྫོ་ནུག

མི་ཅིག (ཁ) བྷཙདྷ་གཝདྷ་འང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རིདྷ་

ཐྫོཥ། /ཐྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ ༥ ན་

ཆེདྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ་གིཥ་

ཐང་ཟདྲ།

བྷཚཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་དྭགཥ་ནྫོ་ཏཡ་རྒྱདྷ་ཟེཡ་འྫོཐན་

ཐྫོཥ་སྐྱེར་གདྷབྷ་གྲུ། /ཐྫོཥ་ཀེར་རྣབྷ་གྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཨིདྷ།

ཐྫོ་ཆ་ཚུ་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་མི་གི་གདྷབྷ་གྲུ། (ཐཔེ)

དྭངཥ། /ཐང/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐང་རིག་ན་

ཐྫོཥ་སྐྱེར་གདྷབྷ་གྲུ་གིཥ་ཁུཡ་ཆ་ལུ་ལ་ཐེག་ནཥ།

བྷ་རྨྫོངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་རྫོངབྷ་ཅིག་ཆུ་ཙདྷ་

ཐྫོཥ་ཁང་། /ཐྫོཥ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་ཁང་ཐང་ཟདྲ།

པྫོཡན་གང་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་ཁབྷཥ་དྭངཥ།

ཐྫོཥ་ཟཁོཡ། /ཐྫོཥ་ཁོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་ཆ་ཚུ་པཡ་

/ཐང/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྙོག་ན་མེཐ་

ཚུཡ་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་མི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ། (ཐཔེ)

མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་ཆུ་ཟདི་དྭངཥ།

ཐྫོཥ་གླ། /ཐྫོཥ་གླ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་གླ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཁབྷཥ་དྭངཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་དྷང་ལཱི་ཐྫོཥ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་ཟདུག

དྭངཥ་ཐཀཡ་ཕཥ། /ཐང་ཀཟ་ཡེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐྫོཥ་ན། /ཐྫོཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོན་ཐང་ཟདྲ།

རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་བྷྫོ་ཕཞེཥ་སྒོ་དྭངཥ་ཐཀཡ་ཕཥ་

དྭ། /ཐ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ལཱིགཥ་རཥ་སྤཡ་ཁ་

རྫོ།

ཕརྒྱཐ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་མི་དྷང་རཥ་སྤཡ་ཁ་དྭ།

༢. (ཁྱཐ)
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(རྫོང) ཐགཟ་ཕའི་བྷཥ་འྫོཐན། (ཐཔེ)
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ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་བྷྫོ་དྭངཥ་ཐཀཡ་ཕཥ་སྨེ།
༣. (ཁྱཐ)

དྭངཥ་ཥང་ཥ། /ཐང་ཥང་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཅིག་འང་

(རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཐགཟ་ནི་

བྷ་ལཱིཥན་ཐང། རྩ་ཕ་རཥ་མེཐན། ལྷག་བྷཇུག་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སྫོཕ་བྷ་ལཱི་དྭངཥ་ཐཀཡ་

མེཐ་ནཡ་རྫོགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཕཥ།

ཟཕཐདྷ་ ཏི་རཱི་གཅིག་འང་མེཐ་ནཡ་དྭངཥ་ཥང་ཥ་

དྭངཥ་ཁ། /ཐང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ང་

ཡ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ཡི།

ལྫོ་དྭངཥ་ཁ་མེཐ་ནཡ་ཞ་བྷ་ཚུགཥ།

དྭངཥ་ཆཥ། /ཐང་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་

དྭངཥ་ཁ་རྫོག /ཐང་ཁ་རྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནིའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཆུ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཟཐུང་ཐགོ་ན་

ཞ་ཁབྷཥ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) དྭངཥ་ཁ་རྫོག་

ཅིདྷ་ཆུའི་དྭངཥ་ཆཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་ལཱི་ཧུབྷ་དྲག་སྟེ་

དྭངཥ་གཥར། /ཐང་སེར/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཧིང་ཥང་

དྭངཥ་ཁ་རྫོག་ཅི།

ཥ་ཐང་། དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་

དྭངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཐང་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧིང་ཥངཥ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གམང་ཆུ་ཟདི་དྭངཥ་གཥར་

ཥ། (ཐཔེ) ཆུ་ཧུ་བྷ་མེཐ་ནཡ་དྭངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཟདུག

དྭངཥ་ཕ། /ཐང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་སེབྷཥ་ཕདེ་ནི་

/ཐང་སེར/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་སག་སྦྱིག་མེཐ་ནཡ་

ཐང་ འང་ཅིདྷ་ ཐགཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་འང་

ཕྲང་སྟེ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

དྭངཥ་ཕ་སྫོབྷ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟྫོངཥབྷ་བྷཥ།

དྭཛྷ། /ཐྫོའུ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་གི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་

ཐག་ན་ཚུ་གི་བྷཙདྷ་གོཛྷ་མབྷ་གྱིཥ་སེབྷཥ་ལཱི་
དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། /ཐང་ཋོཥ་

ཋོཥ/ ༡. (ཁྱཐ)

ཟཕཐ་རཱིང་དྭངཥ་སྦེ་ ཟཕཐ་ཐགོ།

རིགཥ་རཥ་ལྫོབྷ་ཟཐཕ་སྫོབྷ་སྦེ་ཆུ་བྷ་རུག་མི་ཅིག

(རྫོང)

དྭངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཐཔེ་གཎབྷ་ལཱི་འང་དྭཛྷ་སྒར་ན་ཆུ་མི་རུག་ནཥ་

/ཐང་ཋོཥ་ ཋོཥ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟེཡདྷ་ཁག་མི་ཕཟེཐ་ནཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ན་ལྷག་བྷཇུག་ཅིག་འང་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཞ་ཙཡཛྷ་ཐ་

དྭཛྷ་ཟདི་ཙྫོཐབྷ་ཞ་ཕཏུཕ།

ལཱི་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་

དྭཛྷ་བུཙ། /ཐྫོའུ་བུཙ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ན་ཐང་ཧའི་

ཟཕྲྫོཥ་སྤུཐ་ཐ་ནུག

གཉིཥ་ཆ་ཡ་གྱོངཥ་ནའི་ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) དྭཛྷ་བུཙ་ལཱི་

དྭངཥ་བྷ། /ཐང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྙིང་ནྫོ། (ཁ) ཆང་གི་

ཕལ་སྟེ་སྡི་ཆེ་ཕཥ།

དྭངཥ་བྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཆང་གི་ཉིང་ཁུ་ཐང༌། ལཱིཥ་ཀྱི་

དྭྫོ་ཕ། /ཐྫོ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྔོ་ཙར་ཅིག

དྭངཥ་བྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཐིག་ལུ། ཞཥ་ཀྱི་དྭངཥ་བྷ་

/ཐྫོ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) དྭཛྷ་བུཙ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་ཕཅུཐ་ལཱི་གོ།

དྲ་ཁ། /གྲ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གྱིབྷ་ཙི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་
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གིཥ་དྲ་དྲ་ཕའི་གོ་རའི་ཥྫོ་ཁ། (ཁ) མུ་ཁ་ཐང་དྲ་ཁ་

ལྡདྷ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) སྒོ་སྒྲིག་གི་དྲ་མིག་སྒྲིང་སྒྲི་

ནཥ།

དྲག /གྲཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་ར་

གཉིཥ་ཀྱི་དྲ་ཁ། (ཐཔེ) གོ་རའི་དྲ་ཁ་ཕྲང་བྷ་ཚུགཥ་

ཐགོ་ནཥ།

དྲ་ཅདྷབྷ། /གྲ་ཅེབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྲ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རཥ་གཥྫོཥ་ནི། (ཁ) དྷཐ་གཞི་དྲག་

ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་གོ་རའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྷགུ་དྷཐ་ཟདི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་

གི་ཆོཥ་གོཥ་ཚུ་དྲ་ཅདྷབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

དྲག་ཥྫོ་ནུག

དྲ་དུབྷ། /གྲ་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/གྲཟ/

༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཚུ་ཆུང་ཀུ་རུ་སྦེ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་

འཡ་དྲག་ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟཕཐ་

དྲ་དུབྷ་ཚུ་ཕསྒྱོབྷ་ཐགོ་ནཥ།

གཝག་དྲག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་བ་ཕ་སྫོཐ་

དྲ་གཐདྷ། /གྲ་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རབྷ་ཚུ་ཧེ་བྷ་ཐང་ཕཐདྷ་ ཐ་རུཥ་ལུ་ལ་གིཥ་དྲག་

ཚུ་དྲ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་ཨེདྷ་ཎ། (ཐཔེ) ཁ་ལ་དྲ་

ནཥ།

ནིའི་དྲ་གཐདྷ་ཅིག་ཐགོན་ཟདུག

/གྲཟ/

༣. (ཁྱཐ)

དྲ་པཐ། /གྲ་ཕེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐུཐ་ནའི་དྲ་ཕ་འྫོཐ་

(རྫོང)

ཕཙུགཥ་ཕཝག

རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཁོ་རཥ་ང་དྲག

དྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཁུག་ཕྱེཐ་ཅདྷབྷ།

ཙིགན་ཞ་ནི། (ཁ) དྲག་སྐྱེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

གཝདྷ་རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྩྫོཐ་ན་

ནའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) པྫོཡན་ལྫོ་ཡཥ་ཚུ་དྲ་པཐ་དྷང་དྷ་

དྲ་ཕྱེཐ། /གྲ་ཕྱེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་རཥ་རྒྱདྷ་ཕྲེང་

དྲག་སྐྱེཐ། /གྲཟ་ཀེཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

དྲ་ཕ། /གྲ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་རཥ་རྒྱདྷ་ཕྲེང་

ཁོ་ཆ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་དྲག་སྐྱེཐ་ཐྫོ།

/གྲཟ་ཀེཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷཐན་གི་འཡ་སྐྱེཐ་ལཱི་

དྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཁུག་ན་ཅདྷ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་དྲག་སྐྱེཐ་མིདྷ་ཟདུག

/གྲ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཅིག་གུ་གཅིག་བྷཐུཐན་

སྟེ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་ཐང་རྙི།

དྲག་ཁག་གསུབྷ། /གྲཟ་ཁ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ༡.

གདུང་ཁེཕཥ་བྷཆོཐ་རཥ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་དྲ་

སྲུང༌གསུབྷ་ལཱི་གོ། (ཁ) ཕྱི་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཟཕཐདྷ་ ༡.

དྲ་མིག /གྲ་མི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་ཟགྱིཕ་

ཐབྷག་གསུབྷ་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་དྲག་

དྲ་ཕ་དྲ་ཕྱེཐ། /གྲ་ཛྷ་གྲ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་

ཕསྟདྷ་སྲུང༌ཐང། ༢. ལབྷཥ་སྲུང༌། ༣. སྐུ་

ཕ་དྲ་ཕྱེཐ་ཐཔྱངཥ་ནུག

ཥ་ཐབྷག་ཐང་། ༢. གདྷབྷ་ཐབྷག ༣. བྷཙྫོ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་དྲ་ཕའི་མིག་ཐང་

ཁག་གསུབྷ་གྱི་ཐབྷག་མི་འྫོཐ།
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དྲག་སྔགཥ། /གྲཟ་རྔཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་དྲག་ནྫོའི་

(ཐཔེ) དྲག་ནྫོའི་ལཱ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཞི་ཕའི་ཏ་ཞཐན་

གདྷྫོཐ་ནའི་ཐགྲ་ཕྫོ་རཥ་ཕཟླྫོག་ཚུགཥ།

དྲག་ནྫོ་བྷངོདྷ་སྫོཐ། /གྲག་ནྫོ་རྔོཥདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཐཔེ) དྲག་སྔགཥ་ཕགྱང་ན་ཅིདྷ་

ཐ་ལཱི་བྱུངབྷ་ཨིདྷ།

དྲག་ཆཡ། /གྲཟ་ཆཡ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཆཡན་

རཥ་ཐང་སྔགཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཐགྲ་

ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མའི་དྲག་

ཕགེགཥ་ཙཡ་གཅོཐ་ནའི་རཥ། (ཐཔེ) ཐགྲ་

ཆཡ་ཟདི་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་མེཐན་ཕཎང་ནུག

ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་ཙཡ་གཅཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

དྲག་ཆཥ། /གྲཟ་ཆེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལྷ་དྲག་ནྫོའི་

དྲག་ནྫོ་བྷངོདྷ་སྫོཐ་གཎང་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཆཥ་གོཥ། (ཐཔེ) ལྷ་དྲག་ནྫོའི་དྲག་ཆཥ་ཏྫོཕ་རབྷ་

དྲག་ནྫོ་ཐབྷཡ་ཆེདྷ། /གྲག་ནྫོ་རྨཡ་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གུ་

ཐང་ཟལར་ཐགོ།

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཁྲོ་ཕྫོ་དྲག་ནྫོའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞེངཥ་ནའི་ཡི་

/གྲཟ་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་མི་གི་ཆཥ་གོཥ།

ཐབྷ།

(ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་དྲག་ཆཥ་གྱོདྷ་ཏེ་ཐབྷག་ལཱི་ཟགྱོ་

དྲག་ནྫོའི་སྦྱིདྷ་སྲེག /གྲག་ནྫོའི་རྗིདྷ་སེའེ/ (མིང) (རྫོང)

དེཥ།

ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་མེ་ཕསྲེགཥ་ཏེ་ཙཡ་

/གྲཟ་ཆེ/ ༣. (མིང) (རྫོང) མི་དྲག་དྲག་བྷའི་ཆཥ།

གཅོཐ་ནི་གི་ཏཕཥ་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ནྫོའི་སྦྱིདྷ་

(ཐཔེ) ཐགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག་དྲག་ཆཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་

སྲེག་གདྷང་མི་གི་བབྷ་འང་ཐག་ན་ཐགོ།

ཕཞུགཥ་ནུག

དྲག་ནྫོའི་ཐབྷག་མི། /གྲག་ནྫོའི་རྨཟ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་

དྲག་དྲག /གྲཟ་གྲཟ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཆེ་

ཏྫོག་ཐབྷག་ཟཏཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་དེ་

ཕསྟྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་དྲག་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་དེ་

འྫོཐ་མིའི་ཐབྷག་མི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕྱིའི་

སྦེ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ལཱི་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཡི།

ལྕགཥ་རི་དྲག་ནྫོའི་ཐབྷག་མི་ཚུ་ཨིདྷ།

དྲག་དྲགབྷ། /གྲཟ་གྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་ཐང་

དྲག་སྫོང་ལྟེ་ཕ། /གྲག་རྗོང་ཏེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་

གོ་ཥ་གཎབྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྲག་དྲགབྷ་

ལྷཕ་ཥའི་གམྫོ་ཁང༌། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་དྲག་སྫོང་ལྟེ་ཕ་

གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཅ་ར་རྡིག་རྡིགབྷ་ཚུ་ཟྫོང་།

ཟདི་ཕསྟདྷ་སྐྱོང་གླིང་ལཱི་ཨིདྷ།

དྲགན། /གྲན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་ཐང་གོ་ཥ་

དྲག་ཐབྷག /གྲག་རྨཟ/ (མིང) (རྫོང) དྲག་ནྫོའི་

འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྲགན་ཅིག་བྷཏྫོངདྷ་བྱིདྷ་

ཐབྷག་མི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྲག་ཐབྷག་ཚུ་ཏང་དྷང་

ཐགོ་བྷདྷྫོ།

ཐབྷག་སྫོང་ཟཕཐ་དེཥ།

དྲག་ནྫོ། /གྲག་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཞི་ཕ་མིདྷ་ནའི་

དྲག་རྩར། /གྲག་ཙེར/ (མིང) (ཆོཥ) དྲག་ནྫོའི་ནུཥ་

ཕམདྷ་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི་ཐང་ནུཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ན།
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དྲག་རྩུཕ། /གྲག་ཙུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཞི་ཕ་མེདྷ་ན་

ངང་ཚུར་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་དྲག་

ཅིག (ཐཔེ) དྲག་རྩུཕ་ཀྱི་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ་ནཥ།

དྲག་ལྫོཥ། /གྲཟ་ལྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ལཱི་མི་

དྲག་ནྫོ་ཐང་རྩུཕ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

ཤུར་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

དྲག་ཝདྷ། /གྲཟ་ཞེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྲག་མི་ཐང་

ཐཕང་བྷངཟ་ཝཕཥ་རཥ་ ཟབུ་ཡཥ་ཐབྷཡནྫོ་གི་

ཝདྷ་མི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཆེ་

ལུགཥ་ཐཡ་ཞུ་ཕའི་གོ་གདྷཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཅིག (ཁ) དེ་

ཆུང། སྫོབྷ་ཆུང་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ལཱི་གཉིཥ་སྐརབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཐཕང་གི་རཥ་རིབྷ་དྷང་ལཱི་མི་དྲག་ཝདྷ་མེཐ་ནཡ་

ཡའི་ཡིག་ཙང་གི་དྲག་ལྫོཥ་ག་སྫོ?

ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

/གྲཟ་ལྫོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱཐ་ཆོཥ་ག་ཕ་འང་དྲག་

/གྲཟ་ཞེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་མི་ཐང་མེཐ་མི་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་དྷང་ཁོ་དྲག་ལྫོཥ་ཅིག་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་

ཨིདྷ།

ཕཀོརཛྷ་ཐ་ལཱི་དྲག་ཝདྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕཀོར་ཐགོ།

དྲགཥ། /གྲཟ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ནི་ཐང་

དྲག་གཞཟ། /གྲཟ་གཞཟ/ (མིང) (ཆོཥ) གཞཟ་ཉི་བྷ་

ཏར་ཆེ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་ཁོ་ལཱི་ཆུང་དྲགཥ་

ཐང་། མིག་ཐབྷཡ། སྤེདྷ་ན་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ནི་ཅིག

ནུག

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་དྲག་གཞའི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཤེཥ་ནུག

དྲགོཥ། /གྲཟ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཕསྡུ་

དྲག་རཥ། /གྲཟ་ལུ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲག་ནྫོའི་རཥ་ཀྱི་

ཡིག (ཐཔེ) དྲགོཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་དྲདྷ་བྷ་ཚུགཥ།

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) བྷདྷདྷ་སྲེག་ཟཔང་གསུབྷ་དྲག་

དྲང༌། /གྲང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྟཥ་

རཥ་ཨིདྷ།

ཏག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ མི་ལཱི་ལབྷཥ་གཎང་ནི་

དྲག་ཤུགཥ། /གྲཟ་ཤུའུ/ (མིང) (རྫོང) དྲག་ནྫོའི་

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕཐཟ་ནི། (ཁ) རྟཥ་ཏག་གིཥ་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཕཐ་བྷ་

དྲང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སཕ་སཕ་བྷ་དྷ་མི་

ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཡྫོགཥ་ལཱི་དྲག་ཤུགཥ་ཕམྫོང་ནི་མི་

ཚུ་རྟཥ་ཏག་གིཥ་དྲང་དེཥ།

ཟྫོང་།

/གྲང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེཥ་

དྲག་ཤུགཥ་ཏར། /གྲཟ་ཤུ་ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་ལཱི་བླུགཥ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ལྫོ་

(ཁ) དྲག་ཤུགཥ་ཏར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་དྲང་དེཥ།

ལཱ་ཟཕཐ་ནི་དྷང་ ལྷག་དྲག་ནི་ཐང། རྩུཕ་དྲག་ནི།

དྲང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཟཕཐ་རཱིང་དྲག་ཤུགཥ་ཏར་ནི་མི་ཟྫོང།

/གྲང/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཞིང་ར་

དྲག་ཤུར་ཅདྷ། /གྲཟ་ཤུ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཁྲོ་ཕྫོའི་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཟདྲེདྷ་ནི། (ཁ) ཆུ་དྲང་

622

623
ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་རིང་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཅིག་དྲང་ཐྫོ་

ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་གྲོཥ་ཏག་གཅཐ་ནིའི་ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་

དྲང་ལབྷཥ། /གྲང་ཋིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་

ཐནྫོདྷ་རུ་འྫོཐ།

འྫོཐན་ཨིདྷ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་ཁག་ ༢༠ ག་ཡའི་དྷང་ དྲང་

མི་སྡེའི་དྷང་ལཱི་ག་ཡ་གིཥ་གུཥ་ཕཀུཡ་ཞུ་ཚུགཥ་

དྲང་ཕཝག /གྲང་ཕཝཟ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྟེདྷ་

ནའི་དྲང་ཕདེདྷ་འྫོཐ་ནའི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཆ་ཙང་ཅིག

ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་ཐང་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

(ཐཔེ) ཉེཥ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཚུ་དྲང་ལབྷཥ་ཀྱིཥ་ཙཡ་

དྷང་ ཞ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྟེདྷ་

གཅཐ་ཐགོ།

ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་དྲང་ཕཝག་རྐྱཕ་ནི་

དྲང་ལབྷཥ་ལྷདྷ་སྡེ།

འྫོཐ།

/གྲང་ཋིབྷ་ལྷེདྷ་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་དྲང་

དྲང་ཕཝགན། /གྲང་ཕཝན/ (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ར་

ཐནྫོདྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཟཙྫོགཥ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྲང་མི། (ཐཔེ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

དྲང་ཕཝགན་ཐགོ་ནཥ།

ཟཏཕ་མི་དྲང་ལབྷཥ་ལྷདྷ་སྡེ་ཨིདྷ།

དྲང་སྫོང༌། /གྲང་ཥྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

དྲང་གཎབྷ། /གྲང་ཎབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གའྫོ་ཕ་མེཐ་

གསུབྷ་གའྫོ་སྒྱུ་རྩ་ཕ་རཥ་མེཐ་ནཡ་དྲང་ནྫོའི་ཕྫོགཥ་

ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) དྲང་གཎབྷ་ཕལཐ་དྷ་ཉེཥ་ན་མེཐ།

སུ་སྫོང་མི། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་ཕྫོཐ་གཉིཥ་དྷང་དྲང་སྫོང་

དྲང་ཐིག /གྲང་ཐི/ (མིང) (ཆོཥ) གའྫོ་ཕ་མེཐ་ནའི་

ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ན་ཕཞུགཥ་ནུག

དྲང་ནྫོའི་ཐིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་དྲང་ཐིག་གུ་ཕཀརཛྷ་

དྲངཥ། /གྲང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) དྲང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆོཥན་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་དྲངཥ་ཡི། (ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷྫོ་ལཱི་

དྲང་ཕདེདྷ། /གྲང་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

བྷྫོ་གིཥ་ཇ་དྲངཥ་ཡི།

རཱིང་ གའྫོ་སྒྱུ་མེཐ་ནཡ་ ཕྲང་ཎང་ཎ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

དྲདྷ། /གྲེདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐཥ་

ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་དྲང་ཕདེདྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཟཕཐ་

ནའི་ལཱ་ཐང་། རཥ་རིབྷ། མི། ཥ་གདྷཥ་ར་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཁཡ་

དྲང་ནྫོ། /གྲང་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བྷགོ་སྐོཡ་ཐང་གའྫོ་

ཟཁོཡ་ནི་ཐང་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཧེ་བྷའི་རྫོ་རྒྱུཥ་དྲདྷ་

སྒྱུ་མེཐ་ནའི་ གཤིཥ་རྒྱུཐ་ཕྲངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) དེ་ཕསྒང་གི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་

(ཐཔེ) དྲང་ནྫོའི་མི་ཟདི་གཝདྷ་གྱིཥ་ཆ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

སྲུང་ཚུ་ ངེའི་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་བྷཥ།

དྲང་ཐནྫོདྷ། /གྲང་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ནི་

/གྲེདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཐང་། ལབྷཥ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནི། དེ་རཥ་ ལབྷཥ་

ཕརྩེ་གདུང་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཡང་གི་པབྷ་གཉིཥ་

623

624
སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་

བྷཥ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

དྲདྷ་སྐུར། /གྲེདྷ་ཀུཥར/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) དྲདྷ་

ཡང་གི་རིག་ནའི་རྣབྷ་ཐཔྱྫོཐ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

གཉིཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་ལྷང་ལྷང་དྲདྷ་ཐྫོ།

དྲདྷབྷ་བྷཥ། /གྲེབྷ་བྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཥྫོའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཤུར་བྷ་

མེཐན་ཏར་ཏེ་ སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཁོཡ་བྷ་ཚུགཥན་ཐང་

བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནིའི་དྲདྷ་སྐུར་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཝག་བྷ་ཚུགཥན་ཏར་ནི། (ཁ) དྲདྷབྷ་བྷཥ་

དྲདྷ་རྒྱ། /གྲེདྷ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནི་

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་དྲདྷབྷ་

ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་ཁཡ་མི་དྲདྷ་ཐགུ་དྲདྷ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་

བྷཥ་ཨིདྷ།

དྲདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྲདྷ་རྒྱ་བྷང་དྷ་ཟདྲེ་ཐང་

དྲདྷ་ན་གཎྫོཡ། /གྲེདྷ་ན་ཎྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཕཐ་ཟྫོང་།

(རྫོང) དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྲདྷ་ན་གཎྫོཡ་

དྲདྷ་རྟེདྷ། /གྲེདྷ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བ་བྷ་ཐང་། པ་བྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཆང་ཐང་ཎབྷ་ཁུ་གིཥ་ཡང་ཥྫོའི་

ལྫོ་ཙང་། གཉེདྷ་གྲོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྲདྷབྷ་ཐ་

དྲདྷ་ན་གཎྫོཡ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་ཟདུག

ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ནཡ་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་ཕཐག་

དྲདྷ་ན་ཕཎགཥ། /གྲེདྷ་ན་ཎཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ཕཝགན་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་

(རྫོང) དྲདྷབྷ་ཕཎགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྲདྷ་ན་

ཁཡ་མི་ཕརྗེཐ་ནཡ་དྲདྷ་ནི་གི་རྟེདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ།

ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་སྔོདྷ་བྫོདྷ་རྒྱར་ཕ་གོང་བྷའི་དྲདྷ་རྟེདྷ་

གཟུགཥ་སྫོབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐང་ཕཅཥ་དྲདྷ་ན་ཕཎགཥ་

ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཐགོན་འང་གར་ཆེ།

དྲདྷ་ཏྫོ། /གྲེདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཕརྗེཐ་ནི་ཐང་

དྲདྷ་ན་ཕཎྫོདྷ། /གྲེདྷ་ན་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

དྲདྷ་གཥྫོའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཝག་ནའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) པཡ་ཚུཡ་

(རྫོང) དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྲདྷ་ན་ཕཎྫོདྷ་

ཟགྱོཛྷ་ཐ་ མི་ཕརྗེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྲདྷ་ཏྫོ་ཕཝག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱི་དྲདྷ་ན་

ཐགོ།

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

དྲདྷ་ན། /གྲེདྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྲདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ།

དྲདྷ་ན་ཐང་ཤེཥ་ཕཞིདྷ། /གྲེདྷ་ན་ཐ་ཤེ་ཕཞིདྷ/ (མིང)

(ཁ) དྲདྷ་ན་ཡིཐ་ཀྱི་བྷཁཡ་སྒོ་དྷཥ། །གུཐ་དུ་དྷབྷ་

(ཆོཥ) ཡང་གི་རིག་ནའི་རྣབྷ་ཐཔྱྫོཐ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་

འང་མི་ཕཎང་ངོ༌།། ཟེཡ་གསུངཥ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་མི་ཐང་། སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་མི་ཟདི་ ཕཞང་ངདྷ་

དྲདྷ་ན་བྷཥ་ཐ་ལཱི་ལཱ་ཟཐུཥ་ལྫོཡཛྷ་ཨིདྷ།

ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཤེཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

དྲདྷ་ན་བྷཥ། /གྲེདྷ་ན་བྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཚུ་ཧ་རྟག་ཡ་དྲདྷ་ན་ཐང་ཤེཥ་ཕཞིདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་

དྲདྷབྷ་བྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་རྒཥན་ཐ་དྲདྷ་ན་

གདྷཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
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དྲདྷ་ན་ཙྫོཡ། /གྲེདྷ་ན་ཙྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཅིག་གུ་ དྲདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཕཀར་ནི། (ཁ)

(ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ཆ་ཁྱཕ་ལཱ་གའྫོག་གི་ཐཀཟ་ངར་

དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

དྲདྷབྷ་ཙྫོཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྲདྷ་ན་ཙྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་

འྫོཐ་ནའི་དྲདྷ་ན་ཙྫོཡ་ཐྫོ།

དྲདྷབྷ་ཙྫོཡ། /གྲེདྷབྷ་ཙྫོཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྲདྷ་ན་གཥྫོཥ། /གྲེདྷ་ན་ཥྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

དྲདྷ་ན་ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) དྲདྷབྷ་ཙྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་

(རྫོང) དྲདྷབྷ་གཥྫོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྲདྷ་ན་གཥྫོཥ་

ག་དེ་ཅིག་ལྷྫོང་རཱིང་དྲདྷབྷ་ཙྫོཡ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐན་ལཱི་

དྲདྷ་མེཐ། /གྲེ་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷ་ཟུག་ཐང་དྷ་ཙ་ར་

དྲདྷ་ན་གཥྫོཥ་ནིའི་སདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཤི་ཥྫོན་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཙྫོཡ་ཕ་

དྲདྷབྷ་ཁུག /གྲེབྷ་ཁུའུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མེཐ་ནཡ་ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཅིག་ཐུག་རྐྱེདྷ་དྷང་

ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ བྷདྷྫོ་ནི་ཙཐ་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

དྲདྷ་མེཐ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) དྲདྷབྷ་ཁུག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར། /གྲེ་མེ་རྒེཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྲདྷབྷ་ཁུག་ཥྫོ་ནུག

སེབྷཥ་ཀྱི་དྲདྷ་ན་གཎྫོཡ་ཏེ་ ཕརྒྱར་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

/གྲེབྷ་ཁུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྲདྷབྷ་ཚུཡ་

དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) མི་ཅིག་རབྷ་ཁཡ་

ཕཀུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དྲདྷབྷ་ཚུཡ་ཁུག་

དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ཥྫོ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) དྲདྷ་ན་མེཐ་ན་ཅིདྷ་དྲདྷབྷ་

དྲདྷ་ཙྫོཡ། /གྲེདྷ་ཙྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་དྲདྷ་

ཁུག་ཐགོ།

ནའི་ཙྫོཡ་ཕ་ཅིག

དྲདྷབྷ་ཕཎགཥ། /གྲེདྷབྷཎག/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྲདྷ་ཤེཥ། /གྲེདྷ་ཤེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲདྷ་ན་ཐང་ཤེཥ་

དྲདྷབྷ་ཁུག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕཞིདྷ་གྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) དྲདྷ་ཤེཥ་མེཐ་ནའི་མི་

དྲདྷབྷ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐ་

ཟདི་གིཥ་ལཱ་བྷཏཡ་མི་ཕྱིདྷ།

ཟཕཐདྷ་དྲདྷབྷ་ཕཎགཥ་ཆེ་ནུག

དྲདྷ་ཤེཥ་བྷཥ། /གྲེདྷ་ཤེ་བྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ། /གྲེབྷ་ཎྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་དྲདྷ་ན་ ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་མེཐ་ནཡ་

དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཀར་བྷ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་ནི།

རྒུཐ་དེ་ཐཔྱཐ་རིག་གཎང་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

(ཁ) དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

དྲདྷ་ཤེཥ་བྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྲདྷ་ཤེཥ་བྷཥ་

དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ་ཐ་ནུག

ཐ་ལཱི་བྫོ་ག་ནི་འང་དྲདྷ་མི་ཚུགཥ།

དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ། /གྲེབྷ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང)

དྲདྷ་སེབྷཥ། /གྲེདྷ་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲདྷ་ན་ཐང་

སེབྷཥ་གཝདྷ་ཁཡ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ ཐྫོདྷ་ཙདྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཝདྷ་རཥ་ལྷག་

625
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ནའི་དྲདྷ་སེབྷཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྩིཕཥབྷ་གུ་ཕཀྲབྷ་མི་གཐངབྷ། (ཁ) དྲར་བྷ།

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་དྲདྷ་གཥར་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་དྲཕ་ཟདི་ལྕགཥ་རག་ལུདྷ་

དྲདྷ་གཥར་ཅདྷ། /གྲེདྷ་སེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་

རྩིཕཥ་བྷ། གདུང་ཆུང་ཀུ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

ཟཏཕ་ཨིདྷ།

དྲདྷ་གཥྫོ། /གྲེདྷ་ཥྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ག་ཟཕཐ་རཱིང་

དྲར་བྷ། /གྲེཥ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག་ལཱི་ ལཱ་བྷ་ཟཕཐཛྷ་ཐང་ ཁྲར་བྷ་ཕཎཕ་ར་

དྲྱྭ་ཕ། /གྲ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏགན་འང་དྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཉེདྷ་ཕརའི་ཡི་གུ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

སྐུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་པཡ་ཚུཡ་ལྷ་སྟེ་ཐང་

སྫོཕ་གྲྭའི་ཟཐུཥ་བྷ་ཕཎཕ་ནའི་དྲདྷ་གཥྫོ་ཅིག་ལྷྫོཐ་

འང་དྷ་ བྷདུཐ་ཕུཐ་ཕཎཕ་སྟེ་ ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཐྫོང་ཆུང་

ཅི།

ཀུ་རུ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གོ་རའི་རྒྱུ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ)

/གྲེདྷ་ཥྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་རིབྷ་ར་

སྒོ་ཡཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་རཥ་ གོ་ར་དྲྱྭ་ཕ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཐཔྱཐ་རིག་གཎང་ཕཅུག་མི་

/གྲ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྲྱྭཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་བྷདྷྫོ་ཕཅུག་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ ང་ལཱི་

དྲྱྭཛྷ། /གྲའུ/ (མིང) (རྫོང) ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཟུང་

དྲདྷབྷ། /གྲེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རིག་ནའི་རྣབྷ་

ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཏགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་དྲདྷ་གཥྫོ་ཅིག་ཟཕཐ་དེཥ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུཐན་པཡ་ཚུཡ་ལྷ་སྟེ་ཐྫོང་ཆུང་ཀུ་རུ་སྦེ་

ཐཔྱྫོཐ་ཀྱི་ཙྫོཡ་ཕ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ག་ཅི་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་

(ཐཔེ) དྲྱྭཛྷ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཕཟུང་སྫོར་འང་འྫོཐན་ཨིདྷ་

དྷ་ཤེཥ་མི་ཐང་ས་གོ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

ནཥ།

དྲདྷབྷ་ཟདུག་ག?

དྲྱྭཛྷ་དྲྱྭ་ཕྱེཐ། /གྲའུ་གྲ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཚུ་དྷང་

དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ། /གྲེབྷ་ཎྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕྱེ་ཕུཡ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཞངཥ་ཐང་ཐངུར་ཚུ་གིཥ་

དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཀར་བྷ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་ནི།

ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཐཔྱང་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་དྲྱྭཛྷ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ་ཏེ་ལཱ་ཟཆར་ཟཆོར་

དྲྱྭ་ཕྱེཐ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ནུག

ཕཎང་ཟཕཐ་དེཥ།

དྲི། /གྲེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

དྲདྷབྷ་གཥྫོཥ། /གྲེབྷ་ཥྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྣའི་ཐཕང་ནྫོ་གིཥ་ཙྫོཡ་མི་ཅིག (ཁ) སྤྫོཥ་དྲི།

(རྙིང) དྲདྷབྷ་གཎྫོཡ་ཟགྱོ་མི་རཥ་རྫོག་སྟེ་རྫོག་ནི།

ཕཞང་དྲི། ངདྷ་དྲི། ཧ་དྲི། ཟཕྱེདྷ་དྲི། རཱིར་དྲི།

(ཁ) དྲདྷབྷ་གཥྫོཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་དྲདྷ་

སྒབྷ་དྲི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་རཥ་དྲི་

མེཐ་ཕརྒྱར་ཏེ་རྫོག་དྲདྷབྷ་གཥྫོཥ་ནུག

ཕཞང་ནྫོ་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

དྲཕ། /གྲེཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ནིའི་

/གྲེ/ ༢. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཡང་གིཥ་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་
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གཝདྷ་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཕཅུག་ནི་ཐང་ འང་དྷ་

དྲི་རྟགཥ། /གྲི་རྟཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་དྲི་ཕ་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་དེའི་ཏཐ་ ཁོ་ལཱི་དྲི་ཐགོ་ནཥ།

(?) (ཐཔེ) དྲི་ཕའི་ཤུར་རཥ་དྲི་རྟགཥ་ཕཀོཐ་ནུག

ཐྫོགཥ་སེར་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) དྲི་ཕ་དྲི་ནི། (ཐཔེ)

ཕཀོཐ་ནའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཕར་ལཐ

དྲི་ངཐ། /གྲེ་ངེ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲི་ཕསུང་ཕསུང་ཅིག

དྲི་ཕསྟུདྷ། /གྲི་ཏུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་ཐང་

(ཐཔེ) སྟག་ཚེཡ་མེ་ཎྫོག་གི་དྲི་ངཐ་ཞིབྷ་བྷཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་དེའི་སྐོཡ་རཥ་ཁོ་ལཱི་དྲི་ཕསྟུདྷ་

དྲི་ངདྷ། /གྲེ་ངེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྲིབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་གི་དྲིབྷ་ཟདི་དྲི་ངདྷ་

ཟདྲི་ཐཔྱཐ། /གྲི་ཅེཥ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཅིག་གི་

ནཥ།

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ཟཙྫོར་ཕའི་བ་རིབྷ་ཅིག

དྲི་ལྔ། /གྲེ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. མདྷ་ཐདྷ་ཐང་། ༢.

(ཐཔེ) ངདྷ་ལྷཐ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཟདྲི་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་མི་ལུ་

གླ་རྩི། ༣. ཛཱ་ཏི། ༤. གུཡ་ཀུབྷ། ༥. ག་པུཡ་ཚུ་

ལ་ཟདུག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲི་ལྔ་ཟདི་དྲི་ཕཞང་གི་རིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

དྲི་ཕ། /གྲི་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གཎབྷ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་ར་

ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཚིག་ཐང་། ཙྫོགཥ་ཚིག ཕརྗོཐ་ན་

དྲི་ཆཕ། /གྲི་ཆཕ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲི་ཕཞང་ཕཎཕ་འྫོཐ་

ཚུ་གི་ཏྫོག་རཥ་ཕཀོཐ་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་

ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) དྲི་ཆཕ་ཟདི་བྷཆོཐན་ཕདུདྷ་ཙཡ་དྷང་

ཀྱི་དྲི་ཕ་ཨོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

རཥ་གཅིག་ཨིདྷ།

དྲི་ཕ་དྲིཥ་རདྷ། /གྲི་ཛྷ་གྲི་ལུདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕར་

དྲི་ཆཕ་བྷ། /གྲི་ཆཕ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་

ཕརྒྱུཐན་ཚུ་གིཥ་ མི་གཝདྷ་ཚུ་རཥ་ གདྷཥ་ཚུར་

བྷྫོ་ཕརྒྱཐ་རཥ་གཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ་

ཐང་ ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཚུ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཀྱི་དྷང་རཥ་གཅིག་ཟདི་དྲི་ཆཕ་བྷ་ཨིདྷ།

རཥ་ དྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རདྷ་རྐྱཕ་ཕཅུག་

དྲི་ཆུ། /གྲི་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཆཕ་གཥང་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་རཥ་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ མི་

ཕསྡུཥན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་དྲི་ཆུ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་

ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་དྲི་ཕ་དྲིཥ་རདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཐགོ་ནཥ།

/གྲི་ཛྷ་གྲི་ལུདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་ཐང་། སྫོཕ་

དྲི་ཆེདྷ། /གྲི་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན།

སྫོང། ཤེཥ་འྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཥ་སྟྫོང་ཚུ་དྷང་

དྲི་བྷཆོག /གྲི་ཆོག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྲི་ཕཞང་ནྫོ་ཐང་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལུདྷ་ནའི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། (ཐཔེ) ཞི་གའྫོག་ལྷདྷ་

(ཐཔེ) དྲི་ཆེདྷ་གྱིཥ་ག་ཏེ་འང་ཁྱཕ་ནུག

ལཱི་ ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕམག་ཟཐུ་ཟཕཐ་ནིའི་

ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཚུ་དྷང་ལཱི་དྲི་བྷཆོག་གིཥ་

ཙྫོགཥ་ཀྱི་དྲི་ཕ་དྲིཥ་རདྷ་དྷང་རཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་

ཁྱཕ་སྟེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཚུགཥ་ནུག
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དྲི་བྷ། /གྲི་བྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) དྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྦྱིདྷ་ན་ཕཎང་གདྷང་ཕ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ ཡང་གི་སདྷ་

དྲི་བྷ་ཆུ་གིཥ་ཕལར་ཐགོ།

གི་ཐུགཥ་རྗེའི་བྱིདྷ་ཕརཕཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ སདྷ་

/གྲི་བྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) དྲེག་ན། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཀྱི་

འང་སྦྱིདྷ་ན་གདྷང་མི་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

/གྲི་བྷ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་

གཉིཥ་རྫོག་ཟཏྫོཕ་སྟེ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གཟིགཥ་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་དྲི་ཆེདྷ་ཐང་ དྲི་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་མི་

ཚུགཥན་ཟགྱོ་མི་ཐང་། བྲབྷ་ཟེ་རཥ་ ཕཙུདྷ་བྷྫོ་

གམང་ཕ། (ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་ཕུང་ནྫོ་ཟདི་ མི་གམང་

ཐང་། སཥ་གཉིཥ། ཐགྲ་ཟདི་རཥ་དྷྫོཡ་བུ་ཧེ་བྷ་

ཕའི་དྲི་བྷ་གིཥ་ཕཀཕ་སྟེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཟུབྷ་སྦེ་རྫོག་ཏྫོཕ་ཐ་ལཱི་ འཕ་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཁོ་ཡ་

/གྲི་བྷ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) སྐྱོདྷ་ཐང་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན།

རྒྱརནྫོ་སྦེ་གཥཡ་ཕསྐོཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་ཟདི་དྲི་བྷ་གིཥ་ཟགྲིཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

རྒྱར་སཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲི་མེཐ་ཀུདྷ་ལྡདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་

འྫོཐ།

ལཱི་འང་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

དྲི་བྷ་དྲུག /གྲི་བྷ་གྲུའུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ༡. དྲི་ཆེདྷ།

དྲི་ཚིག /གྲི་ཚིའི/ (མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་ལཱི་ཕཀོཐ་ནའི་

༢. དྲི་ཆུ། ༣. མིག་སྐྱག ༤. རྣ་སྤཕཥ། ༥.

དྲི་ཕ། (ཐཔེ) དྲི་ཚིག་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་རདྷ་རྐྱཕ་

བྷཆིར་བྷ། ༦. སྣཕཥ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲི་བྷ་དྲུག་

ཐགོན་ཨིདྷ།

གིཥ་གང་ཕའི་མི་གམང་ཕའི་ཕུང་ནྫོ་ལཱི་སྙིང་ནྫོ་མེཐ།

དྲི་ཟཛིདྷ། /གྲི་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ན། (ཐཔེ) དྲི་

/གྲི་བྷ་གྲུའུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་དྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཟཛིདྷ་གྱི་ཐཕང་ནྫོ་བྷཥ་ན་ཅིདྷ་དྲིབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

སྤང་ཐགོ་ནའི་སྐྱོདྷ་དྲུག (ཁ) དྲི་བྷ་དྲུག་འང་ ༡.

སྦེ་མི་ཙྫོཡ།

ང་རྒྱར་ཐང། ༢. བྷ་ཐཐ་ན། ༣. ཐྫོདྷ་གཉེཡ་མེཐ་

དྲི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། /གྲི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲིབྷ་

ན། ༤. རྣབྷ་ནཡ་གཡེང་ཕ། ༥. རྨུགཥ་ན། ༦.

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་གི་དྲི་ཞིབྷ་ཎྫོང་

སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲི་བྷ་དྲུག་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཎྫོ་ཟདུག

ཆོཥ་དྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཉེ་ཕཡ་སྤང་ཐགོན་གར་ཆེ།

དྲི་ཞ། /གྲི་ཞ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲིབྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་

དྲི་མེཐ་ཀུདྷ་ལྡདྷ། /གྲི་མེ་ཀུཥདྷ་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཙྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག

བྷ་ རྒྱར་སཥ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གཎྫོང་པྫོཐ་ཆེ་ཕ་

དྲི་ཞའི་གྲོང་ཁྱེཡ། /གྲི་ཞའི་གྲོང་ཁེཡ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག་འྫོཐ་མི་དེ་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྩ་ཆེ་ཕའི་དྷྫོཡ་བུ་

ཟཁྲུར་སྣང་ལཱི ་ལཡ་ཕའི་གྲོང་ཁྱེཡ།

ཐགྲ་བང་ཕཐ་ལཱི་བྱིདྷབྷ་རཥ་ འཕ་རྒྱར་ནྫོ་

/གྲི་ཞའི་གྲོང་ཁེཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕཡ་སྲིཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་

ཐགོངབྷ་ཁྲེར་ཏེ་ བྷཏཡ་ཕཤུཐ་ཕཎང་ཕའི་རབྷ་

ཅདྷ་གྱི་གདྷཥ།

ཕཡ་དྷ་ ཡང་གི་ཕཙུདྷབྷྫོ་ཐང་སཥ་གཉིཥ་ཕཅཥ་

དྲི་ཞའི་གླུ་ཐབངཥ། /གྲི་ཞའི་གླུ་གའང/ (མིང) (ཆོཥ)
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དྲིདྷ་ཆེ་ཕའི་པ་ཐང་བྷ་གཉིཥ། (ཐཔེ) དྲིདྷ་ཅདྷ་པ་བྷ་

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷ་ནའི་ཁྲུཥ་ཆུ་དྷང་དྲི་

དྲིདྷ་རདྷ། /གྲིདྷ་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ལཱི་པདྷ་

དྲི་ཕཞང༌། /གྲི་ཕཞང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཞང་ནྫོ་དྲུག་གི་

གཉིཥ་ལཱི་ཕག་ཐང་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ།

ཕཞང་བླུགཥན་ཨིདྷ།

ཏྫོགཥ་ནའི་སྐྱིདྷ་བྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་དྲིདྷ་རདྷ་

དྲི་རདྷ། /གྲི་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲི་ཕ་དྲིཥ་རདྷ་ཐང་

ག་དེ་སྦེ་ཟབྫོཡ་ཚུགཥ་ག་སྫོ?

ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཡ་གའྫོག་གི་ཥ་སྟྫོང་གི་དྲི་རདྷ་དྷང་

དྲིདྷ་རདྷ་ཟཇར། /གྲིདྷ་ལུདྷ་རྫེཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

(ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཡང་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཟདི་

དྲིདྷ། /གྲིང/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་ཡང་ལཱི་ ཆ་

སེབྷཥ་ཁ་རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ཤུར་རཥ་ཡང་གིཥ་

ཡྫོགཥ་ཐང་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཚུ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཕཥབྷ་

རྫོག་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕསྙེདྷ་ཕཀུཡ་ཞུ་ནི། (ཁ) དྲིདྷ་རདྷ་

ནའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ། (ཁ) གོང་བྷའི་དྲིདྷ། པ་བྷའི་དྲིདྷ།

ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) དྲིདྷ་ཆེདྷ་པབྷ་ལཱི་དྲིདྷ་

བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་དྲིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆོཥ་

རདྷ་ཟཇར་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་ པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་གིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་

དྲིབྷ། /གྲིབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

ཟཕཐ་ཕའི་དྲིདྷ་འྫོཐ།

ལྷ་ན་གིཥ་ཙྫོཡ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱེདྷ་དྲིབྷ་གདུག་ཡ་

དྲིདྷ་ཕཀར། /གྲིང་ཀེཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གདུག་ནཥ།

གཅིག་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷ་

དྲིབྷ་བྷངཡ་ཥང་ཥ། /གྲིབྷ་རྔཟ་ཥང་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ ངོ་

དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཡ་ཟདི་དྲིབྷ་

ཕམྫོང་ནི་ཐང་དྲིདྷ་ཕགྱང་ནི། (ཁ) དྲིདྷ་ཕཀར་

བྷངཡ་ཥང་ཥ་ཟདུག

ནི/དེཥ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གིཥ་ང་ཕཅཥ་

དྲིབྷ་གདུག་ཁིག་ཁི། /གྲིབྷ་རྡུ་ཁི་ཁི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲིབྷ་

ལཱི་ལྫོ་བྱིདྷ་ཡི་ཟེཡ་དྲིདྷ་ཕཀར་དེཥ།

གདུག་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྒོང་རྫོག་ཟདི་

དྲིདྷ་ཅདྷ། /གྲིདྷ་ཅེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡང་ལཱི་ལུགཥ་

དྲིབྷ་གདུག་ཁིག་ཁི་ཟདུག

ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་འྫོཐ་མི། (ཁ) དྲིདྷ་

དྲིབྷ་ཧིང་ཥང་ཥ། /གྲིབྷ་ཧིང་ཥང་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲིབྷ་

ཅདྷ་གྱི་གོང་བྷ་ཐང། གཞུང༌། བབྷ་ཐང་སྫོཕ་

ཕམྫོག་དྲི་མེདྷ་ནཡ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐནྫོདྷ། པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཐང་ཆ་ཡྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

བྷཡ་དྲིབྷ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཡང་གི་དྲིདྷ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་གང་དྲག་

དྲིར། /གྲིཥ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལྫོག་ཀུ་ར་

ཞུ་ཐགོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཕྫོགཥ་གཅིག་ལཱི་སྤུང་

དྲིདྷ་ཅདྷ་པ་བྷ། /གྲིདྷ་ཅེ་པ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་

ནི། (ཁ) ལྫོག་ཀུ་དྲིར་ནི/ནུག (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་དྲིར་

629

630
འཡ་ཥྫོ་ནུག

དྲིར་བུ་ན། /གྲིར་བུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སྔཡ་རྒྱ་གཡ་དྷང་

ཥྫོགཥ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཕསྒོངཥ་ཞིདྷབྷ་

(ཐཔེ) གྲུཕ་ཆེདྷ་དྲིར་བུ་ན་ལཱི་བྷཙདྷ་གཝདྷ་ དྲིར་

དྲིར་གོང༌། /གྲིར་གོང/ (མིང) (རྫོང) སྐུཐན་ར་

འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཕཅུའི་དྷང་རཥ་ཅིག

རཥ་ཀོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྐུཐ་ནའི་དྲིར་

བུའི་ཝཕཥ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གོང་སྫོབྷ་དྲག་ཥྫོ་ནུག

དྲིར་སྒོང་། /གྲིར་རྒོང/ (མིང) (རྫོང) དྲིར་གོང་ཐང་

དྲིར་བུ་མེ་ཎྫོག /གྲིར་བུ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་

དྲིར་སྒྲ། /གྲིར་ཋ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲིརབུ་གསིར་ནའི་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་དྲིརབུ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ཐང་

ཟདྲ།

གཥྫོ་ཁ་ལཱི་ལཡ་མི་ཕཀྱག་ཙཡ་ཕའི་མེ་ཎྫོག་སྫོབྷ་

སྒྲ་སྐཐ། (ཐཔེ) དྲིར་སྒྲ་གོཛྷ་ཅིག་ང་ལཱི་སཕ་གདྷང།

ཐཀྱི་ཡ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཚུ་གུ་དྲིར་བུ་མེ་ཎྫོག་ཟཐུ་སྟེ་

དྲིར་ཕསྒྲགཥ། /གྲིར་ཋཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ལབྷཥ་

ཟཏག་ནི་འྫོཐ།

ཕསྒྲགཥ་ཐང་འང་དྷ་ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

དྲིར་ཤུཕཥ། /གྲི་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) དྲིརབུ་ཕཅག་

གཞུང་རཥ་ལབྷཥ་གཥཡ་རྩྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་

ཐཀྲུབྷ་མི་ལྫོཡ་ནི་ཐང་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་

དྲིར་ཕསྒྲགཥ་གདྷང་ཡི།

ཏཕཥ་ལཱི་ ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

དྲིར་སྟེགཥ། /གྲིར་ཏེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲིརབུ་ཕཝག་

ཚུ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྲིར་

ཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲིརབུ་དྲིར་སྟེགཥ་གུ་ཕཀར་ཕཝག་

ཤུཕཥ་གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

ནུག

དྲུ་གུ། /གྲུ་གུ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲིར་གོང་ཐང། དྲིར་

དྲིར་གཐདྷ། /གྲིར་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲིརབུ་ཕཀར་

སྒོང་ཚུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཏགཥ་ཀྱི་སྐུཐན་དྲུ་

ཕཝག་ཥའི་ཟྫོག་རཥ་ཐིང་མི་གི་གཐདྷ། (ཐཔེ)

གུ་ལྔ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

དྲིརབུ་ཟདི་དྲིར་གཐདྷ་གུ་བྷ་ཕཝག་ནཥ།

དྲུག /གྲུའུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ལྔ་ཐང་ཕདུདྷ་

དྲིར་བུ། /གྲི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲིརབུ་ཐང་ཟདྲ།

གྱི་ཕཡ་དྷའི་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དྲུག་ཕརྒྱ། དྲུག་

དྲིརབུ། /གྲིན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྟྫོང༌། དྲུག་ལ། དྲུག་ཟབུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ ཁོག་སྟྫོང་སྦེ་དྷང་དྷ་རཥ་ལྕེ་

ཧ་ལཱི་རྫོ་དྲུག་རངབྷ་ཐ་ལཱི་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཕཙུགཥན་

ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ གསིརན་ཐ་ སྒྲ་ཟཏྫོདྷ་མི་

ཨིདྷ།

བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་

དྲུག་ཐཀཡ། /གྲུའུ་ཀཡ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གཡུའི་དྷང་

ཐུགཥ་རྫོ་རྗེ་གསུབྷ་བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ་ཀྱི་དྲིར་བུ་རྫོ་རྗེ་དྲིར་

གསེཥ་ཅིག་ལཱི་གོ་ནི་ཐང། དེའི་དྷང་རཥ་ གཡུ་

བུ། (ཐཔེ) དྲིརབུ་གསིར་ནའི་སྐཐ་ཅིག་གོཛྷ་བྷཥ།

ཁ་ཐཀཡ་སུ་ཅིག་ཟཕཐ་མི་གཡུ་ཆུང་དྲུག་ཐཀཡ་ལཱི་
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གོ། (ཐཔེ) གཡུ་ཆུང་དྲུག་ཐཀཡ་ཟདི་རིདྷ་ཏང་ཆེ་ཕའི་

ཡའི་རཱི་ཎྫོ་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) དྷ་ཆུང་

དྷྫོཡ་བུ་ཅིག་ཨིདྷ།

བུབྷྫོ་གི་དྲུག་བྷཐྫོ་སྫོབྷ།

/གྲུའུ་ཀཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ལཱིགཥ་རྨེ་ ཕ་ཐགུའི་

དྲུག་ཕསྫོབྷཥ། /གྲུའུ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་གྲངཥ་

དྷང་གསེཥ་རཥ་དྲུག་ན་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རྨེ་ ཕ་

དྲུག་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

དྲུག་ཐཀཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་འུཡ་ལཱ་དྲུག་ཕསྫོབྷཥ་རྐྱཕ་ཐགོན་

དྲུག་ལ། /གྲུའུ་ཋི/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ལ་ལ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཕཐ་མི་ཙདྷ་དྲུག (ཁ) ལ་དྲུག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

དྲུག་ན། /གྲུའུ་ན/ (གྱངཥ) (རྫོང) གོ་རིབྷ་གྱི་ཧང་།

(ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་ལཱི་ངེའི་ཏི་རཱི་དྲུག་ལ་ཡ་ཨིདྷ་

(ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་ལཱི་ ང་ཧང་དྲུག་ན་ཨིདྷ་

བྷཥ།

བྷཥ།

དྲུག་ཕརྒྱ། /གྲུག་རྗ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་

དྲུག་ན་ཚེཥ་ཕཞི། /གྲུ་ན་ཚེ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) སྫོཡ་ཟླ་

ཟཕཐ་མི་ཙདྷ་དྲུག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ལ་གཅིག་རང་ནཡ་

དྲུག་ནའི་ཚེཥ་ཕཞི་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་

དྲུག་ཕརྒྱ་གིཥ་ཆཐ་ནུག

ཟཐཥ་ཀྱིཥ་གྲོང་ཁྱེཡ་གཥར་ལྡདྷ་ལཱི་ཕཀཟ་ཐང་ནྫོ་

དྲུག་ཅུ། /གྲུག་ཅུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

ཕདེདྷ་ན་ཕཞིའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཕའི་དུཥ་ཆེདྷ།

གསུབྷ། (ཐཔེ) དྲུག་ཟཕཐ་མི་ཕཅུ་ལཕ་ཀྱིཥ་དྲུག་

(ཐཔེ) དྲུག་ན་ཚེཥ་ཕཞི་ཟདི་རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་ ཡང་ཟླ་

ཅུ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

༦ ནའི་ཚེཥ་ ༤ ལཱི་པྫོགན་ཨིདྷ།

དྲུག་གཅིག /གྲུའུ་ཅི/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་དྲུག་

དྲུག་ཟབུབྷ། /གྲུའུ་རྦུབྷ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཟཕཐ་མི་ཙདྷ་གཅིག (ཐཔེ) དྲུག་གཅིག་དྲུག་ཡ་

ཟབུབྷ་ཟཕཐ་མི་གི་ཙདྷ་དྲུག་གི་རྩིཥ། (ཁ) ཟབུབྷ་

ཨིདྷ།

དྲུག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཐངུར་ཁང་

དྲུག་ཆ། /གྲུའུ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔྱ་དྲུག་སྦེ་ཕགོ་

དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་དྲུག་ཟབུབྷ་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཞུ་ཡི།

འྫོཐ་ནའི་ཆ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་དྲུག་ཆ་གཅིག་

དྲུག་ཐབྷཡ། /གྲུའུ་རྨཡ/ (མིང) (རྫོང) གཡུའི་དྷང་

རཥ་ཕརྒར་བྷ་ཏྫོཕ་ནཥ།

གསེཥ་རཥ་ གཡུ་ཁ་ཐབྷཡ་སུ་ཅིག་ཟཕཐ་མི།

དྲུག་སྟྫོང་། /གྲུའུ་ཎྫོང/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་

(ཐཔེ) གཡུ་དྲུག་ཐཀཡ་རཥ་དྲུག་ཐབྷཡ་གོང་བྷཏྫོ།

ཕྲག་ཟཕཐ་མི་ཙདྷ་དྲུག (ཁ) སྟྫོང་ཕྲག་དྲུག་ཟེཡ་

དྲུག་གསུབྷ། /གྲུའུ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ༡. ཚེཥ་དྲུག

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་གླ་དྲུག་སྟྫོང་སྫོཐ་

༢. ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག ༣. ཚེཥ་ཉེཡ་དྲུག་གསུབྷ་ལཱི་

ནུག

གོ། (ཐཔེ) དྲུག་གསུབྷ་བྷཁཡ་གྱི་གདྷབྷ་སྒོ་ཨིདྷ།

དྲུག་བྷཐྫོ། /གྲུའུ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔྱི་སཐ་ཐང་ཙང་

དྲུང་ཁག /གྲུང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁག་རཥ་ཥ་
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ཏག་རིང་ཕའི་བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་ ཕཐག་སྐྱོང་རྫོགཥ་

ཟཛིདྷ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་ལུགཥ་ཕུག་དྲུང་ན་

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་དྲུང་ཁག གླིང་ཕཞི་དྲུང་ཁག

དྲུང་ཟཙྫོ། /གྲུང་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཥྫོ་ཕ་རིག་ནའི་

སུ་ཕྱེཥ་ཏེ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཁ)

གཥཡ་ཕསྐོཥ་གདྷང་ནུག

ཐགེ་ལུགཥ་ཕུ་དྲུང་ཁག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

དྷང་ཁྱཐ་རིག་སངཥ་ཏེ་ སྫོང་ཕརཡ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་དྲུང་ཁག་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ དྷཐན་ཚུ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་མི་ཐང་

དྲུང་ཆེདྷ། /གྲུང་ཆེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཞི་ཕའི་ཐནྫོདྷ་

ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོའི་སྫོང་ཕརཡ་ཟདི་ལཱ་

ཁག་གཉིཥ་སྐརབྷ་གི་གོ་གདྷཥ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནའི་

ཁག་འྫོཐན་བྷ་ཙཐ་དུཥ་ཡུདྷ་འང་རིངབྷྫོ་ཟགོཡཛྷ་

རཥ་ཁུངཥ་ཐང་ཡིག་ཙང་ཁག་གི་ཐབུ་ལཐན། (ཁ)

ཨིདྷ།

མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་དྲུང་ཆེདྷ།

དྲུང་ཡིག /གྲུ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཙང་དྷང་ཡིག་

ཐངུར་རྩིཥ་དྲུང་ཆེདྷ། གྲོཥ་ཙྫོགཥ་དྲུང་ཆེདྷ་ར་

ཟབྲེར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) དྲུང་ཡིག་གོང་བྷ། དྲུང་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་

ཡིག་ཟྫོག་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡི་གུ་བྲི་ནི་ཐང་

ཀྱི་དྲུང་ཆེདྷ་ག་ཕཀར་ཟྫོང་ག་བྷ་ཤེཥ།

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཚུ་དྲུང་ཡིག་གིཥ་ཟཕཐཛྷ་

/གྲུང་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་

ཨིདྷ།

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི། གློག་བྷཛུཕ་རྐྱཕ་ནི། ཡིག་

དྲུཐ། /གྲུཥ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟདྲུཐ་ཐང་ཟདྲ།

སྣྫོཐ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི། དེ་རཥ་ ཝར་

(ཁ) ཤིང་དྲུཐ་ནུག/དྲུཐ་ཤི ག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་གོ་ར་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ་

ཚུ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་དྷང་རཥ་པཡ་དྲུཐ་ཐ་ཡི།

རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ནའི་དྲུང་

དྲུཥ་བྷ། /གྲུཥ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕ་ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ནི་འྫོཐ་

ཆེདྷ་ཕསྐོ་ཕཝག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

མི། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་འྫོཐ་རཱིང་དྲུཥ་བྷ་གངབྷ་མེཐ།

དྲུང༌དུ། /གྲུང་དུ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྩ་ཕ་ཐང་ཏག་ཉེ་ཥ།

དྲེག་ན། /གྲེའེ་ན/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་གཟུགཥ་

(ཁ) སྐུའི་དྲུང་དུ། ཝཕཥ་ཀྱི་དྲུང་དུ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གུ་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཏརཛྷ་ཁབྷཥ་

(ཐཔེ) ཕག་ཐཕང་ཞུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ བ་བྷའི་དྲུང་དུ་

རྫོག་སི་སི། (ཁ) གོ་ར་གི་དྲེག་ན། གཟུགཥ་ཀྱི་

ཕཅཡ་ཐགོ་ནཥ།

དྲེག་ན། རག་ནའི་དྲེག་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

དྲུང་ན། /གྲུང་ན/ (མིང) (རྫོང) ཆིཕཥ་ཕཝྫོདྷ་ནའི་གོ་

གཟུགཥ་དྲེག་ན་ཕཎགཥ་ན་ཅིདྷ་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ཨིདྷ།

གདྷཥ་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་ཅིག་རྫོང་ཁག་རཥ་ཥ་

དྲེག་ན་ཁོག་ཁོ། /གྲེའེ་ན་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་

ཏག་རིང་ཕའི་བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་དྲུང་ཁག་ཕཐག་སྐྱོང་

ཐང་གཟུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཆུ་བྷ་ཟཁྱུ་མི་རཥ་

རྫོགཥ་སུ་ཕྱེཥ་ཏེ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་མི་གི་གམྫོ་

ཕརྟེདྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་ཥྫོང་
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འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གོ་ར་ དྲེག་ན་ཁོག་ཁོ་འཡ་

ནའི་རྩྭ་ཟཐཕ་བྷ་ཡར་གྲི་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

དྲེགན། /གྲེན/ (མིང) (རྫོང) དྲེག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྲྫོ། /གྲོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ཐང་། མེ། གོ་ར་ཚུ་

ཥྫོ་ནུག

རྩྭ་དྲེཥ་བྷ་ཟདི་ར་ཁ་ལཱི་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གོ་ར་དྲེགན་ཆགཥན་ཐ་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ཨིདྷ།

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ གཟུགཥ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟྫོང་ཕའི་

ཟདྲེགཥ། /ཌེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྙིང་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཉིབྷ་དྲྫོ། མེ་དྲྫོ། གོ་ར་དྲྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རཱིཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང། ཕཞྫོཐ་ཕསདྷ་ཕསྐྱེཐ་ནི།

(ཐཔེ) ཐགུདྷ་གྱང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཉིབྷ་ཟདི་དྲྫོ།

སེབྷཥ་ངཡ་ཕསྐྱེཐ་ནི། དེ་རཥ་རྩ་ཟགེངཥ་ནི། (ཁ)

དྲྫོ་ཇ། /གྲོ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་ཟཐུང་ནིའི་ཇ། (ཐཔེ)

ཁོ་གིཥ་ཟདྲེགཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སཕ་ཐ་ལཱི་

རྫོངབྷ་ཅིག་དྲྫོ་ཇ་ཟཐུང་ཐགོ་བྷདྷྫོཛྷ་བྷཥ།

དྷ་ཁུག་ཡ་བྷ་ཕཎཕ་ནཡ་ཟདྲེགཥ་སྫོཐན་བྷཥ།

དྲྫོ་ཟཇབྷ། /གྲོ་རྗབྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྲྫོཐ་གདྷབྷ་མེཐ་

དྲེགཥ་ན། /གྲེག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་ཐང་།

ཥ་མེཐ་ཅིག་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཆུ་ཟདི་དྲྫོ་ཟཇབྷ་ཅིག་

ཁབྷཥ། (ཐཔེ) དྲེགཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་མི་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་

རཥ་མིདྷ་ཟདུག

ཟཏྫོཕ་ཐཀཟ།

/གྲོ་རྗབྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྲྫོ་ཕ་ཐང་ཟཇབྷ་ནྫོ་གཉིཥ་

དྲེའུ་ཏྫོ་རྫོག /གྲེའུ་ཏྫོ་རྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་བྷཆུ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲྫོ་ཟཇབྷ་ལྡདྷ་

དྲེའུ་ཏྫོ་རྫོག་ཟདི་ཕཞྫོ་ངདྷ་ནཥ།

དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ། /གྲོ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་

རིངབྷྫོ་སྦེ་གཟུགཥ་སྫོབྷ་མེཐ་ནའི་དྲེར་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་ཡིཐ་ཟྫོང་བུ་བྷྫོ་ཟདུག

དྲེར། /གྲེའེ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་རྒོཐབྷ་ཐང་ཕྫོང་ཀུའི་ཕྱུ་

ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཁ) གཟུགཥ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ། བྷར་ཆ་དྲྫོ་

གུ། (ཁ) ཁར་དྲེར། ཝྫོདྷ་དྲེར། པྫོ་དྲེར། བྷྫོ་དྲེར་

ཎྫོག་ཎྫོ། ཁྱིབྷ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ། ཥ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྲེར་ཉོ་ཕ་ཅིདྷ་གོང་སྫོབྷ་སཕ་

ན། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥཡ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཨིདྷ།

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

དྲེར་གཐང་། /གྲེའེ་རང/ (མིང) (ཆོཥ) དྲེར་ཕཎགཥ་

དྲྫོ་ལྫོ། /གྲོ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ)

ཥའི་གཐང་ཏག (ཐཔེ) དྲེར་གཐང་རཥ་རྟ་ཏགན་

དྲྫོ་ལྫོ་ཐུགན་ཕསྐོར་ཏེ་ཟཐུངཥ་ཡི།

ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག

དྲྫོ་ལྫོ་ཕཞི། /གྲོ་ཎྫོ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཞིདྷབྷ་

དྲེར་ཐནྫོདྷ། /གྲེའེ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་དྲེར་ཕཐག་

རཥ་ ཝག་ཕཞི་ཟགྱོ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ལྫོ་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ར་ཕལར་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ དྲེར་

ཕཞི་ལཱི་ལྫོ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ཐནྫོདྷ་ག་ཟཁྱིཐ་ཐྫོ་ག?

དྲྫོ་ཐིཕ་ཐི། /གྲོ་ཐིཕ་ཐི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་

དྲེཥ་བྷ། /གྲེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏགན་ཟཁར་ཕཏུཕ་

མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྲྫོ་ཐིཕ་ཐི་ཨིདྷ་ནཥ།
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དྲྫོ་ཐེངཥ་གཅིག /གྲོ་ཐེ་ཅིའི/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོན་

དྲྫོཐ། /གྲོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲྫོཐ་ཤུགཥ་བྷཏྫོ་སུ་འྫོཐ་

གཅིག་འང་ཞུངབྷ་བྷ་ཟཕཐ།

གཟུགཥ་ཀྱི་དྲྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་རྔུར་

གཅིག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ དྲྫོ་ཐེངཥ་

མི། (ཁ) ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ། མེའི་དྲྫོཐ། ཥ་དྲྫོཐ།

དྲྫོ་ན། /གྲོ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་བྷ་དྷངཥ་ནའི་ཆུ་

དྷག་ཡ་ ཤུབྷ་ཤུབྷ་སྦེ་ཟཚག་ཐྫོ།

ཙྫོཐ་ ༣ རཥ་ ༩ ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཡུདྷ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་

དྲྫོཐ་ཁང༌། /གྲོཥ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཐང་མེ་

ཧ་རྟག་ཡ་ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ལཱི་པདྷ།

ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ཙ་དྲྫོཐ་

དྲྫོན་གཅིག /གྲོན་ཅི/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་གཅིག

ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་སྟེ་ཕཙུགཥ་ཕཏུཕ་

(ཐཔེ) དྲྫོན་གཅིག་ཁོ་ང་ཐང་ཟཕཐ་ཅི།

ནའི་ཤེར་གྱི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) དྲྫོཐ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྔོ་ཙར་

དྲྫོ་བྷཚཡ། /གྲོབྷ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཟདི་གི་

ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ནབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཥཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ དྲྫོ་

དྲྫོཐ་ཟཕཡ། /གྲོཥ་རཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲྫོཐ་

བྷཚཡ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཞ་ཐགོ།

ཟཕཡ་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཟུགཥ་དྲྫོཐ་ཟཕཡ་

དྲྫོ་ལཱ། /གྲོ་ལཱ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་ས་ཥག་རྫོང་སྟེ་དྲྫོ་

རྐྱཕ་སྟེ་དྷ་ཡི།

བྷཚཡ་ཞ་བྷ་ཡདྷ་ཚུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། (ཁ) ཉི་བྷ་གི་ལཱ་

དྲྫོཐ་ཟཕཡ་རྐྱཕ། /གྲོཥ་རཟ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

ངོ་བྷ་ལཱི་བྷ་གདྷྫོཐན་སྦེ་ཟཕཐ་མི་གི་ལཱ་ཟཐེཕ། (ཐཔེ)

(རྫོང) གཥྫོ་རིག་ཐང་ཟལརན་ཐ་ ཡང་གི་གཟུགཥ་

ཡིག་ཙང་དྷང་ཟགྱོ་བྷ་ཡདྷབྷ་ཅིག་ཁཡ་དྲྫོ་ལཱ་ཟཕཐ་

ཁཡ་དྲྫོཐ་ཤུགཥ་ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ནི། (ཁ) དྲྫོཐ་

ཐྫོ།

ཟཕཡ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆཡན་གིཥ་

དྲྫོ་ལི་སབྷ་ཏག /གྲོ་ལི་སབྷ་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) གླང་

སངཥ་ཏེ་དྲྫོཐ་ཟཕཡ་རྐྱཕ་ནུག

རྨྫོཛྷ་ཐ་གཟ་ཤིང་གུ་ཐགོ་ནིའི་ཏགན་ཅིག (ཐཔེ)

དྲྫོཐ་སདྷ། /གྲོཥ་རྨེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཁཡ་

གླང་རྨྫོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་དྲྫོ་ལི་སབྷ་ཏག་ཚུ་ཙངབྷ་སྦེ་

དྲྫོཐ་ཕཎགཥ་ནི་གི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་པྫོཛྷ་

ཐགོ།

ཁོཐ་སི་སི་ཏར་ཥྫོ་ནུག་དྲྫོཐ་སདྷ་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།

དྲྫོ་རབྷ། /གྲོ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོན་གཅིག་རབྷ་

དྲྫོཐ་ཙཐ། /གྲོཥ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲྫོཐ་ཀྱི་ཤུགཥ་

ཟགྱོཛྷ་ཐ་ལྷྫོཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཥ་ཁཡ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

ཙཐ། (ཐཔེ) དྲྫོཐ་ཙཐ་བྷཏྫོ་རཱིང་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།

ཡའི་སྫོཕ་གྲྭ་ཟདི་དྲྫོ་རབྷ་གཅིག་གི་ཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་

དྲྫོཐ་ར། /གྲོཥ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཙ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཎྫོབྷ་ཕཀྲབྷ་ ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

དྲྫོ་ཥ། /གྲོ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཙ་ཥ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ཥ་ལཱི་

སྫོཐ་སྫོབྷ་ དྷང་དྷ་ལཱི་ ཆུ་ཟདེགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཙཐན་གིཥ་ཟདྲེགཥ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

གློག་མེ་གིཥ་སྦེ་དྲྫོཐ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཕཞྫོ་
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སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ་ཐགོ་ན་

ཆཥ། (ཐཔེ) བྱི་ཅུང་ཅིག་ལྕགཥ་ཀྱི་དྲྱྭ་མིག་དྷང་ལཱི་

ཐགོ།

དྲྱྭ་རིར། /གྲ་རིར/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) པཡ་ཚུཡ་

ཅིདྷ་ ཧེ་བྷ་ཅིག་རཥ་དྲྫོཐ་རའི་མེ་ཕཏེག་ཕཝག་

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

དྲྫོཐ་ཤུགཥ། /གྲོཥ་ཤུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཙ་དྲྫོཐ་ཀྱི་

ཟཕྫོག་སྟེ་ འཡ་ཧ་རྫོང་གུ་རཥ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཤུགཥ་ཙཐ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཁའི་མེ་གི་དྲྫོཐ་ཤུགཥ་མིདྷ་

ནའི་དྲྱྭ་མིག་དྷང་ལཱི་ཕཀོ་ནིའི་ བཱྫོར་སྫོབྷ་ཅིག

ཟདུག

(ཐཔེ) དྲྱྭ་རིར་ཟདི་ཕྱི་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག་

དྲྫོཐ་གཤེཡ། /གྲོཥ་ཤེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙ་དྲྫོཐ་ཐང་

ཨིདྷ།

རདྷ་གཤེཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

དྲྱྭ་རིར་རྩེཐ་ཡ། /གྲ་རིར་ཙེ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) དྲྱྭ་རིར་

ཟབུན་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་དྲྫོཐ་གཤེཡ་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

རྩེ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) དྲྱྭ་རིར་རྩེཐ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཧ་ལཱི་

དྲྫོཐ་ཥ། /གྲོཥ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།

གདྷཥ། (ཐཔེ) དྲྫོཐ་ཥ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟཙྫོན་

དྲྱྭ་རིར་རྩེཐབྷྫོ། /གྲ་རིར་ཙེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ལྔ་རུ་

ཨིདྷ།

ཟཕཐ་མི་རྩེཐ་སྡེ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ བཱྫོར་ སྫོབྷ་

དྲྫོདྷ་གོང༌། /གྲོཥདྷ་གོང/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེ་ཆུ་ཙདྷ་དྷང་

ཅིག་འྫོཐ་མི་ཟདི་པཡ་ཚུཡ་ཟཕྫོག་སྟེ་ འཡ་ཧ་རྫོང་

ཕམྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ ཧང་གོང་། (ཁ) ཀཡ་ཕྱེའི་དྲྫོདྷ་

གུ་རཥ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་དྲྱྭ་མིག་དྷང་ལཱི་

གོང༌། བྱཱྫོ་ཕྱེའི་དྲྫོདྷ་གོང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་སྐུགཥ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ནའི་ རྩེཐབྷྫོ་ཅིག

ཟཕཐདྷ་ མི་ཚུ་གིཥ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་དྲྫོདྷ་གོང་ཞ་སྟེ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་དྲ་རིར་རྩེཐབྷྫོ་ཟདི་འྫོངཥ་གྲགཥ་

སྫོཐ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥྫོང་འྫོཐ།

དྲྫོདྷ་བྷྫོ། /གྲོཥདྷ་བྷྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཙ་ཎྫོབྷ། (ཐཔེ)

དྲྱྭ་རིར་ཕཙུགཥ་སྫོཐ། /གྲ་རིར་ཙུ་སྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

གཅདྷ་གཞདྷ་ཚུ་གིཥ་ལ་དྲྫོདྷ་བྷྫོ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

དྲྱྭ་རིར་རྩེཐ་ཡའི་བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་གུ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་

དྲྫོདྷབྷ། /གྲོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོདྷ་གོང་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་ནའི་དྲྱྭ་མིག་ཐང་ལྕགཥ་ཀྱི་ཧ་རྫོང་། (ཐཔེ) དྲྱྭ་

དྲྫོདྷ་ལ། /གྲོཥདྷ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཥཐ་ཙཡཛྷ་ཅིག་

རིར་ཕཙུགཥ་སྫོཐ་དྷང་ལཱི་བཱྫོར་ལུ་ལ་ཡ་ཕཙུགཥ་

གི་ལ (ཐཔེ) མི་ར་ལཱི་ཅིག་དྲྫོདྷ་ལ་ལཱི་ཐགཟ་མི་

དེཥ།

འྫོཐ།

དརྨ། /རཡ་བྷ/ (མིང) (ལུགཥ) ཆོཥ་ཐང་ཟདྲ།

དྲྱྭ་མིག /གྲ་མིའི/ (མིང) (ཆོཥ) ཏགན་ཐང་། སྐུཐན།

ད་ལིང་ཁ། /ར་ལིང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ལྷྫོ་བྷྫོདྷ་ཁ་ཕཞི་

ལྕགཥ། ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ལྷ་སྟེ་

རཥ་ནུཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཕྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ད་

ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཐྫོང་ཆུང་ཀུ་རུ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་

ལིང་ཁ་ཟདི་རྒྱ་གཡ་ཀ་ལིབྷ་སྤྫོང་ཁ་ཐུག་ལཱི་པྫོགན་
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ཨིདྷ།

ནུག

སེངྒེ།

ཕམྫོང་ཥའི་བྷདུདྷ་ཅོག (ཐཔེ) གཐང་ལ་གུ་རཥ་

དརྨ་ སིང་ས། /རཡ་བྷ་སིང་ས/ (མིང) (ལུགཥ) ཆོཥ་ཀྱི་

གཐང་ལ། /རང་ཋི/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

དྷི་དྷི་ཀ། /རྡི་རྡི་ཀ/ (མིང) (ལུགཥ) དྷཱི་ཏི་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

གཥཡ་ལྫོག་ཕམྫོང་དེཥ།

གཐགཥ་རི། /རཟ་རི/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ལཡ་ཁ་

གཐང་ཅུ། /རང་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གཐང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཐུག་ཕསྒོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ ཉིབྷ་པྫོག་ཥའི་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རི།

༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) གཐགཥ་རི་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཙྫོན་

གཐང་ཏག /རང་ཏཟ/ (མིང) (ཆོཥ) གོ་ར་ཐཔྱང་ཥའི་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཤིང་གི་ཏགན། (ཐཔེ) གཐང་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ན་

གཐང༌། /རང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཅིདྷ་གོ་ར་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་ཟྫོང།

ཚུ་སྐབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ ཁྱིབྷ་གྱི་ཕྱི་ཁཡ་སྤྲིངཥ་འྫོཐ་

གཐང་ཕསྣཡ། /རང་རྣཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ནའི་ཏགན་ཐང་ མྫོག་ཕུཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་ ཁ་རཥ་

(རྫོང) གྱར་ཕམཡ་ནི། (ཁ) གཐང་ཕསྣཡ་

ཕཀར་འྫོཐ་ནའི་ཤིང། (ཁ) གཐང་ཁཡ་ལ་ཅིག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

འྫོཐདྷ། །ཐཔྱར་ཕཡ་ཧ་རིང་ཆགཥ།། (ཐཔེ) གཐང་

བབྷ་གི་ཕྫོགཥ་སུ་གཐང་ཕསྣཡ་ནུག

གུ་རཥ་བྷཡ་གོ་ར་ལུ་ལ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

/རང་རྣཡ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་

/རང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གོ་ར་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

པཡ་ཟགྱངཥ་ནི། (ཐཔེ) མི་གའྫོ་སྒྱུ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ལཱ་

ཚུ་གཞཡ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་གྱང་ར་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཐང་ཕསྣཡ་ཏེ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ གཟེཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་སཡ་འྫོཐ་ནའི་

གཐང་ཕསྣཡ་ཟགྲུར་སྐྱོཐ། /རང་རྣཡ་ཌུཥ་ཀོཥ/ (མིང)

ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གོ་ར་ཚུ་

(རྫོང) མི་ཚུ་དྷང་དྷ་སྫོཐ་ཥ་ཐང་ར་ཥའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་

གཐང་གུ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག

འྫོཐ་མི་ ཟཕྲུར་ཧབྷ་མེཐ་ནའི་ཟགྲུར་ཟཁོཡ་

/རང/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་བ་ཚུ་ར་ཥའི་ཤིང་ཀེ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་གིཥ་ཟཐེདྷ་ཕཐཟ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་

ཀེ་སྦེ་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་མི། (ཁ) བ་ངདྷ་གྱིཥ་གཐང་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་རཥ་པཡ་ མི་ཚུ་ངར་གཥྫོ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

ཐཀྲུག །མི་ངདྷ་གྱིཥ་གཡུཥ་ཐཀྲུག །ཟེཡ་ཐྫོ་

གཐང་ཕསྣཡ་ཟགྲུར་སྐྱོཐ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐྫོ་འྫོཐན་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་དྲྫོ་ན་རཥ་བ་ནྫོཐ་གཐང་ཁ་

ཨིདྷ།

རཥ་ཟཕྫོ་དེཥ།་

གཐང་ཕུཡ། /རང་ཕུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཏག་གཐང་

/རང/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) རྟ་ཐང་དྲེར་ཚུ་ཕཎགཥ་ཥའི་

གཟུང་ནིའི་མྫོག་ཕུཡ། (ཐཔེ) གཐང་ཕུཡ་སྒྲིང་སྒྲི་

ཤིང། (ཐཔེ) རྟ་གཅིག་ཕྱི་རཱི་གཐང་ཁ་རཥ་ལྫོཡ་ཥྫོ་

མེཐདྷ་གོ་རའི་ལྗིཐ་མི་ཐེག
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གཐངབྷ། /རངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ཐ་

བྷཥ། (ཐཔེ) རིག་གཥཡ་ཝཕཥ་ཁྲའི་གཐངཥ་

རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་འཡ་རྒྱཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཚུ་གུ་

གཐངཥ་ཟཐེདྷ། /རང་ཐེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རྩིཕཥབྷ་གུ་ཕཀྲབྷ་མིའི་ཤིང་ཐང་ལྕགཥ། (ཐཔེ) ཐ་

སདྷ་ནཥ།

ལྕགཥ་ཀྱི་གཐངབྷ་ཕཀྲབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཐབངཥ་ཀྱི་སྒྲ་སྐཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི།

/རངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབུང་ཏག་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐབྷ་

(ཁ) གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་

ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཛེག་ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ལྷཕ་ཐ་ གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ཐགོ།

ཕརཕཥ་ནའི་མྫོག་ཕུཡ་ཕྲང་ཎང་ཎ་ ཟཙབྷཥ་སུ་སྦེ་

གཐངཥ་ཐབངཥ། /རང་གའང/ (མིང) (ཆོཥ) སྐཐ་ཀྱི་

ཝར་རག་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟེན་ཐང་ཆ་ཟདྲ་སུ་

གཐངཥ་ཐང་ཐབངཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཅིག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སདྷབྷ་ཅུབྷ་སྫོབྷ་བྷ་ཏརཛྷ་

(ཐཔེ) ཆོ་གའི་གཐངཥ་ཐབངཥ་སདྷ་ནཥ།

རཥ་གཐངབྷ་ཕརཕ་ཐགོ་ནཥ།

གཐངཥ་ཕཞྫོ། /རང་ཕཞྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཐངཥ་ཐབངཥ། /རང་གའང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཝཕཥ་ཁྲའི་ཟགྱུཡ་ཁུག་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གཐངཥ་ཕཞྫོ་

ཐབངཥ་ཀྱི་ཟགྱུཡ་གཐངཥ། (ཁ) སྐཐ་ཀྱི་གཐངཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲའི་གཐངཥ་

ཐབངཥ། ཆོ་གའི་གཐངཥ་ཐབངཥ། ཝཕཥ་ཁྲའི་

ཕཞྫོ ་ཤེཥ།

གཐངཥ་ཐབངཥ། གཐངཥ་སདྷ་ནཥ་ར་ཥྫོགཥ་

གཐངཥ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། /རང་ཧེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ན།

ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷབྷ་ཐ་ཐབངཥ་ཀྱི་སྒྲ་སྐཐ་རྣབྷ་ཅོ་

གཐང་ཡ། /རང་ཡ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་ཚུ་

ཚུ་ཏག་ནའི་གཐང་གུ་ཕཎགཥ་ཥའི་ཡཛྷ། (ཐཔེ)

གཐངཥ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་སྫོ་

གཐང་ཡ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

ཕཥ།

གཐང་ཡཥ། /རང་རུ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ལུ་ལ་གཅིག་

གཐདྷ། /རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ར་ནི་ཐང་ ཟྫོག་

ཁཡ་སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ།

ལཱི་ཐིང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཁོ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཡང་

(ཁ) ཁྱིབྷ་ཙང་གཐང་ཡཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཟྫོང།

ཕསྟྫོཐ་བྷ་རྐྱཕ་ཡང་གཐདྷ་ཐིང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ང་ཡའི་གཡུཥ་ཁཡ་ གཐང་ཡཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གཐདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

གཐང་ཤིང་། /རང་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ) གོ་ར་ཚུ་གཞཡ་ཏེ་

གཐདྷ་ཁེཕཥ། /རྡེདྷ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) གཐདྷ་གུ་ཐིང་

ཕཝག་ཥའི་ཤིང༌། (ཐཔེ) གོ་ར་ཚུ་གཐང་ཤིང་གུ་

ནིའི་གོ་རའི་རིགཥ། (ཁ) འ་ཁྲའི་གཐདྷ་ཁེཕཥ།

ཐཔྱངཥ་ནུག

གོཥ་ཆེདྷ་གཐདྷ་ཁེཕཥ། སྟག་ལྤགཥ་གཐདྷ་

གཐངཥ། /རང་/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲ་སྐཐ་རིང་ཐུང་གི་

ཁེཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཐདྷ་ཁེཕཥ་ཁབྷཥ་
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རྫོག་སི་སི་ཕཞྫོ་ནུག

ཚུ་སྫོཐ་ཥ། (ཁ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཐདྷ་ཥ།

(ཞེ) གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་

ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་གཐདྷ་ཥ་ཐང་ན་སེབྷཥ་

གཐདྷ་དྲང། /རྡེང་གྲང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་གྱི་གཐདྷ་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

དྷང་བབྷ་གཐདྷ་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

རྟྫོགཥ་ཁ་རྫོང་ཨིདྷ།

གཐདྷ་ཟདྲེདྷ། /རྡེདྷ་ཌེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) སྐུ་

གཐཕ། /རཕ/ ༡. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཥ་ཕྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཆེདྷབྷྫོ་ཚུ་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གཐདྷ་

ན་ཚུ་ཥ་ཁཡ་ཕཎཕ་ནི།

ཟདྲེདྷ་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།

/རཕ/ ༢. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཐགོདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ། /རྡེདྷ་ཌེདྷ་ཞུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གཥཡ་དུ་ཕཎཕ་ནི།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཁང་དྷང་ལཱི་བབྷ་གཐདྷ་

ནྫོའི་སྦུག་རཥ་ཕཞང་ངདྷ་ཐང་ལུགཥ་ཉེཥ་ར་

(རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་ཚུ་ཞུ་ནི། (ཁ) གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ་

གཐབྷ། /རབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷང་

ཟདྲེདྷ་ཞུ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ ག་ཐགོ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཏག་གཅཐ་ནི། (ཁ) ཅ་

གཐདྷ་བྷར་ཆ། /རྡེདྷ་མེ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་

ར་གཐབྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) བྷང་ནྫོའི་སྦུག་

ནི་ཐང་ལག་ལཱི་ཕཀཕ་ནི་གི་བྷཁོ་ཆཥ་གཉིཥ་

རཥ་ཕམག ། ཉུང་ཕའི་སྦུག་རཥ་གཐབྷ།།

གཅིག་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

གཐབྷ་ཁ། /རབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷང་ནའི་སྦུག་

གཐདྷ་བྷར་ཆ་ཚུ་ཟཕག་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

རཥ་ཡང་ཥྫོའི་བྫོ་ཟཐྫོཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ལུགཥ་ཉེཥ་

གཐདྷ་ཞུ། /རྡེདྷ་ཞུ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་

ཐང་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ གཅིག་ལཱི་སྫོ་ཕ་

ཐང་ཟདྲ།

ཟཐེཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཐཔེ) གའྫོག་གི་སྒོ་སྐཕཥ་ཟདི་

གཐདྷ་ཡཕཥ། /རྡེདྷ་ཡཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གཐདྷ་

ཁྱོཐ་ལཱི་གཐབྷ་ཁ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཥ་ཟཛིདྷ་མི་ བབྷ་ཐང་སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཚུ་གི་མི་ཡཕཥ།

གཐབྷ་ཟཐུ། /གཐབྷ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ལཱིགཥ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཐགོདྷ་ནའི་གཐདྷ་ཡཕཥ་ ༡༠ ན་

ཐང་ཟལར་ཏེ་མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ལུ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ལའི་སྦུག་རཥ་ཕཥར་ཕའི་བ་རིབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

/རྡེདྷ་ཡཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཐགོདྷ་ན་ཐང་གྲྭ་

རྫོ་ཚུ་ཞི་གའྫོག་གཐབྷ་ཟཐུའི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་རྐྱཕ་

ཙང་ཁག་གི་བབྷ་རིབྷ་ནའི་ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་བྷཁདྷ་ནྫོ་

དེཥ།

རིབྷ་ནའི་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཐཔེ་དེཕ། (ཐཔེ) ཀི་དེཕ་ཟདི་

གཐབྷ་ང་ཅདྷ། /རབྷ་ང་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཐབྷ་ཁ་

ཐགོདྷ་ནའི་གཐདྷ་ཡཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཅདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཡིག་སྡེཕ་ལཱི་ཆ་ཕཝག་ན་

གཐདྷ་ཥ། /རྡེདྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

ཅིདྷ་ ཕཎང་ཕཎངན་ཐང་ཕཎང་ཕཎངབྷ། ཕརྡུངཥ་
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ཕརྡུངཥན་ཐང་ཕརྡུངཥ་ཕརྡུངཥབྷ། ཕསབྷཥ་

ཕཙུགཥ་ནི། ཟགྱབྷ་ཕཏིང་ནི། (ཐཔེ) ཥང་ཉིདྷ་

བྲི་རཱིང་ཕཏུཕ་ནའི་ཡི་གུ་ལཱི་ གཐབྷ་ང་ཅདྷ་གྱི་ཡི་

གདིང་རཥ། /རྡིང་ལུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷང་དྷ་རཥ།

ཕསབྷཥན་ཐང་ཕསབྷཥ་ཕསབྷཥབྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ་ག་

སྟདྷ་གདིང་བྷཁདྷ་སུ་ཡིདྷ།

གུ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཐབྷ་ང་ཅདྷ་གྱི་ཅ་ར་ཟདི་

གཏིང༌རཥ། ཐཀྱིར་རཥ། ཧིང་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཥར་ཐགོ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) གདུ་ཕ (ཐཔེ) ངེའི་སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་རཥ་

གཐབྷཥ། /རབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) གཐབྷ་ཐང་

ཡ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐགཟ།

ཟདྲ།

གདུ། /རྡུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཐབྷཥ་ངག /རབྷ་ང/ (མིང) (ཆོཥ) མིང་ཚིག་ཉུང་

ཚུ་ཕསྐོརཛྷ་ཐ་ལཱི་ རངཥབྷ་ཐང་ཆུ་བུཡ་ཏྫོདྷ་ནི། (ཁ)

སུ་ཅིག་གི་དྷང་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཡ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཏེ་

ཆུ་གདུ་ནི/ཐྫོ་ཅི/ཞིག (ཐཔེ) ཆུ་གདུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཙངབྷ་སྦེ་གསུངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་བྷདྷ་ངག་

སྫོཐ་དྷང་བླུགཥ་ཞིག

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་

གདུ་བུ། /རྡུ་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྐང་རག་གུ་ཕཎགཥ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ངེཥ་ཐགོ།

ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུའི་ཕག་ཝཕཥ་ལཱི་གདུ་བུ་

གཐབྷཥ་ངག་བྷཚྫོཐ། /རབྷ་ང་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་

ལུ་ལ་གཥྫོར་ནུག

ཉུང་སུ་ཅིག་གི་དྷང་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཡ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་

གདུག་ཁ། /རྡུ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་རཱིང་ཕའི་ཚིག་

ཏེ་ཙངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) གཐབྷཥ་ངག་

གདུག་དྲགཥ་ཁ་རཥ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་

བྷཚྫོཐ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག་ཉོ་ནི་བྷ་ཟཏྫོཕ།

གདུག་ཁ་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཐཟ། /རཟ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོཐ། ནུག ཟདུག་

གདུག་ཅདྷ། /རྡུ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གདུག་ན་ཅདྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཀཟ་ངར་དེ་ལཡ་ཟབྱུང་ཉེདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་གདུག་ཅདྷ། སྦུར་གདུག་ཅདྷ་

གཐཟ།

ར་ཥྫོགཥ་ན།

གཐཡ། /རཡ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཡ་ཐང་ཞྫོཥ་ཎྫོཥ་ཀྱི་

གདུག་དྲགཥ། /རྡུ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥབྷ་ན་ཐང་

ཀོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་བྷའི་དྷང་གཐཡ་བླུགཥ་

སྫོཐ་ན་རྩུཕ་ནྫོ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཕདུཐ་གདུག་དྲགཥ།

ནུག

སེབྷཥ་གདུག་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་

གདིང། /རྡིང/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྷང། གཏིང༌།

སེབྷཥ་གདུག་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐཀྱིར་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མིའི་བྫོ་

གདུག་ན་ཅདྷ། /རྡུ་ན་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ན་

ཟདི་ ངེའི་སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་ལཱི་ཡ་འྫོཐ།

ཅདྷ་ཐང། འང་ཅིདྷ་ ཞེ་སང་ཅདྷ། (ཁ) ཟདྲེ་སྲིདྷ་

/རྡིང/ ༢. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) གཐདྷ་ཐིང་ནི། གཞི་

གདུག་ན་ཅདྷ། མི་གདུག་ན་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།
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(ཐཔེ) བབྷ་སྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་ཟདྲེ་སྲིདྷ་གདུག་ན་ཅདྷ་ཚུ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གདུགཥ་ཐཀཡ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

གདུག་སྫོཐ། /རྡུ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་རཱིངཥ་ནའི་བ་

ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་གཙུག་ཎྫོཡ་རཥ་བྱུང་ཕའི་གདུགཥ་

གདུག་སྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཟཐཥ་ཀྱི་ཐབུ་ལཱི་དུགཥ་ཐཀཡ་གཥྫོར་ནུག

ཕཏུར་ནུག

/རྡུ་ཀཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན་

སྫོཐ། (ཁ) མི་ལཱི་གདུག་སྫོཐ། སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་

ཐཀཡ་ནྫོ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་

པཡ་རྫོགཥབྷ་ལཱི་གདུག་སྫོཐ་བྷ་ཟཕཐ།

/རྡུ་ཀཡ/ ༣. (ཆོཥ) ཐབུ་སྟྫོང་ཕག་སྟྫོང་ཅདྷ་གྱི་ལྷ་བྷྫོ་

གདུག་སྦྲུར། /རྡུ་ཌུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གདུག་རྩུཕ་ཆེ་

ཅིག (ཐཔེ) གདུགཥ་ཐཀཡ་ཟདི་བྷྫོ་ལྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཕའི་སྦུར། (ཁ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ཐང་ཟདྲེཥ་གདུག་སྦྲུར་

གདུང༌། /རྡུང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ལ་བུའི་སྐྱོདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གདུག་སྦྲུར་གྱིཥ་

(ཞེ)

ཥྫོ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཤི་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

གདུག་རྩུཕ། /རྡུ་ཙུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

གདུང་རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ག་ཏེ་གི་གདུང་སྫོ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་གདུག་རྩུཕ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁྱིབྷ་གྱི་ཤིང་ཆཥ་ཀཛྷ་གིཥ་སྦེ་འཡ་ཕཏེག་མི་ཅིག

/རྡུང/ ༢. (མིང) (རྫོང)

གསུབྷ་གྱི་བ་སྫོཐ་བྷ་རཱིང་ན་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཐང་

གདུག་སེབྷཥ། /རྡུ་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷྫོཐ་སེབྷཥ་

(ཐཔེ) གདུང་ཟདི་ཀཛྷ་གིཥ་འཡ་ཕཏེགན་ཨིདྷ།

ཐང། ངདྷ་སེབྷཥ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་གདུག་

གདུང་ཁེཕཥ། /རྡུང་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཆིག་མེདྷ།

ཁྱིབྷ་གྱི་གདུང་གུ་ཐིང་ནི་ཐང་ཐིང་ཕའི་ཨེདྷ་ཎ།

གདུགཥ། /རྡུའུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) གདུང་གུ་གདུང་ཁེཕཥ་ཐིང་ནུག

/རྡུའུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ཐང་ཆཡན་ཚུ་རཥ་

གདུང་རྒྱུཐ། /རྡུང་རྫུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) རིགཥ་

ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་

རྒྱུཐ་ཟེཡ་ རྒྱུཐ་ན་རྒྱུདྷ་ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཅིག (ཐཔེ) ཉིབྷ་གིཥ་མི་ཟཚིག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

(ཁ) གདུང་གི་རྒྱུཐ་ན། བ་བྷའི་གདུང་རྒྱུཐ། རྒྱར་

གདུགཥ་སྤུཕ་ནུག

ནྫོའི་གདུང་རྒྱུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཐཕང་རིབྷ་

/རྡུའུ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་རཥ་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་

བྫོདྷ་ཚུ་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ནཐ་བྷ་གླིང་ནའི་གདུང་རྒྱུཐ་ཨིདྷ།

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་

གདུང་སྒྲོབྷ། /རྡུང་ཌོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་རཥ་ཐང་ན་ཟདི་ གདུགཥ་ཨིདྷ།

བྷ་ཚུ་གི་ཡྫོ་ཕཙུགཥ་ཥའི་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་

གདུགཥ་ཐཀཡ། /རྡུ་ཀཡ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐབུ་

ཕཞྫོ་ཕའི་སྒབྷ། (ཐཔེ) སྐུ་གོང་བྷའི་སྐུ་པུཡ་གདུང་

གདུགཥ་ འང་དྷ་ ཉི་གདུགཥ་ཐཀཡ་ནྫོ། (ཐཔེ)

སྒྲོབྷ་དྷང་སྦེ་ཞུ་དེཥ།
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གདུང་རྟེདྷ། /རྡུང་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་

རིགཥ་ཀྱི་རྒྱུདྷ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཟདུག

རྟེདྷ་གསེཡ་ཐང་ཐངུར་གྱིཥ་སྦེ་ཕཞེངཥ་ནུག

རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ།

བྷའི་ཕུངན་ཕཙུགཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། (ཐཔེ) གདུང་

གདུང་རཱིཥ། /རྡུང་རཱིཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) རིགཥ་

གདུང་ཏར། /རྡུང་ཐེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་

/རྡུང་རཱིཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་རཱི་

བྷའི་ཡྫོ་མེ་ཕཎང་ནའི་ཏརཛྷ། (ཁ) གདུང་ཏར་གྱི་སྐུ།

ཎྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ བ་བྷའི་གདུང་རཱིཥ་ཟདུག

ཏར་ཆུ་དྷང་ཕལགཥ་དེཥ།

ར་ཁཡ་སྐྱེཥ་མི་ ཟཐཕ་བྷ་ཁཕ་རྩེ་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི་

གདུང་ཏར་གྱི་རིར་བུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གདུང་

གདུང་ཤིང༌། /རྡུང་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ཐང་

གདུང་ཐབངཥ། /རྡུང་གའང/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

གི་ཤིང་ཅིག (ཁ) ར་ཁའི་གདུང་ཤིང་བྷགུ་ལྡེབྷ་

སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕའི་ཐབངཥ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཟཐེདྷ་མི་གླུ་

ན། །བྷགུ་ལྡེབྷ་ནའི་ཕྫོགཥ་སུ་ལྷ་བ་ཆགཥ།། ཟེཡ་

ཟདི་ སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕའི་གདུང་ཐབངཥ་ཨིདྷ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གདུང་ཤིང་ཟདི་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་ཁོང་

གདུང་ཟཕྫོཐ། /རྡུང་རྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གདུང་

སྟྫོང་ཨིདྷ།

ཐབངཥ་ཐང་ཟདྲ།

གདུང་ཤུགཥ། /རྡུང་ཤུའུ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་

གདུང་ཟཙྫོཕ། /རྡུང་ཙྫོཕ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གདུང་

དྲདྷ་ནའི་དྲདྷ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནའི་

ཟཛིདྷ་ཐང་ཟདྲ།

གདུང་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

གདུང་ཚྭ། /རྡུང་ཙ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྤུཡ་ཚྭ་ཐང་

གདུང་སེབྷཥ། /རྡུང་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱོ་སྣང་གི་

ཟདྲ།

སེབྷཥ། (ཐཔེ) པ་བྷ་མེཐ་ནའི་གདུང་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་

གདུང་ཟཛིདྷ། /རྡུང་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) བ་བྷ་

ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ།

ཐང་གོང་བྷ་ཚུ་གི་རིགཥ་རཱིཥ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་

གདུང་སཥ། /རྡུང་སེ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) རིགཥ་རྒྱུཐ་

རྒྱུཐ་ན་ཟཛིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་གདུང་ཟཛིདྷ་

ཕཞང་དྲགཥ་ཚུ་གི་རྒྱུཐ་ཟཛིདྷ་གྱི་བུ། (ཁ) གདུང་

སཥ་ཀྱིཥ་ཟཛིདྷབྷ་ཨིདྷ།

སཥ་ཟཇབྷ་ཐནར་རྫོ་རྗེ། སྨིདྷ་གླིང་ལ་ཆེདྷ་གྱི་

གདུང་ཡཕཥ། /རྡུང་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གདུང་

གདུང་སཥ། ནདྨ་གླིང་ནའི་གདུང་སཥ། རྫོ་རྗེ་གླིང་

རྒྱུཐ་རིབྷ་བྫོདྷ་གྱིཥ་ཟཛིདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་གདུང་སཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གདུང་སཥ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་གདུང་ཡཕཥ་ཐ་ལྫོ་འང་

ཟཕྲིདྷ་རཥ་དྷྫོཡ་བུ་བྷཆོག་ སྐྱཕཥ་རྗེ་ཕདུཐ་

འྫོཐ།

ཟཇོབྷཥ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སཥ་ཨིདྷ།

གདུང་རིགཥ། /རྡུང་རིའི/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གདུང་

གདུངཥ། /རྡུང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) མྱ་ངདྷ་ཐང་ཙ་

གི་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) གདུང་

ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་བྷདྷཡ་ནི་ཐང། དྷ་ཟུག་
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རྐྱཕ་ནི། (ཁ) དྷཐ་ཀྱིཥ་གདུངཥ་ནུག (ཐཔེ) དྷཐན་

གདེངཥ་ཀ་ལུ་ལ་ཟདུག

གདུཕ། /རྡུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕག་ཐང་ཝཕཥ་ར་

ཟདྲ།

ཟདི་དྷཐ་ཀྱི་དྷ་ཟུག་གིཥ་གདུངཥ་ནུག

དེངཥ་ཀ་ཅདྷ། /རྡེང་ཀ་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀླུ་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཕཞེཥ་ནའི་གདུ་བུ་ཟེཡ་ རྒྱདྷ་ཆ་

གཐྫོང༌། /རྫོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཔྱརཛྷ་ཐང་བྷ་

ཅིག་གི་ཕསྡུཥ་མིང། (ཁ) ཕག་གདུཕ་ཐང།

བྷཁར་ཕཡ་དྷའི་བྷགུ་ཎྫོ་གི་གཐྫོང་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ)

ཝཕཥ་གདུཕ། ཥྫོཡ་གདུཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྐུ་

བུབྷྫོ་ཟདི་གཐྫོང་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

རྟེདྷ་གྱི་ཕག་གདུཕ་རྒྱུ་གསེཡ་རཥ་གྲུཕ་ནུག

/རྫོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་བྷདུདྷ་གཉིཥ་རཥ་

གདུར། /རྡུཥར/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཕཏུར་ནི།

བྷདུདྷ་གྱི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ངེའི་ཁྱིབྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་

གདུར་བ། /རྡུཥར་ཇ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུགཥ་ཕརྩེ་ཕའི་

ཕསྒུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

སྒོ་རཥ་ཕསཕ་བ་བྱིདྷ་ཏེ་ཕྲིདྷ་རཥ་བྷཚཐ་ཥའི་ཡུར་

/རྫོང/ ༣. (མིང) (རྫོང) ངོ་ཐང་ཥྫོ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཁོ་

གྱི་གང་ཞག (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གདུར་བ་སེབྷཥ་

གི་ཁ་ཐང་གཐྫོང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཕཝག་ཡི།

ཐནྫོདྷ་གྱི་གདུར་བ་སྫོཕ་ཕྲུག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཐྫོང་ཐཀཡ་ཨོག་ཀ་

ཅདྷ། རྒྱར་ནྫོའི་གདུར་བ་ཟཕངཥ་མི་སེཡ། སྫོཕ་

གཐྫོང་ཐཀཡ། /རྫོང་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་

བབྷ་གིཥ་གདུར་བ་སྐྱོངབྷ་ཨིདྷ།

དྷང་གི་དྷྫོཡ་འང་ཟྫོང༌།

གདུར་ཞིང༌། /རྡུཥར་ཞིང/ (མིང) (ཆོཥ) གདུར་བ་

གཐྫོང་སྐོཡ། /རྫོང་ཀོཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཚུ་སྫོ་རྫོགཥ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་འྫོཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་

ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་གཎྫོང་གཎཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཁཕ་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཐང་ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

(ཐཔེ) ཐཕང་ཞུཛྷ་ཐ་ལཱི་ ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྲིག་ཀྲི་

གི་གདུར་ཞིང་ཨིདྷ།

གཐྫོང་སྐོཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གདེང་ཙཐ། /རྡེང་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡིཐ་ཆེཥ་ འང་

གཐྫོང་སྐོཡ་རྐྱཕ། /རྫོང་ཀོཡ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

དྷ་ སྤྫོཕཥ་ནའི་ཙཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱི་

(རྫོང) མི་ཚུ་སྫོ་རྫོགཥ་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་གཎྫོང་

གདེང་ཙཐ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

གཎཐ་དེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) གཐྫོང་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི།

གདེང་ཙྫོཐ། /རྡེང་ཙྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡིཐ་ཆེཥ་ འང་

ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐགཟ་ཕའི་མི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

དྷ་སྤྫོཕཥ། (ཐཔེ) ལཱ་གི་བྷང་ཉུང་ཐང་ཟལར་ཏེ་གདེང་

གཐྫོང་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་རཱིང་ཐགཟ་ཕཥ།

ཙྫོཐ་ཐནག་ཐགོ་ནཥ།

གཐྫོང་ཁ། /རྫོང་ཁ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཐྫོང་ཁཡ་ཐང་

གདེངཥ་ཀ། /རྡེང་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀླུའི་རྒྱར་ནྫོ་ཚུ་

ཟདྲ།

གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་སྐྱེར་མིའི་གཙུག་རྒྱདྷ། (ཐཔེ) ཀླུ་ལཱི་

གཐྫོང་ཁཡ། /རྫོང་ཁཡ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདུདྷ་གྱི་
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ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ཐཡ་

གཐྫོང་སྒོཡ་རྐྱཕ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཕཡ་ནུག

གཐྫོང་སྒོཡ་ཟགྱོ། /རྫོང་རྒོ་རྗོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

/རྫོང་ཁཡ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(རྫོང) གཐྫོང་ཕསུ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཐྫོང་སྒོཡ་ཟགྱོ་

ཚུ་གི་གཐྫོང་གཎཐ་ལཱི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡའི་

ནི/ཐྫོ/ཥྫོང་ཡི/ཥྫོང་ཞིག (ཐཔེ) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་གི་གཐྫོང་

གཐྫོང་ཁཡ་ཕསྟྫོཐན་རྐྱཕ་རཱིང་རྒྱཕ་ཁཡ་སཐན་ཡ་

སྒོཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

རྐྱཕ་བྷཥ།

གཐྫོང་ཟགྱུཡ། /རྫོང་རྗུཡ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཐྫོང་

གཐྫོང་ཁེཕཥ། /རྫོང་ཁེཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་

གི་རྣབྷ་ན་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཐྫོང་ཟགྱུཡ་ནི/ཐྫོ།

གཐྫོང་ཟཚཡ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་གཐྫོང་ཁེཕཥ་གོཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་མིའི་སྦུག་ལཱི་གཐྫོང་ཟགྱུཡ་ཐྫོ།

ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

གཐྫོང་ངོ་རིཥ། /རྫོང་ངོ་རི། (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་གི་ས་

/རྫོང་ཁེཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུའི་རྐེཐན་བྷདྷ་ཆཐ་

གཞི། (ཐཔེ) གཐྫོང་ངོ་རིཥ་ལུགཥ་ན་ལྷ་ཚེ་རྒྱུ་

ཀྱི་གཐྫོང་ཁ་རཥ་ཁེཕཥ་རྐྱཕ་ནི་གི་གོ་ར་ཅིག (ཁ)

མེཐ། །དྷང་བྷདྷྫོ་ཕའི་ཕཥབྷ་ན་འང་ལུགཥ་ཐགོ།

མིང་གཝདྷ་ ནང་གཐདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཟྫོང༌། (ཐཔེ)

གཐྫོང་ལྔ་ན། /རྫོང་རྔ་ན། (མིང) (ཆོཥ) སེངྒེ་ཐང་ཟདྲ།

ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཧབྷ་སྲུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཀྱིཥ་གཐྫོང་

གཐྫོང་གཎཐ། /རྫོང་ཏེ། ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཁེཕཥ་རྐྱཕ་སྫོར་ཟདུག

གཐྫོང་སྒོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

གཐྫོང་རྒྱདྷ། /རྫོང་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ལཱི་

གཐྫོང་གཎཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ང་ལཱི་གཐྫོང་

ཕཎགཥ་ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མི་

གཎཐ་གདྷང།

བུབྷྫོ་ཚུ་གཐྫོང་རྒྱདྷ་ཕཎགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/རྫོང་ཏེ། ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདུདྷ་གྱི་ཁ་ཐུག (ཐཔེ)

གཐྫོང་སྒོཡ། /རྫོང་རྒོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཐྫོང་ཕསྐོཡ་

ངེའི་ཁྱིབྷ་གྱི་གཐྫོང་གཎཐ་ལཱི་བག་སྫོབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

བྷཥ།

ངོ་གཐྫོང་མི་གཝདྷ་ལཱི་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) གཐྫོང་སྟྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐང་ང་ཁྱིབྷ་གཐྫོང་སྒོཡ་ཨིདྷ་

གཐྫོང་སྟྫོདྷ། /རྫོང་ཎྫོཥདྷ། (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/རྫོང་རྒོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་སྒོཡ་ནི།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཁོ་ང་ལཱི་གཐྫོང་སྟྫོདྷ་བྷ་ཕཏུཕ།

(ཁ) གཐྫོང་སྒོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ང་ལཱི་

གཐྫོང་ཐུག /རྫོང་ཐུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐུག་ཟེཡ་ཕའི་

གཐྫོང་སྒོཡ་ཞིག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་ཀྲིག་ཀྲི་གཐྫོང་ཐུག་བྷཥ།

གཐྫོང་སྒོཡ་རྐྱཕ། /རྫོང་རྒོ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གཐྫོང་ཐུག་རྐྱཕ། /རྫོང་ཐུ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(རྫོང) གཐྫོང་ཕསྐོཡ་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཐྫོང་སྒོཡ་

ཁ་ཐུག་པྫོག་ནི། (ཁ) གཐྫོང་ཐུག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི།

ཅཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཁོང་བྷ་སཐ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་གཐྫོང་ཐུག་རྐྱཕ་ཅི།
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གཐྫོང་ཐཡ། /རྫོང་ཐཡ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཀྱི་ནྫོ་ཏི་ཚུ་

ཟགྱོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནཡ་ཟགྱོཛྷ་

ཆེདྷ་དྲ་དུབྷ་གྲུ་ཕཞིབྷ་ ཙྫོཥ་གཞི་བྷ་ཟདྲཛྷ་

གཐྫོང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ། /རྫོང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གི་གཐྫོང་ཁ་རཥ་ཀ་རྟགཥ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོཥ་

ཐ་གཐྫོང་ཕཟེཐ་དེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཕརྩེགཥ་ཏེ་ཕཀར་མི། (ཐཔེ) ཆོཥ་ནྫོ་ཏིའི་ཀ་

(རྫོང) གཐྫོང་གི་ཕཞྫོ་ཕལ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

རྟགཥ་ཟདི་གཐྫོང་ཐཡ་རཥ་ཟཙྫོར་ཐགོ།

གཐྫོང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་

གཐྫོང་ཕྱིཥ། /རྫོང་ཕྱི/ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ཅོ་ལྫོ་ཡཥ་ཐང་

གཐྫོང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་དེཥ།

ཟདྲ།

གཐྫོང་ཡིག /རྫོང་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏིའི་

གཐྫོང་ཕྫོགཥ། /རྫོང་ཆོཟྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདུདྷ་གྱི་ཁ་

གཐྫོང་ཐཡ་གུ་བྲིཥ་ཕའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ནྫོ་ཏི་ག་

ཐུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཡ་ཁྲོབྷ་གྱི་གཐྫོང་

ཅི་ཨིདྷ་དྷ་ཟདི་གཐྫོང་ཡིག་གུ་ཕལ་སྟེ་ཤེཥ།

ཕྫོགཥ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།

གཐྫོང་རདྷ། /རྫོང་ལུདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་

གཐྫོང་སདྷ། /རྫོང་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཁཡ་

ཐང་ཟདྲ།

ཐབུཡ་ནི་ཐང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་སདྷ། (ཐཔེ) གཐྫོང་སདྷ་

/རྫོང་ལུདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཕཟེཐ་དེ་ཟགྱོ་ནི་

ཅིག་ཉོ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཅིག

ཧི་དྷག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཐྫོང་སྨེ་ཅདྷ་ཅིག་

ཐ་ཕསུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷྫོ་གི་གཐྫོང་

གཐྫོང་སྨེ་ཅདྷ། /རྫོང་རྨེ་ ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཐྫོང་གུ་

གཐྫོང་ལུདྷ། /རྫོང་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགྱོདྷབྷྫོ་ཟྫོངབྷ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ལུདྷ་དྷང་ང་འང་ཟགྱོ་ཐགོ།

གཐྫོང་ཟཚཡ། /རྫོང་རཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་ཐཡ་

གཐྫོང་ལག
ྫོ /རྫོང་ལྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་

ཐང་ཟདྲ།

ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་གཥཡ་ལྫོག་གི་

གཐྫོང་ཕཞི་ན། /རྫོང་ཕཞི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཙངཥ་

ལྫོག་ལུཕ་ཐང་ན། (ཐཔེ) གཥཡ་ལྫོག་ཚུ་དྷང་ལཱི་

ན་ཐང་ཟདྲ།

གདྷཥ་ཚུར་ཁག་ཆེ་ལྫོཥ་ཚུ་གཐྫོང་ལག
ྫོ ་གུ་ཕཀོཐ་དེ་

གཐྫོང་ཕརང་ཟགྱོ། /རྫོང་རང་རྗོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) གཐྫོང་ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཐྫོང་

/རྫོང་ལྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཟགར) རྒྱཕ་ལྫོག

ཕརངཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

གཐྫོང་ཥྫོ། /རྫོང་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁའི་དྷང་གི་གཐྫོང་

གཐྫོང་ཕཟེཐ་ཟགྱོ། /རྫོང་ཕཟེ་རྗོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཡ་སྐྱེཥ་བྷ་ཙཡ་ཕཥ།

ཟཏཕབྷྫོ་ཟཙྫོར་ཕཡ་གཐྫོང་ཕརང་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གཐྫོང་ཥྫོ་

(རྫོང) གཐྫོང་ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཐྫོང་ཕཟེཐ་

གཐྫོང་ཕསུ། /རྫོང་སུ/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷྫོ་ཚུ་
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ཟྫོངབྷ་ཐ་ཇ་ཐང་ལྫོ་ཚུ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕསུ་ཕ་ཟགྱོ་ནི་

ཕཙུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷ་ཅུ་ཅིག་གི་རག་ནཡ་

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ ཐནྫོདྷ་ཁག་གི་གཐྫོང་ཕསུ་དྷང་ཟགྱོ་

གཐྫོར་ན། /རྫོཥར་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་ཡྫོགཥན་ཐང།

ཅིག (ཁ) ཞེ་ཥ་དྷང་ཝཕཥ་ཕསུ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གཐྫོཕ་ཅུ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཙུགཥ་ནུག

དེཥ།

ཕལདྷ་ན། (ཁ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་གི་

གཐྫོཐ་བྷ། /རྫོཥ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ། སྔོདྷ་བྷ།

ཐབྷདྷ་ནའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཐྫོར་ནའི་ལཱ་ཟདི་

ཏྫོག་བྷ་ཐང་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྡིག་ནའི་ལཱ་ཨིདྷ།

གཐྫོདྷ། /རྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐན་སྐྱེར་མི་གི་

གཐྫོར་རིགཥ། /རྫོཥར་རིའི/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་

ཟདྲེ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོ ་ལ་ཞ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཧ་

གཡ་གྱི་རིགཥ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

ལཱི་གཐྫོདྷ་གྱིཥ་ཕཟུང་ཆེ་ནུག

རྒྱ་གཡ་གྱི་རིགཥ་ཕཞི་རཥ་གཐྫོར་རིགཥ་ཟདི་

གཐྫོདྷ་ཁབྷཥ། /རྫོཥདྷ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོདྷ་གྱི་

ཐབྷཟཛྷ་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གདྷྫོཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཐྫོདྷ་ཁབྷཥ་གྱིཥ་

གཐྫོཥ་ཕཅཥ། /རྫོཥ་ཅེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལ་ཐང་།

ཐགཟཛྷ་སྐྱིཐནྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཡ་བྷ་སྟེཡ།

ནགཥ་ཀོ། རྣག ཁྲག རཱི་ཎྫོ། རྒྱུ་བྷ། ཆུ་སེཡ་ར་

གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ། /རྫོཥདྷ་རྒེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཙྫོགཥ་ནའི་གཟུགཥ།

ནའི་གཐྫོདྷ་ཐང་ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་མི་གི་ཕགེགཥ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཐབྷ་ཆོཥ་མེཐ་ནའི་གཐྫོཥ་ཕཅཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཞི་

ལཱི་སྙིང་ནྫོ་མེཐ།

ཏཕཥ་ལཱི་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕཐག /རཟ/ (ཙཕ) (ཆོཥ) ཕུང་ནྫོ་ལྔའི་ཙྫོགཥ།

གཐྫོདྷ་བྷཆོཐ། /རྫོཥདྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོདྷ་ཐང།

ཕཐག་རྐྱེདྷ། /ར་ཀེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐནྫོདྷ་

ཟདྲེ། ཟབྱུང་ནྫོ། རྒྱར་ཟགོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཁག་ཚུ་ དྷ་ཕཞཟ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕཞེཥ་ནའི་གོ་ཥ་

བྷཆོཐ་ནའི་བ་རིབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་གྱིཥ་ཕཟུངབྷ་ཐ་

གོ་གདྷཥ་ཅིག

ཐྫོདྷ་བྷཆོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཕཐག་རྐྱེདྷ་སྫོབྷ་ཕཞེཥ་མི་ལཱི་ཟགདྷ་ཁག་

གཐྫོདྷ་ཟདྲེ། /རྫོཥདྷ་ཌེ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ནའི་

འང་སྫོབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) གཐྫོདྷ་ཟདྲེ་གིཥ་གདྷྫོཐན་ཐ་ལཱི་སདྷ་ཕཅོཥ་

ཅིག

གཐྫོཕ་ཅུ། /རྫོཕ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐངུར་ར་

ཐང་ཟགདྷ་ཁག་གི་སྐར་ཕ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་

གཐྫོདྷ་ཐང་ཟདྲེ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/ར་ཀེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྐྱེདྷ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་

ཀྱིཥ་པདྷ་མི་ཏྫོགཥ།

ཕཐག་སྐར། /ར་ཀེར/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟགདྷ་ཐཕང་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་རག་ནཡ་

ཕཐག་སྐར་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་ཕཞེཥ་ནུག
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/ར་ཀེར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཡང་སྐར་ཐང་ཟདྲ།

ཕཐག་ཟགདྷ། /རཟ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་རྐྱེདྷ་

ཕཐག་སྐྱོང༌། /རཟ་ཅོང/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ལཱ་ཐང།

ཐང་ཟདྲ།

གཙུག་སྡེ། སྫོཕ་གྲྭ། ཡིག་ཙང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཕཐག་སྒྲ། /རག་ཋ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ནྫོའི་ཐྫོདྷ་

སྐྱོང་གཝག་ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ཟཆཡ་

སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཁ) ཕཐག་སྒྲའི་རྐྱེདྷ་ཚུ་འང་ན། ནྫོ།

གཞི་ཕརྩབྷ་ནི་ཐང། ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ལཱ་

བྷ། བྷྫོ། མི། ཅདྷ། ལྡདྷ། བྷཁདྷ། ཕཐག་ཚུ་

ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་ཕཐག་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་ལཱ་ཟདི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ཕཐག་སྒྲ་གི་སྐོཡ་

ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕཐག་སྐྱོང་ལབྷཥ་ཞིཕ་ཙྫོགཥ་སྡེ། /རཟ་ཅོང་ཋིབྷ་ཞིཕ་
ཙྫོག་རྡེ/ (མིང)

ཕཐག་ཅག /རཟ་ཅཟ/ (ཙཕ) (ཆོཥ) ང་ཕཅཥ་ཐང་

(རྫོང) ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

ཟདྲ།

ཐཀཟ་ངར་ཐང་ཉོགཥ་ཕལཐ་ཚུ་ལབྷཥ་ཞིཕ་ཟཕཐ་

ཕཐག་གཅིག་ཟབྲེར། /རཟ་ཅིག་ཌེར/ (མིང) (ཆོཥ)

ནིའི་ཟགདྷ་ཐཕང་ཅདྷ་གྱི་ལབྷཥ་ཁང། (ཐཔེ)

ཟབྲེར་ཕའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཁ་ཟཕར་

ཕཐག་སྐྱོང་ལབྷཥ་ཞིཕ་ཙྫོགཥ་སྡེ་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་

བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ ངོ་ཕྫོ་ཕཐག་ཉིཐ་གཅིག་ནའི་

དྷང་ལཱི་གོ་ཐང་ན་གཞི་ཕཙུགཥ་གདྷང་ནུག

ཟབྲེར་ཕ། (ཐཔེ) དུང་ཐཀཡ་གྱི་བྷཐྫོག་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཕཐག་སྐྱོང་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། /རཟ་ཅོང༌རྒོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཐག་གཅིག་ཟབྲེར་ཨིདྷ།

ཙྫོང་ལཱ་ཐང། གཙུག་སྡེ། སྫོཕ་གྲྭ། ཡིག་ཙང་ར་

ཕཐག་ཉིཐ། /རཟ་ཉིཥ/ (ཙཕ) (ཆོཥ) ཡང་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྐྱོང་གཝག་ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

(ཐཔེ) བ་བྷ་བྷཆོག་གིཥ་ཕཐག་ཉིཐ་ར་ཐཕང་ཞིག་

ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་མི་ཐང། ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་

གདྷང་ཡྫོགཥ་བྷཚཐ།

མི་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱི་ཕདེ་སྒྲིག་

ཕཐག་གཉེཡ། /རཟ་རྙེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

གི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་ཕཐག་སྐྱོང་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཟཕཐཛྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཅ་ར་ཕཐག་གཉེཡ་ཟཕཐ་

ཨིདྷ།

ཐགོ།

ཕཐག་སྐྱོང་སྡེ་རིབྷ། /རཟ་ཅོང༌རྡེ༌རིབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཐག་ཏུ་ཕཟུང། /རག་ཏུ་ཕཟུང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རྒྱར༌གཞུང་ཞི༌གའྫོག་ ལྷདྷ༌ཙྫོགཥ༌ཀྱི་ཕཐག་སྐྱོང་

(ཆོཥ) རྒྱུ་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ང་ཐང་ངེ་གི་

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཞི་གའྫོག་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་རཥ་

ཟེཡ་ཕའི་ཆགཥ་ན་ཐང་ཞེདྷ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཐཔེ)

བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཏེ་གའྫོག་ཕསྐོཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་

དྷང་ནའི་ཆོཥ་དྷང་རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཕཐག་ཏུ་

ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཐག་སྐྱོང་སྡེ་རིབྷ་དྷང་ཞི་

ཕཟུང་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

གའྫོགན་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕཐག་ནྫོ། /རག་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཇོ་ཕཐག་ཐང་ཟདྲ།
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(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་གི་ཕཐག་ནྫོ་ག་ཨིདྷ་དྷ།

བ་བྷའི་ཕཐག་བྷྫོ་ཆོཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག་འྫོཐ།

གཟུང་ནིའི་ཐཕང་ཆ། (ཐཔེ) ཥ་ཟདི་གི་ཕཐག་ཐཕང་

སེབྷཥ་ཅདྷ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཕཐག་ཐཕང༌། /རཟ་ཐཕང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཏུ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ། /རཟ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་།

ག་ལཱི་འྫོཐན་སྫོ།

ཕཝག་ཏཕཥ་ལཱི་ ཟབང་སྟྫོཡ་མི་ལྫོཡ་ནི་ཐང།

ཕཐག་མེཐ། /རཟ་མེཐ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཟེཡ་

གདྷྫོཐ་རྐྱེདྷ་མི་ཟབྱུང་ནི། སྐྱོདྷ་མི་པྫོག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་

མི་ཟདི་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཐངོཥ་སུ་ཟགྲུཕ་ནི་ཅིག་

ནའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཕསྲུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཅ་ར་ཚུ་

མེཐ་ཟེཡ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཐག་མེཐ་རྟྫོགཥ་ན་ཅིདྷ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།
༢. (མིང)

/རཟ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ང་ཐང་ངེ་གི་ཟེཡ་ཕཐག་ཏུ་

(ཆོཥ) ཕཐག་ཕཟུང་ཟཕཐ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག

ཟཛིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟདི་ཟཁོཡ་ཕའི་

(ཐཔེ) གཡུཥ་ཚུ་སྟྫོང་སྟེ་ཕཐག་མེཐ་ཥྫོང་འྫོཐ།

ཡང་ཕཞིདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཕཐག་མེཐ་སྦེ། /རཟ་མེ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྩིཥ་ཕཐག་

ཕཐག་གཝདྷ། /རཟ་གཞེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ)

ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་མེཐན་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཡང་ཐང་གཝདྷ། ཡང་ཐང་ཡྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཕཐག་མེཐ་སྦེ་མི་ཕཝག

ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཐག་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་མི་ཅིག་

ཕཐག་མེཐ་གཉིཥ། /རཟ་མེ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) ང་ཐང་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ངེ་གི་ཟེཡ་ཕའི་གང་ཞག་གི་ཕཐག་ཐང་། གཟུང་ཕ་

/རཟ་གཞེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་

ཐང་ཟཛིདྷ་ནའི་ཆོཥ་ག་ཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྷ་གྲུཕ་

བྱེཐ་ན་ནྫོ་ཐང་བ་ཕའི་ཡུར་གཉིཥ། (ཁ) དེ་འང་

གང་ཞག་གི་ཕཐག་མེཐ་ཐང་། ༢. ཆོཥ་ཀྱི་ཕཐག་

ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ ཐངོཥ་ནྫོ་ཕཐག་གི་ཁོངཥ་སུ་

ནའི་ཐྫོདྷ་གཉིཥ། (ཁ) ཕཐག་མེཐ་གཉིཥ་འང་ ༡.

བྱེཐ་ན་ནྫོ་གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་པར་ན། དེ་རཥ་དེ་གིཥ་

མེཐ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཕཐག་མེཐ་གཉིཥ་

ཟདུ་ནི་ཐང། བ་ཕའི་ཡུར་ཐང་ དེ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

རྟྫོགཥན་ཟདྲཛྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་

ལཱ་ཟདི་ ཐངོཥ་ནྫོ་གཝདྷ་གྱི་ཁོངཥ་སུ་ཟདུ་ནི་ཨིདྷ།

སྫོཐ་མི་ཐགོ་ནི་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ བྱེཐ་ན་ནྫོ་ཐང་བ་

ཕཐག་བྷྫོ། /རཟ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཇོ་ཕཐག་ཧབྷ་སྲུ།

ཕའི་ཡུར་གཉིཥ་ཟདི་ ཐངོཥ་ནྫོ་ཕཐག་གཝདྷ་སྦེ་

(ཁ) དེ་འང་ ཁྱིབྷ་ཕཐག་བྷྫོ། སྐྱེ་རྒུའི་ཕཐག་བྷྫོ།

ཕཝགན་ཨིདྷ།

དུཡ་ཁྲོཐ་ཕཐག་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཕཐག་གཝདྷ་གཉིཥ་ཀ། /རཟ་གཞེདྷ་རྙི་ཀ/ (མིང)

ཕཐག་བྷྫོ་རཥ་གདྷཥནྫོ་ཅིག་ཕརྙ་ཐགོ་ནཥ།

(ཆོཥ) ཡང་ཐང་གཝདྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་

/རཟ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་བྷའི་གཥང་ཡུབྷ། (ཐཔེ)

ཟདི་དྷང་ ཕཐག་གཝདྷ་གཉིཥ་ཀ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཐགེ་
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ཕ་ཅིག་ཕསྒྲུཕཥ་བྷ་ཚུགཥ།

པཡ་ཚུཡ་ཕསྐྱར་ལུདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ དེའི་ཇོ་ཕཐག་ལཱི་

ཕཐག་གཝདྷ་ཕརྗེ་ཕའི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ། /རཟ་
གཞེདྷ་རྗེ་ཝི་ཇང་ཆུཕ་ཀི་སེབྷ/ (མིང)

སྫོཐ་ནའི་གླ་ཆ། (ཁ) མི་གི་ཕཐཟ་གླ། རྟའི་ཕཐཟ་གླ་

(ཆོཥ) ཡང་གི་ཕདེ་ཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ གཝདྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་ཡང་

གྱི་ཕཐཟ་གླ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

གིཥ་ལུདྷབྷ་སྦེ་ཕསྒོབྷཥ་ནའི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་

ཕཐཟ་ཟུདྷ། /རཟ་ཟུཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕསྐྱེཐ་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཐག་

གང་ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་གང་རཱིང་ཅིག་གིཥ་ གཝདྷ་

གཝདྷ་ཕརྗེ་ཕའི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་

པཡ་རྫོགཥ་བྷའི་མི་ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ། སྣུབྷ་

ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཟྫོང་།

ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཟགྱོ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཐང་།

ཕཐག་ཕཟུང། /རཟ་ཕཟུང/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐང་ཅ་

འང་དྷ་ རྒྱཕ་བྷ་ཏརཛྷ་ཅིག་ཁཡ་ དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་

ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཕཐག་ནྫོ་

ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཥ་གོ་དེ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ/མི/

ཏྫོདྷ་ཏེ་ཕསྲུང་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཐག་ཕཟུང་ཟཕཐ་

དྷྫོཡ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) འཡ་ནྫོ་ཎྫོ་བྷགུ་

ཕའི་ཅ་ར་ཚུ་སྙིང་ནྫོ་མེཐ།

རཥ་ཟགྱོ་མི་མི་ཟདི་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་

ཕཐཟ། /རཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་

ཟྫོང།

ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱི་ དེའི་ཤུར་

/རཟ་ཟུཥདྷ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལབྷཥ་

ཟཇུག་ནི། (ཁ) རྟིང་/བུ་རྫོདྷ་ཕཐཟ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག

ཟགར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ ཚུ་ གཥང་སྟེ་བྫོག་ཟགྱོཛྷ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཟཙྫོར་ཟཏྫོཕ་ནི། (ཁ) ཧཡཛྷ/སྫོ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ཡ་ཕཐཟ་ཐྫོ་འྫོཐན་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་ར་

/རཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) མི་ཐང་

རཥ་རྫོག་སྫོཐ་ཟཕཐ་མི/མི་ཕཥཐ་མི་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་པཡ་ཟགྱོ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) དྷྫོཡ་ཕཐཟ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་ ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་གཞི་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་རཥ་

ན་ཚུ་གིཥ་མི་ངདྷ་ཅིག་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནུག

དྷྫོཡ་ཕཐཟ་དེཥ།

/རཟ་ཟུཥདྷ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་གཝདྷ་

ཕཐཟ་རྐྱཕ། /རཟ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཉིཥ་ཀྱི་སྐྱོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ས་གོ་ནི། (ཁ) སྐྱོདྷ་

མི་ཕཏུཕ་ནི། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཅིག་གིཥ་ང་

ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནུག

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ཤུར་ཕཐཟ་སྟེ་ཕཝག་

ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ཧ་ལཱིའི་སྐྱོདྷ་

ཕཐཟ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་བྷ་སྟེཡ།

/རཟ་ཟུཥདྷ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཐང།

ཕཐཟ་གླ། /རཟ་གླ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཁུཡ་ཆ་ཚུ་

སེབྷཥ་ཅདྷ། རྫོ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་པྫོག་ནའི་
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དྷཐ་གཞི་ཚུ་ཟཙྫོར་ཟཏྫོཕ་ནི། (ཁ) དྷཐ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

ཕསྒྲིགཥ་ནི།

ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནུག

ཕཐར། /རྡེའེ/ (བ) (བྷ་/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) རྒྱུ་ཅ་ར་

ཐང། ཁྱཐ་ཙཐ། སྐུགཥ་ཙཐ་གུ་ལྷྫོཐ་ཚུགཥ་ནི།

གཝདྷ། ཏངབྷ/གོ་ར་ཉི་བྷཡ་ཕཐར་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་ཟདི་ དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་

/རཡ/ ༥. (བ) (བྷ་/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕྱེ་ཕསྒྲར་ནི།

/རཟ་ཟུཥདྷ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱཐ་གཞི་

ཚུ་ཏང་དྷང་ལཱི་ཕཀྲབྷ་ནི། (ཁ) ཕརར་གྱི་བྲི་སྫོར་

(ཁ) སྐུགཥ་ཙཐ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕམག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཏངབྷ་ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

ཟཐུ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ ང་ཡའི་སྐུགཥ་ཙཐ་

ཏེ་ཕཐར་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཟདི་གིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ཡི།

ཕཐར་གླ། /རྡེའེ་གླ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཐཟ་གླ་ཐང་ཟདྲ།

/རཟ་ཟུཥདྷ/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤེཥ་ཙཐ་

ཕདུག /རྡུའུ/ (མིང) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཕཥང་ཐང་སྤྫོཥ་

ཐང་བྷབྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཤེཥ་ཙཐ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

ཀྱི་དྲིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལྷ་ན་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཧུབྷ་ནི།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ང་གིཥ་ ཧ་ཅོའི་སྫོཕ་

(ཁ) དྲིབྷ་ཕདུག་ནི/ཐྫོ།། (ཐཔེ) གྲིཕ་པྫོགན་ནའི་

རིབྷ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ཡི།

སྐཕཥ་ལཱི་ གྲིཕ་ཕཥང་ཕདུག་ཐགོ།

/རཟ་ཟུཥདྷ/ ༧. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཙཐ་

ཕདུག་སྤྫོཥ། /རྡུའུ་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཐང། རིང་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ན་ཚུ་གུ་ ཡང་གི་

ཐང་ ལྷ། ཀླུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་དྲི་གི་

རགན་ཐང་། རྐངབྷ། བྷགུ་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཁ) ལྷ་ཀླུ་བྷཆོཐ་ནིའི་ཕདུག་སྤྫོཥ།

གིཥ་ལྷྫོཐ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) རགན་གིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

སྤྫོཥ་གཞུང་རྐྱང་། བ་རྒྱུཐ་སྤྫོཥ། ཟུཡ་སྤྫོཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ཧ་ལཱི་གིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

གཟིབྷ་སྤྫོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་

ཥཡ་བྷ་ཕཝག

ཕདུག་སྤྫོཥ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་འྫོཐ།

ཕཐཟ་ཡྫོ། /རཟ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་རཱིཐ་ཏྫོདྷ་ཤུར་གྱི་

ཕདུག་རཥ། /རྡུའུ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) གྲིཕ་ཐང་མི་

སྫོག་ཀ། (ཁ) ཆུའི་ཕཐཟ་ཡྫོ། (ཐཔེ) ཕཐཟ་ཡྫོ་གིཥ་

གམང་ཕ་ཚུ་ཥངཥ་ནི་ཐང༌། ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་ཟབྱུང་ནྫོ་

ཞིང་ཕཀཕ་ནུག

ཚུ་ཕཐཟ་ནི་གི་རཥ། (ཁ) དྲག་སྔགཥ་ཕཎཕ་ནའི་

ཕཐཡ། /རཡ/ ༡. (བ) (བྷ་/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕལཐ་

རཥ་ཐང། བབྷ་རྟྫོགཥ་ལྡདྷ་ན་ཚུ་གི་ཐབུ་སྐྲ་དྷ་

ནི།

ཕཞཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཚུ་དྷ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

/རཡ/ ༢. (བ) (བྷ་/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གཐྫོང་ཁཡ་

སྔགཥ་བྷཡ་ཐབུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་

ཕཀུག་ནི།

ཕདུག་རཥ་ཕདུག་ཐགོ།

/རཡ/ ༣. (བ) (བྷ་/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གྱར་

ཕདུགཥ། /རྡུའུ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕདུག་
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ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕདུག་རཥ་ཕདུགཥ་ཡི/ཤིག/ཐ།

ཕདུཐ་ཕཞི། /རྡུཥ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

ཕདུཐ། /རྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོདྷ་རབྷ་རྫོག་ནའི་

གི་ཕདུཐ། ༤. ལྷའི་བུའི་ཕདུཐ། འང༌ཅིདྷ། ༡.

(ཐཔེ) ཕདུག་རཥ་ཕདུགཥ་ཏེ་དྷཐན་དྲག་ཥྫོ་ཡི།

ནའི་ཕདུཐ། ༢. ཕུང་ནྫོའི་ཕདུཐ། ༣. ཟཆི་ཕཐག་

གཟུགཥ་ཅདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི་

ཏྫོགཥ་ཕཅཥ་ཕདུཐ། ༢. ཏྫོགཥ་མེཐ་ཕདུཐ། ༣.

བྷཁཟ་ར་རྒྱུ་ཕའི་ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ)

ཐགཟ་དྲྫོཐ་ཕདུཐ། ༤. སྙེབྷཥ་བྱེཐ་ཕདུཐ་ཟེཡ་

ཕདུཐ་ལྷཥ་བྱིདྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཕདུཐ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་

ཕརྩི་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་

མི། (ཐཔེ) ཕདུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་ཐགཟ་ཡཕ་ཐཕང་ཕྱུག་

སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གིཥ་ཕདུཐ་ཕཞི་ཕཅོབྷ་ཚུགཥན་

ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

ཕདུཐ་ཐཔུང་། /རྡུཥ་པུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདུཐ་ཀྱི་

ཕདུཐ་སྲིདྷ། /རྡུཥ་སིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདུཐ་ཐང་སྲིདྷ་

ཐབྷག་སྡེ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་ཕདུཐ་ཐཔུང་ལཱི་མི་

ནྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐུཕ།

ཕདུཐ་སྲིདྷཚུ་གདུག་ཅདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕདུཐ་བྫོདྷ། /རྡུཥ་བྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་

ཕདུདྷ། /རྡུཥདྷ/ (གྱངཥ) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་དྲུག་ཐང་

ལཱི་བྷ་ཐགཟ་ཕཡ་མི་སེཡ་ལཱི་སྡུག་གྱོང་བྱིདྷ་མི་གི་

ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷའི་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག ༼༧༽ (ཐཔེ)

ཕདུཐ་ཀྱི་བྫོདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐདྷ་རྒྱར་ཁཕ་

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཕདུདྷ་ཟདུག

གཝདྷ་ཁ་ལཱི་ཕདུཐ་བྫོདྷ་འང་སྫོཐ་ནུག

ཕདུདྷ་སྐར། /རྡུཥདྷ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་

ཕདུཐབྷྫོ། /རྡུཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་

ཕགོ་ཕལཟ་ཚུ་ མི་ཕདུདྷ་གྱི་སྐརཛྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གདྷྫོཐན་ཕཀར་མིའི་བྷྫོ་ཟདྲེའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་ཟགྱེཐན་ཕདུདྷ་སྐར་ཕུར་ཐགོ།

དྷང་ནའི་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ང་ཕཅཥ་

ཕདུདྷ་སྐོཡ།

ཡའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ ཕདུཐབྷྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

/རྡུཥདྷ་ཀོཡ/ (མིང)

(རྫོང) རྫོ་སྐོཡ་ཕདུདྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ང་ཕཅཥ་ཡའི་མི་གི་ཚེ་ཙཐ་

ཟདུག

ཕདུདྷ་སྐོཡ་ཐུཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་ཟདུག

ཕདུཐ་རྩི། /རྡུཥ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཕདུཐ་ཟེཡ་གཝྫོབྷ་

ཕདུདྷ་སྐྱེཐ།

བ་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཐང་། རྩི་ཟེཡ་ཟཇོབྷཥ་བྱེཐ་ཡེ་

/རྡུཥདྷ་ཀེ/ (མིང)

(རྫོང) ཐངུར་ཕསྐྱིཥ་

ལུདྷ་ཟཕཐ་དེ་རྫོག་ཙཕ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཤེཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཆི་

ཐངུར་གྱི་བྷ་གུ་ སྐྱེཐ་ཕརྒྱ་ཆ་ཕདུདྷ་སྦེ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་

མེཐ་ཕདུཐ་རྩི། ཡེ་ཤེཥ་ཕདུཐ་རྩི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཅིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཕདུདྷ་སྐྱེཐ་གུ་ལུདྷ་ཏེ་བྷ་བུ་བྷབྷ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ ཐཀོདྷ་གཉེཡ་གྱིཥ་

ནུག

ཕདུཐ་རྩི་གདྷང་ཡི།

ཕདུདྷ་ལ།
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/རྡུཥདྷ་ཋི/ (གྱངཥ)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་
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༧༠,༠༠༠། (ཁ) ལ་ཕདུདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ།

སྦེ་ལུདྷ་ཐགོ་ནཥ།

ཕདུདྷ་ལ་ཟདི་ སྟྫོང་ཕྲག་ཕཅུ་ཏབྷ་ཟཕཐ་མི་གི་ཙདྷ་

༧༠༠༠། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་

ལ་གཅིག་ཟེཡ་མི་ཟདི་ སྟྫོང་ཕྲག་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་གོ།

ཕདུདྷ་སྟྫོང། /རྡུཥདྷ་ཎྫོང/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཕདུདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཕསྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཕདུདྷ་ལ་
ཞུ་འྫོཐ།

ཕདུདྷ་ཕརྒྱ།

/རྡུཥདྷ་རྗ/ (གྱངཥ)

གླ་ཕདུདྷ་སྟྫོང་སྦེ་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་ཟདུག

ཕདུདྷ་ཕསྫོབྷཥ། /རྡུཥདྷ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་གྲངཥ་

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཕདུདྷ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

༧༠༠། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་ཟཕཐ་མི་གི་ཙདྷ་ཕདུདྷ་

ཟཕཐདྷ་ ཕདུདྷ་ཕསྫོབྷཥ་སྦེ་འུཡ་ལཱ་རྒྱུག་ཐགོ་ཐྫོ་

ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐངུར་ཁུག་དྷང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕདུདྷ་

འྫོཐན་བྷཥ།

ཕརྒྱ་ཟདུག

ཕདུདྷ་ན། /རྡུཥདྷ་ན/ (གྱངཥ) (རྫོང) གོ་རིབྷ་

ཕདུདྷ་ཅུ། /རྡུདྷ་ཅུ/ (གྲངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་དྲུག་ཅུ་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཧང་། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ལཱི་སྫོཕ་

རུ་ཐགུ་ཐང་ཐྫོདྷ་གཅིག་གི་ཕཡ་དྷའི་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག

རིབྷ་ཕདུདྷ་ན་དྷང་ལྷཕ་ཨིདྷ།

༼༧༠༽ (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་དུཥ་ལཱི་ ཏི་རཱི་ཕདུདྷ་ཅུ་

ཕདུདྷ་ནྫོ། /རྡུཥདྷ་ནྫོ/ (གྱངཥ) (ཆོཥ) ཕདུདྷ་ཆ་ཡ་ཟེཡ་

ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་ཕཏུཕ་ནའི་གྲངཥ་སུ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ནའི་ཏིང་ཕདུདྷ་ནྫོ་ཟཐུ་

ཕདུདྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན། /རྡུཥདྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན/ (གྱངཥ) (རྫོང)

ཟཕག་ལྫོག

ཕདུདྷ་ཅུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་གི་གོང་ཙཐ་ ཏི་

ཕདུདྷ་ཕྲག /རྡུཥདྷ་ཊཟ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་ཝག་

རཱི་ཕདུདྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕདུདྷ་གྱི་དུཥ་ཡུདྷ་ཅིག (ཁ) གཞཟ་ཟཁོཡ་གཅིག་

ཕདུདྷ་ཆ། /རྡུཥདྷ་ཆ/ (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐཔྱ་

ལཱི་ཕདུདྷ་ཕྲག་གཅིག་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕདུདྷ་

ཕདུདྷ་སྦེ་ཕགོ་ཕའི་ཆ་གཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ པབྷ་

ཕྲག་ཟདི་དྷང་ལཱི་ ང་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ་

རཥ་ སྐརཛྷ་ཕགོ་ཕལཟ་ཕདུདྷ་ཆ་གཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

ནཥ།

ཕདུདྷ་ལཕ། /རྡུཥདྷ་ཎཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ར་

ཕདུདྷ་ཕྲག་ངར་གཥྫོ། /རྡུཥདྷ་ཊ་ངེར་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ལཕ་ཚིགཥ་ཕདུདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི།

རུཥ་གཞཟ་ཉིདྷབྷ་ཐང་ཟླཛྷ། (ཐཔེ) ང༌ཕདུདྷ་ཕྲག་

(ཐཔེ) ཕཀཕ་ནཱུ་ཕདུདྷ་ལཕ་རྐྱཕ་ནུག

ངར་གཥྫོའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕལར་ཕཡ་ཟགྱོ༌ནི།

/རྡུཥདྷ་ཎཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁའི་བྷང་ཉུང་

ཕདུདྷ་ཕྲག་གཥཡ་ལྫོག /རྡུཥདྷཊ་ཥཡ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཐང། སཕ་སྟུག སྫོབྷ་ཆུང། རིང་ཐུང། བྷཏྫོ་

ཉིདྷ་ཝག་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་ཟཁོཐ་གདྷཥ་ཚུར་ཐང་ཁྱཕ་

ཐབྷདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཙཐ་ཕདུདྷ་ཟགྱུཡ་སྦེ་

ཕསྒྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་

ཟཇར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་སྐྱེཐ་ཕདུདྷ་ལཕ་རྐྱཕ་

ནཡ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་སྒེཡ་སྡེའི་
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གདྷཥ་ཚུར་རཥ་ཁང་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་གིཥ་ཕདུདྷ་

ཁོང་གཉིཥ་ཕདུདྷ་ཟུཡ་པྫོག་བྷཆིཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཕདུདྷ་ཙདྷ། /རྡུཥདྷ་ཚེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདུདྷ་ཙཡ་

ཕདུདྷ་རིབྷ་ཕཞིདྷ། /རྡུཥདྷ་རིབྷ་ཕཞིདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཕྲག་གཥཡ་ལྫོག་ཕཎྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟགྲིགཥ་ཡ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཐང་ཟདྲ།

ཕདུདྷ་ཕྲག་རུ་རུའི་ཕཡ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཕདུདྷ་ཙཡ། /རྡུཥདྷ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ནའི་ཏིང་

གི་སྙདྷ་ཞུ་ཚུ་ཕདུདྷ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་ གཞུང་ལཱི་ཕུར་

ཕདུདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙདྷ་ཅིག (ཁ) ཕདུདྷ་ཙདྷ་ཟེཡ་

ཐགོ་ནཥ།

འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཐངུར་ཏིང་ཕདུདྷ་

ཕདེ། /རྡེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་ཙ་ཐང་སེབྷཥ་

ཙཡ་གཅིག་ཉོ་ནུག

ལཱི་ཙ་གྱང་མེཐན། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐ་རིཥ་གཟུགཥ་ཕདེ་

ཕདུདྷ་ཚིག /རྡུཥདྷ་ཚིའི/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོབྷ་ར་

ཕཥ་རྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་བྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ ཚིག་ཟབྲུ་གྱངཥ་ཁ་

/རྡེ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟཇོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་

ཕདུདྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཔགཥ་བྷ་སྒྲོར་བྷ་

ཟདི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རགན་ཕདེ་ཕཥ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཕདུདྷ་ཚིག་གི་རྩྫོབྷ་ཟདི་ལྷག་གོ་

སེབྷཥ་ལཱི་སྡུག་ཕསྔར་མེཐན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཐང༌།། ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ཚིག་རྐང་ཕདུདྷ་འྫོཐ་ཐྫོ་

ཕདེ་སྐྱིཐ། /རྡེ་ཀི/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་ཙ་ཐང་

ཕདེ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཟབྱུང་

ཕདུདྷ་ཚིགཥ། /རྡུཥདྷ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཞིདྷ་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་རྒྱར་འྫོངཥ་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཐནར་

དྷ་ཝག་ཕདུདྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཕཟུང་ཕའི་ཐགེ་རྩ། (ཐཔེ)

ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་ཀ་ཆེདྷ་ཚུ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ ཐ་རིཥ་ཕདུདྷ་ཚིགཥ་ཕཟུང་དེཥ།

ཕདེ་ཁབྷཥ། /རྡེ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་

ཕདུདྷ་ཟུཡ། /རྡུཥདྷ་ཟུཡ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཟཁོཡ་

སྒྲིང་སྒྲི་ཐང་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་

ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་ ཕཡ་དྷ་རྫོ་ཕདུདྷ་རུ་འྫོཐ་ནའི་

གཟུགཥ་ཀྱི་ཕདེ་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་

མི་བྷཐུདྷ་ནའི་རྫོ་རྟགཥ་གཉིཥ། (ཁ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་

ཐགོ།

གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་དྷ་ སྟག་ཐང་སྤྲེར། བ་ཐང་འྫོཥ།

ཕདེ་ཟགྲོ། /རྡེ་ཌོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་

ཁྱི་ཐང་ཟབྲུག པག་ཐང་སྦྲུར། བྱི་ཕ་ཐང་རྟ། གླང་

རཥ་ལྷ་ཐང་མི་གཉིཥ། (ཁ) ཕདེ་ཟགྲོ་གསུབྷ་སྦེ་

ཐང་ལཱིག་ཚུ་ཕདུདྷ་ཟུཡ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཐང་

ཕརྩི་ཕ་ཅིདྷ་ ལྷ་ཐང། མི། ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཟལར་ཕ་ཅིདྷ་ ཕདུདྷ་ཟུཡ་པྫོག་མི་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་

ཕདེ་ཟགྲོའི་གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་

གཉེདྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

/རྡུཥདྷ་ཟུཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷ་བྷཐུདྷབྷ། (ཐཔེ)

ཕདེ་ཟགྲོ་བྷཏྫོ་རིཥ། /རྡེ་ཌོ་ཏྫོ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེ་
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ཟགྲོ་ཐང་ཟདྲ།

ཕདེ་ཆཥ། /རྡེ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་བྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་

ཐང་། ༢. མི། ༣. ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་ཕཅཥ་གསུབྷ། (ཐཔེ)

གཐདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕདེ་ཆཥ་ཀྱི་

ཕདེ་ཟགྲོ་གསུབྷ། /རྡེ་ཌོ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. ལྷ་

ཎྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ། (ཁ) རྐང་ལ། རྒྱཕ་ར། ཟཕྫོར་

ཕདེ་ཟགྲོ་གསུབྷ་ལཱི་སྐྱེ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

རིགཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

ཕདེ་བྷཆོག /རྡེ་ཆོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་ཐབྷ་ཐནར་

ཕདེ་སྒྲིག /རྡེ་ཌིའི/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷང་སྒྲིག (ཐཔེ)

ཕདེ་བྷཆོག་ཟཁོཡ་རྫོ་སྫོབྷ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ)

རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཕདེ་སྒྲིག་རྐྱཕ་ཚུགཥ་

རྫོང་དྷང་ལཱི་ཕདེ་བྷཆོག་གི་ཐཕང་གདྷང་དེཥ།

ནུག

ཕདེ་བྷཆོག་སྙདྷ་ཕརྒྱུཐ།

/རྡེ་ཌིའི/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) དྷང་སྒྲིག་རྐྱཕ་ནི། (ཁ)

རྡེ་ཆོ་རྙེདྷ་རྗུཥ/ (མིང)

(ཆོཥ)

རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་དེ་བྱུང་ཕའི་ཕདེ་

ཕདེ་སྒྲིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཕདེ་

བྷཆོག་གི་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སྒྲིག་དེཥ།

བབྷ་གིཥ་ཕདེ་བྷཆོག་སྙདྷ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་ལཱིང་གདྷང་

ཕདེ་སྒྲིགཥ། /རྡེ་ཌིའི/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཕདེ་སྒྲིག་གི་

དེཥ།

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕདེ་སྒྲིགཥ་ཤིག

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་ཙ་

(ཐཔེ) ཕདེ་སྒྲིགཥ་ཤིག

ཐང་སེབྷཥ་ལཱི་སྡུག་ཕསྔར་མེཐན། (ཐཔེ) པབྷ་སྤུདྷ་

ཕདེ་ཕསྒྲིག /རྡེ་ཌིའི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕདེ་སྒྲིག་གི་

ཆ་ཚུ་ག་ཡ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕདེ་ཕསྒྲིག་ཐགོ་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ། /རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་

ནཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་དྷང་ཟཁོཐ་ཕདེ་ཕསྒྲིག་

ཙ་ཐང་སེབྷཥ་ལཱི་སྡུག་ཕསྔར་མེཐན་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཚུ་ག་ཡ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཕདེ་ཕསྒྲིགཥ། /རྡེ་ཌིའི/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕདེ་

ཕདེ་ཏཕཥ། /རྡེ་ཏཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕདེ་ཐྫོག་ཐང་

སྒྲིག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕདེ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་ལཱི་ཏི་རཱི་གི་ཕདེ་ཏཕཥ་ཅིག་

ཕསྒྲིགཥ་ཅི། (ཐཔེ) ཕདེ་ཕསྒྲིགཥ་ནུག

ཟཕཐ་གདྷང།

ཕདེ་ཆེདྷ་ཕུག /རྡེ་ཆེ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་གི་

ཕདེ་ཐྫོག /རྡེ་ཐྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ལཱིང་ནའི་ཕུ་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ ཐནར་ལྡདྷ་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་ཐངུར་གྱི་ཕདེ་

ཟབྲུག་ནའི་སྲུང་བྷ་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཇག་ན་མེ་ལུདྷ་གྱི་

ཐྫོག་ཅིག་ཟཕཐ་གདྷང།

གདྷཥ་ཁང་། (ཐཔེ) མི་ཚུ་ཕདེ་ཆེདྷ་ཕུག་ལཱི་ཐཀཡ་མེ་

ཕདེ་དྲགཥ། /རྡེ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་

ཕུར་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

བྷགྱོགཥ་ན་ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་མི་
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ཅིག (ཁ) ཟཇོདྷ་དྲགཥ་ཐང་ བྷཁཥ་དྲགཥ་ལཱི་འང་

ཕདེ་གཤེགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱཐ། /རྡེ་ཤེའེ་ཆོཥ་ཏེདྷ་རྒེའེ/

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཏགཥ་ཟཏག་ནིའི་དྷང་ལཱི་རགན་

དྲདྷ་རྟེདྷ། (ཁ) ༡. སྐུ་ཟཁྲུངཥ་དུཥ་ཀྱི་ནཐ་སྤུངཥ་

གོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་

ཕདེ་དྲགཥ་ཟདུག

བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༢. ཥངཥ་རྒྱཥན་ཐ་བང་ཆུཕ་བྷཆོཐ་

ཕདེ་སྡུག /རྡེ་རྡུའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེ་ཕ་ཐང་སྡུག་

རྟེདྷ། ༣. ཆོཥ་གསུངབྷ་ཐ་གི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་བྷཆོཐ་

ཕསྔར་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་

རྟེདྷ། ༤. ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐུགཥ་བྷཐུདྷ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་

ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕདེ་སྡུག་

ཐབྱེདྷ་ཟླུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༥. རྫུ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷབྷ་ཐ་ཆོ་

གི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཕལ་ཐགོ།

ཟཕྲུར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༦. ཕདུཐ་ཕཏུརཛྷ་ཐ་རྣབྷ་

ཕདེ་ཕ། /རྡེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་ལཱི་

རྒྱར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༧. ལྷ་རཥ་ཕཕཥ་ཐ་ལྷ་ཕཕཥ་

སྡུག་ཕསྔར་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་ཕདེ་ཕ་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༨. མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥན་ཐ་མྱང་

ཟཏྫོཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

ཟཐཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕདེ་གཤེགཥ་

ཕདེ་ཕ་ཅདྷ། /རྡེ་ཛྷ་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཕཞེངཥ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཕཥྫོཐ་

ཟྫོཐ་ཐནག་མེཐ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

དྷབྷཥ་ཕཥག་ཟྫོང།

ཟྫོཐ་ཐནག་མེཐ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ ཕདེ་ཕ་

ཕདེ་གཤེགཥ་སྙིང་ནྫོ། /རྡེ་ཤེའེ་རྙིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅདྷ་ལཱི་སྐྱེ་ཟྫོང།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཕདེ་ཕཡ་གཤེགཥ་ན། /རྡེ་ཛྷཡ་ཤེག་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནིའི་རྒྱུ། (ཐཔེ) ཕདེ་གཤེགཥ་

(བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) ཕདེ་ཕཡ་གཤེགཥ་ན་ཚུ་

སྙིང་ནྫོ་ཟགྲོ་ཕ་འྫོངཥ་ར་ཁྱཕ།

ལཱི་ཕག་ཕུར་ཐགོ།

ཕདེ་ཥ། /རྡེ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་གི་

ཕདེ་མི་ཕདེ། /རྡེ་མི་རྡེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཡང་ཕདེ་ཥ་ལཱི་ལྷྫོཐན་ཐ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཆ་

འྫོཐན། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོ་གོ་ཕདེ་མི་ཕདེ།

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕདེ་འངཥ། /རྡེ་འང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཥའི་གདྷཥ་

ཕདེདྷ། /རྡེདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) དྷྫོཡ་

ཕདེ་ཕ་ལཱི་སྒོ་འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི།

ཟཁྲུར་མེཐ་ནི། (ཁ) ངེའི་བྫོ་ཟདི་ཕདེདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཕདེ་ལུགཥ། /རྡེ་ལུའེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཕདེདྷ་ནི་བྷཥ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི།

/རྡེདྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕདེ་གཤེགཥ། /རྡེ་ཤེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེ་ཕཡ་

(ཁ) གཎབྷ་ཕ་རྨ་ ཕདེདྷ། རྨ་ ཕ་ཡྫོ་ཕདེདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

གཤེགཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཕདེདྷ།
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ཕདེདྷ་ཁུངཥ། /རྡེདྷ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་ཐང་

ཕདེདྷ་ན། /རྡེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་མེཐ་མི།

ཁུངཥ་ཟདི་དེབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་དྷ?

ཕདེདྷ་ན་ཕཐཡ། /རྡེདྷ་ན་རཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར)

དྷྫོཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཡ་ཁུངཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཕདེདྷ་

(ཐཔེ) ཕདེདྷ་ན་མེཐ་ནའི་བྫོ་བྷ་སཕ།

ཕདེདྷ་ཁུངཥ་གཞང། /རྡེདྷ་ཁུང་གཞང/ (བ)

(ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་གཞང་སྟེ་སཕ་ནི། (ཁ) ཕདེདྷ་དྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ་ཐང་དྷྫོཡ་ཕ་མེཐ་

ཕཐཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཏྫོཕ་རབྷ་མེཐ་རཱིང་

ནའི་ཡ་ཁུངཥ་ཕཀར་ནི། (ཁ) ཕདེདྷ་ཁུངཥ་གཞང་

ཕདེདྷ་ན་ཕཐཡ་དེཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཕདེདྷ་ཁུངཥ་ཡང་

ཕདེདྷ་ན་ཕཞི། /རྡེདྷ་ན་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཁོཡ་ཕའི་

གིཥ་གཞང་ཐགོ།

རྒྱུ་ཟབྲཥ་གཉིཥ་ཐང་མྱང་ཟཐཥ་ཀྱི་རྒྱུ་ཟབྲཥ་

ཕདེདྷ་གྲུཕ། /རྡེདྷ་གྲུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ངོཕྫོ་ལཱི་འྫོཐན།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ༡. ཀུདྷ་

(ཁ) ཕདེདྷ་ནཡ་གྲུཕ་ན་སྟེ། བྫོ་ར་སྣང་ཕའི་ཐཕང་

ཟབྱུང་གི་ཕདེདྷ་ན། ༢. སྡུག་ཕསྔར་གྱི་ཕདེདྷ་ན།

གིཥ་ཕཝག་ན་བྷ་ཡིདྷ་ནཡ་ཡུར་ཡང་གི་སྫོཐ་

༣. རབྷ་གྱི་ཕདེདྷ་ན། ༤. ཟགོག་ནའི་ཕདེདྷ་ན་

ལཱིགཥ་ཀྱི་ངོཥ་དྷཥ་གྲུཕ་ན་དེ་ཕདེདྷ་ནཡ་གྲུཕ་ནའི་

ཕཞི། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་

ཙཐ་ཡིདྷ། ཡང་གི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཀྱིཥ་གྲུཕ་ན་ཐང་།

ཡུར་ཛྷ་ཡ་ཌྷ་སི་ལཱི་ཕདེདྷ་ན་ཕཞིའི་ཆོཥ་ཟཁོཡ་

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ན། ཡང་ངོཥ་དྷཥ་གྲུཕ་ན།

ཕསྐོཡ་གདྷང་ནུག

འང་ཐག་ནཡ་གྲུཕ་ན། ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ནཡ་གྲུཕ་ན། དེ་

ཕདེདྷ་ནཡ་བྷ་གྲུཕ། /རྡེདྷ་ནཡ་བྷ་གྲུཕ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ)

ཁོ་དྷ་ཉིཐ་དུ་གྲུཕ་ན་ཥྫོགཥ་ཐྫོདྷ་གཅིག་མིང་གི་རྣབྷ་

ཆོཥ་ཚུ་ཡང་གི་ངོ་ཕྫོ་ལཱི་གྲུཕ་སྟེ་མེཐ་མི། (ཐཔེ)

གྲངཥ་ཨིདྷ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཆོཥ་ག་ཡ་ཕདེདྷ་ནཡ་བྷ་གྲུཕ་སྦེ་

ཕདེདྷ་གཉིཥ། /རྡེདྷ་རྙིའི/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. སྣང་ཚུར་

གསུངཥ་ནུག

ཀུདྷ་རྫོཕ་ཕདེདྷ་ན་ཐང་། ༢. གདྷཥ་ཚུར་ཐྫོདྷ་

ཕདེདྷ་ན་གཞང༌། /རྡེདྷ་ན་གཞང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཐབྷ་ཕདེདྷ་ན། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

(རྫོང) ཕདེདྷ་ཁུངཥ་གཞང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕདེདྷ་ན་

ཕདེདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་རྟྫོགཥ་ཐགོ།

གཞང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཕདེདྷ་ན་

ཕདེདྷ་གཎབྷ། /རྡེདྷ་ཎབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲང་ནྫོའི་

གཞང་ཞིག

གཎབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཕདེདྷ་

ཕདེདྷ་ཐནང༌། /རྡེདྷ་ནང/ (མིང) (ཆོཥ) ངོ་བྷ་ཨིདྷ་

གཎབྷ་སཕ་ཐགོ།

ཟེཡ་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཟཚྫོབྷཥ་ཐནང་ཐང་ ཐནང་

ཕདེདྷ་སྟྫོང་། /རྡེདྷ་ཎྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཏབྷཥ་

ནྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་

ཅཐ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྷ་གྲུཕ་མི།

ཥཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་ ཕདེདྷ་ཐནང་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
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ཕདེདྷ་ཚིག /རྡེདྷ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) ངོ་བྷ་ག་ཨིདྷ་མི་

ཐཀཡ་དྷག་གི་སྐོཡ་རཥ་ས་གོ་ཐགོ་ནཥ།

སཕ།

ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཕདེདྷ་ཞེདྷ་

གི་ཚིག (ཐཔེ) ཕདེདྷ་ཚིག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་བྫོ་བྷ་

ཕདེདྷ་ཞེདྷ། /རྡེདྷ་ཞེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་ཨིདྷ་

ཕདེདྷ་ཚིག་ ཕཐཡ། /རྡེདྷ་ཚིའི་རཡ/ (བ)

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྡུག་ཕསྔར་ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་ཕཐཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཕདེདྷ་ཕཞི་རྣབྷ་ན་ཕཅུ་དྲུག /རྡེདྷ་ཕཞི་རྣབྷ་ན་ཅུ་གྲུའུ/

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་གོངབྷ་གི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕདེདྷ་ཚིག་

(མིང) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་ཕཞི་རུ་རུ་ལཱི་རྣབྷ་ན་ཕཞི་རུ་

ཕཐཡ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐབྱེཛྷ་ཐ་ཕཅུ་དྲུག་འྫོཐ་མི་ལཱི་གོ། (ཁ) དེ་ཚུ་འང་ ༡.

ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ། /རྡེདྷ་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ངོ་བྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་

སྡུག་ཕསྔར་ཕདེདྷ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཕཞི་ཐང་། ༢.

བྷདྷྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཏག་རིང་གི་གཎབྷ་ལཱི་ཕདེདྷ་

ཀུདྷ་ཟབྱུང་ཕདེདྷ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཕཞི། ༣. ཟགོག་

ཟཛིདྷ་མེཐ།

ནའི་ཕདེདྷ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཕཞི། ༤. རབྷ་གྱི་ཕདེདྷ་

ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་རུ། /རྡེདྷ་རྫིདྷ་རུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ནའི་རྣབྷ་ན་ཕཞི་ཕཅཥ་ཕཅུ་དྲུག་ཨིདྷ།

(རྫོང) ངོ་བྷ་ཨིདྷ་ནའི་ཡིཐ་ཆེཥ་སྐྱེ་ནི། (ཁ) ཕདེདྷ་

ཕདེཛྷ། /རྡེའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕདེ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟཛིདྷ་རུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱིཥ་སཕ་

ཕདེཛྷ་ཡང་གིཥ་ཕཞྫོདྷ་ག་ཕཞྫོ་ཨིདྷ།

ཙཐ་ཅིག་ལཱི་ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་རུ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕདེཡ་གཤེགཥ། /རྡེཡ་ཤེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེ་ཕཡ་

ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་ལྷདྷ་སྐྱེཥ། /རྡེདྷ་རྫིདྷ་ལྷེདྷ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཤེགཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཏྫོག་བྷ་མེཐ་ན་རཥ་ གཅིག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི ཕདེདྷ་

ཕཐྫོ་ཕ། /རྫོ་ཛྷ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཐཡ་ནི་

ནཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གྲུཕ་

ཐང་། ཟཕེར་ནི། རྒྱཥ་ནི། (ཐཔེ) དེང་ཥང་གི་དུཥ་

བྷཏཟ་གིཥ་བྫོ་ཕསྒྱུཡ་ཐང་ བྷ་ཕསྒྱུཡ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་

ཟདི་ སྙིགཥ་བྷ་ལྔ་ཕཐྫོ་ཕའི་དུཥ་ཨིདྷ།

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ། (ཐཔེ) ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་ལྷདྷ་

ཕཐྫོག་གཎཐ། /རྫོག་ཏེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྫོ་གཎཐ་

སྐྱེཥ་ཟདི་ཟཁོཡ་ཕཡ་སྐྱེ་ཕའི་རྒྱུ་ངོ་བྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཥའི་དྷྫོཡ། (ཁ) རྒྱུ་ཅ་ར། ཁྱིབྷ་ཐང་ཥ་གཞི་ར་

ཕདེདྷ་རྫུདྷ། /རྡེདྷ་རྫུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཨིདྷ་ནའི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ བུ་གཞིའི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་

ཕདེདྷ་ན་ཐང་མེདྷ་ནའི་རྫུདྷ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ལཱི་ཕཐྫོག་གཎཐ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲང་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་

/རྫོག་ཏེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བུ་རྫོདྷ་གྱི་གཎཟ་བྷ། (ཐཔེ)

ཕདེདྷ་རྫུདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེཛྷ་ཨིདྷ།

བུ་རྫོདྷ་ལུདྷབྷ་ཐ་ ཕཐྫོག་གཎཐ་ཥ་ཐང་ཁྱིབྷ་ཚུ་

ཨིདྷབྷ་ཐང་མེདྷ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ། (ཐཔེ) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་

བྷཐང་ནུཕ་ཅིག་ཡ། /རང་ནུཕ་ཅི་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་མ་

ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ཐཀཡ་དྷག /རྡེདྷ་རྫུདྷ་ཀཡ་དྷཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནཥ།
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ཕྱི་རཱི་ཅིག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་བྷཐང་ནུཕ་

བྷཐངཥ་པྫོག་ན། /རང་པྫོ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

བྷཐང་ནུཕ་བྷྫོ། /རང་ནུཕ་བྷྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་

བྷཐངཥ་ཟཕྲྫོག་ན། /རང་ཋོག་ན/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

ཅིག་ཡ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཡི།

ཟྫོཐ་པྫོག་ནི།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་བྷཐང་ནུཕ་བྷྫོ་གཉིཐ་རྫོག་བྷ་

ཕཀྱག་བྷཥ་ཕཅུག་ནི།

ཕཏུཕ།

བྷཐངབྷ་ཕྱི་རཱི། /རངབྷ་ཕྱི་རཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་

བྷཐང་ཝག /རང་ཝཟ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་རྫོ་ངོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་བྷཐངབྷ་ཕྱི་རཱི་ཝག་ཡང་ར་བྷ་

༡ བྷ་ཥྫོང་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷའི་དུཥ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག

ཚུགཥ།

(ཐཔེ) བྷཐང་ཝག་ང་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཥྫོང་ཡི།

བྷཐཟ། /ར/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཙཡ་ཐང་ལྕགཥ་ར་

བྷཐང་སུབྷ། /རང་སུབྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ བྷགུ་རཥ་ལྫོང་ཕཞྫོ་སྟེ་ དེའི་ཟྫོག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཐང་སུབྷ་ར་ཕའི་རྨི་ རབྷ་དྷང།

རཥ་སྒྲོ་ཕཀར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྷཇུག་རཥ་བྷཐཟ་

བྷཐངཥ། /རང/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་ཐང་ཕཀྱག

ལྕགཥ་ཕརཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་

(ཁ) ཉི་བྷའི་བྷཐངཥ།ཙྫོདྷ་གྱི་བྷཐངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཅིདྷ་ ལ་ཕཐཟ་ནི་ཐང་ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནི་གི་རག་

(ཐཔེ) རྨ་ བའི་བྷཐངཥ་སྒྲོ་ལུགཥ་ནཥ།

ཆ་ཅིག་ཨིདྷ། ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་རྩེཐབྷྫོ་

བྷཐངཥ་ཕཀྲ་ཕ། /རང་ཉ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

སྦེ་རྩེཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ག་

ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོ་ནི།

ཏེ་ལཱི་འང་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ།

བྷཐངཥ་ཕཀྲག /རང་ཉཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག

/ར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ནའི་དྷང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྷཐངཥ་ཅདྷབྷ། /རང་ཅེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་

(ཐཔེ) ལཱིང་ནའི་བྷཐཟ་ལཱི་་ཕཟུང་ནཡ་བྷ་ཥྫོང།

ཅདྷབྷ་ཅིག་ཉོ་ནུག

ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཁ་གཡུཥ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་ལཱི་སྫོག་

ཙཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཐཀྱི་ཡ་བྷཐངཥ་

བྷཐཟ་ཁ། /ར་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཕཎང་ཥའི་ཁ་

བྷཐངཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རང་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

ནི་མི་ཟྫོང།

ཙ་དྲགཥ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་ཟདི་བྷཐངཥ་ཆེ་

བྷཐཟ་ཁ་ཕཞང། /ར་ཁ་ཕཞང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

བྷཐཟ་རྩེཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

བྷཐངཥ་ཏྫོདྷ། /རང་ཏྫོཥདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་བྷཐཟ་ཁ་ཕཞང་བྷཥ།

ཕཀྱག་ཐང་ཟྫོཐ་ལཡ་ནི། (ཁ) བྷཐངཥ་ཏྫོདྷ་ནུག

བྷཐཟ་ཁ་སྫོག /ར་ཁ་གློཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཁོ་གཝྫོདྷབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཕསྒང་བྷཐངཥ་ཏྫོདྷ་

བྷཐཟ་རྩེཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་ ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་

ནུག

རཥ་ གཅིག་གི་སྐུགཥ་ཟགྲོར་ཡདྷབྷ་ཅིག་ཁཡ་
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ཧབྷ་སྲུ་སྡེ་ཙདྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ ཕྫོགཥ་རུ་རུ་ཕཟུང་

བྷཐཟ་ལྕགཥ། /ར་ལྕཟ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐའི་བྷཇུག་

ཐཀྲོག་ནི། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་བྷཐཟ་ཁ་སྫོག་

བྷཐཟ་ལྕགཥ་རྣྫོཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཟཕཟ་གུ་ཟུག་མི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྐྱོདྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་བྷཐཟ་ཕྫོགཥ་

ལཱི་ཕརཕཥ་ནའི་ལྕགཥ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་སྐཕཥ་ བྷཐཟ་རྩེཐན་ཚུ་གི་ཙ་ཐཀྲོགཥན་

ཕཏུཕ།

ཨིདྷ།

བྷཐཟ་ཟཆབྷ། /ར་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཟཕའི་

བྷཐཟ་རྒྱང་གང༌། /ར་རྗང་གང/ (མིང) (རྫོང) ཏག་རིང་

གུ་ཕཀག་རི་པྫོགན་ཐ་རྐྱཕ་ནའི་ཟཆབྷ། (ཐཔེ)

ཐུང་ཟཐྫོབྷ་ ༡༠༠ ཐང་ ༨༠ གི་ཕཡ་དྷའི་ཙཐ་

བྷཐཟ་ཟཆབྷ་ཟདི་ཕག་ཆགཥ་ཡ་ཕཝག་ཅི།

ཅིག (ཐཔེ) ང་ཐང་ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ བྷཐཟ་

བྷཐཟ་ཐཡ། /ར་ཐཡ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་གུ་

རྒྱང་གང་འྫོཐ།

ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ། (ཁ) དེ་འང་ ཟབྱུང་ཕ་

བྷཐཟ་སྒྲོ། /ར་ཌོ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐའི་གུ་སཡ་ནི་གི་

ལྔའི་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཡ་སྣ་ལྔ་གིཥ་

སྒྲོ། (ཁ) བྷཐཟ་སྒྲོ་ལཱི་ཐཔྱི་སྒྲོ་ཐང་བྷཇུག་སྒྲོ་ཟེཡ་ཕའི་

ཕརྒྱདྷ་མི་ཐཡ་དེ་གིཥ་ ཕྱི་དྷང་སྣྫོཐ་ཕཅུཐ་ཀྱི་ཚེ་ཐང་

ཐབྱེ་ཕ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནའི་བྷཐཟ་སྒྲོ་

གའང་ཚུ་ཕཀུག་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐན་རཥ་ཚེ་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟགྱིཕ་ཀྱིཥ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཐཟ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚེ་ཕཀུག་གའང་

བྷཐཟ་ལྔ། /ར་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདུཐ་ཚུ་གིཥ་

ཕཀུག་གི་སྐཕཥ་སུ་བྷཐཟ་ཐཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སེབྷཥ་མེཐན་གཎང་ནི་གི་ཟཕྲུར་

བྷཐཟ་ཐནྫོདྷ། /ར་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་

ཟཁོཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལྔ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཁ) བྷཐཟ་ལྔ་ལཱི་

ནའི་སྐཕཥ་ བྷཐཟ་རྩེཐན་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་

ཕརྩི་སྫོར་ གཉིཥ་སྦེ་འྫོཐ། དེ་འང་ ༡. མྱྫོཥ་

མིའི་ཟགོ་ཟལཐན། (ཁ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐདྷ་ཐབྷག་

བྱེཐ། ༢. སྲེཐ་བྱེཐ། ༣. རྨྫོངཥ་བྱེཐ། ༤. སྐེབྷ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྱེཐ་ཐབྷ་རྒོཐ་བྱེཐ། ༥. ཟཆིང་བྱེཐ་ཐབྷ་ཕརྒྱར་

བྷཐཟ་བྷྫོ། /ར་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་ཐང་ཟདྲ།

བྱེཐ་ཐང་ལྔ། དེ་ལཱི་ཟཐྫོཐ་ནའི་བྷཐཟ་ལྔ་ཟེཡ་འང་

(ཐཔེ) བྷཐཟ་བྷྫོ་ཐངུར་བྷཐཟ་བྷ་རུཐ་གསེཡ་བྷཐཟ་

སཕ་ཨིདྷ།

རུཐ།།

ཕརྩི་སྫོར་ཥྫོ་ཥྫོ་ཟདི་ ༡. དྲེགཥ་བྱེཐ། ༢.

/ར་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕཞང་

རྨྫོངཥ་བྱེཐ། ༣. ཀུདྷ་ཏུ་རྨྫོངཥ་བྱེཐ། ༤. ཀུདྷ་

ངདྷ་གྱི་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕའི་བྷྫོ་ཕྱྭ། (ཐཔེ) བབྷ་

ཐང་ལྔ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ལྔ་པྫོག་ན་ཅིདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ཕཡ་

བྷཐཟ་རྩེཐ། /ར་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐའི་རྩེཐབྷྫོ།

ཕརྒྱར་ཕཡ་བྱེཐ་ན། ༥. ཀུདྷ་སེབྷཥ་ནཡ་བྱེཐ་ན་

གིཥ་བྷཐཟ་བྷྫོ་ཕཎཕ་དེཥ།

ཆཐ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) བྷཐཟ་རྩེཐ་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྒྱར་
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འྫོངཥ་རྩེཐབྷྫོ་ཨིདྷ།

/ར་འ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

བྷཐཟ་རྩེཐན། /ར་ཙེན/ (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྐྱཕ་མི།

ཟཕའི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐཟ་གི་

བྷཐཟ་རྩེཐན་དྲག་ལྫོཥ། /ར་ཙེན་དྲཟ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུདྷ་གྱི་ཥ་ཁཡ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ཚུགཥ་མི་ལཱི་གོ། (ཁ)

(ཐཔེ) བྷཐཟ་རྩེཐན་ཚུ་ཏང་དྷང་སྫོཐ་ནུག

ཕཡ་ཏག་ཟདི་ ཟཕཟ་ཁ་རཥ་ བྷཐཟ་ཙཐ་གང་

བྷཐཟ་རྐྱཕ་མི་ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་

སྐུགཥ་ཕརྩི་ནི་ཟཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་བྷཐཟ་འ་གིཥ་སྐུགཥ་

བྷཐཟ་རྩེཐན་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་གཥྫོར་ཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

གང་ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཟཕར་རི་བྷ་

ཟདུག

རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་བྷཐཟ་འ་གིཥ་སྐུགཥ་གང་ཟཏྫོཕ།

བྷཐཟ་ཙ། /ར་ཙ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/) (རྫོང) བྷཐཟ་

བྷཐཟ་འཕ། /ར་འཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཆུ་

རྐྱཕ་ཐ་ཕཀག་རི་ཐང་བྷཐཟ་འ་ལུ་ལ་པྫོག་ནི། (ཁ)

ཟགྱོ་ཥའི་ཛྷ། དེ་ལཱི་གདྷབྷ་གཞཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་

བྷཐཟ་ཙ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་

ཨིདྷ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཐཟ་འཕ་ཐང་། ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་

སྐཕཥ་ལཱི་བྷཐཟ་ཙ་ནི་མེཐདྷ་ཁུངཥ་མེཐ།

གྱི་བྷཐཟ་འཕ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་

བྷཐཟ་ཙ་ཐནག /ར་ཙ་ནཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར/)

ཟགྱིཕ་ཀྱི་བྷཐཟ་འཕ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

(རྫོང) བྷཐཟ་ཙ་གཎཐ་ནི། (ཐཔེ) སྐུགཥ་ཟཏྫོཕ་

བྷཐཟ་ཡིག /ར་ཡིའི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཥ་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཐཟ་ཙ་ཐནག་སྟེ་རྐྱཕ་ཐགོ།

གདྷཥ་ཀྱི་སྲིཐ་གཞུང་གི་ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་གིཥ་མི་སེཡ་

བྷཐཟ་ཙཐ། /ར་ཚེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་རིང་ཐུང་

ཚུ་ལཱི་ཁྲར་ཐང་འུཡ་ལཱ་སྐུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཡཥ་

གི་ཙཐ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཙཐ་ཟདི་བྷཏྫོ་ཕཞི་ཨིདྷ་

ཐབྷཡནྫོ་གུ་ཡི་གུ་བྲིཥ་ཏེ་བྷཐཟ་གུ་ཕཎགཥ་ཏེ་

བྷཥ།

ཕཎང་མི་ཅིག

བྷཐཟ་ཙཐ་བྷ། /ར་ཚེཥ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་རིང་

/ར་ཡིའི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷཐའི་ཐབྱིཕཥ་ཐང་ཟདྲ་

ཐུང་བྷཐཟ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་

ཕའི་ལུགཥ་སཡ་གྱི་ཡི་གུ་ཅིག

བྷཐཟ་གཞུ། /ར་གཞུ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་ཐང་གཞུ་

ཐང་ཟདྲ།

ཕུའི་ཐཔེ་ཆ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་བྷཐཟ་ཙཐ་བྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཐཟ་གའཕ། /ར་གའཕ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་འཕ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་

བྷཐཟ་ཕལཐ། /ར་ཤེཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐའི་ཟབྱུང་

ནཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་བྷཐཟ་གཞུ་ཟཕག་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཁུངཥ་ཐང་ཐགོཥ་ན་ཚུ་གི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་

བྷཐཟ་འ། /ར་འ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཆ་སྦེ་མེདྷ་

ཕལཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ བྷཐཟ་

ནཡ་འ་གཅིག་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་འ་གཅིག་ལཱི་

ཕལཐ་རྐྱཕ་མི་ཁུངཥ་ཆོཐན་ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

གོང་ ༢༥༠ ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷདུང༌། /རྡུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནི་གི་རག་
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ཆ་ཀྲིང་ཀ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཐེག་ན་བྷཐཟ་

བྷདུདྷ་ཕསྐྱེཐ། /རྡུཥདྷ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་

བྷདུང་ཐུང༌། /རྡུང་ཐུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཀྲིང་ཀ་ཐུང་ཀུ།

ཅིག (ཐཔེ) བྷདུདྷ་སྐྱེཐ་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཐག་སྐྱེཐ་ཀྱི་

ཐང། །བྷདུང་ཐེག་ན་བྷདུང།

བྷདུདྷ་གྱི་དྷབྷ་བྷཁཡ་ལྷའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྒོབྷ་ནི་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་བྷདུང་ཐུང་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ལྷའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ཐིབྷ་ཟྫོང།

བྷདུང་ཐཡ། /རྡུང་ཐཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀྲིང་ཀའི་གུ་

བྷདུདྷ་གྲར། /རྡུཥདྷ་གྲེར/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོགཥ་

ཟཕཡ་ཕའི་ཐཡ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་བྷདུང་ཐཡ་

ཐབྷངཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁ་རཥ་པཡ་འྫོཐ་ནའི་གྱར། (ཐཔེ)

ཟཕཡ་ཏེ་ཐབྷག་ལཱི་ཟགྱོ་དེཥ།

བྷདུདྷ་གྲར་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཕཞུགཥ་ནུག

བྷདུང་རྩེ་གསུབྷ། /རྡུང་ཙེ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཙྫོདྷ་ཆ་

བྷདུདྷ་ཟུཡ། /རྡུཥདྷ་ཟུཡ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཕྫོགཥ་

ཀྲིང་ཀ་ཁ་གསུབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་

ཀྱི་ཟུཡ། (ཐཔེ) གོ་གི་བྷདུདྷ་ཟུཡ་ཕྲང་སྟེ་བྷ་ཕཙེབྷཥ་

ནཡ་ ཐབྷག་མི་ཚུ་ག་ཡ་ བྷདུང་རྩེ་གསུབྷ་ཡ་ཥག་

ནཥ།

ཥཡ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

བྷདུདྷ་རབྷ། /རྡུཥདྷ་རབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་ཁའི་

བྷདུཐ་ན། /རྡུཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) བྷདུཐ་ཕུཐ་ཐང་

རབྷ། (ཐཔེ) བྷདུདྷ་རབྷ་ཕཥར་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲ། (ཁ) རྒྱར་ལབྷཥ་གསེཡ་གྱི་གཟ་

/རྡུཥདྷ་རབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) དྷངཥ་ན་རཥ་པཡ་གྱི་

ཤིང༌། །ཆོཥ་ལབྷཥ་ཐཡ་གྱི་བྷདུཐ་ ཕུཐ།། ཟེཡ་ཐྫོ་

མི་ཚེའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཕུགཥ་ཀྱི་བྷདུདྷ་རབྷ་གཞང་

བྷདུཐ་ཕུཐ། /རྡུཥ་ཕུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏགན་ཐང་།

བྷདུདྷ་ལྫོག /རྡུཥདྷ་ལྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྫོག་ལུཕ་

ཕཟུབྷ།

ཐགོ་ནཥ།

སྐུཐན། ཐཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ གཅིག་གི་དྷང་དྷ་

གཅིག་ལཱི་གཐྫོང་ལྫོག་ཐང་རྒྱཕ་ལྫོག་གཉིཥ་འྫོཐ་

གཅིག་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཅིང་ནི་ཅིག (ཁ) རག་ན་གིཥ་

ནའི་གཐྫོང་ལྫོག (ཁ) དེ་ལཱི་གཐྫོང་ལག
ྫོ ་ཟེཡ་འང་སཕ་

སྐུཐན་བྷདུཐ་ཕུཐ་ཕཎཕ་ནི། ཐབྷ་ཚིག་ཐཡ་གྱི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥཡ་ལྫོག་ཚུ་དྷང་ གདྷཥ་ཚུར་

བྷདུཐ་ཕུཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྐུཐན་བྷདུཐ་ཕུཐ་

ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ག་ཡ་བྷདུདྷ་ལྫོག་དྷང་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་

བྷ་ཕཎཕ་ནཥ།

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

བྷདུདྷ། /རྡུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་ཁ་ཟེཡ་ཕའི་

བྷདུདྷ་ཥ། /རྡུཥདྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གཐྫོང་ཁ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ། ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་བྷདུདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བ་བྷའི་བྷདུདྷ་ཥ། ཐནྫོདྷ་གྱི་

རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷདུདྷ་གྱི་

བྷདུདྷ་ཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་དྷངཥ་ན་བབྷ་གི་

དྷབྷ་བྷཁཡ་ཟཇཟ་ཟྫོཐ་ཀྱི་སྦུག་ལཱི་ཨྫོདྷ་གུ་རཱི་

བྷདུདྷ་ཥ་ལཱི་ཕཅཡ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཞུགཥ་ནུག

བྷདེའུ། /རྡེའུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) བྷཐཟ་ལྕགཥ། (ཐཔེ)
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བྷཐའི་བྷདེའུ་ཏྫོདྷ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

(ཆོཥ) ཐནར་བྷགོདྷ་ཟཔགཥ་ན་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཐང་

རྒྱར་སཥ་ཞི་ཕ་ལྷ་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

/རྡེའུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཐནའི་ཕསཕ་བའི་སྫོཐ་ན་གམྫོ་ཕྫོ་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང་།

ཀྲོཕ་བྷཐའི་དྷང་དྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནིའི་ལྕགཥ་

(ཐཔེ) བྷཐྫོ་ཀུདྷ་རཥ་ཕཏུཥ་ན་རཥ་བང་ཆུཕ་

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཥ་རཥ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ)

སེབྷཥ་ཐནའི་རྣབྷ་གཝག་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཀྲོབྷ་བྷཐའི་བྷདེའུ་རྩེཐབྷྫོ་བྷ་རྩེ།

བྷཐྫོ་ཁབྷཥ། /རྫོ་ཁབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཧབྷ་བྷཐྫོ་

/རྡེའུ/ ༣. (མིང) (རྫོང) སྒོ་ཟཐཕ་ཀྱི་བྷདེའུ། (ཐཔེ)

ཐང་ཁབྷཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྒོ་ཕཅཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷདེའུ་རྐྱཕ།

(ཐཔེ) བྷཐྫོ་ཁབྷཥ་ལཱི་ཕལར་ཕཡ་བྷ་ལྷྫོཐ།

/རྡེའུ/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟགྲིགཥ་ཁབྷཥ་སྒྲིག་ནི་

བྷཐྫོ་ཁབྷཥ་སྒང་དྲུག /རྫོ་ཁབྷ་རྒང་དྲུའུ/ (མིང) (ཆོཥ)

གི་བྷདེའུ། (ཐཔེ) ཟགྲིགཥ་ཁབྷཥ་ཀྱི་བྷདེའུ་སྒྲིང་

སཐ་བྷཐྫོ་ཁབྷཥ་སྒང་དྲུག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཐྫོ་

སྒྲི་སྦེ་བྷཐུཐན་ཐགོ།

ཁབྷཥ་སྒང་དྲུག་ཟདི་ཕྫོཐ་ལཱི་ཨིདྷ།

བྷཐྫོ། /རྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གསུང་

བྷཐྫོ་རྒྱུཐ། /རྫོ་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐྫོ་ཐང་སྔགཥ་

བྷཐྫོ་ཐང་སྔགཥ་གཉིཥ་རཥ་གཅིག (ཁ) ཥངཥ་

ཀྱི་གཞུང་། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཕལ་ཕ་ཚུ་བྷཐྫོ་རྒྱུཐ་ཀྱི་

རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་དྲི་ཕ་དྲིཥ་རདྷ་

དྷང་ལཱི་གསུངཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཚུར་ལཱི་བྷཚཐ་མི་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་

བྷཐྫོ་སྔགཥ། /རྫོ་རྔཟ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐྫོ་ཐང་སྔགཥ་

བྷཐྫོའི་སྡེ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་

གཉིཥ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷང་ནའི་

བྷཐྫོ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ན་ཅིདྷ་ཕསྐར་ན་གྲངཥ་མེཐ་གསུབྷ་

བྷཐྫོ་སྔགཥ་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ག་ཡ་རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐན་

གྱི་རིང་ཙྫོགཥ་ཕཥག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

/རྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

བྷཐྫོ་སྡེ། /རྫོ་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྗོཐ་བ་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་

ཕསྡུཥ་ཏེ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངཥ་བྷཐྫོ་མབྷ་ཞིག་

གྱི་ཕསཕ་ན་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཆོཥ། (ཁ) སྡེ་སྣྫོཐ་

ཕལཐ་དྷ་མི་ལུགཥ་ཥབྷ།

གསུབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་བྷཐྫོ་སྡེའི་སྡེ་སྣྫོཐ། (ཐཔེ) ཐགེ་

/རྫོ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་རྒྱ་གྲབྷ། (ཁ) རབྷ་

སྫོང་གཅིག་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གསུང་བྷཐྫོ་སྡེ་ལྷཕ་

གསུབྷ་བྷཐྫོ་ཕཞི་བྷཐྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་

དེཥ།

གསུབྷ་ཕསྡུཥ་ནའི་བྷཐྫོ་ར་ཥྫོང།།

བྷཐྫོ་སྡེ་རྒྱདྷ། /རྫོ་རྡེ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྗེ་ཕཙུདྷ་

/རྫོ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ནའི་བྷཐཟ། (ཐཔེ) ལཱིང་

བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ་གིཥ་ཟཔགཥ་ན་ཏྫོགཥ་མེཐ་ལཱི་

ནའི་བྷཐྫོ་རཥ་སྟག་ངཡ་དེཥ།

གསུངཥ་ནའི་བབྷཥ་ཆོཥ་སྡེ་ལྔ་རཥ་ལུའུ་ཉེཡ་

བྷཐྫོ་ཀུདྷ་རཥ་ཕཏུཥ་ན། /རྫོ་ཀུཥདྷ་ལུ་ཏུཥ་ན/ (མིང)
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གཅིག་ཟཕཐ་མི་གཞུང་ཆེདྷ་ཕཅུ་གསུབྷ་རཥ་གཅིག

གཉིཥ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་བྷཐྫོའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ། (ཁ)

ནྫོ་གིཥ་གསུངཥ་གསུངཥབྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་བྷཐྫོ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐེག་ན་ཐང་

(ཐཔེ) བྷཐྫོ་སྡེ་རྒྱདྷ་ཟདི་རྒྱར་ཙཕ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་

དེ་ལཱི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐེག་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

བྷཐྫོ་སྡེ་ན། /རྫོ་རྡེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

སྔགཥ་རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞི་གསུངཥ་ཡི།

ཕཀཟ་ ཟདུར་ཕ། བྷཐྫོ་སྡེ། བྷངོདྷ་ན་གསུབྷ་གྱི་

བྷཐྫོ་ཟཛིདྷ།

དྷང་རཥ་བྷཐྫོ་སྡེའི་སྡེ་སྣྫོཐ་རཥ་ག་ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་

/རྫོ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) དྲག་ནྫོའི་

ཐབྷག་སྡེ་གི་གོ་ཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐྫོ་ཟཛིདྷ་

སྦེ་ སེབྷཥ་ཐང་གཟུགཥ་གཉིཥནྫོ་ཆ་ཡ་ཕདེདྷ་ན་

གྱི་ལག་རཥ་གུང་བྫོདྷ་ཨིདྷ།

སྦེ་ཁཥ་ལུདྷ་མི་ཐེག་ཐབྷདྷ་གྱི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཟཛིདྷ་

/རྫོ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕྱེངབྷ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཕསྐོཡ་ཡ་

མི་ཅིག (ཁ) བྷཐྫོ་སྡེ་ན་ལཱི་ བྷངོདྷ་ན་རཥ་ག་

རྐྱཕ་ཞིདྷ་དྷ་ཕརྒྱ་ཐང་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ལཱི་ལྷྫོཐ་

གམྫོ་ཕྫོ་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཁཥ་ལུདྷ་མི་གཉིཥ་

ཕགྱང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ བྷཐྫོ་ཟཛིདྷ་རྩ་ཕ་རཥ་རྫོག་

ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཁཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཐང།

ནའི་བྷཇུག་གི་ཕྱེངབྷ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) གཟུང་སྔགཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཐྫོ་སྡེ་ན་ཟདི་རྒྱ་གཡ་གྱི་དྷང་ཆོཥ་

ཐགོ།

ཟཕཐ་མི་སྡེ་ཙདྷ་ཕཞི་གི་དྷང་དྷ་རཥ་གཉིཥ་ན་ཟདི་

བྷཐྫོག /རྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙྫོདྷ་ཐང་ཙྫོཥ་གཞིའི་

ཨིདྷ།

ཕཀྱག་སྤྱིཡ་ཕཎང། (ཁ) སྡེཕ་ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ་ཟདི་ཁ་

བྷཐྫོ་སྡེ་སྨྲ་ཕ། /རྫོ་རྡེ་རྨ་ ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐྫོ་སྡེ་ན་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཐྫོག་རྐྱང་ཐང་ཁ་མེཐ་ཥཡ་བྷཐྫོག་

ཐང་ཟདྲ།

ཟེཡ་བྲི་ཐགོ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་གི་བྷཐྫོག་ལུགཥ་ནཥ།

བྷཐྫོ་སྡེའི་རྒྱདྷ། /རྫོ་རྡེའི་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐྫོ་སྡེ་

བྷཐྫོག་བྷཥ་ན། /རྫོཟྫོ་བྷ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

རྒྱདྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) ཕཀྱག་ཟགྲིཕ་ནི། (ཁ) བྷཐྫོག་བྷཥ་

བྷཐྫོ་བྷང༌། /རྫོ་བྷང/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུང་ཕསྡུཥ་ཀྱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གོ་རའི་བྷཐྫོག་བྷཥ་ཥྫོ་ནུག

ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་བྷཐྫོ་བྷང་ལྷག་ཚུགཥ་ན་

བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ། /རྫོང་ཌོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་རྨ་ བའི་

ཅིདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཞི་ཚུགཥ།

གཟུགཥ་ཁ་རཥ་སྐྱེཥ་ནའི་སྒྲོ། (ཁ) སྒྲོ་གཅིག་ལཱི་ཁ་

བྷཐྫོ་མབྷ། /རྫོ་མབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉུང་སུ་ཅིག་ཟེཡ་

བྷཐྫོག་སྔོ་སེཡ་ལྗང་དྷག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྨ་ བའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་བྷཐྫོ་མབྷ་ཅིག་སཕ་

བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ་ལུགཥ་མི་ལུགཥ།

གེ།

བྷཐྫོབྷཥ།

བྷཐྫོ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐེག་ན། /རྫོ་ཚེདྷ་ཉི་ཐེག་ན/ (མིང)

/རྫོབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) པྫོ་བྷྫོའི་བྷཙདྷ་བྷ་

གདྷཥ་ཥའི་སྒ་ཕཡ། (ཐཔེ) བྷཐྫོབྷཥ་དྲི་གིཥ་

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱི་བྷཐྫོ་ཐང་སྔགཥ་

ཟདྲེགཥ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།
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བྷཐྫོཡ་ཕསྟདྷ་ན། /རྫོཡ་ཏེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་

ཟཚྫོརཛྷ་སྦེ་བྲི་ནི། (ཁ) ཡིག་སྡེཕ་ཐག་ནི/ཐྫོ/དེཥ།

གདྷཐ་གང་རཱིང་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཡགཥ་རིབྷ་མབྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཡི་གུའི་སྡེཕ་ཧ་ཙི་ཟཐག་ཐྫོ།

ཕལཐ་ནི་ཅིག

/རཟ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་གོ་ར་ར་

བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ། /རྫོཡ་རྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱཥན་སྦེ་

ཥྫོགཥ་ནའི་དྲེག་ན་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གོ་རའི་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་

ཟཐག་ཐགོ་ས་རུ།

མེདྷ་ནཡ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཉུང་སུ་ཅིག་

དྲེག་ན་ཐག་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) གོ་རའི་དྲེག་ན་

ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།

ཟཐག་ཕག /རཟ་ཕཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐབྷ་ཐང་

བྷཐྫོཥ། /རྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གི་སྫོག་

ཟཐབྷ་ན་ལཱི་གོ། (ཁ) དེ་ལཱི་ཟཐབྷ་ཕག་ཟེཡ་འང་སཕ་

ལཱིཥ་ཐཕང་རླུང་གི་བྷ་བུ་ཐགྲ་གྲོགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཨིདྷ།

སྐུཐན་སྣ་ལྔ་ལྷགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཁྱུང་

ཟཐག་ཟབཡ། /རཟ་རྗཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཟཐབྷ་

ཙང་ཁྱུང་རྫོག་ཟེཡ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) སྒྲོར་བྷ་གཡུར་

ཟབཡ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁྱིབྷ། (ཁ) ཕཅཐ་བྷཙབྷཥ་

ཟླྫོག་གདྷངབྷ་ཐ་བྷཐྫོཥ་ཐགོ།

ཟཐག་ཟབཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། ཟདི་ལཱི་བྷཙབྷཥ་

བྷཐྫོཥ་ཆོག /རྫོཥ་ཆོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐྫོཥ་ཀྱི་བྷཆོཐ་

ཟཐབྷ་ཟབཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཟྫོང༌། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟཇབྷ་

ནའི་ཆོ་ག (ཁ) ལྷ་བྷྫོའི་བྷཐྫོཥ་ཆོག་ཕརྒྱ་ཕཞིའི་

ཥབྷ་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཟཐག་ཟབཡ་ཨིདྷ།

བྷཐྫོཥ་ཆོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་ལཱི་

ཟཐག་རཥ།

བྷཐྫོཥ་བྷཆོག་གི་ཆོ་ག་གདྷང་དེཥ།

/རཟ་རྫེཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) གཟུགཥ་ཐང་

གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་དྲེག་ན་ཟཐག་ནིའི་གླང་

བྷཐྫོཥ་རཥ། /རྫོཥ་རྫེཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐྫོཥ་ཆོག་གི་

ལུཕ། (ཁ) དེ་ལཱི་ཁྲུཥ་རཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཥག་ཐགོ་ནའི་རཥ། (ཐཔེ) བྷཐྫོཥ་དྷང་ལཱི་

ཟཐང་། /རང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཞེདྷ་ཆགཥ་ཕསྐྱེཐ་

བྷཐྫོཥ་རཥ་བླུགཥ་ཐགོ།

ནི་ཐང་འང་དྷ་ ཕརྩེ་གདུང་ཕསྐྱེཐ་ནི།

བྷཐྫོཥ་ཞྫོཡ། /རྫོཥ་ཞྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎྫོཡ་རྒྱཕ་སྦེ་

ཟཐང་ཕ། /རང་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཙཐ་རང་ནི།

ཟཔང་ནི་གི་བྷཐྫོཥ།

ཟཐངཥ་ན། /རང་ན/ (མིང) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཐང་ཕ་

ཟཐག /རཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

ཐང་ཟདྲ

གསུབྷ་གྱི་སྡིག་སྒྲིཕ་ཞི་ནི། (ཁ) སྒྲིཕ་ན་ཐག་

ཟཐཕ་ཆགཥ། /རཕ་ཆཟ/ (མིང) (ཆོཥ) གལྫོག་

ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཕག་ཟཙར་མི་ཟདི་ སྒྲིཕ་ན་

ཟཐཕ་འྫོཐ་ནའི་བ་སྤྱིཡ་ཕཎང་། (ཐཔེ) ཟཐཕ་ཆགཥ་

ཟཐག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨིདྷ།

ཆགཥ་ན་ཤིང་ཁཡ་ཆགཥ།

/རཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡི་གུའི་སྡེཕ་བྷ་

ཟཐཕ་བྷ། /རཕ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྔོ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་
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ན་ཚུ་གི་སྫོང་ནྫོ་ཐང་། ཝར་རག ཡ་ཎྫོ་ཚུ་རཥ་སྐྱེ་

གི་གོ་ར་ཚུ་ག་ཡ་ཟཐབྷ་ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྫོབྷ་ཟཐཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཟྫོང༌། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ལྷ་

རཕ་དྷང་ཟཁྱིར་ཕའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་ཆུ་དྷང་བྱིབྷ་

ཕའི་ཟཐཕ་ལུཕ་སྫོདྷབྷ་ཅིག (ཁ) ཟཐཕ་ལུཕ་ཐང༌།

ཟཐབྷ་ཆུ། /རབྷ་ཆུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་

གིཥ་མི་ཕཞེཥ།། ཟཐཕ་བྷ་དྷྫོཡ་གྱིཥ་མི་ཞ།།

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟཐཕ་བྷ་ཀོ་པི། /རཕ་བྷ་ཀོ་པི/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་

/རབྷ་ཆུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟཐབྷ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་

སྫོབྷ་སྦེ་ཟགྲིར་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཏེ་ཟྫོང་ཕའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་ཆུ་ཥ་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་

ཕམྫོ་ཕཡ་ཞ་ཕཏུཕ།

ཟཐབྷ་ན། /རབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གོང་ཎྫོག་རིར་རི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཐཕ་བྷ་ཀོ་པི་ཟདི་བྷ་

ཨིདྷ།

ཟཐཕ་ལུཕ། /ར་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་ཐང་

(ཐཔེ) ཟཐབྷ་ན་དྷང་རྐངབྷ་བྷ་ཕཙུགཥ།

ཟདྲ།

ཟཐབྷ་ན་ཕཀང། /རབྷ་ན་ཀང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཐབྷ། /རབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥ་རྫོདྷབྷ་ རྩི་ཐང་

(རྫོང) ཟཐབྷ་ཕཀང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་ལྷབྷ་ག་

ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་

ཡ་ཟཐབྷ་ན་ཕཀང་ནུག

ཐང་ཆུ་གིཥ་རབྷ་ག་ཡ་ཟཐབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཐབྷ་ན་ཁོག་ཁོ། /རབྷ་ན་ཁོཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཐབྷ་

/རབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་ཐང་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕསྣཐ་

ཁོག་ཁོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གོ་ར་ཚུ་ཟཐབྷ་ན་

ཕསྣཐ་ནའི་ཥ་རྩི་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐདྷ་ རྩིག་

ཁོག་ཁོ་ཟདུག

ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་ཟཐབྷ་ཕསྣཐ་ཐགོ།

ཟཐབྷ་ཕག /རབྷ་ཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་རྫོདྷ་གྱི་ཟཐག་

ཟཐབྷ་སྐྱེཥ། /རབྷ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ན།

མེ་ཎྫོག་ནདྨ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་གོ།

ཟཐབྷ་རྩྭ། /རབྷ་མ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐབྷ་དྷང་སྐྱེ་མི་

ཟཐབྷ་ཕཀང། /རབྷ་ཀང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གི་རྩྭ། (ཐཔེ) ཀ་ལ་ཚུ་ཟཐབྷ་རྩྭ་ཞ་དེཥ།

ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཕྱི་རཥ་ཟཐབྷ་ཐབུཡ་ནི་

ཟཐབྷ་རཕ། /རབྷ་རཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་དྷང་རཥ་ཆུ་

ཐང་འང་དྷ་ རུག་ནི། (ཁ) ལྷབྷ་ཟཐབྷ་ཕཀང་

ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟཐབྷ་ན་ལཱི་གྱུཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ངེའི་ལྷབྷ་ག་ཡ་ཟཐབྷ་ཕཀང་

རཕ་དྷང་ལཱི་བྱིབྷ་ཟྫོང་ས་རུ།

ཡི།

ཟཐབྷ་རཱི། /རབྷ་རཱི/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་

ཟཐབྷ་ཁ། /རབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གཐབྷ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

སྐྱེཥ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ བ་རྒྱུ་སྦེ་ཟཐུང་ཕཏུཕ་ནའི་སྔོ་

ཟཐབྷ་ཁོག་ཁོ། /རབྷ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅ་ར་ར་

ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ) སྤ་ཙཡ་ཐང་ཟཐབྷ་རཱི་གཉིཥ་ས་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཟཐབྷ་ཕཀང་སྟེ་འྫོཐམི། (ཐཔེ) ཁོ་

ཕསྲེཥ་ཏེ་བ་རྒྱུ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་རཱིའི་བ་རྒྱུ་
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ཞིབྷ།

སྦེ་རགན་ཟཐཡཛྷ་ཟཐཡ་ཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནཡ་དྷགཥ་ཙར་དྷང་སྫོཐ་མིའི་སེངྒེ། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་

དྷང་ཕངཥ་ཏེ་ཟབྱེར་ཟགྱོ་ནི།

ཟཐབྷ་སེང༌། /རབྷ་སེང/ (མིང) (ཆོཥ) གངཥ་ལཱི་མེདྷ་

ཟཐར། /རྡེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སེང་གཡུ་ཡར་རྒྱཥ་ནུག

ཟཐར་ཤིང༌། /རྡེའེ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ལྫོག་

ཟཐཟ་ཕ། /ར་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) བྷཙབྷཥ་རཥ་

ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཤིང༌ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཟཐར་ཐཀཡ་

ཕརྒར་ནི།

ཐང་ཟཐར་དྷག་ཟེཡ་རིགཥ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཟཐཡ། /རཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཟཐར་ཤིང་གི་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ག་ནི་ཕ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་

ཐང་གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་རག་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་སྤཡ་

བྷཏྫོང་བྷཥ།

ནི། (ཁ) ཟཐཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ང་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་སྐུ་

ཟཐར་ལྫོག /རྡེའེ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐར་ཤིང་

བྷདུདྷ་ལཱི་ཟདྲྫོགཥ་ཏེ་སྒྱིཐ་ཏག་ཡ་ཟཐཡ་ཡི།

ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་

ཟཐཡ་ཁྱོབྷ་ཁྱོབྷ། /རཟ་ཆོབྷ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཝདྷ་རཥ་ཟཐར་ལྫོག་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

གཟུགཥ་ཟཐཡ་ནི་ཐང་པཡ་ཐང་ཚུཡ་འྫོབྷ་འྫོབྷ་

ཟཐཥ་ན། /རྡེ་ན/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཏར་ཙཡ་

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆང་དྲགན་ཐ་ལཱི་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཐཥ་ནའི་རྫོ་དྷང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་བྱུང་ཡི།

གཟུགཥ་ཟཐཡ་ཁྱོབྷ་ཁྱོབྷ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཟཐཥ་ནའི་དུཥ། /རྡེ་པི་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཥྫོང་

ཟཐཡ་སྦྱིཡ་སྦྱིཡ། /རཟ་སྦྱིཡ་སྦྱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཐཡ་

ཙཡ་ཕའི་དུཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཐཥ་ནའི་དུཥ་སུ་ཥངཥ་

ཁྱོབྷ་ཁྱོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆང་དྲངབྷ་སྦེ་ཟཐུངབྷ་ཐ་

རྒྱཥ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག

ལཱི་གཟུགཥ་ཟཐཡ་སྦྱིཡ་སྦྱིཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

ཟཐཥ་ནའི་རྫོ། /རྡེའེ་པི་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཧེ་བྷའི་

ཟཐཡ་སིག་སི། /རཡ་སིའི་སི/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟདྲྫོགཥ་

རྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཐཥ་ནའི་རྫོ་ཚུ་དྷང་ལཱི་

ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་གཟུགཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གསིག་

ཆཡ་ཆུ་དུཥ་ལཱི་ཕཕཥ་ཅི།

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ང་

ཟཐཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ། /རྡེའེ་པི་ཥང་རྒེཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཐཡ་སིག་སི་ཡ་ཕཎང་ཡི།

ཧེ་བྷ་རཥ་བྫོདྷ་ཙཡ་ཕའི་ཥངཥ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) ཟཐཥ་

ཟཐཡ་ཕ། /རཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཐཡ་

ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་བྷཡ་མེ་བྷཚཐ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་

ཐང་ཟདྲ།

ཨིདྷ།

ཟཐཡཛྷ། /རའུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟཐཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཐཥ་བྷ་ཏག /རྡེ་བྷ་ཏག/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་

(ཁ) ཟཐཡ་ཕའི་མིང་བྷཏཟ་འཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་བྲི་ཏངཥ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཟེཡ་ཁབྷཥ་པྫོག་པྫོགན་ཕཟུབྷ་

ཟཐཥ་ཚིག /རྡེའེ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡཛྷ་
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སྦེ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཚིག་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟཐཥ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་གོ་ཟདི་ཁ་ལཱི་ཐགཟ་ཡ་ཐགཟ།

ཟཐཥ་རྫོ། /རྡེའེ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཐག་ཅག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཚིག་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནུག

ཟདི་ཁོ་དྷ། /རྡི་ཁོ་དྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟདི་རྐྱངབྷ་གཅིག་

གི་སྟྫོདྷ་ན་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཕལགཥ་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ)

ཟདི་ཉིཐ། /རྡི་ཉིཥ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟདི་གཅིག་པུཟབྷ་

སྟྫོདྷ་ནའི་ཟཐཥ་རྫོ་ཕརྩི་སྫོར་ཁག་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཟདི་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཐཥ་རྫོག /རྡེའེ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཙཡ་ཏེ་ཝག་

ཟདི་ལ་བུ། /རྡི་ཎ་བུ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཟདི་ཐང་ཟདྲཛྷ།

ཐག་ན་ཅིག་གི་ཤུར་ལཱི་ རྫོག་སྟེ་ཡ་ཤེཥ་ན་ཕུང་ནྫོ་

ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟདི་དྷང་ལཱི་ཡ་ཟཛུར་ཏེ་ཟྫོང་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཐཥ་

ཟདི་ལཡ། /རྡི་ཎཡ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟེཡ་

རྫོག་སྣང་ཥ་གི་རྣབྷ་ཏཡ་ཟདི་ཟཁྲུར་སི་སི་ཟདུག

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཐཥ་རྫོགབྷ། /རྡེའེ་རྫོཟྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་

ཟདི་ཟདྲ་ཕ། /རྡི་ཋ་ཛྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་

ཅིག་ཤི་ཙཡ་ཏེ་ཝག་ཐག་ན་ཅིག་གི་ཤུར་ལཱི་ རྫོག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྟེ་ཡ་ཤེཥ་ན་ཕུང་ནྫོ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཡ་ཟཛུར་ཏེ་ཟྫོང་མི་

ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ། /རྡི་ཋོ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུདྷ་བྷ་རིང་

ཅིག (ཐཔེ) ཟཐཥ་རྫོག་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཆོཥ་ཟཚྫོབྷཥ་

ནཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ་

ཀྱིཥ་ཐམྱར་ཕའི་ཁ་ཟཐེདྷ་མི་ཡུར་ལཱི་ཕསྐྱར་ནུག

ཟཕཐ་གདྷང།་

ཟདི། /རྡི/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟདི་ཚུ། /རྡི་ཚུ/ (ཙཕ) (རྫོང) ཟདི་གི་བྷང་ཚིག (ཁ) ཅ་

ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ གཝདྷ་ཐང་ཟཕཐན་ཐ་ཏག་ཉེ་སུ་

ར་ཟདི་ཚུ། མི་ཟདི་ཚུ། ལཱ་ཟདི་ཚུ། བུ་ཚུ་ཟདི་ཚུ།

ཅིག་ སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) མི་ཟདི། ཥ་ཟདི། ཤིང་

བུབྷྫོ་ཟདི་ཚུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཚུ་

ཟདི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ནཱི་པི་སི་ཟདི་ངེ་གི་ཨིདྷ།

ཁུངཥ་མིདྷ་ཟདུག

/རྡི/ ༢. (ཙཕ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་

ཟདི་ཕཟུབྷ། /རྡི་ཕཟུབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཚུངཥ་ན་

ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཡུར་གྱི་མིང་ཙཕ་ཟེཡ་

གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་སྒྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཡ་ཟཕཐ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཕ་ཅིདྷ་ལྫོ་ཟཏྫོཕ།

ཟདི་སྐཐ། /རྡི་ཀེ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟེཡ་

ཟདི་ཡ། /རྡི་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ངེཥ་ཕཟུང་ཕརྣདྷ་ནའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྒྲ། (ཁ) ཟདི་ཡ་ལུགཥ་ནཥ། ཟདི་ཡ་བ་ཕཥ། ཟདི་

ཟདི་སྐཕཥ། /རྡི་ཀཕ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དུཥ་ཟདི་ཟེཡ་

ཡ་རིངབྷྫོ་བྷཥ། ཟདི་ཡ་ཐུངབྷ་བྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

དུཥ་ཐ་ལྫོ།

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

ཟདི་ཁ། /རྡི་ཁ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཉེ་ཕའི་ཥ་ཁོངཥ་ཀྱི་

ཟདིཥ། /རྡིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདི་གིཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
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ཟདུ། /རྡུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཟདུ་ཟཚྫོབྷཥ། /རྡུ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཟདུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

ཟཙྫོགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ནཱ་ལཱི་མི་ལུ་ལ་ཟདུ་

/རྡུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟཕཐ་ནུག

སྫོ་ཐང་ཙྫོགཥ་ཕར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཝྫོ་ནི། (ཁ)

ཟདུ་ཤེཥ། /རྡུ་ཤེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་

སྫོ་ཟདུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁོ་ཡའི་ཟགོ་

ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེཥ་ཏེ་ ཕརྩི་བྷཏྫོང་སྐྱེ་ཤེཥ་

ཐནྫོདྷ་རཥ་ཙྫོགཥ་ཕར་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཟདུ་ཆེ་ཡི།

ནི་ཅིག (ཁ) གཉེདྷ་ཉེ་ཕའི་ཟདུ་ཤེཥ། ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཟདུ་ཁང༌། /རྡུ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) མི་ལུ་ལ་སྦེ་

ཟདུ་ཤེཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཟཙྫོགཥ་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟདུ་ཁང་དྷང་

/རྡུ ་ཤེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕུང་ནྫོ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ལཱི་སྐྱཕཥ་རྗེ་གིཥ་གསུང་ཆོག་གདྷང་དེཥ།

/རྡུ ་ཤེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཟདུ་བྱེཐ། /རྡུ་ཇེཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟཁོཡ་ཕའི་ཆོཥ་

དྷང་གསེཥ་ཅིག

སྤྱིཡ་ཕཎང་།

ཟདུ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ། /རྡུ་ཤེ་ཀི་ཕུང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྡུ་ཇེཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལཱ།

ཕུང་ནྫོ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ ཕཞང་ངདྷ་ཐང་ཡུར་གྱི་

/རྡུ་ཇེཥ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཁྱཐ་ནཡ་བྷ་ཕྱེཥ་ནཡ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཕཐག་ཉིཐ་

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་འང་

ཅདྷ་སེབྷཥ་ན་དུ་བྷ་སྤུངཥ་ན་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

༡. བྷ་རིག་ན། ༢. ཟདུ་བྱེཐ། ༣. རྣབྷ་ཤེཥ།

ཅིག

༤. མིང་གཟུགཥ། ༥. སྐྱེ་བྷཆེཐ། ༦. རུག་ན།

ཟདུ་ཤེཥ་ལྔ། /རྡུ་ཤེ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་

༧. ཙྫོཡ་ཕ། ༨. སྲེཐ་ན། ༩. ལུདྷ་ན། ༡༠.

ལཱིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལྔ། (ཁ) དེ་འང་ ཆོཥ་ཕལཐ་དུཥ་

སྲིཐ་ན། ༡༡. སྐྱེ་ཕ། ༡༢. རྒ་ཤི་ཕཅཥ་ཨིདྷ།

ཀྱི་ཟདུ་ཤེཥ་ལྔ་འང། ༡. ཡང་ར་སདྷ་ན་ཐང་། ༢.

/རྡུ་ཇེཥ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) ཕུང་ནྫོ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་

ཆོཥ་ར་སདྷ། ༣. དྷ་ན་ནྫོ་ར་དྷཐ་ན། ༤. དེ་

ཅིག (ཁ) ཕུང་ནྫོ་ལྔ་འང་ ༡. གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ།

ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན་ར་སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན། ༥. ཆོཥ་

༢. ཙྫོཡ་ཕའི་ཕུང་ནྫོ། ༣. ཟདུ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ། ༤.

ཀྱི་ཚུར་ར་ཡུདྷ་རིང་དུ་གདྷཥ་ན་ཕཅཥ་ཀྱི་ཟདུ་

ཟདུ་བྱེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ། ༥. རྣབྷ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ་

ཤེཥ་ཕསྐྱེཐ་ན།

ཕཅཥ་ཨིདྷ།

ཟདུ་ཤེཥ་གཉིཥ། /རྡུ་ཤེ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) ༡. ཐྫོདྷ་

ཟདུ་བྱེཐ་ན། /རྡུ་ཇེཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་མི།

ལཱི་བྷཙདྷ་བྷཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཟདུ་ཤེཥ་ཐང་། ༢. ཏ་

ཟདུ་ཟཛི། /རྡུ་རྫི/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་

སྙཐ་ལཱི་བྷཙདྷ་བྷཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཟདུ་ཤེཥ་གཉིཥ།

སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ཁོབྷ་བྷ་ཁོབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག

ཟདུ་ཤེཥ་མེཐ་ཟདུ་ཤེཥ་མེཐ་མིདྷ་གྱི་སྐྱེ་བྷཆེཐ། /རྡུ་

667

668
ཤེ་མེ་རྡུ ་ཤེ་མེ་མིདྷ་གི་ཀེབྷ་ཆེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟདུ་ཤེཥ་

ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟདི་ཁོ་ལཱི་ཟདུག

ཡགཥ་ན་མེཐན་ཨིདྷ་རཱིང་ ཟདུ་ཤེཥ་ཕྲ་ཕ་འྫོཐ་

ཟདུཐ། /རྡུཥ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྒོ་གསུབྷ་གྱི་སྒོ་

ནའི་ལྷ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ གཟུགཥ་མེཐ་སྐྱེ་བྷཆེཐ་

རཥ་གུཥ་ནི།

མུ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ། ཅི་འང་མེཐ་ཐྫོ་སྙབྷ་དུ་

ཟདུདྷ་ན། /རྡུཥདྷ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རུ་ཕ་ཐང་།

སེབྷཥ་ནའི་ཟདུ་ཤེཥ་ དེ་འང་ དྷཐ་ཐང་ཟུག་རྔུ་

ཟཐྫོཐ་ན། སྫོདྷ་རབྷ། (ཁ) དེ་འང་ སེབྷཥ་ཀྱི་

ལ་བུ་ཡིདྷ་ནཥ་སྤང་ངོ་ཞེཥ་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་ཕྲཡ་ཕཀག་དྷཥ་

ཟདུདྷ་ན། བྫོའི་ཐམིགཥ་གཎཐ།

ཟདུ་ཤེཥ་ཡགཥ་ན་མེཐ་ཅིང་། ཟདུ་ཤེཥ་དེ་གཎདྷ་

/རྡུཥདྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྫོ་ཕ་ཐང་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ།

མེཐ་ནཡ་གྱུཡ་དྷ་འང་མི་རཱིང་ངོ་སྙབྷ་དྷཥ་ཟདུ་ཤེཥ་

ཟདུདྷ་ཥ། /རྡུཥདྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་

གདྷཥ་ནཟྫོ།།

ཟདུབྷ་ཟགྲིག /རྡུབྷ་ཌིའི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་ཁ་ཐང་

ཤིདྷ་ཏུ་ཕྲ་ཕ་མེཐ་ན་མིདྷ་ན་སྟེ་སྲིཐ་ནའི་རྩེ་བྷྫོ་ར་

ཥའི་ཡུར།

ཟདུ་ཤེཥ་མེཐ་ཟདུ་ཤེཥ་མེཐ་མིདྷ་གྱི་ལྷ། /རྡུ་ཤེ་མེ་རྡུ་
ཤེ་མེཐ་མིདྷ་གྱི་ལྷ/ (མིང)

བྷཐུདྷ་རབྷ།

(ཆོཥ) གཟུགཥ་མེཐ་ཀྱི་ཁབྷཥ་

ཟདུབྷ། /རྡུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) བྷཐུདྷ་ནི་ཐང།

འྫོཐ་མིདྷ་མེཐ་མིདྷ་གྱི་གདྷཥ་སུ་སྐྱེཥ་ནའི་ལྷ།

ཟགྲིག་ནི།

ཟདུ་ཤེཥ་མེཐ་ནའི་སྙོབྷཥ་ཟཇུག /རྡུ་ཤེ་མེ་པི་རྙོབྷ་རྗུའུ/

ཟདུབྷ་ན། /རྡུབྷ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟདུབྷ་ཐང་

(མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཐང་བྲར་ར་

ཟདྲ།

ཁབྷཥ་གོང་བྷའི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཐང་བྷ་བྲར་ཕ་ཞིག་

ཟདུབྷཥ། /རྡུབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟདུབྷ་ཐང་

གིཥ་ཡིཐ་ར་བྱེཐ་ནའི་སྒོ་དྷཥ་སེབྷཥ་སེབྷཥ་བྱུང་

ཟདྲ།

རྒྱུདྷ་ཕརྟདྷ་ན་བྷ་ཡིདྷ་ན་ཟཇུག་ཤེཥ་དྲུག་ནྫོ་རྣབྷཥ་

ཟདུཡ་ཕ། /རྡུཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

གདྷཥ་སྐཕཥ་སུ་ཟགོག་ནཡ་བྱེཐ་ན་ལྡདྷ་མིདྷ་ཟདུ་

བྷགྱོགཥ་ལྷྫོཐ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི།

བྱེཐ་ཀྱི་གྲཥ་ཤིག

ཟདུར། /རྡུཥར/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕཏུར་ནི།

ཟདུ་ཤེཥ་མེཐ་ནའི་ལྷ། /རྡུ་ཤེ་མེ་པི་ལྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདུར་ཕ། /རྡུཥར་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕརྗོཐ་བ་ཚུར་

ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཕཞི་ནའི་གདྷཥ་ ཟབྲཥ་བུ་ཆེ་ཕའི་

ལབྷཥ་ཀྱི་ཕསཕ་ན་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཆོཥ། (ཁ)

ཕྫོགཥ་གཅིག་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ལྷ།

ཐབྷ་ཆོཥ་ཟདུར་ཕ། ཟདུར་ཕའི་སྡེ་སྣྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟདུག /རྡུའུ/ (ཁྱཐ) (ཐ) (ཆོཥ) འྫོཐ་ནི་ཐང་གདྷཥ་

ན།

ནི། (ཁ) རྫོངཥ་སྫོཐ་ཟདུག གདྷཥ་སྐཕཥ་ཟདུག

/རྡུཥར་ཛྷ/ ༢. (མི) (ཐ) (ཆོཥ) ཟདུར་ཐང་ཟདྲ།

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟདུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་ཐགོ་

ཟདུར་ཕ་བྷཐྫོ་རྩ་ཕ། /རྡུཥར་ཛྷ་རྫོ་མ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)
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ཟདུར་ཕའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཟདུར་ཕ་ལཱིང་

དྲུག་ཅུ་རྩ་ཕཞིའི་སྐོཡ་རྣབྷཥ་རྒྱཥ་ནཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཟབེཕཥ་ནཡ་བྱེཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཤླཽ་ཀ་ཉིཥ་སྟྫོང་

ཟདུར་ཕ་མེ་ཎྫོག་ཕྲེང་རྒྱུཐ། /རྡུཥར་ཛྷ་མེ་ཎྫོ་ཋེང་རྗུཥ/

སྡེ་ཕཞིའི་ཐགོངཥ་ན་ཕྫོགཥ་གཅིག་ཏུ་གཎདྷ་ར་

གཞུང་།

ཕདུདྷ་ཕརྒྱ་ཐང་། ཕབྷ་ནྫོ་ཐགུ་ན། རྒྱ་གཡ་གྱི་

(མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་ཕའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་

བྷཁདྷ་ནྫོ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟྫོཐ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ན། ནཎྜི་ཎ་ཛི་

ཟདུར་ཕ་ཚིག་ལུའུཡ་བཥ་ན་མེ་ཎྫོག་ཕྲེང་རྒྱུཐ་ཅེཥ་

དྷ་མི་ཏྲ་ཐང་། རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཀླུའི་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་

བ་ཕ་ཟཔགཥ་ན་ཥ་ག་ལྷཥ་བྷཚཐ་ན་ཕབྷ་ནྫོ་ལྔ་ན།

ཕསྒྱུཡ་ཕཟྫོ།།

ཕར་ནྫོའི་ནཎྜི་ཎ་ཚ་ཡཱ་ཀ་ཡ་ཐང་། ཕྫོཐ་ཀྱི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་

ཟདུར་ཕ་རྣབྷ་ནཡ་གཎདྷ་ར་ཐཕཕ་ན་ཉེ་ཕཡ་ཟཁོཡ་

པྲཛྙཱ་ཀིརྟིཥ་ཕསྒྱུཡ་ན།

གྱིཥ་ཞུཥ་ན། /རྡུཥར་ཛྷ་རྣབྷ་ནཡ་ཏེདྷ་ར་ཐཕཕ་ན་ཉེ་ཛྷཡ་ཁོཡ་
གི་ཞུཥ་ན/ (མིང)

ཟདུར་ཕ་ཟཛིདྷ་ན། /རྡུཥར་ཛྷ་རྫིདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་

(ཆོཥ) ཟདུར་ཕའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཁ)

ཥྫོ་ཏཡ་ན་རིགཥ་ཕདུདྷ་གྱི་སྫོབྷ་ན་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་

དེ་འང་ ཕབྷ་ནྫོ་གཉིཥ་ན། ལྫོ་རྫོ་ཀ་དྲུག་ཕརྒྱ་ན།

མི། (ཁ) ཕསྙེདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་དྷཥ་སྫོབྷ་རྒྱུདྷ་ཕཡ་བྷ་

རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཛི་དྷ་མི་ཏྲ་ཐང་། རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཕནྡེ་

ཆཐ་ནའི་ཕརྟདྷ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་། ཟདུར་ཕ་ཤེཥ་

ཡེ་ཤེཥ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཕྫོཐ་ལཱི་ཞུ་

ཤིང་ཟཆཐ་སྤེར་བྱེཐ་བྷཁཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་གཉིཥ་

ནུག

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཐགེ་སྫོང་།

ཟདུར་ཕ་རྣབྷ་ཟབྱེཐ། /རྡུཥར་ཛྷ་རྣབྷ་རྗེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདུར་ཕ་གཞི་གསུབྷ་ཆོ་ག /རྡུཥར་ཛྷ་གཞི་སུབྷ་ཆོ་ག/

ལཱིང་སྡེ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཥངཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐབཡ་གདྷཥ། གཥྫོ་སྫོང་། ཐགག་

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནཥ་གསུངཥ་ནའི་ཟདུར་ཕ་ལཱིང་སྡེ་

ཐབྱེ་ཕཅཥ་ཀྱི་ཕསཕ་ན་འྫོངཥ་སུ་སྫོང་ཕའི་གཞི་

ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ། ཥྫོ་ཏཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཞིཕ་ཏུ་རྣབྷ་

གསུབྷ་གྱི་རིབྷ་ན་གཥར་ཕཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་རག་ལུདྷ་

ནཡ་ཟབྱེཐ་ན་སྟེ། ཐགེ་སྫོང་པའི་རྣབྷ་ཟབྱེཐ་ཀྱི་ཥྫོ་

གྱི་ཆོ་ག (ཁ) དེ་འང་ དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅོ་ལྔ་ནའི་དྷང་

ཏཡ་དུ་ལྟུང་རྐང་ཉིཥ་ཕརྒྱ་ལྔ་ཕཅུ་རྩ་གསུབྷ་ནྫོ་རུ་རུ་

ཟདུར་ཟཛིདྷ་གྲགཥ་ན་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་

ར། ཕསཕ་ན་ཟཆཟ་ཕའི་རྒྱུ་གླེང་གཞི། ཕསཕ་ན་

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཅཥ་ནའི་པདྷ་འྫོདྷ། ཕསཕ་ན་ཟཆཟ་ཕའི་ཚུར།

ཟདུར་ཕ་གཞུང་ཐབྷ་ན། /རྡུཥར་ཛྷ་གཞུང་ཐབྷ་ན/ (མིང)

ལྟུང་ཕའི་རྣབྷ་གཝག ལྟུང་མེཐ། ཕསཕ་བ་སྟེ་ཐྫོདྷ་

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་གིཥ་གསུངཥ་ནའི་

ཙདྷ་དྲུག་དྲུག་གི་སྒོ་དྷཥ་པར་ཆེ་ཕཡ་ཕལཐ་ན་ཐང་།

ཟདུར་ཕ་ལཱིང་སྡེ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) གཞུང་

རྩྫོཐ་ན་ཞི་བྱེཐ་ཀྱི་ཆོཥ་ཕདུདྷ་རྒྱཥ་ནཡ་ཕལཐ་ན་

ཟདི་འྫོངཥ་རྫོགཥ་ཕྫོཐ་སྐཐ་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་མེཐན་

ཐང་། ཐགེ་སྫོང་བྷའི་རྣབྷ་ཟབྱེཐ་ལྟུང་རྐང་སུབྷ་ཕརྒྱ་

རཥ་དེ་གི་དྷང་རཥ་ཞུ་ཕ་ཐང་ཟདུར་བྱེཐ། གླེང་
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གཞི། གཎབྷ་གཞི་ཥྫོགཥ་ལུའུ་ཕཅུ་གཅིག་ཐ་ལྫོ་

རྣབྷཥ་ ཟདུར་ཕཡ་ཕསྡུཥ་ན།

ཟདུར་ཕ་གཞུང་བ་བྷ། /རྡུཥར་ཛྷ་གཞུང་གླ་བྷ/ (མིང)

ཏཡ་གྱི་ཕསཕ་ན་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང་།

འང་འྫོཐན།

ཟདུར་ཕའི་གཞུང་། /རྡུཥར་ཝི་གཞུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་

(ཆོཥ) ཟདུར་ཕ་གཞུང་ཐབྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟདུར་ཟཛིདྷ། /རྡུཥར་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་ཕ་

ཟདུར་ཕ་ལཱིང་སྡེ་ཕཞི། /རྡུཥར་ཛྷ་ལཱིང་རྡེ་ཕཞི/ (མིང)

ཟཛིདྷ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་གིཥ་གསུངཥ་ནའི་

ཟདུར་ཟཛིདྷ་བྷཆོག་གཉིཥ། /རྡུཥར་རྫིདྷ་ཆོག་རྙི/ (མིང)

ཐེག་ཐབྷདྷ་གྱི་ཟདུར་ཕའི་སྡེ་སྣྫོཐ་ཀྱི་གཞུང་ཕཞི།

(ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཟདུར་ཟཛིདྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཆོག་

(ཁ) ཟདུར་ཕ་ལཱིང་སྡེ་ཕཞི་འང་ ༡. ཟདུར་ཕ་རྣབྷ་

གཉིཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟྫོཐ་ཐང་། ཤཱཀྱ་ཟྫོཐ།

ཟབྱེཐ། ༢. ཟདུར་ཕ་ལཱིང་གཞི། ༣. ཟདུར་ཕ་

ཟདུར་ཞིང་། /རྡུཥར་ཞིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཕྲདྷ་ཚེགཥ། ༤. ཟདུར་ཕ་གཞུང་ཐབྷ་ན་ཕཅཥ་

ཀྱི་གདུར་བའི་ཞིང་།

ཕཞི་ཨིདྷ།

ཟདུཥ། /རྡུཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) གཅིག་ཁཡ་

ཟདུར་ཕ་ལཱིང་ཞུ་ཕ། /རྡུཥར་ཛྷ་ལཱིང་ཞུ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཙྫོགཥ་ནི་ཐང་སྤུངཥ་ནི།

ཟདུར་ཕ་གཞུང་ཐབྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟདུཥ་བཥ། /རྡུཥ་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་རྐྱེདྷ་ལུ་ལ་

ཟདུར་ཕ་ལཱིང་གཞི། /རྡུཥར་ཛྷ་ལཱིང་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག་ཟདུཥ་ཏེ་ སྐྱེཥ་ནའི་ཆོཥ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནཥ་གསུངཥ་ནའི་ཟདུར་ཕ་

ཟདུཥ་བཥ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། /རྡུཥ་ཇེ་ཎྫོང་ན་ཉིཥ/ (མིང)

ལཱིང་སྡེ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ། གཞི་ཕཅུ་ཕདུདྷ་གྱི་

(ཆོཥ) སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཕཅུ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ)

རྣབྷ་གཝག་གཎདྷ་ར་ཟབེཕཥ་ནའི་གཞུང་ཅིག

དེ་འང་ རྒྱུ་རྐྱེདྷ་རཥ་བྱུང་ཕའི་ཁབྷཥ་གསུབྷ་སྣྫོཐ་

ཟདུར་ཕ་སུབྷ་ཕརྒྱ་ན། /རྡུཥར་ཛྷ་སུབྷ་རྗ་ན/ (མིང)

ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཆོཥ་ཉིཐ།

(ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཤཱཀྱ་ཟྫོཐ་ཀྱིཥ་

ཟདུཥ་བྷ་བཥ། /རྡུཥ་བྷ་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་རྐྱེདྷ་

བྷཚཐ་ནའི་ཐགེ་ཚུར་གྱི་ཕསཕ་བ། ལྫོ་རྫོ་ཀ་སུབྷ་

གྱིཥ་བྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཆོཥ། (ཁ) དེ་འང་ སྐྱེ་ཟགག་

ཕརྒྱ་འྫོཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཅིག

གདྷཥ་གསུབྷ་ཐང་བྲར་ཕཟབྷ་ཐངོཥ་ནྫོ་བྷ་ཡིདྷ་ན་

ཟདུར་ཕའི་སྡེ་སྣྫོཐ། /རྡུཥར་ཝི་རྡེ་རྣྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

དྷབྷ་བྷཁཟ་ཕཟུབྷ།

ལྷག་ན་ཚུར་ལབྷཥ་ཀྱི་ཕསཕ་ན་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་ན།

ཟདུཥ་བྷ་བཥ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། /རྡུཥ་བྷ་ཇེ་ཎྫོང་ན་ཉིཥ/ (མིང)

གསུང་ཡཕ་འདྷ་རག་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་དྷཥ་གླེང་

(ཆོཥ) སྐྱེ་ཟགག་གདྷཥ་གསུབྷ་ཐང་བྲར་ཕའི་ཆོཥ་

གཞིའི་སྡེ་ཐང་། རྟྫོགཥ་ན་ཕརྗོཐ་ནའི་སྡེ་ཐང་། དེ་

ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ། (ཁ) དེ་འང་ སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཕཅུ་དྲུག་

ལ་བུ་བྱུང་ཕའི་སྡེ་ཐང་། སྐྱེཥ་ན་ཡཕཥ་ཀྱི་སྡེ་

གི་དྷང་གསེཥ་ སྐྱེ་ཟགག་གདྷཥ་གསུབྷ་ཐང་བྲར་

670

671
ཕའི་ཟདུཥ་བྷ་བཥ་ཀྱི་ཆོཥ་རྣབྷཥ་ཐངོཥ་ནྫོ་འྫོཐ་

ཚུ་གིཥ་འཡ་ཕཏེག་ནི་ཐང་ཟཐུ་ནི།

ཨིདྷ།

ཆུ། གོ་ར་ ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ སྫོཐ་ཚུ་དྷང་ལཱི་

རྒྱུ་ཐང་རྐྱེདྷ་གྱིཥ་བྷ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་ཆོཥ་ཕཞི། (ཁ) ༡.

ཟདེགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་ཆུབྷ་

ཟེཡ་བྷདྷྫོ་སྟེ་ཟཕཐ་རཱིང་ཐངོཥ་ནྫོ་མེཐ་ནཟབྷ་སྟྫོང་ན་

/རྡེའེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐང་།

ཟདུཥ་བྷ་བཥ་ན་ཕཞི། /རྡུཥ་བྷ་ཇེ་ན་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

བླུགཥ་ནི་ཐང་། ཕཙུགཥ་ནི། ཟབྫོ་ནི། (ཁ)

ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕརྟགཥ་ཏེ་ཟགོག་ན། ༢. ཥྫོ་ཥྫོཡ་

ཟདེགཥ་ཐྫོ།

ཕརྟགཥ་ན་བྷ་ཡིདྷ་ནའི་ཟགོག་ན། ༣. དྷབྷ་

ཟདེགཥ་ཥ། /རྡེའེ་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྱུ་ར་

བྷཁཟ། ༤. དེ་ཕཞིདྷ་ཉིཐ་ཕཅཥ་ཕཞི།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཀང་ཥའི་སྫོཐ་ཐང་ བླུགཥ་ཕཝག་

ཟདུཥ་བྷ་བཥ་གསུབྷ། /རྡུཥ་བྷ་ཇེ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ་ཅིག (ཁ) ཇ་ཟདེགཥ་ཥ་ཇབྷ་སྦྱིཥ། ཆང་

བྷངོདྷ་ན་བྷཚྫོཐ་ཀྱི་ལཱིགཥ་སུ་ཟདུཥ་བྷ་བཥ་ཀྱི་ཆོཥ་

ཟདེགཥ་ཥ་ན་རང༌། ཨོབྷ་ཟདེགཥ་ཥའི་ཞྫོ་ར་

གསུབྷ་ནི། ༡. ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕརྟགཥ་ནའི་ཟགོག་ན།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཟདེགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག་

༢. ཕརྟགཥ་མིདྷ་ཟགོག་ན། ༣. དྷབྷ་བྷཁཟ་

ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

ཕཅཥ་གསུབྷ།

/རྡེའེ་ཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕཏེག་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟདུཥ་ཙྫོགཥ། /རྡུཥ་ཙྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐགེ་

ཟདེཕཥ། /རྡེཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ར་

སྡེའི་ཟདུཥ་ཙྫོགཥ་རཥ་ཕཀཟ་ཕེཕཥ་ནུག

ཟདེར ་ཤིང། /རྡེའེ་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐར་ཤིང་ཐང་

ཟདུདྷ་ཟདུཥ་ན་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཡཕ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི།

/རྡུཥ་ཙྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཚུ་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་ གཞུང་

ཟདྲ།

ཟབྲེར་དུ་ཐང་ འང་དྷ་ གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གཝདྷ་ཅིག་གི་

ཟཐྫོ་ལི། /རྫོ་ལི/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཤིཛྷ་ཐ་ཐཔྱ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཟདུཥ་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་གི་

ཕཅིངཥ་ཏེ་ཟཕག་ཟགྱོ་མི་གི་ཐཔྱ་ཤིང༌།

ཙྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་གཞུང་གི་

ཟཐྫོགཥ། /རྫོཟྫོ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) མིང་ཐང་རྒྱདྷ་ཆ་

ཟདུཥ་ཙྫོགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཎགཥ་ནི།

ཟདེ་ཕ། /རྡེ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) མེ་ཐང་

/རྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྒོ་ཕསབྷ་ཞིདྷ་དྷ་སྒོ་ཕྱེ་བྷ་

ཉིབྷ་ཕསྫོ་ནི།

ཚུགཥན་སྦེ་ཨེཕ་ཕཝག་ནི་གི་ཤིང་དུབྷ། (ཐཔེ)

ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ བྷཡ་མི་བུཐ་ནི་ཐང་ མི་གའྫོ་ཕའི་

ཐགོ།

ཟདེགཥ། /རྡེའེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ག་

གདྷབྷ་ཕྱི་རཱི་ཥྫོངབྷ་ཐ་ སྒོ་ཟཐྫོགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་

ཏཕཥ་ལཱི་ ཎྫོག་ཐང་རྒྱཕ་སྦེ་ ཀཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/རྫོཟྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) རུག་ནི་ཅིག (ཁ) རགན་ར་
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བྷཡ་ཟཐྫོགཥདྷ་ར་དྷག་རུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

སེབྷཥ། (ཐཔེ) བྷཛེཥ་ནའི་ཡུར་ལཱི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་སྐྱེ་

ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ། /རྫོཟྫོ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) མིང་གཞི་ཡི་

ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཅདྷ། /རྫོཥ་ཆཟ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཅ་ར་གུ་རགན་ཟཐྫོགཥ་ནི་མི་ཟྫོང།

ནི་མི་ཟྫོང།

གུའི་ཟྫོག་ལཱི་འ་ཡ་ར་ཛྷ་ཕཞི་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་

ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་

ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ཐང། ཀྲ་ཁྲ་གྲ། ཀླ་གླ་

ཅདྷ་ཅིག་བྷཥ།

བ། ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཚྭ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡ་ཕཎགཥ་

ཟཐྫོཐ་ཟཇོའི་ཕ། /རྫོཥ་རྗོའི་ཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཨོབྷ་ག་

ཐང་། ར་ཕཎགཥ།་འ་ཕཎགཥ། དེ་རཥ་ཛྷ་ཟུཡ་

དེ་ཅིག་ཕཝྫོ་རཱིང་རྫོགཥ་ནི་མེཐ་ནའི་ཕ།

ཚུ་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ཨིདྷ།

ཟཐྫོཐ་ཐྫོདྷ། /རྫོཥ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟཐྫོགཥ་ན། /རྫོག་ན/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) མིང་ར་

བྷདྷྫོ་མི་གི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཐྫོཐ་ཐྫོདྷ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཎགཥ་ནི།

ཟགྲུཕ་ནཡ་ལྫོག

ཟཐྫོགཥ་ཟཕུར། /རྫོག་ཕུཥར/ (མིང) (ཆོཥ) སྔོདྷ་

ཟཐྫོཐ་ན། /རྫོཥ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) རུ་ཕ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཟཇུག་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ འ་ཕཎགཥ་ཐང། ཡ་

རཥ་ཏི་རཱི་ཟཏྫོཕ་ནི་གི་ཟཐྫོཐ་ན་བྷ་ཕསྐྱེཐ།

ཕཎགཥ། ར་ཕཎགཥ། ཛྷ་ཟུཡ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

/རྫོཥ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕསྒྲུཕཥ་ཟེཡ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཐྫོགཥ་ཟཕུར་

རྒྱུ་ལཱི་ཟཐྫོཐ་ན་བྷ་ཕསྐྱེཐ།

ཟཐྫོཐ་ཐགུ། /རྫོཥ་རྒུ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་ཟཐྫོཐ་

(རྫོང) ཟཐྫོཐན་ཕཀང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐྫོཐ་ན་ཕཀང་

ཕ་ཟདི་ཨིདྷ།

ཟཐྫོཐ་ན་ཕཀང། /རྫོཥ་ན་ཀང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ན་ལཡ་དུ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་གི་འྫོ་བཐ། (ཁ) དེ་

ནི/ཐྫོ.ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་བྷྫོ་གི་ཟཐྫོཐ་ན་ཕཀང་ཐྫོ།

ལཱི་བྷདྷྫོ་ཙཐ་ཀྱི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཟཐྫོཐ་ན་ཆེ། /རྫོཥ་ན་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟཐྫོཐ་རྒུ /རྫོཥ་རྒུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ཐགུ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཐྫོཐན་ཆེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐྫོཐ་ན་ཆེ་

ཟཐྫོཐ་རྒྱར། /རྫོཥ་རྒེར/ (མིང) (ཆོཥ) མིང་ཕར་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཐྫོཐ་ན་

ཟཐྫོགཥ་ཚུར་ཞིག་སྟེ། ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་མིང་ཕརྟགཥ་

ཆེ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནའི་སྐཕཥ་ རྒྱུ་བྷཙདྷ་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་ མིང་

ཟཐྫོཐ་ན་ཆེ་དྲགཥ། /རྫོཥ་ན་ཆེ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕཎགཥ་མི་ཟདི་གི་ཟཐྫོཐ་ན་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ག་

ཟཐྫོཐན་ཆེ་དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཕཐདྷ་

ཐགཟཛྷ་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་ཅིག

ཟཐྫོཐ་ན་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཐྫོཐ་ཆགཥ། /རྫོཥ་ཆཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

ཟཐྫོཐ་ན་ཙ། /རྫོཥ་ན་ཙ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ནའི་དྷང་གསེཥ་ཟཐྫོཐ་འྫོདྷ་ལྔ་ལཱི་ཆགཥ་ནའི་

ཟཐྫོཐན་ཙ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐྫོཐ་ན་ཙ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག
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(ཐཔེ) ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཐྫོཐ་ན་ཙ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཅ་ར་ཟདི་ལཱི་ཟཐྫོཐན་དེ་ཡང་ཕསྐྱོཐ་ནི་

ཟཐྫོཐ་ན་ཚིབྷཥ། /རྫོཥ་ན་ཚིབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཐྫོཐན་ཕཀང། /རྫོཥན་ཀང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

ཟདུག

(རྫོང) ཟཐྫོཐན་ཚིབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐྫོཐ་ན་

(རྫོང) ཕཥབྷ་ནའི་རུ་ཕ་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) ཟཐྫོཐན་

ཚིབྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཐྫོཐ་ན་

ཕཀང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་གི་ཟཐྫོཐན་ཕཀང་

ཚིབྷཥ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

ཟཐྫོཐ་ཚུར། /རྫོཥ་ཚུཥར/ (མིང) (ཆོཥ) ཁཥ་ལུདྷ་

ཟཐྫོཐན་ཆེ། /རྫོཥན་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཏངཥ་ཐང་ལ་ཕ་ཟཛིདྷ་ཏངཥ་ཅིག

ཟཐྫོཐ་སེབྷཥ་ཤུགཥ་སྦེ་སྐྱེཐ་ནི། (ཁ) ཟཐྫོཐན་ཆེ་

ཟཐྫོཐ་འྫོདྷ། /རྫོཥ་འྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཚུ་ཟཐྫོཐན་ཆེ་ནི་ཟདི་

ཟཐྫོཐ་ན་ཕསྐང་མི་གི་ཟཐྫོཐ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ།

གིཥ་པདྷ་ཚུདྷ་བྷ་ཟགྲིགན་བྱུང་ནུག

ཟཐྫོཐ་འྫོདྷ་ལྔ། /རྫོཥ་འྫོཥདྷ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་

ཟཐྫོཐན་ཆེ་དྲགཥ། /རྫོཥན་ཆེ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཐྫོཐ་

ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ ༡. གཟུགཥ་ཐང། ༢. སྒྲ། ༣.

སེབྷཥ་ཤུགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྷ་ན་རཥ་

དྲི། ༤. ཡྫོ། ༥. རུག་བ་ལྔ་ལཱི་གོ།

ཟཐྫོཐན་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཐྫོཐ་ལཱིགཥ། /རྫོཥ་ལཱིའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཟཐྫོཐན་ཕམྫོང༌། /རྫོཥན་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གིཥ་ཁཥ་ལུདྷ་ཏངཥ་ཅིག

(རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཡང་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཟཐྫོཐ་ན་

ཟཐྫོཐ་རྫོག /རྫོཥ་རྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ན་སྫོཐ་བྷ་

ཨུ་ཚུགཥ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཟཐྫོཐན་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

ཆོག་མི་ཚུ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་རྫོག་གཡེབྷ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཐྫོཐན་ཕམྫོང་ནི་དེ་གིཥ་ཡ་ ཡྫོགཥ་

འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཀྱིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཥ།

ཟཐྫོཐ་སེབྷཥ། /རྫོཥ་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང།

ཟཐྫོཐན་ཙ། /རྫོཥན་ཙ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐཕང་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཡང་ལཱི་ཐགོ་མི་རཥ་

ཟཐྫོཐན་ཆེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐྫོཐན་ཙ་

ལྷག་སྟེ་རུ་ཆི་ཕསྐྱེཐ་ནའི་སེབྷཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ཁོ་འང་ཟཐྫོཐན་

ཟཐྫོཐ་སྲེཐ། /རྫོཥ་སེཐ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་

ཙ་ཐྫོ་ས་རུ།

ཐང་ཟདྲ།

ཟཐྫོཐན་ཚིབྷཥ། /རྫོཥན་ཚིབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཐྫོཐ་ལྷ། /རྫོཥ་ལྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ནའི་ཁབྷཥ་

(རྫོང) ངོབྷཥ་ནི་ཐང་རུ་ཕ་ཕཀང་ནི། (ཁ) ཟཐྫོཐན་

ལཱི་གདྷཥ་ནའི་ལྷ།

ཚིབྷཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) མི་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཟཐྫོཐན་

ཟཐྫོཐན། /རྫོཥན/ (མིང) (རྫོང) ཟཐྫོཐ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཚིབྷཥ་ནི་ཟདི་ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
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ཟཐྫོཐ་ནའི་རྫོངཥ་སྫོཐ། /རྫོཥ་པི་རྫོང་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཐྫོབྷ་ན། /རྫོབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོབྷ་ལཱི་སཕ་

རྒྱུ་ཅ་ར། (ཐཔེ) ཟཐྫོཐ་ནའི་རྫོངཥ་སྫོཐ་རདྷ་ཚྭའི་ཆུ་

ཟཐྫོབྷཥ། /རྫོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒ་ཕཡ་ལཱི་སཕ་

ཡང་གི་སེབྷཥ་ཐགཟ་སྫོའི་ངང་ལཱི་སྫོཐ་ཕཏུཕ་ནའི་

ཏངཥ་ཅིག

ཐང་ཟདྲ།

ཏངཥ་ཅིག

ཟཐྫོཐ་ལྷ། /རྫོཥ་ལྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ནའི་ཁབྷཥ་

ཟཐྫོབྷཥ་ཀྱི་ས་ཕ། /རྫོབྷ་གི་ར་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) པྫོ་

ལཱི་གདྷཥ་ནའི་ལྷ།

བྷཙདྷ།

ཟཐྫོདྷ། /རྫོཥདྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕཎྫོདྷ་ནི།

ཟཐྫོབྷཥ་སྤུ། /རྫོབྷ་པུ/ (མིང) (ཆོཥ) པྫོ་བྷྫོའི་བྷཙདྷ་

/རྫོཥདྷ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) དུཥ་རྒྱུདྷ་གྱི་ཁ་ཐུདྷ་ར་

བྷའི་བྷཏཟ་ཕསྐོཡ་ཏེ་སྐྱེཥ་ནའི་སྤུ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཎང་ནི།

ཟཐྫོཡ། /རྫོཡ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྤངཥ་ནི།

ཟཐྫོདྷ་ཆ། /རྫོཥདྷ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐུདྷ་གྱི་ཐཔེ་ཆ།

ཟདྲ། /ཋ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅོག་ཟཏཐན་ཟཙབྷཥ་

ཟཐྫོདྷ་ཆོག /རྫོཥདྷ་ཆོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐུདྷ་གཎང་

ཅིག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་གཐྫོང་ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་

ནིའི་གཥྫོར་ཟདེཕཥ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཟདྲ།

ཐཔེ་ཆ་སྦེ་ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ཋ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་འི་ཟདྲ་

ཟཐྫོབྷ། /རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྲུ་ཕཞི་གི་ཙཐ་ཐང་འང་

གཉིཥབྷ། (ཁ) ཀི་དེཕ་ཀྱི་ཟདྲ། ཐཔེ་ཆའི་ཟདྲ་ར་

ཙཐ་ཟཇར་ཏངཥ་འང་ གཞུ་ཟཐྫོབྷ་ལྔ་ཕརྒྱ་ལཱི་

ཟཕག་ལྫོག

དྷ་ རགན་གཉིཥ་པཡ་ཕརྐྱངཥ་ནའི་ཙཐ་ཅིག (ཁ)

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཚུར་གྱི་ཟདྲ་གཅིག་ང་ལཱི་

རྒྱང་གྲགཥ་གཅིག རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཐནག་

ཟདྲ་སྐུ། /ཋ་ཀུ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཐང་ལྷ་བྷྫོ་ར་

ཙཐ་གཅིག་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་གི་སྫོར་འྫོཐ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་བྷཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་

ཟཐྫོབྷ་གང༌། /རྫོབྷ་གང/ (མིང) (ཆོཥ) རགན་གཉིཥ་

ཕཞེངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

པཡ་ཕརྐྱངཥ་ནའི་ཙཐ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཡང་གི་

ཟདྲ་ངོ་བྷ། /ཋ་ངོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟདྲ་རྫུདྷ་བྷ་མེདྷ་

གཟུགཥ་ཟདི་ཟཐྫོབྷ་གང་གྲུ་ཕཞི་ཨིདྷ་ཟེཡ་འཡ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཆའི་ཟདྲ་ངོ་བྷ་གཅིག་ཐགོ་ནཥ།

བྷཡ་ཐང་། པཡ་ཚུཡ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐན་ཨིདྷ། དེ་

ཟདྲ་ཆགཥ་ནཥ། /ཋ་ཆ་པེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོང་སྣང་

ལཱི་ ཆུ་ཞེང་ཟགཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་སཕ་ཟྫོང༌།

ཨོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ལཱི་སཕ་

ཟཐྫོབྷ་གང་གྲུ་ཕཞི། /རྫོབྷ་གང་གྲུཕ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཟདི་ཟདྲ་ཆ་ནཥ།

ཙཐ་ཟཐྫོབྷ་གང་ཟཕཐ་མི་གྲུ་ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཟདྲ་ཆགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཋ་ཆ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོང་

ཅིག

སྣང་ཨོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོཐ་མི་
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ཅིག (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ཟདི་ཟདྲ་ཆགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

གའྫོག་དྷང་ཟཛུར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་ཥྫོའི་རག་

ཟདྲ་བྷབྷ། /ཋ་རྙབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་ར་

ཟདྲ་ཕ། /ཋ་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་

ཟདུག

ཁྱེཡ་གྱི་ཟདྲ་ནཡ་ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་མི། (ཁ) དེ་འང་

ན་ཚུ་ཆ་བྷཚུངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐང་ཟདྲ་ཕ་

ཐཕང་ཙཐ་ཟདྲ་བྷབྷ། ཤེཥ་ཙཐ་ཟདྲ་བྷབྷ། དྷ་

མིདྷ་ཟདུག

ཙྫོཐ་ཟདྲ་བྷབྷ། རིང་ཟཐུང་ཟདྲ་བྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟདྲ་ཕཥ། /ཋ་ཡེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་

ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཐཕང་ཙཐ་ཟདྲ་བྷབྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཆ་བྷཚུངཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཁོ་ཐང་ང་

ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

གཐྫོང་ཟདྲ་ཕཥ། ཟཕཐ་ཕཝག་ཕཅཟ་ཕཝག་འང་

ཟདྲ་དྲང་སྟེ། /ཋ་གྲང་ཏེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཟདྲ་ཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་བྷྫོ་ཟདྲ་ཕཥ།

རཱིང་གའཟ་ག་གའྫོ་ག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཕྲང་སྟེ་

ཟདྲ་ཕྫོ། /ཋ་ཛྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ཉེཥ་ལུགཥ་

ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ། (ཁ) དེ་ལཱི་ མི་ཟདྲ་དྲང་སེ་ཟདུག་ཟེཡ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕར་བྷ་ཤེཥ་ནའི་པྫོ་སྐྱེཥ། (ཁ) དེ་ལཱི་སྡིའུ་

འང་སཕ་ཟྫོང༌། (ཐཔེ) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟདྲ་ཕྫོ་ཟདི་བྫོ་ག་དེ་སྦེ་

རཱིང་ཟདྲ་དྲང་སྟེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སཕ་སྫོ?

ཟདྲ་ཟདྲཛྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕསྟུདྷབྷ། /ཋ་ཋའུ་ཐ་ཏུཥདྷ་
ཏུཥབྷ/ (མིང)

ཟདྲ་མི་ཟདྲ། /ཋ་མི་ཋ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་

(རྫོང) ཙགཥ་ཁ་བྷ་ཚུཐ་ནའི་མི་ཅོག་

ར་ཥྫོགཥ་ན་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ། (ཁ) གཎབྷ་ཟདྲ་མི་

ཟཏཐན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟདྲ། ཅ་ར་ཟདྲ་མི་ཟདྲ། མི་ཟདྲ་མི་ཟདྲ་ར་

ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་ཟདྲ་ཟདྲཛྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕསྟུདྷབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོང་ཟདྲ་མི་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟདྲ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཟདྲ་སྫོཐ། /ཋ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཋ་མི་ཋ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ན་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྫོཐ་དེ་ལྷཕ་མི་ཐང་ འང་

ཚུ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟདྲ་

དུཥ། ཟདྲ་སྡེ་ཟེཡ་ཟབྲི་མི་འང་ཟདུག (ཐཔེ) ཁོ་

རྣབྷ་ཟདྲ་མི་ཟདྲ།

དྷ་ དུཥ་ཙྫོཐ་གཅིག་ཁཡ་བྱུང་མི། (ཁ) དེ་ལཱི་ཟདྲ་

མི་ཟདྲ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་གཉིཥ་ཕཞྫོ་

ཐང་ང་ ཧེ་བྷ་རཥ་ཟདྲ་སྫོཐ་ཨིདྷ།

ཟདྲ་མིདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ། /ཋ་མིདྷ་རྣ་ཙྫོཟྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཟདྲ་ནཡ། /ཋ་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) ངོ་ནཡ་ཐང་ཡིག་ཆ་

ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཅ་ར་ཟདྲ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཟདྲ་ཕཤུཥ། (ཁ) ངོ་སྫོཐ་ཟདྲ་

མིདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཏྫོཕ་ནཥ།

ནཡ། ཞུ་ཚིག་ཟདྲ་ནཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཟདྲ་མེཐ་སྒྲིག་མེཐ། /ཋ་མེ་ཌི་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་
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རཥ་ལྷག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐཕང་ཆ། (ཁ) ནཡ་ཕཎཕ་ནི་གི་རིགཥ་ལཱི་ནཡ་ཐཕང་

སྒྲིག་མེཐ། ཁྱིབྷ་ཟདྲ་མེཐ་སྒྲིག་མེཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཆ་མེཐ་ནའི་ཐཔེ་དེཕ་ཚུ་ནཡ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་མི་ཆོག

(ཁ) གཟུགཥ་ཟདྲ་མེཐ་སྒྲིག་མེཐ། སྐཐ་ཟདྲ་མེཐ་

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟདྲ་ཕཤུཥ་ཐཕང་

(ཐཔེ) སྐཐ་ཟདྲ་མེཐ་སྒྲིག་མེཐ་ཕྫོང་ཀུ་ཕཟུབྷ་རྐྱཕ་མི་

ག་སྫོ?

ཟདྲ་མིདྷ། /ཋ་

མིདྷ/ (ཁྱཐ)

ཟདྲ་ཥ་མེཐ། /ཋ་ཥ་མེཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་གིཥ་

འང་ཟགྲདྷ་ཟླ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་

(ཆོཥ) ཅོག་ཟཏཐན་

ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་

མེདྷ་ནཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟདྲ་

གཝག་ཟདི་གཝདྷ་ཐང་ཟདྲ་ཥ་མེཐ།

མིདྷ་གྱི་བྫོ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཟདྲ་ཕསྲེཥ་ཀོ་ཕསྲེཥ། /ཋ་སེ་ཀོ་སེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟདྲ་ཕཞྫོ། /ཋ་ཕཞྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟདྲ་

ཁྱཐ་ནཡ་སྫོབྷ་སྦེ་མེཐ་ན་ས་རབྷ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་མི་

ཕཤུཥ་ནི། (ཁ) ཟདྲ་ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་

ཀྱིཥ་ཡིག་ཆའི་ཟདྲ་ཕཞྫོ་ཡི་ག?

གི་སྤུཥ་ཙཐ་ག་ཡ་ཟདྲ་ཕསྲེཥ་ཀོ་ཕསྲེཥ་བྷཙབྷཥ་

ཟདྲ་ཕཤུཥ། /ཋ་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲུར་ཆ་ར་

ཅིག་ཟདུག

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྫོག་རཥ་ ནཡ་ཐང་

ཟདྲདྷ་སྒྲིག /ཋཟདྷ་ཌི/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་

ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་བྷ་ཐཔེའི་ཟདྲ་ཕཤུཥ་ཏེ་བྲི་ནི་ཐང་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ ཚུ་ཝཕཥ་སྟྫོང་བྫོདྷ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་

ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཡི་གུའི་ཟདྲ་ཕཤུཥ། ནཡ་གྱི་

སྐཕཥ་ཞུ་ནིའི་ཟདྲེདྷ་ལ། (ཐཔེ) བབྷ་ཅིག་ཟདྲདྷ་

ཟདྲ་ཕཤུཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་ཟདྲ་

སྒྲིག་དྷང་ཞུ་དེཥ།

ཕཤུཥ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲདྷ་ཟདྲ། /ཌེདྷ་ཋ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདྲ་བྷབྷ་ཐང་

ཟདྲ་ཕཤུཥ་པཕ། /ཋ་ཤུཥ་པཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟདྲ། (ཁ) རིང་ཐུང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ། སྫོབྷ་ཆུང་ཟདྲདྷ་

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཟདྲ། ཤེཥ་ཙཐ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཏྫོག་རཥ་ ནཡ་ཐང་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་བྷ་ཐཔེའི་ཟདྲ་

གཟུགཥ་ཀྱི་རིང་ཐུང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་མིདྷ་ཟདུག

ཕཤུཥ་ཏེ་བྲི་ནི་ཐང་ཕཎཕ་ནི། (ཁ) ཟདྲ་ཕཤུཥ་པཕ་

ཟདྲབྷྫོ། /ཋཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ཉེཥ་ལུགཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རཥ་ཐཔེ་ཆ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕར་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ངེ་གི་

ལུདྷ་ཏེ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་པཕ་ ཤིག

ཟདྲབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་བྫོ་གཎཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཟདྲ་ཕཤུཥ་ཐཕང་ཆ། /ཋ་ཤུཥ་ཐཕང་ཆ/ (མིང) (རྫོང)

ཟདྲཛྷ། /ཋའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདྲ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྩྫོབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཐཔེ་དེཕ་རཥ་

མི་གཐྫོང་ཟདྲཛྷ་ག་ཏེ་འང་ཟྫོང༌།

གཝདྷ་གྱིཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་ཟཕཐ་ཆོག་མི་ཆོག་གི་

ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ། /ཋའུ་བྷ་ཋའུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟདྲ་
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མིདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཟདྲཛྷ་བྷ་

ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཞིཕ་ཟཙྫོར་

ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་གི་སྐོཡ་རཥ་ཟདྲི་ཞིཕ་ཟཕཐ་

ཟདྲཛྷ། མི་རིགཥ་ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ། ཆོཥ་ལཱིགཥ་

ཟཕཐ་ནི་ཐང།ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི་ཟེཡ་འང་སཕ་

ནའི་སྐཕཥ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་གཎང་ནི་

ཐགོ་ནཥ།

མི་ཟྫོང།

ཟདྲིར། /ཌིའི/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཟདྲཥ། /ཌེའེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཨིདྷ་དྷ་མེདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཕྫོགཥ་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟགྱིཡ་ཡི་ཟགྱིཡ་ཡི་ཡ་

ཐེ་ཙྫོབྷ་ཐང་ཟདྲི་ཚིག་སྟྫོདྷ་མི་ཅིག (ཁ) ཨིདྷབྷ་

དུབྷ་ཟགྲིར་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སྐུ་ཏང/ལྫོག་ཀུ་ཟདྲིར་ཐྫོ།

ཟདྲཥ། ཞཛྷ་ཟཐཥ། སྤེརཛྷ་ཟདྲཥ། ལྫོཕ་རྐྱཕ་

ཟདྲིཥ་ཆ། /ཌི་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུཥ་ཆ་ཐང་བྷཥ་

ཟདྲཥ། མེདྷབྷ་ཟདྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

མྱྫོང་། (ཁ) གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ལཱ་ལཱི་ཆ་ཕཝགན་ཟདྲཥ?

ཟདྲིཥ་ཕཤེཥ། /ཌི་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཅིག་

ཟདྲི། /ཌི/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) གདྷཥ་ཚུར་ཐང་རདྷ་ཚུ་

ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཏྫོཕ་ནའི་རྒྱུཥ་

ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཁ་ཐང་ཡིག་ཏྫོག་རཥ་སཕ་ནི་

ཆ། (ཁ) ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཤེཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཟྫོང།

ཐང་ཕཀོཐ་ནི། (ཁ) གཎབྷ/བྫོ/དྲི་ཕ་ཟདྲི་ཐྫོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཥ་ཡང་མེཐ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཡུཥ་ཁ། །ངོ་ཤེ ཥ་

གཥཡ་ལྫོག་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ངེ་གི་སྐོཡ་

ཥ་ཐང་གདྷབྷ། །ཟདྲིཥ་ཕཤེཥ་མེ་ཐང་ཆུ།།

རཥ་ཟདྲི་ཐྫོ།

ཟདྲུཐ། /ཌུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་

ཟདྲི་ཐཔྱཐ། /ཌི་ཅེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདྲི་ཕ་ཕཀོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཥ་ཁ་རཥ་དྷ་ཡ་ཡ་ཕཎང་སྟེ་ཟཐེདྷ་

ཏྫོག་རཥ་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཟཕག་ནི། (ཁ) གོ་ར་ཥ་ཁ་རཥ་ཟདྲུཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

གཞུངབྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐོཡ་རཥ་ཟདྲི་ཐཔྱཐ་ཅིག་

ཁོ་གིཥ་རི་ཁ་རཥ་ཤིང་ཟདྲུཐ་དེ་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲེ། /ཌེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

ཟདྲི་སྨེཐ། /ཌི་རྨེ/ (མིང) (རྫོང) མི་གཅིག་གི་སྐོཡ་

གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི་ མི་བྷ་ཡིདྷ་གཐྫོདྷ་ཐང་

རཥ་གཝདྷ་མི་ཅིག་ལཱི་ཟདྲི་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཕགེགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) གཥྫོདྷ་ཟདྲེ། གཤིདྷ་

སྐོཡ་རཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཟདྲི་སྨེཐ་ཅིག་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲེ། ཞ་ཟདྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟདྲེ་ཟདི་ང་ཐང་

ཟདྲི་ཚིག /ཌི་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) ཟདྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ནའི་

ཕཐག་ཏུ་ཕཟུང་ཕའི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་སེབྷཥ་རཥ་

ཚིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཟདྲི་ཚིག་ཅིག་ས་གོ་བྷ་ཚུགཥ།

བྱུང་བྱུངབྷ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོ།

ཟདྲི་ཞིཕ། /ཌི་ཞིཕ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅིའི་

ཟདྲེ་ཐཀཡ། /ཌེ་ཀཡ/ (མིང) (རྫོང) ཡ་ནགཥ་ཀྱི་གོ་

ཏྫོག་ལཱི་ཟཕཐ་རཱིང་ ཕདེདྷ་ཁུངཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་

ར་གྱོདྷ། ནགཥ་ཀོ་གི་ཟཕགན་ཐཀཡནྫོ་རྒྱ་ཕྫོ་ཐང་
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ས་ཡ་ཐཀཡནྫོ་ཕཙུགཥ་ཞིདྷ་དྷ་ལུགཥ་ནའི་ཕལཐ་

ཟདྲེ་རག /ཌེ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) རགན་གིཥ་

ཐཀཡ་ཟེཡ་འང་བྲི་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟདྲེ་ཐཀཡ་

ལཱི་སཕ་ནའི་བྷ་ཡངཥ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཟདྲེ་རག་

ན་རྐྱཕ་སྟེ་ཆང་ཐང་ཏི་རཱི་ལྷང་མི། (ཁ) དེ་ལཱི་ཟབྲཥ་

གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་ གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི་དེ་

ཕཥབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་གྲུཕ་ང་།

ཟདི་ཚུ་གིཥ་ཕཅག་ཕཀོ་ནུག

ཟདྲེ་ལྔ། /ཌེ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) གླུཐ་གཎང་ཥའི་ཕྫོགཥ།

ཟདྲེཐ་ཕརཕ་ལྫོཡ་ཕ། /ཌེ་རཕ ་ལྫོཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཁ) དེ་འང་ ༡. སྤཡ་ཁའི་ཟདྲེ། ༢. སྨེ་ཕའི་ཟདྲེ།

རྐངབྷ་ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱེར་ནི་ཅིག

༣. ཟཔྫོ་ཕ་རྫོ་ཟླ་ཝག་དུཥ་ཀྱི་ཟདྲེ། ༤. རྩ་ཕ་

ཟདྲེདྷ། /ཌེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་

ཁབྷཥ་ཀྱི་ཟདྲེ། ༥. ཥ་རྒྱར་དྷག་ནྫོའི་ཟདྲེ་ཕཅཥ་

ཨིདྷ་རཱིང་ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ) ཟདྲེདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ལྔ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གླུཐ་ནི་ཟདྲེ་ལྔའི་ཕྫོགཥ་སུ་ཏྫོངཥ།

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གིཥ་གཤིདྷ་ནྫོའི་རྣབྷ་

ཟདྲེ་ཆུ། /ཌེ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) སང་ཎྫོབྷ་བྷཡ་ཆུ་བྲེཥ་

ཤེཥ་བྷཏྫོ་རིཥ་ལཱི་ཟདྲེདྷ་ནི་ཟདུག

ཏེ་སྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟདྲེ་ཆུའི་རྩ་ཕཡ་ཉེདྷ་ཁ་

ཟདྲེདྷ་ན། /ཌེདྷ ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཐེདྷ་མི་ཐང་།

འྫོཐ།

ཟཁྱིཐ་མི། (ཐཔེ) ཟདྲེདྷ་ན་བ་མེཐ་ཐགེ་ཟདུདྷ་རིདྷ་

ཟདྲེ་ཎྫོག་ཟེབྷ། /ཌེ་ཎྫོ་ཟེབྷ/ (མིང) (རྫོང) བ་བྷཆོ་ཎྫོ་

ནྫོ་ཆེ།

རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཡ་ཁྲ་གི་ཁྲ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ བྷགུ་ཎྫོ་གུ་ནཐ་

/ཌེདྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་གྱི་

ཅ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟདྲེ་ཎྫོག་ཟེབྷ་ཟདི་བ་ཚུ་གི་

རྣབྷ་གྲངཥ།

ཟདྲེ་བྷཏྫོང་བྷཁདྷབྷ། /ཌེ་ཏྫོང་ཁེདྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་

ཕ་ཐགོ་ཐགོ། (ཐཔེ) ཟདྲེའི་ཕྫོང་ཐུར་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་

གྲཥ་རཥ་བ་སྡིག་ཅདྷ་ཅིག་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཟདྲེའི་ཕྫོང་ཐུར། /ཌེའི་ཕྫོང་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལ་མུ་པ་

ཐང་ཟདྲེ་ཚུ་ཐངོཥ་སུ་རྒྱུ་ཥཡ་བྷཏྫོང་མི། (ཐཔེ) མི་

ཡ་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

ཟདི་ཟདྲེ་བྷཏྫོང་བྷཁདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟདྲེཥ། /ཌེཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་ས་

ཟདྲེ་མེ། /ཌེ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ) ནུཕ་བྷྫོ་རྒྱུ་མི་ཟདྲེ་ཚུ་

ཕསྲེཥ་ནི། (ཁ) ཟདྲེཥ་ནུག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་མེ་སྫོ་ཡུག་ཡུ་སྦེ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ་མི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟདྲེཥ་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) ཟདྲེ་མེ་ཟདི་གདྷབྷ་ནུཕ་བྷྫོ་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ་

ཟདྲེཥ་ན། /ཌེའེ ་ན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟདྲེཥ་ཐང་

བྷཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐཐ་གཉིཥ་ཟདྲེཥ་ན་ས་རཥ་ཐགོན་

ཟདྲེ་རླུང༌། /ཌེ་གླུང/ (མིང) (རྫོང) ནཐ་ཕསྐོཡ་ཟགྱིཡ་

མེཐ།

ཏེ་ཟྫོང་མི་རླུང་ཟཚུཕཥ། (ཐཔེ) ཟདྲེ་རླུང་ཟཕུ་ཕའི་

ཟདྲེཥ་བྷ། /ཌེའེ

སྐཕཥ་ལཱི་བྷ་ཎི་ཕགྱང་ཐགོ།

་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེཥ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)
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ཐཀཡ་དྷག་ཟདྲེཥ་བྷ། ཕཞང་ངདྷ་ཟདྲེཥ་བྷ། ར་

སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟདྲྫོག་ཟདྲྫོག་

ཟདྲེཥ་བྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟདྲྫོག་ཟདྲྫོག་ན་ཡ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རུ་གཞཟ་ཕུཡ་བུ་ཟདི་ཞི་དྲག་

ནའི་སང་ཁཡ་ཟདྲེ་ཟེཡ་སཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་

ཟདྲྫོག /ཌོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཟདྲེ་ཐང་ཟཕཐ་ནུག

ལཱ་ཁག་ཅིག་གི་གདྷཥ་སྟངཥ་དྷང་ལཱི་ སེབྷཥ་ལཱི་

ཟདྲྫོག་ཟདྲྫོག་ཥ། /ཌོ་ཌོ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་

ཐྫོགཥ་སྣང་ཐང་ཙ་གྱང་ཚུ་སྐྱེ་ནི། (ཁ) ཟདྲྫོག་ནི/ཐྫོ།

ཟདྲྫོགཥ་ཏེ་ཡ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟདྲྫོག་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ང་ཟདི་ཟདྲྫོག་ཐྫོ།

ཟདྲྫོག་ཥ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཟདྲྫོག་སྐཐ། /ཌོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཟདྲྫོག་བྱེར། /ཌོ་བྱེ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཟདྲྫོགཥ་

ཅདྷ་ཚུ་ཟདྲྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལྫོཡ་ཕའི་སྐཐ། (ཐཔེ) ཆ་

ཏེ་ཟཙཕ་ཟཚུཕ་སྦེ་འུཡ་བྱེར་ཟཏཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ ང་ཟདྲྫོག་སྐཐ་ཡ་ལྫོཡ་ཕཅུག་ཅི།

རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་འུཡ་བྱེར་གྱིཥ་ཟྫོ་ཡ་

ཟདྲྫོག་ཕཅུག /ཌོ་ཅུའུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕརྒྱར་ཡི།

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཟཇིགཥ་ཕསྐུར་ཟཕཐ་དེ་

ཟདྲྫོག་བྱེར་ཟཏཕ། /ཌོ་བྱེ་ཏཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

འུཡ་བྱེར་ཟཏཕ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཟདྲྫོག་ཕཅུག་

(རྫོང) སེབྷཥ་ཟདྲྫོགཥ་ཏེ་ཟཙཕ་ཟཚུཕ་སྦེ་འུཡ་བྱེར་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་སྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཆུང་

རང་ནི། (ཁ) ཟདྲྫོག་བྱེར་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཀུ་ཚུ་ཟདྲྫོག་ཕཅུག་ནུག

ཐབྷག་མིའི་གཐྫོང་ཁཡ་ཧཡཛྷ་ཚུ་ཟདྲྫོག་བྱེར་

/ཌོ་ཅུའུ/ ༢. (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཟཏཕ་ཐྫོ།

ཅདྷ་ཚུ་སེབྷཥ་ཡེངཥ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སང་ཎྫོབྷ་

ཟདྲྫོག་མི་ཟདྲྫོག /ཌོ་མི་ཌོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་

བྷཡ་ཐཀྲོགཥ་ཏེ་འུཡ་བྱེར་ཟཏཕ་ཕཅུག་ནི། (ཁ)

ཥ་མེཐ་ཟཇིགཥ་སི་སི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོ་

ཟདྲྫོག་ཕཅུག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཡེངཥ་

ཟདི་ཟདྲྫོག་མི་ཟདྲྫོག སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་ཟདི་ཟདྲྫོག་

ཏེ་སྫོཐན་ཐ་དྷབྷ་ཡང་ཟཕཐ་རཱིང་ཟདྲྫོག་ཕཅུག་ནི་མི་

མི་ཟདྲྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ དེ་

ཟྫོང་།

མིའི་ཟདྲྫོག་མི་ཟདྲྫོག་ཁོ་རུ།

ཟདྲྫོག་ཐཐ་ཅདྷ། /ཌོ་དེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཅིག་

ཟདྲྫོག་རྫུ་ཕཎཕ། /ཌོ་རྫུ་ཎཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟཕཐ་རཱིང་ཟདྲྫོག་ཅི་ཡ་སྫོཐ་མི། (ཁ) དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་

(རྫོང) བྷ་ཟདྲྫོགཥ་རཱིང་ ཟདྲྫོགཥ་ཟདྲྫོགཥན་

མི་ལཱི་ཟདྲྫོག་ཐཐ་ཆེ་ཡང་ཆེ་ཕཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕཟུབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཟདྲྫོག་རྫུ་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

ཟདྲྫོག་ཐཐ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཟདི་ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང།

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཟདྲྫོག་ཕརྫུ་ཕཎཕ་ཅི།

ཟདྲྫོག་ཟདྲྫོག་ན། /ཌོ་ཌོ་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟདྲྫོགཥ་ཏེ་

ཟདྲྫོག་སི་སི། /ཌོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇིགཥ་ཤིང་
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སྐྲག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་མི་ཟདྲྫོག་སི་སི་

ཟདུག

ཟདྲྫོགཥ། /ཌོཟྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟདྲྫོག་ཐང་

ཥྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྐབྷ་ནི་ཐང་ཕཀྲབྷ་ནི། (ཁ)

ཅིག་ཟདུག

རར། /རྡེའེ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཏངབྷ་ཐང་ཅ་ར་ར་

ཟདྲ།

ཏངབྷ་རར་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཏངབྷ་ཉི་བྷའི་དྷང་རར་ཐྫོ།

ཟདྲྫོང༌། /ཌོང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཡང་

/རྡེའེ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཥ་སྤ་ཎ་སྤྫོ་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

བྷགུ་ཟཏྫོདྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཟདྲྫོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་

སྙོབྷཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཏང་རར་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཥ་

ཟདྲྫོངཥ། /ཌོང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟདྲྫོང་ཐང་ཟདྲ།

རར་གླ། /རྡེ་གླ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་སྐྱེར་

ཚུ་ཐ་ཟཕཐདྷ་བྷགུ་ཟདྲྫོང་ཐྫོ།

ས་ཀ་སྫོ་ཀ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རར་ཐྫོ།

(ཁ) ཟདྲྫོངཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་དུཥ་

ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་གླ་ཆ། (ཁ) དེ་ལཱི་རག་གླ་ཟེཡ་

ཅིག་རཥ་ ཡང་བྷགོ་ཡང་གིཥ་ཟདྲྫོངཥ་ནུག

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་རར་གླ་སྫོཐ་ཐགོ་

རག་རྫོག /རག་རྫོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་གཟུགཥ་ཐུང་

ནཥ།

ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་རག་རྫོག་གམང་མ་

རྡིག /རྡིའི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་ཐང་ཡག་ར་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ ཞ་ཟཐུང་ར་

རྡེཕ། /རྡེཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕརཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ནའི་རིགཥ་ཚུ་ཟདེགཥ་སུ་ཐང་ཕཞྫོ་སུ་ཅིག

རཡ། /རཟ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) གྱི་ཅུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

(ཁ) ཞངཥ་ཀྱི་རྡིག ས་འང་གི་རྡིག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཁ་ རྫོ་ཐང་ལྕགཥ་ཚུ་གུ་ཐབུཡ་ཏེ་རྣྫོཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི།

(ཐཔེ) ང་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་རྡིག་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

(ཁ) གྱི་རཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ང་གྱི་ཅུ་རཡ་ཐྫོ།

/རྡིའི/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གོབྷ་སྤྫོ་ཕའི་སྒྲ། (ཐཔེ)

རཡ་ཁུ། /རཟ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) བྷའི་ཁུ་ཕ་ཐང་

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་རྐངབྷ་རྡིག་ཕཎང་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།

སྐྱེཥ་ཀྱི་པྫོ་བྷཙདྷ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) རཡ་

ཐང་ཡིཐ་ངེཥ་ཐིང་ངེཥ་སྦེ་ཕཅཟ་སྒྲིག་རྐྱཕ་ནི། (ཁ)

རཡ་རྫོ། /རཟ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱི་ཅུ་ཕརཡ་ནི་གི་རྫོ།

དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་རྡིག་ཐགོ།

ཕསྫོབྷཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཟབྲཥ་བུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་ནའི་པྫོ་

/རྡིའི/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཁུ་ཟདི་པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཕཞེཥ་སྒོ་རྡིག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཁྱིབྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་རཡ་རྫོ་ཉོ་ནི་ཟཏྫོཕ་ནཥ།

རྡིག་སྒྲ། /རྡིའི་ཋ/ (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གོབྷ་སྤྫོཛྷ་ཐ་

རཡ་ཕ། /རཡ་ཛྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རཡ་ཐང་ཟདྲ།

རྐྱཕ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྡིག་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

རཡ་མི། /རཟ་མི/ (མིང) (རྫོང) གྱི་ཅུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།

རཡ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་གྱི་རཡ་མི་ཅིག་འང་མིདྷ་

རྡིག་རྡིགབྷ། /རྡིའི་རྡིཟབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་
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ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་ཡིཐ་

ཐྫོ།

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གོ་ར་རྡིག་རྡིགབྷ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྡིག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ནི། (ཁ) རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཤུགཥ་

ངེཥ་ཐིང་ངེཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་ར་ཥྫོགཥ་

/རྡུང/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) རགན་ཐང་རྟཥ་ཏག་ར་

རྡིག་མི་རྡིག /རྡིའི་མི་རྡི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཟུགཥ་ཁཡ་སྫོ་ཕཀར་ནི་ཐང་དྲང་

ཕཅཟ་སྒྲིག་རྡིག་མི་རྡིག གཞཕ་སྫོཥ་རྡིག་མི་རྡིག

ཟཕཐ་ཡང་རྡུང་ཐྫོ།

ཙྫོདྷ་རྡིག་མི་རྡིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གྱོདྷ་

/རྡུང/ ༣. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་གོ་ཟདི་ནཱུ་བྷའི་རྡིག་མི་རྡིག

ན་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག་གིཥ་ སྲིཕ་ཐང་

ན་ཚུ་དྷང་རཱིབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རྡིཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཅི་གླེཕ་ནི། (ཁ) ཆུབྷ་རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཐ་ལྫོ་གེ་ཞ་

རྡིཕ། /རྡིཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཁེ་ཀོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་རྫོག་ཅི་རྫོག་

(ཐཔེ) ཥ་གའྫོབྷ་གྱིཥ་ཁྱིབྷ་རྡིཕ་ཐྫོ།

སྲིཕ་ཅིག་རྡུང་ཐྫོ།

རྡུགཥ། /རྡུའུ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བ་ཏཕཥ་ཞཐ་འྫོཐ་

/རྡུང/ ༤. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ)

མི་ཅིག (ཁ) བྷཐུ་ཐང་ནུཥ་ན་རྡུགཥ། ཏཕཥ་

ཀོངབྷ་རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) སྫོཥ་རྐོན་ཚུ་ཀོངབྷ་རྡུང་དེཥ།

རྡུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/རྡུང/ ༥. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/རྡུའུ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐང་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རྐང་རག་ཟཁྲཕ་ནི། (ཁ) རྡུང་ཐྫོ།

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཚུ་ག་ཅི་འང་མེཐན།

(ཐཔེ) མི་ཐབྷངཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཟབྲྫོ་རྡུང་དེཥ།

རྡུགཥ་མི་རྡུགཥ། /རྡུའུ་མི་རྡུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བང་ཉེཥ་

/རྡུང/ ༦. (བ) (ཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་གཅིག་གིཥ་

ཐང་སྐྱོ་ལྫོཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཏ་རྡུགཥ་མི་རྡུགཥ་

གཅིག་ལཱི་རུག་ནི་ཐང་པྫོག་ནི།

ཕཟུབྷ་བྷའི་མི་རྡུགཥ་མི་རྡུགཥ།

རྡུང་ཕ། /རྡུང་ཛྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྡུང་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཚུ་ག་ཅི་འང་མེཐན། (ཐཔེ)

བྷཚྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཡང་གཝདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་ཁྱོཐ་

(ཁ) རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་རགན་རྐང་ལ་གུ་རྡུང་ཐྫོ།

རྡུགཥ་སི་སི། /རྡུའུ་སི་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

རྡུང་རྫོཕ། /རྡུང་རྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) རྟཥ་ཏག་ཐང་།

ང་ཏི་རཱི་མེཐ་ནཡ་རྡུགཥ་སི་སི་འཡ་ཥྫོང་ཡི།

གཟུགཥ་ཁཡ་སྫོ་དྲང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཏཕཥ་རྡུགཥ་

རྡུང་། /རྡུང/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྔ་ཐང་ཡྫོརབྷྫོ་ར་

རཱིང་རྡུང་རྫོཕ་བྷ་ཟཕཐ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་གུ་རྐྱཕ་སྟེ་སྒྲ་

རྡུངཥ། /རྡུང/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རྡུང་ཐང་ཟདྲ།

ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་རྔ་རྡུང་

རྡུབྷ། /རྡུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཎྫོག་ཕཎྫོགན་ཐང་ཆཐ་
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ཆཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཤིང་

རཥ་ཕརྒྱཐ་གཅིག་ཁཡ་ཟདུཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ།

རྡེག /རྡེའེ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྟཥ་ཏག་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྡུབྷ། རག་རྡུབྷ། བྷཇུག་རྡུབྷ། རྐང་རྡུབྷ་ར་

སྫོབྷ་ཚུ།

རྡུར། /རྡུཥར/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཚུ་གིཥ་མི་ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཚུ་རཥ་བྱུང་ཕའི་ཏརཛྷ་ཕྱེ་བྷ་རཱིག་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཚུ་གུ་དྲང་ནི།

(ཁ) ཉི་བྷའི་ཟེཡ་དྷང་ལཱི་བྷཏྫོང་ཚུགཥ་མི་གི་ཏར་ཕྱེ་

རྡེའུ། /རྡེའུ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ཕརྩི་ཕའི་

ཚུ། དེ་འང་རྡུར་ཕྲདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

སྐཕཥ་ལཱི་རྫོ་ཐང་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་རག་

རྡུར་སྙེཐ། /རྡུཥར་རྙེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏརཛྷ་འྫོཐ་ཙཐ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྩིཥ་ཀྱི་རྡེའུ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྡུར་གཅིག་སྟེང་དྷ་རྡུར་སྙེཐ་

ཐཀཡནྫོ་ཐང་གདྷགནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷཥ།
རྡུར་ཕྲ་ཡཕ། /

རྡུཥར ཊ་ཡཕ/ (མིང)

རྡེར། /རྡེར/ (མིང) (ཆོཥ) རྡེའུ་ཐང་ཟདྲ།

རྫོ། /རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྱུང་ཕ་

(ཆོཥ)

གཟུགཥ་ཅདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཆུང་ལྫོཥ་བྷཏཡ་ཐུག་ཥ་
ཅིག

རྡུར་ཕྲདྷ། /རྡུཥར

་ཋེདྷ/ (མིང)

ཥའི་ཁབྷཥ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ས་ཀྲག་ཅིག
(ཁ) ཐབྱེ་ཕ་རྒྱ་རུཐ་རྫོ། ཆུ་རིར་རྫོ། ཐངུར་རྫོ།

(ཆོཥ) རྡུར་ཕྲ་ཡཕ་

ཤེར་རྫོ། བྱེབྷ་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཨིདྷ་

ཕདུདྷ་གཅིག་ཁཡ་ཟདུཥ་ནའི་ཙཐ།
རྡུར་བྷ། /རྡུཥར

་བྷ/ (མིང)

སིང་སིང་། །རྫོ་ཨིདྷ་ཀྲག་ཀྲ།།

(རྫོང) ཏརཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྫོ་ཀ་བྷ་རཱི་ན། /རྫོ་ཀ་བྷ་རཱི་ན/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐཀཡནྫོ་

(ཐཔེ) ཆུ་ཐང་རྡུར་བྷ་ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟཕཕ།

ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཀ་བྷ་རཱི་ན་

རྡུར་ཙྫོདྷ། /རྡུཥར་ཙྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཕ་རཱིག་རཱི་

གིཥ་རྫོ་གཅར་ཐིང་ནུག

གུ་ཙྫོཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྲི་

རྫོ་ཐཀཡ། /རྫོ་ཀཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་

ནིའི་རྒྱུ་ཅིག

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྫོ་ཐཀཡ་གྱིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་

རྡུར་ཙྫོདྷ་གྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ། /རྡུཥར་ཙྫོཥདྷ་གི་ཀིར་ཁོཡ/

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཕྱེ་གུ་ཙྫོདྷ་སྣ་ལྔ་བླུགཥ་ཏེ་བྲིཥ་འྫོཐ་

/རྫོ་ཀཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐཀཡནྫོ་ ཟཇབྷ་ཅུག་

ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

ཅུ་ཅིག་སྨྱུ་གུ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

རྡུར་ཕྲ་ཡཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རཥ་ཚུ།

གྱིཥ་ཟབྲི་དེཥ།

རྡུར་རཥ། /རྡུཥར་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབྱུང་ཕ་ཕཞིའི་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་རྫོ་ཐཀཡ་

རྡུར་ཡགཥ་ན། /རྡུཥར་ཡག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རྡུར་

རྫོ་ཀྱོང་ར། /རྫོ་ཅོང་ར/ (མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་
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སྟྫོཐ་ནའི་ཥའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ར་ རྒྱ་བྷཙྫོའི་

རྫོ་རྗེ། /རྫོ་རྗེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཡང་

གི་ཥ་ཁཡ་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) རྫོ་ཀྱོང་

གསུང་རྫོ་རྗེ། ཐུགཥ་རྫོ་རྗེ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

བྷཏཟ་བྷ་རཥ་བྷཏྫོ་ཙཐ་མི་ཉཡ་ ༣༡༠༠ དེ་ཅིག་

ཕཞིདྷ་ཅིག (ཁ) རྒྱུཐ་སྡེའི་དྷང་རཥ་སྐུ་རྫོ་རྗེ།

ར་ལཱི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱ་ཐང་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཕཞེངཥ་ཏེ་

/རྫོ་རྗེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྲིརབུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

འྫོཐ།

ཕཝག་ཐགོ་ནའི་ ཆོཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ཚུར་བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ་

སྣབྷ་བུ་ཚུ་ཙྫོཥ་དྷང་ཕམྫོཛྷ་ཐ་ཙྫོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

གཅིག་ན། རྫོ་རྗེ་རྩེ་གསུབྷ་ན། རྫོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ན། རྫོ་

རྫོ་སྐྱུཡ། /རྫོ་ཅུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ སྐུཐན་ཐང་

ཀྱི་རཥ། (ཁ) བྷཙདྷ་བྷ་རཥ་ཀྱི་རྫོ་རྗེ་ལཱི་རྫོ་རྗེ་རྩེ་

ཕཤེཐ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ བག་གུ་

རྗེ་རྩེ་ཐགུ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་ཚུ་གིཥ་

ཕཎགཥ་ནའི་རྫོ་སྐྱ་རཱིག་རཱི་ཐང་ཥྫོཕ་ཥྫོཕ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

གཤིདྷ་ནྫོའི་ཆོ་གུ་གཎང་ཕའི་སྐཕཥ་རྫོ་རྗེ་རཥ་

ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་སྐྱུཡ་ཟདི་གིཥ་ཕཐ་ཀདྷ་གྱི་དྷཐ་ལཱི་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་གཤིདྷ་ནྫོའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

པདྷབྷ་ཨིདྷ།

/རྫོ་རྗེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) པྫོ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སྤུ་དྷ་

རྫོ་ཁ། /རྫོ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྫོའི་གུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཁ་ཟཆི་མེཐ་ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་བབྷ་ཆོཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

རྫོ་ཁཕ་ལུདྷ། /རྫོ་ཁཕ་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྕགཥ་ཀྱི་

རྫོ་རྗེ་སྐྱིར་ཀྲུང༌། /རྫོ་རྗེ་ཀིར་ཊུང/ (མིང) (རྫོང) སྐྱིར་

(ཐཔེ) རྫོ་ཁ་ལཱི་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་པྫོཛྷ་དྷ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

རྫོ་རྗེ་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

རིགཥ་ཚུཡ་ལུདྷ་མིའི་ནུཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་གྱི་རྫོ་ཅིག

ཀྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་

རྫོ་སྒྲོབྷ། /རྫོ་ཌོབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་རྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཝཕཥ་རྫོ་རྗེ་སྐྱིར་ཀྲུང་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ནུག

ནའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) རྫོ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་རྫོ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་ནུག

རྫོ་རྗེ་གོང༌། /རྫོ་རྗེ་གོང/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོ་ཚུ་གི་སྐུ་

རྫོ་ཅུང༌། /རྫོ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རཱིག་ཟེཡ་རྫོ་ཆུང་ཀུ་

སྟྫོཐ་ལཱི་ཕཞེཥ་ནིའི་དྷ་ཕཞཟ། (ཁ) ཚེབྷ་ཟདྲུཕ་ རྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་རྫོ་ཅུང་ཁག་ཆེ།

རྗེ་རྒྱ་གྲབྷ་སྦེ་ཟཐུ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོ་

རྫོ་གཅར། /རྫོ་ཅེར/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཆར་ཐང་ཟདྲ།

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གིཥ་རྫོ་རྗེ་གོང་ཕཞེཥ་ནུག

(ཐཔེ) རྫོ་གཅར་དྷང་རྟ་ཅིག་ཟདུག

རྫོ་རྗེ་གྲོ་རྫོཐ། /རྫོ་རྗེ་གྲོ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གུ་རཱི་

རྫོ་ཆར། /རྫོ་ཆེར/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ལུཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་གཅདྷ་གཞདྷ་སྟག་ལཱི་

སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཐིང་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྫོ་ཆར་སྦུག་ལཱི་

ཆིཕཥ་མི་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་སྟག་ཙང་ལཱི་གུ་རཱི་རྫོ་རྗེ་

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

གྲོ་རྫོཐ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

རྫོ་ཆཥ། /རྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

རྫོ་རྗེ་རྒྱ་གྲབྷ། /རྫོ་རྗེ་རྗ་གྲབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་

ཅ་ར་ཚུ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་རྫོ་ཆཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

གཉིཥ་ བྷགུ་ཕཞི་སྦེ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ལྷག་ལྷག་ནའི་
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ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག

འང་ ཐེག་ན་ཆེ་ཆུང་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྒོབྷ་རབྷ་གྱི་ཟབྲཥ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཤཱི་ལུནྡྲ་ཕྫོ་དྷི་ཐང་། རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཕནྡེ་ཡེ་

ཕྲ་ཕའི་བྷཏཡ་ཐུག་ན་དེ་ཉིཐ་ཟཚྫོབྷཥ་ན་ར་ཏྫོགཥ་

རྫོ་རྗེ་གཅོཐ་ན། /རྫོ་རྗེ་ཅོཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

བུ་བྷཏཡ་ཐུག་ཏྫོཕ་ནའི་གེགཥ་སུ་གྱུཡ་ནའི་སྤང་བ་

ཤེཥ་སྡེ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་ ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་པ་

ན་མེཐ་ནའི་བྷཐུ་ཐང་ལྡདྷ་ན་གཉེདྷ་ནྫོ་ཕཡ་ཆཐ་མེཐ་

ཡྫོར་ཏུ་ཕྱིདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག

རབྷ་བྷྫོ།

རྫོ་རྗེ་ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ། /རྫོ་རྗེ་ཅཟ་ཅུ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཡ་

རྫོ་རྗེ་ལ་བུའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ། /རྫོ་རྗེ་ཎ་བུའི་སེབྷ་ཀེ/ (མིང)

ཕྫོགཥ་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་མི་གི་སྲུང་བྷ་ལྷ་ཅིག

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཉེཡ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

རྫོ་རྗེ་ཟཆང༌། /རྫོ་རྗེ་ཆང/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་

(ཁ) དེ་འང་ ཥ་ཕཞི་ན་ཏྫོཕ་ནའི་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཕརྩྫོདྷ་

ཀྱི་ཆོཥ་གསུང་མི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཅིག་གི་བྷཙདྷ། (ཁ)

ཟགྲུཥ་ཀྱི་པཡ་ཕྱིདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་

དེ་འང་ རྒྱུཐ་ཀྱི་སྟྫོདྷ་ན་ཁྱཕ་ཕཐག་རྫོ་རྗེ་ཟཆང༌།

བ་དྷ་མེཐ་ནའི་བང་ཆུཕ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྣང་སྟྫོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་ཐྫོདྷ་བྷངོདྷ་དུ་གྱུཡ་ནའི་ཕར་

འྫོཐན་རཥ་ ཕདུཐ་ཀྱིཥ་གདྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན་རཥ་

བྷཙྫོདྷ་ལཱི་ཕག་ལཱི་རྫོ་རྗེ་དྲིར་བུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

རྫོ་རྗེ་ལ་བུཟྫོ།

རྫོ་རྗེ་ཟཆང་ཆེདྷ། /རྫོ་རྗེ་ཆང་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་

རྫོ་རྗེ་ཐེག་ན། /རྫོ་རྗེ་ཐེག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

ཟཆང་ཐང་ཟདྲ།

རབྷ་ཁྱེཡ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཚེ་གཅིག་ལཱིཥ་གཅིག་ལཱི་

རྫོ་རྗེ་ཟཇིགཥ་བྱེཐ། /རྫོ་རྗེ་རྗིག་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) གྲུཕ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུགཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཁ) དེ་འང་ དྷང་ན་

ཆེདྷ་ར་ལི་ཎ་གིཥ་ཨོ་རྒྱདྷ་ཡུར་རཥ་སདྷ་དྲངཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་རྒྱུ་ཐང་ཟབྲཥ་བུའི་ཆོཥ་

ནའི་ཡི་ཐབྷ་ཁྲོ་ཕྫོ་ཅིག

གཉིཥ་སུ་འྫོཐ་ན་རཥ་ཟབྲཥ་བུའི་ཆོཥ་གཥང་

རྫོ་རྗེ་སྙིང་ཟགྲེར། /རྫོ་རྗེ་རྙིང་ཌེར/ (མིང) (ཆོཥ)

སྔགཥ་རྫོ་རྗེ་ཐེག་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་

ཐགྱེཥ་ན་རྫོ་རྗེའི་རྒྱུཐ་ཕརྟག་ན་གཉིཥ་ན་ཟདི་དུཥ་

གཥང་སྔགཥ་རྫོ་རྗེ་ཐེག་ནའི་ཆོཥ་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ།

ཟཁོཡ་ལཱིགཥ་ལཡ་ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་སྟེ་ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ་

རྫོ་རྗེ་ཐེག་ནའི་སྫོབྷ་ནྫོའི་ལྟུང་ཕ། /རྫོ་རྗེ་ཐེག་པི་རྫོབྷ་ནྫོའི་

གིཥ་ཕརྩབྷཥ་མིའི་རྒྱུཐ་ཅིག

ཏུང་ཛྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) སྔགཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཕསྲུང་བའི་

རྫོ་རྗེ་སྙིང་ནྫོ། /རྫོ་རྗེ་རྙིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་

སྫོབྷ་ནྫོ་ཕརྒྱཐ།

རྫོ་རྗེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ། /རྫོ་རྗེ་ཎ་བུའི་ཏིང་ངེ་རྫིདྷ/ (མིང)

ཛྷ/ (མིང)

སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཀྱི་སྙིང་ནྫོ་བྷཏཡ་ཐུག་ན་ཅིག

རྫོ་རྗེ་ཐེག་ནའི་རྩ་ཕའི་ལྟུང་ཕ། /རྫོ་རྗེ་ཐེག་པི་མ་ཛྷའི་ཏུང་
(ཆོཥ) སྔགཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཕསྲུང་བའི་རྩ་

(ཆོཥ) ཤེཥ་བའི་སྒྲིཕ་ན་ཕྲ་ཕའི་ཕྲ་ཕ་སྤང་ཚུགཥ་

ལྟུང་ཕཅུ་ཕཞི།

ནའི་ ཥ་ཕཅུའི་རྒྱུདྷ་བྷཏའི་ཕཥབྷ་གཎདྷ། (ཁ) དེ་

རྫོ་རྗེ་དྲིར་བུ། /རྫོ་རྗེ་དྲིར་བུ/ (མིང) (རྫོང) ངོ་ཕྫོ་ཏཕཥ་
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ཤེཥ་ཀྱི་ཕར་བྷཙྫོདྷ། རྣབྷ་ན་ལྕགཥ་ཐང་ཁྲོ།

རྫོ་རྗེ་ཕུཡ་ན། /རྫོ་རྗེ་ཕུཡ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྔགཥ་བ་

བྷཙདྷ། (ཁ) དེ་འང་བབྷ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་རག་

ཟཕྲིདྷ་རཥ་ཕུཡ་ནའི་ལྷ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐནར་

ཐངུར་གསེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ལྷའི་ཕག་

མེཐ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཡི་ཐབྷ། (ཁ) སྒྲུཕ་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱཐ་རཥ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཕག་

ཆེདྷ་རྫོ་རྗེ་གཝྫོདྷ་ནུ།

ལཱི་རྫོ་རྗེ་དྲིར་བུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག

/རྫོ་རྗེ་ཕུཡ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག

རྫོ་རྗེ་གཐདྷ། /རྫོ་རྗེ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

རྫོ་རྗེ་རྩེ་ཐགུ་ན། /རྫོ་རྗེ་ཙེ་རྒུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་

རྒྱཥ་ནའི་གདྷཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་མི་ཚེ་གཅིག་

བྷཏཟབྷ་ཕསྐོཡ་ཏེ་རྩེ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ་མི།

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་བྷངོདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་ནཡ་ཥངཥ་

ཕག་བྷཙདྷ་ སྦུག་དྷ་རྩེ་གཅིག་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་

དྷང་ལཱི་ རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་ལཱི་ཙཡ་གཅིག་ཟགྱོ་ཐགོན་

རྫོ་རྗེ་རྩེ་ཕརྒྱ་ན། /རྫོ་རྗེ་ཙེ་རྗ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཕརྒྱ་

གར་ཆེ།

བྱིདྷ་གྱི་ཕག་བྷཙདྷ།

རྫོ་རྗེ་སྤུདྷ། /རྫོ་རྗེ་པུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་

རྫོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ན། /རྫོ་རྗེ་ཙེ་རྔ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་ཕག་

ཀྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་ཆོཥ་ཞུ་

བྷཙདྷ་ སྦུག་དྷ་རྩེ་གཅིག་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་བྷཏཟབྷ་

ཕའི་བྷཆེཐ་གྲོགཥ། (ཁ) དེ་འང་ ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་

ཕསྐོཡ་ཏེ་རྩེ་ཕཞི་འྫོཐ་མི།

རྒྱུཐ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་ལཐ་གདྷང་ཥ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་

རྫོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་ན། /རྫོ་རྗེ་ཙེ་ཅིའི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་

ཡཕ་ཕདུདྷ་གྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ལཱི་མི་ཕདུདྷ་རུ་སྦེ་གཅིག་

ཕག་བྷཙདྷ་ ཐབུཥ་སུ་རྩེ་གཅིག་རྐྱངབྷ་གཅིག་

ཁཡ་སྫོབྷ་མི་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་རྗེ་སྤུདྷ་ཚུ་

ཟཕཐ་མི་གི་རྫོ་རྗེ།

གི་ཕཡ་དྷ་ཏ་ཐབྷ་ཚིག་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་གར་ཆེ།

རྫོ་རྗེ་ཟཛིདྷ། /རྫོ་རྗེ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་ཟཆང་

རྫོ་རྗེ་སྤུདྷ་གྲོགཥ། /རྫོ་རྗེ་པུཥདྷ་གྲོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྗེ་

ཆེདྷ།

སྤུདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/རྫོ་རྗེ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ།

རྫོ་རྗེ་པ་རབྷ། /རྫོ་རྗེ་པ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡབུ་གི་

/རྫོ་རྗེ་རྫིདྷ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་སྫོཕ་

དྷང་རཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། (ཁ) དྷྫོཡ་བུ་རྫོ་རྗེ་པ་

ཐནྫོདྷ།

(ཐཔེ) རྫོ་རྗེ་པ་རབྷ་ཟདི་ཤེ ར་ཕཎྫོག་ནིའི་དྷང་འང་

རྫོ་རྗེ་གཝྫོདྷ་ནུ། /རྫོ་རྗེ་གཝྫོཥདྷ་ནུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་

རྫོ་རྗེ་པག་བྷྫོ། /རྫོ་རྗེ་པཟ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷྫོ་རྒྱུཐ་ཀྱི་

རྫོ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /རྫོ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་པ་

རབྷ། རྫོ་རྗེ་པ་རབྷ་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/རྫོ་རྗེ་རྫིདྷ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) ཕརྒྱ་བྱིདྷ།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ཕུཡ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཡི་ཐབྷ་དྷང་རཥ་ཅིག (ཁ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་རྫོ་རྗེ་པག་བྷྫོ།

རབྷ་ཐང་ཟདྲ།
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རྫོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ། /རྫོ་རྗེ་སེབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) སཥ་གདྷཥ་ཀྱི་ཥ་གོ་ཚུ་དྷང་ལཱི་ག་ཡ་རྫོ་

གའྫོདྷ་ནཥ་དྲིར་བུ་ཐཀུ་ར་ཕརྟེདྷ་ན། ཝཕཥ་

རྫོ་སྟ། /རྫོ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་སྟ་རི།

ཕཛྲཥཏྭ། ཕག་གའཥ་རྫོ་རྗེ་སྙིང་ཁཡ་གཥྫོཡ་ཞིང་།

རྟགཥ་ཕཀར་ཏེ་ཟདུག

གཉིཥ་སྐྱིར་བྷྫོ་ཀྲུང་གིཥ་ཕཞུགཥ་ན། སྐུ་བྷཐྫོག་

(ཐཔེ) རྫོ་སྟ་གིཥ་ཟུཡ་རྫོ་ཚུ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཐཀཡ་གཥར་ཟླ་ཕའི་བྷཐྫོག་ཅདྷ་གྱི་ཡི་ཐབྷ་རིགཥ་
ཕརྒྱའི་ཁྱཕ་ཕཐག

རྫོ་རྗེ་སེབྷཥ་བྷ། /རྫོ་རྗེ་

སེབྷ་བྷ/ (མིང)

སེབྷཥ་ཐནའི་ཡུབྷ།

རྫོ་སྟི། /རྫོ་ཏི/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་ཐང་ཐིང་ངེ་ར་
ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕྱེ་ཕསྒྲར་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་

གཙིག་ཀུ་དྷང་ཨེ་བྷ་ཚུ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོ་སྟི་
གིཥ་རྡུངཥ།

རྫོ་རྗེ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། /རྫོ་རྗེ་བྫོཥ་ནྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྱི་

རྫོ་སྟེགཥ། /རྡཽ་ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

དྷང་གི་དེ་ཉིཐ་ཕཅུའི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཙང་ཞིང་རཥ་

ནའི་སྟེགཥ། (ཐཔེ) རྫོ་སྟེགཥ་གུ་ཅ་ར་ཕཀར་ཏེ་

ཕཞིའི་ཕྲིདྷ་རཥ་ར་ཐཕང་ཕསྐུཡ་ཕའི་གྲོར་བྱེཐ་ཀྱི་

ཕཝག་ནུག

གཐབྷཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་བ་བྷ།

རྫོ་ཏར། /རྫོ་ཐེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཕྱེ་ཐང་ཟདྲ།

/རྫོ་རྗེ་བྫོཥ་ནྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞུང་གྲྭ་ཙང་གི་སྫོཕ་

རྫོ་ཏྫོ། /རྫོ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐཀྲུབྷ་ནི་གི་ཏྫོཛྷ། (ཐཔེ)

ཐནྫོདྷ་ལྷདྷ་རྒྱཥ་ལྔའི་དྷང་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

རྫོ་ཚུ་རྫོ་ཏྫོ་གིཥ་ཐཀྲུབྷ་ཐགོ་ནཥ།

རྫོ་རྗེ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཕང་གདྷང་དེཥ།

རྫོ་དྲེག /རྫོ་དྲེའེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོའི་གུ་ཆགཥ་འྫོཐ་

རྫོ་རྗེའི་ཐམྱར་ཕ། /རྫོ་རྗེ་སྙེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་

ནའི་དྲེག་ན། (ཐཔེ) རྫོ་དྲེག་བྷགུ་རཥ་ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་

སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱི་རྫོག་ལ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་མྱྫོང་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཥ་ཐམྱར་ཕ་ཟདི་རཥ་སྡུག་ཕསྔར་ཆེ་ལྫོཥ་ག་འང་

རྫོ་དྷག /རྫོ་དྷཟ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ནིའི་

མེཐ་མི་ཅིག

རྫོ་ཁ་ཐྫོག་གདྷགནྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་ཁྱིབྷ་

རྫོ་རྟགཥ། /རྫོ་ཎཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་བྷཙབྷཥ་ཐང་

ར་ལཱི་ཅིག་རྫོ་དྷག་ཕཀཕ་སྟེ་འྫོཐ།

ཞིང་བྷཙབྷཥ་ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་མི་ཟཚྫོར་ནི་གི་ཐྫོདྷ་

རྫོ་ནཡ། /རྫོ་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གུ་ནཡ་ཕརྐོ་སྟེ་

ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཞིང་གི་ཥ་

སྤཡ་ཕཎཕ་ཕཏུཕ་ནའི་རྫོ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

བྷཙབྷཥ་ཁཡ་རྫོ་རྟགཥ་ཕཀར་ཐགོ་ནཥ།

ཟཕཐདྷ་བྷ་ཎི་ནཡ་ཚུ་རྫོ་ནཡ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཡ་

/རྫོ་ཎཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཐང་གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ནཡ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

ན་ངོ་ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོ་ཁཡ་ཙྫོདྷ་གྱིཥ་རི་བྷྫོ་ཐང་རྫོ་

རྫོ་ཕུ། /རྫོ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ཕུ་རྩ་

གི་ཕཞྫོ་ཕལ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་ཕཀར་ཕཝག་མི་རྟགཥ།

ཕཡ་ཡ་ཅིག་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
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རྫོ་ཕྱེ། /རྫོ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་ཕྱེ།

སྤུཥ་ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཟཏག་སྟེ་ཙྫོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཐགོ།

འྫོཐ་ནའི་ཙྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཙྫོདྷ་ཕྱེ་ཚུ་ག་ཡ་རྫོ་

(ཐཔེ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་རྡུར་ཙྫོདྷ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་འང་རྫོ་ཕྱེ་

རྫོ་ཙྫོདྷ། /རྫོ་ཙྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོའི་ཕྱེ་གིཥ་ཕཞྫོ་

རྫོ་བང་ཤིང༌། /རྫོ་བང་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་སང་ཕ་

ཙྫོདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་དྷག་གི་བང་

རྫོ་བྷཙབྷཥ། /རྫོ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་

ཤིང༌། (ཐཔེ) རྫོ་བང་ཤིང་གུ་ཥ་སྨྱུག་གིཥ་ཟབྲི་ནི་

ཥ་ཐང་ཞིང་ཚུ་གི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་རྫོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

འྫོཐ།

ཕཝགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ཐང་གཝདྷ་གྱི་ཥའི་ཕཡ་

རྫོ་སྫོ་ཥྫོཕ། /རྫོ་རྫོ་ཥྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ས་ཀྲག་མེདྷ་

དྷ་ཥ་བྷཙབྷཥ་རྫོ་བྷཙབྷཥ་ཚུ་གཎདྷ་གཎདྷ་ཕཞྫོ་

ནཡ་ཐཀྲུབྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་སྫོ་

ཐགོ།

ཥྫོཕ་ཟདི་རྩིགན་རྐྱཕ་མི་ཕཏུཕ།

རྫོ་རཥ། /རྫོ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྫོབྷ་ཚུ་ཕཀག་ནི་གི་

རྫོ་མེ་རྫོང༌། /རྫོ་མེ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གུ་རཥ་རིབྷ་

ཟགཥ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་རཥ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ན་རིབྷ་ན་སྦེ་མེ་རྫོང་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཏྫོདྷ་མི་གི་

རྩ་ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།

རྫོ་གཏེཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཉིབྷ་པྫོགན་ཐ་ལཱི་རྫོ་མེ་རྫོང་

རྫོ་ཞུདྷ། /རྫོ་ཞུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཕཞུ་འྫོཐ་ནའི་ཁུ་

ཟྫོཐ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཕ། (ཁ) དེ་འང་ ཙུ་ནཱུ་གི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

རྫོ་ཕམྫོ། /རྫོ་མྫོ/ (མིང་) (རྫོང) རྫོ་མེ་ཕཎང་སྟེ་ཆུ་སང་

རྫོ་གཝྫོང༌། /རྫོ་གཝྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཕམྫོ་ཟདི་གིཥ་གཟུགཥ་

ནའི་གཝྫོངབྷ། (ཐཔེ) རྫོ་གཝྫོང་དྷང་ལཱི་ལྫོ་ཐང་ཨོབྷ་

ཁཡ་པདྷ།

ཚུ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཀླུ་ཆོཐ་ཐགོ།

རྫོ་ཕམྫོ་རྐྱཕ། /རྫོ་མྫོ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྫོ་ཞབྷ། /རྫོ་ཞབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ལུཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་

རྫོ་མེ་ཕཎང་ཞིདྷ་དྷ་ཆུ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་སང་ནི་ཅིག (ཁ)

འྫོཐ་ནའི་ཞབྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ཞབྷ་ཟདི་ སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཟདུག

རྫོ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) རྐང་ཚིགཥ་རག་

རྫོ་ཕཞྫོ་ཕྫོ། /རྫོ་ཕཞྫོའུ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཚིགཥ་དྷཛྷ་ཥང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ན་ཚུ་རྐྱཕ་ནིའི་དྷང་ རྫོ་ལཱ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

རྫོ་རྩིག /རྫོ་ཙིའི/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

ཟཕཐ་མི་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) རྫོ་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཟདི་གིཥ་རྩིགན་

རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་རྩིགན། (ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་རྐྱཕ་བྷཥ།

སྟེ་རྫོ་རྩིག་རྐྱཕ་སྟེ་ཟདུག

རྫོ་ཕཞྫོན། /རྫོ་ཕཞྫོན/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཐང་

རྫོ་ཙང༌། /རྫོ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ལུ་ལ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་ཕཞྫོན་ཟདི་རྩིགན་རྐྱཕ་དེཥ།

ཁོངཥ། (ཐཔེ) རྫོ་ཙང་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྫོ་ཚུ་

རྫོ་རིང༌། /རྫོ་རིང/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཀ་ཕ་
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ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རིངབྷ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཆོཥ་

རྫོ་ཥྫོར། /རྫོ་ཥྫོཥར/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཟྫོག་རཥ་

སུབྷ་ཕྲང་གི་རྫོ་གདྷབྷ་གྱི་ཀ་ཕ་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མིའི་རྫོ་

ནའི་ཥ་གཏེཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་

རྒྱར་མྱ་ངདྷ་མེཐ་ཀྱི་རྫོ་རིང༌། ལྷ་ཥའི་རྫོ་རིང༌།

ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྫོ་ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་སྦེ་ མེ་གཎང་ཕཏུཕ་

རིང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོ་རིང་ཚུ་ཀཛྷ་སྦེ་འང་

ཐུག་ལཱི་རྫོ་ཥྫོར་གྱི་གཏེཡ་ཁ་འྫོཐ།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ།

རྫོ་གཥྫོཕ་གཥྫོཕ། /རྫོ་ཥྫོཕ་ཥྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

རྫོ་རཱིག /རྫོ་རཱི/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་བྱེ་རྫོ་ཟཇབྷ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ཐཀྲུབྷཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྫོ་སྤྲུ་

རྫོ་གཥྫོཕ་གཥྫོཕ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ རྩིག་ནའི་ཟུཡ་རྫོ་སྦེ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་རྫོ་རཱིག་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ལུ་ལ་ཐགོ།

རྫོ་ཧྲུག /རྫོ་ཧྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རཱིག་ཐང་ཟདྲ།

རྫོ་རཱིཐ། /རྫོ་རཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ལུ་ལ་སྟཕཥ་

རྫོ་ལྷ། /རྫོ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གུ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

གཅིག་ལཱི་ཆཐ་དེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་

ལྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ལྷ་གདྷཥ་འྫོཐ་ནའི་རྩ་ཕཡ་ཆཕ་གཥང་

རབྷ་ཚུ་རྫོ་རཱིཐ་ཀྱིཥ་ཕཀག་ཆེ་ནུག

གཎང་ནི་མི་ཟྫོང།

རྫོ་ལུཕ། /རྫོ་ལུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཆར་ཕསྒྲིག་

རྫོག /རྫོཟྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕུཐ་རྫོག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕཏུཕ་ནའི་རྫོ་ལུཕ་ཎག་ཎ། (ཐཔེ) འངཥ་ནའི་རྫོ་

(ཐཔེ) རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཏེ་ཟབྲུ་རྫོག་

ལུཕ་ཁང་ཕཞང་བྷཥ་ཐགཟ་ཕཡ།།

གཅིག་འང་ཕཀོ་ནི་མི་ཟྫོང།

རྫོ་རྫོབྷ། /རྫོ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཕསྲེ་ ཁ་

རྫོག་ཆག /རྫོཟྫོ་ཆ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐུཐན་ཆག་ན་སྦེ་

ཐྫོག་རྒྱ་སྨུག་ཐང་ ནགཥ་ཀོ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་སྦེ་དྷང་ཀོ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཅིག་གིཥ་སྐུཐན་རྫོག་ཆག་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ ཐབྱིཕཥ་གོདྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ཅིག་ཉོ་དེཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་རྫོབྷ་ཟདི་གིཥ་གྲང་ཕའི་དྷཐ་གཞི་

རྫོག་ཐེ། /རྫོ་ཐི/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་རྟ་དྷྫོཡ་ར་

ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་རྐངབྷ་གིཥ་སྫོ་ཕཀར་ཏངཥ་ཅིག

རྫོ ་ཤེར། /རྫོ་ཤེར/ (མིང) (རྫོང) ཤེར་ཕཟུབྷ་བྷའི་རྫོ།

(ཐཔེ) རྟ་གིཥ་རྫོག་ཐེ་རྐྱཕ་ཟྫོང་ས་རུ།

(ཁ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཐང་ཐཕང་རཥ་ཚུ་ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་

རྫོག་རྫོག་སྦེ /རྫོཟྫོ་རྫོཟྫོ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྫོ་གི་ཕཅུཐ་

ཤེར་ཐང་ཅོག་ཟཏཐ་ནའི་རྫོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་བྷ་བྷང་ནཡ་རྫོག་

གཝྫོགཥ་གཝྫོགཥན་ཕཟུབྷ་ཟུཡ་ཕཞི་ཐང་ཕརྒྱཐ་

རྫོག་སྦེ་སཕ་ཐ།

ཕཅུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ ་ཤེར་གྱིཥ་

རྫོག་རྫོག་ཅིག /རྫོཟྫོ་རྫོཟྫོ་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་

རྒྱདྷ་ཆ་ཕཞྫོ་ནུག

ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལ་རྫོག་
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རྫོག་ཅིག བྷཡ་རྫོག་རྫོག་ཅིག སྦུཐ་དྲག་རྫོག་རྫོག་

རྫོག་བྷ་ན་ནཱུ། /རྫོ་བྷ་ན་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་

བྱིདྷ་ཐ།

ཁྲོབྷ་ཁཡ་རྫོག་བྷ་ན་ནཱུ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག་ག?

ཅིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལ་རྫོག་རྫོག་ཅིག་བྱི་ལི་ལཱི་

ན་ནཱུ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རྫོག་ཎྫོ་རིར་རི། /རྫོཟྫོ་ཎྫོ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོའི་

རྫོག་བྷ ་ཤིང། /རྫོ་བྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་

ཕཅུཐ་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་རྫོག་ཎྫོ་རིར་རི། ཁུངཥ་རྫོག་ཎྫོ་

སྐྱེཥ་ནའི་ཤིང་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཐཡ་ཤིང་ཕཟུབྷ་སྦེ་ འྫོཐ་

རིར་རི། གདྷཥ་ཚུར་རྫོག་ཎྫོ་རིར་རི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ནའི་བྷགུ་ཎྫོ་གུ་པྫོཐ་ཀ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོག་བྷ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་རྫོག་ཎྫོ་རིར་རི་ཅིག་སཕ་ནི་

ཤིང་ཟདི་གུ་ཐཡ་ཟཐཕ་ཕཎགཥ་རཱིང་ཕཎགཥ་

མིདྷ་ཟདུག

ཕཏུཕ་ནཥ།

རྫོག་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ། /རྫོཟྫོ་ཎྫོ་རི་རི་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཞྫོ་

རྫོག་ཡ། /རྫོཟྫོ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷ་ཟཏདྷ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་

རྣབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཅིག་གིཥ་གོ་ར་རྫོག་ཎྫོ་རིར་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོག་ཡ་ལཱ་ཙཡཛྷ་ཐ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

རི་སྦེ་གྱོདྷ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ནུག

རྫོག་ལུཕ། /རྫོཟྫོ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་

རྫོག་བྷ། /རྫོཟྫོ་བྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྫོག་ཐང་ཟདྲ།

ཤུཕཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་རྫོག་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟེཡ་རཱིང་མི་རྫོག་

ལུཕ་ཅདྷ་ཟདི་ནཱ་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

བྷ་གཅིག་རཥ་མིདྷ་ཟདུག

རྫོདྷ་ལ། /རྫོཥདྷཋི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/རྫོཟྫོ་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་ཟབྲཥ་

ཏྫོག་ཙཐ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་

བུ། (ཐཔེ) ཁབྷ་ཤིང་གུ་རྫོག་བྷ་ཕཎགཥ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་ མི་འཡ་ཐང་བྷཡ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཐེབྷ་

/རྫོཟྫོ་བྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནའི་ཤིང་

སྐེཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་རྫོདྷ་ལ་གུ་རཥ་ཟཛེགཥ་ཟགྱོ་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཐཡ་ཤིང་ཕཟུབྷ་གྱི་བྷགུ་ཎྫོ་གི་པྫོཐ་ཀུའི་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཟུང་སྟེ་ཟཁྱིཐ་ཐགོ།

ཟྫོག་ལཱི་ཆག་ན་སྦེ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ ན་ནཱུ་ཐང་

རྫོཕ། /རྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

གཅིག་ཁཡ་ཞ་ནིའི་ ཟབྲཥ་བུ་ཁག་ཏེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ ཁ་ཅ་གུ་རགན་ཕལཐ་སུ་

ཅིག (ཐཔེ) ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་རཥ་ང་ལཱི་རྫོག་བྷ་ནྫོདྷ་

འྫོཐ་མི་ཐང་ཏགན་ཕཎགཥ་སུ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ ཆུ་

ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཕྫོག་ཕཏུཕ་མི་ཐང་ཟདེགཥ་ཕཏུཕ་

རྫོག་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ། /རྫོ་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ན་ནཱུ་གུ་

མི་ཅིག (ཁ) ཟགྱིཕ་རྫོཕ། ལྕགཥ་རྫོཕ། ཤིང་རྫོཕ་

ཙུ་ནཱུ་ཐབུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ དེ་གུ་རྫོག་བྷ་ཕཀར་ཏེ་ཞ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆུ་ཚུ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཀང་

ཆོག་ཆོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོག་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ་

ཕཝག་ན་ཅིདྷ་རྫོཕ་དྲེག་ན་ཕཎགཥན་ཨིདྷ།

གསུབྷ་ལཱི་ཏི་རཱི་ ༡༠ སཕ་བྷཥ།

རྫོའི་དུཥ་ཡཕཥ། /རྫོའི་དུཥ་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་
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ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་ལྕགཥ་རིགཥ་བྷ་ཏྫོདྷ་ནའི་གོང་

རྫོཥ་ཕཅཥ། /རྡེཥ་ཅེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏྫོགཥ་ན་ཐང་

གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་སྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཕསྐར་ན། (ཐཔེ) རྫོའི་

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོཥ་ཕཅཥ་ལ་ཁྲག་གི་ཕུང་ནྫོ་

ལཱི་ རག་ཆ་ཐང་ཙྫོདྷ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་ཡ་རྫོ་

རུག་ནའི་གཟུགཥ་ཅདྷ་གྱི་ཆོཥ་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་

དུཥ་ཡཕཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྕགཥ་བྷ་ཏྫོདྷ་ནཥ།

ཟདི་མི་རྟག་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ།

རྫོཡ་དྲིར། /རྫོཡ་དྲིར/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་ཐང་དྲིར་བུ་

ལྡ་ལྡི། /ར་རྡི/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཐང་ལྷ་ཁང་ར་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཏཕཥ་ཀྱི་

ཥྫོགཥ་ནའི་གུ་ཐཔྱངཥ་ནའི་ཐཡ་གྱི་ཕྱེ་ཕུཡ་བྷཆོཐ་

ཡང་ཕཞིདྷ་རྫོ་རྗེ་ཐང་། ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་

རཥ་ཅིག

དྲིར་བུ་སྟེ་གཥང་སྔགཥཀྱི་འྫོ་བཐ་ཅིག

ལྡ་རི་ལྡུཡ་རི། /ར་རི་རྡུ་རི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ར་

རྫོཡ་སེབྷཥ་ཕསྒོབྷ་ཕཟླཥ། /རྫོཡ་སེབྷ་རྒོབྷ་རྡེཥ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཙྫོ་ཏར་འྫོཐན། (ཐཔེ) ར་ཕུག་ཙྫོཐབྷ་

(ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་རྫོ་རྗེ་སེབྷཥ་ན་ལཱི་

ལྡ་རི་ལྡུ་རི་སྦེ་འཡ་ཥྫོ་མི་ཚུ་ཞཛྷ་ཐ་ཞིབྷ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ སྡིག་སྒྲིཕ་སྫོང་ཕའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) རྫོཡ་

ལྡག /རཟ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) པྫོཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

སེབྷཥ་ཕསྒོབྷ་ཕཟླཥ་ཀྱི་ཆོ་གུ་ཅིག་གདྷང་དེཥ།

དྷང་ལཱི་ ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷག་ཟཇོག་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

རྫོཥ་སྒོཡ། /རྫོཥ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་སྔཡ་

ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ལྕེ་གིཥ་སྦེ་ཟཕག་ནི། (ཁ) པྫོཡན་

སྫོར་གྱི་རྩེཐབྷྫོ་ རྫོ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་

ལྡག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཕ་གིཥ་ཕྫོའུ་ཅུང་ལཱི་ལྕེ་གིཥ་ལྡག་

ཅིག (ཐཔེ) རྫོཥ་སྒོཡ་ཟདི་ རྩེ་གུ་རྐྱཕ་ཐགོ།

དེཥ།

རྫོཥ་སྒོཡ་རྐྱཕ། /རྫོཥ་རྒོ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ལྡགཥ། /རཟ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) ལྡག་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་སྔཡ་སྫོར་གྱི་རྩེཐ་རིགཥ་ཅིག་

(ཁ) ལྡགཥ་ཤིག (ཐཔེ) པྫོཡན་ལྕེ་གིཥ་ལྡགཥ་ཤིག

ཨིདྷ་མི་ རྫོ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ པཡ་ཚུཡ་

ལྡང༌། /རང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) འཡ་རྫོང་ནི།

གཡུགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) རྫོཥ་སྒོཡ་རྐྱཕ་

ལྡངཥ། /རང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལྡང་ཐང་ཟདྲ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཏང་དྷང་ལཱི་རྫོཥ་

ལྡཐ། /རྡེཐ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཐ་ཟགྲོ་ཚུ་གི་ཥྫོ་གིཥ་

སྒོཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

རྨུཡ་ནི་ཅིག

རྫོར། /རྫོཥར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཐྫོང་

ལྡཐ་རྐྱཕ། /རྡེཥ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷྫོཡ་ར་

ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) གོ་ར་ཐྫོང་རྫོར། ལྷབྷ་ཐྫོང་རྫོར།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་རྩྭ་ཚུ་ཙཡ་གཅིག་ལྐོཐ་བྷཡ་ཕཎང་

བུབྷ་ན་གལབྷ་རྫོར་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ རྫོག་སྟེ་ཡ་འཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཞིཕ་

རྫོར་ཕ། /རྫོཥར་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

ཞིཕ་སྦེ་རྨུཡ་ནི། (ཁ) ལྡཐ་རྐྱཕ་ནི/དེཥ/ནུག (ཐཔེ)

རྫོར་ཐང་ཟདྲ།

དྷྫོཡ་ཚུ་ར་ཏེ་ལྡཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
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ལྡདྷ། /རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) འྫོཐན། (ཁ) ཟབྫོཡ་ན་ལྡདྷ།

ཕཅུ་ལྡཕ། ཕརྒྱ་ལྡཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་ལྡདྷ་

བྷདུཐ་ཕུཐ་ཕཎཕ་སྟེ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་སཕ་བྷ་ཚུགཥ་

འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྡདྷ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ། ཐནར་ལྡདྷ་ར་

ལྡཕ་ལྡིཕ། /རཕ་རྡིཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་སཕ་ཐ་ལྕེ་

ནཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྫོ་ལྡཕ་ལྡིཕ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

ལྡདྷ་ལྕག /རྡེདྷ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་། སེབྷཥ་

ལྡཕ་ཙྫོང་། /རཕ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) བྷ་རྩ་རཥ་རྫོག་

ཅདྷ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་རག་ནའི་ཏར་རྩ་

ལཕ་སྦེ་ཁེཕ་ཥ་ཞ་ཕའི་ཙྫོང༌། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་

གིཥ་བླུག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཁོ་ལཱི་ལྡདྷ་

ལྡཕ་ཙྫོང་རྐྱཕ་བྷཥ།

ལྕག་གིཥ་དྲངཥ་བྱིདྷ་ཡི།

ལྡཕ་རྫོག /རཕ་རྫོག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྫོག་ལྡཕ་ཐང་

ལྡདྷ་ལྕག་དྲང། /རྡེདྷ་ཅ་དྲང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་

ཟདྲ།

ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་རག་

ལྡབྷ་ལྡེབྷ། /རབྷ་རྡེབྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) མི་ཐང་སྣུབྷ་

ནའི་ཏར་རྩ་གིཥ་བླུགཥ་ནི། (ཁ) ལྡདྷ་ལྕག་དྲང་

ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཞབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷགུ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཤུགཥ་སྦེ་ཡ་དྲང་ཐྫོ།

རཥ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་པཡ་ཚུཡ་གཡུགཥ་ཏེ་འབྷ་

ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རྡེདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

འྫོབྷ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞབྷ་ནའི་ཏྫོག་

རཱིང་ ཙཐ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་འྫོཐན།

དྷཥ་ཟགྲོ་དུཥ་ལྡབྷ་ལྡེབྷ་བྱེཐ་ཀྱི་ཟདུག

(ཐཔེ) ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་ཟདི་ཐགུདྷ་ཙ་དྲྫོཐ་ཐང་ལྡདྷ་

ལྡཡ་ལྡུཡ། /རཡ་རྡུཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྡ་རི་ལྡུ་རི་ཐང་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཙྫོ་ཏར་ཏེ་ལྡཡ་ལྡུཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ལྡདྷ་ན། /རྡེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལྡདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ལྡི་ཀུ། /རྡི་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) ཐིའུ་ཐང་རག་ཐི་རྐྱཕ་

ལྡདྷ་མིདྷ་ཟདུ་བྱེཐ /རྡེདྷ་་མིདྷ་རྡུ་་ཇེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡཥ་དྷང་ལཱི་སྣག་རྩི་བླུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

གཟུགཥ་ཐང་སེབྷཥ་མེཐ་ནའི་ཆོཥ། (ཁ) ཟདུ་བྱེཐ་

ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐདྷ་ཡིག་ཙང་ཚུ་དྷང་

ཀྱི་དྷང་གསེཥ། བྷཚུངཥ་ནཡ་མི་ལྡདྷ་ན་སྟེ། གང་

ལཱི་ལྡི་ཀུ་འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐ།

ཞག་ཐང་། དུཥ་ལ་བུ་སེབྷཥ་ཐང་བྷཚུངཥ་ནཡ་

ལྡི་རི་རི། /རྡི་རི་རི/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) སྒྲ་སྒྲོག་ཏངཥ་ཅིག

ལྡདྷ་ན་བྷ་ཡིདྷ་ཞིང་། ཡང་གི་གདྷཥ་སྐཕཥ་ར་

(ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟབྲུག་སྒྲ་ལྡི་རི་རི་

བྷངོདྷ་ནཡ་ཟདུ་བྱེཐ་ནཟྫོ།

སྦེ་ཕསྒྲགཥ་ནི་འྫོཐ།

ལྡཕ། /རཕ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ཐང་སྫོབྷ་ཆུང་

ལྡིང་། /རྡིང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བ་ཚུ་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཉིཥ་ཟགྱུཡ་གསུབྷ་ཟགྱུཡ་སྦེ་

ཕསྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ལྡིང་ཐྫོ། (ཐཔེ) བ་

ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) གཉིཥ་ལྡཕ། གསུབྷ་ལྡཕ།

ཅིག་གདྷབྷ་ཁཡ་ལྡིང་ཐྫོ།
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/རྡིང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཆུའི་གལབྷ་ལཱི་བྷ་ཐིབྷ་

ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་གཞི། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་

ནཡ་ཁ་རཥ་པཡ་སྫོཐ་ནི།

དྷྫོཡ་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

ལྡིང་སྐོཡ། /རྡིང་ཀོཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་ཤེཥ་ཐང་

ལྡུབྷ་ཡ་གཉེཡན། /རྡུབྷ་ཡ་རྙེཡན/ (མིང) (རྫོང) ལྡུབྷ་ཡ་

ཟགྱིཡ་ལཕ། (ཐཔེ) ང་ཁོའི་ལྡིང་ཕསྐོཡ་དྷང་ཚུཐ་ཥྫོ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་གཉེཡན་

ཡི།

གཝྫོདྷ་ཅུང་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རྡིང་ཀོཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྡིང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་

ལྡུཡ། /རྡུཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཐུགན་ར་

ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཕསྐོར་ཏེ་ཙྫོ་ཕཅུག་ནི། (ཁ)

ལྡིང་སྐོཡ་རྐྱཕ། /རྡིང་ཀོཡ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐུགན་ལྡུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཐུགན་སྤུཥ་མ་

ལྡིང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལྡིང་སྐོཡ་

སྦེ་ལྡུཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཞིབྷ།

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བ་རྒོཐ་ཅིག་གདྷབྷ་ཁཡ་

ལྡུཡ་ལྡུཡ། /རྡུཡ་རྡུཡ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལྡ་རི་ལྡུ་རི་ཐང་

ལྡིང་སྐོཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟདྲ།

ལྡིང་ཕ། /རྡིང་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ལྡིང་ཐང་ཟདྲ།

ལྡུཡ་ཕ། /རྡུཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ལྡུཡ་

ལྡིང་རི། /རྡིང་རི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་རྩིཕབྷ་

ཐང་ཟདྲ།

ཐང་གཐངབྷ་ཕཀྲབྷ་ཥ། (ཐཔེ) ལྡིང་རི་རླུང་ཕཟེཐ་གུ་

ལྡེ་མིག /རྡེ་མི/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་ཐང་སྒྲོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

རྩིཕཥ་བྷ་ཐང་གཐངབྷ་ཕཀྲབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཤིང་ལུཕ་

ན་ཚུ་ ཁ་ཕྱེ་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཕཝག་ནི་གི་ཅ་ཆཥ་

ཕཀཕ་ནི་ཨིདྷ།

ཐང་ དེ་ཕྱེ་ནི་གི་ལྕགཥ་ཆཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ལྡིངཥ། /རྡིང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལྡིང་ཐང་ཟདྲ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྒོ་ལྡེ་

ལྡིཡ། /རྡིའི/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྐཐ་

མིག་རྐྱཕ་ཐགོན་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཐགོ།

སྫོབྷ་སྦེ་ཕསྒྲག་ནི། (ཁ) ལྡིཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ལྡེ་མིག་བུ། /རྡེ་མི་བུ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཁོ་གིཥ་སྐཐ་ཟབྲུག་ལྡིཡཛྷ་དེཥ་ལྡིཡ་དེཥ།

ཚུ་ལྡེ་མིག་རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཕྱེ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་

/རྡིའི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱུ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་

ཟཏཕ་ནའི་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཡ་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

མི་ཅིག

ནའི་ལྕགཥ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྡེ་མིག་བུ་བང་ཐ་ན་

ལྡིཡ་ཕ། /རྡིཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ལྡིཡ་

ཅིདྷ་ ལྡེ་མིག་ཕཎྫོག་ཐགོ།

ཐང་ཟདྲ།

ལྡེ་མིག་བྷ། /རྡེ་མི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་ཐང་སྒྲོབྷ་ར་

ལྡུབྷ་ཡ། /རྡུབྷ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཐང་མེ་ཎྫོག་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཁ་ཕྱེ་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཕཝག་རྐྱཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཥ་ཐང་ཟཛུགཥ་སྐྱོང་

ཕཝག་ནི་གི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྡེ་མིག་བྷ་ཟདི་
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ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ།

ལྡྫོག་ཕྫོགཥ། /རྫོག་ཆོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕམག་ཟཐུའི་

ལྫོག་གྲངཥ།

སྲིཐ་ཐྫོདྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་ སྤྱི་ཙྫོགཥ་

ལྡེཕ་བྷ། /རྡེཕ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྫོག་ལྷེ་ཐང་ འང་དྷ་

དྷང་རཥ་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་གཉིཥ་ན་ཏྫོཕ་སྟེ་

ལྡེཕཥ། /རྡེཕ/ (མིང) (རྫོང) རྫོགཥ། (ཐཔེ) ཉིབྷ་གྱང་

དྷང་ལཱི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ཕག་ལཱ་ལཱི་དྲདྷ་སྐུར་ཕུར་

གི་ལྡེཕཥ་ལཱི་དྲྫོ། །དྲྫོ་རཱིང་སྫོ་ཥ་དེ་ཁཡ་མེདྷ།།

མིའི་སྡེ། (ཁ) གཞུང་སྐྱོང་མེདྷ་ནའི་ལྡྫོག་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ)

ལྡེཕཥ་རིཥ། /རྡེཕ་རི/ (མིང) (རྫོང) གྱང་གི་རྫོགཥ་

ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་ཟདི་གཞུང་སྐྱོང་གི་གྲངཥ་སུ་མི་ཚུཐ།

ལཱི་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རི་བྷྫོ། (ཁ) ལྷ་ཁང་གི་ལྡེཕཥ་

ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་ཟགོ་ལཐན། /རྫོག་ཆོཟྫོ་རྒོ་ཋིན/ (མིང)

རིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁའི་གྱང་གུ་

(རྫོང) སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ གཞུང་སྐྱོང་ཙྫོགཥ་ན་ལཱི་

བྷཐུདྷ་ན་སྤུདྷ་ཕཞིའི་ལྡེཕཥ་རིཥ་བྲིཥ་ནུག

དྲདྷ་སྐུར་ཕུར་མིའི་གམྫོ་ཟཛིདྷ། (ཐཔེ) ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་

ལྡེབྷ། /རྡེབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་བྷཆོཐ་ཐང་། ཚེཥ་

ཟགོ་ལཐན་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟདི་གཞུང་ལཱི་དྲདྷ་སྐུར་

ཕཅུ། བྷཆོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཎྫོཡ་བྷའི་ཐཀཡ་རྒྱདྷ་

ཕུར་ནི་ཟདི་ཨིདྷ།

རྡིག་རྡིགབྷ་སྦེ་ཕཞེངཥ་ནི་གི་ཤིང་། (ཁ) གཎྫོཡ་བྷའི་

ལྡྫོགཥ་ཕྫོགཥ་སྡེ་ཙདྷ། /རྫོག་ཆོཟྫོ་རྡེ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལྡེབྷ། ལྫོག་ལྡེབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་

སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནིའི་གོ་

ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྡེབྷ་གཝྫོག་ཐགོ་ནཥ།

སྐཕཥ་འྫོཐ་རཱིང་ གཞུང་སྐྱོང་མེདྷ་ནའི་སྡེ་གཅིག

ལྡེབྷ་ཐགོངཥ། /རྡེབྷ་རྒོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་

(ཐཔེ) ཕམག་ཟཐུའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་ཉུང་ལ ྫོཥ་

ཏཐ་ཀཡ་དུ་བྷ་སྟྫོདྷ་ནཡ་སྦེ་ ཕསྐོཡ་ཏེ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

ཏྫོཕ་མི་སྲིཐ་ཙྫོགཥ་ཟདི་ལྡྫོགཥ་ཕྫོགཥ་སྡེ་ཙདྷ་ཨིདྷ།

ལྡེབྷ་ལྡེབྷ། /རྡེབྷ་རྡེབྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཀྱི་

སང༌། /རང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་

བྷཉེདྷ་ཁུག་ཐང་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི།

གདྷྫོཐ་ཟཚེ་ཕཀར་ནི། (ཁ) སང༌ནི/དེཥ/ནུག/ཤིག

ལྡྫོག་ན། /རྫོག་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ལཱི་སང་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

རྫོག་ནི་ཅིག (ཁ) ཉི་བྷ་ལྡྫོག་ན།

སང་ཐགྲ། /རང་ཋ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི་

/རྫོག་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྤང་ནི་ཅིག (ཁ) བང་ཐྫོཡ་

ཐགྲ།

ཟཇུག་ལྡྫོག ཐགེ་སྡིག་ཟཇུག་ལྡྫོག

སང་ཕ། /རང་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སང་

/རྫོག་ན/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོགཥ་ཐང་རྫོགཥ་ཀྱི་

ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཀ་ཕའི་ཡང་ལྡྫོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

སང་མི་སང༌། /རང་མི་རང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་མི་

/རྫོག་ན/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་ཚུ་འར་ཟགྱོ་ནི་

གདྷྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཅདྷ་གཞདྷ་ཁ་སང་མི་

ཅིག (ཁ) ཡཥ་ཀྱི་ཙྫོཥ་ལྡྫོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

སང༌། རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཁ་སང་མི་སང་ཟེཡ་
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མིག་ཎྫོ་ཁཡ་གཞདྷ་མི་གཞདྷ་ཐང་གདྷྫོཐ་མི་གདྷྫོཐ་

སྡིག་ཅདྷ། /རྡིག་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྡིག་ནའི་ལཱ་མང་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་གཅདྷ་གཞདྷ་ཁ་སང་མི་སང༌།

ལཱི་མི་ཕརྩྫོདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་རྫོ་ཟདི་དྷང་དྷྫོཡ་

མ་ཡ་ཟཕཐ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་སྡིག་ཅདྷ་གྱིཥ་ཐགེ་ཕ་

སང་མིག /རང་མིའི/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐང་ སེབྷཥ་

སྡིག་ན། /རྡིག་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

ཅདྷ་ ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ཙིགན་ཞ་སྟེ་མིག་ཎྫོ་

ནའི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཏེ་ ཡང་གི་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཕལ་ནི་ཅིག

གསུབྷ་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཟགྱོ་ཕའི་ལཱ་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) སྡིག་

སཡ། /རཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) མི་བྫོ་ཁོག་

ན་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཟགྱོ་སུ་ཐམྱར་ཕ་ལཱི་ཨིདྷ།

མེཐ་ནཡ་ཟདྲྫོག་ནི།

སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕ། /རྡིག་ན་མི་རྒེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང)

སཡ་སྐཐ། /རཡ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་ཁོག་མེཐ་ནའི་

ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་ ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་ཐཕང་ལཱི་

ཝདྷ་སྐཐ།

ཏར་ཏེ་ ངདྷ་ཥྫོང་གསུབྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་ ལཱ་ངདྷ་ན།

སཡ་ཕ། /རཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སཡ་

(ཐཔེ) སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་རཥ་

ཐང་ཟདྲ།

ཟཛེབྷཥ་ཐགོ།

སྡི་ཆེ། /རྡི་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཐང་

སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ། /རྡིག་ན་མི་རྒེ་ཛྷ་ཅུ/ (མིང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་སྙིང་རྗེ་ནི་ཐང་ འང་

(རྫོང) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཏེ་ ལཱིཥ་ངག་

དྷ་ པངཥ་ནི། (ཁ) སྡི་ཆེ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ང་ཁོ་ལཱི་

ཡིཐ་གསུབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཕཥགཥ་ནའི་སྡིག་ན། (ཁ)

ཕལ་སྟེ་སྡི་ཆེ་ཡི།

༡. སྫོག་ཕཅཐ་ནི་ཐང། ༢. བྷ་བྱིདྷ་ལུདྷ་ནི། ༣.

སྡི་ཆེ་མི་ཆེ། /རྡི་ཆེ་མི་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྙིང་རྗེ་མི་རྗེ་

ཟཐྫོཐ་ནའི་རྫོག་ནཡ་གཡེབྷ་ནི། ༤. ལྫོཕ་རྐྱཕ་ནི།

ཐང་ འང་དྷ་པངཥ་མི་པངཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

༥. ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཐཀྲོག་ཁ་རྐྱཕ་ནི། ༦. སེབྷཥ་ཁཡ་

ཤི་རྐྱེདྷ་བྱུང་མི་ཚུ་ལཱི་སྡི་ཆེ་མི་ཆེ།

པྫོག་ནའི་ཚིག་རྩུཕ་སཕ་ནི། ༧. ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་

སྡི་ཆེ་སི་སི། /རྡི་ཆེ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྙིང་རྗེ་སི་སི་

ནའི་བྫོ་སཕ་ནི། ༨. གཝདྷ་གྱི་རྒྱུ་ལཱི་སེབྷཥ་

ཐང་ འང་དྷ་ པངཥ་སི་སི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞ་

ཆགཥ་ནི། ༩. གདྷྫོཐ་སེབྷཥ། ༡༠. རྫོག་ལ་ཚུ་

ནི་ཟཐུང་ནི་མེཐ་མི་ཚུ་སྡི་ཆེ་སི་སི་ཟདུག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་ཟདི་ ངདྷ་ཥྫོང་

སྡིག་གྲོགཥ། /རྡིག་གྲོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྡིག་ནའི་ལཱ་

གསུབྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་རྒྱུ་ངོ་བྷ་ཅིག་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ རྩ་

ཟཕཐ་མི་གི་ཆ་ཡྫོགཥ།

རཥ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

སྡིག་སྒྲིཕ། /རྡིག་སྒྲིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཥགཥ་ནའི་

སྡིག་ན་རྭ་མ། /རྡིག་ན་ཡ་མ/ (མིང) (རྫོང) ཟབུན་

སྡིག་ན་ཐང་རཥ་ཀྱི་སྒྲིཕ་ན།

རྐངབྷ་དྲུག་ཟཕཐ་མི་རགན་རྐང་ཉ་ཕཟུབྷ་གཉིཥ་
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འྫོཐ་མི་ བྷཇུག་བྷ་སྤྱི་ཎྫོག་གུ་དུག་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཐུང་ཀུ་ཅིག་དྷང་ལཱི་ ཡང་གིཥ་ཡང་སྡུག་གྱོང་བྷ་

ཟདྲྫོག་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ།

སྡུག་གླུ། /རྡུའུ་གླུ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་

(ཐཔེ) སྡིག་ན་རྭ་མ་ཟདི་ཟབུན་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་

གཎང་།

སྡིག་སྤྫོང་ཐགེ་སྒྲུཕ། /རྡིག་ནྫོང་རྒེ་སྒྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་

པྫོགན་ཐ་ལཱི་ ཟཐེདྷ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ། (ཁ) སྐྱོ་གླུ་ཟེཡ་

ངདྷ་ན་ཚུ་སྤངཥ་ཏེ་ཐཀཡ་ནྫོའི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ནི་ཅིག

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྡུག་གླུ་ཟདི་ཟཁྲུར་སི་སི་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་སྡིག་སྤྫོང་ཐགེ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྒྲུཕ་ཀྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

སྡུག་ཕསྔར། /རྡུ་རྔེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་

སྡིག་སྫོཐ། /རྡིག་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྡིག་ནའི་ལཱ་

ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་ཐང་བ་སྟཕཥ་

ཟཕཐ་ཕའི་བ་སྫོཐ། (ཐཔེ) དྷང་ན་ཆོཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་

བྷ་ཕདེཛྷ་བྱུང་ནི་འྫོཐ་མི། (ཁ) སེབྷཥ་ཀྱི་སྡུག་

ཁཕ་དྷང་ལཱི་སྡིག་སྫོཐ་ཀྱི་ལཱ་སྤང་ཐགོ།

ཕསྔར། ལཱིཥ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར། ཐམྱར་ཕའི་སྡུག་

སྡིག་བྫོདྷ། /རྡིག་བྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷག་ནྫོའི་རཥ་

ཕསྔར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐམྱར་ཕ་ལཱི་སྡུག་

ར་ཐགཟ་ཕའི་བྫོདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་སྡིག་

ཕསྔར་ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྫོདྷ་ཚུ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཐཡ་མི་ཚུགཥ།

སྡུག་ཕསྔར་གྱི་སྡུག་ཕསྔར། /རྡུ་རྔེ་གི་རྡུ་རྔེ/ (མིང)

སྡིག་ཞཥ། /རྡིག་ཟེཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚུར་མིདྷ་གྱི་ལཱ་

(ཆོཥ) སྡུག་ཕསྔར་གཅིག་གུ་ ཐ་རཱིང་ཧེང་སྐར་

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕསྒྲུཕཥ་ནའི་ཞཥ་རིགཥ། (ཐཔེ)

སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་མི་ སྡུག་ཕསྔར་གསུབྷ་གྱི་དྷང་

སྡིག་ཞཥ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་སྤང་ཐགོ།

གསེཥ་ཅིག

སྡིངཥ། /རྡིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥའི་ཐབྱིཕཥ་ཀྱི་བྱེ་

སྡུག་ཕསྔར་ཕརྒྱཐ། /རྡུ་རྔེ་རྒེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་

བྲག་རི་རྩེའི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གལྫོང༌། (ཁ) པ་ཇོ་

སེབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་ལྷབྷ་ན་ཕརྒྱཐ།

སྡིངཥ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རི་ཟདི་གི་སྐེཐ་ནཡ་སྡིངཥ་

(ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་

ཅིག་ཟདུག

ཕསྔར་ཕདེདྷ་ནའིཟཁོཡ་ཕའི་ཉེཥ་ཐམིགཥ་སྟྫོདྷ་

སྡིའུ། /རྡིའུ/ (མིང) (རྫོང) ལྐུགཥ་ན་ཐང་རྩ་རྒཥ་ལཱི་

གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་སུ་གསུངཥ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་

ཟཕྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྡིའུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕརྒྱཐ་དེ་འང་ ༡. སྐྱེ་ཕ་ཐང་། ༢. རྒ་ཕ། ༣. དྷ་

སྡུག་སྐཐ། /རྡུའུ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱིཐ་སྡུག་པྫོག་སྟེ་

ཕ། ༤. ཟཆི་ཕ། ༥. སྡུག་ན་ཐང་ཟབྲར་ཕ། ༦.

ལྫོཡ་ཕའི་སྐཐ། (ཐཔེ) སྡུག་སྐཐ་རི་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷ་རྐྱཕ།

མི་སྡུག་ན་ཐང་ཟཕྲཐ་ན། ༧. ཟཐྫོཐ་ན་ཕམར་ཀྱང་

སྡུག་གྱོང༌། /རྡུག་ཇོང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཡང་

མི་རྙེཐ་ན། ༨. ཉེ་ཕཡ་ལུདྷ་ནའི་ཕུང་ནྫོ་ལྔའི་སྡུག་

ཐང་ གཝདྷ་ལཱི་ལབྷཥ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཚེ་

ཕསྔར་ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ།
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སྡུག་ཕསྔར་ཆོཥ་ཕཞྫོཐ། /རྡུ་རྔེ་ཆོཥ་ཕཞྫོཥ/ (མིང)

ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་སྡུག་ཐེག་ནུག

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཟཐྫོཐ་ནའི་སྡུག་

(ཐཔེ) བྷདྷྫོ་མེཐ་དུཐ་ཟགྲོ་ཚུ་ལཱི་སྡུག་སྫོང་བྷ་གཎང།

(ཆོཥ) བྷཏྫོང་རབྷ་གྱི་ཡེ་ཤེཥ་སྐཐ་ཅིག་ཕཅུ་དྲུག་གི་

སྡུག་སྫོང༌། /རྡུག་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) རྩུཕ་སྫོཐ་ཀྱི་ལཱ།

ཕསྔར་ར་ཐམིགཥ་ནའི་ཆོཥ་ཤེཥ་ནའི་ཕཞྫོཐ་ན་

སྡུག་མི་སྡུག /རྡུའུ་མི་རྡུའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོ་ཕརྒྱར་ནི་

ཞེཥ་སྡུག་ཕདེདྷ་གྱི་ཆོཥ་ཡང་ཐང་སྤྱིའི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་

ཐང་ཙ་གྱང་རངཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་རྫོགཥ་

ཤེཥ་ཤིང་སྔཡ་གོབྷཥ་ནཡ་བཥ་ན་བྷངོདྷ་དུ་གྱུཡ་

ནི་མེཐན་རཥ་ ང་འུ་སྡུག་མི་སྡུག་ཁོ་རུ།

ནའི་ཞག་མེཐ་ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱིཥ་སྤང་བ་སྤང་ཕ་མི་སྐྲག་

སྡུག་ལྫོཥ། /རྡུག་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་གཡ་དྲགཥ་

ནའི་ཕཞྫོཐ་ན་ཏྫོཕ་ན་བྷཏྫོང་རབྷ་ཕཡ་ཆཐ་མེཐ་རབྷ་

ཅིག་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ལཱ་སྡུག་ལྫོཥ་ཡ་ང་གིཥ་ཟཕཐ་

གྱི་ཡེ་ཤེཥ།

ཐགོ་ནཥ།

སྡུག་ཕསྔར་ཆོཥ་ཤེཥ། /རྡུ་རྔེ་ཆོཥ་ཤེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྡུག་སི་སི། /རྡུ་སི་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟྫོ་ཕརྒྱར་ནི་འྫོཐ་

དྷ་ཏྫོཥ་ཀྱི་བྷཏྫོང་རབྷ་གྱི་ཡེ་ཤེཥ་སྐཐ་ཅིག་ཕཅུ་

མི་ཅིག (ཁ) འུ་སྡུག་སི་སི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) སྡུག་ཕསྔར་ཆོཥ་

མི་ཟདི་སྡུག་སི་སི་སྦེ་ཡ་སྫོཐ་ཥ་བྷཏྫོང་བྷཥ།

ཕཞྫོཐ་ཀྱི་བྷཇུག་དེ་བྷ་ཏག་ཏུ་སྤང་བ་རཥ་རྣབྷ་ནཡ་

སྡུཐ། /རྡུཥ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

གྲོར་ཕ་ཏྫོཕ་ནའི་བྷཏྫོང་རབྷ་རྣབྷ་གྲོར་རབྷ་གྱི་ཡེ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ནི།

ཤེཥ།

/རྡུཥ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡང་གི་ཐཕང་དུ་

སྡུག་ཕསྔར་གསུབྷ། /རྡུ་རྔེ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་

ཕཙུགཥ་ནི།

ལཱི་གོ། (ཁ) དེ་འང་ ༡. སྡུག་ཕསྔར་གྱི་སྡུག་

དུཥ། ཐངོཥ་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་བྷཏཟ་ཕཟུང་

སེབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་ལྷབྷ་ན་གསུབྷ་

སྡུཐ་ནའི་སྒྲ། /རྡུཥ་པི་ཋ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཐང་།

ཕསྔར་ཐང། ༢. ཟགྱུཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར། ༣.

ཕའི་ཕྲཐ་ དྷཥ་ཐང་རཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དེ་

ཁྱཕ་ན་ཟདུ་བྱེཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་ཕཅཥ་གསུབྷ།

འང་ ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་སྤ་ཡྫོ་ཚུདྷ། དྲྫོ་ན་རཥ་ཕྱི་རཱི་

སྡུག་གཎབྷ། /རྡུག་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྡུག་ཕསྔར་

ཚུདྷ། ལྕགཥ་རཥ་གསེཡ་ཚུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

པྫོག་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་སྐྱིཐ་གཎབྷ་

སྡུཐ་ནའི་སྒྲ་ཟདི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་

སྡུག་གཎབྷ་ཅིག་ཕལཐ་གེ་དྷྫོ།

ཕྲཐ་ཨིདྷ།

སྡུག་ཐེག /རྡུའུ་ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྡུག་

སྡུབྷ། /རྡུབྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་ཁ་ཐང་ཟགྲིག་

ཕསྔར་ག་དེ་ཅིག་ཡ་ཟབྱུང་རཱིང་ཕཞྫོཐ་ཚུགཥ་ནི་ཐང་

ཆ་ཕཞྫོ་ནི།

ཕསདྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) སྡུག་ཐེག་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)

སྡུབྷ་ན། /རྡུབྷ་ན/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྡུབྷ་ཐང་ཟདྲ།
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སྡུབྷཥ། /རྡུབྷ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྡུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྡེ་གོང༌། /རྡེ་གོང/ (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཁྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ གཝདྷ་ཅིག་རཥ་ཡང་དྲགན་

སྡེ་ཕརྒྱཐ། /རྡེ་རྒེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཐང། ཀླུ།

སྡུཡ། /རྡུཡ/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་

(ཐཔེ) ཁོ་སྡེ་གོང་གི་གོ་གདྷཥ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནུག

སྦེ་ཟཕཐ་ནི།

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། དྲི་ཞ། ལྷ་བྷ་ཡིདྷ། རྒྱརནྫོ། ཕམདྷ།

/སྡུཡ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) རིག་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕདུཐ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་

ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཕརྗེ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི།

ལཱིགཥ་ཅིག་རཥ་གཤིདྷ་རྗེ་ཐང། བྷ་བྷྫོ། སྲིདྷ་བྷྫོ།

སྡུཥ། /རྡུཥ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྡུཐ་ཐང་ཟདྲ།

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། མིཟབྷ་ཅི། ཥ་ཕཐག ཕམདྷ།

སྡེ། /རྡེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཕདུཐ་ཚུ་ལཱི་འང་གོ།

ཥ་གོ་གཅིག་དྷང་སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཙདྷ་ཐང་།

སྡེ་གཉིཥ། /རྡེ་རྙི/ (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ཕཥབྷ་སྫོཐ་ཆ་ལཱིགཥ་གཅིག་བྷཚུངཥ་ཀྱི་རིགཥ་ར་

གཉིཥ། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ནའི་སྡེ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ཟདི་དྷང་

གསུང་གྲོཥ་གདྷང་དེཥ།

ཟཔགཥ་ན་ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་སྡེ་ཅིག་འང་ཕཞུགཥ་ཏེ་

སྡེ་ཕཐག /རྡེ་རཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་མིའི་ཟགོ་

ཟདུག

ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་ཐང་ན། (ཁ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

སྡེ་ཁག /རྡེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེའི་དྷང་ སྡེ་

དྲག་ལྫོཥ་སྡེ་ཕཐག་གོངབྷ་ཐང་ཟྫོགབྷ་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་

ཙདྷ་ཁག་ཁག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྡེ་ཁག་རུའི་དྷང་

གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐབྷག་སྡེའི་དྷང་ ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

ཐབྷག་མི་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་གཅིག་ཕརྒྱ་རུ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གྱི་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་ཙཡཛྷ་ཅིག་སྡེ་ཕཐག་སྦེ་

སྡེ་ཁྱཕ། /རྡེ་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་མི་གི་གོ་

ཕསྐོཥཛྷ་ཨིདྷ།

གདྷཥ་རཥ་སྡེ་ཕཐག་གོངབྷ་གི་སཕ་ཏངཥ་གཝདྷ་

༢. (མིང)

(རྫོང) ཐབྷག་སྡེའི་དྷང་ སྡེ་གཅིག་

ཅིག (ཐཔེ) སྡེ་ཁྱཕ་ཟདི་དྲག་ནྫོའི་རཥ་ཁུངཥ་ཀྱི་སྡེ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ)

སྡེ་ལཐ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། /རྡེ་ཋི་རྒོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

དེཥ།

གོང་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཨིདྷ།

ཐབྷག་མི་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་སྡེ་ཕཐག་ཟྫོང་

ཕམག་ཟཐུའི་སྐཕཥ་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་ཥ་ཁོངཥ་ཅིག་

སྡེ་སྣྫོཐ། /རྡེ་རྣྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྡེ་ཙདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་

དྷང་ལཱི་ཡང་བྷྫོཥ་ཐང་རྣབྷ་ཐག་གི་སྒོ་རཥ་ཙྫོགཥ་

ལ་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ། (ཁ) གཞུང་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་

རྒྱདྷ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་མི།

ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ། ཟདུར་ཕའི་སྡེ་སྣྫོཐ། བྷངོདྷ་ནའི་སྡེ་

(ཐཔེ) ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་ཥ་གོ་རུའི་དྷང་སྡེ་ལ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

སྣྫོཐ། བྷཐྫོ་སྡེའི་སྡེ་སྣྫོཐ་ཕཅཥ་གསུབྷ་ཨིདྷ།

རུ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སྡེ་སྣྫོཐ་ཟཛིདྷ་ན། /རྡེ་རྣྫོཥ་རྫིདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་
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ཕ། བྷཐྫོ་སྡེ། བྷངོདྷ་ན་གསུབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་བྷཥ་སུ་

ཐང་ཟལར་ཐགོ།

སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ། /རྡེ་རྣྫོཥ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྡེ་ཟཛིདྷ་ཟདི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་

སྡེ། བྷངོདྷ་ན་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྡེ་རིབྷ། /རྡེ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་སྒེཡ་ར་

ལུདྷ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/རྡེ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཕཐག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ་ཟདུར་ཕ་ཐང་། བྷཐྫོ་

གདྷཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྡེ་ན། /རྡེ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྡེན་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ནའི་གའྫོག་སྡེ་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་

/སྡེ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་ཕགོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཐང་གོ་ གདྷཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ)

ཅིག (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན་ལཱི་སྡེ་ན་

གཞུང་གའྫོག་དྷང་ལཱི་སྡེ་རིབྷ་ཁག་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་སྟེ་

ཕྱེཐ་ཐང་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ།

འྫོཐ།

སྡེ་ནའི་གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ། /རྡེ་པི་གཟིབྷ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

སྡེ་སྲིཐ། /རྡེ་སི/ (མིང) (ཆོཥ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

སྡེ་སྲིཐ་རིབྷ་བྫོདྷ་གྱི་སྐཕཥ་སུ་དྷང་དྷ་གི་ཕག་ལཱ་

གིཥ་ཆོཥ་སྲིཐ་ལཱིགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐབུ་

གདྷང་མི་གི་ཐནྫོདྷ་ཁག་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག

ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགོ་ཕཟུང་སྟེ་ཟབྲུག་རྒྱར་

(ཐཔེ) དེ་ཕསྒང་གི་སྡེ་ནའི་གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ ཐ་

ཐང་ན་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་ རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

རུཥ་དྷངཥ་ན་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རྒྱར་ནྫོའི་གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ་

སྲིཐ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཟུང་སྟེ་བྷཚཐ་མི་ཅིག

ཟདི་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སྡེ་སྲིཐ་ ༡༣ ན་ཟདི་ཆོཥ་རྒྱར་ཤེཥ་ཡཕ་

སྡེ་ཐནྫོདྷ། /རྡེ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེའི་དྷང་

ཐཕང་ཕྱུག་ཨིདྷ།

སྡེ་ཁག་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ)

སྡེ་སྲིཐ་རིབྷ་བྫོདྷ། /རྡེ་སི་རིབྷ་ཇོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་

སྡེ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐབྷག་མི་ཚུ་ལབྷཥ་གཎང་དེཥ།

བྷ་ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་ཝར་ཕཞུགཥ་

སྡེ་ཕྲདྷ། /རྡེ་ཋེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཆུང་ཀུ་ཅིག

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཞུང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཕཐ་མི་སྡེ་སྲིཐ་

(ཐཔེ) ཞིཕ་ཟཙྫོར་སྡེ་ཙདྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་སྡེ་ཕྲདྷ་གསུབྷ་

ཐང་ན་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཟབྲུག་རྒྱར་རཥ་ཟགོ་ཕཟུང་

ཟདུག

བྷཇུག་ཕྫོགཥ་རཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཚུདྷ་བྫོདྷ་མི་

སྡེ་ཙདྷ། /རྡེ་ཚེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྡེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) སྡེ་སྲིཐ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྡེ་ཙདྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཟཕཐ་ནི་

རྫོང་གཞི་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་ཕཞེངཥ་ཏེ་གདྷང་ནུག

འྫོཐ།

སྡེན། /རྡེན/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཡུར་ལཱིང་རུའི་དྷང་

སྡེ་ཟཛིདྷ། /རྡེ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཕཐག་གི་ཐྫོདྷ་

ཐཕང་ཙཐ་ཕཟུང་སྟེ་ཥ་གདྷཥ་སྐྱོང་མི་ཟགོ་ཟཛིདྷ།

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་སྡེ་ཟཛིདྷ་

(ཁ) བུབྷ་ཏང་ཆོཥ་ཟཁོཡ་སྡེ་ན། ཕྫོཐ་གམང་གི་སྡེ་
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ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

ཟདྲིར་ནི།

སྡེཕ། /རྡེཕ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) མི་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་

སྫོང༌། /རྫོང/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཕསྫོབྷ་ནི།

སྡེན་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་བྫོདྷ་ནུག

སྫོགཥ། /རྫོཟྫོ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྫོག་ན་ཐང་ཟདྲ།

གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི།

/རྫོང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷབྷ་གཅིག་ཟབྲེར་ཕའི་

/རྡེཕ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེ་ནི།

ཐྫོདྷ།

/རྡེཕ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཚུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་

སྫོང་གྲོགཥ། /རྫོང་གྲོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ནའི་ཆ་

འྫོཐ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་བྲིཛྷ་ཐ་སྡེཕ་ཙང་ཐགོ།

ཡྫོགཥ།

སྡེཕ་གཅིག /རྡེཕ་ཅིའི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རུ་རུ་གཉིཥ་

སྫོང་ནྫོ། /རྫོང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་གི་གཞུང་།

གཉིཥ་སྦེ་མེདྷ་ན་སྟཕཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

སྫོང་བུ། /རྫོང་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོང་ཡཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་ཁ་སྟྫོཡ་ཏེ་མེདྷ་ནཡ་སྡེཕ་གཅིག་ཁཡ་

སྫོང་ཡཥ། /རྫོང་རུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཀཡ་མེ་ཀོངབྷ་

སྫོཐ།

དྷང་ལཱི་ཕརཕ་ནི་གི་ཡཥ་ ཀ་ཕར་གྱིཥ་ཟཁར་

སྡེཕ་སྫོཡ། /རྡེཕ་རྗོཡ/ (མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཡིག་ཚུ་དྷང་

ཟཁརཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོང་ཡཥ་ཟདི་ཀ་ཕར་གྱིཥ་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཡིག་སྡེཕ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་

ཟཁརཛྷ་ཨིདྷ།

ཟབྲིཛྷ་ཐ་ལཱི་སྡེཕ་སྫོཡ་ཙང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྫོཐ། /རྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཚུ་

སྡེཕཥ། /རྡེཕ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྡེཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

གཝདྷ་ཁཡ་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་ཥ་སྒོ་གཅིག་དྷང་ལཱི་ཟཕྲྫོ་

༡ ན་ཐང་༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

བྷཐུཐ་དེ་ཡ་གདྷཥ་ནི། (ཁ) སྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

སྡེའུ་ཕཝཡ། /རྡེའུ་ཕཝཟ/ (མིང) (རྫོང) གཅདྷ་གཞདྷ་

ང་ཐིབྷ་ཕུ་ཡ་སྫོཐ་ཐྫོ།

ཐང་བ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྐང་རག་གུ་འྫོཐ་ནའི་སེདྷ་བྷྫོ་

སྫོཐ་ཁྱིབྷ། /རྫོཥ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཚུ་གདྷཥ་ཏེ་

རྣྫོཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) གཅདྷ་གཞདྷ་ཚུ་གིཥ་ སྡེའུ་

སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་སྫོཐ་ཁྱིབྷ་བྷ་རངཥ་

ཕཝཡ་གྱིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཟུངབྷ་ཨིདྷ།

ནའི་ཐཀཟ་ངར་ཟདུག

སྡེཡ་བྷ། /རྡེཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྡེཡབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་ལ། /རྫོཥ་ཋི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱཕ་སར་ཏེ་ཨུཕ་

སྡེཡབྷ། /རྡེའེབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕཀར་ཥའི་ལ་རྐངབྷ་ཕཞི་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ལྫོ་ཞ་ཥའི་སྫོཐ་གལབྷ་འྫོཐ་མི་

རྐང་ལ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གློག་ཕརྙདྷ་ཕལ་

ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཐ་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྫོཐ་ལ་སྲུང་ཐགོ།

སྡེཡབྷ་དྷང་ལྫོ་ཕཅཐ་དེ་ཧ་ན་ལཱི་དྲངཥ།

སྫོཐ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་སི་སི། /རྫོཥ་རྒོ་རྣྫོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྫོག་ན། /རྫོག་ན/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྡུཐ་ནི། འང་དྷ་

སེབྷཥ་ཕག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི།
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(ཐཔེ) ཥ་སྒོ་ཟདི་དྷང་སྫོཐ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་སི་སི་ཟདུག

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་མི་ག་འང་མེཐ་རཱིང་སྫོཐ་ཚུགཥ་

ལཱིགཥ་ཐང་སྫོཐ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་སྫོཐ་

སྫོཐ་རིང༌། /རྫོཥ་རིང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་

སྫོཐ་ཏངཥ། /རྫོཥ་ཏང/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཚེའི་ཟགྲོ་

ཥན།

ཏངཥ་ཟདི་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཐང་མི་ཟདྲ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྫོཐ་རིང་ཐཔེ་ཆ་

/རྫོཥ་ཏང/ ༢. (མིང) (རྫོང) འཡ་རྫོང་བྷཡ་སྫོཐ་ར་

བྷཏཡ་ཕཀར་ཡི།

ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་

སྫོཐ་ལཱིགཥ།

རྣབྷ་ན་ཕཝག་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་སྫོཐ་

རྫོཥ་ལཱིའུ/ (མིང)

(ཆོཥ) སྫོཐ་ཏངཥ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) free (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཚུ་སྫོཐ་ལཱིགཥ་

ཏངཥ་ཟདི་ག་ཏེ་འང་སྒྲིགཥ་མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལུགཥ་ནཥ།

སྫོཐ་གདྷཥ། /རྫོཥ་རྣེ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཥའི་ཥ་

སྫོཐ་རྫོང༌། /རྫོཥ་རྫོང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐར་ཁོབྷ་འྫོཐ་

གོ་ཐང་ཡུར། (ཐཔེ) མི་ཚུ་སྫོཐ་གདྷཥ་སྤྫོ་འཡ་ཥྫོ་

མེཐ་ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཁ) ང་སྫོཐ་རྫོང་མེཐ།

ནུག

ཁྱོཐ་སྫོཐ་རྫོང་འྫོཐ་ག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

སྫོཐ་ཐན། /རྫོཥ་ཐན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོཐ་འྫོཐན་

སྐཕཥ་ཅིག་ ང་སྫོཐ་རྫོང་བྷ་བྱུང།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྫོཐ་སྫོཐན་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་

སྫོཐ་ཤུར། /རྫོཥ་ཤུཥར/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟྫོང་ནི་ཡ་མིདྷ་ནུག་ པཡ་ལཱི་སྫོཐ་

ནའི་ཤུར། (ཁ) མི་སྫོཐ་ནའི་ཤུར། སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོཐ་

ཐན་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།

ནའི་ཤུར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་

སྫོཐ་ཐཕང༌། /རྫོཥ་ཐཕང/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ནི་གི་

ཐང་ཕུའི་པབྷ་ཚུ་གི་སྫོཐ་ཤུར་ལུ་ལ་བྷཏྫོང་ནི་ཟདུག

ཐཕང་ཙཐ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་ལཱིང་ན་ལཱི་ཡང་སྫོཐ་

སྫོཐ་ཥ། /རྫོཥ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐཕང་མེཐ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་སྫོཐ་ཥ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཨིདྷ།

སྫོཐ་མི། /རྫོཥ་མི/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

སྫོབྷ། /རྫོབྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) རྩིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་སྫོཐ་མི་ག་ཐཐང་ག་ཡ་ཟདུག

ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ནི། (ཁ) སྫོབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཐ་

སྫོཐ་ཚུགཥ། /རྫོཥ་ཚུའུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/) (རྫོང)

ལྫོ་ཏི་རཱི་རྩིཥ་སྫོབྷ་ཐྫོ།

གདྷཥ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཚུ་རྫོངཥ་ཏེ་སྫོཐ་

/རྫོབྷ / ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕསབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཚུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་པབྷ་མེཐ་རཱིང་

སྫོབྷ་རྒྱུདྷ། /རྫོབྷ

སྫོཐ་ ཚུགཥ་ནཥ།

་རྗུཥདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོ་ཏཡ་

ནའི་སྫོབྷ་ན་ཐང། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་སྫོབྷ་ན།

/རྫོཥ་ཚུའུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/) (ཆོཥ) ཕག་ཆགཥ་

གཥང་ཕ་སྔགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན་གསུབྷ་གྱི་བྷཥ་ལུདྷ་

ནི། (ཁ) ཆ་ཡྫོགཥ་མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

གྱི་རྒྱུདྷ་རིབྷ།
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སྫོབྷ་ཕརྒྱུཐ། /རྫོབྷ

་རྗུཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོ་ཏཡ་

སྫོབྷ་བང༌། /རྫོབྷ་ཇང/ (མིང) (ཆོཥ) གཞུང་ཐྫོདྷ་ཁག་

ནའི་སྫོབྷ་ན་ཐང། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་སྫོབྷ་ན།

ལུ་ལ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སྫོབྷ་ཚིག་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ།

གཥང་ཕ་སྔགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན་གསུབྷ་གྱི་བྷཥ་ལུདྷ་

སྫོབྷ་རྩིཥ། /རྫོབྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཧང་རྩིཥ་རྐྱཕ་

གྱི་ཕརྒྱུཐ་ན།

སྫོབྷ་ཊིཀ་ཐནག་ཕཥབྷ་སྙེ་བྷ། /རྫོབྷ

ཏངཥ་ཕཞི་འྫོཐ་མི་གི་དྷང་རཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་
ནིའི་རྩིཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆཡ་ཐངུར་ཚུ་ག་ཡ་སྫོབྷ་

་ཊིཀ་ན་ཥབྷ་རྙེ་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཆེདྷ་དརྨ་ ཤྲཱི་གིཥ་ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་

རྩིཥ་རྐྱཕ་སྟེ་གཥར་ཞུ་ཟཕཐ་ནི་བྷཥ།

གཉིཥ་ནའི་དྷང་བྷཚཐ་ནའི་སྫོབྷ་གསུབྷ་རྣབྷ་ངེཥ་

སྫོབྷ་ཕརྩྫོདྷ། /རྫོབྷ་མྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོབྷ་ན་སྲུང་

ཀྱི་ཟགྲེར་ན་ཅིག

ནི་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི་ཅིག

སྫོབྷ་ན། /རྫོབྷ ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ནྫོ་ཚུ་ མི་

སྫོབྷ་ཕརྩྫོདྷ་ཐབྷ་ན། /རྫོབྷ་མྫོཥདྷ་ཐབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐགེ་ཕའི་ལཱ་རཥ་ཕསྲུང་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་འང་

རིགཥ་གསུབྷ་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཐང༌། བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་

སྐྱཕཥ་ཟགྲོའི་སྫོབྷ་ན་ཐང། ཐགེ་ཚུར་གྱི་སྫོབྷ་ན།

གསུབྷ། རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཚུ་བྷཙྫོདྷ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཁ) དེ་

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་སྫོབྷ་ན། ཐགེ་སྫོང་གི་སྫོབྷ་ན་ཚུ་

འང་ ཡར་གྲི་དེ་ཟཇབྷ་ནའི་ཐབངཥ་ཐང། ཐཔེ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཙཡ་གཅིག་

ཆའི་ནྫོ་ཏི་དེ་ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ། སྦུག་དྷ་གི་ནདྨ་དེ་སདྷ་

སྫོབྷ་ན་ཞུ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཥ་སུ་བངཥ་ཐགོན་

ཡཥ་གཟིགཥ་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ། བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་

གར་ཆེ།

སྫོབྷ་ན་བྷཥ་ནའི་རྒྱུ་ཕཞི། /རྫོབྷ

གསུབྷ་སྦེ་ཕརྩི་ཕ་ཅིདྷ་ཡར་གྲི་དེ་ ལ་སྫོང་ལྡེའུ་

ཕམདྷ་ཐང། སྦུག་དྷ་གི་ནདྨ་དེ་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི། ངང་

་ན་བྷ་པི་རྗུ་ཕཞི/

(མིང) (ཆོཥ) ༡. མི་ཤེཥ་ན། ༢. བྷ་གུཥ་ན། ༣.

ན་བྷགུ་ཎྫོ་གཉིཥ་ཟཕཐ་མི་དེ་ བྷཁདྷ་ནྫོ་ཞི་ཕ་ཟཙྫོ་

ཕག་མེཐ་ན། ༤. ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་བྷང་ཕ་ཚུ་ཨིདྷ།
སྫོབྷ་ན་ཉི་ཤུ་ན། /རྫོབྷ

་ན་ཉི་ཤུ་ན/ (མིང)

ཟེཡ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ། བ་ས་ཀྲོ་བྷགུ་ཎྫོ་གཉིཥ་ཟཕཐ་མི་

(ཆོཥ) སྫོཕ་

དེ་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཟེཡ་ཕརྩི་ཕའི་སྫོར་ཟདུག

ཐནྫོདྷ་མནྡྲ་གོ་མི་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་བང་སེབྷཥ་ཀྱི་

སྫོབྷ་ཚིག /རྫོབྷ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ལུ་ལ་

ཕསཕ་བ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཉི་ཤུ་འྫོཐ་ནའི་
ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཅིག

སྫོབྷ་ན་གསུབྷ། /རྫོབྷ

་ན་སུབྷ/ (མིང)

ཅིག་ ཚིག་ཉུང་སུ་སྦེ་ཕསྡུཥ་ཏེ་བྲིཥ་ནའི་ཡི་གུ།

(ཐཔེ) སྫོབྷ་ཚིག་སྦེ་ཕཀོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ལྷཕ་གོ་ཕདེ།

(ཆོཥ) ༡.

སྫོབྷ་གསུབྷ་རྣབྷ་ངེཥ། /རྫོབྷ་སུབྷ་རྣབྷ་ངེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག ༢. བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

སྫོབྷ་ན་གསུབྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག

ཐནའི་ཕསཕ་ན། ༣.ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཏཡ་ནའི་སྫོབྷ་ན་

སྫོབྷ་གསུབྷ་ཡཕ་ཐབྱེ། /རྫོབྷ་སུབྷ་ཡཕ་ཨེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཅཥ་གསུབྷ་ཨིདྷ།

དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གསུབྷ་ནའི་དྷང་ཥ་སྐྱ་ནཎྜི་ཎ་ཀུདྷ་
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ཐགཟ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཁ)

ནྫོ་ལཱི་ཏྫོ་པྫོག་མི་ཚུ་ཐང་བྫོ་སཕ་མི་ཚུགཥ།

བང་སེབྷཥ། གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན་སྟེ་ཡཕ་བྱེཐ་

(ཁ) ཁྱར་ཐང་། འུཡ་ལཱ། ཟཚྫོབྷ་ཟདུ་ཚུ་གི་ཕར་

སྫོབྷ་ན་གསུབྷ་ཡཕ་ཏུ་ཐབྱེ་ཕ་ཞེཥ་བ་ཕ། ཥྫོ་ཏཡ།

ཕར་སྐུར། /ར་སྐུཥར/ (མིང) (རྫོང) ཕར་ཐང་ཟདྲ།

གསུབྷ་གྱི་ཕཐག་ཉིཐ་ཅདྷ་ཅིག

སྐུར་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྤྱི་ཟཕྫོཐ་ཅིག་ཁྱར་

སྫོབྷཥ། /རྫོབྷ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྫོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཕསྡུ་ནིའི་ཕར་སྐུར་ཟཕཐ་དེཥ།

༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྫོབྷཥ་ཤིག (ཐཔེ) རྩིཥ་ཚུ་

ཕར་ཆཐ། /ར་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐཐ་ལཱིགཥ།

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སྫོབྷཥ་ཤིག

(ཁ) ཟདུར་ཕའི་ཕར་ཆཐ། སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕར་ཆཐ་

ཕར། /ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧང་རྩིཥ་རིག་ནའི་སྐཕཥ་

ཕཟུབྷ།

ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ་ནའི་རྟགཥ། (ཁ) པཕ་

ཕར་རྙིང༌། /ར་རྙིང/ (མིང) (ཆོཥ) སྐཐ་གཥཡ་ཕཅཐ་

རྟགཥ། ཕགོ་རྟགཥ། སྫོབྷ་རྟགཥ། སྒྱུཡ་རྟགཥ་

བྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཧེ་བྷ་གི་ཕར་སྐཐ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧང་རྩིཥ་རིག་ནའི་དྷང་ལཱི་

ཕར་ཐག /ར་ཐག/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུའི་ཕར་ཐག་

ཕར་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ར/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཐངོཥ་སུ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་

ཕར་ཐྫོདྷ། /ར་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐང་། སེབྷཥ་

གློག་རིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐང་མི་ཚུ་ཕརྒྱུཐ་དེ་

ཅདྷ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཁ་

ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཐང་ འང་དྷ་ ངག་ཏྫོག་རཥ་སཕ་ནི་

གཥར།

འྫོཐ་ནའི་ཕར་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷགྲོདྷ་ཕར། ཕེཕཥ་ཕར་

ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ། /ར་ཐྫོཥདྷ་ཊོཥ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ལཱི་ཕར་

ཕར་སྐཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གྱི་གོ་ཕ་ཚུ་ཕརྗེ་

སཕ་ས་རུ།

ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གོང་

/ར/ ༣. (མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཡིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཟཕེར་ཟགྱོཛྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟདི་

(ཁ) ཕར་གཥཡ། ཕར་རྙིང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

མེཐ་ཏཕཥ་མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐཀོདྷ་ཅོག་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གི་ཕར་རྙིང་

ཕར་ཐྫོདྷ་ཟཕྲུར་རིག /ར་ཐྫོཥདྷ་ཋུཥ་རིག/ (མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ།

ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཟཕྲུར་གྱི་

ཕར་སྐཐ། /ར་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) རྣ་ཕའི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་ཏྫོ་

རིག་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་ལཱ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་

པྫོག་འྫོཐ་ནའི་མི་ཚུ་ལཱི་ ངག་ཏྫོག་རཥ་སྦེ་མེདྷ་

ཕར་ཐྫོདྷ་ཟཕྲུར་རིག་གི་ཏྫོག་ལཱི་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ནཡ་རག་རིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཕར་ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷ་དྷ་སྫོཐ་ནའི་

ཕར་སྫོཐ། /ར་ཊོཥ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཕ་ཕལཐ་དེ་བྱིདྷ་

ཕར་ཐྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕར་སྐཐ་མེཐདྷ་རྣ་ཕའི་ཐཕང་

ནི་ཅིག (ཁ) ཀཛྷ་ཟེཡ་མི་གདུང་ཟདེགཥ་མི་ཟདི་
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ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕར་ཐྫོདྷ་ངོ་སྫོཐ་རྐྱཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

འྫོཐ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་གདྷང་དེཥ།

གུའི་སྫོཡ་ཕ་སྟྫོདྷ་མི་ཐང་ཕཞྫོ་མི།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་ཆའི་ཕར་སྫོཐ་

ཕར་སྫོཡ་བྷཁདྷ་ནྫོ། /ར་རྗོཡ་ཁེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་

/ར་ཊོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་ཕ་ཕལཐ་དེ་

ཕར་ཚིག /ར་ཚིའི/ (མིང) (ཆོཥ) གོ་ཕར་སྫོཐ་ནིའི་

བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཕར་སྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུ/ཤིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

ངག་ཚིག

ཀྱི་སྲིཐ་བྱུཥ་མི་སེཡ་ལཱི་ཕར་སྫོཐ་ནིའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་

ཕར་བྷཙདྷ། /ར་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟགཥ་ཐང་

གཞུང་ལཱི་པྫོག

བྷཙདྷ་བྷ། (ཐཔེ) གློ་ཟཕཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཙ་རིབྷ་ཟཏྫོཕ་

ཕར་སྫོཐ་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ། /ར་ཊོཥ་ཏེདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ནིའི་ཕར་བྷཙདྷ་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

མིང་ཐང་ཏ་སྙཐ་ཚུ་གི་གོ་ཕར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྫོཐ་

ཕར་བྷཙྫོདྷ། /ར་ཙྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྟགཥ་སྟྫོདྷ་ནི་

ཚུགཥ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) ཆོཥ་སྐཐ་རཥ་སུབྷ་རྟགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཐཡ་གྱི་ཙྫོཥ་གཞི་ཐང་རི་བྷྫོ་ཟདི་

ཐང་། ཐག་ཡིག ངག་སྒྲོདྷ། རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་

གིཥ་ ཆོཥ་སྲིཐ་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕར་

ཐང་། ཕར་གཞུང་ཚུ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཕར་སྫོཐ་

བྷཙྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ན་ཅིདྷ་ཡི་གུ་

ཕར་གཞུང༌། /ར་གཞུང/ (མིང) (རྫོང) ཕར་སྫོཡ་གྱི་

བྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཚྫོར་ཕ་མི་ཟབྱུང།

རྣབྷ་གཝག་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང་གི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཁ)

ཕར་སྫོཐ་ཡི་གེ /ར་ཊོཥ་ཡི་གེ/ (མིང) (ཆོཥ) པཡ་

ཕྫོཐ་ཀྱི་ཕར་གཞུང་སུབྷ་རྟགཥ་ཐང། རྫོང་ཁའི་

རྫོགཥ་བྷ་ལཱི་གོ་ཕར་ཟཕྲྫོཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཡིག་

ཕར་གཞུང་སྒྲ་སྫོཡ་སྣང་ཕའི་སྒྲོདྷ་མེ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

རིགཥ།

(ཐཔེ) ཡི་གུའི་སྫོཡ་ཕ་ཚུ་ཤེཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ ཕར་

ཕར་ཟཕྲིདྷ། /ར་ཋིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཝདྷ་

གཞུང་ལྷཕ་ཐགོ།

ག་ཡ་ལཱི་ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཡི་གུ་ཐང་ཁ་

ཕར་ཡིག /ར་ཡི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕར་གཞུང་ཐང་

ཟཐེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ངེ་གི་པབྷ་ལཱི་ཕར་ཟཕྲིདྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕར་ཡིག་ངག་སྒྲོདྷ་ཅིག་འང་བྷ་

ཅིག་གཎང་ཐགོ་ནཥ།

ཕལ་ཕཥ།

ཕར་བང༌། /ར་ཇང/ (མིང) (རྫོང) ཕར་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

/ར་ཡི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕར་ཚུ་གོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཡིག་

ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་བང༌། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཕར་

རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ཕམག་ཟཐུའི་སྐཕཥ་

ཕར་སྫོཡ། /ར་རྗོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུའི་སྫོཡ་ཕ།

ཕར་རདྷ། /ར་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཕར་

བང་ལུ་ལ་ཟདུག

ལཱི་ཕར་ཡིག་ལུ་ལ་སཡ་ནི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་ཕར་སྫོཡ་གྱི་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནི་

ཕཎང་ཕའི་རདྷ་གཥར་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཕར་
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རདྷ་ཁ་གཥར་སྦེ་ ང་ཕཅཥ་ལཱི་སཕ་གདྷང་།

(ཁ) ཕརར་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཏངབྷ་ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཐང་

ན་ཚུ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་བྷཡ་ཥ་ཁཡ་ཟགྱེར་ཕཅུག་ནི། (ཁ)

ཕརྡུང༌། /རྡུང/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྡུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕརཕ། /རཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕརར་ནི/ཡི།

ཤིང་ཕརཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤིང་རྩ་ཕ་རཥ་ཡ་

ཐྫོ་ཐབྷ་གྱིཥ་ཟཁཡ་རྔ་ཕརྡུང་ནི་ཟཕཐ་དེ།

ཕརཕ་ཐྫོ།

ཕརྡུངཥ། /གདུང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྡུང་ཐང་ཟདྲ།

/རཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་རགན་ལྕགཥ་ཏཕ་གུ་ཕརྡུངཥ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཥ་ཁཡ་ཟགྱེར་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཤིང་

ཕརྡེག /རྡེའེ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) རྡེག་ཐང་ཟདྲ།

ཕརཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཥ་ཁཡ་

ཕརྡེགཥ། /ཟདེག/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྡེག་ཐང་

ཕརཕ་ཐྫོ།

ཟདྲ།

/རཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་

ཕལྡག /རཟ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལྡག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གཟེཡ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) གཟེཡ་ཕརཕ་

པྫོཡན་དེ་ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་ལྕེ་ཕལྡག་ནི་བྷཥ།

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་གྱང་གུ་ལྕགཥ་གཟེཡ་ཕརཕ་

ཕལྡགཥ། /རཟ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལྡག་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོ།

(ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཙཡཛྷ་བྷ་ཙཐ་པྫོཡན་འང་ལྕེ་གིཥ་

ཕརཕ་གསིག /རཕ་སི/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྡུག་གྱོང་

ཕལྡགཥ་ནུག

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་

ཕལྡཐ། /རྡེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལྡཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརཕ་གསིག་མི་རྐྱཕ།

ཕལྡཕ། /རཕ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ལྡཕ་ཐང་ཟདྲ།

/རཕ་སི/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་གི་ཕཡ་

ཕལྡཕཥ། /རཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལྡཕ་ཐང་ཟདྲ།

དྷ་པཡ་ཐཀྲོགཥ་ཚུཡ་ཐཀྲོགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕསཐ། /རྡེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ མི་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕརཕ་

ཕསབྷ། /རབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཏགན་ར་

གསིག་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕསབྷ་ནི། (ཁ) ཕསབྷ་ནི/ཐྫོ/ཤིག

ཕརཕཥ། /རཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕརཕ་ཐང་

(ཐཔེ) ཁོ་ལྷབྷ་སྒྲོག་ཕསབྷ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཟདྲ། (ཁ) ཕརཕཥ་ནུག (ཐཔེ) ཧ་ཕི་ཤིང་དེ་ཁོ་

ཕསབྷ་ཏག /རབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་ཕཅིང་ནི་

གིཥ་ཕརཕཥ་ནུག

གི་ཏགན། (ཁ) ཕཅིང་ཏག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཕརཡ། /རཡ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཕསབྷ་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཟཙྫོར་ཟཕག་ལྫོག

(ཁ) ཕརཡ་ནི/ནུག

ཕསབྷཥ། /རབྷ/ (མིང) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕསབྷ་ཐང་

ཕརར། /རྡེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རར་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲ། (ཁ) ཕསབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ཅ་ར་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་
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(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཕསྡུ་ཡིག་ཟབྲི་ཏངཥ་ཚུ་

ཕསྒྲོབྷ་ནི། (ཁ) ཕསྡུ་ནི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྷ་ཕསྫོན་

ཕསྡུ་ཡྫོགཥ། /རྡུ་ཡྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་

ཕསྡུ། /རྡུ/ ༡. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཕྫོགཥ་གཅིག་ལཱི་

ཤེཥ་ཐགོན་འང་ཁག་ཆེ།

རཥ་བྷཆོཐན་ཕསྡུ་ནི་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོ།

མི་གི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྷྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

/རྡུ/ ༢. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) སྡུཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

ཁྲར་ཕསྡུ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་གདྷང།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྡུ་ནི། (ཐཔེ) མི་ཚུ་ཡང་གི་ཐཕང་

ཕསྡུ་ལུདྷ། /རྡུ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་ཅིག

དུ་ཕསྡུ་ནི།

(ཐཔེ) གདྷཥ་ཚུར་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི་ག་སྫོ?

/རྡུ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ལཱ་ར་

ཕསྡུ་ལུདྷ་ན། /རྡུ་ལུདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཐུ་ནི། (ཁ) ཕསྡུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཐང་ཁྲར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཚུཡ་ལུདྷ་མི། (ཐཔེ) རཥ་

(ཐཔེ) གོ་ར་ཉིབྷ་དྷང་སྐབྷ་ཕཝག་མི་ཚུ་ཕསྡུ་ནི་

རིབྷ་དྷང་ལཱི་གདྷཥ་ཚུར་ཕསྡུ་ལུདྷ་ན་ཅིག་ཟྫོང་ནུག

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕསྡུབྷཥ། /རྡུབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྡུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྡུ་ཆ། /རྡུ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕཀྲབྷ་སྟེ་འྫོཐ་མི་

ཕསྡུཡ། /རྡུཡ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྡུཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སྐོང་ནི་ཅིག (ཁ) ཅ་ར་ཕསྡུ་ཆ་རྐྱཕ་

ཕསྡུཥ། /རྡུཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕསྡུ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། ཕསྡུཥན་ཎ་རྐྱཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་

༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་ཅ་ར་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕསྡུ་ཆ་

ཕསྡུཥ་གྲྭ། /རྡུཥ་གྲ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎདྷ་ཚིགཥ་

རྐྱཕ།

རིགཥ་ནའི་སྒོ་ཟབྱེཐ་ནའི་ལྡེ་མིག་ཕཟུབྷ་ཐང་བྷཙདྷ་

ཕསྡུ་མི། /རྡུ་མི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྲར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཉིཐ་རིགཥ་རབྷ་ཟགོ་ཐང་ན་ལྷཕ་ནིའི་གཞུང་ཅིག

ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཁྲར་ཕསྡུ་མི། ཏི་རཱི་ཕསྡུ་

ཕསྡུཥ་གྲྭ་ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་གསུབྷ། /རྡུཥ་གྲ་ཆེ་ཌིང་ཆུང་སུབྷ/

མི། བྷཆོཐན་ཕསྡུ་མི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥ་ཁྲར་

(མིང) (ཆོཥ) ཕསྡུཥ་གྲྭའི་རིགཥ་རབྷ་སང་ནའི་

ཕསྡུ་མི་ག་ཨིདྷབྷ་བྷཥ་གོ?

སྐཕཥ། ཐཕང་ནྫོ་ཡཕ་ཟབྲིང་ཏ་གསུབྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

/རྡུ་མི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཏེ་ཕརྩབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) དེ་འང་

ཟཐུ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཆཥ་ཚུ་ཕསྡུ་མི་བྷྫོ་ཨིདྷ།

ཕསྡུཥ་ཆེདྷ་ཐང་། ཕསྡུཥ་ཟབྲིང་། ཕསྡུཥ་ཆུང་

ཕསྡུ་ཡིག /རྡུ་ཡིའི/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་ཐང་། སྡེཕ་

ཕཅཥ་གསུབྷ་ཨིདྷ།

སྫོཡ། ཕྲཐ། རྣབྷ་ཐབྱེ་གི་ ཡི་གུ་གཉིཥ་གསུབྷ་

ཕསྡུཥ་ཟགྲེར། /རྡུཥ་ཌེར/ (མིང) (ཆོཥ) ཚིག་ཐྫོདྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་བྲི་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ ཥང་

བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ཟགྲེར་ན།

རྒྱཥ་ལཱི་ ཥངྱཥ། ཨོ་རྒྱདྷ་ལཱི་ཨྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕསྡུཥ་ཆུང་། /རྡུཥ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྡུཥ་གྲྭའི་
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རིགཥ་རབྷ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) དེ་འང་

རྒྱུཥ་ཚུ་ཕསྡུཥ་ཕསྡུཥ་ཅིག་ཡ་བྷཥ།

ཟབྲཥ་ཆུང་ཕ། སྤྱི་བྱེ་བྲག རཥ་ལྡྫོག ཟགར་

ཕསྡུཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆོ་ག་ཕསྡུཥ་མི་ཕསྡུཥ། ཝར་

ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡ་ཐབྷཡ། ཡིདྷ་རྫོག་མིདྷ་རྫོག རྒྱུ་

ཕསྡུཥ་མི་ཕསྡུཥ། /རྡུཥ་མི་རྡུཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕསྡུཥ་

ཟབྲེར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ རཥ་ཐང་ནྫོ་ན་ཚུ་གིཥ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཕསྡུཥ་མི་ཕསྡུཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་

ཟགོ་ཐང་ན་ལྷཕ་ནིའི་ ཕསྡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་ཨིདྷ།

རུཥ་ཀྱི་གསུང་གྲོཥ་ཟདི་ཕསྡུཥ་མི་ཕསྡུཥ་ཆུ་ཙྫོཐ་

ཕསྡུཥ་ཆེདྷ། /རྡུཥ་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྡུཥ་གྲྭའི་

ཕྱེཐ་ཀ་འང་མིདྷ་ཟདུག

རིགཥ་རབྷ་ཆེ་ཕའི་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) དེ་འང་ ཏར་

ཕསྡེཕ། /རྡེཕ/ (མིང) (བྷ) (ཆོཥ) སྡེཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཟགྱུཡ་ཅེ་ཕ། གཝདྷ་སེར། སེར་ཟཇུག སྒྲུཕ་

༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟཇུག རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཆེ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ ཐཕང་ནྫོ་

ཕསྡེཕཥ། /རྡེཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྡེཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

ཡཕ་ཚུ་གིཥ་ལྷཕ་ནིའི་ ཕསྡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྡུཥ་ཟཇོབྷཥ། /རྡུཥ་རྗོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐམྱར་

ཕསྫོབྷ། /རྫོབྷ/ (མིང) (བྷ) (རྫོང) སྫོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཕའི་གདྷཥ་ ཙ་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕསྫོབྷ་ནི། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཁ་

ཕསྡུཥ་ཐྫོདྷ། /རྡུཥ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་

ཕཀྲབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕསྟདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕསྫོབྷ་རྩིཥ། /རྫོབྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) སྫོབྷ་རྩིཥ་ཐང་

ཕསྡུཥ་ན། /རྡུཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷ་ཐངུར་ལྷག་ལཱིཥ་ཚུ་ཕསྫོབྷ་རྩིཥ་

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྲུང་ཟདི་གི་

ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་ལྫོག

སྐོཡ་རཥ་ཐཔེ་དེཕ་ཟདི་དྷང་ཕསྡུཥ་ན་ཅིག་ཕ་

ཕསྫོབྷཥ། /རྫོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

མེདྷབྷ་བྷ་ཕལཐ་ནཥ།

(ཁ) ཕསྫོབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཐ་ཟཕཐདྷ་ཁ་

ཕསྡུབྷཥ། /རྡུབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྡུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྫོབྷཥ་ནུག་ས་རུ།

ཕསྡུཥ་ཕསྡུཥ། /རྡུཥ་རྡུཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱཥན་སྦེ་

མེདྷ་ནཡ་ ཉུང་སུ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་དེཕ་ཟདི་དྷང་རྫོ་
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༼ན༽
དྷ། /དྷ/

༡.

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཕཅུ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་བྷགུ་ཎྫོ་དྷ་

གཉིཥ་ན། སྐྱེ་གདྷཥ་རྐདྷ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་ཤིདྷ་ཏུ་

ཀག་ཀ་སྦེ་དྷཛྷ་བྷཥ།

བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ། (ཁ) དྷ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ལཱི་ ཁ་སྫོབྷ་

/དྷ་ཀ་ཀ/ ༣. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུགཥ་སྦེ་བླུགཥ་ཏེ་བྱིདྷ་

འང་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་ བྷཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྷཚྫོག་དྷ་ཀག་ཀ་སྦེ་

ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེའི་བྷགུ་ཎྫོ་གཐྫོང་ཁའི་འ་ཥྫོ་

བླུགཥ་བྱིདྷ་ཡི།

རྫོག་

ཙྫོཐ་ཁུག་ཁུགན། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་རྫོ་དྷ་ཁུག་

གི་ཡ་ཐང་དྷང་རྫོགཥ་གུ་ཙཡ་ཅིག་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

དྷ་ཁུག་ཁུགན། /དྷ་ཁུ་ཁུན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་

བྷཡ་ཟཐུཛྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་

ཁུགན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་གཥཡ་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཡི་གུ་དྷ་ཟབྲི་

དྷ་བྱེབྷ་བྱེ།

ནིའི་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

/དྷ་བྱེབྷ་བྱེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཤུགཥ་སྦེ་ཟུག་

རྐྱཕ་སྟེ་དྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་ཡའི་པྫོཛྷ་

/དྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཚིག་ཕྲཐ། (ཁ) འྫོཐ་དྷ།

དྷ་བྱེབྷ་བྱེ་སྦེ་དྷཛྷ་བྷཥ།

མེཐ་དྷ། ཨིདྷ་དྷ། ཞ་དྷ། ཟཕཐ་དྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

དྷ་སི་སི།

ཟཕུཡ་ཚུགཥ།

ཡི།

(ཐཔེ) ང་ལཱི་རྫུ་ཟཕྲུར་འྫོཐདྷ་ང་གིཥ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་

/དྷ་སི་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

བྷགུ་ཟཏྫོབྷ་སི་སི།

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཡ་ཁ་ཟཏཕ་རྐྱཕ་སྟེ་བྷགུ་དྷ་སི་སི་ཡ་ཕཞྫོ་

/དྷ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་རྨ་

དྷ་རྒདྷ། /དྷ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

སྐྱོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟུག་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) དྷ་

རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་རྒཥན། (ཐཔེ) དྷ་རྒདྷ་ཚུ་ལཱི་གུཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཙ་རིབྷཥ་ཀྱིཥ་དྷ་ཆེ་

ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ནུག

དྷ་རྒྱུ་ཙ་རྒྱུ། /དྷ་རྗུ་ཙ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) དྷ་ནི་ཐང་ཙ་ནི་

གཅིག (ཁ) དྷང་དྷ། སྤང་དྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཏང་

མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་ཕཅུག་ཟེཡ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐྫོ།

/དྷ/ ༤. (ཕྲཐ) (རྫོང) ར་ཐྫོདྷ་གྱི་རྐྱེདྷ་ཕདུདྷ་རཥ་

དྷ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།

དྷ་ཀག་ཀ། /དྷ་ཀ་ཀ/

༡.

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་དྷ་རྒྱུ་ཙ་རྒྱུ་ག་ནི་འང་

དྷ་སྒྲ། /དྷ་ཋ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཡང་ཐཕང་ཅདྷ་གྱི་ཕྲཐ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ངཡ་ཡེང་ཡེ།

ཅིག (ཐཔེ) ཕཥབྷ་ན་ཕཞང་དྷ་ཥ་ཐང་རབྷ་འང་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་དྷ་ཀག་ཀ་ཟདུག

ཕཞང་།

/དྷ་ཀ་ཀ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུགཥ་སྦེ་ཟུག་རྐྱཕ་ནི་

དྷ་སྒྲིང་སྒྲི། /དྷ་ཌིང་ཌི/ (མིང) (རྫོང) དྷ་ཀག་ཀ་ཐང་
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ཟདྲ།

དྷ་ཟཆི།

/དྷ་ཆི/ (མིང)

སྟེ་དྷ་དྷཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཆོཥ) དྷ་ནི་ཐང་ཤི་ནི་གཉིཥ་

དྷ་ཕ། /དྷ་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ) དྷ་ནི།

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་མི་ལཱི་

དྷ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར། /དྷ་ཝི་རྡུ་རྔེ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་

སྐྱེ་རྒ་དྷ་ཟཆི་གི་སྡུག་ཕསྔར་འྫོཐ།

གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷ་དྷ་ཙ་ཙ་གི་ཙ་གྱང་ཐང་སྡུག་

དྷ་ཆུང༌། /དྷ་ཆུང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་ཀུ།

ཕསྔར། (ཐཔེ) དྷ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཟདི་ཕཞྫོཐ་

(ཐཔེ) དྷ་ཆུང་ཚུ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཟགྱོ་དེཥ།

ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

དྷ་ཆུང་ལབྷཥ་ཁང་། /དྷ་ཆུང་ཋིབྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་

དྷ་བྷྫོ། /དྷ་བྷྫོ/ (མིང) (ལུགཥ) ཕག་ཟཙར་རྫོ། (ཐཔེ)

དྷ་ཙྫོཐ་བྷ་ཁུག་ནའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ཉེཥ་ན་ཟཕཐ་

དྷ་བྷྫོ་བྷུ་དྡྷ་འ། དྷ་བྷྫོ་དརྨ་ འ། དྷ་བྷྫོ་ཥངྒྷ་འ།

འྫོཐ་མི་ཚུ་གི་ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ཕྱེ་ཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ར་

དྷ་བྷྫོ་བུདྡྷ་འ། /དྷ་བྷྫོ་བུཥ་ར་འ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

ལཱི་ཅིག་དྷང་ལཱི་དྷ་ཆུང་ལབྷཥ་ཁང་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་

རྒྱཥ་ར་ཕག་ཟཙར་རྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རྐྱཕ་སྟེ་ཟདུག

དྷ་ཙ། /དྷ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་སེབྷཥ་ལཱི་

དྷ་ཆུང་བྷ། /དྷ་ཆུང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བུབྷྫོ་རྫོ་དྷ་ཆུང་

ཟཁོཡ་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) དྷ་ཙ་ཟཁོཡ་བྷ་ཕཅུག་

ཀུ། (ཐཔེ) དྷ་ཆུང་བྷ་ཟདི་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་བྷཥ།

ཟེཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐྫོ།

དྷ་བྷབྷ། /དྷ་རྙབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཡང་ཐང་

དྷ་ཙ་པྫོག་མི། /དྷ་ཙ་པྫོ་མི/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་

སེབྷཥ་གཉིཥ་ལཱི་དྷཐ་གཞི་ཟུདྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷ་

གཉིཥ་དྷ་བྷབྷ་ཨིདྷ།

ཙ་པྫོག་མི་ག་ཡ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་དེཥ།

དྷ་ཟཏདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /དྷ་ཐེདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཙགཥ་

དྷ་ཙྫོཐ། /དྷ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒདྷ་གཝྫོདྷ་གྱི་རྫོའི་

ཁཡ་ཚུཐན་སྦེ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) བྫོ་དྷ་ཟཏདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཙཐ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་དྷ་ཙྫོཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་རང་ཥྫོ་

ལཱ་དྷ་ཟཏདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཨིདྷ་

ནུག་གོ?

རཱིང་དྷ་ཟཏདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

དྷ་ཙྫོཐ་ཐཡ་བྷ། /དྷ་ཙྫོཥ་ཐཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཕཅོ་

དྷ་དྷ་ཙ་ཙ། /དྷ་དྷ་ཙ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

ཕརྒྱཐ་རཥ་ལྔ་ཕཅུའི་ཕཡ། (ཐཔེ) ཁོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐཡ་བྷ་

རྨ་ སྐྱོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཁོཡ་ཏེ་དྷ་ནི་ཐང་ཙ་ནི། (ཐཔེ)

སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཐུདྷ་ཕཎང་ཙཡ་ནུག

ག་ཟཕཐ་རཱིང་དྷ་དྷ་ཙ་ཙ་རཥ་ཕཀག་མི་ཚུགཥ།

དྷ་རྫུ་ཕཎཕ། /དྷ་རྫུ་ཎཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷ་

དྷ་དྷཛྷ། /དྷ་དྷཛྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

དྷ་རཱིང་དྷ་དྷཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་དྷ་

རྨ་ སྐྱོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟུདྷ་ནི། (ཁ) ཁོ་དྷ་དྷཛྷ་

རྫུ་ཕཎཕ་སྟེ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ།

ཨིདྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཙ་རིབྷཥ་ཕཎཕ་

དྷ་གཝྫོདྷ། /དྷ་གཝྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་
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ཀུ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་

ཅིག་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ག་ནི་འང་མི་ཤེཥ་ནཥ།

དྷ་གཝྫོདྷ་བྷ། /དྷ་གཝྫོཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བུབྷྫོ་རྫོ་དྷ་

གཅིག་གི་དུཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷ་ཧིང་རཥ་

ལྫོབྷ་སྦེ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐགོ།

དྷ་ཧིང༌། /དྷ་ཧི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རྫོ་གི་ཧེ་བྷའི་རྫོ་

ཙྫོཐ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་བྷ་ཟདི་ངོ་རིཥ་ལུགཥ་

རྐྱཕ་ཙཡ་ཡི།

ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

དྷ་ལྷང་ལྷ། /དྷ་ལྷང་ལྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་

དྷ་ཟུག /དྷ་ཟུ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་རྨ་ སྐྱོདྷ་ར་

རཥ་ཡ་སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་དྷ་ཟུག་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་དྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་རྐང་བྷཡ་རྫོ་

ཐཀཟཛྷ་སྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདི་གོཛྷ་ཅིག་

གིཥ་ཕརྡུང་ནི་ཟདི་གིཥ་དྷ་ཟུག་རྐྱཕ་བྷཥ།

སེབྷཥ་དྷ་ལྷང་ལྷ་ཕཎང་ཡི།

དྷ་ཕཞཟ། /དྷབྷ་ཕཞཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ནཱ་ཆ་ཁྱཕ། /དྷཟ་ཆ་ཆཕ/ (ཙཕ) (རྫོང) ཡང་རཥ་སྫོབྷ་

གོངབྷ་ཚུ་གི་གོ་ར། (ཁ) བ་བྷའི་དྷ་ཕཞཟ། ཐནྫོདྷ་

ཚུ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕྫོ་ཏངཥ་ཅིག

གྱི་དྷ་ཕཞཟ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྷ་

(ཐཔེ) ནཱ་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་མི་ཟདི་ཕདེདྷ་ཡ་

ཕཞཟ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

ཕདེདྷ་ནཥ།

/དྷབྷ་ཕཞཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཀཕ་ནཱུ། (ཐཔེ)

དྷག /དྷཟ/ (མིང)

དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་དྷ་ཕཞཟ་ཟབུ་ཡཥ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྩྭ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕ་སི་སི་ ཨུ་ན་

ཕཞེཥ་ནུག

རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཟབྲུ་ཆག་ན་སྦེ་

དྷ་རི་རི། /དྷ་རི་རི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷ་ཀག་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཐགུ་རཥ་གཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) བྫོ་དྷ་རི་རི་སྦེ་སཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།

ཞིང་དྷང་དྷྫོཡ་ཟཛུར་ཏེ་དྷག་ག་ཡ་ཞ་ཙཡ་ནུག

དྷ་ཡྫོ། /དྷ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་དྷང་ཐབངཥ་

དྷག་ལབྷཥ།

ཕཞི་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཨོ་སྒྲ་སྟྫོདྷ་མིའི་ཐབངཥ་ཕཞི་ན།

/དྷ་ཋིབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ལབྷཥ་གདྷབྷ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ལྕི་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

(ཐཔེ) བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་རིབྷ་དྷང་གི་ཧ་ལཱི་ཚུ་དྷ་ཡྫོ་བྲི་ནི་

རྟེདྷ་སྫོང་མི་ཚུ་ལཱི་དྷག་ལབྷཥ་ཕཀར་ནུག

ལྷཕ་དེཥ།

དྷག་ཅདྷ།

དྷ་རྫོདྷ། /དྷ་རྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐཡ་ཕའི་

/དྷཟ་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཉེཥ་ན་འྫོཐ་མི།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་དྷག་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

དུཥ། (ཐཔེ) དྷ་རྫོདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁེ་ཀོ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

དྷག་ཆང་། /དྷཟ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་དྷག་རཥ་

ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཆང་། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་དྷག་ཆང་

དྷ་གཥཡ། /དྷ་ཥཡ/ (མིང) (རྫོང) དྷ་གཝྫོདྷ་གྱི་དྷ་

གཡ་དྲགཥ་ཅིག་ཕསྐོར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཙྫོཐ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ལཱི་ཟདི་དྷ་གཥཡ་

དྷག་ཞིང་། /དྷཟ་ཞིང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་དྷག་
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ཕཎཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ། (ཐཔེ) དྷག་ཞིང་དྷང་ལཱི་དྷག་

དྷག་རྩིཥ། /དྷཟ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་དྷག་རཥ་ཐཡ་

དྷག་ཆོཥ། /དྷཟ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་

རྩིཥ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྫོ་ལྡེབྷ་ལྡེ་སྦེ་སྐྱེཥ་ནུག

ཕའི་རྩིཥ་གཞུང་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་དྷག་

ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) དྷག་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

དྷག་ཙྫོང༌། /དྷཟ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ལཱིགཥ་

སྡིག་ན་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་སྲིཐ་བྱུཥ་རཥ་ཟགར་ཕའི་ཙྫོང་ལཱ། (ཐཔེ) དྷག་

དྷག་དྷྫོག /དྷག་དྷྫོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞིཕ་ཞིཕ་ཐང་

ཙྫོང་ཟཏཕ་ན་ཅིདྷ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་

བྷགྱོགཥ་ན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

གཟུང་ནི་འྫོཐ།

གིཥ་དྷག་དྷྫོག་ཕཎང་སྫོཐ་དེ་དྷབྷ་འང་ཟྫོང་ནི་མིདྷ་

དྷག་ཙྫོང་ཅ་ར། /དྷ་ཙྫོང་ཅ་ར/ (མིང) (རྫོང་) ཙྫོང་

ཟདུག

ཟབྲེར་ཟཏཕ་བྷ་ཆོག་ནའི་ཅ་ར། (ཐཔེ) དྷག་ཙྫོང་ཅ་

དྷག་ན་ཟླ་ཕ། /དྷག་ན་ར་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་

ར་ཚུ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་ཚུ་གིཥ་ཟཕྫོག་སྟེ་

རཥ་ཟླ་ཕ་གསུབྷ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཝག་ནུག

དྷག་ནྫོ། /དྷག་ནྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕཀྱག་གདྷགནྫོ།

དྷག་ཙྫོང་རྐྱཕ་མི།

/དྷག་ནྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ།

/དྷ་ཙྫོང་ཅཕ་མི/ (མིང)

(རྫོང་) ལབྷཥ་

ལཱིགཥ་ཐང་སྲིཐ་བྱུཥ་རཥ་ཟགར་ཕའི་ཙྫོང་ལཱ་

དྷག་ནྫོ་ཆེདྷ་ནྫོ། /དྷག་ནྫོ་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ལུགཥ) ཡེ་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་དྷག་

ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ།

ཙྫོང་རྐྱཕ་མི་ལྔ་ཕཟུང་ཆེ་ནུག

དྷགནྫོ་དྷག་རྐྱང༌། /དྷཟནྫོ་དྷ་ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

དྷག་ཙྫོང་ན།

གདྷགནྫོ་རྐྱངབྷ་གཅིག (ཐཔེ) ཨོ་ར་གི་ཕཀྱག་ཟདི་

/དྷཟ་ཙྫོང་ན/ (མིང)

(རྫོང) དྷག་ཙྫོང་རྐྱཕ་

མི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥ་བྷཙབྷཥ་སྒོ་ཡ་རཥ་དྷག་

དྷགནྫོ་དྷག་རྐྱང་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཙྫོང་ན་ལུ་ལ་ཕཟུང་ཆེ་ནུག

དྷག་ཕྱེ། /དྷཕ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) དྷག་ཕ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕྱེ་

དྷག་ཥྫོདྷ། /དྷཟ་ཥྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་དྷག་གི་

ཟཏག་ཟཏགན། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་དྷག་ཕྱེ་པཐ་ཙི་དྷང་

ཥྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་དྷག་ཥྫོདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

བླུགཥ་དེཥ།

ཟཙྫོར་ཏེ་ཕཎཕ་ཐགོ་ནཥ།

དྷག་ཕྫོགཥ། /དྷཟ་ཆོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་

དྷགཥ། /དྷཟ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར། (ཐཔེ)

རཥ་གདྷབྷ་གང་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ།

དྷགཥ་སྫོབྷ་དྷང་རཥ་པཡ་ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་

/དྷཟ་ཆོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཐགེ་ཕའི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ)

ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

དྷག་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་བ་ཕ་རབྷ་ཟགྲོ་དྷབྷ་

དྷགཥ་ཀླུང་། /དྷཟ་ཀླུང/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་

འང་མི་ཟྫོང་།

སྟུག་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་ཟདི་དྷང་
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ཟགྱོ་ཕའི་རབྷ་ཁཡ་དྷགཥ་ཀླུང་ཐང་ཆུ་ཀླུང་ཕརྒར་

དྷགཥ་ཙར་བྷཥ་སྲུང་ཐང་གོང་ཟཕེར་ཐང་ཟབྲེར་

དྷགཥ་སྐྱེཥ། /དྷཟ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

དྷག་ཙྫོང་ཟཏཕ་མི་སྡེ་ཙདྷ་གཅིག་དྷགཥ་ཙར་ཟགོ་

ཐགོན་འྫོཐ།

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་རིགཥ་

རཥ་པཡ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཀེཡབྷ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་

ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཟུང་ནུག

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧའི་གིཥ་དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཀྱི་

དྷགཥ་ཙར་བྷཥ་ཆག

ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཙར་བྷཡ་བྷཥ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་

སྦུག་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྷཥ་ཆག་ལྫོཡ་འྫོཐ་མི་ཚུ་དྷང་ཤིང་གི་ལྕངབྷ་

དྷགཥ་ཐི། /དྷཟ་ཐི/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

ཕཙུགཥ་ཐགོ།

སྫོཐ་མི་བ་ཐི་ཐི་རྒྱརབྷྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་ཏྫོག་ཁ་རཥ་

དྷགཥ་ཙར་སྲུང་རྒྱཕ།

དྷགཥ་ཐི་ཅིག་ཟཕུཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

/དྷ་ཚེ་སུང་རྗཕ/

(མིང) (རྫོང)

དྷགཥ་ཙར་སྲུང་སྐྱོཕཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་

དྷགཥ་ཐི་རྒྱརབྷྫོ། /དྷཟ་ཐི་རྒེའེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་

མི། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་སྲུང་རྒྱཕ་ཐག་ན་ཅིག་

ཐི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་དྷགཥ་ཐི་རྒྱརབྷྫོ་

དྷགཥ་ཙར་ལ་རྟྫོག་ཟཕཐ་དེཥ།

ལུ་ལ་ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག

དྷགཥ་རི། /དྷཟ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྟུག་དྲགཥ་

དྷགཥ་དྷ་གདྷཥ། /དྷཟ་དྷ་རྣེ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཥ་

སྦེ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་དྷགཥ་ཙར། (ཐཔེ) དྷགཥ་རི་

ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་རཥ་རྫོ་བྷ་ཕདུདྷ་ནའི་རི་ཕུག་དྷ་

དྷང་རཥ་པཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གཅདྷ་གཞདྷ་ཐང་ཟཕཐ་

ཕཞུགཥ་ནའི་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཕལབྷཥ་དྷང་དྷགཥ་དྷ་གདྷཥ་ཀྱི་སྐུ་ཏང་ཅིག་

དྷགཥ་སྲུངན། /དྷཟ་སུཕ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་

ཕཞུགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་མི་གཉིཥ་

དྷགཥ་མེ། /དྷཟ་མེ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

དྷགཥ་སྲུངན་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཕཀར་ནུག

ལྫོཡ་ཕའི་མེ། (ཐཔེ) དྷགཥ་མེ་སྤཡ་ཕ་ཅིདྷ་དྷགཥ་

དྷགཥ་གསེཕ། /དྷཟ་སེཕ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷགཥ་ཁྲོཐ་

ཙར་དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་ཟདྲ།

དྷགཥ་ཙར། /དྷཟ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྣ་ཐང་སྔོ་

དྷང༌། /དྷང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ར་

ཤིང་སྣ་ཙྫོགཥ་འྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་གི་ཆ། (ཁ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་།

དྷང་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/དྷ་ཚེ་རྒོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང)

ཤིང་རིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་ཕཎྫོག་སྟེ་དྷགཥ་

དྷགཥ་ཁྲོཐ། /དྷཟ་ཋོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷགཥ་ཙར་གྱི་

དྷགཥ་ཙར་ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

/དྷ་ཚེ་བྷ་ཆ/ (མིང)

གཡུཥ་ཟདི་དྷང་། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་མི་ལུ་ལ་ཟཛུར་
ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང)
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དྷང་སྐོཡ། /དྷང་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་བྷཆོཐ་

རྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆང་ཐང་ཎབྷ་ཁུ་ཟཐུང་ན་

ནའི་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ཥ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་ཞངཥ་

དྷང་ཟཁོཐ། /དྷང་ཁོཥ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཁྱཕ་ཁོངཥ་འྫོཐ་

རྟེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕྱིའི་ལྕགཥ་རིའི་དྷང་དྷ་ལཱི་འྫོཐ་

ཅིདྷ་དྷང་ཁྲོར་ཚུ་མེཐན་གཎངབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཐྫོག་ཐནར་རི་ལྷ་ཁང་དྷང་སྐོཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

ནའི་ཥ་གོ། (ཁ) རྒྱཕ་ཁཕ་དྷང་ཟཁོཐ། སྫོཕ་ཁང་

དྷང་ཁ། /དྷང་ཁ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷང་ཁ་དྷང་ཟགྲིག་

དྷང་ཟཁོཐ། རྫོང་ཁག་དྷང་ཟཁོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ དྷང་ཁ་སཕ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་རྩེཐ་ཟགྲདྷ་ཅིག་ཟགོ་

མི་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཐྫོ།

/དྷང་ཁ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཥང་ཕའི་བྫོ། (ཐཔེ) ང་

དྷང་ཟཁོཐ་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ། /དྷང་ཁོཥ་རྗུཥ་ཋིདྷ/ (མིང)

ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་ཁ་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་ནི་མི་

(རྫོང) ཡིག་ཙང་གཅིག་གི་ཥ་ཁོངཥ་ཕཟུབྷ་ཅིག་

ཟྫོང་ས་རུ།

དྷང་ལཱི་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

དྷང་ཁ་དྷང་ཟགྲིག /དྷང་ཁ་དྷང་ཌི/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་

ཕཏུཕ་ནའི་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་ཝཕཥ་ཎྫོག (ཐཔེ) ཡིག་

གཞི་ཕྱེ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་རྩ་པདྷ་གཉིཥ་བྷཐུདྷ་རབྷ་གྱི་

ཙང་གི་དྷང་ཟཁོཐ་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཏྫོག་རཥ་དྷང་རྫོག་ ཁ་སཕ་སྟེ་ཟགྲིག་ཆ་ཕཞྫོ་ནི་

ཅིག་སྦེ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་

དྷང་ཟཁོཐ་ཟྫོང་ཟཕཕ། /དྷང་ཁོཥ་ཟྫོང་རཕ/ (མིང) (རྫོང)

སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ དྷང་ཁ་དྷང་ཟགྲིག་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་ཁྲར་རིགཥ་རཥ་བྱུང་ཕའི་

གི་ཏྫོག་རཥ་ ཟགྲིག་ཆ་ཕཞྫོ་ནུག

རྒྱུ་ཐངོཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་དྷང་ཟཁོཐ་ཟྫོང་ཟཕཕ་འཡ་

དྷང་ཁྲར། /དྷང་ཋེ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་ལཱི་ཕུར་བྷ་

རྒྱཥ་ཥྫོང་ནུག

ཐགོ་ནཡ་གཡུཥ་ཙདྷ་སྤྱི་བྷཐུདྷ་གྱི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཐང་

དྷང་ཟཁྲུག /དྷང་ཋུ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་རྫོག་བྷ་ཟགྲིག་

གོང་ཟཕེར་ལཱ་རིགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཐ་ཆོག་ནའི་ཁྲར།

ནཡ་ཟཏཕ་ཟཛིང་བྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་

(ཐཔེ) རྒེཐ་ཟྫོག་གི་དྷ་ཧིང་རྫོའི་དྷང་ཁྲར་ཟདི་ཆུ་

དྷ་དྷང་ཟཁྲུག་རང་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཡུཡ་ཕཥར་ནིའི་དྷང་ལཱི་ཕཎང་ཐ་ནུག

དྷང་གོཥ། /དྷང་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་གི་དྷང་དྷ་

དྷང་ལབྷཥ། /དྷང་ཋིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

རཥ་གྱོདྷ་མིའི་གོ་ར་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁདྷ་

དྷ་གི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་མི་ག་

ཟཇཡ་ཟདི་དྷང་གོཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།

ཨིདྷ་རཱིང་དྷང་ལབྷཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ།

དྷང་ཐགྲ། /དྷང་ཋ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཁ་རཥ་མེདྷ་ནཡ་

དྷང་ཁྲོར། /དྷང་ཋོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་དྷང་ལཱི་

དྷང་ཟཁོཐ་རཥ་ཡ་ ཡང་ལཱི་བང་ཕཐ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་བྷ་ཐང་། གློཛྷ། བྷཆིདྷབྷ། བྷཁར་

712

713
(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་དྷང་ཐགྲ་མེཐ་ནཡ་ཐགཟ་

གདྷང་ནི་འྫོཐ།

དྷང་ཟགྲིག /དྷང་ཌི/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ཁ་དྷང་ཟགྲིག་

གོཛྷ་སྦེ་སཕ་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་བྫོ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ།

དྷང་གཎབྷ། /དྷང་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་དྷང་

ཟདི་དྷང་གཎབྷ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ་བྷཥ།

ཟགྲིག་ཟཕཐ་བྱིདྷ་ནུག

དྷང་རྟེདྷ། /དྷང་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་

དྷང་རྒྱུཐ། /དྷང་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྙིང་བྷ་གི་ལཱིགཥ་

དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ བྱིདྷ་ཅདྷ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་

རཥ་དྷང་བ་མེཐ་ཀྱི་རྒྱུཐ་ཅིག

རྟེདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་དྷང་རྟེདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་གུ་རཱིའི་སྐུ་

དྷང་རྒྱུཐ་སྡེ་གསུབྷ། /དྷང་རྗུཥ་རྡེ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྙིང་བྷའི་གཞུང་ལཱིགཥ་ལཱི་ ༡. རྒྱུཐ་བྷ་ཧཱ་འྫོ་ག

དྷང་སྟྫོང་ན་ཉིཐ། /དྷང་ཎྫོང་ན་ཉི/ (མིང) (ཆོཥ) སྟྫོང་ཉིཐ་

༢. ལཱིང་ཧ་ནུ་འྫོ་ག ༣. བྷདྷ་ངག་ཧ་ཏི་འྫོ་ག་

ཕཅུ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

གསུབྷ།

དྷང་ཐྫོག /དྷང་ཐྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

དྷང་སྒྲིཕ། /དྷང་སྒྲིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་གི་དྷཐ་ཐང་

ཟཕཐ་ཥ་ཕཅཟ་ཥའི་རབྷ་མེཐ་ནི། (ཁ) དྷང་ཐྫོག་

ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ཀྱིཥ་སྐྱེཐ་ནའི་མིག་དྷཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཧ་ལཱི་ཟདི་

རྒཥ་ཟདི་གི་མིག་ཎྫོ་ལཱི་དྷང་སྒྲིཕ་པྫོག་ནུག

ཟབང་སྟེ་ཟཙྫོར་བྷ་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ དྷང་ཐྫོག་ཅི།

དྷང་ཆོཥ། /དྷང་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

/དྷང་ཐྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁག་ཆེ་ནི།

ཕཅོཥ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཟཕཐདྷ་ཏི་རཱི་ཅིག་མེཐ་ནཡ་དྷང་ཐྫོག་

སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

དྷང་ཐྫོདྷ། /དྷང་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཡི་གུ་

དྷང་ཆོཥ་ཟདི་གིཥ་རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཀྱི་རྣབྷ་གཝག་ཚུ་

ཆེ་ཡི།

དྷང་བྷཆོཐ། /དྷང་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) གཎང་ཡིག་ཟབྲིཛྷ་ཐ་

ཀྱི་ལཱིགཥ་ལཱི་གཥང་ཐཕང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་བྷཆོཐ་

དྷང་ཐྫོདྷ་གཥར་རི་རི་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

ནའི་རཥ་རིགཥ་ཅིག (ཁ) དྷང་བྷཆོཐ་ལཱི་བྷདུདྷ་སྐྱེཐ་

དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན། /དྷང་ཐྫོཥདྷ་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་

ཀྱི་བྷཆོཐ་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཐང་རྟྫོགཥ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ རིག་

དྷང་ཟཆབྷ། /དྷང་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཏེཡ་ཟཆབྷ་

གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་དྷང་ཐྫོདྷ་

བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ཕྱི་ཁཡ་རྫོ་གཅར་དྷང་བྷ་

རིག་ན་དྷང་བྷཁཥ་ན་སངཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ ཟདུ་ཁང་དྷང་དྷ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) ཐིབྷ་

དྷང་ཟདྲེདྷ། /དྷང་ཌེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

ཕུག་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་དྷང་ལཱི་ལྷ་བྷྫོའི་དྷང་ཟཆབྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་རཥ་ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་
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དྷ་ལུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) (ཐཔེ )ཙྫོང་ན་ཚུ་གིཥ་ཅ་ཆཥ་

དྷང་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ན། /དྷང་ན་ཥང་རྒེ་ན/ (མིང) (རྫོང)

དྷང་ཟདྲེདྷ་ཆོག་ཏབྷ། /དྷང་ཌེདྷ་ཆོ་ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ན་ཚུ་གིཥ་གཝདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཟཛིདྷ་མི། (ཐཔེ) དྷང་ན་

ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་རཥ་ཙྫོང་ཆཥ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་རྒྱར་ཁཕ་

གདྷྫོཐ་ནའི་ལཱ་མི་ཟཕཐ།

དྷང་དྷ་ཟཕག་ཟྫོང་ཆོག་ནའི་གཞུང་ཟབྲེར་ཡིག་ཆ།

དྷང་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ། /དྷང་པི་གྲུབྷ་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) ཙྫོང་དྷང་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྷང་ཟདྲེདྷ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་འང་ཐག་སྦེ་

ཆོག་ཏབྷ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཞུ་ཐགོ།

ཟཛིདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕག་རྒྱ་ཕཞི་ཁཥ་ལུདྷ་མི། (ཐཔེ)

དྷང་ཟདྲེདྷ་ན། /དྷང་ཌེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་རྒྱར་

དྷང་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ལཱི་སང་ཕརྩྫོདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཁཕ་རཥ་ཙྫོང་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་དྷ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟཕག་ཟྫོང་མི། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཕྱི་རཥ་ཙྫོང་

དྷང་ནའི་ཆ་ལཱིགཥ། /དྷང་པི་ཆ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ན་

ཕཎྫོདྷ་མིའི་དྷང་ཟདྲེདྷ་ན་འཡ་ཟཔཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་རྣབྷ་གཝག

དྷང་རྫོག /དྷང་རྫོ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་དྷང་ནའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག་

ལཱི་ངོཤེཥ་མི་ཐང་རུ་ཐགོ་མིའི་དྷང་དྷ། (ཁ) ཕཞཟ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཙང་དྷང་རྫོག སྤུདྷ་ཆ་དྷང་རྫོག ཆ་ཡྫོགཥ་དྷང་རྫོག

དྷང་ནའི་ཆོཥ། /དྷང་པི་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཁྱིབྷ་ཙང་དྷང་རྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་གིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཕཀཟ་ཐང་དེའི་

ཟཕཐ་རཱིང་ཆ་ཡྫོགཥ་དྷང་རྫོག་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི་

རྗེཥ་ཟཇུག་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གི་གསུང། (ཐཔེ) ཕྱི་གླིངན་

མི་ཟྫོང་།

ལུ་ལ་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟྫོངཥ་ནུག

དྷང་དྷ། /དྷང་དྷ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཕྱི་ཁ་མེདྷབྷ། (ཁ) རྒྱར་

དྷང་ནའི་ལ་ཕ། /དྷང་པི་ཏེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་

ཁཕ་དྷང་དྷ། སྫོཐ་དྷང་དྷ། ཁའི་དྷང་དྷ། ཐྫོང་དྷང་

ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཟཐྫོཐ་ན་ཐང་གྲུཕ་བྷཏཟ། (ཐཔེ)

དྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་དྷ་སྐུ་རྟེདྷ་རྩ་ཅདྷ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྷང་ནའི་ལ་ཕ་གི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་

ལུ་ལ་ཟདུག

དེ་བྱིདྷ་དེཥ།

དྷང་ན། /དྷང་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་

དྷང་ནའི་སྟྫོདྷ་ན། /དྷང་པི་ཎྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཐང་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་སྫོར་གཎྫོཐ་གདྷང་མི་

གསུབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་འང་ཐག་ན་སྦེ་ཁཥ་ལུདྷ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན། (ཐཔེ) ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་ཟདི་

མི། (ཐཔེ) དྷང་ན་ཨིདྷ་ན་ཅདྷ་རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ག་ཅི་

དྷང་ནའི་སྟྫོདྷ་ན་ཨིདྷ།

ཨིདྷ་དྷ་ཤེཥ་ཐགོ།

དྷང་ནའི་སདྷ་ཁང༌། /དྷང་པི་རྨེདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་
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ལཱིགཥ་སྔཡ་སྫོར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་

དྷང་ཙདྷ། /དྷང་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་མི་ཐང་ཟདྲ།

སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

དྷང་ཙྫོང༌། /དྷང་ཙྫོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་

ཥ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་གསེཡ་ཁཕ་ཀྱི་

(ཐཔེ) ཁོང་དྷང་ཙདྷ་ཚུ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

དྷང་ནའི་ཕསྟདྷ་ན། /དྷང་པི་ཏེབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཕཤེཥ་ཐང་དྷང་མི་དྷང་རྫོག་གི་ཙྫོང༌། (ཐཔེ) ཁོང་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་

སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་དྷང་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནིའི་ཐནཟ་ཕཅབྷ་དེཥ།

ཕསྟདྷ་ན་ཟདི་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

/དྷང་ཙྫོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་

ཟཏཕ་ཐགོ།

ཙྫོང་། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟཁོཐ་དྷང་ཙྫོང་ཟཏཕ་ན་

གི་སྟཕཥ་ཕདེ་ཐྫོག་ཐང་ དྷང་སྲིཐ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་

དྷང་རཥ། /དྷང་རྫེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཚུ་གི་

དྷང་བྫོདྷ། /དྷང་བྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་དྷ་

ཅིདྷ་མི་སེཡ་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཚུགཥ།

བྷཚཐ་མི་གམྫོ་ཕྫོ། (ཁ) དྷང་སྲིཐ་བྫོདྷ་ནྫོའི་ཕསྡུཥ་

དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་བྷང་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་

མིང། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་དྷང་བྫོདྷ་

ཥྫོདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག ཛྷ (ཐཔེ)

བྫོདྷ་གདྷང་ནུག

ཁབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཟདུག

དྷང་ཐབུགཥ། /དྷང་ཨུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཐབུགཥ་

/དྷང་རྫེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཐང་རབྷ་ཚུ་དྷང་ལཱི་

ཆཐ་ཙཡ་རཱིང་ཐྫོདྷ་ཧིང་གི་དྲྫོཐ་བྷ་འར་ཚུདྷ་གྱི་བུང་།

འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ) གཉེཡ་ཙང་

ཐབུགཥ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ།

ནུག

(ཐཔེ) མི་ཤི་ཕའི་སྐཕཥ་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་རཱིང་དྷང་

དྷང་དྷང་རཥ་མེཐ་ནའི་པཐ་ཙི་སྟྫོངབྷ་ཅིག་ཕཝག་

དྷང་སྫོང༌། /དྷང་རྗོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཐང་རི་བྷྫོ་

དྷང་གཞིཕ། /དྷང་གཞིཕ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་

ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་འྫོཐ་ནའི་རྩྫོབྷ་རིག་ལྷཕ་ནི་ཅིག

གཅིག་ཁཡ་ཕག་ཞུ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཟདི་

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཆབྷ་ཐང་རི་བྷྫོ་གི་དྷང་སྫོང་བྷཁཥ་ན་ཅིག་

བབྷ་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་གྱི་དྷང་གཞིཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

དྷང་གཞིཥ། /དྷང་གཞི/ (མིང) (རྫོང) པ་བྷའི་ཁྱིབྷ་

/དྷང་རྗོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་དྷ་སྦེ་ལྷཕ་

ཐང་གཞིཥ་ཁ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་དྷང་གཞིཥ་ཚུ་བུ་

ཐགོན་ཐང་བྲི་ཐགོ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཧ་

གཞི་ག་ཡ་ལཱི་ཕགོ་སྟེ་བྱིདྷ་ནུག

ལཱི་གཉིཥ་དྷང་སྫོང་ཟཕཐ་ཕཅུག་དེཥ།

དྷང་རིག /དྷང་རི/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན་ཐང་

དྷང་མི། /དྷང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གཅིག་དྷང་གི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་དྷང་རིག་གི་ཆོཥ་ཙདྷ་རཥ་བྷཏཡ་

མི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་དྷང་མི་ཚུ་བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་ཕཡ་

ཟཁྱོར་ནུག

ཥྫོང་ཡི།
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དྷང་རླུང་། /དྷང་རླུང/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་སྫོག་

རིཥ་གདྷབྷ་དྷངཥ་རཱིང་མི་ག་འང་འཡ་རྫོང་ནི་མིདྷ་

(ཐཔེ) མི་གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྷང་རླུང་ཧིང་

དྷངཥ་ན། /དྷཟ་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རུཥ་ཀྱི་ཤུར་བྷའི་

རྩ་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རླུང༌།

ཟདུག

ཥང་ཥ་ཐགོ།

ཉིདྷབྷ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་དྷངཥ་ན་ལ་སྐོཡ་ལཱི་ཟབྫོདྷ་

དྷང་ལ། /དྷང་ལ/ (མིང) (རྫོང) གློཛྷ་ཐང་། བྷཆིདྷ་ན།

ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

གྱོཐན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཁྲོར་གྱི་ལ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་

དྷངཥ་ན་དྲྫོ་ན། /དྷཟ་ན་དྲྫོ་ན/

ཅདྷ་ཕཥཐ་དེ་དྷང་ལ་ཞ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཅིག་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཤུར་བྷབྷ་གྱི་དྲྫོ་ན། (ཐཔེ) ང་

ཨིདྷ།

ཕཅཥ་དྷངཥ་ན་དྲྫོ་ན་ས་ཥག་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་

རཥ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་གོ་ར་སཕ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

དྷངཥ་ན་གདྷངཥ་ཚེ། /དྷཟ་ན་རྣང་ཚེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་

དྷང་ལཕཥ། /དྷང་ལཕ/ (མིང) (རྫོང) གོ་རའི་དྷང་དྷ་

ཨིདྷ།

(ཐཔེ) དྷང་ལཕཥ་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གོ་ཟདི་

རུཥ་མེདྷ་ནཡ་དྷངཥ་ན་རཥ་པཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

(ཐཔེ) ང་སྫོཐ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ དྷངཥ་ན་གདྷངཥ་ཚེ་

དྷང་སེབྷཥ། /དྷང་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ། (ཐཔེ)

ཁྱོཐ་ཟཕཐ་ནཡ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

བུབྷྫོ་ཟདི་དྷང་སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

དྷཐ། /ནཱུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཀྱི་

དྷང་སྲིཐ། /དྷང་སི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཡང་ཡ་ཥྫོ་

ནུཥ་ཤུགཥ་བྷཡ་ཕཕཥ་ཏེ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཕཞྫོ་མི། (ཁ)

ཥྫོའི་དྷང་དྷ་གི་ཆཕ་སྲིཐ་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང༌། (ཐཔེ) ཁོ་

བྷགུ་དྷཐ། གློ་དྷཐ། མིག་ཎྫོའི་དྷཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

དྷང་སྲིཐ་ལྷདྷ་ཁག་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་གཟུགཥ་ཁཡ་དྷཐ་ཕཎཕ་སྟེ་རྫོ་ལུ་ལ་འཡ་

དྷང་གསུག /དྷང་སུ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཐྫོདྷ་ཐག་

ཥྫོ་ནུག

ཟགྲུཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥང་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་ གཝདྷ་

/ནཱུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཙཡ་ཏེ་དུཥ་ཡུདྷ་

ལཱི་རྒྱུ་ཐང་ཏི་རཱི་ཚུ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷང་གསུག་བྱིདྷ་

དུབྷ་གྲ་ཅིག་གི་ཤུར་བྷ་ཧའི་གི་བྷྫོ་བྷཙདྷ་དྷང་རཥ་

དྷང་གསེཥ། /དྷང་སེ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ། (ཐཔེ) མེ་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་བྷ་ཏྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་ལཱ་ཁག་

ནི་ཟདི་ལབྷཥ་རཥ་ཟགར་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡག་ཡྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་དྷཐ་

ཎྫོག་ཟདི་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་

ཨིདྷ།

ཅིག་ཨིདྷ།

དྷཐ་ཁྲག /ནཱུ་ཊ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་

དྷངཥ། /དྷང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷབྷ་རང་

ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མེཐན་ཏར་ཏར་ཕའི་ཁྲག (ཐཔེ)

ནི། (ཁ) དྷབྷ་དྷངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་

དྷཐ་ཁྲག་ཕམག་ཕཀོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁྲག་ཙཕ་
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ཕཙུགཥ་ཐགོ།

འྫོཐ།

ཟལར་ཏེ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ)

དྷཐ་རིབྷཥ་ཐང་། མུ་གེ། ཐབྷག་ཟཏཕ། མི་

དྷཐ་རྟགཥ། /ནཱུ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

དྷཐ་མུག་ཟཁྲུག་རྩྫོཐ། /ནཱུ་མུ་ཋུ་མྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐ་རྟགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་དྷཐ་ངོཥ་

བྷཐུདྷ་ནའི་རྩྫོཐ་གཞི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) དྷཐ་མུག་ཟཁྲུག་རྩྫོཐ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཞི་

དྷཐ་རྟགཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག /ནཱུ་ཎ་ཁེ་ཆོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཅུག་ཅིག་ཟེཡ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

དྷཐ་གཞི་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་དྷང་ལཱི་

དྷཐ་ཙཕཥ་ཆེདྷ། /ནཱུ་ཙཕ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོག་ལཱི་

ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

ཚུ་དྷང་དྷཐ་ཕརྟག་བྷཁཥ་བྷཆོག་རུ་རུ་ཟདུག

དྷཐ་ཙཕཥ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ནི་རཥ་ཟླྫོག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་

དྷཐ་ཕརྟག་རིག་ན། /ནཱུ་ཎ་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་

ཐགོ།

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སྫོཕ་སྫོང་། (ཐཔེ) ཁོ་དྷཐ་

དྷཐ་གཞི། /ནཱུ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

ཕརྟག་རིག་ན་དྷང་ལཱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་ཕསྒང་

སེབྷཥ་ཀྱི་ནུཥ་ཤུགཥ་བྷཡ་ཕཕཥ་ཏེ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཕཞྫོ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

མི། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ནིའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག་

དྷཐ་གཐྫོདྷ། /ནཱུ་རྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཐ་ཀདྷ་ར་

ཟདུག

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཐང་ གདྷྫོཐན་ཕཀར་མིའི་

དྷཐ་ཟེ། /ནཱུ་ཟེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་དྷ་སྟེ་སྫོཐ་མི།

མི་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་ཟབྱུང་ནྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་དྷཐ་ཟེ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐ་གཐྫོདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཏབྷཥ་ཅཐ་

དྷཐ་གཟུགཥ། /ནཱུ་གཟུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷཐ་ཟེ་ཐང་

ཞི་ཕཡ་ལྫོག

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཟདི་དྷཐ་གཟུགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

དྷཐ་ན། /ནཱུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) དྷཐན་ཐང་ཟདྲ།

དྷཐ་འབྷཥ། /ནཱུ་འབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཅིག་

དྷཐ་ཟབུན། /ནཱུ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་

གིཥ་མི་ག་ཡ་ལཱི་ཟབུ་སྟེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

དྷཐ་གཞི་སྐྱེར་མི་གི་ཟབུན། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་གིཥ་

ཙང་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་དྷཐ་འབྷཥ་ཏྫོདྷ་ནུག

དྷཐ་ཟབུན་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཀྱི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག་བྷཁོ་

དྷཐ་འབྷཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་བྷཁཥ་བྷཆོག /ནཱུ་འབྷ་ཎག་

སྒྲུཕ་ཟཕཐ་ནུག

ཅེ་ཁེ་ཆོ/ (མིང)

(རྫོང) ག་ཡ་ལཱི་ཟབུ་ཕའི་དྷཐ་རིགཥ་

དྷཐ་མུག /ནཱུ་མུ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་རིབྷཥ་ཐང་མུ་གེ་

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནིའི་དྷང་ལཱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་

ཁཕ་དྷང་ལཱི་དྷཐ་མུག་བྷ་བྱུང་ནཡ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་

འབྷཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག་ཐག་ན་ཅིག་འྫོཐ།

གཉིཥ་ གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་དྷཐ་

717

718
དྷཐ་འབྷཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་རིག་ན། /ནཱུ་འབྷ་ཎག་ཅེ་
རིགན/ (མིང)

དྷ་ཙ་དྲག་ནི། (ཁ) དྷཐ་རཥ་གྲོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

(རྫོང) མི་བྷང་ལཱི་ཟབུ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་

དྷཐན་ཟདི་དྷཐ་རཥ་གྲོར་ནུག

ནའི་དྷཐ་གཞི་ཕརྟག་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་

དྷཐན་ལ་རྟྫོག་ཁང་། /ནཱུན་ཎ་ཎྫོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་

ནའི་སྫོཕ་སྫོང། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་དྷཐ་འབྷཥ་ཕརྟག་

གཞི་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐཔྱཐ་རིག་ནའི་དྷང་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་མིའི་ཧ་ལཱི་ལུ་

དྷཐན་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་

ལ་ཟདུག

གིཥ་དྷཐན་ལ་རྟྫོག་ཁང་དྷང་དྷཐན་ལུ་ལ་རྟ་རྟྫོག་

དྷཐ་གའྫོག /ནཱུ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐན་ཐང་

ཟཕཐ་དེཥ།

གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་དེ་དྷཐན་གི་གའྫོག་རྒྱུག་མི། (ཐཔེ)

དྷཐན་ཙཕཥ་ཆེདྷ། /ནཱུན་ཙཕ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་

སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་དྷཐན་ར་ལཱི་ཅིག་ལཱི་དྷཐ་གའྫོག་

སྫོག་ལཱི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཟགྲུར་

རྐྱཕ་མི་མིདྷ་ཟདུག

ཟཁོཡ་དྷང་ལཱི་དྷཐན་ཙཕཥ་ཆེདྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་

དྷཐ་གའྫོགན། /ནཱུ་གའྫོན/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གའྫོག་

ཟཕག་དེཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་དྷཐ་གའྫོགན་ཚུ་ཝག་

དྷདྷ་ཎདྷ། /ནཱུདྷ་ཏེདྷ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

ར་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཡ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཥ།

གཞཕ་གཞཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

དྷཐ་རིགཥ། /ནཱུ་རི/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་བྷ་

ཟཕཐ་རཱིང་དྷདྷ་ཎདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ) དྷཐ་རིགཥ་ཚུ་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་

དྷབྷ། /དྷབྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་བྲི་ཕའི་དྲི་ཚིག་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཅིག (ཁ) དྷབྷ་ཟྫོང་ཡི? དྷབྷ་ཟགྱོ་ནི? དྷབྷ་སཕ་

དྷཐ་རིབྷཥ། /ནཱུ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་འབྷཥ་ཐང་

ཅི? དྷབྷ་ཟཕཐཛྷ་སྫོ? ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷཐ་རིབྷཥ་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ལཱི་སདྷ་

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་དྷབྷ་ཟགྱོཛྷ་སྫོ?

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/དྷབྷ/ ༢. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་སྐཕཥ་རྗེཥ་

དྷཐ་ཡྫོ། /ནཱུ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་ཀྱིཥ་ཙཡ་ཅིག་

ཟཇུག་དྷའི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཏྫོཕ་ནའི་ཟབྱེཐ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ།

དྲུང་ཟཙྫོའི་ཕསཕ་བ་ལཱི་བྷ་གདྷཥ་ནཡ་ཁ་སྲུང་ལྫོཡ་

དྷབྷ་བྷཁཟ། /དྷབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཏྫོག་ལཱི་

ཤུགཥ་སྦེ་དྷ་སྟེ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཀྱིཥ་དྲག་ནའི་ཤུར་ལཱི་

(ཁ) ཐནྫོདྷ་དྷབྷ་རྒྱར་ནྫོ།

ཏེ་ རྫོག་སྟེ་དྷ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི།

ཉིབྷ་ཐང་། ཟླཛྷ། ཥ་སྨུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཏྫོང་ནི་

(ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་བྱིདྷ་ནའི་སདྷ་རྫོགཥན་སྦེ་བྷ་ཞ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་ཉིབྷ་ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་

ཕ་ཅིདྷ་དྷཐ་ཡྫོ་ལཱིཥ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ལཡ་ནུག

དྷཐ་རཥ་གྲོར། /ནཱུཥ་ལུ་གྲོཥ/ (བ) (བྷ/ཐྫོ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྷབྷ་བྷཁའི་མེ་ཎྫོག /དྷབྷ་ཁི་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་
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བྷ་སྲིཐ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་སཕ་ནའི་ཐཔེ་ཅིག (ཐཔེ) ཕ་

ཕྱི་རཱིའི་ཁ་ཐུདྷ་ཟདི་དྷབྷ་གྱི་ཆ་སཐ་དྷང་ཟཁོཐ་གཎང་

ཐང་ཟདྲ།

དྷབྷ་གྲུ། /དྷབྷ་གྲུ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

བྷངར་སྟྫོངབྷ་གི་ཕྫོའུ་ཅུང་ཟདི་དྷབྷ་བྷཁའི་མེ་ཎྫོག་

ཐགོ།

དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་ནྫོ། /དྷབྷ་ཁི་རྙིང་ནྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གུ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་གྲར་རཥ་ཉེཡ་དྲུག་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་སྫོཕ་བྷ་རྗེ་ཟཕངཥ་ཉེཡ་ལྔའི་གྲར་

སྐཡ་བྷ་དྷབྷ་གྲུའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག

རཥ་ ལྷྫོ་བྲག་བྷཁཡ་ཆུའི་གཐདྷ་ཥ་ཕཎཕ་གདྷང་

དྷབྷ་ཅིག /དྷབྷ་ཅི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་

མི། (ཐཔེ) བབྷ་དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་ནྫོ་ལཱི་སྫོཕ་བྷ་ལུ་ལ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་ན་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་དྷབྷ་

ཟདུག

ཅིག་གི་ཚེ་ཟཕཐ་ཟྫོང་མེདྷ་དྷ།

/དྷབྷ་ཁི་རྙིང་ནྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཉེ་ཕའི་སཥ་ཆེདྷ་

/དྷབྷ་ཅི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཟགོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་གྲཥ་རཥ་གཅིག (ཁ) བང་ཆུཥ་སེབྷཥ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་དྷབྷ་ཅིག་འང་ཟཕཐ་ཙཡ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ནྫོ་ཟདི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཕའི་དྷབྷ་དུཥ་ལཱི་

ཐནཟ་དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་ནྫོ། (ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་

དྷབྷ་དུཥ། /དྷབྷ་དུཥ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐཕཥ་ལཱི་ཟེཡ་

དྷབྷ་ཐགུདྷ། /དྷབྷ་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཕཞི་

ཐཀཟཛྷ་སཐ་ཅི།

རཥ་སེཡ་ཁ་ཐང་ཥྫོ་ཁ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་དུཥ།

/དྷབྷ་དུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དུཥ། (ཐཔེ) དྷབྷ་དུཥ་

(ཐཔེ) ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་གོ་གྱོདྷ།

(ཐཔེ) དྷབྷ་རྒྱུདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

གདྷབྷ་རངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྷབྷ་དྷངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

དྷབྷ་རྒྱུདྷ། /དྷབྷ་རྗུཥདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ།

དྷབྷ་དྷངཥ། /དྷབྷ་དྷང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཎཕ་ཐགོ།

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་དྲྫོ་ན་ཆུ་ཙྫོཐ་དྲུག་ལཱི་དྷབྷ་

དྷབྷ་གྱི་ཆ་སྟྫོཐ། /དྷབྷ་གི་ཆ་ཎྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ནུཕ་

དྷངཥ་ནི་འྫོཐ།

བྷྫོའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁག་གསུབྷ་ལཱི་ཕགོ་ཕའི་ཁག་གསུབྷ་

དྷབྷ་ཕུགཥ། /དྷབྷ་ཕུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུར་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ན། དེ་འང་དྲྫོ་ན་ཆུ་ཙྫོཐ་གཉིཥ་རཥ་དྲུག་ཚུདྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལ་ཕའི་དྷབྷ་དུཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

(ཐཔེ) དྷབྷ་གྱི་ཆ་སྟྫོཐ་ལཱི་ཁ་ཐུདྷ་གཎང་ན་ཅིདྷ་པདྷ་

བྷ་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ དྷབྷ་ཕུགཥ་ལཱི་གའྫོག་ཟཏྫོཕ་ནཡ་

འྫོདྷ་ཆེ།

ལཱ་ཁག་ཟྫོང་།

དྷབྷ་གྱི་ཆ་སཐ། /དྷབྷ་གི་ཆ་རྨེ/ (མིང) (ཆོཥ) ནུཕ་བྷྫོའི་

དྷབྷ་ཕྱེཐ། /དྷབྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་བྷྫོའི་ཆུ་ཙྫོཐ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཁག་གསུབྷ་ལཱི་ཕགོ་ཕའི་ཁག་ཐང་ན། དེ་

༡༡ རཥ་ ༡ ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཕྱེཐ་

འང་ དྲྫོ་ན་ཆུ་ཙྫོཐ་དྲུག་རཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ཚུདྷ། (ཐཔེ)

ལཱི་པཡ་ཚུཡ་ཕལར་ཏེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
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དྷབྷ་བྱཱཡ། /དྷབྷ་ཇཟ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཕཞི་རཥ་ཥྫོ་

དྷཡ་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གོ་ར་དྷཡ་དྷྫོཡ་ཕཎང་

བྱཱཡ་ལཱི་ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

དྷར་གཞདྷབྷ། /ནཱུ་གཟེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཁ་ཐང་སེཡ་ཁ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་དུཥ། (ཐཔེ) དྷབྷ་

གྱོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

དྷབྷ་ཞིག /དྷབྷ་ཞི/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དྷབྷ་ཅིག་ཐང་ཟདྲ།

བྷཏཟ་སྐོཡ་ཐང་རྩིག་ནའི་གསེཕ་ཚུ་དྷང་ལཱི་སྫོཐ་མི་

དྷབྷ་ཟླ་དུཥ་ཕཞི། /དྷབྷ་ར་དུཥ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) ༡.

བྱི་ཅུང་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) བྱི་ཅུང་དྷར་གཞདྷབྷ་ཅིག་

དྷབྷ་བྱཱཡ། ༢. ཐགུདྷ། ༣. སེཡ་ཁ། ༤. ཥྫོ་ཁ་

ཙང་ཕཞྫོ་དེཥ།

ཕཞི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཟླ་དུཥ་ཕཞིའི་ གདྷབྷ་གཤིཥ་བྷ་
ཟདྲཛྷ་འྫོཐ།

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་།

/དྷབྷ་ཡ་རྦེ་རཱི/ (ཐབྱེ)

དྷར་བུ། /ནཱུ་བུ (མིང) (ཆོཥ) སྤུདྷ་ཆ་དྷང་རྫོག་གཉེདྷ་
རྐྱཕ་སྟེ་ ཚུཐ་ནའི་བུ་གཞི།

(རྫོང) དུཥ་

དྷཥ། /ནཱུ/ ༡. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་ཅུ་ན་རཥ་རྣབྷ་ཐབྱེ་

གཎདྷ་རྐྱང་ཐང་ཧ་རྟག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་

ལྔ་ན་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་རྐྱེདྷ་ ཡུར་གྱི་བྷཙབྷཥ་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཁོ་གི་ལཱ་ཟདི་རྫོགཥ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཟཛིདྷ་མི། (ཁ) ཁྱིབྷ་དྷཥ་མི། ཕ་དྷཥ་ཨོབྷ། ལཡ་

དྷབྷ་རངཥ། /དྷབྷ་རང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྷཥ་ལྷྫོའི་ཕཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གདྷག་དུང་དུ་འར་ཏེ་གཥར་ཆ་ཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) དྷབྷ་

/ནཱུ/ ༢. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) བ་ཚིག་ཟཐཥ་ནའི་བྷཏཟ་

རངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྷབྷ་རངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

བྷཡ་སཡ་ཏེ་ དུཥ་སྔ་ཕྱིའི་རིབྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ)

བ་ནྫོཐ་སྐཐ་ནི་འྫོཐ།

ཚེཥ་གཅིག་དྷཥ་ཕཅོ་ལྔའི་ཕཡ།

དྷབྷ་སྫོ། /དྷབྷ་ཥྫོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་གྱི་ཐཀཡ་

/ནཱུ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) དྷག་ཐང་ཟདྲ།

བྷཐངཥ་འར་ཏེ་གཥར་ཆ་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

ནི། /ནི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ནི་སྒྲ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གླངབྷྫོ་ཆེ་

དྷབྷ་ཕསྫོ /དྷབྷ་ཥྫོ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷབྷ་སྫོ་

ནི་སྒྲ། /ནི་ཋ/ (མིང) (ཆོཥ) གཞི་རཥ་རྫོགཥ་སུ་

དྷབྷ་སྫོ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷབྷ་སྫོ་ཐྫོ་བྷགྱོགཥ་ན་ལྫོག

ནི་ཕྫོང་ཀུ་ཕ་གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཆེ་ཕཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྷབྷ་ཕསྫོ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་

ཐགཡ་ཕ། འང་དྷ་ ཐམིགཥ་ཀྱིཥ་ཟབྱེཐ་ན་ཐང༌།

ཙཡཛྷ་རཥ་དྷབྷ་ཕསྫོ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ངེཥ་གཟུང་ངབྷ། དྷདྷ་གྱིཥ་ཕརྣདྷ་ན་ཐང༌། ཚིག་

དྷཡ་དྷཡ། /དྷཡ་དྷཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཐཀྱུཥ་

གི་ཁ་སྐོང་ཕཅཥ་ར་ཟཇུག་ནའི་ཡང་ཐཕང་ཅདྷ་གྱི་

རིང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་རྫོ་དྷཡ་དྷཡ་

ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་དྷང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ནི་

ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

སྒྲའི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

དྷཡ་དྷྫོཡ། /དྷཡ་དྷྫོཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞིཕ་ཞིཕ་ཐང་

ནུ་གཅུང༌། /ནུ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་སྤུདྷ་ཆུང་ལྫོཥ།

ཏག་ཏག་མེཐན། (ཁ) གོ་ར་དྷྫོཡ་དྷྫོཡ། ཏགན་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ནུ་གཅུང་ཟདི་སྫོཕ་རིབྷ་ཐང་ན་དྷང་ལྷཕ་
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དེཥ།

གི་གཥང་སཥ་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་གླང་ཡཛྷ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་

བྷྫོ་གི་ནུབྷྫོ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་

གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ནུཕ་

ནུབྷྫོ། /ནུབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷྫོ་སྤུདྷ་ཆུང་ལཥ
ྫོ ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཨོཥ་ལར་སྫོབྷ། བྷཇུག་བྷ་གླང་

ཅིག་ཟདུག

གླང༌ཟདི་ནུཕ་བྷཙྫོ་དྷག་ན་ཏྲ་རཥ་བྱུང་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

ནུ་རྩེ། /ནུ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་གི་སྤྱི་ཎྫོག (ཐཔེ) ཧ་

ཟདུག (ཐཔེ) གླང་ཅུང་ཟདི་ནུཕ་གླང་གི་རིགཥ་ཅིག་

ལཱི་གིཥ་ཨོབྷ་ཟཇིཕཥ་ཏེ་ནུ་རྩེ་གུ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ནུག

ཨིདྷ་བྷཥ།

ནུག /ནུའུ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཟཐཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་བ་

ནུཕ་གླིང༌། /ནུཕ་གླིང/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་ཕྫོགཥ་ལཱི་

ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ། (ཁ) བྷཏྫོང་ནུག ལྫོཡ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་ཥ་གླིང་ཅིག (ཁ) གླིང་ཆེདྷ་ཕཞི་རཥ་ནུཕ་

ཏྫོཕ་ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག

ཕྫོགཥ་ཀྱི་གླིང་། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ནུཕ་གླིང་གི་

ནུཕ། /ནུཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཞི་རཥ་ཉིབྷ་

སྐོཡ་རཥ་སྲུང་གཎང་ནི་འྫོཐ།

ཟཛུར་ཥའི་ཁ་ཐུག (ཐཔེ) ཉིབྷ་ཟདི་ལཡ་རཥ་ལཡ་

ནུཕ་གཅིག /ནུཕ་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཱི་གདྷབྷ་ཕསྫོ་

ཏེ་ནུཕ་ལཱི་ཟཛུརཛྷ་ཨིདྷ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་དྲྫོ་ན་གདྷབྷ་བྷ་རངཥ་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་

/ནུཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཥ་ཏེ་རྩ་མེཐ་

ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ནུཕ་གཅིག་ཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ནུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཥངཥ་

སྫོཐ་ཅི།

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ནུཕ་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་བྷ་ཡདྷ།

ནུཕ་སྟྫོཐ། /ནུཕ་ཎྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནུཕ་ཁ་ཐུག་གི་

/ནུཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་

ལག་གི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ནུཕ་སྟྫོཐ་ཀྱི་ཥ་ཁོངཥ་དྷང་

ཥྫོགཥ་ཟཛུར་ནི། (ཁ) ནུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཉིབྷ་

ལཱི་ཤིང་ཧ་ཙི་རུ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་མིདྷ་ཟདུག

ནུཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ་
ནཥ།

ནུཕ་གོ།

/ནུཕ་གོ/ (མིང)

/ནུཕ་ཎྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་གདྷབྷ་རངཥ་ཡདྷ་

ཁབྷཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ནུཕ་སྟྫོཐ་ལཱི་ཁ་ཐུདྷ་

(རྫོང) ཕྱི་རཱི་རཛྷ་ཐ་གྱོདྷ་

ཐགེ་སྫོཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་གཎང་ནི་འྫོཐ།

ནིའི་གྱོདྷ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ར་ནི་སྦེ་ནུཕ་གོ་
གྱོདྷ་དེཥ།
ནུཕ་སྒོ།

/ནུཕ་རྒོ/ (མིང)

ནུཕ་ན། /ནུཕ་ན/ (བ) (ཆོཥ) ནུཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢
ན་ཐང་ ༣ ན་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་ནུཕ་ལཱི་ཕཎྫོདྷ་

ནུཕ་ནའི་གཝཥ། /ནུ་རྦི་གཞེ/ (མིང) (རྫོང) ཀྲོང་

ནའི་སྒོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་གི་བྷ་སྒོ་ཟདི་ནུཕ་སྒོ་ཨིདྷ་

གཥཡ་གྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་ནུཕ་ནའི་དྲུང་ཟྫོག་རཥ་ཐཡ་

བྷཥ།

ཕའི་ཐང་ཕུ་ཀྱི་གཝཥ་སྐཐ་གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ནུཕ་གླང༌། /ནུཕ་གླང/ (མིང) (རྫོང) ཧཱ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་

རྒྱར་གཞུང་ཟླྫོཥ་གཡ་སྫོཕ་སྫོང་སྤེར་ཁང་དྷང་ལཱི་
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ནུཕ་ནའི་གཝཥ་ལྷཕ་དེཥ།

ནུཕ་གའྫོག /ནུཕ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་

གཉིཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ནུཕ་ཕྱེཐ་ལཱི་པཡ་ཚུཡ་

ཟདི་ཟབྲུག་ཐངུར་ཁང་དྷང་ཕྱི་རཱིའི་སྲུང་རྒྱཕ་

ནུཕ་ཕྱེཐ། /ནུཕ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་བྷྫོ་ཆུ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་

ལཱི་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ནུཕ་གའྫོག་

ཕལར་ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་ཐགོ།

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནུཕ་ཕྫོགཥ། /ནུཕ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་ཁ་ཐུག་གི་

ནུབྷ། /ནུབྷ/ (གྲོགཥ) (རྫོང) ཚུགཥ་ཐང་མི་ཚུགཥ་

ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ངེའི་གཡུཥ་ཟདི་ལྷ་ཁང་རཥ་ནུཕ་

ཟེཡཕའི་བ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ་ཅིག (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་

ཕྫོགཥ་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ནུབྷ། ལྫོ་ཞ་ནུབྷ། བྫོ་སཕ་ནུབྷ། རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་

ནུཕ་ཕྫོགཥན། /ནུཕ་ཆོན/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ནུཕ་

ནུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

ཁ་ཐུག་ལཱི་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ནུཕ་ཕྫོགཥན་ཚུ་ལ་སྐོཡ་

བྫོ་སཕ་མི་ནུབྷ་ནཥ།

དྷང་ཟྫོངཥ་ནུག

ནུཡ་ནུཡ་ནྫོ། /ནུཡ་ནུཡ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ལཱི་བྷངར་

ནུཕ་བང༌། /ནུཕ་ཇང/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ནུཕ་ཐང་

དྷང་ཆགཥ་ནའི་ཕདུདྷ་ཕྲག་ཐང་ན།

བང་གི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཉིབྷ་ཟདི་ནུཕ་བང་ཁ་

ནུཥ། /ནུཥ/ (བ) (ཆོཥ) ནུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐུག་ལཱི་ཟཛུར་ནི་ཟདུག

ནུཥ་ཅདྷ། /ནུཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་

ནུཕ་བྷྫོ། /ནུ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཱི་གི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཐགུ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་མི་ནུཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་

རཥ་དྲྫོ་ནའི་ཆུ་ཙྫོཐ་གསུབྷ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ།

ཡ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ནུཕ་བྷྫོ་ཕལར་ཏེ་སྫོཐ་མི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ནུཥ་སྟྫོཕཥ། /ནུཥ་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཚུགཥ་

མེདྷ།

ནིའི་ཁེ་ཀོ་ཐང་ཤུགཥ། (ཐཔེ) གླངབྷྫོ་ཆེ་ཟདི་ནུཥ་

ནུཕབྷྫོ། /ནུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྟྫོཕཥ་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ནུཕབྷྫོ་གཅིག་ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་

ནུཥ་བྷཐུ། /ནུཥ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) ནུཥ་སྟྫོཕཥ་ཐང་

ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ལཱི་ཆཡན་ཕཀག་ཚུགཥ་ནའི་

ནུཕ་སཐ། /ནུཕ་རྨེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནུཕ་ཁ་ཐུག་གི་

ནུཥ་བྷཐུ་ཟདུག

ཟྫོག་གི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ནུཕ་སཐ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་ལཱི་

ནུཥ་ལྡདྷ།

གཡུཥ་ཙདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ནུཥ་རྡེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ནུཥ་སྟྫོཕཥ་འྫོཐ་

མི། (ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ལཱི་ནུཥ་ལྡདྷ་གྱི་བབྷ་ཅིག་ཕཞུགཥ་

/ནུཕ་རྨེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཕསྫོ་ནི་ཟགོ་

ཏེ་ཟདུག

ཕཙུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་དུཥ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་

ནུཥ་ན། /ནུཥ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤུགཥ། (ཐཔེ)

ནུཕ་སཐ་ལཱི་ཕསུཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་གཎང་ནི་འྫོཐ།

སདྷ་ཟདི་དྷཐ་གཞི་ག་ཡ་དྲག་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་

722

723
ཟདུག

སེབྷཥ་ཅདྷ་བྱི་ཙི་ཟདྲ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཏྫོཥ་

ནུཥ་རྩར། /ནུཥ་ཙེར/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཚུགཥ་

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག

/ནུཥ་ན/ ༢. (བ) (ཆོཥ) ནུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སཥ་ཀྱི་སྐུའི་ཕག་ལཱི་ནཱུའུ་ལུ་གསེཡ་སྒྲོདྷབྷ་གཅིག་

ནའི་རིག་རྩར། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ལཱ་ག་ཅི་ཅིག་

ནཱུའུ་སིང་། /ནཱུའུ་སིང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་སྫོདྷབྷ་སྫོ་བྱེབྷ་

ཟཕཐ་རཱིང་ནུཥ་རྩར་འྫོཐ་ནའི་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

བྱེ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

ནུཥ་ཙཐ། /ནུཥ་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤུགཥ་ཀྱི་ཙཐ།

ནཱུའུ་གསིང༌། /ནཱུའུ་སིང/ (མིང) (ཆོཥ) ནཱུའུ་སིང་ཐང་

(ཐཔེ) གློག་མེ་ཟདི་ནུཥ་ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་རག་

ཟདྲ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནཱུ་པཱ་ལི། /ནཱུ་ན་ལི/ (མིང) (རྒྱ) ཕར་ཡུར་རྒྱར་ཁཕ་

/ནུཥ་ཚེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཀྱི་ཙཐ། (ཐཔེ)

ཀྱི་མི། (ཐཔེ) ནཱུ་ན་ལི་ལྔ་ཟབྲུག་ལཱི་བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་

ཁོ་ལཱ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ནུཥ་ཙཐ་ཟདུག་ག?

ཟྫོངཥ་ནུག

ནུཥ་ཤུགཥ། /ནུཥ་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) ནུཥ་སྟྫོཕཥ་ཐང་

ནཻ་ཡཉྫ་དྷ། /ནཱུའེ་རཱདྷ་ཚ་དྷ/ (མིང) (ལུགཥ) རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་གློག་མེའི་ནུཥ་ཤུགཥ་

གྱི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁ་རཥ་ཟགྱོ་མི་ཆུ་ཅིག

བྷཡ་ཕཕཥ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

དྷྫོ། /དྷྫོ/ (ཕྲཐ) (ཆོཥ) སཡ་ཕསྡུའི་ཕྲཐ་ཕཞི་ན།

ནཱུ་སྦེ། /ནཱུ་རྦེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁོང་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་མིའི་ཕཞཟ་ཙང་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ནཱུ་སྦེ་ཟཕཐ་བྷ་ཐ།

ཨིདྷ་དྷྫོ།

ནཱུ་མྫོ། /ནཱུ་མྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྫོཐ་མི་བ་

དྷྫོག /དྷྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ར་ཐང་ཟདྲ།

བྷཆོ་ཎྫོ་ཕཀུག་ཕཀུགན་ཟཙབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

དྷྫོངཥ་ན། /དྷྫོང་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཉེཥ་ན།

ཁཡ་ མི་གི་བྫོ་རཐ་སྫོར་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་ཤེཥ་མི་ཅིག

དྷྫོདྷབྷ། /དྷྫོཥབྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཡ་ཨེཕ་ཕཝག་

(ཐཔེ) མི་གཅིག་གིཥ་བ་ནཱུ་མྫོ་ཅིག་ཟཕག་སྟེ་བྷྫོ་

ཕཝགན། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ལྫོ་དྷྫོདྷབྷ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

ཕཎཕ་དེཥ།

/དྷྫོཥབྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུགཥ་སྦེ་བླུག་ནི། (ཐཔེ)

ནཱུབྷ་ཅིག /ནཱུབྷ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷང་ཉུང་གི་ཙཐ་

རྟཥ་ཏག་གིཥ་དྷྫོདྷབྷ་སྦེ་ཡ་བླུགཥ་བྱིདྷ་ཡི།

རཥ་ཕརྒར་ཏྫོཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནཥ།

འྫོཐདྷ་ཕྱུགནྫོ་གི་གྲཥ་ཁཡ་ཚུཐན་ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྐུགཥ་ནཱུབྷ་ཅིག་

དྷྫོཡ། /དྷྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་

ནཱུའུ་ལུ། /ནིའུ་ལི/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གི་ལྷ་བང་

/དྷྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་

ཕྫོགཥ་རྒྱར་ནྫོ་རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཀྱི་ཕག་ལཱི་

གཝདྷ་གྱི་ཏྫོག་དྷང་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཨིདྷ་མི་

/དྷྫོཟྫོ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཚྫོར་ནི།
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དྷྫོཡ་སྐར། /དྷྫོཟྫོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཕགོ་

ཁྱཐ་ཆོཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་དྷྫོཡ་

བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ།

དྷྫོཡ་ཕ། /དྷྫོཡ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་

ཕལཟ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་བུ་གཞི་ཚུ་ལཱི་དྷྫོཡ་སྐར་ཕགོ་

བུ་ཕམྫོང་ན་ཅིདྷ་གའང་བྷཥ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

དྷྫོཡ་ཁྱིབྷ། /དྷྫོཟྫོ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

ཟབྲིཛྷ་ཐ་དྷྫོཡ་ཕ་མེཐན་སྦེ་བྲི་ཐགོ།

ཅདྷ་ཕ་ཐང་གླང་ཚུ་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་

དྷྫོཡ་བུ་ཐགཟ་ཟཁྱིར། /དྷྫོ་བུ་རྒ་ཁི/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་

དྷྫོཡ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཤིཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྲིཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་

དྷྫོཡ་ཁྲར། /དྷྫོཟྫོ་ཋེ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཟབྲིན་ཟདི་གིཥ་དྷྫོཡ་བུ་ཐགཟ་ཟཁྱིར་གྱི་རི་བྷྫོ་ཟབྲི་

གྱི་གྱངཥ་ཁ་ཐང་ཟལར་ཏེ་གཞུང་ལཱི་ཕུར་ཐགོ་ནའི་

དེཥ།

རྒྱུ་ཐངུར། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གཞུང་ལཱི་

དྷྫོཡ་བུ་ཐགོཥ་ཟཐྫོཐ་ཐཔུང་ཟཇོབྷཥ། /དྷྫོ་བུ་རྒོཥ་རྫོཥ་

དྷྫོཡ་ཁྲར་ཟེཡ་ཕཎཕ་ནི་ཟདུག

པུང་རྗོབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱུའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷང་ཚུགཥ་

དྷྫོཡ་ཟཁྲུར། /དྷྫོཡ་ཋུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོར་ཕ། (ཐཔེ)

ནའི་ཁཡ་ ཕྱིའི་ཐགྲའི་ཐཔུང་རཥ་འང་རྒྱར་ནིའི་

དྷྫོཡ་ཐཐ། /དྷྫོཡ་དེཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

བྲང་དྷང་དྷྫོཡ་བུ་ཐགོཥ་ཟཐྫོཐ་ཐཔུང་ཟཇོབྷཥ་ཅིག་

ཐཔེ་ཆ་ཟདི་དྷང་དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་ལུ་ལ་ཟདུག

ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་པྫོ་

སྫོཐ་ལཱི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཆགཥ་ན་འྫོཐ་ནི་ཅིག

ཟདུག

(ཐཔེ) མི་ཟདི་དྷྫོཡ་ཐཐ་ཆེ་ཡ་ཆེ་ཕཥ།

དྷྫོཡ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /དྷྫོ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

དྷྫོཡ་ལྡདྷ། /དྷྫོཡ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) གྱང་

སྫོཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལྡདྷ་གྱི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཚུ་གིཥ་

གུ་དྷྫོཡ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གི་རི་བྷྫོ་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཝར་ཟདེཕཥ་ཕུར་གདྷང་དེཥ།

/དྷྫོ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རིདྷ་གོང་གདྷབྷ་མེཐ་

དྷྫོཡ་ཐནྫོདྷ། /དྷྫོ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཥ་མེཐ་བྷཏྫོ་ཕའི་ཁཡ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་སྦེ་ཕརྩི་ནི་

ཕཐཟ་ཟགྱོ་དེཥ།

དྷྫོཡ་བྷཚྫོཐ། /དྷྫོ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྷྫོཡ་ཐག་ན་ཅིག་

ཅིག (ཐཔེ) ར་པྫོཡ་ཟདི་དྷྫོཡ་བུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཨིདྷ།

དྷྫོཡ་ཕྱྭ། /དྷྫོཟ་ྫོ ཕ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཐ་དྷྫོཡ་

སྫོཐ་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་དྷྫོཡ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་

ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཏྫོཕ་ཚུགཥ་ག་མི་ཚུགཥ་ཕལ་ནི་གི་བྷྫོ།

གསེཡ་ཐངུར་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཙྫོང་ལཱི་བྷ་ཟགྱོཛྷ་རཥ་རྩིཥན་རཥ་དྷྫོཡ་ཕྱྭ་

དྷྫོཡ་ཟཛིདྷ་ན་ཏྲ། /དྷྫོ་རྫིདྷ་ན་ཉ/ (མིང) (རྫོང) ཀ་ཆེདྷ་

ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་དྲག

གུ་ནཐ་སྐོཡ་ཕསྒྱིཡ་ཏེ་ཕརྐོ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག

དྷྫོཡ་བུ། /དྷྫོ་བུ/ (མིང) (རྫོང) རུ་ཕ་སྐོང་ཚུགཥ་ནའི་

(ཐཔེ) ཀ་ཆེདྷ་གུ་དྷྫོཡ་ཟཛིདྷ་ན་ཏྲ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་
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ཕརྐོ་སྟེ་ཟདུག

/དྷྫོཡ་ལྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

དྷྫོཡ་རཥ། /དྷྫོ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) ཕང་བྷཚྫོཐ། (ཐཔེ)

གདྷང་མིའི་ལྷ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་དྷྫོཡ་ལྷ་ལཱི་

དྷྫོཡ་རྫི། /དྷྫོ་རྫི/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྫིན་ཐང་ཟདྲ།

དྷྫོཡབུ། /དྷྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་བུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་དྷྫོཡ་རཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷཆོཐན་ཕུརཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫི་ཚུ་སྤང་དྷ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ལྷ་ཁང་དྷང་དྷྫོཡབུ་ཅིག་ཟདུག

དྷྫོཡ་རྫིན། /དྷྫོ་རྫིན/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ནཱ། /དྷཟ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟ་ནཱ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཅ་ར་

ཕ་ཐང་གླང་ཟཙྫོ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་སྦྱིདྷ་ཕཐག་གི་དྷྫོཡ་

ཟདི་ནཱ་འྫོཐ།

རྫིན་ཨིདྷ་བྷཥ།

/དྷཟ ༢. (ཙཕ) (རྫོང) (ཞེ) ཁྱོཐ། (ཐཔེ) ནཱ་ཐ་རུཥ་

དྷྫོཡ་རིགཥ། /དྷྫོ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཕ་ཐང་གླང་ར་

དྷངཥ་ནཡ་ག་ཏེ་ཕཞུགཥ་འྫོཐ།

རིགཥ་ལུ་ལ་ཟཙྫོ་ནི་ཟདུག

ནཱ་བུ་ག་ཏེ་རཥ་བྫོདྷ་ཡི།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་དྷྫོཡ་

ནཱ་བུ། /དྷཟ་བུ/ (ཙཕ) (རྫོང) (ཞེ) ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ། (ཐཔེ)

དྷྫོཡ་རབྷ། /དྷྫོ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཟགྱོ་ཥའི་

ནཱ་རཥ་པཡ། /དྷཟ་ལུ་པ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རུཥ་རཥ་

རབྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་དྷྫོཡ་ལུ་ལ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཟགོ་ཕཟུང་སྟེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ནཱ་རཥ་པཡ་ཕཀྲ་

དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ། /དྷྫོ་རྫོང་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར།

བྷ་ཤིཥན་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་ས་རུ།

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་འྫོཐ་མི་ཟདི་

ནཱ་ལཱི། /དྷཟ་ལཱི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) (ཞེ) ཟ་ནཱ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་

ཕྱུགནྫོ་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཧ་ཙི་ནཱ་ལཱི་ལྫོག

དྷྫོཡ་ལ། /དྷྫོ་ལ/ (མིང) (རྫོང) གླང་ཐང་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་

ནཱ་ཡྫོ་ན། /དྷཟ་ཡྫོ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་

ནའི་ལ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལ་ཞ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཨིདྷ།

གཅིག་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་ནའི་རྒྱ་གཡ་གྱི་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཏཻ་རྫོ་

དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ། /དྷྫོ་སེབྷ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་ཁཡ་

ནའི་ཐངོཥ་སྫོཕ་ ཕྫོཐ་ཀྱི་བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱའི་བབྷ།

གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནའི ཕ་གླང་ཐང་། རྟ། པགན་ར་

ནཱ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུག /དྷཟ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ནདྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་ཙང་ལཱི་དྷྫོཡ་

ཆེདྷ་ནཱ་ཡྫོ་ན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་བྷཙདྷ་ཕཅཥ་ཀྱི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྫོགཥ་རིབྷ་བྷ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཥ་

དྷྫོཡ་ལྷ། /དྷྫོཡ་ལྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

དྲུག་འང་ ༡. གཏུབྷ་བྷྫོ། ༢. སྒྱུ་ལཱིཥ། ༣. ཟྫོཐ་

རྟ་དྷྫོཡ་ཚུ་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷང་ཕའི་ལྷ་རིགཥ།

གཥར། ༤. རྨི་ རབྷ། ༥. ཕཡ་ཐྫོ། ༦. ཟཔྫོ་ཕ་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཕ་དྷྫོཡ་ཐཡ་

ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཟདི་ནཱ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུག་གི་

ཤིང་རྒྱཥ་ཟྫོང་།

བྷཥ་ལུདྷ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།
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ནཱ་ལུནྡྲ། /དྷཟ་ལུདྷ་དྲ། (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷངཟ་

གི་ཕཀྱག་བྷཐངཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་

གྲྭ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་ནཱ་ལུནྡྲ་ལཱི་ནཎྜི་ཎ་ལུ་

གདྷག་དུང༌དུ། /རྣཟ་དུང་དུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཡནྫོ་གི་

སྡེ་་་སཡ་ལཱི་ འྫོཐ་ནའི་དྷང་ནའི་གཙུག་རག་སྫོཕ་

འཡ་རྫོངབྷ་ཅིག་གདྷག་ཐུབྷ་ཐུ་ཕཎང་ཡི།

ལ་ཕཞུགཥ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

ཟྫོཐ་ཐང་བྷཐངཥ་མེཐན། (ཐཔེ) དྷབྷ་ནུཕ་བྷྫོ་ཕྱི་ཁཡ་

གདྷག /རྣཟ/ (མིང) (རྫོང) གདྷགནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

གདྷག་དུང་དུ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

ཐཀཡནྫོ་གི་ཟགར་མིང་། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་གདྷག་ཅིག་

གདྷག་བྷཐྫོག /རྣཟ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

སྫོཡ་ཕཝག་ནུག

གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧན་གདྷག་བྷཐྫོག་ཞིང་

གདྷག་ཀོང་ཀོ། /རྣ་ཀོང་ཀོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷག་ཎང་

རྨྫོ་དེཥ།

ཎ་ཐང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མེ་བྷ་ཕཏེག་ན་ཅིདྷ་ཁང་མིག་

གདྷགནྫོ། /རྣཟན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥྫོར་བྷྫོའི་བྷཐྫོག་

གདྷག་ཀོང་ཀོ་བྷཏྫོང་བྷཥ།

ཕཟུབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཥ་གཞི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ནཡ་

གདྷག་ཅུག་ཅུ། /རྣ་ཅུ་ཅུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

གུ་ཙྫོདྷ་གདྷགནྫོ་གཎང་དེཥ།

གདྷགནྫོ་ཟྫོཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྱི་ལི་

གདྷག་ཕྱུགཥ། /རྣཟ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲི། གའག

གདྷག་ཅུག་ཅུ་ཟདི་སྤང་དྷང་ར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

བྷཚྫོ། བྷཚྫོ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) གདྷག་

གདྷག་ཎང་ཎ། /རྣ་ཎང་ཎ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཡ་

ཕྱུགཥ་ཚུ་སྤང་དྷང་རྩྭ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

བྷཐངཥ་རྩ་རཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་བྷ་ཟཁྱུ་

གདྷག་བྱེབྷ་བྱེ། /རྣཟ་བྱེབྷ་བྱེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷག་

ཕཡ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གདྷག་ཎང་ཎ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

ནྫོའི་བྷཐྫོག་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་

གདྷག་ཏག /རྣཟ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) གའག་གི་སྤུ་

ཟདི་དྷང་ཤིང་གདྷག་བྱེབྷ་བྱེ་སྦེ་ཟདུག

ཟཁར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཏགན། (ཐཔེ) ཕ་ཅིག་

གདྷག་རྫི། /རྣཟ་རྫི/ (མིང) (རྫོང) ར་ཁ་གི་ར་དྷྫོཡ་

གདྷག་ཏག་གིཥ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

གའག་ཐང་ ཟབྱིབྷྫོ། བྷཚྫོ་ཐང་བྷཚྫོ་བྷྫོ་ཚུ་ཟཙྫོ་མི།

གདྷག་ཐིག /རྣཟ་ཐི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་

(ཐཔེ) གདྷག་ཛི་ཟདི་ཐ་རིཥ་གཡུཥ་ཁཡ་རྒྱགཥ་སྐར་

གདྷགནྫོ་གིཥ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་

ལུདྷ་ནཡ་ཟྫོངཥ་ནུག

གིཥ་ཤིང་གུ་གདྷག་ཐིག་རྐྱཕ་ནུག

གདྷག་རི། /རྣཟ་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཐྫོག་གདྷགནྫོ་སྦེ་

/རྣཟ་ཐི/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷགནྫོ་གི་ཁྲ་འྫོཐ་མི།

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གདྷག་རི་ཟདི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཐཀཡནྫོ་གི་པྫོཛྷ་གུ་གདྷག་ཐིག་ཅིག་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟདུག

གདྷག་རི་རི། /རྣཟ་རི་རི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཐྫོག་

གདྷག་ཐུབྷ་ཐུ། /རྣཟ་ཐུབྷ་ཐུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷགནྫོ་

གདྷགནྫོ་གདྷག་རྐྱང་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གླང་ཅུང་
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ཟདི་སྤུ་ཁ་གདྷག་རི་རི་ཅིག་བྷཥ།

/རྣང་མི/ ༣. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གསུང་ཕལཐ་གདྷང་མི་

/རྣཟ་རི་རི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རྗེ་མེཐན། (ཐཔེ) མི་

ཐང་ཆོཥ་ཕལཐ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) མི་བྷང་ལཱི་ཐཕང་

ཟདི་ཐཔྱརཛྷ་གདྷག་རི་རི་ཅིག་བྷཥ།

ལཱིང་ལཐ་གསུབྷ་གདྷང་མི་སྐྱཕཥ་རྗེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གདྷག་རྫོག་རྫོ། /རྣཟ་རྫོ་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷ་ཁུག་

/རྣང་མི/ ༤. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་

བྷ་ཕཎཕ་ནཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ངོ་ཤེཥ་

མི། (ཁ) ཕག་བྷཐཟ་གདྷང་མི། ཆོ་གུ་གདྷང་མི།

གདྷག་སི་སི། /རྣཟ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྱི་ཟགྱུཡ་

གདྷང་བྱིདྷ།

རཱིང་གདྷག་རྫོག་རྫོ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཕག་ལཱ་གདྷང་མི་ག་སྫོ།

སྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་

/རྣང་བྱིདྷ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) གཥྫོར་ཡ།

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཟབྲུག་གཞུང་ལཱི་གདྷང་

གདྷག་སི་སི་ཅིག་ཟཕཐ་ཐ་ནུག

བྱིདྷ་བྷ་ཐངུར་ལུ་ལ་གདྷང་ནི་འྫོཐ།

གདྷག་སེབྷཥ། /རྣཟ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ངདྷ་

གདྷངཥ་ཚེ། /རྣང་ཚེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷངཥ་ན་གི་ཤུར་

ན། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་ལཱི་གདྷག་སེབྷཥ་

རཥ་ཀྱི་ཉིདྷབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གདྷངཥ་ཚེ་ཟྫོང་ནི་ཟེཡ་

ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སཕ་དེཥ།

གདྷང༌། /རྣང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) བྱིདྷ་

གདྷཐ། /རྣེ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ནི། (ཁ) གཥྫོར་ཡ་གདྷང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཐ། (ཐཔེ)

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་གདྷཐ་ངོ་བྷ་ཡ་དྷཐ་གཞི་ཕཀག་

བབྷ་གིཥ་མི་བྷང་ལཱི་གསུང་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

ཏཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གདྷང་ཆ། /རྣང་ཆ/ (མིང) (རྫོང) གཥྫོར་ཡ། (ཐཔེ)

གདྷཐ་ཟགག /རྣེ་རྒ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་ཁག་

ཐནྫོདྷ་གྱི་གདྷང་ཆ་གདྷང་ཡི།

ཆེཛྷ།

གདྷང་ཕ། /རྣང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཆོག་ཐང་བྷ་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ། /རྣེ་ཐྫོཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ།

ཆོག་གི་ངོཥ་ལུདྷ། (ཁ) རཥ་ཟགུར་གྱི་གདྷང་ཕ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷང་ཟྫོང་ཐགོ་ནའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་སྫོ?

ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་གདྷང་ཕ། ནཡ་ཕཎཕ་ནིའི་གདྷང་ཕ།

/རྣེ་ཐྫོཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་རཥ་ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་

དྷངཥ་ན་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་ཏྫོག་ལཱི་གཥར་ཕལཐ་

གདྷང་མི། /རྣང་མི/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟཕཐ་ཕཅུག་

གདྷཥ་སྡུཐ། /རྣེ་རྡུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཚུདྷ་ཅིག་གི་

གདྷང་ཕ་ཏྫོཕ་ཅི།

ཟཕཐ་ནི་སྫོ?

མི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཐ་ཟེཡ་ཕཀཟ་གདྷང་མི་ག་སྫོ།

ཏྫོག་ལཱི་གདྷཥ་ཚུར་ཐང་གདྷཥ་སྟངཥ་ཚུ་ཕསྡུ་སྒྲིག་

/རྣང་མི/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཤེཥ་རིག་ལྷདྷ་ཁག་གིཥ་ཤེཥ་

ང་ལཱི་གཥྫོར་ཡ་གདྷང་མི་བྫོདྷ་ནྫོ་ཨིདྷ།

རིག་འཡ་རྒྱཥ་ཀྱི་གདྷཥ་སྡུཐ་ཅིག་ཕསྡུ་སྒྲིག་ཟཕཐ་
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ནུག

ཆགཥ་ཥ་ཟདི་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཐང་། ཉིབྷ། ཟླཛྷ། སྐཡ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷཏྫོང་

ཆགཥ་ཥ་ཐང་ཟཕུཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཥའི་ཏང། (ཐཔེ) ཧ་

གདྷབྷ། /རྣབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ལག་ལཱི་ཥ་སྨུག་

གདྷབྷ་གྲུ་ཏང༌། /རྣབྷ་གྲུ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གྲུ་

ཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་བྷ་སྤུཡ་ཕཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་

རྟག་ཡ་གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།

ཟདུག

གདྷབྷ་སྒོ། /རྣབྷ་རྒོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་རཥ་

གདྷབྷ་ཕསྐོཥ། /རྣབྷ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རཥ་

འཡ་ཕལ་སྟེ་སྟེང་ཏྫོག་ཐང་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཁཡ་ཟཛེག་

ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

ཥའི་སྒོ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གདྷབྷ་སྒོ་རཥ་འཡ་

གདྷབྷ་ཕསྐོཥ་འྫོཐན་རཥ་གཉེདྷ་གྲོགཥ་སྦེ་

ཟཛེགཥ་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཟཕག་དེཥ།

ཕསྫོབྷཥ་ཆེ་ནུག

/རྣབྷ་རྒོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་

གདྷབྷ་ཁ། /རྣབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཕཥ་སྤཡ་ཁེདྷ་གདྷབྷ་ལཱི་པྫོགན་ཐ་སཕ་ཏངཥ་

གདྷབྷ་གང༌། /རྣབྷ་གང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་

གདྷབྷ་ལྕགཥ། /རྣབྷ་ཅཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་ཁ་རཥ་ཆཡན་བུཐ་ཐྫོ།

ཅིག

ཚེཥ་གྲངཥ་ཏྫོག་རཥ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཚེཥ་

བྷཁཟ་རཥ་གློག་ཀེབྷ་ནི་ཐང་ཟབྲུག་སྐཐ་ལྡིཡ་ནི་

སུབྷ་ཅུ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་གང་ཟདི་དུཥ་ཕཞང་ཁྱཐ་ནཡ་

གཉིཥ་སྟཕཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟྫོངབྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཅདྷ་ཅིག་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རླུང་ཚུཕཥ་ཐང་ཆཡན་བྷ་ཆཐ་ནཡ་

གདྷབྷ་གྲུ། /རྣབྷ་གྲུ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁ་རཥ་

རྐྱཕ་སྟེ་གདྷབྷ་ལྕགཥ་བུཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཙྫོཡཛྷ་

པཡ་མི་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་མིའི་ཟཕྲུར་

བྷཥ།

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་དྷང་རཥ་ཧ་

/རྣབྷ་ཅཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སང་ཎྫོ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་

རྟག་ཡ་གདྷབྷ་གྲུ་ཟཕུཡ་ཟགྲུར་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ལཱི་ཐཔེ་གཕ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟགོ་

གདྷབྷ་གྲུ་ཟཕུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐང་ཆགཥ་ནའི་

རྐྱཕ་ཅི།

གདྷབྷ་གྲུ་རྒྱུག་རབྷ། /རྣབྷ་གྲུ་རྗུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཙྫོགཥ་ཕར་གདྷབྷ་ལྕགཥ་བུཐན་ཟདེ་

སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱུག་ཥའི་ཏང་། (ཐཔེ) གདྷབྷ་གྲུ་བྷ་

གདྷབྷ་ཏང༌། /རྣབྷ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་

ཟཕུཡ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ གདྷབྷ་གྲུ་རྒྱུག་རབྷ་རྐྱེདྷ་འྫོཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཏང་རཥ་གདྷབྷ་གྲུ་ལུ་ལ་

མེཐ་ཕལ་ཐགོ།

ཟཕུཡ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

གདྷབྷ་གྲུ་ཆགཥ་ཥ། /རྣབྷ་གྲུ་ཆ་ཥ/ (མིང) (རྫོང)

གདྷབྷ་ཐྫོ། /རྣབྷ་ཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གྲུ་དྷང་སྐྱེར་

གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་གདྷབྷ་གྲུ་

ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཁུཡ་ཆ། (ཐཔེ) ཁོ་གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་
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དྷང་ གདྷབྷ་ཐྫོ་པཡ་ཚུཡ་སྐྱེར་མིའི་དེཐ་གའྫོགན་

གདྷབྷ་ཕཞང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་ཕཞང་

གདྷབྷ་དྷངཥ། /རྣབྷ་དྷང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གེ།

ཨིདྷ།

ན་ཅིདྷ་ ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་རི་ཁཡ་ཕལར་ཕཡ་ཟགྱོ་

དྷབྷ་རངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གདྷབྷ་དྷངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

གདྷབྷ་གའྫོགན། /རྣབྷ་གའྫོན/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་

(ཐཔེ) དྲྫོ་ན་གདྷབྷ་དྷངཥ་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ཟཚྫོབྷཥ་

གྲུ་དྷང་ལཱི་གའྫོག་རྒྱུག་མི། (ཐཔེ) ངེ་གི་བུབྷྫོ་ཟདི་

ཟདུ་དྷང་ལྷྫོཐན་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ།

གདྷབྷ་གའྫོགན་སྦེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

གདྷབྷ་ནང༌། /རྣབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་རུ་རུ་

གདྷབྷ་རྫོ། /རྣབྷ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གི་ཕཡ་དྷ་ཨེདྷ་ཎ་ཐིང་འྫོཐ་ནའི་ཟྫོག་རཥ་པཡ་སཡ་

རྫོང་ཟདི་གདྷབྷ་རྫོ་ཉིཥ་སྟྫོང་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་ཕཞེངཥ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་གྱི་གདྷབྷ་

གདྷང་ནུག

ནང་ག་ཡ་སཡ་ལུཕ་སཡ་ཏེ་ཟདུག

གདྷབྷ་རྫོ་གཥཡ་ཚེཥ། /རྣབྷ་རྫོ་ཥཡ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང)

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ། /རྣབྷ་མེ་ཥ་མེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལུ་

རྫོ་གཥཡན། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཁ་ཐུག་རཥ་ག་ཡ་ལཱི་

ལ།

གདྷབྷ་རྫོ་གཥཡ་ཚེཥ་ཀྱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ལུགཥ་སྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བབྷ་བྷཇར་ཕཡ་མི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

ཕུར་ནི་ཨིདྷ།

མེཐ་ཟྫོངཥ་ནུག

གདྷབྷ་གཤིཥ། /རྣབྷ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁོངཥ་

གདྷབྷ་གཞཡ། /རྣབྷ་གཞཟ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་

གཅིག་དྷང་ལཱི་ སྐཕཥ་ཏྫོག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་

གུ་རཥ་བྷཡ་ཆཡན་ཟགྱོ་ཥའི་ཛྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གུ་

ཆཡན་ཐང་རླུང་དེ་རཥ་ཉིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གང་རཱིང་

རཥ་པཡ་ གདྷབྷ་གཞཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་

ཟབྱུང་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཐགོ།

ཆཡན་རྐྱཕ་ རླུང་ཟཕུཡ་སྦེ་གདྷབྷ་གཤིཥ་ལུགཥ་

གདྷབྷ་གཟེཡ། /རྣབྷ་གཟེ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་སྒོའི་

ལྫོབྷ་ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

གཟ་ཤིང་སྦེ་ལྡེ་མིག་རྐྱཕ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒོའི་ལག་

གདྷབྷ་གཤིཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག

རཥ་བྷཡ་ཟྫོང་ཕཏུཕ་ནའི་བྷཛེཡ་གཉིཥ། (ཐཔེ)

/རྣབྷ་ཤི་ཁེ་ཆོ/ (མིང)

(རྫོང) གདྷབྷ་གཤིཥ་རིག་ན་དྷང་བྷཁཥ་བྷཆོག་སང་

སྦྱིཥ་ཤིང་གི་གདྷབྷ་གཟེཡ་ཆ་གཅིག་ཕཞྫོ་ཕཝག་

སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཕསྟདྷ་རྒྱཥ་ལྷདྷ་ཁག་ཟྫོག་ལཱི་

ནུག

གདྷབྷ་གཤིཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག་སྦེ་ཕག་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་

གདྷབྷ་ཕཞང༌། /རྣབྷ་ཕཞང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཥ།

ཥ་སྨུག་བྷ་སྤུཡ་ཕའི་ཁཡ་ ཆཡན་འང་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་

གདྷབྷ་གཤིཥ་སྔོདྷ་ཕལཐ། /རྣབྷ་ཤི་རྔོཥདྷ་ཤེ/ (མིང)

ཉིབྷ་སེཡ་དིང་དི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གདྷབྷ་གཤིཥ། (ཁ)

(རྫོང) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཉིབྷ་ལཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷ་བྱུངབྷ་རཥ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཙདྷཅིག

ན་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཁཥ་བྷཆོག་སངཥ་ནུག

གདྷབྷ་གཤིཥ་སྔོདྷ་ཕལཐ་ཐང་ཟལར་ཕ་ཅིདྷ་དྷངཥ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གདྷཟ་ཕཤུར་ཕརྟག་ཞིཕ་རིག་ན་དྷང་

གདྷབྷ་གཤིཥ་རིག་ན། /རྣབྷ་ཤི་རི་ན/ (མིང) (རྫོང)

གདྷཟ་སྫོར། /རྣ་ཥྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུ་གི་རབྷ་

ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ འངདྷ་ ཉིབྷ་ལཡ་ནི་ཨིདྷ་

ལཱིགཥ།

དྷ་ འངདྷ་ རླུང་བྷ་ཟཕུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ར་ཥྫོགཥ་

གདྷཥ། /རྣེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་

ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནའི་

ཆོཥ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རྒྱ་གཡ་གྱི་གཙུག་རག་སྫོཕ་སྡེ་

ཥ་ཁོངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་གདྷཥ་རྩ་ཆེ་དྲག་ལུ་

དྷང་རཥ་ གདྷབྷ་གཤིཥ་རིག་ན་དྷང་བྷཏྫོ་རིབྷ་

ལ་འྫོཐ།

ཤེཥ་འྫོདྷ་སངཥ་ཏེ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནུག

/སྣེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་

གདྷབྷ་ཕསིར་དྲགཥ། /རྣབྷ་སི་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟདི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་གདྷཥ་ཨིདྷ།

གདྷབྷ་ཕསིར་དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ན་པྫོག་ནི། (ཁ) གདྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཅ་ཆཥ་

རྒྱུདྷ་སྦེ་ཕལཐ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་

གདྷཥ་ཀྱི་ཕཐག་ནྫོ། /རྣེ་གི་རག་ནྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གྱངཥ་ཤུགཥ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་

/སྣེ/ ༣ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རིདྷ་གོང་ར་ཥྫོགཥ་

གདྷཟ་གཎབྷ། /རྣ་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ངག་

ཟདི་ལཱི་ཏི་རཱི་ གཅིག་སྟྫོང་ལྔ་ཕརྒྱ་གདྷཥ་ནུག

ཁ་རཥ་པཡ་སྫོཐ་ནའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་གདྷཟ་གཎབྷ་ལཱི་སྫོ་

གདྷཥ་ཕཐག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡུར་ཟདི་གི་གདྷཥ་

ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཀྱི་ཕཐག་ནྫོ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཟདུག

གདྷཟ་དུཥ། /རྣ་དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུའི་དུཥ།

གདྷཥ་ཀྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། /རྣེ་གི་སྫོཥ་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

གདྷཟ་ཕ། /རྣ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

གདྷཥ་ཕཅག་སྟེ་སྫོཐ་མི་སྫོཕ་བྷ་ལཱི་ཐགག་སྒྲུཕ་

ལཱིག་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཟ་ཕ་ཚུ་ར་

གདྷང་གསུབྷ་གྱི་ཕསཕ་ན་གདྷང་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

གདྷཥ་སྐཕཥ། /རྣེ་ཀཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཕཥ་ཏྫོག་

གདྷཟ་ཕྫོ། /རྣཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུ།

ཅིག་ཐང་ དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

གདྷཟ་མི། /རྣ་མི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུའི་མི།

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྦེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

གདྷཟ་རཥ། /རྣ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུའི་ཅ་ར།

/རྣེ་ཀཕ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་ཤེཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་

གདྷཟ་ཤུར་ཕརྟག་ཞིཕ་རིག་ན། /རྣ་ཤུཥ་ཎཟ་ཞིཕ་རི་ན/

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཟཕཐ་

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཅ་ཆཥ་

ཐགོ།
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གདྷཥ་སྐཕཥ་གཞུང་།

/རྣེ་ཀཕ་གཞུང/ (མིང)

གདྷཥ་ཆེདྷ། /རྣེ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ་

(རྫོང)

གཞུང་གཥཡནྫོ་ཐབུ་བྷ་ཕརྙེཥཚུདྷ་གྱི་རིང་ལཱི་རྒྱར་

ནའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་ཟདི་

ཁཕ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་མིའི་གཞུང་། (ཐཔེ) བྷངོདྷ་

གདྷཥ་ཆེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

བྷཏྫོའི་ལབྷཥ་སྤྱི་ཟདི་གདྷཥ་སྐཕཥ་གཞུང་གི་ཐབུ་
ལཐ་ཨིདྷ།

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅདྷ།

/རྣེ་ཀཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

གདྷཥ་ཆེདྷ་ལྔ། /རྣེ་ཆེདྷ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ༡. ཡུར་

ཐབུཥ་ཀྱི་གདྷཥ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ། ༢. ལཡ་གྱི་གདྷཥ་

(རྫོང) ཏཕཥ་

རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ། ༣. ལྷྫོ་ཡི་གདྷཥ་ནྫོ་ཎ་ར། ༤. ནུཕ་

ཤེཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་

ཀྱི་གདྷཥ་ཨོཌི་འ་དྷ། ༥. བང་གི་གདྷཥ་ལམྦྷ་ར་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་ཟཚབྷ་གླིང་གི་གདྷཥ་ཆེདྷ་ལྔ་

གདྷཥ་སྐོཡ། /རྣེ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་

བྷཇར་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཐགཟ་ནི་བྷཥ།

གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་བྷཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

གདྷཥ་བྷཆོག /རྣེ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་

ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ་ཥ།

ནི་ཟདུག

གདྷཥ་སྟངཥ། /རྣེ་ཎང/ (མིང) (རྫོང) ཆ་ཚུར། (ཐཔེ)

གདྷཥ་སྐོཡན། /རྣེ་ཀོན/ (མིང) (རྫོང) བྱིདྷ་རཕཥ་

ལཱ་གི་གདྷཥ་སྟངཥ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག

ཅདྷ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་བྷཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྱོ་མི།

གདྷཥ་ཕརྟདྷ། /རྣེ་ཏེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་སྡེ་ཁག་

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྒྱ་གཡ་ལཱི་ཟབྲུག་མི་གདྷཥ་སྐོཡན་ལུ་

གི་ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཐང་ཐགེ་སྫོང་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

ལ་ཅིག་ཟགྱོ་དེཥ།

ཟཏཕ་མི་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་ ཀྲོང་གཥཡ་གདྷཥ་

གདྷཥ་ཁང༌། /རྣེ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ལྷ་ཐང་

ཕརྟདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གདྷཥ་ཕཐག་ཚུ་གི་ཕཞུགཥ་ཥ། (ཐཔེ) ཕདེ་ཆེདྷ་

/རྣེ་ཏེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) འདྷ་རག་ཟབྱུང༌། བྷ་པབྷ་

ཕུག་ཟདི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་གྱི་གདྷཥ་ཁང་ཨིདྷ།

ན། དྷགཥ་དྷ་གདྷཥ། དུཥ་ལྡདྷ། རྫོ་རྗེ་བྷྫོའི་བུ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་གི་གདྷཥ་གོང་ག་དེ་ཅིག་ཨིདྷ་དྷ?

ཕ་ཀུ་ར། སྒྲ་གཅདྷ་ཟཛིདྷ། རབྷ་ཕྲདྷ་ཕསྟདྷ། བ་

གདྷཥ་གོང༌། /རྣེ་གོང/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཙཐ། (ཐཔེ)

ཕཞང་ནྫོ། གསེཡ་གྱི་བེའུ། བ་ཡ་དྷྭ་ཚ་གསེཡ་ཅདྷ།

གདྷཥ་གོང་ཅདྷ། /རྣེ་གོང་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོང་ཙཐ་

ཡ་དྷྭ་ཚ་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལུདྷ། རབྷ་ཆེདྷ་ཕསྟདྷ།

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) རིདྷ་ཆེདྷ་གསེཡ་ཟདི་གདྷཥ་གོང་

ཀླུའི་སྡེ། སྦེཐ་བྱེཐ། མི་ཕྱེཐ་ན་ཕཅཥ་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་

ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ན་ཕཅུ་དྲུག་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གདྷཥ་བྷགྲོདྷ། /རྣེ་ཌོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཥནྫོ་

(ཐཔེ) ཕཀྲིཥ་ཆོཥ་རྫོང་དྷང་ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་

ཐང་བྷགྱོདྷབྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གདྷཥ་ཕརྟདྷ་གྱི་གསུང་ཆོག་གདྷང་དེཥ།
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གདྷཥ་ཕཐག /རྣེ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་

ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མིའི་ལཱ་ཟདི་ གདྷཥ་ཙཐ་ཐང་ཟལར་

གདྷཥ་ག་སྟེ་སྫོཐ་རཱིང་ དེ་ཁའི་གདྷཥ་ཕཐག་ལཱི་

གདྷཥ་ཙཐ་ཅདྷ།

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི་གི་ཕཐག་ནྫོ། (ཐཔེ) ཥ་

བྷ་ཚུགཥ་ནཥ།

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

གདྷཥ་ཙཐ་ཅདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་

པྫོག་པྫོགན།

བྷཥ།

(ཁ) ཏི་རཱི་དེ་ཅིག་གདྷཥ་གདྷཥན་ཟྫོང། (ཐཔེ) ཅ་ར་

གདྷཥ་ཚུར། /རྣེ་ཚུཥར/ (མིང) (རྫོང) ཕར་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཉོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གོང་གདྷཥ་གདྷཥན་ཟདི་སྫོཐ་ཡ་སྫོཐ་
/རྣེ་རྣེན/ ༢. (བ)

(རྫོང) ཙཐ་གཞི་

ཐང་ལྡདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

གདྷཥ་གདྷཥན། /རྣེ་རྣེན/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐགོ།

/རྣེ་ཚེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

ཁོ་གིཥ་ཡིག་ཙང་གི་སྐོཡ་རཥ་གདྷཥ་ཚུར་ལུགཥ་
ལྫོབྷ་གཅིག་ཕལཐ་དེཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཆགཥ་ཆགཥན།

གདྷཥ་ཚུར་ཁང་མིག

(ཁ) དེ་ཁཡ་གདྷཥ་གདྷཥན་ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) ཁོང་ཧེ་

/རྣེ་ཚུཥར་ཁང་མི/ (མིང)

(རྫོང)

ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཐང་གྲ་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེ་ རྒྱང་

བྷ་རཥ་ཥ་གདྷཥ་ཟདི་དྷང་ཡ་གདྷཥ་གདྷཥན་ཨིདྷ་

ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐ་ཥ། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཚུར་ཁང་མིག་

བྷཥ།

དྷང་རཥ་གདྷཥ་ཚུར་ཚུ་ལྷག་དེཥ།

གདྷཥ་ཐབྱུང༌། /རྣེ་གཡུང/ ༡. (བ) (ཆོཥ) གའྫོག་

གདྷཥ་ཚུར་ངོ་ཙཕ།

རཥ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནི།

/རྣེ་ཚུཥར་ངོ་ཙཕ/

(མིང) (རྫོང)

གཥཡ་ལྫོག་ཐང་རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་ཚུ་གི་ཙཕ་སྦེ་ཟཕཐ་

/རྣེ་གཡུང/ ༢. (བ) (ཆོཥ) གོ་གདྷཥ་རཥ་པཕ་གཎང་

མི་གི་མི་ཐང་རཥ་སྡེ། (ཐཔེ) ཁོ་ཀུདྷ་གཥར་གཥཡ་

ནི།

ལྫོག་གི་གདྷཥ་ཚུར་ངོ་ཙཕ་ཨིདྷ།

/རྣེ་གཡུང/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཥའི་གདྷཥ་རཥ་

གདྷཥ་ཚུར་ཕསྡུ་མི།

ཕཐཟ་གཎང་ནི་ཅིག

/རྣེ་ཚུཥར་རྡུ་མི/

(མིང) (རྫོང)

རྒྱང་ཕསྒྲགཥ་ཐང་རྒྱང་བྷཏྫོང་ དེ་རཥ་གཥཡ་ལྫོག་

གདྷཥ་བྷར། /རྣེ་མེར/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གདྷཥ་ཚུར་ཕསྡུ་མིའི་རཥ་

གདྷཥ་ཙང༌། /རྣེ་ཙང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གདྷཥནྫོ་ཕརྙ་

གའྫོགན། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཚུར་ཕསྡུ་ལུདྷ་ན་གཉིཥ་

སྟེ་སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཙང་ཟཕཐ་ཥ་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་སྐོཡ་རཥ་གདྷཥ་ཚུར་ཕསྡུ་ཕཡ་

ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཁྱོཥབྷ་ཟཕག་ཐགོ།

ཟྫོངཥ་ནུག

/རྣེ་ཙང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

གདྷཥ་ཚུར་གམྫོ་ཐྫོདྷ།

ཁོ་གི་གདྷཥ་ཙང་ཨིདྷ།

/རྣེ་ཚུཥར་མྫོ་ཐྫོཥདྷ/

(མིང)

(རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་གར་ཅདྷ། (ཐཔེ) རྒྱང་བྷཏྫོང་དྷང་

གདྷཥ་ཙཐ། /རྣེ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ)

རཥ་གདྷཥ་ཚུར་གམྫོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་སྟྫོདྷ་དེཥ།
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གདྷཥ་གཞི། /རྣེ་གཞི/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྟཕཥ་ཕདེཛྷ་

ཕལཐ་ཁ་གཥར་ཅིག་བྲིཥ་ནུག

ཁཡ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་ གདྷཥ་གཞི་ཀྲིག་ཀྲི་ཟྫོང་ནི་

བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུའི་སྐོཡ་རཥ་སཕ་

བྷ་ཕདེཛྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁོ་ཐང་གཅིག་

གདྷཥ་ཕལཐན། /རྣེ་ཤེན/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཅདྷ་ཐང་

བྷཥ།

མི། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ས་གོ་

/རྣེ་གཞི/ ༢. (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ རྒྱུ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་ཕལཐན་ཅིག་

གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ཐབྱེ་

ཟཁྱིཐ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཕདུདྷ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕདུདྷ་ན་གདྷཥ་

གདྷཥ་ཥ། /རྣེ་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩ་ཅདྷ་ཐང་བྱིདྷ་

གཞི་གི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

རཕཥ་ཅདྷ་གྱི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་གདྷཥ་ཥ་

གདྷཥ་ཡིག /རྣེ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་

ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཐང་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་ཚུའི་སྐོཡ་རཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ཁ་

/རྣེ་ཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་

གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) གདྷཥ་

ཁཕ་ཟདི་ངེ་གི་ཚེ་གཅིག་གི་གདྷཥ་ཥ་ཨིདྷ།

ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཥྫོ་དྷབྷ་ལྷདྷ་ཁག་རཥ་ གཥྫོ་ཕའི་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་གཅིག་དྷང་ལཱི་གདྷཥ་ཡིག་ཧིང་ཥང་ཥ་

གདྷཥ་ཥྫོཡ། /རྣེ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་པཡ་ཚུཡ་སྤྫོ་

གདྷཥ་རིབྷ། /རྣེ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་གོ་

ལྷདྷ་ཁག་དྷང་ལཱི་གདྷཥ་ཥྫོཡ་ཕཎང་ནུག

ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ་

གདྷཥནྫོ། /རྣེན/

ལཱི་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ཁོ་གའྫོག་གི་གདྷཥ་རིབྷ་བྷཏྫོ་སུ་

༡. (མིང)

ཅིག་དྷང་ལྷྫོཐ་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་

སྐཕཥ་ལཱི་ཝག་སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་དེ་དྷང་གི་ཕཞཟ་

གདྷཥ་ལཱིགཥ། /རྣེ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གཤིཥ།

ཙདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་སྤ་ཡྫོ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གདྷཥནྫོ་ཅིག་

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་མི་སྡེའི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ཐང་

ཕརྙ་སྟེ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/རྣེན/

གདྷཥ་ཕལཐ། /རྣེ་ཤེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩ་ཅདྷ་ཐང་

༢.

བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་གི་ཕལཐ་ན། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་སྒོ་ཥྫོ་ཥྫོའི་གདྷཥ་ཕཐག་

ཐང་ཡུར་ལྷ། (ཐཔེ) ཏག་རིང་ཥ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་བྷ་

གདྷཥ་བྷཇར་ཕཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་གདྷཥ་ཕལཐ་རྐྱཕ་མི་

ཟཕཐ་ཧེ་བྷཡ་གདྷཥནྫོ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་

ག་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཕཡ་ཆཐ་མི་ཟབྱུང་།

/རྣེ ་ཤེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་ཆགཥ་ཚུར་གྱི་

གདྷཥབྷྫོ། /རྣེབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཧབྷ་

ཕལཐ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁོ་ཡའི་གཡུཥ་ཀྱི་གདྷཥ་

སྲུ། (ཐཔེ) ངེའི་གདྷཥབྷྫོ་ཁྱིབྷ་དྷང་འྫོཐ།
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གདྷྫོཐ། /རྣྫོཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕཞྫོ་ནི་ཐང་སྐྱོདྷ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) གདྷྫོཐ་

བྷ་ཕཏུཕ་

ཟདྲེའི་རིགཥ།

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་བྷ། /རྣྫོཥ་རྗིདྷ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ཐང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་ལཱི་

ཟདྲ།

གདྷྫོཐ་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་རྒྱར། /རྣྫོཥ་རྗིདྷ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ནྫོ་

གདྷྫོཐ་སྐྱོདྷ། /རྣྫོཥ་ཀོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཕཏུཕ་ཐང་

རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ།

བྷ་ལུགཥ་ནའི་ཆ། (ཁ) ཆུ་རཱིཐ་ཀྱི་གདྷྫོཐ་སྐྱོདྷ། མེའི་

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ་ནྫོཥ། /རྣྫོཥ་རྗིདྷ་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྫོཥ་

གདྷྫོཐ་སྐྱོདྷ། རླུང་ཚུཕཥ་ཀྱི་གདྷྫོཐ་སྐྱོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཀཡ་ཐང་ཟདྲ།

ན། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཥ་འྫོབྷ་གྱིཥ་གདྷྫོཐ་

གདྷྫོཐ་ཟཚེ། /རྣྫོཥ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་སྟཕཥ་བྷ་

སྐྱོདྷ་སྫོབྷ་ཡ་བྱུང་ནུག

ཕདེཛྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་རྐྱེདྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

གདྷྫོཐ་ཉེདྷ། /རྣྫོཥ་ཉེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཕཏུཕ་ཐང་

གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ཟཚེ་ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྐྱེདྷ་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྱུང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ། (ཐཔེ)

གདྷྫོཐ་ཟཚེ་ཅདྷ། /རྣྫོཥ་ཚེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བ་

ཡང་གི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཕྱིའི་གདྷྫོཐ་ཉེདྷ་རཥ་སྲུང་སྟེ་ཕཝག་
ཐགོ།

གདྷྫོཐ་ཉེདྷ་ཅདྷ།

སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གདྷྫོཐ་ཟཚེ་
ཅདྷ་གྱི་མི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

/རྣྫོཥ་ཉེདྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷ་ཕཏུཕ་

གདྷྫོཐ་ཞཥ། /རྣྫོཥ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ལཱི་པྫོག་

ཐང་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྱུང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་

ནའི་ཞཥ། (ཐཔེ) དྷཐན་གདྷྫོཐ་ཞཥ་ཞ་སྟེ་དྷཐ་གཞི་

མི། (ཐཔེ) གདྷྫོཐ་ཉེདྷ་ཅདྷ་གྱི་དྷཐ་གཞི་ཚུ་ཕཀག་

རྫོག་ཆེ་ནུག

ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གདྷྫོཐ་ཟེ། /རྣྫོཥ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཡི་

གདྷྫོཐ་ན། /རྣྫོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཕཏུཕ་ཐང་རྐྱེདྷ་

ཡ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་གདྷྫོཐ་

ངདྷ་ན། (ཐཔེ) ཡང་གི་གཟུགཥ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་པྫོག་

ནའི་གདྷྫོཐ་ཟེ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

གདྷྫོཐ་རདྷ། /རྣྫོཥ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཕཏུཕ་ཟཕཐ་

གདྷྫོཐ་བྱེཐ། /རྣྫོཥ་ཇེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་ཕཏུཕ་ཟཕཐ་

འྫོཐ་མི་ལཱི་ལུདྷ་བྷཇར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷྫོཐ་རདྷ་ཟདི་

མི་ འངདྷ་ སྐྱོདྷ་ཟབྱུང་ཕཅུག་མི།

ཞྫོགན་མེདྷ་ནཡ་ཕཞང་ནྫོའི་ཏྫོག་རཥ་ཟཇར་ཐགོ།

གདྷྫོཐ་བྱེཐ་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ། /རྣྫོཥ་ཇེ་རྫོཥདྷ་རྒེའེ/ (མིང)

གདྷྫོཐ་སེབྷཥ། /རྣྫོཥ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་

(ཆོཥ) བྷ་ཕཏུཕ་ཟཕཐ་མི་ཐང་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཟབྱུང་

མེཐན་གཎང་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

ཕཅུག་མི་གི་ཟདྲེ་ཐང་གཐྫོདྷ།

རཱིང་ གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། /རྣྫོཥ་རྗིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་མེདྷ་ནའི་ལྷ་

གདྷྫོཐ་སེབྷཥ་ཅདྷ། /རྣྫོཥ་སེབྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)
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གཝདྷ་མེཐན་གཎང་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

བྷདྷཟ་གདྷ /རྣ་གེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷཟ་ཞ་སྟེ་ཟཕཟ་

ཕཎགཥ།

གདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཡ་གདྷ་རྒྱ་ཕཞྫོ་ནུག

གདྷྫོཐ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཟདི་དྷབྷ་འང་འཡ་སྐྱེཐ་མི་

ཐང་གདྷ་རྒྱ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷདྷཟ་

གདྷྫོདྷ། /རྣྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཨེཕ་ནི།

བྷདྷཟ་ཆཥ། /རྣ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷདྷཟ་ཞཛྷ་ཐ་གྱོདྷ་

(ཁ) གདྷྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) ཐགྲ་བང་ཕཐ་

ནིའི་གོ་ར།

ཟདི་ཞེ་སང་གིཥ་གདྷྫོདྷ་མི་ཚུགཥ།

བྷདྷཟ་ཆུ། /རྣ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་བངཥ་ཐབྷ་

བྷདྷངཥ། /རྣང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཕཅཟ་ཞུཛྷ་ཐ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐབྷ་ཚིག་གི་ཆུ་

བྷདྷངཥ་ཆུང༌། /རྣང་ཆུང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཆུང་ཀུ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ཐབྷག་སྫོང་བྷཇུག་ཕསྡུ་

བྷདྷངཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རྣང་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩ་ཆེ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷདྷཟ་ཆུ་ཟཐུང་དེཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཟདི་གདྷངཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

བྷདྷཟ་ཟཕྫོ། /རྣ་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཁཥ་བངཥ་ཐབྷ་ཕཅཟ་ཕུར་ནི། (ཁ) བྷདྷཟ་ཟཕྫོ་

བྷདྷདྷ། /རྣེདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཨེཕ་ནི།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐ་རཥ་པཡ་ལ་མི་ཞ་

བྷདྷདྷ་སྲེག་ཟཔང་གསུབྷ། /རྣེདྷ་སེག་པང་སུབྷ/ (མིང)

ཟེཡ་བྷདྷཟ་ཟཕྫོ་ནུག

(ཆོཥ) སྲི་བྷདྷདྷ་ནི། གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཚུ་སྦྱིདྷ་

བྷདྷཟ་བྷ། /རྣ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷཟབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྲེག་ཟཕཐ་དེ་མེཡ་ཕསྲེག་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) ངེའི་བུབྷྫོ་ཟདི་ཁྱིབྷ་ཙང་གི་བྷདྷཟ་བྷཡ་གཎང་ནི་

བྷདྷབྷ། /རྣབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲིབྷ་ཙྫོཡ་ནི།

སྦེ་ཁ་ཕཟེཐ་ཡི།

(ཁ) བྷདྷབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་རཥ་དྲིབྷ་

བྷདྷཟ་ཚིག /རྣ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་བངཥ་ཟཕཐ་

ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་བྷདྷབྷ་དེཥ།

ཕའི་ཚིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་བྷདྷཟ་ཚིག་ཚུ་གསུངཥ་ཏེ་

བྷདྷཟ། /རྣ/ (མིང) (རྫོང) ཁཥ་བངཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

ཆོཥ་ཕལཐ་གྲོར་གདྷང་ཡི།

གིཥ་བྷདྷཟ་ཟཕྫོ་དེཥ།

བྷདྷཟ་ཞ། /རྣ་ཞ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷདྷཟ་

བྷདྷཟ་སྐྱེར། /རྣ་ཀེ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) བྷདྷཟ་ཟཕྫོ་

ཟཕྫོ་ནི། (ཁ) བྷདྷཟ་ཞ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་

ནི། (ཁ) བྷདྷཟ་སྐྱེར་ཐྫོ/ཞིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ཆང་མི་

གཉེདྷ་གྲོགཥ་གཉིཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཟེཡ་

ཟཐུང་ནིའི་བྷདྷཟ་སྐྱེར་ཞིག

བྷདྷཟ་ཞ་ནུག

བྷདྷཟ་ཕསྐྱར། /རྣ་ཀེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷདྷཟ་

བྷདྷཟབྷ། /རྣབྷ/ (མིང) (རྫོང) བུའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ)

སྐྱེར་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷདྷཟ་སྐྱེར་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་

ཁྱིབྷ་ཙང་ཧ་ནའི་བུ་གིཥ་བྷདྷཟབྷ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་

ཁྱཕ་ལ་མི་ཞ་ནིའི་བྷདྷཟ་ཕསྐྱར་ནུག

ཅིག་ཁྱིཐ་ཟྫོངཥ་ནུག
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བྷདྷཡ། /རྣཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྡུག་ཕསྔར་

བྷདྷྫོ་མི་བྷདྷྫོ། /རྣྫོ་མི་རྣྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་སི་སི་ཟེཡ་

ལཱིཥ་ལཱི་དྷཐ་གཞི་ཟཁོཡ་ཏེ་དྷཐ་ཀྱིཥ་བྷདྷཡ་ཆེ་ནུག

བྷདྷྫོ་མེཐ་ཕཥབྷ་མེཐ། /རྣྫོ་མེ་ཥབྷ་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རྒྱུདྷ་མི་ཆཐ་ནི། (ཁ) བྷདྷཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྤཟྫོ། ལྫོ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་མི་བྷདྷྫོ།

བྷདྷཡ་གཅོཐ། /རྣཟ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྡུག་ཕསྔར་

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་བྷ་ཤེཥན། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྷདྷྫོ་

མྱྫོང་ཕཅུག་ནི་ཅིག

མེདྷ་ཕཥབྷ་མེཐ་ཀྱི་མི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷདྷཡ་སྫོཐ། /རྣཟ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷདྷཡ་གཅོཐ་

བྷདྷྫོ་མེཐ་ཕཝག་མེཐ། /རྣྫོ་མེ་གཝཟ་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐང་ཟདྲ།

བྷདྷྫོ་ནི་མེཐ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་དྲདྷ་ན་ག་ནི་འང་

བྷདྷར། /རྣེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཉིཐ། (ཐཔེ) བབྷ་

མེཐ་མི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷདྷྫོ་མེཐ་ཕཝག་

བྷདྷར་གཟིབྷཥ་དེཥ།

མེཐ་ཀྱི་མིའི་གྱར་ཁཡ་ཟཛུར་ནི་མི་ཟྫོང་།

/རྣེ/ ༢. (བ) (ཆོཥ) (ཞེ) གལགཥ་ནི།

བྷདྷྫོ་ལཱིགཥ། /རྣྫོ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཏངཥ་ཐང་

བྷདྷར་རབྷ། /རྣེ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཉིཐ་རབྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་རུ་ལཱི་བྷདྷྫོ་ལཱིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་དྲྫོ་ན་ཕཞེངཥབྷ་ཐ་ཁོ་ཡའི་བྷདྷར་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

རབྷ་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

བྷདྷྫོ་རིག /རྣྫོ་རི/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་

བྷདྷྫོ། /རྣྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཚུགཥ་ནའི་རིག་ན། (ཐཔེ) མི་ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྷདྷྫོ་རིག་

ཟཆཡ་ནི། (ཁ) བྷདྷྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་

ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ལཱི་ཡ་ཐགཟ་ཟྫོང་ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ཡི།

བྷདྷྫོ་རིགཥ། /རྣྫོ་རི/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་

བྷནཱུབྷ། /རྣེབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཨེཕ་

ཏངཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ) མི་བྷདྷྫོ་རིགཥ་མི་

ཕཝག་ནི། (ཁ) བྷནཱུབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་

གཅིག །བ་སྤུ་རིགཥ་མི་གཅིག །

གིཥ་ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་བྷནཱུབྷ་དེཥ།

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། /རྣྫོ་ཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་

བྷདྷྫོ་ཏངཥ། /རྣྫོ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཕའི་ཕཥབྷ་ན། (ཐཔེ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་དྷ་ཟཏདྷ་སྦེ་ཕཎང་

ཟཆཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ག་ཅི་གི་ཏཐ་རཥ་

ཕལཛྷ་ཐ་ ངེའི་མི་ཚེ་དྷང་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཅིག་ཟཕཐ་

འང་བྷདྷྫོ་ཏངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

བྷདྷྫོ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཥབྷ། /རྣྫོ་རྣྫོ་ཥབྷ་ཥབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

བྷདྷྫོཛྷ་བྷདྷྫོ་ཥ། /རྣྫོའུ་རྣྫོ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎངབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ག་ཅི་གཎང་ཐྫོ་འྫོཐ་མི་ཕཟུབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཁོ་གིཥ་བྷདྷྫོ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཥབྷ་ཡ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་

དུཥ་ཅི་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་བྷདྷྫོཛྷ་བྷདྷྫོ་ཥ་ཟགྱོ་མི་

ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

ཕཏུཕ་ནཥ།
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བྷདྷྫོར་གྲིཕ། /རྣྫོཥ་གྲིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོ་ཐང་མི་

(ཐཔེ) ཡང་གི་རྣ་ཕའི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་པྫོག་ཕཅུག་ནི་

བྷདྷྫོར་ཕ། /རྣྫོར་ཛྷ/ ༡. (བ) (ཆོཥ) སྐྱོདྷ་པྫོག་ནི།

རྣག /རྣཟ/ (མིང) (རྫོང) ཁྲག་རཱིར་རཱིརཛྷ་གི་ཁུ་ཕ་

གམང་ཕའི་ཕམྫོག་ན་ཚུ་གིཥ་པྫོག་ནའི་གྲིཕ།

མི་ཟྫོང་།

/རྣྫོཥ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མི་གམང་ཕ།

བྷདྷྫོར་ཕམྫོག

/རྣྫོཥ་མྫོ/

ཐང་ཟདྲ།

བྷདྷྫོར་རིགཥ།

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་རྐང་བྷ་ལཱི་རྨ་

(མིང) (ཆོཥ) བྷདྷྫོར་གྲིཕ་

/རྣྫོཥ་རི/

རིགཥ།

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མིཟདི་རྣག་ཕཥགཥ་ཟདུག

རྣག་ཁྲག /རྣཟ་ཊ/ (མིང) (རྫོང) རྣག་ཐང་ཁྲག་

(མིང) (ཆོཥ) བྷགཡཛྷ་གི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྨ་ ཁ་
རཥ་རྣག་ཁྲག་ཏྫོདྷ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཥྫོང་ཡི།

རྣབྷ་ཐཀཡ། /རྣབྷ་ཀ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཕའི་ལཱ།

བྷདྷྫོར ་ལྫོཡ། /རྣྫོཥ་ལྫོཟྫོ/ (བ) (ཆོཥ) གྲིཕ་པྫོག་ནི་ཐང་

(ཐཔེ) རྣབྷ་ཐཀཡ་གྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་རྒྱུཐ་

ཕམྫོག་ན་རུག་ནི།

ལཱི་ཙྫོགཥ་ཕཥག་ནི་འྫོཐ།

བྷདྷྫོར་ཕཥངཥ། /རྣྫོཥ་ཥང/ (མིང) (ཆོཥ) གྲིཕ་

/རྣབྷ་ཀ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ།

ཟཐག་ནིའི་ཕཥངཥ།

རྣབྷ་བྷཁྱེདྷ། /རྣབྷ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

རྣ། /རྣ/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ)

འྫོདྷ་ཎདྷ།

རྣ་ཀོཡ།

མིང་ཚིག་གི་ཐབྱེ་ཕ་ལུ་ལ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

རྣབྷ་གྲངཥ། /རྣབྷ་གྲང/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་གཅིག་ལཱི་

རྣ་གིཥ་སྒྲ་ཚུ་གོཛྷ་ཨིདྷ།
/རྣ་ཀོ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྣ་རྒྱདྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྣ་ཁུང༌། /རྣ་ཁུང/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་གི་ཐྫོང༌།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་རྣབྷ་གྲངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་

ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སྒྲོར་བྷའི་སྐུ་ལཱི་ གསེཡ་

རྣབྷ་ཟགྱུཡ། /རྣབྷ་རྗུཡ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཡ་

རྣ་རྒྱདྷ། /རྣ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་

རཥ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

གྱི་རྣ་རྒྱདྷ་ཅིག་ཕུར་དེཥ།

ཁྱཐ་ཆོཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

རྣ་གཎབྷ།

/རྣ་ཎབྷ/ (མིང)

ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་

(ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་གོ་ཕའི་

བྫོ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྣ་གཎབྷ་ལུ་ལ་

ཤེཥ་ནཥ།

རྣ་ཕ། /རྣ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཅོ་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་རྒྱར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་དྷང་གི་ཐགྲ་རཥ་རྒྱར་

ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ཅོ་གི་ཆ་ལཥ་ཅིག

ནུག

ཕལཐ་ནི་ཟདུག

རྣབྷ་རྒྱར། /རྣབྷ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་རཱིང་ནའི་ཕྫོགཥ་

རྣ་ཕའི་ཐཕང་ནྫོ། /རྣ་ཝི་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་གོ་

ཕའི་ཕར་བྷཙདྷ་ལཱི་རྣབྷ་རྒྱར་པྫོ་བྲང་ཅིག་ཕཞེངཥ་
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རྣབྷ་རྒྱར་ཁང་ཕཞང༌། /རྣབྷ་རྒེ་ཁང་ཕཞང/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་ཡི་གུ་ཟླ་ཚེཥ་ཐིག་ལུ་ནཱ་ཐ་གསུབྷ་འྫོཐ་མི་ལཱི་

ཟདི་དྷང་རྣབྷ་རྒྱར་ཁང་ཕཞང་རྡིག་རྡིགབྷ་གཅིག་

རྣབྷ་ཟཇོབྷཥ། /རྣབྷ་རྗོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་

ལྷའི་ཐཕང་ནྫོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་གྱི་པྫོ་བྲང། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

སཕ་ཨིདྷ།

ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག

ཐུདྷ་བྷྫོང་བྷ་ཡིདྷ་ནཡ་ཕསྟེདྷ་ནིའི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཅིག

རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /རྣབྷ་རྒེ་ཆོཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་རྫོང་དྷང་རྣབྷ་ཟཇོབྷཥ་མིའི་ཆོ་ག་

ཐགྲ་རཥ་ཟླྫོག་ཏཕཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟླུབྷ་ནྫོ་

གདྷང་དེཥ།

གིཥ་ཕྱིའི་ཐགྲ་རཥ་ཟླྫོག་ཏཕཥ་ལཱི་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོཐ་

ནའི་ཟཆཡ་སྣང་སེབྷཥ་ཁཡ་ལཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་

ཕང་རིབྷ་གསུབྷ་སྦེ་ཕཞེངཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་

རྣབྷ་རྟྫོག /རྣབྷ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐེ་ཙྫོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

རྟེདྷ་གཅིག་ཕཞེངཥ་གདྷང་ནུག

ཐག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ཝྫོཡ་རཥ་རྣབྷ་རྟྫོག་སྫོབྷ་རང་

རྣབྷ་རྒྱར་བྷ། /རྣབྷ་རྒེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ཕའི་རྒྱུཐ་

ཐགོན་མིདྷ་ཟདུག

ཀྱི་རྣབྷ་རྒྱར་ལྷ་ཐགུའི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) རྣབྷ་རྒྱར་བྷའི་

རྣབྷ་རྟྫོག་ཞ། /རྣབྷ་ཎྫོ་ཞ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ལྡེཕཥ་རིཥ་ཟདི་ལུགཥ་ནཥ།

སེབྷཥ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་ཐང་ཐྫོགཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྣབྷ་ཅོ། /རྣབྷ་ཅོ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་དྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཆགཥ་ནི། (ཁ) རྣབྷ་རྟྫོག་ཞ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་རག་ཅིག (ཐཔེ) གོངབྷ་

ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ཟེཡ་རྣབྷ་རྟྫོག་

གིཥ་ཕཀཟ་གདྷངབྷ་ཐ་རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

དྷ་ཐགོ།

རྣབྷ་རྟྫོག་རང། /རྣབྷ་ཎྫོ་རང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

རྣབྷ་ཅོ་བ་རྡུག /རྣབྷ་ཅོ་ཇ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོའི་

ས་རཥ་ནི། (ཁ) རྣབྷ་རྟྫོག་རང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་པྫོག་སྟེ་སྒྲ་ཚུ་གོ་ནི་མེཐན་གྱུཡ་

གི་ཟཕཐ་གཝག་ལཱི་ཕལ་སྟེ་མི་ག་ཡ་རྣབྷ་རྟྫོག་རང་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྣབྷ་ཅོ་བ་རྡུག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

ནི་བྷཥ།

རག་ཕར་ཏྫོག་རཥ་བྫོ་སཕ་ཐགོ།

རྣབྷ་རྟྫོག་རངཥ། /རྣབྷ་ཎྫོ་རང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

རྣབྷ་ཕཅུ་ཐཕང་ལྡདྷ། /རྣབྷ་ཅུ་ཐཕང་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྣབྷ་རྟྫོག་རང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྣབྷ་རྟྫོག་རངཥ་

རྟེདྷ་གཝར་འཥ་ཁང་གི་ཟྫོག་གཞི་རླུང་ མེ་ ཆུ་

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཡ་བྷ་ལྷཕ་ནཡ་མི་ཤེཥ་

ཥའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་བྷཙྫོདྷ་ནའི་ཡི་གུ་འ་ཡ་ཛྷ་ར་

ནཥ་ཟེཡ་རྣབྷ་རྟྫོག་རངཥ་ཏེ་བྷ་སྫོཐ།

ཕཞི། ཕརྟེདྷ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་བྷཙྫོདྷ་ནའི་ཡི་གུ་

རྣབྷ་རྟྫོག་རང་སི་སི། /རྣབྷ་ཎྫོ་རང་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཨ། ཐུགཥ་ཐཀྱིར་གྱི་ལྷ་བྷཙྫོདྷ་ནའི་ཡི་གུ་ས།

ས་རཥ་སི་སི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་

ཕདེ་ཆེདྷ་ཟཁོཡ་རྫོའི་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་བྷཙྫོདྷ་

རྣབྷ་རྟྫོག་རངཥ་སི་སི་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཟྫོང་ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ཡ་
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བྷ་བྷདྷྫོ།

རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཟདི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷ།

རྣབྷ་རྟྫོག་གཥག /རྣབྷ་ཎྫོ་ཥཟ/ (བ) (ཐ) (རྫོང)

(མིང)

(ཆོཥ)

/རྣབྷ་ཏྫོཥ་ཀྱི་བུ/

རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཐང་ཟདྲ།

རྣབྷ་ཐག /རྣབྷ་ཐ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐྱོདྷ་ཐང་ཟཚྫོར་ཕ་

ཐྫོགཥ་ན་གཥག་ནི། (ཁ) རྣབྷ་རྟྫོག་གཥག་ཐྫོ། (ཐཔེ)

མེཐན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱ་རྣབྷ་ཐག་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ་མི་

ཁོ་ཐཔེ་ཆ་ག་ནི་འང་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དྷང་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཧང་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་མི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་རྣབྷ་རྟྫོག་གཥག་ཐྫོ།

རྣབྷ་ཐག་སྒོ་གསུབྷ། /རྣབྷ་ཐ་རྒོ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

རྣབྷ་རྟྫོག་ཕཥག /རྣབྷ་ཎྫོ་ཥ/ (བ) (བྷ/སྐུར) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་གྱི་ཡཕ་གཥར་དྷང་ལཱི་བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་རྫོགཥ་

རྣབྷ་རྟྫོག་གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྣབྷ་རྟྫོག་ཕཥག་

སུ་གཅཐ་ནི་གི་ཕཡ་ཕཅཐ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཚུ་གིཥ་

ནི/ཟྫོང/ཤིག (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་བབྷ་གི་བྷཐུ་ཐང་ནུཥ་ན་

ཁྱིབྷ་གྱི་རྣབྷ་ཐག་སྒོ་གསུབྷ་ལྷྫོང་དེཥ།

ལཱི་ཕལ་སྟེ་རྣབྷ་རྟྫོག་གཥག་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྣབྷ་ཟདྲེདྷ། /རྣབྷ་ཌེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ།

རྣབྷ་རྟྫོག་ཕཥགཥ། /རྣབྷ་ཎྫོ་ཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཐཔེ) རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ཕཞི་ན་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་གིཥ་ཆོཥ་

རྣབྷ་རྟྫོག་གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྣབྷ་རྟྫོག་ཕཥགཥ་

གསུངཥ་ཕཝག་ནུག

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་དྷང་ཟདྲེ་ཐང་སྲིདྷབྷྫོ་ཟདུག་

རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ལྔ་ན། /རྣབྷ་ཌེདྷ་རྔ་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷ་

ཟེཡ་ མི་ཚུ་རྣབྷ་རྟྫོག་ཕཥགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཟྫོངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ)

རྣབྷ་ཏཡ། /རྣབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་སཕ་

ཟཇིབྷ་ཕཞྫོན་ཟདི་གིཥ་རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ལྔ་ནའི་སྐུ་ཟདྲ་

ཐནྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཚཐ་ན་ཐང་ཟཕྲིདྷ་རཥ་ཚུ་

འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག

ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་

རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ཕཞི་ན། /རྣབྷ་ཌེདྷ་ཕཞི་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐ་

བབྷ་གི་རྣབྷ་ཏཡ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

ལ་ཕའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་

ཟདུག

ཕཞི་ན་རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་ལཱི་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནུག

རྣབྷ་ཏཡ་སྒོ་གསུབྷ། /རྣབྷ་ཏ་རྒོ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡.

རྣབྷ་ན། /རྣབྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ། (ཐཔེ)

ངོ་ཕྫོ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་སྒོ། ༢. རྒྱུ་བྷཙདྷ་བྷ་མེཐ་ནའི་

ཁྱིབྷ་གྱི་རྣབྷ་ན་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་རྐྱཕ་སྟེཟདུག

སྒོ། ༣. ཟབྲཥ་བུ་སྫོདྷ་ན་མེཐ་ནའི་སྒོ།

/རྣབྷ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་ན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་

རྣབྷ་ཏྫོཥ་ཀྱི་བུ། /རྣབྷ་ཏྫོཥ་གི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་

ཅ་ར་རྣབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཏྫོཥ་སཥ་ཐང་ཟདྲ།

རྣབྷ་ན་ཀུདྷ་ཏུ། /རྣབྷ་ན་ཀུཥདྷ་ཏུ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) དུཥ་

རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ། /རྣབྷ་ཏྫོཥ་སེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཆེདྷ་

ཧ་རྟག་ཡ།

ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་བང་ཕྫོགཥ་རྒྱར་ནྫོ། (ཐཔེ)

རྣབྷ་ན་ཏབྷཥ་ཅཐ། /རྣབྷ་ན་ཏབྷ་ཅེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་
དྷང་གི་ཤེཥ་བ་ག་ཡ།
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རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ། /རྣབྷ་ན་རྣ་ཙྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་

རྣབྷ་ནཡ་མི་རྟྫོག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ། /རྣབྷ་ནཡ་མི་ཎྫོ་པི་ཡེ་ཤེ/

ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཅ་ར་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་ཅིག་ཕཀྲབྷ་

ཡེ་ཤེཥ།

རྣབྷ་ཐང་ལྷབྷ་ན་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

(མིང) (ཆོཥ) སྟྫོང་ན་ཉིཐ་བྷངོདྷ་སུབྷ་དུ་རྟྫོགཥ་ནའི་

ཕཝག་ནུག

རྣབྷ་ནཡ་ཕཀྲ་ཕ། /རྣབྷ་ནཡ་ཉ་ཛྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་རྣབྷ་

རྣབྷ་ནཡ་སྨིདྷ་ན། /རྣབྷ་ནཡ་རྨིདྷ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ནཡ་ཕཀྲ་ཕའི་ཁང་ཕཞང་ཆེདྷ་བྷྫོ་དྷང་ལཱི་ཕཞུགཥ་

རཥ་ཀྱི་ཟབྲཥ་བུ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ན་ག་ཅི་

ནུག

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་དེ་གི་རྣབྷ་ནཡ་སྨིདྷ་ན་ཟདི་མྱྫོང་ཐགོ།

/རྣབྷ་ནཡ་ཉ་ཛྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཥར་རི་རི་སྦེ་འྫོཐ་

/རྣབྷ་ནཡ་རྨིདྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟབྲཥ་བུ་ལུགཥ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་རྣབྷ་ཏཡ་ཚུ་རྣབྷ་ནཡ་ཕཀྲ་

ལྫོབྷ་སྦེ་བྱུང་ནི་ཅིག

ཕ་སྦེ་ཟདུག

རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ། /རྣབྷ་ནཡ་རྣང་རྫེ/ (མིང) (རྫོང)

རྣབྷ་ནཡ་གྲོར་ཕ། /རྣབྷ་ན་གྲོཥ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཇིབྷ་

འྫོངཥ་སུ་རྫོགཥན་སྦེ་ཙཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕཞྫོན་ཟདི་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་

རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕ། /རྣབྷ་ནཡ་རྒེར་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་

སྐུ་ཟདྲ་ཕཞེངཥ་དེཥ།

ལུགཥ་ནའི་ཕྫོགཥ་རཥ་རྒྱར་ནི།

རྣབྷ་ནཡ་རིག་ན། /རྣབྷ་ནཡ་རིག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐག་

རྣབྷ་ནཡ་རྟྫོག་ན། /རྣབྷ་ནཡ་ཎྫོ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཤེཥ་ནི་ཅིག

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཟདྲ་མི་སྣ་ཙྫོགཥ་དྲདྷ་ནི་ཅིག

རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན། /རྣབྷ་ནཡ་ཤེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཡུར་

རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན། /རྣབྷ་ནཡ་ཐཟ་ན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐྱོདྷ་

གྱི་ངོ་ཕྫོ་ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ།

ཐང་ཟཚྫོར་ཕ་མེཐན། (ཐཔེ) གཞུང་སྒེཡ་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་

རྣབྷ་ཐཔྱྫོཐ། /རྣབྷ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁུངཥ་ཐང་རྒྱུ་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

བྷཙདྷ།

རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཥ། /རྣབྷ་ནཡ་ཐ་པི་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྣབྷ་སྤྲུར། /རྣབྷ་ཊུཥ/ (མིང) (རྫོང) སྤྲུར་ན། (ཐཔེ)

བང་ཆུཕ་ཀྱི་ཥ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་

དུཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་བབྷ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆོཥ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཚུ་གི་རྣབྷ་སྤྲུར་ཥྫོ་ཥྫོ་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

རྣབྷ་ནཡ་མི་རྟྫོག་ན། /རྣབྷ་ནཡ་མི་ཎྫོ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

རྣབྷ་ཟཕྲུར། /རྣབྷ་ཕྲུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་སྤྲུར་ཐང་

ཕཥབྷ་བྫོ་མི་གཎང་ནི་ཅིག

ཟདྲ།
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རྣབྷ་བང་། /རྣབྷ་ཇང/ (མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཚུ་

རྣབྷ་ཐབྱེ་རྗེཥ་བྷཐུདྷ་ན། /རྣབྷ་ཨེ་རྗེ་ཐུཥདྷ་ན/ (མིང)

རྣབྷ་བང་གི་ཆོཥ། /རྣབྷ་ཇང་གི་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་

ཅིག

ཐག་ནའི་མྱང་ཟཐཥ།

(ཆོཥ) ར་ཐྫོདྷ་གྱི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ལཱི་ ཐགག་སྒྲ་སཡ་ནི་

བྷྫོངཥ་ན་ཚུ་སྤང་ནིའི་གཉེདྷ་ནྫོ།

རྣབྷ་ཐབྱེ་གཉིཥ་ན། /རྣབྷ་ཐབྱེ་རྙི་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་

རྣབྷ་བང་གི་སྟྫོཕཥ་ལྔ། /རྣབྷ་ཇང་གི་ཎྫོཕ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་གི་ཡུར་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག

བང་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ༡.

(ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་གཉིཥ་ན་རཥ་སུ་བ་ཕ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཐཐ་ན། ༢. ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ། ༣. དྲདྷ་ན། ༤. ཏིང་ངེ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་རྣབྷ་ཐབྱེ་གཉིཥ་ནའི་སྐོཡ་

ཟཛིདྷ། ༥. ཤེཥ་ཡཕ། (ཐཔེ) རྣབྷ་བང་གི་སྟྫོཕཥ་ལྔ་

རཥ་ལྷཕ་ཙཡ་ཡི།

ལཱི་ཡང་ཐཕང་ཏྫོཕ་ནའི་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

རྣབྷ་ཐབྱེ་ཐང་ན། /རྣབྷ་ཨེ་ཐང་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་

རྣབྷ་བང་ཐཕང་ནྫོ་ལྔ། /རྣབྷ་ཇང་ཐཕང་ནྫོ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་ཕ་ག་ནི་འང་བྷ་སྟྫོདྷ་ནཡ་མིང་མབྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་ནའི་

རྣབྷ་བང་སྟྫོཕཥ་ལྔ་ཐང་ཟདྲ།

ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ཐང་ན་ངོ་ཕྫོ་མབྷ་སྟྫོདྷ་ན་

རྣབྷ་བྱུང་། /རྣབྷ་ཇུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཟབྲུག་རྫོ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ཐང་ན་ངོ་ཕྫོ་མབྷ་སྟྫོདྷ་ན་ཟེཡ་

རྣབྷ་ཐབྱེ། /རྣབྷ་ཨེ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་

མི་ཟདི་ག་ཅི་སྫོ?

ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱཐ་ནཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག

རྣབྷ་ཐབྱེ་དྲུག་ན། /རྣབྷ་ཨེ་དྲུའུ་ན/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྣབྷ་ཐབྱེ་གི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་

ཚུདྷ་ཟབྲེར་ཕ་ཕཞྫོ་མིའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་

བྱིདྷ་དེཥ།

དྲུག་ན་ཟབྲེར་སྒྲ་གི་ཕྲཐ་ ཀྱི་གྱི་ གི་འི་ཡི་ལྔ་ཨིདྷ།

རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕརྒྱཐ་ན། /རྣབྷ་ཨེ་རྒེ་ན/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་རྣབྷ་ཐབྱེ་དྲུག་ནའི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་

སེབྷཥ་ཙྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕརྒྱཐ་

རྐྱཕ་དེཥ།

ན་ཟདི་ཟཕྫོཐ་སྒྲ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕདུདྷ་ན། /རྣབྷ་ཨེ་རྣུཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

གྱིཥ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕརྒྱཐ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་

ཡུར་གམྫོ་ཕྫོ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་

གདྷང་དེཥ།

ཕདུདྷ་ན་གདྷཥ་གཞི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་སྫོཕ་

རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན། /རྣབྷ་ཨེ་རྔ་ན/ (མིང) (རྫོང) གང་ཞག་

ཁང་དྷང་ལཱི་ རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕདུདྷ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་

ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཡུར་ག་ཏེ་རཥ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ་དྷ་

ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན་ཟདི་ཟབྱུང་

རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕཞི་ན། /རྣབྷ་ཨེ་ཕཞི་ན/ (མིང) (རྫོང) བ་

ཁུངཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན་ཟབྱུང་

ཕའི་ཡུར་ཐང་ཡུར་དེ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ལཱི་པདྷ་

ཁུངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཏྫོགཥ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕཞི་ན་ཐགོཥ་
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ཆེཐ་ཀྱི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་ཐགོན་འྫོཐ།

རྣབྷ་སྨིདྷ་གྱི་ཟབྲཥ་བུ། /རྣ་རྨིདྷ་གི་ཌེ་བུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ག་གིཥ་ཟཕཐ་ཡི་ག་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་

ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་གྱི་ཟབྲཥ་བུ་ཕདེ་ཕ་

རྣབྷ་ཐབྱེ་གསུབྷ་ན། /རྣབྷ་ཨེ་སུབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་

རྒྱུ་ཅིག་གྲུཕ་འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་

ཐབྱེ་གསུབྷ་ན་བྱེཐ་སྒྲའི་ཕྲཐ་ གྱིཥ་ ཀྱིཥ་ གིཥ་

ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ།

འིཥ་ ཡིཥ་ལྔ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་རྣབྷ་ཐབྱེ་

/རྣ་རྨིདྷ་གི་ཌེ་བུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟབྲཥ་བུ་ལྔའི་དྷང་

གསུབྷ་ན་ཐང་རྣབྷ་ཐབྱེ་དྲུག་ན་གཉིཥ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་མི་

གསེཥ་ཅིག

རྣབྷ་ཐབྱེའི་རྐྱེདྷ། /རྣབྷ་ཨེའི་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་

གཞི་ཕཡ་ཐྫོའི་ལཱིཥ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཤེཥ་ནཥ།

རྣབྷ་སྨིདྷ་གྱི་ལཱིཥ། /རྣ་རྨིདྷ་གི་ལཱིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སང་

ཐབྱེའི་ཕྲཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་རྣབྷ་ཐབྱེའི་

རྣབྷ་རྫུདྷ་ན། /རྣབྷ་རྫུཥདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་

རྐྱེདྷ་ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ཐྫོ།

མབྷ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

རྣབྷ་ཐབྱེའི་ཕྲཐ། /རྣབྷ་ཨེའི་ཋེ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་

རྣབྷ་གཝག /རྣབྷ་གཝཟ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཆོགན་

རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་རྗོཐ་ཚིག་གི་ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཁྱཐ་

ཐང་བྷ་ཆོགན་གི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཟཕཐ་གཝག་

ནཡ་ཕྱེ་ནིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་དྷང་རྣབྷ་ཐབྱེའི་

ག་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་རཱིང་མི་སྡེའི་རྣབྷ་གཝག་ཐང་

ཕྲཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ?

ཕསྟུདྷ་ཐགོ།

རྣབྷ་སྨིདྷ། /རྣ་རྨིདྷ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་ཀྱི་ཟབྲཥ་བུ།

རྣབྷ་གཡེང༌། /རྣབྷ་གཡེང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཕག་

(ཁ) ཐགེ་ཕའི་རྣབྷ་སྨིདྷ། སྡིག་ནའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ར་

མེཐན། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྣབྷ་གཡེང་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཕའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ལཱི་

གི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཏེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྣབྷ་གཡེང་དྲུག /རྣབྷ་གཡེང་དྲུའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་

རྣབྷ་སྨིདྷ་གྱི་རྒྱུ། /རྣ་རྨིདྷ་གི་རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲཥ་

ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་ལཱི་སེབྷཥ་ཡེངཥ་ནིའི་ཐབྱེ་ཕ་དྲུག

བུ་ཟབྱུང་ནིའི་གཞི། (ཁ) རྣབྷ་སྨིདྷ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་

(ཁ) ༡. ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གཡེང་ཕ་ཐང་། ༢. ཕྱི་

ཐགོ་ནའི་རྒྱུ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཐང་། རྣབྷ་སྨིདྷ་ཕདེ་ཕ་

ཡྫོར་ཏུ་གཡེང་ཕ་ཐང་། ༣. དྷང་གི་གཡེང་ཕ་ཐང་།

མྱྫོང་ནིའི་རྒྱུ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཕཟུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

༤. བྷཙདྷ་བྷའི་གཡེང་ཕ་ཐང་། ༥. གདྷཥ་ངདྷ་

ཟཕཐ་རཱིང་རྣབྷ་སྨིདྷ་གྱི་རྒྱུ་ས་གོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལཱ་

ལུདྷ་གྱི་གཡེང་ཕ་ཐང་། ༦. ཡིཐ་ར་བྱེཐ་ནའི་

ཟཕཐ་ཐགོ།

གཡེང་ཕ་སྟེ་དྲུག

/རྣ་རྨིདྷ་གི་རྗུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་

རྣབྷ་ཤེཥ། /རྣབྷ་ཤེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཐང་རྣབྷ་

ཅིག

ཅོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ་དྲུག་གིཥ་གཟུགཥ་ཐང་
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སྒྲའི་ཡུར་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་

བྷཥ།

ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

སྐཕཥ་རྫོག་སྟེ་ཕྱེ་མི་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསབྷཥ་

ཙྫོཐ་རྒཥ་ཅི་རྒཥ་ཅི་རྣབྷ་ཤེཥ་འང་བྷཡ་བྷཥ་

རྣར་ལྕགཥ། /རྣེ་ཅཟ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་གཅཐ་ནའི་

/རྣབྷ་ཤེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཕཝག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་ཧ་རྟག་ཡ་སྒོ་

བྲྫོཛྷ་ཟཕར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྱོཐ་རྣབྷ་ཤེཥ་

རྣར་ལྕགཥ་རྐྱཕ་ཕཝག་ཐགོ།

ཨུཕ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་ཕཅུག་གེ་བྷཥ།

རྣར་ན། /རྣེ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་དྷང་གི་ཧ་ཛྷ།

རྣབྷ་རིག /རྣབྷ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཤེཥ་ན།

(ཐཔེ) རྣབྷ་ཅོ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྣར་ན་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་

རྣབྷ་ཕལཐ། /རྣབྷ་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྱེ་ཕ་རྣབྷ་ནཡ་

ཕཥར་ཐགོ།

ཕལཐ་ཏེ་ཕཀོཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ།

རྣར་ཟབྫོཡ། /རྣེ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) རྣར་ཟབྫོཡན་ཐང་

རྣབྷ་སཥ། /རྣབྷ་སེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཆེདྷ་ཕཞི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡ་ཅིག་བག་ཕུག་དྷང་སྒོབྷ་

རཥ་བང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ལཱི་

རྐྱཕ་སྫོཐ་ནུག

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

རྣར་ཟབྫོཡན། /རྣེ་རྗོན/ (མིང) (རྫོང) འང་ཐག་ནའི་

ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ།

རབྷ་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡན་ཅིག་

རྣབྷ་གསུབྷ་ཐག་ནའི་ལ། /རྣབྷ་སུབྷ་ཐཟ་པི་ལ/ (མིང)

གིཥ་ཆོཥ་ལྷག་དེཥ།

(ཆོཥ) ཡང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཥཐ་ཕཥཐན་བྷཏྫོང་ཏྫོཥ་

རྣར་ཟབྫོཡ་རྒྱུཐ། /རྣེ་རྗོཡ་རྗུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་

ཐྫོགཥ་གསུབྷ་མེཐ་ནའི་ལ།

རྒྱཥ་ཀྱི་སྔགཥ་ཀྱི་རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞི་རཥ་གཅིག (ཁ)

རྣབྷཥ། /རྣབྷ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ལཱ་

ཞཕ་ན་ཐྫོདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཕདེདྷ་ན་ཐང་རྒྱ་ཆེ་ཕ་ཀུདྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷབྷ་མི་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཤེཥ་

རྫོཕ་ཀྱི་ཕདེདྷ་ན་ག་ཡ་ཤེཥ་ཏེ་དེ་གཉིཥ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་

ཥ་ཨིདྷ།

ནཡ་སྫོཡ་ཕའི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཟུང་ཕའི་

རྣཛྷ། /རྣཛྷ/
༡. (མིང)

ཟདུག

རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་རྒྱུཐ། (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡ་རྒྱུཐ་ལཱི་གམྫོ་

(རྫོང) རྣབྷ་ཅོ། (ཐཔེ) ཁོ་རྣཛྷ་གོ་ནི་མིདྷ་

ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

རྣར་ཟབྫོཡ་བྷངོདྷ་གསུབྷ། /རྣེར་རྗོཡ་རྔོཥདྷ་སུབྷ/ (མིང)

/རྣཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག

(ཆོཥ) བྷངོདྷ་སུབྷ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

(ཐཔེ) རྣཛྷ་ཚུ་རི་ཁཡ་རྩྭ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

རྣར་ཟབྫོཡ་ན། /རྣེར་རྗོཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྣར་

/རྣཛྷ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཎབྷ་སྙདྷ་གྲགཥ། (ཐཔེ)

ཟབྫོཡན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡ་ན་གཅིག་

ཁོ་ཟཕཐདྷ་གཎབྷ་ཐང་རྣཛྷ་ཟཏྫོཕ་ངེཥ་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ་

ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལཱི་བྫོདྷ་དེཥ།
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རྣར་ཟབྫོཡ་སྫོཐ་ན། /རྣེར་རྗོཡ་ཅོཥ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ནའི་རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་ཥ། ༣. ཕདེདྷ་སྟྫོང་རྟྫོགཥ་ནའི་

གྲྭ་ཚུ་རྣར་ཟབྫོཡ་སྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཐུདྷ་ཞུ་དེཥ།

རྣར་བྷ། /རྣེའེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) འང་ཐག་ན་ཐང་

ཐབུ་བྷ་ཡང་རྒྱུཐ་ནའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕལཐ་

རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་ཥ་ཕཅཥ་གསུབྷ།

/རྣེར་རྗོཡ་ཅོཥ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྣར་ཟབྫོཡན། (ཐཔེ)

ཕདེདྷ་ན།

ཁོ་ཟཕཐདྷ་རྣར་ཟབྫོཡ་སྫོཐ་ན་ངོ་བྷ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྣར་བྷའི་ཐྫོདྷ། /རྣེ་མི་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཉིཐ་

རྣར་ཟབྫོཡ་སྫོཐ་ནའི་ཐབུ་བྷ་ན། /རྣེར་རྗོཡ་ཅོཥ་པི་ཨུ་བྷ་
ན/ (མིང)

ཅིག

ཀྱི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) ཐབུ་བྷ་ཡང་རྒྱུཐ་ནའི་དྷང་གསེཥ་

རྣར་རབྷ། /རྣེ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྨི་ རབྷ། (ཐཔེ) ང་
ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་རྣར་རབྷ་ཟདྲྫོག་སི་སི་ཅིག་བྷཏྫོང་ཅི།

རྣར་ཟབྫོཡ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ། /རྣེར་རྗོཡ་བ་དྷ་མེ་པི་
རྗུཥ/ (མིང)

རྣྫོ། /རྣྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁཕ་ཐང་གྱི་ཅུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

(རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་རྒྱུཐ་བྷཆོག་ཏུ་

ཁ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གྱི་ཅུ་ཟདི་ལཱི་རྣྫོ་

གྱུཡ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདུག

བྷཥ་སུ་བང་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ། /རྣྫོཥ་ཁེ་ཁེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱི་ཅུ་ར་

རྣར་ཟབྫོཡ་བྷ། /རྣེར་རྗོཡ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྣར་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོགན་ཙ་དྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གྱི་ཅུ་

ཟབྫོཡབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐར་ཕ་ཕཞང་ནྫོའི་དུཥ་ལཱི་

རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་ཟདི་གིཥ་རགན་གཅཐ་ཟྫོང་གོ།

ཥ་ཏྫོཕ་ཀྱི་རྣར་ཟབྫོཡ་བྷ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག

རྣྫོཥ་མག་མ། /རྣྫོཥ་མ་མ/ (མིང) (རྫོང) རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་

/རྣེར་རྗོཡ་བྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷྫོ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ལྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཁང་དྷང་ཀྲིང་ཀ་རྣྫོཥ་མག་མ་

རྣབྷ་ཟབྫོཡ་བྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་སྐྱཕཥ་

ཅིག་ཟདུག

བྷཚཐ་ཟྫོང་།

སྣ། /རྣ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ན།

རྣར་ཟབྫོཡབྷ། /རྣེ་རྗོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) འང་ཐག་

/རྣ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྣ་ཁག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་

ནའི་རབྷ་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ལཱི་

ཁཡ་ཅ་ར་སྣ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

རྣར་ཟབྫོཡབྷ་ཅིག་སྒོབྷ་གདྷང་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག

སྣ་ཁག /རྣ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ)

/རྣེ་རྗོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕྫོདྷ་ལྷ་བྷཆོཐ་མིའི་ཧབྷ་སྲུ།

ཐ་རིཥ་ཉི་བྷའི་ལྫོ་གི་སྐཕཥ་ཙྫོཐབྷ་སྣ་ཁག་ག་དེབྷ་

(ཐཔེ) རྣར་ཟབྫོཡབྷ་ཅིག་གིཥ་བྷྫོ་ཕཎཕ་དེཥ།

ཅིག་ཟདུག

རྣར་ཟབྫོཡ་ཥ་གསུབྷ། /རྣེར་རྗོཡ་ཥ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྣ་ཟཁྱིཐན། /རྣ་ཁིན/ (མིང) (རྫོང) གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་

༡. གང་ཞག་གི་ཕཐག་མེཐ་རྟྫོགཥ་ནའི་རྣར་ཟབྫོཡ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྣ་

གྱི་ཥ་ཐང་། ༢. གཟུང་ཟཛིདྷ་གཉིཥ་སྟྫོང་རྟྫོགཥ་

ཟཁྱིཐན་སྦེ་ཁོ་ཁྱིཐ་ཟགྱོ་ཐྫོ།
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སྣ་ཟལཐ། /རྣ་ཋི/ (མིང) (ཆོཥ) སྣ་ཟཁྱིཐན་ཐང་

(ཐཔེ) གའག་ག་ཡ་སྣ་ཏག་ཕཎགཥ་ཏེ་ཁྱིཐ་ཟགྱོ་

ཟདྲ།

དེཥ།

སྣ་ཟལཐན། /རྣ་ཋིན/ (མིང) (རྫོང) སྣ་ཟཁྱིཐན་ཐང་

/རྣ་ཏཟ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ན་ཁཡ་ཕཎཕ་ནི་གི་

ཟདྲ།

ཎབྷ་ཁུ་ཅིག (ཐཔེ) སྣ་ཏག་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་

ཁ་གྱངཥ། (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་སྣ་གྲངཥ་

སྣ་ཟདྲེདྷ། /རྣ་ཌེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྣ་ཟཁྱིཐན་ཐང་

སྣ་གྲངཥ། /རྣ་གྲང/ (མིང) (རྫོང) རིགཥ་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་

གཟུགཥ་ཁཡ་དྷཐ་གཞི་ལུ་ལ་ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ།

ལུ་ལ་ལྷཕ་ནི་ཟདུག

ཟདྲ།

སྣ་རྒྱདྷ། /རྣ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་བྷཏྫོང་

/རྣ་ཌེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷ་ན་གུ་ཕཎགཥ་ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ)

/རྣ་ཌེདྷ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རྐྱེདྷ་ལྷྫོང་མི།

བྷྫོ་གིཥ་སྣ་རྒྱདྷ་གསེཡ་གྱི་སིདྷ་ཅུ་ཅིག་ཕཎགཥ་ཏེ་

སྣ་ཕྫོ་ཆེ། /རྣཟྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་

སྣ་སྒྲ། /རྣ་ཋ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ན་དྷང་རཥ་རྐྱཕ་ནའི་

ཚའི་བང་ཕཐ་རྒྱ་གཡ་གྱི་རྒྱརནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོ་

ཟདུག

ནའི་དྷང་བུབྷ་ཏང་ལྕགཥ་བྷཁཡ་རྒྱརནྫོ་སིདྷ་ད་རཱ་

སྐཐ། (ཐཔེ) ཁོ་བྫོ་སཕ་ཐ་སྣ་སྒྲ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།

སིདྷ་ད་རཱ་ཚ་ཐང་ སྣ་ཕྫོ་ཆེ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷང་

སྣ་ལྔ། /རྣ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཐཡ་ཐང་སྐུཐན་ར་

ཐབྷག་ཟཁྲུག་བྱུང་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཁ་ཐྫོག་ལྷབྷ་ན་ལྔ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

སྣ་ཙྫོགཥ། /རྣ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ཁྱིབྷ་གཥཡ་སྒྲུཕ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཡ་སྣ་ལྔ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་

ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཅ་ར་རྣབྷ་ན་སྣ་

ཕཝག་ནུག

ཙྫོགཥ་ཕཅོང་ནི་ཟདུག

སྣ་གཅིག /རྣ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལྷབྷ་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་མེཐ་

སྣ་ཙྫོགཥ་ཙྫོང་ཁང༌། /རྣ་ཙྫོ་ཙྫོང་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཅ་

ནཡ་གཅིག་རྐྱངབྷ་གཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཞཥ་སྣ་

ར་ག་ཡ་ཕམྫོང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོང་ཁང༌། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་

གཅིག་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཞ་ཐགོ་ནཥ།

ཁཡ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཙྫོང་ཁང་ལུ་ལ་ཟདུག

སྣ་གཅིག་སྫོཐ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ། /རྣ་ཅི་ཅོཥ་པི་རྒེ་རྙེདྷ/

སྣ་ཙྫོགཥ་རྫོ་རྗེ། /རྣ་ཙྫོ་རྫོ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་རྩེ་

(མིང) (ཆོཥ) སྤང་བ་སྣ་ཅིག་སྲུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་

གསུབྷ་ན་ཐང་རྫོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ན།

སྫོང་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་སྣ་གཅིག་སྫོཐ་ནའི་ཐགེ་ཕསྙེདྷ་

སྣ་ཙྫོགཥ་ནཐ་བྷ། /རྣ་ཙྫོ་པེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐཕ་

སྲུང་ཕཞུགཥ་ནུག

བྷ་ཕརྒྱཐ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕྫོགཥ་ཕཞིའི་ཟཐཕ་བྷ་

སྣ་ཏག /རྣ་ཏཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གའག་

ཐབྷཡནྫོ་ཐང་། ལཡ་ལྷྫོ་ཐང་། ནུཕ་བང་གི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ལྷ་ན་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནའི་ཏགན།

བྷཙབྷཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཟཐཕ་བྷ་སེཡནྫོ། ལྷྫོ་ནུཕ་ཀྱི་
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ཟཐཕ་བྷ་ལྕང་ཁ། བང་ལཡ་གྱི་ཟཐཕ་བྷ་གདྷགནྫོ་

སྣང་གྲགཥ་རིག་གསུབྷ། /རྣང་གྲ་རི་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

སྣ་ལུདྷ། /རྣ་ལུདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་

ཁཡ་གོ་ནི། ༣. གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཤེཥ་ནི་གསུབྷ།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་མེ་ཎྫོག

༡. གཟུགཥ་ཐངོཥ་སུ་བྷཏྫོང་ནི་ཐང་། ༢. རྣབྷ་ཅོ་

ནི་ཅིག

སྣང་ངོ་། /རྣང་ངོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷང་སེབྷཥ་ཀྱི་

/རྣ་ལུདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྐྱེདྷ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

ཟཆཡ་ཚུར། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཐུགཥ་ཀྱི་སྣང་ངོ་ཐང་

སྣ་གལྫོག /རྣ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ན་གའཥ་གའྫོདྷ་

ཟལར་ཏེ་ལཱིང་ཕསྟདྷ་གདྷང་ནུག

གཉིཥ་ཀྱི་གལྫོགན། (ཐཔེ) གླང་ཟདི་གི་སྣ་ལྫོག་གུ་

/རྣང་ངོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་བྷཏྫོང་ཚུར། (ཐཔེ) བྷྫོ་

ཐྫོང་སྤེཐ་ཐ་ནུག

མི་ག་ཡའི་སྣང་ངོ་ལཱི་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་བྷཏྫོང་བྷཥ།

སྣག་ཀོང༌། /རྣ་ཀོང/ (མིང) (རྫོང) སྣག་རྩི་བླུག་ནི་གི་

སྣང་ཆ༌། /རྣང་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོང་

སྫོཐ། (ཐཔེ) སྣག་ཀོང་དྷང་སྣག་རྩི་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

ཚུར། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱི་མིག་གི་སྣང་ཆ་ག་དེ་སྦེ་

སྣག་རྩི། /རྣ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཟབྲི་ནིའི་སྨྱུ་གུ་

ཟདུག?

དྷང་ལཱི་བླུག་ནའི་རྩི། (ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་རྐྱཕ་ནཡ་

/རྣང་ཆ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཆཡ་ཚུར།

ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྨྱུ་གུ་དྷང་སྣག་རྩི་རངབྷ་སྦེ་བླུགཥ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་སྣང་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

ཟཕག་ཐགོ།

ཟྫོང་བྷ་ཕཏུཕ།

སྣག་ཙ། /རྣ་ཙ/ (མིང) (ཆོཥ) སྣག་རྩི་ཐང་ཟདྲ།

སྣང་ཆུང༌། /རྣང་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་རྒྱ་ཆུང་ཀུ།

སྣག་ཙང༌། /རྣ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) གདུང་ཐང་ཆོཥ་

སྣང་ཆེདྷ། /རྣང་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་རྒྱ་སྫོབྷ།

རྗེའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་པ་ཁྱིབྷ་བུབྷ་ཏང་ཆུ་སཐ་སྣག་

སྣང་ཕརྙདྷ། /རྣང་རྙེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་

ཙང་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐང་ཟདྲ།

སྣག་རཥ། /རྣ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) སྣག་རྩིའི་དྷང་ལཱི་

སྣང་སྟྫོང་། /རྣང་ཎྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) སྣང་ཕ་ཏཕཥ་ཐང་

བླུག་ཐགོ་ནའི་རཥ་སྫོཡ་ཅིག (ཐཔེ) སྣག་རྩི་ཕཞྫོ་

སྟྫོང་ན་ཤེཥ་ཡཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྣག་རཥ་ཅིག་ཟཙྫོར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་

ཅིག

ནཥ།

སྣང་སྟྫོང་ཐབྱེཡ་མེཐ། /རྣང་ཎྫོང་ཨེཡ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྣག་རིཥ། /རྣ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་བྷ་གཎང་ནའི་

སྣང་ཕ་ཏཕཥ་ཐང་སྟྫོང་ན་ཤེཥ་ཡཕ་གཉིཥ་ཐབྱེ་ཕ་

ཧེ་བྷཡ་ཥྫོར་རིཥ་གུ་སྣག་རྩི་གིཥ་རི་བྷྫོ་བྲི་ནི་ཅིག

མེཐན།

(ཐཔེ) ལྷ་ཟབྲིན་ཟདི་གིཥ་སྣག་རིཥ་ཟབྲི་དེཥ།

སྣང་ཐག /རྣང་ཐ/ (མིང) (རྫོང) ཙ་གྱང་། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་

སྣང༌། /རྣང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་ནི།

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐདྷ་ ལྫོ་བྷ་ཞ་རཱིང་སྣང་ཐག་མིདྷ་ཟདུག
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སྣང་ཕ། /རྣང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཏྫོང་

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་ཕལ་ཐགོ།

ཕ་ལཱི་བུབྷྫོ་ཟདི་ ལྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

པཡ་རྫོགཥབྷ་གི་ཟཕཐ་ཕཝག་ལཱི་སྣང་ཚུར་ལུགཥ་

ཚུར་ཐང་རྣབྷ་རྟྫོག་ལཱི་ཟཆཡ་ཚུར། (ཐཔེ) ངེའི་སྣང་

སྣང་ཚུར། /རྣང་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོང་ཚུར། (ཐཔེ)

སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ། /རྣང་ཛྷ་ཏ་ཡེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ལྫོབྷ་ཐགོ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟྫོཐ་ཐནག་མེཐ།

སྣང་ཡུར། /རྣང་ཡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་ནིའི་གཞི།

/རྣང་ཛྷ་ཏ་ཡེ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) (སྐྱོདྷ) མི་ཟབྱུང་ཁུངཥ་

སྣང་ར་བྷ་་ངེཥ་ན། /རྣང་ར་བྷ་ངེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་

ཆེདྷབྷྫོ་ཅིག་མེཐ་མི་ཐང་ཁ་གྱང་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་

རིག་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཐཕང་ནྫོ་གིཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་སྣང་

ཡུར་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ངོཥ་མི་ཟཛིདྷ་ནི་ཅིག

ཕ་བྷཏཟ་འཥ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

སྣང་ར་བྷ་ངེཥ་ནའི་ཐཕང་བྷངོདྷ། /རྣང་ར་བྷ་ངེ་པི་ཐཕང་

སྣང་ཕཡ་གང་ལཡ། /རྣང་ཛྷ་གང་ལ/ (མིང) (རྫོང)

རྔོཥདྷ/ (མིང)

སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་ཙཐ་དྲདྷ་ཙཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གསེཥ་ཅིག

ནི་མི་ཟྫོང་།

རྔོཥདྷ/ (མིང)

ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ སྣང་ཕ་གང་ལཡ་སྦེ་ཟཕཐ་

(ཆོཥ) སྣང་ར་བྷ་ངེཥ་ནའི་བྫོའི་དྷང་

སྣང་ར་བྷ་ངེཥ་ནའི་ཡིཐ་བྷངོདྷ། /རྣང་ར་བྷ་ངེ་པི་ཡི་

(ཆོཥ) སྣང་ར་བྷ་ངེཥ་ནའི་བྫོའི་དྷང་

སྣང་མེཐ། /རྣང་མེ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩི་ཁུངཥ་མེཐན།

གསེཥ་ཅིག ཡིཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་གིཥ་ཡུར་

ཕཝག

ཟཛིདྷ་བྷ་ཚུགཥན།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ག་ཡ་སྣང་མེཐ་སྦེ་ཕཀོ་བྷ་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་རཱིང་ཡུར་ངེཥ་ནཡ་དུ་ངོཥ་

སྣང་མེཐ་སྐྱུཡ། /རྣང་མེ་ཅུ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཕརྩི་

སྣང་རྫོག /རྣང་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོང་ཚུར་རྫོག་ན།

ཁུངཥ་ག་ནི་འང་བྷ་ཕསྐྱེཐ་ནཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) སྣང་

(ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ སེབྷཥ་ཁཡ་སྣང་

མེཐ་སྐྱུཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ལཱི་ག་ཡ་

རྫོག་ཟཆཡ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

གིཥ་སྣང་མེཐ་སྐྱུཡ་ཐྫོ།

སྣང་སྲིཐ། /རྣང་སི/ (མིང) (ཆོཥ) སྣང་ཕ་སྣྫོཐ་ཀྱི་

སྣང་མེཐ་ཕསྐྱུཡ། /རྣང་མེ་ཅུ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟཇིག་རྟེདྷ། སྲིཐ་ན་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ།

སྣང་མེཐ་སྐྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྣང་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ནུག/ནི།

སྣང་སྲིཐ་དྲེགཥ་ན། /རྣང་སི་དྲེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) གཝདྷ་གྱིཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་ལཱི་སྣང་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ནི་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་སྣང་ཕ་ར་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཟདྲེ་དྲེགཥ་

མི་ཟྫོང་།

ན་ཅདྷ།

སྣང་ཙཐ། /རྣང་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་

སྣང་གཥར། /རྣང་སེར/ (མིང) (ཆོཥ) མུདྷ་ན་ཕཥར་

ཚུར། (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་གིཥ་ག་ཅི་སྣང་ཙཐ་ཅིགནྫོ་ཞིཕ་

ཏེ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།
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སྣང་གཥར་བྷཡ་མེ། /རྣང་སེར་བྷཡ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྣཡ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཏགན་ཟདི་ཟགྱིཕ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྣཡ་

སྣངཥ། /སྣང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆེཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/རྣཡ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་པཡ་ཟགྱང་

ཐཀཡ་མེ།

ཕཏུཕ་ནཥ།

གཙིག་ནི།

ནི། (ཁ) སྣཡ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དུཥ་ཙྫོཐ་པཡ་བྷ་སྣཡ་

ཆུ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་སྤགཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕྱེ་སྣཐ་

སྣར་བྷ། /རྣེར་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐུཐན།

སྣཐ། /སྣེ/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱེ་

སྣུདྷ་ན། /རྣུཥདྷ་ན/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) བྱིདྷ་ནི་

སྣཐ་ཐྫོ།

ཐང་བླུག་ནི།

/རྣེ/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཨེཕ་ནི། (ཁ) ཕྱེ་སྣཐ་

/རྣུཥདྷ་ན/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) རྟཥ་ཏག་ར་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) རགན་རྫོ་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་དེ་བྷཛུཕ་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་དྲང་ནི།

སྣཐ་ཕ། /རྣེ་ཛྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) སྣཐ་ཐང་ཟདྲ།

སྣུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་རབྷ་སྫོར་ཚུ་སྣུཕ་བྷ་ཕཅུག་

བྷྫོ་ཧ་ཙི་ཅིག་སྣཐ་ཐྫོ།

སྣུཕ། /རྣུཕ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) མེཐན་གཎང་ནི། (ཁ)

སྣབྷ་བུ། /རྣབྷ་བུ/ (མིང) (རྫོང) ཕར་གྱིཥ་ཟཏག་

ནཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཟཏག་ནའི་གོ་ར། (ཁ) སྣུབྷ་བུ་ལཱི་ཕ་རཱི་ཟེཡ་འང་

སྣུཕ་མི། /རྣུཕ་མི/ (མིང) (རྫོང) མེཐན་ཕཎང་མི།

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་སྣབྷ་བུ་གི་གོ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱིགཥ་སྫོར་སྣུཕ་མི་ཟདི་ཡང་ཡ་ཨིདྷ།

ར་ཅིག་གྱོདྷ་ནུག

སྣུཕཥ། /རྣུཕ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྣུཕ་ཐང་ཟདྲ།

སྣབྷ་སཡ། /རྣབྷ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) སྣབྷ་བུ་གྲ་དུབྷ་ལུ་

(ཁ) སྣུཕཥ་ཤིག (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཚུ་

ལ་སཡ་ཏེ་ ཕཙེབྷཥ་ནའི་ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་ཕཞཟ་ཅིག

ག་ཡ་སྣུཕཥ་ཤིག

(ཐཔེ) ཚེབྷཥ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐགེ་སྫོང་གི་སྣབྷ་སཡ་

སྣུབྷ། /རྣུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་

ཕརྩེབྷ་དེཥ།

ཁཕ་དྷང་སྣུབྷ་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཕཞྫོ་ཥའི་ཟཕྲུར་

སྣའི་ཁབྷཥ། /རྣའི་ཁབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ན་གིཥ་

ཁང་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

དྲིབྷ་ཙྫོཡ་ནི་ཅིག

སྣུབྷ་ཟཁུཡ། /རྣུབྷ་ཁུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧུབྷ་དྷང་ཕམྫོ་

སྣའི་ཐཕང་ནྫོ། /རྣའི་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ན་གིཥ་

ཕའི་ཀེཕ་ཎ།

དྲིབྷ་ཙྫོཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྣའི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ། /རྣུབྷ་ཁོ/ (མིང) (རྫོང) བྷཡ་ཁུ་རག་

ཞུགཥ་ན་ཅིདྷ་དྲི་མི་ཙྫོཡ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྫོག་རཥ་ ཥའི་ཏྫོག་ཁ་རཥ་པཡ་ཚུཡ་

སྣཡ། /རྣཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྤྲིང་ནི། (ཁ)

ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཟཁོཡ་
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རྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) པཡ་ཚུཡ་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་

བྷཥ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་མི། /རྣུབྷ་ཁོཡ་ཎང་མི/ (མིང) (རྫོང)

བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་སྫོཕ་བྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་སྣྫོཐ་

ནིའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

སྣྫོཐ་ལྡདྷ་སྫོཕ་བྷ། /རྣྫོཥ་རྣེདྷ་སྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

དེཐ་གའྫོགན། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཁོཡ་གཎང་མི་ཚུ་ཆོག་

ལྡདྷ་གྱི་སྫོཕ་བྷ་ཅིག་ཁབྷཥ་ཥངཥ་ལཱི་བྫོདྷ་དེཥ།

ཏབྷ་མེཐ་ནཡ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་མི་ཆོག

སྣྫོདྷ་ན། /རྣྫོཥདྷ་ན/ (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཁ་སྐོང་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཝག་ཥ། /རྣུབྷ་ཁོཡ་ཕཝཟ་ཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཀར་ནི།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་ཕཀག་སྟེ་ཕཝག་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ)

སྣྫོབྷ། /རྣྫོབྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཟཕག་ཟེཡ་

གླ་ཟཁོཡ་ག་ཡ་སྣུཡ་ཟཁོཡ་ཕཝག་ཥ་ལཱི་ཕཀག་

ཕའི་ཞེ་ཚིག

ཕཝག་ནུག

/རྣྫོབྷ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) དྲིབྷ་ཧུབྷ་ནི།

སྣུབྷ་ནཡ། /རྣུབྷ་ནཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ནཡ་ཕཎཕ་

སྣྫོབྷཥ། /རྣྫོབྷ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྣྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྣེ། /རྣེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གོ་གི་སྣེ།

རགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་ཕརྩེག་ནི། (ཁ) སྣྫོར་

མི་ཟཕྲུར་ཆཥ།

སྣྫོར། /རྣྫོཥ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་

/རྣེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ།

ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་སྒྲིག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་

/རྣེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ།

རྐངབྷ་སྣྫོར་ཐྫོ།

སྣྫོཐ། /རྣྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཅ་ར་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་

སྫོདྷ། /རྣྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་

ཥའི་སྫོཐ།

རཥ་སྐཡབྷ་ཕཅུ་ཕདུདྷ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྐཡ་བྷ་

སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ། /རྣྫོཥ་གི་རྗི་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གླིང་

སྫོདྷ་གྱི་དུཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག

ཕཞི་རི་ཡཕ་ཉི་ཟླ་ཥྫོགཥ་སྟྫོང་གསུབྷ་གྱི་སྟྫོང་ཆེདྷ་ནྫོ།

རྣཕ། /རྣཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་

(ཁ) ཕྱི་སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐང་དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་

ཆ་ཟདི་ཡང་ལཱི་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་བྷདྷྫོ་ནི།

ཅདྷ།

ཕརྣཕ། /རྣཕ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) རྣཕ་ཐང་ཟདྲ།

སྣྫོཐ་ཕཅུཐ། /རྣྫོཥ་ཅུཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཐང་དྷང་

ཕརྣཕཥ། /རྣཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྣཕ་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕསྣཐ། /རྣེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྣཐ་ཐང་ཟདྲ།

/རྣྫོཥ་ཅུཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་སྣྫོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་

(ཁ) ཕསྣཐ་ནི/ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕྱེ་ཧ་ཁ་ཕསྣཐ་

ཐང་དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཙཡ་ནུག

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྣྫོཐ་ཕཅུཐ་

ཕསྣདྷ། /རྣེདྷ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཁ་སྐོང་ཕཀར་

ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་གདྷངབྷ་

ནི།
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ཕསྣབྷ། /རྣབྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) (ཞེ) ཟཕག་ཟེཡ་ཕའི་

རྐྱཕ་ནི།

ཡར་གྲི་ཕསྣབྷ་ནི་འྫོཐ།

ཧའི་གི་ཨོབྷ་ཕཙུགཥ་ནི།

ཟཕག་ཟེཡ་ཕའི་སྐུར་ཚིག (ཐཔེ) ནྫོ་ཏི་ག་ཡ་སྫོཕ་

ནི།

ཞེ་ཚིག (ཐཔེ) ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཀྱི་ཕག་ལཱི་

/རྣུཥདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཧ་ལཱིའི་ཁ་དྷང་

ཕསྣབྷཥ། /རྣབྷ/ ༡. (བ) (སྐུར/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

/རྣུཥདྷ/ ༣. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) གྱི་ཅུ་གིཥ་གཥྫོཕ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕསྣབྷཥ་ཆེ་རགཥ།

ཕསྣུཕ། /རྣུཕ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སྣུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/རྣབྷ/ ༢. (བ) (སྐུར/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཕཤེཐ་ནི་ཐང་

སྣུཕ་ནི/ཟྫོང་། (ཐཔེ) ཕསྐར་ན་ཕསྣུཕ་ནི་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་

གཟུང་ནི། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་ལཱི་དྲིརབུ་ཅིག་

བྷ་ཡདྷ།

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག

ཕསྣུཕཥ། /རྣུཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྣུཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྣཡ། /རྣཟ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་པཡ་

(ཁ) ཕསྣུཕཥ་ནུག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་མུ་སྟེགཥ་

ཟགྱངཥ་ནི། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་ཕསྣཡ་ཏེ་

ནའི་ཕསྟདྷ་ན་ཚུ་ཕསྣུཕཥ་ཙཡ་ཡི།

ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕསྣུདྷ། /རྣུཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཤུགཥ་
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༼པ༽
ན། /ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཕཅུའི་ཡི་

རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་ནུག

ཁཡ་ སྐྱེ་གདྷཥ་བྷཆུ་ཐང། བྱེཐ་ན་བྷཆུ། དྷང་གི་

སྡེ་ཙདྷ་ཕརྒྱཐ་སྦེ་ཕྱེཥ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་སྡེ་ཙདྷ་ཕཞི་ན།

ཆུང་སྒྲ་མེཐ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ན་ཟདི་སྡེ་ན་ཕཞི་

ན་ནཱུ། /ན་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

གུ་ཕཅུ་གསུབྷ་ན། མིང་གཞི་པྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

/ན་ཟདེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན་

རྩྫོར་ཕ་བྷཆུ་གཉིཥ་ཕྲཐ་ན་ཐང། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་

(ཐཔེ) ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ན་སྡེ་གུ་ལྷྫོཐ་ཅི།

ནའི་ཐང་ན་ཨིདྷ།

ཞ་ནིའི་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་གྱི་ཟཐཕ་ལུཕ་ཅིག

/ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) མིང་བྷཏཟ་སྦེ་ཟཇུགན་ཨིདྷ།

(ཁ) ན་ནཱུ་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་ ཡ་ཕཎགཥ་ན་ནཱུ།ཤིང་

(ཁ) ཐང་ན། གཉིཥ་ན། བྷཁཥ་ན། ཐབྷ་ན།

ཟཛེགཥབྷ།ཥ་ཟབཡབྷ།ཀྲོ་དུབྷ་ན་ནཱུ།ཚ་ཏི་ན་ནཱུ།ཙང་

གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

དུབྷ་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

དྷང་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) མི་བྷཁཥ་ན་ཚུ་ལཱི་

ཙར་ན་ནཱུ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ན་ནཱུ་ཡ་ཕཎགཥ་རཥ་ཀྲོ་

/ན/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཕཐག་སྒྲ་སྦེ་ཟཇུགན་ཨིདྷ།

ན་ཡེཕ། (མིང) (ཨིང) ཆུ་ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་

(ཁ) ཟབྲུགན། ཕྱི་གླིངན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཕྱི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རྒྱུ་ཟགྱིཕ་ཐང་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཟྫོང་ནི་འྫོཐ།

ཥང་ཥ་ཟྫོང་།

གླིངན་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་ཟབྲུག་ལཱི་ལ་ཕལར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

འྫོཐ་ནའི་ཆུ་དུང་། (ཐཔེ) ཆུ་དུང་དྷང་གི་ཆུ་ཟདི་ཧིང་

ན་ཏི། /ན་ཏི/ (མིང) (རྒྱ) ཇ་ཏང་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཇའི་

ན་རང༌། /ན་ར/ (མིང) (རྫོང) ཆང་ཟདེགཥ་ཕཝག་

ཧབྷ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་

ཥའི་སྫོཐ་སྤག་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་

དྷང་རཥ་ན་ཏི་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཅིག (ཁ) ན་རང་ཟདི་ བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཕྱི་ཁ་རཥ་ཙཡ་

ན་ཏྲ། /ན་ཀྲ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལུཕ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཅདྷབྷ་གིཥ་ཟཏགཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གི་ཀ་ཆེདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་ནུག

ན་རང་བྷ་ཀྲབྷ། /ན་ར་བྷ་ཉབྷ/ (མིང) (རྫོང) ན་རང་

གུ་ཟབུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕརྐོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག

(ཐཔེ) ན་རང་དྷང་ཆང་ཟདེགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ན་སྡེ། /ན་ཟདེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་

གི་ཙཐ་གཞི་སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་

དྷངཥ་ན་ ན་རང་བྷ་ཀྲབྷ་བྷཏྫོང་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ན་ཡིག་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ།

ཁག་ཟདུག

(ཐཔེ) རྐང་རྩེཐ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་དྷང་རཥ་ན་སྡེ་གིཥ་

ན་རང་ཕྱེཐ་ཀྲབྷ། /ན་ར་ཆེ་ཉབྷ/ (མིང) (རྫོང) ན་རང་
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གི་ཙཐ་གཞི་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ན་རང་

སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ནགཥ་དྷཐ་བྷཁཥ་བྷཆོག་རངབྷ་

ན་ཥངཥ། /པཱ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) གཞཟ་ཕུཡབུ་ཐང་

ནགཥ་ན། /ནག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ནགཥ་ཀོ་ཐང་

ཕྱེཐ་ཀྲབྷ་དྷང་ཧ་ཡག་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

སྦེ་མིདྷ་ཟདུག

སྤེདྷབྷ་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཞཟ་ཅིག (ཐཔེ) རུཥ་

ཟདྲ།

གཞཟ་ན་ཥངཥ་ཟདི་ ངེ་གི་བ་གཞཟ་ཨིདྷ།

ནགཥ་རྩག /ནག་མ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིག་གི་ཕྱུག་གུ་

ནཀྵུ། /ནག་ཆུ/ (མིང) (ལུགཥ) བྷཙྫོ་བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་ནུཕ་

གི་ནགཥ་ཀོ་བྷཐུཐ་དེ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར།

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་རཥ་བག་རྟའི་ཁ་ཟདྲ་ཕའི་དྷང་རཥ་

(ཐཔེ) ནག་རྩག་གི་གོ་ཟདི་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

བྱུང་ནའི་ཆུ་ཕྫོ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཅིག (ཁ) ཆུ་ཆེདྷ་ཟདི་ལཱི་རྟ་

ནགཥ་ཙག /ནག་ཙ/ (མིང) (ཆོཥ) ནགཥ་རྩག་ཐང་

བྷཆོག་ཁ་ཟཕཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ནཀྵུ་ཟདི་

ཟདྲ།

སྐཐ་གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནགཥ་ཞྭ། /ནག་ཝ/ (མིང) (རྫོང) ཟ་ཐྫོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ནག་ཅུ། /ན་ཅུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་

ནའི་ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་ཞྭབྷྫོ། (ཐཔེ)

ལྕགཥ་རི་ཕསྒོཡ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོ་དྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་

ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ནགཥ་ཞྭ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟྫོང་དེཥ།

རྣབྷ་གྲུ་ཕཞི་ཐཀྱུཥ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ནང་ཁེཕཥ། /ནང་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

དེ་ལཱི་ཥ་ནག་ཅུ། རྩི་ཥ་གི་ནག་ཅུ་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི་

གི་པང་བྷཡ་སྤུཡ་ནི་གི་ཁེཕཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ཕག་བྷ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ནག་ཅུ་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་

ཕསིར་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ ནང་ཁེཕཥ་ཕུར་ཐགོ།

ཟཕཐ་མིའི་རཥ་སྡེ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ནང་ཏགཥ། /ནང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་བྷཁདྷབྷྫོ་

ནགཥ་ཀོ། /ན་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་། སེབྷཥ་

གིཥ་སྐེཐ་ནཡ་སྐེཐ་ཏག་སྐྱོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྐངབྷ་

ཅདྷ། ཤིང་། ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཕྱི་ཁ་

གཐྫོང་ཁཡ་ཕཏེག་སྟེ་ཟཏག་མིའི་ཏགཥ་རིགཥ།

རཥ་སྤུཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རིབྷ་ན་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

(ཐཔེ) པྫོ་རྒྱཥ་ཟདི་གིཥ་ནང་ཏགཥ་ཀྱི་གོ་ཅིག་གྱོདྷ་

གྱི་ནགཥ་ཀོ། ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ། ཤིང་གི་

ནི་ཟདུག

ནགཥ་ཀོ། གུ་ཡབྷ་གྱི་ནགཥ་ཀོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ།

ནང་ལ བྷ
ྫོ །

(ཐཔེ) ཙར་ལཱིའི་ནགཥ་ཀོ་ཚུ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཀོ་

ནང་ལྫོབྷ། (བ)

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) གདྷབྷ་ཕྱི་

རཱི་ཐང་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་ སེབྷཥ་ཁཡ་

ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཇིགཥ་སྣང་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་

ནགཥ་དྷཐ། /ནག་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

སྦེ་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ནང་ལབྷ
ྫོ ་ནི/ ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཅདྷ་ཚུ་གི་ནགཥ་ཀོ་གུ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷཐ་རིགཥ་ཅིག

ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་

(ཁ) དེ་ལཱི་ནགཥ་ཀོའི་དྷཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

དྷགཥ་ཙར་གལགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ་རཱིང་ནང་ལྫོབྷ་ནི་
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བྷཥ།

ནཐ་སྡེཡ། /པེ་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོགཥ་ཕུར་ནི་ཐང་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་གི་ནང་ལུཕ་ཅིག་

སྫོཐ་ཕཞྫོ་ལ་མེ་ཎྫོག་ནདྨ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ནང་ལུཕ། /ནང་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་

གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

ཧུབྷ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག

ཐཀོདྷ་གཉེཡ་གྱིཥ་ཐངུར་གྱི་ནཐ་སྡེཡ་དྷང་ཙྫོགཥ་

ནཐ་ཀཡ། /པེ་སྒ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་མེ་ཎྫོག་

ཕལབྷཥ་ནུག

སེཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཁཡ་ལྕུག་གུ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ཟཐཕ་

ནཐ་སྫོང༌། /པེ་ཟཐྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་ཎྫོག་ནདྨའི་

བྷ་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཞ་ཕཏུཕ་བྷ་ཙཐ་ རྫོག་བྷ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་

ཤིང་།

སྦེ་ཟཙྫོན་ཐ་བྷཡ་ཁུ་ཕཙིཡ་ཏེ་ཙྫོ་ཎྫོ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་

ནཐ་བྷ་ཕཀཟ་ཏང༌། /པེ་བྷ་ཀ་ཏང/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་

ཅིག (ཐཔེ) སྐབྷ་ཞིང་དྷང་ནཐ་ཀཡ་སེཡ་རཱིག་རཱི་སྦེ་

བྱུང་ལྔ་ནའི་ཤིང་བ་རྫོ་ལཱི་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ཨྫོདྷ་གླིང་ན་

ཕཝག་ནུག

གིཥ་ཕཥབྷ་འཥ་ཐང་ཤེར་བྲག་རཥ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་

ནཐ་ཐཀཡ། /པེ་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་ཎྫོག་ནཐ་བྷ་

ནའི་གུ་རཱི་ནཐ་བྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་སྐྱེཥ་ཡཕཥ་ཀྱི་

ཐཀཡནྫོ།

རྣབྷ་ཏཡ་ གཏེཡ་བྷ། (ཐཔེ) ནཐ་བྷ་ཕཀཟ་ཏང་

ནཐ་ཐཀཡ་ཝར་ལཱིང༌། /པེ་ཀཡ་ཞེ་ལཱིང/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཇར་ཕ་ཅིདྷ་ཨུ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་

ཡཕ་བྱུང་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་ཕུག་ན་ལྷུདྷ་གྲུཕ་རྒྱ་བྷཙྫོ་

ཚུགཥ།

གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་སྐཡ་རྩིཥ་ཀྱི་གཞུང་ཅིག

ནཐ་བྷ་རྒྱར་ནྫོ། /པེ་བྷ་ཟགེཥ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་

ནཐ་སྐོཡ། /པེ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཅིག་ཁ་ཐུག་

གའཥ་ན་ལཱི་ཋ་རཱི་ཐང། གའྫོདྷ་ན་ལཱི་མེ་རྫོང་

ཕསྒྱིཡ་ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ནཐ་སྐོཡ་

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་རྒྱར་ནྫོའི་ཆ་ལཱིགཥ་སྦེ་ཕཞུགཥ་མི་ གུ་

ཕསྒྱིཡ་ཏེ་རྐྱཕ་དེཥ།

རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

ནཐ་གཐདྷ། /པེ་སྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ནདྨའི་

དྷང་གུ་རཱི་ནདྨ་རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་ཟདྲ་སྫོབྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་

གཐདྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཐང་

ནུག

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་སྐུའི་ཟྫོག་ལཱི་

ནཐ་བྷ་རྒྱརནྫོ། /པེ་བྷ་ཟགེཥན/ (མིང) (རྫོང) ནཐ་བྷ་

ནཐ་གཐདྷ་ཅིག་ཟདུག

རྒྱར་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་སྐུ་

ནཐ་ཟཐཕ། /པེ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ནདྨའི་

ཟཆབྷ་གདྷངབྷ་ཐ་ནདྨ་རྒྱཥནྫོ་རྐྱཕ་མི་ཟདི་རྫོ་རྗེ་

ཟཐཕ་བྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཐང་

ཨིདྷ།

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ནཐ་ཟཐཕ་གུ་སངབྷ་ཅིག་ཆགཥ་

ནཐབྷ་ཆོཥ་རྩིག /པེབྷ་ཆོཥ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཡཕ་གཥར་ཚུ་གི་གདུང་གུ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་

753

754
ནཐབྷ་ཟེཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་མེ་ཎྫོག་ནཐ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

གཞི་ཐང་ གཞཟ་ཐང་གཐྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གདྷྫོཐ་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆོཥ་ཀྱི་གླེགཥ་ཕབྷ་ཕརྩིགཥ་ཕཝག་

རིགཥ་རཥ་བྱུང་ནའི་ རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྐྱག་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག

མི་ཅིག་ཐང་། དེ་གི་ལག་ལཱི་ཆོཥ་ཕརྩིགཥ་ཟེཡ་

ན་རཥ་ཕཀག་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་ རྫོའི་

ཕཝགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) གཏེཡ་སྒབྷ་དྷང་ནཐ་བྷ་རཱ་ག་གསུབྷ་ཟདུག

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་གུ་

ནཐ་བྷ་སཾ་བ། /པེ་བྷ་ཥབྷ་ས/ (མིང) (ཆོཥ) ཕག་

ནཐབྷ་ཆོཥ་རྩིག་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕརྐོ་སྟེ་ཕཝག་

གའཥ་ན་ལཱི་ཏྫོཐ་ན་ཕདུཐ་རྩི་གིཥ་གང་ཕ་ཐང།

ནུག

ཕག་གའྫོདྷ་ཆོཥ་ཟཆཐཀྱི་ཕག་རྒྱ། ཝཕཥ་ཕྱེཐ་

ནཐ་བྷ་ཟཐཕ་ཕརྒྱཐ། /པེ་བྷ་རཕ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་

སྐྱིར་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནའི་གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

ཎྫོག་ནདྨ་ཟཐཕ་བྷ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ནཐ་བྷ་སཾ་བ་གི་སྐུ་

ཅིག

ཟདྲ་སྫོབྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག

ནཐ་བྷ་སྤུངཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /པེ་བྷ་པུང་ནའི་ཆོཥ་ཏེདྷ/

ནཐ་བྷའི་སྐྱིར་ཀྲུང༌། /པེ་མི་ཀིར་ཀྲུང/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་

(མིང) (ཆོཥ) ལཱིམྦི་ནིའི་ཙར་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྐུ་

ཎྫོག་ནདྨའི་སྟེང་ལཱི་ཝཕཥ་གའྫོདྷབྷ་ཕསྐུབྷཥ།

ཟཁྲུངཥབྷ་ཐ་ རྒྱར་ནྫོ་ཞཥ་གམང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

གའཥ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ཏངཥ་ཅིག

གིཥ་ཕཞེངཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕང་རིབྷ་

ནདྨའི་གཐདྷ། /པེ་མི་སྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ནཐ་གཐདྷ་

ཕཞི་སྦེ་ནདྨ་ཐང་ཟཁོཡ་རྫོ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཙྫོགཥ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ནདྨའི་

ཕདེ་གཤེགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

གཐདྷ་གུ་ཕཞུགཥ་ཏེ་ཕཞེངཥ་ནུག

ནཐ་སྤུངཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /པེ་པུང་ཆོཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནཐ་ཙར། /པེ་ཚེར/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ནཐ་བྷ་ལུ་

ནཐ་བྷ་སྤུངཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ནཐ་

ལ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ནཐ་ཙར་དྷང་ལཱི་

སྤུངཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་ལཱི་འྫོངཥ་གྲགཥ་

བ་ངང་ན་ལུ་ལ་ཟཁོཡ་ནུག

འྫོཐ།

ནཐ་ཙྫོཐ། /པེ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་ལུཕ་སྫོདྷབྷྫོ་

ནཐ་བྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ། /པེ་བྷ་ཟབྱུང་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) མེ་

སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཅིག (ཐཔེ) ནཐ་ཙྫོཐ་

ཎྫོག་ནདྨ་དྷང་རཥ་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་

ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁཡ་ཁྲག་ཕཎགཥ་ཟྫོང།

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། (ཐཔེ) ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

ནཐ་བྷཙྫོ། /པེ་ཙྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་ཎྫོག་ནཐ་བྷ་འྫོཐ་

ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་ལཱི་བྱིདྷ་རཕཥ་ཐང་ཐངོཥ་གྲུཕ་

ནའི་བྷཙྫོ།

ཟབྱུང་ཟྫོང་།

ནཐ་ཞྭ། /པེ་ཝ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་སྫོཡ་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཨུ་

ནཐ་བྷ་རཱ་ག /པེ་བྷ་ཡ་ག/ (མིང) (རྫོང) ཀླཐ་རྩའི་དྷཐ་

རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་ཐབུ་ཞྭ། (ཁ) དེ་ལཱི་ཨུ་
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རྒྱདྷ་ནཐ་ཞྭ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷང་རྟེདྷ་གྱི་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་ནདྷ་གྲུཕ་ལུ་ལ་ཡ་བྫོདྷ་ནུག

ནཐན། /པེཐན/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྤུངཥ་

གྲངཥ་སུ་ནཐ་ཞྭ་ཅིག་འང་ཟདུག

ནཌྷ་ཆེདྷ། /པེདྷ་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རིག་ནའི་གདྷཥ་

ཅདྷ་ཚུའི་གཟུགཥ་ཁཡ་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁྲག་

ཏང་ཁའི་རྫོང་ཆུང་ཟདི་ ནཌྷ་ཆེདྷ་དྷགཥ་ཀྱི་རིདྷ་

ཟཇིཕ་མིའི་སྫོག་ཆགཥ་ཟབུན་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཞེངཥ་གདྷང་ནུག

གླང་ཟདིའི་གཟུགཥ་ཁཡ་ནཐན་ལུ་ལ་ཕཎཕ་ཆེ་ནུག

ནཌྷ་ཆེདྷ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། /པེདྷ་ཆེདྷ་ལ་ཅ་ཤེ་རི/ (མིང) (རྫོང)

ནདྨ། /པེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཙྫོ་ཐང་ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་

ཡཕ་བྱུང་གཉིཥ་ནའི་མེ་ལཱིག་རྫོ་ལཱི་ཁ་ཆེའི་རྒྱར་

རཕ་དྷང་རཥ་པཡ་ཟཐཕ་ལུཕ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་ཟཙབྷ་

ཁཕ་དྷང་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ནཎྜི་ཎ་ཅིག (ཁ) ནཌྷ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ མེ་ཎྫོག་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་ཐང།

ཆེདྷ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལཱི་ཁ་ཆེ་ནཌྷ་ཆེདྷ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

སེཡནྫོ། ལ་ཁ་སྦེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ལཡ་མི།

དེ་འང་ཡཕ་བྱུང་གཉིཥ་ནའི་མེ་ལཱིག་རྫོ་ལཱི་ཀཤྜིཡ་ལཱི་

ནདྨ་ཀཱ་ཡ། /པེ་བྷ་ཀ་ཡ/ (མིང) (ལུགཥ) (རྣབྷ) སྫོཕ་

སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ན་ཐང་ཡང་རྫོ་ ༢༣ ལཱི་ཡཕ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་

ཐནྫོདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ།

རྒྱ་གཡ་དྷ་ལུནྡྲའི་བྷཁདྷ་ཏྫོག་བྷཇུག་སྦེ་བྷཚཐ་ནའི་

ནདྨ་ཐཀཡ་ནྫོ། /པེ་བྷ་ཀཡ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་

སྐཕཥ་ལཱི་ ཁ་ཆེའི་ཐབྷག་གིཥ་ཐགོདྷ་སྡེ་གཎྫོཡ་

ཡཕཥ་༡༦ ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ན་

ཕཎང་འྫོཐན་རཥ་ ཐུགཥ་པབྷ་སྟེ་ཁོ་ཡའི་སྫོཕ་བྷ་

གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཀྱི་འང་སྲིཐ་གསུབྷ་ན་ འྫོངཥ་

ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕྫོཐ་ར་ཕེཕཥ་ནུག དེ་རཥ་ཐ་

ཟཛིདྷ་ངག་གི་ཐཕང་ཕྱུག་ཐང་མི་པབྷ་ཆོཥ་རྒྱར་

རཱིང་ ཡཕ་བྱུང་ཕཞི་ནའི་ཤིང་ཁྱིའི་རྫོ་ལཱི་ཡང་ཡུར་

རྣབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་སྫོཕབྷ་ཟབྲུག་ན་ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ནདྨ་

ཁ་ཆེ་ལཱི་རྫོག་བྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཡཕ་བྱུང་ཕཞི་ནའི་

ཐཀཡ་ནྫོ།

ཤིང་བ་རྫོ་ལཱི་ཞིང་བྫོདྷ་ནུག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་

ནདྨ་གླིང་ན། /པེ་བྷ་གླིང་ན/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡཕཥ་

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་སྫོབྷ་ཕརྒྱུཐ་ཟདི་ནཌྷ་ཆེདྷ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་རཥ་

༡༥ ནའི་དྷང་ བུབྷ་ཏང་སྟང་ཆར་ཕ་རི་བྲང་ལཱི་སྐུ་

ཨིདྷ།

ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་ནའི་བབྷ་གཏེཡ་ཕཎྫོདྷ་ན་ཅིག (ཁ)

ནཌྷ་ཞྭ། /པེདྷ་ཝ/ (མིང) (ཆོཥ) ནཎྜི་ཎ་ཚུ་གིཥ་

ནདྨ་གླིང་ན་ཟདི་སྤྱི་རྫོ་༡༤༥༠ ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་

ཕཞེཥ་མི་ཐབུ་ཞྭ་རྣབྷ་ཅོ་རིངབྷྫོ་ཐང་སྤྱི་ཎྫོག་རྣྫོཥ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ༡༥༢༡ ལཱི་ཞིང་ཕེཕཥ་ནུག (ཐཔེ)

ཁེག་ཁེ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) དེ་ལཱི་ནཌྷ་ཆེདྷ་རྣ་རིང་ཟེཡ་

ཟབྲུག་ལཱི་ནདྨ་གླིང་ནའི་གཐདྷ་ཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ནདྷ་ཞྭ་ཟདི་ཆོཥ་ཕལཐ་ནའི་

ནཌྷ་གྲུཕ། /པེདྷ་གྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) ནཎྜི་ཎ་ཐང་གྲུཕ་

སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།

ཏྫོཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ནཎྜི་ཎ། /པེདྷ་ཟདྲི་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) རིག་ནའི་གདྷཥ་
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ལྔ་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ནཎྜི་ཎ་ཚུ་གིཥ་

ཏེ་ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཤིང་ཐང་

ནཡ། /ནཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ནའི་ཟདྲ་

སྒོཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

དྷང་ནའི་ཐཔེ་དེཕ་ལུ་ལ་ཡ་ལྗགཥ་རྩྫོབྷ་གདྷང་ནུག

ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་ཐང་ཏཐ་

ཕཤུཥ་ཐང་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ། (ཁ) ཐཔེ་ཆའི་ནཡ།

(ཐཔེ) ནཡ་ཁྲབྷ་དྷང་ལཱི་བབྷ་གི་སྐུ་ནཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

མིའི་ནཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་ནཡ་ཟདི་

ཟདུག

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

ནཡ་སྒྲོབྷ། /ནཟ་ཌོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཚུ་ཕཙུགཥ་

/ནཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་ཤི ང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་ཤིང་གི་སྒྲོབྷ་སྦེ་

གུ་ཐབྱིཕཥ་ཐང་རི་བྷྫོ་ཕརྐོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ནཡ་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ནཡ་སྒྲོབྷ་ཟདི་

ལཱི་ཚྭ་ཚྭ་ནཡ་ཐང་། བྷ་ཎིའི་ནཡ། ཐཔེ་ཆའི་ར་

མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཕསྒྲིགཥན་ཅིག་ཨིདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཛྲ་གུ་རཱིའི་ཐཡ་ནཡ་

བྷཥ།

ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ནཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟཙྫོར་

ནཡ་ཆ། /ནཟ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཕཎཕ་ནིའི་

ཐགོ་ནཥ།

ཟཕྲུར་ཆཥ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ནཡ་ཆ་ཚུ་གོང་ཙཐ་

ནཡ་ཕརྐོ། /ནཟ་ཀོ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྕགཥ་

བྷཏྫོ་དྲགཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་རི་བྷྫོ་ཐང་ཡི་གུ་ཚུ་

ནཡ་ཆཥ། /ནཟ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

ཟབུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ནཡ་ཕརྐོ་ནི/ནུག/ཤིག

(ཐཔེ) ནཡ་ཕཎཕ་མི་ཟདི་གིཥ་ནཡ་ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་

(ཐཔེ) ནཡ་ཕརྐོ་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིདྷ།

ལ་ཟཕག་ནི་ཟདུག

ནཡ་སྐྲུདྷ། /ནཟ་ཀྲུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་ཐཔེ་

ནཡ་ཕཞྫོ། /ནཟ་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་གྱི་ཕཞྫོ།

ཆ་ཚུ་ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ནཡ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) ནཡ་ཆཥ་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ནཡ་ཕཞྫོ་ལུགཥ་

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ནཡ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་འྫོཐ།

ཞིབྷ་སྦེ་མི་ཟཏྫོདྷ་ནཥ།

ནཡ་ཁང་། /ནཟ་ཁང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་ཐཔེ་

ནཡ་ཕཞྫོན། /ནཟ་ཕཞྫོན/ (མིང) (རྫོང) གྱང་རྡུང་ནའི་

ཆ་ཚུ་ནཡ་ཕཎཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ནཡ་ཁང་དྷང་ཐཔེ་

སྐཕཥ་སུ་ ནཡ་ཟཆབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ནཡ་ཤིང་ཨེདྷ་

ཆ་ནཡ་ཕཎཕ་མི་བུབྷྫོ་ཅིག་ཟདུག
༢. (མིང)

ཎ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ནཡ་སྦྱེར་ནི་ལཱི་

(རྫོང) མི་གི་ནཡ་ཕཎཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ)

བྷཁཥ་བྷཆོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ནཡ་ཟཆབྷ་ནའི་

ནཡ་ཁང་དྷང་རཥ་ཕཎཕ་མིའི་ནཡ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

སྐཕཥ་ལཱི་ནཡ་ཕཞྫོན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་

སྦེ་ཏྫོདྷ་ནུག

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནཡ་ཁྲབྷ། /ནཟ་ཊབྷ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཚུ་ཕཙུགཥ་

ནཡ་སྟེགཥ། /ནཟ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཕཝག་ཥའི་

756

757
སྟེགཥ། (ཐཔེ) ནཡ་སྟེགཥ་གུ་ཐཔེ་ཆའི་ནཡ་ཤིང་

རིཥ་བྲི་ནིའི་དྷང་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

ནཡ་དེཕ། /ནཟ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཕཙུགཥ་

ནཡ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ནཡ་རྫོག་ཙཡ་

ཅིག་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ནཡ་རྫོག /ནཟ་རྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནཡ་བྷགུ་རཥ་

ཕཝག་ཥའི་ཀི་དེཕ། (ཐཔེ) ནཡ་དེཕ་དྷང་རཥ་ཧ་

གཉིཥ་རྐྱཕ་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ཡི།

རྒཥ་ཀྱི་ནཡ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

/ནཟ་རྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཕཎཕ་

ནཡ་ན། /ནཟ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ནཡན་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟདི་ནཡ་རྫོག་སྦེ་ཕཎཕ་

ཥྫོགཥ་ན་གུ་ནཡ་ཕརྐོ་མི། (ཐཔེ) ནཡན་ཚུ་གིཥ་ཀ་

ནཡ་ཤིང་། /ནཟ་ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡིག་གཟུགཥ་

ནཡན། /ནཟན/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་ཤིང་ར་

ཕཝག་ནུག

ཕའི་རྫོགཥ་ལཱི་ནཡ་ཏྲ་ཕརྐོ་དེཥ།

ཐང་ནཡ་གྱི་རི་བྷྫོ་ཕརྐོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཐང་ལྕགཥ།

ནཡ་བང་། /ནཟ་བང/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

(ཐཔེ) རི་བྷྫོ་ཕརྐོ་ནིའི་ནཡ་ཤིང་ཟདི་ས་ཀྲག་ཐགོ།

ན་ཚུ་ནཡ་དྷབྷ་ཕཎཕ་འྫོཐ་ག་ཐང་ག་ཏེ་ལཱི་ཕཎཕ་

/ནཟ་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཁྲབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

འྫོཐ་གའི་སྐོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཟདི་

གིཥ་ཁོ་ཡའི་རག་ཁྱེཡ་ནཡ་ཤིང་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ནཡབྷ། /ནཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གིཥ་བྲིཥ་

ནཡ་ལྫོག /པཱ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཕཎཕ་ནིའི་ལྫོག་

ལཱི་ནཡ་བང་ཁ་གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག

ཕཝག་ནུག

བྲིཥཛྷ་མེདྷ་ནཡ་ཕཎཕ་ཕཎཕ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཡིག་

ཀུ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟབྲུག་ལཱི་ནཡ་ལྫོག་ཟདི་ཟདེར་ལྫོག་

ཆ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ནཡབྷ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཨིདྷ།

ནཡ་ཕཤུཥ། /ནཟ་ཤུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡིག་ཆ་ར་

ནཡ་བྷ། /ནཟ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ནཡབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷ་ཐཔེ་ངོ་བྷ་ཟདི་རཥ་ འང་ཕསྐྱཡ་ཥྫོ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ལཱི་ནཡ་བྷ་འྫོངཥ་གྲགཥ་

ཥྫོ་ཅོག་ཟཏཐན་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ནཡ་

སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟདུག

ཕཤུཥ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནཡ་རྩ། /ནཟ་མ/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཤིང་ཕརྐོ་ནིའི་

ནཡ་སྲུང༌། /ནཟ་སུང/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་རིཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷ་ཐཔེའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ནཡ་རྩ་

རཥ་གཝདྷ་ལཱི་གོ་ཕར་སྫོཐ་ནིའི་ཀི་དེཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ནཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ནཡ་སྲུང་གི་ཕརྗོཐ་ཐྫོདྷ་སཕ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ཕརྐོ་མི་ཚུགཥ།

ནཥ། /པེ/སྦེ/ (གྲོགཥ) (རྫོང) རྫོགཥ་ཚིག་ཐང་དྲི་

ནཡ་རིཥ། /ནཟ་རི/ (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཐང་རི་བྷྫོ་

ཚིག་གི་རྣབྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་གྲོགཥ། (ཁ) ཨིདྷ་

གཉིཥ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ནཡ་

ནཥ།མེདྷ་ནཥ། དྲག་ནཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷ་
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གཝྫོདྷ་ཧ་ལཱི་ཚུ་གཅིག་ཕ་གཅིག་དྲག་ནཥ།

པུ་ཎ། /པུ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) བྱཱྫོ་ཕྱེ་ཕསྣཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

པི་པི། /པི་པི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གླིང་གི་པྱི་པྱི།

རྒྱ་ཐུག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཞ་ནིའི་བུབྷ་ཏང་ནའི་

/པི་པི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཅིའུ།

ཕཞེཥ་སྒོ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཅིག (ཁ) པུ་ཎའི་དྷང་ཐཡཛྷ་

པི་ཛྷང༌། /པི་ཛྷང/ (མིང) (ཆོཥ) པྱི་ཛྷང་ཐང་ཟདྲ།

བླུགཥ་ཏེ་ཞ་ནི་ཅིག་ཐང་། ཐཡཛྷ་བྷ་བླུགཥ་ནཡ་ཞ་

པྱི་ཛྷང། /ཅི་ཛྷང/ (མིང) (རྫོང) རྭཛྷ་གིཥ་བྲེ་ཕཟུབྷ་

ནི་ཅིག་སྦེ་ལྷབྷ་ན་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་པུ་

སྦེ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དེ་གུ་བྷཐཟ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཏགན་

ཎ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག

གཉིཥ་ཕཎགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཞུ་ཕཀར་ཏེ་

པུ་ཏི། /པུ་ཏི/ (མིང) (ཆོཥ) ནྫོ་ཏི་ཐང་ཟདྲ།

ཐཀྲོགཥ་མིའི་སྙདྷ་ཆ། (ཐཔེ) པྱི་ཛྷང་གི་སྒྲ་ལཱི་སྐྱོ་སྐཐ་

པུ་ཏི་ཤིང༌། /པུ་ཏི་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་

ཅིག་འྫོཐ།

སྐྱེ་ཕའི་ཁཡ་ བྲྫོཛྷ་ཁག་དྲགཥ་ཐང་ ཙ་རིབྷཥ་ཀྱི་

པི་ཤཱ་ཙི་ཀྲཿ /པི་ལ་ཙི་ཀ/ (མིང) (ལུགཥ) སྐཐ་རིགཥ་

དྷ་ཙ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྲག་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་

ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ནའི་སྔོ་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) པུ་ཏི་ཤིང་ཟདི་དྷང་ནའི་སདྷ་

པི་སི། /པི་སི/ (མིང) (ཨིང) རི་བྷྫོ་ཐང་ཡི་གུ་བྲི་ནི།

ལུ་ལ་ཅིག་གི་རྟ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

དེ་རཥ་ཐིག་ཟཐེདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

པུ་ལིང། /པུ་ལིང་ག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་

མིའི་སྨྱུ་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་པི་སི་ཕཤེཐ་དེ་

སྐཕཥ་གང་ཞག་པྫོ་ལཱི་གོ་ཚུགཥ་ནའི་ ཚིག་ཕྲཐ་ན་

ནཡ་ཅིག་ཟབྲི་དེཥ།

ཐང་ནྫོ།

པིཡ། /པིཡ/ (མིང) (ཆོཥ) པྱིཡ་ཐང་ཟདྲ།

/པུ་ལིང་ག/ ༢. (མིང) (ལུགཥ) སྐྱེཥ་ནའི་རྟགཥ།

པྱིཡ། /ཅིཡ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་བྲིཥན་ཚུ་གིཥ་ཙྫོདྷ་

པུན་རི་ཀ། /པུདྷ་ཟདྲ་རི་ཀ/ (མིང) (ལུགཥ) མེ་ཎྫོག་

པགན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྤུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག

པུཡ། /པུཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མིའི་ཡྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རག་ཆ་

ནདྨ་ཐཀཡ་ནྫོ།

(ཐཔེ) རི་བྷྫོ་བྲི་ཕའི་སྐཕཥ་པྱིཡ་ཆེ་ཆུང་ལུ་ལ་རག་

པུཡ་ཕཞུ་ཥཡ་མི་སེཡ་ཚུ་ག་ཡ་ཟྫོངཥ་ནུག

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

པུཡ་ཁང༌། /པུཡ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མེ་བྷཆོཐ་

པིཡ་ཤུཕཥ། /པིཡ་ཤུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) པྱིཡ་ཤུཕཥ་

ཕུར་ཥ་ཐང་། མི་ཡྫོ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ནཡ་

ཐང་ཟདྲ།

ཁང་པུཡ་གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཕཞུགཥ་ནུག

པྱིཡ་ཤུཕཥ། /ཅིཡ་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) པྱིཡ་ཕཙུགཥ་

པུཡ་སྒབྷ། /པུཡ་སྒབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) པུཡ་སྒྲོབྷ་

ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་གི་པྱིཡ་ཤུཕཥ་དྷང་པྱིཡ་

ཐང་ཟདྲ།

གཥཡན་ཅིག་ཟདུག

པུཡ་སྒྲོབྷ། /པུཡ་ཟགྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མི་ཡྫོ་

758

759
ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཚུ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ཕཞྫོ་

མདྷ་ཐདྷ་གྱི་ཆུ་གཎྫོཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཧུབྷ། (ཐཔེ) པེ་ཊོར་གྱི་གོང་ཙཐ་ཟདི་

གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) ནཡ་སྒྲོབྷ་དྷང་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཟྫོག་གི་ཥ་གཏེཡ་ཚུ་

པུཡ་ཐཡ། /པུཡ་ཐཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ཕུངབྷ་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་འཡ་ཟཛེགཥ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཇརཛྷ་ཐ་ཕུར་ནིའི་ཁ་ཐཡ།

པེ་རུ་རུ། /པེ་རུ་རུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་རཥ་བྫོ་རྫོགཥ་ནི་

པུཡ་སང། /པུཡ་ཟབང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མེ་སང།

མེཐ་ནཡ་སཕ་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ ཁ་

(ཐཔེ) པུཡ་སང་ཀྱི་ཙྫོགཥ་ཟགོན་རྫོ་རྗེ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

པེ་རུ་རུ་ཟེཡ་རྫོགཥ་ནི་མེཐན་ཅིག་སཕ་ནི་ཟདུག

ཨིདྷ་བྷཥ།

པེ་སཡ་རྒྱར་ནྫོ། /པེ་སཡ་རྒྱར་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཨུ་རྒྱདྷ་

པུཥ་བྷྫོ། /པུ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གི་ངཡ་གཐྫོང་

གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་ཐབྷ་ལཱི་

ཐང་ཕརཐ་ཐྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ། (ཐཔེ)

ཕཎགཥ་ནའི་ཕཥབྷ་འཥ་ཀྱི་ཆོཥ་སྐྱོང་རྒྱརནྫོ་ཅིག

པུཥ་བྷྫོ་གའཥ་ནའི་གུ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ཏེ་དྲག་བྷ་ཕཏུཕ།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་པེ་སཡ་རྒྱར་ནྫོའི་ཕཞུགཥ་ཁང་

པུཥ་བྷྫོ་ཟཁོཡ་རྫོ། /པུ་བྷྫོ་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) པུཥ་

ཅིག་ཟདུག

བྷྫོ་གུ་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ་ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ནྫོ། /ནྫོ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཕཐག་སྒྲ་ཐང་མིང་བྷཏཟ་ལཱི་

(ཐཔེ) སྤྱིཡ་ཕཎང་པྫོ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་གི་ཙཐ་པུཥ་བྷྫོ་ཟཁོཡ་

ཟཇུག་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) རྒྱར་ནྫོ།བྫོདྷ་ནྫོ། གའྫོགནྫོ།

རྫོ་ཚུདྷ་ཕཀར་ཐགོན་ཨིདྷ།

བླུདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷང་སྲིཐ་བྫོདྷ་ནྫོ་རྫོང་

པུཥ་བྷྫོ་ཁ་བྷཆུ། /པུ་བྷྫོ་ཁ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) པུཥ་བྷྫོ་

དྷང་བྫོདྷ་དེཥ།

ཟཁོཡ་རྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) པུཥ་བྷྫོ་ཁ་བྷཆུ་རྫོ་གུ་

ནྫོ་ཎ་ར། /ནྫོ་ཎ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཟཔགཥ་ན་སདྷ་

ཕརྡུངཥ་ན་ཅིདྷ་རྐངབྷ་ཝཛྷ་ཟགྱོ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ནྫོ་ཎ་རའི་ནཡ་

པེ་ཎ་ཐཀཡནྫོ། /པེ་ཎ་ཀཱན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གླིང་གི་པྱི་

ཅིག་བྷཇར་ཚུགཥ་ཅི།

པྱི་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་རྩྭ་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཙཡ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་

ནྫོ་ཉ་ར། /ནྫོ་ཉ་ར/ (མིང) (ལུགཥ) ནྫོ་ཎ་ར་ཐང་ཟདྲ།

སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིངབྷ་དྷང་ལཱི་པེ་ཎ་

ནྫོ་ཏི། /ནྫོ་ཏི/ (མིང) (རྫོང) ཀི་ཎཕ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ལྫོག་

ཐཀཡནྫོ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག

ལུཕ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ གླེགཥ་ཤིང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་

པེ་ཎ་ཀེཡ་ཀེ། /པེ་ཎ་ཀེ་ཀེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཕྲང་

གཅིག་ཁཡ་ཕསབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ)

ཎང་ཎ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཕཟ་གུ་བྷཐཟ་པེ་

ཐང་ཕུའི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ནྫོ་ཏི་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཎ་ཀེཡ་ཀེ་སྦེ་ཟུགན་སྫོཐ་ནུག

ནྫོ་ཎྫོབྷ། /ནྫོ་ཎྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) སངབྷ་སྦྱིང་ངེབྷ་རཥ་

པེ་ཊོར། /པེ་ཀྲོར/ (མིང) (ཨིང) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་

ཆུང་སུ་སྦེ་གཟུགཥ་ཁའི་ཁྲ་རིཥ་གདྷགནྫོ་ཐང་
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སེཡནྫོ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ བྷདུང་རྐྱཕ་མི་གི་སྫོག་

ཆ། (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥ་ནའི་རག་ནཡ་པྱིཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

སེཡ་སངབྷ་རཥ་ཙ།

པྱེ་ཎ། /ཅེ་ཎ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་མེཐ་ནཡ་ཁུ་

ཆགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སངབྷ་ནྫོ་ཎྫོབྷ་གྱི་བྷདུང་ཟདི་

ཡ་ཟདུག

ནྫོག་ཎྫོ། /ནྫོ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་ཟགྱིཕ་

ཕ་ཐང་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་

ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཆ་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ནི་ཟདི་གིཥ་རབྷ་ག་ཡ་པྱེ་ཎ་སྫོཡ་ཐ་ནུག

ཕཞཟ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཚུ་ཟདེགཥ་ཥ་ཅིག (ཐཔེ)

པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ /ཅེ་ཎ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་ཀྲོག་ཀྲོ་

ལྕགཥ་ཀྱི་ནྫོག་ཎྫོ་དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་བྷངཡ་ཆུ་ཅིག་

མེདྷ་ནཡ་ཁུ་ཕ་ཐང་རྩི་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟཐུང་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཡི།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལྫོ་ཞ་སྟེ་ཁ་བྷ་ཟཕག་ནཡ་པྱེ་ཎ་ཁོག་

ནྫོཐ། /ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ) ནྫོ་ཏི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ནཐ་ཐཀཡ་གྱི་ གསུང་ཟབུབྷ་ནྫོཐ་ཉི་ཤུ་

པྱ་རྩི། /ཅ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ས་ཚིར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྩ་ཕཞི་འྫོཐ།

ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་སང་བྷའི་ཁུག་ལྫོ་གིཥ་པྱ་རྩི་ཕཞྫོ་

པྱང་པྱེང༌། /ཅང་ཅེང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་གཥར་སྦེ་མེཐ་

དེཥ།

ནའི་གདྷཥ་ཚུར་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

པྲ། /ཀྲ/ (མིང) (ཆོཥ) མེ་རྫོང་དྷང་ལཡ་ཕའི་བྷཏྫོང་

གཡུཥ་ཁ་ལཱི་རབྷ་ཕཥར་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་པྱང་པྱེང་

སྣང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག

ཅིག་གོ་ཡི།

(ཐཔེ) ཕཞང་ངདྷ་ག་དེ་སྦེ་ཟྫོང་ག་པྲ་པཕ་སྟེ་ཕལ་ཕ་

པྱི་ཎ་ར། /ཅི་ཎ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཚིར་བྷ་བླུགཥ་ཥའི་

ཅིདྷ་ཤེཥ།

སྫོཐ། (ཐཔེ) པྱི་ཎ་ར་ཟདི་ཐང་ཕུའི་མི་ཚུ་གིཥ་འྫོངཥ་

པྲ་ཀྲྀ་ཎ། /ནརཱ་ཀིརི་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་སྐཐ་

གྲགཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

རིགཥ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་

པྱི་པྱི། /ཅི་ཅི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གླིང་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་

གྱི་སྐཐ་རིགཥ་ཅིག

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་ཐང་ཟགྱིཕ་ཚུ་

པྲ་བྷཁདྷ། /ཀྲ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) པྲ་པཕ་སྟེ་བྷྫོ་

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) པྱི་པྱི་

ཕཎཕ་མི།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་

པྲ་བྷྫོ། /ཀྲ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) པྲ་པཕ་སྟེ་ཕཎཕ་མིའི་བྷྫོ།

ཁག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་པྲ་བྷྫོ་ཕཎཕ་ཤེཥ་ནཥ།

པྱིཡ། /ཅི་རི/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

པྲ་ཚིར། /ཀྲ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ) ས་ཚིར་ཐང་ཟདྲ།

གྱི་སྤུ་ཆག་ན་སྦེ་ཕསབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རགན་

པྲཛྙཱ། /ཀྲ་/ (མིང) (ལུགཥ) ཤེཥ་ཡཕ།

ཕཤེཐ་ཥའི་གཡུ་ན་འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་གཎང་ནིའི་རག་

པྲི་འང་ཀུ། /ཀྲི་འང་ཀུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཐཕ་བྷ་ཟཁདྷ་
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ན་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་ནའི་སྔོ་སདྷ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་འང་མེདྷ།

མེཐན་ཅིག་འྫོཐ།

པྲེ་ཎ་པུ་རི། /ཀྲེ་ཎ་པུ་རི/ (མིང) (ལུགཥ) ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་

ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཁག་དྲགཥ་འང་མེདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཐནག་མེཐ། /པཱ་མེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐནག་ཏུ་མེཐ་

གཡུཥ།

ཐནག་ཙཐ། /པཱ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) གཞུ་ཟཐྫོབྷ་ལྔ་

པྲེ་ཎ། /ཀྲེ་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) ཡི་དྭགཥ།

ཕརྒྱ་ལཱི་རྒྱང་གྲགཥ་གཅིག་ཐང་།རྒྱང་གྲགཥ་ཕརྒྱཐ་

ཐནག /པཱ/ ༡. (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཕརྟགཥ ་ཤིང་ཐཔྱཐ་

ལཱི་ཐནག་ཙཐ་གཅིག་ཟེཡ་ཕརྩི་ཕའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག

ནི།

(ཐཔེ) ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་རཥ་ཐིབྷ་ཕུག་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་

/པཱ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) པྫོ་ཙྫོཐ་ཕལ་ནི།

ཐནག་ཙཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཁ) ཙྫོཐ་ཐནག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཙྫོཐ་མི་གིཥ་

ཐནག་ཙཐ་ཕཀར། /པཱ་ཚེ་ཀེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཐནག་མི་ཚུགཥ།

(རྫོང) ཙཐ་ཕཀར་ནི། (ཁ) ཐནག་ཙཐ་ཕཀར་

/པཱ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཡདྷ་ནི། (ཁ)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཀྲོཕ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནི་

གདུང་ཁཡ་ཐནག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་

སྦེ་ཐནག་ཙཐ་ཕཀར་དེཥ།

གདུང་ཁ་ཐནག་ཆེ་ནུག

ཐནག་ཕཥབྷ་ཤིང་། /པཱ་ཥབྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང)

/པཱ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ཕཀར་ནི། (ཁ)

ཕཥབྷ་ནའི་རུ་ཕ་ཚུ་ ག་ཐགོན་སྦེ་གདྷང་ཚུགཥ་

ཆུ་ཐནག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་བྱཱ་ཞིང་དྷང་ལཱི་ཆུ་

ནའི་ལྷ་ཡུར་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་འྫོངཥ་

ཐནག་དེཥ།
པཱ/ (བ)

ཟདུ་ཥ་ཕརྟྫོར་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐནག་

(བྷ/ཐ/སྐུར) ཕཡ་དྷ་མི་ཕཙུགཥ་ཏེ་བྫོ་སཕ་

ཕཥབྷ་ཤིང་ཟདི་ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་ཡུར་ལཱི་མེཐན་ཨིདྷ།

ནི། (ཁ) བྫོ་སཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་ཐནག་ནི/ཐྫོ/ཤིག

ཐནག་ཕཥབྷ་ལྗོདྷ་ཤིང། /ན་ཥབྷ་ལྗོདྷ་ཤིང/ (མིང)

(ཐཔེ) གཞཟ་ཙང་དྷང་ཟཁོཐ་བྫོ་སཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་

(རྫོང) ཐནག་ཕཥབྷ་ཤིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐནག་

ཐནག་ཐགོན་མིདྷ་ཟདུག

ཕཥབྷ་ལྗོདྷ་ཤིང་གི་ཝྫོཡ་རཥ་ལྷ་ཐང་ལྷ་མིདྷ་ཚུ་

ཐནག་ཏུ་མེཐ། /ནག་ཏུ་མེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐནག་ཏུ་

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

མེཐ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཐནག་ཕཥབྷ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ། /པཱ་ཥབྷ་ཏེདྷ་རྫིདྷ/ (མིང)

ཐནག་ཏུ་མེཐ་ན། /ནག་ཏུ་མེཐ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

(རྫོང) ཐང་ཕུ་ཐནག་ཕཥབྷ་ཁ་ལཱི་ཕརྡུངཥ་ཕརྡུངཥ་

ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནའི་ཐནཟ་རྟགཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཞཡ་ཤིང་གུ་ཕག་

ཐནག་ཏུ་མེཐན། /པཱ་ཏུ་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐནག་ཏུ་

ལདྷ་ཐནག་ཕཥབྷ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ གཅིག་ཐཔྱངཥ་

མེཐ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རིག་ན་ཐནག་ཏུ་

ཕཝག་ནུག
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ཐནང་ནྫོ། /ནང་ནྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་རྩ་ཐང་རྩྫོཐ་

མེཐ་ནཡ་སྙིང་སྟྫོཕཥ་འྫོཐ་ནི།

ལཱི་ཟཚྫོབྷཥ་ཐནང་ཕཝག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ནི། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཅིག་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡ་སྦེ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

ཐནང་བྫོ་གྲོཥ་ཕརྟདྷ་ན། /ནང་བྫོ་གྲོཥ་ཏེདྷ་ན/ (མིང)

ཐནཟ་ཕ། /པཱ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐནཟ་

ཟླ་པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་གཎབྷ་ཕྲང་མི། (ཁ) དེ་

/པཱ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྤྫོཕཥ་ན་ཐང་ལྡདྷ་

(ཐཔེ) ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐནང་ནྫོ་ག་སྫོ།

ཐནཟ་ནི་བྷཥ་སྫོ།

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ལྔ་ནའི་མེ་བྱི་རྫོ་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་ནའི་

ཐང་ཟདྲ།

ཕྫོཐ་ཀྱི་རྫོ་ཙཱ་ཕ། (ཁ) རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཟདི་གིཥ་ ཙཐ་བྷ་

ཐནཟ་སྐྱེཐ་སྐྱེཐ། /ན་ཀེ་ཀེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡང་ཡ་ཨིདྷ་

ཀུདྷ་ཕཏུཥ་ཀྱི་ཟགྲེར་ན་ཐང་དུཥ་ཟཁོཡ་གྱི་ཕལཐ་

ཟེཡ་བྷདྷྫོ་སྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་གི་སྦུག་

སཡ་སྙིང་ནྫོ་སྣང་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕསྒྱུཡ་གདྷང་

ལཱི་ཡང་ཐནཟ་སྐྱེཐ་སྐྱེཐ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནུག

ཐནཟ་ལང་ལ། /ན་ལང་ལ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཐནང་ཕཝག /ནང་ཕཝག/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐནང་ནྫོ་

གཐྫོང་ཁཡ་ཨིདྷ་ཨིདྷ་ཡ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཐནང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་གོ་གདྷཥ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི་

ཕཝག་ཟདི་ཧན་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཟདི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟེཡ་ཐནཟ་ལང་ལ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

/ནང་ཕཝག/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆ་ཕཝག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཐནཟ་རྔབྷ། /ན་རྔབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐནཟ་བྷཥ་

བྫོ་ལཱི་ཐནང་ཕཝག་ཕསྐྱེཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཐང་ཟདྲ།

ཐནངཥ། /ནང/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཏྫོ་ཙཐ། (ཁ) ཟཔང་

ཐནཟ་ཕཅབྷ། /ན་ཅབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐང་ཟདྲ།

ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཟཕཐ་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་

ཐནངཥ་བྷཏྫོ། /ནང་ཏྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཙཐ་བྷཏྫོ་

སྟེ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཐནཟ་ཕཅབྷ་

སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཡུར་ཕམདྷ་ཟདི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྱིབྷ་ཅིག་རྐྱཕ་ནི་གི་

ཟདི་དྷང་ཐནངཥ་བྷཏྫོ།

ཐནཟ་ཕཅབྷ་ཐྫོ།

ཐནངཥ་བྷཏྫོ་ཕ། /ནང་ཏྫོའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐནངཥ་

ཐནཟ་ཟཆབྷ། /ན་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་

བྷཏྫོཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐཡ་སྣ་སདྷ་ཙི་ཐང། སྟག་ལབྷ། ཀྲཕ། རྫོ་རྗེ་

ཐནངཥ་བྷཏྫོཛྷ། /ནང་ཏྫོའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཙཐ་

གོང། དེ་རཥ་གཟིག་ཐྫོཡ་ཕཞེཥ། རག་ནཡ་ཀྲང་

བྷཏྫོ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཁྱོཥབྷ་ཟདི་

ཀྲི་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ། བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་རིགཥ་ལྔ་གྱོདྷ་

རྒྱ་ཆེཛྷ་ཐང་ཐནངཥ་བྷཏྫོཛྷ་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ།

ཏེ་ཐནཟ་ཕྫོ་ཐང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཚུ་གི་རྣབྷ་ན་སྦེ་རྐྱཕ་

ཐནཟ། /པཱ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟདྲྫོག་ནི་

ནི་འྫོཐ་ནའི་གཡ་ཟཆབྷ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་སྟྫོདྷ་རྟེདྷ་
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ཟབྲེར་སྫོབྷ་ཚུ་རྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཐནཟ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ར་ཆེདྷ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

ཐནཟ་བྷཥ། /ན་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ངོ་ཙ་ཐང་

གཝདྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ ཡང་གི་བཐ་གཟུགཥ་ཐང།

སྫོར་འྫོཐ།

ཐནཟ་རྟགཥ་སྒྱུཡ། /པཱ་ཎ་རྗུ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) མི་

ཟཇིགཥ་སྣང་ཚུ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ ཡང་གིཥ་ཡང་

རྒྱུ་ཅ་ར། སྟྫོཕཥ་གོ་ཥ་ཚུ་འྫོཐ་ཟེཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་

ལཱི་ཕལ་སྟེ་བྫོ་ཕདེ་ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཟགྱུཡ། (ཁ) ཐནཟ་རྟགཥ་སྒྱུཡ་ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ)

ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ཐནཟ་བྷཥ་ཅིག་སྟྫོདྷ་ཏེ་དྷ་

ཁོ་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཐནཟ་རྟགཥ་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

ཡ་བྷ་ཕཏུཕ།

ཐནཟ་རྟགཥ་ཕསྒྱུཡ། /པཱ་ཎ་རྗུ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐནཟ་རྟགཥ། /ན་ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་ཐང་

ཐནཟ་རྟགཥ་སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐནཟ་རྟགཥ་

ནུཥ་སྟྫོཕཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་ལཱི་པྫོ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐེཐ་

ཕསྒྱུཡ་ནི/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་རཱིང་ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཐནཟ་

ནཡ་ཕཎགཥ་ནིའི་གྱི་རིངབྷྫོ། (ཁ) ཐནཟ་རྟགཥ་ལཱི་

རྟགཥ་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཐནཟ་རྟགཥ་བེདྷ། ཆུ་རིཥ་ཅདྷབྷ།

ཐནཟ་རྟགཥ་ཤིག་ཤི། /པཱ་ཎ་ཤི་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་

ཕསེ་དྷག་ཅདྷབྷ། སར་ལྤགཥ་ཅདྷབྷ། སྫོ ་ཤུཕཥ་

གཝདྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ ཡང་གི་བཐ་གཟུགཥ་ཐང།

ཅདྷབྷ་ཚུ་ཤུཕཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིང་

རྒྱུ་ཅ་ར། སྟྫོཕཥ་གོ་ཥ་ཚུ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་རྣབྷ་

ཕཎགཥ་ཚུར་ཐང་།

ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐནཟ་རྟགཥ་

གདུང་ཕཥབྷ་ཐུང་བྷ། ཐནག་ཕཥབྷ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ།

ཤིག་ཤི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆུ་ཁན་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ། བུབྷ་ཏང་ཕམདྷ་གྲི། དྷག་པ་

ཐནཟ་རྟགཥ་སདྷབྷ་ཅུབྷ། /ན་ཎ་སེབྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང)

ར་ཟེཡ་མི་ཚུ་དྷང་རཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིང་

ཨུང་ཏག་བྷདྷཡ་ཏེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཕཎགཥ་ཚུར། དེ་རཥ་གྱི་རིང་ཐང་ རཐ་དུབྷ།

ཐབྱིཕཥ་ལུཕ་ཎག་ཎ་ ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་

རིང་མིདྷ་ཐུང་མིདྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ་དྷང་རཥ་རིང་ཐུང་གི་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་སདྷབྷ་ཅུབྷ་གྱི་

ཐབྱེ་ཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིང་ཕཎགཥ་ཚུར་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཙྫོཐབྷ་ཟདི་ཞིབྷ་ནཥ།

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་གོ་གདྷཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

ཐནཟ་ཕྫོ། /ནཟྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐག་ནའི་ཞིང་

ནའི་ཐནཟ་རྟགཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཁབྷཥ་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་པྫོ། (ཐཔེ)

/ན་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོག་ནིའི་

ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རི་ལཱི་ཐནཟ་ཕྫོ་ལུ་ལ་ཡ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་གྱི་སྫོབྷ། (ཁ) ཐནཟ་

ཕཞུགཥ་འྫོཐན་སྦེ་ཕལཐ་ནི་ཟདུག

རྟགཥ་ལཱི་ར་ཆེབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

/ནཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་ཟཚེཡ་ནི་མེཐ་

དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་པྫོ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་སྐེཐ་ནཡ་

ནའི་གུ་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་ནའི་པྫོ་རྒྱཥ། (ཐཔེ) ཐང་
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ཕུའི་ཐབྷག་ཐནྫོདྷ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཐནཟ་ཕྫོ་ཟྫོངབྷ་

ཐནཟ་རྩར། /ན་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ཐནཟ་ཕྫོའི་སྟྫོཕཥ་

/ནཟྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་ཐནཟ་རྩར་ཟདི་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཤུགཥ་ཐང་རྩར་རག་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐགྲ་ལྷ་ཞུགཥ་ཏེ་བྷྫོ་ཕཎཕ་མིའི་པྫོ་རྒྱཥ། (ཐཔེ)

ཡ་ཟདུག

ཐནཟ་ཕྫོ་ཅིག་ཞུ་སྟེ་བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཐནཟ་རྩར་ཅདྷ། /ན་ཙེར་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐནཟ་
ཕྫོའི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཐང་རྩར་རག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

/ནཟྫོ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ)

ཐནཟ་རྩར་ཅདྷ་གྱི་མི་ཐང་ཐྫོ་བྷ་ཟགྲདྷ།

སྔོ་སདྷ་ཅིག

ཐནཟ་བྷཚངཥ། /ན་རང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐནཟ་རྩར་

ཐནཟ་བྷྫོ། /ན་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐག་ནའི་ཞིང་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྫོ་རིག་འང་བྷཁཥ་མི།

ཁབྷཥ་ལཱི་ཕཞུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་བྷྫོ། (ཐཔེ)

ཐནཟ་གཞཡན། /ན་གཞཡན/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་

བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ཐནཟ་བྷྫོ་

ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཝར་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཚུ་ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

གཞི་ཕཙུགཥ་བྷཚཐ་གདྷང་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་ཐབྷག་

/ན་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་སྦེ་

མི། (ཁ) ཐནཟ་གཞཡན་གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་ལྕགཥ་

ལྷ་གཥྫོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷྫོ་ཕཎཕ་མིའི་ཧབྷ་སྲུ།

ཞྭབྷྫོ། རགན་གའཥ་ན་ལཱི་ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་།

(ཐཔེ) དྷཐན་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐནཟ་བྷྫོ་ཞུ་སྟེ་གཐྫོདྷ་བྷཆོཐ་

གའྫོདྷ་ན་ལཱི་ཐགྲ་ལི་ཟཕག་སྟེ་ ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་

ཕཀར་ཡི།

རྫོ་ལཡ་སྤུངཥ་ཏང་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་རྐྱཕ་སྫོར་

/ན་བྷྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་ཟཚེཡ་ནི་མེཐ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐནཟ་གཞཡན་ཚུ་སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ཏང་

ནའི་གུ་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ།

རྫོང་དྷང་སྒཡ་ཕཅགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཐནཟ་ཕྫོ་རྫོ་རྗེ། /ནཟྫོ་ཟཐྫོ་རྗེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཐནཟ་བྷཐྫོག་སྒྱུཡ། /པཱདྷ་རྫོ་རྗུ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང)

ཐནར་ཟཁོཡ་རྫོ་སྫོབྷ་ན།

ཐནཟ་རྟགཥ་སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐནཟ་བྷཐྫོག་སྒྱུཡ་

ཐནཟ་ཕྫོའི་གཐ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ། /ན་ཛྷའིགེ་བྷྫོ་རྒེའེ/ (མིང)

ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཐ་རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་

(ཆོཥ) ཐནཟ་ཕྫོ་ཚུ་གི་ཝར་གཐ་ལྫོཡ་ཏངཥ། (ཁ)

ཐནཟ་བྷཐྫོག་སྒྱུཡ་ཐྫོ།

གཐ་བྷྫོ་ཕརྒྱཐ་ཟདི་འང་ ༡. ས་ས་ཕསྡིགཥ་ནའི་

ཐནཟ་བྷཐྫོག་ཕསྒྱུཡ། /པཱདྷ་རྫོ་རྗུ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ)

གཐ་བྷྫོ་ཐང་། ༢. ཧི་ཧི་ཐགྱེཥ་ནའི་གཐ་བྷྫོ། ༣.

(རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐནཟ་

ཧེ་ཧེ་སྒེག་ནའི་གཐ་བྷྫོ། ༤. སྫོ་སྫོ་ཟིར་གདྷྫོདྷ་གྱི་

བྷཐྫོག་ཕསྒྱུཡ་ནི/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་ཟཕཐདྷ་

གཐ་བྷྫོ་ཕཅཥ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་ཕརྒྱཐ་

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་ཚེཥ་ཕཅུ་བྷཇར་ཥཡ་ཐནཟ་

ཨིདྷ།
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བྷཐྫོག་ཕསྒྱུཡ་ཡི།

བྷགོདྷ་བ་ཡྫོག་གཐྫོང་ཅདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཐནཟ་རྟགཥ་ཤིག་ཤི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐནཟ་

(ཆོཥ) རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་རྣར་ཟབྫོཡ་བ་དྷ་

ཐནཟ་བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི། /པཱདྷ་རྫོ་ཤི་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐནར་དུཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ། /པེའེ་དུཥ་ཀྱི་ཁོ་རྫོ/ (མིང)

བྷཐྫོག ་ཤིག་ཤི་ཅིག་ཟདུག

མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་ཀྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཅིག

ཐནར། /པེའེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་ཕུདྷ་

ཐནར་ལྡདྷ། /པེར་ཟདེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་ན་

སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐང་། གའང་ཆགཥ་ན། ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན།

ཐགེ་ཕ། ལུགཥ་ན། ཕཞང་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཉིབྷ་ཟདི་ཐནར་ཐང་ལྡདྷ་ནཥ་ས་

རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐང་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཚུ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

རུ།

ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་དྷང་ཐགཟ་

/པེའེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཆེ་ཕ་

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

སྦེ་སཡ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཐནར་མི་

ཐནར་ལྡདྷ་རྒྱུ་སྐཡ། /པེར་ཟདེདྷ་ཟགྱུ་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གི་ཟཁྲུངཥ་

(བྷངོདྷ) དུཥ་ཟཁོཡ་གྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

སྐཡ་དུཥ་སྟྫོདྷ་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་འྫོཐ།

ཐནར་ལྡདྷ་རྫོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ན། /པེར་ཟདེདྷ་ཟཐྫོ་རྗེ་རྫིདྷ་ན/

ཐནཟ་ཞུབྷ། /ན་ཞུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་རྫོ་རྗེ་ཐེག་ནའི་ལཱིགཥ་

སེབྷཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ ་ཤུགཥ་ཐང་ སྤྫོཕཥ་ན་ཚུ་བྷཡ་

ཀྱི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་དྲུག་ལྡདྷ་གྱི་བབྷ། (ཁ) བྷཙདྷ་ཉིཐ་

བྷཥ་ནི། (ཁ) ཐནཟ་ཞུབྷ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ)

དྲུག་ཟདི་ ༡. ཟཁོཡ་ཕའི་ཆོཥ་རྒྱཕ་ཁཡ་ཕཀོ་ནི།༢.

མི་གི་གཐྫོང་ཁཡ་ཐནཟ་ཞུབྷ་སྟེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཟཐྫོཐན་ཆུང་ནི།༣. གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་རག་ལུདྷ་ལཱི་

ཐནར་ཁང་ཆོཥ་བྷཚཐ། /པེའེ་ཁང་ཆོཥ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཁཥ་ནི་ཐང་བྷཥ་མྱྫོང་འྫོཐ་ནི།༤. རྒྱུཐ་ཀྱི་ཚིག་

ཐག་ཡིག་ངག་སྒྲོདྷ་རྩབྷ་མི་ཐནར་ཁང་རྫོ་ཙཱ་ཕ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ནི་ཐང་བྷཥ་ལུདྷ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ནི།༥.

(ཁ) ཡཕ་བྱུང་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་ གམང་གི་ཕཝཐ་ལ ཡ་

ལ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ནི་ཐང་ནུཥ་ན་ཏྫོཕ་ནི།༦. སྡི་

ཕྫོགཥ་ཐནར་ཁང་ཟེཡ་ཕའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་སྐུ་

ཆེ་སྙིང་རྗེ་ཐང་བྱིདྷ་ནི་ལཱི་ཐགཟ་ནི་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཟཁྲུངཥ། བྷཙདྷ་ངོ་བྷ་ངག་ཐཕང་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱ་བྷཙྫོ་

ཐནར་ལྡདྷ་རྫོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ན་ཟདི་གཥང་སྔགཥ་ལཱི་

ཐབངཥ་ཅདྷ་སྙེབྷཥ་ནའི་སྡེ་ཟེཡ་ཞུ་ཕའི་ཁཡ་

བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

ཀརྨ་ ན་མི་ཕསྐྱོཐ་རྫོ་རྗེ་ཐང་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་བྫོདྷ་

ཐནར་ལྡདྷ་བྷ། /པེར་ཟདེདྷ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་བྷྫོ་

བྫོདྷབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྤྱིའི་བྷཙདྷ།

ཐནར་བྷགོདྷ། /པེའེ་རྒོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྐྱོང་

ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷྫོ། /པེར་ཟདེདྷ་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཡེ ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐནར་
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(རྣབྷ) ཆོཥ་སྐྱོང་ལྷ་བྷྫོ་དུཐ་ཥྫོར་བྷ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་

སྐྱོང་ཟཏཕ་མིའི་གཞུང༌། (ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་

སྫོར་འྫོཐ།

ཐནར་བྷྫོ། /པེར་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཁྱཕ་ཟཇུག་

ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷྫོའི་སྒྲུཕ་ཆེདྷ་གདྷང་

གཞུང་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་ག་ཡ་སྒྲིང་སྒྲི་འྫོཐ།

ཐནར་སྤྲུར་ཟཇིཉ་མེཐ་ཆོཥ་ཀྱི་ཐཕང་ནྫོ། /པེ་ཀྲུཥ་རྗི་
མེ་ཆོཥ་ཀི་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང)

གི་ཕཙུདྷབྷྫོ།

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་ཕཞི་ནའི་

/པེར་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་

དྷང་བྫོདྷ་ཏེ་ཀུདྷ་ཕཞང་བ་བྷའི་ཝར་ལཱིང་ཚུ་ཕརྩབྷཥ་

དྷང་ལཱི་ ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཕསྒྲུཕཥ་

ཐནར་བེའུ། /པེར་བིའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕུདྷ་སུབྷ་

ཕསྲུང་ནི་གི་སྫོར་ཐང་ན་ཕཙུགཥ་གདྷང་མིའི་གྲུཕ་

གདྷང་མི་རྙིང་བྷའི་བ་ཆེདྷ་ཅིག

ཞིདྷབྷ་རཥ་ གྲུཕ་ན་ཏྫོཕ་ སྟེ་ སྨྱུང་གདྷཥ་

ཙྫོགཥ་ནའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་

ཏྫོཕ་ཐགེ་སྫོང་བྷ་ཅིག

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཀྱི་རི་བྷྫོ་ཐནར་ལྷ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་

/པེར་བྷྫོ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རིགཥ་རཱིཥ་ཐང་ངོ་

མི་ཅིག

རིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་བུབྷྫོ།

རྫོངཥ་སྫོཐ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐནར་ཟབྫོཡ་

ཙྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐནར་ཟབྫོཡ། /པེར་སྫོཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ཐནར་ཟཚྫོབྷཥ། /པེའེ་རྫོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕུདྷ་སུབྷ་

བྷཥ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐནར་ཟཚྫོབྷཥ་རྒྱར་བྷྫོའི་སྒྲུཕ་ཆུ། /པེའེ་རྫོ་རྒེ་མི་སྒྲུཕ་

/པེར་སྫོཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་

ཆུ/ (མིང)

(རྫོང) སྤུངཥ་ཏང་ཁ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་

ཐནར་ཐང་ རྒྱུ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཀྱི་ཟབྫོཡ་ན་གཉིཥ་

གཡུཥ་ཙདྷ་ཕྲིདྷ་རཥ་སྒང་ཐང་རྫོཐ་སྦི་ཥའི་ཕཡ་དྷ་

ཐནར་ཟབྫོཡ་རིག་ན། /པེར་སྫོཡ་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཟབྲུག་ནའི་ཁ་ (ཐཔེ) ཐནར་ཟཚྫོབྷཥ་རྒྱར་བྷྫོའི་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

བྲག་གི་སྐེཐ་ན་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མིའི་སྒྲུཕ་ཆུ། (ཁ)

ཐནར་ཟབྫོཡ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ)

སྒྲུཕ་ཆུ་ཟདི་བག་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཐནར་ཟབྫོཡ་རིག་ནའི་ཆོཥ་ཙདྷ་ཟདི་སྫོཕ་སྫོང་

ཐནར་ཕཞང་། /པེའེ་ཕཞཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ཐང་ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐནར་ཟབྲུག་ན། /པེར་ཟབྲུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་

ཐནར་ཕཞང་བུ་ལཐ། /པེའེ་ཕཞཟ་བུ་ལ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱར་ཁཕ་ཐང་། ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་མི་སེཡ། (ཐཔེ)

སྟྫོཐན་ཕག་བྷཐཟ་དྷང་རཥ་ཨིདྷ་མི་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་

ཐནར་ཟབྲུག་ན་ཚུ་སྐྱིཐན་སྐྱོང་སྟེ་ཡ་འྫོཐ།

ཡཕ་བྱུང་ཐགུ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་ཆོཥ་རྗེ་ཟབྲུག་ན་

ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་གཞུང༌། /པེར་ཟདེདྷ་ཟབྲུ་གཞུང/

ཀུདྷ་ལུགཥ་ཀྱིཥ་གཥང་ཡུབྷ་སྦེ་ཕཞེཥ་མི་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཆཕ་སྲིཐ་ཟཛིདྷ་
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(ཐཔེ) ཐནར་ཕཞང་བུ་ལཐ་ཟདི་རིགཥ་ཕཞང་གི་

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕག་ལག་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཏགན།

ཐནར་འཕ། /པེ་འཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐནར་བེའུ་ཐང་

ཕདེ།

བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཐཔུང་ཏག་རིང་ན་ཅིདྷ་ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་ཐགོ་མི་

ཟདྲ།

ཐཔུང་རྫོ། /པུང་ཟཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྤཡ་རི་སྦུག་

ཐནར་འྫོདྷ། /པེར་འྫོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་

ཕཀར་ཏེ་རྣབྷ་ཅོ་ཐང་ཕག་ལག་གི་ཏཐ་རཥ་གཡུག་

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཀོ་ནིའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཐཔུང་རྫོ་གི་ཟགྲདྷ་

ཐཔུང༌། /པུང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) མི་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་

ཕསྡུཡ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ཅི།

ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐཔུང་སྡེ། /པུང་ཟདེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) མི་ལུ་ལ་གཅིག་

/པུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཟེཡ་

ཁཡ་ཙྫོགཥ་ནའི་རཱི་ཁག

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་རྒྱཕ་ཐང་ཐཔུང་ཟེཡ་རཱིང་ཁྱོཐ་

/པུང་ཟདེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་སྡེ།

ཡ་ཨིདྷ།

ཐཔུང་སྣྫོདྷ། /པུང་སྣྫོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་ཁ་སྐོང་

ཐཔུང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཐཔུང་ཐབྷག /པུང་རྨ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་ཟེཡ་ཕའི་

/པུང/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) སྫོབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མེ་

རྐྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐཔུང་ན། /པུང་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཕག་ལག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཚུ་ཐཔུང་ཐབྷག་གིཥ་ཏར་

ཐཔུང་རྒྱདྷ། /པུང་རྒེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕག་ལག་

ཕཡ་ཕརགཥ་ཕཎང་ནུག

ཁཡ་ཕཎགཥ་ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ།

ཐཔུང་ཚིགཥ། /པུང་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕག་ལག་གི་

/པུང་རྒེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་མི་ཚུ་གི་གོ་ཥ།

ཚིགཥ་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐཔུང་ཚིགཥ་ཐཀྲུགཥ་ཐ་

ཐཔུང་གཉེདྷ། /པུང་རྙེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་གཎཐ་ཥ་

ནུག

ཐང་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཥའི་ཡུར།

ཐཔུང་ཙྫོགཥ། /པུང་ཙྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་སྡེ་ཟེཡ་

ཐཔུང་རྟགཥ། /པུང་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་ལག་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

གའཥ་གའྫོདྷ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ ཐབྷག་མི་

ཐཔུང་ཙྫོཉ་འདྷ་རག་ཕཞི། /པུང་ཙྫོ་ཡེདྷ་ར་ཕཞི/ (མིང)

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གི་གོ་ཥ།

(ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་རྒྱརནྫོ་ཟདི་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཐཔུང་སྟྫོཕཥ། /པུང་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་ཐཔུང་

འྫོཐ་ནའི་༡. རྟ་ཐབྷག ༢. གླངབྷྫོ་ཆེ་གི་ཐབྷག

གི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཐབྷག་གི་ཐཔུང་

༣. ཤིང་རྟ་གི་ཐབྷག ༤. རྐང་ཏང་གི་ཐབྷག་ཕཞི།

སྟྫོཕཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཐཔུང་ཡྫོགཥ། /པུང་ཡྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) བྷབྷ་

ཐཔུང་ཏག /པུང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཚུ་ཟཕག་

ཡྫོགཥ།
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/པུང་ཡྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕག་ལག་ཆ་ཕསྒྲིགཥ་ནའི་

ཚུ་ཕཙུགཥ་ཥའི་པཐ་ཅུང།

སྐཕཥ་ཀྱི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཆོཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་མི་

ཐཔེ་ལ། /པེ་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་

ཟཕག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔུང་ཡྫོགཥ་སྒྲིགཥ་ཤིག

སྟེགཥ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷག་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐཔེ་ལ་

ཐཔུང་ཤུགཥ། /པུང་ཤུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐཔུང་ཤེཐ་

གུ་ཕཀར་ཕཝག་ཅི།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔུང་ཤུགཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཁུཡ་ཆ་

ཐཔེ་ལཐ། /པེ་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཕ་ཚུ་

ཟཕགན་ཟཇབྷ།

གཝདྷ་ལཱི་ཕལཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཐཔེ་ལཐ་

/པུང་ཤུ / ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་གི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ།

གདྷང་ཐྫོ།

ཐཔུང་ཤེཐ། /པུང་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཕག་

ཐཔེ་བྷཁྱུཐ། /པེ་ཁུཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་

ལག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཏཕཥ་ཐང་

ཕ་ཚུ་ཤེཥ་རཱིང་བྷ་ཤེཥན་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཡྫོགཥ་ལཱི་

གདྷཥ་སྐཕཥ་མེཐདྷ། །ལཱིཥ་ཀྱི་ཐཔུང་ཤེཐ་ཐགྲ་

བྷ་སྟྫོདྷ་ནཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཤེཥ་ཤེཥན་

ཨིདྷ།།

ཚུ་ཐཔེ་བྷཁྱུཐ་ཟཕཐ་དེ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་གཝདྷ་ལཱི་སྟྫོདྷ་

ཐཔུང་གསིག /པུང་སི/ (མིང) (རྫོང) ཕག་ལག་པཡ་

བྱིདྷ་ཐགོ།

ཚུཡ་གསིག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཕག་ལག་ཁཡ་

/པེ་ཁུཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་འྫོཐ་རཱིང་མེཐ་ཟེཡ་

ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་ཟགྱོ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཐཔུང་གསིག་རྐྱཕ་

གཥང་ཕཝག་སྟེ་གཝདྷ་ལཱི་བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག

ཐཔེ། /པེ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་ས་གོཛྷ་ཟཇབྷ་

གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ།

དེཥ།

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཐཔེ་བྷཁྱུཐ་ཟཕཐ་དེ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀོཐ་ནའི་ གཞི་ཐང་། ཙཐ་གཞི།

ཐཔེ་རྒྱདྷ། /པེ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་ངག་གི་ཐྫོདྷ་

དེ་རཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ར་ཥྫོགཥ། (ཐཔེ) རི་བྷྫོ་བྲི་ནིའི་ཐཔེ་

རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཐཔེ་ཐྫོདྷ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་

ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

སྟྫོདྷ་ནའི་རྒྱདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་རྒྱདྷ་ཟདི་རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་མི་

ཐཔེ་སྐྲུདྷ། /པེ་ཀྲུདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་དེཕ་ཚུ་ནཡ་

ཚུ་ལཱི་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ།

གཥཡན་ཕཎཕ་ན་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཚིག་བྷཚྫོཐ་

ཐཔེ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་གཉིཥ། /པེ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་

གཥཡན་ཅིག་ཐཔེ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་ནུག

ངག་དྷང་གི་ཐཔེའི་ཏྫོག་རཥ་ཕཀོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཐཔེ་ཁང༌། /པེ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཐཔེ་

རྒྱདྷ་ ༡. ཆོཥ་ཐཔེ། ༢. ཐངོཥ་ཐཔེ། ༣. ལྡྫོག་

དེཕ་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཁང་དྷང་ཐཔེ་ཆ་

ཐཔེ། ༤. པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཐཔེ། ༥. ངེཥ་ནའི་ཐཔེ།

གཥཡན་ལུ་ལ་ལྷྫོཐ་ནུག

༦. ངེཥ་མེཐ་ཀྱི་ཐཔེ། ༧. ཕསྡུཥ་ནའི་ཐཔེ། ༨.

ཐཔེ་ཁུག /པེ་ཁུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་དེཕ་ཐང་ཐཔེ་ཆ་

ཕུར་བྱུང་གི་ཐཔེ། ༩. ཡཕ་ཕཎགཥ་ཀྱི་ཐཔེ། ༡༠.
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རྨཐ་བྱུང་གི་ཐཔེ། ༡༡. རྨྫོངཥ་ནའི་ཐཔེ། ༡༢. ཐེ་

ཐཔེ་ཆ། /པེ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་

སཡ་ཕའི་ཐཔེ། ༡༥. བྷབྷ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐཔེ། ༡༦.

ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཙྫོབྷ་གྱི་ཐཔེ། ༡༣. གཎདྷ་ཟབེཕཥ་ཀྱི་ཐཔེ། ༡༤.

འྫོཐ་ནའི་ཀི་དེཕ་ཐང་ནྫོ་ཏི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལུགཥ་

སཐ་ནའི་ཐཔེ། ༡༧. ཕསྔགཥ་ནའི་ཐཔེ། ༡༨.

ཐཔེ་ཆ་བྷཐཟ་ཙཐ་བྷ། /པེ་ཆ་ར་ཚེ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕརྗོཐ་ཟཐྫོཐ་ཀྱི་ཐཔེ། ༡༩. ཟགར་ཕའི་ཐཔེ། ༢༠.

ཐཔེ་ཆའི་རིང་ཙཐ་བྷཐཟ་གང་གི་རྩིཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཐགག་ནའི་ཐཔེ། ༢༡ ངོ་ཕསྟྫོཐ་ཀྱི་ཐཔེ། ༢༢. དེ་

ཐཔེ་ཆ་བྷཐཟ་ཙཐབྷ། /པེ་ཆ་ར་ཚེབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཉིཐ་ཕརྗོཐ་ནའི་ཐཔེ། ༢༣. ཐུདྷ་བྷྫོང་མིདྷ་ནའི་ཐཔེ།

ཐཔེ་ཆ་བྷཐཟ་ཙཐ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་བྷཐཟ་

༢༤. བྱུང་མིདྷ་གྱི་ཐཔེ། ༢༥. སྲིཐ་མིདྷ་གྱི་ཐཔེ།

ཙཐབྷ་ཟདི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ཟདི་ཚུ་རྐྱངབྷ་

༢༦. བྷང་ཕའི་ཐཔེ། ༢༧. རྣབྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཐཔེ།

གཅིག་ལཱི་བྲི་སྫོར་ཟདུག

༢༨. ཕྲེང་ཕའི་ཐཔེ། ༢༩. ངག་ཐྫོདྷ་གྱི་ཐཔེ། ༣༠.

ཐཔེ་ཆ་ནཡ་བྷ། /པེ་ཆ་ནཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ནཡ་

ཟླ་ཕྫོ་ཐངོཥ་ནྫོའི་ཐཔེ། ༣༡. བྷཚུངཥ་སྫོཡ་གྱི་ཐཔེ།

ཐང་ལྕགཥ་ནཡ་ཚུ་དྷང་ལཱི་ནཡ་ཕཎཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

༣༢. རྒྱུའི་ཐཔེ་ཕཅཥ་གྲངཥ་ཥྫོ་གཉིཥ།

ནའི་ཐཔེ་ཆ།

ཐཔེ་རྒྱུགཥ། /པེ་ཟགྱུ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཐཔེ་ཆ་ནཡབྷ། /པེ་ཆ་ནཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ནཡ་

སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཐཔེ་ཆ་ཤེཥན་བྷ་ཤེཥན་ཐང། སངབྷ་

བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཐཔེ་ཆ་ནཡབྷ་

བྷ་སངབྷ་གི་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་

ཟདི་ཚུ་བྷཥ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཐཔེ་རྒྱུགཥ་

ཐཔེ་རྙིང༌། /པེ་གཉིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་གོང་རཥ་

ཕུར་དེཥ།

འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་

ཐཔེ་སྒྲོབྷ། /པེ་སྒྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཕཝག་ཥའི་

ཐཀྱི་ཡ་ཚུ་ཧེ་བྷ་རཥ་གྱོདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་རྙིང་

སྒྲོབྷ།

ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐཔེ་སྒྲོབྷ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ཡང་ཡྫོང་སྦེ་ཕཝག་ནི་མི་

/པེ་གཉིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་

ཟྫོང།

ཆ། (ཐཔེ) སྔོདྷ་ཐང་ཕུ་རཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་རྙིང་ཚུ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཔེ་ཕཞང་གི་ཟགར་མིང། (ཐཔེ)

ཐཔེ་སྟེགཥ། /པེ་ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་གྲྭ་ཙང་ཚུ་

ཐཔེ་ངདྷ། /པེ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་བང་ཉེཥ་ཟེཡ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཕཝག་ཐགོ།

གཝདྷ་ལཱི་ཐཔེ་ངདྷ་སྟྫོདྷ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

དྷང་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཕཀར་ཏེ་ལྷག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་

ཐཔེ་ངདྷ་ན། /པེ་ངེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ངདྷ་ཐང་

ཟཏཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་སྟེགཥ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་ངདྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཟུཡ་རཥ་ལ་གཟིགཥ་ཐང་། ཟྫོག་ལཱི་ཕཞེཥ་ཆ་ཐང་
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ཕཞེཥ་ཡཥ་ཚུ་ཕཝག་ཕཏུཕ་ནའི་ཅོག་སྒྲོབྷ་ཅིག

ཐཔེ་གཎབྷ། /པེ་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷའི་པབྷ་རྒཥ་

ནུག

ལཱི་འྫོངཥ་གྲགཥ་ཐང། ཕདེདྷ་རྫུདྷ་རུ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ཐཔེ་སྟེགཥ་ཕཀར་

ལྫོཥ་ཚུ་གིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ཁ་རྒྱུདྷ་

ཐཔེ་སྟྫོདྷ། /པེ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཐཔེ་སྦེ་

ཏཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྫོ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཀྱི་

ཐཔེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་༡. ཟཕཐ་བྱིདྷབྷ་ཕ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷབྷ་

ཐཔེ་སྟྫོདྷ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

དྲག༢. གསིག་ན་ལྷ་གིཥ་གསིག་རཱིང་ བྷ་ན་ཡང་

ཐཔེ་སྟྫོདྷ་སྡེ་ན། /པེ་ཎྫོཥདྷ་ཟདེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

གིཥ་གསིག་ཐགོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་གཎབྷ་

རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ཙཡ་

ཚུ་བྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་སཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕའི་ཤུར་བྷཡ་ ཟཁོཡ་སྫོཕ་བྷ་ཟདི་ཚུ་སྡེ་ཙདྷ་བྷ་

ཐཔེ་ཐིག /པེ་ཐི/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་གྱར་ཕྲང་

ཟདྲཛྷ་ཁག་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་སྦེ་གྱེཥ་ཟགྱོ་ཕའི་དྷང་རཥ་

སྦེ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྐྱཕ་ནའི་ཐིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཐིག་བྷ་

ཅིག (ཁ) དྷ་ཏྫོཥ་སྡེ་ན་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་འང་ ༡.

རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་གྱར་ཕྲང་མི་ཚུགཥ།

ཟྫོཐ་སྲུང་སྡེ་ན། ༢. གཞི་ཀུདྷ་ན། ༣. ཥ་སྟྫོདྷ་ན།

ཐཔེ་ཏྫོ། /པེ་ཏྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་རྩབྷ་ནའི་

༤. ཆོཥ་སྲུང་ཕ། ༥. བྷང་ཏྫོཥ་ན། ༦. གོཥ་

སྐཕཥ་རྒྱཕ་རྟེདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་

ཐབྷཡ་ཕ། ༧. རྣབྷ་ནཡ་ཕྱེ་དྷཥ་སྨྲ་ཕ། ༨. ལཡ་

ཆའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་རྩབྷ་ཐ་རྒྱཕ་རྟེདྷ་གྱི་ཐཔེ་ཏྫོ་

གྱི་རི་ཕྫོའི་སྡེ། ༩. ནུཕ་ཀྱི་རི་ར་གདྷཥ་ན། ༡༠.

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀོཐ་ཐགོ།

གངཥ་རིཡ་གདྷཥ་ན། ༡༡. ཕཎགཥ་ནཡ་སྨྲ་ཕ།

/པེ་ཏྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

༡༢. ཟཇིག་རྟེདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནཡ་སྨྲ་ཕ། ༡༣.

དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཏྫོ་ཀྲིག་ཀྲི་

རི་ར་གདྷཥ་ན། ༡༥. གཙུག་རག་ཁང་ཆེདྷ་ར་

ཐཔེ་ཐང་སྫོར། /པེ་ཐང་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཐང་

རྒྱར་བྱེཐ་ཙར་དྷ་གདྷཥ་ན། ༡༤. ཟཇིགཥ་མེཐ་

སྦེ་ཕཀོཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

གདྷཥ་ན། ༡༦. ཥ་སྒྲོག་རི་ན། ༡༧. སྲུང་ཕ་ན།

ལཱིགཥ་སྫོར་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་

༡༨. གདྷཥ་བྷ་བུའི་སྡེ་ན་ཚུ་ཨིདྷ།

ཐང་སྫོར་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐཔེ་སྟྫོདྷ་ན། /པེ་ཎྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་དེ་ཚུ་

ཐཔེ་དེཕ། /པེ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་ནིའི་

གཝདྷ་ལཱི་ཕལཐ་ནའི་སྐཕཥ་ག་ཡ་ཐཔེའི་སྒོ་རཥ་

ཀི་དེཕ། (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་གཥཡན་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་ནུག

སྟྫོདྷ་མི་བྷཐྫོ་སྡེ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཟཛིདྷ་མི། (ཐཔེ)

ཐཔེ་བཐ། /པེ་བྱེ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཀྱི་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཐཔེ་སྟྫོདྷ་ན་ཅིག་སྦེ་

ཐབྱིཕཥ་ཐང་རྣབྷ་ན། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་ཐཔེ་བཐ་

ཕཞུགཥ་ཐགོ།

ཕརྒྱཐ་ཕཅུ་འྫོཐ།
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ཐཔེ་མི་སྲིཐ། /པེ་མི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོང་མི་སྲིཐ།

ཐནར་འཕ་ཀྱི་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་ནུག

ནའི་ཐཔེ་མི་སྲིཐ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཐཔྱེ་ཕལ་ཥའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) བྷ་ཤེཥདྷ་ཐཔེ་

ཟབྱུང་མི་སྲིཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཁ་འཡ་རྫོག་

ཐཔེ་ཡིག /པེ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ལྷཕ་ནའི་

ཐཔེ་ཙཐ། /པེ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཕལ་ནི་གི་ཙཐ་

ཡིག་ལཱི་ཕལ་སྟེ་བྲི།

གཞི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཙཐ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཟཕག་ལྫོག

ཐཔེ་རིཥ། /པེ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཕལ་ཥའི་རི་བྷྫོ།

ཐཔེ་ཙདྷ། /པེ་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་སྡེ་ཙདྷ།

(ཐཔེ) རི་བྷྫོ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཐཔེ་རིཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་བྲི་

(ཐཔེ) བྷཐྫོ་བྷང་ནྫོ་ཏི་གཅིག་དྷང་ཐཔེ་ཙདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཐགོ།

/པེ་ཙདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཐཔེ་ཕཤུཥ། /པེ་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) ཟདྲ་ཕཤུཥ། (ཐཔེ)

ཀྱི་རྩིཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཙདྷ་ཟདི་དུཥ་ཡུདྷ་ཆུ་ཙྫོཐ་གཉིཥ་

ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ག་ཡ་ཐཔེ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་ནུག

ཟགོཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཐཔེ་གཥཡ། /པེ་ཥཡ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་མེཐ་

ཐཔེ་བྷཚྫོཐ། /པེ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཐཔེ་

ནཡ་ ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་རིག་ན་གཥཡན་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

དེཕ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་གཥཡ་གྱི་གོ་ར་ལུ་ལ་ཕམྫོང་

དྷང་ཐཔེ་ཆ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ནི་ཟདུག

ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་ཁང༌། /པེ་རྫོཥ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་

ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ། /པེཡ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྙདྷ་ངག་གི་

བྷཚྫོཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་འྫོངཥ་ཐཔེ་

རྒྱདྷ་ཐང་། སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

བྷཚྫོཐ་ཁང་ཟདི་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་འྫོཐ།

སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ཀྱི་

ཐཔེ་ཕཞང་ནྫོ། /པེ་ཕཞང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ལུགཥ་

ཐཔེ་སྦེ་ཕཀོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་

ལྫོབྷ། (ཁ) ཐཔེ་ངདྷ་གྱི་ཟགར་མིང་། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་

ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་ཐགོན་འྫོཐ།

ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཕཞང་ནྫོ་ལཱི་ཕལ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐཔེཡ་དྷ། /པེཡ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

ཐཔེ་ཕཞང་ནྫོ། /པེ་ཕཞངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཕཞང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེཡ་དྷ་ ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་

ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཕཞངབྷ་

སྐྱིཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་ཟདི་ ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཡི།

ཨིདྷ།

ཐཔེ་འང་ཐག /པེ་འང་ཐག/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཕཞང་

ཐནྫོག

ནྫོ་ཐང་སྐྱོདྷ་མེཐ་མི་ཅིག

ནྫོཟྫོ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) པྫོ་ཙྫོཐ་ཕལ་ནི། (ཁ)

གཏིང་ཐནྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་གཏིང་ག་དེ་

ཐནར་འཕ། /པེ་འཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐནར་བེའུ་ཐང་

ཅིག་འྫོཐ་ག་ཟདི་ཐནྫོག་ནཡ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཐག་སྒོ་གསུབྷ་གྱི་སྒོ་ཟཐཕ་གུ་

ཐནྫོགཥ།
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ནྫོཟྫོ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐནྫོག་ཐང་
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ཟདྲ། (ཁ) གཏིང་ཐནྫོག་ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་

ཟདུག

ཁོ་གི་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་གཏིང་ཐནྫོགཥ་ཅི།
ཐནྫོདྷ།

ནྫོཥདྷ/ ༡. (མིང)

ཐནྫོདྷ་སྫོཕ།

(རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) ཐང་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ་ཐང་

(རྫོང) རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་

ན་ཆོཥ་རྒྱར་མི་ཟགྱུཡ་ཕརྟདྷ་ན་ཨིདྷ།

ཁཕ་ཀྱི་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཚུ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཆེ་ལྫོཥ་ཨིདྷ།
ཐནྫོདྷ་ཁག

ནྫོཥདྷ་ཀློཕ/ ༢. (མིང)

(མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་སྫོབྷ་

/ནྫོཥདྷ་ཁ/

ཐནྫོདྷ་ཕརྒྱུཐ།

/ནྫོཥདྷ་རྒུཥ/

སྫོཕ་གཉིཥ་ག་ཏེ་རཥ་བྫོདྷབྷ་སྫོ།
ཐཔྱ།

(མིང) (རྫོང) ཐནྫོདྷ་གྱི་

ཐཔྱ་ཁྲར།

(ཐཔེ) ང་ལཱི་ཐང་ཕུའི་ཐནྫོདྷ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་ཕག་ལདྷ་ཅིག་

གཞུང་ལཱི་ཐཔྱ་ཁྲར་ཕཎཕ་ཐགོ།
ཐཔྱ་ཕགོ།

(མིང) (རྫོང) ཐནྫོདྷ་སྫོབྷ།

ཐནྫོདྷ་ཟཕངཥ།

/ནྫོཥདྷ་རང/ (མིང)

ཐཔྱ་སྙོབྷཥ།

(རྫོང) རྒྱརནྫོ་

/ནྫོཥདྷ་གའྫོ/ (མིང)

/ཅ་སྙོབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) བྷང་ཉུང་ཐང་།

བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ། རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་
ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕགོ་ཕལཟ་གི་ཆ་ལཥ་ཟདྲདྷ་

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཟཕངཥ་གཉིཥ་ཏ་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་གམང་

ཐནྫོདྷ་གའྫོག

(མིང) (རྫོང) གཞི་གཅིག་རཥ་ཆ་

གཞི་ཚུ་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐཔྱ་ཕགོ་རྐྱཕ་སྟེ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཐང་མི་སེཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཎྫོག་ཎྫོ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

/ཅ་རྒོ/

ལཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕགོ་ཕ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་བུ་

(ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་ཟདི་དྷང་ཐནྫོདྷ་ཆེདྷ་གྱི་གཟིབྷ་ཅུང་

ཅིག་ཟདུག

(རྫོང) ཐཔྱ་ཕགོ་ཞིདྷ་དྷ་

ཁྲར། མི་ཁྲར་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ན་ཚུ་

(མིང) (རྫོང)

རྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཁོ་འང་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕརྒྱུཐ་ན་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།
/ནྫོཥདྷ་ཆེ/

/ཅ་ཁྲེ/ (མིང)

(ཁ) དེ་འང་གུང་ཁྲར། རྟ་ཁྲར། དྷྫོཡ་ཁྲར། ཙྫོང་

པ་བྷའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་ཐནྫོདྷ་ཟཕཐ་དེ་ཟྫོང་མིའི་མི་
ཐནྫོདྷ་ཆེདྷ།

(རྫོང) ཆ་ལཥ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་

གཞུང་ལཱི་ཕུར་ཐགོ་ནའི་ཁྲར།

འྫོཐ།

/ནྫོཥདྷ་གི་རྒུཥ་ན/

/ཅ/ (མིང)

རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ཐཔྱ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་ཕགོ་ནུག

ཕརྒྱུཐ་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕརྒྱུཐ་ན།

(རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐང་སྫོཕ་བྷ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ནཱ་ཐནྫོདྷ་

ཟཆང་མི་ཆ་ཁྱཕ། (ཐཔེ) ཆེཥ་བྷཏྫོའི་ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་
ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་དེཥ།

(རྫོང) ཐང་ཕུ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ སྡེ་སྲིཐ་ཀྱི་ཟྫོག་རཥ་གོ་ཥ་

ཕུ་ལཱིང་ཕྫོགཥ་རུ་རུ་དྷང་ཐནྫོདྷ་རུ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།
ནྫོཥདྷ/ ༢. (མིང)

/ནྫོཥདྷ་ཀློཕ/ ༡. (མིང)

ཟདྲ་འྫོཐན། (ཐཔེ) པ་བྷའི་རྒྱུ་ཅ་ར་ཕགོཛྷ་ཐ་ཡང་
ཥྫོའི་ཟྫོཥ་ཟཕཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་བྷ་གཎྫོགཥ་ཐཔྱ་

(རྫོང) ཐནྫོདྷ་ཐང་

སྙོབྷཥ་ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

གའྫོགནྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

/ཅ་སྙོབྷ/ ༢. (བ)

ཐནྫོདྷ་གའྫོག་གི་ཕཡ་དྷ་ཏ་ཐབྷ་ཚིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷང་ཉུང་

ཐང་། བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ། རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་
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ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཐཔྱ་སྙོབྷཥ་ནི/ཐྫོ/ཐ་ཡི/ཤིག

གདྷཥ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔྱང་ཐཡ་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ལ་ཁེཕཥ་ཟདི་པཡ་ཚུཡ་ཐཔྱ་སྙོབྷཥ་ཤིག

ཐཔྱ་སྙོབྷཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཅ་སྙོབྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ)

ཐཔྱང་རྫོ།

(རྫོང) བྷང་

ཕཎགཥ་ཕཎགཥན་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་གི་གཏིང་ཕལ་

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཔྱ་ཤིང་ཟདི་ ཐཔྱ་

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐཔྱང་རྫོ་ཐགོ།

སྙོབྷཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།
/ཅ་པཕ/ (བ)

ཐཔྱང་ཞབྷ།

ཐཔྱང་ཞབྷ་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

པཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐངུར་སྔ་གའཡ་

ཐཔྱངདྷ།

ལུདྷ་མི་ལཱི་སྐྱེཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་པྫོགན་བྷཥ་ག་ཐཔྱ་
ཐཔྱང༌།

/ཅང/ ༡. (བ)

(བྷ) (རྫོང) ཐཔྱང་ན་ཅིདྷ་

/ཅཟདྷ/ (བ)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་གི་སྦུག་ལཱི་ཝར་ཏག་
ཐཔྱངདྷ་ཙགཥ་ཁཡ་མི་ཚུཐ།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་

ཐཔྱངཥ་ཐཔྱངཥབྷ།

ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཞཡ་ཤིང་གུ་གའྫོགཥ་ཕཝག་

/ཅང་ཅཟབྷ/ ༡. (བ)

(ཟཐཥ)

(རྫོང) གོ་ར་ཐང་བྷཆོཐ་རཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ནི། (ཁ) གོ་ར་ཐཔྱང་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) གོ་ར་

ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གོ་ར་ག་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག
/ཅང/ ༢. (བ)

(མིང) (རྫོང) མི་ཟགྱོ་ནིའི་

/ཅང་ཞབྷ/

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏགན་སྤྲིངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཞབྷ། (ཐཔེ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

འྫོངཥ་ཕསྫོབྷཥ་རཥ་བྷཡ་པཕ་སྟེ་ཕརྩི་ནི། (ཁ) ཐཔྱ་

པཕ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་གི་གཏིང་ཙཐ་

ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རྫོ་ཏགན་

ཉུང་ཐང་། བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ། རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཐཔྱ་པཕ།

/ཅང་རྫོ/

ཡ་ཐཔྱངཥ་ཐཔྱངཥབྷ་ཟྫོང་།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ནི།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཐུཥ་ལྫོཡ་

/ཅང་ཅཟབྷ/ ༢. (བ)

(ཁ) ཝར་ཏག་ཐཔྱང ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཝར་ཏག་

ལྫོཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་ཝར་ཏག་ཅིག་

ཐཔྱང་ཏག

ཐཔྱངཥ།

ཐཔྱང་ནཡ་བྷཛེཡ་ཅུང་མི་ཐགོ།
/ཅང་ཏ/ ༡. (མིང)

ཐཔྱངཥ་ཐཔྱངཥབྷ་ཟྫོང།

(རྫོང) བག་ཐང་ཤི ང་ཚུ་

གུ་ཟཛེགཥན་ཐ་ཐཔྱང་ནི་གི་ཏགན། (ཐཔེ) ཐཔྱང་

ཐཔྱངཥ་ཐ་ནུག

(རྫོང) གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཐཔྱཐ།

ཐཔྱང་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) ཐཔྱང་ཏག་སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ན་
/ཅང་ཐཡ/

/ཅེའེ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཀྱིཥ་ཕརྟག་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཧེ་

ཅིདྷ་གོ་ར་ཥ་ཁཡ་བུཐ་ཟྫོང།
ཐཔྱང་ཐཡ།

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཔྱང་གི་

ཐྫོདྷ་ཧང་ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཞཡ་ཤིང་གུ་གོ་ར་

ཏག་མེཐ་ན་ཅིདྷ་བག་གུ་ཟཛེགཥ་མི་ཚུགཥ།
/ཅང་ཏ/ ༢. (མིང)

/ཅང/ (བ)

བྷཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཐཔྱཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐཔྱཐ་ཁྲ།

ནའི་གུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱང་ནིའི་ཐཡ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཡཕ་

/ཅེ་ཁྲ/ (མིང)

(རྫོང) གཞུང་གིཥ་ཕརྟག་

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་གཎདྷ་ཁེར་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ལབྷཥ་
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ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐྱ་དྷབྷ་གོང་ཙཐ་ཚུ་གཞུང་གི་

ན་སདྷ་ཞ་ནི་ཕརྗེཐ་ཥྫོ་ནུག

ཐཔྱཐ་ཁྲ་ཐང་ཟལར་ཏེ་རྐྱཕ་ཐགོ།
ཐཔྱཐ་གཎབྷ།

/ཅེ་ཎབྷ/ (མིང)

ཐཔྱཐདྷ།

(ཆོཥ) ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་

ཐཔྱཐ་ཕསྡུཡ།

/ཅེ་སྡུཡ/ (མིང)

ལྫོབྷ་ཟྫོང༌།
ཐཔྱཐན།

(རྫོང) ཕརྟགཥ་ཤིང་

ཟདུག

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཐབྱེ་

ཐཔྱར་ཐེ།

ཞིཕ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་བྷ་ཟདྲཛྷ་
/ཅེ་ཞིཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཕརྟག་ཐཔྱཐ་

ཐཔྱར་དྷག

/ཅེ་གཞི/

ཐཔྱཐ་ཡུར།

/ཅེ་ཡུཥ/

ཐཔྱར་དྷག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕྱུགནྫོ་ཟགྱོ་ནི་མིདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཕརྟགཥ་ཤིང་

ཟདུག

ཐཔྱར་ཕ།

(མིང) (རྫོང) ཐཔྱཐ་གཞི་ཐང་

/ཅེ་རི/ (མིང)

ཐཔྱརཛྷ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནི་

/ཅེའེཛྷ/ (མིང)

(རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱ་

བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་འྫོཐ་ནའི་གཐྫོང་གི་ཆ་ལཥ།
(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐཔྱརཛྷ་ཉིབྷ་གིཥ་ཟཚིགཥ་ནུག

ཐཔྱཐ་རིག་ཕཎངབྷ་བྷཥ།

/ཅེ་རི་ཎང/ (བ)

(མིང) (རྫོང) ཐཔྱརཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཨིདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) དེ་ཕསྒང་ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་
ཐཔྱཐ་རིག་གཎང།

/ཅེ་ཛྷ/

(ཐཔེ) ཐཔྱར་ཕཡ་ཧ་རིང་ཆགཥདྷ་རྒཥ་ནའི་རྟགཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔྱཐ་ཡུར་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐ།
ཐཔྱཐ་རིག

(རྫོང) ཕཥྫོཐ་ཕདེ་ཕཥྫོཐ་

ཟདི་ལཱི་ཏྫོཐ་དྷག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་ཡ་

ཐཔྱཐ་ནིའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔྱཐ་གཞི་གི་ཡིག་ཆ་
ཚུ་བྷ་ཙང་ནཥ།

/ཅེ་དྷག/ (མིང)

དྷབྷཥ་ཐང་ཁ་རྗེ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ཐཔྱཐ་ཞིཕ་
ཐཔྱཐ་གཞི།

(རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་སྐྱ་རིབྷ་

ཟདི་ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཐཔྱར་ཐེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ཕརྟག་ཞིཕ་ཟེཡ་
གཎང་ཐགོ་ནཥ།

/ཅེ་ཐེ/ (མིང)

ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཞཐ་དེ་རྫོག་བྷ་སྐྱེཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་

ཅིག་ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་ཐཔྱཐ་ཐཔྱཐན་ཨིདྷ།
ཐཔྱཐ་ཞིཕ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐཔྱཐ་ན་ཟེཡ་མི་

ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཕརྟག་ཤིང་ཐཔྱཐན་ལཱ་ཁག་

གྱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ་ནཥ།
/ཅེ་ཅེཕ/ (བ)

/ཅེན/ (བ)

ཟདི་མིང་བྷཏཟ་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཔྱཐ་དེ་གོ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔྱཐ་ཕསྡུཡ་
ཐཔྱཐ་ཐཔྱཐན།

(བྷ) (རྫོང) ཐཔྱཐ་ན་ཅིདྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕརྟགཥ་ཤིང་ཐཔྱཐདྷ་ལུགཥ་

ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) གཎབྷ་ཟདི་ཐཔྱཐ་གཎབྷ་རཥ་ཕརྒར་
གཝདྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

/ཅེཥདྷ/ (བ)

ཐཔྱི།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

/ཅི/ (མིང)

ཐཔྱི་སྒྲོ།

སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནི། (ཁ) ཐཔྱཐ་རིག་གཎང་

/ཅི་སྒྲོ/

(ཆོཥ) ཐཔྱི་སཐ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) རྫོགཥ་ཅིག་རྒྱ་སྫོབྷ་

ཐང་རྫོགཥ་ཅིག་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བའི་གལྫོགན་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཐཔྱཐ་རིག་ཕཎང་ཕལཛྷ་ཐ་ཐ་ཥ་དྲྫོ་

གི་སྒྲོ། (ཐཔེ) ཤིང་གི་རྩ་ཕཡ་ཐཔྱི་སྒྲོ་ཅིག་བུཐ་ནུག
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ཐཔྱི་སཐ།

/ཅི་ཐམེ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་གའཥ་

གཉིཥ་ན།

གའྫོདྷ་གྱི་སྐེཐ་ནའི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ། (ཐཔེ)

ཐཔྱིཥ།

ངེའི་ཐཔྱི་སཐ་དྷ་སྟེ་ས་རབྷ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
ཐཔྱི་ཚིགཥ།

/ཅི་ཚི/ (མིང)

ཐཔྱེ།

(རྫོང) གཟུགཥ་གའཥ་

/ཅི་ཀ/ (མིང)

འྫོཐ།

ཐཔྱེ་ཐྫོདྷ།

རཥ་ཟླཛྷ་གཉིཥ་ན། གསུབྷ་ན། ཕཞི་ནའི་དུཥ་
ཐཔྱིཐ་ཀྱི་པྫོ་།

/ཅི་ཀི་པྫོ་/

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བ་

ཐཔྱེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྟྫོདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ཐཔྱྫོང༌།

ཐཔྱིཐ་ཟླ་ཏ་ཆུང༌།

/ཅི་ར་ཏ་ཆུང/ (མིང)

/ཅོང/

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཏགན་ཐང་གོ་ར་ཚུ་

བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་ཐཔྱང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(མིང)

(ཆོཥ) ཐཔྱིཐ་ཀྱི་དུཥ་ལཱི་ཉིདྷ་ནུཕ་ཀྱི་རིང་ཐུང་ཟདྲདྷ་

ཟདྲ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) ལུགཥ་

གཐྫོང་ཁ་ལཱི་ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་གཝག་གི་ཐཔྱེ་

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

/ཅི་ཉིདྷ་ཚེདྷ་བྷབྷ/

/ཅེ་ལུ་ལྫོབྷ/ (མིང)

ནའི་ཆ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཐཔྱེ་ཕཞང་ནྫོ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་ལིའི་ཤིང༌།

ཐཔྱིཐ་ཉིདྷ་བྷཙདྷ་བྷབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཐཔྱེ་ཐང་ཐྫོདྷ་

/ཅེ་ཐྫོཥདྷ/

ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ་ཤེཥ་ཐགོ།

སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཅི་ཀི ་ཤིང/

(རྫོང) ཐཔེ་གཎབྷ་ཐང་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔྱེ་ཐྫོདྷ་གཉིཥ་

ཁུ་བྱུག (ཁ) འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་བ་ཧ་ཁུ་ཟེཡ་སཕ་
ཐཔྱིཐ་ཀྱི་ཤིང༌།

/ཅེ་ཎབྷ/ (མིང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཐཔྱེ་གཎབྷ་ཚུ་ཏཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

(ཆོཥ) དྷབྷ་ཟླ་དུཥ་ཕཞི་

ཙྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

/ཅེ/

ཐཔྱེ་གཎབྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་རྫོཕ་རིར་ཟགྱོ་སྟེ་ཐཔྱི་ཚིགཥ་ཐཀྲུགཥ་ཐ་

ཐཔྱིཐ་ཀ།

(མིང) (ཆོཥ) བྷཏཟ་ཐང་གཏིང་།

ཚུ་གིཥ་ཐཔྱེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་ལཱི་ཕལ་ཐགོ།

གའྫོདྷ་གྱི་སྐེཐ་ནའི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོའི་ཚིགཥ།
ནུག

/ཅིཥ/

ཐཔྱྫོངཥ།
ཐཔྱྫོཐ།

(ཆོཥ) དྷག་

/ཅོང/

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཐཔྱང་ཐང་ཟདྲ།

/ཅོཥ/ ༡. (བ)

/ཅོཥ/ ༢.

(ཐ) (ཆོཥ) ཐཔྱཐ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) བྫོ་རིག་ཐང་ཤེ ཥ་འྫོདྷ།

རྩིཥ་རཥ་སྫོཡ་ཟླ་ཐང་ན། (ཁ) བྷཚྫོཐ་རཥ་ཟླཛྷ་ཕཞི་

ཐཔྱྫོཐ་ལྡདྷ།

/ཅོཥ་ཟདེདྷ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) རིག་ན་ཅདྷ་

ཐཔྱིཐ་ཟླ་ཟབྲིང་ནྫོ།

ཐཔྲར་རྒྱདྷ།

/ཀྲེར་རྒེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐཔྱར་ཕཡ་

ན།

/ཅི་ར་ཟབྲིང་ནྫོ/ (མིང)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) དྷག་

རྩིཥ་རཥ་སྫོཡ་ཟླ་ཕཅུ་གཉིཥ་ན། (ཁ) བྷཚྫོཐ་རཥ་
ཟླཛྷ་གསུབྷ་ན།
ཐཔྱིཐ་ཟླ་ཡ་ཕ།

/ཅི་ར་ཡ་ཛྷ/ (མིང)

ཕཎགཥ་ནིའི་རྒྱདྷ་ཆ།
ལྤགཥ།

(ཆོཥ) དྷག་རྩིཥ་

/ནཟ/ (མིང)

(རྫོང) ནགཥ་ཀོ། (ཁ) ཟབྲེར་

སྒྲའི་ཕྲཐ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ལྤགཥ་ཟེཡ་བྲི་ནི་ཐང་།

རཥ་སྫོཡ་ཟླ་ཕཅུ་གཅིག་ན། (ཁ) བྷཚྫོཐ་རཥ་ཟླཛྷ་

ཟབྲེར་སྒྲའི་ཕྲཐ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ནགཥ་ཀོ་ཟེཡ་བྲི་
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ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕཞུགཥ་གཐདྷ་སྟག་ལྤགཥ་

སྤ་ཡྫོ།

སྤ།

ལྷགན་ཅིག་གི་ཥ་ཁཡ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཡ་སྐོཡ་

གཟིག་ལྤགཥ།

/ནཟ/ ༡. (བ)

གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནི།
/ནཟ/ ༢. (ཙྫོཡ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་

ཙྫོ་དྲུག་གི་རྫོང་ཁག (ཁ) སྤ་ཡྫོ་ཕཡ་སྐོཡ་ཙྫོ་དྲུག་ཟདི་

(རྫོང) འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཕའི་སེབྷཥ་ཙྫོཡ་

ལཡ་ན། ཅང་། ལཱིང་གཉིཥ། ཕམདྷ་ཐྫོང་། ཐྫོཥ་
སྟེང་། ཐྫོཥ ་ལཡ་དྲུག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་ལཱི་རྒྱར་

(ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་ཕཕཥ་ནའི་

སྤྱིའི་གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཙྫོཡ་སྣང་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཁ) སྤ་ཐབུགཥ་ཟགབྷ་མི་

སྤ་ཡྫོ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ།

ཟགབྷ། སྤ་ཙིག་མི་ཙིག སྤ་རགན་གའཟ་སི་སི་

སྤ་ཟཁཡ།

/ནང་ཁ/

ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ་ཐང་ན་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་

(མིང) (རྫོང) སྤ་ཙཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཟབྲུག་སྒྲ་ཨིདྷ།
སྤ་ཡྫོ་རྫོང༌།

ཅིག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག
/ན་གྲོ/ (མིང)

སྤ་ཎ་སྤྫོ་ཎྫོ།

སྤ་བྷ།

/ནཟ་བྷ/ (མིང)

ཎྫོ་ཨིདྷ།

སྤ་ཙཡ།

(ཆོཥ) ཤུགན་ཤིང་ཟདྲ་སུ་

(རྫོང) ལྕུག་གུ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་

འྫོཐ་ནའི་ཙཡ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཙཡ་གྱི་

བྷ་ཟདི་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
/ན་རི་ནྫོ་རི/

/ནཟ་ཙ/ (མིང)

ཙྫོཐབྷ་ཐང་བ་རྒྱུ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་བྫོ་ལྷ་ཁག་ཏེག་ཏེ་

ཅིག་ཟཕཐ་ཕའི་ཕཥང་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) ཕཥང་ཤིང་སྤ་
སྤ་རུ་སྤྫོ་རུ།

(རྫོང) ཐབྱིཕཥ་སྙབྷ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་ཥ་ཆ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་སྤ་ཎ་སྤྫོ་

ཟཁར་ཕའི་ཏགན། (ཐཔེ) ང་སྤ་ཏག་ཅིག་ཟཁར་
ཐགོ་ནཥ།

/ན་ཎ་ནྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

ཎང་ཎ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཟཕཡ་ཟབུཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

(རྫོང) སྤ་ཙཡ་གྱིཥ་ཟཁར་

/ནཟ་ཏ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་སྤ་ཡྫོ་

སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཟདི་ཁྲོབྷ་གྱི་ལག་ལཱི་ཡ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) སྤ་གྲོ་སྐྱིཐ་ཆུ་ལྷ་ཁང་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་

སྤ་ཏག

/ན་ཡྫོ་རྫོང/

རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་གཞི་ རིདྷ་ཆེདྷ་སྤུངཥ་རྫོང༌། (ཐཔེ)

(རྫོང) སྤ་ཡྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ནཥ།

(རྫོང) སྤ་

སྲིཐ་ཀྱི་ཟྫོག་རཥ་ཐང་ཕུ་གི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཟཁཡཛྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཕག་ལཱི་སྤ་ཟཁཡ་
སྤ་གྲོ།

/ན་ཡྫོ་ནྫོཥདྷ་ཀློཕ/ (མིང)

ཡྫོ་རྫོང་ཁག་གི་སྤྱི་ཁྱཕ་སྦེ་ཕག་ཞུ་འྫོཐ་ནའི་ སྡེ་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྤ་ཁྱོཐ་ཟཕཐདྷ་ང་རྒྱར་བྷཏྫོ་
ཕཥ་ས་རུ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་

ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་ལྷྫོ་ནུཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ ༥༡

སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) སྤ་ངོ་རིཥ་ལུགཥ་ནཥ་ས་རུ།
/ནཟ/ ༣.

/ན་ཡྫོ/

ཙྫོཐབྷ་ཟདི་ཧ་ལཱི་གིཥ་ཞ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐབྷ་བྷ་སྐབྷ་

སྤ་ཤིང༌།

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཉིབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་

/ན ་ཤི / (མིང)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ས་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཚིགཥ་ཎྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཁོག་སྟྫོང་ཐང། ཕྱིའི་ནགཥ་

ལཡ་ཕཡ་ལ་ག་ཡ་སྤ་རུ་སྤྫོ་རུ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཀོ་སྟུག་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷ་ཤིང་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཥ་ཁ་
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ཐབྷཟ་ཥཡ་སྐྱེ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཤིང་ཟདི་ཁྱིབྷ་ཥཡ་

ཕྱེ་ཐང་ཟཐབྷ་ཚུ་ཆུ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་ཕསྣཐ་ནི་ཐང། ལྫོ་

སྤག་ཤིང༌།

/ན ་ཤི / (མིང)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྫོ་སྤགཥ་ཕསྣཐ་དེ་ཞ་ཐགོ་

སྤག་སྦྱིཥ།

/པཱཕ་སྦྱི/ (མིང)

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
གཝདྷ་ཅིག

རགན་གིཥ་ཕསྣཐ་ནི། (ཁ) སྤགཥ་ཕསྣཐ་

(རྫོང) སྤ་ཤིང་གི་བྲི་སྫོར་

ནཥ།

(རྫོང) རྒྱུ་ཆ་མུ་གིཥ་ཕཞྫོ་

སྤགཥ་ཕྱིཥ།

འྫོཐ་ནའི་རྟཥ་ཏག (ཐཔེ) སྐུ་དྲུང་གི་ཕག་ལཱི་སྤག་

རགན་གི་ཏརཛྷ་ཐང་དྲེག་ན་ཚུ་ཕསྒྲིར་ཏེ་ཟཕག་

སྦྱིཥ་ཅིག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག
སྤགཥ།

/པཱ/ ༡. (མིང)

ནིའི་སྤགཥ་སྒོང། (ཐཔེ) གོ་ར་སྤགཥ་ཕྱིཥ་རྐྱཕ་སྟེ་

(རྫོང) ཕྱེ་ཕསྣཐ་ཕསཐཛྷ་

ཕཝག་ཐགོ།

ཐང་། ལྫོ་ཕསྣཐ་ཕསཐཛྷ། (ཐཔེ) ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

སྤགཥ་ཕྱིཥ་རྐྱཕ།

སྤགཥ་ཕསྣཐ་དེ་ཞ་ཐགོ་ནཥ།
/པཱ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ལ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཎྫོག་

ཐགོ།

སྤགཥ་བྷཡ།

སྤགཥ་ཀྱི་གྲཥ་ཁཡ་མི་ཚུཐ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཐང་ལྫོ་ར་

/ནང་སྒོ/

སྤགཥ་ཕམྫོ།

སྐབྷ་སྤགཥ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག
སྤགཥ་ཀྱི་སྦྲག

(ཐཔེ) ཕྱེ་སྤགཥ་སྒོང་ཅིག་ཕསྣཐ་ཟཕག་ལྫོག

(རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ལྫོ་ར་

(རྫོང) སྤགཥ་

ཕུག་ཐང་སདྷབྷ་ཅུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྤགཥ་
ཀྱི་སྦྲག་ར་ཕུག་བླུགཥ་ཏེ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཕསྒྲིར་ཕསྒྲིརཛྷ། (ཐཔེ) སྤགཥ་དྲིར་ཅིག་ཡྫོ་ཁྱི་ལཱི་

སྤགཥ་ཙྫོགཥ།

བྱིདྷ་འྫོཐ།

/པཱ་སྣེའེ/ (བ)

/པཱ་གི་ཟབྲཟ/ (མིང)

ཕམྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕསྲེ་སྦེ་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རག་ནའི་སྤཡ་རི་སྦུག་ཕཙུགཥ་ཏེ་

སྤགཥ་ཕསྣཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྤགཥ་ཕམྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཕསིར་

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཐང་ལྫོ་ར་

/ནཟདྷ་དྲི/ (མིང)

/པཱ་མྫོ/ ༡. (བ)

ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རིང་སུ་ཅིག་ཕཎྫོག་སྟེ་ཕམྫོ་ནི། (ཁ)

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕསྣཐ་དེ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ།
སྤགཥ་དྲིར།

(རྫོང) སྤགཥ་ཕསྣཐཛྷ་

སྤགཥ་བྷཡ་བླུག་ནི་འྫོཐ།

ཧ་ཝང་རྩིཥན་གིཥ་སྤགཥ་ཀོང་དྷང་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་
སྤགཥ་སྒོང།

/པཱ་བྷ/ (མིང)

ཐ་ས་ཕསྲེ་ནི་གི་བྷཡ། (ཐཔེ) སྤགཥ་ཕསྣཐཛྷ་ཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕསྣཐ་དེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཀོངབྷ། (ཐཔེ)
དེཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཏེ་ཟཕག་ནི། (ཐཔེ) གོ་ར་སྤགཥ་ཕྱིཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་

སྤགཥ། དྷྫོཡ་ལ་སྤགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྒྱུ་བྷ་
/ན་ཀོང/

/ནཕ་ཕྱི/ (བ)

(རྫོང) གོ་ར་གི་ཏརཛྷ་ཚུ་སྤགཥ་དྲིར་གྱིཥ་ཕསྒྲིར་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་སྟེ་ཞ་ནི་ཅིག (ཁ) པག་ལ་

སྤགཥ་ཀོང་།

(རྫོང) གོ་ར་ཐང་

/ནཕ་ཕྱི/ (མིང)

/ན་ཙྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཕྱེ་ཐང་གུ་ཡབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་ཕསྣཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷྫོཡབུ་
ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) སྤགཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)
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ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ཆང་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།
སྤང༌།

/ནང/ ༡. (མིང)

སྤང་དྷང་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཥ་འྫོབྷ་རྐྱཕ་

(རྫོང) ཤིང་ཐང་དྷགཥ་ཙར་

ནའི་ཤུར་ལཱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་སྤང་དྷང་ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ཡི།

མེཐ་ནཡ་རྩྭ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་

/ནང་དྷ་ཎྫོཥདྷ/ ༢. (བ)

ལཱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་རྩེཐབྷྫོ་ཕརྩེཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག
/ནང/ ༢.

ཕ་ཐང་ལྫོཕ་ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཤེཥ་ཕཅུག་ནི། (ཁ)

(མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་ལྗང་ཁུ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་

ལྫོཕ་སྤང་དྷང་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཐཀཡནྫོ་ཐང་སྤང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཡ་ནི་ཟཕཐ་
ཐྫོ།

/ནང/ ༣.

ལྫོཕ་ཟདི་ང་གིཥ་སྤང་དྷང་ཕཎྫོདྷ་ཐ་ཡི།
སྤང་ཏང༌།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟབྲེར་ཕ་མེཐ་ནཡ་

ཏང་བྷཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་དྷང་ལྫོ་ཞ་ཕཡ་ཟགྱོ་

(ཐཔེ) སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཚུ་སྤང་ཐགོ།
/ནང་ཀེ/ (མིང)

ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) སྤང་དྷང་རཥ་པཡ་

སྤང་ཐི།

དྷགཥ་སྐྱེཥ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

སྤང་དྷང་ཟཏྫོདྷ།

(བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་

/ནང་དྷ་ཏྫོཥདྷ/ ༢. (བ)

ཀེ་ཕ་ཕཙུག་ནི་སྦེ་ཁོ་སྤང་ཕརྐོ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ཞིང་ཐང་ཥ་ཟདི་ཚུ་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ལྫོཕ་ཟདི་སྤང་དྷང་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སྤང་སྤྫོཥ།

དྷང་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་སྤང་ཁོག་ཏར་ཥྫོ་ནུག
/ནང་རྒེ་མེ་ཎྫོ/

/ནང་ནྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) ར་ཁཡ་སྐྱེ་ཕའི་རྩྭ་

ཡ་ཎྫོ་སྤུ་ཥྫོག་ཥྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཥང་རཥ་དྷང་

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་

བླུག་ཕཏུཕ་ནའི་སྔོ་སདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་

བྷཏྫོ་ཥའི་སྤང་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་མེ་ཎྫོག་ཅིག

སྤྫོཥ་ཟདི་བྱི་ལི་གིཥ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སྤང་རྒྱདྷ་མེ་ཎྫོག་སྤང་གི་རྒྱདྷ་ཆ་ཨིདྷ།

སྤང་དྷང་ཕཎྫོདྷ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་

ཤེཥ་ནི་ཐང་ས་གོ་ནི། (ཁ) སྤང་དྷང་ཟཏྫོདྷ་ནི/དེཥ།

ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ སྤང་སྦེ་ལཱིཥ་ལཱིཥན། (ཐཔེ) ཞིང་
སྤང་རྒྱདྷ་མེ་ཎྫོག

(བྷ/ཐ) (རྫོང)

བྷ་ཕཏུཕ་ན་ཅིདྷ་སྤང་དྷང་ཟཏྫོདྷ་གེ་མེདྷ་དྷ།

ཟཏཕ་སྟེ་སྤང་སྫོང་ནི། (ཁ) སྤང་ཕརྐོ་ནི/ནུག (ཐཔེ)
/ནང་ཁོ/ (ཁྱཐ)

/ནང་དྷ་ཏྫོཥདྷ/ ༡. (བ)

ཕྱི་ཁཡ་ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) སྤང་དྷང་ཟཏྫོདྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ཕཎཕ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཎྫོག་ཙི་ར་ཥྫོགཥ་ན་རག་ལུདྷ་

སྤང་ཁོག

(མིང) (རྫོང) སྤང་དྷང་རཥ་པཡ་

ལུ་ལ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

སྐྱེཥ་ཁུགན་ཐ་ཀེཡབྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།
/ནང་ཀོ/ (བ)

/ནང་ཐི/

སྫོཐ་མི་གི་བ་ཐི་ལི་རྒྱརབྷྫོ། (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་ལཱི་སྤང་ཐི་

ཁཡ་ ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་
སྤང་ཕརྐོ།

(རྫོང) ཤིང་གི་རིགཥ་ག་

/ནང་ཏང/ (མིང)

ནི་འང་མེཐ་ནཡ་རྩྭ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཏང། (ཐཔེ) སྤང་

སྫོཐ་ནི་ཐང་ཕཝག་ནི། (ཁ) སྡིག་ན་སྤང་ནི/ཐྫོ/དེཥ།
སྤང་སྐྱེཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཥང་

སྤང་བ།

/ནང་ཇ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་

ཐང་བྷ་ཆོག་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཆང་ཐང་ཎབྷ་ཁུའི་

/ནང་དྷ་ཎྫོཥདྷ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནི། (ཁ)

རིགཥ་ཚུ་སྤང་བ་ཨིདྷ།
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/ནང་ཇ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྤང་དྷང་རཥ་པཡ་ཟཁྱབྷཥ་

སྤང་རི།

ཏེ་སྫོཐ་ནའི་བ་རིགཥ། (ཐཔེ) སྤང་བ་ཚུ་གིཥ་རྫོ་
/ནང་བང/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་མེཐ་ནཡ་ག་ཡ་

སྤང་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) སྤང་རི་རྫོགཥ་ཀྱི་

ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་དེཥ།
སྤང་བང༌།

/ནང་རི/ ༡. (མིང)

མེ་ཎྫོག་ལུགཥ་མི་ལུགཥ།

(རྫོང) མི་ཐགེ་ཕ་ཐང་

/ནང་རི/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྤང་ཐང་རི་གཉིཥ་གཅིག་

ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥ་ནའི་ལཱ་བང་ཉེཥ་ཚུ་པཡ་ཕཀོ་ནི་

ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) སྤང་རི་གི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྡིག་སྤང་

སྤང་གལྫོང༌།

ཐང།ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་

བྷཙབྷཥ་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

བང་གི་གདྷཥ་སྟྫོདྷ་མི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཨིདྷ།
སྤང་ཙི།

/ནང་ཙི/ (མིང)

(རྫོང) སྐུཐན་གཞི་ཐཀཡནྫོ་

སྤང་གལྫོང་དྷང་ལཱི་ལཛྷ་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་བྷཏྫོང་ཅི།
སྤང་གལྫོང༌ཕདེ་བྷྫོ།

ཟཏག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་ཙི་གི་གོ་ར་

ཐཀཡནྫོ་གུ་ ཁྲ་གདྷགནྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་ཚུ་

ཚུ་གི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་ཙི་གོ་ཟདི་ཁོ་ལཱི་པྫོག་
/ནང་ཙི ་ཤིང/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་

(བ) (བྷ) (རྫོང) སྤང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

སྤངབྷ།

/ནངབྷ/ (བ)

སྤངཥ།

/ནང/

(བྷ/ཐ) (རྫོང) སྤང་ཐང་ཟདྲ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤང་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) སྤངཥ་ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་
མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ལ་ཐང་ཆང་སྤངཥ་ནུག

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཐང། ཟཐཕ་ལུཕ་ཕ་རཱི་རཱི། རྫོག་བྷ་

སྤཐ།

གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཡ་ཁུ་ཕཙིཡ་ཏེ་ཞ་

སྤབྷ།

ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་རྩི ་ཤིང་གཅིག་

/པེཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) (རྣབྷ) བུ།

/པཱབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སྤ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཥང་དྷང་ལཱི་སྤབྷ་ཟདི་བླུག་སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

འྫོཐདྷ། །ཕ་རྒྱ་ཙབྷ་ཐགོན་མེཐ།།
/ནང་ཞིང/ ༡. (མིང)

/ནངདྷ/

(ཐཔེ) སྡིག་ན་སྤངབྷ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་པཡ་ཤིང་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་

སྤང་ཞིང༌།

སྤངདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྡིག་ན་སྤངདྷ་ཐགེ་ཕ་ཨིདྷ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཏགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་པྫོ་སྐྱེཥ་

སྤང་རྩི ་ཤིང༌།

(རྫོང) སྤང་

ཕདེ་བྷྫོ་ཐགཟ་མི་ཐགཟ།

(རྫོང) སྐུཐན་གཞི་

ནཥ།

/ནང་ལྫོང་རྡེ་བྷྫོ/ (མིང)

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) འཡ་གྱི་སྤང་གལྫོང་

ཟདི་སྐུཐན་ལྷབྷ་ན་གསུབྷ་གྱིཥ་ཟཏགན་ཨིདྷ་ནཥ།
/ནང་ཙི་གོ/ (མིང)

(རྫོང) སྤང་ཐང་གལྫོང་

གཉིཥ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པཡ་གྱི་

གུ་ ཁྲ་གདྷགནྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་ཚུ་ ཕཙུགཥ་ཏེ་

སྤང་ཙི་གོ།

/ནང་ལྫོ/ (མིང)

/པཱབྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཞ་

/པཱབྷ/ ༣. (བ)

ཕཡ་ཕཀོ་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་ཞིང་། (ཐཔེ) སྤང་ཞིང་

པབྷ་ན།

ཚུ་ཙར་བྷ་ལཱི་གྱུཡ་ཥྫོ་ནུག

སྤབྷ་ལུ་ལུ།
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(ཆོཥ) བྷཛེཥ་ན་ཐང་ལུགཥ་ན།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕཏུར་ཕ་ཐང་

/ནབྷ་ལུ་ལུ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སབྷ་ཏར་ཏར་
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སྦེ་ག་ནི་འང་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་ནི་འྫོཐ་མི།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུབྷ་སྤཡ་གང་ཐཕྫོག་ཟཕག་ལྫོག

(ཐཔེ) གྱར་ཁ་ལཱི་རྐངབྷ་གཡུཥ་བྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྤབྷ་ལུ་

ལུ་ཡ་ཏར་བྷྫོ་ནུག
སྤཟྫོ།

སྤཡ་སྤཡ་ཕཙིཡ་ཕཙིཡ།

(ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཟདི་ཐབྷག་མིའི་རག་ན་རཥ་སྤཡ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) སྤཟྫོ་བྷྫོ་ཟཕཐདྷ་

སྤཡ་ཕཙིཡ་ཕཙིཡ་ཡ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

ལུགཥ་ནཥ་ས་རུ།
སྤཡ།

/ནཟ/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པཡ་

(ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕརྟདྷ་ཕཞུགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་གྱར་ཁཡ་

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) འཡ་སེང་ནི།

(ཆོཥ) ནཡབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ནཟ་རི/ (མིང)

(རྫོང) རགན་ཐཕྫོག་སྐྱོཡ་

(ཐཔེ) ཟཚཡཛྷ་སྤཡ་རི་གང་ཐཕྫོག་ཟཕག་ལྫོག

སྤཡ་རི་གང༌།

(མིང) (རྫོང) ནཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་ན་

/ནཟ་རི་གང/ (མིང་)

(རྫོང) རགན་

ཐཕྫོག་སྐྱོཡ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཙཐ་ཅིག (ཁ) ཆུབྷ་སྤཡ་གང་།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་ནཡ་ཅིག་ཕརྙ་ཐགོ་ནཥ།

ཕྱེ་སྤཡ་གང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྱེབྷ་སྤཡ་རི་གང་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་

གཎྫོཡ་བྱིདྷ་ཡི།

དུཥ་ཐང་ཟབྲཥ་བུ་ཕཞང་ངདྷ་ཕལ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

སྤཡ་རི་སྦུག

ཁྱོཐ་དུཥ་ཅི་སྤཡ་ཁ་ག་ཅི་ལཱི་ཕཕཥ་ནུག
/ནཡ་ཁ་རྒེའེ/ (མིང)

/ནཟ་བྷ/ (མིང)

ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཐབྱིཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

དྷགཥ་ཙར་མེ་སྤཡ་ནི་ཟདི་ལབྷཥ་ཟགར་ཨིདྷ།

སྤཡ་ཁ་ཕརྒྱཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ནཡ་བང་ཐང་

སྤཡ་རི།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མེ་ཟཕཡ་

/ནཡ་ཁ/

/ནཟ་ཇང/

ནཥ།

ཕཅུག་ནི། (ཁ) མེ་སྤཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

སྤཡ་ཁ།

སྤཡ་བང༌།

ཟབུབྷ་ཟདི་སྤུངཥ་ཏང་ཁའི་སྤཡ་བྷ་ཟདི་ཡ་ལུགཥ་

རྣབྷ་ཤེཥ་གདྷཥ་གཝདྷ་ཁཡ་སྤྫོ་གཎང་ནི།

/ནཟ/ ༥.

(མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཕུཐ་ཐང་

སྤཡ་བྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གཤིདྷབྷྫོ་གི་

/ནཟ/ ༤.

/ནཟ་ཕུཥ/

ཟདྲ།

སྤཡ་ནི་མི་ཟྫོང།

/ནཟ/ ༣.

སྤཡ་ཕུཐ།
ཟདྲ།

ཐང་ཚུཡ་གའྫོ་ནི། (ཁ) པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

/ནཟ/ ༢.

(རྫོང)

སྤཡ་ཥ་ཐང་ཕཙིཡ་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) ས་རཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

/ནཟྫོ/ (ཙྫོཡ)

/ན་ན་ཙི་ཙི/ (ཁྱཐ)

/ནཟ་རི་ཟབུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) རག་ནའི་

སྤཡ་རི་གི་སྦུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་རག་

(ཆོཥ) ༡. ལི་མེ།

ནའི་སྤཡ་རི་སྦུག་ག་ཅི་འྫོཐན་སྫོ།

༢. ཁོདྷ་ཥ། ༣. དྭ་ལྕགཥ། ༤. ཁེདྷ་གདྷབྷ། ༥.

/ན་རི་སྦུ/ ༢. (མིང་)

(རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཟེཡ་

ཁབྷ་ཆུ། ༦. གིདྷ་རི། ༧. ཟིདྷ་ཤིང། ༨. ཞྫོདྷ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་འཡ་ཅིག་ཕཀར་རཱིང་བྷཡ་

སྤཡ་གང༌།

སྤཡ་རིར།

རླུང་ཕཅཥ་གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱཐ།
/ནཡ་གང/ (མིང)

ཅིག་ཕཀར་རཱིང་ངེ་གི་སྤཡ་རི་སྦུག་ཨིདྷ།

(རྫོང) སྤཡ་རི་གང་ཐང་
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/ན་རི/ (མིང)

(རྫོང) སྟྫོང་རིར་རཥ་ཆུང་
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སུ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་རིར་ཛི། (ཐཔེ) ཏངབྷ་སྤཡ་རིར་

སྤུ་གིཥ་བྷ་ལྕོགཥ།

སྤཡདྷ།

ལྕོགཥ་ན་ཅིདྷ་ཕཝག་ཐགོ།

དྷང་ཕརར་ཕཝག་ནུག
/ནཟདྷ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྤཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

སྤུ་གྱོང་དྲགཥ།

བྷ་སྟེཡ་ཕཡ་ལཱ་ཁག་ཡ་རྐྱཕ་ཅི།
/ནཟཛྷ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) སྤཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

སྤུ་གྲི།

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྐྱ་ཐང་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

སྤུ་ཟགྱིཡ་དྲགཥ།
འྫོཐ།

ཁྱིའི་སྤུ་ཟབཡ་ནུག

སྤུ་རྒོཐ་དྲགཥ།

(རྫོང) ཟཇོདྷ་ཏངཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྤུ་

སྤུ་ཅདྷབྷ།

གཟུགཥ་ཁའི་སྤུ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སྤུ་

སྤུ་ག

(ཟཐཥ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་

/པུ་ཟ/ (མིང)

སྤུ་ཕཎྫོག

སྤུ་སྐྱེ་ནི། (ཁ) སྤུ་སྐྱེཥ་ནུག (ཐཔེ) ལྷ་ན་གི་ཐྫོང་དྷང་
/པུ་ཁ/

/པུ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ)

གྱོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཁབྷ་རྫོག་སི་སི་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

སྤུ་ཁ།

(རྫོང) སྤུ་ཧྲིར་

(རྫོང) སྤུ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ར་ཁ་རཥ་པཡ་གོ་ར་སྤུ་ཅདྷབྷ་མང་མ་ཡ་

ཀྲེག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྱི་ལིའི་སྤུ་ཀྲེག་བྱིདྷ་ཏེ་

སྤུ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག

/པུ་ཟགོཥ་དྲ/ (ཁྱཐ)

རྒོཐ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/པུ་ཀེ/ (བ)

(རྫོང) སྒྱིཐ་ཏག་

དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཕག་གའྫོགན་སྤུ་

ཟགྱིཡ་དྲགཥ་ཟདུག

སྤུ་སྐྱེཥ།

/པུ་སྒི་དྲ/ (ཁྱཐ)

འང་དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྤུ་ཟགྱིཡ་དྲགཥ་

ཟྫོག་གི་སྤུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གོ་ར་གུ་ཡྫོ་

/པུ་ཀྲེའེ/

(རྫོང) སྤུ་ཕཎྫོག་ནིའི་གྱི་ཅུ་རྣྫོཥ་

ཕཏུཕ་ནཥ།

ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཅོ་ཁའི་སྤུ། གཟུགཥ་ཁའི་སྤུ། ཨེ་ཙི་

སྤུ་ཀྲེག

/པུ་གྲི/ (མིང)

ཙ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤུ་གྲི་གིཥ་སྐྱ་ཀྲེག་

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཁཡ་སྐྱེ་ ནི་འྫོཐ་མི་

/པུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྤུ་ངཡ་

ཟཕཐདྷ་སྤུ་གྱོང་དྲགཥ་ཟདུག

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ཐགོ།
/པུ/ ༡. (མིང)

/པུ་གྱོང་དྲ/ (ཁྱཐ)

དྲགཥ་ཟེཡ་ མི་ངཡ་དྲགཥ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཁོ་

ཐང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁ་སྤཡཛྷ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཱི་
སྤུ།

(རྫོང) ཟཕཐ་

བྷ་ཚུགཥན། (ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱིཥ་ཀྱི་སྤུ་གིཥ་བྷ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྤཡདྷ་སྤཡ་བྷ་སྟེཡ་ཕཙིཡདྷ་ཕཙིཡ་
སྤཡཛྷ།

/པུ་གི་བྷ་ཅོ/ (ཁྱཐ)

/པུ་ཎྫོའུ/ (བ)

(ཆོཥ) སྤུ་ཕུཐ་རྫོག

(བྷ་/ཐ) (རྫོང) སྤུ་ཕཝཡ་ནི།

(ཁ) སྤུ་ཕཎྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་སྤུ་

ཕཎྫོག་ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྤུའི་

སྤུ་བྷཐྫོག

ཁ་ཐྫོག (ཁ) དྷྫོཡ་སྤུ་ཁ་གདྷགནྫོ། རྟ་སྤུ་ཁ་ཐཀཡནྫོ།

/པུ་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) སྤུ་ཁ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བྱེ་བྷཐཟ་ཟདི་སྤུ་བྷཐྫོག་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

ཡྫོ་ཁྱི་སྤུ་ཁ་སེཡནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) བའི་སྤུ་ཁ་

སྤུ་རྫོག

ཟདི་ལུགཥ་མི་ལུགཥ།

/པུ་ཟཐྫོ/ (མིང)

(རྫོང) སྤུ་ཕུཐ་རྫོག་ཐང།

འང་དྷ་སྤུ་གྲངཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙཐ་ནའི་ཥ་
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ཁཡ་སྤུ་རྫོག་རུ་རཥ་རྔུར་དྷག་རུ་ཟཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།
སྤུ་དྷ་ཁ།

/པུ་དྷ་ཁ/ (མིང)

སྤུ་ཟིང་ཟི།

(རྫོང) སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ཐང་

ཟགྱོ་ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) གདྷག་དུང་དྷང་ལཱི་ང་ཡ་

ཟདི་ཥ་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།
/པུ་རྣྫོཥདྷ/ (ཁྱཐ)

རྐྱངབྷ་གཅིག་སྤུ་ཟིང་ཟི་ཏར་ཥྫོང་ཡི།

(རྫོང) བ་གི་སྒྲོ་ཐང་སྤུ་

སྤུ་སྙབྷ།

ཚུ་ ལག་རཥ་བྷཡ་གཅིག་གི་ཟྫོག་ལཱི་གཅིག་སྦེ་

སྤུ་གའབྷ།

(རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་

/པུ་བྷ/ (མིང)

སྤུ་བྷ་གཞི།

ནཥ།

སྤུ་གའཟ་བྷའི་ཤིང༌།

(རྫོང) ཁ་ལ་སྤུ་ཅདྷབྷ། (ཐཔེ) ཁ་

ལ་སྤུ་བྷ་ཟདི་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།
/པུ་བྷ་གཞི/ (ཐབྱེ)

/པུ་མབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྷ་ན་སྤྱིཡ་

རགན་རུགན་ཐ་གཟུགཥ་གའཟ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རི་
ཁ་ལཱི་སྤུ་གའཟ་བྷའི་ཤིང་ལུ་ལ་ཡ་སྐྱེཥ་ནུག
སྤུ་རཥ་ཡ།

(རྫོང) ཧ་ཙི་ཐང་དུབྷ་གྲ་

ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ།
སྤུ་རྫོག

ཀྱི་ལཱ་ལཱི་ཟཚྫོར་ཕ་སྤུ་མབྷ་འང་མེཐ།
/པུ་ཙེ/ (མིང)

སྤུ་ཕཝཡ།

(རྫོང) རྩ་རཥ་ཡ་ཟེཡ་

/པུ་རྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྤུའི་བྷགུ་ཎྫོ་རྒྱཕ་ཁཡ་

རྫོག་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རྟ་སྤུ་རྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) སྤུ་གི་སྤྱི་ཎྫོག

/པུ་ཕཝཟ/ (བ)

/པུ་ལུ་ཡ/ (ཐབྱེ)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་སྤུ་རཥ་ཡ་ལཡ་ལཡ་ཅིག་

ཟེཡ་ཉུང་བྷཏཟ་གི་ཙཐ་གཟུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་
སྤུ་རྩེ།

(རྫོང)

མེཐ་ནཡ་སྫོ་ལྡེབྷ་ལྡེ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་གུ་

སྤུ་བྷ་གཞི་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་འང་ཕདེདྷ་ན་ཅིག་
སྤུ་མབྷ།

/པུ་གའཟ་མི་ཤི / (མིང)

ཤིང་སྫོབྷ་ཟཐཕ་ལུཕ་རིང་སུ་སྦེ་གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཐགུདྷ་

ཕཎང་གི་ཐཕང་དུ་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
ཟདུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་ཁའི་སྐྱ་ཟདི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་གའབྷ་ཐགོ་

ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་སྤུ་ཕྲུག་སྟྫོཐ་གོ་ཅིག་ཉོ་
སྤུ་བྷ།

/པུ་གའབྷ/ (བ)

སྤུ་སྙབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྤུ་གའབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཁ་ལ་སྤུ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་
ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

(ཐ) (རྫོང) སྤུ་རིང་ཐུང་

སྙབྷ་ན་ཅིདྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་བྷཏྫོང་ཟྫོང།

ཟདི་སྒྲིགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
/པུ་ཕྲུ/ (མིང)

/པུ་བྷབྷ/ (བ)

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ཁའི་སྤུ་ཚུ་

གཞིཕ་སྟེ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བ་སྤུ་གདྷྫོདྷ་གྱི་སྒྲིགཥ་
སྤུ་ཕྲུག

(རྫོང) ཟདྲྫོགཥ་ནའི་

ཤུགཥ་ཀྱིཥ་གཟུགཥ་ཁའི་ཕ་སྤུ་ཚུ་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ སྤུ་དྷ་ཁའི་ཥ་གདྷཥ་
བ་སྤུ་གདྷྫོདྷ།

/པུ་ཟིང་ཟི/ (ཁྱཐ)

ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྟ་སྤུ་རྫོག་གི་སྒྲིགཥ་མེདྷ་ནཡ་བ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤུ་

སྤུ་གདྷྫོདྷ་གྱི་སྒྲིགཥ་ཐགོ།

ཕཎྫོག་ནི། (ཐཔེ) སྤུ་ཕཝཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་

སྤུ་ཥྫོག་ཥྫོ།

གི་ཁའི་སྤུ་ཕཝཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་

/པུ་ཥྫོ་ཥྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྤུ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཏེ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་གཐྫོང་སྤུ་ཥྫོག་ཥྫོ་སྦེ་ཟདྲྫོག་

བྷཥ།

འང་ཟདྲྫོག་ནཥ།
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སྤུ་ཧྲིག་མི་ཧྲིག

/པུ་ཧྲི་མི་ཧྲི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྤུ་ཟགྱིཡ་

བྱཱཡ་སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ལཱི་གཥྫོར་ཏཕ་ཟབྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྤུ་ཧྲིག་མི་ཧྲིག་
དུབྷ་གྲ་མེདྷ་ནཥ།
སྤུ་ཧྲིར་དྲགཥ།

/པུ་ཧྲི་དྲ/ (ཁྱཐ)

སྤུང་ཙྫོགཥ།

(རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་

སྤུངཥ་ཞིདྷབྷ་དྷ་ཕུར་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་

ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་སྤུང་ཙྫོགཥ་སྫོབྷ་སྦེ་

སྤུ་ཧྲིར་དྲགཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ག་གིཥ་འང་ཐགཟ།
/པུའུ/ (མིང)

སྤུང།

/པུང/ (བ)

ཅིག

ཕུར་དེཥ།

(ཆོཥ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་དྷང་གསེཥ་

སྤུཐ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོདྷ་

ཕཀོ་ཐགོ་ནཥ།

/པུཥ/ ༢. (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(བྷ) (རྫོང) སྤུང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

/པུང་པུངབྷ/ (བ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གོ་གདྷཥ་རཥ་

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྤུང་

སྤུཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ཕི་རྫོ་ཚུ་ང་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་སྤུངཥ་
སྤུངཥབྷ་ཨིདྷ།
སྤུངབྷ།

སྤུངབྷ/ (བ)

/པུཥ/ ༣. (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

/པུང/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) སྤུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁོ་གི་ཁབྷཥ་ཟདི་ཙཡ་གཅིག་སྤུཐ་ཡ་སྤུཐ་ཐགོ་ནཥ།
/པུཥ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤུང་ཐང་ཟདྲ།

སྤུདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

སྤུངཥ་ཏང་ཁ།

/པུང་ཏང་ཁ/ (མིང)

ཐཕང་ཐང་ཁབྷཥ་ཚུ་བྷཡ་

པཕ་ནི། (ཁ) ཁབྷཥ་སྤུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཏཕ་ཤིང་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སྤུངབྷ་ཐ་ཁོ་འང་ཟྫོང་དེཥ།
སྤུངཥ།

གོ་གདྷཥ་བྷཡ་པཕ་ནི།

(ཁ) གོ་གདྷཥ་རཥ་སྤུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་སྤུངདྷ་ང་གིཥ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཟྫོང༌།
སྤུངཥ་སྤུངཥབྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏརཛྷ་

ཟགྱོ་ཕཅུག་ནི། (ཐཔེ) གོ་ར་བྷགུ་རཥ་ཏརཛྷ་སྤུཐ་

ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སྤུང་དེཥ།
/པུངདྷ/ (བ)

/པུཥ/ ༡. (བ)

ཐང་ཤིང་ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཀྲོགཥ་ཏེ་བུཐ་

ནི། (ཐཔེ) གཅིག་ཁཡ་སྤུང་ནི་/ཐྫོ། (ཐཔེ) རྫོ་རཱིག་ཟདི་
སྤུངདྷ།

(རྫོང) ཁཕ་ཞཥ་ཐང་

ཤིང་ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙྫོགཥ་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ) མི་
སྤུག

/པུང་ཙྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་ཕཎགཥ་ནི།

/པུཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་

སྐཕཥ་སྐུཐ་སྦྱེར་སྦྱེརཛྷ་གི་ཕཡ་དྷ་རཥ་པཡ་ པཡ་

(རྫོང) ཟབྲུག་གི་

ཐང་ཚུཡ་ཕརྒྱུ་མིའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) ཏགཥ་ཟཏག་ནིའི་

རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་བང་ལཡ་ཁ་ཐུག་ལཱི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤུདྷ་རྫོག་ཆག་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་

ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ ༧༡ དེ་ཅིག་གི་ཥ་ཁཡ་ཆགཥ་ཏེ་

ཡི།

འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག (ཁ) སྤུངཥ་ཏང་ཁ་ཟདི་ཟབྲུག་གི་

སྤུདྷ་ཆ།

རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་རྙིངབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་ཐགེ་

ལཱི།

ཟདུདྷ་གྲྭ་ཙང་གི་ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཚུ་དྷབྷ་

/པུཥདྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང)

པབྷ་གཅིག་ནའི་ཧ་

(ཁ) དེ་ལཱི་ཧ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་པྫོག་ནའི་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་
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ལཱི་པ་སྤུདྷ་ཐང། ཧའི་གི་སྫོངཥ་རཥ་པྫོག་ནའི་

བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཕྱི་རཥ་ཕཀཕ་ནི། (ཁ) ཡཥ་ཀྱིཥ་ཁ་

ཆ་ ལྔ་འྫོཐ།

སྤུཡ་ཕཝག་ནུག

སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་བྷ་སྤུདྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་སྤུདྷ་
སྤུདྷ་བྷཆེཐ།
སྤུདྷ་དུང༌།

སྤུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྫོ་ཡཥ་ཀྱིཥ་ པྫོཡན་

/པུཥདྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤུདྷ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

/པུའུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་སྨུག་གིཥ་གདྷབྷ་

/པུཥདྷ་དུ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཀྱི་སྤུདྷ་

ཧིང་ཥང་ཥ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཕཀཕ་ནི། (ཁ) ཥ་སྨུག་

ཕཙུགཥ་ཥའི་དུང་ཅུང༌། (ཐཔེ) ལ་ཏགཥ་ཐང་ནང་

སྤུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཥ་སྨུག་

ཏགཥ་ཀྱི་སྤུདྷ་དུང་ཥྫོ་ཥྫོ་འྫོཐ།
སྤུདྷ་ཟླ།

སྤུདྷ་ཤིང༌།

སྤུཡ་ཏེ་ཉིབྷ་ལཡ་ཡ་བྷ་ཕཏུཕ།

/པུཥདྷ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) སྤུདྷ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

/པུཡ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

/པུཥདྷ་ཤི / (མིང) (རྫོང) སག་ཐང་ལྕགཥ་བྱུ་

པུཡ༌གྱི་ཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ།

/པུཡ/ ༤. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) བ་ཕུཡ་ཕཅུག་ནི།

རིརབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གུ་སྤུདྷ་ཕསྒྲིར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྤུཡ་ཁང༌།

/པུཡ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) པུཡ་ཁང་གི་

སྤུཕ།

སྤུཡ་སྒབྷ།

སྤུཡ་ཟགབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) པུཡ་སྒབྷ་གྱི་

སྤུཡ་སྒྲོབྷ།

/པུཡ་ཟགྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) པུཡ་སྒྲོབྷ་གྱི་

སྤུཡ་ཏར།

/པུ་ཐེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

(ཐཔེ) སྤུདྷ་གྱི་སྤུདྷ་ཤིང་ཟདི་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཐགོ།
/པུཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ།

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་

ན་ཚུ་ཕཀཕ་ནི། (ཁ) ལྕགཥ་ལྫོག་སྤུཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

ཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ།

ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་སྤུཕ་ཡདྷ་ཆེ་ནུག

/པུཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གུཡ་སྤྲིངཥ་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཕཟུབྷ་

ཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ།

སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གུཡ་སྤུཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་
རིང་ཥཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གུཡ་སྤུཕ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/པུཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཝཟ་ལཡ་ནི།

ཕསྲེགཥ་ཕསྲེགཥ་ནའི་ཏརཛྷ།

སྤུཡ་སང༌། /པུ་ཟབང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མེ་སང།

(ཁ)

གཝཟ་སྤུཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ར་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་གཝཟ་
ཅིག་སྤུཕ་ཐྫོ།
སྤུཕདྷ།

/པུཕདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

སྤུཕཥ།

སྤུཡ་ཡཥ།

/པུཕ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐགོ་ནཥ།
སྤུཡདྷ།

སྤུཕ་ཐང་ཟདྲ།

/པུཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

སྤུཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་སྤུཡདྷ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

(ཁ) སྤུཕཥ་ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་གུཡ་

འྫོཐ།

སྤུཕཥ་ནུག
སྤུཡ།

/པུ་རུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཁ་རཥ་སྤུཡ་ནིའི་ཁ་

ལ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་གི་སྤུཡ་ཡཥ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཅིག་ཉོ་

སྤུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གུཡ་སྤུཕདྷ་ཏང་ཕདེ་ཥཡ་སྤུཕ་ཐགོ།

ཡྫོ་མེ་དྷང་

སྤུཡཛྷ།

/པུའུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷང་དྷ་བྷ་

/པུའུ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) སྤུཡ་ཕ་ཟེཡ་ཕའི་མིང་

བྷཏཟ་འཡ་ཟདྲེདྷ་ཏེ་ཟབྲི་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་
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ཟདི་ཁ་ལ་རྒྱུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་སྤུཡཛྷ་ཨིདྷ།

རའི་སྤུཥ་ཙཐ། ཥ་གཞིའི་སྤུཥ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་དྷ་ཕཞཟ་ཟདི་ང་གིཥ་སྤུཡ་སྤུཡཛྷ་

/པུཥ་ཚེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཞུདྷ་ཐག (ཁ) ལཱ་གི་སྤུཥ་

སྤུཡ་སྤུཡཛྷ།

/པུ་པུའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྤུཡ་ཐང་ཟདྲ།

མེདྷ།

སྤུཥ།

/པུཥ/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) ཥ་གཞི་ཟདི་སྤུཥ་ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཙཐ། ཟཆཡ་གཞིའི་སྤུཥ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(རྫོང) གོ་ར་ཐང་ལ ྫོག་ཀུ་ཚུ་ཞ་

ཁོང་གི་ཟཆཡ་གཞི་ཟདི་སྤུཥ་ཙཐ་ག་ནི་འང་མིདྷ་

མི་གི་ཟབུན་ཐཀཡནྫོ་རྐངབྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟདུག

སྤུཥ་ཀྱིཥ་གོ་ར་མེཐན་གཎང་ཟྫོང།
/པུཥ/ ༢. (མིང)

སྤེཐ།

(རྫོང) ལུགཥ་ངོ། (ཁ) ཅ་རའི་སྤུཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གོ་ར་རྩང་གུ་རུག་སྟེ་སྤེཐ་ཐ་

ཁང་དྷང་ལཱི་ཕམྫོང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཞྫོང་ཟདི་སྤུཥ་ཝདྷ་སུ་
སྤུཥ་རྐྱཕ།

/པུཥ་ཅཕ/ (བ)

ནུག

/པེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐྫོང་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྤུཥ་

སྫོ་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) སྫོ་ཁ་སྤེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཀྱིཥ་ཞ་ནི། (ཁ) གོ་ར་སྤུཥ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གོ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་ཐྫོང་སྤེཐ་དེ་ཕཝག་ནུག

ར་ཚུ་སདྷ་ཕཎཕ་སྟེ་བྷ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་སྤུཥ་རྐྱཕ་
ཨིདྷ།

སྤུཥ་ཀ།
སྤུཥ་ཁ།

/པུཥ་ཀ/ (མིང)
/པུཥ་ཁ/ (མིང)

སྤེཐ་ཆཥ།

(ཆོཥ) སྤུཥ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ཆཥ་ལུ་ལ་ཡ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ། (ཐཔེ) ཅ་ར་

སྤེཐདྷ།

/པུཥ་ཐཟ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྤུཥ་

སྤེདྷ་ན།

/པེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) རུཥ་གཞཟ་ན་ཥངཥ་

ཐང་ཉིབྷ་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཞཟ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་

/པུཥ་མ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ངར་ཡངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) རུཥ་གཞཟ་སྤེདྷ་ན་ལཱི་ཡིག་ཙང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྤུཥ་མ་སྦེ་ཞ་ཡི། སྤུཥ་མ་

གི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་འྫོཐ།

ཟདུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁོ་ལཱི་སྤུཥ་མ་སྦེ་

སྤེདྷབྷ།

སཕ་བྱིདྷ་ཡི།

/པུཥ་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ངོ། (ཁ)

སྤེཐ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཕདེདྷ་འཡ་སི།

ཟདི་སྤུཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ནུག

སྤུཥ་ཙཐ།

/པེདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྤང་གཥཡན་སྤེཐདྷ་སྤེཐ་ཐགོ་ཕདེདྷ་

ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ལཱ་
སྤུཥ་མ།

/པེ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོང་སྤེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

བྷཁོ་ཕའི་རག་ཆ། (ཐཔེ) རྫོ་ཐྫོང་སྤེཐ་ནའི་སྐཕཥ་སྤེཐ་

ཟདི་སྤུཥ་ཁ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག
སྤུཥ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ།

ལྫོག་ཀུ་ཐང་

གོ་ར་ཚུ་ཧར་གཎང་ནི། (ཁ) ལྫོག་ཀུ་སྤེཐ་

ཙཐ། གོ་རའི་སྤུཥ་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོང་
ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/པེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/པེབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྤེདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རིཥ་གཞཟ་སྤེདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཅ་

སྤེར།
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/པེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

པཡ་ཚུཡ་

ཐ་
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ཕཀྲབྷ་ནི་ཐང་། ཐཡ་ཁྱཕ་གཎང་ནི། (ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་

མི། (ཐཔེ) བྷ་བྷཏྫོང་ན་ཅིདྷ་སྤྫོ་ཎྫོ་གུ་ཟཛེགཥ་ཏེ་ཕལ་

གྲོགཥ་ཡབྷ་ཚུ་མི་སེཡ་ཐབྷངཥ་ལཱི་སྤེར་ནུག

སྤྫོ་ཎྫོ་རིར་རི།

གཝདྷ་ལཱི་སྤེར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཞུང་གི་
སྤེར་རྒྱཕ།

ཐ།

/པེར་ཟགྱཕ/ (མིང) (རྫོང) སྤེར་ཐནྫོདྷ་ཐང་

ཅདྷ་བྷཥ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) སྤྫོ་ཎྫོ་རིར་རི་

ཟགོ་ན་གི་ཕཡ་དྷའི་ཐབྷག་མིའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་

ཐང་རྒྱགཥ་རིར་རི་གཉིཥ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ། (ཐཔེ) ཧ་

གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤེར་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་རཥ་སྤེར་
རྒྱཕ་ཨིདྷ།

སྤེར་ཐནྫོདྷ།

/པེར་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལཱི་ཟདི་སྤྫོ་ཎྫོ་རིར་རི་ཏར་ཥྫོ་ནུག
སྤྫོ་རིར་རི།

ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ་

རིར་རི་སྦེ་ཟདུག

འྫོཐ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤེར་

སྤྫོ་ཡྫོ།

ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཟགྲིབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་རཥ་ཨིདྷ།

གཟུགཥ་ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་ཕཀརཛྷ་ཐ་གའཟ་ནི་འང་

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གཟུགཥ་ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་ལུ་

/པེར་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཐང་ཚིག་ལྷུག་

ལ་ཏྫོདྷ་ནུག

ན་གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་བྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩྫོབྷ་

སྤྫོ་ཡྫོ་ཐཀཡ་ཅུང་།

རིགཥ། (ཐཔེ) སྙདྷ་ངག་གི་རྩྫོབྷ་ཚུ་ཚིགཥ་ཕཅཐ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྤྫོ་ཡྫོ་ཐཀཡ་ཅུང་གི་དྷཐ་ཏྫོཕ་ཆེ་ནུག

/པེའེདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སྤེར་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

སྤྫོ་ཡྫོ་ཐབྷཡ་ཅུངབྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་སྤེརདྷ་ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་སྦེ་སྤེར་ཐགོ།
སྤེར་ཐང་

གཞི་ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྤྫོ་ཡྫོ་ཐབྷཡ་ཅུངབྷ་
ཕཀག་ཏཕཥ་ཀྱི་སདྷ་ཁཕ་ཕཙུགཥ་དེཥ།

ཁྱཕ་ལཱི་ཟབྲུའི་ཥྫོདྷ་རིདྷ་མེཐ་སྦེ་སྤེར་སྤེརཛྷ་ཨིདྷ།

སྤྫོ་ཡྫོ་ཐབྷཡ་ཅདྷབྷ།

/པེཛྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) སྤེར་ཕ་ཟེཡ་ཕའི་མིང་

/ནྫོ་ཡྫོ་རྨཟ་ཅེབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོ་ཡྫོ་

ཐབྷཡ་ཅུངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཏཟ་འཡ་ཟདྲེདྷ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ། (ཐཔེ) སྒོ་དྷྫོཡ་

སྤྫོ་ཕཤུཐ།

རཥ་ཁུངཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་རཥ་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་བྷེ་

/ནྫོ ་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཚུ་ཥ་གོ་གཅིག་རཥ་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་སྐྱེར་ཕཤུཐ་

ར་དྷྫོཡ་གྱི་ཥྫོདྷ་སྤེརཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
སྤྫོ་ཎྫོ།

/ནྫོ་ཡྫོ་རྨཟ་ཅུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) པདྷ་ཏཕཥ་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་མི་སེཡ་ཆ་
སྤེརཛྷ།

/ནྫོ་ཡྫོ་ཀཟ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

ལྷུག་སྤེར་བྷ་སྦེ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ།

/པེ་པེཛྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

/ནྫོ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་ཟཕཡ་

ཟབུཡ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ལ་སྦེ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

སྤེར་བྷ།

སྤེར་སྤེརཛྷ།

/ནྫོ་རིརི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟབུཡ་

ཟབུཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ལཱི་ཨོབྷ་སྤྫོ་

གྱི་ཟྫོག་རཥ་ཐང་སྤེར་རྒྱཕ་ཀྱི་ལག་རཥ་ཟཏྫོཕ་ནི་

སྤེརདྷ།

/ནྫོ་ཎྫོ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

རྐྱཕ་ནི་ཅིག

/ནྫོ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་སྒང་ཎྫོ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་
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(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡ་ནའི་དྷང་ཅ་ར་ཚུ་སྤྫོ་ཕཤུཐ་ཟཕཐ་

སྤྫོགཥ།

སྤྫོ་གཥཡ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ལྫོག

ཐགོ་ནཥ།

/ནྫོ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་

/ནྫོཟ/ ༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྤྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ནིའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ཡྫོར་བྷྫོ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

སྤྫོགཥ་ཕཀོ།

ཁཕ་ཎྫོ་ཐང་བྷཕ་ཎྫོ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་སྦུག་རཥ་ཟབུཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རབྷ་ཁའི་རྫོ་བྷ་ཕདེ་ཁག་ཁ་

ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ལྷ་ཕཥང་

ཟདི་སྤྫོགཥ་ཕཀོ་ཡི།

གཎངབྷ་ཐ་སྤྫོ་གཥཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སྤྫོགདྷ།

མིང་ཏྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

སྤྫོགཥ་སྤྫོགཥན།

ན། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཥ་ཁྲབྷ་དྷང་མིང་ཏྫོ་སྤྫོ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་དེ་

ཨིདྷ།

/ནྫོཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཁེཕ་ཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ)

སྤྫོགན།

ཁེ་སྤྫོགཥ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་གཝདྷ་རཥ་སྤྫོག་

སྤྫོག་

/ནྫོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) སྤྫོག་ན་ཟེཡ་ཕའི་མིང་

བྷཏཟ་འཡ་ཟདྲེདྷ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་

ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཡ་ཕཎང་སྫོཐན་བྷཥ།

རཥ་ཁེཕ་ཥ་སྤྫོགན་ཐ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཟཐེཕ་ཅིག་

/ནྫོཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཎང་ཐགོ།

གཞི་སྫོབྷ་ཅིག་གུ་རཥ་ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕཎྫོག་ནི།

སྤྫོང༌།

(ཁ) རྫོ་སྤྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ལྕགཥ་

སྤྫོངཥ།

ངཡ་ཥག་སྟེ་བག་བྷགུ་རཥ་རྫོ་སྤྫོག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

སྤྫོཕཥ།

ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནི།

/ནྫོང/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སྤང་ཐང་ཟདྲ།
/ནྫོང/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ)

སྤང་ཐང་ཟདྲ།

/ནྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཕཅཟ་

ཚུགཥ་ནའི་བྫོ་སྟྫོཕཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་སྤྫོཕཥ་ས་

གཝདྷ་ཁཡ་གཎང་ནི།

རབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཟཔཡ་ཕ།

/ནྫོཟ/ ༦. (མིང) (ཆོཥ) (རྙིང)

/ནྫོ་ནྫོཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མེ་ཕྱི་ཟདི་ཁོ་གིཥ་སྤྫོགཥ་སྤྫོགཥན་

ཕཙུག་ཐགོ་ནཥ།

/ནྫོཟ/ ༥. (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

སྤྫོག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ནཥ།

ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི། མིང་ཏྫོ་སྤྫོ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་

/ནྫོཟ/ ༤. (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

/ནྫོཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁེཕ་ཥ་སྤྫོགདྷ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་སྤྫོག་ཐགོ་

པཡ་ཚུཡ་སྤྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོཡ་ནི་ཅིག (ཁ) ཁྲབྷ་སྤྫོ་

/ནྫོཟ/ ༣. (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

/ནྫོ་ཀོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྤྫོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཀོ་ནི། (ཁ) སྤྫོགཥ་ཕཀོ་

ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རགན་ཕཤེཐ་ཥའི་ཏགན་

སྤྫོག

༣,༤,༥

ཚུ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག (ཁ) སྤྫོ་གཥཡ་ཟདི་རྒྱུ་ལི་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁཡ་

/ནྫོ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང)

སྤྫོག་གི་ཐྫོདྷ་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྤྫོགཥ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་རག་ནཡ་ཕཤེཐ་དེ་ཕརྡུང་

སྤྫོ་ཥྫོཡ།

/ནྫོཟ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྤྫོཕཥ་ཕཎགཥ།

སྤྫོཥ།

/ནྫོཕ་ཎཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སྤྫོཕཥ་ཟཏྫོཕ་ནི། (ཁ) སྤྫོཕཥ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

787

788
(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་སྤྫོཕཥ་ཕཎགཥ་ཆེ་ནུག

སྤྫོཥ་ཆག་ན་གཅིག་ལཱི་ཏི་རཱི་ལྔ་ཕཅུ་སཕ་བྷཥ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་སྤྫོཕཥ་ཆེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྤྫོཕཥ་ཆེདྷ།

/ནྫོཕ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཕཥ་བྷཏྫོ་ཕ།

སྤྫོཕཥ་བྷཏྫོ།

/ནྫོཕ་ཏྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྤྫོཕཥ་

སྤྫོཥ་རྐང་། /ནྫོཥ་ཀང/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྫོཥ་ཀྱི་ཕུཐ་རྫོག་
སྤྫོཥ་ཐཀཡ། /ནྫོཥ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) ཕཥང་ཐང་སདྷ་ཚུ་

བྷཏྫོ་དྲག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་སྤྫོཕཥ་བྷཏྫོ་ནི་

དྷང་བླུག་ཕཏུཕ་ནའི་སཱ་རའི་ཤིང་གི་ཏང་ཆུ། (ཐཔེ)

ཟདི་གིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་མི་ཐགཟ་ཕཥ།
སྤྫོཕཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ།

སྤྫོཥ་ཐཀཡ་ཟདི་དྲི་ཕཞང་ནྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ནྫོཕ་ཏྫོ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤྫོཕཥ་

སྤྫོཥ་ཐཀཡ་ཤིང༌། /ནྫོཥ་ཀ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཕཥང་

བྷཏྫོ་དྲག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་མི་ཟདི་སྤྫོཕཥ་

རཥ་སྤྫོཥ་ཐཀཡ་གྱི་ཤིང༌། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་ཐཀཡ་ཤིང་

བྷཏྫོ་དྲག་ཅིག་ཟདུག
སྤྫོཕཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ།
ཆེདྷ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།
སྤྫོཕཥ་ཕམྫོང།

ཟདི་ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ནྫོ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྫོཕཥ་ན་

སྤྫོཥ་སྒྲོབྷ། /ནྫོཥ་ཟགྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཟདེགཥ་
ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) སྤྫོཥ་སྒྲོབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྷ་

/ནྫོཕ་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) སབྷ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཕམྫོང་ནི། (ཁ) སྤྫོཕཥ་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

སྤྫོཥ་ཆག /ནྫོཥ་ཆག/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཀྱི་ཆག་ན་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟཐུཥ་མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་སྤྫོཕཥ་

ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་

ཕམྫོང་སྟེ་སཕ་བྷཥ།
སྤྫོཕཥ་ཝདྷ།

ཁང་དྷང་སྤྫོཥ་ཆག་གསུབྷ་ཕུར་ཡི།

སྤྫོཥ་ཆག་ན། /ནྫོཥ་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་རྫོག་ལུ་ལ་

/ནྫོཕ་ཞེདྷ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐནཟ་ཞུབྷ་སྟེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) སྤྫོཕཥ་ཝདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག

གཅིག་ཁཡ་ཕསབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་ཆག་ན་

(ཐཔེ) སྤྫོཕཥ་ཝདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་བྫོ་སཕ་

མི་ཚུགཥ།
སྤྫོཕཥ་ཟེ།

/ནྫོཕ་ཟེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རུ་ལཱི་ཏི་རཱི་ག་དེབྷ་ཡ་ཨིདྷ་དྷ།

སྤྫོཥ་ཕཏེག /ནྫོཥ་ཏེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤྫོཥ་

སྤྫོཕཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

གུ་མེ་སྤཡ་ནི། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་མེ་ཕཏེག་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཞིག

མི་སྤྫོཕཥ་ཟེ་ཚུ་གིཥ་ག་ལཱི་འང་ཟདྲྫོག་མི་ཕཏུཕ།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སྤྫོཥ་ཕཏེག་སྟེ་ཕག་ཟཙར་ཡི།

སྤྫོཥ། /ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕ་ལཱི་སུ་ལཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྤྫོཥ་སྟེགཥ། /ནྫོཥ་ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཕུར་ཥའི་

ཕཥང་གི་རཥ་སྫོཡ་ཚུ་རཥ་བྱུ་རིར་རི་སྦེ་ཕསྒྲིར་ཏེ་

སྟེགཥ། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་སྟེགཥ་གུ་རཥ་དུ་ན་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་མེ་ཕཏེག་སྟེ་དྲིའི་བྷཆོཐ་ན་སྦེ་ཕུར་

སྤྫོཥ་ཏར། /ནྫོཥ་ཐེར/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་མེ་གིཥ་

ནི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་སྤྫོཥ་གཞུང་རྐྱང་། བ་རྒྱུཐ་སྤྫོཥ།

ཟཚིགཥ་ཟཚིགཥ་ནའི་ཏརཛྷ།

ཟུཡ་སྤྫོཥ། གཟིབྷ་སྤྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐབྱེ་ཕ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

སྤྫོཥ་དུང༌། /ནྫོཥ་དུ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཕཙུགཥ་ཥའི་
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སྫོཐ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱུ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་དྷ་

ས།

སྤྫོཥ་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

གམྫོ་ཕྫོ ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་རྫོག་བྷ་ཚུ་གུ་རྫོངཥ་

ཁོང་སྟྫོང་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤྫོཥ་དུང་དྷང་ལཱི་

ཤིང་བྷགུ་རཥ་པཡ་བྷཆོང་ཡི་

བྷཆོང་ཡི་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ ཟཙྫོ་ཕ་

སྤྫོཥ་དུཐ། /ནྫོཥ་དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྫོཥ་བྷགུ་རཥ་

སྫོཐ་སྫོཐ་མིའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ས་ལཱི་ས་ཐཀཡ་ཐང་།

ཟཏྫོདྷ་ནའི་དུ་ན།

ས་ཐབྷཡ། ས་སེཡ། ས་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱེ་

སྤྫོཥ་དྲི། /ནྫོཥ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་བྷགུ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

ཕ་ཚུ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ས་གིཥ་ཤིང་ཟབྲཥ་

ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་དྲི་ཟདི་ཞིབྷ་ཡ་ཞིབྷ་བྷཥ།

ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ཞ་དེཥ།

སྤྫོཥ་བྷཐྫོང༌། /ནྫོཥ་རྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྫོཥ་དུང་ཐང་

ས་ཐཀཡ།

ཟདྲ།

/ཅ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་སྤུ་

བྷཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ས་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སྤྫོཥ་པྫོཡ། /ནྫོཥ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཕུར་ཥའི་སྫོཐ།

ཏྫོག་ས་ཐཀཡ་གྱིཥ་ཞ། སྫོ་ས་ཐབྷཡ་གྱིཥ་ཟདུ།

(ཐཔེ) སྤྫོཥ་པྫོཡ་དྷང་ལཱི་སྤྫོཥ་ཕཏེག་ཕཝག་ནུག

ས་པྫོཥ།

སྤྫོཥ་ཟཛིདྷ། /ནྫོདྷ་རྫི/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཀྱི་ཡ་ཎྫོ་

/ཅ་པྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་གི་

ཤིང་ཏྫོག་ཕཞྫོ་རྣབྷ་པྫོཥ་ཙི་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་སྫོབྷ་སྦེ་

ཕརཕཥ་ཏེ་ཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོང་སྤེཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ས་པྫོཥ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ས་ཐང་

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤྫོཥ་ཟཛིདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ཐྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ས་པྫོཥ ་ཤིང་གུ་ཐྫོབྷ་

ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཅུང་ཅིག་ཟཛེགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

སྤྫོཥ་གཟུང༌། /ནྫོཥ་གཟུང/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཟཛིདྷ་

ས་རྩི།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་གཟུང་ཟདི་ལྗིཐ་འྫོཐན་ཅིག་

/ཅ་ཙི/ (མིང) (རྫོང)

སངབྷ་གི་ཁུག་ལྫོག་ཕཞུཡ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཏག་གུ་ཐབུཡ་ནིའི་རཥ་

ཐགོ་ནཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ས་རྩི་གུ་མེ་ཟཕཡ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

སྤྫོཥ་ཕཞྫོ་ཁང་། /ནྫོཥ་ཕཞྫོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) སྤྫོཥ་ཕཞྫོ་

ས་བྷཏྫོ།

ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཟཕྲུར་ཁང་། (ཐཔེ) སྤྫོཥ་ཕཞྫོ་ཁང་

སྤྱེ་བྷཏྫོ།

དྷང་ལཱི་སྤྫོཥ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག
སྤྫོཥ ་ཤེར།

/ཅ/ (མིང) (རྫོང)

/ཅ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང)
/ཅེ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང)

སྤྱེ་བྷཏྫོ་ཐང་ཟདྲ།

རག་ནའི་ཧབྷ་བྷཐེ་

ཕྫོངབྷ་ཐང་བྷཛུཕ་བྷྫོ་སྤྲིངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཐེ་ཕྫོང་

/ནྫོཥ ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་རཥ་སྦེ་རག་

གི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་རཥ་བྷཛུཕ་བྷྫོའི་སྤྱི་ཎྫོ་ཁཡ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་རྒྱདྷ་ཆ་འང་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་

ཟཇར་ཕའི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཐིག་ཤིང་ཟདི་སྤྱེ་བྷཏྫོ་

ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) བྱི་རཱི་སྤྫོཥ ་ཤེར།

གང་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་བྱི་རཱི་སྤྫོཥ ་ཤེར་སྐེ་ཟཁོཡ་ཅིག་

ས་ཚིར།

ཕཎགཥ་ནི་ཟདུག

/ཅ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ས་རྩི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཏགཥ་ཟཏགན་ཐ་ས་ཚིར་ཐགོ།
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ས་རབྷ་ཤིང་།

/ཅ་རབྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང)

ཤིང་གི་པྫོཡན་

ཟཕཡ་ཏེ་མི་ག་ཡ་སགཥ་སྡུག་ཟཏཕ་དེཥ།

ཐང་ཐ་ན། དེ་རཥ་གྱི་ཅུ་གི་གཡུ་ན་ཟདི་ཚུ་ཕཞྫོ་

སགཥ་སྡུག་ལྫོཡ།

ཕཏུཕ་ནའི་ཤིང་ཁྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་གྱི་ཅུ་

(རྫོང) སགཥ་སྡུག་ཟཏཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྲང་

གཡུ་ན་ཟདི་ས་རབྷ་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་
བྷཥ།

ས་ཏཕ་ཏ།

ཕཝག་རྐྱཕ་ཥཡ་སགཥ་སྡུག་ལྫོཡ་ནི་མེཐན་ཅིག་
ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཅ་ཏཕ་ཏ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་ས་

སགཥ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ས་ཏཕ་ཏ་

རྫོ།

ཟཙབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ས་སིག་སི།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨེཕ་ཕཝག་ནིའི་རྫོ། (ཁ)

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་ལཱི་སགཥ་རྫོ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཀར་

/ཅ་སེཡ/ (མིང) (རྫོང) ས་གི་སྤུ་ཕཀྱག་སེཡནྫོ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ས་སེཡ་ཟདི་ཟབྲུག་

སང༌།

རྒྱར་ཁཕ་དྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཡ་བྷཏྫོང་ནི་མེཐན་

/ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རིག་ན་རྣྫོ་དྲགཥ་ཐང་

གཥར་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་

ཨིདྷ།
སགཥ།

/ཅཱ་ཟཐྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཤིང་ལུཕ་རླུང་བྷ་གིཥ་ཟཐུ་བྷ་ཟཕག་

/ཅ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཏཕ་ཏ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ས་སིག་སི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ས་སེཡ།

སག་རྡུ་ལྫོཡ། བ (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

སེབྷཥ་སང་ནི་ཟདི་གིཥ་ག་ཡ་གིཥ་ཐགཟ་ཕཥ།
སང་ཀ།

/ཅཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/ཅང་ཀ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ག་

ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཐང་ཟཡ་འུཡ་ཟཕཐ་དེ་མང་མ་བྷ་

ནི་འང་མེཐ་མི། (ཁ)

སྐཕཥ་ཅིག་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་སགཥ་ཐྫོ།

མི་ཟྫོང་།

ཆགཥ་ནཡ་བྫོ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧ་རྟག་ཡ་

ཟཏཐ་ནའི་གཅདྷ་གཞདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སང་

སགཥ་སྡུག་ཟཏཕ།

སང་ཁུ།

/ཅང་ཁུ/ (མིང) (ཆོཥ)

སང་ཁྱི།

/ཅང་ཆི/ཅང་ཁི/ (མིང) (རྫོང) ཇོ་ཕཐག་མེཐ་ནཡ་

(ཐཔེ) སང་ཀ་ཐང་ཕྱུགན་གི་ཕཡ་དྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ནི་

ཆགཥ་མི། (ཁ) སགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

སང་ཀུ།

༢. (རྫོང) གཉིཐ་རྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁ་མང་མ་བྷ་

/ཅང་ཀུ/

(མིང) (རྫོང) ཟཔཡཛྷ་ཐང་ཅོག་

ཀུ་གིཥ་ངེ་གི་བ་ཟཐུ་ཟཕག་ཆེ་ནུག

གཉིཐ་དྷང་ཁ་སགཥན་བྷཥ།

/ཅཟ་ཟདུ་ཏཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང)

ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ཟཡ་འུཡ་ཐང་

སང་ཀི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སང་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་མིའི་ཡྫོ་ཁྱི། (ཁ)

ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཚུ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ)སགཥ་སྡུག་ཟཏཕ་

(ཐཔེ) སང་ཁྱི་ཚུ་ཁྲབྷ་ཁ་རཥ་པཡ་སང་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་མེ་
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སྫོཐན་བྷཥ།
སང་ཟཁྱབྷ།

/ཅང་ཆབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

མིག་རྫིབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སདྷ་རྫིབྷ་ཟཇཟ་ཆི་

པཡ་ཚུཡ་

ཆི་ཟདུག

ཕལར་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་སང་ཟཁྱབྷ་ནི་

སདྷ་ཆཕ།

ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།
སང་ཟཁྱབྷཥ།

/ཅང་ཆབྷ/

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐབྷཡ་གཥཐ་ཟཕཐ་ཥཡ་ཕལ་སྟེ་བབྷ་

(བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) སང་

སདྷ་ཆཕ་ལྫོཡ་དེཥ།

ཟཁྱབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སང་ཟཁྱབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

སདྷ་ཟདྲེདྷ།

ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་སང་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།
སང་གྲུང༌།

དྲགཥ། (ཁ)

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་གྱི་
སྐཕཥ་ལཱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ག་ཡ་སདྷ་ཟདྲེདྷ་ནུག
སདྷ་ཕྱེ།

/ཅང་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་གཥར་

དྲགཥ། (ཁ)

བྲི་ནི།

སདྷ་གཟིགཥ།

/ཅང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་མེཐ་ནཡ་ལྷང་

སདྷ།

གཟིགཥ་ལུ་ལ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

/ཅེཐ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

སདྷ་གཟིགཥ་ཐཡ་ཐཔྱང༌།

/ཅེཐ་ཐངོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོ་བཐ་སྤྱིཡ་

ཕཎང་།

/ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

/ཅེདྷ་གི་སེའེ/ (མིང) (རྫོང)

གཟིགཥ་ཐཡ་ཐཔྱང་ལུགཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་རྒྱུ་གོཥ་
ཆེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོ།
སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ།

ཡུར་གོངབྷ་

/ཅེདྷ་རུ་གཟིའི/ (མིང) (ཆོཥ) ཉེ་ཕའི་

སཥ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་སྙིང་རྗེ་ཕུར་དུ་ཕྱིདྷ་

ཟདི་ཚུའི་ཐུགཥ་བྷ་ཐགྱེཥ་ནཡ་མིག་ཁཡ་ཕཀར་

ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཅིག (ཁ) ཟཔགཥ་ན་

འྫོཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ལཱི་ བྷགོདྷ་ནྫོ་སདྷ་ཡཥ་

གིཥ་སདྷ་གྱི་སཥ་ཨིདྷ་ནཥ།
སདྷ་རྫིབྷ།

(མིང)

ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་སྐུ་དྷ་ཕགྲེཥ་ཥྫོང་རཱི་སདྷ་གཥར་

སདྷ་གྱི་སཥ།

/ཅེདྷ་གཟིག་ཐཡ་ཅང/

(རྫོང) ཅོཐ་ནདྷ་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་ཁྲ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་

མིག་ཎྫོ། (ཁ)

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

/ཅེདྷ་གཟིག/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་

ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སདྷ་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་སང་སྫོང་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག
སཐ་ཐངོཥ།

ལྷ་སྐུ་ཚུའི་རི་

བྷགོདྷ་ཁང་དྷང་བྷཛེཥ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་

ཡི་ལྷང་ཡི་ཞ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་
སཐ།

/ཅེདྷ་ཆེ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

བྷྫོ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕྫོའི་ལྷ་ཚུ་གི་སདྷ་ཐབྱེ་སྟེ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སང་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

སང་སྫོང༌།

/ཅེདྷ་ཌེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ་ནི། (ཁ) ལྷ་ཙྫོགཥ་སདྷ་ཟདྲེདྷ་

/ཅང་གྲུང/ (མིང) (ཆོཥ) མི་བྫོ་རིག་གཥར་

སང་དྲགཥ།

/ཅེདྷ་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མིག་ཆུ། (ཐཔེ)

གཟིགཥ་ཟེཡ་འང་ཞུ་སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཅེདྷ་གི་ཟཛིབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མིག་ཎྫོ་གི་
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ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་ཡུར་ལཱི་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་ཡཥ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕསྔར་མི་མྱྫོང་།

སྤྱི་སྒྲ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ག་ཐང་།གང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

གཟིགཥ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་སྡུག་
སདྷ་ཤེར།

སྤྱི་སྒྲ།

/ཅེདྷ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མིག་ཤེར། (ཐཔེ)

ལུགཥ་ཕལཐ་ལྗོདྷ་ཐཕང་རཥ། ཅི་ཇི་སུ་གང་སྤྱི་སྒྲ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སདྷ་ཤེར་ཅིག་ཕཞེཥ་ནི་ཟདུག
ས་སི་སྤྱི་སི།

སྟེ།། ཟེཡ་གསུངཥ་ཏེ་འྫོཐ།

/ཅ་སི་ཅི་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཡ་འུཡ་ཐང་།

སྤྱི་ཐངུར།

ཅབྷ་ཅེབྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་ས་སི་སྤྱི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་
བྷཥ།

སསི་སྤྱིསི།

/ཅཟཥ་ཅིའིཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

སྤྱི།

/ཅིའི/ (མིང) (རྫོང)

ས་སི་སྤྱི་སི་ཐང་

ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྤྱི་སྙོབྷཥ།

སྙོབྷཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་
མི་སེཡ་ག་ཡ་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་སྤྱི་སྙོབྷཥ་སྦེ་གདྷང་ཡི།

གིཥ་བྷབྷ་རཱིཕ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སྤྱི་ཎྫོག

/ཅི་ཆཕ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་ན་ཐང་།

སྤྱི་ལབྷཥ།

ཎྫོག་གུ་བ་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག
སྤྱི་ཎྫོག་སྦུག

ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་ནའི་

སྤྱི་ཐགྲ།

/ཅི་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ཐགྲ་

སྤྱི་སྒེཡ།

/ཅི་ཟགེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཐུདྷ་བྷྫོང་ཐང་ཥྫོ་ཥྫོ་

/ཅི་ཎྫོ་སྦུའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཁ) སྤྱི་ཎྫོག་སྦུག་གི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། སྤྱི་
ཎྫོག་སྦུག་གི་ཥ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་སྤྱི་

ལབྷཥ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་སྤྱི་ལབྷཥ་ལུ་ལ་ཡ་
འྫོཐ།

ཤིང་ཐང་གྱི་ར་ཥྫོགཥ་

ཐཡ་ཤིང་སྤྱི་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཤིང་གི་སྤྱི་

ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

/ཅི་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང)

/ཅི་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ནའི་བྷགུ་ཎྫོ། (ཁ) ཤིང་གི་སྤྱི་ཎྫོག གྱི་ཅུ་སྤྱི་ཎྫོག

ཐབྷངཥ་ལཱི་ཁྱཕ་ན། (ཐཔེ) གཥྫོར་ཡ་ཟདི་སྤྱི་ཁྱཕ་སྦེ་

ལཱ་ཟགདྷ་ཟདི་སྤྱི་ཁྱཕ་ཨིདྷ།

ཁྱཐ་ནཡ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཕང་ཙཐ་སྤྱི་སྙོབྷཥ། གླ་ཆ་སྤྱི་

གཡུཥ་སྒོ་སྤྱིའི་འུཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ག་ཡ་

/ཅི་ཆཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/ཅི་སྙོབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ག་ཡ་ལཱི་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་

ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཐང་སྤྱི་ཎྫོག་སྦུག་

བྱིདྷ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཏི་རཱི།

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཥྫོ་སི་གིཥ་སྤྱི་ཐངུར་

གི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞ་ཆུ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ལཱ་ཟདི་

སྤྱི་ཁྱཕ།

/ཅི་རྔུར/

(ཁ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྤྱི་ཐངུར། ཡིག་ཙང་གི་སྤྱི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སསི་སྤྱིསི་ཕཎང་སྟེ་སྫོཐ་ནི་ཡ་
མིདྷ་ཟདུག

/ཅི་ཟགྲ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་གིཥ་གོ་ཕའི་སྒྲ། (ཁ)

ཎྫོག་སྦུག་གི་མི་ཅིག་ཨིདྷ།
སྤྱི་བྷཐུདྷ།

/ཅི་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་

ཟཆབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྤྱི་བྷཐུདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ། སྤྱི་

ཕྫོ། (ཐཔེ) ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཟདི་སྤྱི་ཐགྲ་ཨིདྷ།

བྷཐུདྷ་གྱི་ལཱ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་
གིཥ་སྤྱི་བྷཐུདྷ་གྱི་བྫོ་ཅིག་སཕ་གེ།
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སྤྱི་ཐྫོདྷ།

/ཅི་ཐྫོཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་གི་ཐྫོདྷ་ཐག

སྐཕཥ་ཀྲོང་གཥཡ་ཐང་། སྤ་ཡྫོ། ཐཡ་ཐཀཡ་

(ཐཔེ) རཥ་ཟགུར་ཟདི་སྤྱི་ཐྫོདྷ་བྷ་གཎྫོགཥ་མི་ཥྫོ་

ཥྫོའི་ཐྫོདྷ་ཐག་མེདྷ།

/ཅི་ཐྫོཥདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

གསུབྷ་ལཱི་བབྷ་ག་ཡ་གི་སྤྱི་ཁྱཕ་སྦེ་ཕསྐོ་ཕཝག་

གདྷང་ཕའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་སྤྱི་བ་རྣབྷ་

ཐཔེ་ཆ་སྤྱི་སྙོབྷཥ་ཀྱི་གོ་

གསུབྷ་ཚུ་ཁག་ཆེ་དྲགཥ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐབུ་བྷའི་སྤྱི་ཐྫོདྷ། ཙཐ་བྷའི་སྤྱི་ཐྫོདྷ་ར་

སྤྱི་བླུག /ཅི་ཀླུ/ (མིང) (རྫོང) གྲྭ་ཙང་གི་ཆཕ་བུབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཐབུ་

ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཆཕ་བླུགན་

བྷའི་སྤྱི་ཐྫོདྷ་གྱི་ཐཔེ་ལཐ་གདྷང་དེཥ།
སྤྱི་ཐྫོདྷ་ཁང༌།

གིཥ་སྤྱི་བླུགཥ་ཟཕག་སྟེ་ཆཕ་དྲང་དེཥ།

/ཅི་ཐྫོཥདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་སྤྱི་རིགཥ་

སྤྱི་བྷ། /ཅི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཕཐག་ཐཕང་

སྣ་ཙྫོགཥ་ཟཕཐ་ཥའི་ཁང་ཁྱིབྷ། (ཁ) སྫོཕ་གྲྭའི་སྤྱི་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ཥ་ཞིང་ཚུ་གདྷཥ་སྐཕཥ་

ཐྫོདྷ་ཁང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ག་

ཅིག་ཡང་ཐཕང་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཞིང་ཟདི་ང་

ཡ་སྤྱི་ཐྫོདྷ་ཁང་དྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཡང་གི་སྤྱི་བྷ་ཨིདྷ།

སྤྱི་དྷྫོཡ། /ཅི་དྷྫོཡ/

སྤྱི་མི། /ཅི་མི/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷངཥ་གམྫོའི་གཞུང་
ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷ་ རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) མི་ཐཕང་

ཟདུ་དྷང་གི་མི་སེཡ་ཐབྷང་གི་ཟཐུཥ་མི། (ཐཔེ) ཝར་

རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ཟབྲུག་གི་སྤྱི་དྷྫོཡ་ཨིདྷ།
སྤྱི་ཕྫོ།

/ཅིཟྫོ/ ༡. (མིང)

ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་སྤྱི་མི་ཚུ་ག་ཡ་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་

(རྫོང) སྤྱི་གཙུག (ཐཔེ) བབྷ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་སྤྱི་ཕྫོ་ལཱི་ཕཀར་ཏེ་སྫོཐ་ཐགོ།

ནུག

བྷགུ་ཎྫོ་འཡ་ལྷྫོང་སྟེ་ཟགྱོ་མིའི་རིགཥ། (ཁ) སྤྱི་ཕྫོ་

ཅོག་ཟཏཐ་ནའི་རིགཥ་ག་ཡ་ལཱི་གོ་ཕཏུཕ་ནའི་མིང་

སྤྱི་ཐནྫོདྷ། /ཅི་ནྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཞུང་ཐང་རྒེཐ་

ག་ཡ་སྤྱི་མིང་ཨིདྷ།

གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་གོ་ཕར་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྤྱི་

ཕྫོགཥ་ཀྱི་སྦུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྤྱི་གཙུག་གུ་སྐྱ་ནཱུ་

སྤྱི་ཕྫོ་གདྷབྷ་ཕསྟདྷ། /ཅིཟྫོ་རྣབྷ་ཏེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

སྤྱི་མིང༌། /ཅི་མིང་/ (མིང) (ཆོཥ) མིང་གཅིག་གིཥ་

གདྷབྷ་ཕསྟདྷ་ཟདི་གམྫོ་ཕྫོ་མི་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།

ཅིག (ཁ) ཤིང་ཐང་། རྟ། བ། མེ་ཎྫོག་ཟེཡ་མི་ཚུ་

ཟྫོག་ལྟེ་ཕ་རཥ་ཕཀཟ་རྒྱ་ཐང་གཥར་ཕསྒྲགཥ་ཚུ་

སྤྱི་གཙུག /ཅི་ཙུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་སྟེང་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྷངཥ་ན་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ལྫོག་ཟེཡ་ཕར་

ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

སཕ་དེཥ།

༢.

(མིང) (ཆོཥ) གོང་ལཱི་ཕཀུཡ་ཕ། (ཐཔེ) མི་

ཐཕང་བྷཆོག་ཟབྲུག་འྫོངཥ་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་གི་ཉིདྷ་ཟླ་

སྤྱི་བྱེ་བྲག /ཅི་ཇེ་དྲག/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱི་ཐང་སྒེཡ།

ཨིདྷ།

སྤྱི་བ། /ཅི་ཀླ/ (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་
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སྤྱི་ཚེཥ། /ཅི་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་འྫོངཥ་

སྤྱི་ཟླ། /ཅི་ཟླ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་འྫོངཥ་ག་

གྲངཥ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྤྱི་ཚེཥ་༣༠ ཨིདྷབྷ་རཥ་

(ཐཔེ) སྤྱི་ཟླ་༦ སྫོཕ་ཕྲུག་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་

ག་ཡ་གིཥ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཚེཥ་

ཡ་གིཥ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཟླཛྷ།

ཐངུར་པྫོགཥ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕཀར་ཐགོན་འྫོཐ།

སྤྱི་ཙྫོགཥ། /ཅི་ཙྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕམག་ཟཐུ་རཥ་

སྤྱི་གཟུགཥ། /ཅི་གཟུ/ (མིང) (ཆོཥ) གཅིག་ཏུ་

གྲུཕ་ནའི་གཞུང་སྐྱོང་ཐང་ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཕསྡུཥ་ནའི་གཟུགཥ།

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་ཐང་ཟཆཡ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་

སྤྱི་ཟྫོག /ཅི་ཟྫོག/ (མིང) (ཆོཥ) རྒེཐ་ཟྫོག་གཅིག་གི་

ནའི་སྐོཡ་རཥ་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་

ཟྫོག་ལཱི་གཡུཥ་སྒོ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ།

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཅཟ་ལབྷཥ་ཚུ་ག་ཡ་སྤྱི་

(ཐཔེ) སྤྱི་ཟྫོག་གི་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་རྐྱཕ་ཥཡ་མི་ལུ་ལ་ཡ་

ཙྫོགཥ་དྷང་རཥ་ཆ་ཟཇོག་གདྷང་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟྫོངཥ་ནུག

སྤྱི་ཙྫོགཥ་རིང་ལཱིགཥ། /ཅི་ཙྫོ་རིང་ལཱིག/ (མིང) (རྫོང)

སྤྱི་གའྫོག /ཅི་གའྫོག/ (མིང) (ཆོཥ) ཐམིགཥ་ཕཥར་

མི་ཐབྷངཥ་སྤྱི་འྫོངཥ་ཀྱི་ཙྫོགཥ་ནཥ་ཏག་ཕཅཐ་

གྱི་གའྫོག་མིདྷ་ནའི་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་གའྫོག (ཐཔེ) སྤྱི་

ནའི་སྲིཐ་སྐྱོང་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་ཡ་

གའྫོག་ལཱི་འང་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཟཕཐ་རཱིང་སྤྱི་ཙྫོགཥ་རིང་ལཱིགཥ་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་ཐགོན་

སྤྱི་རཱིཕ། /ཅི་རཱིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ག་

ཨིདྷ།

ཡ་གཅིག་ཁཡ་རཱིཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་

སྤྱི་བྷཚུངཥ། /ཅི་ཚུང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདྲ་ཕ་ཐང།

ཟདི་ཕཞཟ་ཙང་སྤྱི་རཱིཕ་ཀྱི་ཨིདྷ།

ཅོག་ཟཏཐན། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་

སྤྱི་རྫོ། /ཅི་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་འྫོངཥ་ག་

ག་ཡ་གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

ཡ་གིཥ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རྫོ།

སྤྱི་རཥ། /ཅི་ཟཛེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་

(ཐཔེ) སྤྱི་རྫོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་རྫོ་ལཱི་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་གདྷབྷ་

ཐངོཥ། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་སྤྱི་རཥ་ཟདི་སྒེཡ་གྱིཥ་ཞ་

ཐགུདྷ་ཁཛྷ་བྷ་རྐྱཕ།

ཕ་ཅིདྷ་སྡིག་ན་སྫོབྷ་ཨིདྷ།

སྤྱི་ཥ། /ཅི་གའྫོག/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷངཥ་ག་ཡ་ལཱི་

སྤྱི་ཝར། /ཅི་ཞེར/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོཐ་སྙོབྷཥ་ཎང་ཎ་

ཐཕང་ཕའི་ཥ། (ཁ) དེ་ལཱི་བྷང་གི་ཥཟབྷ་གཞུང་ཥ་

མེདྷ་ནཡ་སེཡ་ཁ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཥ་ཟདི་སྤྱི་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཟདི་སྤྱི་ཥ་དྷང་

ཝར་སྦེ་ཟདུག

རྐྱཕ་ནུག

སྤྱི་ཞིང༌། /ཅི་ཞིང་/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྫོ་ཏྫོག་

སྤྱིཥ། /ཅིཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ནགཥ་

ཕཎཕ་ཥའི་ཥ།

ཀོ་སྫོག་གཎང་ནི། (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་རཥ་ཁོ་གི་
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རྐངབྷ་ག་ཡ་ནགཥ་ཀོ་སྤྱིཥ་ཕཎང་ནུག

ལྡུ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་ཙར་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་

ཁག་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཕཀར་ནི། (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཟདི་གིཥ་

སྤྱིཡ་ཕཎང༌། /ཅིཡ་ཎང/ ༡. (མིང) (རྫོང) འྫོངཥ་

/ཅིཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཉེཥ་ན་ཐང་

སྤྱིདྷབྷ་ཟབཡ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག

ཉེཥ་ན་ག་ཡ་ཁོ་ཡའི་ཆ་ཡྫོགཥ་གུ་སྤྱིཥ་ཐ་ནུག

གྲགཥ་ཐང། ཐུདྷ་བྷྫོང། (ཐཔེ) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཁོ་གིཥ་

སྤྱིཡ། /ཅིག/ (བ) (ཆོཥ) ས་རབྷ་ཅིག་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་

སཕ་མི་ཟདི་འང་ཕདེདྷ་ན་ཅིག་ཟདུག

ཐྫོདྷ།

/ཅིཡ་ཎང/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་བྷཏྫོ་ཐབྷཟ་

སྤྱིཡ་དྷ། /ཅིག/ (བ) (ཆོཥ) བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་མབྷ་ཅིག་

མེཐ་ནའི་ཐབྷངཥ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་ཐྫོདྷ་

སྤྱིདྷ། /ཅིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་གུ་

སྤྱི་ཕསྫོབྷཥ། /ཅི་ཟཐྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) འྫོངཥ་སྫོབྷཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ལཱི་ཟཆཡ་གཞི་ཟདི་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག

ཟབཡ་ནིའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རྩི། (ཐཔེ) གྱང་གི་

(ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ན་དེ་དྷང་མི་གྲངཥ་སྤྱི་སྫོབྷ་རྐྱཕ་རཱིང་

རྫོགཥ་ལཱི་ནཡ་ཟབཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤྱིདྷ་ཐབུཡ་དེཥ།

ཕརྒྱ་མི་རང་ནཥ།

སྤྱིདྷ་ཀྲག་ཀྲ། /ཅིདྷ་ཉག་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇཟ་ཆི་ཆི་

སྤྱིར། /ཅིར་ / (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ས་སྒོཡ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་

ཐང་། སྒཕ་ཅུ་ཀྲག་ཀྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གོ་

གློག་སྐྱོཡ་རྐྱཕ་ཕཏུཕ་ནའི་ཁཡ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་སྦེ་འང་

ཅུང་ཟདི་སྤྱིདྷ་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་གྱོདྷ་ཟྫོངཥ་ནུག

ཕཀཕ་ཕཏུཕ་ནའི་རྩྭ་ཟཐཕ་བྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

སྤྱིདྷ་འར་འར། /ཅིདྷ་ཡེའེ་ཡེ། / (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ལུ་ལ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་སྦེ་སྤྱིར་ཕཀཕ་ནུག

ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྦུག་ལཱི་ངོ་ཙ་སི་སི་ཟགྱོ་ཕའི་

སྤྱིར་ནྫོ། /ཅིར་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱིར་བུ་ཐང་ཟདྲ།

རྣབྷ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཁོ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་སྤྱིདྷ་འར་

སྤྱིར་བུ། /ཅིར་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩ་སྤྱིར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

འར་ཕཞྫོ་ཕཎང་ཡི།

ཕཞྫོ་ཕའི་ཁྱིབྷ་ཆུང་ཀུ།

སྤྱིདྷ་ཟབཡ། /ཅིདྷ་བཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྤྱིཥ་སི་ཕཎྫོག /ཅི་སི་ཎྫོག/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ལཱ་

སྤྱིདྷ་ཐབུཡ་ཏེ་ཕཤེཐ་ཕཅུག་ནི། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཚུ་ག་

ཟཕཐ་ཥའི་གྱར་ཁ་རཥ་ཀྲེབྷ་ཕམྫོང་སྟེ་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་

ཡ་སྤྱིདྷ་ཟབཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཕཡ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) སྤྱིཥ་སི་ཕཎྫོག་ནི་ཟདི་ཁོ་གི་

སྤྱིདྷ་ཐབུཡ། /ཅིབྷ་ཨུཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྤྱིདྷ་ཟབཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གོ་ར་གུ་

པྱེ་ཎ། /ཅེ་ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྤྱིདྷ་ཐབུཡ་དེཥ།

ཚུ་དྷང་ཆུ་ས་ཕསྲེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྷ་སི་སི་སྦེ་ཕསྣཐ་

སྤྱིདྷབྷ་ཟབཡ། /ཅིབྷ་སཡ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་

དེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་

ཟཐཕ་བྷ་ཚུ་གོ་ར་གུ་སྤྱིདྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟབཡ་མིའི་སྫོདྷ་

རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་མི་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ག་ཡ་པྱེ་ཎ་སྫོཡ་
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ཕཅཟ་གཝག་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སྫོཐ་

ནའི་ལདྷ་ཏག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁོ་ཡའི་གཐྫོང་གུ་

སྫོཐ་ཟཇུག /ཅོཥདྷ་རྗུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་

/ཅེ་ཎ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལདྷ་ཏག་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་

ངདྷ་གྱི་ལཱ་ཟདི་སྤངཥ་ཏེ་ཕཝག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ལྷཕཥ་ཀྱི་པྱེ་ཎ་རུག་ཆེ་ནུག

ཐནྫོདྷ་ཞི་ཕ་ལྷ་ཡིཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་བང་ཆུཕ་

པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ། /ཅེ་ཎ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) པྱེ་ཎ་གིཥ་

སེབྷཥ་ཐནའི་སྫོཐ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ལུའུ་ཕཅུའི་

ཁྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་པྫོཡན་ཚུ་ག་ཡ་པྱེ་

ཕཐག་ཉིཐ་ཅིདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕལཐ་གྲྭ་དྷང་སྫོཐ་ཟཇུག་

ཎ་ཁོག་ཁོ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

གི་སྫོཕ་ལཐ་གདྷང་དེཥ།

སྫོ། /ཅོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) ཆང་

སྫོཐ་ཉེཥ། /ཅོཥ་ཉེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཚུར་ཐང་བྷ་བྷཐུདྷ་

ཟཐུང་སྔུ་ནི་ཟདི་ཁོ་ཡའི་གཡུཥ་ཀྱི་སྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནའི་སྫོཐ་ན་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སྫོཐ་ཉེཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

/ཅོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཙྫོགཥ་ཕར།

བྷཥ།

སྫོཥ། /ཅོཥ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་ན། /ཅོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་

སྫོཐ། /ཅོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རག་

གཝག་ཐང་སཕ་ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་ཀྱི་རྣབྷ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་མི་ག་ཟཕྲུར་

ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་ངག་གི་སྫོཐ་ན་ཟདི་གཝདྷ་གྱི་

རིག་ཚུ་སྫོཐ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཇབྷ་

མིག་ཎྫོག་ཁཡ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཐགོ།

ཎྫོང་ཎྫོ་ཨིདྷ།

སྫོཐ་ཚུར། /ཅོཥ་ཚུར/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་

/ཅོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཞ་ནི། (ཐཔེ) བུ་

ཕཅཟ་ཏངཥ། (ཐཔེ) མིའི་སྦུག་ལཱི་སྫོཐ་ཚུར་ཕཞང་

གཞི་ཚུ་གིཥ་པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་སྫོཐ་དེ་སྫོཐན་བྷཥ།

དྲགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྫོཐ་རྒྱུཐ། /ཅོཥ་ཟགུཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུཐ་སྡེ་

སྫོཐ་ཕཞང༌། /ཅོཥ་ཕཞང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་ན་ཕཞང་

ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཕྱི་ལཱིཥ་ངག་གི་བ་ཕ་ཐང་། དྷང་

ནྫོ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ།

སེབྷཥ་ཀྱི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་ཆ་བྷབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་

སྫོཐ་ན་ཕཞང༌ནྫོ། /ཅོཥ་ན་ཕཞང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཐ་

ཅིག (ཁ) ལུགཥ་སཡ་དྷང་རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

ན་ཕཞང་ནྫོ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་སྫོཐ་ན་ཕཞང་

མརྻཎནྟྲ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ནྫོ་ཟདུག

/ཅོཥ་ཟགུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལ་ཞ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

སྫོཐ་ཡུར། /ཅོཥ་ཡུར/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོངཥ་སྫོཐ་ནིའི་

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ག་ཡ་སྫོཐ་རྒྱུཐ་ཨིདྷ་

ཡུར།

བྷཥ།

སྫོཐ་རབྷ། /ཅོཥ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་

སྫོཐ་ངདྷ། /ཅོཥ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་

ཕཅཟ་གཝག (ཐཔེ) སྫོཐ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ན་
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ཅིདྷ་ག་གིཥ་འང་ཐགཟཛྷ་ཨིདྷ།

ཏག་རིང་ཥཡ་གཎང་ནི།

(ཆོཥ) ༡. སྫོཐ་ཏངཥ། ༢. ཟགྱོ་ཏངཥ། ༣.

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་རབྷ་རྣབྷ་ན་ཕཞི། /ཅོཥ་རབྷ་གདྷབྷ་ན་ཕཞི/ (མིང)

སྤྲིངཥ། /ཀྲིང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྤྲིང་གི་ཐྫོདྷ་

ར་ཏངཥ། ༤. རྫོང་ཏངཥ་ཕཅཥ་གྲངཥ་ཕཞི།

སྤྲིང་ཞབྷ། /ཀྲིང་ཞབྷ/ (མིང) (རྫོང) གམང་ཆུའི་བྷགུ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་སྫོཐ་རབྷ་

རཥ་པཡ་ཕརྒར་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་ཙཡ་

རྣབྷ་ན་ཕཞིའི་སང་ཕ་བྱིདྷ་ཐགོ།

གྱི་ཏགན་ཚུ་སྤྲིང་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཞབྷ། (ཐཔེ) གམང་ཆུ་

སྫོཐ་སྫོར། /ཅོཥ་ཥྫོར/ (མིང) (རྫོང) རྫོངཥ་སྫོཐ་

བྷགུ་རཥ་པཡ་སྤྲིང་ཞབྷ་ཅིག་རྐྱཕ་ནུག

ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་ཚུ་གིཥ་ཨེ་བྷ་བྷང་སུ་

སྤྲིང་ཡིག

སྦེ་སྫོཐ་སྫོར་ཅིག་ཟདུག

སྤྲིངཥ།

སྫོཐན་ཕམྫོང༌། /ཅོཥན་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

/ཀྲིང་ཡི/ (མིང)

(ཆོཥ) གཎང་ཡིག

(ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྤྲིང་ཐང་ཟདྲ།

/ཀྲིང/ (བ)

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཡི་གུ་ཅིག་སྤྲིངཥ་ནུག

(རྫོང) ཡང་གིཥ་བྷདྷྫོ་མི་གུ་ཕཀར་ཏེ་གཝདྷ་ལཱི་དྷ་

སྤྲིང་སྤྲིངབྷ།

བྷ་ཕཏུཕ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་སྫོཐན་ཕམྫོང་སྟེ་

/ཀྲིང་ཀྲིབྷ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྱིཕ་

ཐང་ཡཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྤྲིང་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཁ)

ལྫོ་འང་ཞ་བྷ་ཕཏུཕ།

ཟགྱིཕ་སྤྲིང་སྤྲིངབྷ། ཏགན་སྤྲིང་སྤྲིངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ས། /ཀྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ས།

ན། (ཐཔེ) མྫོག་ཕུཡ་གུ་ཟགྱིཕ་སྤྲིང་སྤྲིངབྷ་ཅིག་ཟདུག

ས་ཚིར། /ཀྲ་ཚིར/ (མིང) (ཆོཥ) ས་ཚིར་ཐང་ཟདྲ།

སྤྲིདྷ།

ས་ས་སྫོཥ་སྫོཥ། /ཀྲ་ཀྲ་ཀྲོཥ་ཀྲོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཞི་

/ཀྲིདྷ/ (མིང)

(རྫོང) གདྷབྷ་ཁའི་ཥ་སྨུག (ཁ)

སྤྲིདྷ་ལཱི་སྤྲིདྷ་ཐཀཡནྫོ་ཐང་། སྤྲིདྷ་གདྷགནྫོ། སྤྲིདྷ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་གུ་ཟཐེཕ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཕཎགཥན།

སེཡནྫོ་ཟེཡ་ཁག་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཁཡ་སྤྲིདྷ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རྒྱདྷ་ཆ་ཟདི་ས་ས་སྫོཥ་སྫོཥ་བྷང་ཡ་བྷང་

གྱིཥ་གང་ཚེ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

བྷཥ།

སྤྲིདྷ་ཐཀཡ།

སང་ནྫོ། /ཀྲང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) པྫོ་རྒྱཥ་སང་ཀ།

/ཀྲིང་ཀཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་སྨུག་ཁ་ཐྫོག་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་གི་

སང་བྷྫོ། /ཀྲང་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་སང་ཀ།

དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་སྤྲིདྷ་ཐཀཡ་ལུ་ལ་ཟདུག

སཐ། /ཀྲཥ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

སྤྲིདྷ་ཆཡ།

སྤྲིང༌། /ཀྲིང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡཥ་ཐང་

/ཀྲིང་ཆཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥ་སྨུག་སྤུཡ་འྫོཐ་

ནའི་ཁཡ་ཆཡན་ཞབྷ་ཟིབྷ་སྦེ་ཟཕཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟགྱིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཐཔྱང་ནི།

(ཐཔེ) དྷབྷ་བྱཱཡ་ར་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྤྲིདྷ་ཆཡ་

(ཐཔེ) ཏང་དྷང་ལཱི་ཀོཛྷ་སྤྲིང་སྟེ་ཕརར་ཕཝག་ནུག

རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ་ནཡ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

/ཀྲིང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

སྤྲིདྷ་དྷག
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/ཀྲིདྷ་དྷག/

(མིང) (རྫོང) ཥ་སྨུག་གདྷགནྫོ།
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སྤྲིདྷ་ནགཥ།

(རྫོང) ཀྲང་ཀྲི་སྤུཡ་ནིའི་

/ཀྲིདྷ་ན/ (མིང)

སྤྲུག

ནགཥ་ཀོ་ཙྫོཥ་གཞི་ལྕང་ཁ་ཕཎང་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ།

སྤྲིདྷ་ཕར།

/ཀྲིང་བེ/ (མིང)

སྤྲུགཥ།

སྤྲུར་སྐུ།

མིའི་ཤིང་ཅིག་གི་ རྫོག་བྷ་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་

སྤྲུར་སྐུ་གསུབྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་ཚུ་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་

(རྫོང) སྤྲིདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ)

/ཀྲིང་རི་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ)

བྷཚཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུ་འྫོདྷ་སང་དེཥ།
སྤྲུར་སྐུ་གསུབྷ།

(རྫོང) སྤྲིདྷ་གྱི་

/ཀྲིང་རི་བྷ/ (མིང)

སྤྲུར་ན།

(ཆོཥ) སྤྲིདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ་

ནྫོ་ཆེ་ཟདི་ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཐང་ཨྫོདྷ་
རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟུང་དུ་ཟཇུག་ནའི་སྤྲུར་ན་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཥ་སྨུག་གི་ཕཡ་དྷ་

སྤྲུར་ནའི་སྐུ།

ཐང་སྦུག་དྷ། (ཁ) སྤྲིདྷ་རཱིབྷ་ཟེཡཛྷ་ཐ་གམྫོ་ཕྫོ་ཥ་

སྤྲིདྷ་གསེཕ།

/ཀྲིང་སེཕ/ (མིང)

དྷ།

སྤྲིཥ་བྷ།

/ཀྲི་བྷ/ (མིང)

/ཀྲུཥ་ནའི་ཀུ/ (མིང)

(རྫོང) སྤྲུར་སྐུ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྤྲུར་ནའི་སྐུའི་ཕག་རཥ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཞུ་

སྨུག་གི་ཕཡ་དྷ་ཐང་སྦུག དྷང་དྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་
གོ་ནི་ཨིདྷ།

(རྫོང) ངོ་ཕྫོ་གཅིག་རཥ་

བ་བྷའི་སྤྲུར་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་

སྤྲིདྷ་རིཥ་བྷ་ཅིག་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/ཀྲིང་རཱིབྷ/ (མིང)

/ཀྲུཥ་ན/ (མིང)

རྣབྷ་ན་ལུ་ལ་སྤྲུར་མི། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྤྲུར་ན།

འྫོཐ་ནའི་གོཥ་ཆེདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་གོཥ་ཆེདྷ་
སྤྲིདྷ་རཱིབྷ།

(ཆོཥ) ༡. ཕཞྫོ་

བྷཆོག་གི་སྤྲུར་སྐུ་ཕཅཥ་གྲངཥ་གསུབྷ།

ཅདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གོཥ་ཆེདྷ་ཟདི་སྤྲིདྷ་རིཥ་
སྤྲིདྷ་རིཥ་བྷ།

/ཀྲུཥ་ཀུ་སུབྷ/ (མིང)

ཕྫོའི་སྤྲུར་སྐུ་ཐང་། ༢. སྐྱེ་ཕའི་སྤྲུར་སྐུ། ༣.

རི་བྷྫོ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) གོཥ་ཆེདྷ་སྤྲིདྷ་རིཥ་
ཅདྷབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་

ཕཞྫོ་ཕྫོའི་སྤྲུར་སྐུ་ཐང་།སྐྱེ་ཕའི་སྤྲུར་སྐུ།བྷཆོག་གི་

ཡཥ་ཐཀཡ་གུ་སྤྲིདྷ་རིཥ་རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག
སྤྲིདྷ་རིཥ་ཅདྷབྷ།

/ཀྲུཥ་ཀུ/ (མིང)

སྤྲུར་ནའི་གཟུགཥ་སུ་བྫོདྷ་ནའི་སྐུ། (ཁ) སྤྲུར་སྐུ་ལཱི་

ཐཀཡ་མེའི་ཡཥ་ཐང་གྱོདྷ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་
/ཀྲིང་རི/ (མིང)

(ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྤྲུག་ཐང་

ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གཝདྷ་ཐྫོདྷ་བྷཚཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ནའི་ ཕར་ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) སྤྲིདྷ་ཕར་གྱི་

སྤྲིདྷ་རིཥ།

/ཀྲུག/ (མིང)

ཟདྲ།

(རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་

ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) གོ་ར་ཏརཛྷ་སྤུཐ་ནི་

ཐང། གསིག་ནི།

(ཐཔེ) སྤྲིདྷ་ནགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདི་ཡ་ལྤགཥ་ཀྱིཥ་

ཕཏྫོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཀྲུག/ (བ)

ཡི།

སྤྲུར་ནའི་ཟཁོཡ་རྫོ།

(ཆོཥ) ཥ་སྨུག་གི་ཕཡ་

/ཀྲུཥ་ནའི་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ)

ལྟེ་ཕ་སྤྲུར་ནའི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཟེཡ་རྩ་ཟཁོཡ་ལྔ་ལཱི་
གཥར་ཕའི་ལྟེ་གདྷཥ་ཀྱི་རྩ་ཟཁོཡ།

(ཆོཥ) ཨོ་བྷའི་ཝག (ཁ) ཝྫོའི་

སྤྲུར་ནའི་དྷ་ཏྫོཥ།

སྤྲིཥ་བྷ་ཐང་། ཨོ་བྷའི་སྤྲིཥ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/ཀྲུཥ་ནའི་ཉེདྷ་ཏྫོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ)

བྷཆོག་ཟུང་ཐང་ཟཔགཥ་ནའི་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཕཅུ་
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དྲུག་ཚུ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་ཝར་ཕཞུགཥ་

/ཀྲོ/ ༢. (མིང)

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྤྲུར་ནའི་དྷ་ཏྫོཥ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག
སྤྲུར་ནའི་རྫུ་ཟཕྲུར།

/ཀྲུཥ་ནའི་ཟཛུ་ཁྲུར/ (མིང)

(ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ཧ་རྟག་ཡ་སྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

སྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཆོཥ)

རྣབྷ་ཟགྱུཡ་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྫུ་ཟཕྲུར།

གཎང་ནི།

(ཟཐཥ) (རྫོང) སྤྲུར་

ཙཡ་མི། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་སྦུར་རྫོ་ལཱི་སྤྲུར་སྤྲུརཛྷ་
ཅིག་ཟདུག
སྤྲེའུ།

སྤྲེར།

(ཆོཥ) སྫོཡ་ཟླ་ཕདུདྷ་ན། (ཁ)

(རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་སྫོ་ཕ་བྱུང་ནའི་

/ཀྲོ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་སྫོ་ཕའི་སྣང་

ཕ། (ཁ) སྫོ་བྷཥ་ཕཎྫོདྷ། སྫོ་བྷཥ་ཟཕེར། (ཐཔེ)
ཐ་རིཥ་ལཱ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་སྤང་དྷང་ལཱི་སྫོ་བྷཥ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) སྤྲེར་ཟླ་ལཱི་ཨུ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལཱི་གཥྫོར་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཡི།

ཕཎཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་

/ཀྲོ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཐང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ། (ཁ) སེབྷཥ་སྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོདྷ་ནི་ར་

གཉིཥ་རཥ་སྤྲེར་གྱི་རྫོ། (ཁ) ཞ་བྷྫོ་སྤྲེར་རྫོ་བྷ་ཐང་།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ཧ་རྟག་ཡ་སྫོ་

སྐྱེཥ་ན་སྤྲེར་རྫོ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྤྲེར་རྫོ་ལཱི་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་ཨིདྷ།
/ཀྲོ/ ༡. (བ)

/ཀྲོ་ཀླུ/ (མིང)

སྫོ་བྷཥ།

གསུབྷ་ལཱི་པྫོགན་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཅིག་འང་

སྫོ།

(ཆོཥ) སྫོ་ཕ་ཕཎྫོདྷ་ཥའི་

ཥཡ་བུབྷྫོ་ཅིག་གིཥ་སྫོ་གླུ་ལུ་ལ་ཡ་ཟཐེདྷ་ཡི།

སྤྲེར་ཟླ་ཟདི་སྫོཡ་ཟླ་ཕཞི་ན་ཐང་ལྔ་ན་དྲུག་ན་

/ཀྲེར་རྫོ/

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕ་ཐང་

སྐཕཥ་ཟཐེདྷ་མིའི་ཝཕཥ་ཁྲ། (ཐཔེ) བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་

སཥ་བྷྫོའི་ཐགུང་རྫོ་ཟདི་སྤྲེར་ཨིདྷ།

སྤྲེར་རྫོ།

/ཀྲོ་ཁང/ (མིང)

སྫོ་གླུ།

(ཁ) རྫོ་སྤྲེར། ཐགུང་རྫོ་སྤྲེར་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

/ཀྲེའེ་ཟླ/ (མིང)

སྫོ་ཁང༌།

དྷང་ཟཛུར་སྫོཐ་ནུག

རཥ་ལཱིག་ཐང་བའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྟགཥ་ཅིག

སྤྲེར་ཟླ།

/ཀྲོ་ཀི/ (མིང)

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཡྫོགཥ་ཐགཟ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་སྫོ་ཁང་

(ཆོཥ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

/ཀྲེའེ/ (མིང)

སྫོ་སྐྱིཐ།

ལཱིཥ་ཕདེ་ཕ།

(ཆོཥ) ས་ཐང་ཟདྲ།

/ཀྲེའུ/ (མིང)

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་པཡ་ལ་

/ཀྲོ/ ༤. (བ)

མིདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།
/ཀྲུཥ་ཀྲུཥཛྷ/ (བ)

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཟཕཡ་ནི།

/ཀྲོ/ ༣. (བ)

(ཐཔེ) གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཚུ་གིཥ་སྤྲུར་ནའི་རྫུ་ཟཕྲུར་ཟདྲ་

སྤྲུར་སྤྲུརཛྷ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་རྣབྷ་ན་ཅིག

སྫོ་སྟྫོདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་

/ཀྲོ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཀྱི་ངང་

ལཱི་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་སེཡ་ག་ཡ་སྫོ་སྟྫོདྷ་གྱི་ངང་

ཐགཟ་ནི། (ཁ) སྫོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་

ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཕཅུག་ཐགོ།

བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཟདི་གིཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྫོ་ཡི།

སྫོ་སྣང༌།
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/ཀྲོ་གདྷང/ (མིང)

(རྫོང) ཐགཟ་སྫོ། (ཐཔེ)
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ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་སྫོ་སྣང་ལཡ་ཏེ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནའི་རུ་ཕ་

ཤུཕཥ། (ཐཔེ) སྫོ ་ཤུཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ན་ཅིདྷ་

སྫོ་སྫོབྷ།

སྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ།

འྫོཐ།

/ཀྲོ་ཀྲོབྷ/ (མིང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) རྡིག་རྡིགབྷ། (ཁ)

ཞཥ་སྫོ་སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་དྷང་
/ཀྲོ་ཕེར/ ༡. (བ)

གཅིག་ཁཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག་ཞ་ཕལཐ་ཏྫོ་ཅིག་ཕཎང་
སྦེ་སྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཎང་ཡི།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྐྱིཐ་ནའི་བྷཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

སྫོ་སེབྷཥ།

ཚུ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་རྫོགཥ་ཏེ་ག་ཡ་སྫོ་ཟཕེར་ཐྫོ།
/ཀྲོ་ཕེར/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྐྱིཐ་ནའི་

མེཐ།
སྫོཐ།

རཱི་ཟཏྫོཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་སྫོ་ཟཕེར་དྷང་ཨིདྷ།
/ཀྲོ་ཕ/ (མིང)

(རྫོང) སྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཥ་

/ཀྲོ་ཕ་ཅེདྷ/ (མིང)

སྫོ་རྩེཐ།

/ཀྲོ་ཙེ/

/ཀྲོཥ/ ༢. (བ)

(རྫོང) སྫོ་ཕ་འྫོཐ་མི།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་

སྫོཐ་དེ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ཐྫོ།
/ཀྲོཥ/ ༤. (བ)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ཐགཟ་སྫོ་

(ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཐབྷ་དྲགཥ་སྦེ་

ཕཎག་ནི་ཐང་ཕཅིང་ནི།

ཟབྱུང་ཚུགཥ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། (ཐཔེ)

སྫོཐ་མི།

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོ་ཞཥ་

/ཀྲོཥ་མི/ (མིང)

(རྫོང) སྫོཐ་ན་ནྫོ། (ཁ) ཅ་ར་

སྫོཐ་མི། ཏི་རཱི་སྫོཐ་མི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་

ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞཐ་ཟགྲོ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཕཝག་འྫོཐ།
/ཀྲོ་ཤུཕ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་

ཟགདྷ་ཁུཡ་ཕཀར་ནི། (ཐཔེ) ངེ་གི་ལཱ་ཟདི་ག་ཡ་ཁོ་ལཱི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོ་རྩེཐ་རུ་ཕརྩེ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྫོ ་ཤུཕཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡྫོགཥ་སྫོཐ་

གི་རག་ནཡ་སྫོཐ་ཕཝག་ཡི།
/ཀྲོཥ/ ༣. (བ)

/ཀྲོ་ཟེ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་

ཥཡ་ཕཀར་ནི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ལྡེ་མིག་ཟདི་ཁྱིབྷ་ཙང་

རྩེཐབྷྫོ། (ཐཔེ) ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཐཕངནྫོ་ངརཛྷ་ཥངཥ་
སྫོ་ཞཥ།

/ཀྲོཥ/ ༡. (བ)

པ་བྷ་གིཥ་ཥ་ཞིང་ཚུ་ག་ཡ་བུ་གཞི་ཚུ་ལཱི་སྫོཐ་ཐ་ནུག

སྫོ་ཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཁ་མ་གི་རཥ་རིབྷ་ཟདི་སྫོ་ཕ་
ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

(རྫོང) ཐགཟ་ཕའི་སེབྷཥ།

ལཱི་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) གཝདྷ་ལཱི་སྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཐགཟ་ཕའི་སྤང་དྷང་སྫོ་ཕ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཅི།
སྫོ་ཕ་ཅདྷ།

/ཀྲོ་སེབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) སྫོ་སེབྷཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཐགཟ་སྫོ་ཟབྱུང་ཏཕཥ་

བྷཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཏི་
སྫོ་ཕ།

(རྫོང) ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཀྱི་

བྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ཐང་

ཕཞེཥ་སྒོ་སྫོ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཞ་ཡི།
སྫོ་ཟཕེར།

/ཀྲོ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

ཚུ་ལཱི་ལཱ་གའྫོག་སྫོཐ་མི་ཟདི་གཞུང་ཐང་སྒེཡ་གྱི་

(རྫོང) ཧ་ལཱི་ཕཀག་

རཥ་སྡེ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཏཕཥ་ཐང་དྷཐ་གཞི་མི་ཟབུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པྫོ་བྷཙདྷ་

སྫོཐ་ཏྫོ།

གུ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟགྱིཕ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

/ཀྲོཐ་ཏྫོ/ (མིང)

(རྫོང) སྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོ། (ཐཔེ)

ཏི་རཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་སྫོཐ་ཅི་ག་སྫོཐ་ཏྫོ་དྷང་ལཱི་ཕལ་

800

801
ཐགོ།

སྫོཐ་སྫོཐན།

/ཀྲོཥ་ཀྲོཐན/

རྐྱཕ་ནི།

(མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཙཡ་

སྫོཥ་རྐོ།

ཙཡཛྷ། (ཁ) ཏི་རཱི་སྫོཐ་སྫོཐན། རྒྱུ་དྷྫོཡ་སྫོཐ་སྫོཐན།

སྫོཐ་ཚེཥ།

/ཀྲོཐ་ཚེ/ (མིང)

སྫོཐ་ལུདྷ།

/ཀྲོཥ་ལུདྷ/ (མིང)

གདྷབྷ་རྫོ་ཟླ་ཚེཥ།

ཙྫོགཥ་སྦེ་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་སྟེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་
ལཱི་ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐཀྲོར་ཙགཥ་ཟེཡ་

(རྫོང) སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

འྫོཐ། ཨིདྷ་རཱིང་རྫོང་ཁ་དྷང་སྫོཥ་ཕརྐོ་ཟེཡ་བྲི་སྫོར་
ཅིག་ཐཡ་ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སྫོཥ་རྐོའི་ལཱ་

(རྫོང) པཡ་སྫོཐ་ནི་ཐང་

ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཏི་རཱི་ལུ་ལ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥན་ཨིདྷ།

ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

སྫོཥ་རྐོན།

རྒྱུ་དྷྫོཡ་སྫོཐ་ལུདྷ། ཏི་རཱི་སྫོཐ་ལུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

སྫོཥ།

/ཀྲོཥ/ ༡. (མིང)

སྫོཥ་ཅདྷབྷ།

(རྫོང) སྫོཥ་རྐོ་མི། (ཐཔེ)

/ཀྲོཥ་ཅེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) སྫོཥ་ཕརྐོ་སྟེ་

འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར། (ཁ) གསེཡ་ཀོང་སྫོཥ་ཅདྷབྷ། (ཐཔེ)

(ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྫོ་གི་ཐྫོདྷ་

བྷཆོཐ་ཆ་ཚུ་གི་གྲཥ་ཁཡ་ཐངུར་ཀོང་སྫོཥ་ཅདྷབྷ་ལུ་

ཧང་ ༣ ན་ཐང་ཟདྲ།
/ཀྲོཥ/ ༢. (མིང)

/ཀྲོཥ་ཀོ/ (མིང)

སྫོཥ་རྐོན་ཚུ་ག་ཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་སྫོཐ་ལུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

(རྫོང) གསེཡ་ཐང་།

ཐངུར། ཞངཥ། ལྕགཥ་ཚུ་གུ་བྷཛེཥ་ཆོཥ་བྷ་སྣ་

(ཐཔེ) གླ་ཆ་སྫོཐ་སྫོཐན་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་

ལཱ་ཕཀོར་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཀྲོཥ་ཀོ/ (མིང)

ལ་ཡ་ཟདུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) རྒྱཥ་ཕལཐ་

801

802

༼ཕ༽
པ།

/པ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

པ་གླང༌།

གུ་ཕཅུ་ཕཞི་ན། མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་རཥ་བྷ་ནིང་

ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པ་སྦྲགཥ་ནི་གི་གླང་། (ཁ) ཕ་

ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་སྐྱེ་གདྷཥ་བྷཆུ། བྱེཐ་ན་བྷཆུ། དྷང་

མེདྷ་ཐང་ནུཕ་གླང་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་པ་གླང་སྦེ་ཕཝག་

གི་རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་

སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) པ་གླང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་

སྒྲ་མེཐ། (ཁ) པ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་

ན་ཅིདྷ་ཕྫོའུ་ཅུང་འང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

དྷ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ ཁའི་འ་བྷཆུ་བྷ་

པ་རྒདྷ།

བྷཆུ་གཉིཥ་ ཙཡ་ཅིག་ཕཙུབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

སྦེ་སྟྫོདྷ་ནི་ཟདུག

ཁ་ཕྱེ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་པ་

པ་རྒཥན།

ཟདི་སྡེ་ན་ཕཞི་ནའི་དྷང་རཥ་གཉིཥ་ན་ཨིདྷ།

/པ་རྒེཕ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) པ་ཁཡ་ཐང་

(མིང) (རྫོང) ཧ་ན་རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་ནའི་

ང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་སྫོཐ་ཐྫོ།

ཤིང་སྫོབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
/པ་ཁ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) པྫོ་རྒྱཥ་རྫོ་དྷ་

དུཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་པ་རྒཥན་ཟདི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རི་པ་ཀི་རྫོགཥ་ཀྱི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་
པ་ཁ།

/པ་རྒེཕ/ ༡.

ལ་ཡ་གཎང་ནི་ཟདུག

གི་བུ། །གྱི་ཕཞང་གི་ཤུཕཥ།།
/པ་ཀི་རྫོ/

(རྫོང) པ་རྒཥན་ཐང་ཟདྲ།

རྒཥ་རྒཥན། (ཐཔེ) པ་རྒཥན་ཚུ་གིཥ་ཕལཐ་ཏྫོ་ལུ་

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཧ་ན། (ཐཔེ) པ་ཕཞང་

པ་ཀི་རྫོགཥ།

/པ་རྒེདྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) པ་རྒདྷ་ཟདི་གིཥ་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་སྤུཥ་མ་

རྫོག་འཡ་ཕརྒྱངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུང་

/པ/ ༢.

(རྫོང) ཕ་ཚུ་འུཡཛྷ་ཐ་སྦྲུབྷ་

/པ་ཀླ/ (མིང)

པ་རྒཥ་ན།

(རྫོང) ཡང་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་

/པ་རྒེ་ན/

(མིང) (རྫོང) པ་རྒཥན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) པ་རྒཥ་ན་ཕལ་སྟེ་བུ་གཥྫོ་ཡི།

ཀྱི་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཆུ་པ་ཁ།

པ་རྒྱུཐ།

/པ་རྒུཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

ལཱིངབྷ་པ་ཁ། རི་པ་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆུ་པ་ཁ་

ཆོཥ་ཟཁོཡ་དྷང་ཏཕཥ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་རིབྷ་ན་གམྫོ་ཕྫོཡ་

པ་ཁྱིབྷ།

ཥྫོགཥ་ན།

གཡུཥ་ཙདྷ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག
/པ་ཆིབྷ/ ༡. (མིང)

མི་རྒྱུཐ་ཚུ་སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

ཕཎྫོདྷ་ནའི་རྒྱུཐ་ན། (ཁ) པ་རྒྱུཐ་ཕདེ་བྷཆོག་ར་

(རྫོང) ཧ་ན་ཐང་ཁོ་ཡའི་

/པ་རྒུཥ/ ༢. (མིང)

(ཐཔེ) པ་ཁྱིབྷ་ཟདི་བྷཥ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཡདྷ་ཆི་ནུག
/པ་ཆིབྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཧ་ནའི་རཱིཥ་རྒྱུཐ། (ཐཔེ)

པ་རྒྱུཐ་ཕཞང་དྷ་བུ་རྒྱུཐ་ཕཞང་།

(རྫོང) པ་བྷའི་ཁྱིབྷ།

པ་གཅིག་བྷ་གཅིག

(ཐཔེ) པ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་སྫོཐ་མི་ག་འང་མིདྷ་ཟདུག

/པ་ཅི་བྷ་ཅི/ (མིང)

(རྫོང) ཧ་ན་

ཐང་ཧའི་གཅིག་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་
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པ་གཅིག་བྷ་གཅིག་གི་སྤུདྷ་ཆ་ཨིདྷ།
པ་ཆོཥ།

/པ་ཆོཥ/ ༡. (མིང)

གསུབྷ་ཟདྲིར་ནི། ༡. རྟྫོགཥ་ན་སྒབྷ་ནྫོ་ནའི་

(རྫོང) ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ཀྱི་

ལཱིགཥ། ༢. གཐབྷཥ་ངག་ཡཥ་ཆུང་ནའི་ལཱིགཥ།

བ་བྷ་ཟབྲྫོབྷ་རྒྱར་ཕའི་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་ལཱི་

༣. རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཁོ་ཕྫོའི་ལཱིགཥ། བུ་ཆོཥ་གཡ་ཐིག་

དྲི་ཕ་ཞུ་ཕའི་རདྷ་ཞཕ་རབྷ་ཝར་གཐབྷཥ་ཚུ་ཐང༌།

ཐབངཥ་གསུབྷ་ནི། ༡. གཡ་ཟཆབྷ། ༢. ཐཀྱིར་

ཇོ་ཕྫོ་རྗེའི་བྷཚཐ་རྣབྷ་ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ཐིག་ལུ་ཕཅུ་

ཟཁོཡ། ༣. གཐངཥ་ཐབངཥ།

དྲུག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བ་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ཏཡ་གམྫོ་ཕྫོཡ་
སྟྫོདྷ་ནའི་ཆོཥ།

/པ་ཆོཥ/ ༢. (མིང)

པ་ཇོ།

(རྫོང) པབྷ་ཚུ་གིཥ་བྷཥ་སུ་

ལ་ཡ་འྫོཐ།

པ་ཇོ་སྡིངཥ།

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོ།
/པ་ཆོཥ་བུ་ཆོཥ/ ༡.

/པ་ཇོ་རྡིང/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་རྫོང་རཥ་ནུཕ་བང་ཁ་ཐུག་གི་རི་

ཅིག་གུ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་པ་ཇོ་ཟབྲུག་སྒོབྷ་ཞིག་

(མིང) (ཆོཥ)

ཟབྲྫོབྷ་རྒྱར་ཕའི་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་དྲི་ཕའི་རདྷ་ལཱི་

ནྫོའི་གཐདྷ་ཥ་རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག

ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་ཐནར་ལྡདྷ་ཧ་ཏི་ལ་གིཥ་གསུངཥ་མིའི་

ཞཕ་རྒྱཥ་རབྷ་གྱི་གདྷཐ་རཥ་ཕརྩབྷཥ་ནའི་ཝར་

(ཁ) པ་ཇོ་སྡིངཥ་ཟདི་ ཧེ་བྷ་པ་ཇོ་ཟབྲུག་སྒོབྷ་ཞིག་

གཐབྷཥ་ཐང་། ཇོ་ཕྫོ་རྗེའི་རྣབྷ་ཏཡ་ ཕཀཟ་

ནྫོ་གིཥ་ ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅགཥ་གདྷང་ནའི་ཤུར་ལཱི་

གཐབྷཥ་ཐིག་ལུ་ཕཅུ་དྲུག་གི་བ་རྒྱུཐ་རྣབྷ་ཏཡ་གམྫོ་

ཟབྲུག་གི་རྗེ་བྷཁདྷ་ལ་ཡཕཥ་ཐགུ་ན་རྒྱར་ཕ་ཤཱཀྱ་

ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་པ་ཆོཥ་ཐང༌། ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་ཐང་

རིདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་གཐདྷ་ཥ་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཎཕ་གདྷང་

ཟབྲྫོབྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་ རྔོག་ལུགཥ་ནའི་ཤེཥ་

གདྷངབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) པ་ཇོ་སྡིངཥ་ཀྱི་ཐགོདྷ་ན་

ཡཕ་ཀྱིཥ་དྲི་ཕའི་རདྷ་ལཱི་ ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་ཧ་ཏི་ལ་གིཥ་

ཟདི་གདྷཥ་རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་བྷཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་

གསུངཥ་གདྷང་མིའི་ཟབྲྫོབྷ་སྟྫོདྷ་རྒྱར་ཕའི་ཟབྱུང་

ཅིག་ཨིདྷ།

གདྷཥ་ཀྱི་སྐྱེཥ་ཡཕཥ་རྣབྷ་ཏཡ་ཐང་ ཟབྲྫོབྷ་སྟྫོདྷ་

པ་ཇོ་ཟབྲུག་སྒོབྷ་ཞིག་ནྫོ།

ལཱི་ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་གཎཐ་ཚུར་སྟྫོདྷ་

/པ་ཇོ་ཌུ་རྒོབྷ་ཞིག་ནྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་རྒྱུཐ་ཀྱི་བབྷ་ཐཕྫོདྷ་ཡཥ་དརྨ་

ནའི་ཆོཥ་ལཱི་བུ་ཆོཥ།
/པ་ཆོཥ་བུ་ཆོཥ/ ༢.

(རྫོང) པ་ཇོ་ཟབྲུག་སྒོབྷ་ཞིག་ནྫོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བབྷ་པ་ཇོའི་གཐདྷ་ཥ་ལུ་

ལུདྷ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པ་ཆོཥ་ཟདི་ཕཐག་
པ་ཆོཥ་བུ་ཆོཥ།

/པ་ཇོ/ (མིང)

སེངྒེའི་སྫོཕ་བྷ་དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གསུབྷ་ན་དྷང་

(མིང) (ཆོཥ) པ་ཆོཥ་གཐབྷཥ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་བྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟབྲུག་ན་

ངག་སྫོང་ནྫོ་གསུབྷ་ཐང་། བུ་ཆོཥ་གཡ་ཐིག་

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་སྤེར་གདྷང་མིའི་བབྷ་རྩ་

ཐབངཥ་གསུབྷ། (ཁ) པ་ཆོཥ་གཐབྷཥ་ངག་སྫོང་ནྫོ་

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག (ཁ) པ་ཇོ་ཟབྲུག་སྒོབྷ་ཞིག་ནྫོ་ཟདི་སྤྱི་
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རྫོ་ ༡༡༧༩ ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ། སྤྱི་རྫོ་ ༡༢༡༩ ལཱི་

(ཐཔེ) ཁོང་པ་སྤཐ་གཉིཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་

ནའི་གཐདྷ་ཥ་ལུ ་ལ་ཅིག་ཡ་ཕག་ཕཎཕ་གདྷང་ནའི་

པ་སྤུདྷ།

ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ཏེ་རྟ་བྷགོ་ཐང་པ་ཇོ་སྡིངཥ་ར་ཥྫོགཥ་

སྦེ་བྷཏྫོང་བྷཥ།

ཤུར་བྷཡ་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༢༤༧ ལཱི་གལགཥ་ནུག

ཡ་ཁོ་ཨིདྷ།

གིཥ་ཟགྲོ་ཐྫོདྷ་རྒྱ་ཆེདྷ་ནྫོ་བྷཚཐ་གདྷང་སྟེ་ཐ་ལྫོའི་

པ་ཕྫོགཥ།

ཕཡ་དྷ་འང་ཕག་ཤུར་ལུ་ལ་ཡ་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།
/པ་རྗེ་བུ/ (མིང)

པ་ཐབྷ་ན།

/པ་ཐབྷ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧ་ན་གིཥ་ཟཕཐ་

ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/པ་ཆོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕཥབྷ་སྫོཐ་ཁྱཐ་

པ་བུ།

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ལཱི་སྡེ་ན་ཕྱེཐ་

ནཥ།

པ་བྷ།

བྷཚྫོཐ་པ་སྡེ་དྷང་རྩ་ཚིག་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་གིཥ་པ་བྷ་གཉིཥ་ཀྱི་དྲིདྷ་རདྷ་

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་

ཟཇར་ཐགོན་ཟདི་ག་ནི་ཕ་ཁག་ཆེ།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་ཕའི་

པ་བྷ་གཉེདྷ་ཕཤེཥ།

སྐཕཥ་པ་ཡིག་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུཐ་ནྫོ་ཏི་
/པ་པེ/ (མིང)

/པ་བྷ་རྙེདྷ་ཤེཥ/ (མིང)

(རྫོང)

པབྷ་ཐང་། གཉེདྷ་གྲོགཥ། གྲོགཥ་བྷཚཟ་ཕཤེཥ་

པ་ན་ཟདི་ལྷག་ཙཡ་ཡི།
པ་སྤཐ།

(རྫོང) ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་

སྟེ་དྲིདྷ་ཆེ་ཕའི་ཧའི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་སྫོར་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/པ་ན/ (མིང)

/པ་བྷ/ (མིང)

ཏཕཥ་མིའི་ཧ་ན་ཐང་། ཟླཛྷ་ཐགུ་པྫོཛྷ་དྷང་ཟཕག་

སྫོཐ། (ཐཔེ) པ་དྷྫོཡ་ཚུ་བུ་གཞི་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་
པ་ན།

(རྫོང) ཧ་ན་ཐང་བུ་གི་མིང་

བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་ཕའི་སྒོ་རཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

(རྫོང) པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

/པ་དྷྫོཡ/ (མིང)

/པ་བུ/ (མིང)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ངོ་མི་ཤེཥ་

ཐང་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ་ནའི་གྲཥ་རཥ་ཕཞི་ན། (ཐཔེ) ཚིག་
པ་དྷྫོཡ།

(རྫོང) ཧ་ནའི་ཁ་ཐུག་རཥ་པྫོག་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པ་བུ་

ཐབྷ་ནའི་བུ་རྒྱུཐ་ཚུ་ལཱི་བྫོ་གཎཐ་ཚུགཥ།
/པ་རྡེ/ (མིང)

(རྫོང) པ་ཁཡ་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་སྤུདྷ་ཆ་ཐངགཉེདྷ་ཉེཛྷ།

དུ་ཟཔགཥ་ནའི་ཧ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པ་
པ་སྡེ།

/པ་ཆོ/ ༡. (ཐབྱེ)

(ཐཔེ) པ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལཱིང་ན་དྷང་མི་ལུ་ལ་གཞི་ཆགཥ་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཤུར་རཥ་བུ་གིཥ་འང་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་
སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(རྫོང) ཧ་ན་གི་སྤུདྷ་ཆ་ལཱི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ནའི་པ་སྤུདྷ་ཆུང་ལཥ
ྫོ ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་བབྷ་པ་ཇོའི་ཕརྒྱུཐ་ན་ཚུ་

པ་རྗེཥ་བུ།

/པ་པུཥདྷ/ (མིང)

གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་

(རྫོང) ཧ་ན་ཐང་བུ་གཉིཥ་ཀྱི་

གི་པ་བྷ་གཉེདྷ་ཕཤེཥ་ཚུ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་

མིང་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཁོང་པ་སྤཐ་

ཐགོ།

གཉིཥ། ང་ཕཅཥ་པ་སྤཐ་གཉིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

པ་མིང༌།
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/པ་མིང/ (མིང)

(རྫོང) ཧ་ནའི་མིང། (ཐཔེ)
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པ་མིང་བུ་ལཱི་ཕཎགཥ་སྫོར་འང་ལུ་ལ་འྫོཐ།
པ་མེཥ།

/པ་མེ/ (མིང)

པ་ཡཕཥ་བུ་ཡཕཥ།

(རྫོང) ཧ་ན་ཐང་ཧ་རྒཥ་

རྒྱུཐ་བུ་རྒྱུཐ་ཐང། མི་ཡཕཥ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་པ་

པ་འཡ།

མེཥ་ཀྱི་རིགཥ་རཱིཥ་ཟདི་ཕཞང་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་
བྷཥ།

པ་ཙདྷ།

/པ་ཚེདྷ/ (མིང)

པ་ཙཕ།

/པ་ཙཕ/

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(རྫོང) ཡང་གི་ཧ་ནའི་ཁོངཥ་

པ་རི།

པ་རིགཥ།

/པ་ཞིང/ (མིང)

པ་ཡྫོར།

(ཆོཥ) པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ་ཐང་ཟདྲ།
(རྫོང) པ་བྷ་གིཥ་ཕསྒྲུཕཥ་

/པ་གཞི/ (མིང)

པ་ཡྫོར་གྱི་སེབྷཥ།
པ་ཡྫོར་ཏུ་ཕྱིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་པ་གཞིཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཙྫོ་
པ་ཕཞང༌།

/པ་ཕཞང/ (མིང)

སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ།

/པ་ཡྫོཥར་གི་སེབྷ/ (མིང)

/པ་ཡྫོཥར་ཏུ་ཆིདྷ/ (བ)

པ་ཡྫོར་ཏུ་ཕྱིདྷ་ན།

(རྫོང) འཡ་ཡཕཥ་ཀྱི་

(ཆོཥ)

(ཟཐཥ) (ཆོཥ)

/པ་ཡྫོཥར་ཏུ་ཆིདྷ་ན/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ)

རྒྱ་བྷཙྫོའི་པ་ཁ་ཐང་ ཆུའི་པཡ་ཁ། ཟཇིག་རྟེདྷ་ཕྱི་
བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ཥྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

པ་ཕཞང་གི་བུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/པ་ཡུར/ (མིང)

(ཆོཥ) གཝདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ།

རྒྱ་བྷཙྫོའི་པ་ཁ་ཐང་ཆུའི་པ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནི།

ཕཥབྷ་སྫོཐ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཧ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་
པ་ཡུར།

(ཆོཥ) ཚེ་

པཡ་རྫོགཥ་བྷའི་མིའི་སེབྷཥ།

མེཥ་ཕསྒང་རཥ་ཡ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གཞི་ཐང་ཁྱིབྷ་ར་
ཕ་སྐྱོང་སྫོཐ་ནུག

/པ་ཡྫོཥར་གི་ཐྫོདྷ/ ༡. (མིང)

/པ་ཡྫོཥར་གི་ཐྫོདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོའི་པ་

(ཆོཥ) པ་ཁཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) གཝདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕྱི་བྷའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་པ་ཞིང་ཁཡ་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ཧ་ན་གི་རྒྱུཐ་ན།

/པ་ཡྫོཥར/ ༡. (མིང)

པ་ཡྫོར་གྱི་ཐྫོདྷ།

ཏེ་ཕཝག་འྫོཐ་ནའི་ཕཞཟ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ།
པ་གཞིཥ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་པ་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

/པ་རིག/ (མིང)

/པ་ཡྫོཥར/ ༢. (མིང)

/པ་ཛྷང/ (མིང)

པ་ཞིང༌།

/པ་རི/ (མིང)

ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཕག་མི་ཅིག (ཐཔེ) པ་ཙཕ་བུ་གིཥ་ལྕོགཥན་ཅིག་
པ་ཛྷང༌།

(རྫོང) ཧ་ན་གྱོངཥ་ནའི་

རི། (ཐཔེ) པ་རི་ལཱི་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་ན་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

/པ་འཡ/ (མིང)

ཤུར་ལཱི་ཧའི་གིཥ་གྲོགཥ་གཥཡན་ཟཙྫོར་མི་ཟདི་

རཥ་ཀྱི་ཉེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ངེཐ་ཀྱི་པ་ཙདྷ་
པྫོགན་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) པ་

/པ་ཡཕ་བུ་ཡཕ/ (མིང)

/པ་ཡྫོཥར་ཏུ་ཆིདྷ་ན/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཡང་གི་པ་མེཥ་ཚུ་

པ་ཡྫོར་གདྷྫོདྷ།

/པ་ཡྫོཥར་རྣྫོཥདྷ/ (བ)

རྫོགཥབྷ་གཝདྷ་ཨེཕ་ནི།

(ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་རྣབྷ་ཐག་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་

པ་ཡྫོར་གདྷྫོདྷ་ན།

ཅིདྷ་ཡང་གི་པ་ཡུར་སྤང་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ན།
(ཐ) (ཆོཥ) པཡ་

/པ་ཡྫོཥར་རྣྫོཥདྷ་ན/ (བ)

(ཐ) (ཆོཥ)

གཟི་ཕརྗིཐ་ཚུ་གིཥ་པཡ་རྫོགཥབྷ་ཨེཕ་ཚུགཥ་ནི།
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པ་ཡྫོར་དྷྫོདྷ།

/པ་ཡྫོཥར་རྣྫོཥདྷ/ (བ)

ཡྫོར་གདྷྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།
པ་ཡྫོར་བྷདྷདྷ།

(སྐུར) (ཆོཥ) པ་

/པ་ཡྫོཥར་རྣེཥདྷ་ན/ (བ)

ཏྫོག་རཥ་འང་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།
པག

ནི། ༡.བྱི་ཕ། ༢.གླང་། ༣.སྟག ༤.ཟྫོཥ། ༥.ཟབྲུག

/པ་ཡྫོཥར་ཤེག་ན/ ༡. (བ)

༦.སྦྲུར། ༧.རྟ། ༨.ལཱིག ༩.སྤྲེར། ༡༠.བ། ༡༡.ཁྱི།

(ཟཐཥ)

(ཆོཥ) ཡུར་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་ཟབྫོདྷ་ནི།

པ་ཡྫོར་གཤེགཥ་ན།

/པ་ཡྫོཥར་ཤེག་ན/ ༡. (མིང)

༡༢.པག (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་རྟགཥ་པག་ཨིདྷ་ནཥ།
(ཆོཥ)

/པཟ/ ༢. (མིང)

ཡུར་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་ཥྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ།
/པ་རབྷ/ (མིང)

ལཛྷ་ཐ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་པག་བྷ་ཕཅཐ།

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

པག་གཅཐ།

ས་ཀྲག་འྫོཐ་ནའི་གཏེཡ་གྱི་རྫོ་ཅིག (ཁ) དེ་གིཥ་ཅ་

པག་ཕཅཐ།

(ཐཔེ) པ་རབྷ་ཟདི་ཉོ་ཕ་ཅིདྷ་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་ཨིདྷ།

/པ་ཥྫོཥདྷ/ (མིང)

པགན།

ཅདྷ་ཅིག (ཁ) པགན་ལཱི་གཡུཥ་པག་ཐང། རྒྱ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་གི་ཥྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

པག རི་པག ཁྱུ་པག རྐྱང་པག་ཟེཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རིགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་པ་ཥྫོདྷ་
/པ་ཥྫོཥདྷ་ཁཕ/ (མིང)

(རྫོང) ལྷ་ན་རིངབྷྫོ་ཐང་བྷཇུག་

ཐང་སྤུ་ཚུ་ཙ་ཧྫོག་ཧྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

གའག་ པགན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་པ་རིགཥ་

པ་ཥྫོདྷ་ཁཕ།

/པན/ (མིང)

བྷ་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ལག་ཀོ་ཁའི་ཟེཛྷ་

(རྫོང) རྟ་ཐང་དྷྫོཡ། ལཱིག

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) པག་

རཥ་པག་ཕཅཐ་དེ་ཕཞུག་ནུག

ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པ་ཤུར་བུ་ཐང་གའག་ཤུར་
པ་ཥྫོདྷ།

/པཟ་ཅེ/ (བ)

གཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་གིཥ་ཁ་ལ་ཕརྐྱངཥ་ཞིབྷ་

(རྫོང) ཧ་ན་མེཐ་ནའི་ཤུར་

ཀོཛྷ།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) གཐྫོང་

ངེ་གི་གཐྫོང་ཁ་རཥ་མི་ཅིག་གིཥ་པག་གཅཐ་ཐྫོ།

ནི་ཚུ་ཟཕཐ་ཚུགཥན།

/པ་ཤུཥ/ (མིང)

/པཟ་ཅེ/ (བ)

ཁ་རཥ་ཥ་གོ་ཕཀག་སྟེ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ)

ཐངོཥ་ས་ཀྲག་གི་རིགཥ་ཚུ་ཕཎྫོག་ནི་ཐང་ཐྫོང་སྤེཐ་

པ་ཤུར།

(རྫོང) གཐྫོང་ཁ་རཥ་ཥ་གོ་ཕཀག་

སྟེ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གློག་ཕརྙདྷ་

(ཆོཥ) བྷཏཡ་ཁྱོར་ན།

/པ་ཡྫོཥར་ཤེག་ན/ ༢. (མིང)

པ་རབྷ།

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

གྲཥ་རཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ན། (ཁ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

(ཟཐཥ) (ཆོཥ)

པ་ཡྫོར་གདྷྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།
པ་ཡྫོར་གཤེགཥ།

/པག/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་པགན་གི་ལྫོ་བྱིདྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

པག་གྲུ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

(རྫོང) པ་ངོ་ཕྫོ་

/པག་གྲུ་ཀཱ་རྒུཥ/ (མིང)

(རྫོང)

ཆོཥ་རྗེ་དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེའི་ཝར་སྫོཕ་པག་གྲུ་རྫོ་རྗེ་

མེཐ་རཱིང་པ་རིགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག་གི་ཥྫོདྷ་

རྒྱར་ནྫོ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་མིའི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆེ་ཕ་ཕཞི་གི་

ཕཎྫོདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཁཕ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག

གྲཥ་རཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སྒོ་དྷྫོཡ་གྱི་པ་ཥྫོདྷ་ཁཕ་ཀྱི་

པག་བྷགོ།
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/པག་རྒོ/ (མིང)

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་པགན་

807
གི་བྷགུ་ཎྫོ།
པག་ཅུང༌།

/པག་ཅུ/ (མིང)

པག་ན།

(རྫོང) པགན་གི་ཕྱུ་གུ།

པག་པྫོག

(ཐཔེ) པག་ཙང་དྷང་ལཱི་པག་ཅུང་ལུ་ལ་ཟདུག

པག་ཟཆབྷ།

/པག་ཆབྷ/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

པག་གཅཐ།

(ཐཔེ) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པག་

གཅཐ་དེཥ།

(རྫོང) པགན་གཥྫོ་སྟེ་

པག་ཕཅཐ།

ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) པག་དུང་དྷང་པགན་ལུ་ལ་
པག་གཐྫོང༌།

/པ་རྫོང/ (མིང)

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) པག་གཅཐ་ཐྫོ/དེཥ/ཤིག

ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་པག་ཟཆབྷ་

གཥྫོ་སྟེ་ཟདུག

/པག་ཅཐ/ (བ)

ཐངོཥ་རཥ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་གིཥ་ཕཀཕ་སྟེ་བྷ་

ཆེདྷ་ནྫོ་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ནདྨ་གླིང་ནའི་གཏེཡ་ཟཆབྷ་ཅིག་

/པག་དུ/ (མིང)

(རྫོང) གཐྫོང་ར་ཥྫོགཥ་

/པག་པྫོག/ (ཐབྱེ)

གཐྫོང་པག་པྫོག་ཕཎང་སྫོ་ཆི་ནུག

ལུའུ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཁ) རིག་ཟཛིདྷ་

པག་དུང༌།

(ཆོཥ) པགན་ཐང་ཟདྲ།

ན་སྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་

པགན་གི་ཟཕགན་ཕཙུགཥ་ཞིདྷ་དྷ་གཟུགཥ་ཀྱི་

ཅིག་འང་རྐྱཕ་དེཥ།

/པག་ན/ (མིང)

/པག་ཅཐ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) པག་

གཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) པག་ཕཅཐ་ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་
ཟདི་གིཥ་པག་ཕཅཐ་དེ་ཉིབྷ་གི་དྲྫོཐ་མི་པྫོག་ནཥ།

(རྫོང) གཐྫོང༌གི་རྣབྷ་ན་

པག་བྷྫོ།

པགན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཐང་། ཟཆབྷ་གྱི་ཝར་

/པག་བྷྫོ/ ༡.

ཅིག

ཟཕགན་ཅིག (ཐཔེ) ཡཨ་ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ་སྐཕཥ་ལཱི་

/པག་བྷྫོ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་

(མིང) (རྫོང) པགབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་བྷཁདྷ་ཚུ་གི་ས་རཥ་པག་གཐྫོང་ཟདི་གམྫོ་ཕྫོ་

པག་བྷྫོ་གྲུ་ན།

པག་དྷཐ།

ཀྱི་སྫོར་གཎྫོཐ་གདྷང་མི་ཆོཥ་རྗེ་དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ་གི་

ཅིག་ཨིདྷ།

/པ་ནཱུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

ཝར་སྫོཕ་ཅིག

ཚུ་གིཥ་པག་དྷཐ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཚུགཥ།

/པག་བྷྫོ་གྲུ་ན/ ༢. (མིང)

(རྫོང) པག་ནའི་སྐཐ་ཕཟུབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཎའི་སི་ཏུ་བང་ཆུཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་བྷཙདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་པག་དྷཐ་ཏྫོཕ་ཆི་ནུག
/པག་གདྷཟ/ ༡. (མིང)

པག་ཙང༌།

(རྫོང) ངང་སྐེ་ཐང་ཟདྲ།

/པག་ཙ/ (མིང)

(རྫོང) པགན་ཚུ་སྫོཐ་ཥའི་

ཥ་གོ་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) པག་ཙང་དྷང་ལཱི་པགན་གི་ཧ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་པག་སྣ་ཕཀར་ཏེ་ཡ་རྐྱཕ་ནུག
/པག་རྣཟ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་དྲུག་ན་རཥ་

ཕྫོཐ་ཀྱི་སྲིཐ་ཐཕང་ཕཟུང་མི་སྡེ་སྲིཐ་ལ་ཡཕཥ་ཐང་ན་

དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་ཅིག
པག་སྣ།

(རྫོང) ཕཀཟ་

ཕརྒྱུཐ་ཆེ་ཕ་ཕཞི་གི་དྷང་རཥ་པག་གྲུ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་

ཅདྷ་པགན་ལཱི་ཏྫོཕ་ནའི་དྷཐ། (ཐཔེ) སྒོ་དྷྫོཡ་སདྷ་ན་
/པ་ནཱུ/ ༢. (མིང)

/པག་བྷྫོ་གྲུ་ན/ ༡. (མིང)

ཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཆོཥ) པགན་གི་ལྷ་ན།

པག་ཚིར།
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/པ་ཚི/ (མིང)

(རྫོང) པག་ནའི་ཚིར་ལཱི།
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(ཐཔེ) པག་ཚིར་ཟདི་ཙྫོ་ཎྫོ་ཟཕཐ་འང་བླུགན་ཨིདྷ།

པག་ཙྫོང༌།

/པ་ཙྫོང/ (མིང)

༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་ཆུབྷྫོ་ཕུག་ཟདི་པགབྷྫོ་

(རྫོང) པགན་ཉོ་ཙྫོང་

གི་གདྷཥ་ཨིདྷ།

ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་པག་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་མི་
ཅིག་ཨིདྷ།
པག་ཟེ།

/པག་ཟེ/ ༡.

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) པགབྷྫོ་ཚུ་ཞིང་ཁ་ལཱི་གདྷྫོཐ་སྐྱེར་

(མིང) (རྫོང) པགན་གི་ལག་

དེཥ།

ཀོའི་ཟེ་ཕཐཟ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་ཙ་ཧྫོག་ཧྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

པང༌།

པག་ཟེ་ཟདི་སྤུ་ས་ཀྲག་ཅིག་ཨིདྷ།
/པག་ཟེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབུཡ་ནི་

(ཐཔེ) ཀ་ཡ་གཎང་ནི་གི་པག་ཟེ་ཟདི་ཟཕག་ལྫོག
/པ་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

/པ་ལ་རྒུ་ཌུཥར/ (མིང)

(རྫོང) པག་

(རྫོང) རགན་གཉིཥ་བྷགུ་བྷཐུཐ་

པང་བྷཡ་ཕཎཕ།

/པང་བྷ་ཎཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) པང་བྷཡ་ལུདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཤེཐ་སྫོཐ་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) པང་བྷཡ་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་
གིཥ་ཧ་ལཱི་པང་བྷཡ་ཕཎཕ་དེཥ།

(རྫོང) པགན་རིགཥ་

པངབྷ།

/པངབྷ/ (མིང)

པངཥ།

/པང/ (བ)

(རྫོང) པང་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷྫོཡ་རྫིན་གིཥ་ཤིང་པངབྷ་གང་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

ཁུངཥ་ཀྱིཥ་ཕཀྲབྷ་ནའི་པགན། (ཐཔེ) པག་ཥྫོདྷ་ཚུ་
ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་གཥྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
/པཟབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) པྫོཛྷ་གི་ལྟེཛྷ་བྷཡ་

ཅ་ར་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཕཀར་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྤེར་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ སྒོ་དྷྫོཡ་རཥ་

པགབྷྫོ།

/པང་བྷ/ ༡. (མིང)

རྐྱཕ་ནའི་ཕཡ་ཙཐ་ཀྱི་མིང་། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་པང་བྷ་ལཱི་

ཁ་ལཱི་པག་ལ་བྷགུ་སྦྲེར་གསུབྷ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕཝག་
/པག་ཥྫོདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་སྨུག་ར་ཥྫོགཥ་

/པང་བྷ/ ༢. (མིང)

གཅིག་ཁཡ་སྦྱེར་ཏེ་ཕཝག་ཕཝག་ཅིག (ཐཔེ) གཐང་

པག་ཥྫོདྷ།

/པང་ཕུང/ (མིང)

ཧའི་གི་པང་བྷ་ལཱི་ཧ་ལཱི་ཟདུག

ལ་དྲ་སྟེ་སྐབྷ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་ ལག་གཉིཥ་བྷགུ་ཎྫོ་

ནུག

པང་ཕུང༌།

གཅཐ་ཐང་སྤུ་བྷྫོའི་ཚིགཥ་འཡ་གཅཐ་ཀྱི་མིང་། (ཐཔེ)

སུ་སྦེ་ཧུབྷ་ཆོཕ་ཆོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) པག་ལ་ཕསིར་
པག་ལ་བྷགུ་སྦྲེར།

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) སྒྲ་སྙདྷ་ཐང་

པང་བྷ།

(རྫོང) ལ་དྷང་དྷ་ཐཀཡནྫོ་བྷང་

སྐབྷ་ཟདི་གོང་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

/པང་ཌོ/ (མིང)

ཕུང་གི་ཕཡ་དྷ་རཥ་ཉིབྷ་ལཡ་དེཥ།

རྫོ་པག་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།
/པ་ལ/ (མིང)

པང་ཟགྲོ།

ན་ཆ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་སྨུག་པང་

རཥ་གདྷབྷ་རྫོ་པག་གི་རྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གདྷབྷ་
པག་ལ

(ཆོཥ) པང་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

/པང/ (མིང)

ཟདྲ།

གི་རག་ཆ་རྒྱུ་པགན་གི་ཟེཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག
པག་རྫོ།

(རྫོང) པག་བྷྫོའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

/པག་བྷྫོ/ ༢. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་གི་

གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཐང་ རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ལཱི་ཐག་སྣང་ཟཕཐ་

(རྫོང) པག་བྷྫོའི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ནི། (ཁ) པངཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཧ་ལཱི་
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ལཱི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་པངཥ་དེཥ།
པངཥ་པངབྷ།

/པང་པངབྷ/ (མིང)

ཟདེགཥ་ཥའི་སྫོཐ་རྒྱུ་སྐུཐན་ཐང་ཙཡ་ཚུ་གིཥ་

(རྫོང) པངཥ་ཐང་

ཟཏག་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རུཐ་ཐང་ཆུབྷ་ཚུ་ག་ཡ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཟཕཐ་གཝག་ལཛྷ་ཐ་ཅ་ར་བྷ་ཉོ་མི་

པཐ་ཙི་དྷང་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཟདི་ཏི་རཱི་པངཥ་པངཥབྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག
པངཥ་པངཥ།

/པང་པང/

པདྷ།

(མིང) (རྫོང) བབྷཥ་ན་ཐང་

ཟབྲཥ་བུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་བྱུང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) པདྷ་

ཕརྩེ་ཕའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ཧ་

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) སདྷ་ཟདི་གིཥ་ཟཕཐདྷ་ངེའི་དྷཐ་

ལཱི་ལཱི་གཅེཥ་གཅེཥ་པངཥ་པངཥ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།
པངཥ་མེཐ།

/པང་མེ/ (མིང)

པངཥ་ཡུར།

/པང་ཡུཥ/ (མིང)

གཞི་ལཱི་པདྷ་ཐྫོ།

(ཆོཥ) པངཥ་ནི་མེཐ་

པདྷ་ཆཐ།

ཟེཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག་སྣང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) ཐཕང་ཟདུཥ་ཆ་

པདྷ་ཕཎགཥ།

སྦུངཥ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་གི་ཏྫོག་རཥ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་པདྷ་
ཕཎགཥ་དེཥ།

(ཆོཥ) པཐ་ཙི་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག

པདྷ་ཏཕཥ།

(ཁ) གོབྷ་པཐ་ཐང་ གྲྭ་པཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ།

པཐ་ཅུང༌།

/ཕེ་ཅུ/ (མིང)

བྷཥ་ཆུང་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།
པདྷ་ཏྫོགཥ།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་གའྫོཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་ལཱི་བྷངཡ་ཞཥ་ཐང་

ཅིག་ཟཏྫོཕ་སྟེ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཐྫོ།

བྷངཡ་ཆུ་ལུ་ལ་བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་གཟུགཥ་པཐ་ཎྫོ་རིར་རི་

པདྷ་ཏྫོགཥ་ཅདྷ།

ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

/ཕེ་ཙི/ (མིང)

/ཕེདྷ་ཏྫོ/

པདྷ་ཕཎགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) པདྷ་ཏྫོགཥ་

ལ་བྷ་རྒྱགཥ་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

པཐ་ཙི།

(རྫོང) ནུཥ་ན་ཐང་

ཤེཥ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་

བྷའི་པཐ་ཅུང་དྷང་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ཟདུག
/ཕེ་ཎྫོ་རི་རི/ (ཁྱཐ)

/ཕེདྷ་ཏཕ/ (མིང)

ཟབྲཥ་བུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏཕཥ་

(རྫོང) ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ཅ་

ར་རུ་ཟདེགཥ་ཥའི་ པཐ་ཙི་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) བ་
པཐ་ཎྫོ་རིར་རི།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཁ) པདྷ་ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྒྱུ་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཕེཐ/ (མིང)

/ཕེདྷ་ཎ/ (བ)

རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་ནི།

(རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་

ལཱི་ཕག་ཞྫོདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་པངཥ་
པཐ།

(ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

གྲོགཥ་ཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་དེ་ག་ཅི་གི་ཏཐ་

གཡུཥ་ལཡ་པངཥ་ཡུར་རཥ་ཨིདྷ།
/པང་སེབྷ/ (མིང)

/ཕེདྷ་ཆེ/ (ཐབྱེ)

བྷཙབྷཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཅིག་གི་མིང༌། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་
པངཥ་སེབྷཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ནུཥ་ན་ཐང་

/ཕེདྷ/ (བ)

/ཕེདྷ་ཏྫོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་

ཐང་རྟ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གོ་ཆོཐ་

(རྫོང) ཟབྲུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཀི་དེཕ་ཟདི་ང་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཅདྷ་
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ཅིག་ཨིདྷ།

པདྷ་ཏྫོགཥ་དྲགཥ།

/ཕེདྷ་ཏྫོ་ཉ/ (ཁྱཐ)

(ཐཔེ) པདྷ་ནུཥ་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གྲུཕ་

(རྫོང) པདྷ་ན་

ཟབྲཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཏྫོདྷ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ཟཕྲུར་ཆཥ་

པདྷ་ན།

ཚུ་ཞིང་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་དྲགཥ་ཟདུག
པདྷ་ཏྫོགཥ་ལྫོཥ།

/ཕེདྷ་ཏྫོ ་ལྫོཥ/ (མིང)

(ཐཔེ) པདྷ་ན་མེཐ་ནའི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ།

(རྫོང) པདྷ་

པདྷ་ན་ཅདྷ།

ཏྫོགཥ་དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་གླང་ཟདི་ཥྫོ་
/ཕེདྷ་ཐྫོཥདྷ/ ༡. (མིང)

/ཕེདྷ་ན་ཅེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཁེ་པདྷ་ཟབྱུང་

ཟདྲ།

ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

པདྷ་ཚུདྷ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་པདྷ་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་ཆོཥ་

ཕལཐ་དེཥ།

/ཕེདྷ་ཐྫོཥདྷ/ ༢. (མིང)

/ཕེདྷ་རྡེ/ (མིང)

ཕཎགཥ་ཐང་ཟདྲ།
པདྷ་གདྷྫོཐ།

/ཕེདྷ་རྣྫོཥཐ/ (མིང)

ནའི་ཧེ་བྷཡ་པདྷ་ཚུདྷ་གོ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ན་
ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།
པདྷ་ཚུདྷ་བྷྫོཥ་བྷཐུདྷ།

(ཐ) (ཆོཥ) པདྷ་

/ཕེདྷ་ཚུཥདྷ་བྷྫོཥ་ཐུཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་ཟཆབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) པདྷ་ན་ཐང་

པདྷ་ཞཥ།

/ཕེདྷ་ཟེ/ (མིང)

པདྷ་འྫོདྷ།

/ཕེདྷ་འྫོཥདྷ/ (མིང)

ཞཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་ཐང་ན་པདྷ་

(ཆོཥ) ལཱིཥ་ལཱི་པདྷ་ནའི་
(རྫོང) ལཱ་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་

ཕའི་ཟབྲཥ་བུ་ཕཞང་ནྫོ་མྱྫོང་ནི་ཨིདྷ་མི་ལཱི་སཕ་

གདྷྫོཐ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ས་གོ་ཐགོ།
/ཕེདྷ་ནུཥ/ (མིང)

(རྫོང)

(ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་

གདྷྫོཐ་ན་གཉིཥ་ཕསྡུཥ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

པདྷ་ནུཥ།

/ཕེདྷ་ཚུཥདྷ་གོ་རྡུཡ/ (མིང)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཟདི་
/ཕེདྷ་རྫོག་ན/ (བ)

(རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་

ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ཅིའི་སྐོཡ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ རྩ་ཕྫོ་

པདྷ་ན་ཐང་ བྷཏཡ་ཐུག་ཀྱི་ཕདེ་ཕ་གཉིཥ་གཅིག་

པདྷ་ཟཐྫོགཥ་ན།

/ཕེདྷ་ཚུཥདྷ/ (མིང)

པདྷ་ཚུདྷ་གོ་ཕསྡུཡ།

(རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་

པདྷ་ཕདེ་ཟབྱུང་ཕའི་གཞི་བྷ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) པདྷ་ཏྫོགཥ་ཅདྷ་ཐང་

པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་བྷ་ཟགྲིགན་བྱུང་ནུག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཀི་དེཕ་ཟདི་དྷང་ལཱི་པདྷ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་
པདྷ་ཕདེ།

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཧ་

ཐང་ཚུཡ་རྫོགཥ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་རྩ་ཕྫོ་

(རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་གདྷཐ་

ཟདུག

/ཕེདྷ་ན་ཅེདྷ/ ༡. (མིང)

རཱི་ཡའི་ཤིང་།

དྷབྷ་ན་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།
པདྷ་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) ཁེ་པདྷ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག

/ཕེདྷ་ན/ (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་པདྷ་འྫོདྷ་ཐང་སྡིག་ནའི་

(རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་ཀྱི་

ཉེཥ་ཐམིགཥ་ཚུ་ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ནུཥ་ཤུགཥ།

པདྷ་སེབྷཥ།
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/ཕེདྷ་སེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་
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ཏྫོགཥ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

མ་ཡ་ཟདུག

རཱིང་གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།
པདྷབྷ།

པབྷ།

(རྫོང) པདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཕེབྷ/ (མིང)

/པཕ/ ༡.

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱར་ཁ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ལྫོཡ་ནི།

པདྷབྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཆོཥ་ཨིདྷ།
པཕ།

/པབྷ/ ༡. (བ)

(ཐཔེ) ཁོང་རྩེཐ་ཟགྲདྷ་དྷང་རཥ་པབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་

/པབྷ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་རུ་ཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་ཕཝག་ནི།

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཟབྱུང་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྫོ་ཟཁོར་ནི།

ཏྫོག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་ང་གིཥ་ཥ་ཁཡ་པཕ་ཐྫོ།

ཟབྲཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་སེབྷཥ་པབྷ་ནུག

(ཁ) ཁུཡ་ཆ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཟབྲི་ལ་གི་

/པཕ/ ༢. (བ)

(ཁ) བྫོ་པབྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་རྒྱདྷ་ལྫོག་གི་གྲུཕ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང) གོང་ཙཐ་ཉུང་

/པབྷ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) པ་ཐང་བྷ་གི་མིང་གཉིཥ་

སུ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཥ་རིདྷ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) པབྷ་གཉིཥ་ལཱི་

པཕ་ཆག

པབྷ་ཁ།

ཁོ་གིཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་གོང་ཙཐ་བྷཡ་པཕ་དེཥ།
/པཕ་ཆ/ (མིང)

ཝཕཥ་ཎྫོག་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་ཐགོ།

(རྫོང) གོང་ཙཐ་ཉུང་སུ་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཟླཛྷ་དྷང་ལྷབྷ་གི་གོང་
ཙཐ་པཕ་ཆག་ཟདུག
པཕ་རྩིཥ།

/པཕ་ཙི/ (མིང)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་པབྷ་ཁ་ལུདྷ་

(རྫོང) ཧང་རྩིཥ་ལཱི་རྐྱཕ་

མི་ཟདི་ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཟྫོང་།
པབྷ་རྒདྷ་ལྫོཥ།

རྩིཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཏི་རཱི་གི་ཞཐ་རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་
པཕཥ།

/པྫོ/ (མིང)

(རྫོང) པབྷ་རྫོ་དྷ་

ཚུ་གིཥ་པབྷ་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོན་

(རྫོང) ཟབྱུ་ཆང་གི་གླུབྷ་ལཱི་

ཨིདྷ།

པབྷ་ན།

ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་

/པབྷ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་

ལཱིགཥ་རཥ་བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ལུདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྩ་

ཁ་རཥ་པཕཥ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག
/པཕ་རྟ/ (མིང)

/པབྷ་རྒེདྷ་ལྫོ/ (མིང)

ཙྫོཐ་རྒཥ་མི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཝྫོདྷབྷ་

ཟགྱུཡ་ཚུགཥ་ནའི་རཥ་སྔོ་སདྷ་གྱི་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་མེ་

པཕཥ་རྟ།

(རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཐང་ཟགྲདྷ་

ཕསྡུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐཕཥ་རྒྱར་ཁ་གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་

ཏངཥ་ཕཞིའི་དྷང་རཥ་པཕ་ནི་གི་རྩིཥ། (ཐཔེ) པཕ་
ནུག

/པབྷ་ཁ/ (མིང)

ཕའི་ལབྷཥ་ཕཞི་རཥ་ཟགར་ཕའི་ཉེཥ་ན།

(རྫོང) བྱིདྷ་རཕཥ་ཐང་

པབྷ་བུ་གཞི།

ཐབྷ་རཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ནུཥ་

/པབྷ་བུ་གཞི/ (མིང)

(རྫོང) པབྷ་ཐང་བུ་

གཞི་གཉིཥ་ཀྱི་མིང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་

ན་ཅདྷ་གྱི་རཥ་སྦེ་བླུག་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པབྷ་བུ་གཞི་གི་ཕཡ་དྷ་ཏ་ཐབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) རིརབུ་ཟདི་གི་པཕཥ་རྟ་ཚུ་རྩ་ཆེ་དྲག་མང་

ཚིག་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།
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པབྷ་ཙྫོང༌།

/པབྷ་ཙྫོ/ (མིང)

(རྫོང) རིདྷ་གོང་བྷ་རྩ་

ཟེཡ་ ཥ་གོ་གི་བྷཙབྷཥ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་

རཥ་བྷཡ་ཕཅག་སྟེ་ཕམྫོངཥ་ཕའི་ཙྫོང༌། (ཐཔེ) ཙྫོང་

ཀྱི་ཀཛྷ་འྫོཐ་མི་པཡ་གཅཐ་ཁྲབྷ་དྷང་བྷ་ཚུཐ་ནཥ།

པབྷ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་གྱོང་རྒུཐ་པྫོག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་
འྫོཐ།
པཡ།

/པཟ/ (ཁྱཐ)

པཡ་ཕཅཡ།

རཥ་པཡ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཏག་ཉེ་སུ་སྦེ་ཟཇཡ་ནི། (ཁ)

གི་ཕྫོགཥ་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) པཡ་ལཱི་མི་ལུ་
པ་ཁ།

པཡ་ཕཅཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཧའི་གི་
སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་རཥ་པཡ་ཕཅཡ་དེཥ།

(རྫོང) ཡང་རཥ་ཕྫོགཥ་པཡ་

/པ་ཁ/ (མིང)

པཡ་ཐང་ཚུཡ།

རྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཆུ་པཡ་ཁ་མི་ལུ་ལ་ཡ་
ཟཚྫོབྷཥ་སྫོཐ་ནུག
པཡ་ཁ་ཐུག

/པ་ཁ་ཐུ/ (ཁྱཐ)

/པ་རྗང/ (མིང)

རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕསྣཡ་ནི་ཅིག

(རྫོང) པཡ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

/པ་ཐ་ཚུ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཚུཡ་སྦེ་སྫོཐ་ཟྫོང་།

པཡ་ཟགྱོ་ཚུཡ་ཟགྱོ།

/པ་ཊོཥ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྫོཐ་ཐྫོ།

རཥ་པཡ་ལཱ་མེཐ་ནཡ་པཡ་ཟགྱོ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཟཏཕ་ནི་

པཡ་སྫོཐ་ཚུཡ་སྫོཐ།

/པ་ཊོཥ་ ཚུ་ཊོཥ / (ཁྱཐ)

(རྫོང)

ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་རཥ་གཅིག་ཕརྒྱུཐ་དེ་

(རྫོང) པཡ་

བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཅ་ར་ཚུ་པཡ་སྫོཐ་ཚུཡ་

ཐང་ཚུཡ་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) ཥ་མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་པཡ་རྒྱུག་ཚུཡ་རྒྱུག་

པཡ་པཡ།

བྷ་ཟཕཐ།

/པཟ་ཅེ/

པཡ་སྫོཐ།

(རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཐང་

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ལྷབྷ་ཚུཡ་ལུདྷ་སྦེ་ཏི་རཱི་པཡ་

ཕལར་ཏེ་སྫོཐ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་

པཡ་གཅཐ།

/པ་ཚུ/ ༡. (ཁྱཐ)

གཝདྷ་གྱི་རག་ནཡ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) པཡ་སྫོཐ་

(རྫོང) པཡ་ཟགྱོ་ཚུཡ་ཟགྱོ་སྦེ་

/པཟ་རྗུ་ཚུ་རྗུ/ (མིང)

པཡ་ཚུཡ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་པཡ་ཚུཡ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྷཥ།

ཟགྱངཥ་ཟཕཐ་ཐ་ནུག

པཡ་རྒྱུག་ཚུཡ་རྒྱུག

(རྫོང) པཡ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་ཚུཡ་ཟྫོང་

ནི་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་པཡ་ཐང་

(རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་

ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

(རྫོང) ཐཀྱུཥ་

ཟདི་པཡ་ཚུཡ་ཐུང་སུ་ཅིག་ཡ་བྷཥ།

(ཐཔེ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཟདི་དུཥ་ཙྫོཐ་པཡ་

/པཟ་རྗོ་ཚུ་རྗོ/ (མིང)

/པ་ཐ་ཚུ/ ༡. (ཁྱཐ)

རིང༌ཐུང་གི་ཙཐ་གཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་

(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་པཡ་ཁ་ཐུག་སྫོཐ་ནུག

པཡ་ཟགྱངཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཐང་ཅ་ར་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཡང་གི་ཕྫོགཥ་

(རྫོང) ཡང་རཥ་གཝདྷ་ཁ་ཐུག་

ལ་ཡ་ཟདུག

/པཡ་ཅཡ/ (མིང)

/པ་པ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཏག་རིང་ཥཡ་ཟགྱོ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཟདི་པཡ་པཡ་ཡང་ཟགྱོ་ཐྫོ། (ཐཔེ)

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟདི་པཡ་སྟཕཥ་

ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ལཱ་སྐོཡ་ཟདི་དུཥ་ཙྫོཐ་རཥ་ཟབྱིཐ་དེ་

812
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པཡ་པཡ་ཡང་ཟགྱོ་ཐྫོ།
པཡ་ཕྱིདྷ།

/པཡ་ཆིདྷ/ ༡.

ན་ཐང་ཟདྲ།
/པཡ་ཆིདྷ/ ༢. (མིང)

ཐང་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཐྫོ་རཱིང་པཡ་ཟཕུཐ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) པ་ཡྫོར་ཏུ་ཕྱིདྷ་

པཡ་ཕཝག

/པ་ཕཝག/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུཡ་ཁ་ཐུག་གི་ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་ལཱི་

(ཆོཥ) ཟཔགཥ་ན་བབྷཥ་ན་

ཕཝག་ནི། (ཁ) པཡ་ཕཝག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

བྷགོདྷ་ནྫོ་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་བབྷཥ་ཆོཥ་སྡེ་ལྔ་གི་

བྷྫོ་གིཥ་ཀི་དེཕ་ཟདི་ཚུ་པཡ་ཕཝག་དེཥ།

གཞུང་། (ཁ) བབྷཥ་ཆོཥ་སྡེ་ལྔ་ནི། ༡.བྷངོདྷ་

/པ་ཕཝག/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་མེཐ་ནའི་

རྟྫོགཥ་རྒྱདྷ། ༢.བྷཐྫོ་སྡེ་རྒྱདྷ། ༣.རྒྱུཐ་བ་བྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་སྐྱེཐ་ཟཏྫོཕ་ནི་པཡ་ཕཝག་ངོ་ཕྫོ་

ཟབྱེཐ། ཕཅཥ་ལྔ་ཨིདྷ།

པཡ་རཥ།

༤.ཐབུཥ་བྷཏཟ་རྣབྷ་ཟབྱེཐ། ༥.ཆོཥ་ཉིཐ་རྣབྷ་
པཡ་ཕྱིདྷ་དྲུག

/པཡ་ཆིདྷ་དྲུག/ (མིང)

འང་ཟཏྫོཕ་བྷ་ཚུགཥ།

(ཆོཥ) ཁྱཐ་ཆོཥ་

ཅིག་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ། ཕཥབྷ་གཎདྷ། ཤེཥ་ཡཕ་ཕཅཥ་
པཡ་ཕྱིདྷ་ཕཅུ།

/པཡ་ཆིདྷ་ཅུ/ (མིང)

པཡ་རྫོག་ཚུཡ་རྫོག

(ཆོཥ) ཁབྷཥ་

རྫོག་ག་ནི་འང་མེཐ།

ཚུཡ་རྫོག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཕཞྫོཐ་ན། ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ། ཕཥབྷ་གཎདྷ། ཤེཥ་

པཡ་རྫོགཥ།

ཡཕ། ཏཕཥ། སྟྫོཕཥ། སྫོདྷ་རབྷ། ཡེ་ཤེཥ།
/པ་ཕུཥ་ནི/ (མིང)

(རྫོང) པ་ཀི་རྫོགཥ་ཐང་

རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

པཡ་རྫོགཥ་བྷ།

/པ་རྫོ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་རཥ་

གཝདྷ་དུ་གྱུཡ་ན་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་

ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ལཱ་པཡ་ཟཕུཐ་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་པ་རྫོགཥ་བྷ་ལཱི་བྷ་གདྷྫོཐན་ཅིག་

རྐྱཕ་ཅི་ཡ་ཕཝག་ནི་ཟདུག

/པ་ཕུཥ་ཅཕ/ (བ)

/པ་རྫོ/ (མིང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་རི་པ་རྫོགཥ་ལཱི་

རཱིང་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཡུདྷ་ཟགྱངཥ་

པཡ་ཟཕུཐ་རྐྱཕ།

(རྫོང) ཏི་རཱི་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་རྩིཥ་ཟདི་པཡ་རྫོག་ཚུཡ་

ན་ཏྫོཕ་ནའི་ཚུགཥ་ནའི་སྦྱིདྷ་ན། ཚུར་ལབྷཥ།

པཡ་ཟཕུཐ།

/པ་རྫོ་ཚུ་རྫོ/ (ཁྱཐ)

ར་ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་སྫོཐ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གསུབྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་གྲོར་ཏེ་ཥ་ཕཅུའི་རིབྷ་

ཕཅཥ་ཕཅུ་ཏབྷ།

(རྫོང) ཚུཡ་ཁ་ཐུག་གི་ལྡྫོག་

ཕྫོགཥ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པཡ་རཥ་བྷགྱོདྷབྷ་

ཕཞི་ལྡདྷ་གྱི་སྦྱིདྷ་ན། ཚུར་ལབྷཥ། ཕཞྫོཐ་ན།
དྲུག

/པ་ལུ/ (མིང)

ཟཕཐ་ཐགོ།

པཡ་ཕཤུཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཡུདྷ་ཕསྣཡ་ཏེ་ཕཝག་ནི།

/པ་ཤུཥ/ (མིང)

(རྫོང) པཡ་ཟཕུཐ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་པཡ་ཕཤུཐ་རྐྱཕ་

(ཁ) པཡ་ཟཕུཐ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་

ཕཝག་ན་ཅིདྷ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཚུགཥ།
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པཡ་ཕཤུཐ་རྐྱཕ།

/པ་ཤུ་ཅཕ/ (བ)

རཥ་ཅིག (ཁ) དྷ་ཏྫོཥ་སྡེ་ཕཞི་ནི། ༡.ཏབྷཥ་ཅཐ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) པཡ་ཟཕུཐ་རྐྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) པཡ་ཕཤུཐ་

འྫོཐ་ནཡ་སྨྲ་ཕའི་སྡེ། ༢.པར་ཆེདྷ་སྡེ། ༣.བྷང་ནྫོཥ་

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་ཟདི་ཤུར་བྷའི་

ཕཀུཡ་ཕའི་སྡེ། ༤.གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ནའི་སྡེ། ཕཅཥ་

ཟླཛྷ་ལཱི་པཡ་ཕཤུཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
པཡ་ཥྫོང༌།

/པཡ་ཥྫོང/ (བ)

ཕཞི།

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པཡ་

པར་ཆེཡ།

ཟགྱོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) པཡ་ཥྫོང་ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ང་པཡ་

པར་གཎབྷ།

ཥྫོང་སྟེ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐང་བྷཇར་ཚུགཥ་ཅི།
པཡ་སཕ་ཚུཡ་སཕ།

/པ་སཕ་ཚུ་སཕ/

པར་ན།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ།

(རྫོང) གཞུང་སྐཐ་མེདྷ་

པར་ནྫོ་ཆེ།

ནཡ་པཕ་ནའི་བྷཐྫོ་སྡེ།

(རྫོང) པར་སྐཐ་ཐང་ཟདྲ།

པར་ཚིག

(ཐཔེ) པར་ཁ་ཟདི་མི་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་སཕ་ཚུགཥན་

/ཕེར་ཆེ་ཕ/ (མིང)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

པར་ཆེདྷ།

/ཕེར་ཚི/ ༡. (མིང)

ཟདྲ།

/ཕེར་ཆེ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) གཡུཥ་སྐཐ་ཥྫོ་

ཥྫོའི་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཐང་ཕསྟདྷ་

ཕཅོཥ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དྷང་རཥ་པར་ཚིག་ཟཏྫོདྷ་ནི་

(ཆོཥ) བྷང་ཆེ་ཕ་ཟེཡ་

མེཐ།

/ཕེར་ཚི/ ༢. (མིང)
/ཕེར་ཆེ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཕསྒྱུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོ་ཆེདྷ་བཻ་ཡྫོ་མ་དྷ་གིཥ་ཐག་

སྐཐ་སཕ་ནི་ཟདི་ཟཛེབྷ་ཐགོ།

པར་ཆེ་ཕ།

/ཕེར་ནྫོ་ཆེ/ (མིང)

རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཡེ་ཤེཥ་སྡེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕྫོཐ་སྐཐ་ལཱི་

ནའི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡུར་གོང་ཚུ་ལཱི་པར་

ཨིདྷ།

(རྫོང) མི་ཐཀྱུཥ་བྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཕཀཟ་རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཛི་དྷ་མི་ཏྲ་ཐང༌།ཕྫོཐ་ཀྱི་

(རྫོང) གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཚིག་མིདྷ་

/ཕེར་ཁ/ (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྤུཥ་བང་ཉེཥ་

ཚུ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ནའི་ཁ་སྐཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་རྩྫོབྷ་དྷང་པར་སྐཐ་བྷང་

པར་ཁ།

(ཆོཥ) གཞུང་སྐཐ་

ཅིག (ཐཔེ) མི་པར་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥ་ནའི་ལཱ་

ནཡ་ཡུར་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་རཥ་པཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ་

/ཕེར་ཀེ/ ༢. (མིང)

/ཕེར་ན/ ༡.

/ཕེར་ན/ ༢. (མིང)

/ཕེར་ཀེ/ ༡. (མིང)

སུ་ཅིག་ཟདུག

/ཕེར་ཎབྷ/ (མིང)

སཕ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ།

(མིང) (རྫོང)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཎབྷ་པཡ་སཕ་ཚུཡ་སཕ་ཅིག་དྷང་
པར་སྐཐ།

(ཆོཥ) པར་ཆེ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

མེདྷ་ནཡ་གཡུཥ་སྒོ་ཥྫོ་ཥྫོའི་ངག་གཤིཥ་ཏྫོག་རཥ་

གཎབྷ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་པཡ་ཕལཐ་ཚུཡ་ཕལཐ་ཟཕཐ་
ཁོང་གཉིཥ་རྒྱག་ཥྫོ་ནུག

/ཕེར་ཆེ/ (མིང)

(ཆོཥ) པར་ནྫོ་ཆེ་ཐང་

(རྫོང) ཞེ་ཥ་མེདྷ་ནཡ་པར་སྐཐ་

དྷང་སཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) སྐུ་གཟུགཥ་ཀྱི་
པར་ཚིག་ཟདི་གཟུགཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) དྷ་ཏྫོཥ་སྡེ་ཕཞིའི་གྲཥ་

པཥ།
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/ཕེཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) པཡ་ཕྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཟེཡ་
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ཕའི་ཐྫོདྷ།
/ཕེཥ/ ༢. (མིང)

པཥ་རྒོར།

ཕུ་ཀྲེ་ལྦཛྷ།

(ཆོཥ) ཧ་ན་གིཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཕེཥ་རྒོཥར/ (མིང)

/ཕི/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཕྱིའི་ཕྫོགཥ་

ཆོཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕུ་ཀྲེ་གི་ལྦཛྷ་ཕཟུབྷ་ཚུཡ་ཕཙིཡ་ཏེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕུ་ཀྲེ་ལྦཛྷ་ཕཀར་ཕ་ཅིདྷ་ངང་སྐེ་

(རྫོང) པ་རྫོགབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཕཀར་ནི་མེཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གཥཡན་ཟདི་ཕུ་ཀྲེ་

ལཡ་ཕི་རཥ་ལཡ་ཕའི་ལ་གདུགཥ་ཟདི།
ཕིདྷ།

/ཕིདྷ/ (མིང)

ལྦཛྷ་ཕཀར་ཏེ་ཡ་རྐྱཕ་ནུག

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་

ཕུ་ཐཀྲོགཥ་བྷཐཟ་ཐཀྲོགཥ།

ནའི་ཁཡ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་ཙྫོཐ་བྷའི་ཕསྲེ་སྦེ་བླུགཥ་

མི་སྡེ་དྷང་ལཱི་ཕུ་ཐཀྲོགཥ་བྷཐཟ་ཐཀྲོགཥ་ཟཕཐ་ནི་

ཙྫོཐ་བྷའི་དྷང་ཕིདྷ་ལུ་ལ་བླུགཥ་ནུག
/ཕིདྷ་ལྫོ/ (མིང)

མི་ཟྫོང།

(རྫོང) མི་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་

ཕུ་ཆུ།

གི་ནཡ་ལུདྷ་ཚུགཥ་ནའི་གྱིཕ་ལྫོག་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་
/ཕུ/ (མིང)

ཕུ་ཏག

(རྫོང) ལཱིང་ནའི་སྟྫོཐ་ཕྫོགཥ། (ཁ)

ཕུ་བྷཏཟ།

(རྫོང) ཁ་རཥ་ཕུ་སྒྲ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་

(རྫོང) རུ་ཏག་ཆོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཕུ་ཏ/ (མིང)

ཏངཥ་ཅིག

ཟཏྫོདྷ་ནའི་རླུང་ཅིག། (ཁ) མེ་བྷགུཡ་ཕུ་ཕཎཕ། ཏར་

ཕུ་དུང༌།

ཕ་བྷགུ་ལཱི་ཕུ་བྷ་ཕཎཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་

/ཕུ་དུ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཏཡ་ཐུག་ལཱི་སཕ་

(རྫོང) གོ་ཐང་པྫོཐ་ཀ་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་རགན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་གོ་

རྒཥ་ཀྱིཥ་མེ་བྷགུ་ལཱི་ཕུར་ཕཎཕ་སྟེ་ཕཥཐ་ཐ་ནུག
/ཕུ་ཊེ/ (མིང)

/ཕུ་ཏ/ (མིང)

ཥྫོ་ཡི།

ལཱིང་ནའི་ཕུ་ལཱི་ཐགོདྷ་ན་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག

ཕུ་ཀྲེ།

(ཆོཥ) ལཱིང་ནའི་སྟྫོཐ་རཥ་བྷཡ་

(ཐཔེ) ང་ཁོ་རཥ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཟདི་ཕུ་ཏག་ཆོཐ་

ལཱིང་ནའི་ཕུ། གཡུཥ་ཀྱི་ཕུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)
/ཕུ/ (མིང)

/ཕུ་ཆུ/ (མིང)

ཟཕཕ་ནའི་ཆུ།

ཟཕྲྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ནཡ་ཆཥ་དྷང་ཕིདྷ་ལྫོག་ཕཙུགཥ།
ཕུ།

/ཕུ་ཀྲོག་རྡེ་ཀྲོ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) མི་ཕྫོགཥ་ག་ཡ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕུང་ཕརྡུང་ནི། (ཐཔེ)

ཏེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆོ་གུ་ཕཎང་ཥ་ལཱི་
ཕིདྷ་ལྫོག

(རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

སྐཕཥ་ཀྱི་ཤིང་ཆཥ་ཕཙུགཥ་ནའི་དྷང་རཥ་བྷཛེཥ་

རཥ་གདྷྫོཐན་སྐྱེར་མི་ཐགྲའི་མིང་།
ཕི།

/ཕུ་ཊེ་ཕཛྷ/ (མིང)

གི་ཕུ་དུང་ཟདི་རིང་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) གཟུགཥ་རྒྱག་ཎྫོ་རིར་རི་

ཕུ་དུབྷ།

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་རྐངབྷ་ཐུང་སུ་ཅིག ཕཀྱག་ཏར་

/ཕུ་དུ/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་

ཥྫོགཥ་བྷགུ་ཎྫོ་ཕཎྫོག་ཙཡ་ཕའི་སྫོང་ནྫོ་ཆུང་ཀུ་ཡ་ཎྫོ་

ཐཀཡ་ཐང་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷང་ཆེ་ལྫོཥ་

ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྱཱཡ་གྱི་ཕུ་དུབྷ།

ཅིག་ཁྲོབྷ་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་སྫོཐ་མི་བ་

ཤིང་གི་ཕུ་དུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྱཱཡ་གྱི་ཕུ་དུབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) བ་ཕུ་ཀྲེ་གི་སྐཐ་ཟདི་བྷགྲིདྷ་ན་དྷང་རཥ་

ཅིག་རྐང་བྷཡ་གཥྫོཕ་ཐ་ནུག

སྦེ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

ཕུ་བྷཐཟ།
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/པ་ར/ (མིང)

(ཆོཥ) ལཱིང་ནའི་ཕུ་ཐང་
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བྷཐཟ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཕུ་བྷཐཟ་ཕཡ་གསུབྷ།

/ཕུ་ར་སུབྷ/ (མིང)

རྩིཥ་རིག་བྷཁཥ་ན་ཅིག

(ཆོཥ) ལཱིང་

ཕུག་གཞྫོང༌།

ནའི་སྟྫོཐ་སཐ་ཕཡ་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།
ཕུ་ཕྫོ།

/ཕུ་ཕྫོ/ (མིང)

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

/ཕུ་རྫོ་ཕཡ་སུབྷ/ (མིང)

བྷཐཟ་ཕཡ་གསུབྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཕུ་ཟབྲྫོག

/ཕུ་ཌོ/ (མིང)

མི་ཟབྫོགན།
ཕུ་མེཐ།

/ཕུ་མེ/ (མིང)

ཕསྡུཥ་ཚིག
ཕུག

/ཕུ/ (མིང)

ཕུག་ཡྫོདྷ།

(ཆོཥ) ཕུ་

ཕུག་ལཱིགཥ།

(ཆོཥ) ལཱིང་ནའི་ཕུ་ལཱི་སྫོཐ་

ཕུག་ཥྫོ།

ཕུགཥ།

/ཕུ་ཉེར/ ༢. (མིང)
/ཕུ་ཉེར/ ༣. (མིང)

ཕུག་ན།

/ཕུག་ན/

(རྫོང) ཁའི་གི་ཁུག་དྷང་སྐྱེ་

/ཕུག/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཟཕྲར་གྱི་ཐྫོདྷ་ཐག་

ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཕུགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཕལ་ཐགོན་
ཟདི་གར་ཆེ།

/ཕུག/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་གཉེཡ་ཙང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཝག་ཥའི་ཁང་མིག་ཅིག (ཐཔེ) བྷཡ་

(ཆོཥ) ཥའི་ཐྫོང་དྷང་

སང་གང་ཕུགཥ་དྷང་ས་ཕཝག་ནུག
ཕུགཥ་ཆོཐ།

(ཆོཥ) ཟཕྱི་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕུ་ཆོཥཐ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཕུགཥ་

ཀྱི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་གཅཐ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཕུགཥ་ཆོཐ་ཅི།

(ཆོཥ) ཐྫོབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་ནའི་གཎབྷ་ཟདི་གིཥ་ཕུགཥ་ཆོཐ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཅི།

ཥའི་ཕུག་ཐང་བག་གི་ཕུག་ན།
ཕུག་ན་ལྷུདྷ་གྲུཕ་རྒྱ་བྷཙྫོ།

/ཕུག་ཥྫོ/ (མིང)

མེདྷ་ནཡ་བྷ་ཟྫོངཥ་བྷཏཡ་ཐུག་གི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) ལཱ་

ཟགྱོ་ཥའི་སྒོ། (ཐཔེ) ཕུག་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷཥ་ཕཝག་

ར་མི་སྦུར་ཅིག

(ཆོཥ) ཕུག་ན་ལྷུདྷ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཕུག་ཥྫོ་ག་ཡ་ཟབུཐ་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕུགཥ་དྷང་

/ཕུ་ཉེར/ ༡. (མིང)

/ཕུག་ལཱིག/ (མིང)

མིའི་ཥྫོ། (ཁ) ཁའི་ཟགྲབྷ་ཥྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཆཡན་བྷ་རུགན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕུག་ར།

(ཆོཥ) བག་ཕུག་ཐང་ཥ་

གྲུཕ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ལཱིགཥ་ཀྱི་རྩིཥ་གཞུང་།

(ཆོཥ) གོ་ཕུ་དུང་མེཐ་མི་གི་

ཐགོ

/ཕུག་རབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕུ་ཀྲེ་ཐང་ཟདྲ།

ཕུག་དྷང་དྷ་རཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ།

(ཆོཥ) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་

/ཕུ་རྒོ/ (མིང)

/ཕུག་ཡྫོཥདྷ/ (མིང)

ཕུག་རབྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྫོཐ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ་ཐང་རྫོའི་སྫོག་ཀ་
ཕུག་སྒོ།

(ཆོཥ) ཤིང་གུ་ན་ཏྲ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐོཛྷ་ཐ་སྫོག་ཀ་ཕཎྫོདྷ་མི་རག་ཆ་ཅིག

(ཆོཥ) པྫོ་རྒདྷབྷ། (ཁ) གཅེདྷ་ནྫོ་

ཕུ་བྷཐྫོ་ཕཡ་གསུབྷ།

/ཕུག་གཞྫོང/ (མིང)

ཕུགཥ་ཕརྟདྷ།

/ཕུ་ཏེདྷ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) བྷཇུག་རཥ་

བྷཇུག་སུ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གདྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

/ཕུག་ན་ལྷུདྷ་གྲུཕ་རྗབྷ་ཙྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ཕརྒྱཐ་ནའི་མེ་འྫོཥ་རྫོ་ལཱི་

ཕུགཥ་ཕརྟདྷ་ནི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ཕུགཥ་

རྩིཥ་གཞུང་ནཐ་ཐཀཡ་ཝར་ལཱིང་བྷཚཐ་མི་ཕྫོཐ་ཀྱི་

ཕརྟདྷ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག
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ཕུགཥ་ཐུཕ།

/ཕུ་ཐུཕ/ (མིང)

ཕུགཥ་ཐྫོདྷ།

/ཕུ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

གདྷཥ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག

(ཆོཥ) ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་

བྷའི་ཕུང། ལཱིཐ་ཀྱི་ཕུང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་
གྱི་ཨོ་ཁང་སྒོ་ཁཡ་ལཱིཐ་ཀྱི་ཕུང་སྫོབྷ་སྦེ་སྤུངཥ་ཏེ་

(རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་

ཕཝག་ནུག

བྷཏཟ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ག་ཅི་ཕརྩབྷཥ་རཱིང་

ཕུང་ཁ།

ཕུགཥ་ཐྫོདྷ་ཕལ་སྟེ་ཕརྩབྷ་ཐགོ།
ཕུགཥ་ཕདེ།

/ཕུག་རྡེ/ (ཁྱཐ)

མི་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་བྷ་ཟགྲིགན་ཕཞྫོ་ཕའི་གཎབྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ན་ལཱི་

ཁྱིབྷ་ཙང་གི་ཕཡ་དྷ་ཕུང་ཁ་ཕཞྫོ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཕྲར་སྡུག་ན་ཅིདྷ་
ཕུགཥ་ཕདེ།

ཕུགཥ་རྡུགཥ།

/ཕུ་རྡེ/ (བ)

ཕུང་ཁབྷཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཏཕཥ་ག་

ཏངཥ་ཅིག
ཕུང་ནྫོ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕུགཥ་རྡུགཥ་ཆི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་

/ཕུ་དྷྫོཡ/ (མིང)

ཕུང་ནྫོ་ལྔ།

(རྫོང) ཡང་གི་བུ་ཚུའི་

ཞག་མེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ་ལྔ་ནི། ༡. ཚུར་ལབྷཥ། ༢.

ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ། ༣. ཤེཥ་ཡཕ། ༤. རྣབྷ་ནཡ་གྲོར་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕ། ༥. རྣབྷ་ནཡ་གྲོར་ཕའི་ཡེ་ཤེཥ་བྷཏྫོང་ཕའི་ཕུང་

(ཆོཥ) བྷཏཟ་

ནྫོ་ཕཅཥ་ལྔ་ཨིདྷ།

བྷཇུག་ཁཡ་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ།

ཕུང༌།

(ཆོཥ) བྷཥ་ནི་ཐང་ཉེཥ་ནའི་

གི་རུ་ཐྫོདྷ།

/ཕུང་/ ༡. (བ)

ཐྫོདྷ།

/ཕུང་/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཞག་ཕཅཥ་ཐང་

༤.ཟདུ་བྱེཐ། ༥.རྣབྷ་ཤེཥ་ཕུང་ནྫོ་ཕཅཥ་ལྔ་ཨིདྷ།

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕུགཥ་དྷྫོཡ་ཚུ་མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་ལུགཥ་

/ཕུ་རྨིག/ (མིང)

/ཕུང་ནྫོ་རྔ/ (མིང)

ལྔ་ནི། ༡. གཟུགཥ། ༢. ཙྫོཡ་ཕ། ༣.ཟདུ་ཤེཥ།

ཐང་། པ་བྷའི་ཕུགཥ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཕུགཥ་ཐམིགཥ།

(ཆོཥ) ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་

ཞག་མེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ་ལྔ། (ཁ) ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ་

ཏྫོགཥ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། (ཁ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕུགཥ་དྷྫོཡ་

/ཕུག་ཟབྲེཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕུང་ནྫོ་ལྔ་ཐང་

(ཁ) ཥའི་ཕུང་ནྫོ་ཐང་རྫོ་ཕུང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

སྐཕཥ་ལཱི་འང་གའྫོག་ཕཀོར་ཕཏུཕ་ཐང་པདྷ་

ཕུགཥ་ཟབྲཥ།

/ཕུང་ནྫོ/ (མིང)

ཙྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཙཡ་ནི་མེཐ་ནཡ་རཥ་གའྫོགན་ཚུ་ག་ཡ་ཕུགཥ་
ཕུགཥ་དྷྫོཡ།

/ཕུང་ཁབྷ/ (མིང)

ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

ཅི་གི་སྒོ་རཥ་འང་ཟཕཐ་ཏཕཥ་རྫོགཥ་ཥྫོང་ནའི་

རྡུགཥ་ཆི་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

/ཕུང་ཁ/

ཕུང་ནྫོ་དྲུག

(ཆོཥ) བྷཏཡ་ཐུག་

/པྫོང་ནྫོ་དྲུག/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕུང་ནྫོ་ལྔའི་

སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནྫོ་ཕཀར་ཏེ་རྩི་ཏངཥ་ཅིག

(ཁ) ཕུང་ནྫོ་དྲུག་ནི། ༡.གཟུགཥ།༢.ཙྫོཡ་ཕ།༣.ཟདུ་

ཤེཥ།༤.ཟདུ་བྱེཐ།༥.རྣབྷ་ཤེཥ་༦.ཡེ་ཤེཥ་ཕཅཥ་
དྲུག་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཕུང་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སུག་

ཕུང་ནྫོ་གསུབྷ།
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/ཕུང་ནྫོ་སུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ༡.འང་ཐག་
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ཉིཐ་དུ་ངེཥ་ནའི་ཕུང་ནྫོ། ༢.རྫོག་ན་ཉིཐ་དུ་ངེཥ་

བྷ་ཟགྲིགན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕུང་ཕརྡུང་ནི། (ཐཔེ)

ཨིདྷ།

ཕུང་རྡུང༌།

ནའི་ཕུང་ནྫོ།༣.བྷ་ངེཥ་ནའི་ཕུང་ནྫོ་ཕཅཥ་གསུབྷ་
ཕུང་ནྫོ་གསུབྷ་ན།

/ཕུང་ནྫོ་སུབྷ་ན/ (མིང)

ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ཕུང་ཕརྡུང་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕུང་རྡུང་དེཥ།

ཕའི་ཕུང་ནྫོ། ༣.ཐགེ་ཕ་ཕསྔོ་ཕའི་ཕུང་ནྫོ/ཆོཥ་

ཕུང་ཕརྡུངཥ།

ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཕཡ་ཕསྐུར་ཕའི་ཕུང་ནྫོ་ཐང་གསུབྷ་

ཕརྡུངཥ་ནུག

(ཆོཥ)

ཕུང་གཞི།

ཕུང་ནྫོ་ཐང་ཐགེ་ཕ་ཕསྔོ་ཕའི་ཕུང་ནྫོ། འང་དྷ་ཆོཥ་

ཕུང་ཟེ།

ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཕཡ་ཕསྐུར་ཕའི་ཕུང་ནྫོ་ཐང་གསུབྷ་གྱི་

/ཕུང་ནྫོའི་རྡུཐ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕདུཐ་

ཕུང་སྲི།

ཏཕཥ་ལཱི་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་གོ།
ཕུཐ།

(རྫོང) ཕཞཟ་ཟཐུང་ཐང་ཟབྲུ་སྣ་

ཏངཥ། (ཁ) ཇའི་ཕུཐ། ཆང་གི་ཕུཐ། ཟབྲུའི་ཕུཐ་ར་

(རྫོང) ཕུང་ཟེ་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཇ་ཕསྐོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕུཐ་ཐཀོདྷ་

(ཁ) མི་ཕུང་ཏྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ཕུང་ཏྫོཐ་ཚུ་ལཱི་ག་གིཥ་

བྷཆོག་ལཱི་དྲངཥ།

འང་མི་ཐགཟ།

/ཕུང་རྡུང/ (བ)

/ཕུཥ/ (མིང)

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལྷག་བྷ་མེདྷ་ནཡ་ཐངབྷ་ཟདི་སཕ་

ཥ་ལཱི་ཕུང་ཚིག་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕུང་ཕརྡུང༌།

(རྫོང) ཐགྲ་སྲི་ཐང་དུཡ་སྲི་ར་

ཕཅུག་ནའི་ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕུང་སྲི་ཟདི་

(མིང) (རྫོང) མི་གི་ཕཡ་དྷ་བྷ་

/ཕུང་ཏྫོཥ/ (མིང)

/ཕུང་སི/ (མིང)

རཥ་རྫོ་ཟླ་ཝག་དུཥ་ཀྱི་བྷཙབྷཥ་ལཱི་ཕུང་རྫོང་

ཟགྲིགན་ཕཞྫོ་ཕའི་ཚིག་ངདྷ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་
ཕུང་ཏྫོཐ།

(རྫོང) ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཕུང་

ཥྫོགཥ་ནའི་སྲི་ངདྷ་ན་ཕཅུ་གསུབྷ་འྫོཐ་ནའི་གྲར་

བྷྫོངཥ་ནའི་ཕདུཐ། ༤. ཟཆི་ཕཐག་གི་ཕདུཐ།
/ཕུང་ཚིག/

/ཕུང་ཟེ/ (མིང)

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ལྷའི་བུའི་ཕདུཐ། ༢. ཕུང་ནྫོའི་ཕདུཐ། ༣. ཉོདྷ་

ཕུང་ཚིག

(མིང) (རྫོང) ཕུང་གི་གཞི་ངོ་བྷ།

ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཕསྫོབྷ་ན་ཅིདྷ་ཐྫོག་ཥཡ་ཚུཐ་ནིའི་

ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཕདུཐ་ཕཞི་ནི། ༡.

ཕཅཥ་ཕཞི་ཨིདྷ།

/ཕུང་གཞི/

ཕཎང་སྟེ་ཡ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཕུང་ཟེ་ཐང་གཅིག་

ཕརྗོཐ་ཐྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐྫོ་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ལྟུང་
ཕུང་ནྫོའི་ཕདུཐ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཕུང་

ཕཅཥ་གཉིཥ་བྷ་ཟགྲིག་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཧའི་ལཱི་ཕུང་

སྡིག་ན་ཕལགཥ་ནའི་ཕུང་ནྫོ། རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡང་ཕའི་

ཕལགཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

/ཕུང་རྡུང/ (བ)

ཕརྡུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕུང་ཕརྡུངཥ་ཡི། (ཐཔེ) ང་

ཨིདྷ།

/ཕུང་ནྫོ་སུབྷ་པི་རྫོ/ (མིང)

(ཐ) (རྫོང) ཕུང་ཕརྡུང་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཕུང་རྡུང་ཐྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་

(ཆོཥ)

༡.སྡིག་ན་ཕལགཥ་ནའི་ཕུང་ནྫོ། ༢.རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡང་

ཕུང་ནྫོ་གསུབྷ་ནའི་བྷཐྫོ།

/ཕུང་རྡུང/ (བ)

ཕུཐ་ཀོང༌།

(བྷ) (རྫོང) མི་གི་ཕཡ་དྷ་

/ཕུཥ་ཀོ/ (མིང)

(རྫོང) གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་ཕུར་

ཥའི་སྫོཐ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཐཀཡ་མེ་གི་ཀོངབྷ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་
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ཞིདྷ་དྷ་ཟྫོག་ལཱི་ནཐ་སྡེཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཙྫོགཥ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་ལྔ་ཐང་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་གསེཡ་གྱི་ཕུཐ་

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང༌།

(ཁ) གསེཡ་གྱི་ཕུཐ་ཀོང་ཐང་། ཐངུར་གྱི་ཕུཐ་ཀོང་

ཀོང་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ཕུཐ་གང།

/ཕུཥ་གང/

ལྡདྷ་ནའི་ཡུར།

ཁག་དྷང་གི་དྲུང་ཁག་ཙྫོང་གི་རཥ་སྒོ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག

ན་ཕུཐ་ཎ་གང་། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཕུཐ་གང་ཟཕག་སྟེ་ལྷ་
ཕུཐ་ཎ།

/ཕུཥ་ཎ/ (མིང)

(ཐཔེ) ང་དྷངཥ་ན་གདྷངཥ་ཚེ་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་ལཱི་

ཙྫོང་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ནི།

(རྫོང) ཆུབྷ་ཐང་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་ལྔ།

ན་ཚུ་ཟཇར་ནིའི་སྫོཐ་ཆ་ཆུང་སུ་ཅིག (ཁ) ཕུཐ་ཎ་

ཙྫོགཥ་ན། ༥.ཟཁོཡ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཕཅཥ་ལྔ།

(ཐཔེ) བབྷ་རཥ་ཆོཥ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་ལྔ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཆང་གི་ཐངབྷ་བ་བྷ་ཡི་ཐབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་

ཐང་ལྡདྷ་ན་སྦེ་གཥར་ཕཎཕ་ཐགོ།

ལཱི་ཕུརཛྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་གདྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་གཎྫོཡ་ནི།

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་སྡེ་ཕཞི།

(ཁ) ཕུཐ་གཎྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྐུ་བྷགྲོདྷ་

ཕུཐ་རྫོག

/ཕུ་རྫོ/ (མིང)

ན།༤.ཆོཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཏཡ་ན་མྱང་ཟཐཥ་ཀྱི་གོ་

ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ནི་འྫོཐ་ན་ཕཞི། (ཁ) ཆོཥ་དྷྫོཡ་ཟཐྫོཐ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་ཐང་། ཕུཐ་རྫོག་

ཐང་ཏཡ་ན་ར།།ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་སྡེ་ཕཞིཡ་

གཉིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷ་ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་
ཕུཐ་ལཱིཥ།

/ཕུཥ་ལཱིཥ/ (མིང)

ཕརྗོཐ།།

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན།

(རྫོང) ར་དྷྫོཡ་གྱི་ཨོབྷ་

(རྫོང)

གྲ་སྒྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷང་མི་ཕུདྷ་

ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕུཐ་ལཱིཥ་ཀྱི་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་སྟེ་ཞ་ཐགོ་

སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཅིདྷ་ཐགཟ་སྐྱིཐ་རཥ་ཀྱིཥ་ཟབྱུང་

བྷདྷྫོ་ཡི།

/ཕུཥདྷ་ཙྫོ/ (མིང)

/ཕུཥདྷ་སུབྷ་ཙྫོ་ན/ (མིང)

ག་ཅི་ཏཐ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

གྱི་སྤྲིཥ་བྷ་ཆགཥ་ཕཅུག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ།

(ཆོཥ)

ཟབྫོཡ། ༣.ཟཐྫོཐ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྔ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་

(རྫོང) གྲངཥ་ཁ་ལཱི་སཕ་

གིཥ་མི་ལུ་ལ་ལཱི་མི་རང་།

/ཕུཥདྷ་ཙྫོ་རྡེ་ཕཞི/ (མིང)

༡.ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཐཡ་ཕ།༢.རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཐནར་

གམྫོ་ཕྫོ་གཟིགཥ་ཡ་དྷང་ཕེཕཥ་ཏེ་བྷཡ་ཆང་ཕུཐ་
གཎྫོཡ་དེཥ།

(རྫོང) ༡.ཆོཥ་

༣.སྟྫོདྷ་ན་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན། ༤.གདྷཥ་ཕུདྷ་སུབྷ་

གའྫོ་སྟེ་ཞ་རཱིང་པྫོཛྷ་བྷ་ཟགྲང།
/ཕུཥ་ཎྫོཡ/ (བ)

/ཕུཥདྷ་ཙྫོ་རྔ/ (མིང)

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན། ༢.དུཥ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན།

ཕཞི་གི་བྲེ་གང་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཕུཐ་ཎ་གང་
ཕུཐ་གཎྫོཡ།

(རྫོང) ཟབྲུག་

གི་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ཚུའི་གྲཥ་རཥ་ཆུ་ཁ་རྫོང་

(མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཁང་དྷང་ལཱི་ཕུར་འྫོཐ།

/ཕུཥདྷ་ཙྫོ་གླིང/ (མིང)

ཟྫོང་།

(རྫོང) ཕུདྷ་སུབྷ་

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ།
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/ཕུཥདྷ་སུབྷ་ཙྫོ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ)
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(རྫོང) ག་ཅི་གི་ཏཐ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆ་ཙང་ཕའི་ཁཡ་

ཕུཡ་བུ།

སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་

དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཞཟ་ཅིག (ཁ) གཞཟ་ཕདུདྷ་ནི། ༡.ཉི་

གདྷཥ་གཞི་ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟབྱུང་ནི། (ཁ) ཕུདྷ་

/ཕུཕ/ ༡. (བ)

ན་ཕཀཕ་ནི།
/ཕུཕ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) གཞཟ་ཕདུདྷ་གྱི་

དྷང་རཥ་རུཥ་གཞཟ་ལྷགན་ཐང་ན་ཥངཥ་ཀྱི་ཕཡ་

དྷང་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཐྫོ།
ཕུཕ།

/ཕུཡ་བུ/ ༡. (མིང)

བྷ། ༢.ཟླ་ཕ། ༣.མི་ཐབྷཡ། ༤.ལྷག་ན། ༥.ཕུཡ་

(ཐ) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་

བུ། ༦.ན་ཥངཥ། ༧.སྤེདྷན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་
གཞཟ་ཕུཡ་བུ་ལཱི་ཟྫོང་ནི་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) བྷཐཟ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་

/ཕུཡ་བུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་ཞི་

ཆ་ཚུ་རཥ་སྲུང་ནིའི་རག་ཆ་རྒྱུ་ས་ཐང་ཀོཛྷ་ར་

གཞཟ་འང་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་དྲག་གཞཟ་ཨིདྷ་ནའི་

འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཕུཡ་ཚུགཥ།

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཐགྲ་ལི་ཟེཡ་
ཕུཕ་བྷ།

/ཕུཕ་བྷ/ (མིང)

གཞཟ་ཅིག

(རྫོང) ཀཡ་ཐང་རུཐ་ར་

ཐང་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) ཀཡ་གྱི་ཕུཕ་བྷ་ཚུ་

ཕུཡ་ལཐ།

རླུང་གིཥ་ཟཕག་དེཥ།
ཕུཡ།

/ཕུཡ/ (བ)

ཕུཡ་ཁ།

(ཆོཥ) མི་ངདྷ་གྱིཥ་ཕཥབྷ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ལཐ་ཟདི་ལཱི་སཕ་
ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་ཕུཡ་ལཐ་

པྫོག་ནི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ངདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།
/ཕུཡ་ན/ ༡. (མིང)

གཉིཥ་རུ་ཟཏྫོཕ།

(རྫོང) ཐནར་ཆེདྷ་རྫོ་རྗེ་

ཕུཡན།

གཝྫོདྷ་ནུའི་བྷཙདྷ་གྱི་རྣབྷ་གྲངཥ་ཅིག་ (ཁ) ཕུཡ་

(ཆོཥ) ཕུཡ་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཕུཡན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་ལཱི་གསེཡ་གྱི་ཕུཡན་ཅིག་

ན། (ཐཔེ) ཕུཡ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་
/ཕུཡ་ན/ ༢. (མིང)

/ཕུཡན/ (མིང)

ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་

ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ། ཕུཡ་ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་
ཐགོ།

(ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕུཡ་ནའི་

(ཁ) ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཐང་ཚིག་ལྷུག་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་

སྫོཡ་ངདྷ་ནའི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཕའི་གདྷྫོཐ་ཁ་ཡང་ལཱི་
ཕུཡ་ན།

/ཕུཡ་ཤེ/ (མིང)

(ཆོཥ) གའྫོ་ཕ་མེཐ་ན་

ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(སྐུར) (ཆོཥ) ཟཕུཡ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕུཡ་ཁ/ (མིང)

/ཕུཡ་ཚུ/ (མིང)

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག
ཕུཡབུ།

(རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཁྲོ་ཕྫོའི་ཝར་སྦེ་

/ཕུཕ/ (མིང)

(རྫོང) གཞཟ་ཕུཡ་བུ་ཟེཡ་མི་

ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གཞཟ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཇུག་ཟུཡ་གསུབྷ་ཐང་རྩེ་རྣྫོཥ་ཁེག་

ཕུཡབུ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གཞཟ་ཕུཡབུ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཁེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

ཕུར།

དྷང་ལཱི་གཏེཡ་རཥ་ཕཞེཥ་ནའི་ཕུཡ་ན་ཅིག་ཟདུག

/ཕུཥ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཅ་ར་ཥྫོགཥ་སྫོཐ་ནའི་ཞེ་ཥ།
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(ཁ) ཕུར་ནི/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་བྷནར་

ང་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐན་ཕུརཛྷ་

སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཕུར་དེཥ།
/ཕུཥ/ ༢. (མིང)

ཨིདྷ།

(རྫོང) བྲེ་ཐང་ཕུཐ་ཎ་ལཱི་བྲེ་ཕུར་ཟེཡ་

ཕེཕཥ།

སཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རུཐ་བྲེ་གང་ཐང་ཕུར་གསུབྷ་
ཟདེགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
ཕུར་ཆ།

ཕེཕཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ་ཁང་དྷང་
ཕེཕཥ་ཅི།

ན་ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཕུར་ནི་གི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་

ཕེཕཥ་སྐྱེར།

ཏངཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཕུར་ཆ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཚུ་ཕཥར་
/ཕུཥ་ཏུ་ཆིདྷ་ན/ ༡. (ཁྱཐ)

ལཱི་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཕུར་དུ་བྱུང་ཕ།

/ཕུཥ་དུ་རྗུང་ཕ/ (ཁྱཐ)

ཕྱིདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།
ཕུར་བྱུང༌།

/ཕུཥ་རྗུང/ (ཁྱཐ)

ཕསྡུཥ་ཚིག

ཕུར་བྱུང་གི་རྒྱདྷ།

ཕུརདྷ།

/ཕུཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་གཥཡན་

/ཕེཕ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་

ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཕེཕཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ།

(ཆོཥ) ཕུར་དུ་བྱུང་ཕའི་

ཕེཕཥ་གདུང༌།

/ཕེཕ་རྡུང/ (མིང)

(རྫོང) རིང་ཕསྲེར་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕེཕཥ་གདུང་ཐང་།

(ཆོཥ) སྙདྷ་

བ་བྷའི་ཕེཕཥ་གདུང། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕེཕཥ་
གདུང་བྷཇར་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཙྫོགཥ་
ཕཥགཥ་ཟྫོང།

(ཆོཥ) ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཕེཕཥ་བབྷཥ།

/ཕེཕ་ཇབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕེཕཥ་ལ་

ཕེཕཥ་རྫོངཥ།

/ཕེཕ་རྫོང/ (མིང)

(ཆོཥ) ཏག་རིང་ཥཡ་

ཕེཕཥ་ཡྫོགཥ།

/ཕེཕ་ཡྫོག/ (མིང)

ཐང་ཐྫོདྷ་ཟདྲ།

ཕུརདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།
/ཕུཥཛྷ/ (བ)

/ཕེཕ་ཇ/ (མིང)

ཕེཕཥ་སྟྫོདྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་
ཕུརཛྷ།

ཕེཕཥ་ཇ།

དྲང་ནི་ཨིདྷ།

ངག་ལུའུ་ཕཡ་ན་ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་
ཕཅུ་གཅིག་ན།

(ཆོཥ) ཟདྲདྷ་སྒྲིག་གི་ཞེ་

སྫོང་ཚུ་ཕེཕཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐང་ན་ཡ་ཕེཕཥ་ཇ་

(ཆོཥ) ཕུར་ཏུ་

/ཕུར་རྗུང་གི་རྗེདྷ/ (མིང)

/ཕེཕ་ལ/ (མིང)

ཁྱིབྷ་དྷང་བྫོདྷ་ཙནཛྷ་ཅིག་དྲང་ནི་གི་ཇ། (ཐཔེ) ཐགེ་

(ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) (ཞེ) ཝཕཥ་

ཕེཕཥ་ལ།
ཥ།

(ཆོཥ)

གཝདྷ་རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ཟཔགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་
/ཕུཥ་ཏུ་ཆིདྷ་ན/ ༢. (ཁྱཐ)

/ཕེཕ་ཀེཥ/ (མིང)

སྐྱེར་ཐང་ཟདྲ།

ཏེ་ཕུར་ཐགོ།

ཕུར་ཏུ་ཕྱིདྷ་ན།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཥ་གོ་

ཅིག་རཥ་ཅིག་ཟགྱོ་ཞིདྷ་དྷ་ལྷྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

(རྫོང) (ཞེ) ཞྫོང་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཕུཥ་ཆ/ (མིང)

/ཕེཕ/ (བ)

(ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཕུར་ཕ་ཟེཡ་

ཟགྱོ་མི་ལཱི་རབྷ་ཟཇུག་རྐྱཕ་ནི་གི་ཅ་ར།

མིའི་མིང་བྷཏཟ་ཕ་འཡ་ཟདྲེདྷ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)
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(ཆོཥ) (ཞེ) པཡ་ཐང་
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ཚུཡ་བྫོདྷབྷ་ཐ་ཆ་ཡྫོགཥ།
ཕེཕཥ་རབྷ།

/པྫོ་ཁ/ ༢.

/ཕེཕ་རབྷ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཟགྱོ་ཥའི་

(ཐཔེ) པྫོ་ཁ་བྷྫོ་གིཥ་ཕསྒྱུཡ།

རབྷ་གྱི་ཞེ་ཥ། (ཐཔེ) ཕེཕཥ་རབྷ་ཟདི་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་
ཟདུག

ཕེཕཥ་ཕསུ།

/ཕེཕ་སུ/ (མིང)

པྫོ་ཁྱི།

(རྫོང) (ཞེ) གཐྫོང་ལུདྷ་

པྫོ་གིང༌།

པྫོ།

/པྫོ/ ༡. (མིང)

/པྫོ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) པྫོའི་བྷཙདྷ་རྟགཥ་འྫོཐ་མི་

/པྫོ་ཅང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གཉེདྷ་བྷ་རྐྱཕ་ནའི་

/པྫོ་ཀེ/ (མིང)

/པྫོ་ཁ/ ༡.

(རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/པྫོ་བང/ (མིང)

(ཆོཥ) པྫོ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

/པྫོ་རྒེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) པྫོ་སྤུདྷ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་

གྱི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཟཕཐཛྷཐ་ཨིདྷ།
པྫོ་རྒོཐ་ནྫོ།

/པྫོ་རྒེཐ་ནྫོ/ (མིང)

སྫོབྷ་འྫོཐ་མི།

(རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་གཉིཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་

པྫོ་ཅུབྷ།

/པྫོ་ཅུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) པྫོ་རྒྱ་བྫོ་སྟྫོཕཥ་

(རྫོང) པྫོཛྷ་གི་ཟྫོག་ཐང་

གཥང་གདྷཥ་ཀྱི་ལག་གི་པྫོ་ཕའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སྲུ་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་བབྷཥ་སྐྱོང་ཕསྐྱེཐ་
པྫོ་ཁ།

(རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་གོ། (ཐཔེ) མི་

ཐང་རྒདྷ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) པྫོ་རྒདྷབྷ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་པབྷ་

ཕྱེ་ཕའི་སྐྱེ་ན་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) པྫོ་སྐྱེཥ་ཐང་་ཧབྷ་
ཐགོ།

/པྫོ་རྗ/ (མིང)

པྫོ་རྒདྷབྷ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ་ཟདི་
པྫོ་སྐྱེཥ།

པྫོ་རྒྱ།

པྫོ་གླང༌།

(རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་མང་མ་ཟཚྫོབྷཥ་མི་

པྫོ་རྐྱང་ཨིདྷ།

/པྫོ་གོ/ (མིང)

སྫོཐ་ནུག

པྫོ་སྐྱེཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐ་ལྫོ་འང་པྫོ་རྐྱང་སྦེ་སྫོཐ་ནུག
/པྫོ་ཅང/ ༢. (མིང)

པྫོ་གོ

ཟཚྫོབྷཥ་པྫོ་རྒྱ་ཐང་ཧབྷ་སྲུ་ག་ཡ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྗེཥ་ཟཇུག་པྫོ་གི་ཡི་གུ་ག་
པྫོ་རྐྱང༌།

(རྫོང) ཡི་ཐབྷ་ཐནཟ་ཕྫོ་

ཅིག་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་པྫོ་གོ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་དེཥ།

(རྫོང) ཡི་གུའི་སྒྲ་གཐངཥ་ཤུགཥ་སྦེ་

དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

/པྫོ་གིང/ (མིང)

ཟཆབྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་པྫོ་གིང་གི་ཟཆབྷ་འང་ཟཏྫོདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཙཟ་མི་ཕྫོའུ་ཅུང་ཟདི་པྫོ་ཨིདྷ་
ནཥ།

(རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་པྫོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

དྲག་ནྫོའི་སྐུཡ་ཕཞེངཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ལིང་གི་

ཕསུ་ཞུ་མི་ག་ཐང་ག་སྫོ།
/ཕེཡ/ (མིང)

/པྫོ་ཁི/ (མིང)

སྒོ་ཁཡ་པྫོ་ཁྱི་ཅིག་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

ཟཕཐ་ཕའི་ཞེ་ཥ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་བྫོདྷབྷ་ཐ་ཕེཕཥ་
ཕེཡ།

(མིང) (རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱིཥ་སཕ་ནའི་བྫོ།

ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་པྫོ་ཅུབྷ་ག་ཡ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་རྩེཐབྷྫོ་
རྩེ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟགྲིག་ཁབྷ་པྫོ་

པྫོ་གཅོཐ།

ཁ་ཐང་བྷྫོ་ཁ་ཟེཡ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་

/པྫོ་ཅོཥཐ/ (མིང)

(ཆོཥ) པ་ཐབྷ་ན་ཥངཥ་

རྒྱཥ་ཀྱི་སྫོཕ་བྷ་འཡ་ལཱིང་ན་ས་ཡ་སེཡ་ནྫོ་རཥ་

སྤང་ཟདི་པྫོ་ཁ་ཐང་བྷྫོ་ཁ་ཟགྲིགཥ་ཏེ་ཕཀར་ནུག

ཕརྒྱུཐ་ནའི་གཅོཐ་ལཱིགཥ།
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པྫོ་ཆཥ།

(མིང) (རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་གོ་ར་ཐང་

/པྫོ་ཆེ/

(རྫོང) གླུཐ་ཆོག་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་

/པྫོ་རྫོང/ ༢. (མིང)

རྒྱདྷ་ཆ་གི་རིགཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

པྫོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱི་ནཡ་རིཥ།

པྫོ་ཆེདྷ།

རཥ་པྫོ་གཐྫོང་གི་ནཡ་ཅིག་ཕཎཕ་དེཥ།

ཙྫོང་ཁང་དྷང་པྫོ་ཆཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/པྫོ་ཆེ/ (མིང)

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རྩིཥ་ན་གིཥ་སྫོག་ནཡ་བྷགུ་

(རྫོང) རྟ་གསེཕ་ལ་ཕཎྫོགཥ་

ཕཎྫོགཥན། (ཐཔེ) རྟ་པྫོ་ཆེདྷ་ཟདི་བྷཥ་རྒྱག་ཎྫོ་རིར་
རི་སྦེ་ཟདུག
པྫོ་།

/པ་/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) མི་གཝདྷ་གྱི་ཙཕ་བྷ་

མི་བྷྫོ།

/པྫོ་་བྷྫོ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) པྫོ་་གི་ལཱ་ཟཕཐ་

/པྫོ་ཎ/ ༡. (མིང)

པྫོ་པག
པྫོ་ཕ།

(རྫོང) པྫོ་ཨིདྷ་ནའི་རྟགཥ་

པྫོ་བྲང༌།

(རྫོང) པགན་པྫོ། (ཐཔེ) པྫོ་

(རྫོང) པྫོཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་དེ་

/པྫོ་བྲང/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཕཞུགཥ་ཥའི་

གཟིབྷ་ཅུང། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་པྫོ་བྲང་། (ཐཔེ) རྒྱར་
ནྫོའི་པྫོ་བྲང་ཚུ་ག་ནི་ཕ་གཟི་ཕརྗིཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

(ཆོཥ) པྫོ་རྒཥ་ཐང་ཧབྷ་སྲུའི་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

མིང་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ།

པྫོ་བྷྫོ་ཟདྲ་བྷབྷ།

(ཐཔེ) ཁྱེཐ་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ག་ཏེ་རཥ་ཟྫོང་ཡི་གོ།
/པྫོ་རྫོང/ ༡.

/པྫོ་ཕ/ (མིང)

ཡི།

ཨིདྷ་ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་གྱི་པྫོ་རྟགཥ་ཟྫོང་།

པྫོ་གཐྫོང༌།

/པྫོ་པག/ (མིང)

གིཥ་པྫོ་ཕ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་འང་ག་ཡ་ཕཞུ་ཙཡ་

(རྫོང) པྫོ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སྐྱེཥ་ན་པྫོ་

/པྫོ་བྷྫོ/ (མིང)

(རྫོང) བུཙ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་

པག་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕཎགཥ་ནི་ཚུ་པྫོ་རྟགཥ་ཨིདྷ།

པྫོ་བྷྫོ།

/པྫོ་པུཥདྷ/ (མིང)

ལྔ་འྫོཐ།

བྷཙདྷ། (ཐཔེ) གོ་གྱོདྷ་ནི་ཐང་ཐནཟ་རྟགཥ་
/པྫོ་ཎ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཕཞཟ་ཙང་དྷང་ལཱི་སྤུདྷ་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཡི་གུ་ཐང་ཁ་ཟཐེདྷ་སྐྱེར་མི་ཧབྷ་
པྫོ་རྟགཥ།

/པྫོ་དྷྫོཡ/ (མིང)

པྫོ་སྤུདྷ།

(ཆོཥ) ཧ་ཡྫོགཥ་ཐགཟ་ཡྫོགཥ་

སྲུ།

པྫོ་དྷྫོཡ།

ཁར་ལྷགན་སྦེ་ཟདུག

ཟདི་ལཱི་ཟཕངཥ་ཆེདྷ་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།
/པྫོ་་བྷྫོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) པྫོའི་དྷ་ཙ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ཝང་ལཱི་པ་དྷྫོཡ་མང་མ་ཡ་

ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྐྱར་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཁ)

པྫོ་་བྷྫོ།

/པྫོ་ནཱུ/ (མིང)

ཆུང་ཀུ་ལཱི་པྫོ་དྷཐ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

སྦེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཡ་བྷངགཥ་ཏེ་ཕཎང་མི་ཅིག
༢.

པྫོ་དྷཐ།

/པྫོ་བྷྫོ་ཋ་རྙབྷ/ (མིང)

(རྫོང) པྫོ་ཐང་

བྷྫོ་ལཱི་ཐཕང་ཙཐ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

(མིང) (རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་

ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་པྫོ་བྷྫོ་ཟདྲ་བྷབྷ་གྱི་ལ་ཕ་ཟདི་

གཐྫོང༌། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་པྫོ་གཐྫོང་ཅིག་ཟདུག

གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
པྫོ་བྷྫོའི་ཐབྱེ་ཕ།
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/པྫོ་བྷའི་ཨེ་ཕ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) པྫོ་ཐང་
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བྷྫོའི་རྟགཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ། (ཐཔེ) ཕཀང་ལག
ྫོ ་ཟདི་དྷང་

གིཥ་བྫོཛྷ་པྫོ་ཙྫོཐ་ཁར་ཕཀར་ཏེ་སཕ་དེཥ།

ཡང་ཥྫོའི་པྫོ་བྷྫོའི་ཐབྱེ་ཕ་བྲིཥ།
/པྫོ་བྷའི་ཨེ་ཕ/ ༢. (མིང)

པྫོ་བྷཙདྷ།

(རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་གི་ཁྱཐ་ནཡ།

པྫོ་རྨ།

/པྫོ་རྨ/ (མིང)

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་པྫོ་བྷཙདྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

པྫོ་བྷཙདྷ་ཤུཕཥ།

(རྫོང) པྫོ་ཕའི་དྷང་ཏྫོདྷ་ནའི་རྨ།

པྫོ་སཐ།

པྫོ་རྩར་སྣ་ཐགུ

/པྫོ་ཙེར་རྣ་རྒུ/ ༡. (མིང)

ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གྱིཕ་ཤུཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིཥ་

ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་པྫོ་བྷཙདྷ་ཤུཕཥ་ཟདི་རག་

(ཆོཥ) བྷཐྫོ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

རྒྱུཐ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྷཚྫོཐ་ཀྱི་རྒྱཥ་ཟགྲེར་རྟགཥ་ཐང་
རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྟག་ན་རཥ་བྱུང་ཕའི་ལཱིཥ་ཀྱི་རྩར་
གསུབྷ་ཕཅཥ་ཐགུ། (ཁ) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩར་གསུབྷ།

པྫོ་ཕཞང༌།

/པྫོཕ་ཕཞང/ (མིང)

ལཱི་བུབྷྫོ་ཚུ་གིཥ་ཐགཟ།

ཕརྒར་ཕ།༣.འང་རྩར་བ་ལ་བུཟྫོ།ངག་གི་རྩར་

པྫོ་ཡིག

གསུབྷ། ༡.རྫོ་རྒྱུཥ་ཀྱིཥ་ཐགེ་ཟཏྫོདྷ་ན།༢.གཎབྷ་

(རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་གཝྫོདྷབྷ།
(རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་བཐ་ངོ་

/པྫོ་ཡིག/ (མིང)

(ཆོཥ) མིང་གཞི་ཐང་རྗེཥ་

ཟཇུག སྔོདྷ་ཟཇུག་གི་ཡི་གུ་སྒྲ་གཐངཥ་བྱེཐ་རྩྫོར་

གྱིཥ་ཕཝཐ་གཐ་ཟཏྫོདྷ་ན།༣.གལགཥ་ཀྱིཥ་པ་ཡྫོར་

དྲག་ནྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་མི། (ཁ) མིང་གཞིའི་པྫོ་ཡིག་ཕཞི་

གདྷྫོདྷ་ན། ཡིཐ་ཀྱི་རྩར་གསུབྷ། ༡.བྷཚངཥ་ར་བྫོ་

ནི། ཀ་ཅ་ཎ་ན་མ་། རྗེཥ་ཟཇུག་གི་པྫོ་ཡིག་ཕཞི་ནི།

མྱུཡ་ཕ། ༢.ཐནཟ་ར་ཕརྟདྷ་ཚུགཥ་ན།༣.ཁ་གཥར་

ག་ཐ་ཕ་ཥ། སྔོདྷ་ཟཇུག་གི་པྫོ་ཡིག་ནི། ཕ།

ཞིང་གཏིང་མི་རྟྫོགཥ་ནཟྫོ།

པྫོ་ཡཕ།

(ཆོཥ) སྐྱེཥ་ན་པྫོ་ལཱི་ཙང་ནའི་

/པྫོ་ཡཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཤེཥ་ཡཕ་ཐང་བྫོ་

སྟྫོཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་པྫོ་

ཁྱཐ་ཆོཥ་གཎབྷ་ཡིག་རྩིཥ་གསུབྷ།བྷཐཟ་རྫོ་

སྐྱེཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་པྫོ་ཡཕ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

བྷཆོངཥ་གསུབྷ། ཕང་རྐྱར་སྦེ་གསུབྷ།
/པྫོ་ཙྫོཐ/ (མིང)

/པྫོ་གཝྫོདྷ/ (མིང)

རིཥ་ཐང་གཟུགཥ་གཤིཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) པྫོ་ཕཞང་

༡.བྷཐེཕ་ཀྱིཥ་ལ་དྷྫོདྷ་ན། ༢.རྐྱར་གྱིཥ་ཆུ་ཆེདྷ་

པྫོ་ཙྫོཐ།

པྫོ་གཝྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་པྫོ་གཝྫོདྷ་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ཟདུག

གསུབྷ་ཐང་། ངག་གི་རྩར་གསུབྷ། ཡིཐ་ཀྱི་རྩར་

/པྫོ་ཙེར་རྣ་རྒུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ལཱིཥ་

ཏཕཥ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་བྷཇེ་གི་ཕྱི་རཥ་

(ཆོཥ) པྫོ་ཕའི་གལབྷ་ཁ་ཐུག

/པྫོ་རྨེ/ (མིང)

/པྫོ་ཚེདྷ་ཤུཕ/ (མིང)

ཟབྲེར་རཥ་སྤེར་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཐང་ཧ་ལཱི་ཕཀག་

(ཐཔེ) པྫོ་རྨ་ ཟདི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་འཡ་ཥྫོ་

ནུག

(རྫོང) སྐྱེཥ་ན་པྫོའི་ཆཕ་

གཥང་ཕསྡུཥན་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག

(ཐཔེ) པྫོ་བྷྫོའི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

མེདྷ།

/པྫོ་ཚེདྷ/ (མིང)

པྫོ་རུང༌།

(རྫོང) གཎདྷ་གཎདྷ་སྦེ་བྷ་

/པྫོ་རུང/ (མིང)

(རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་མེཐ་ནའི་པྫོ་

སྐྱེཥ། (ཐཔེ) ཁོ་པྫོ་རུང་སྦེ་སྫོཐ་དེ་རྫོ་ངོ་བྷང་ཡཕཥ་

ཤེཥ་རཱིང་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཙྫོཐ་ཐནག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཅིག་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
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པྫོ་ཡྫོག

/པྫོ་ཡྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ར་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་མིའི་

/པྫོ་ལྷ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཟགོ་ཕའི་ལྷ་ལྔའི་དྷང་

བ་ཙྫོཥ་གཞི་གདྷགནྫོ་གཟུགཥ་ཨོ་ར་རཥ་ཧ་ཙི་

གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཟགོ་ཕའི་ལྷ་ལྔ་ནི། ༡.ཡུར་ལྷ་སྟེ་

འང་སཕ་ཨིདྷ།

༣.བྷྫོ་ལྷ་སྟེ་གྲོགཥ་བྱེཐ་ཀྱི་ལྷ། ༤.ཐགྲ་ལྷ་སྟེ་སྐྱཕཥ་

སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཨོ་ཡྫོག་ཟེཡ་
པྫོ་རླུང་དྷཐ།

/པྫོ་རླུང་ནཱུཐ/ (མིང)

རླུང་གིཥ་གདྷྫོཐ་ནའི་དྷཐ།
པྫོ་ལུགཥ།

ཟཙྫོ་བྱེཐ་ཀྱི་ལྷ། ༢.པྫོ་ལྷ་སྟེ་བྷགོདྷ་བྱེཐ་ཀྱི་ལྷ།

(ཆོཥ) པྫོ་ཕའི་དྷང་

བྱེཐ་ཀྱི་ལྷ། ༥.སྫོག་ལྷ་སྟེ་སྲུང་བྱེཐ་ཀྱི་ལྷ་ཕཅཥ་ལྔ།
པྫོག

(རྫོང) (གཥཡ) པྫོ་ཡཕ་ཐང་

/པྫོ་ལུ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁོ་གིཥ་ཕཀག་རི་ལུ་ལ་ཡ་པྫོག་ཐྫོ།

ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/པྫོ་ལུ/ (མིང)

/པྫོཟ/ ༢. (བ)

(རྫོང) སདྷ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་

བྫོ་དེ་གིཥ་ཁོ་སེབྷཥ་ཁཡ་པྫོག་ཐྫོ།

དྷང་རཥ་སདྷ་པྫོ་ལུཕ་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ།
/པྫོ་རྫོ/ ༡. (མིང)

/པྫོཟ/ ༣. (བ)

(རྫོང) སྐྱེཥ་ན་པྫོའི་རྫོ། (ཐཔེ)

/པྫོ་རྫོ/ ༢. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགདྷ་ཁ་ཐང་

ཁྲར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟལ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཁཡ་པྫོག་

པྫོ་རྫོ་ཕཅོ་ལྔ་འཡ་ཆཐ་ཀྱི་རྐང་རྩེཐ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་
ཅིག་ཟདུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཁཡ་པྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ངེའི་

སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སདྷ་པྫོ་ལུཕ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་
པྫོ་རྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་

གཅིག་གུ་རུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷཐཟ་པྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི།

ཟདྲ། (ཐཔེ) པྫོ་ལུགཥ་ལཱི་བཐ་ངོ་རིཥ་ཟཕཐ་རཱིང་
པྫོ་ལུཕ།

/པྫོཟ/ ༡. (བ)

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ང་ལཱི་
པྫོག་ཐྫོ།

(ཆོཥ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་རཥ་

/པྫོཟ/ ༤. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

པྫོ་རྫོ་དྲུག (ཁ) པྫོ་རྫོ་དྲུག་ནི། ༡.བྱི་ཕ། ༢.སྟག

བྷཏྫོང་ནི། (ཐཔེ) གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་གོ་ཟདི་ཁྱོཐ་ལཱི་པྫོག་

པྫོ ་ཤིང༌།

པྫོག་ཆ།

༣.ཟབྲུག ༤.རྟ། ༥.སྤྲེར། ༦.ཁྱི།
/པྫོ ་ཤིང/ (མིང)

ནཥ།

(རྫོང) ཤིང་ལཱི་པྫོ་བྷྫོ་ཕྱེ་ཕའི་

པྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་པྫོ ་ཤིང་ཐང་བྷྫོ ་ཤིང་གཅིག་ཁཡ་མེཐ་ན་

གཅིག

ཅིདྷ་རྫོག་བྷ་ཕཎགཥ་མི་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།
པྫོ་གཥཡ།

/པྫོ་ཥཡ/ (མིང)

པྫོག་ཐུག

(རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་

/པྫོཟ་ཐུཟ/ (མིང)

ཅིག

གཅིག་ཕ་གཅིག་རིག༌ན་བྷཁཥ་དྲག་ཟདུག
/པྫོ་ལྷ/ ༡.

(ཆོཥ) པྫོག་རབྷ་ཐང་ཐྫོདྷ་
(ཆོཥ) ལྷ་ལཱི་ཕམྫོག་གྲིཕ་

པྫོག་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་དྷ་ཙ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྱུང་ནི་

གཝྫོདྷབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་གི་པྫོ་གཥཡ་ཚུ་
པྫོ་ལྷ།

/པྫོཟ་ཆ/ (མིང)

པྫོག་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ལྷ་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

/པྫོཟ་པེ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཟཇཟ་ཕཥ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སེཡ་ཁྲ་གོ་ཟདི་ཁྱོཐ་ལཱི་པྫོག་ནཥ།

རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་པྫོ་ལྷ་ལཱི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་ཕུར་ནི་འྫོཐ།

པྫོཕ་སྦྱིཥ་ཁ།
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/པྫོཕ་རྗི་ཁ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཕང་ཟདུཥ་
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པྫོ་བྲང་ཆ་ཟྫོག་རཥ་ ཁ་བྷཏྫོ་ཥའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག་

/པྫོཥ་ཀ/ ༢. (མིང)

གི་མིང༌། (ཐཔེ) པྫོཕ་སྦྱིཥ་ཁ་རཥ་ཀེ་ཕ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་
ནི་འྫོཐ།

པྫོག་རབྷ།

/པྫོཟ་རབྷ/ (མིང)

བྷཡ་ཐཔྱངཥ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག
པྫོཐ་ཀུ།

(ཆོཥ) ཁྱར་ཐང་འུ་ལཱ་

ནུག

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་པྫོག་རབྷ་ཅིག་

/པྫོཟ་ལཱིཟ/ (མིང)

པྫོཐ་ཁ།

པྫོག་སྫོར།

/པྫོཟ་ཥྫོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) པྫོག་ཏངཥ་

དྷག་གི་གོཥ་རྙིང་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
པྫོདྷ།

(ཆོཥ) ཁྲར་ར་ཥྫོགཥ་

པྫོདྷ་ཆེ་ཕ།

(རྫོང) པྫོག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

པྫོཛྷ།

པྫོགན།

/པྫོན/ (མིང)

(རྫོང) པྫོག་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཕཞེཥ་སྒོ་གིཥ་པྫོཛྷ་ཟགྲངཥ་ཏེ་ཡ་འྫོཐ།
པྫོཛྷ་རྒྱགཥ།

(རྫོང) གཉེཡ་ཙང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

པྫོཐ་ཀ

/པྫོཥ/ (མིང)

ཧ་ལཱི་ཚུ་པྫོཛྷ་རྒྱགཥ་ཐྫོ།
པྫོཛྷ་སྫོ།

/པྫོའུ་རྫོ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པྫོཛྷ་དྷང་

ལཱི་རླུང་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་གང་སྟེ་རྒྱ་

(ཆོཥ) ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/པྫོཥ་ཀ/ ༡. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་

ནི། (ཁ) པྫོཛྷ་རྒྱགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་

ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་པྫོགཥ་སྫོཐ་དེ་
པྫོཐ།

/པྫོའུ་རྗཟ/ (བ)

དྷ་ཙྫོཐ་སྫོབྷ་ཏར་ཏེ་ལཱ་གའྫོག་ཟཕཐ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་

ཟླ་རིབྷ་སྦེ་སྫོཐ་མི་གི་མིང་སྤྱིཡ་ཕཎང་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་
ཕཝགན་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ག་ཅི་ཡ་ཞ་རཱིང་

ཅིག (ཁ) མིའི་པྫོཛྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་པྫོཛྷ། (ཐཔེ)

ཁུཡ་ཆ་བྷབྷ་ང་ལཱི་པྫོགན་ཅི།
/པྫོཟ/ (མིང)

/པྫོའུ/ (མིང)

(ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་

ཟདེགཥ་ཕཝག་ཥའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་དྷང་ཁྲོར་

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་ཟགདྷ་
པྫོགཥ།

(ཆོཥ) སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་རིང་ཐུང་

/པྫོཥདྷ་ཆེ་ཕ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཐང་བྲི་ཏངཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་
ཁཡ་པྫོགདྷ་པྫོག་གེ།

/པྫོཥདྷ/ (མིང)

གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག

རཥ་ཡ་པྫོག་སྫོར་ཟདུག
/པྫོཟདྷ/ (བ)

(ཆོཥ) རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་ཥྫོགཥ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞྭ་དྷག་ཟཆབྷ་གོ་པྫོཐ་ཁ་ཟདི་རྒྱུ་རྒྱ་

ན་པྫོག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཁྲར་ཟདི་སྔོདྷ་བྷ་
པྫོགདྷ།

/པྫོཥ་ཁ/ (མིང)

རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཟཆབྷ་གོ་ཕུ་དུང་གི་ཁ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྲར་པྫོག་ནའི་པྫོག་ལཱིགཥ་
ཅིག་གསུང་གདྷང་།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཐཡ་ཚུ་གི་

(ཐཔེ) ཤིང་གི་པྫོཐ་ཀུ་བྷགུ་ལཱི་བ་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་

གཞི་བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་ཐ་ པྫོག་ནི་གི་ལྫོཡ་གྱོང་ཚུ།

པྫོག་ལཱིགཥ།

/པྫོཥ་ཀུ/

བྷགུ་ཎྫོ། (ཁ) ཤིང་གི་པྫོཐ་ཀུ། ཐཡ་གྱི་པྫོཐ་ཀུ།

གཉེཡ་ཙང་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཚུ་གི་པྫོག་རབྷ། ༢ རྩྫོཐ་

ཟདུག་ག

(ཆོཥ) ཞྭབྷྫོ་གི་བྷཏཟ་བྷ་རཥ་

རྫི་ཕཟུབྷ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) པྫོཛྷ་སྫོ་ནི/ཐྫོ/ཡི།

(ཆོཥ) ཞྭབྷྫོ་ཅིག

(ཐཔེ) གཟུགཥ་ཕསིར་ཕདུག་སྟེ་སྫོཐ་ནའི་ཟེཡ་པྫོཛྷ་
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སྫོ་ཡི།

པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ།

/པྫོའུ་བྷ་ཀེ/

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཀཡ་མེ་གི་སྫོང་ཡཥ་ཟདི་ཕ་

(མིང) (རྫོང) བ་གཐྫོང་བྱི་ཙི་

ཥྫོ་ནུག

ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ནའི་ཁཡ་ལྫོག་སྒྲོ་ཉིདྷ་གདུགཥ་

ཕ་ཀྲིང་ཀྲི།

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ་ཟདི་གདྷབྷ་ཕྱི་

ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་གཟུགཥ་གཤིཥ་ཕ་ཀྲིང་ཀྲི་ཟདུག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་ཕུག་དྷང་ལཱི་བ་པྫོཛྷ་བྷ་ཀེ་ལུ་ལ་
པྫོཡ་བྷཡ།

ཕ་གཏུབྷ།

ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་མི་ཚུ་གི་སྐཐ་ཀྱི་ཕ་གཏུབྷ་

ཟཐུངབྷ་ཐ་པྫོཡ་བྷཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།
/པྫོཡ་ཙི/ (མིང)

ཟགྲིགཥ་ནཥ།

(རྫོང) པྫོཡན་ཕཀྱག་ཕཎྫོདྷ་

ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ།

ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ནིའི་རྩི། (ཁ) ཕསེ་ཟེཡ་འང་སཕ་

པྫོཡ་ཡཥ།

/པྫོཡ་རུ/ (མིང)

ཐང་སྤུཡ་ནི་གི་ཡཥ་ཅིག
པྫོཡན།

/པྫོན/ (མིང)

རཥ་ཅ་ར་ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཉོ་ཡི།

(ཆོཥ) པྫོཡན་ཟཕག་ནི་

ཕ་རི།

ཕ་རི་གོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ཕ་རི་
ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཕཀཕ་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཟཁྱོབྷཥ་པྫོཡན་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཕ་རཱིག་རཱི།

(རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་

/ཆ་རཱིག་རཱི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཆུང་ཀུ་

ཕྱི་བྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྫོ་ཕ་རཱིག་རཱི། ཙྫོཐ་

ཏྫོདྷ་ནའི་ཤིང་ཏྫོག་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) པྫོཥ་ཙི་

ཕསྲེ་ཕ་རཱིག་རཱི། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རྫོ་ཕ་རཱིག་རཱི་

ཟདི་ཙྫོ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ས་ཐང་བྱི་ཅུ་ཚུ་གིཥ་འང་

ལུ་ལ་སྤུངཥ་ཕཝག་ཟདུག

ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) པྫོཥ་ཙི་ཙྫོ་ཙྫོན་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཕ་ཥང་ཥ།

འྫོཐ།

/ཕ/ (མིང)

(རྫོང) ལཱིག་གི་ཕར་ཐང་གའག་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཁོ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཕ་རི་བྷར་ཆ།

པྫོཡན། ཙྫོཐ་བྷའི་པྫོཡན། ཆང་གི་པྫོཡན། (ཐཔེ)

ཕ།

/ཕ་རི/ (མིང)

གི་སྤུ་གིཥ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཐང་བྷར་ཆ་

(རྫོང) ཇ་ཐང་ཙྫོཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

/པྫོཥ་ཙི/ (མིང)

(རྫོང) ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་

ཅ་ར་ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ། ཤིང་ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་

ན་ཚུ་ཕཟེཐ་དེ་ཞ་ཥའི་སྫོཐ་ཆུང་སུ་ཅིག (ཁ) ཇའི་

པྫོཥ་ཙི།

/ཕ་བྷ་ཕྱི་བྷ/ (ཁྱཐ)

ནའི་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཨིདྷ། (ཐཔེ) པྫོཡ་རྩི་ཟདི་སྤུཥ་ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཕ་སི་སི་ཐང་

སྐཐ་ཀྱི་ཕ་གཏུབྷ། ཟཁཡཛྷ་གི་ཕ གཏུབྷ། (ཐཔེ)

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་བྷཡ། (ཐཔེ) ཇ་ཏང་
པྫོཡ་རྩི།

/ཕ་ཏུབྷ/

གཏུབྷ་ཕེ་ཕེ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ)

(རྫོང) ཇའི་པྫོཡ་ནའི་དྷང་

/པྫོ་མཱ/ (མིང)

(རྫོང) ཕ་སི་སི་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཏག་ཕ་ཀྲིང་ཀྲི། གཟུགཥ་ཕ་ཀྲིང་ཀྲི། (ཐཔེ)

རཱི་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཁཡ་བྷགུ་བྷཇུག་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་སྫོཐན་
ཟདུག

/ཕ་ཊིང་ཊི/ (ཁྱཐ)

/ཆ་ཥང་ཥ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕ་སི་སི་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) གཟུགཥ་ཕ་ཥང་ཥ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་

(རྫོང) གཏུབྷ་ཕེ་ཕེ་མེདྷ་ནཡ་ཕ་སི་སི་

གཟུགཥ་ཟདི་ཕ་ཥང་ཥ་ཟདུག
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ཕ་སི་སི།

/ཕ་སི་སི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གཏུབྷ་ཕེ་

ཕག་རྒྱ།

ཕེ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་པཡ་ཚུཡ་གྱི་རྒྱ་གཞི་ཐུང་སུ་ཅིག་ཐང་

ཕག་རྒྱ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ཐ་ཕག་

རབྷ་ཕ་སི་སི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཀཛྷ་

རྒྱ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕསྒྱུཡ་ཤེཥ་ནཥ།

ཟདི་ཕ་སི་སི་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཆ/ (མིང)

/ཆ་རྗ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་

ཕག་རྒྱ་བྷ།

རགན། (ཁ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕག བ་བྷའི་ཕག (ཐཔེ) བ་

གྲུཕ་གཉིཥ་ལྡདྷ་གྱིཥ་ཕག་རྒྱ་བྷ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་ནི།
/ཕ་ཅཕ་ནི/ (བ)

ཕག་རྒྱུདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཤིག) (རྫོང) པྫོ་

ཐ་ལྫོའི་ཕཡ་དྷ་འང་བྷ་བྷཥ་ནཡ་འྫོཐ།

ཐྫོདྷ་རཥ་ཕཀཕ་ནཱུ་ཕག་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ཕག་སྒབྷ།

(རྫོང) (ཞེ) པཡ་ཚུཡ་

ར་ཕཙུགཥ་ཥའི་ཕག་སྒབྷ། (ཐཔེ) ཕག་སྒབྷ་དྷང་

ཝཕཥ་སྟྫོང་སྦེ་བྫོདྷ་ནའི་ཕསྒང་ཕག་ཟཁཡ་ཕསྣབྷཥ་
/ཆ་དྲི/ (མིང)

ཕང་ཅུང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟདུག
ཕག་སྒཡ་ན།

(རྫོང) (ཞེ) གྱི་ཅུང་། (ཐཔེ)

ཕག་ཟགདྷ།

/ཆ་རྒེདྷ/ (མིང)

/ཆང་རྒཡ་ན/ (མིང)

(རྫོང) ཕག་སྒཡན་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕག་སྒཡ་ནའི་ལཱ། ཕག་སྒཡ་ནའི་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་གྲི་ཟདི་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་སྫོབྷ་
ཟདུག

(ཆོཥ) ཅ་ར་ཕཙུགཥ་

རཥ་ནཐབྷ་ཁ་ལཕ་སྦེ་ཕཀར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གོ་

ཟཁཡ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ཟཁཡ། (ཐཔེ) བབྷ་

ཕག་གྲི།

/ཆ་རྒབྷ/ (མིང)

ཥའི་སྒྲོབྷ་སྒོ་གྲུ་ཕཞི་ཆུང་སུ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ལག་

བྫོདྷབྷ་ཐ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཟཁཡཛྷ། (ཁ) བ་བྷའི་ཕག་

ཏེ་བྫོདྷ་ཡི།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཕ་གོང་བྷ་ཚུའི་ཕག་རྒྱུདྷ་ཚུ་

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཚུ་ཆིཕཥ་གྲར་ཕམཡ་ནིའི་
/ཆ་ཁཡ/ (མིང)

/ཆ་རྒུདྷ/ (མིང)

ཚུའི་བྷཚཐ་ཏངཥ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཡ་

སྐྱེཥ་ཀྱི་ཕཀཕ་ནཱུ་ཕཀཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕག་རྐྱཕ་

ཕག་ཟཁཡ།

(རྫོང) བ་བྷ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་

/ཆ་རྗ་བྷ/ (མིང)

བྷ། གྲུཕ་ཏྫོཕ་ནའི་ཕག་རྒྱ་བྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་བྷཁཥ་

(བྷ) (ཆོཥ) ཕམྫོག་ན་ཐང་ཉེཥ་སྐྱོདྷ་ར་

ཕག་རྐྱཕ།

(ཆོཥ) ཕག་ཏབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐང་ལྡདྷ་མི་ཚུ་གི་གཥང་ཡུབྷ། (ཁ) བ་བྷའི་ཕག་རྒྱ་

བྷའི་ཕག་ལཱི་བུབྷ་ན་ཅིག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནུག
/ཕ/ (བ)

(རྫོང) རག་ནའི་ནཐ་ཕསྐོཡ་

ཟགྱིཡ་ནི་ཐང་ཕར་སྟྫོདྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རག་ནའི་

འཡ་བྷཡ་རིང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ཕ་སི་སི།

ཕག

/ཆ་རྗ/ ༡. (མིང)

ཟགདྷ་ཁུཡ།

ཕག་སྒཡན།

(རྫོང) (ཞེ) ལཱ་ཟགདྷ།

/ཆང་རྒན/ (མིང)

(རྫོང) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་

ཞུ་མི་ཟཕྫོཐ། (ཁ) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་སྒཡན། (ཐཔེ)

(ཁ) དྲགོཥ་ཀྱི་ཕག་ཟགདྷ། ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ཞུ་སྟེ་ཕག་སྒཡན་ལུ་ལ་ཟདུག

ཟགདྷ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་ཕག་ཟགདྷ་སྫོབྷ་ཡང་

ཕག་ཐངུར།

པྫོག་ཆི་ནུག

/ཆ་རྔུར/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཏི་རཱི། (ཁ)

རྒྱར་ནྫོའི་ཕག་ཐངུར། བ་བྷའི་ཕག་ཐངུར། (ཐཔེ)
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བ་བྷའི་ཕག་ཐངུར་ཚུ་མི་སེཡ་བྷཥ་ཆུང་ཚུ་ལཱི་

ཕག་རྟགཥ།

ཕག་ཕཅཥ།

ཕག་རྟགཥ་གདྷང་ནུག

གདྷང་དེཥ།

/ཆ་ཅེ/ (མིང)

(རྫོང) སྒོ་གསུབྷ་གུཥ་

/ཆ་ཎ/ ༢. (མིང)

དྲག་ལྫོཥ་བྷཆོག་ལཱི་ཕག་ཕཅཥ་ཞུ་གཥྫོར་དེ་ནི།
/ཆ་ཆོཥཐ/ (མིང)

(རྫོང) ཕག་ཟཙར་ནི་

རྟགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཕག་རྟགཥ་ཅིག་ཕུར་ཕཎང་
ཡི།

ཅིག (ཁ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཕག་བྷཆོཐ་ཕུར་ནི།

ཕག་རྟེདྷ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་ཕག་བྷཆོཐ་ཕུར་ནི། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་

/ཆཟདྷ་རྗེ/ (མིང)

/ཆཟ་ཏེདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

ཚུ་ལཱི་ཕག་ཟཙར་ཕའི་སྐཕཥ་རགན་སྟྫོངབྷ་སྦེ་མེདྷ་

བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་ཕག་བྷཆོཐ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་
ཕག་བྷཇར།

(ཆོཥ) (ཞེ) ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཐང་ངོ་

ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཕཤེཥ་ཚུ་ལཱི་ཕསྐྱར་ནི་འྫོཐ་ནའི་རག་

ཐང་བྷཆོཐན་ཕུར་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

ཙྫོགཥ་ཕཥག་ཟྫོང།

(རྫོང) (ཞེ) རག་རྗེཥ་

ཐང་ཥ་ཡིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཡིག་ཆ་བྷགུ་ལཱི་

ནའི་སྒོ་རཥ་ཕག་ཐང་ཕཅཥ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
ཕག་བྷཆོཐ།

/ཆ་ཎ/ ༡. (མིང)

ནཡ་ཕུར་ཕའི་ཐངོཥ་རཥ་ཅིག (ཁ) བ་བྷའི་ཕག་

རྟེདྷ། ཙྫོགཥ་ཟགོ་ནའི་ཕག་རྟེདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་ལཱི་

(རྫོང) (ཞེ) ཁྱོཥབྷ། (ཁ)

ཕག་རྟེདྷ་ཕུར་ཏེ་ཐཕང་ཞུ་ཡི།

བ་བྷའི་ཕག་བྷཇར། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་བྷཇར།

/ཆཟ་ཏེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕག་བྷཇར་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཆོཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ན་ཅིདྷ་

(ཐཔེ) ཕག་རྟེདྷ་ཅིག་ཟཕག་སྟེ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཇར་

ཕག་རྗེཥ།

ཕག་ལག

དྲིདྷ་ཅདྷ་པ་བྷའི་ཕག་བྷཇར་ངོ་བྷ་ཡ་དེ་ཨིདྷ།
/ཆ་རྗེ/ ༡. (མིང)

ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

(རྫོང) (ཞེ) བ་བྷ་ཐང་གྲུཕ་

ཏྫོཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྟྫོཕཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཡུར་གོང་བྷ་

(རྫོང) རགན་གའཥ་

གའྫོདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཡ་ཎྫོ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་

ཚུ་གི་རག་ནའི་ནཡ་གྲུཕ་རྟགཥ་སྦེ་སྟྫོདྷ་གདྷང་

ལཥ་ཅིག (ཁ) ལཱིཥ་ཀྱི་ཕག་ལག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

གདྷངབྷ། (ཁ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཕག་རྗེཥ། བ་བྷའི་

ཤིང་ཆ་ཚུ་ཕག་ལག་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་དེཥ།

ཕག་རྗེཥ། (ཐཔེ) བག་བྷགུ་ལཱི་ཨྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

ཕག་སྟྫོང་སདྷ་སྟྫོང༌།

ཕག་རྗེཥ་ཕཝག་གདྷང་ནུག
/ཆ་རྗེ/ ༢. (མིང)

/ཕ་ཎ/ (མིང)

/ཆཟ་ཎྫོང་ཅེདྷ་ཎྫོང/ (མིང)

(རྫོང)

སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཕག་སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་ཐང་སདྷ་

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གི་བྷཚཐ་

སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཕག་སྟྫོང་སདྷ་

ཤུར། (ཁ) བ་བྷའི་ཕག་རྗེཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་

སྟྫོང་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷ་སྡུག་

ཁཕ་ཟདི་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་

ཕསྔར་རཥ་ཏཡ་ཚུགཥ།

འྫོཐ་མི་ཟདི་མི་ཐཕང་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་ཕག་རྗེཥ་

ཕག་ཏབྷ།

ཨིདྷ།

/ཆཟ་ཏབྷ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཡིག་ཙང་གི་

རཥ་རྟགཥ་ཐང་ཐིའུ། (ཁ) གཞུང་གི་ཕག་ཏབྷ།
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(ཐཔེ) ཟཆིང་ཡིག་བྷགུ་ལཱི་གཞུང་གི་ཕག་ཏབྷ་ཟདུག

ཕག་ཏྫོ།

/ཆཟ་ཏྫོ/

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷདུཐ་ཕུཐ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་སྲུང་སྐུཐ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) རག་ནཡ་འྫོཐ་

བྷགུ་ལཱི་ཕག་བྷདུཐ་ཕཎཕ་གདྷང་དེཥ།

ནའི་ཏྫོ་ཡིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཅ་ར་ཚུ་ཕག་

ཕག་རྫོཡ།

ཐང་ཟལར་ཏེ་རྩིཥ་ལུདྷ་དེཥ།
ཕག་བྷཐིར།

ཐནཟ་ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེའི་བྷཙདྷ་ཕསྡུཥ་ན། (ཁ) ཕག་

(རྫོང) (ཞེ) རག་ནའི་

/ཆག་ཐི/ (མིང)

རྫོཡ་གྱི་སྐུ་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཕག་རྫོཡ་གྱི་སྐུ་

སྤཡ་རི་སྦུག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་བྷཐིར་ཟདི་ཐབྷཡ་

ཟདྲ་ཅིག་ཟདུག

བྷའི་བྷཐངཥ་ཐང་ལྡདྷ་ན་སྦེ་ཟདུག
ཕག་ཐབྷ།

/ཆག་ཐབྷ (མིང)

ཕག་དེཕ།

/ཆཟ་དེཕ/ (མིང)

ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ།

(རྫོང) (ཞེ) ཕག་ཏབྷ་ཐང་

/ཆཟ་དྲི/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཐཔེ་དེཕ།

གའྫོདྷ་ན་ལཱི་སྦྲུར་གྱི་ཝགཥ་ན་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ནའི་ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོ་ཅིག (ཁ) ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ་ཟདི་ཉེ་ཕའི་སཥ་
ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་འང་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) (ཞེ) དྲིར་བུ། (ཁ)

ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་གཐྫོདྷ་

སྤྲུར་སྐུའི་ཕག་དྲིར། བ་བྷའི་ཕག་དྲིར། (ཐཔེ)

ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་གིཥ་གདྷྫོཐ་མི་ཚུགཥ།

བྷཁདྷ་ནྫོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕག་དྲིར་ཅིག་འང་ཟདུག
ཕག་གདུཕ།

/ཆཟ་རྡུཕ/ (མིང)

ཕག་དྷ་ནཐ་བྷྫོ།

(རྫོང) (ཞེ) རག་ནའི་

/ཆག་རཡ/ (མིང)

གཟིགཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་གྱི་རྣབྷ་གྲངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཝཕཥ་
དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟདི་ཟཔགཥ་བྷཆོག་ཕག་དྷ་ནཐ་བྷྫོ་

(རྫོང) ཏརཛྷ་ར་

གི་རྣབྷ་སྤྲུར་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཟཕག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་སྫོཕ་
ཁང་ཕག་ཕཐཡ་རྐྱཕ་མི་ཨིདྷ།
ཕག་བྷཐཟ།

/ཆཟདྷ་ར/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) བྷཐཟ། (ཁ)

/ཆཟ་པེ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ)

ཕག་ཕུར།

/ཕཟ་ཕུཥ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཤིག) (རྫོང)

ཕག་ཟཙར་ནི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕག་ཕུར་

དྲག་ལྫོཥ་ཕག་བྷཐཟ་གདྷང་ནཡ་ཟབྫོདྷ་དེཥ།
/ཆཟ་རྡུཐ/ (མིང)

ཕག་ཐཔེ།

བ་བྷའི་ཕག་ཐཔེ་ཟདི་གསེཡ་བྲིཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་བྷཐཟ། བྫོདྷ་ནྫོའི་ཕག་བྷཐཟ། (ཐཔེ)
ཕག་བྷདུཐ།

(རྫོང) (བྷངོདྷ)

ཕསྡུཥ་ནའི་ཡང་གཟུགཥ་ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་

ཕག་གདུཕ། (ཐཔེ) ལྷའི་ཕག་གདུཕ་བྷཇར་ཁ་ཞུ་
ཕག་ཕཐཡ།

/ཆག་དྷ་པེ་བྷྫོ/ (མིང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ག་ཡ་གི་ཐུགཥ་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་གཅིག་ཁཡ་

གཐྫོཕ་ཅུ། (ཁ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་ཕག་གདུཕ། ལྷའི་
ཡི།

(མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཉིཐ་སྐུ་བྷཐྫོག་སྫོདྷབྷ། ཕག་གའཥ་ན་ལཱི་རྫོ་རྗེ་ཐང་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ལཱི་ཕག་དེཕ་ཅིག་ཕསྣབྷཥ་

ཕག་དྲིར།

/ཆཟ་དྷ་རྫོ་རྗེ/

ག་ཡ་གི་བྷཐུ་སྟྫོཕཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ནའི་ཕཐག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕག་བྷཚྫོཐ་བྷགུ་ལཱི་ཕག་ཐབྷ་གདྷང་ནུག

ཏེ་ཟདུག

(རྫོང) བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་

/ཆཟ་རྫོཡ/ (མིང)

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བབྷ་ལཱི་ཕག་ཕུར་ཐྫོ།

(རྫོང) (ཞེ) སྲུང་སྐུཐ་ར་

ཕག་ཕྱི།
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/ཆཟ་ཆི/ (མིང)

(རྫོང) ཝཕཥ་ཎྫོག་ཐང་ཟདྲ།
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(ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་གཞུང་གི་ཕག་ཕྱི་ག་དེ་དྲག་

དྲག་ཞུ་ཐགོན་ཨིདྷ།
ཕག་ཕྲེང།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཁྱིབྷ་དྷང་རཥ་རྫོག་ཞིདྷབྷ་
རཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ཐཕང་ཕཅཡ་ཡི།

(རྫོང) (ཞེ) ཕག་ཟཕྲེང་

/ཆཟ་ཕྲེང/ (མིང)

/ཆཟ་ཐཕང་ཅཡ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་ཕྲེང་ཟདི་ཅོག་སྒྲོབྷ་

ཀྱི་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ལཱིཥ་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་

ཕག་ཟཕྲེང༌།

ཁཡ་པཕ་ནི། (ཁ) ཕག་ཐཕང་ཕཅཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

བྷགུ་ཕཀར་ཏེ་ཟདུག

/ཆཟ་ཕྲེང/ (མིང)

སྒུག་སུུ་ཅིག་ཟཕཐ་རགན་གཉིཥ་ཞིཕ་སྟེ་གཐྫོང་

(རྫོང) (ཞེ) ཟཕྱེངབྷ།

(ཁ) བ་བྷའི་ཕག་ཟཕྲེང། (ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་ལཱི་ཕྫོདྷི་ཙི་

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་

ཎའི་ཕག་ཟཕྲེང་ཅིག་ཕུར།
ཕག་བྲིཥ།

/ཆཟ་བྲི/ (མིང)

ཕག་ཐཕང་ཕཅཡ་དེཥ།

(རྫོང) (ཞེ) རག་ན་གིཥ་

ཕག་ཐཕང་ཞུ།

བྲིཥ་ཕའི་ཡི་གུ་ཐང་རི་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ) བ་

ཐཕང་ཞུ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་བབྷ་རཥ་

ན། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་རྫོ་ཅིག་བྷགུཡ་གྲུཕ་
ཕག་ཐཕང༌།

/ཆཟ་ཐཕང/ ༡. (མིང)

ཕག་ཐཕང་ཞུ་ཐྫོ།

/ཆཟ་ཐཕང་ཞུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) བ་བྷ་བྷཙདྷ་

ཕདུདྷ་རཥ་ཕག་ཐཕང་ཞུ་སྟེ་ཟྫོང་ཡི།

ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཟདྲེདྷ་ནིའི་ཆེཐ་དུ་ཕག་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་
ཕཀར་ཞིདྷབྷ་རཥ་གདྷང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐཕང།

(རྫོང) བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་ར་

ཕག་སྨྱུག

/ཆཟ་རྙུ/ (མིང)

ཕག་རྩ།

/ཆཟ་མ/ (མིང)

ཕག་རྩེ་སྫོཐ།

གདྷཥ་ཀྱི་མི་ཚུ་བ་བྷའི་ཕག་ཐཕང་དྷང་ཕཙུགཥ་

(རྫོང) (ཞེ) སྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

(ཆོཥ) (ཞེ) ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་

(ཆོཥ) (ཞེ) རག་ནའི་རྩ།

/ཆཟ་ཙེ་ཀྲོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་བྷཇར་ཟཕྲཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ གཅིག་གིཥ་གཅིག་

དེཥ།

/ཆཟ་ཐཕང་ཅཡ/ ༡. (བ)

/ཆཟ་སྦྱི/ (མིང)

སྨྱུག་གུ།

ཥྫོགཥ་ནའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཉེ་

ཕག་ཐཕང་ཕཅཡ།

ཕག་སྦྱིག

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་བྷགུ་ལཱི་ཕག་སྦྱིཥ་གདྷང་ནུག

(ཐཔེ) བ་བྷ་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཅིག་གིཥ་ཕག་

/ཆཟ་ཐཕང/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུའི་སྐུ་

བྷདུདྷ་རཥ་ཐགོངཥ་ན་ཞུ་ནི། (ཐཔེ) ང་བྫོདྷ་ནྫོའི་སྐུ་

ཉིཐ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་གཝདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

ཐཕང་གདྷང་དེཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) བབྷ་ཚུ་རཥ་ཕག་ཐཕང་ཞུ་ནི། (ཁ) ཕག་

བྷའི་ཕག་བྲིཥ། གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཀྱི་ཕག་བྲིཥ་ར་ཥྫོགཥ་
ཏྫོཕ་ཀྱི་ཕག་བྲིཥ་ཟདུག

/ཆཟ་ཐཕང་ཞུ/ ༡.

ལཱི་ཕག་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟཙར་ནི།
ཕག་བྷཙདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་ཝར་བྷཇར་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/ཆཟ་ཚེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཕག་ལཱི་

ཕསྣབྷ་མི་གི་ཐངོཥ་རཥ་ཅིག (ཁ) ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ།

སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཁ) ཕག་ཐཕང་ཕཅཡ་

(ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཀྱི་ཕག་ལཱི་
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ཕག་བྷཙདྷ་ཡར་གྲི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ཕག་ཟཙར།

/ཆ་ཚེ/ (བ)

གཞུ་ཅིག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།
ཕག་ཕཝག་ཁྲབྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང)

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་གོང་བྷ་ལཱི་ གུཥ་ཝཕཥ་ཕསྐྱེཐ་

ཁྲབྷ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཕག་ཕཝག་ཁྲབྷ་ལཱི་ངོཥ་ལུདྷ་

རྒྱཥ་ལཱི་ཕག་ཟཙར། དྷང་རྟེདྷ་ལཱི་ཕག་ཟཙར།

ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ང་ལྷ་ཁང་དྷང་ཕག་ཟཙར་ཐྫོ།
/ཆཟ་རྫུཕ/ (མིང)

ཕག་ཕཞི་ན།

(རྫོང) (ཞེ) རག་ནའི་

ཕག་བྷཚྫོཐ།

/ཆཟང་རྫོཥཐ/ (མིང)

ཕག་ཕཞེཐ།

(རྫོང) (ཞེ) ཕང་

/ཆཟང་རྫེ/ (མིང)

ཕཝག་ཐགོ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

(རྫོང) (ཞེ) རགན་ཐང་

ཕག་གཞུ།

/ཆཟ་གཞུ/ (མིང)

/ཆཟ་ཡི/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཡི་གུ། (ཁ) བ་

/ཆཟ་གའྫོ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) གའྫོགན།

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཧ་ཞེ་གི་ཕག་གའྫོག་ཨིདྷ།

ཕག་ཡཥ།

/ཕ་རུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) རགན་ཟཕག་

ནིའི་ཡཥ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཕག་ཕསིར་ཙཡཛྷ་ཐ་

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་

ཕག་ཡཥ་ཕུར།

བྷའི་ཟཇཡ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཕག་ཞུ་མི་
ཨིདྷ།

ཕག་ཡིག

ཕག་གའྫོག

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕག་ཝཕཥ་གུ་ཟཁོཡ་རྫོའི་རི་

/ཆཟ་ཞུ་མི/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕག་ཟཙར་དུ་རཱིང་

ཁང་དྷང་ལཱི་བ་བྷའི་ཕག་ཡིག་ཟདུག

རྐངབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕག་ཞུ་མི།

/ཆ་ཟྫོཥ/ (མིང)

བྷའི་ཕག་ཡིག སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ཡིག (ཐཔེ) ལྷ་

ཕག་རཥ་ཚུ་རྩ་རཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་མི་ཕཏུཕ།

བྷྫོ་འྫོཐ།

ཕག་ཟྫོཥ།
ཕའི་ཐྫོདྷ།

གྲྭ་ཙང་གི་ཕག་རཥ། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་ཐབྷངཥ་ཀྱི་
/ཆཟ་ཝཕ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ལཱིགཥ་སྫོར།

ཕག་ཕཞེཐ་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་

བྷའི་རྒྱུ་ཅ་ར་ཐང་ཐངུར། (ཁ) གཞུང་གི་ཕག་རཥ།

ཕག་ཝཕཥ།

/ཆ་ཕཞེ/ (མིང)

(ཁ) ཕག་རྒྱུདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གོང་བྷའི་

བྷཚྫོཐ། (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་
ཕག་རཥ།

(རྫོང) (ཞེ) རགན་

ཆོཥ་སྲུང་ཟདི་བྷགོདྷནྫོ་ཕག་ཕཞི་ན་ཨིདྷ།

བྷཚྫོཐ། (ཁ) གཞུང་གི་ཕག་བྷཚྫོཐ། བ་བྷའི་ཕག་
རིགཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

/ཆཟ་ཕཞི་ན/ (མིང)

ཕཞི་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གི་

བྷཛུཕ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕག་བྷཛུཕ་རྩེབྷྫོ་
བྷཇུག་ཤིག་ཤི་ཟདུག

(རྫོང) གཞུང་

གི་ཕག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཐང་ཅ་ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

དེ་སྐྱཕཥ་ཞུ་ཕའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་ལཱི་ཅིག་ (ཁ) ཥངཥ་

ཕག་བྷཛུཕ།

/ཆ་ཕཝག་ཁྲབྷ/ (མིང)

/ཕ་རུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྲེག་ན་

ཐང་ཏརཛྷ་ཚུ་པཡ་ཕག་ནིའི་ཡཥ། (ཐཔེ) སྫོཐ་ཚུ་

(རྫོང) (ཞེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་

ཕག་ཡཥ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་གིཥ་ཟཕག

ནི་གི་གཞུ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ཕག་

ཕག་རིཥ།
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/ཆཟ་རི/ (མིང)

(ཆོཥ) (ཞེ) རི་བྷྫོ། (ཐཔེ)
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སྤུདྷ་ན་སྤུདྷ་ཕཞི་ཟདི་བབྷ་གི་ཕག་རིཥ་ཨིདྷ།
ཕག་ཡྫོགཥ།

/ཆཟ་ཡྫོ/ (མིང)

(ཁ) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ལདྷ། དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཕག་ལདྷ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཕག་ལདྷ་ཟདི་རྒྱུ་ལུགཥ་ནཥ།

ཚུ་གི་ལཱ་རཱིཕ་སྟེ་ཟཕཐ་མི་རག་གའྫོགན། (ཁ) བ་

ཕག་ཤུར།

བྷའི་ཕག་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) རྣབྷ་རྒྱར་ཐ་ལྫོ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

འྫོཐ་ནའི་ཤུར། (ཁ) དེ་ལཱི་བྷཚཐ་ཤུར་ཟེཡ་འང་སཕ་

གྱི་ཕག་ཡྫོགཥ་སྦེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
ཕག་ཡྫོར།

/ཆཟ་ཡྫོར/ (མིང)

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཕག་

(རྫོང) (ཞེ) ཡྫོར་བྷྫོ། (ཁ)

ཤུར་ཕཥབྷ་གྱིཥ་བྷ་ཁྱཕ་སྦེ་འྫོཐ།

བ་བྷའི་ཕག་ཡྫོར། སྤྲུར་སྐུའི་ཕག་ཡྫོར། (ཐཔེ)

ཕག་ཤུཕཥ།

ཐགོདྷ་ན་གཏེཡ་རཥ་ཕཞེཥ་ནའི་ཕག་ཡྫོར་ཅིག་
བྷཇར་ཁ་གདྷང་དེཥ།
ཕག་རདྷ།

/ཆཟ་ལུདྷ/

ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) པཡ་རཥ་གུཥ་

ཕག་སེདྷ།

/ཆཟ་ལུ/ ༢. (མིང)

ཕག་སྫོར།

(ཆོཥ) ཕག་ལཱ་ཐང་

ནའི་ཕག་སྫོར་ཚུ་རྒྱུདྷ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཕཝག་ནི་ཟདི་
ཟབྲུག་མི་འྫོངཥ་ཀྱི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཨིདྷ།

རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་རཥ་བྱིདྷ་
ཕག་ལུདྷ།

/ཆཟ་ལུདྷ/ (མིང)

ཕག་ཕསིར།

(རྫོང) (ཞེ) རག་ལུདྷ།

དེཥ།

ཕག་ཕསིར་ཆུ།

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

(རྫོང) (ཞེ)

ཆུ་ཅིག་ཟཕག་ལྫོག

བྫོདྷ་ནྫོའི་ཕག་ལཱ། (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་ཚུ་གི་ཕག་ལཱ་ཟདི་

ཕག་ཕསིར་ནང་ཁེཕཥ།

མི་སེཡ་གོང་ཟཕེར་གྱི་གཞི་རྩ་ཨིདྷ།
/ཆཟ་ཤེདྷ/ (མིང)

/ཆཟ་སིར་ཆུ/ (མིང)

རགན་ཆུ་ནི་གི་ཆུ། (ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་ལཱི་ཕག་ཕསིར་

རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་མིའི་ལཱ། (ཁ) གཞུང་གི་ཕག་ལཱ།

ཕག་ལདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཐ་ལྫོ་ཕག་ཕསིར་

ཕག་ལུདྷ་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཆཟ་ར/ (མིང)

/ཆཟ་སིར/ (བ)

(ཞེ) རགན་ཆུ་ཟཁྱུ་ནི། (ཁ) ཕག་ཕསིར་

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཟདི་ཡང་ལཱིགཥ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོ་གུ་

ཕག་ལཱ།

(རྫོང) (ཞེ) རབྷ་སྫོར།

/ཆཟ་ཥྫོཥ/ (མིང)

(ཁ) གོང་བྷའི་ཕག་སྫོར། (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཟབྲུག་

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་རག་ན་

རཕཥ་ཐང་སྲུང་སྐུཐ་ཞུ་ཡི།

(རྫོང) (ཞེ) རག་ནའི་

/ཆཟ་སེདྷ/ (མིང)

དྷང་རྟེདྷ་སྦེ་ཕཝག་གདྷང་སྟེ་ནུག

གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཕག་རདྷ་ཟཙར་དེཥ།
ཟདྲ།

(རྫོང) (ཞེ) རག་

སེདྷ་བྷྫོ། (ཐཔེ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་ཕག་སེདྷ་ཚུ་ག་ཡ་

རྫོག་སྟེ་ཕག་ཟཙར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གཉིཥ་
/ཆཟ་ལུ/ ༡. (མིང)

/ཆཟ་ཤུཕ/ (མིང)

ཤུཕཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕག་ཤུཕཥ་ཟདི་སྤུཥ་

ཕཏུཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཕག་ཟཙར་ཕུར་ཕའི་རདྷ་ལཱི་

ཕག་རཥ།

(རྫོང) (ཞེ) ལཱ་ཟཕཐ་

/ཆཟ་ཤུར/ (མིང)

/ཆཟ་སིར་ནང་ཁེཕ/ (མིང)

(རྫོང) བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཕག་ཕསིརཛྷ་ཐ་ཆུ་པང་

(རྫོང) (ཞེ) ཐནཟ་རྟགཥ།

བྷཡ་མི་རུག་ནིའི་ཁེཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕག་ཕསིར་ནང་
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ཁེཕཥ་ཟདི་མེ་ཎྫོག་ཅདྷབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཕགཥ།

/ཕ/ (བ)

ཕགཥབྷ།

/ཕབྷ/

ཐབྷཡ།།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཕག་ཐང་ཟདྲ།

ཕབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕག་སྙིགཥ་ཟཕག་

/ཕ་རྙི/ (མིང)

ཟཙབྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་གཐངབྷ་གུ་ཕབྷ་ཕཀྲབྷ་

(རྫོང) གོ་བྷ་ཆོཐ་ནའི་

དེཥ།

ཅ་ཐངོཥ་ཀྱི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
/ཕབྷ་ཕག་མི/ (མིང)

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོག་བྷ་ཐཀཡནྫོ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་

(རྫོང) ཏར་

སྦེ་བྷང་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཇ་མབྷ་ཐང་ཟཚཡཛྷ་བྷཡ་སྒྱེཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཕག་སྟེ་ཥ་གོ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་མི།

དྷང་ལཱི་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

(ཐཔེ) གཞུང་གི་ཕགཥབྷ་ཟཕག་མི་ཚུ་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཧིང་

ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ནུག
ཕགཥ་བྷ།

ཕང་ཟཕྲུར།

/ཆག་བྷ (མིང)

དྷངཥ་ན་ཇ་མབྷ་སྒྲིགན་ཐ་ཕབྷ་ཟདི་དེ་ཅིག་ཕཀར་
ཥ་མི་བྷཏྫོང་ནཥ།

(ཆོཥ) ཕགཥབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆང་ཕྲུར/ (ཁྱཐ)

ཕབྷ་སྟེགཥ།

(ཆོཥ) དྲིར་བུ་ཐང་

ཕཐ།

/ཕྱེཥ/ (བ)

ཕབྷ་ཕྱིབྷ།

/ཕབྷ་ཕྱིབྷ (ཁྱཐ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཥྫོ་

ཐྫོདྷ།

ཥྫོ་རཥ་ཟྫོངཥ་ཏེ་ཁ་ཐུག་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཕཐ་
ཕཐ་དེཥ།

/ཆེཐ་ར/ (མིང)

ཕཡ།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་

/ཕཡ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕཡ་ཐངཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་ཐཡ་ཕཡ་ནུག

ཕཡ་ཕྱིཡ།

གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཟཕྲར་

/ཕཡ་ཕྱིཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཧ་ཙི་རུ་ཧ་ཙི་རུ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ལཱ་ཕཡ་ཕྱིཡ་

ཟཕྲར་ཡ་ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐགོ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ།
/ཕྱེདྷ (བ)

(རྫོང) ཆང་ཀ་ཆང་ཀུ་རུ་ཟེཡ་ཕའི་

ཕྱིབྷ་རུ་ཟཕཐ་དེ་མི་ཚེ་ཕཀར་ནིའི་རྩིཥ་བྷ་རྐྱཕ།

ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཕཡ་དྷ་ཐབྷག་ཟཏཕ་ནའི་

ཕཐདྷ།

(ཆོཥ) ལྕབྷ་འཡ་

(ཁ) ལཱ་ཕབྷ་ཕྱིབྷ། རྩིཥ་ཕབྷ་ཕྱིབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཕབྷ་

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་
ཕཐ་བྷཐཟ།

/ཆབྷ་ཏེག/ (མིང)

སྟེགཥ་ནི་གི་གདུང༌།

གཡེཡ་ཁ། དྲ་ཕ་དྲ་ཕྱེཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་
ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག

(རྫོང) ཤིང་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྷྫོདྷབྷ་བྱཱ་

/ཆབྷ/ ༢. (མིང)

ཕགཥ་སྙིགཥ་ཚུ་ག་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་ཕཀོ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཕགཥབྷ་ཟཕག་མི།

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་གཐངབྷ་གུ་ཕཀྲབྷ་ནི་གི་ཤིང་ཆ་ཕ་སི་སི་

ཕཀོ་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) རྩྭ་ཀུ་ལའི་ཕགཥབྷ།
ཕགཥ་སྙིགཥ།

/ཆབྷ/ ༡. (མིང)

ཅིག་ཟཕཐ་དེ་སྫོཐ་ཅི།

(རྫོང) ཕཐ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཕར།

མིང་བྷཏཟ་དྷ་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཕར/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཕཞྫོ་གཎང་ནི། (ཁ) ཕར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

གྲོགཥ་ཡབྷ་ཐང་ཕཐདྷ་སྔོ། །ཕམྫོཐ་ཐང་ཕཐདྷ་

ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་མི་
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གཉིཥ་ཁ་ཕར་དེཥ།
ཕརདྷ།

/ཕྱེདྷ/ (མིང)

མི་གོ

(རྫོང) ཁ་ཕར་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

/ཆི་གོཥ/ ༢. (མིང)

ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གླང་གཉིཥ་ཁ་ཕརདྷ་གཅིག་གིཥ་

གོ།

གཅིག་ལཱི་རྭཛྷ་རྐྱཕ་སྟེ་གདྷྫོཐན་མི་ཕཀར།
ཕྱི།

/ཆི/ ༡. (མིང)

ཕྱི་གླིང༌།

(རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཤུར་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་

(རྫོང) ཕྱི་དྷང་གཉིཥ་རཥ་ཕྱི། (ཐཔེ)

འཡ་ཥྫོ་ནུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཉུང་སུ་ཕཞྫོ་ནི།

ཕྱི་གླིང་ན།

(ཁ) ཕྱི་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཆུབྷ་སྒྲོབྷ་

(རྫོང) ཕྱི་ཁའི་ནགཥ་ཀོ་

ཕྱི་ཐགྲ།

(རྫོང) ཕྱི་ཁ་རཥ་སྐོཡ་ནི་

ཕྱི་ཁ་རཥ།

/ཕྱི་ཁ་ལུ/ (ཁྱཐ)

ཕྱི་ཁཡ།

/ཕྱི་ཁཡ/ (མིང)

(རྫོང) དྷང་དྷ་རཥ་མེདྷ་

ཕྱི་ཟགག

/ཆི་སྒག/ (མིང)

ཕྱི་ཟགྱུཡ།

(རྫོང) དྷང་དྷ་མེདྷ་ནཡ་ཕྱི་ཁ་

(ཆོཥ) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་

(ཆོཥ) ཕྱིའི་ལྕགཥ་རི་གི་

/ཆི་སྒྱང/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

/ཕྱི་རྗུཡ/ (ཐབྱེ)

(ཆོཥ) ཕྱིཡ་ཟགྱངཥ་

(རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཟཚྫོར་ཕ་ཟབྱུང་ནི་ཐང་ ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་ཚུཐན་ཅིག
(ཐཔེ) ཡང་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཟདི་ཕྱི་ཟགྱུཡ་

ཁཡ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་མི་ག་ཡ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕྱི་ཁཡ་ཏྫོདྷ་ཏེ་

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

སྫོཐ་ནུག

/ཆི་གོཥ/ ༡.

/ཆི་སྒྲོདྷ/ (མིང)

ཕྱི་ཟགྱངཥ།

ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕྱི་ཁཡ། སྫོཐ་ཀྱི་ཕྱི་

ཕྱི་གོཥ།

ཕྱི་བྷགྲོདྷ།

ཟགག

ནཡ་ཕྱིའི་སྫོངཥ་རཥ། (ཐཔེ) ཕྱི་ཁ་རཥ་ཟྫོང་མི་
བྷགྱོདྷབྷ་ལྔ་འྫོཐ།

(ཆོཥ) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་ཕཞཟ་

རཥ་ཟྫོང་ཕའི་བྷགྱོདྷབྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལྷ་ཁང་གི་ལྕགཥ་རི་ཕྱི་སྐོཡ་ལཱི་སྫོཐ་
ནུག

/ཆི་སྒྲ/ (མིང)

ཙང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕྱི་རཥ་ཀྱི་ཐགྲ།

སྐོགཥ་ཟདི་ཕགཥ་སྙིགཥ་སྒྲོབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ།
/ཕྱི་ཀོཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

མི། (ཁ) བིརི་ཊིལ་གི་མིང༌།

ཐང་ཤུཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) གུ་ཡབྷ་གྱི་ཕྱི་
ཕྱི་སྐོཡ།

/ཆི་གླིང་ན/ (མིང)

མི། ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་གླིང་ཕྲདྷ་ཚུ་དྷང་སྫོཐ་མི་གི་

དྷང་རཥ་པཐ་ཙི་དྷང་ཕྱི་ཐྫོ།
/ཕྱི་ཀོག/ (མིང)

(རྫོང) ཨིང་ལུཉ་གི་རྒྱར་ཁཕ།

(ཐཔེ) ཕྱི་གླིང་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་འཡ་རྒྱཥ་རྒྱ་དྲགཥ་སྦེ་

ཁྱིབྷ་ཟདི་ཕྱི་རཥ་ཕལ་རཱིང་ཟཇཟ་ཕཥ།

ཕྱི་སྐོགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ལྫོཥ་ཡ་འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ཙཡ་ནུག
/ཕྱི་གླིང/ ༢. (མིང)

/ཕྱི/ ༢. (མིང)

/ཕྱི/ ༣. (བ)

/ཕྱི་གླིང/ ༡.

གླིང་ཆུང་ཀུ་ཚུ། (ཐཔེ) ཕྱི་གླིང་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་བྷང་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཚེ་ཟདི་ཕྱི་གཉིཥ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ལཱ་ཅིག་
ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཆོཥ) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་གྱི་

ཕྱི་ཟགྱུཡ་ཁཡ་སྐྱེར།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་ཁ་རཥ་གྱོདྷ་

/ཕྱི་རྗུ་ཁ་ཀེར་མི/ (བ)

(ཐ) (རྫོང)

བྷགུ་སྐོཡ་ཐང་ཕཥབྷ་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་
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རྫོག་ནའི་རབྷ་ལཱི་ཟཁྱིཐ་ནི། (ཐཔེ) ང་ཕྱི་ཟགྱུཡ་ཁཡ་

ནི་ཅིག

ཕྱི་རྒོར།

ཡ་ཕརྡུངཥ་ཐ་ནུག

སྐྱེར་མི་ཟདི་ལཥ་ངདྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) མི་སྡིག་ཅདྷ་ཟདི་གིཥ་གླང་ཟདི་ཕྱི་ཟཏག་ཏ་

(ཆོཥ) ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་

/ཆི་རྒོར/ (མིང)

ཥཡ་ རྩྫོཐ་གཞིའི་ཞུ་ཚིག་ཅིག་ཕུར་འྫོཐ་མི་དེ་གི་

ཕྱི་ཐཡ།

རདྷ་ལཱི་ ཞུ་ཚིག་ཕུར་མི། རྩྫོཐ་འ་ཐང་ཐྫོདྷ་གཅིག
ཕྱི་རྒྱར།

/ཕྱི་རྒེར/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་

ཏེ་ ཕྫོཐ་ལཱི་ཟདུར་ཕའི་སྫོབྷ་ན་ རྫོག་སྟེ་སྤེར་ཕའི་
དུཥ་རཥ་ ཕསྟདྷ་ན་ཕྱི་ཐཡ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐྫོ་

ཅིག་ལ་སྐོཡ་ལཱི་ཟྫོང་ནུག

/ཕྱི་རྒེར་ལུ་ཁུང/ (མིང)

ཕཟུབྷ་ ཤུར་རཥ་ཐཡ་མི། (ཁ) ཕསྟདྷ་ན་ཕྱི་ཐཡ།
(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕྫོཐ་ལཱི་ཕསྟདྷ་ན་སྔ་ཐཡ་ཐང་ཕྱི་ཐཡ་

(རྫོང)

གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཐང་ཅིག་

ཟེཡ་ཁག་གཉིཥ་བྱུང་ནུག

ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་མི་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་

ཕྱི་དྲྫོ།

ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་རཥ་ཁུངཥ་དྷང་ལཱ་
གའྫོག་གི་ཥ་སྟྫོང་ཅིག་ཏྫོདྷ་ནུག
ཕྱི་སྒེག་ཕཞི།

/ཆི་རྒེག་ཕཞི/ (མིང)

ཕྱི་དྷང༌།

(ཆོཥ) ལྷའི་ཐཀྱིར་

/ཕྱི་རྒོ/ (མིང)

/ཕྱི་རྔུཥ/ (མིང)

རིང་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཕྱི་ཟཏག་ཏ།

ཏེ་ གྲུཕ་ནཡ་ཏག་ཕཅཐ་ནའི་ལ་ཚུར་ཅིག
ཕྱི་དྷང་ཕཡ་གསུབྷ།

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་

/ཆི་དྷང་ཕཡ་སུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱི་

ཁ་ཐང་། དྷང་དྷ། ཕཡ་དྷ། གསུབྷ་ཅིག་ཁཡ་སྦེ་
སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕྱི་དྷང་ཕཡ་གསུབྷ།

(ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྱི་དྷང་ཕཡ་གསུབྷ་སྦེ་

(མིང) (ཆོཥ) གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་ཡུདྷ་

/ཕྱི་ཏག་ཏ/

(ཆོཥ)

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཞུང་ཐང་། རིགཥ་ན་གིཥ་ཕསྒྲུཕཥ་

ཡི་ཡ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།
/ཆི་ཏག/

/ཆི་དྷང་གི་གྲུཕ་ཏ/ (མིང)

ཅིག ཡང་གི་བྫོ་ངོ་ལཱི་གཞི་རབྷ་ཟབྲཥ་བུ་གསུབྷ་

ཁ་གི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ཕྱི་ཐངུར་གྱི་གདྷཥ་ཙཐ་ཟདི་གྱུཡ་
ཕྱི་ཏག

(ཆོཥ) ཕྱི་ཐང་དྷང་གཉིཥ་

ཕྱི་ན་ཐང་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ལ་ཕ་ཕཟུང་ཚུར་

ན་གི་ཕྱི་ཁའི་སྒོ། (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཚུ་གིཥ་ཕྱི་སྒོ་རཥ་སྦེ་
ཕྱི་ཐངུར།

/ཆི་དྷང/ (མིང)

ཕྱི་དྷང་གི་གྲུཕ་བྷཏཟ།

(རྫོང) སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཛུར་ནུག

(ཆོཥ) ཕྱི་རཱི་ཐང་ཟདྲ།

ཁཕ་ཕྱི་དྷང་།

བྷྫོ་ཕཞི། (ཁ) སྒེག་ན་བྷ། ཕྲེང་ཕ་བྷ། གླུ་བྷ།
ཕྱི་སྒོ།

/ཆི་དྲྫོ/ (མིང)

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱར་

ཟཁོཡ་གྱི་ཕྱི་རཥ་བྷཆོཐན་ཕུར་མི་ བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་
གཡ་བྷ་ཕཞི།

(ཆོཥ) ལྷ་བ་བྷ་ཡེ་ཤེཥ་ཟྫོཐ་

ཀྱིཥ་ རྒྱ་གཡ་རཥ་པཱ་ར་རྣབྷ་གསུབྷ་སདྷ་དྲངཥ་

མེདྷ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་མི་
ཕྱི་རྒྱར་རཥ་ཁུངཥ།

/ཆི་ཐཡ/ (མིང)

ཕྱེ་སྟེ་སཕ་ཤེཥ་ཐགོ
ཕྱི་དྷང་སྫོག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོབྷ་ཐྫོབྷ་ཕཞྫོ་

/ཕྱི་དྷང་སྫོག/ (བ)

(ཐ) (རྫོང) དྷངཁ་ཐུག་

གི་ཟདི་ཕྱི་རྫོགཥ་ལཱི་ཁ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) གོ་
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ཕྱི་ཁ་གི་ཙྫོཥ་གཞི་སྐྱ་ཏར་ཏར་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཕྱི་དྷང་

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ་ཚུ་ཤི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཧེ་

དྷང་སྫོག་དེཥ།

ཕྱི་ཟབྲེར།

སྫོག་ནི། (ཐཔེ) པྫོ་སྐྱེཥ་ཟདི་གིཥ་ཁོ་ཡའི་གོ་ཟདི་ཕྱི་
ཕྱི་དྷང་གཥང་གསུབྷ།

/ཆི་དྷང་ཥང་སུབྷ/ (མིང)

བྷ་ཡ་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་ཟྫོང།

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཕྱི་ཟབྲེར་བྫོདྷ་ནྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་གསུབྷ་ཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།
/ཆི་གདྷང/ (མིང)

ཕྱི་སྣྫོཐ།

/ཆི་རྣྫོཥ/ (མིང)

སྣང༌།

ཕཎང།

ཕྱི་སྣྫོཐ་ཟཇིག་རྟེདྷ།

ཕྱི་ཟབྲེར་ཙྫོང་རབྷ།

(ཆོཥ) ཕྱི་ཁ་ཐུག་གི་བྷཏྫོང་

/ཕྱི་ན/ (མིང)

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཕྱི་ཟབྲེར་ཙྫོང་རབྷ་འྫོཐ།
ཕྱི་བྷ།

/ཆི་བྷ/ ༢. (མིང)

ཕྱི་བྷ་རྒྱུཐ།

(ཐཔེ) ཕྱི་ན་ཚུ་གིཥ་རཥ་ཟབྲཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཕྱི་ཐབུགཥ།

/ཆི་ཨུག/

(ཆོཥ) ཕྱིའི་ཁ་ཐུག་ལཱི།

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་བ་ཕའི་རྒྱུཐ་ཀྱི་མིང༌།

(ཆོཥ) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་ཐང་

ཕྱི་བྷ་རཱི་རཱི།
ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ལྐོཐ་བྷ་རཥ་

/ཆི་ཨུག་ཆེཐ/ (བ)

/ཕྱི་བྷ་རཱི་རཱི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཆུབྷ་ཟདི་ཕྱི་བྷ་རཱི་རཱི་ཅིག་
ཕྱི་མི།

འཡ་བྷཡ་ཕཎང་ཕའི་རླུང༌།
ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ།

(ཆོཥ) ༡ ཐནར་ལྡདྷ་

ནའི་རག་ལུདྷ་གྱི་སྐོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་སདྷ་གཞུང་ ༢

གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་མི་ལྷདྷ་ཁག་གཅིག་གི་
བྫོདྷ་ནྫོ།

/ཆི་བྷ་རྒུཐ/ (མིང)

རྒྱུཐ་ཕཞིའི་འ་གྱར་དུབྷ་བུ་ཕཞི་ན་ གཥྫོ་ཕ་རིག་

ཡ་ཁཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི་ཕཏུཕ།
/ཆི་བྫོདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱི་ཁ་རཥ་འྫོཐ་ན། (ཁ)

ཕག་གའྫོགན་ཕྱི་བྷ།

བྷཏཟ་ལཱི་ཞུགཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཕྱི་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི།

ཕྱི་བྫོདྷ།

(རྫོང) ཤུར་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕ་ཅིདྷ་ཕྱི་བྷ་ཕདེ་ཕ་མི་ཟཏྫོཕ།

(རྫོང) དྷང་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་

/ཆི་ཆོག/ (མིང)

/ཆི་བྷ/ ༡. (མིང)

(ཁ) ཚེ་ཕྱི་བྷ། (ཐཔེ) ཚེ་ཐ་རུཥ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་

(ཆོཥ)

གྲུཕ་བྷཏཟ་ལཱི་བྷ་ཞུགཥ་ནཡ་མུ་སྟེགཥ་ནའི་གྲུཕ་

ཕྱི་ཕྫོགཥ།

(རྫོང)

ཏྫོག་རཥ་ཕྱིཡ་ཙྫོང་ཐང་དྷང་ཟདྲེདྷ་གྱི་རབྷ། (ཐཔེ)

དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གདྷཥ་ཥ།
ཕྱི་ན།

/ཆི་ཌེར་ཙྫོང་རབྷ/ (མིང)

ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར་གྱི་

(ཆོཥ) ཕྱི་ཁའི་སྫོཐ་སྤྱིཡ་

/ཆི་རྣྫོཥ་རྗིག་ཏེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཐང་

གཅིག་ཁཡ་བྷཐུདྷ་རབྷ་གྱི་ཟབྲེར་ཕ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

(ཆོཥ)

ཕྱིའི་ཐྫོདྷ་ཐང་། དྷང་གི་ཐྫོདྷ། དེ་རཥ་གཥང་ཕའི་
ཕྱི་སྣང༌།

/ཆི་ཌེར/ (མིང)

/ཆི་མི/ (མིང)

(ཆོཥ) གཝདྷ་ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་

དྷང་གི་མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་འང་ཕྱི་མི་
ལུ་ལ་བྷཏྫོང་ཚུགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(ཆོཥ) ཕྱི་ཡྫོར་རླུང་ཁབྷཥ་ཀྱི་དྭངཥ་བྷ་དྷང་དྷ་ཟཐེདྷ་

ཕྱི་མིག་ལ་ཕ།

བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ ཐབུགཥ་ཀྱི་རྒྱུ་ཕ་ཆཐ་ནི། (ཐཔེ) མི་

/ཆི་མིག་ཎ་ཛྷ/ (བ)

(ཆོཥ) ༡ མིག་ཎྫོ་

གིཥ་རྒྱཕ་ཁཡ་ཕལ་ནི། ༢ ཤུར་བྷའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷདྷྫོ་
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ཕཥབྷ་གཎང་ནི།
ཕྱི་བྷྫོ།

ཕྱི་ཡུར།

(ཆོཥ) ༡ ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཆི་བྷྫོ/ (མིང)

(ཁ) ཕྱི་གཟུང་ཕའི་ཡུར་ལྔ་ནི། གཟུགཥ། སྒྲ། དྲི།

པ་བྷ་ཐང་པ་བྷའི་པབྷ་ལཱི་མི་ཡཕཥ་ཕྱི་བྷྫོ། ༣

ཡྫོ། རུག་བ་ལྔ།

ཡིག་གཟུགཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ལཱི་བྷ་ཐཔེ་ཕྱི་བྷྫོ།

/ཆི་ཡུཥ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ༡ ཁྱིབྷ་གྱི་ཕྱི་ཁཡ་རྩེ་

/ཆི་ཙེཐ/ (མིང)

གཡུཥ།

ནི་གི་རྩེཐ་རིགཥ། ༢ ཕྱི་རྒྱར་ལཱིགཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྫོ།
ཕྱི་ཙདྷ།

ཕྱི་ཡཕཥ།

(ཆོཥ) ཤུར་བྷ་གི་ཙདྷ་ཁག

/ཆི་ཚེདྷ/ (མིང)

ཕྱི་རིག

ཧེ་བྷ་གི་གཉེདྷ་ཟླ་རཥ་བྱུང་མི་བུ་གཞི་ཟདི་སྔ་ཙདྷ་

/ཆི་ཙཡ/ (མིང)

ཕྱི་རིབྷ།

(ཆོཥ) པྫོ་སྐྱེཥ་གཅིག་ལཱི་

ཕྱི་ཚིཥ།

/ཆི་ཚི/ (མིང)

ཕྱི་ཙྫོང༌།

/ཕྱི་ཙྫོང/ ༡.

(ཆོཥ) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཟཙྫོ་

ཕྱི་རཱི།

/ཕྱི་རཱི/ (མིང)

གསེཥ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་

(རྫོང) ཉིདྷ་ཙདྷ་དུཥ་ཕཞིའི་དྷང་

(ཁ) དྷབྷ་ཕྱི་རཱི། (ཐཔེ) བྷཐངཥ་ཕྱི་རཱི་ཆཡན་རྐྱཕ་ཅི།

ཕྱི་ཡྫོར།

ན་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་ཕྱི་ཙྫོང་ཟཏཕ་ཨིདྷ་ནཥ།

/ཆི་ཡྫོཥར/ (མིང)

(ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཐང་ལཱིཥ་

ཥྫོགཥ་ཕྱི་རྫོགཥ་ཁག་གི་མིང་།

(རྫོང) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཕམྫོང་

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སེབྷཥ་ཕྱི་ཡྫོར་གྱི་ཡུར་ལཱི་

ནིའི་ཙྫོང༌། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཕྱི་ཙྫོང་ཟཏཕ་མི་
/ཆི་གཟུ/ (མིང)

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཕསྒྲིར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རཥ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཙྫོང༌། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཙྫོང་

ཕྱི་གཟུགཥ།

/ཕྱི་རིབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་ཕྱི་རིབྷ་དྷང་རིབྷ་སྦེ་

(ཆོཥ) ཤུར་བྷའི་ཚིག

བྷང་སུ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

(ཆོཥ) དྷང་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་

གི་རིབྷ་ན།

ཏཕཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཚེ་ཕྱི་བྷའི་བྷཏཟ་ཐྫོདྷ།

/ཕྱི་ཙྫོང/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཤུར་བྷའི་མི་ཡཕཥ་

ཕྱི་རྫོགཥ་ཀྱི་ཡཛྷ་གི་རིབྷ་ན་ཐང་ ཕྱིའི་ནགཥ་ཀོ་

གི་བུ་རྒྱུཐ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།
/ཆི་ཚིག/ (མིང)

/ཆི་རིག/ (མིང)

གཝདྷ་གྱི་རིག་ན།

ཧབྷ་སྲུ་སྔ་བྷ་ཐང་ཕྱི་བྷ་གཉིཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཕྱི་བྷ་དེ་
ཕྱི་ཚིག

/ཆི་ཡཕ/ (མིང)

ནའི་རིག་ན་ཐང་བྷ་གཅིག་ནའི་ ཆོཥ་ལཱིགཥ་

ཐང་། ཤུར་བྷ་གི་གཉེདྷ་ཟླ་རཥ་བྱུང་ཕའི་བུ་གཞི་
ཕྱི་ཙཡ།

(ཆོཥ) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་གི་

ཐང་དུཥ་ཡཕཥ།

མི་གཅིག་ལཱི་གཉེདྷ་ཟླ་ སྔ་ཕྱི་གཉིཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

ཟདི་ཕྱི་ཙདྷ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) དྷང་གི་ཐཕང་ནྫོ་

ལྔ་ཡི་ཡུར་ཕྱི་རྫོགཥ་ལཱི་ལཡ་མི་ཅིག

རྩ་ཕ་ཐང་གཞི། ཀ་ཁ་ལཱི་ཡི་གུ་ཕྱི་བྷ། ༢ པ་བྷའི་

ཕྱི་རྩེཐ།

/ཆི་ཡུཥ/ ༡. (མིང)

གཎང་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།
ཕྱི་ཡྫོར་གྱི་ཡུར།

(ཆོཥ) ཕྱི་ཡུར་ཐང་

/ཆི་ཡྫོཥར་གི་ཡུཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱི་

ཡུར་ཐང་ཐྫོདྷ་གཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཕྱི་ཡྫོར་གྱི་ཡུར་

ཟདྲ།་

རཥ་ཕཀག་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

838

839
ཕྱི་ཡྫོར་ན།

/ཆི་ཡྫོཥར་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱི་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཕྱི་ཥ།

(ཐཔེ) ཕྱི་ཡྫོར་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ལཱི་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ཕ།

འྫོཐ།

ཕྱི་ཡྫོར་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ།

ཟཕྱི་སུ།

ཕྱི་སེར་རྐྱཕ།

ཡྫོར་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ལཱི་ཞུགཥ་མི་འང་ཟདུག

ཕྱི་རྫོག་དྷང་རྫོག

སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གྲཥ་རཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་དེ་ཅིག་ཕྱི་

(ཆོཥ) ཕྱི་ཁ་

སེར་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
ཕྱི་ཥྫོ།

གའྫོ་སྒྱུའི་སྫོཐ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕྱི་རྫོག་དྷང་རྫོག་

/ཕྱི་ཥྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(རྫོང) ཕྱི་ཁ་ཐུག་གི་ཕྫོགཥ།

/ཕྱི ་ལ/ (མིང)

ཕྱི་སྲིཐ།

(རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་རཱི་

/པྱི ་ལཕ/ (མིང)

/ཕྱི་སེར་དྷང་སེར/ ༡. (ཁྱཐ)

ཐ་ཕྱི་ཁཡ་ཧིང་ཥངཥ་ཥ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་ཅིག

(ཁ) ཁྱོཐ་ནི་ཤེར་གྱི་བུབྷ་ན།། ཕྱི་གཥར་དྷང་

(རྫོང) གྱོདྷ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་

གཥར་ཨིདྷ་ནཥ།། (ཐཔེ) ཤེར་གྱི་ཁྱིབྷ་ཟདི་ཕྱི་

རྒྱུ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་སྦེ་ཕཙེབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཕྱི་

གཥར་དྷང་གཥར་ཨིདྷ་ནཥ།

རཥ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ། (ཁ) གོ་གི་ཕྱི་ལཕ། (ཐཔེ) གོ་གི་ཕྱི་

/ཕྱི་སེར་དྷང་སེར/ ༢. (ཁྱཐ)

ལཕ་ཐབྷཡ་ཁྲ་བྷཥ།

ཕྱི་ཕལྫོར།

(མིང) (ཕྫོཐ) ཕྱི་ཟབྲེར་གྱི་སྲིཐ་བྱུཥ།

(རྫོང) ཕྱི་རཥ་ལཛྷ་ཐ་དྷང་དྷ་ཐང་དྷང་དྷ་རཥ་ལཛྷ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཕྱི་ལ་ཐང་དྷང་ལ་གོང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་
ཕྱི་ལཕ།

/ཆི་སི/

ཕྱི་གཥར་དྷང་གཥར།

ཎྫོ་གི་ཕྱི་རཥ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ལྷ་ན་ཤིག་ཤི་སྦེ་
ནཥ།

གོ་ར་གི་བྷཏཟབྷ། (ཐཔེ)

ཐཀྱི་ཡ་གི་ཕྱི་ཥྫོ་ཡར་ནུག

(ཐཔེ) རྩིག་ནའི་ཕྱི་རྫོགཥ་ལཱི་སྦུར་ཅིག་ཟདུག

ཕྱི་ལ

(ཆོཥ) ཥ་བྷཙབྷཥ་ཕྱི་ཁའི་

/ཆི་ཥྫོ/ ༡. (མིང)

གདྷཥ་ཚུར་ཥྫོགཥ་ཀྱི་བ་ལ་མི།

ཟཕཐ་དེ་ ང་ཕསྐྱར་ཥཡ་ཕསྐྱར་ཐ་ཡི།
/ཆི་རྫོ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཚུ་ ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ལུ་ལ་

དྷང་དྷ་ཐང་ དྷང་ཁ་ཕྱི་ཁ་སྐྱེར་མི་ བྷགོ་ཕསྐོཡ་

ཕྱི་རྫོགཥ།

/ཕྱི་སེར་ཅཕ/ (བ)

གོ་ཆོཐ་མི་ཐང་བྷ་ཆོཐ་མི་ཕཏུཕ་མི་ཐང་བྷ་ཕཏུཕ་མི་

(ཆོཥ) ཚུཡ་རྫོག་སྟེ་ཟྫོང་ཕའི་

/ཆི་རྫོ་དྷང་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་མེདྷ་ནཡ་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ཡི།

ཕག་རྒྱ་ཕཞི་ཁཥ་བྷ་ལུདྷ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ། (ཐཔེ) ཕྱི་

ཐྫོདྷ།

/ཆི་སུ/ (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟཕྱི་སུ་ཅིག་སྦེ་

སྦེ་ཁཥ་བྷ་ལུདྷན་བྷ་ཙཐ་ ལ་ཕ་ཕཀཡ་ཕཎགཥ་ཀྱི་

/ཆི་རྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན། ཧ་

དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཤུར་རཥ་ཟཕྱི་ཁབྷཥ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་

/ཆི་ཡྫོཥར་ནའི་གྲུཕ་ཏ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་སྐྱཕཥ་གདྷཥ་འང་ཐག་

ཕྱི་རྫོག

/ཆི་ཥ/ (མིང)

(རྫོང) དྷང་དྷ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ག་དེ་སྦེ་གཎང་ཐྫོ་ག་ ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕྱི་ཁ་ཕཎྫོདྷ་

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ཕྱི་གཥར་དྷང་

/ཕྱི ་ལྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཕྱིཡ་ཕལྫོར་ཐང་ཟདྲ།

གཥར་སྦེ་སཕ་དེཥ།
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ཕྱིག་ཕྱི།

(རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་སཕ་རཱིང་

/ཕྱི་ཕྱི/ (མིང)

སྦེ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྤཡ་ཡང་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཕར་ག་

ཕྱིདྷ་ན།

དེབྷ་ཅིག་ཕཎང་རཱིང་ཕྱིག་ཕྱི་ཡ་གཎང་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།
ཕྱིང་གོཥ།

/ཆིང་གོཥ/ (མིང)

ཕྱིང་སྟདྷ།

/ཆིང་ཏེདྷ/ (མིང)

ཕཙེབྷཥ་ནའི་གོ་ར།
ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ།
ཕྱིང་གཐདྷ།

/ཆིང་རྡེདྷ (མིང)

ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ།

(ཆོཥ) རྒྱུ་ཕྱིང་ན་གིཥ་

ཕྱིང་ན།

/ཆིང་ན/ (མིང)

ཕྱིངབྷ།
ཕྱིདྷ།

/ཆིབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱུ་ཕྱིང་ན་གིཥ་

ཕྱིའི་རྒྱ་བྷཙྫོ།

ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕྱིདྷ་ཅི་བྷ་རྫོག་ན།

(ཆོཥ) ཕྱིང་སྟདྷ་ཐང་

ཕྱིཡ།

/ཆིཡ/ ༢. (ཐབྱེ) (ཆོཥ)
/ཆིཡ/ ༣. (ཐབྱེ) (ཆོཥ)

ཕྱིཡ་ཟགྱངཥ།
ཕྱིཡ་རྒོར།

(ཆོཥ) ཕྱི་

/ཆིདྷ་ཆེཐ/ (མིང)

/ཆིཡ་རྗང/ (མིང)

/ཆིཡ་རྒོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) པཡ་ཟཕུཐ་

(ཆོཥ) ཕྱི་རྒོར་ཐང་ཐྫོདྷ་

ཕྱིཡ་ཕཅོཥ།

/ཆིཡ་ཅོཥ/ (མིང)

ཕྱིཡ་ཕཎྫོདྷ།

/ཆིཡ་ཎྫོདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྫོག་ཕཅོ་ཁ་
(ཆོཥ) དྷང་དྷ་རཥ་ཕྱི་

ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཟཐཥ་ཚིག (ཐཔེ) རྒྱདྷ་ལྫོག་གི་གྲུཕ་

(ཆོཥ) འང་

ཟབྲཥ་ཕྱིཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟཕཐ་ཐ་ནུག
ཕྱིཡ་ཟཐེདྷ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ལ་ཕ་ཕྱིདྷ་ཅི་རྫོག་ན་ཅིག་གཟུང་ན་
ཕྱིདྷ་ཆཐ།

སཡ་རྫོག་སྟེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རྐྱཕ་ནའི་ཟཐཥ་ཚིག

ཐག་ནའི་ཟགར་མིང༌། ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཟཚྫོར་ཏེ་ཟགྱོ་
ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གཅིག

དྷང་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ལ་ཕ་ཕྱིདྷ་ཅི་བྷ་རྫོག་ན་ཅིག་
/ཆིདྷ་ཅི་རྫོག་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཕཀོཐ་ནའི་

རྐྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟགྱུཡ་སྦེ་ཟཚྫོར་ཏེ་བྷ་ཟགྱོ་མི་འང་ཐག་ན་ཅིག (ཐཔེ)

ཕྱིདྷ་ཅི་རྫོག་ན།

/ཆིཡ/ ༡. (ཐབྱེ)

རྟགཥ།

(ཆོཥ) ཕྱིང་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕཐ་ཐགོ

(ཆོཥ) མུ་ཁྱུཐ་

/ཆིའི་ཟགྱ་ཙྫོ/ (མིང)

གིཥ་གང་ཕའི་བྷཏཟ་འཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ།

(ཆོཥ) ཏགཥ་སྦེ་ཟཏག་སྟེ་

/ཆིདྷ་ཅི་བྷ་རྫོག་ན/ (མིང)

(རྫོང) ཕྱི་རྒྱར་

ཟཛིདྷ་ཐང་ཁོཡ་ཡུག་གི་ཕཡ་གྱི་ཕ་ཚྭ་ཅདྷ་གྱི་ཆུ་

(ཆོཥ) པཡ་ཥྫོང་ཕ་ཐང་ཚུཡ་ལྷྫོཐ་

/ཆིདྷ/ (མིང)

/ཕྱིའི་རྒེཥ་ཁཕ/ (མིང)

དེ་དྲག་དྲག་ཕཝག་ཐགོ

མེདྷ་ནཡ་ཆག་ཆག་ཕཎང་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕར་གྱི་གོ་ར་
གི་རིགཥ་ཅིག

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕྱིདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་ཐང་བྷཐུདྷ་རབྷ་ག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕྱིང་གཐདྷ་ཅིག་ཟཐིང་ནི་
ཟདུག

/ཆིདྷ་ན/ (བ)

/ཆིཡ་ཐེདྷ/ (བ)

ཕལ་སྟེ་ཟཐེདྷ་ནི།
ཕྱིཡ་ལྡྫོག

(ཆོཥ) ཤུར་བྷའི་དུཥ།

/ཆིཡ་རྫོག/ (བ)

རྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) དུཥ་ཕྱིདྷ་ཆཐ། (ཐཔེ) ཐ་ཕྱིདྷ་ཆཐ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་དེ་

ཕྱིཡ་སྤེར།
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/ཆིཡ་པེཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕྱི་ཁ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཚུཡ་
(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕྱི་ཁཡ་
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ཕཀྲབྷ་གཎང་ནི། (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་ཁ་སྐཐ་ཕྱིཡ་

ཕྱིཥ་ཡཥ།

ཕྱིཡ་སྫོཐ།

ཕྱུ་ན།

སྤེར་གཎང་ནི།

/ཆིཡ་ཊོཥ/ (བ)

སྫོཐ་ནི།

ཕྱིཡ་མི་ལྡྫོག

ཟཕག་ནིའི་ཡཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྫོག་

ཕྱུག

མེཐན། (ཐཔེ) ཕྱིཡ་མི་ལྡྫོག་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་
ཐནཟ་ཚུ་ག་ཡ་བྫོདྷ་ནུག
ཕྱིཡ་ཕམྫོང༌།

/ཆིཡ་མྫོང/ (མིང)

/ཆིཡ་ཙྫོང/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་གི་རྒྱར་

ཕྱུག་གུ། ཕྱུག་གུ་ཟདི་ཕྱུ་གུ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ།
(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་ཕྱུག་གུ་ལུ་ལ་ཟཙཡ་ནུག

(རྫོང) ཕྱི་ཁཡ་ཕམྫོང་ནི་

ཕྱུག་ནྫོ།

ཕྱིཡ་ཕལྫོར།

/ཕྱི ་ལྫོཥ/ (མིང)

ཕྱུགདྷ།

(ཆོཥ) རྫོག་སྟེ་ཟྫོང་ནི་

/ཆིཥ/ (བ)

ཕྱུགནྫོ།

(རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་

ཁཕ་ཕྱུགནྫོ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཕྱུགནྫོ་ཚུ་གིཥ་སང་
ཀ་ཚུ་ལཱི་ཡྫོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཅ་ཆཥ་ར་

/ཆིཥ་ཟབྱུང/ (མིང)

/ཕྱུན/ (མིང)

ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་ཕྱུགནྫོ། རྒྱར་

ཕྱུགབྷྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷགུ་འྫོཐ་ནའི་ཏརཛྷ་ཐང་ཕམྫོག་ན་ཚུ་
ཕྱིཥ་ཟབྱུང་།

(རྫོང) ཕྱུག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་མི་

ཕྱུགདྷ་བྷ་ཤེཥ་ཐ་རུཥ་ཟདི་ཕྱུག་ནཡ་ལཱ་ཁ་ཟདུག

(རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་པཡ་

ཟཕག་ནི།

/ཕྱུགདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) གཟུགཥ་ཁཡ་

ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཤུར་རཥ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ལཱ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ཕྱིཡ་ཕལྫོར་གཎང་
ཕྱིཥ།

(ཆོཥ) ཕྱུགནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆུག་སྨེདྷ/ (མིང)

ཐབུཡ་ནིའི་སདྷ་ཅིག

ཟགྱང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕྱི་ཕལྫོར་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་
ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཆུག་ནྫོ/ (མིང)

ཕྱུག་སདྷ།

འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ཚུགཥན་ཨིདྷ།
ཅིག

(རྫོང) བྷའི་བྷངར་ཐང་སྒོང་

/ཕྱུ་གུ/ (མིང)

ཆགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅུག (ཁ) རྟའི་ཕྱུག་གུ། ཡྫོ་ཁྱི་

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཐནར་ཟབྫོཡ་
/ཆིཡ་རྫོག/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་

རྫོག་རཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་བྷ་ཥྫོང་ནའི་སྫོག་

གི་ཙྫོང༌། (ཁ) ཕྱིཡ་ཙྫོང་ཟཏཕ་ནི། (ཐཔེ) ཕྱིཡ་ཙྫོང་

ཕྱིཡ་རྫོག

/ཆུག/ (མིང)

ཕྱུག་གུ

ཕམྫོང་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཕྱིཡ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་
ཕྱིཡ་ཙྫོང༌།

(ཕྫོཐ) ཕྫོཐ་ཀྱི་པྫོ་སྐྱེཥ་ཚུ་གིཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཁཕ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ ཕྱིའི་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་
མི་བྷང་སུ་ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ།

/ཆུ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) དྲེག་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གྱོདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་ཅིག

(ཆོཥ) རྫོག་ནི་

/ཆིཡ་མི་རྫོག/ (མིང)

/ཆི་རུ/ (མིང)

/ཕྱུབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ལ་འྫོཐ་ནའི་

ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གི་ཕྱུགབྷྫོ་ཟདི་བྷྫོ་
ཨིདྷ།

(ཆོཥ) བྷ་ཟྫོངཥ་ན་

ཕྱུགཥ།

དྷ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག

/ཆུག/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་གིཥ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་

ཏཕཥ་ཏེ་ཕཝག་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་སཕ་
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ཏངཥ།

ཕྱུགཥ་ཐཀཡ་དྷག

/ཆུག་ཀཡ་དྷག/ (མིང)

ཐུག་ནའི་དྷང་ལཱི་ཕྱུཡ་གོ་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

(ཆོཥ) དྷྫོཡ་

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་གའག ཟབྱིབྷྫོ། ཡ། ལཱིག་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་
ཏངཥ་ཅིག

ཕྱུགཥ་ཕཐག

/ཆུག་རག/ (མིང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ཇོ་ཕཐག
ཕྱུགཥ་དྷཐ།

/ཆུག་ནཱུ/ (མིང)

ཕྱུཡ་གོ་བྷཡ་རྔོ།

(ཆོཥ) སྒོ་དྷྫོཡ་

གོ་བྷཡ་རྔོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞཛྷ་ཐ་བྷཡ་བྷངཡབྷ་ཕཙུགཥ་
ཐགོ།

ཕྱུཡ་ཕྱུཡ།

གའག ཕ་ཐང་བྷཚྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྨིགན་ཕཡ་

ཕྱུགཥ་རྫི།

/ཆུག་ནྫོདྷ/ (མིང)

/ཆུག་རྫི/ (མིང)

ཚུ་ཟཙྫོ་མི།

ཕྱུགཥ་གཥྫོ།

/ཆུག་ཥྫོ/ (བ)

གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནི།
ཕྱུགཥ་ལྷ།

/ཆུག་ལྷ/ (མིང)

གྱི་ལྷ།

ཕྱུཡ་ཁུ།

/ཆུཡ་ཁུ/ (མིང)

/ཆུཡ་ཀབྷ/

ཕྱུཡ་བུ།

(ཆོཥ) དྷྫོཡ་ཐནྫོདྷ།

ཕྱུཡ་གོ།

/ཆུཡ་བུ/ (མིང)

ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཕྱེ།

/ཕྱི/ ༡. (མིང)

/ཆུ་གོ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྱུ་རཱི་སྦེ་ཕཀང་ཕའི་

(རྫོང) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་ཟབྲུ་རིགཥ་ཚུ་ཆུ་ཡག་ཐང་ཡང་ཟཏག་ཚུ་དྷང་

(ཆོཥ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ལཱི་ཟཏགཥ་ནའི་ཕྱེ་བྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) ཀཡ་ཕྱེ་།

དྷག་ཕྱེ། (ཐཔེ) ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཀཡ་ཕྱེ་ཕསྣཐ་དེ་

(ཆོཥ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཞ་དེཥ།

(ཆོཥ) ཐཡ་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

(བྷ/ཐ) (རྫོང) སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕྱེ་ནི།

(ཁ) ཕྱེ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྲུང་རྒྱཕ་ཀྱིཥ་སྫོཕ་

ཁང་སྒོ་ཕྱེ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱུཡ་གོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕྱི/ ༣. (མིང)

(ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་ཕྱུཡ་སྐབྷ་ལར་གཅིག་ཕསྐྱར་

ནུག

(རྫོང) དུ་ན་ཐང་རངཥབྷ་

ཕྱུཡ་ཕྱུཡ་ཕཎང་སྟེ་ཏྫོདྷ་དེཥ།

/ཕྱེ/ ༢. (བ)

མི་ཅིག

ཕྱུཡ་སྐབྷ།

/ཆུཡ་ཆུཡ/ (མིང)

ཚུ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཕལ་སྟེ་ཟཏྫོདྷ་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ) དུ་ན་

བྷཙབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ལཱི་ཟབྱུང་ཕའི་དྷཐ་རིགཥ་
ཕྱུགཥ་ཐནྫོདྷ།

(རྫོང) ཕྱུཡ་གོ་

རྫོདྷབྷ་བྷཡ་ཁུ་དྷང་རྔོ་རྔོ་ཕའི་སྫོ་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱུཡ་

(ཆོཥ) ཟབྱིབྷྫོ་ཐང་

ཅིག

/ཆུཡ་གོ་བྷཡ་རྔོ/ (མིང)

(རྫོང) ཀོག་ཎྫོ་མེདྷ་ནཡ་ཕྱེ་བྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཤིང་ཕྱེ་ལུ་ལ་ཟདུག
ཕྱེ་རྐྱར།

(རྫོང) ར་དྷྫོཡ་གྱི་ཐཡ་ཚིར་

/ཕྱི་ཀེར/ (མིང)

(རྫོང) ཕྱེ་ཟདེགཥ་ནི་གི་ཀོ་

རྐྱར། (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་གྱི་ཕྱེ་རྐྱར་དྷང་ལཱི་ཕྱེ་ལྟེབྷ་ལྟེ་

ཡཥ་དྷང་ཕསབྷཥ་ཏེ་རྫོའི་ཕཡ་དྷ་ཨེཕ་ཞིདྷ་དྷ་ཆུ་

ཟདུག

ཕམག་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕྱུཡ་གོ་ཎཐ་སྒོཡ།

ཕྱེ་ཟགབྷ།

ཐང་ཕྱུཡ་གོ་རྟག་ཕྱུཡ། རི་ཕྱུཡ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

/ཕྱི་རྒབྷ/ (བ) /བྷ/ཐ/ཟཐཥ་སྐུར/

(རྫོང) ཁ་

དྷང་ཕྱེ་ཕཎཕ་ནི། (ཁ) ཕྱེ་ཟགབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག
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(ཐཔེ) ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕྱེ་ཟགབྷ་དེཥ།

ཕྱེ་ཐུག

/ཆི་ཐུག/ (མིང)

ནའི་ཐཐ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(ཆོཥ) ཀཡ་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕྱེཐ་ཀ

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐུགན། (ཐཔེ) དྷཐན་ལྫོ་ཞ་བྷ་ཚུགཥ་
/ཕྱི་ཏག/ (བ)

ཟབྷ་ཐངུར་ཕྱེཐ་ཀ་ཅིག་གཡུཥ་སྒོ་གོང་ཟཕེར་གྱི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟབྱུ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎང་འྫོཐ།

ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕྱེ་བྷ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕྱེ་

ཕྱེཐ་ཀྲབྷ།

ཟཏག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཐ་ལྫོ་ཆུ་ཡག་དྷང་
ཕྱེ་ཟཏག་ཐྫོ།
ཕྱེ་ལྡུཡ།

/ཕྱི་རྡུཡ/ (མིང)

ཨིདྷ།

ཕྱེཐ་སྐྱིར།

རཥ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་སྐྱོ་བྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཞུགཥ་ཏངཥ་ཟདི་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྦེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཆོཥ) སདྷ་ཐང་ཐཡ་སྣ་

ཕྱེཐ་ར།

གོཥ་སྣ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་ནའི་

གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།
ཕྱེཐ་ཎ་ཀོ་ཎ།

(རྫོང) ཕྱེ་ཐང་བྷཡ་ས་ཕསྲེ་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕྱེཐ་ཎ་ཀོ་ཎ་ཅིག་རཥ་ཟཕཐ་ནི་ཡ་མིདྷ་

(རྫོང) གཉིཥ་ཆ་གཅིག་ལཱི་སཕ་

ཟདུག

ཏངཥ། (ཐཔེ) ངེ་གི་མི་ཚེ་ཕྱེཐ་ཟདི་སྟྫོང་རྫོག་འཡ་ཥྫོ་
ཡི།

/ཆེ/ ༢. (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཆེ/ ༣. (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཟགྱུཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ཕྱེཐ་

(རྫོང) ཞུདྷ་ཐག་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཕྱེཐ་ཎ་ཀོ་ཎ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཟདི་དྷབྷ་

ཁང་གི་བྷཆོཐ་ལ་གུ་ཕྱེ་བྷཡ་ཅིག་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
/ཕྱེ/ ༡. (ཁྱཐ)

/ཕྱེ་ཎ་ཀོ་ཎ/ ༡. (ཁྱཐ)

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཕྱེཐ་ཎ་ཀོ་ཎ།

རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་
ཕྱེཐ།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཕྱེཐ་ཀ་

གཟུགཥ་ཕྱེཐ་ར་སྦེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྒྲིག་མེཐ་ནའི་

(ཆོཥ) རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་ཐང་ཡཥ་སྣ་ཚུ་

/ཆེ་བྷཡ/ (མིང)

/ཕྱེ་ཉེཥ/ (མིང)

ཅིག་ཧེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) གོང་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་

གིཥ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག
ཕྱེ་བྷཡ།

(རྫོང) ཝཕཥ་གའྫོདྷབྷ་

ཕཞུགཥ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་

ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་བྷཥ།

/ཆེ་ཕུཡ/ ༢. (མིང)

/ཕྱེ་ཀིར/ (མིང)

ཕསྐུབྷཥ། གའཥ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནའི་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཕྱེ་ལྡུཡ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་གཟུགཥ་

རཥ་ཅིག

(རྫོང) ཏི་རཱི་གཅིག་གི་ཐཔྱ་

ཐངུར་ཀྲབྷ་གཅིག་ལཱི་ཕྱེཐ་ཀྲབྷ་ཕརྒྱ་གཅིག་རྩིཛྷ་

(རྫོང) ཀཡ་ཕྱེ་ཐང་དྷག་ཕྱེ་

/ཆེ་ཕུཡ/ ༡. (མིང)

/ཕྱེ་ཀྲབྷ/ (མིང)

ཕརྒྱ་ཏབྷ་ན་སྦེ་ཕགོ་སྟེ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཆུ་ཐང་ཇ་ཚུ་དྷང་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་

ཕྱེ་ཕུཡ།

(རྫོང) ཐཔྱ་གཉིཥ་སྦེ་ཕགོ་སྟེ་

འྫོཐ་ནའི་ཆ་གཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་རྫོ་

ན་ཅིདྷ་ཕྱེ་ཐུག་ཕསྐོར་ཏེ་བྱིདྷ།
ཕྱེ་ཟཏག

/ཕྱེ་ཀ/ (ཁྱཐ)

/ཕྱེ་ཎ་ཀོ་ཎ/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཙཐ་རངབྷ་སྦེ་མེཐ་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ཕཙེབྷ་ནི་གི་རྒྱུ་ཆ་ཟདི་ཕྱེཐ་ཎ་ཀོ་ཎ་
ཅིག་རཥ་ཕརྒར་མི་རང་ནཥ།
ཕྱེཐ་འྫོར།
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/ཆེ་འྫོར/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཉིདྷ་བྷ་ཐང་ནུཕ་
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བྷྫོ་ཧྲིར་བུབྷ་མེདྷ་ནཡ་ཕྱེཐ་ཀ་རྫོགཥ་ཙཡ་ཕའི་དུཥ་

ཁཡ་མེ་ལཱི་ཐགཟ་མི་སྫོག་ཆགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱེབྷ་ར་

ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཉིདྷབྷ་ཕྱེཐ་འྫོར། ནུཕ་ཕྱེཐ་འྫོར།
/ཆེ་འྫོར/ ༢. (མིང)

ཅིག་ཐཀཡ་མེ་དྷང་བྷཆོངཥ་ཏེ་ཤི་ཥྫོ་ནུག

(ཆོཥ) རྩིཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཅུ་

ཕྱེཛྷ།

གཉིཥ་རཥ་ཉིདྷ་བྷ་ཆུ་ཙྫོཐ་ ༡ རཥ་ ༢ ཚུདྷ་ཐང་

ཕྱེཛྷ་ཐ། པཐ་ཙི་ཁ་ཕྱེཛྷ་ཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

(ཁ) ཉིདྷ་བྷ་ཆུ་ཙྫོཐ་ ༡ རཥ་ ༢ ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟདི་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་སྒོ་ཕྱེཛྷ་ཐ་དྷང་དྷ་ཟཛུར་ཏེ་སྫོཐ།

ཕྱེཐ་འྫོར་ལཱིག་ཐང་། ནུཕ་བྷྫོ་ཆུ་ཙྫོཐ་ ༡ རཥ་ ༢

ཕྱེཥ།

ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཟདི་ལཱི་ཕྱེཐ་འྫོར་གླང་ཟེཡ་སཕ་
ཕྱེཐ་གལག

/ཆེ་ལག/ (མིང)

(རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་ཤི ང་

ཕྫོགཥ།

ཕྱེཐན།

/ཕྱེན/ (ཁྱཐ)

ཕྱེདྷ།

(ཐཔེ) ཉིབྷ་ཟདི་ལ ཡ་གྱི་ཕྫོགཥ་རཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཕྱེཐ་ཀ་རཥ་དུབྷ་གྲ་

/ཆོཟ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཧྲིར་བུབྷ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་

ཕྫོགཥ་ག་ཕཐ་ཡ་ཕཟུང་ན་ཅིདྷ་མི་ཀུདྷ་གྱིཥ་བྷ་
ཐགཟཛྷ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཧ་བུག་དྷང་རཥ་གཎང་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་ལཱི་འཡ་ཟཕེར་

མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཕྱེདྷ་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང།
/ཕྱེདྷ་དྲི/

ནི་ཐང་དྷག་ཕྫོགཥ་ལཱི་བྷཡ་ཟགྲིཕ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱེདྷ་གྱི་དྲིབྷ། (ཁ)

ཕྫོགཥ་ཀྱི་གླང་ནྫོ།

ཕྱེདྷ་དྲི་གདུག་དྲགཥ། ཕྱེདྷ་དྲི་ཁུག་ཁུ། (ཐཔེ) མི་
/ཕྱེབྷ་ར/ (མིང)

/ཆོག་གི་གླང་ནྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ)

ཟཚབྷ་གླིང་བྷཛེཥ་ནའི་རྒྱདྷ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་རྒྱ་

ཟདི་གི་ཕྱེདྷ་དྲི་ག་ནི་ཕ་གདུག་ནཥ།
ཕྱེབྷ་ར།

(རྫོང) ཟླཛྷ་ཕྱེཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།

(ཁ) དེ་ལཱི་ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་ཐང་དྷག་ཕྫོགཥ་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་

ཕའི་རླུང་དྲིབྷ་གདུག་ཁིག་ཁི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
ཕྱེདྷ་དྲི།

(རྫོང) ཁ་ཐུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཡང་ཕྫོགཥ་ཐང་། གཝདྷ་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཡང་

/ཆོཟ/ ༣. (མིང)

/ཕྱེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཉིབྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

ཕྫོགཥ། ནུཕ་ཕྫོགཥ། བང་ཕྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕྱེཐ་ཀ་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཕུག་ཕྱེཐན་ཅིག་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་
སྟེ་ཞ་ཡི།

/ཆོཟ/ ༡. (མིང)

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནའི་རྫོགཥ་ཅིག (ཁ) ལཡ་ཕྫོགཥ། ལྷྫོ་

ཕྱེཐ་གལག་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཀག་དེཥ།
ཅིག་བྷང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕྱེ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཡིག་ཆ་གི་སྒྲོབྷ་ཟདི་ཁ་ཕྱེཥ་ནུག

(ཁ) རྫོག་བྷ་ཕྱེཐ་གལག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་རྫོག་བྷ་

/ཆེ་ལྷག/ (ཁྱཐ)

/ཕྱེ/

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕྱེཥ་ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕྱེཐ་ཀ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཀག་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕྱེཐ་ལྷག

(ཐ) (རྫོང) ཕྱེ་ཕ་ཟེཡ་མི་ཟདི་མིང་

བྷཏཟ་འཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྒྲོབྷ་ཁ་

ནུཕ་བྷྫོ་ཆུ་ཙྫོཐ་ ༡ རཥ་ ༢ ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག

ཨིདྷ།

/ཕྱེཛྷ/ (བ)

གཡ་ལཱི་ཙཐ་བྷ་རིག་ནའི་སྫོར་ཕཙུགཥ་མི་དྷང་ནའི་

(རྫོང) གལྫོགན་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་

བྷཁཥ་ན་ཅིག (ཁ) ཟཚབྷ་གླིང་བྷཛེཥ་ནའི་རྒྱདྷ་དྲུག་

ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་རགན་ཟཐྫོགཥན་ཐ་ཏརཛྷ་རུག་ནའི་

ནི། ༡.ཀླུ་སྒྲུཕ། ༢.ཟཔགཥ་ན་ལྷ། ༣.ཏྫོགཥ་མེཐ།
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༤.ཐབྱིག་གཉེདྷ། ༥.ཕྫོགཥ་གླང༌། ༦.ཆོཥ་གྲགཥ་

ཕྫོགཥ་ཟཁྱབྷཥ།

ཕྫོགཥ་སྐྱོང༌།

ཕྫོགཥ་ཟཁྱཡ།

ཕཅཥ་རྒྱདྷ་དྲུག

/ཆོག་ཅོང/ (མིང)

སྲུང་ཕའི་ལྷ།

ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕརྒྱཐ།

ཕྫོགཥ་ཟཁོཡ།
ཕྫོགཥ་གླང༌།

ནུཕ་ལཱི་ཕདེདྷ་བྲར། ༧.ནུཕ་བང་ལཱི་རླུང་ལྷ།

གཤིདྷ་རྗེ། ༣.ནུཕ་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་ཆུ་ལྷ། ༤.བང་

ཕྫོགཥ་ཟགྲུར།

/ཆོག་ཌུར/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་ཥྫོ་

ཕྫོགཥ་ཟགྲོདྷ།

/ཆོག་ཌོཥདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥ་ཏག་

རིང་ཥ་རཥ་ཟྫོང་མིའི་བྷགྱོདྷབྷ།

ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། ༥.ལཡ་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་

ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ།

ཕ་མེ་ལྷ། ༦.ལྷྫོ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་སྲིདྷ་ནྫོ།

/ཆོཟ་ཌིག/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཐཔེ་ཆ་

སྣ་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒྲིགཥ་

༧.ནུཕ་བང་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་རླུང་ལྷ། ༨.བང་ལཡ་

ཕཝག་ཕཝགན། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་

ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་ཐཕང་ལྡདྷ། ༩.སྟེང་ལཱི་ཙངཥ་ན།

ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ། (ཐཔེ) ཐུདྷ་གྱི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་

༡༠.ཟྫོག་ལཱི་ཥའི་ལྷ་བྷྫོ་ཐང་ཕཅུ།

/ཆོག་ཅོང་ཅོ་རྔ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་ཀྱི་གླང་

ཥྫོ་ལཱི་ཟགྱོ་མི།

ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ། ༢.ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕ་

ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕཅོ་ལྔ།

/ཆོག་གླང/ (མིང)

ནྫོའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

(ཆོཥ) ༡.ལཡ་

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་སྟྫོདྷ་

/ཆོག་ཁོཡ/ (མིང)

ཟཁོཡ་རྫོ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག

༤.བང་ལཱི་གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། ༥.ལཡ་ལྷྫོཡ་མེ་ལྷ། ༦.ལྷྫོ་

/ཆོག་ཅོང་ཅུ/ (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཁ་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་ནི།

(ཆོཥ)

ཐཕང་ནྫོ། ༢.ལྷྫོ་ལཱི་གཤིདྷ་རྗེ། ༣.ནུཕ་ལཱི་ཆུ་ཕཐག

ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕཅུ།

/ཆོག་ཆཡ/ (བ)

ཡང་ཡུར་ལཱི་སྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཥ་ཕྫོགཥ་གཝདྷ་

ཕྫོགཥ་ཕཞི་བྷཙབྷཥ་ཕརྒྱཐ་སྲུང་མི་ ༡.ལཡ་ལཱི་

༨.བང་ལཡ་ལཱི་ཐཕང་ལྡདྷ་ཕརྒྱཐ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་རཥ་པཡ་སང་ཟཁྱབྷཥ་ཟགྱོ་ནི།

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་ཕཅུ་

/ཆོག་ཅོང་རྒེཐ/ (མིང)

/ཆོག་ཆབྷ/ (བ)

ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཟཕཐ་དེ་ཕལ་ཐགོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་
ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

(ཆོཥ)

༡.ཐཕང་ནྫོ། ༢.གཤིདྷ་རྗེ། ༣.ཆུ་ཕཐག ༤.གདྷྫོཐ་

/ཆོཟ་ཌོག/ ༢. (མིང)

(རྫོང) རྒྱདྷ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྦྱིདྷ། ༥.མེ་ལྷ། ༦.སྲིདྷ་ནྫོ། ༧.རླུང་ལྷ། ༨ཟབྱུང་

གཞཕ་སྫོཥ་རྡིག་ནི་ཐང་ཕཞཟ་ཟཐུང་ཥྫོགཥ་རྒྱཥ་

༡༢.ཙྫོགཥ་ཕཐག ༡༣.ཉི་བྷ། ༡༤.ཟླ་ཕ། ༡༥ཏག་

གིཥ་ལྫོ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ཕྫོགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཡ་ཕཀར་

ནྫོ། ༩.ཙངཥ་ན། ༡༠.ཥའི་ལྷ་བྷྫོ། ༡༡.ཉེ་ཐཕང་།
ཕཞང་ཕཅོ་ལྔ།
ཕྫོགཥ་སྐྱོཐ།

/ཆོག་ཀོཥཐ/ (མིང)

རྒྱཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་
ནུག་བྷཥ།

(ཆོཥ) ཡུར་ལཱིང་ཥྫོ་

ཕྫོགཥ་གཅིག

ཥྫོ་དྷང་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཆོག་ཅིག/ (མིང)

(ཆོཥ) རྫོགཥ་

གཅིག་ཐང་ཟུཡ་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱིང་ན་
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ཕྫོགཥ་གཅིག མི་སྡེ་ཕྫོགཥ་གཅིག (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་

ཐཡ་རུ་རུ་ཟཕཡ་ཏེ་ཟདུག

གཅིག་རཥ་ལ་ཕ་ཅིདྷ་ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཕདེདྷ་
ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་འང་ཟདུག
ཕྫོགཥ་ཕཅུ།

/ཆོཟ་ཅུ/ (མིང)

ཕྫོགཥ་བྷཐཟ།

(རྫོང) ལཡ། ལྷྫོ། ནུཕ།

ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ཕའི་རྩེཐབྷྫོ་
ཅིག (ཁ) བྷཐཟ་ཕྫོགཥ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནི། ཕྫོགཥ་

སྟེང་། ཟྫོག་ཕཅཥ་ཕཅུ། (ཁ) ཕྫོགཥ་ཕཅུ་ཥངཥ་

བྷཐཟ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་བྷཐཟ་

རྒྱཥ་ཀྱི་ཞིང་། ཕྫོགཥ་ཕཅུའི་ཟཇིག་རྟེདྷ། (ཐཔེ)

ཕྫོགཥ་བྷཐཟ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕྫོགཥ་ཕཅུ་དྷང་ཕཞུགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་

ཕྫོགཥ་ཕསྡུཥ།

ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ལཱི་ཕག་ཟཙར་རྫོ།
/ཆོག་ཆ/ (མིང)

ཕྫོགཥ་གཎྫོགཥ།

(རྫོང) ཁོངཥ་སུ་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་གསུང་ཟབུབྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཕྫོགཥ་ཕསྡུཥ་

ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ནུག

ཕྫོགཥ་གཎྫོགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཆོག་རྡུཥ/ ༢. (མིང)

/ཆོཟ་ཎ་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང)

ཕསྲེར་ཕྫོགཥ་ཕསྡུཥ་རིར་བུ་ཅིག་གདྷང་དེཥ།

ཟཕྲུར་གྱི་ཅ་ར་ཅིག (ཐཔེ) རྩིཥ་ན་གིཥ་ཕྫོགཥ་ལ་

ཕྫོགཥ་ཕསྡེཕཥ།

ཟཁོཡ་རྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕྫོགཥ་ག་ཏེ་ཕཞང་ལ་

ཕདེ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ཕྫོགཥ་ཕསྡེཕཥ་ཟཕཐ་

(རྫོང)

ཐགོ་ནཥ།

གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཕྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ཟཁོཡ་རྫོ་རག་
ཕྫོགཥ་ཟཐེདྷ།

/ཆོཟ་ཐེདྷ/ (མིང)

ཕྫོགཥ་ཕསྫོབྷཥ།

/ཆོཟ་ཐཡ/ (མིང)

/ཆོག་རྫོབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་ཅིག་གཅིག་ཁཡ་

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་རིཥ་

ཕསྡེཕཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་

ཀྱིཥ་ཡང་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཟཐེདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།
ཕྫོགཥ་ཐཡ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཕྫོགཥ་ཕསྡེཕཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གོ་

ཕྫོགཥ་ལ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་
ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

/ཆོཟ་རྡེཕ/ (མིང)

ཕསྡུཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཝར་ཟཐྫོདྷ་ཕྫོགཥ་ཕསྡེཕཥ།

དེཥ།

/ཆོཟ་ཎྫོཥདྷ་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) སྣ་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་རིང་

(རྫོང)

ཕྫོགཥ་ཕཞི་ཕརྟག་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཕྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ཟཁོཡ་རྫོ།

(རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ལུ་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཁ) གསུང་ཟབུབྷ་ཕྫོགཥ་ཕསྡུཥ།

གཎྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ག་ཡ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་
ཕྫོགཥ་ལ་ཟཁོཡ་རྫོ།

/ཆོག་རྡུཥ/ ༡. (མིང)

ལའི་དྷང་རཥ་ཁག་ཆེ་ལྫོཥ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ།

/ཆོཟ་ཎྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ལཱིང་ཕྫོགཥ་

ཐང་གཡུཥ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་སྦེ་

བང་། བང་ལཡ། ལཡ་ལྷྫོ། ལྷྫོ་ནུཕ། ནུཕ་བང་།

ཕྫོགཥ་ཆ།

/ཆོཟ་ར/ (མིང)

ཚུ་ག་ཡ་ཕྫོགཥ་ཕསྫོབྷཥ་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕྫོགཥ་

ཕྫོགཥ་བྲར་དྲང་ཐིག

ལཱི་ཟཕཡ་ཕའི་ཐཡ། (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་ཕཞི་ལཱི་ཕྫོགཥ་

/ཆག་བྲེཥ་དྲང་ཐི/ (མིང)

(ཆོཥ)

ཕྫོགཥ་རིཥ་མེཐ་ནཡ་དྲང་ནྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
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ཕྫོགཥ་ཟབྲང་།

/ཆོག་ཋང/ (མིང)

གཅིག་གི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་མི།
ཕྫོགཥ་མེཐ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕྫོགཥ་ཟུང་
བྷབྷ་ཟབྲེར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(ཆོཥ) ཆགཥ་སང་

/ཆོག་མེ/ ༡. (མིང)

ཕྫོགཥ་རིཥ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།
/ཆོག་མེ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་

ཕྫོགཥ་ཕཟུང།

(ཆོཥ) ལཡ་ལྷྫོ་ནུཕ་བང་ཥྫོགཥ་ཀྱི་

/ཆོཟ་མབྷ་ཅི/ (ཁྱཐ)

ནི། རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་ཕཟུང་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་
གི་ཁོ་ཡའི་པབྷ་གྱི་རྒྱཕ་རཥ་ཕྫོགཥ་ཕཟུང་ཟཕཐ་དེ་

(རྫོང) ཟུཡ་མབྷ་

སྫོཐན་བྷཥ།

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་

/ཆོག་ཟུང/ ༢. (མིང)

ཕྫོགཥ་མབྷ་ཅིག་ཕ་སཕ་བྷ་ཚུགཥ།
ཕྫོགཥ་མབྷ་ཞིག

/ཆོག་མབྷ་ཞིག/

ཕྫོགཥ་བྷཙབྷཥ།

/ཆོཟ་ཙབྷ/ (མིང)

ཕྫོགཥ་རིཥ།

(རྫོང) ལཡ་ཐང་

ནི་མི་ཟྫོང་།
ཕྫོགཥ་ལཱི།

བང་གི་ཕཡ། བང་ཐང་ལཡ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

ཕྫོགཥ་གསུབྷ་ཆུ་གླིང་།

(རྫོང) ས་རབྷ་

(རྫོང)

ཆུ་གིཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གླིང༌ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་

ཁཕ་རཥ་པཡ་ཕྫོགཥ་གསུབྷ་ཆུ་གླིང་ལུ་ལ་ཡ་བྷཏྫོང་

(ཆོཥ) ཡང་ཟཐྫོཐ་ཀྱི་

ནི་འྫོཐ།

ཕྫོགཥ་ལཱི་གའྫོ་ནི་ཐང་ཞེདྷ་ཆགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག

ཕྫོགཥ་ལྷུང་།

(ཐཔེ) ཕྫོགཥ་ཞེདྷ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་འཡ་

/ཆོཟ་ལྷུང/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་ཕྫོགཥ་ཐང་

གཝདྷ་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་རཥ་ག་སྦེ་རཱིང་ཅིག་གི་ཁ་

རྒྱཥ་རྩ་རཥ་མི་ཟགྱོ།

ཕྫོགཥ་ཟུང་བྷབྷ་ཟབྲེར།

/ཆོཟ་སུབྷ་ཆུ་གླིང/ (མིང)

ཕྫོགཥ་གཅིག་བྷ་གཎྫོགཥ་ནའི་ ཕྫོགཥ་གཝདྷ་ཚུ་

ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་དེ་གཉིཥ་
/ཆོག་ཞེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟེཡ་

ལཱི་ཕཝག་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་བྷ་ཕཎང་།

བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཕྫོགཥ་ཞེདྷ།

/ཆོཟ་ལཱི/ (ཐབྱེ)

ལཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁེ་འྫོཐ་ཙཐ་ཡང་གི་ཕྫོགཥ་

ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་བྷཙབྷཥ་རཥ་པཡ་རྒྱར་ཕྲདྷ་

ཕྫོགཥ་བྷཚུངཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་སུ་ཐང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཡང་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི། ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཕྫོགཥ་

ཥ་གོ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕྫོགཥ་བྷཙབྷཥ་

/ཆོཟ་ཚུང/ (མིང)

/ཆོཟ་རི/ (མིང)

རྫོགཥ་སུ་གི་ཐྫོདྷ (ཐཔེ) ག་ལཱི་འང་ཕྫོགཥ་རིཥ་ཕྱེ་

ལྷྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་ཐང་། ལྷྫོ་ཐང་ནུཕ་ཀྱི་ཕཡ། ནུཕ་ཐང་

ཕྫོགཥ་བྷཚུངཥ།

(རྫོང) ཆགཥ་སང་ཕྫོགཥ་རིཥ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཕྫོགཥ་ཕཟུང་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཕྫོགཥ་མབྷ་ཅིག་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) རྒྱཕ་ཕཟུང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཡང་གི་སྤུདྷ་ཆ་གི་ཕྫོགཥ་ཕཟུང་ཟཕཐ་

ཕྫོགཥ་ཟདི་ཁཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ངོཥ་ཕཟུང་སྟེ་མེཐ་མི་ཅིག
ཕྫོགཥ་མབྷ་ཅིག

/ཆོཟ་ཟུང/ ༡. (མིང)

ཐུག་ལཱི་ཥྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་ལྷུང་ཐང་བྲར་
ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཀུདྷ་གྱིཥ་ཐགཟ།

/ཆོག་ཟུང་རྙབྷ་ཌེར/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཟབྲེར་ཕའི་

ཕྫོཐ།
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/ཆོཥ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) བྷཐུ་ཐང་ནུཥ་ན། (ཁ) ལཱ་
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ཕྫོཐ་ཆེ། ཕྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཕྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ལཱ་

གུ་ཕརཕ་ནི་གཡུ་ཐང་བྱུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་སྫོབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།
ཕྫོཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཆོཥ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ)

གསེཡ་གྱི་ན་ཏྲ་གུ་གཡུའི་ཕྲ་ཅིག་ཕརཕཥ་ནུག

(རྫོང) ལཱ་གི་གྲུཕ་

/ཊ/ ༣. (ཁྱཐ)

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་སང་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་

ཟབྲཥ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) ལཱ་ཕྫོཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་དྷང་རྫོག་ཕྲ་ཟཕཐ་ནི་མི་

ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐ་ནུག

ཕྲ་རྒྱདྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་མི་ཟདི་ཚུ་གིཥ་ལཱ་ཕྫོཐ་ཆེ་ཎྫོག་

ཕྱྭ།

/ཕ/ (མིང)

ཟྫོང་།

(རྫོང) ཟབྱུང་ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཟབྲཥ་བུའི་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕྲ་ཕརཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ)

དྷང་རཥ་དྷཐ་ཕྱྭ། ཐགྲ་ཕྱྭ། སྲི་ཕྱྭ། (ཐཔེ) དྷཐན་
ཕྱྭ་ཁུ་ཡེ།

/ཆཱ་ཁུ་ཡེ/ (མིང)

ཚིག

ཕྱྭ་ཁུག

/ཆ་ཁུ/ (མིང)

སྫོཥ་རྐོན་གིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཕྲ་རྒྱདྷ་ལུ་ལ་ཕུར་
ནུག

(ཆོཥ) གའང་ཟཕྫོཐ་ནའི་

ཕྲ་བྷཏྫོང་ཟཕྲུར་ཆཥ།

བྷཏྫོང་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཐག་ཟུདྷ་ཏེ་འྫོཐ།

ཁུག་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) རྫོ་བྷཆོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྱྭ་ཁུག་
/ཕ་ཐ་ཧུ/ (མིང)

ཕྲ་རྡུར།

(རྫོང) རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་ནའི་

ཕྲ་བྷ།

(རྫོང) ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ་གྱི་ཕཡ་

ཅིག་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཕདེ་སྐྱིཐ་ཐང་

ཕྲ་བྷྫོ།

རྫོངཥ་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིངབྷ་རཥ་ཕྱྭ་

/ཊ་བྷྫོ/ ༡. (ཁྱཐ)

རྡུར་ཕྲ་བྷྫོ།

གའང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཞུ་ཐགོ།
/ཊ/ ༢. (ཁྱཐ)

/ཊ་བྷ/ (མིང)

ཐགེ་ཕ་ཕཅུའི་དྷང་རཥ་ཕྲ་བྷ་ཟདི་ངག་གི་མི་ཐགེ་ཕ་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྱྭ་ཐང་ཧུ་རྐྱཕ་དེཥ།

/ཊ/ ༡. (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཕ་སི་སི་ཐང་སྫོབྷ་

དྷ་ཕུང་ཕརྡུངཥ་སྟེ་བྷ་ཟཆབྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་

རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་བྷཐཟ་ཕྫོགཥ་བྷཐཟ་

ཕྲ།

/ཊ་རྫོབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྡུར་ཕྲདྷ་ཐང་ཟདྲ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

ཧུ་ཧུ་ཟེཡ་སྐཐ་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཕྱྭ་ཐང་ཧུ་

/ཕ་གའང/ (མིང)

/ཊ་རྡུཥར/ (མིང)

ཕྲ་སྫོབྷ།

སྐཕཥ་ཐང་ ཐནཟ་བྷཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཨེ་

ཕྱྭ་གའང༌།

(རྫོང)

ཚུགཥ་ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐ་ཟབུན་ཚུ་ཕྲ་

སྫོཐ་ཀྱི་ཕྱྭ་གའང་ཚུ་ཕཀུག་ཏཕཥ་ཀྱི་ཆོ་ག (ཁ) ཕྱྭ་

ཕྱྭ་ཐང་ཧུ།

/ཊ་ཏྫོང་ཕྲུཥ་ཆེ/ (མིང)

རྡུར་ཕྲ་ཡཕ་ཚུ་བྷཏྫོང་སྣང་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་བྷཏྫོང་

(རྫོང) ཐནར་ཟབྫོཡ་རྫོངཥ་

རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) གཞི་གསེཡ་ཐང་

ཐངུར་ཥྫོགཥ་ཀྱི་ཅ་ཆཥ་གུ་གཡུ་ཐང་བྱུ་རཱི་མུ་ཏིག་

ཧེ་བྷ་བྱུང་ཕའི་སྔོདྷ་རྟགཥ། (ཁ) བྷྫོའི་རྣབྷ་གཝག་
ཟདི་གི་བྷྫོ་ཕྱྭ་ཕཞང་བྷཥ།

/ཊ་རྒེདྷ/ (མིང)

/ཊ་བྷྫོ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཕ་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) ཕ་སི་སི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

(ཆོཥ) ཐྫོདྷ་རྒྱདྷ་ཥྫོ་ལྔའི་དྷང་རཥ་

ཕརྗོཐ་བའི་ཐྫོདྷཐངོཥ་སུ་སྦེ་ཚིག་གི་ཏྫོག་རཥ་བྷ་

(ཆོཥ) རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་ཐངུར་གྱི་ཅ་ར་

སཕ་ནཡ་ཟུཡ་ཐནག་སྟེ་སཕ་ནི་ཐང་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་
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རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏྫོག་རཥ་ཐྫོདྷ་ཐག་ཟཕྲྫོཐ་ཚུགཥ་

ནའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནའི་རྒྱདྷ་ཅིག (ཁ) ཕྲ་བྷྫོའི་རྒྱདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་

ཕྲག་ཐྫོག་ཅདྷ།

གཉིཥ་ནི། ༡.ཟུཡ་གྱི་ཕྲ་བྷྫོ། ༢.རྣབྷ་ནའི་ཕྲ་བྷྫོ།
ཕྲ་ཙྫོབྷ།

/ཊ་ཙྫོབྷ/ (མིང)

(རྫོང) གཞི་གསེཡ་ཐང་

ཐྫོག་ཅདྷ་ཚུ་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ན་ཤུགཥ་ཆེ་
དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ།

ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་ཕྲ་ཙྫོབྷ།

ཕྲང༌།

ཐངུར་གྱི་ཕྲ་ཙྫོབྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཏིང་གི་སྐེཐ་ན་རཥ་
(རྫོང) ཐཔྱཐ་ན་ཞིཕ་ཞིཕ་

ཕྲང་ཎང་ཎ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་སེབྷཥ་ཕྲང་ཎང་ཎ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྡུར་ཕྲ་ཞིཕ།

གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་མི་ཕསྐྱེར།

(ཆོཥ) ཕྲ་ཕ་ཐང་ཡགཥ་

ཕྲང་ཎྫོབྷ།

ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཕྲག

/ཊག/ ༡. (མིང)

/ཊག/ ༢. (མིང)
/ཊག/ ༣. (མིང)

(ཆོཥ) རི་སྫོབྷ་ཚུ་གི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ།

ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཆོཥ) གྱངཥ་ཁའི་བྷཏཟ་བྷཡ་སཡ་

ཕྲང་ཕྲང༌།

/ཊང་ཊང/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཏཐ་ཀཡ་དུ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་ཕྲང་ཕྲང་སཕ། ལཱ་ཕྲང་ཕྲང་

ཕདུདྷ་ཕྲག ཕརྒྱ་ཕྲག སྟྫོང་ཕྲག བྱེ་ཕ་ཕྲག་ཕརྒྱ་
/ཊ་ཐྫོ/ (མིང)

(རྫོང) མི་དྲང་ནྫོ་དྲང་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་ཕྲང་ཎྫོབྷ་ཚུ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཕ་ཅིདྷ་གྱངཥ་ཁ་ཧྲིར་བུའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཅུ་ཕྲག

ཕྲག་ཐྫོག

/ཊང་ཎྫོབྷ/ (ཁྱཐ)

རྐྱང། (ཁ) མི་ཕྲང་ཎྫོབྷ། བུབྷྫོ་ཕྲང་ཎྫོབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

(ཆོཥ) ཕག་ལག

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(རྫོང) གའྫོ་ཕ་ག་ནི་

ཎང་ཎ། མི་ཕྲང་ཎང་ཎ། སེབྷཥ་ཕྲང་ཎང་ཎ་ར་

(ཆོཥ) ཆུང་ཀུ་ཐང་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་

/ཊ་ཡག/ (ཁྱཐ)

/ཊང་ཎང་ཎ/ (ཁྱཐ)

འང་མེཐ་ནཡ་དྲང་ནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ཕྲང་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་ཕྲ་ཞིཕ་སྦེ་ཡ་ཐཔྱཐ་ཐགོན་ཟདུག

ཕྲ་ཡགཥ།

(རྫོང) གའྫོ་ཕ་མེཐ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཤིང་ཚུ་ག་ཡ་ཕྲང་སྟེ་ཟདུག

སྦེ་གཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཕྲ་ཞིཕ། (ཐཔེ)
/ཊ་ཞིཕ/ ༢. (ཁྱཐ)

/ཊང/ (ཁྱཐ)

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ཕྲང་ནུག བྫོ་ཕྲང་ནུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

པཡ་གཡུའི་ཕྲ་ཙྫོབྷ་རྐྱཕ་ནུག
/ཊ་ཞིཕ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕྲག་ཐྫོག་

འྫོཐ་ནའི་མི། (ཁ) མི་ཕྲག་ཐྫོག་ཅདྷ། (ཐཔེ) མི་ཕྲག་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་གཡུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གི་ཕྲ་

ཕྲ་ཞིཕ།

/ཊ་ཐྫོ་ཅེདྷ/ (མིང)

ཟཕཐ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕལར་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཕྲང་
ཕྲང་ཁྱིབྷ་དྷང་ཥྫོང་།

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཕྲང་ཕྲངབྷ།

ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྙདྷ་གྲགཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་

/ཊང་ཊབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) གའྫོ་འྫོཐ་མི་ཟདི་

ཕྲང་ཎང་ཎ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་ཕྲང་ཕྲངབྷ།

ངར་བྷ་ཡངཥ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཁ) གཝདྷ་ལཱི་

ཤིང་ཕྲང་ཕྲངབྷ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཕྲང་ཕྲངབྷ་མེཐ་ན་

ཕྲག་ཐྫོག་ཕསྐྱེཐ་ན། ཕྲག་ཐྫོག་ཞ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཅིདྷ་ཕཀག་རི་པྫོག་མི་ཚུགཥ།

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་ཕྲག་ཐྫོག་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་

ཕྲང་རབྷ།
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/ཊང་རབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཕསྐོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་བྷ་

850
ཐགོ་ནཡ་ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ་ཡ་ཟགྱོ་ནིའི་རབྷ། (ཁ) ཙྫོང་

ཕྲི།

གདྷཥ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྲང་རབྷ་

ཕྲིདྷ་རཥ།

རབྷ་གྱི་ཕྲང་རབྷ། གཡུཥ་ཁའི་ཕྲང་རབྷ། (ཐཔེ)
ཕཐཟ་སྟེ་ཥྫོང་ཡི།
ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ།

/ཊངབྷ་ཊང་ཥ/ ༡. (ཁྱཐ)

ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) ཏཐ་

ཕྲིདྷ་རཥ་ལྔ།

གྲུཕ་ན་ཕཅཥ་ལྔ།

(རྫོང) དྲང་ནྫོ། (ཁ) རབྷ་

ཕྲུ་སྫོག་ན།

ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ། (ཐཔེ) ར་བྷགུ་ལཱི་ཟཛེགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་

ཕྲུག

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཚིག་ཕྲཐ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

/ཋུག/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཡང་གིཥ་ཡང་ལཱི་ང་རྒྱར་

བྲི་ནི་འྫོཐ།

/ཋུག/ ༣. (མིང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་གཟིགཥ་གདྷང།

ཕྲདྷ་ཆུང༌།

༡ ན་ཐང་ཟདྲ།
ཕྲདྷ་བུ།

ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

(ཆོཥ) ཆུང་ཀུ། (ཁ) ཤིང་ཕྲདྷ།

/ཋེདྷ་ཆུ/ (ཙཕ)

/ཋེདྷ་བུ/ (ཁྱཐ)

/ཋུག/ ༤. (མིང)

(ཆོཥ) ཕྲདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

(ཆོཥ) སྫོཕ་བྷ། (ཁ) ཐགེ་ཕྲུག་

ཕྲུག་སྟདྷ།

/ཋུག་ཏེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སྣབྷ་བུ་སྤུ་ཕྲུག་

ཕྲུག་ལཐ།

/ཋུག་ཤེ/ (མིང)

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ།

(ཆོཥ) ཧ་ཙི་ཅིག་ཐང་།

/ཋེདྷ་མབྷ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཕྲུག་གུ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཕསྡུཥ་ཏེ་

ཐང་། སྫོཕ་ཕྲུག ཙྫོང་ཕྲུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

དུབྷ་གྲ་ཅིག ཉུང་སུ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཕྲདྷ་མབྷ།

(ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་གཉིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) ཉིདྷ་ཝག་ཕྲུག་གཅིག ཟདི་ར་ཕྲུགཥ་ཟེཡ་འང་

ཉིཐ། (ཐཔེ) ཕྲདྷ་ཡང་གིཥ་གྲོཥ་ཟཆཡ་ཞུ་མི་ཟདི་

གླིང་ཕྲདྷ། ར་ཥྫོགཥ་ན།

(རྫོང) ཕར་གྱིཥ་ཟཏག་ཟཏག་

ཕཀཕ་སྟེ་བྱིདྷ་རཱིང་མི་དྲྫོ་ནཥ།

གྱི་ཁེངཥ་ན་ཉུང་སུ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕྲདྷ་ཡང་

/ཋེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

/ཋུ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཥ་ཞིང་རྨྫོ་ཕའི་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་ལཱི་ཕྲུག་གི་བྷར་ཆ་

གཝདྷ་ཐཕང་ཅདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།
/ཋེདྷ/ ༡. (ཙཕ)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ནའི་སྣབྷ་བུ། (ཁ) ཕྲུག་ཟདི་ལཱི་སྣབྷ་ཕྲུག་ཟེཡ་འང་

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) ཕྲཐ་ཡང་ཐཕང་ཅདྷ་ཐང་
ཕྲདྷ།

/ཋུ་སྫོག་ན/ (མིང)

ཐྫོདྷ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རབྷ་ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ་ཟདུག
/ཋེ/ ༢. (བ)

/ཋིདྷ་ལུ་རྔ/ (མིང)

༢.རྒྱཥ་ན། ༣.ཐཕང་ཕ། ༤.དྲག་ནྫོ། ༥.ལྷུདྷ་གྱིཥ་

ཟཕཐ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐ་ནུག

/ཋེ/ ༡. (བ)

(རྫོང) (ཞེ) ལཱ་ཟེཡ་ཕའི་

ཀྱི་ཟབྲཥ་ཆོཥ་ཉེཡ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ། ༡.ཞི་ཕ།

ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ་ལཱ་

ཕྲཐ།

/ཋིདྷ་ལུ/ (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕྲིདྷ་རཥ་ཐཡ་ཞིང་རྒྱཥ་དེཥ།

ཀཡ་དུ། (ཁ) ཕྲངབྷ་ཕྲང་ཥ་ཡ་ལཱ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་

/ཊངབྷ་ཊང་ཥ/ ༢. (ཁྱཐ)

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕྱི་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣ ན་

/ཋི/ (བ)

(ཆོཥ) སྣབྷ་བུ་ཟཏག་

ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྤུ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

(ཆོཥ) ཕྲདྷ་བུ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞྫོ་ནིའི་ལཐ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་རགན་ཕཤེཐ་ཥ་
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འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་ཁ་ཐུག་ལཱི་ལྕགཥ་ཀྱི་ཥྫོ་ལྟེབྷ་ལྟེ་

ཟདྲ།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཁོ་ཆཥ་ཅིག
ཕྲུགཥ།

/ཋུག/ ༡. (བ)
/ཋུག/ ༢. (མིང)

/པཟ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཟཔགཥ་བྷཆོག

(སྐུར) (ཆོཥ) ཟཕྲུག་ན་ཐང་ཟདྲ།
(ཆོཥ) ཆ་ཐང་ཟུང༌གི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཐབངཥ། ཟཔགཥ་བྷཆོག་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ།

(ཐཔེ) ཟཔགཥ་བྷཆོག་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ལཱི་

ཐགུ་ཕྲུགཥ། ཕསྟྫོཐ་ན་ཐགུ་ཕྲུགཥ། ལྔ་ཕྲུགཥ་
ཕྲུབྷ་ཕྲུབྷ།

/ཋུབྷ་ཋུབྷ/ ༡. (མིང)

གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་རིག་ནའི་ཐངོཥ་
གྲུཕ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ།

(ཆོཥ) རཱི་ཎྫོ་ཟཇབྷ་

ཟཔགཥ་ན།

ཅུག་ཅུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཀྲུབྷ་ཀྲུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།
/ཋུབྷ་ཋུབྷ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཐཡ་ཐཔྱངཥ་ར་ཥྫོགཥ་

/པག་ན/ ༢. (ཁྱཐ)

ཟདྲ།

ཕྲྫོང༌།

/ཋོང/ (མིང)

ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག
ཕྲྫོབྷ་ཕྲྫོབྷ།

(ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཟཕྲྫོག་ཐང་

བང་སེབྷཥ་ཟཔགཥ་ན། དྷ་ཏྫོཥ་ཟཔགཥ་ན་ཟེཡ་

ཀྱི་གདྷཥ་ཙཐ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟཔགཥ་ན་ཐང་།
ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(ཆོཥ) པྫོ་བྲང་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཕསྡུཥ་

/ཋོབྷ་ཋོབྷ/ (ཐབྱེ)

/པཟ/ (བ)

/པག་ན/ ༤. (བ)

ཟགྱོ་ཕ།

(རྫོང) མེ་ཟིབྷ་འཡ་ཚུར།

ཟཔགཥ་ན་ལྷ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) འཡ་ཟཔཡ་ནི། (ཁ)

/པག་ན་ལྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

(ཁ) ཐབུ་བྷ་ཕཞི་ཕརྒྱ་ན་ཥྫོགཥ་བྷཚཐ་དེ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱི་

ཐགོངཥ་ན་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་ཟགྲེར་གདྷང་ནུག

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཔག་ཐྫོ།

/པཟ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཇུག་ན་ཐང་།

ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱི་སྫོཕ་བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཨཱརྱ་དེ་ཛྷ།

ཀོཛྷ་ཟཔག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཁའི་ཀོཛྷ་ཟདི་གདྷབྷ་
ཟཔགཥ།

(ཆོཥ) ཐེག་ཐབྷདྷ་གྱི་བྷཏྫོང་རབྷ་

ཏྫོཕ་ན་ཐང་ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་ཥ་ཐང་ནྫོ་ཏྫོཕ་ན་འདྷ་ཆཐ་

(ཐཔེ) ཏཕ་དྷང་རཥ་མེ་ཟིབྷ་ཕྲྫོབྷ་ཕྲྫོབྷ་སྦེ་འཡ་དེཥ།

ཟཔག

(ཆོཥ) བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཐང་།

(ཆོཥ) ཆཡ་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

རྒྱུདྷ་ཟཕཕ་ཚུར་ཅིག
/ཋོག/ (བ)

(ཆོཥ) ཟཔག་ནའི་

ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན།
/པག་ན/ ༣. (མིང)

/ཋུབྷ་ཋུབྷ/ ༣. (ཁྱཐ)

ཕྲྫོགཥ།

/པག་ན/ ༡. (མིང)

ཟཐཥ་ན།

ནའི་རྩེ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་ཐཡ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་
རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ནཡ་ཅདྷ། (ཁ) ཟཔགཥ་བྷཆོག་ཟཇབྷ་ཐནར་

(ཆོཥ) སྡེ་ཙདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕག་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/པཟ་ཆོ/ (མིང)

ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ར་ཥྫོགཥ་སྐྱེ་ཕྫོ་ཁྱཐ་

ཉིདྷ་ཝག་ཕྲུགཥ་གཅིག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།
/ཋུག/ ༣. (མིང)

(ཆོཥ) གཝདྷ་རཥ་ལྷག་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཔག་ཐང་

/པཟ་པི་རྒེ་རྡུཥདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཕདེདྷ་ན་བྷཏྫོང་ཕའི་གང་ཞག (ཁ) ཟཔགཥ་

851

852
ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཐང་ཥྫོ་སྐྱེའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་

ཟཔང༌།

གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཅིག་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཟཔང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཚུ་ལཱི་ཁ་
/པཟ་པི་རྒེ་རྡུཥདྷ/ ༢. (མིང)

/པང/ ༢. (མིང)

ཆཐ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་

/པང/ ༣. (མིང)

ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཚུ་ལཱི་ཕག་ཕྱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་

/པང/ ༤. (མིང)

ཞུ་ཐགོ།

ཟཔང་ཁྲ།

ཟཔགཥ་བྷ་སྒྲོར་བྷ།

ཟཔང་ཟཁོཡ།

ཟཔང་གཎྫོཡ།

(རྫོང) སྐུཐན་ཟཁར་

/པང་ཎྫོཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) དྲག་རཥ་ཀྱི་

ཆོ་ག་ཚུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྱི་ཁཡ་ཟཔང་ནིའི་

(ཆོཥ)

གཎྫོཡབྷ།

བྷ་སྒྲོར་བྷ། (ཐཔེ) ང་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་རྗེ་ཕཙུདྷ་

ཟཔང་རིར།

ཟཔགཥ་བྷ་སྒྲོར་བྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ཐྫོ།
/པག་ཡུཥ/ (མིང)

/པང་ཁོཡ/ (མིང)

ཟཔང་ཟཁོཡ་ཅིག་ཕཞྫོ་དེཥ།

རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཔགཥ་

ཟཔགཥ་ཡུར།

(རྫོང) ཟཔང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ནིའི་རག་ཆ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཅདྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་

(ཆོཥ) ཟཔགཥ་རབྷ་

/པཟ་བྷ་ཌོཥར་བྷ/ (མིང)

/པང་ཊ/ (མིང)

བྷྫོ་གླུཐ་ཀྱི་ཆཥ་སྦེ་ཕཙུགཥན་ཨིདྷ།

ཕདུདྷ་ཟདི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཨིདྷབྷ་སྦེ་

ཏྫོཕ་ནའི་སེབྷཥ་བྷ།

(རྫོང) སྐུཐན་ཟཁར་ནི་གི་བྷཁོ་

༤ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དེ་འང་གླུཐ་རཥ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་

ཕདུདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་དྷང་རཥ་ཟཔགཥ་ནའི་དྷྫོཡ་

/པཟ་བྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཏྫོ་ཐབྷཟ་གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག

ཕལཐ་དེ་ཟདུག

/པཟ་པི་དྷྫོཡ་རྡུཥདྷ/ (མིང)

ངོ་ཙ་ཤེཥ་ན། ཁྲེར་འྫོཐ་ན། ཤེཥ་ཡཕ་ཕཅཥ་

ཟཔགཥ་བྷ།

(ཆོཥ) པང་ཐང་ཟདྲ།

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གི་རག་ནཡ་ཟཔང་ཅིག་

(རྫོང) ཐཐ་ན། ཚུར་ལབྷཥ། ཏྫོཥ་ན། གཎྫོང་ཕ།

ཕལཐན་ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) པཡ་ཕཀོ་ནི།

(ཁ) ཟཔང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཅིག་གིཥ་བྷཐཟ་

(རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཕཞི་འདྷ་

ཟཔགཥ་ནའི་དྷྫོཡ་ཟདུདྷ།

/པང/ ༡. (བ)

/པང་རི/ (མིང)

(རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་

འཡ་རྫོངབྷ་རྫོང་ཥ་ཡ་གཟུགཥ་ནཐ་སྐོཡ་ཟགྱིཡ་

(རྫོང) ཡུར་གཝདྷ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཆོང་ཟགྱོ་ཐགོ་ནའི་ལིའུ་ཅིག (ཁ)

རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཟཔགཥ་ནའི་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཡུར། (ཁ)

ཟཆབྷ་གྱི་ཟཔང་རིར། ཧ་མ་ཡའི་ཟཔང་རིར།

ཕསྐར་ཕཞང་གི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྟྫོང་བྷངོདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་

(ཐཔེ) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཟཔང་རིར་

ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་གདྷཥ་བྷཆོག་ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཡུར་ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཟཔདྷ།

ཟཔགཥ་ཡུར་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་ཟདི་དྷང་ནའི་གདྷཥ་རྩ་

/ཕེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་གཞིཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཀཛྷ་གུ་རཥ་བྷཡ་ཁེཕཥ་ཕཟུབྷ་

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྦེ་ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ཅིག (ཁ) ཕ་ཐདྷ་
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ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཔདྷ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་རྒྱུ་

མེཐན་གཎང་ནི།

གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ཟཔཡ།

/པཡ/ (བ)

ཟཕུང་ཟདྲེ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་

ཕགེགཥ།

འཡ་སེང་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཔཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཟཕུཐ།

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྐྱ་དྷབྷ་གྱི་གོང་ཙཐ་ཚུ་འཡ་ཟཔཡ་

ཐྫོ།

ཟཕུ།

/ཕུ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མེ་ཟཕཡ་

མི་ཅིག་ཞྭབྷྫོ་ཟཕུཐ་དེཥ།
/ཕུཥཐ/ (བ)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རླུང་རྒྱུག་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཟཕུཛྷ།

(ཁ) ཟཕུ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རླུང་ཤུ གཥ་ཟཕཐ་

/ཕུ/ ༣. (བ)

ཟཕུཡ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བ་ར་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) བ་ཟཕུཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁ་དྷང་

ཁ་རཥ་གདྷབྷ་གྲུ་ཅིག་ཟཕུཡ་དེཥ།
/ཕུཡ/ ༢. (བ)

ཐམིགཥ་ཡུར་ཅིག་གུ་གཎང་ནི། (ཁ) ཟཕུ་ཕཎཕ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཉེཐ་ནི། (ཁ)

རྣབྷ་ཅོ་ཟཕུཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཇ་དྷང་ཟཕུ་ཕཎཕ་ཐྫོ།
/ཕུ་མི/ (མིང)

/ཕུཡ/ ༡. (བ)

ཥྫོགཥ་ན་གདྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་ལྡིངཥ་ཏེ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

རཥ་ཐབུགཥ་རླུང་ཟཙབྷ་ཙྫོཐ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕྱི་ཁཡ་

ཟཕུ་མི།

(ཐ) (རྫོང) ཟཕུ་ཕ་ཟེཡ་ཕའི་མིང་

གི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་དུང་ཐཀཡ་ཟཕུཛྷ་ཨིདྷ།

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་རྒྱ་གླིང་སདྷ་ཎྫོང་
/ཕུ་ཎཕ/ (བ)

/ཕུཛྷ/ (བ)

ཨིདྷ། གླིངབྷ་ཟཕུཛྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ངེ་

ཟཕཐ་ཟཕུར་ཏེ་སྐཐ་རྐྱཕ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཟཕུ་

ཟཕུ་ཕཎཕ།

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) གྲཥ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་

བྷཏཟ་འཡ་སཡ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) མེ་ཟཕུཛྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐབུགཥ་ཀྱིཥ་

ཎྫོ་སྦེ་ཟཕུ་དེཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱོདྷ་

/ཕུཥཐ/ (བ)

ཟཕུཐ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་གཐྫོང་ཁཡ་

ཞིབྷ་གྱིཥ་ཏཕ་དྷང་མེ་ཟཕུ་དེཥ།

ཡ་ཟཕུ་ཐྫོ།

(ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ནའི་

ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་ཕཤུཕ་ནི། (ཁ)

ཕཅུག་ནི། (ཁ) མེ་ཟཕུ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་
/ཕུ/ ༢. (བ)

/ཕུང་ཌེ/ (མིང)

ལྷབྷ་ཕཙེབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཀོཛྷ་ཟཕུཡ་དེཥ།

(རྫོང) དུང་ཐང་རྒྱ་གླིང་ར་

/ཕུཡ/ ༣. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་ཕསྐོཡ་

ཥྫོགཥ་ནའི་རག་ཆ་ཚུ་ཐབུགཥ་རླུང་གིཥ་ཟཕུ་

རྐྱཕ་ནི། (ཁ) མི་བྷགུ་ཟཕུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་མི། གླིངབྷ་ཟཕུ་མི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟཕུཡ་མི།

ཕཎཕ་སྟེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཁ) དུང་ཟཕུ་མི་ཐང་།

མི་ངདྷ་ཟདི་གིཥ་ག་ཡ་བྷགུ་ཟཕུཡ་ཐྫོ།

ཐ་རིཥ་དུང་ཐཀཡ་ཟཕུ་མི་ཟདི་རྣབྷ་རྒྱར་ཨིདྷ།
ཟཕུང༌།

/ཕུང/ (བ)

/ཕུཡ་མི/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གདྷབྷ་ཁ་རཥ་

ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྷཁཡ་མི་ཟདི་

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ནི་ཐང་

ག་ཨིདྷ་སྫོ།
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/ཕུཡ་མི/ ༢. (མིང)

(མིང) བྷགུ་ཕསྐོཡ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ)

ཟཕེར།

(མིང) ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཉེཐ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གི་ཕཀྲིདྷ་རཥ་ངེ་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་

ཧ་ཝང་ཟཕུཡ་མི་ཟདི་ཁོ་བྷ་གཎྫོགཥ་གཝདྷ་མེཐ།
/ཕུཡ་མི/ ༣. (མིང)

/ཕུཡ་ཤུ/ (ཁྱཐ)

ནུཥ་ཤུགཥ།
ཟཕུར།

/ཕུཥར/ ༡. (མིང)

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟཕེར་ཐྫོ།

(རྫོང) ཟཕུཡ་ནི་གི་

ཟཕེར་སྐྱེཐ།

(ཆོཥ) སྔོདྷ་ཟཇུག་ལྔ། (ཁ)

ཟཕེར་ཟགྲིཕ།

ཟཕུར་རྟེདྷ།

/ཕུཥར་ཏེདྷ/ (མིང)

ཟཕུར་མེཐ།

/ཕུཥར་མེཐ/ (མིང)

ཟཕུར་ཡིག

/ཕུཥར་ཡིག/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

མེཐ།

ཟཕེར་གདུང་།

(ཆོཥ) སྔོདྷ་ཟཇུག་

ལྔ་གི་མིང་གཝདྷ།
ཟཕེདྷ།

/ཕེདྷ/ (བ)

(ཆོཥ) ཟཕུར་ཡིག་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཟཕེར་གདུང་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་
རིར་བུ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

(ཆོཥ) སྔོདྷ་ཟཇུག་

ཟཕེར་ཕ།

/ཕེདྷ་ན/ ༡. (བ)

ཟདྲ།

/ཕེདྷ་ན/ ༢. (མིང)

/ཕེར་ཕ/ (བ)

ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) སྔོདྷ་ཟཇུག་

ཟཔྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཕེར་

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) གདྷཥ་གཅིག་རཥ་

/པྫོ/ (བ)

གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་སྤྫོ་ནི།
ཟཔྫོ་ཟགྱུཡ།

རྐྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷཐཟ་ཟཕེདྷ། གཎྫོཡབྷ་ཟཕེདྷ་
ཟཕེདྷ་ན།

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཟཕེར་གདུང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

(ཐ) (ཆོཥ) པཡ་གཎང་ཕ་ཐང་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/ཕེར་རྡུང/ (མིང)

ཐང་སྐྱེཥ་བུ་ཐབྷ་ན་ཚུ་གི་སྐུ་གདུང་རིང་ཕསྲེར། (ཁ)

སྔོདྷ་ཟཇུག་ལྔ་ཐང་ རྟེདྷ་ཡིག་རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུ།
མེཐ་ནའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གུ།

(རྫོང) འཡ་ཟཕེར་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་རྗེ་ལཱི་ཟཕེར་ཟགྲིཕ་རྩ་རཥ་

ཟཕུར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟཐབྷ་དྷང་
/ཕུཥར་ཅེདྷ/ (མིང)

/ཕེཥ་ཌིཕ/ (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཉིབྷ་ཟཕེར་ཟགྲིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཅ་ར་ཥྫོགཥ་པཡ་ཚུཡ་ཕཤུཐ་ནི། (ཁ) དུཥ་ཙྫོཐ་པཡ་

ཟཕུར་ཅདྷ།

(ཆོཥ) བྷང་སུ་སྦེ་ཟགྱོ་

ཕ་ཐང་བྷཡ་ཟགྲིཕ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་

རཥ་བྷ་ཏར་ཕཡ་ཟཕུར་དེཥ།

/ཕེཥ་ཀེ/ (མིང)

ནི་ཅིག

ཟཕུར་ཡིག་ཐང་། ཟཕུར་ཅདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།
/ཕུཥར/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

བྷང་སུ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟཕེར་ནི/ཐྫོ/ཡི།

མི། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཟཕུཡ་མི་ཟདི་ག་སྫོ།
ཟཕུཡ་ཤུགཥ།

/ཕེཥ/ (བ)

/པྫོ་རྗུཡ/ (མིང)

(རྫོང) རྣབྷ་ན་གཅིག་

རཥ་གཅིག་ལཱི་ཥྫོཡ་ཏེ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

དུཥ་ཀྱི་ཟཔྫོ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) དུཥ་ཀྱི་ཟཔྫོ་ཟགྱུཡ་ཐང་

(ཐ) (ཆོཥ) ཟཕེདྷ་ཐང་

ཡང་ལཱིགཥ་རབྷ་སྫོར་ཐཡ་ཁྱཕ་གཎང་ཐགོ།
ཟཔྫོ་ཕ།

(ཆོཥ) ནུཥ་ན།

/པྫོ་ཛྷ/ ༡. (མིང)

/པྫོ་ཛྷ/ ༢. (མིང)

854

(ཆོཥ) ཟཔྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) ཤི་ཕ།
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ཟཔྫོ་ཕ་གྲོང་ཟཇུག

/པྫོ་ཕ་གྲོང་རྗུག/ (མིང)

རིཥ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཆོཥ)

གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཟཔྫོ་ཕའི་གཐབྷཥ་ངག་ཅིག
ཟཕ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕརྙཥ་ཕཅོཥ་

/ཆ/ (བ)

ཟཕཐ་ནི།

ཟཕ་སྫོཐ།

ཟཕཡ།

/ཆ་རྨྫོཥ/ (མིང)

/ཕ/ (བ)

ལ་ཡ་ཟཕཡ་དེཥ།

(ཆོཥ) གཝདྷ་ལཱི་སཐ་ན་

(ཁ) རུཐ་ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧའི་གི་ཀཡ་རླུང་ཁཡ་

ཟཕཡ་དེཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕགཥབྷ་ཟཕག་

ཟཕཡ་ཁ།

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་
ཟཕག་ཕཐཟ།

/ཕ་ར/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་ར་

ཟཕཡ་ཐཡ།

ཟཕཡ་གཡེང༌།

(རྫོང) ཏརཛྷ་ཟཕག་ནི་

ཟཕདྷ།
ཟཕྱི།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕང་ཟཕྲུར།
ཟཕཐ།

/ཕྱེཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་བྷ་ལྷྫོཐ་ནི།

/ཕྱི/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕྱི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

དུཥ་ཙྫོཐ་ཟཕྱིཥ་ནུག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་

(ཆོཥ) ཟཕྫོང་རྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཆང་ཋུར/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

ཟཕྱིཥ།

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཐཔྱང་ནི།

/ཆང/ (མིང)

/ཕྱི/ (བ)

དྷང་ཟགྱོ་ནི་ཟཕྱི་ཐྫོ།

གིཥ་ཕགཥབྷ་ཟཕགཥ་ཅི།
ཟཕང་རྫོ།

(ཆོཥ) གདྷཥ་ངེཥ་མེཐ་ལཱི་ཡང་

(ཁ) རཥ་རིབྷ་ཟཕྱི་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་ཡིག་ཙང་

(ཁ) ཕགཥབྷ་ཟཕགཥ་ཅི། (ཐཔེ) ཁ་མ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

/ཆང/ (བ)

/ཆེདྷ/ (བ)

(ཆོཥ) སེབྷཥ་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་གིཥ་ཟཕག

ཟཕང༌།

(ཆོཥ) བྷཆོཐ་རཥ་སདྷ་

/ཆཡ་གཡེང/ (མིང)

གཝདྷ་ཁཡ་ཡེངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གི་ཡཥ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཏིང་ཟདི་ཟཕག་ཡཥ་གམང་
/ཕ/ (བ)

/ཆཡ་ཐཡ/ (མིང)

གཟིགཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཐཡ་སྫོབྷ་ཅིག

ཆུ་རཱིཐ་ཀྱིཥ་བྱཱ་ཞིང་ག་ཡ་ཟཕག་ཕཐཟ་ཐྫོ།

ཟཕགཥ།

(རྫོང) རྒྱཕ་ཁ་རཥ་སྐྱོདྷ་

གཎང་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཆུ་གིཥ་ཟཕག་ཕཐཟ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)
/ཕ་རུ/ (མིང)

/ཆཡ་ཁ/ (མིང)

ཕརྗོཐ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་ཟཕཡ་ཁ་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟཕག་ཟཕག་སྟེ་ལྷག་བྷ་ཡ་མེཐན་

ཟཕག་ཡཥ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟབྱུ་རླུང་ཁཡ་གའཕ་ནི།

/ཕཡ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཕགཥ་སྙིགཥ་

ཕགཥབྷ་ཟཕག་ཐྫོ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁཡ་ལྷྫོང་

ནི། (ཁ) ཐཡ་ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) སྒང་ཎྫོག་གུ་ཐཡ་ལུ་

རྐྱཕ་ནི་ཐང་སྐྱོདྷ་ཕཎགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།
ཟཕག

/ཕཡ/ ༡. (བ)

ཟཕྱིཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཕགོ་ཕལཟ་རྐྱཕ་ཟཕག་གེ།

(ཆོཥ) ཕང་ཟཕྲུར་

ཟཕྱི་ཕ།

/ཆི་ཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ཥ་ཐྫོང་

དྷང་རཥ་པཡ་སྫོཐ་མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱི་ཙི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་གཟུགཥ་དེ་རཥ་སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་

(ཁ) མི་ཐང་ཟཕཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཐ་

ནའི་ཁཡ་སྤུ་བྷཐྫོག་འང་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག
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(ཁ) དེ་ལཱི་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཟཕྱི་ཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཅིག

(ཐཔེ) མི་ཐང་ཕཐན་ཅིག་ཟཕྱི་ཕ་ཟདི་ཥ་ཐྫོང་དྷང་

ཟཛུར་དེཥ
ཟཕྱེངབྷ།

ཟཕྫོཡ་ཟགྲོཥ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་གོབྷ་སྤྫོ་ཏངཥ་ཅིག

(རྫོང) ཕྱེངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཆེབྷ/ (མིང)

ཧ་རྒཥ་ཀྱི་ཟཕྱེངབྷ་རག་ནཡ་ཕལཐ་དེ་བྷ་ནི་ཕགྱང་
དེཥ།

ཟཕྱེར།

/ཕྱེའེ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕེར་ནི་

/ཕྫོཟ/ (བ)

(ཆོཥ) རབྷ་ཐང་བག་ར་

/ཊང་རྒུག/ (མིང)

ཟཕྲང་རབྷ།
ཟཕྲཐ།

/ཋེཐ/ (བ)

ཟཕྲར།

(ཆོཥ) རབྷ་ཐྫོག་ཥཡ་

/ཊང་རབྷ/ (མིང)

དྲགཥ།

(ཆོཥ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ།

(ཆོཥ) རབྷ་གུ་ཐྫོག་

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟཕཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཋེ/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་གི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཟཕྲར་ཅིག་ང་འང་ནཱ་ལཱི་མི་

(རྫོང) ཕྲང་མི་ཕྲང་ཕལ་ནི་

/ཆོང་རྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་ཐང་གོ་ར་

སྒུག་སྫོཐ་ནི་ཅིག

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྱི་ལི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་གི་རག་

ཟཕྫོང༌རྫོག

/ཊང/ (མིང)

ཟཕྲང་སྒུག

ཕམྫོང་ཏྫོག་རཥ་ལུདྷ་ནི། (ཁ) ཐཕང་ཙཐ་ཟཕྫོག་

/ཆོང/ ༡. (མིང)

/ཆོཡ་བྷྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་ཐང་གོ་ར་ཚུ་

ཥྫོགཥ་ན་ཐྫོག་དྲགཥ་ཐང་ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཥྫོགཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ཐཕང་

ཟཕྫོང༌།

ཟཕྫོཡ་བྷྫོ།
ཟཕྲང༌།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་

ན་རཥ་ལ་ཟཕྫོག་དེཥ།

/ཆོཡ་ནྫོ/ (མིང)

ཚུ་ལཱི་ཐང་ཟཐྫོཐ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ།

ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་དྷང་ལཱི་རྫོ་གཅིག་ཕ་རྫོ་གཅིག་མི་
ཟཕྫོག

ཟཕྫོཡ་ནྫོ།

(ཆོཥ) བྷཉེདྷ་ཁུག་

ལཱི་ཐང་ཟཐྫོཐ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་པྫོ་སྐྱེཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) མི་རྫོཕཥ་ཟཕྱེར་ནི/ཐྫོ/ཟཐཥ། (ཐཔེ)
རྫོཕཥ་ཟཕྱེར་ཐྫོ།

/ཆོཡ་ཌོཥ/ (མིང)

སྫོཐ།

གི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཐིག་སྐུཐ་གུ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་རྫོ་ཐང་

/ཋེ/ ༢. (ཁྱཐ)

(རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་དྷང་

ལྕགཥ། (ཐཔེ) ཕཞྫོཛྷ་གི་ཟཕྫོང་རྫོ་ཐནག་སྟེ་ཐིག་

ཟབྱུང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཕྲར་ཡ་ཟྫོང་ཐྫོ། ཟཕྲར་ཡ་

ཟཕྫོདྷ་ན།

ཡ་ཟྫོང་ཐྫོ།

རྐྱཕ་དེཥ།

/ཆོཥདྷ་ན/ (མིང)

ར།

ཟཕྫོདྷ་བྷ།
ཟཕྫོཡ།

/ཆོདྷ་བྷ/ (མིང)

/ཆོཡ/ ༡. (བ)

རྫོག ་ལྫོག (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ངེ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཟཕྲར་

(ཆོཥ) པྫོ་རྒཥ་ཟཆར་ཎྫོ་

ཟཕྲར་རྐྱེདྷ།

(ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་ཟཆར་ཎྫོབྷྫོ།

ཟབྱུང་ཕའི་རྐྱེདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་

ཟཕྲར་སྐཕཥ་ཅིག

ཥྫོགཥ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནི།
/ཆོཡ/ ༢. (མིང)

/ཋེར་ཀེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) གློ་བུཡ་དུ་

/ཋེ་ཀཕ་ཅི/ (མིང)

(རྫོང) སྐཕཥ་

ཏྫོག་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཕྲར་སྐཕཥ་ཅིག་

(ཆོཥ) བྷཆོཡ་གྱི་ཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕསྐོཡ་ཕཡ་བྷ་ལྷྫོཐ།
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ཟཕྲར་ཐགོཥ།

/ཋེ་རྒོཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) གདྷཥ་

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཟཕྲར་ཡ་ལ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

སྐཕཥ་ཅིག་ཁག་ཆེ་ཕའི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།

ཟདུག
ཟཕྲི།

(ཆོཥ) བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཐགོ་ནའི་

/ཋེ་རྒོཥ/ ༢. (མིང)

རིགཥ།

ཟཕྲར་བྷགྱོགཥ།

/ཋེདྷ་རྗོ/ (ཁྱཐ)

ཟཕྲི་སྣྫོདྷ།

ཟཕྲར་ཐྫོདྷ།
ཅིག་གི་ལཱ།

ཟཕྲར་ཕུགཥ།

ཟཕྲི་སྣྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།
ཟཕྲིདྷ།

ཟཕྲིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཟཕྲར་ཕུགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕལ་ཐགོ།

(རྫོང) ཧ་

/ཋེ་ཡུཥདྷ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

ཟཕྲར་ཡ།

/ཋེ་ཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཕང་ཆེདྷ།

/ཋིདྷ་ཅོཥ/ (མིང)

ཟཕྲིདྷ་ཕཅོར་གདྷང་དེཥ།

ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྐཕཥ་ལྫོ་འང་ཞ་ཐགོ་མི་བྷདྷྫོ་ཕཥ།

ཟཕྲར་ཡུདྷ།

/ཋིདྷ་ཁེཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཐྫོཐ་ནའི་

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཕཡ་ཆཐ་མི་ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རྟག་ཡ་མེདྷ་ནཡ་རུ་ཅིག་སྐཕཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཐང་ཟདྲ།

ཟཕྲིདྷ་ཁྱེཡ།

ནི་ཅིག (ཁ) ཕྲིདྷ་ཕཅོར་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ།

ཐགོ་མི་བྷདྷྫོ་ཕཥ།

/ཋེ་ཉུཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཕང་

ཐྫོདྷ་ཚུ་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ལཱི་ལྷ་ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་ལཱ་ལཱི་ཕསྐུར་

ཟཕྲར་ཞ་ནི། (ཐཔེ) ཟཕྲར་ཟཕྲར་ལཱ་འང་ཟཕཐ་

ཟཕྲར་མྱུཡ།

/ཋིདྷ་ཀེཥ/ (མིང)

ཟཕྲིདྷ་ཕཅོར།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཕལ་ནི། ཟཕྲར་

/ཋེ་ཋེ་ཀཕ/ (ཁྱཐ)

ཟཕྲིདྷ་སྐྱེར།
ཆེདྷ།

(རྫོང) ཕཡ་བྷཙབྷཥ་

ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་བྷ་ལཱིཥ་ནཡ་རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཟེཡ་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྐཕཥ།

(ཆོཥ) མི་གཅིག་གིཥ་གཅིག་

ཥྫོགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ། གློག་

ཟཕྲར་ཕུགཥ་ཀྱི་ལཱ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་
/ཋེ་ཋེ/ (ཁྱཐ)

/ཋིདྷ/ (མིང)

ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཕསྐྱར་ཕའི་ཁ་ཟཐེདྷ་ཐང་ཡི་གུ་ར་

བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཕྲར་ཕུགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ།

ཟཕྲར་ཟཕྲར།

(རྫོང) ཟཕྱི་ནི་ཐང་ཁ་སྐོང་

ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཁང་དྷང་ཕཅཟ་ལབྷཥ་ཚུ་

(རྫོང) ཐ་ལྫོ་ཐང་ཤུ ར་

/ཋེ་ཕུ/ (མིང)

/ཋི་རྣྫོདྷ/ (མིང)

ཡིག་ཆ་ཟཕྲི་སྣྫོདྷ་ཟཕཐ་ནི། གྱངཥ་ཁ་ཟཕྲི་སྣྫོདྷ་

(ཆོཥ) གདྷཥ་སྐཕཥ་

/ཋེ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟཕྱི་ཐང་ཟདྲ།

ཕཀར་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

(རྫོང) བྷགྱོགཥ་ན་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཕྲར་བྷགྱོགཥ་ཡ་ལཱ་ཟདི་ཟགོ་
ཕཙུགཥ་ནི་ཨིདྷ།

/ཋི/ (བ)

ཟཕྲིདྷ་ཡིག

/ཋིདྷ་ཡིག/ (མིང)

ཟཕྲིདྷ་རཥ།

/ཋིདྷ་ལུ/ (མིང)

(ཆོཥ) གཎང་ཡིག (ཁ)

ཕྲིདྷ་ཡིག་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ།

(ཆོཥ) ཟཕྲར་བྷགྱོགཥ་

ཀྱིཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ།

(ཆོཥ) ཟཕྲར་ཕུགཥ་

ཟཕྲིཥ།
ཡིག

(རྫོང) བྷགྱོགཥ་ན་ཡ། (ཐཔེ)
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/ཋིདྷ་ལུ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཕྲིདྷ་རཥ་

(ཆོཥ) ཟཕྲིདྷ་རཥ་ཀྱི་ཕསྡུ་
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ཟཕྲུར།

/ཋུཥ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

རྨྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་

ཐང་ཐཕང་ནྫོའི་ཡུར་དུ་ལཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་རྫུདྷ་བྷ་དེ་ངོ་

ན་ཟཕྲུར་གླང་ཏྫོདྷ་སྟེ་གླང་ངོ་བྷ་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་

བྷ་ཨིདྷ་ནའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ནི། (ཁ) མིག་ཎྫོ་ཟཕྲུར་

བྱུང་འྫོཐ།

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཟདི་ང་མིག་ཎྫོ་

ཟཕྲུར་ཆཥ།

ཟཕྲུར་ཏེ་བྷཏྫོངབྷ་མེདྷ་དྷ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ་ཎྫོག་

སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཟཆཡ་ནི། (ཐཔེ) ཆང་གིཥ་ཡ་ཕཟི་ན་

ཎྫོ་འྫོཐ།

ཅིདྷ་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཟཕྲུར་སྣང་ལུ་ལ་ཡ་ལཡ་ནི་འྫོཐ།

ཟཕྲུར་ལྫོ།

(རྫོང) གའྫོ་སྒྱུ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཁག་

/ཋུཥ/ ༣. (མིང)

/ཋུཥ་ཀོཡ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕྱི་རཥ་ལུགཥ་

རྫོའི་དྷང་ཟཕྲུར་ཎྫོ་གཥཡན་ཉོ་སྟེ་ཕཙུགཥ།
ཟཕྲུར་སྟྫོཕཥ།

སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཟཕྲུར་སྐོཡ་འྫོཐ་ནའི་མི།

/ཋུཥ་ཁང/ (མིང)

ཟཕྲུར་ཟཏག

/ཋུཥ་ཁོཡ/ ༡. (མིང)

ཨིདྷ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་

ཟཕྲུར་ཏགཥ།

(རྫོང) གོ་ར་ཟཏག་ནི་

ཏགཥ་ཀྱིཥ་ཏྫོག་རཥ་ཟཏག་དེཥ།

ངར་འང་ལུ་ལ་ཡ་ཟབྱུང་ཐྫོ།

ཟཕྲུར་མེ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

/ཋུཥ་མེ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱི་

ནུཥ་ན་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་མེ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཟཕྲུར་

ཟགྱིཡ་ཕཏུཕ་ནའི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

མེ་ཅིག་ཉོ་ཐ་ཡི།

དྷང་གི་ཟཕྲུར་ཟཁོཡ་ཟདི་མེཐན་ཏར་ཥྫོ་ནུག
/ཋུཥ་གླང/ (མིང)

/ཋུཥ་ཏ/ (མིང)

གི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་གོ་ར་ཚུ་ཟཕྲུར་

གླིང་དྷང་ལཱི་ཟཕྲུར་ཟཁོཡ་ཚུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ནའི་ཐཀཟ་

ཟཕྲུར་གླང༌།

(རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ཆུབྷ་ཚུ་

ཟཏག་དྷང་ལཱི་ཕརྡུང་ན་ཅིདྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐན་

ཆཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་

/ཋུཥ་ཁོཡ/ ༢. (མིང)

/ཋུཥ་ཏ/ (མིང)

ཟཏག་ནིའི་ཟཕྲུར་ཟཁོཡ། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཚུ་ཟཕྲུར་

ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕྲུར་ཁང་
ཟཕྲུར་ཟཁོཡ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་

ལཱི་ཟཕྲུར་སྟྫོཕཥ་སྫོབྷ་ཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་ཚུ་

སྒོ་ཕསབྷཥ་ནུག

/ཋུཥ་ཎྫོཕ/ (མིང)

ཀྱི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཧ་མི་རི་ཀའི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཕྲུར་སྐོཡ་འྫོཐ་མི་

ཟཕྲུར་ཁང༌།

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆ་ཚུ་

ཕཙུགཥ་ནིའི་རཥ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཁོཡ་

ལྫོབྷ་འྫོཐན་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་དྷང་སུ་སྐོཡ་རཥ་བྷགུ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཋུཥ་ཎྫོ/ (མིང)

གའྫོག་ཕཀོར་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྷང་དྷ་

པྫོག་མི་ཟདི་བྷྫོ་གིཥ་ཟཕྲུར་ཡ་ཨིདྷ།
ཟཕྲུར་སྐོཡ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་ཆཥ་ཚུ་རཥ་

(རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐངོཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་

/ཋུཥ/ ༢. (མིང)

/ཋུཥ་ཆེ/ (མིང)

ཟཕྲུར་མེ་ཕཏེག

(རྫོང) གླང་གི་ཙཕ་སྦེ་

/ཋུཥ་མེ་ཏེག/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཟཕྲུར་མེ་ཟཕཡ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཟཕྲུར་མེ་
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ཕཏེག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟཕྲུར་མེ་ཕཏེག་ནི་

(ཁ) ཟཕྲེང་རྫོག་ཟེཡ་བྲི་ནི་འང་འྫོཐ།

ཟཕཐཛྷ་ཐ་དྷང་དྷ་ལྫོ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ནུག
ཟཕྲུར་མེ་ལྫོ།

(རྫོང) མེ་ཟཕཡ་ནིའི་

/ཋུཥ་མེ་ཎྫོ/ (མིང)

ཟཕྲུར་ཚེབྷ།

ཟཕྲྫོ།

ཟཕྲུར་ཚེབྷ་གཥཡན་ཏྫོདྷ་ནུག

(ཆོཥ) བྷྫོ་ཕཎཕ་ཐ་ཕྱེངབྷ་

/ཋོ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཟཕཡ་ཕ་ནི།

(ཁ) ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོ།

(རྫོང) ཟཕྲུར་གྱི་ཕཞྫོ་

/ཋུཥ་ཕཞྫོ/ (མིང)

/ཋེང་བྷྫོ/ (མིང)

བྲི་ནི་འང་འྫོཐ།

ནིའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་
ཟཕྲུར་ཕཞྫོ།

ཟཕྲེང་བྷྫོ།

(ཆོཥ) ཕྱེངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

གུ་སྦེ་ཕཎཕ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕྲེང་བྷྫོ་ཟེཡ་

(རྫོང) གོ་ར་ཕཙེབྷ་

/ཋུཥ་ཚེབྷ/ (མིང)

/ཋེང་ཛྷ/ (མིང)

ཕྲེང་ཕ་ཟེཡ་བྲི་ནི་འང་འྫོཐ།

ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཕྲུར་མེ་ལྫོ་ཆ་
ཅིག་ཉོ་ནི་འྫོཐ།

ཟཕྲེང་ཕ།

/ཋོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ལྷག་བྷཇུག (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་

རིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཕྲུར་ཕཞྫོ་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཅིག་

ཟཕྲྫོ། བྫོ་སཕ་ཟཕྲྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

ཟཕྲུར་རིག

ཅིག་ཟདུག

ཨིདྷ།

གཉིཥ་ལཱི་ཚེ་ཧེ་བྷའི་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲྫོ་ཅིག་འྫོཐ་ཕཟུབྷ་

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཕཞྫོ་གི ་

/ཋུཥ་རིག/ (མིང)

ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཁ) ཟཕྲུར་རིག་གི་འྫོདྷ་ཎདྷ། ཟཕྲུར་

ཟཕྲྫོ་ཕསྐྱང༌།

རིག་ལཱི་བྷཁཥ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཟཕྲུར་རིག་གི་
སྫོཕ་སྫོང་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནུག
ཟཕྲུར་རིགཥ།

/ཋུཥ་རིག/ (མིང)

ཟཕྲུར་ཧབྷ།

/ཋུཥ་ཧབྷ/ (མིང)

ཟཕྲྫོ་ཕསྐྱང་སྟེ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་

རཥ་ལཱ་ཟཕྲྫོ་ཕསྐྱང་སྟེ་ཡ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ།
ཟཕྲྫོ་ཕརྐྱང།

(རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་ལཱ་

ཥྫོང་།

ཟཕྲྫོ་གཅཐ།

ཟཕྲུར་ཧབྷ་ཟདི་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
/ཋེང་རྒུཥ/ (མིང)

/ཋེང་ཏག/ (མིང)

ཟཕྲེང་རྫོག

/ཋེང་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཕྲང་སྟེ་ཟགྱོ་

/ཋོ་ཅེཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་བྷ་

བྷཐུཐ་ནཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ལཱ་ཟཕྲྫོ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ།

(ཆོཥ) ཕྱེངབྷ་ཕརྒྱུ་ནི་

(ཐཔེ) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ཐྫོ་ཟེཡཛྷ་ཐ་ཡ་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཅིག་

གི་སྐུཐན། (ཁ) ཕྲེང་རྒྱུཐ་ཟེཡ་བྲི་ནི་འང་འྫོཐ།
ཟཕྲེང་ཏག

/ཋོ་ཅང/ (ཐབྱེ)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་ཥ་རཥ་ཟཕྲྫོ་ཕརྐྱང་ཁྱིབྷ་དྷང་

ཟཕཐ་ནིའི་དྷང་རཥ་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་
ཟཕྲེང་རྒྱུཐ།

(རྫོང) ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟཕྲྫོ་ཕསྐྱང་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི།

སྣ་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཟཕྲུར་
རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

/ཋོ་ཅང/ (མིང)

གིཥ་ཟཕྲྫོ་གཅཐ་དེཥ།

(ཆོཥ) ཟཕྲེང་རྒྱུཐ་ཐང་

ཟཕྲྫོ་ཕཅཐ།

ཟདྲ། (ཁ) ཕྲེང་ཏག་ཟེཡ་བྲི་ནི་འང་འྫོཐ།

/ཋོ་ཅེ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་གཅཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལཱ་ཟཕྲྫོ་ཕཅཐ་ཅི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཕལཐ་

(ཆོཥ) ཕྱེངབྷ་གི་ཕུཐ་རྫོག

ཏྫོ་དེ་གིཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱ་ཟཕྲྫོ་ཕཅཐ་ཐ་ཡི།
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ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ།

/ཋོ་ཐུཥ/ ༡. (མིང)

ཕཝག་ནཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

(རྫོང) ལྷག་བྷཇུག་བྷ་

ན། (ཁ) སེབྷཥ་ངོ་ཟཕྲྫོཐ་ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་

གཐབྷཥ་ངག་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ངོ་ཟཕྲྫོཐ་ཥྫོ་ནུག

(ཁ) ལཱ་གི་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ། (ཐཔེ) ལཱ་གི་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་ཚུ་

ཟཕྲྫོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཟཕཐ་རྩ་ཕའི་ཕསྒང་ཡ་འྫོཐ།
/ཋོ་ཐུཥ/ ༢. (བ)

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ར་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཕར་གྱི་གོ་

ཕཝག་ནཡ་རྒྱུདྷ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་ཡ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) བྫོ་

ར་ཚུ་གཟུགཥ་ཁཡ་ཟཕྲྫོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཁ་མ་གི་ལཱ་ཚུ་ཟཕྲྫོ་
ཟཕྲྫོ་ཕརག

/ཋོ་རག/ (མིང)

ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ།

(ཆོཥ) ཆུཐ་ཞྫོཥ་གཎང་

/ཋོག/ (བ)

ཟཕྲྫོགཥ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ཕལ་སྟེ་ཞ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཟདྲ།

ཟཕྲྫོག་ཕཅོབྷ།

ཟཕྲྫོཐ་ན།

/ཋོཥ/ ༡. (བ)

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་རྒྱུ་

ཟཕྲྫོཐ་སྫོཡ་ཕཞང་ངདྷ་ཕལ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
ཟཕྲྫོཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་གི་ཐྫོདྷ་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་ཁ་རཥ་ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཟཕྲྫོཥ་དེཥ།

ཟཕྲྫོཥ་གཎབྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟབྫོཡ་ཕ།

/ཋོཥ་ཎབྷ/ (མིང)

(རྫོང) བྫོ་གི་གཞི་ངོ་

བྷ་ཟདི་རཥ་ཟུཡ་ཕཎགཥ་ཏེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཟཕྲྫོཥ་

གཎབྷ་ཕལཐ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟཕྲྫོཥ་གཎབྷ་ཟདི་གིཥ་

ཟཕྲྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་ཟཕྲིདྷ་ཧང་གྲངཥ་ལུདྷ་ཐྫོ།

དུཥ་ཙྫོཐ་ལུ་ལ་ཟགོཡ་ཐྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟྫོཥ་ན་ཐང་བྷཐུདྷ་

ཟཕྲྫོཥ་ཐྫོདྷ།

ན། (ཁ) གཟུགཥ་ཁ་ཟཕྲྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) སདྷ་

/ཋོཥ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་

གྱི་གཞི་རྩ་གུ་རཥ་འདྷ་རག་རྒྱཥ་ཏེ་སཕ་ནའི་གདྷཐ་

ཟདི་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་ཟཕྲྫོཐ་ནཥ།
/ཋོཥ/ ༣. (བ)

/ཋོཥ/ (བ)

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཟཕྲྫོཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི།

(ཁ) ཁ་ཟཐེདྷ་ཟཕྲྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) རག་རྟགཥ་ཚུ་

/ཋོཥ/ ༢. (བ)

(རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

(ཐཔེ) ལཱ་གཥཡན་ཟགོ་རྩབྷ་ནའི་སྐཕཥ་་གཞཟ་སྐཡ་

ཟཕྲྫོག་ཕཅོབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཉེཥ་ལབྷཥ་
ཟཕྲྫོཐ།

/ཋོཥ་རྗོཡ/ (མིང)

ཕཞིའི་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཟཕྲྫོཐ་ཧིང་ཐང་ཕསྟུདྷ་སཡ་མི་ཅིག

དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ཟཕྫོག་ནི་ཐང་ཕཅོབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
པྫོགན་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཟཕྲྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་གཞཟ་ཐང་སྐཡ་བྷ་ཚུ་གི་ཡང་ཥྫོའི་ཟབྱུང་

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཕྫོག་ཐང་

/ཋོག་ཅོབྷ/ (མིང)

/ཋོཥ་ན/ (མིང)

ཟཕྲྫོཐ་སྫོཡ།

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཟཕྫོག་ཐང་ཟདྲ།

/ཋོག/ (བ)

(ཆོཥ) གཟུགཥ་

(ཁ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ། (ཐཔེ) ཞཥ་ཞ་ཕའི་

ཕརག (ཐཔེ) གཞུང་གི་བྷ་ཐངུར་ཚུ་ཟཕྲྫོ་ཕརག་
ཟཕྲྫོག

/ཋོཥ་ཏེདྷ/ (མིང)

ཁབྷཥ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ཞཥ་སྫོཐ་ཐང་། གམང་སྦྲ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཞཐ་ཟགྲོ་ཟཕྲྫོ་ཕརག བྷ་ཐངུར་ཟཕྲྫོ་
གཎང་ནི་མི་ཟྫོང།

(རྫོང) བྷཐུདྷ་ཎྫོག་

ཎྫོ་ཐང་། ཟགྲིག་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཁ) གཟུགཥ་ཁཡ་ཟཕྲྫོཐ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕལྫོར་བྷ་

བྷཐུཐ་ཐྫོ།

/ཋོཥ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

ཐྫོདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ངེཥ་
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༼བ༽
ཕ།

/ཕ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཕཅོ་

ཕ་གབྷ།

ལྔ་ན།མིང་གཞིའི་བྷྫོ་ཡིག་ཐང་སྔོདྷ་ཟཇུག་གི་པྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་

ཐང་ རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུ་རཥ་རྗེཥ་ཟཇུག་ལྔ་ན།

བྷཆོཐ་ཕལབྷ་གྱི་ཕ་གབྷ་ཕསྒྲིག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཐཔེ) བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གཥར་བྱེཐ་ཕ་བྲི་ནི་

ཕ་གབྷ་ཅདྷ།

སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

གལབྷ་ཕ་གབྷ་ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

དྷྫོཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕ་རྒྱུ།

(མིང) (རྫོང) མིང་བྷཏའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཁ) ཏྫོ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕ་གྲུཥ་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོའུ་ཅུང་ཐེངཥ་

ཐང་ན་ཟཙཟ་ཕའི་རྫོ་གི་ཕ་ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཁ)

ཐ་རིཥ་ང་སེབྷཥ་ཁཡ་སྐྱོ་ཕ་རངཥ་ཡི།

ཕ་གྲུཥ་བྷ་ལཱི་ཕ་དྲུཥ་བྷ་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆུ་གཎྫོཡཛྷ་ཐ་མེ་

ཕག་བྲྫོ།

ཎྫོག་ཁ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤིང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) མེ་

/ཕ་གྲོ/

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥཡ་སྫོཐ་མི་བ་

བྷཆོ་ཎྫོ་གུག་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ མིའི་ཁ་སྟྫོདྷ་

ཎྫོག་ཕ་ཀུ་ར་ཟདི་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག
/ཕ་ཀུ་ར/ ༢. (མིང)

/ཕ་རྗུ/

ཕ་གྲུཥ་བྷ།

ཕ།ཙ་ཕ།ཐགཟ་ཕ།ཟླ་ཕ།སྐྱོ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)
/ཕ་ཀུ་ར/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕ་གབྷ་གྱི་

ཕལབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་བྷཆོཐ་

ཟཏཕ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཕ་ཀུ་ར།

/ཕ་གབྷ་ཅེདྷ/

ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཕཀར་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཐང་བྷཆོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་སྐྱོང་

/ཕ/ ༣.

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་བྷཆོཐ་

ཕལབྷ་ཚུའི་གདུང་ཐང་སྫོཡ་གཞུའི་ཕཡ་དྷ་ཕཀར་ནི་

ཡིག་ཅིག་ཨིདྷ། (ཁ) སྔོདྷ་ཟཇུག་གི་ཡི་གུ་ཕཞི་ན་

/ཕ/ ༢.

/ཕ་གབྷ/

བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་རཐ་སྫོར་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་ཤེཥ་མི་ཅིག

(ཆོཥ) ཟཔགཥ་ནའི་གདྷཥ་

(ཐཔེ) ཕག་བྲྫོ་ཅིག་གིཥ་མིའི་ཁ་སཕ་ཤེཥ་ནཥ།

ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་བང་སྒྲ་མི་སྙདྷ་ལཱི་

ཕ་གླང༌།

/ཕ་ཀླང/

(མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཕཞུགཥ་མིའི་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་གྱི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་

ཕ་ཐང་གླང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཞེངཥ་དེཥ།

ཕ་གླང་སྫོཐ།

ཟབྲིན་གིཥ་གདྷཥ་ཕརྟེདྷ་ཕ་ཀུ་ར་གི་སྐུ་ཟདྲ་
ཕ་ཁ།

/ཕ་ཁ/

(ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་ ཕ་གླང་ལུ་ལ་གཥྫོ་ནི་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) བུ་ཡཥ་ཀྱི་རྒྱུ། (ཐཔེ)

/ཕ་ཆིབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གླིང་ཕཞི་གི་

དྷང་གསེཥ་རིའི་རྒྱར་ནྫོ་རི་ཡཕ་ཀྱི་ནུཕ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་

གཡུཥ་ཁའི་ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ཚུ་ཕ་ཁའི་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།
ཕ་ཁྱིབྷ།

/ཕ་ཀླང་ཅོཥ/

ནའི་གླིང༌ཆེདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ནུཕ་ཕ་གླང་སྫོཐ་ཟདི་དྷྫོཡ་

(མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཕཝག་ཥའི་

རྫོངཥ་སྫོཐ་ལྡདྷ་ནའི་གླིང་ཆེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཁྱིབྷ། (ཁ) ཕ་ཁྱིབྷ་ལཱི་དྷྫོཡ་ཁྱིབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།
(ཐཔེ) ཕ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕ་ལུ་ལ་ཟདུག
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ཕ་ཏགབྷ།

/ཕ་ཏབྷ/

(མིང) (རྫོང) སྦྲུབྷ་ཟཕག་ཆོག་

རགན་གུ་ཕ་སྤུ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟདུག

ཆོགན་ཥྫོང་ཕའི་ཕ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྒྲོར་བྷ་ལཱི་ཕ་ཏགབྷ་
གཉིཥ་ཟདུག
ཕ་ཐུག

/ཕ་ཐུ/

ཕ་སྤུའི་བུ་ག
སྫོ་ཀ།

(མིང) (རྫོང) རྗེདྷ་ཕྱེ་ཕསྣཐ་ཞིདྷབྷ་

ཕ་བ།

རཥ་ཆུང་ཀུ་སྒྲིར་ཏེ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ཕཀོར་ཕའི་ཐུགན།

ཕཕ་བ།

(ཐཔེ) ཞ་ཁང་ཟདི་དྷང་ཕ་ཐུག་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཕ་ཐདྷ།

/ཕ་དེདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གདུགཥ་ཐང་རྒྱར་

ཕ་བྷཡ།

ཕ་མེདྷ།

ཕ་མེདྷ་རྭ་ཅུང།

(རྫོང) ཕ་མེདྷ་

རཱིང་། །རྒྱུ་ཕཞང་ནའི་དྷྫོཡ་ཅིག་ཟཕཐཛྷ་རཥ་

རཥ་ ནགཥ་ཀོ་ཤུཕཥ་ཏེ་ཞ་ཕཏུཕ་བྷ་ཙཐ་བྷཡ་ཁུ་

ཕརྟེདྷ། །རྫོག་ཨོག་ཁང་ཟདི་དྷང་རྫོག་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།།

ཕཙིཡ་ཏེ་ཙྫོཐ་བྷའི་ཙྫོ་ཎྫོ་སྦེ་འང་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཕ་མེདྷ་རྭ་ཅུང་གིཥ་ཆང་ན་རང་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་

ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ ཕ་ཐབྷ་གྱི་བྷཡ་ཁུ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

/ཕ་པུ/ (མིང)

/ཕ་མེ་ཡ་ཅུ/ ༡. (མིང)

ཟདི། །ཟཕྲར་ག་ཐང་ག་གིཥ་སྐྱོཡ་ཕཐཟ་

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྫོག་བྷ་ཕརྔོ་ཞིདྷབྷ་

ཕ་སྤུ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་ཙ་ཐང་རྒྱ་ཙབྷྫོ་གྱི་

གྱི་རྭཛྷ། (ཁ) ཥ་ནུཕ་ཀྱི་ཕ་མེདྷ་རྭ་ཅུང་

ཏྫོག་རྫོག་བྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཥའི་ཟྫོག་ལཱི་ཀེ་ཕ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཟདྲ།

/ཕ་མེ/

ཐཀཡ་ཅིག་ཉོ་ཡི།

(རྒྱ) ཥ་དྲྫོ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་མི་རྩི་

/ཕ་གྲུཥ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) གཡུཥ་དྷྫོཡ་གྱི་ཨོབྷ་

པ། (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་ལཡ་གྱི་ཕ་མེདྷ་གཐྫོང་

ཕཐག་ཕ་ཐདྷ་པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐཡ་ཟཕཡ་མི་

ཕ་དྲུཥ་བྷ།

/ཕ་བྷཟ/ (མིང)

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕསྲུ་ཕཝག་ནུག

(ཆོཥ) ཥ་ཕཐག་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་

/ཕ་ཐབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སེཡནྫོ་ཐང་།

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་བྷཡ། (ཐཔེ) ཕསྲུ་ཇ་ཟདི་ཕ་བྷཡ་

བྷཙདྷ་དེ་རཥ་ཕ་ཐདྷ་གསུབྷ་གོ་རིབྷ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་

ཕ་ཐབྷ།

/ཕཕ་ཀླ/ (མིང)

གིཥ་ཕཕ་བ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནུག

ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདུགཥ་ཐང་རྒྱར་

ཕཏུཕ།

(ཆོཥ) ཕཕ་བ་ཐང་ཟདྲ།

རཱིརཛྷ་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ནའི་རྫོ་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་

བྷཆོཐ་རཥ་ཐཡ་རྩེ་གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་

/ཕ་དེདྷ/ ༢. (མིང)

/ཕ་ཀླ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕ་སྤུ་སྐྱེ་ཥའི་

བྲྫོཛྷ་ཁ་ཙ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྨ་ རཱིར་

བྷཙདྷ་གཉིཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཐཔྱངཥ་ཐགོ་ནའི་

ཐཔྱངཥ་ཐགོ།

/ཕ་པུའི་བུ་ག/ (མིང)

ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཕ་གྲུཥ་བྷ་ཐང་

/ཕ་མེ་ཡ་ཅུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕ་མེདྷ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

ནུཕ་ཀྱི་ཕ་མེདྷ་རྭ་ཅུང་ཟདི་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་གུ་

ཕ་བྷྫོ།

འྫོཐ་ནའི་རྔུར་དྷག་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཐྫོང་དྷང་རཥ་སྐྱེཥ་

/ཕ་བྷྫོ/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཆུའི་

ཟིརན་ཚུ་ཁཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྐྱ་དུང་དུ་སྦེ་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་

ཕའི་སྤུ་ཟཇབྷ་ལྕུག་ལྕུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་ཁཡ་ཕ་བྷྫོ་སྐྱ་དུང་དུ་སྦེ་ཆགཥ་ནུག
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ཕ་ཚྭ།

/ཕ་ཙ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཚྭ་བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་

ཕ་ལཱི།

ཆུ་ཟདི་ཕ་ཚྭའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཕ་རྫིན།

/ཕ་རྫིན/

ཕ་ཞབྷ།

/ཕ་ཞབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཕ་ཟཙྫོ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཐ་

ཤིང་ སདྷ་ཐང་ཕཥང་རཥ་སྦེ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
ཕ་ལཱི་གི་དྲིབྷ་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) གློ་སྐྱོཡ་ཐང་ལ་

ཕ་ཤི་ཀ

གཟིགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་སྟེ་རྐྱཕ་ནའི་

སྦེ་ཕཏུཕ་བྷ་ཙཐ་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་འང་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་ཕ་ཞབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཧའི་གི་ཕ་ཤི་ཀ་གི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་

(མིང) (རྫོང) ཕ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ)

ནུག

ཕ་ཡ་དྷང་ཕ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཕཝག་ནུག
ཕ་རཱི།

/ཕ་རཱི/

ཕ་ཥྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་

ཕ་གཥྫོན།

རྫོག་བྷ་ ཕཐ་ཀདྷ་ཐང་བྷལཥ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཚུ་ལཱི་

ཕ་གཥྫོབྷ།ྫོ

ས། ཕཐ་ཀདྷ་བྷཏཡ་བྱེཐ། ཟབྱུང་ནྫོའི་གདྷཥ།

ཧ་རཱི་ཕ་རཱི་ཚུ་སདྷ་གྱི་རྒྱུ་ཨིདྷ།

ཕ་རང་སྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུ་ཀྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་

བ་ག

/བཱས་ག/

(མིང) (ལུགཥ) བྷྫོ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) བག་

ཕག

/ཕཟ/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་གདྷཥ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་ང་ཡ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཕག་
ཆགཥ་བྷ་ཚུགཥ།

(ཆོཥ) ཕ་གླང་ཐང་ཟདྲ།

ཕག་ཆགཥ།

(ཆོཥ) གླངབྷྫོ་ཆེ།

/ཕ་རང་ཅོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཕ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་

ཕུག་གུ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་བ་ག་གི་གདྷཥ་ཅིག་ཟདུག

དྷང་འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་རྟ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་

/ཕ་རང/ ༢. (མིང)

/ཕ་ཥྫོབྷ/

ལ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

བྱེཐ། ཤྦྦེཥླའི་ཟབྲཥ་བུ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

/ཕ་རང/ ༡. (མིང)

(མིང) (རྫོང) ཕ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་

སྫོཐ་མི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཕ་གཥྫོབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་ཨོབྷ་ལུ་

མིག་གི་རྩ་ཕ། སདྷ་གྱི་སྡེ། རྩྫོཐ་ནའི་ཤིང༌། ཚིབྷ་

ཕ་རང༌།

/ཕ་ཥྫོན/

སྫོཐ་བྷཥ།

(ཁ) ཕ་རཱི་ཟདི་ལཱི་ཐནག་ཕཥབྷ་ཤིང་ཐང༌། ཕ་ར་

ཅིག

(རྫོང) གླངབྷྫོ་ཆེ་གི་རཱི་ཎྫོ། (ཐཔེ)

སྫོཐ་མི་པྫོ་རྒྱ། (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཁཡ་ཕ་གཥྫོན་སྦེ་

པདྷ་ནའི་ཤིང་སདྷ་ཅིག

/ཕ་ར་ས/

/ཕ་ཥྫོ/ (མིང་)

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཕ་ཥྫོ་གི་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་མི་ཆོག

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་། བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་སྐྱུཡ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཕ་ར་ས།

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཐབྷཟ་ཥཡ་མེ་

/ཕ་ཤི་ཀ/

ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཁཡ་ མེ་ཎྫོག་སདྷ་རཥ་

ཤིང་གི་ཞབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་གྱི་
/ཕ་ཡ/

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཤིང་ཆུང་

སུ་ཅིག་ཐང་ ཟཐཕ་བྷ་མདྷ་ཐདྷ་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་སྔོ་

རིཥ་ངེ་གི་ཕ་རྫིན་སྦེ་ཕཝག་ཡི།

ཕ་ཡ།

/ཕ་ལཱི/

/ཕཟ་ཆཟ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་གདྷཥ་ནི། (ཁ) ཕག་ཆགཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕ་གླང་སྫོཐ་
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ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཕག་ཆགཥ་ཆི་
ནུག

ཕག་ཕག

(ཁ) ཕག་ཅ་ལཱི་བྲག་ཅ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཚུ་ཕག་ཅ་རྫོགཥ་མི་ལཱི་ས་རཥ་སྟེ་ རྫོག་ཅི་

/ཕག་ཕཟ/ (མིང) (རྒྱ) རྒྱཕ་གཐྫོང་གཉིཥ་

རྫོག་ཅི་ཡ་བག་གི་རྩ་ཕཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

རཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་རུ་རུ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྟའི་གུ་ཕཝྫོདྷ་

ཕག་ཅདྷ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཝྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཎང་ཟགྱོ་ཕའི་

ཟཕཐ་ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་ཚུགཥ་མི།

ཟགྲུར་ཟཁོཡ་ཅིག (ཐཔེ) མི་སྡེ་ཙདྷ་ཕག་ཕག་
ཕཎང་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།
ཕག་གྲིཕ།

/ཕཟ་གྲིཕ/ (མིང)

བྷདྷྫོ་བྷ་ཕཎང་ནཡ་ཟཛེབྷ་ཏེ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཤེཥ་མི།

(རྫོང) བྷདྷཟབྷ་གཥཡན་

ཕག་ཅུང་།

ཕག་ཅུ་ཉོ་ཕ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

རཥ་ ཕག་གྲིཕ་གཥང་ནིའི་ཏཕཥ་ལཱི་ཕཥང་

ཕག་ཆགཥ།

(ཆོཥ) གཉེདྷ་གྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

ནའི་སྐྱེཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ས་གོ་མི་
ཟདི་ཚེ་སྔོདྷ་གྱི་ཕག་ཆགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཉེདྷ་གླུ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།
/ཕཟ་རྒོ/

/ཕཟ་ཆཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོག ་ཤུར་རཥ་ཕརྗེཐ་བྷ་

(མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཚུགཥ་ནཡ་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ཚུགཥ་ནི་

གཉེདྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་རྩིཥ་སྲུང་ཟཕཐ་

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་མི་གྲཥ་རཥ་

བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་ཚེཥ་གྲངཥ་ཕདུདྷ།ཕཅུ་ཕདུདྷ།ཉེཡ་

ཧབྷ་ཟཕྲིདྷ་རཥ་བྷྫོ་གིཥ་ཕག་ཆགཥ་ཡང་ཕཝག་

ཕདུདྷ་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕག་སྒོ་པྫོག་ནའི་

ཡི།

ཚེཥ་གྲངཥ་དྷང་ གཉེདྷ་གྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་མི་
ཕཏུཕ།

ཕག་ཅ།

/ཕཟ་ཅ/

/ཕཟ་ཆཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡག་གི་སེབྷཥ་

ལཱི་འངཥ་རཥ་འངཥ་དུ་གོབྷཥ་གཤིཥ་ཚུཐ་དེ་འྫོཐ་

གྱི་སྐཕཥ་རྐྱཕ་མིའི་ཝཕཥ་ཁྲ། (ཁ) ཕག་གླུ་ལཱི་
ཕག་སྒོ།

(མིང) (རྫོང) ཕསྲུ་ཇ་ཕཞྫོ་ནི་ཐྫོདྷ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཇ་

གཉེདྷ་གྱི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་དྷང་རཥ་རྫོག་ཟྫོང་ཞིདྷབྷ་

/ཕཟ་ཀླུ/ (མིང)

/ཕཟ་ཅུ/

ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་ ཇ་རིགཥ་ ཐབྱིཕཥ་ཥ་ནག་ཅུ་

ཕག་གྲིཕ་ལཱི་གཉེདྷ་གྲིཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕག་གླུ།

ངདྷ་ནའི་ལཱ་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཉེཡ་ཙང་ཐང་ཏི་རཱི་ཚུ་ག་

/ཕཟ་ཅེདྷ/ ༢.

ལུདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་པྫོག་ནའི་མི་གམང་ཕ། (ཁ)

ཕདུག་རྐྱཕ་ཐགོ།

/ཕཟ་ཅེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཕག་ཆོག

/ཕཟ་ཆོ/

(མིང) (ཆོཥ) བྷདྷཟབྷ་ལུདྷབྷ་ཐ་

ཕཀྲ་ཤིཥ་བྷངཟ་གཥྫོར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ཕའི་ཆོ་ག་

(མིང) (རྫོང) ཚུཡ་རྫོགཥ་རཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཕག་ཆོག་གཎང་ཕའི་བབྷ་ཞུ་ཕཡ་འཡ་

སྐཐ་རྐྱཕ་ཐ་པཡ་རྫོགཥ་རཥ་སྐཐ་རྫོག་སྟེ་ཟྫོང་ནི་

ཥྫོ་ཡི།

ཅིག

ཕག་སྟྫོདྷ།

/ཕག་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་རྐྱཕ་ནའི་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཕག་
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སྟྫོདྷ་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ནུག
ཕག་ལྡདྷ།

/ཕཟ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཕག་ཕེཕཥ།

ཕག་བྷ།

ཕག་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ནི་སྦེ་ཏག་ཕཅཐ་ཐ་ནུག

ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཞི་ཕའི་ངང་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕག་མེཐ།

བབྷ་ཐུགཥ་ཕག་ཕེཕཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཏེ་
ཕག་ཕེཕཥ་ཅདྷ།

མི་ཟྫོང་།

ཕག་མེཐ་བ་སྫོཐ།

ནའི་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་ཕག་

མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ ཕག་མེཐ་བ་སྫོཐ་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཕག་ཙ་ཕ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ལཱི་ཙ་གྱང་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཞི་ཕའི་ངང་ལཱི་
(ཐཔེ) བབྷ་ཐུགཥ་ཕག་ཕེཕཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་

/ཕཟ་ཕེཕ་ཧིའིང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཕག་ཙ་མེཐན།

/ཕཟ་ཙ་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདྲྫོག་ནི་

ཡང་ཟཕཐ་རཱིང་ཕག་ཙ་མེ་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཐགོ།
ཕག་ཚིབྷ།

/ཕཟ་ཚིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རུ་ཐྫོདྷ་རྫོགཥ་ནི་

ཅིག (ཐཔེ) ང་གཥྫོར་ཡ་ཏྫོཕ་སྟེ་ཕག་ཚིབྷཥ་ཟཇོབྷཥ་

/ཕཟ་ཕྱེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཀཡ་རཥ་ཟཏག་ནའི་

ཐ་ཡི།

ཕྱེ་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་

ཕག་རྩིཥ།

ཕག་ཕྱེ་ཀེ་ཇི་གང་ཉོ་ཡི།
ཕག་ཕྫོག

/ཕཟ་ཙ་མེ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕག་ཙ་

ཐང་ཟཚེཡ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་མེཐན། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་

(ཐཔེ) བབྷ་ཐགོདྷ་ན་ཐུགཥ་ཕག་ཕེཕཥ་ཧིང་ག་དེ་

ཕག་ཕྱེ།

ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་

ཕག་ཙ་མེཐ་ན།

མེཐན་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་ཞི་ཕདེ་འྫོཐ་མེཐ་ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག
སྦེ་ཟདུག

/ཕག་ཙ་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ)

ཟཚེཡ་ནི།

གདྷཥ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག

ཕག་ཕེཕཥ་ཧེང་།

/ཕཟ་མེ་ཇ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚུར་

ཐང་བྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཟཕཐ་ཕཝག་ཐང་སྫོཐ་ན། (ཐཔེ)

ཕེཕཥ་ཅདྷ་གྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག་བྱུང་ཡི།

ནུག

དྲདྷ་ན་ཐང་ཤེཥ་

མེཐན། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕག་མེཐ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་

ལཱི་ཙ་གྱང་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཞི་ཕའི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་

/ཕཟ་ཕེཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/

/ཕཟ་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕཞིདྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཟཛེབྷ་ནི་ཐང་ཞྫོདྷ་ཟཕཐ་ནི་

/ཕཟ་ཕེཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་

ཕག་ཕེཕཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

གཉེདྷ་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ་

ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ བྷྫོ་ཕག་བྷ་སྦེ་གཎང་

/ཕཟ་ཕེཕ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ཙ་གྱང་

ཟདུག

/ཕཟ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཕཟ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་གྱི་རྟེདྷ་

ཟབྲེར་རྩིཥ་སྲུང་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་མི་ཕཏུཕ་ཕལ་ནི་ཅིག

/ཕག་ཕྫོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ན་

(ཁ) ཕག་རྩིཥ་ལཱི་གཉེདྷ་རྩིཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

སྫོ་སྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་ཅིག་

(ཐཔེ) གཉེདྷ་གྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕག་རྩིཥ་ཕལ་

གིཥ་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་གི་གཟུགཥ་ག་ཡ་ཕག་ཕྫོག་

ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཕཎང་སྫོ་ཆེ་ནུག

ཕག་ཞེདྷ།
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/ཕཟ་ཞེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕག་ཆགཥ་ཐང་
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ཞེདྷ་ཆགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

ཕང་ཁྲག

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཕག་ཞེདྷ་ག་ནི་འང་
མེཐན་ཟྫོང་།
ཕག་ཞྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕང་ཁྲག་ཆཐ་

/ཕཟ་ཞྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚེཡ་སྣང་ཐང་

ཡ་བྷ་ཕཏུཕ་ན་ཅིདྷ་ སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ།
ཕང་ལ།

(ཐཔེ) ལཱ་ཕག་ཞྫོདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་

ཕག་ཡེངཥ།

/ཕཟ་ཡེང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་

སྲུའི་ཕང་ཡ་མིདྷ་ཟདུག
ཕང་ཁ།

/ཕང་རྗུ་སྒྲེདྷ་རྡུཡ/ (མིང) (རྫོང་)

(ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཕང་རྒྱུང་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཅིག་ཟགོ་

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཕང་རྒྱུག

ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཕང་རྗུ/ (མིང) (རྫོང)

གོབྷ་བྷགྱོགཥ་ན་

བྷགྱོགཥ་ན་་སྦེ་སྤྫོ་སྟེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་
ཀྲིང་ཀྲི་ཕརྡུངབྷ་ཅིག་ཕང་རྒྱུག་རྐྱཕ་སྟེ་ཁྱིབྷ་དྷང་

ཟཏག་ཟཏགཥན་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཕང་

འཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཁ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཐཀོདྷ་བྷཥ།
/ཕང་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང)

/ཕང་སྒྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕང་རྒྱུག་ཏངཥ་

ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་གང་བྷགྱོགཥ་རྐྱཕ་ནིའི་རྩར་ཟགྲདྷ་ཅིག

ཟབྲུ་ཚུ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་སྫོཐ་ རྒྱུ་ཙཡ་རཥ་

ཕང་ཁྲ།

ཕང་ཟགྲོཥ།

ཕང་རྒྱུག་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ།

ཐཕང་ཙཐ། (ཐཔེ) ཁོ་ཧབྷ་

/ཕང་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཕང་ཕརྒྱུག་ནི་གི་

དེཥ།

གདྷཥ་ཏེ་ཕག་མེཐ་ན། །ཟཆི་ཕའི་གདྷཥ་སུ་ཐུཕ་
/ཕང/ (མིང) (རྫོང)

/ཕང་སྒྲེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕང་ཟགྲོཥ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་

ཐང་ཤེཥ་ཕཞིདྷ་འྫོཐན། (ཐཔེ) ཕག་འྫོཐ་ཕདུཐ་རྩིའི་

ཕང༌།

ཕང་ཟགྲདྷ།

ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ།

/ཕཟ་འྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ན་

ནཥ་ཕཀཟ་ཕསྩར་ཎྫོ།།

(མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཨེདྷ་ཎ་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྟེགཥ་ཅིག

སྐཕཥ་སེབྷཥ་ཕག་ཡེངཥ་ཀྱི་ཐཕང་ལཱི་ལྫོཡ་ནི་མི་
ཕག་འྫོཐ།

/ཕང་ལ/

ཚུ་ཕཀར་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྱང་གི་རྫོགཥ་ལཱི་

ན་ཐང་ཤེཥ་ཕཞིདྷ་མེཐན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཕའི་
ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐ་ཧའི་གི་

བྷངར་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཁྲག

ཐྫོགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག
ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

/ཕང་ཁྲ/

ཕང་རྒྱུག་མི།

ཇ་མབྷ་ཚུ་ཟདེགཥ་

/ཕང་རྗུ་མི/

(མིང) (རྫོང) གོབྷ་བྷགྱོགཥ་

ན་བྷགྱོགཥ་ན་་སྦེ་སྤྫོ་སྟེ་ཟགྱོ་མི། (ཁ) ཕང་རྒྱུག་མི་

ཕཝག་ནིའི་སྫོཐ་རྒྱུ་ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་

ལཱི་རྒྱུག་མི་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཕང་རྒྱུག་

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཕང་ཁྲ་དྷང་ལཱི་ཟཚཡཛྷ་

མི་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ལྷྫོཐ་ནུག

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕང་རྒྱུག་རྟ།

/ཕང་རྗུ་ཎ/

(མིང) (རྫོང) རྟ་རྒྱུག་རྐྱཕ་ནིའི་

རྟ། (ཐཔེ) རྟ་རྒྱུག་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱ་གཡ་

866
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རཥ་ཕང་རྒྱུག་རྟ་ལུ་ལ་ཅིག་ཕཐཟ་ཟྫོང་ནུག

ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཅ་ར་ཚུ་ཕང་

ཐྫོདྷ་རཥ་ རྒྱུ་ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྒྲོབྷ་

ཕང་ཏག

ཕང་སྒྲོབྷ།

/ཕང་སྒྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕཙུགཥ་ནིའི་

ཕཎཕ་ནི་ཟཕཐ་ནུག

རིངབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གོ་ར་ཚུ་ལཕ་སྟེ་ཕང་

ཐང་མི་ཡངཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ཕའི་

སྒྲོབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་དེཥ།
ཕང་རྔ།

སྐཕཥ་པབྷ་ཥྫོང་མི་ཟདི་ལཱི་ཕང་ཏག་བྷ་ཡངཥ་ནཡ་

/ཕ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་སྤྲིང་སྟེ་སྤུཡ་ཞིདྷབྷ་

རྫོག་ཞུ་ཚིག་ཕཙུགཥ་ནུག

རཥ་ ཕརྡུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྙདྷ་ཆ་ཅིག

ཕང་མེཐན།

(ཐཔེ) ཆིཕཥ་གྲར་སྐཕཥ་ལཱི་ཕང་རྔ་ཐང་ཀྲིང་ཀྲི་

བྷཥ།

/ཕང་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་

ཕང་ཕམྫོང༌།

ཐཕང་ཙཐ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་མི་ཕང་ཅདྷ་
/ཕང་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཞ་ནི་ཐང་བྷཚཡཛྷ་

ཕང་བྷཚྫོཐ།

ཕང་བྷཚྫོཐན།

ཟཏགཥན་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཕང་ཅུང་དྷང་ལཱི་
ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་

ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་རྒྱར་ནྫོའི་ཕང་བྷཚྫོཐན་ཨིདྷ་
བྷཥ།

ཕང་རིབྷ།

/ཕང་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཤུ གཥ་སྦེ་

/ཕང་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་ཕང་རིབྷ། གཎྫོཡ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཨིདྷ་ཟེཡ་

བྷའི་ཕང་རིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་

ཕང་ཆེདྷ་བྷ་ཕམྫོང་བྷཥ།
ཕང་ཕཎཕ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ཅ་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཁ) ཕང་བྷཚྫོཐ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཕང་ཆེ་ཡ་
ཕང་ཆེདྷ།

/ཕང་རྫོཥན/

ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཥགཥ་ཕཝག་མི་ཚུ་ཕཐག་

ལྫོ་བྷཚཡ་ཕཅིངཥ་ཏེ་ཕཀར་ཕཎང་ནུག

ཆེ་ཕཥ།

/ཕང་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཕཝག་ཥ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཕང་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལུ ་ལ་ཟདུག

བྷཕ་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ སྫོཐ་ཆ་རྒྱུ་ཙཡ་རཥ་ཟཏག་

/ཕང་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

(བ) (རྫོང) ཤུགཥ་ཕམྫོང་ནི།

ལཱི་ཕང་ཕམྫོང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཥྫོགཥ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཁཕ་ཎྫོ་ཐང་

ཕང་ཆེ།

/ཕང་མྫོང/

(ཁ) ཕང་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་བྷ་ཆུང་ཚུ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཕང་ཅུང༌།

/ཕང་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་མེཐན།

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ག་རཥ་འང་ཕང་མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ་

ཕརྡུང་མི་གཉིཥ་ཐགོ།
ཕང་ཅདྷ།

/ཕང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ངར་ཡངཥ་ནི་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕང་རིབྷ་གུ་རཥ་པཡ་རྫོ་ཡག་ཡྫོག་ལུ་ལ་
སྤུངཥ་ཕཝག་ནུག

/ཕང་ཎཕ/ (བ) (རྫོང) ཡང་ལཱི་ཐཕང་ཙཐ་

མེཐ་རཱིང་འྫོཐན་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཐཕང་ནི། (ཁ) ཕང་
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ཕང་ལཡ
ྫོ །

/ཕང་ལྫོ/ ༡. (བ) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ལྫོཡ་ནི།

ཕཐ་ཁྲག་ཟཏྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སདྷ་ཕཅོཥ་

(ཁ) ཕང་ལཡ
ྫོ ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་ཕང་

ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག

/ཕང་ལྫོ/ ༢. (བ) (རྫོང) པབྷ་ནི།

ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།

(ཁ) པབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག

/ཕང་ཥང/ (བ) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཧ་ལཱི་སྐྱེ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕང་ཥངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཧ་ལཱི་ཐཡ་
(མིང) (རྫོང) ཟབྱུ་ཟདེགཥ་ཕཝག་

ཕཐ་ཀདྷ།

/བེ་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་བྷལཥ་ཕཐ་ཀདྷ་

དྷ་ཙྫོཐ་གཝྫོདྷ་ནའི་

ཐགེ་སྫོང་ཐང་ཆོཥན་

ཕདྷ་དེ།

/བེདྷ་དེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཐང་ཆོཥ་སྤྱིཡ་

ཕདྷ་སྡེ།

/བེདྷ་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཐང་ཆོཥ་ནའི་

ཕདྷ་བུདྷ།

/ཕཟདྷ་བུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཐང་

ཆོཥན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ལཱི་ཕཐ་ཀདྷ་སྐྱ་ཕྫོ་ཐང་། ཕཐ་ཀདྷ་སེཡ་ནྫོ། ཕཐ་

ཕདྷ་ཕཙུདྷ།

ཀདྷ་སྨུག་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཧ་ཎིབྷྫོ།

ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་གཥྫོ་ཕའི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

ཕནྡེ་བྷྫོ།

ཕཐ་ཀདྷ་གྱི་དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་མི་ཉུང་སུ་གཅིག་ལཱི་

/བེདྷ་ཙུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཐང་

/བེདྷ་དེ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་ཟཕཐ་མིའི་ཧབྷ་

སྲུ། (ཁ) ཕནྡེ་བྷྫོ་ལཱི་ཧ་ནིབྷྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

བྷཡ་པཕ་གཎང་ཚུགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཕཕ་ཕརྗིཐ།

/བེ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) སྟེང་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཟགྱོ་

/ཕཕ་རྗི/ (མིང) (རྫོང) ཕལ་ཕའི་མིག་ཁཡ་

གཟི་ཕརྗིཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཟ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྐངབྷ་སྐྱེར་ཥའི་ཐེབྷ་ན་ཐང་རགན་

རྒོཐ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ཕཕ་ཕརྗིཐ་ཟདུག་བྷཥ།

ཕཤེཐ་ཥའི་རག་གཐང་ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཨེ་ཁུག་

ཕཕ་ཕརྗིཐ་ཁོག་ཁོ།

གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་གི་ཐབུ་རྩེའི་དྷང་ཟགྱོ་

/ཕཕ་རྗི་ཁོ་ཁོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕལ་

ཕའི་མིག་ཁཡ་གཟི་ཕརྗིཐ་ཐང་ལྡ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཥའི་ཕཐ་སྐཥ་རྒྱ་སྫོབྷ་ཟདུག
ཕཐ་ཁྲག

/བེདྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྡེ།

གསུབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་དྷཐ་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཕཐ་ཀདྷ་

ཕཐ་སྐཥ།

ཕདྷ་ཆེདྷ།

ཕཎང་།

ནིའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཆུབྷ་ཕངབྷ་དྷང་བླུགཥ་
དེཥ།

/བེདྷ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒཥ་ལྫོཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཎགཥ་མི་ཚུ་ཏྫོདྷ་ཟྫོང་།
/ཕངབྷ/

ཕདྷ་ཆུང༌།

ཐགེ་སྫོང་ཐང་ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་དྷཐ་གཞི་ཥངཥ་ནི། (ཁ) ཕང་ཥངཥ་

ཕངབྷ།

/བེང་གེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཐང་

ཆོཥན་རྒཥ་ལྫོཥ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཐཔེ) གླང་རྒྱ་ཙ་ཟདི་ཕང་ལ ྫོཡ་ཙཡ་ཡི།

ཕང་ཥངཥ།

ཕདྷ་རྒདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཕཕ་ཕརྗིཐ་ཁོག་ཁོ་གཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

/བེ་ཁྲཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཐ་ཀདྷ་སྨུག་ནྫོ་

ཕཕ་ར།

ཟཏྫོཕ་ནིའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཁྲག (ཐཔེ)
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/ཕཕ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཕཕ་བ་ཐང་ཟདྲ།
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ནི་གི་དུཥ་ལཱི་ཕཕཥ་ནུག
ཕཕ་ལདྷབྷ།

/ཕཕ་ཤེབྷ/ (མིང) (རྫོང) སངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕཕཥ་སྨེ།

ན་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཁ་རཥ་ལདྷ་ཏག་ཕ་སི་སི་

ཕཕཥ་སྨེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ཕཕ་ལདྷབྷ་གི་ཙང་ཧིང་
ཕཕ་ལདྷབྷ་ཙང་།

/ཕཕ་ཤེབྷ་ཙང/

ཕབྷ།

ཕཅུ་གཅིག་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཕྲཐ་ལྔ་ན། (ཁ) ཟབྱེཐ་སྡུཐ་
ཀྱི་ཕྲཐ་ཟདི་ གབྷ། ངབྷ། ཐབྷ། དྷབྷ། ཕབྷ།

རཥ་ལདྷ་ཏག་ཕ་སི་སི་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་མིའི་ཙང་ཅིག

བྷབྷ། ཟབྷ། ཡབྷ། རབྷ། ཥབྷ། ཎབྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཧ་ན་ཐང་ཧའི་གིཥ་ཕཕ་ལདྷབྷ་ཙང་ག་ཡ་

ལཡ་ཡབྷ། ལྷྫོ་ཟབྷ། ནུཕ་ཕབྷ་བང་ནི་ཕྫོགཥ་ཕཞི་

ཟཕག་ཕཀོ་དེཥ།

/ཕཕ་ཤེབྷ་ཤེདྷ་ཏ/

ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང)

/ཕབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཕ་ལདྷབྷ་ཙང་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཕ་ལདྷབྷ་གི་ཁ་

ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཱིར་

ནིའི་དུབྷ་ཁ་ལཱི་ལྷྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལ་

རཥ་སྐུཐན་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕ་སི་སི་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་

ཕབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཥྫོ་ནུག (ཐཔེ) གཉེཡ་ཙང་དྷང་པག་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གི་ཁུག་དྷང་རཥ་པཡ་ཕཕ་

ལ་ཕབྷ་ཥྫོ་ནུག

ལདྷབྷ་ལདྷ་ཏག་ལུ་ལ་ཟདུག
ཕཕཥ།

/ཕབྷ/

༡. (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་རཥ་ཟབྱེཐ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་

(མིང) (རྫོང) སངབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཕཕ་ལདྷབྷ་གི་ཁ་

ཕཕ་ལདྷབྷ་ལདྷ་ཏག

རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྫོ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྨེ་ཕ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་སྨེ་ཕ་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཙང་ཕཅཟ་མིའི་ཟབུན་ རྐང་རག་ཕརྒྱཐ་
ཥངཥ་ཥ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།

/ཕཕ་རྨེ/ (བ) (ཆོཥ)

/ཕབྷ/ ༣. (མིང) (ཨིང) རྒྱུ་རྡུར་ཕྲདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཕཕ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷབྷ་བྷཁཟ་

རཥ་སྫོཡ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཟགཥ་ཟགྱོ་ནི་

རཥ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཕཕཥ་ནུག/ཅི (ཐཔེ) ཁ་མ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་ཕབྷ་

ཉིདྷབྷ་ཅིག་ཡ་ཆཡན་ཕཕཥ་ཅི།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟདུག

/ཕཕ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་

ཕབྷ་ཀློག

ཥཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆུ་ཕཕཥ་ནུག/ཅི། ཨེ་ཁུག་

/ཕབྷ་ཀློ/ (མིང) (རྫོང)

ཆོཥ་ནྫོ་ཏི་ར་ཥྫོགཥ་

ན་ཙཐ་ཙཐ་སྦེ་ལྷག་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆོཥ་ཕབྷ་

ཕཕཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཨེ་ཁུག་ཕཕཥ་

ཀློག་རྐྱཕ་དེཥ།

འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཕབྷ་ཆག

/ཕཕ/ ༣. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་

/ཕབྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང)

ས་ཐང་སྤག་ཤིང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ནི་ཐང་ཡདྷ་ནི། (ཁ) ཕཕཥ་ནུག/ཅི (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་
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(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤག་ཤིང་ཕབྷ་

ཀྱི་སྦུག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་

ཕབྷ་དྲི།

ཕཡ་ཐཀྲོག།

ཆག་ཅིག་ཕཀར་ཕཝག་ནུག
/ཕབྷ་གྲི/ (མིང) (རྫོང)

ཀྱི་ཕཡ་བྫོ་སཕ་ཐགོན་གཝདྷ་མེཐ།

ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཱིར་

ནིའི་དུབྷ་ཁཡ་་ལྷྫོཐན་ཐ་བྷདྷབྷ་ནའི་དྲིབྷ་ཅིག (ཐཔེ)
ལ་ཕབྷ་དྲི་བྷདྷབྷ་ཆེ་ནུག
ཕབྷ་དྷཐ།

/ཕབྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང)

ཟགྲིགན་ཐང་ཕུང་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁོང་
གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཕཡ་ཐཀྲོག་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་

ཕཡ་ཕཀག

རག་ཚུ་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་ཟགྱོ་ཕའི་དྷཐ་

བྷཐུཐ་བྷ་ཕཅུག་ན་ཕཀག་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཕབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏི་ར་ཥྫོགཥ་

ཡྫོགཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕཡ་དྷ་ཕཡ་ཕཀག་རྐྱཕ་ནི་མི་

ནའི་དྷང་ལྫོ་རྫོ་ཀ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ལྫོ་རྫོ་ཀ་སུབྷ་

ཟྫོང་།

ཕརྒྱ་ཏབྷ་ན་ལཱི་ཕབྷ་ནྫོ་གཅིག་ཐང་། ཚིག་ལྷུག་

ཕཡ་རྐྱེདྷ།

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཚིག་ཟབྲུ་སུབྷ་ཅུ་ཟཕཐ་མི་སུབྷ་

སྐྱོང་སྲུངབྷ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཐགོ།

ཕབྷ་ནྫོ་ཟདི་ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏིའི་བྷགུ་ཎྫོ་གུ་བྲི་ཐགོན་ཐང་།

ཕཡ་སྐཕཥ།

ལུའུ་ཐང་། སྐཕཥ། ཡཕ་ཟབྱེཐ། གདྷཥ།

ཥྫོང་མེཐན་ཟབང་ཐ་ཡི།

(ཐཔེ) ཆོཥ་ཀྱི་ཕབྷ་ནྫོ་གི་གོ་རིབྷ་ཟཚྫོར་ཏེ་ཕཙུགཥ་

ཕཛྲ་གུ་རཱི།

ཆེའི་བྷཙདྷ།

ཕཡ་ཁྱབྷཥ།

/ཕཟ་ཆབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་གའཥ་

གའདྷ་གྱི་ཁང་མིག་གི་ཕཡ་དྷའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

མི ་ཤི་ཤི་ཕའི་ཕུངབྷྫོ།

ཟདི་གི་ཕཡ་ཁྱབྷཥ་ཚུ་གོ་འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

/ཕ་ཚ་གུ་རཱི/ ༡. (མིང) (ལུགཥ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་

ཕཡ་གྲར།

ཕཡ་ཕཅཐ།

/ཕ་ཚ་གུ་རཱི/ ༢. (མིང) (ལུགཥ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

/ཕཟ་གྲེ/ (མིང) (རྫོང) སྦུག་གྲར་ཐང་ཟདྲ།
/ཕཟ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་མིག་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཕཅཐ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཁྱིབྷ་

གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཐཔེ) བྷཙདྷ་བྷྫོ་ཟབྱུང་དུཥ་ནདྨ་

གྱི་ཕཡ་ཕཅཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟབྱུང་གདྷཥ་སྒོབྷ།།ཡང་གི་ཐྫོདྷ་དུ་ཕཛྲ་གུ་རཱི་དྲྫོངཥ།
ཕཡ།

/ཕཟ་ཀཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐཕཥ་གཅིག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཡ་སྐཕཥ་གཅིག་རཥ་ཁོ་ག་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཟེཡ་མི་ཚུ་བྷཇུག་ལཱི་བྲི་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཕབྷ་ཡྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཕཟ་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ཐང་ཕཡ་ཆཐ།

(ཐཔེ) ལཱ་ལཱི་ཕཡ་རྐྱེདྷ་མི་ཟབྱུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ལྷ་ཆོཥ་

ཕརྒྱ་ཏབྷ་ན་ལཱི་ཕབྷ་ནྫོ་གཅིག་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཁ)

ཕབྷ་ཡྫོ།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་

དྷ་ གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གཝདྷ་ཅིག་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཟཕྲྫོ་

དྷང་ཟགྱོ་སྟེ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཕཟ་ཀཟ/

སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཐང་། འང་དྷ་ བྫོ་སཕ་ནའི་ཕཡ་

གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཕབྷ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་ སདྷ་ཁང་
ཕབྷ་ནྫོ།

/ཕཟ་ཀྲོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་བྷ་

ཕཡ་ཆཐ།

/ཕཟ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) བྷཏཟབྷ་ཐང་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་

/ཕཟ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཟཆཡ་གཞི་ར་

ཥྫོགཥ་ན་རུ་ཐྫོདྷ་ལཡ་དུ་ཟགྲུཕ་ནི་ལཱི་ཕཡ་དྷ་རཥ་
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གདྷྫོཐ་རྐྱེདྷ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཕཡ་ཏྫོག

ཕཡ་ཟཆབྷ།

ཁྱིབྷ་ཕཡ་ཏྫོག་ལཱི་སྫོཐ་ཐྫོ།

སྐཕཥ་ཕཡ་ཆཐ་བྷ་རྐྱཕ།
/ཕཟ་ཆབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཐང་

ཕཡ་བྷཐུཐ།

ཐང་ཟཛུར་ཟཆབྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་

ཟཏཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཐངབྷ་གཉིཥ་ཕཡ་

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་ཕསྒང་ཨིདྷ་ནཥ།

བྷཐུཐ་རྐྱཕ་སྟེ་རིངབྷྫོ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

/ཕཟ་ཎྫོང་/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་

ཕཡ་ཟཐུཥ།

ཕཡ་དྷའི་ཥ་སྟྫོང་། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་

ལཱི་ གཉིཥ་ཆ་ཡའི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཕཡ་ཟཐུཥ་བྱིདྷ་
ནུག

ཕཡ་ཐྫོ།

/ཕཟ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་ཕརག་ཟགྱོ་ཕའི་

ཕཡ་ཐྫོ་ཟཁྱབྷཥ་ཐགོན་ཟྫོང་།
ཕཡ་ཐྫོ་དྲུག

གཎང་ནི/ཐྫོ/སྐུར། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་པ་བྷའི་རྒྱུ་ཕཡ་སྟྫོཡ་
(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕྲྫོ་

སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཡ་ཐྫོ། ༢. ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཕཡ་ཎྫོ། ༣.
རྨི་ རབྷ་ཕཡ་ཐྫོ། ༤. ཟཆི་ཁ་ཕཡ་ཐྫོ། ༥. ཆོཥ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་པ་བྷའི་ཏི་རཱི་ཕཡ་སྟྫོཡ་ཕཎང་ཙཡ་ཡི།
/ཕཟ་ཏ/ (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཕ་སྔ་བྷ་ཐང་

བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་རིབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་དྲུག (ཁ) ༡.

ཕརག་ཕཎང་ཙཡ་མི། (ཐཔེ)ཕཡ་སྟྫོཡ་ཕཎང་ནུག/ཡི།
ཕཡ་ཏག

/ཕཡ་ཐྫོ་གྲུའུ/

ཕྱི་བྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་རྣབྷ་ཤེཥ་གདྷཥ་སྫོཐ་ཥའི་

གཎང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕཟ་ཎྫོ་ཎཟང/

(མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ཕ་སྔ་བྷ་ཐང་ཕྱི་བྷ་

བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཤི་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་

(བ) (བྷ/ཐསྐུར) (རྫོང)

ཟཕྲྫོ་ཕརག་གཎང་ནི། (ཐཔེ)ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཡ་སྟྫོཡ་

ཕཡ་སྟྫོཡ་ཕཎང་།

/ཕཡ་ཐྫོ/

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་རྣབྷ་ཤེཥ་གདྷཥ་སྫོཐ་ཥའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཡ་སྟྫོང་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཕཟ་ཎྫོ་ཎཟང/

(མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་ལཱ་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ལཱ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་མི་

(མིང) (ཆོཥ) ཕཡ་སྟྫོཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཡ་སྟྫོཡ་གཎང་།

/ཕཟ་ཐུཥ/

བྱིདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ལཱི་བྱིདྷ་ནའི་རྒྱུ་ཐངུར།

ཕཡ་སྟྫོང་ཟདི་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་ཟདུག

ཕཡ་སྟྫོཡ།

/ཕཟ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཕཡ་དྷ་རག་ལུདྷ་

ལུའུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཡཀྴ་ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ་གྱི་ཕཡ་

/ཕཟ་ཎྫོང་/ ༢.

ཁྱིབྷ་གྱི་སྟེང་ཏྫོག་ཐང་

ཟྫོག་ཏྫོག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཏྫོག་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་སྒྲིང་

ཝཕཥ་ཁྲ་ཚུ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཟཏྫོདྷ་ཟཆབྷ་

ཕཡ་སྟྫོང༌།

/ཕཟ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཉིཐ་ཕཡ་ཐྫོ། ༦. སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ངོ་

ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

ཟཕྲྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཡ་ཐྫོ་དྲུག་གི་སྣང་ཕ་ཟཆཡ་ནི་མེཐ།

དྷའི་ཏག་རིང་ཐུང་གི་ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་

ཕཡ་ཟདུབྷ།

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་གི་ཕཡ་དྷ་ཕཡ་ཏག་རིངབྷྫོ་ཟདུག

/ཕཟ་རྡུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་ཟགྲིག་ཆ་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་
ཕཡ་ཟདུབྷ་རྐྱཕ་བྱིདྷ་ཡི།

871

872
ཕཡ་ཟདུབྷ་ན།

/ཕཟ་རྡུབྷ་ན/

(མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་

ལཡ་ནུག

ཟགྲིག་ཆ་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ མི་བྷ་ཟགྲིག་

ཕཡན།

མི་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ ཕཡ་ཟདུབྷ་ན་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་
བྷཥ།

ཕཡ་དྷ།

མི་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་རྐྱཕ་དེཥ།

གཉིཥ་ཀྱི་སྦུག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་
ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ།

/ཕཟ་དྷ་ཀོབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྫོབྷ་ཆུང་

ཕྫོགཥ་ག་གི་

དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཥ་

ཕཡ་བྷ།

/ཕཡ་བྷ/

ཕཡ་མི།

/ཕཟ་མི/ ༡.

ཟདྲ།

ཕཡ་དྷ་གཞིཥ་ཆགཥ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་

(མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་ཐང་
(མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་རྒྱག་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཕཡ་དྷ་ཁ་ཟཕྱེར་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གཉིཥ་

མེཐ་ནཡ་ཥ་སྟྫོངབྷ་སྦེ་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་ཥ་ཆ་ཅིག

རྒྱགན་ཐ་བྷྫོ་གིཥ་ཕཡ་མི་ཟཕཐ་བྱིདྷ་ནུག

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་ཀྱི་ཥ་བྷཙབྷཥ་གཅིག་ཁཡ་

/ཕཟ་མི/ ༢.

བྷཐུཐ་དེ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཕཡ་གདྷཥ་ཕཝག་སྫོར་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་བྷ་ཟགྲིགཥ་ནཡ་

འྫོཐ་མི་ཟདི་ཟགྲིག་ཆ་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོང་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཕཡ་མི་གིཥ་ཟགྲིག་ཆ་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷང་གདྷཥ་ནའི་

ནུག

རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་རྒྱ་དྷག་ཐང་

ཕཡ་མིང་།

རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་ཀྱི་ ཕཡ་གདྷཥ་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཕཟ་རྣང/

བྫོ་ཚིག་སྒྲ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ཟབུཡ་ལུ་ལ་སཕ་དེཥ།

བྷཙབྷཥ་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕཡ་སྣང་།

(མིང) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་ཐནང་ཐང་

མེཐན་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྫོ་ཕཡ་

གདྷཥ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

/ཕཟ་རྣེ་རྒེ་ཁཕ/

/ཕཡ་རྦུཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁོཐ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

/ཕཡ་རྦུཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཕཐདྷ་པཡ་ཚུཡ་ག་ལཱི་འང་བྷ་ཐཀྲོག་ནཡ་ཕཡ་

ཕཡ་གདྷཥ་རྒྱར་ཁཕ།

ཕཡ་ཟབུཡ།

ལ་ཏྫོདྷ་ནུག

སྫོངཥ་ལཱི་འང་བྷ་ཟཛུར་ཕཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

/ཕཟ་རྣེ/ ༢.

/ཕཟ་ནང་/

མེཐན། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ལཱི་སྤྫོ་ཡྫོ་ཕཡ་ཟབུཡ་ཕཎང་ལུ་

ཧ་ལཱི་ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་ཟདི་རིག་ན་ཙ་དྲགཥ་ཟདུག
/ཕཟ་རྣེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཕཡ་ཐནང་།
ཟདྲ།

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་
ཕཡ་གདྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕཡན་གི་

/ཕཟ་དྷ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་པདྷ་ཚུདྷ་

སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ག་ནི་འང་མེཐ།

/ཕཟན/

/ཕཡ་མིང/

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) མིང་གསུབྷ་

སྦེ་ཕཎགཥ་སྫོར་འྫོཐ་མི་རཥ་ཕཡ་དྷའི་མིང་། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཐང་ཥའི་

སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟབྲུག་མི་བྷང་ལྫོཥ་ཅིག་ལཱི་ཡ་ཕཡ་མིང་

ཕཡ་དྷའི་ཥ་སྟྫོང། (ཐཔེ) ཕཡ་སྣང་ལཱི་ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་

ཕཎགཥ་སྫོར་མེཐ།

872

873
ཕཡ་ཕམཟ།

/ཕཟ་མ/

(མིང) (རྫོང) རིགཥ་བྷ་གཅིག་

ངེའི་གདྷཥབྷྫོ་ཟདི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་རཥ་ཨིདྷ།

ནའི་པ་ཐང་བྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟདྲཥ་མི་རཥ་

ཕཡ་ཟཛུར།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྐྱེཥ་མིའི་རིགཥ། (ཁ) དྷྫོཡ་ཕཡ་ཕམཟ།

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཛུར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཏཕ་རྒྱག་

ཡྫོ་ཁྱི་ཕཡ་ཕམཟ། མི་ཕཡ་ཕམཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཟཕཐ་ཥཡ་ཕཡ་ཟཛུར་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཟདི་བེ་ར་ངོ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་ཕཡ་ཕམཟ་ཅིག་

ཨིདྷ་བྷཥ།
ཕཡ་ཙག

/ཕཟ་ཙཟ/

ཕཡ་ར།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁ་ཐང་ཆོཥ་

/ཕཟ་ཚེའེ/

ཕཡ་ཚིགཥ།

བྷཥ།

ཕཡ་ཞུགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཡ་ཙག་ཐང་ཟདྲ།

སཕ་ཐ་ཡ་ཁོ་གིཥ་ཕཡ་ཞུགཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

/ཕཟ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང) ཧ་རིང་ལུཕ་

ཕཡ་ཕཞུགཥ།

ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཕཡ་ཕཞུགཥ་ཟཕཐ་

/ཕཡ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཕཡ་དྷང་

ཡ་ཕཞུགཥན་བྷཥ།

རཥ་ཁེཕ་ཥ་ཧ་ཙི་ཕཎྫོག་ཞ་སྟེ་རྐྱཕ་ནའི་ཙྫོང་ལཱ།

ཕཡ་ཞདྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཙར་ལཱི་གི་ཕཡ་ཙྫོང་ཡ་རྐྱཕ་སྫོཐན་ཨིདྷ།
/ཕཡ་ཙྫོཟྫོང་ན/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཕཡ་

རྐྱཕ་སྟེ་ཕཡ་ཞདྷ་ལུདྷ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག
ཕཡ་ཞཥ།

མི། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ཞིང་ན་ཚུ་གིཥ་ཁོང་ཡའི་ཙར་ལཱི་
ཕཡ་བྷཙབྷཥ།

/ཕཟ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང)

/ཕཟ་ཟེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཕྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

དྷ་ཁ་སཕ་བྱིདྷ་ནའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་དྷང་ཟགྲིག་

དྷང་རཥ་ཁེཕ་ཥ་ཧ་ཙི་ཕཎྫོག་ཞ་སྟེ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྫོཐ་
ཚུ་ཕཡ་ཙྫོང་ན་ཚུ་ལཱི་ཕམྫོངབྷ་བྷཥ།

/ཕཟ་ཕཞུའུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕྫོགཥ་

ག་ཏེ་འང་ཕཅཟ་བྷཡ་བྷ་གཎྫོགཥ་ནཡ་ཕཡ་དྷ་

གི་ཕཡ་ཚིགཥ་སྫོབྷ་ཟདུག

ཕཡ་ཙྫོང་ན།

/ཕཟ་ཞུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཡ་ཟཛུར་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་བྫོ་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་གཐ་ན། (ཐཔེ) ཧ་རིང་
ཕཡ་ཙྫོང་།

ཧ་ཡག་ཕཀར་ཕའི་

ཕཡ་ར་ཟདི་ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་

(ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་ཚིག་རུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕཡ་ཙག་རྐྱཕ་སྟེ་

ཕཡ་ཚེག

/ཕཟ་ར/ (མིང) (རྫོང)

སྐཕཥ་ཧ་ཡག་གི་ཕཅུཐ་ཟཚག་ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ)

སྐཐ་ཀྱི་ཡིག་ཟབྲུའི་ཕཡ་དྷ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཙག
ཟབྲི་ཐགོ

/ཕཟ་རྫུཥ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་

/ཕཟ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང)

རྩ་ཕྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

དྷ་ཁ་སཕ་བྱིདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཞཥ། (ཐཔེ) ཐབངཥ་

ཅདྷ་གྱིཥ་ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཁ་སཕ་སྟེ་ཕཡ་ཞཥ་

ཕཡབྷ་ཐང་

ཆུབྷ་ཐྫོ་གཅིག་ལུདྷ་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་གཥྫོར་ཇའི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་གྲོར་ནི་
ཨིདྷ།

ཕཡ་ཟླུབྷ།

/ཕཟ་རྡུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཡ་རབྷ།

/ཕཟ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟདྲ།

/ཕཟ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཡ་ཕྫོགཥ་ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒང་

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཡ་ཟདུབྷ་ཐང་

ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་སྦུག་དྷང་གྱི་རབྷ། (ཐཔེ) ཕཡ་རབྷ་
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དྷང་ལཱི་ཅ་ར་ག་ལྷྫོཐ་སྦེ་ཕཀོ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷཏྫོང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ལཕ། (ཐཔེ) ཀཛྷ་ཟདི་ཕཡ་ལཕ་

ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕར་སྐུཐ་ལུ་ལ་

ཕཡ་ལཕ།

/ཕཟ་ལཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕང་རིབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཕར་སྐུཐ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་སྒྲིང་སྒྲི་ཕཞྫོ་ཐ།
ཕཡ་ཕལྫོར།

/ཕཟ་ལྫོཥ/

ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཟཕྲྫོ་སྦེ་

ཕར་ཁུག

ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཕཡ་ཕལྫོར་སྦེ་བྷ་
/ཕཟ་ཥ/

དྷང་ལཱི་ཕར་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཥའི་ཁ་རཥ་བྷཡ་ཕང་

ཕར་ཁོག་ཁོ།

རིབྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཕང་རིབྷ་གཉིཥ་ན།

ཕཡ་སེང་།
ཕཡ་སྲིཐ།

/ཕཟ་སེང/

(མིང) (ཆོཥ) ཕཡབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕཟ་སི/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཕ་སྔ་བྷ་ཐང་ཕྱི་བྷ་

/བེའེ་གོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕར་གྲི།

/བེའེ་གྲི/

རྒྱུ་ལཱིག་གི་སྤུ་རཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ལཱིག་གི་གཟུགཥ་ཁ་

ཅུ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིག་གི་སྤུ་ཕཎྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕར་གྲི་
རྣྫོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརཡ་ཐགོ།

ཟཆི་སྲིཐ། ༣. ཕཡ་སྲིཐ།

ཕར་གཐདྷ།

/ཕཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཅི་ཡ་

/བེའེ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕར་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཕཙེབྷཥ་ནའི་གཐདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཕར་གཐདྷ་

ཟཕཐ་རཱིང་ དེ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ དུཥ་

གུ་ཧེདྷ་ཕཝག་ནུག

བྷཙབྷཥ་ལཱི་ངར་ཟཙྫོ་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

ཕར་ཐྫོ།

ལྫོ་ཆོ་གུ་ཕཡབྷ་གྲོར་ཥྫོ་ནུག

/བེའེ་ཐྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིག་གི་སྤུའི་ཁུཡ་ཆ།

(ཐཔེ) ཁང་མིག་དྷང་ཕར་ཐྫོ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་

/བེའེ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱིག་གི་

ནུག

སྤུ། (ཐཔེ) ཧའི་གི་ལག་ཀོ་ཁཡ་ཕར་གི་ཕཀཕ་ཡཥ་

ཕར་ནྫོ།

ཅིག་ཐཀྱིཥ་ནུག
ཕར་ཀྲབྷ།

ཕར་གོ

རཥ་སྤུ་ཕཎྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་གྱི་

བྷཙབྷཥ། (ཁ) སྲིཐ་ན་གསུབྷ་ཟདི་ ༡. སྐྱེ་སྲིཐ། ༢.

ཕར།

ཕར་ལུ་ལ་འྫོཐ་

ཟཏག་ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ) ཕར་གོ་ཚུ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་རྣབྷ་ཤེཥ་གདྷཥ་སྫོཐ་ཥའི་

ཕཡབྷ།

/བེའེ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱིག་ཁྱིབྷ་ཟདི་ཕར་ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཕཡ་ཥ་ཟདི་ཕཅུཐ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཕང་རིབྷ་ཅིག་

ཨིདྷ།

/བེའེ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཕར་ཕཙུགཥ་ཥའི་

སྫོཐ་ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏག་ཟཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཕར་ཁུག་

ཕཝག་ནཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།
ཕཡ་ཥ།

/བེའེ་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིག་གི་སྤུ་ཟཁར་

/བེའེ་བུ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་ཤི་འ་ལཱིང་ཕྫོགཥ་

དྷང་འྫོཐ་ནའི་ནཱུ་པཱར་གྱི་རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ) ཕར་ནྫོ་ལཱི་

/བེའེ་ཀྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཕར་ཡུར་

ཟབྲུག་མི་གདྷཥ་སྐོཡན་ལུ་ལ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཐངུར་ཀྲབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག

ཕར་ཙྫོང༌།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཕར་ཀྲབྷ་ཚུ་ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་

/བེའེ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིག་གི་སྤུ་ཐང་ཟདི་

རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཚུ་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་ནི་
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ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་པ་རྒྱུཐ་བུ་རྒྱུཐ་ཕར་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྫོཐ་མི་
ཨིདྷ།

ཕར་ཕཞཟ།

ཕཥ།

/བེའེ་ཕཞཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ནཱུ་པཱར་གྱི་རྒྱར་

/ཝེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་བྷཙདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ནྫོ་ཟྫོཐ་ཟེཡ་གོ་ཆའི་སཥབྷྫོ་ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་སྫོང་

སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག

ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་ཕཙུདྷབྷྫོ་སྦེ་ཕཞེཥ་མི་ཅིག་གི་

བྷཙདྷ། (ཐཔེ) རྒྱརནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོ་གིཥ་ རྒྱ་

ཕཥ་ལྡག

ཕཞཟ་ཐང་ཕར་གཞཟ་གཉིཥ་ཕཙུདྷབྷྫོ་སྦེ་ཕཞེཥ་
ནུག

ཕར་ཡུར།

/བེའེ་ཡུཥ/

ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཕར་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

བི་བྷ་ར་མི་ཏྲ།

/བེའེ་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕར་གཅིག་ཁཡ་

སྔོདྷ་ཟཇུག་ཕ་གི་

/བི་བྷ་ར་མི་ཀྲ/ (མིང) (ལུགཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

རྒྱར་ནྫོ་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་སུ་ཕྫོཐལཱི་་བྫོདྷ་

སཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕསེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྷགུ་

ནའི་ རྒྱ་གཡ་གྱི་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་རཥ་ཀྱི་གྲཥ་

ལཐ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་

རཥ་ སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་དྲི་མེཐ་ཕཤེཥ་གཉེདྷ། (ཐཔེ)སྫོཕ་

ཀྱིཥ་ཕར་ལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕར་ཕསེཐ་དེཥ།

ཐནྫོདྷ་དྲི་མེཐ་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཟདི་རྒྱ་གཡ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་

/བེཕ་སིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་

གླང་ནྫོའི་སྒང་གི་གྲོང་ཁྱེཡ་ཟེཡ་ཥཡ་ཕདེ་ཆེདྷ་ཟཁོཡ་

རིར་རི་ཐང་། དྷང་རཥ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ། འང་དྷ་

རྫོ་གི་སཥ་སྦེ་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ཏེ། ཤུར་རཥ་སྫོཕ་

ལ་ཁ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཥྫོདྷ་ས་

ཐནྫོདྷ་ཤྲཱི་སིངྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྟེདྷ་ཏེ་རིག་ནའི་

ཀྲག་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གདྷཥ་ཕཅུ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་སང་སྟེ་ རྫོགཥ་ན་ཆེདྷ་

ཕརན་སེའུ་གི་དྲིབྷ་བྷངཡ་ཥང་ཥ་སྦེ་བྷདྷབྷ་ཨིདྷ།
ཕཥ།

/བེ་ཕུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ར།ཕསྲེ།ཕཝག་ཕཟུབྷ།

ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཕར་ཡྫོར་ཟདི་ཕརྡུངབྷ་ཨིདྷ།

ཕརན་སེའུ།

ཕཥ་ཟཕུར།

ཕཀཟ།ཕཅང་།ཕཐཟ།ཕགོ།ཕསྣབྷཥ།ཕཎགཥ།ཕསྩ

ཟཕཐན་ཐ་ སཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
ཕར་ལཐ།

/བེ་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་ཙདྷ་རྫོགཥ་

ཟཇུག་ཚུར། (ཁ)

/བེའེ་ཡྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་སྤྫོ་ཥང་ཐང་

ནགཥ་ཀོའི་དྷཐ་གཞི་

ཕཥ་བྷཏཟ།

ནའི་བྷཏཟ་བྷ།

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ཕར་ཡུར་ལཱི་གདྷཥ་

ཕར་ཡྫོར།

/བེ་རཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནྫོའི་ཕྱི་དྷང་གཥང་ཕའི་སྐོཡ་ཐུགཥ་བྷཥ་སུ་བངཥ་

/ཝེ/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང) བ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ་

ཏེ་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནུག

ཅིག (ཁ) ཐགཟ་ཕཥ།སྐྱོ་ཕཥ།བྷཏྫོ་ཕཥ།ཐབྷཟ་ཕཥ་

བི་ཤྭ་ཀརྨ།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་སེབྷཥ་ཐགཟ་

/བི་ལྫོ་ཀཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་རིག་ན་

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལྷ་ཅིག
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བཱསི།

/ཕཟཥ/

(མིང) (ཨིང) མི་བྷང་པཡ་ཚུཡ་སྐྱེར་

ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་

བུ་ག

ཕུག་ཐང་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་གི་ཕཡ་དྷ་ཟགྱོ་མིའི་བཱསི་
ལུ་ལ་འྫོཐ།
བི་འཡ།

/བི་འཡ/

/བུ་ག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་

གུ་རཥ་ཕ་སྤུ་སྐྱེཥ་ཥའི་ཐྫོང་། (ཐཔེ) ཙཐན་ཙཛྷ་ཐ་
བུ་ག་དྷང་རཥ་རྔར་དྷག་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཨིང) ཟབྲུ་སྣ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་

/བུ་ག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོང་ཆུང་ཀུ།

(ཐཔེ) བུ་ག་དྷང་

ཆང་རིགཥ་གཡ་དྲག་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བི་འཡ་

རཥ་ཟབུཕ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ།

ལཱི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཧབྷ་ཐཕངབྷྫོ་གི་བུ་ཟགོ་སྦེ་

ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་དྷཐ་གཞི་ལུ་ལ་
བིར་ཕ།

/བིར་ཛྷ/

བུ་ཟགོ།

(མིང) (ཆོཥ) སདྷ་རཥ་སྦེ་ཕཏུཕ་

སྐྱེཥ་ནུག

ནའི་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་ཅིག (ཁ) སདྷ་བིར་ཕ་པྫོ་ཐང་བྷྫོ་

བུ་རྒྱུཐ།

ཟེཡ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་བིར་ཕ་པྫོ་ཟདི་ཤིང་ཟབྲཥ་

ཕག་ཞུ་ཐགོ།

/བིཀ་ཀྲ/ (མིང) (ལུགཥ) སྐཡ་རྩིཥ་ཀྱི་བྱེཐ་ན་

ཕཅུ་གཅིག་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཥ་ཕཐག་ཅིག
/བུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

བྷཙདྷ་བྷ་ཐང་ལྡདྷ་མི།

བུ་སྒོ།

ཟགྲོ་ཕ་མིའི་རིགཥ་ པྫོའི་

/བུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

གསུབྷ་ཐང་ཉེཡ་གསུབྷ་ཟདི་བུ་སྒོ་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) བུ་སྒོ་ལཱི་ཧ་ལཱི་གཥཡ་སྐྱེཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་མི་

ཟགྲོ་ཕ་མིའི་རིགཥ་ པྫོའི་

ཕཏུཕ།

/བུ་རྒོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཥའི་བྷངར་སྒོ།

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བུ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནུག
/བུ་ཁུ/

རྩིཥ་གཞུང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

ནའི་ནའི་ཚེཥ་གྲངཥ། (ཁ) ཚེ་གསུབྷ། ཕཅུ་

བྷཙདྷ་བྷ་ཐང་ལྡདྷ་མིའི་ཧ་ལཱི།
བུ་ཁུག

/བུ་རྒོ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ནའི་ ཧ་ལཱི་གཥཡ་སྐྱེཥ་ཚུ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་བྷ་ཕཏུཕ་

(ཐཔེ) ཧབྷ་ཕཞངབྷྫོ་གི་བུ་ཟདི་ཞི་གའྫོགན་དྷང་ལཱ་

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

མི་ཡཕཥ་རཥ་མི་

ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་བུ་རྒྱུཐ་ཚུ་གིཥ་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་

སདྷ་བིར་ཕ་བྷྫོ་ཟདི་ཀུཛྷ་ཨིདྷ།

བུ།

/བུ་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡཕཥ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

ཙར་ལཱི་གི་རྫོག་བྷ་ཅོག་ཟཏཐན་ཅིག་འྫོཐན་ཐང་
བིཥྚ།

/བུ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) ཟགོ་ཐང་ན་སྐྱེཥ་ཕའི་ཧ་

(ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱི་བུ་སྒོ་གི་དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་ནི་

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཧ་ལཱི་རྨཥ་སྐྱེཥ་

རཥ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་ ཡང་གི་རྒྱཕ་གཐྫོང་གཉིཥ་གང་རཱིང་ལཱི་

བུ་ཕཅོར་ཁང༌།

བེག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕག་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་

/བུ་ཅོཥ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) བུ་

གཉེཡ་ཁང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཁྲོབྷ་

ཅིག་གིཥ་བྷྫོ་ཡའི་ཧ་ལཱི་བུ་ཁུག་དྷང་ཕཙུགཥ་སྟེ་

ཁཡ་བུ་ཕཅོར་ཁང་ཕཙུགཥ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག
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བུ་ཆུ་ལྷ་ཁང༌།

/བུ་ཆུ་ལྷ་ཁ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

སང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་བུ་དྷཐ་

རྒྱརནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་སྐཕཥ་ཀོང་ནྫོ་ལཱི་

བྷཁཥ་བྷཆོག་ཐགོན་ཁག་ཆེ་ཕཥ།

ཕཎཕ་མི་འང་ཟདུར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཥ་

བུ་སྣྫོཐ།

སྐོཡན་ཚུ་བུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།
བུ་བྷཆེཐབྷ།

བུ་སྤུདྷ།

/བུ་ཆེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནི་འྫོཐ་

བྷཆེཐབྷ་ཅིག་ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཕཡ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་དེཥ།
(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཚུ་

བུ་བྷྫོ།

/བུ་བྷྫོ/

(མིང) (རྫོང) བུབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུ་

བུབྷྫོ།

/བུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་མིའི་རིགཥ་རཥ་

བྷྫོའི་བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི། (ཁ) ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་

དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཧ་ལཱི་བུ་གཉེཡ་ཁང་དྷང་ཕཝགན་
བུ་དྷཐ།

(མིང) (རྫོང) པབྷ་གཅིག་ནའི་སྤུདྷ་

བྷྫོ་ཁྱོཐ་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་ཟེཡཛྷ་སྫོ།

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གའྫོག་
བྷཥ།

/བུ་པུཥདྷ/

གསུབྷ་ཟདུག

ཅདྷབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་བུ་
/བུ་རྙེ་ཁང/

(མིང) (ཆོཥ) བུ་ཙང་ཐང་ཟདྲ།

ཆ་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ལཱི་ བུ་སྤུདྷ་

ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) བུ་བྷཆེཐབྷ་ལཱི་སྫོ་ཁོག་ཐང་བུ་

བུ་གཉེཡ་ཁང་།

/བུ་རྣྫོཥ/

ལཱི་ དེ་ལཱི་བུ་བྷྫོ་ཟེཡ་ཟབྲིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧབྷ་

གཥར་སྒྲོར་ཟདི་ཧང་རྒཥ་ཚེ་རིངབྷྫོ་གི་བུབྷྫོ་སྫོབྷ ་

/བུ་ནཱུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་ཕསྒང་

ལྫོཥ་ཨིདྷ།

ཐང་སྐྱེཥ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་རཥ་ཀྱི་དྷ་ཟུག (ཐཔེ) ཧ་

/བུབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཟགྲོ་ཕ་མིའི་རིགཥ་རཥ་

ལཱི་སྐྱེཥ་ཡདྷབྷ་ཐ་བུ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ།

བྷྫོའི་བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) ཁོང་

ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཕསྒང་དྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི།

བུབྷྫོ་ཡྫོགཥ།

/བུ་ནཱུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུའི་པྫོཛྷ་དྷང་ཧ་ལཱི་

གཉིཥ་ལཱི་ཧ་ལཱི་བུབྷྫོ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནུག

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཡ་བུ་དྷཐ་ཀྱིཥ་དྷ་སྟེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕརྟག་

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།
བུ་དྷཐ་དྲུང་ཟཙྫོ།

/བུ་ནཱུ་གྲུང་ཙྫོ/

ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་བུབྷྫོ་ཡྫོགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཐང་

བུབྷྫོ་ཅུང་།

/བུབྷ་ཅུ/

(མིང) (རྫོང) བུབྷྫོ་རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་

ཀུ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་བུབྷྫོ་ཅུང་ག་ཡ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་དྲུང་ཟཙྫོ།

ཕཙུགཥ་ཐ་ནུག

(ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་བུ་དྷཐ་དྲུང་ཟཙྫོ་གསུབྷ་འྫོཐ།
/བུ་ནཱུ་ཁེ་ཆོ/

(མིང) (རྫོང) བུབྷྫོ་ཆ་ཡྫོགཥ་

ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཆུང་

ཟབྲེར་ཕའི་དྷཐ་གཞིའི་སྐོཡ་རཥ་ སདྷ་ཕཅོཥ་

བུ་དྷཐ་བྷཁཥ་བྷཆོག

/བུབྷ་ཡྫོ/

བུ་བྷྫོ་ཐཡ་བྷ།

/བུ་བྷྫོ་ཐཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བུབྷྫོ་རྫོ་དྷ་

ཕཅུ་དྲུག་འདྷ་ཆཐ་ཚུ་ལཱི་སླླཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུ་

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཧ་ལཱི་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་དྷཐ་གཞི་སྐོཡ་རཥ་ སདྷ་

བྷྫོ་ཐཡ་བྷ་ངོ་རིཥ་ལུགཥ་ནའི་དུཥ་ཨིདྷ།

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་སྫོཕ་སྫོང་ཚུ་དྷང་བྷཁཥ་ན་

བུ་སཐ།
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/བུ་མེ/ (མིང) (རྫོང)

ཧའི་ཐང་ཧ་ལཱི་གཉིཥ་
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གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་བུ་སཐ་

བུ་གཞི།

བུཙ།

ལ་ཟདུག

གཉིཥ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

/བུཙ/

བུ་གཞི་བུ་སཐ།

ཏང་དྷང་བུཙ་ཐག་ན་ཅིག་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྫོཐ་ནུག

/བུ་ཙ་རྗུཥ/ (མིང) (རྫོང) བུ་ཐང་དེའི་བུ་

བུ་འཡ།

ཁོ་ཟདི་ངེ་གི་བུ་འཡ་ཨིདྷ།
བུ་ཡུག

དྷང་ལཱི་ ཧ་ལཱི་ཐང་ཕྱུ་གུ་ཆགཥ་ཥའི་གཟུགཥ་ཀྱི་

བུ་ཡཕ།

ཟཏྫོཕ་ནི་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) བྷངར་ཐང་

ཁོ་ཨིདྷ།

བུ་ཡཕཥ།

ཅིག (ཁ) བུ་ཙང་ལཱི་ལཱི་བྷངར་སྒོ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ན།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་བུ་ཙང་སྒོ་ལཱི་དྷཐ་གཞི་

བུ་ཡབྷ།

ཀེདྷ་ཥཡ་ཏྫོཕ་མི་ཟཏྫོཕ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/བུ་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) བུ་གཞི་ཚུའི་ཕརྒྱུཐ་

/བུ་ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ནའི་ཞཥ་རིགཥ། (ཁ) ཤེར་བུ་ཡབྷ།བུ་ཡབྷ་ཐབྷཡནྫོ་

/བུ་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཚུ། (ཐཔེ) ཁོ་གཉིཥ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་བུ་ཡབྷ་ཉོ་

ཡང་གི་ཧ་ལཱི་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཥྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ངེ་གི་
/བུ་རྫིན/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ལ་མི། (ཐཔེ)

/བུ་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང) བུའི་གྲཥ་རཥ་དྲག་

ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ལཱིའི་གྲཥ་རཥ་བུ་ཡཕ་ཟདི་

བྷྫོ་བྷཙདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་

བུ་རྫིན།

རླུང་ཟཚུཕཥ་ཐང་གཅིག་

ཡུག་གིཥ་ཟཕག་ཕཐཟ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བུ་ཙང་གི་དྷཐ་གཞི་

བུ་ཙཕ་སྦེ་གཥྫོ་གཥྫོཛྷ་ཨིདྷ།

/བུ་ཡུ/ (མིང) (རྫོང)

ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ཁཛྷ། (ཐཔེ) ར་ཁ་ལཱི་བུ་

ཆ་ལཥ་ཅིག (ཁ) བུ་ཙང་ལཱི་བྷངར་ཐང་ཧ་ལཱིའི་ཙང་

བུ་ཙཕ།

/བུ་འ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་གདྷཥབྷྫོ་ཐང་

འང་དྷ་རྨགན་ལཱི་ཧེ་བྷ་རཥ་འྫོཐ་མི་བུ་གཞི། (ཐཔེ)

/བུ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) བྷྫོའི་རིགཥ་ཀྱི་པྫོཛྷ་

/བུ་ཙང་རྒོ/

(མིང) (རྫོང) པབྷ་ཐང་

བུ་སཐ་ཚུ་ག་ཡ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཨིདྷ།

བུ་ཙང་སྒོ།

/བུ་གཞི་བུ་མེ/

ཧ་རྫོ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུ་གཞི་

གཞི་ཚུ་གི་རྒྱུཐ་ན། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ངེ་གི་བུ་ཙ་རྒྱུཐ་

བུ་ཙང༌།

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱིཥ་རཥ་

བྷཆེཐ་ནའི་ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ལཱི་བུ་གཞི་ལུ་

(མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་མིའིཧ་ལཱི་པྫོ་གི་རིགཥ། (ཐཔེ)

བུ་ཙ་རྒྱུཐ།

/བུ་གཞི/

དེཥ།

བུ་ཡབྷ་ཤིང༌།

བུ་

ཟདྲ།

རྫིན་གི་ལཱ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ།

བུ་ཡབྷ་ཤིང༌ན།

/བུ་ཡབྷ་ཤིང/ (མིང) (ཆོཥ)

གུདྷ་ཆ་ཐང་

/བུ་ཡབྷ་ཤིང་ན/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་བྷཙདྷ་གྱི་རྣབྷ་གྲངཥ།
(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་བུ་ཡབྷ་ཤིང་ན་ཟེཡ་འང་ཞུ་
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ཨིདྷ།

བུ་རཱི་སུ་རཱི།

/བུ་རཱི་སུ་རཱི/

བུང་ཕཀག

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་གཥར་ཎྫོག་

(ཁ) བུང་ཕཀག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྲུང་བྷཙྫོ་གིཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་བུ་རཱི་སུ་རཱི་ཟེཡ་བྫོ་སཕ་སྫོཐ་
བུ་རྫོདྷ།

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་བུང་ཕཀག་སྟེ་ཕཝག་ནི་མི་
ཟྫོང་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

/བུ་རྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་སྐྱེཐ་ཁཡ་

བུང་ཟགག

ཕསྐྱིཥ་ཕའི་རྒྱུ་ཐངོཥ། (ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་གིཥ་བུ་

ཕཟུབྷ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

འྫོཐ་མི། (ཁ) བུ་རྫོདྷ་ན་ལཱི་བུ་རྫོདྷ་ལུདྷ་མི་ཟེཡ་འང་

བུང་ཟགགཥ།

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བུ་རྫོདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཐངུར་དུཥ་ཙྫོཐ་
བུ་ཥྫོདྷ་རྒྱུག་རབྷ།

/བུ་ཥྫོཥདྷ་རྗུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོ་

བུང་ཟགབྷ།

/བུང་རྒབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཐབུགཥ་

གཎྫོང་ལུདྷ་བྷགྱོགཥ་ན་བྷགྱོགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

བུང་ཟགབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཕང་རྒྱུག་རྐྱཕ་ཐ་བུང་ཟགབྷ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་སདྷ་ཁང་དྷང་བུ་ཥྫོདྷ་རྒྱུག་རབྷ་ཕརྟག་

ནི་ཕཟུབྷ་བྷཥ།

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཥྫོང་ནུག

/བུང་རྒབྷ/

/བུ་ཀློཕ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རྩིགན་ཞ་ནི། (ཁ) བུང་

ཟགབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟདི་ལཱི་

གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཆོཥ་ཞུ་མི་ཐང་ཐཔེ་ཆ་ལ་མི། (ཁ) དེ་ལཱི་

ཕལ་སྟེ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ག་ཡ་བུང་ཟགབྷ་ནི་བྷཥ།

སྫོཕབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་བུ་སྫོཕ་ཚུ་

བུང་ཟགབྷཥ།

གིཥ་བབྷ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།
/བུང/ (མིང) (རྫོང)

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བུང་

བུང་ཟགགཥ་སྟེ་རབྷ་ཟགྱོ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

རབྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྩའི་དུང་ཅུང་ཅིག

བུང༌།

/བུང་རྒཟ/

ཟགག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བུང་ཟགགཥ་ཡི/ནུག (ཐཔེ)

བྷཙདྷ་དྷང་རཥ་ བྷངར་དྷང་དྷ་བུ་ཥྫོདྷ་ཟགྱོ་ཥའི་

བུ་སྫོཕ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐབུགཥ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁ་གྱེདྷ་ཟཛེགན་ཐ་བུང་ཟགག་ནི་

/བུ་རྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) བུ་རྫོདྷ་ཕཎཕ་ནི་

ཁཡ་སྫོཐ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

/བུང་རྒཟ/

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) བུང་ཟགག་

རྫོདྷ་གྱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་གདྷང་ནི་ཟདུག
བུ་རྫོདྷ་ན།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐབུགཥ་གཎྫོང་ལུདྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཀག་ཕཝག་ནི།

ཎྫོ་མེཐ་ནའི་ཁཡ་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་གོཛྷ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་
ནུག

/བུང་ཀཟ/

/བུང་རྒབྷ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བུང་

ཟགབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བུང་ཟགབྷཥ་ཡི/ནུག

ཕྱི་རཥ་གློཛྷ་དྷང་དྷ་སྫོག་

བུང་ཟགབྷ་སི་སི།

རླུང་ལུདྷ་ནི་ཐང་ རྫོག་དྷང་དྷ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་

/བུང་རྒབྷ་སི་སི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབུགཥ་ཆཐ་ཥག་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་

ཐབུགཥ་རངཥ་གཎང་ནི་ཅིག (ཁ) བུང་ལཱི་ཐབུགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ་ཟདི་དྷང་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གློཛྷ་གི་དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་

བུང་ཟགབྷ་སི་སི་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

ན་ཅིདྷ་བུང་གཎྫོང་ལུདྷ་ལཱི་ལཱ་ཁག་ཕཎངབྷ་ཨིདྷ།

/བུང་རྒབྷ་སི་སི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)
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ཙིགན་ཞ་སི་སི་ཟེཡ་
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ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་དྷ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཡ་

སུཕ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) སྒོ་སྒྲིག་ག་ཡ་ཕཅཐ་ཕཝག་སྟེ་

བུང་ཆཐ།

བུང་གསུཕ།

བུང་ཟགབྷ་སི་སི་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

བུང་སུཕ་ཐྫོ།

/བུང་ཆེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐབུགཥ་

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) བུང་ཆཐ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བུང་གསུཕ་ནི། (ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་བྷར་ཆ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) དུ་ན་ཁོག་ཁོ་གི་ཁང་མིག་དྷང་

གིཥ་སྤུཕཥ་ཏེ་ར་ཕ་ཅིདྷ་བུང་གསུཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་བུང་ཆཐ་དེ་ཤི་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
བུང་གཎང༌།

འྫོཐ།

/བུང་ཎང/ (བ) (ཐ/བྷ/སྐུར) (རྫོང) གཟུགཥ་

བུང་ཕསུཕཥ།

ཀྱི་གློཛྷ་དྷང་དྷ་རཥ་ཐབུགཥ་ཕྱི་ཁཡ་གཎང་ནི། (ཁ)

ནུག

ཁག་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

བུངཥ།

/བུང་ཎང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བུང་གཎང་

བུངཥ་ཙཐ།

རདྷ་གྱི་ཁང་མིག་དྷང་བུང་ཕཎང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཛུར་
/བུང་ཐེདྷ/ (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཁཡ་རཥ་རླུང་གློཛྷ་གི་དྷང་དྷ་ལུདྷ་ནི། (ཁ) བུང་

ལུ་ལ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཕྱི་

བུངཥ་ཙྫོང་།

བུང་ལུདྷ།

/བུང་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/བུང་ལུདྷ/ (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བུང་སུཕ།

/བུང་སུཕ/

/བུང་ཙྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོང་རུ་རུ་གཉིཥ་

ཟབྲེར་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སིར་ཙྫོང་མེདྷ་
ནཡ་བུངཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཨིདྷ།
བུངཥ་གཥཐ།

/བུང་སེ/

(མིང) (རྫོང) སྟཕཥ་ཅིག་

ཁཡ་ལུ་ལ་སྦེ་གཥཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཕཅུ་ཐགུ་

བུང་

ནའི་དྷང་བུངཥ་གཥཐ་ཀྱི་བ་ཕ་ལུ་ལ་བྱུང་ནུག

ཟཐེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུང་ལུདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་ཕྱི་
ཁཡ་གཎང་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) བྷང་ཉུང་གི་ཙཐ་

གཉིཥ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ ལུ་ལ་སྟཕཥ་ཅིག་ཁཡ་སྦེ་ཙྫོང་

ཧ་ལཱི་ཅིག་གིཥ་བུང་ཟཐེདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྒང་ཕུ་
བུང་ཕ།

/བུང་ཚེ/

གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཁུཡ་ཆ་བུངཥ་ཙཐ་

ཟཐེདྷ་ལཱི་ཐབུགཥ་ཟཐེདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) བུངཥ་ཙཐ་ཐང་ཟདྲ།

/བུང/

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཟཕཐདྷ་བུངཥ་སྫོབྷ་ཟདུག

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བུང་ཕཎང་ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་དྲི་ཕ་དྲིཥ་

བུང་ཟཐེདྷ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བུང་སུཕ་

དྷཐན་ཟདི་བུང་ཕསུཕཥ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕཀར་

ཚུ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་བུང་གཎང་ནི་ལཱི་ལཱ་

དེཥ།

/བུང་སུཕ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུང་ཕསུཕཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ)

བུང་གཎང་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་འྫོཐ་མི་

བུང་ཕཎང༌།

(བ) (བྷ) (རྫོང) བུང་སུཕ་ཐང་

/བུང་སུཕ/

བུཐ།

/བུཥ/ (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཥཡ་

རཥ་ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟཚག་ནི། (ཁ) བུཐ་

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཐབུགཥ་གཎྫོང་

ནི/ཐྫོ/ཡི/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཨེ་པཱར་ག་ཡ་

ལུདྷ་ཟཕཐ་ཥའི་དུང་ཅུང་ཕསུཕ་ནི། (ཐཔེ) བུང་

ཥ་ཁཡ་བུཐ་ཥྫོ་ནུག
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བུཐ་མེཐ།

/བུཥ༌མེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟགྲོ་ཕ་མི་

བྷྫོའི་

བུདྷ་ཙཕ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ན།

རིགཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་བུཐ་མེཐ་ཀྱི་ལཱིཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་རཱིང་ པྫོ་
རྒྱ་ཕ་དྲག་ནཥ།

བུཐ་མེཐ་ཐཡ་བྷ།

/བུཥ་མེ་ཐཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

དྷ་ཙྫོཐ་གཝྫོདྷབྷ།

བུཐ་མེཐ་ཟཐྫོཐ་ལྡདྷ།

(གཥཡ) བུ་རྫོདྷ་གྱི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཕསྡུ་ལུདྷ་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཐངུར་ཁང་རཥ་བུདྷ་ཙཕ་

བུབྷྫོ་རྫོ་

ཕསྡུ་ལུདྷ་ན་ཅིག་ཟྫོང་ནུག
བུདྷ་ཟཛིདྷ།

/བུཥ་དུ/

ཁང་དྷང་རཥ་ཕསྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཞུཛྷ་ཐ་བུདྷ་ཟཛིདྷ་ཡིག་

(མིང) (རྫོང) མེ་ཟཕཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཆ་ཕཞྫོ་ཐགོན་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ལཱི་རྒྱུ་སྤག་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ་

བུདྷ་ཡིག

ཁ་གིཥ་ཟཕུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་བུཐ་དུང་
ཅིག་ལྷྫོངཥ་ཕཝག་ནུག
བུཐ་ཤིང༌།

/བུཥ་ཤིང/ (མིང) (ཆོཥ)

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཤིང་།
བུཐ་ཥག་ཥ།

བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཟབྲི་ཐགོ།
བུདྷ་ལྷག

ཤི་ཀི་གཅིག་འང་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཧ་ལཱི་ཟདི་སྟེང་སྒོ་རཥ་བུཐ་ཥག་ཥ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

བུདྷ།

/བུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བུ་རྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

གི་བྷཙདྷ།
བུདྷ་སྐྱེཐ།

བུཕཥ།

(མིང) (ལུགཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་

/བུཥདྷ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ)

བུདྷ་ཐག

/བུཥདྷ་ཐཟ/

པྫོ་རྒྱ་ཚུའི་གོ་ཆ་ཙང་ཅིག་ཕཙེབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ནང་
ཏགཥ་ཀྱི་བང་ཏགཥ་གསུབྷ་ཐང་། ལ་ཏགཥ་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་བང་ཏགཥ་གཉིཥ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
བྷྫོ་གིཥ་ཏགཥ་ཡཥ་བུཕཥ་ཅིག་ཉོ་ནུག
བུབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐངུར་ཥྫོགཥ་

/བུཥདྷ་ར/ (མིང) (ཆོཥ)

/བུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བུབྷ་ནའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

བུབྷ་ཁེཕཥ།

ཕསྐྱི་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རྫོག་ཕཎཕ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
བུདྷ་ཕཐག

/བུཕ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཆ་ཙང་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་བང་ཏགཥ་ཅིག (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་

ན་བུ་རྫོདྷ་ལུདྷབྷ་ཐ་ཕསྐྱི་ཙཕ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་
ཐགོ་མི་ཅིག

ཕསྐྱིཥ་

ལྷག་བྷ། (ཐཔེ) སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཞུ་འྫོཐ་མི་ཟདི་བུདྷ་ལྷག་

ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟཚག་ཆོག་ཆོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
/བུ་རཟ/

/བུཥདྷ་ལྷཟ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

འྫོཐ་ནའི་ཐངུར་ཥྫོགཥ་ཕཎཕ་བྷ་ཙཡ་འྫོཐ་ནའི་

བྷཏྫོ་ཥཡ་རཥ་

བུདྡྷ།

/བུཥདྷ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) བུདྷ་ཟཛིདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུ་རྫོདྷ་ལུདྷ་ནའི་སྐཕཥ་བུདྷ་ཡིག་

མེ་ཟཕུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/བུཥ་ཥ་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/བུཥདྷ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) སྐྱིདྷ་

ཟགྲུར་སྫོཐ་ལུདྷ་སྐཕཥ་ཀྱི་གདྷ་ཡིག (ཐཔེ) ཐངུར་

/བུཥ་མེ་རྫོཥ་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཆགཥ་ན་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ།
བུཐ་དུང།

/བུཥདྷ་ཙཕ་རྡུ་ལུདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཟདྲ།

ཐངུར་ཥྫོགཥ་

བུབྷ་གོཥ།

ཕསྐྱིདྷ་ཟགྲུར་གཎང་མི།

/བུབྷ་ཁེཕ/

(མིང) (ཆོཥ) བུབྷ་གོཥ་ཐང་

/བུབྷ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གོཥ་ཆེདྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བུབྷ་ནའི་ཨོར་
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ལྐོག་གུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱངཥ་མི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

གྲགཥ་ལཱི་བུབྷ་ཏང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་གོ་ར་ རྒྱུ་ཕར་

གོཥ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕུར་དེཥ།

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་བུབྷ་ཏང་ཐབྷཡ་ཁྲ་ཟདི་

གིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་ གསེཡ་ཀྱི་བུབྷ་ན་ཆ་གཅིག་བུབྷ་
བུབྷ་རྒྱདྷ།

/བུབྷ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨ་ བའི་བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ།
བུབྷ་ཆུ།

ཐང་ཐེཡབྷ་རཥ་ཁྲ་ཐབྷཡནྫོ་བྷང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟཏག་

བུབྷ་ནའི་ཁ་རྒྱདྷ་

དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
བུབྷ་ཐཡ།

/བུབྷ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) དྲི་ཕཞང་ཐང་ག་བུཡ་

ནའི་བུབྷ་ཐཡ་ཟདི་ཐཡ་གཥཡནྫོ་ཅིག་ཕཎགཥ་ཐགོ་

ཆུ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཁྲུཥ་གཥྫོར་གདྷང་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ནཥ།

བུབྷ་ནའི་དྷང་བུབྷ་ཆུ་བླུགཥ་དེཥ།

བུབྷ་གཐདྷ།

/བུབྷ་ཏེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) བུབྷ་ན་དྷང་ལཱི་

བུབྷ་ན།

གཏེཡ་ལཱི་ཀླུའི་བུབྷ་གཏེཡ་ཐང་། གའང་བུབྷ། ཥ་

ནའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ དྷང་དྷ་ཁྲུཥ་ཆུ་ཕཀང་ཕཝག་ཥ་

/བུབྷ་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་བྷ་

ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་བུབྷ་ན། ཐངུར་གྱི་བུབྷ་ན།

ཕཏུཕ་ནའི་ཆ་ལྡདྷ་ནའི་ཕྫོགཥ།

དུང་གི་བུབྷ་ན། ཞངཥ་ཀྱི་བུབྷ་ན་ཟེཡ་རིགཥ་བྷ་

(ཁ) བུབྷ་ན་གང་ཕའི་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལྡྫོག་ཕྫོགཥ།

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་གལབྷ་དྷང་ལཱི་

(ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་གི་སྐཕཥ་ལཱི་གཐྫོང་བུབྷ་

གསེཡ་གྱི་བུབྷ་ན་ཆ་གཅིག་ཟདུག

སྟྫོང་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཕསྒོཡ་མི་ཕཏུཕ།

བུབྷ་ནའི་ཁ་རྒྱདྷ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་ཐིབྷ་

/བུབྷ་པི་ཁ་རྒེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཆཕ་

སྒྲོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བུབྷ་ནའི་ཁ་དྷང་རཥ་བྷཡ་ རྒྱུ་རྨ་

ཕུག་རཥ་ ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ ༢༦༧ དེ་ཅིག་གི་ཥ་

བའི་སྒྲོ་ཐང་རྩ་ཀུ་ལ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆཥ་

ཁཡ་ ཀྲོང་གཥཡ་ཐང་བྷྫོང་སྒཡ་རྫོང་ཁག་གི་ཕཡ་དྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་བུབྷ་ནའི་ཁ་རྒྱདྷ་ཟཇཟ་ཆི་

འྫོཐ་ནའི་ཐབུཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཅིག (ཐཔེ)

ཆི་ཅིག་ཟདུག

བུབྷ་ཏང་ལཱི་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
/བུབྷ་ཏ་རྨ་ ཁྲ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་།

ཎྫོ་རིར་རི་གུ་ཨོར་ལྐོག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཥཡ་བུབྷ་གཏེཡ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག

བུབྷ་ཏང་ཐབྷཡ་ཁྲ།

/བུབྷ་ན/

ཐངུར། ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ ཐབྱིཕཥ་གོང་

ཆུ་བུབྷ་གཏེཡ་ཟེཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) བབྷ་ཕཞུགཥ་

/བུབྷ་ཏང/

(མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་བུབྷ་

གཐདྷ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷ་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་དེ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག (ཁ) བུབྷ་

བུབྷ་ཏང༌།

/བུབྷ་རྡེདྷ/

ནའི་ཟྫོག་ལཱི་ཟཐིང་ནིའི་གཐདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷ་

གཏེཡ་རཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་བླུགཥ་ཏེ་ཡཕ་གདྷཥ་

བུབྷ་སྟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་ཆཥ་བུབྷ་

ནའི་སྐེ་ལཱི་ཐཀྱི་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་སང་སྟེ་བུབྷ་ནའི་དྷང་བླུགཥ་འྫོཐ་ནའི་

བུབྷ་གཏེཡ།

/བུབྷ་ཐཟ/

བུབྷ་ཐཕང་།

(མིང) (རྫོང) འྫོངཥ་

/བུབྷ་ཐཕང/

(མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་ཕཞི་གི་

དྷང་གསེཥ་རཥ་གཅིག (ཁ) ཐཕང་ཕཞི་ཚུ་འང་
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༡. བུབྷ་ཐཕང་། ༢. གཥང་ཐཕང་། ༣. ཤེཥ་ཡཕ་

ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་ ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་

བབྷ་གིཥ་བུབྷ་ཐཕང་གདྷང་ནི་རཥ་རིབྷ་ཅིག་

ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་ཕཥབྷ་འཥ་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་གི་སྡེ་ཟགོ་

ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཐཕང་། ༤. ཚིག་ཐཕང་། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་
ཟདུག

བུབྷ་རཥ།

/བུབྷ་རྫེ/

གྱི་སྐཕཥ་ཀྱི་རྫོ་ཙྭ་ཕ་ཐང་སདྷ་ན་བྷཁཥ་ན་ཅིག་

ཐང་ན་ཕཙུགཥ་མིའི་ཥཐ་མི་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་

(མིང) (རྫོང) བུབྷ་ཆུའི་དྷང་བླུག་

རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥཐ་མི་ཕདུདྷ་ཚུ་འང་ ༡. མི་ས་

ནི་གི་དྲི་ཕཞང་ག་བུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུབྷ་ཆུ་

གཥར་སྣང་། ༢. ས་ལ་ཕཞེཡ། ༣. བཻ་ཡྫོ་མ་དྷ།

དྷང་བུབྷ་རཥ་ཙངབྷ་སྦེ་བླུགཥ་ཐགོ
བུབྷ་གཟུགཥ།

༤. རྒྱར་ཕ་བྷཆོག་ཐབངཥ། ༥. ཟཁོདྷ་ཀླུའི་

/བུབྷ་གཟུ/ (མིང) (རྫོང) བུབྷ་ནའི་ཕཞྫོ་

ཐཕང་ནྫོ། ༦. རྨ་ རིདྷ་ཆེདྷ་བྷཆོག ༧. གམང་

ཐབྱིཕཥ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་རྩ་ཕཡ་བུབྷ་གཟུགཥ་

ལུགཥ་གྲུཕ།

ཟདྲ་ཕའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག
བུཡ་ཤིང༌།
བུར་ཆུ།

/བུཡ་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ)

བེ་ར་ཕ།

བུ་ཡབྷ་ཤིང་ཐང་ཟདྲ།

ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཕསྲེ་ནའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) སྲུ་ཇ་དྷང་བུར་ཆུ་བླུགཥ་ན་

དྷངཥ་ན་གཡུཥ་དྷྫོཡ་ཕ་བེ་ར་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་བྷཥ།

ཅིདྷ་ཞིདྷབྷ།

བེ་ར་ཥ།

/བུཥ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང་

བེ་ར་ཎབྷ་ཁུ།

ཇ་ཏང་དྷང་བུར་ཎྫོག་བླུགཥ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་

འྫོཐ་ནའི་ཞ་ནིའི་ཎབྷ་ཁུའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) བེ་ར་

ཟབྲཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་། ནགཥ་

ཎབྷ་ཁུ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁཡ་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

ཀོ་ས་ཀྲག དྷང་རཥ་ཐཀཡནྫོ་བྷངཡ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

བེཐ།

ནའི་ཁཡ་ ཁུ་ཕ་ཧུབྷ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/བེ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཡར་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) བེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ངེའི་ལྷབྷ་

བེ་ཎ་ཟདི་རྫོག་བྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་འང་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

བེཐ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

(མིང) (ལུགཥ) ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་

བེདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ནུཡབུ་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག
བཻ་ཡྫོ་མ་དྷ།

/བེ་ར་ཎང་ཁུ/

ལུཕ་ཆ་སྫོབྷ་ ཁ་བྷཐྫོག་སེཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་

/བེ་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་དྲྫོཐ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་

/བེདྷ་སྒྲུ་ཡ་འ/

(མིང) (རྫོང) རྩི་ཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཟྫོང་ཡི།

ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་ཕྱེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

བཻ་ཌཱུརྱ།

/བེ་ར་ཥ/

(ཐཔེ) སྒྲིང་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བེ་ར་ཥ་ཉོ་ཟཕག་

ཕྱེ་ཕསྣཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་སདྷ་རཥ་

བེ་ཎ།

(མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་

འྫོཐ་ནའི་དྷྫོཡ་གྱི་རིགཥ་སྤུ་ཁ་རྒྱ་སྨུག་སེཡ་ཏང་ཏ་

/བུཥ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) བུར་ཎྫོག་ཐང་ཆུ་ས་

བུར་ཎྫོག

/བེ་ར་ཕ/

/བེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཐནཟ་རྟགཥ་རིངབྷྫོ་ཀྱི་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐནཟ་རྟགཥ་བེདྷ་ཅིག་

/བེའེ་ཡྫོ་མ་དྷ/ (མིང) (ལུགཥ) དུཥ་ཡཕཥ་

ཕཎགཥ་ནི་ཟདུག
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(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་མེཐ་མི་རྫོ་ཐང་

/བེབྷ་ནྫོ/

ནདྨ་ཆོཥ་ཕརྩེགཥ་གུ་ཕཀར་ཕའི་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཐང་
རྫོ་ཚུ་བེབྷ་ནྫོ་ཨིདྷ།
བེབྷ་རིག

/བེབྷ་རི/

ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་
ཕྫོག་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་ཕཀར་ཏེ་རྐྱཕ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཐང་རྣབྷ་

/ཕྫོཟྫོ/ ༢.

ཤེཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
བེབྷ་རིག་གཉིཥ།
ཐང་ཟདྲ།

བེབྷ་ཤེཥ།
བེའུ།
བེཡ།

/བེའུ/
/བེཡ/

བེཡ་ཀ།

/རྫོ/

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) ཤིང་རྩ་ཕ་རཥ་ཡ་ཕྫོག་འཡ་
ཥྫོ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) བེབྷ་རིག་ཐང་ཟདྲ།

ཕྫོག་ཁེཕཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོའུ་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

/བེ་ཅ/

ཎ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྫོག་གི་ལག་ལཱི་ཕྫོག་ཁེཕཥ་ཕཀར་

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ ་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕྫོག་གཐདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྫོཐ་དྷང་

ཅིག (ཐཔེ) ཕྫོག་བྷ་ཕཀར་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ཕྫོག་གཐདྷ་

ཕྱི་ཁཡ་ཕཀོ་ནི་ཐང་བླུག་ནི (ཁ) ཟཕྫོ་

ཕཀར་ཐགོ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་
ཕྫོ་དྷི།

/ཕྫོ་དིའི/ (མིང) (ལུགཥ)

ཕྫོ་དྷི་ཥ་ཏྭ།

ཕྫོང༌།

སདྷ་གྱི་རཥ་སྫོཡ་ཅིག་སྦེ་འང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་
ཨིདྷ། (ཁ) ཕཅང་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྫོང་དྷག་ཐང་ཕྫོང་

བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་

ཐབྷཡ་ཟེཡ་ལྷབྷ་ན་གཉིཥ་འྫོཐ། ཟདི་ལཱི་ཕམདྷ་

གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཞི་ཕ་ཟཙྫོའི་

དུག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་

བྷཙདྷ། (ཁ) བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་གསུབྷ་ཟདི་ ༡.

པཡ་ཕྫོང་ལུ་ལ་སྐྱེ་སྟེ་ཟདུག

ཨྫོདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ། ༢. བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཞི་ཕ་

ཕྫོང་ཀུ།

ཟཙྫོའི་བྷཙདྷ། ༣. ཆོཥ་རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ།
ཕྫོག

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥའི་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཡ་ཎྫོ་དུག་སྦེ་ཆ་ཕཝགན་ཨིདྷ་རཱིང་

/ཕྫོ་དིའི་ཥ་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (ལུགཥ) བང་ཆུཕ་

/ཕྫོ་དིའི་ཥ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (ལུགཥ)

/ཕྫོང/ (མིང) (རྫོང)

ཟཁདྷ་ན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཐང་། མེ་ཎྫོག་སྫོདྷབྷ་སྦེ་ལཡ་

བང་ཆུཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཕྫོ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཕྫོག་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་ཕའི་ཨེདྷ་ཎ་

ཟདེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ག་ཡ་ཟཕྫོ་ཐ་ནུག

/ཕྫོ་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཕྫོག་གི་ལག་རཥ་ཕཀར་ཕའི་ཨེདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཟཆབྷ་གོ་གི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཅིག

/བེཡ་ཀ/

བེཡ་ལྕག
ཟཕྫོ།

/བེབྷ་ཤེ/

ཟཕར་ཏེ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གྱང་ཕྫོག་

(མིང) (ཆོཥ) བེབྷ་རིག་

/བེབྷ་རི་རྙི/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཞི་གཅིག་རཥ་

/ཕྫོང་ཀུ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྟ་རཥ་ཆུང་

སུ་ཅིག་ཐང་རྣབྷ་ཅོ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་རྟ་དྲེར་གྱི་པ།

/ཕྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་ཕྫོང་ཀུ་ཅིག་ཕཐཟ་ཟྫོང་དེཥ།
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/ཕྫོང་ཀེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོང་ཀུ་གིཥ་རྐྱཕ་

ཕྫོཐ་ཁ་ཕ་ཅདྷ།

ནའི་སྐཐ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཧན་གི་རྟ་ཡ་དྷང་རཥ་

ནཡ་ཟྫོང་ནུག

ཕྫོང་ཀུའི་སྐཐ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སདྷ་

ཕྫོཐ་གངཥ་ཅདྷ་ལྗོངཥ།

ཎྫོང་ཎྫོ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཟགྱོ་ཏངཥ།
ཕྫོང་ཕྲུག
ཕྫོང་བུ།

/ཕྫོང་བུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕྫོང་བྷཇེ།

ལྗོངཥ་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

/ཕྫོང་སྒྲོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོང་ཀུ་གི་རབྷ་

/ཕྫོང་ཁྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཕྫོང་རྗེ/

ཕྫོཐ་གོ།

ཕྫོང་ཀུ་གི་ཕྱུག་གུ།

ཕྫོང་ཀུ་ཐང་ཟདྲ།

ཕྫོཐ་སྒྲ།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོང་ཀུ་པྫོའི་བྷཙདྷ་བྷ།

སཡ་ཏེ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཐང་། སེབྷཥ་ཙྫོཡ་གྱི་བྱེཐ་

/ཕྫོང་ལྷཕ/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་

རཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རྣབྷ་ཐབྱེ་
ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཐཕའི་ཧ་ལཱི། ཀྱེ་

བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། ཧ་ཁའི་ཁབྷཥ་རྫོག་ནཥ། (ཐཔེ)

རཥ་ཕྫོང་ལྷཕཥ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཕྫོཐ་སྒྲ་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་དེཥ།

/ཕྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་བང་ཕྫོགཥ་ཁ་

ཕྫོཐ་ཆཥ།

ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཡུར་ལྗོངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་

ཕྫོཐ་ལྗོངཥ།

/ཕྫོཥ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་སཕ་

ཁ་རྐྱཕ་ཤེཥ་ནཥ།

/ཕྫོཥ་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདུག

ཕྫོཐ་ན།

ཕྫོཐ་མི།

/ཕྫོཥ

་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་སྐཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕྫོཐ་མི་ཚུ་གི་རབྷ་

(ཐཔེ) ཕྫོཐ་ལྗོངཥ་ཀྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཐཔེ) ཕྫོཐ་སྐཐ་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་
ཕྫོཐ་ཁ།

/ཕྫོཥ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར།

ཚུ་ཕྫོཐ་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

ལ་ཟདུག

/ཕྫོདྷ་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) གང་ཞག་བྷཆོག་ཐབྷདྷ་

ཟབྲིང་གསུབྷ་ཟཕྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་མིང་གི་ཏྫོག་བྷཡ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་ཆཕ་གཥང་དྷང་

ཕྫོཐ་སྐཐ།

ཕྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་གྱོདྷ་

ཕལར་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕལརཛྷ་ཐ་ཧ་ཛྷ་ཟཏྫོདྷ་ནི་མེཐ་ནཡ་ལྷཕཥ་ཕཟུབྷ་

ཕྫོཐ།

/ཕྫོཥ་གོ/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ) ཕྫོཐ་མི་ཚུ་ཕྫོཐ་གོ་གྱོདྷ་ཏེ་ཁྲོབྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྷཇེ་ཟདི་ཕྫོང་བྷཇེ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཕྫོང་ལྷཕཥ།

/ཕྫོཥ་གང་ཅེདྷ་རྗོང/ (མིང) (རྫོང)

ཕྫོཐ་ཀྱི་མིང་གཝདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཕྫོཐ་གངཥ་ཅདྷ་

ཝཕཥ་ཁྲ་ཕྫོང་སྐཐ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།
ཕྫོང་ཟགྲོཥ།

ཕྫོཐ་ཀྱི་

མིང་གཝདྷ། (ཐཔེ) ཕྫོཐ་ཁ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཚུ་ཙྫོང་རྐྱཕ་

ཕྫོང་སྐཐ་ཤུགཥ་སྦེ་གོཛྷ་བྷཥ།
/ཕྫོང་ཀེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/ཕྫོཥ་ཁ་ཛྷ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོ་གིཥ་ཕྫོཐ་

/ཕྫོཥ་ན/
/ཕྫོཥ་མི/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་མི་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ལྗོངཥ་ཀྱི་མི། (ཐཔེ)

ཕྫོཐ་མི་ཐག་ན་ཅིག་ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་སྫོཐ་ནུག
ཕྫོཐ་ཐབྷག

/ཕྫོཥ་རྨཟ/

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཀྱི་ཐབྷག་སྡེ།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕྫོཐ་ཐབྷག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕཐ་བྷཐཟ་
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རྐྱཕ་ཐགོན་བྱུང་ནུག
ཕྫོཐ་ཚེབྷ།

/ཕྫོཥ་ཚེབྷ/

ཆུང་ཀུ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཙྫོཐབྷ་སྦེ་

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ནའི་ལཱིགཥ་

ཕམྫོ་ཕཞཟ་ཕཏུཕ་ནའི་སདྷབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག། (ཐཔེ)

སྫོར་སྦེ་ཕཙེབྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཚེབྷ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཕྫོཐ་སདྷབྷ་པཐ་ཙི་གཅིག་ཉོ་

(ཐཔེ) ཙྫོབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕྫོཐ་ཚེབྷ་འང་རྐྱཕ་ཤེཥ་ནཥ།

ཕྫོཐ་གཝཥ།

/ཕྫོཥ་གཞེ/

ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་

རྐྱཕ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་ཟཆབྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ)
/ཕྫོཥ་ཞྫོང/

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

/ཕྫོཥ་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕྫོཐ་ཡུར

ཟདུག

ཐུ་མི་ཥམྦྷྫོ་ཉ་གིཥ་རྒྱ་

/ཕྫོཥ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གཡུཥ་སྒོ་ཐག་ན་ཅིག་དྷང་ཕྫོདྷ་གྱི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི་
ཕྫོདྷ་སྐོཡ།

གཡ་དྷ་ག་ཡའི་ཡི་གུ་རཥ་ཐཔེ་ཕལ་སྟེ་ ཕཞྫོ་འྫོཐ་
ནའི་ཡི་གུ།

/ཕྫོཥབྷྫོ/ (མིང་) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཀྱི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་ལཱི་

ཕྫོདྷ།

/ཕྫོཥ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་

ཕྫོཐ་ཡིག

ཕྫོཐབྷྫོ།

སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཟླ་ཏྫོ།

ཕྫོཐ་མི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སླླཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྫོཐབྷྫོ་ཐག་ན་ཅིག་བྫོ་སཕ་

ནའི་གོ་རའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕྫོཐ་ཞྫོང་ལུ་ལ་
ཕྫོཐ་ཟླ།

/ཕྫོཥན/ (མིང) (རྫོང)

ཕྫོཐན་ཚུ་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཕྫོཐ་ནའི་པྫོ་རྒྱ་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ཕྫོཐ་གཝཥ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཕྫོཐ་ཞྫོང༌།

ཕྫོཐན།

/ཕྫོཥདྷ་ཀོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྐོཡ་ཡ་གའྫོདྷ་

སྐོཡ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕྫོདྷ་སྐོཡ་སྦེ་
སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ)

ཕྫོཐ་ཡུར་ཟདི་ཟབྲུག་གི་བང་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་འྫོཐན་

ཕྫོདྷ་གྱི་ཐེག་ན་རིབྷ་ཐགུ

ཕྫོཐ་རིགཥ།

ཐགུ། (ཁ) ཕྫོདྷ་གྱི་ཐེག་ན་རིབྷ་ཐགུ་དེ་འང་ ༡.

ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ཏཡ་ན་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནིའི་རབྷ་རིབྷ་ན་

/ཕྫོཥ་རིའི/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཡུར་གྱི་མི་

རིགཥ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་ལཱི་ཕྫོཐ་རིགཥ་ལུ་ལ་གཞིཥ་

ཕྱྭ་གཤེདྷ།༢. སྣང་གཤེདྷ།༣. ཟཕྲུར་གཤེདྷ།༤. སྲིཐ་

ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག
ཕྫོཐ་ལཱིགཥ།

གཤེདྷ་ལཱི་རྒྱུའི་ཐེག་ན་ཕཞི།༥. ཐགེ་ཕསྙེདྷ། ༦.

/ཕྫོཥ་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཡུར་གྱི་

དྲང་སྫོང།༧. ཧ་ཐཀཡ།༨. ཡེ་གཤེདྷ་ལཱི་ཟབྲཥ་བུའི་

རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་

ཐེག་ན་ཕཞི།༩. ཁྱཐ་ནཡ་ཆེདྷ་ནྫོའི་ཐེག་ན་གཅིག་

གིཥ་ཕྫོཐ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཕྫོཐ་སདྷབྷ།

/ཕྫོཥདྷ་གི་ཐེ་ན་རིབྷ་རྒུ/ (མིང)

ཕརྩིཥ་ཏེ་ཐེག་ན་ཐགུ།

/ཕྫོཥ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷའི་ཕཞྫོ་

ཕྫོདྷ་ཆོཥ།

རྣབྷ་བྱུ་རིར་རི་སྦེ་ཐུང་སུ་ཅིག་ཐང་། དྷང་རཥ་ཥྫོདྷ་

/ཕྫོཥདྷ་ཆོཥ། (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ཆོཥ་བྷ་

ཐཡ་ཕའི་ཧེ་བྷ་ སྟྫོདྷ་ན་གཤེདྷ་ཡཕ་མི་ཕྫོ་རཥ་
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ཕརྒྱུཐ་དེ་ཐཡ་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) ཕྫོདྷ་

བ།

གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་ཕྫོདྷ་

རིགཥ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཁ་རཥ་བ་ཅིག་ཟཕུཡ་ཟགྱོ་

ཆོཥ་ལཱི་ཕྫོདྷ་ཐཀཡ་ཐང་ཕྫོདྷ་དྷག་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་

གལྫོགན་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཟཕུཡ་ཚུགཥ་ནའི་

ཆོཥ་ཐཡ་ཏེ་ཟདུག
ཕྫོདྷ་སྟྫོདྷ།

/བ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

དེཥ།

/ཕྫོཥདྷ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་

/བ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་འྫོཐ་ཥ་

ཕསྟདྷ་ན་ཟཛིདྷ་མི་གཤེདྷ་ཡཕ་མི་ཕྫོ།

རཥ་ཕཅུ་ནའི་མིང། (ཁ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་དེ་

ཟཇུག་མི། (ཐཔེ) ཕྫོདྷ་ནྫོ་ཚུ་ཕྫོདྷ་གཥྫོར་ཟཕཐ་དེཥ།

༥. ཟབྲུག ༦. སྦྲུར། ༧. རྟ། ༨. ལཱིག ༩. སྤྲེར།

ཕྫོདྷ་ནྫོ།

/ཕྫོཥབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ལཱི་རྗེཥ་སུ་

ཕྫོདྷ་ལཱིགཥ།

/ཕྫོཥདྷ་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང)

འང་ ༡. བྱི་ཕ། ༢. གླང་། ༣. སྟག ༤. འྫོཥ།

ཕྫོདྷ་ཆོཥ་ལཱི་

༡༠. བ། ༡༡ས ཁྱི། ༡༢. པག་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཐཡ་ཕའི་རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཟདི་རྫོ་རྟགཥ་བ་ཨིདྷ།

གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཕྫོདྷ་ལཱིགཥ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཟདུག
ཕྫོདྷ་ལྷ།

/ཕྫོཥདྷ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང)

བ་ཀ་ར་པིང་ཀ།

ཕྫོདྷ་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་

ནའི་བྱིའུ་ཅུང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་ཀ་ར་པིང་ཀ་

དྷང་གི་མི་ཚུ་ཕྫོདྷ་ལྷ་གཥྫོར་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

གི་སྐཐ་ཟདི་སདྷ་ཡ་སདྷ་བྷཥ།

/ཕྫོའུ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) སྒོཡ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

བ་སྐཐ་བྱི་སྐཐ། /བ་ཀེ་བྱི་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཐང་བྱི་

ཕ་གི་ཕྱུག་གུ། (ཐཔེ) ཕ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་གིཥ་ཕྫོའུ་

ཅུང་གི་སྐཐ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་བ་སྐཐ་བྱི་

ཅུང་ཅིག་ཟཙཡ་ནུག
ཕྫོཡ་སྟྫོཡ།

སྐཐ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག

/ཕྫོཟྫོ་ཎྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབང་སྟྫོཡ་ཐང་ཟདྲ།

བ་སྐོདྷ།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ལུ་ལ་ཕྫོཡ་སྟྫོཡ་ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག

ཕྫོར།

/ཕྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕྫོར་ཚིགཥ།

བ་སྐྱག

ཕྫོར་ཚིགཥ་ཐང་ཟདྲ།

/བ་ཀོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཕྫོཥ་ཚིའི/ (མིང) (ཆོཥ) ངཡ་གཐྫོང་ཐང་

བ་གཟུང་ནིའི་ཧིང་།

/བ་ཅཟ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་གི་ཧ་ཕ།

བ་སྐྱིཕཥ།

/བ་ཀིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ཐང་བྱི་ཅུང་ཚུ་

སྫོཐ་ཥའི་བ་ཕུག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྐངབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་ནའི་བྷཐུཐ་

བྷཙབྷཥ་ལཱི་སྒོཡ་སྒོ་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕྱི་ཁཡ་

བ་ཁང་།

/བ་ཁང/ (མིང) (རྫོང)

བ་གཥྫོ་ཁང་ཐང་ཟདྲ།

བ་ཁྱིབྷ།

/བ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ།

བ་ཁྱུང༌།

/ཇ་ཆུང/ (མིང) (རྫོང) སྲུང་ཐང་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཚུ་

(ཐཔེ) བ་ཁང་དྷང་བ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཟཏྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོ་ཅིག
ཕྫོཥ།

ཕཀྱག་

རྒྱ་སྨུག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ སྐཐ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་རྐྱཕ་

ལུདྷ་མི་ཚུ་གིཥ་ཕསྟེདྷ་ནའི་ལྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་
ཕྫོའུ་ཅུང༌།

/བ་ཀ་ར་པིང་ཀ/ (མིང) (ལུགཥ)

/ཕྫོཥ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཚུཡ་ལྫོག་ཟེཡ་

(ཐཔེ) བ་ཁྱིབྷ་དྷང་སྒོང་རྫོག་ལུ་ལ་བུཐ་ཕཝག་ནུག

ཟཕྫོ་ནི།
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རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བའི་རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

བ་རྒྱ།

གྱང་གུ་བ་ཁྱུང་གི་ནཡ་བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག
བ་ཁྲ།

/བ་ཁྲ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་ཁྲུང་ཁྲུང་།

/བ་ཁྲུང་ཁྲུ/

བ་རྒྱུ།

བ་ཥྫོ་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

/ཇ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) ལ་རིགཥ་ཐང་སྒོགན་ར་ཥྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) ཁྲུང་ཁྲུང་ཐང་

ན་ག་ནི་འང་ས་ཕསྲེ་མེཐ་ནའི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ཟབྲུག་གི་ཥ་གདྷཥ་པྫོཕ་

ཧའི་གིཥ་བ་རྒྱུ་གི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

སྦྱིཥ་ཁ་ལཱི་བ་ཁྲུང་ཁྲུང་ལུ་ལ་ཟྫོང་ནི་འྫོཐ།
བ་ཐགོ་ཕྫོ།

བ་རྒྱུན།

/བ་རྒོའུ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་རཥ་པཡ་

བ་རྒྱུཐ།

(ཐཔེ) བ་ཐགོ་ཕྫོ་ཟདི་སྤུ་ཁ་ལུགཥ་ནཥ།

ཟདྲ།

བ་གླག

/བ་ཀླཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལྷ་བ་གོངབྷ་ཐང་

རཥ་ཁྲུཥ་ཐང་གམང་སྦྲ་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་མི་ཅིག
བ་རྒྱུཐ་སྤྫོཥ།

བ་རྒོཐ།

/བ་རྒོཥ/ (མིང) (རྫོང)

གོངབྷ་གྱིཥ་ཟྫོག་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ལ་ཆང་གི་

ཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཤིང་ཐང་སྔོ་སདྷ་ཚུ་ཕྱེ་ཟཏགཥ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕསྣཐ་དེ་ ཕ་སི་སི་སྦེ་སྒྲིར་སྟེ་ཕཞྫོ་

ཕའི་སྤྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྒྲོར་ཆོག་གཎངབྷ་ཐ་བ་རྒྱུཐ་

བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་ཨོར་ལྐོག་

སྤྫོཥ་ཟདི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ལཱི་སྤུ་མེཐ་ནའི་བ་ གམྫོ་ཕྫོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

བ་སྒོ།

ན་ཤི་ཤི་ཕའི་ཡྫོ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཇ་རྒོ/

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཟཕཐ་ནིའི་ལཱ་ཐང་

རིབྷ་ན། (ཐཔེ) དྷངཥ་ནཡ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་སྐཕཥ་

བག་གི་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་བ་རྒོཐ་ལུ་ལ་ཟདུག
བ་རྒོཐ་ཕུང་ནྫོའི་རི།

/ཇ་རྗུ་ནྫོཥ/

རིགཥ་ག་ནི་འང་ས་ཕསྲེ་མེཐ་ནཡ་ དྲིའི་བྷཆོཐ་ན་

ཕརྩེ་ཕ་ཐང་ངར་ཡངཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་གདྷང་ནའི་
གཥྫོར་ཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གསུང་

ཟབྫོཡ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་ཟེཡ་སྔགཥ་རྒྱུཐ་སྡེ་ཕཞི་

བ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཆུང་

/ཇ་རྒ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཇ་རྗུཥ/

བ་རྒྱུཐ་ཐང་།སྫོཐ་རྒྱུཐ། རྣར་ཟབྫོཡ་རྒྱུཐ།རྣར་

ཀུ་ཚུ་ཟཐུ་ཞ་མི་བ་སྫོབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག
བ་ཐགཟ།

ལ་རིགཥ་ག་ནི་འང་ཞ་

རཥ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་བྱིདྷ་ཡི།

ཎྫོག་ཐབྷཡ་སེཡ་གྱི་བྷཐྫོག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བ་ཅིག
/བ་གོང་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཇ་རྗུན/ (མིང) (རྫོང)

ནི་མེཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) ཁོང་བྷང་ལཥ
ྫོ ་རྒྱ་རྒྱུན་ཨིདྷབྷ་

བྷཆོ་ཎྫོ་རིངབྷྫོ་གུག་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ བྷགུ་

བ་གོང་བྷྫོ།

/བ་རྗ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་སྐོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕཐ་ཐགོ་་ནའི་བ་སྒོ་ཚུ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་

/བ་རྒོཥ་ཕུང་ནྫོའི་རི/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་

ཕཝག

གཡ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་བྷངཟ་སྡེ་་་སཡ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

བ་སྒོའི་བྷཚཐ་རིབྷ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཤེཡ་ཕྱིདྷ་གྱི་བྷཐྫོ་གསུངཥ་ཥའི་

/ཇ་རྒོའི་རྫེ་རིབྷ/

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ་ཐང་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཝར་

གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་ལུ་ལ་བ་རྒོཐ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་བ་སྒོའི་བྷཚཐ་རིབྷ་ཚུ་གཥར་ཕལཐ་

ཕུང་ནྫོའི་རི་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཟཕཐ་དེཥ།
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བ་སྒོའི་རབྷ་ལཱིགཥ།

/ཇ་རྒོའི་རབྷ་ལཱིའུ/

བ་རྗེཥ།

(མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་བ་རིབྷ། (ཐཔེ)

བ་ར་ཥ།

རཥ་སྡེའི་བ་སྒོའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་
ཕཀོཐ་དུ་ཟདུག
བ་སྒྲུང༌།

/བ་སྒྲུང/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་སྒྲོ།

/བ་སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང)

བ་ཉེཥ།

(ཐཔེ) བ་ཉེཥ་ཁྱོཐ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཕཀར་གེ་བྷཥ།

བ་གཉིཐ།

རཥ་བྷཇུག་བྷ་གུ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་ཟཇབྷ་ཅུག་

བ་གཉིཐ་ཅིག་ཁུག་སྦེ་རྫོངཥ་ཐ་ཡི།

(ཐཔེ) ཤིང་གི་རྩ་ཕཡ་བ་སྒྲོ་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་བུཐ་དེ་

བ་རྙི།

བ་ལ།

བ་ངངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/བ་ངཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨོར་ལྐོག་རིངབྷྫོ་སྦེ་

/བ་ཎ/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) གཥང་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་

ལབྷཥ་ཐང་རབྷ་ལཱིགཥ་

གཝདྷ་གྱི་ལཱ་ཐང་ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཐང་སྙདྷ་ཞུ་
ཟཕཐ་ནི། (ཁ) བ་ལ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ང་ཁོ་གིཥ་ལཱ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་ངདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ལབྷཥ་

གཞུངབྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཟཕཐ་བ་ལ་ཐྫོ།

རཥ་ཟགར་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

བ་ལ་མི།

/བ་ངེདྷ་ཅོཥ་ངེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བ་ངདྷ་

(མིང) (རྫོང) གཥང་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཡིག་ཙང་གི་བ་ལ་མི་སྦེ་ཕཝག་

ཟཕཐ་གཝག་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/བ་ཅོཥ་ན/

/བ་ཎ་མི/

གཝདྷ་གྱི་ལཱ་ཐང་ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཐང་སྙདྷ་ཞུ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་བ་ངདྷ་སྫོདྷ་ངདྷ་གྱི་
བ་གཅོཐ་ན།

གཥང་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་

རཥ་རིབྷ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

རཥ་ཟགར་ཕའི་ལཱ། (ཁ) བ་ངདྷ་ལཱི་ལཱ་ངདྷ་ན་ཟེཡ་

བ་ངདྷ་སྫོཐ་ངདྷ།

/བ་ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་བྷཙབྷཥ་ཕཐཟ་སྟེ་བ་ལའི་

སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཙྫོ་དྷང་བ་ངངབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
/བ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

/བ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) བ་གཟུང་ནིའི་ཧིང་།

གཝདྷ་གྱི་ལཱ་ཐང་ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཐང་སྙདྷ་ཞུ་

འྫོཐ་ནའི་བ་བྷཙྫོ་ཐང་གམང་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་
བ་ངདྷ།

/བ་རྙི/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་

གི་རིང་ལཱི་གཉིཐ་རྫོག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་

ཅུ་ཐང་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

བ་ངངབྷ།

ལཱ་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) ཧ་

/བང་ཉེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) ངདྷ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི།

གདྷབྷ་ཁཡ་ཟཕུཡ་ནིའི་

/བ་ངང་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

/བང་ཉེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ལཱི་ཚུ་བ་ཉེཥ་ཟཕཐ་ཥཡ་ཕལ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐྫོདྷ་ལཱི་བའི་གཟུགཥ་ཀྱི་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ། དེ་

བ་ངང་ན།

/བ་ཉེ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཱི་བ་ཚུ་ར་ནིའི་

རྒྱཕ་ལཱི་བ་ར་ཥ་གཉིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཟདུག

བ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

ཟདུག

བ་གི་རྐང་རྗེཥ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀར་འྫོཐ་ནའི་གཐངབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

སྲུང་། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་བ་སྒྲུང་ལུ་ལ་སཕ་
ནི་ཟདུག

/བ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཝགན་ཨིདྷ།

(བ) (ཐ/བྷ) (ཆོཥ) པྫོ་ཥྫོདྷ་

བ་ཕལ།

ཟབྱུང་ཥའི་ལྷིགན་ཎྫོ་གི་སྒོང་རྫོག་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནི།

/བ་ཎ/

(བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བ་ལ་གི་

ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བ་ཕལ་
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ནི/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཁོ་གི་བ་ཕལ་ནི་སྦེ་ཥྫོང་ཡི།
བ་སྟཕཥ།

/ཇ་ཎཕ/

བ་ཟདྲེ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནིའི་

ཕཅོ་ལྔ་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་བ་ལཱི་སྤྲུར་ཏེ་ཟྫོང་

གདྷཥ་སྟངཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་
ནིའི་བ་སྟཕཥ་ཕདེ་ཕཥ་ག
བ་སྟཕཥ་ཕདེ།

/ཇ་ཎཕ་རྡེ/

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཧ་ལཱིའི་ཚེ་སྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་གཐྫོདྷ་
ཅིག

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་

བ་རྡུགཥ།

ཕཅཟ་ནིའི་གདྷཥ་སྟངཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ)

ཤུགཥ་རྐྱཕ་ཥཡ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་རྣབྷ་ཅོ་བ་རྡུགཥ་ཏར་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་བ་སྟཕཥ་ཕདེ་ནི་བྷཥ།
/ཇ་ཏཕ/

/བ་རྡུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྣ་ཕའི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་

སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་ཏེ་གོ་ནི་མེཐན་ཏར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྐཐ་

བ་སྟཕཥ་ཕདེ་ནི/ཕཥ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱ་
བ་ཏཕཥ།

/བ་སྒྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱིཥ་ནའི་གཐྫོདྷ་ཆེདྷ་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནིའི་

/བ་རྡུ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་གོ་ནི་མེཐ་མི།

(ཐཔེ)

ཏཕཥ་ཤེཥ། (ཐཔེ) བ་ཏཕཥ་གཝདྷ་ག་ནི་འང་མེཐ་

བ་རྡུགཥ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཕ་གྲྭ་ལུ་ལ་གཞི་ཕཙུགཥ་

བ་ཐི་ཕ།

/བ་ཐི་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ཕུ་ཀྲེ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་

བ་དྷཐ།

བ་ཏྫོར།

/ཇ་ཏྫོཥ/

ནཡ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ཡི།

ཟཕཐ་དེ་ཟདུག

སུ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་བ་ཐི་ཐི་རྒྱརབྷྫོ།

(མིང) (རྗོང) མིག་ཎྫོ་གི་ནགཥ་ཀོ་

ལ་ཡ་ཤི་ཥྫོ་ནུག
བ་ནྫོཐ།

མིག་ཎྫོ་གུ་བ་ཏར་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།
བ་དེ་བྷྫོ།

བ་གཐང༌།

ཅདྷ་བ་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ནྫོ་བ་ནྫོཐ་ཟཕྫོ་ནའི་

བབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒང་རཥ་དྷབྷ་རང་ཡདྷ་ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ཨིདྷ།

/བ་རང/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཱི་བ་ཚུ་ར་ནིའི་

བ་སྤུ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀར་འྫོཐ་ནའི་གཐངབྷ་ཅིག (ཐཔེ) བ་ངདྷ་

/བ་པུ/ (མིང) (རྫོང) ཙ་དྲྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་

ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བའི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཟཇབྷ་ཅུང་ཅུ་

གྱིཥ་གཐང་ཐཀྲུག། མི་ངདྷ་གྱིཥ་གཡུཥ་ཐཀྲུག།
བྱེ་བྷཐཟ།

/བ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་དྷབྷ་རངཥ་ནིའི་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

/བ་དེ་པྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ནྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།
/བ་དེ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (རྫོང) བའི་རིགཥ་ཚུ་ལཱི་ཟཏྫོཕ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) བ་དྷཐ་ཏྫོཕ་སྟེ་ཕ་ལུ་

གུ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ་ཟབུཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་
བ་དེ་པྫོ།

/བ་ནཱུ/

ཐང་འངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་

/བྱེ་ར/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྫོབྷ་སུ་

ཅིག (ཐཔེ) བ་ཙང་དྷང་བ་སྤུ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་། སྤུ་ཁ་ག་ནི་ཕ་ལུགཥན་སྦེ་

བ་སྫོཐ།

འྫོཐ་ནའི་རི་ཁའི་བ་ དུག་ཞ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཁ་

/ཇ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནིའི་ལཱ་ཐང་

ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་རྣབྷ་གཝག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་

བྷཏྫོ་ཥཡ་བྱེ་བྷཐཟ་ལུ་ལ་ཟདུག

རཱིང་བ་སྫོཐ་ངདྷ་ནའི་ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
བ་པྫོ།
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/བ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) བ་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

བ་སྡེ་
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ཙདྷ་གཅིག་དྷང་བ་པྫོ་གཉིཥ་ཟདུག
བ་ཕ།

/ཇ་ཝི་ཡུཥ/ (མིང) ༢. (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་

/ཇ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནིའི་ལཱ།

གཞུང་གི་སྐཕཥ་ ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་ཡུར་སྟྫོདྷ་ནའི་

(ཐཔེ) བ་ཕ་ག་ཅི་ཕརྩབྷ་རཱིང་ཕརྟག་ཤིང་ཐཔྱཐ་

ཐགོན་གར་ཆེ།

བ་ཕ་སྫོཐ་རབྷ།

/ཇ་ཛྷ་ཅོཥ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཟདི་དྷང་རཥ་བ་ཕའི་
ཡུར་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ།

བ་སྫོཐ་

བ་ཕ་བྷ་ཟྫོངཥབྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཡ་བ་
ཕ་སྫོཐ་རབྷ་གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
བ་ཕ་རབྷ་ཟགྲོ།

/ཇ་ཛྷ་རབྷ་སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང)

ཁོ་རྫོ་དྷ་རྒཥ་ཥྫོན་རཥ་བ་ཕ་བྷ་ཟྫོངཥབྷ་འཡ་ཥྫོ་

ལཱ་ཐང་

ནུག

བ་ཕག་བྲྫོ།

ངདྷ་གྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་

བ་ཟཕྫོ།

ལཱ་ཟཕཐ་

སྐཐ། (ཁ) བ་ཟཕྫོ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཞིང་ན་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་།གོ་ལུ་སྦེ།ཤུགཥ་སྦེ། ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་

ཚུ་དྲྫོ་ན་བ་ཟཕྫོ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་རྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གཎང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕར་གཞུང་སྫོཕ་

བ་བྱིའུ།

སྟྫོདྷ་སྐཕཥ་བ་ཕའི་ཁྱཐ་ཚིག་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ཅི།

/བ་བྱིའུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བ་ཐང་བྱི་ཙི་གཉིཥ་གཅིག་

ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཐང་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ)

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ལབྷཥ་ཀྱི་བ་ཕའི་གདྷཐ་སྫོཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་
/ཇ་ཝི་རྣེ་ཅོཥ/ ༢. (མིང) (རྗོང)

བ་བྱེཐ།

/ཇ་ཇེ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཐགོ་

བྷདྷྫོ་ཕའི་ཟཐྫོཐ་ན་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་བ་
བེཐ་ཅདྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཧ་རྟག་ཡ་ཕཞྫོ་

ཕའི་གདྷཐ་སྫོཐ་ཀྱི་ལབྷཥ་ཆ་ཟཇོག་གདྷང་ནུག
/ཇ་ཝི་ཡུཥ/ (མིང) ༡. (ཆོཥ)

/ཇ་ཇེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་སྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

བ་བྱེཐ་ཅདྷ།

ཟཕཐ་ཆོག་ཐང་བྷ་ཆོག་

གི་ལབྷཥ་ཡིག་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཁང་དྷང་རཥ་བ་
བ་ཕའི་ཡུར།

བ་ཐང་བྱི་ཅུང་ལཱི་

ལ་གོ་ནི་ཟདུག

/ཇ་ཝི་རྣེ་ཅོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་

ཐགོན་གར་ཆེ།

/བ་བྱིའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རི་ཁ་རཥ་བ་བྱིའུ་གི་སྐཐ་ལུ་

/ཇ་ཝི་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ།

བ་ཕའི་གདྷཐ་སྫོཐ།

/བཕ་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲྫོ་ན་དྷབྷ་

རངཥ་ནའི་ཕར་བྷཙདྷ་ལཱི་བ་ནྫོཐ་ཀྱིཥ་རྐྱཕ་ནའི་

ཏངཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ)

བ་ཕའི་རྒྱུཐ།

/བ་ཕ་ཀྲོ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་བྲྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) བ་ཕག་བྲྫོ་གིཥ་མི་གི་ཁ་སཕ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཙྫོང་གི་བ་ཕ་རབྷ་ཟགྲོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟྫོང་ཡི།
/ཇ་ཝི་ཁེ་ཚིའི/ (མིང) (རྫོང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ནུཥ་ན་

ཐང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཆཡ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟགྲུཕ་ནིའི་ལཱི་ཕཞང་

བ་ཕའི་ཁྱཐ་ཚིག

/ཇའུ་བྷ་ཟྫོངབྷ/

ཕཞྫོ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ལཱ་ཟཕཐ་

ཥའི་ཥ་གོ།
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བ་བྲར།

/ཇ་གྲེའེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་བ་

བྷྫོ་ཅིག་ཟབྲི་དེཥ།

ཕ་ཚུ་ལཱི་ཆགཥ་ཝདྷ་སྤངཥ་མི། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་

བ་ཙྫོགཥ།

བ་བྲར་ལུ་ལ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་ཕཞུགཥ་ནུག
/ཇ་གྲེའེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

བ་བྲུདྷ།

/བ་གྲུཥདྷ/

བ་བྷ་རྟ།

/ཇ་བྷ་ཎ/

སྡེ།

ནུཕ་བྷྫོ།

བ་ཙྫོང་།

(མིང) (ཆོཥ) བའི་ཧ་ཛྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆེཐ་དུ་བྷངགཥ་ཏེ་

ཟདུག

བ་ཙྫོཐ།

/བབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒོང་རྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

བ་རྫི།

རིགཥ། (ཐཔེ) བབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་སྒོང་རྫོག་ལུ་ལ་བུཐ་དེ་
/བབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བ་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཁའི་ཤིང་གུ་བ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཆགཥ་སྫོཐ་ནུག
བ་ཙང༌།

/བ་ཙང/

ཆུ་པཡ་

/ཇ་ཚི/ (མིང) (རྫོང)

/ཇ་གཝཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་གཞུག

/བ་གཞུའུ/

ཟཕཐ་གཝག་ཐང་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་

མིང་གཝདྷ།
བ་ཞདྷ།

ལཱ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་རྣབྷ་

/བ་ཟེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བ་ལཱི་བྱིདྷ་ནིའི་ལྫོ། (ཁ)

བ་ཞདྷ་ལཱི་ཞདྷ་བྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧའི་
གིཥ་བ་ཞདྷ་གི་སྫོཐ་ཟཐུ་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

ནི།ཕསྐྱར་ནི།ཕསྒོབྷ་ནི་ཥ་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟྫོག་གི་

བ་གཟིག

ཡིག་རྒྱུག་དྷང་རཥ་བ་ཚིག་ཚུ་ཟཙྫོར་ཏེ་སྒོཡ་ཐིག་
བ་ཚེ་རིང་།

བ་གཝག

ཁོ་བ་

རྒྱུ་སྐཡ་ཉེཡ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་བྷྫོདྷ་དྲེ་གི་

ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཕསྒྲུཕ་ནི།གཎང་

ཕཀར།

/བ་རྫི/ (མིང) (རྫོང) བ་ཟཙྫོ་མི། (ཐཔེ)

ཟདྲ།

ཐང་སྒོང་རྫོག་བུཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཤིང་ཏྫོག་ཁཡ་བ་ཙང་
བ་ཚིག

(མིང) (རྫོང) བ་ལ་གི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ)

གཥྫོ་ཁང་གི་བ་རྫི་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) བའི་རིགཥ་ཚུ་སྫོཐ་ཥ་

ཅིག་ཟདུག

/བ་ཙྫོཥ/

ང་བ་ཙྫོཐ་ཞ་ནི་ཟདི་དྷ་ཧིང་རཥ་ཕཅཐ་ཐ་ཡི།

གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བ་བྷྫོའི་
ཟདུག

/བ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) བ་གི་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) བ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ཁེཕ་ཥ་ཅིག་མིདྷ་

ཕཎང་ཕའི་ཕང་ཆེདྷ་ན།
བ་བྷྫོ།

/བ་ཙྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་

/ཇ་གཟི/ (མིང) (རྫོང)

ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱི་ལི་ཐང་ཆ་

ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཟུགཥ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་སྫོབྷ་
སུ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རི་ཁའི་གཅདྷ་གཞདྷ་

/བ་ཚི་རི/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་རིང་དྲུག་སྐོཡ་གྱི་

བ་ཐང་བྱི་ཅུང་ཕཟུང་ཞ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བ་གཟིག་

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཚེ་རིང་དྲུག་སྐོཡ་དེ་འང་ ༡.

ཟདི་གིཥ་རི་ཁའི་བ་ཚུ་ག་ཡ་ཕཟུང་ཞ་ཙཡ་དེཥ།

བྲག་ཚེ་རིང་། ༢. ཆུ་ཚེ་རིང་། ༣. ཤིང་ཚེ་རིང་། ༤.

བ་ཟེ།

མི་ཚེ་རིང་། ༥. བ་ཚེ་རིང་། ༦. རི་དྭགཥ་ཚེ་རིང་

/བ་ཟེ/

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་རྒྱུ་སྐཡ་

ཉེཡ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་གྲོ་ཕཞིདྷ་གྱི་མིང་གཝདྷ།

དྲུག༌ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་ཟདི་གིཥ་བ་ཚེ་རིང་གི་རི་
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བ་ཟླ།

/བ་ར/

བའུ།

/བའུ/

ཏངཥ་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཕརྒྱཐན་ལཱི་སཕ་

རྟེདྷ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་བ་རཱིང་ཁ་
ལྫོཡ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕསྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ན་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་རྒྱུ་སྐཡ་

བ་ཡྫོག

ཉེཡ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་སྐཡབྷ་དྷག་ན་གི་མིང་
གཝདྷ།

བ་ཡུར།

/ཇ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང)

སྫོབྷ་སུ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ སྤུ་ཁ་གདྷགནྫོ་ཟྫོཐ་

བ་ཕའི་ཡུར་ཐང་ཟདྲ།

ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཨོ་རའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) བ་

ཡྫོག་ལཱི་ཨོ་ཡྫོག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྒང་ཎྫོ་

ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཅིག་རྐྱཕ།
/བ་འྫོཥ/

གུ་བ་ཡྫོག་ཅིག་ཆགཥ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) རྫོ་རྟགཥ་བ་ཐང་འྫོཥ་

བ་ཡྫོག་གཐྫོང་ཅདྷ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
/བ་ཡ་ཁང/

(མིང) (རྫོང) བ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

བ་ཡྫོག་གཐྫོང་ཅདྷ་གྱི་ཚུར་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
བ་ལི།

བྷཙབྷཥ་ཕཐཟ་སྟེ་བ་ཡ་ཁང་ལུ་ལ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟདུག
/བ་ཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་རིགཥ།

བ་ལ་མི། (ཐཔེ) བ་ཡ་

འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཆགཥ་
ནའི་ཟཙྫོཡ་ཕ་ཤུགཥ་སྦེ་རང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
བ་ལི་ཐཀྲོགན་ཐ་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཟཕེརཛྷ་ཨིདྷ།

/བ་རིའི/ (མིང) (རྫོང) གལྫོགན་ཕཎགཥ་ཏེ་

བ་ལུདྷ།

འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཟཕུཡ་ཚུགཥ་ནའི་

ཟལ་བྷ་ཟཕག་མི་ཚུ་ལཱི་བ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟཕཐ་ནིའི་རིབྷ་ན།

བ་རྫོ།

(ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཚུ་བ་རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐ་མི་ཐང་

ཟལར་ཏེ་གདྷང་ཐགོ།
བ་རཱིང་ཁ་ལྫོཡ།

/ཇ་རཱི་ཁ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཀཟ་ངར་ཐང་གདྷཥ་

ལུདྷ་ཐང་སེར་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟགདྷ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བ་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
/ཇ་རིབྷ/ (མིང་) (རྫོང་)

/ཇ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང)

སྟངཥ་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཟབྱུང་ནའི་སྐཕཥ་ དེ་ཐང་

རིགཥ།

བ་རིབྷ།

/ཇ་ལི/ (མིང) (རྫོང) བྷྫོ་བྷཙདྷ་གྱི་སྒོའི་ལག་

རཥ་ བའི་བྷཆོ་ཎྫོ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་

ཁང་དྷང་རཥ་བ་ཡ་ཕ་ཚུ་གིཥ་གཡིཕཥ་ཏེ་ཕལ་སྫོཐ་
ནུག

(མིང) (རྫོང) ཐནར་

ན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ནྫོའི་ཐབུ་ཞྭ་

ལཱི་རྐྱཕ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཙཐ་རིངབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་
བ་ཡ་ཕ།

/བ་ཡྫོ་རྫོང་ཅེ/

ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཕཀཟ་སྲུང་ ཝར་བ་ཡྫོག་གི་རྣབྷ་

བ་འྫོཥ་གཉིཥ་ཕདུདྷ་ཟུཡ་པྫོགན་ཨིདྷ།
བ་ཡ་ཁང་།

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཨོ་ར་ཐང་ཆ་

ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ གཟུགཥ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་

(ཁ) བ་ཕའི་ཡུར་གྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) བ་ཡུར་གྱི་

བ་འྫོཥ།

/བ་ཡྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/བ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

གྲཥ་རཥ་རྫོ་རྟྫོགཥ་ཕཅུ་ནའི་མིང་། (ཐཔེ) ཁོ་
གདྷབྷ་རྫོ་བ་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག

ནཱུ་པཱར་གྱི་

བ་རྫོ་ན།

རྒྱར་ཥ་ཀཉ་མཱདྷ་ཌུ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་དྷང་ནའི་བྷཆོཐ་

/བ་རྫོ་ན/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་རྫོ་བའི་རྫོ་ལཱི་

སྐྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་མི་ པྫོ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
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ཁོ་བ་རྫོ་ན་ཨིདྷ་བྷཥ།
བ་རྫོ་བྷ།

/བ་རྫོ་བྷ/

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། བ་ཟདི་གིཥ་ཁོ་ཡའི་སྒོང་རྫོག་

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་རྫོ་བའི་རྫོ་ལཱི་

ཟདི་བ་གཝདྷ་གྱི་ཙང་དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝགན་ཨིདྷ་

སྐྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་མི་ བྷྫོ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཥྫོ་ཁ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ བ་རྫོ་བྷ་ཅིག་ཐགོ་
ནཥ།

བ་ལ།

བ་ཧ་ཁུ་སྐཐ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།
བ་ཨོ་ར།

(མིང) (རྫོང) བ་གི་ལ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

/བ་ལ/

/བ་ལ་རྨཟ་རཱི/

བག

(མིང) (རྫོང) བའི་ལ་ཕ་

བག་གུ་ཟཛེག་ནི་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཕའི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཙྫོཐབྷ་བ་ལ་ཐབྷཡ་རཱི་
བ་གཥྫོ་ཁང༌།

/བ་ཥྫོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང)

བག་ཕུག

བ་ལ་ཐང་སྒོང་

ཕུག་དྷང་སྒོབྷ་གདྷང་ཕཞུགཥ་ནུག
བག་ཞུདྷ།

ཁོ་ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་བ་གཥྫོ་ཁང་ཅིག་གཞི་

གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) བག་ཞུདྷ་ཟདི་པྫོཛྷ་ཙ་ནིའི་

ཆུང་ཀུའི་རིགཥ་ཕཟུང་ཞ་མི་བ་སྫོབྷ་ཅིག (ཁ)

དྷཐ་གཞི་ལཱི་པདྷབྷ་ཨིདྷ།

གཎབྷ་བྱི་ཅུང་ཕདེདྷ་ནཡ། །ཕང་སྫོ་ཅུང་གིཥ་

བག་གཞཡ་དྲགཥ།

གཅཐན་བྷཥ།། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཁ་རཥ་སྫོ་ཅུང་ཅིག་

བག་གཞཡ་དྲགཥ་གུ་རཥ་འཡ་ཟཛེག་ན་ཅིདྷ་བུཐ་

/ཇ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) གླང་གི་གཟ་ཕཡ་གོང་

ཟགྱོ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཎྫོ་ཕཀར་ཕཀརཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག

བག་ཡ།

(ཐཔེ) གླང་བ་ལྷག་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཁེ་ཀོ་འྫོཐན་སྦེ་

/བ་ཧ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང)

/བཟ་གཞཟ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཛེགན་ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་བག (ཐཔེ)

ཟཕུཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

བ་ཧ་ཁུ།

(རྫོང) བག་གུ་རཥ་

སྐྱུཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟཕཕ་ནའི་ཁུ་ཕ་ སདྷ་

/བ་སྫོ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

/བཟ་ཞུཥདྷ/ (མིང)

བྷཡ་ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་ཐང་ བྲྫོཛྷ་

ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

བ་ལྷག

/བཟ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) བག་ཐང་རི་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོང་། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཅིག་བ་

རྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བ་ལུ་ལ་སྦེ་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ཥ། (ཐཔེ)

བ་སྫོ་ཅུང༌།

/བཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྫོབྷ་གཞཡ་དྲགཥ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཕྱི་གླིངན་ཐག་ན་ཅིག་

རཱི་རཱི་སྦེ་ཕརབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཁུ་ཕ་འྫོཐན་སྦེ་ཕམྫོ་
ཅིག་ཞ་ཡི།

ཨོ་ར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཤིང་ཏྫོག་ཁཡ་བ་ཨོ་ར་ལུ་ལ་ཟདུག

ཉིདྷ་བྷའི་ཙྫོཐབྷ་ཟདི་བ་ལ་ཨིདྷ་བྷཥ།
བ་ལ་ཐབྷཡ་རཱི།

/བ་ཨོ་ར/ (མིང) (རྫོང)

/བཟ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཡ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་

སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ བག་ཐང་རིའི་སྐེཐ་ན་རཥ་

པཡ་སྫོཐ་མི་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བག་

སྐཐ་ཧ་ཁུ་ཧ་ཁུ་ཟེཡ་

གི་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་བག་ཡ་ལུ་ལ་ཟདུག

རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བ་ཅིག (ཁ) བ་ཧ་ཁུ་ལཱི་ཁུ་བྱུག་

བག་ཡྫོང༌།
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/བཟ་ཡྫོང/ (མིང)

(རྫོང) བག་ལུ་ལ་འྫོཐ་
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ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་བག་ཡྫོང་དྷང་གཎང་ན་ཅིདྷ་

བང་ཆུཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

བག་ཡང་ཡྫོང་།

ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཚེ་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་ཕང་རིབྷ་

རཕ་རིར་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
/བཟ་ཡང་ཡྫོ/

དྷཱ་གི་གྲོང་ཁྱེཡ་རྒྱར་ནྫོའི་ཁཕ་ལཱི་བྷངོདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་ཡང་ཡྫོང་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བག (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་བག་ཡང་ཡྫོང་
ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
བང༌།

/བང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཕཞི་སྦེ་ཕཞེངཥ་མིའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་
གི་རྩ་ཕཡ་བང་ཆུཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ལུ་ལ་ཕཞེངཥ་ནུག

ཕྫོགཥ་ཕཞི་རཥ་གཅིག

བང་ཆུཕ་ཤིང་།

(ཁ) ཕྫོགཥ་ཕཞི་དེ་འང་ ༡. ལཡ། ༢. ལྷྫོ། ༣.

རྩི་ཤིང་ ཟཐཕ་བྷ་ཏཐ་རིར་རི་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་

བྷ་ཕསིར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕུ་ནི་ཟདུག

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཟདི་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཏང་ཆུ་གིཥ་

/བང/ ༢. /བ/ (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) སྡིག་སྒྲིཕ་ར་

བང་སྐཡ།

/བང་ཀཟ/

བང་ཁོག

/བང་ཁོ/ (མིང) (རྫོང)

སྤྱིདྷ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་རྩ་ཕཡ་བང་
ཆུཕ་ཤིང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) བང་གི་ཕྫོགཥ་རཥ་

ལཡ་ཕའི་སྐཡབྷ་ཅིག

/ཇང་ཆུ་ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཨོར་ལྐོག་ཐང་པྫོཛྷ་གི་

(ཐཔེ) གདྷཥ་སྐོཡན་ཚུ་བང་ཆུཕ་ཤིང་གི་རྩ་ཕཡ་སྫོཐ་

ནུག

ཟཕཡཛྷ་ཐ་བང་ཁོག་དྷ་ནི་འྫོཐ།
/ཇང་གྲོཥ/

བང་གླིང་།

/ཇང་ཀླིང/

ཟཔང་།

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་

(མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་གི་བང་

གཟིགཥ་ཚུ་ཥ་ཕཅུ་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ན་ཨིདྷ།
བང་ཉེཥ།

/བང་ཉེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཐང་སྤུཥ་ཙཐ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཁ) གོ་ར་བང་

ལཱི་གདྷབྷ་བཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ཁྱེགཥ་ཆགཥ་ཏེ་
/ཇང་ཆུ/

(མིང) (རྫོང)

ནྫོའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་

ཕསིར་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གླིང་ཅིག (ཐཔེ) བང་གླིང་

བང་ཆུཕ།

/ཇང་ཆུ་སེབྷ་ན/

གཝདྷ་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནའི་ཐེག་ན་ཆེདྷ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ ཥ་གཤིཥ་གདྷཥ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

སྫོཐན་ཨིདྷ།

རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་ལཱི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་སྐུ་རྒྱཕ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥའི་ཤིང་།

ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་
བང་གྲོར།

/ཇང་ཆུ་ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐབྷཟ་

ཥཡ་ བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་སྫོ་ལྡེབྷ་ལྡེ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་

ནུཕ། ༤. བང་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བང་ཁ་ཐུག་རཥ་རླུང་

ཥྫོགཥ་ན་ཐག་ནི།

/ཇང་ཆུ་ཆོཥ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ག་

ཉེཥ།སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བང་ཉེཥ། གྱི་ཅུ་བང་ཉེཥ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཅ་ར་

(མིང) (རྫོང) བྷཏཡ་ཐུག་ཥངཥ་

བང་ཉེཥ་མང་མ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང༌། (ཐཔེ) བང་ཆུཕ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

/བང་ཉེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ཏངཥ་ཐང་

ལཱི་གཝདྷ་པདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

སྫོཐ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི། (ཁ) སྫོཐ་རབྷ་བང་
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ཉེཥ། མི་བང་ཉེཥ། སེབྷཥ་བང་ཉེཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གི་བང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོབྷ་སྤུ་

ཕསྫོབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གིཥ་་ཕཟུང་ཞཛྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) མི་སེབྷཥ་བང་ཉེཥ་ཐང་བྷབྷ་ཆ་ཡྫོགཥ་

བང་གཏེཡ།

/ཇང་ཏེཡ/ (མིང་) (ཆོཥ)

ཁ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བང་ཐྫོབྷ་ཟདི་

ཡཕ་ཟབྱུང་དྲུག་

བང་སྣེ།

ནའི་མེ་གླང་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༣༣༧ ལཱི་ཕྫོཐ་ཀྱི་གཡུཥ་

བང་སྣེ་སྐཡ་བྷ།

གམང་ངབྷ་རིང་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་ནའི་རྙིང་བྷའི་གཏེཡ་

ཐང་ཟདྲ།

ཆེདྷ་ རིག་ཟཛིདྷ་རྒོཐ་ལྡེབྷ་ཟེཡ་མི་གིཥ་གཏེཡ་

བང་ཕཐ།

རཥ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་གཏེཡ་ཆོཥ་ཅིག (ཁ) རིག་

(མིང) (ཆོཥ) བང་རྩེ་ཐང་ཟདྲ།
/བང་རྣེ་ཀཡ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) བང་སྐཡ་

/ཇངབྷ་ཕྱེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཐང་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་

ཟཛིདྷ་རྒོཐ་ལྡེབྷ་ལཱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཟེཡ་

བང་ཕཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་རྩྫོཐ་གཞི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་

འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།
ཟབང་སྟྫོཡ།

/བང་རྣེ།

ནུག

/སང་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

/ཇངབྷ་ཕྱེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་གྱིཥ་ཕརྐུ་སྟེ་ཟཕག་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

ཟཕཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) དྷངཥ་

ཅིདྷ་ཟབང་སྟྫོཡ་ལྫོཡ་ཟྫོང།

རུ་ཕ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་

ན་བྷཐཟ་རྩེཐ་སྐཕཥ་བང་ཕཐ་ཟདི་པབྷ་ཚུགཥ་ནའི་

/སང་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་

བང་ཕྫོགཥ།

ཕཝག་མེཐ་ནཡ་ཟཙྫོར་བྷ་ཏྫོཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་

ནའི་དྷང་རཥ་གཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་

སྨྱུ་གུ་ཟདི་ཟབང་སྟྫོཡ་ལྫོཡ་ཥྫོ་ཡི།
བང་ཏགཥ།

ཁཕ་ཀྱི་བང་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་འྫོཐན་ཨིདྷ།
བང་ཕྫོགཥན།

/ཇང་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) ནང་ཏགཥ་ཏང་ལ་

བང་བུ།

པྫོ་རྒྱ་ཚུའི་གོ་ཕརྩེབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕའང་ཏགཥ་
/བང་ཏ/ (མིང) (རྫོང)

བང་རྩེ།

ཆུ་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

བངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/བང་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཐབུཥ་

བྷཙབྷཥ་ དུཥ་རྒྱུདྷ་དུ་ཁྱེགཥ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་
ཥ་གདྷཥ་ཅིག

པཡ་ཕཎང་ཕཝག་ནུག
/བང་ཐྫོབྷ/

/བང་བུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕྫོགཥ་རཥ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་བང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་

ན་མེཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ལཱིག་ཚུ་བང་ཏང་དྷང་རཥ་
བང་ཐྫོབྷ།

(མིང) (རྫོང) བང་གི་ཕྫོགཥ་

རྐྱཕ་ནཡ་ཟྫོང་ནུག

ཐུང་ཐང་རྒྱ་ཙཐ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་

བང་ཏང༌།

/བང་ཆོཕ/

ལཱི་སྫོཐ་མིའི་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བང་ཕྫོགཥན་ཚུ་ཙྫོང་

ཏགཥ་ཀྱིཥ་གོ་ར་ཟཏག་ནའི་སྐཕཥ་གོ་རའི་རིང་

གསུབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/བང་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཞི་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཟཙབྷ་གླིང་
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(ཐཔེ) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་བང་རྩེ་གི་ཥ་ཆ་ཚུ་དྷང་སྫོག་

ཥཡ་སྒཡ་ཕཅགཥ་ཏེ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཧ་

བང་རླུང་།

བང་སེབྷཥ།

ཆགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།
/བང་ཀླུང/

ན་དྷྫོཡ་གྱི་བང་ཥ་ལཱི་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

(མིང) (རྫོང) བང་ཁ་ཐུག་རཥ་

ཟཕུ་ཕའི་རླུང་བྷ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་བང་རླུང་

ཕརྩྫོདྷ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) བང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་

ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ།
བང་ལ།

/བང་ལ/ (མིང) (རྫོང)

སྙིང་རྗེ་སྒོབྷ་ཐགོ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཨོར་

བངབྷ།

ལྐོག་ཐང་པྫོཛྷ་གི་ཕཡ་དྷའི་ལ། (ཐཔེ) ཁྱེགཥ་སྒྲོབྷ་

གདྷཥ་ཥ། (ཁ) བངབྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཐང་

/ཇང་ལ / (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕརྒྱཐ་སྦེ་ཕརྩི་

ན་ཡ་རྒྱུ་ཐཡ་ཐང་ཤིང་གང་རཱིང་གིཥ་ཁྱིབྷ་གུཡ་གྱི་

ཕའི་སྐཕཥ་སུ་བང་ཐང་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཕཡ་ནིའི་

ཐབྱིཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཕཞྫོ་ཐགོན་ཐང་། དེའི་དྷང་དྷ་གོ་

བྷཙབྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་བང་ལཡ་ལཱི་ཟཔང་
ཐགོ་ནཥ།
བང་ཤིང༌།

ར་ཕཞང་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་སྦུག་ལཱི་བངབྷ་གི་ནཡ་

ཅིག་ཕཙུགཥ། དེ་རཥ་པང་བྷཡ་མེ་རྫོང་ཅིག་ཐང།

/བང་ཤི / (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

དེ་གི་གཐྫོང་ཁ་ལཱི་སྟེགཥ་ཅིག་གུ་ཞ་བྷཐུང་གི་

ན་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཐང་།

རིགཥ་ཐང་ཕྱེངབྷ་ཐང་བུབྷ་ན་ཚུ་ཕཀྲབྷ་ཟདི་ཕཞྫོཛྷ་

ཤེར། ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་གྲུ་ཕཞི་དྷཡ་དྷ་སྦེ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་བངབྷ་གི་གཐྫོང་ཁཡ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཞཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕཀྲབྷ་དེཥ།

བང་ཤིང་གུ་ཡི་གུ་ཟབྲི་དེཥ།
བང་ལམྦྷ་ར།

བཐ།

/བང་ལབྷ་ཕ་ས་ར/ (མིང) (ལུགཥ) ཞིང་

/བྱེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐུ་ཐང་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་གིཥ་ཕཀར་ཕའི་གདྷྫོཐ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཎཕ་ཐ་བཐ་

ཟཛིདྷ་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། ཡུར་གྱི་ཕཀོཐ་ན་

ཁ་པྫོག་ཆེ་ནུག་ཟེཡ་ཏྫོདྷ་དེཥ།

ཐབྱིཕཥ་ཟླུབྷ་ནྫོ་ཐང་བྷཏཟབྷ་གངཥ་རི་གིཥ་ནདྨ་

བཐ་ངོ་རིཥ།

ཟཐཕ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐན་

/བྱེ་ངོ་རི/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་གི་ཕཞྫོ་ལ།

(ཐཔེ) ཕབྷྫོ་ཟདི་བྱེཐ་ངོ་རིཥ་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

ཨིདྷ། དེ་དྷང་ཐནར་དུཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོའི་ཕསྟདྷ་ན་

བཐ་རྡུག

ཐཡ་ཏེ་ཐ་ལའི་ཕཡ་དྷ་འང་རིགཥ་ལྡདྷ་རྒྱར་ཡཕཥ་

/བྱེ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཐང་རི་དྭགཥ་

སེབྷཥཅདྷ་ཚུ་ ཟདྲྫོག་ཕཅུག་ནིའི་ཏཕཥ་ལཱི་ ཞིང་

རིབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་སྐྱོང་སྟེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/བང་ཥ/ (མིང) (རྫོང)

/བྱེ/ (མིང) (ཆོཥ) བཐ་ངོ་རིཥ་ཐང་ཟདྲ།

བཐ་ཁ།

ཁབྷཥ་ཀྱི་མིང་ཅིག (ཁ) བང་ལམྦྷ་ར་ཕདེ་ཟབྱུང་

བང་ཥ།

/བངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕུངབྷྫོ་མེ་སང་ཟཕཐ་

ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་ལཱི་གཤིདྷ་ནྫོའི་བ་ཕཀུགན་སྟེ་

དྷང་གི་བང་ལ་ཟདི་རཱིར་སུ་ཅིག་འཡ་ཥྫོ་ནུག
བང་ལཡ།

/ཇང་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཁཡ་གོ་ར་ཐང་རྩྭ་གིཥ་མི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནི་

གཡུཥ་རཥ་བྷཏཟ་རིང་
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ཅིག (ཁ) བཐ་རྡུག་ལཱི་ འྫོཡ་བྷྫོ། འྫོཡ་མི། བ་འྫོཡ་

བནྫོ།

(ཐཔེ) ཞིང་ཁཡ་བཐ་རྡུག་ལུ་ལ་ལྷྫོང་ཕཝག

ཨིདྷ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།
བཐ་ཕུཡ།

དྷངཥ་ན་དྲྫོ་ན་བནྫོ་ཟཕྫོ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་

/བྱེ་ཕུཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐུ་ཐང་ངདྷ་ར་

བཕཥ་ཁྲུཥ།

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཀར་ཕའི་གདྷྫོཐ་ན་ཐང་ མིའི་ཁ་

རཥ་བཕཥ་ཁྲུཥ་ཞུ་ཡི།

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བཐ་ཕུཡ་ཕཟླྫོག་

བབྷྫོ།

ཏཕཥ་ཀྱི་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།
/བྱེ་གཟུ/ (མིང) (རྫོང)

ངོ་རིཥ་ཐང་

(མིང) (རྫོང) སྒོང་རྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་

(ཐཔེ) བ་ཙང་དྷང་བབྷྫོ་གིཥ་སྒོང་རྫོག་ལུ་ལ་བུཐ་

ཕཝག་ནུག

གཟུགཥ་ལུགཥ་ནཥ།

/བྱེ་མེ/ (མིང) (རྫོང)

/བབྷ/

སྐྱོང་ཟཏཕ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བ་བྷྫོའི་རིགཥ།

གཟུགཥ་གཤིཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བཐ་

བཐ་སཐ།

/ཇཕ་ཁྲུཥ/ (མིང) (རྫོང) གྲིཕ་ཐང་ཕམྫོག་

ན་ཟཐག་ནི་གི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྲྫོ་ན་བབྷ་

ངདྷ་སཕ་མི་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟབྱུང་ཕའི་གདྷྫོཐ་ན་གཉིཥ་

བཐ་གཟུགཥ།

/བན/ (མིང) (རྫོང) བ་ནྫོཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བབྷཥ་སྐྱོང༌།

/ཇབྷ་ཅོང/

(མིང) (རྫོང) ཕརྩེ་སེབྷཥ་ཀྱི་

སྒོ་རཥ་སྐྱོང་གཝག་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་

སྐྱོདྷ་ཕཎག་ནི་ཐང་སྫོཐ་

ཧ་ལཱི་བབྷཥ་སྐྱོང་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་རྒཥ་ལྫོཥ་ལཱི་བཐ་སཐ་རྐྱཕ་

ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ན་ཅིདྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་སྐབྷ་ཟྫོང་།

བབྷཥ་ཁང༌།

བདྷ། /བྱེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏགཥ་

/ཇབྷ་ཁང/

(མིང) (རྫོང) ཇོ་ཕྫོ་བབྷཥ་ན་

སྐུ་ཟདྲ་འྫོཐ་ཥའི་ལྷ་ཁང༌། (ཐཔེ) ཁོ་བབྷཥ་ཁང་གི་

ཟཏག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏགཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཐང་ཟལར་

ཐཀོཡ་གཉེཡ་ཨིདྷ།

ཏེ་སྐུཐན་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་སྦྱེར་ཏེ་གཞི་ཕསྒྲིག་ནི། (ཁ)

བབྷཥ་བྷགོདྷ།

བདྷ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཏགཥ་

/ཇབྷ་རྒོཥདྷ་/

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་

ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ལྔ་ནའི་བྷཙདྷ། (ཁ)

ཟཏག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏགཥ་བདྷ་དེཥ།

བབྷཥ་བྷགོདྷ་ལཱི་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་

བདྷ་བདྷབྷ། /བྱེདྷ་ཇེབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཏགཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་བབྷཥ་བྷགོདྷ་གྱི་སྐུ་ཟདྲ་

ཟཏག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏགཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཐང་ཟལར་

ཅིག་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག

ཏེ་སྐུཐན་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་སྦྱེར་ཏེ་གཞི་ཕསྒྲིགཥ་

བབྷཥ་གུཥ།

ཕསྒྲིགཥན། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་ཟཏག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་མ་

/ཇབྷ་གུཥ/

(མིང) (རྫོང) བབྷཥ་ན་ཐང་

གུཥ་ཕཀུཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

ཏགཥ་བདྷ་བདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པབྷ་ཐང་བུ་གཞིའི་ཕཡ་དྷ་བབྷཥ་
གུཥ་ཐགོ།
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བབྷཥ་གུཥ་ཅདྷ།

/ཇབྷ་གུཥ་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བབྷཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷཥ་ན་ཟདི་བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཥངཥ་

ན་ཐང་གུཥ་ཕཀུཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་

རྒྱཥ་ལྔ་ན་ཨིདྷ།

བབྷཥ་གུཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
བབྷཥ་གཅེཥ།

/ཇབྷ་ཅེ/

/ཇབྷ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕདེ་

ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་

(མིང) (རྫོང) བབྷཥ་ཐང་

ཅདྷ་ལཱི་བབྷཥ་ན་སྒོབྷ་ཐགོ།

ཕརྩེ་ཕའི་སྒོ་རཥ་པངཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཧ་

བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནྫོ།

ལཱི་ཚུ་ལཱི་བབྷཥ་གཅེཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
བབྷཥ་ཆོཥ།

/ཇབྷ་ཆོཥ/

བབྷཥ་བྷགོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་བབྷཥ་ན་

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཕ་བབྷཥ་

བྷགོདྷ་ནྫོ་གི་སྐུ་ཟདྲ་ལཱི་ཕག་ཟཙར་དེཥ།

ན་གིཥ་རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཎྚི་ཎ་ཏྫོགཥ་མེཐ་ལཱི་གསུངཥ་

བབྷཥ་ཕརྩེ།

ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) བབྷཥ་ཆོཥ་སྡེ་ལྔའི་རྐང་གྲངཥ་
བྲིཥ།

བབྷཥ་ཆོཥ་སྡེ་ལྔ།

/ཇབྷ་ཆོཥ་རྡེ་རྔ/

ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཁ) བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་ཕ་གཉིཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ༡.

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་
ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བབྷཥ་ཕརྩེ་གི་སྒོ་རཥ་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་

ཆོཥ་ཉིཐ་རྣབྷ་ཟབྱེཐ།༥. ཐབུཥ་བྷཏཟ་རྣབྷ་ཟབྱེཐ།

དེཥ།

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་བབྷཥ་ཆོཥ་སྡེ་ལྔའི་ལཱིང་གདྷང་

བབྷཥ་སྙིང་།
ཐང་ཟདྲ།

བབྷཥ་སྙིང་རྗེ།

བབྷཥ་ཕརྩེ་ཅདྷ།

སེབྷཥ་

ཕརྩེ་སེབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བབྷཥ་ཕརྩེ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཅིག་ཡ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ག་ཡ་ཕདེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ཕཅུག་བྷདྷྫོ་ཕའི་བབྷཥ་ན་

བབྷཥ་སེབྷཥ།

ཐང་སྡུག་ཕསྔར་ཐང་བྲར་ཕཅུག་བྷདྷྫོ་ཕའི་སྙིང་རྗེ་

/ཇབྷ་སེབྷ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཚུ་ཕདེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ སྡུག་ཕསྔར་རཥ་གྲོར་ཕཅུག་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་བང་སེབྷཥ་

ལཱི་བབྷཥ་སྙིང་རྗེ་སྒོབྷ་ཐགོ།
བབྷཥ་ན།

/ཇབྷ་ཙེ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕདེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་

/ཇབྷ་རྙིང/ (མིང) (ཆོཥ) བབྷཥ་སྙིང་རྗེ་

/ཇབྷ་རྗིང་རྗེ/ (མིང) (རྫོང)

/ཇབྷ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་

ཅཐ་ཕདེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་ཕརྩེ་སེབྷཥ་

བྷངོདྷ་རྟྫོགཥ་རྒྱདྷ།༢. བྷཐྫོ་སྡེ་རྒྱདྷ།༣. རྒྱུཐ་བ་བྷ།༤.

དེཥ།

/ཇབྷ་ན་རྒོཥདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

/ཇབྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ལྡདྷ་ལྷ་

བཛྷ།

ཡུར་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཀྱ་ཐུཕ་ནའི་རྒྱར་ཙཕ་སྦེ་

/ཇའུ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནིའི་ལྕོགཥ་

གྲུཕ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་བཛྷ་རྫོགཥ་ཥྫོ་

ཕཞུགཥ་མི་ཉེ་ཕའི་སཥ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་

ནུག

ཅིག (ཁ) བབྷཥ་ན་ལཱི་རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་ལྔ་ན་ཟེཡ་འང་ཞུ་
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བཛྷ་སྫོཐ་ན།

/ཇའུ་ཅོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང)

བཛྷ་སྫོཐན་

གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཞིང་ཁ་གི་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕསྡུ་ཙཡ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་བཛྷ་སྫོཐ་ན་རྔབྷ་
སི་སི་སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
བཛྷ་སྫོཐན།

/ཇའུ་ཅོཥན/ (མིང) (རྫོང)

ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྱཱཡ་ཤིང་ཟཐུཛྷ་ཨིདྷ།
བྱཱཡ་སྫོདྷ་ཐགུདྷ་སྫོདྷ།

བ་ཕ་སྫོཐ་ན་

གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཐང་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ཟཐཕ་བྷ་སྫོ་ལྡེབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ལྡེ་སྦེ་སྫོཐ་མིའི་སྔོ་ཤིང་གི་རིགཥ་ཚུ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

ཕྲུག་ཟདི་བཛྷ་སྫོཐན་ལུགཥ་ནཥ།
བྱཱཡ།

ཕལབྷ་དྷང་བྱཱཡ་སྫོདྷ་ཐགུདྷ་སྫོདྷ་སྫོ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕུར་

/བཟ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཕཞི་གི་དྷང་རཥ་ཆཡ་

ཕཝག་ནུག

ཆུ་ཟཕྫོར་ཏེ་སྔོ་ཤིང་ཚུ་རྒྱཥ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཁ)

བར།

བྱཱཡ་ཟདི་ཟླཛྷ་ལྔ་ན་རཥ་ཕདུདྷ་ན་ཚུདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕསྫོབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁ་བར་ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་

/བཟ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཙ་དྲྫོཐ་

ཕརྩབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཕེར་ཕའི་སྐཕཥ་སྫོཐ་ནིའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) བྱཱཡ་ཁྱིབྷ་

/བྱེའེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟདི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག
/བཟ་ཆཟ/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་རྐྱཕ་

(ཁ) ཁ་བར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་

རྩེཐབྷྫོ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་ག་ཡ་བར་འཡ་ཥྫོ་ནུག

རཱིང་ བྱཱཡ་ཆཡ་རྐྱཕ་ནི་མིདྷ་ཟདུག
/བཟ་ཙྫོང/

བཥ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་གི་དུཥ་

བྱི་ཀུ།

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཙ་

ཟཕཐ་ཟཕཐ་ཕའི་ཤུར།

/ཇེ་ཤུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བཥ་རྗེཥ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) སྐྱ་སྒོགན་ཐང་ཟདྲ།

/བྱི་ཅུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

བ་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ།

(ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་རཥ་བྱི་ཅུང་གི་སྐཐ་ལུ་ལ་གོཛྷ་

(ཐཔེ) བྱཱཡ་གཞུང་ལཱི་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥཡ་ཙ་དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་

བྷཥ།

ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
/བཟ་ཤི/

/བྱི་ཀུ/

བྱི་ཅུང་།

དྲྫོཐ་ཀྱི་ཤུགཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ།

བྱཱཡ་ཤིང་།

/ཇེ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ)

བཥ་ཤུར།

ཟདི་བྱཱཡ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནཡ་བང་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།
/བ་གཞུང/

/ཇེའེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བཥ་རྗེཥ།

ཙྫོཐ་དྷང་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོང་། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་
བྱཱཡ་གཞུང་།

གཅིག་ཁཡ་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཆ་ལཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི།

ནའི་ཆཡན། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གདྷབྷ་བྱཱཡ་རྫོགཥ་ཡདྷ་
བྱཱཡ་ཙྫོང་།

གཉེདྷ་

ཁ་བར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) གཉེདྷ་

རཥ་ཟཛེབྷ་ཐགོ།

བྱཱཡ་ཆཡ།

/བྱེའེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕསྫོབྷཥ་འྫོཐ་མི་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

བྱཱཡ་ལཱི་རབྷ་ཏག་རིང་ཥཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནི་
བྱཱཡ་ཁྱིབྷ།

/བཟ་སྫོཥ་རྒུཥདྷ་སྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

/བྱི་ཅུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྒོང་རྫོག་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ཙཡ་

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཕའི་བ་ཕྱུ་གུ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་བྱི་ཅུང་ཚུ་ལཱི་ཞདྷབྷ་

ལཱི་ཟཐུ་སྟེ་སྐབྷ་ཕཝག་ནའི་ཏཕ་ཤིང་། (ཐཔེ)

བྱིདྷ་དེཥ།
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བྱི་ཐུཡ། /བྱི་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་རྩང་

བྱི་རིར།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཆུང་ཀུ་ ཥའི་ཐྫོང་དྷང་སྫོཐ་མི་ཅིག

གུ་ཡབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཁྱོཥབྷ་བྱི་

ཕཟུབྷ་སྦེ་སྒྲོ་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་གིཥ་སྤུཡ་འྫོཐ་ནའི་

རིར་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཚུ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

བྱི་ལི།

བྱི་དྲི། /བྱི་གྲི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥ་ནའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་ཕའི་གཅདྷ་གཞདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/བྱི་གྲི/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་བྱི་ཙི་གི་དྲིབྷ།

ཏཕ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་བྱི་ལི་ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ར་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཥ་ཐྫོང་དྷང་རཥ་བྱི་དྲི་བྷདྷབྷ་དེཥ།

བྱི་ལི་རྣབྷ་ཅོ།

/བྱི་གྲི་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་

སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ)ལ་མུ་ཟདི་རྫོདྷབྷ་སྦེ་
སྫོཐན་ཐ་པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐན་

རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་བྱི་ལི་རྣབྷ་ཅོ་གི་ཙྫོཐབྷྫོ་ཞིདྷབྷ་

གྲཥ་རཥ་རྫོ་རྟགཥ་ཐང་ན། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་རྟགཥ་བྱི་

བྱི་ཙི།

ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག
བྱི་རཱི།

(མིང) (ཆོཥ) བྱི་ཙི་ཐང་ཟདྲ།

བྱི་རབྷ།

འྫོཐ་ནའི་གུ་སྤུ་ཐུང་ཀུ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་སྐྱེ་ཕའི་

བྱི་སི།

ཁཡ། བྷཇུག་བྷ་འང་་རིང་སུ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) བྱུ་རཱི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

/ཇི་རབྷ/
/བྱི་སི/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕཐག་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཨུབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

རླུང་ཤུགཥ་སྦེ་ཕྱི་ཁཡ་ཟཕུཛྷ་ཐ་སྒྲ་སིའུ་ཟེཡ་ཟཏྫོདྷ་

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ཆཥ་ཐང་གོ་ར་

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཕྱི་རཱི་བྱི་སི་རྐྱཕ་མི་

ཥྫོགཥ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་གོ་ཟདི་

ཕཏུཕ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

བྱི་ཙི་གིཥ་ཐྫོང་སྤེཐ་ཐ་ནུག
/བྱི་ཕཞིདྷ/

/བྱི་རཱི/

གི་ཧའི་ཟདི་བྱི་རཱི་གི་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

/བྱི་ཙི/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་

བྱི་ཕཞིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱི་

གདྷགནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལ་མུ་ ཙྫོཐབྷྫོ་

གཥང་ཟདི་བྱི་དྲི་ཁོག་ཁོ་ཕཞྫོ་ཐ ནུག

/ཇི་ཛྷ/ ༢.

/བྱི་ལི་རྣབྷ་ཅོ/

ལིའི་རྣབྷ་ཅོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཕཀྱག་

ཕསྡུཥ་ནའི་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཕ་

ཕ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྤུ་ཥྫོག་ཥྫོ་ཐང་།

སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་བྱི་ཙི་གཟུང་ནིའི་

བྷདྷབྷ་དྲེགཥ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

/ཇི་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

/བྱི་ལི/

རྐང་རག་ཐུང་ཀུ། བྷཇུག་བྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

དྲིབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ཆུ་ག་སྫོཐ་གཎང་སྟེ་བྱི་དྲི་

བྱི་ཕ།

ཁབྷ་ཎྫོ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་

ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ནགཥ་ཀོ་དྷང་ཕསྒྲིར་འྫོཐ་ནའི་

(ཐཔེ) དྷབྷ་ནུཕ་བྷྫོ་བྱི་ཐུཡ་གྱིཥ་ཞིང་དྷང་གི་རྫོ་ཏྫོག་

བྱི་དྲི་ཁོག་ཁོ།

/ཇི་རི/ (མིང) (རྫོང)

/བྱི་སི/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉེཡ་ཕདུདྷ་

(མིང) (རྫོང) རྐང་རིར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ རྩེཐ་ཟགྲདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ཆོགན་

རཥ་སྐཡབྷ་ཉེཡ་གཅིག་ན།

བྷ་ཆོགན་གི་ཕར་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ་ནའི་
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ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩེཐ་ཐནང་གིཥ་རྩེཐབྷྫོ་ཟགོ་

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཝར་རཥ་ཐངོཥ་སུ་བྷ་

བྱིང༌།

ཕརཕཥ་ནའི་ཥ་ཕཅུ་ནའི་བྷཐྫོ་ཐང་། གསུང་གིཥ་

ཕཙུགཥ་ནིའི་བྱི་སི་ཟཕུ་དེཥ།

གསུངཥ་རཱིང་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་

/བྱིང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) བྱིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྱིང་གུབྷ།

/ཇིང་གུབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཐབྷཡནྫོ་

བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནའི་ བྷ་སྐྱེཥ་ཐགྲའི་ཟགྱོཐ་ན་

ཐང་གཟུགཥ་གདྷགནྫོ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཕཥར་ཕའི་བྷཐྫོ། ཐུགཥ་ཀྱི་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་

སངབྷ་བྷདུང་རྐྱཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གླང་ཅིག་བྱིང་གུབྷ་

ནའི་ཤེཥ་ཡཕ་སྙིང་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

གྱིཥ་བྷདུང་རྐྱཕ་སྟེ་སྐཐ་ཡ་ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག
བྱིང་རྒོཐ།

ཕཀཟ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

/ཇིང་རྒོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་གྱི་

བྱིདྷ་ཅདྷ།

སྒྲིཕ་ན་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་གཉིཥ་ན། (ཁ) བྱིང་

ཐང་རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གི་རྟེདྷ་བྱིདྷ་ཅདྷ་

ཟེཡ་མི་ཟདི་སེབྷཥ་དྷང་དྷ་ཟཐིཕ་ནི་ཐང་།རྒོཐ་ཟེཡ་

ཚུ་བྷཇར་ཁ་གདྷང་དེཥ།

མི་ཟདི་སེབྷཥ་ཕྱི་ཁཡ་གཡེང་ནི།
བྱིང་ངེབྷ།
བྱིདྷ།

/བྱིདྷ/

/ཇི་ངེབྷ/ (མིང་) (རྫོང)

བྱིདྷ་ཆགཥ།

བྱིང་གུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གཡུཥ་ཟདི་དྷང་བྱིདྷ་ཆགཥ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག

ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་ལཱི་སྫོཐ་ནི། (ཁ) བྱིདྷ་

བྱིདྷ་ཆགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཁོ་ལཱི་ཏི་

/ཇིདྷ་ཆཟ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཕག་ཕེཕཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

རཱི་ལྔ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་དེཥ།

(ཁ)

(ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་བྱིདྷ་ཆགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

/ཇིདྷ་གི་ཀླཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

ཟདུག

གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཐང་སྣང་ཕ་ཚུ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ནུཥ་ན་

ཅདྷ་ཐང་རྩ་ཅདྷ་ཅིག་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕ་
གིཥ་ཥ་གདྷཥ་ཟདི་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕ་ནི་བྷཥ།

/ཇིདྷ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱིདྷ་རཕཥ་ཐང་ལྡདྷ་

བྱིདྷ་བྷཐུ།

/ཇིདྷ་ཐུ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱིདྷ་རཕཥ་ཀྱི་བྷཐུ་

བྱིདྷ་ལྡདྷ།

/ཇིདྷ་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱིདྷ་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་ནུཥ་ན།

/ཇིདྷ་གི་ཀླཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་

བྱིདྷ་ཟཐྫོཐ།

ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

/ཇིདྷ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) བྱིདྷ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་

ཕའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་བྱིདྷ་ཟཐྫོཐ་འྫོཐདྷ་ང་ལཱི་ཏི་

གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནུག

བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནའི་ཕཀཟ།

བྱིདྷ་རྟེདྷ།

ནའི་རྟེདྷ་རྩ་ཅདྷ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག་བྱིདྷ་ནི་ཟདི་
བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ།

/ཇིདྷ་ཆཟ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ཐགཟ་

ཕ་ཐང་སྫོ་བྷཥ་ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕ།

/ཇིདྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ནུཥ་ན་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

རཱི་ཅིག་གདྷང་ཐ།

/ཇིདྷ་གི་ཀླཕ་པི་ཀ/
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བྱིདྷ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ།

/ཇིདྷ་རྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྱིདྷ་ཐགོ་

ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཟདི་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་

བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཥནྫོ་བྱིདྷ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་ཅིག་གི་ཁྱིབྷ་ཟདི་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་
ཟདུག

བྱིདྷ་ཟཕྲུར།

བྱིདྷབྷ་ཏག

ཐང་ རྟིངབྷྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་ ངཡ་གཐྫོང་གི་རྒྱཕ་ལཱི་འྫོཐ་

/ཇིདྷ་ཁྲུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཐངུར་

ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་ངེའི་བྱིདྷབྷ་ཏག་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐགོ་ནའི་ཕཀོཐ་རྒྱ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ དེ་

གུ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ཅི།

ཟཕྲྫོ་རཥ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ་ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ)

བྱིདྷབྷ་ཏག་ལྦཛྷ།

ཐངུར་གྱི་བྱིདྷ་ཟཕྲུར་དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་
ལྫོག

བྱིདྷ་བྱིདྷབྷ།

/བྱིབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རྐང་བྷའི་པུཥ་བྷྫོ་

/བྱིབྷ་ཏ་རའུ/ (མིང) (རྫོང)

རྐང་བྷའི་

པུཥ་བྷྫོ་ཐང་ རྟིངབྷྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་ ངཡ་གཐྫོང་གི་རྒྱཕ་
ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་སྫོ་སྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ཇིདྷ་ཇིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་ཙཡ་ཕའི་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྱིདྷབྷ་ཏག་ལྦཛྷ་ཟདི་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཁོ་ལཱི་བྱིདྷ་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།

བྱིབྷ།

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷང་ལཱི་གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

(ཐཔེ) བྱིབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) རྐངབྷ་ཟཐབྷ་

བྱིདྷ་ཟབེཕཥ།

/ཇིདྷ་རྦེཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཟདི་ཚུ་

/བྱིབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐབྷ་ན་ཐང་

ཁཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ལཱི་ཐིབྷ་ནི།

བྱིདྷ་རཕཥ་གདྷང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་

དྷང་བྱིབྷ་སྟེ་ཕཎྫོདྷ་བྷ་ཚུགཥ།

བྱིདྷ་ཞ།

ཁཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཐིབྷ་ཐིབྷ།

བྱིདྷ་ཟབེཕཥ་གདྷང་དེཥ།

/ཇིདྷ་ཞ/ (མིང་) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

/ཇིདྷ་ཞ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྱིདྷ་ཞའི་ཤིང༌།

མེའི་ལྷ།

བྱིབྷ་བྱིབྷ།

མེ།

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་ཟཐབྷ་དྷང་བྱིབྷ་བྱིབྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་

/ཇིདྷ་ཞའི་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་

གིཥ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕསྐྱར་ནུག

སྐཕཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཤིང་།
བྱིདྷ་རཕཥ།

/ཇིདྷ་ཀླཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

བྱིབྷ་ཙཐ།

བྷཐུ་ཐང་ནུཥ་

/བྱིབྷ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང)

གྲུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆུ་

དྷང་ཟཛུར་ཕའི་སྐཕཥ་ ཆུ་དྷང་ཟཛུར་ཆོག་ནའི་

ན། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་བྱིདྷ་རཕཥ་ཀྱིཥ་

ཙཐ་གཞི་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲུ་གུ་ཙྫོདྷ་ཕཎང་འྫོཐ་

ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་འྫོཐ།

ནའི་ཐིག་ཅིག (ཐཔེ) གྲུ་ཚུ་བྱིབྷ་ཙཐ་ཕཀར་འྫོཐ་མི་

/ཇིདྷ་ཀླཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཐུ་ཐང་ཐངོཥ་གྲུཕ་ལྡདྷ་

རཥ་ཕརྒར་ཏེ་ཆུ་དྷང་ཟཛུར་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནའི་རཥ་རིགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་རཥ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅིག་

བྱིར།

ཞུ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།
བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ།

/བྱིབྷ་བྱིབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཐབྷ་ན་ཐང་

/བྱིའི/ (མིང) (རྫོང) གྱང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕྱི་དྷང་

གཉིཥ་ལཱི་ ཟཐབྷ་འངདྷ་རྩི་ཥ་ཐབུཡ་ཏེ་ ཧུབྷ་ཆི་

/བྱིདྷ་ཀླཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཐུ་ཐང་

ཆི་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཀ་ཡ་བྷ་གཎང་ཕའི་ཧེ་
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བྷཡ་གྱང་བྱིར་རྐྱཕ་ཐགོ།

བྱིཥ་ནའི་ཕརྟུར་ཞུགཥ།

ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོཛྷ་གིཥ་ཨེ་ཎ་བྱིར་ལི་

ཆུང་ཀུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་མི།

བྱིར་ལི།

/བྱི་ལུ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཚུ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་

རྐྱཕ་དེཥ།
བྱིཛྷ།

/བྱིའུ/ (མིང) (རྫོང) བྱི་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྟགཥ་བྱིཛྷ་ཨིདྷ།
བྱིཥ་གླུ།

/བྱི་ཀླུ/

བྱིཥ་ནའི་དུཥ།

ཁོ་རྫོ་

བྱིཥ་ནའི་གདྷཥ་སྐཕཥ།

བྱིཥ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ།

བྱིཥ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་ཕཝག་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལྟེ་ཕ་དྷང་ལཱི་བྱིཥ་གཉེཡ་གཉིཥ་ཐགོ་

བྱུ་རིར་རི།

ནའི་གཥར་ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

རི། ལྕགཥ་བྱུ་རིར་རི། (ཐཔེ) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

(མིང) (རྫོང)

ཟདི་བྱུ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ།

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི་དྷང་ བྷཁཥ་ན་སངཥ་འྫོཐ་ནའི་

བྱུ་རིརབྷ།

དྲུང་ཟཙྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་བྱིཥ་དྷཐ་

/བྱུ་རིའིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་བྱུ་

རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཆུ་

བྷཁཥ་བྷཆོག་ཐག་ན་ཅིག་ཟདུག

རིར་རྫོ་བྱུ་རིརབྷ་མང་མ་སེར་ཏེ་ཟཕག་དེཥ།
བྱུ་རཱི།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཧ་ལཱིའི་དྷཐ་གཞི་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཐང་སདྷ་ཕཅོཥ་ཐང་

/བྱི་རཱི/ (མིང) (རྫོང) སྐེ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནི་གི་རྒྱདྷ་

ཆ་དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་བྱུ་རཱི་

ཟབྲེར་ཕའི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཙདྷ་

ལར་ཟཁོཡ་ཅིག་ཕཎགཥ་ནི་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་ཟདི་བྱིཥ་དྷཐ་རིག་ན་དྷང་

བྱུ་རཱིའི་བྷཐྫོག

བྷཁཥ་བྷཆོག་སངཥ་ནུག
/བྱི་ན/

/བྱུ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་དུང་ཕཟུབྷ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཅིག (ཁ) ཟཁཡཛྷ་བྱུ་རིར་

(གཥཡ) ཧ་ལཱིའི་དྷཐ་གཞི་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཐང་སདྷ་

བྱིཥ་ན།

/བྱི་པི་ཡང་ཕཞིདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཧ་ལཱིའི་ཡང་གཤིཥ། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་ཁར་རངཥ་ཥྫོ་རཱིང་

གི་ཧ་ལཱི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

/བྱི་ནཱུ་རིག་ན/

ཧ་

ནཥ།

ཥཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ ཧ་ལཱི་ཕཝག་ཥའི་ལྟེ་ཕ་དྷང་

བྱིཥ་དྷཐ་རིག་ན།

/བྱི་པི་རྣེ་ཀཕ/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་གདྷཥ་སྐཕཥ་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་མི་ཏྫོདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་བྷ་པབྷ་ཚུ་ལཱ་

/བྱི་ནཱུ་ཁེ་ཆོ/

བྱིཥ་ནའི་

ལཱི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཕསྒང་གི་དུཥ། (ཐཔེ) བྱིཥ་

(ཐཔེ) བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་བྱིཥ་གླུ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

བྱིཥ་དྷཐ་བྷཁཥ་བྷཆོག

/བྱི་པི་དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་

/བྱི་རྙེའེ/

(ཁྱཐ)

(ཆོཥ) རྫོ་དྷ་རྒདྷ་རྒཥ་ཏར་རཱིང་ཟཕཐ་ཕཝག་ཧ་ལཱི་

ལཱི་གཐངཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གླུ།
བྱིཥ་གཉེཡ།

/བྱི་པི་ཏུཥར་ཞུའུ/

/བྱུ་རཱིའི་རྫོཟྫོ/

(མིང) (རྫོང) ལི་ཛྷང་ཐང་

ལ་ཁ་གཉིཥ་གྱི་བྷཐྫོག་ས་ཕསྲེ་སྦེ་ཙྫོཥ་གཞི་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཕརྒྱཐ་ཐབྷདྷ་ཆཐ་ཀྱི་

(ཐཔེ) བྱི་རཱིའི་བྷཐྫོག་ཟདྲ་ཕའི་རྒྱདྷ་ཆཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་

ཧ་ལཱི།

ནི་ཟདུག
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བྱུ་རཱིའི་ཟབུན།

/བྱུ་རཱིའི་རྦུན/

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཟབྱུང་གཎབྷ་ལུ་ལ་ཕལཐ་ནི་

སྫོཐ་མི་བྱུ་རཱི་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་སྫོག་ཆགཥ་ཟབུན་ཅིག

ཟདུག

(ཐཔེ) བྱི་རཱི་ཚུ་བྱི་རཱིའི་ཟབུཕ་རཥ་ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ།

བྱུག

བྱུང་ཏྫོ།

(བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཐབུཡ་ནི།

/ཇུའུ/

བྱུག་སྣུབྷ།

/ཇུའུ་རྣུབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ར་

ཐགོ།

བྱུང་ཕ།

ཟཏཕ་ནའི་སདྷ་ཆུ་ཅིག
/ཇུའུ་པིཡ/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཇུའུ་ཕྱེ/

བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) གཐྫོང་ར་

བྱུང་བྷ་མྱྫོངབྷ།

ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) གཐྫོང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་བྱུག་ཕྱེ་བྷ་

འང་བྱུང་བྷ་མྱྫོངབྷ་གི་དྷཐ་གཞི་ཅིག་ཟཐེདྷ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) གཐྫོང་ར་

བྱུང་ཚུར།

ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབུཡ་ནིའི་སདྷ།

བྱུང༌།

/ཇུའུ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ)

ཕསྟདྷ་ན་བྱུང་ཚུར་ཤེཥ་ཐགོ།

ཐབུཡ་ནི།

/ཇུང/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཏྫོདྷ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྱུང་ཟཛིདྷ།

(ཁ) བྱུང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདི་ཧེ་རཥ་བྱུང་

ནུག

/ཇུང/ ༢.

གུ་ཅིག (ཁ) བྱུང་ཟཛིདྷ་ལཱི་ཟབྫོཡ་རྟགཥ་ཐང་ཟབྫོཡ་

རྟགཥ་ཡི་གུ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གླ་འྫོདྷ་ལུདྷ་

བྱུང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐངུར་ཀྲབྷ་ལྔ་ཕརྒྱ་བྱུང་ཡི།
/ཇུང་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

/ཇུང་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་ཏྫོཕ་འྫོཐ་

ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

བྱུང་གཎབྷ།

/ཇུང་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) ག་དེ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏྫོདྷབྷ་

ཨིདྷ་དྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚུར། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཆོཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) སདྷ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་བྱུག་སདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

/ཇུང་བྷ་ཉོངབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཏྫོདྷ་

ཡ་བྷ་ཏྫོདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་དྷབྷ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/ཇུའུ་རྨེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང་) ཏྫོཕ་ཏྫོཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཏི་རཱི་ག་ཏེ་རཥ་བྱུང་བྱུངབྷ་སྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབུཡ་ནིའི་ཕྱེ་

བྱུག་སདྷ།

/ཇུང་ཇུབྷ/ (བ) (རྫོང) ཏྫོདྷ་ཏྫོདྷབྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདི་ཧེ་རཥ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ་
/ཇུང་ཇུངབྷ/

བྱུག་ཕྱེ།

བྱུགཥ།

/ཇུང་ཛྷ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) བྱུང་ཐང་ཟདྲ།

བྱུང་བྱུངབྷ།

ཐབུཡ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་བྷགུ་ཎྫོག་ཁཡ་སྤུ་ཆག་ན་སྦེ་འྫོཐ་
མི་ཅིག

ཚུཡ་ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་རྩིཥ་

ཏྫོ། (ཐཔེ) ཟླ་རིབྷ་ཐངུར་གྱི་བྱུང་ཏྫོ་ཁ་གཥར་ཕཝག་

ཥྫོགཥ་ན་གུ་ཧུབྷ་ཟཕུཡ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་
བྱུག་པིཡ།

/ཇུང་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་སྐཕཥ་ཟབྫོཡ་ཟཛིདྷ་གུ་ཥ་ཡིག་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཧེ་བྷ་རཥ་

བྱུང་ཞཐ་རྩིཥ་ལྫོག

ཐཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གཎབྷ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/ཇུང་ཟེ་ཙི་ལྫོ/

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཙྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཚུཡ་ཏྫོཕ་མི་ཐང་
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པཡ་སྫོཐ་སྫོཐ་ནའི་རྩིཥ་ཁྲ། (ཐཔེ) ཐངུར་རྩིཥ་ཟགོ་

བྱུང་རིབྷ།

དེཥ།

ཟལར་ཏེ་ཟབྲི་ཐགོ།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྱུང་ཞཐ་རྩིཥ་ལྫོག་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་རྐྱཕ་
བྱུང་ཡཕཥ།

/ཇུང་ཡཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཏྫོདྷ་ནའི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་བྱུང་རིབྷ་ཐང་

ཟབྱུང་ཚུར་ཀྱི་

བྱུཡ།

རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཟབྱུང་ཡཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་ལྷཕ་
ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/ཇུང་ཡཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷའི་རྫོ་རྒྱུཥ།

(ཐཔེ) མི་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) རུཐ་ཕངབྷ་དྷང་བྱུཡ་
ཏེ་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག
བྱུཡ་བུཡ།
བྱུཡ་རཱི།

/ཇུང་ཡཕ་ཁེ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང)

རྫོ་རྒྱུཥ་ཟབྱུང་ཏངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་བྷཁཥ་ན་སངཥ་

བྱུཥ།

བྱུཥ་ཉེཥ།

དྷང་ཚུཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་རཥ་རིབྷ་ཟདི་
བྱུང་ཡཕཥ་རྩྫོབྷ་མི།

/ཇུང་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང)

/བྱུ་རཱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟབྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་

/ཇུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཕཐ་ཕའི་ཟཕཐ་ཏངཥ།

བྱུཥ་ངདྷ།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་རྒྱུཥ་

བྱུང་ཡཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་སྦེ་ཕརྩི་ནི་ཨིདྷ།

བྱུཡ་རཱི་ཐང་ཟདྲ།

དྷང་བྱུཡ་རཱི་སྦེ་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

སྫོཕ་སྡེའི་དྷང་བྱུང་ཡཕཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག་ལུ་ལ་
/ཇུང་ཡཕ་ཅེདྷ/

/བྱུཡ་བུ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

དྷང་ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་ཕཀང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚཡཛྷ་པྫོཡན་

མི་ཐང་ཟབྱུང་ཡཕཥ་ཟབྲི་མི། (ཐཔེ) གཙུག་རག་

བྱུང་ཡཕཥ་ཅདྷ།

ཟབྱུ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་སྫོཐ་དྷང་ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་ཕཀང་ནི། (ཐཔེ) བྱུཡ་

ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདུག

/བྱུའུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལཥ་ངདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/བྱུའུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རིགཥ་ཀྱི་བྱུང་ཡཕཥ་ག་དེ་འྫོཐ་ག་ཞིཕ་ཟཙྫོར་
བྱུང་ཡཕཥ་བྷཁཥ་བྷཆོག

/ཇུང་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་

མི་ཅིག
བྱེ།

རྫོ་རྒྱུཥ་

/ཇུཥ་ངེདྷ/ (མི་) (ཆོཥ) ཏཕཥ་ཤེཥ་ངདྷ་ན།
/ཇུཥ་ཉེ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཞྫོགན་འྫོཐ་

/བྱེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཟབྲུ་སྣ་ཐང་ཕྱེ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཙཐ་ཟཇར་ནིའི་སྫོཐ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་

ཟབྱུང་ཏངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཀྱི་ཟབྲི་མི། (ཐཔེ) བྱུང་

ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་རཥ་ཆུབྷ་བྱེ་ཁཡ་ཟཇར་ཏེ་ཉོ་ཡི།

ཡཕཥ་རྩྫོབྷ་མི་ལཱི་བྱུང་ཡཕཥ་བྷཁདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

/བྱེ/ ༢. (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་རྒྱོ་རྐྱཕ་ནི།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་བྱུང་ཡཕཥ་རྩྫོབྷ་མི་ཅིག་

(ཁ) བྱེ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) པྫོ་བྷཙདྷ་ཤུཕཥ་

ཟབྱུང་ལཱིགཥ།

ཕཀག་ཚུགཥ།

ཨིདྷ།

/རྗུང་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཙུགཥ་ཏེ་བྱེ་ཕ་ཅིདྷ་དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་ནི་རཥ་

ཟབྱུང་ཚུར་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཟདི་གི་ཟབྱུང་ལཱིགཥ་ག་དེ་སྦེ་

བྱེ་ཀེ།

ཨིདྷ་དྷ་ཤེཥ་ཐགོ།

/བྱེ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) བའི་ཧ་ཛྷ།

(ཁ) དེ་ལཱི་

ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་བ་བྲུདྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་ཚུ་
གིཥ་བྱེ་ཀེ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཎང་ཕཝག་ནུག
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བྱེ་ཁ།

/བྱེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཐར་ལྫོག་ལུཕ་ཅིག (ཐཔེ)

བྱེ་ཟཐབྷ།

ཟཐར་ལྫོག་བྱེ་ཁ་གང་ཉོ་ཡི།
/བྱེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཐང་ཕུ་ཕྱེ་ཐང་ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྷཡ་ཐིབྷ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
བྱེ་རྫོ།

ཟཇརཛྷ་ཐ་བྱེ་ཁ་གངབྷ་སྦེ་བླུགཥ་དེཥ།
/བྱེ་ཁཟ/ (མིང) (རྫོང)

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་བྱེ་རྫོ་ལུ་

ཟཐཕ་བྷ་ཙྫོཐ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ སྔོ་ཙྫོཐ་ཁག་ཏེག་

ལ་ཟདུག

ཏེ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕྱི་རཱི་བྱེ་ཁག་གི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་
བྱེ་གཐང་།

/བྱེ་རང/ (མིང) (རྫོང)

བྱེ་པཐ།

ཆུའི་གལབྷ་བྷཡ་བྱེབྷ་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

/བྱེ་ཕེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཆུ་དྷང་བྱེ་གཐང་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕསྣཡ་ཏེ་ཟདུག
/བྱེ་ཏང/ (མིང) (རྫོང)

རྩྭ་ཐང་ཤིང་གི་རིགཥ་

ཕཝག་ནུག
བྱེ་ཕུང་།

དྷགཥ་ཙར་ཚུ་བྱེ་ཏང་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) བྱེབྷ་ལུ་ལ་

ཚུ་གིཥ་ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་བྱེ་ཕུང་ལུ་ལ་སྤུངཥ་

/བྱེ་ཏང་རྔོ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) བྱེ་བྷའི་ཏང་

ཕཝག་ནུག
བྱེ་ཕ།

སྐྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཡུཥ་ཐང་ཁྲོབྷ་འང་ཆགཥ་ཏེ་

/ཇི་ཛྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟབུབྷ་ཕརྒྱ་གཅིག་ལཱི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བྱེ་ཕ་གཅིག་ཟདི་ཧང་གྲངཥ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱེ་ཏང་སྔོ་ཙར་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་
/བྱེ་ཏང/

/བྱེ་ཕུང/

གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྱེ་ཙྫོང་རྐྱཕ་མི་

གི་ཥ་ཆ་དྷང་རཥ་པཡ་ཆུ་ག་ཏེ་འྫོཐ་ཥཡ་སྔོ་ཤིང་ཚུ་

བྱེ་ཏངཥ།

དྷང་དྷ་བྱེབྷ་ཟདེགཥ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་བྱེ་པཐ་ཕརྩིགཥ་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་བྱེབྷ་གྱིཥ་གང་སྟེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཅིག་ཟདུག

བྱེབྷ་ཟདེགཥ་

ཕཝག་འྫོཐ་ནའི་པཐ་ཙི། (ཐཔེ) ཆུ་རི་ཕཀག་ནིའི་

ག་ནི་འང་སྐྱེ་ནིའི་མེཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཁ) བྱེ་ཏང་ཟདི་

བྱེ་ཏང་སྔོ་ཙར།

/བྱེ་ཕེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ནིའི་པཐ་ཙི། (ཐཔེ) བྱེ་པཐ་དྷང་བྱེབྷ་ཟདེགཥ་ནི་

གཐངབྷ་ཕཟུབྷ་ཕསྣཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གམང་
བྱེ་ཏང༌།

(མིང) (རྫོང) ཕསྒྲར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

/བྱེ་རྫོ/

ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་བྱེབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕ་རཱི་རཱི་ཟགྱོ་ཕའི་རྫོའི་

ཀཡ་ཞིང་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་མི་

ཞ་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) བྱེབྷ་ཐང་ཆུ་ས་ཕསྲེ་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱེ་ཟཐབྷ་དྷང་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་

ཟཇར་ནིའི་སྫོཐ་ཆཥ་ཀྱི་ཁ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཕྱེ་
བྱེ་ཁག

/བྱེ་རབྷ/

༡༠༠,༠༠,༠༠༠ སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་གི་ཐྫོདྷ་
ལཱི་བྷ་ཐངུར་བྱེ་ཕ་གཅིག་ཐགོ་ནི་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་ལཱིཥ་

བྱེ་བྲག

ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕའི་ཟཕཐ་ཏངཥ། (ཐཔེ) སྫོག་ཆགཥ་

/བྱེ་གྲཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

རིགཥ་གཅིག་ནའི་

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྱུ་རཱི་ཟདི་དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་

ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་བྱེ་ཏངཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཅིག་ཨིདྷ།

བྱེ་བྲག་ཏུ།
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/ཇེ་གྲག་ཏུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

དེའི་དྷང་རཥ་
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ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྱེ་བྲག་ཏུ་ལཱི་ལྷག་ནཡ་དུ་ཟེཡ་

པྫོ་ཐང་བྷྫོ་བྱེ་ཥ་ཟདི་ངོ་ཙ་ཕའི་ཥ་གདྷཥ་དྷང་ལཱི་མི་

གིཥ་ སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟཚབྷ་གླིང་འྫོངཥ་ཐང་ བྱེ་དྲག་

བྱེགཥ།

འང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་ཟདི་

ཕཏུཕ།

ཏུ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨིདྷ།
བྱེ་བྷ།

/བྱེ་ཚེདྷ/

བྱེགཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟཁདྷ་ན་ཤིང་ག་ཡ་
བགཥ་ཕཎང་ཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) བྱེབྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

བྱེཐ།

མེཐ་ཙ་ཎྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱེ་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་

ཐྫོདྷ།

རགན་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཕཤུཡ་ཟྫོང་།
བྱེ་རྫོང་།

/བྱེ་རྫོང/

སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།
བྱེཐ་ན།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) བྱེ་ཕུང་ཐང་ཟདྲ།

/བྱེ་ཀླུང/

/ཇེ་ན/ ༢.
/ཇེ་ན/ ༣.

ཟཕག་སྟེ་ཟཕུར་ཕའི་རླུང་ཟཚུཕ། (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་

བྱེཐ་ན་ནྫོ།

བྷཏཟ་བྷཡ་འྫོཐ་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྦེ་
(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཤིང་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

/ཇེ་ན་ནྫོ/

བྱེཐ་ན་ནྫོ་པར་ན།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་གང་

/ཇེ་ན་ནྫོ་ཕེར་ན/

(མིང) (རྫོང) ལཱ་

ཟཕཐ་མི་གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐ་

ལྫོག་ཀུ་རྫོགཥ་ཅིག་གུ་བྱེབྷ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ནའི་གང་ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ། (ཁ) སྟ་རི་གིཥ་ཤིང་

(ཁ) བྱེ་ལྫོག་ལཱི་ཥྫོག་ཥྫོབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕཎྫོགསྨྱུ་གུ་གིཥ་ཡི་གུ་བྲིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ བྱེཐ་ན་

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་རྐང་ལ་བྱེ་ལྫོག་རྐྱཕ་དེཥ།

ནྫོ་གམྫོ་ཕྫོ ་ཤིང་ཕཎྫོག་མི་ཐང་ཡི་གུ་ཟབྲི་མི་གང་ཞག་

/བྱི་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྱེབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ལཱི་ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐ་མི་སྟ་རུ་ཐང་སྨྱུག་གུ་ཚུ། (ཐཔེ) བྱེཐ་

ཥ། (ཐཔེ) བྱེ་ཥ་གིཥ་གྱང་ཕརྡུང་མི་ཕཏུཕ།

/བྱེ་ཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ནུཥ་ཤུགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་ལཱི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ་ནཥ།

ན་གུ་ཐབུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

བྱེ་ཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་བྱེཐ་ན་ནྫོ་

ཡ་བྱེ་རླུང་ཟཕུཡ་ཨིདྷ།
/བྱེ་ལྫོ/

/ཇེ་ན/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕསྒང་

གི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག

(མིང་) (རྫོང་) (གཥཡ) རླུང་བྷ་ཤུགཥ་

སྦེ་ཟཕུཡ་ཕའི་ལྫོཡ་ཁ་བྱེབྷ་འང་གཅིག་ཁཡ་ཟཕག་

བྱེ་ལྫོག

(མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྱེཐ་སྒྲ་གི་སྐོཡ་རཥ་

ཆི་སྦེ་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག
བྱེ་རླུང་།

/ཇེ་སྒྲ/

གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་

(ཐཔེ) བྱེ་ཏང་དྷང་ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་བྱེ་རྫོང་ཅིག་ཟཇཟ་ཆི་

/བྱེ་རི/

/ཇེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཟཕཐ་ཟེཡ་ཕའི་

བྱེཐ་སྒྲ།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཧ་ལཱི་ཚུ་བྱེབྷ་

གྱིཥ་རྫོང་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

བྱེ་རི།

རྣྫོཥ་འྫོཐ་

ནའི་རག་ཆཥ་ཚུ་གིཥ་ཕཎྫོག་ནི། (ཁ) རྣབྷ་ཅོ་

/བྱེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱེབྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྱེ་ཙདྷ།

/བྱེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ན་པྫོ་པར་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཅིག་རྐྱཕ།

(ཐཔེ)
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བྱེཐ་ནྫོ་གམྫོ་ཕྫོ།

/ཇེ་ན་ནྫོ་མྫོའུ/

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

བྱེབྷ་གུ་ཡབྷ།

མིའི་མི། (ཁ) ཧ་ན་གིཥ་ལྫོ་ཞ་དེཥ་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཐཀྲུབྷཥ་ཐཀྲུབྷཥན་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཧ་ན་ཟདི་བྱེཐ་ན་ནྫོ་གམྫོ་ཕྫོ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྱེཐ་ནྫོ་གམྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ བྲྫོ་ཕྫོ་བྷངཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གུ་ཡབྷ་

ཕྫོ་གི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་གཉིཥ་ཕཀོཐ།
བྱེཐ་རྩྫོར།

གྱི་རིགཥ་ བྷངཡ་ཇ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་བླུག་

/བྱེ་མྫོཥར/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་གི་

མི་ཅིག (ཐཔེ)བྱེབྷ་གུ་ཡབྷ་ལཱི་ཅི་ནི་ཟེཡ་འང་སཕ་

ངཡ་ཤུགཥ་ཐང་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ།
/བྱེ་མྫོཥར/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཇ་དྷང་བྱེབྷ་གུ་ཡབྷ་དྲགཥ་ཡ་དྲགཥ་ཥྫོ་

སྒྲ་གཐངཥ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་

ནུག

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒྲའི་སྐྱེ་གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབྷ་

བྱེབྷ་ཎ།

ལྷྫོཐ་ཀྱི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བྱེབྷ་ཎ་གི་ཏྫོག་ཁཡ་གཉིཐ་ཏར་ཥྫོ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ན་ཅིདྷ་རྗོཐ་སྒྲ་ཐག་ཚུགཥ།
/ཇེ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ)

བྱེཐ་ཚུར།

བྱེཐ་རཥ།

བྱེཐ་ལཱིགཥ།
བྱེཐ་སྫོར།
བྱེབྷ།

ནུག

ཟཕཐ་ནིའི་ལཱ།

བྱེར།

/ཇེ་ཚུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ།

/བྱེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐགོཥ་བྷཁོ།

(ཁ) བྱེར་ལཱི་བྷཁོ་བྱེར་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

/ཇེ་ལུ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟགདྷ་ཐང་ཟདྲ།
/ཇེ་ལཱིའུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/བྱེབྷ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་དྷ་བའི་སྤུ་ཐང་ཀ་

ཕར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་བྷར་ཆ།

(ཐཔེ) ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཡི་གུའི་བྱེཐ་རྩྫོར་ལུགཥ་

བྱེཐ་ཚིག

/བྱེབྷ་གུ་ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཤེར་

དྲུང་ཡིག་ལཱི་སྟ་རི་བྱེར་མེཐ།

བྱེཐ་ཚུར་ཐང་ཟདྲ།

/ཇེ་ཥྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བྱེཐ་ཚུར་ཐང་ཟདྲ།

/བྱེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/བྱེབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་ཆུའི་བྷཏཟབྷ་

ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་

བྱེར་མེཐ་ནའི་ལཱ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཕཐཟ་སྟེ་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕྱེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕ་རཱི་རཱི་ཟགྱོ་

/བྱེ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱཕ་ཟགྱོ་ནི།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་བྱེབྷ་ལུ་ལ་ཐགོ་ནི་

(ཁ)

བྱེར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཁའི་རྨ་ ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

བྱེར་ཏེ་བྷ་ཟགྱོཛྷ་རཥ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ།

/བྱེབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་ཐང་གདྷྫོཐ་ན་པྫོག་

/བྱེ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཡ་འུཡ་ཟཕཐ་ནི།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཟཐུང་ནའི་ཆང་གི་བྱེབྷ་ཟདི་ཐ་

(ཁ) བྱེར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

བྱེབྷ་ཁོག་ཁོ།

བྱེར་སྐཐ།

རིཥ་འང་ཥངཥ་བྷ་ཕཏུཕ།

/བྱེབྷ་ཁོ་ཁོ/ (མིང) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་ཙང་ཚུ་དྲྫོ་ན་རཥ་བྱེར་དེཥ།

བྱེབྷ་གྱི་གང་སྟེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ཆུའི་བྷཏཟ་བྷཡ་

/བྱེ་ཀེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) དྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ་

ནཡ་སྐཐ་ལྫོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་དྷ་ཟུག་བྷ་

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྟེ་བྱེབྷ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ཟྫོང་དེཥ།

ཐེག་ནཡ་བྱེར་སྐཐ་ལྫོཡ་དེཥ།
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/བྱེ་ཀེ/ ༢.

བྱེརཛྷ་ཙ།

(མིང) (རྫོང) གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་སྟེ་ཞུ་ནི།

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྒེཡ་གྱི་ལཱ་ཟདི་བྱེརཛྷ་ཙ་ཕཥ།

(ཐཔེ) ང་ག་དེ་ཅིག་བྱེར་སྐཐ་ལཡ
ྫོ ་རཱིང་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

གྱིཥ་གཥདྷ་བྷ་ཕཏུཕ།
བྱེར་ཅདྷ།

/བྱེ་ཅེདྷ/

བྱེརཛྷ་ཙ་དྲགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) (སཐ) ཟཕཐ་ནི་

དྷངཥ་ཡིག་ཙང་དྷང་བྱེརཛྷ་ཙ་དྲགཥ་འྫོཐ།

ཅདྷ་ཟདི་ཐ་རཱིང་ཡ་ལཱ་ཥྫོཡ་ཐ་ནུག

/བྱེའུ་ཙ་ཀྲ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

/བྱེ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་དྷག་རྩི་ར་

དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

དྷག་རྩི་ཟཕྫོ་ཕ་ཅིདྷ་བྱེ་ལྫོག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

བྱེརཛྷ་མེཐ།

/བྱེ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་བྷངབྷ་ཐང་

བྱེརཛྷ།

/བྱེའུ/ (མིང) (རྫོང)

བྱེརཛྷ་མེཐ།

བྱེརཛྷ་ཟཚུཕ་དྲགཥ།

བྱེར་བ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་
བྱེརཛྷ་ཟཚུཕ་དྲགཥ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

/བྱེའུ་ཟུཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) བྱེ/རཛྷ་ཟུཕ་

བྱེརཛྷ་ཟུཕ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) པྫོ་རྒྱ་གཉིཥ་ཏང་དྷང་
བྱེརཛྷ་ཟུཕ་དེཥ།
བྱེརཛྷ་ཆེ་མི་ཆེ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བརཛྷ་ཟུཕ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་

བྷཥ།

ནི་ཕཅཟ་ནི་རྫོགཥ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) (ཐཔེ) ཐ་

བྫོ།

རིཥ་དྷངཥ་ན་བྱེརཛྷ་ཆེ་མི་ཆེ་དུབྷ་གྲ་མེདྷ་ནཥ་
/བྱེའུ་ཆེ་མི་ཆེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

/བྱེའུ་ཟུཕ་རྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་སྟེ་ཡ་སྫོཐ་ནའི་མི་ཅིག

/བྱེའུ་ཆེ་མི་ཆེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

བྷཥ།

/བྱེའུ་ཚུཕ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི་བྷང་དྲགཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ཁཡ་

ཁྱིབྷ་ཙང་ཧན་ཟདི་བྱེརཛྷ་ཆཐ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག
བྱེརཛྷ་ཟུཕ།

/བྱེའུ་མི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་མེཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ང་ལཱི་ཏི་རཱི་

གཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྱེར་བ་ཆེ་
ཡང་ཆེ་ཕཥ།

ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་བྷང་

དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྱེརཛྷ་ཙ་

ཥྫོགཥ་ན་ཟཇིཕ་ཚུགཥ་ནའི་ལྫོག་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ)
བྱེར་བ།

/བྱེའུ་ཙ་ཀྲ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་

ནི་ཕཅཟ་ནི་རྫོགཥ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཕཅཟ་ནི་བྷང་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་བྱེར་
བྱེར་ལྫོག

/བྱེའུ་ཙ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྱེརཛྷ་ཆེ་མི་ཆེ་ཐང་

/བྫོ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ ་གི་ཙཐ་ཀྲིག་ཀྲི་

སྦེ་ཏྫོདྷ་འྫོཐན། (ཁ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་ཚྭ་བྫོ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)
ཇ་དྷང་གུ་ཡབྷ་བྫོ་ནུག

བྱེར་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/བྫོ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་བྱེརཛྷ་ཆེ་མི་ཆེ་ག་ཏེ་འང་ཁོ་ཕཅཟ་བྷཡ་

ཅིག་རཥ་ཅིག་དྷང་བླུག་ནི། (ཁ) ཆུ་བྫོ་ནུག/ཡི/ཤིག

གཎྫོགཥ་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་སྫོཐ་ཆུང་ཀུ་དྷང་བྫོ་སྟེ་ཟཕག་ཐགོ་ནཥ།
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བྫོ་ཡྫོག

/བྫོ་ཡྫོཟྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

མིག་ཁཡ་ཚུཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་

བྫོ་ཞིང་།

མེཐན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་མི་ཟཚྫོབྷཥ་

བྫོབྷ་རྒྱ་རུཐ།

/བྫོ་ཡྫོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ནུག) (རྫོང) མིག་ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་ནི།

ཕཎཕ་ལུགཥ་ནཥ།

/ཇོ་ཡྫོ་སི་སི/ (མིང) (རྫོང) མིག་ཁཡ་ཚུཐ་

བྫོག

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) བྫོག་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཞིག (ཐཔེ)

ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཁྱོཐ་ཡ་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་རཥ་བྫོག་ནི་ཕརྩི་བྷ་རྐྱཕ།

/ཇོ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞིབྷ་ཐང་བྷ་

བྫོདྷ། /ཇོཥདྷ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཞིབྷ་གྱི་རྣབྷ་གཝག་ཅིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཙངན་གིཥ་
/བྫོའུ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་ཟྫོང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཞུ་
ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ལྷ་ཁང་དྷང་བྫོདྷ་ནུག

རྫོག་བྷའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟུཡ་

བྫོདྷ་ཞུ། /ཇོཥདྷ་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ) ཟྫོང་འྫོཐ་ནའི་

གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཕྱེ་ཟཏགཥ་ཏེ་ཞ་ནི་འྫོཐ་

མི་ཚུ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཚུར་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ བྲྫོཛྷ་ཁག་དྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

བྫོདྷ་ཞུ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་རག་ནའི་ཕག་རྒྱ་ཥ་ཁཡ་པཕ་

ཧའི་གིཥ་ཞིང་ཁཡ་བྫོཛྷ་ཕཎཕ་དེཥ།
བྫོ་ཕྱེ།

/བྫོ་ཕྱེ/

ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) བྱཱྫོ་ཕ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཟཏག་

བྫོདྷ་ན་ལུགཥ་ཥྫོ། /ཇོཥབྷ་ན་ལུ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟྫོང་

ཟཏགན་གི་ཕྱེ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་བྫོ་ཕྱེ་

འྫོཐ་ནའི་མི་ཚུ་ལཱི་ཐགཟ་ཕསུའི་ཚུར་སྦེ་སཕ་ནའི་

ཐྫོ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག
བྫོ་ཕྱེ་ཁུ་ལི།

/བྫོ་ཕྱེ་ཁུ་ལུ/

/བྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་

གཅིག་རཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་གཥང་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་མང་མང་

ལྷྫོཐན་ཅིག་ཟཕཐ་གཝག་བྫོ་ཡྫོག་སི་སི་ཅིག་

བྫོཛྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་བྫོཛྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་གཡུཥ་ཁཡ་བྫོབྷ་རྒྱ་རུཐ་

རྫོག་སི་སི་ཟདི་དྷང་བྫོ་ཡྫོག་ནི་བྷཥ།

ཙྫོཐབྷ་བྫོ་ལྷ་ཕལ་དེཥ།

/བྫོབྷ་རྒེ་རུ/

ཐང་རྒྱ་རུཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

(ཁ) བྫོ་ཡྫོག་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཁབྷཥ་

བྫོ་ལྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་བྫོཛྷ་ཕཎཕ་ཥའི་

ཞིང་། (ཐཔེ) བྫོ་ཞིང་དྷང་དྷྫོཡ་ལུ་ལ་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

ཥཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་བྫོ་ཡྫོག་ནཥ།

བྫོ་ཡྫོག་སི་སི།

/བྫོ་ཞི/

ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་བྷགྲོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ལཱི་བྫོདྷ་ན་ལུགཥ་

(མིང) (རྫོང) བྱཱྫོ་གི་ཕྱེ་ཆུ་དྷང་

ཥྫོ་འྫོཐ།

བླུགཥ་ཏེ་ལྷ་སི་སི་ཟཙབྷཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་ལྡུཡ་ཞིདྷབྷ་

བྫོདྷ་རབྷ། /ཇོཥདྷ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟགྱོ་ཥའི་

རཥ་ སྫོཐ་ཙ་ཎྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་གུ་བླུགཥ་ཏེ་

རབྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་བྫོདྷ་རབྷ་ཕཐཟ་ཏེ་ཕག་ཐཕང་

ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག

ཞུ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཉི་བྷའི་ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྫོ་ཕྱེ་ཁུ་ལི་འང་

བྱིདྷ་དེཥ།
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བྫོར། /ཇོར/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཥ་གདྷཥ་གཅིག་

བྲག་ཕམདྷ།

བྫོར་ཥྫོང༌། /ཇོར་ཥྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) དུཐ་ཟགྲོ་

བྲག་རྩེ།

རཥ་གཅིག་ལཱི་བྫོག་ཟགྱོ་ནི།
སེབྷཥ་ཅདྷ།
བྫོཥ། /ཇོཥ/

༡. (བ)

ཅིག་དྷང་བླུག་ནི།
བྲ

བྲག་ཚྭ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཅིག་རཥ་

བྲ་ཁུང་།
བྲ་ཉེ།

/གྲ་ཁུང/

བྲ་ཕྫོ།
བྲག

/གྲ་ཕྱེ/
/གྲཛྷ/

(མིང) (ཆོཥ) བྱི་ཙི་སྫོཐ་ཥའི་ཐྫོང་།

ཟདྲ།

བྲག་ངོཥ།

/གྲཟ་ངོཥ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
བྲག་ཅ།

བྲག་ཆ།

བྲག་ཆུ།

/གྲཟ་ཆ/ (མིང)
/གྲཟ་ཆུ/ (མིང)

ཟཕཕ་ནའི་ཆུ།
བྲག་ཕུག

/གྲཟ་ཕུ/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་རིང་རྣབྷ་

(ཆོཥ) བག་གི་སྦུག་དྷ་

བྲག་རྫོང༌།

/གྲཟ རྫོང/ (མིང)

བྲག་ཞུདྷ།

/གྲཟ་ཞུཥདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཤིང་ག་ནི་འང་
(ཆོཥ) བག་ཞུདྷ་ཐང་

/གྲཟ་གཞཟ་ཀྲ/ (མིང)

གཞཡ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བག

(ཆོཥ) བག་ཕུག་ཐང་

བྲག་ཡྫོང༌།

/གྲཟ་ཡྫོང/ (མིང)

ནའི་ཥ་ཆ།
བྲང༌།

/གྲང/ (མིང)

བྲང་རྐྱར།

(ཆོཥ) ཚུཡ་རྫོགཥ་རཥ་

(ཆོཥ) གྱེདྷ་

(རྫོང) བག་ལུ་ལ་འྫོཐ་

(ཆོཥ) བང་ཁོག་ཐང་ཟདྲ།

/དྲང་ཀེ/ (མིང)

(ཆོཥ) གཟུགཥ་གང་རྐྱར་

སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩར་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

སྐཐ་རྐྱཕ་ཐ་པཡ་རྫོགཥ་རཥ་སྐཐ་རྫོག་སྟེ་ཟྫོང་ནི་
ཅིག

/གྲཟ་ཙྫོ/ (མིང)

བྲག་གཞཡ་དྲགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) བག་གི་རྫོགཥ་

/གྲཟ་ཅ/ (མིང)

བྲག་བྷཙྫོ།

ཟདྲ།

(ཆོཥ) བག་ཐང་ཟདྲ།

/གྲཟ་ཀིཕ/ (མིང)

/གྲཟ་ཚི་རི/ (མིང)

མེཐ་ནའི་བག

(མིང) (ཆོཥ) བྫོཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྲག་སྐྱིཕཥ།

(ཆོཥ) བག་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་

ཟཁྱིར་སྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) བྫོ་ཕྱེ་ཐང་ཟདྲ།

/གྲཟ/ (མིང)

(ཆོཥ) བག་གི་སྤྱི་ཎྫོག

དྲུག་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་བག་ཚེ་རིང་།

རཥ་སྐཡབྷ་ཐང་ནའི་མིང།
བྲ་ཕྱེ།

/གྲཟ་ཙ/ (མིང)

བྲག་ཚེ་རིང༌།

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕདུདྷ་

/གྲ་ཉེ/

/གྲཟ་ཙེ/ (མིང)

ཚྭ་བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཆོཥ) བྱི་ཙི་གི་རིགཥ་བྷཇུག་བྷ་མེཐ་

མི་ཅིག

(ཆོཥ) བག་ལཱི་གདྷཥ་

ནའི་གདྷཥ་ཕཐག་ཐང་གཞི་ཕཐག

/ཇོཥ/ ༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཟཕཐ་ཟེཡ་སཕ་ནི།
/གྲ/ (མིང)

/གྲཟ་ཙེདྷ/ (མིང)

ལཱི་ཚུ་བྲང་རྐྱར་རྐྱཕ་ནི་ལྷཕ་དེཥ།
བྲང་སྐྱེཥ།

(ཆོཥ) བྲག་ཅ་ཐང་ཟདྲ།

/གྲང་ཀེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུའི་ཨོར་

ལྐོག་ཐང་པྫོཛྷ་གི་ཕཡ་དྷང་གློཛྷ་གི་ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་

(ཆོཥ) བག་གི་སྐེཐ་ན་བྷཡ་

ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་ཏྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་
ཅིག

(ཆོཥ) བག་ཕུག་ཐང་ཟདྲ།

བྲང་ཁོག
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/གྲང་ཁོ/ (མིང)

(ཆོཥ) བང་ཁོག་ཐང་ཟདྲ།
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བྲང་ཁྲཕ།

/གྲང་ཁྲཕ/ (མིང)

(རྫོང) (གཥཡ) ཨོར་ལྐོཐ་

བྲར།

ཐང་པྫོཛྷ་གི་ཕཡ་དྷ་ གློཛྷ་གི་ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་

ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་རྫོ་གཅིག་བྷ་རངབྷ་རཥ་ཁ་བྲར་ཥྫོ་

ལྕགཥ་ཆཥ་ཅིག

ནུག

(ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ཐབྷག་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐང་བྲང་

བྲང་རྒྱདྷ།

/གྲང་རྒེདྷ/ (མིང)

བྲང་རཱིཥ།

/གྲང་རཱིཥ/ (མིང)

ཆཥ་ཕཎག་ནི་ཅིག

བྲི།

(ཆོཥ) བག་ཁོག་གུ་རྒྱདྷ་

གུ་བྲི་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཆོཥ) ཨོར་ལྐོཐ་ཐང་པྫོཛྷ་

བྲིཥ།

/གྲང་ཥ/ (མིང)

/གྲེདྷ/ ༡. (མིང)

/གྲེདྷ/ ༢. (བ)

ཆི་ཆི་ཅིག་བྲིཥ་ནུག

(ཆོཥ) བང་ཥ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐ) (ཆོཥ) བྷཆོཐན་ཐང་ཙྫོགཥ་ར་

/གྲེདྷ་ཁོཥ/ (མིང)

ཡྫོགཥ་སྦེ་རྒྱུག་མི།
བྲདྷ་གའྫོག
ཟདྲ།

/གྲཕ/ ༢. (བ)

བྲབྷ་ཟེ།

བྲིཥ་ཏང༌།

/གྲི་ཏང་། (མིང)
/གྲི་བྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐང་ཕུ་རཥ་བྲིཥ་
(ཆོཥ) ཏང་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

(ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གློག་རིག་དྷང་ཐང་། འང་དྷ་ནཡ་ཕཎཕ་ཕཎཕ་མེདྷ་
ནཡ་རགན་གིཥ་བྲིཥ་བྲིཥཛྷ་ཅིག
བྲུ།

(ཆོཥ) བྲདྷ་ཁོར་ཐང་

/གྲུ/ ༡. (བ)

/གྲུ/ ༢. (བ)

བྲུཕ་ཁུང༌།

(བྷ) (ཆོཥ) ཕརྡུང་ནི།

/གྲབྷ་ཟེ/ (མིང)

/གྲི་རྙིང/ (མིང)

བྲིཥ་བྷ།

(ཆོཥ) གཝདྷ་གྱི་ཟཇཟ་

/གྲེདྷ་གའྫོ/ (མིང)

བྲིཥ་རྙིང༌།

བྲིཥ་ཕའི་ཡི་གུ་ཐང་རི་བྷྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཕུར་ཕའི་སྐཕཥ་བུབྷ་ན་དྷང་རཥ་ཁྲུཥ་ཆུ་
བྲདྷ་ཁོར།

(སྐུར) (རྫོང) བྲི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྲིཥ་

ཤིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་བྲིཥ་ཤིག

(ཆོཥ) གཝདྷ་གྱི་གའྫོག་རྒྱུག་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཎྫོཡ་ནི་ཅིག

(ཟཐཥ) (རྫོང) བྲི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

བྲིཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བང་ཤིང་གུ་ནཡ་ཟཇཟ་

མི། (ཁ) བྲདྷ་ལཱི་ཟཇཟ་ཡྫོགཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

བྲཕ།

/གྲི/ ༡. (བ)

/གྲི/ ༢. (བ)

བྲང་ཥ།

(བྷ) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཐང་། གློག་རིག

ཕཀོཐ་ནི། (ཁ) བྲི་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གློག་རིག་གུ་ཡི་

ཀྱི་རཱིཥ་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ) བྲང་རཱིཥ་གུཡ་ཟུག་ཅིག་རྐྱཕ་

བྲདྷ།

/གྲི/ (བ)

ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཡི་གུ་ཐང་ནཡ་རི་ཚུ་

གི་ཕཡ་དྷ་ གློཛྷ་གི་ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་
ཐྫོ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི།

(ཁ) ཁ་བྲར་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་གཉིཥ་གཉེདྷ་

ཆ་ལཥ་ཉེདྷ་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྱོདྷ་ནའི་

ཁྲཕ་གྱོདྷ་ནི་ཟདུག

/གྲེ/ (མིང)

(བྷ) (ཆོཥ) ཥ་ཐྫོང་ཕརྐོ་ནི།

(བྷ) (ཆོཥ) སྐྱོདྷ་སྫོང་ནི།
/གྲུཕ་ཁུང/ (མིང)

བྷདྷདྷ་ཕཝག་ཥའི་ཐྫོང།

(རྫོང) གམང་སྦྲ་ཐང་ཞཥ་

ཐཀཡ་གསུབྷ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་མི་མིའི་རིགཥ་

བྲུདྷ།

/གྲུཥདྷ/ ༡. (མིང)

བྲུཥ།

/གྲུཥ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཧ་ཛྷ།

ཅིག (ཐཔེ) བྲབྷ་ཟེ་ཚུ་གིཥ་ལ་ཆང་ལཱི་རྫོངཥ་མི་སྫོཐ།
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(ཆོཥ) ཅ་ར་ཚུ་ས་ནི་ཐང་

(ཆོཥ) བ་ཐང་སྫོག་ཆགཥ་ར་

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) བྲུ་ཐང་ཟདྲ།

914
བྲེ།

/གྲེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཇར་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྒྱུ་ས་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་
(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཆུབྷ་བྲེ་ཕཅུ་ཏབྷ་པཐ་ཙི་དྷང་

/གྲེ/ ༢. (མིང)

བྲེར་ཟིང༌ཅདྷ།

ཟྫོང་།

བྲེཥ།

ཟབྱུ་ར་

བྲྫོ། /གྲོ/ (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་ཟཆབྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རྐང་རག་གཉིཥ་སྤཡ་ཏེ་

ཟབྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལུའུ་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་ཐགཟ་

ཟཇར་ནིའི་བྱེ་ཐང་སང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཕའི་བྲྫོ་ཟཁྲཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་མི་ཚུ་བྲེ་སང་རག་ལུདྷ་

བྲྫོ་ཟཁྲཕ། /གྲོ་ཁྲཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟཏཕ་སྟེ་ལྗིཐ་ཙཐ་ཟཇརཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།
/གྲེ/

བྲེཐ་སྐཐ།

/གྲེ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནཡ་སྐཐ་ལྫོཡ་ནི་ཅིག
བྲེར།

ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་ཟཆབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

(བ) (ཟཐཥ་སྐུར) (ཆོཥ) རྣྫོཥ་འྫོཐ་ནའི་

རག་ཆཥ་ཚུ་གིཥ་ཕཎྫོག་ནི།

/གྲེ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱཥ་ནི་ཐང་སྫོབྷ་

ནི་མི་ཟྫོང་།

ཅིག (ཐཔེ) བྲེ་རྫོག་སང་རྫོག་ཟཕཐ་མི་ཟདི་གའྫོ་སྒྱུ་

བྲེགཥ

/གྲེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྱཱཡ་ཆུ་བྲེཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཆུའི་བྷཏཟ་བྷཡ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་

ཐང་བྷ་བྷཐུདྷ་ནཡ་གའྫོ་སྒྱུའི་ཏྫོག་རཥ་ཟཇར་ནི་

/གྲེ་ཥང/ (མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཟཡ་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) བྲེཥ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་

ཥྫོགཥ་ན་བྲེ་ཐང་སང་ཁཡ་ཟཇར་ཕའི་སྐཕཥ་ཚུར་

བྲེ་སང༌།

/གྲེ་ཟིང་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཅདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་པཡ་ཚུཡ་ཕལར་ཏེ་སྫོཐ་ནི་མི་

གི་ཁ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རུཐ་ཟཇརཛྷ་ཐ་བྲེ་ཁ་གངབྷ་སྦེ་

གི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

(གཥཡ) ཟཡ་འུཡ་

འུཡ་ཐང་ཟཙཕ་ཟཙཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྲེར་ཟིང་

གིཥ་ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཆ་

/གྲེ་རྫོ་ཥང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ལཱ་ཁག་དྲགཥ་

མི་ལུ་ལ་བྲར་ཟིང་ཟཏཕ་དེཥ།

ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྒྱུ་ས་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྲེ་རྫོག་སང་རྫོག

/གྲེ་ཟིང/ (མིང) (རྫོང)

ཉེདྷ་ཁ་ཐང་

ཐང་ཟཙཕ་ཟཙཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་

ཟབྲུ་སྣ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟཇར་ནི་ཟདུག

/གྲེ་ཚུཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྲེར་ཟིང༌།

(ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་ རྒྱུ་སྐཡ་ཉེཡ་

/གྲེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

བྲེར་ཟཚུཕ།

ཐང་ཙཕཥ་ཆེདྷ།

ཕདུདྷ་རཥ་སྐཡ་བྷ་ཆུ་སྟྫོཐ་ཀྱི་མིང་གཝདྷ
བྲེ་ཁ།

/གྲེ་ཙཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཙཕཥ་ཅདྷ་གྱི་ལཱ།

ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཆ་ཅིག
ཟདེགཥ་དེཥ།

བྲེར་ཙཕཥ།

རྐང་རག་གཉིཥ་སྤཡ་ཏེ་ལུའུ་ཕསྒྱུཡ་ནི། (ཁ) བྲྫོ་

ཟཁྲཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་གྱི་

དྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ་

སྐཕཥ་ཐགཟ་ཕའི་གླུ་ཟཐེདྷ་སྐྱིཐ་ནའི་བྲྫོ་ཟཁྲཕ་ནི་
ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཐརཛྷ་མེདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

བྲྫོ་གླུ། /གྲོ་ཀླུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྐང་རག་སྤཡ་ཏེ་ལུའུ་
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ཕསྒྱུཡ་ནི་ཐང་ ཁ་རཥ་སྐཐ་ཟཐེདྷ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་

བྲྫོཐ་རང་།

བྲྫོ་ཟཆབྷ།

རིཥ་རྩེཐབྷྫོ་ཟདི་དྷང་བྲྫོཐ་རང་ཐྫོ།

ཝཕཥ་ཁྲ།

/གྲོ་ཆབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

བྲྫོ་ཟཁྲཕ་

བྲྫོཐ་རངཥ་།

རཱིའི་ཙྫོགཥ་ཐེངཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་བྲྫོ་ཟཆབྷ་
བྲྫོ་ཟཆབྷཥ།

/གྲོ་ཆབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

བྲྫོ་སདྷ།

བྲྫོ་ཟཆབྷ་

ཆེ་ནུག

བྲྫོཐ་ཟཔཡ་པ།

(གཥཡ) ཕཞེཥ་སྒོ་བྫོ་

བྲྫོདྷ།

/གྲོ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཙཡ་

(གཥཡ) ཕཞེཥ་སྒོ་བྫོ་ལྷ་

ཕའི་ཤུར་ལཱི་ཆཕ་བྲྫོདྷ་ཐགོ།
བྲྫོཛྷ།

(ཐཔེ) བྲྫོ་སདྷ་བླུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ལུ་ལ་ཞ་ཕ་

བྲྫོཐ།

/གྲོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཥའི་ཥ་ཁོངཥ།

ཟཆབྷ་ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་

བྲྫོཛྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/གྲོའུ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་ལྷ་ཞིབྷ་

སྒོ་བྲྫོཛྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཕཐཟ་རྩེ་ཟདི་དྷང་་བྲྫོཐ་ཅིག་ཟྫོང་
/གྲོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྫོ་ལྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་

ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་གི་ཕཞེཥ་

སེབྷཥ་ཁཡ་སྫོ་ཕ་ཟབྱུང་

ནི་བྷཥ།

/གྲོའུ/ (མིང) (རྫོང)

རིཥ་ཀྱི་ཕཞེཥ་སྒོའི་བྲྫོཛྷ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག

ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁཡ་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།
/གྲོ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཆོཐན་

ཆུ་ཐང་ཁྲུཥ་ཆུ་ཚུ་གཎྫོཡ་ནི། (ཁ) ཆཕ་བྲྫོདྷ་

ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་རཥ་སྫོཡ།

བྲྫོ་ཡ།

/གྲོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐང་ཐཀཡ་མེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕུར་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་གི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་དྷང་
བྲྫོ་རཥ།

སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟཔཡ་པ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ལྷ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་སདྷ་གྱི་
བྲྫོ་སདྷ་བླུགཥ་ཏེ་ཟདུག

/གྲོཥ་པཟ་པ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྫོ་ཕ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཏི་རཱི་ཏྫོཕ་སྟེ་བྲྫོཐ་

བྫོ་ལྷ་ཐང་ཟདྲ།

/གྲོ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

བྲྫོཐ་རང་

རྩེཐ་ཟགྲདྷ་སྐཕཥ་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་བྲྫོཐ་རངཥ་

རཥ་རིབྷ་དྷང་བུབྷྫོ་ཚུ་བྲྫོ་ཟཆབྷཥ་ནུག
/གྲོ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/གྲོཥ་རང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྲྫོཐ་རངཥ་ནུག/ཆེ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྲྫོ་ཟཆབྷཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁ་མ་
བྲྫོ་ཕ།

སེབྷཥ་ཁཡ་

སྫོ་ཕ་ཟབྱུང་ནི། (ཁ) བྲྫོཐ་རང་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྲྫོ་ཟཆབྷ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཕྱི་
ནིའི་རཥ་རིབྷ་ཟདུག

/གྲོཥ་རང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

བྲྫོཛྷ་རྙོག

/གྲོའུ་རྙོཟྫོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང)

རང་ལཡ
ྫོ ་ཏར་ཏེ་

ཁ་ཕརྙོག་ནི། (ཁ) བྲྫོཛྷ་རྙོག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཕགཟ་ནི། (ཁ)

སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཙྫོཐབྷ་ལཱི་བྲྫོཛྷ་རྙོག་ཐྫོ།

བྲྫོཐ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཧ་མ་
ཡའི་ལཐབྷྫོ་ཕལ་སྟེ་བྲྫོཐ་ཐྫོ།
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བྲྫོཛྷ་ཕརྙོག

/གྲོའུ་རྙོཟྫོ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

བྲྫོཛྷ་རྙོག་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) བྲྫོཛྷ་ཕརྙོག་ནི། (ཐཔེ) ཕྱི་གླིངན་གི་
/གྲོའུ་རྙོཟྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

བྲྫོཛྷ་

བ་ཁུག

བྲྫོཛྷ་རྙོག་

བ་གྲྭ།

(ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་བྲྫོཛྷ་ཟཕར་ཐགོ།

ཤེཥན་སྦེ་གཡིཕ་སྟེ་བྫོག་ཟགྱོ་ནི།
བྲྫོཥ་གཟུཡ།

(གཥཡ) བྫོག་

/ཀླ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

བ་ཕཀུག

/ཀླ་ཀུའུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

/ཀླ་རྒུའུ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

/ཀླ་རྒུའུ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

གཟུགཥ་

གཟུགཥ་ཁའི་བ་གཎྫོཡ་

མི་ཐང་བ་བྷཥ་མི་ཚུཡ་ཕཀུག་ནིའི་ཆོ་གུ་ཅིག

སྐཡ་རྩིཥ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐགོདྷ་སྡེ་ཐང་གྲྭ་

ཁའི་བ་གཎྫོཡ་མི་ཐང་བ་བྷཥ་མི་ཚུཡ་ཕཀུག་ནི།

ཟཕཐ་མི་ཚུ་རྫོག་སྟེ་ཟཛིདྷ་གཟུང་ཟཕཐ་ཐ་ནུག
མིའི་སྫོག་ཕརྟེདྷ་ཥ།

བབྷ་ཐང་གྲྭ་ན་གཅིག་

/ཀླ་སྒྲེ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་ཟགུགཥ།

སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་བྲྫོཥ་ཟུཡ་
/ཀླ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཐགེ་སྫོང་གི་ཆོཥ་

ཙང་གི་བ་བྷའི་ཕཐག་ཟགདྷ་གྲོར་མི།

ཟགྱོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཡིཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) ལབྷཥ་

བ།

/ཀླ་གྲ/ (མིང་) (ཆོཥ)

བ་ཕགྲེཥ།

གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

/གྲོཥ་གཟུ/ (མིང) (རྫོང)

/ཀླ་གོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

བྫོག་ཟགྱོ་ནི།

/གྲོཥ་ཇོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག

ཕཞཟ་གྲྭ་འྫོཐ་མི།

ཙཡ་གཅཐ་ནི། (ཁ) བྲྫོཛྷ་ཟཕར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཤིག

བྲྫོཥ་བྫོར།

(བ) (ཆོཥ) བ་ཕཀུག་ཐང་ཟདྲ།

གོཥ་རྣབྷ་གསུབྷ་རཥ་ཕྱི་ཁ་རཥ་ཕཀཕ་ནིའི་དྷ་

/གྲོའུ་བེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུཥ) (རྫོང)

/གྲོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

(བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ལྷ་ཟདྲེ་

/ཀླ་གཕ/

བ་གོཥ།

ཕཟུབྷ་དྷང་བྲྫོཛྷ་རྙོགཥ་ཤིག

བྲྫོཥ།

/ཀླ་ཁུ/

བ་གཕ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྲྫོཛྷ་རྙོགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ལཱ་ཟདི་
བྲྫོཛྷ་ཟཕར།

/ཀླ་ཀུ/

ཕཀར་ནི།

ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥའི་ཕཞེཥ་ལཱི་བྲྫོཛྷ་ཕརྙོགཥ་ཆེ་ནུག
/གྲོའུ་རྙོཟྫོ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང)

བ་ཕརྐུ།

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཁབྷཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བ་

ཐང་གཐྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་མིའི་ཚེ་སྫོག་གི་བ་ལཱི་གདྷྫོཐན་

རྙོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྲྫོཛྷ་ཕརྙོགཥ་ནུག/ཅི (ཐཔེ) བྷྫོ་
བྲྫོཛྷ་རྙོགཥ།

/ཀླ་ཀཟ/

ལཱི་པྫོག་ནའི་སྐཡབྷ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་བྲྫོཛྷ་ཕརྙོག་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག་ག
བྲྫོཛྷ་ཕརྙོགཥ།

བ་སྐཡ།

བ་རྒདྷ།

/ཀླ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་རྒུཐ།

/ཀླ་རྒུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

དྷ་ཕགྲེཥ་མི།

བབྷ་ཐང་ཐགེ་སྫོང་སྐུ་

རྩིཥ་གཞུང་གི་སྐཕཥ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ ཚེ་སྫོག་གི་བ་ལཱི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་

མིའི་

ནའི་ཐྫོདྷ།

ཚེ་སྫོག་ལཱི་ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་གདྷྫོཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་བ་

བ་ཕརྒྱུཐ།

གཎྫོཡ་ཕཎང་འྫོཐ་མི་ཟདི་རཥ་ཐང་སྔགཥ་ཀྱི་ནུཥ་

ཟདྲ།

ནའི་ཏྫོག་རཥ་རྫོག་ཕཀུག་ནི།
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/ཀླ་རྗུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་བྷ་ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་
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བ་ཆཥ།

/ཀླ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང)

བབྷ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཅ་

རཥ་ཕལ་ཏངཥ་ཅིག

ཆཥ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་གི་བ་ཆཥ་ཚུ་ག་

བ་རྫོ།

ཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕཝག་ནུག
བ་ཆུང༌།

/ཀླ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ)

བབྷ།

བ་ཆེདྷ།

/ཀླ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཆགཥ་ཥ་ཐང་ཕརྟེདྷ་ཥའི་རྫོ། (ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁང་དྷང་

ཐགོདྷ་ན་ཆུང་ཀུ་ཚུའི་

ལཱི་བྷགོདྷ་ནྫོའི་བ་རྫོ་ཅིག་ཟདུག
བ་ཕརྫོར།

ཆོཥ་སྡེ་ཁག་གི་སྤྱི་

བ་བྷཥ།
བ་གཎྫོཡ།

/ཀླ་བྷ/

བ་དྷ།

གཎྫོཡབྷ་

/ཀླ་དྷ་མེ་ན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

མིའི་ཚེ་སྫོག་གི་བ་ལཱི་

ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན་ཟེཡ་

ཅིག་ཨིདྷ།

ལཱི་ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཕཞེངཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

བ་གདྷཥ།

/ཀླ་རྣེ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་ཐནྫོདྷ།

/ཀླ་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ།

གཎྫོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥན་ཅིག་གི་བ་གཎྫོཡ་ཅིག་
/ཀླ་ཎྫོཟྫོ/

ལག་རཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐུགཥ་རྗེ་ཟདི་བ་དྷ་མེཐ་ན་

གདྷྫོཐན་ཕཀར་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྫོག་ཕཀུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་

བ་སྟྫོཡ།

/ཀླ་དྷ་མེ་ན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

དྷ་མེཐ་ན་ཨིདྷ།

བ་བྷའི་གཎྫོཡ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་བ་གཎྫོཡ་

ཕཞེངཥ་དེཥ།

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) ལག་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་བྷཆོག་ཕཀཟ་དྲིདྷ་བ་

ཟགྲོ་ཟེཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཕཞེངཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

/ཀླ་ཎྫོཟྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ག་ནི་

ག་འང་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་བ་བྷ་ཐང་ཡི་ཐབྷ། བྷཁཟ་

ཕཞེངཥ་དེཥ།

/ཀླ་དྷ/

བ་དྷ་མེཐ་ན།

(མིང) (ཆོཥ) བ་རྒུཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀླ་ཎྫོཟྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

/ཀླ་རྫོཥ/

འང་བྷ་ཕཎང་ནཡ་ཁ་རཥ་ག་ཚུཐ་སཕ་ནའི་བྫོ།

གཙུག་གི་བབྷ། (ཐཔེ) རྗེ་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཟདི་ཟབྲུག་གི་བ་
ཆེདྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྐྱོང་གི་ནུཥ་ན་

/ཀླ་རྫོ/

ཚེ་སྫོག་གི་བ་གདྷཥ་
བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་

བ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་བྫོདྷ་དེཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་མིའི་ཚེ་སྫོག་གི་བ་ལཱི་གདྷྫོཐན་

/ཀླ་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཞེ) ཐནྫོདྷ།

ཕཀར་ཏེ་བ་སྟྫོཡ་ནི། (ཁ) བ་སྟྫོཡ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག

བ་སྤྲུར།

དེ་བྫོ་སྟྫོཡ་ནི་ཡ་ཟཕཐ་ཐ་ཡི།

ཚུ་གིཥ་ཆོཥ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་གདྷང་དེཥ།

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཐྫོབྷ་ཅིག་ཐང་ཕཐ་

བ་རྡེར།

/ཀླ་རྡེའེ/

/ཀླ་ཀྲུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

བབྷ་ཐང་སྤྲུར་སྐུ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་སྤྲུར་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་གི་

/ཀླ་ཀྲུཥ/ ༢.

སྐཕཥ་ མིའི་ཚེ་སྫོག་གི་ནུཥ་ན་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་སྐོཡ་

(མིང) (རྫོང) བབྷ་གལགཥ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་རྫོག་སྟེ་སྐྱེ་ཕ་ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་ནའི་འངཥ་སཥ།
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(ཐཔེ) བ་བྷའི་གཐདྷ་ཥ་ཟདི་བ་སྤྲུར་རིབྷ་བྫོདྷ་གྱི་

བྷཁྱེདྷ་ཕརྩེ་ནུཥ་གསུབྷ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག་ལཱི་སཕ་

བ་པྫོཡ།

ཟདུག

ཕཐག་ཟཛིདྷ་བྷཚཐ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།
/ཀླ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་བ་བྷ་རྩ་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཞུ་སྟེ་

བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཐང་། དེ་རཥ་ཕཐག་ཟགདྷ་འྫོཐ་མིའི་ཐནྫོདྷ་ཁག་

བ་བྷ་བྷཆོཐ་ན།

ཚུ་གིཥ་ཥག་ནའི་ཤིང་གི་པྫོཡན་ ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་

ལྷ་ཁང་དྷང་བ་བྷ་བྷཆོཐ་ནའི་ཆོ་གུ་གཎང་དེཥ།

ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་བ་པྫོཡ་དྷང་ཨོབྷ་ཕཀང་
བ་བྲང༌།

/ཀླ་གྲང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཞུགཥ་ཥའི་གཟིབྷ་ཅུང།
བ་བྲང་ཕག་བྷཚྫོཐ།

བ་བྷ་ཐབྷ་ན།

བབྷ་ཐང་སྤྲུར་སྐུ་ཚུ་

ན་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།
བ་བྷ་བྷ་ཎི་ཕ།

བ་བྷའི་ཕརྒྱུཐ་ན།

/ཀླ་མི་རྗུཥ་ན/ (མིང) (རྫོང)

བབྷ་

ན་ཁ་གཥར་སྦེ་གསུངཥ་གདྷང་དེཥ།

ཐང་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

བ་བྷའི་རྣར་ཟབྫོཡ།

སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་

/ཀླ་མི་རྣེའེ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང)

ཡང་གི་

རྩ་ཕའི་བབྷ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀུདྷ་གྱི་ངོ་ཕྫོ་སྦེ་སྒོབྷ་

ཐང་།བ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥའི་ཐབུ་གི་ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་ གོ་ར་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་

རྩ་ཕའི་བབྷ་སྒོབྷ་ཐགོ།

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སདྷ་ཙེ་གིཥ་

བ་མེཐ།

ལབྷ་བུ་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་

བ་ཚེ།

བ་བྲེཥ་གཥཡནྫོ་ཅིག་ཕུར་ཡི།
/ཀླ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

བབྷ་བྷ་

རིབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཁོ་ཡའི་བ་བྷའི་ཕརྒྱུཐ་

བབྷ་ཐང་སྤྲུར་སྐུ་ཚུའི་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྟེདྷ་

བ་བྷ།

བབྷ་བྷཆོག་

ཟདི་ཚུ་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོང་ནའི་

/ཀླ་གྲང་ཕཟ་རྫོཥན/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླ་གྲེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླ་བྷ་བྷ་ནི་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཎིན་ཐང་ཟདྲ།

/ཀླ་གྲང་ཕཟ་རྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཕཝག་ཥ།

བ་བྲེཥ།

/ཀླ་བྷ་ཐབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་བ་བྷ་ཐབྷ་

བབྷ་ཐང་སྤྲུར་སྐུ་ཚུའི་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྟེདྷ་
བ་བྲང་ཕག་བྷཚྫོཐན།

བ་བྷ་

ཕརྒྱུཐ་ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ལཱི་བྷཆོཐ་ནའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་སྐེ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཕ་ཎྫོ་
ཕཝག་ནུག

/ཀླ་བྷ་ཆོཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)
/ཀླ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་དྷ་མེཐ་ན་ཐང་ཟདྲ།

མི་གི་བ་ཐང་ཚེ་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

བྷཁྱེདྷ་ཕརྩེ་ནུཥ་གསུབྷ་

བ་བྷཙྫོ།

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་མི། (ཐཔེ)བ་ཟེཡ་མི་ཟདི་བྷཁྱེདྷ་ནའི་

/ཀླ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ལྷ་ཐང་ལྷ་བྷྫོ། དེ་རཥ་

གདྷཥ་ཕཐག་ཐང་གཞི་ཕཐག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཆོཥ་

འྫོདྷ་ཎདྷ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐང་ བྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་

སྐྱོང་ཚུའི་བ་གདྷཥ་ཥའི་བྷཙྫོ། (ཁ) ལྷ་བྷྫོའི་བ་བྷཙྫོ་

ཡང་གི་བྷ་གིཥ་ཕརྩེ་ཕའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་སྟྫོདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་

918

919
ཚེ་རིང་བྷའི་བ་བྷཙྫོ། བྷགོདྷ་ནྫོའི་བ་བྷཙྫོ། (ཐཔེ) བ་

བ་སྫོག

བ་གཞཟ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷཙྫོ་དྷང་ཕམྫོག་གྲིཕ་ཞུགཥ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

རཥ་ཡང་ཥྫོའི་རྫོ་ཁབྷཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཚེ་སྫོག་གི་

བ་སྫོཕ།

བ་པྫོག་མིའི་གཞཟ་ཕཞང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཁ་ཆེ་

བ་གའཕ།

/ཀླ་ཀློཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང)
/ཀླ་གའཕ/

(མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཆཡན་

ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་བ་སྫོཕ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་ནུག
བ་ཕསླུ།

གླིང་ག་དྷང་གླ་གའཕ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
ནའི་གཡུ།

བ་ཡཕཥ།

བང༌།

(མིང) (ཆོཥ) བ་ཆགཥ་སྟེ་འྫོཐ་

/ཀླ་ཡཕ/

/ཀླ་ཡཕ་རྣབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང)

བང་བ།
བངཥ།
བཐ

བ་

བབྷ།

བྷ་རིབྷ་ན་སྦེ་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་བྱུང་ཡཕཥ་ཐང་རྟྫོགཥ་

བ་རུ།

/ཀླ་རུ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་ཤིང༌།

/ཀླང་ཐྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་ཐང་

/ཀླང་ཇ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཚུཡ་ལུདྷ་ནིའི་རིགཥ།

/ཀླཟང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

/ཀླེ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ)
/ཀླབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུཡ་ལུདྷ་ནི།

ཁ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྨུཡ་ནི།

བྷཁྱེདྷ་ཕརྩེ་ནུཥ་གསུབྷ་

འྫོདྷ་ཎདྷ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐང་ བྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་
ཡང་གི་བྷ་གིཥ་ཕརྩེ་ཕའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་སྟྫོདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་

བ་བྲེཥ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀླ་ཤི/ (མིང) (རྫོང)

ཚུཡ་ལུདྷ་ནི།

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་མི། (ཐཔེ)བ་ཟེཡ་མི་ཟདི་བྷཁྱེདྷ་ནའི་

ཕརྗོཐ། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་དྷང་བ་ཡཕཥ་རྣབྷ་ཏཡ་གྱི་
ཐཔེ་དེཕ་ལུ་ལ་ཟདུག

བ་ཕཀུག་ཐང་ཟདྲ།

པཡ་སྤང་ནི། (ཐཔེ) བང་ཐྫོཡ་གྱི་གདྷཥ་ས་གོ་ཐགོ།

སྦེ་བྫོདྷ་ནའི་བབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་བྷགོདྷ་ན་ཟདི་གི་བ་
བ་ཡཕཥ་རྣབྷ་ཏཡ།

/ཀླ་ཀླུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

བང་ཐྫོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་

ཡཕཥ་དྲུག་ན་ཨིདྷ།

བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཝར་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་གྱིཕ་ཕསིར་ཅིག (ཐཔེ)
/ཀླ་གཡུ/

བབྷ་ཐང་སྫོཕབྷ་

སྫོཕ་ཚུ་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལཱི་བྫོདྷ་དེཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་མི་རུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཉིདྷ་གདུགཥ་

བ་གཡུ།

/ཀླ་ཀློཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་བ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟཕ་ཐནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་བ་གཞཟ་ལཱི་
ཟཕཐ་ཐགོ།

མིའི་བ་ཐང་སྫོག་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་སྫོག་ཟཕེར་

(མིང) (རྫོང) གཞཟ་ཕདུདྷ་

/ཀླ་གཞཟ/

/ཀླ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང)

བྷཁྱེདྷ་ཕརྩེ་ནུཥ་གསུབྷ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག་ལཱི་བ་བྷ་

ལྷ་ཐང་ལྷ་བྷྫོ། དེ་རཥ་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། བབྷ་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ མིང་བྷཏཟ་

གདྷཥ་ཕཐག་ཐང་གཞི་ཕཐག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཆོཥ་

བྷ་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་

སྐྱོང་ཚུའི་བ་གདྷཥ་ཥའི་ཤིང། (ཁ) ལྷ་བྷྫོའི་བ་ཤིང་།

གིཥ་མི་བྷང་ལཱི་ཆོཥ་གསུངཥ་གདྷང་དེཥ།

ཆོཥ་སྐྱོང་གི་བ་ཤིང་། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་བ་

བབྷ་རྒྱང་ཟཕྫོཐ།

ཤིང་སྫོབྷ་ཅིག་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟདུག

/ཀླབྷ་རྗང་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

གཐངཥ་

ཟཐེདྷ་ཏེ་བབྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ནའི་གཥྫོར་

919

920
ཟདེཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་བབྷ་རྒྱང་ཟཕྫོཐ་
གདྷང་དེཥ།

བབྷ་ཆོཥན།

ནི་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཀླུའུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

/ཀླབྷ་ཆོན/ (མིང) (རྫོང)

བབྷ་ཐང་ཆོཥ་

དྷང་བྫོ་ནི། (ཁ) རུཐ་བླུག་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ལྫོ་

ཟཕཐ་མི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་

ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྡིག་དྷང་ཆུབྷ་བླུག་ཐྫོ།

ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་གུ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་ཆོཥན་ཞུ་
ཕཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

བབྷ་བྷ་ཎིན།

/ཀླབྷ་བྷ་ནིན/ (མིང) (རྫོང)

/ཀླུའུ/ ༣.

རྟེདྷ་ཕཀྲ་ཤིཥ་

བླུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
བླུག་ཀོང་།

ཟབྲེར་ བྷ་ཎི་གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ཏེ་བྷཇར་ཁ་གདྷང་

/ཀླབྷ་བེདྷ་ཐ/ (མིང) (རྫོང)

བླུག་ཀོང་གཅིག་ཉོ་ཕཡ་ཕཀར་ཐགོ་ནཥ།

ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་

བླུག་གུ

བླུག་ནཡ

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བབྷ་ཕདྷ་ཐ་ལཱི་རྒྱ་གཡ་བབྷ་ཕདྷ་ཐ་

བླུ་འྫོདྷ།
བླུ་རིདྷ།
བླུག

ཕརྐོ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) བླུགཥ་ཕཞྫོན་གིཥ་
ཞངཥ་ཕཞུ་འྫོཐ་མི་ཟདི་བླུག་ནཡ་དྷང་བླུག་དེཥ།

སེཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

བླུག་མི།

(ཞེ) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཉོ་ནི།

/ཀླུ་འྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)
/ཀླུ་རིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླུའུ་མི/ (མིང) (རྫོང)

ཆུ་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་དྷང་བྫོ་མི། (ཐཔེ) ངེའི་ཏ་ལི་དྷང་

(ཞེ) ཉོ་ཕའི་རིདྷ།

ཕཞེཥ་སྒོ་བླུག་མི་ག་སྫོ།

བླུ་འྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀླུའུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

སྐུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་འྫོཐ་མི་ཟདི་བླུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ནཡ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) བབྷ་ཕདྷ་ཐ་ཟདི་ཨེ་རཥ་སྫོཡ་ཏེ་ཞཛྷ་

/ཀླུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླུའུ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ གསེཡ་ཐང་ཐངུར། ཞངཥ་

ཐང་ ཟབྲུག་ནའི་བབྷ་ཕདྷ་ཐ་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་ལུ་ལ་

བླུ།

ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ནིའི་

བླུག་གུ་དྷང་བྷཡ་ཊིདྷ་ཕཞུ་དེཥ།

རཱི་རཱི་ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡནྫོ་སྦེ་

/ཀླེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀླུའུ་གུ/ (མིང) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཡ་ཕཞུ་ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་

ཅིག་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ དྷང་རཥ་ཥྫོདྷ་ཕྱེ་བྷ་

བཥ།

སྐུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ སྒྲོར་བྷའི་

ཎྫོ་རིར་རི་ཙྫོན་ཐ་ཕཀྱག་ཐབྷཡ་སེཡ་ཟཙབྷཥ་སུ་

ཨིདྷ།

/ཀླུའུ་ཀོང/ (མིང) (རྫོང)

ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གསེཡ་ཐང་ཐངུར། ཞངཥ་ར་

མི། (ཐཔེ) བབྷ་བྷ་ཎིན་ཅིག་བྷ་ནི་ཕགྱངཥ་ཏེ་གཡུཥ་
བབྷ་ཕདྷ་ཐ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟཕྫོ་དྲང་ནི། (ཁ)

བྷཚྫོག་བླུག་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་རྫོ་

སྒོ་བྷང་ཟཕག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཝར་ཁ་ཕྱེ་ནི་ཐང་

ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཚུ་དྷང་བྫོདྷ་དེཥ།

ཟབྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ཆ་

བླུགཥ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ཁུ་

/ཀླུའུ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཁ) ཇ་བླུགཥ་ནུག/ཅི/ཤིག

ཕའི་རིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ཆ་དྷང་བྫོ་ནི། (ཁ) ལྫོ་

བླུག་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁོ་རགན་ཟཁྱུཛྷ་ཐ་ཆུ་བླུགཥ་བྱིདྷ་ཡི།

བླུག་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་པྫོཡན་དྷང་ཇ་བླུག་
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བླུགཥ་སྐུ།

རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་

/ཀླུའུ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང)

བྫོ། /ཀློ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྫོ་

ཐངུར། ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ནཡ་

ལཱི་ལཡ་ཕའི་རུ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟགྲུཕ་ཟགྱོ་

ཀོང་དྷང་ལཱི་བྫོ་སྟེ་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་

ནི་ཟདུག

གིཥ་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་བླུགཥ་སྐུ་ཅིག་ཉོ་ཡི།
བླུགཥ་ཕཞྫོ།

/ཀླུའུ་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང)

/ཀློ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་

ཚིག་གི་ཏྫོག་རཥ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་ག་ཅི་སཕ་

ཐངུར། ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ནཡ་

རཱིང་པཡ་རྫོགཥ་བྷའི་མི་ལཱི་བྷ་པྫོགན་སྦེ་སཕ་ཐགོ།

ཀོང་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་གཝདྷ་ཅ་ཆཥ་ཚུ་

བྫོ་སྐུར།

ཕཞྫོ་ནིའི་ཕཞྫོ་རིག་གི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་བླུགཥ་ཕཞྫོ་
གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཟདུག
བླུགཥ་ཕཞྫོན།

/ཀླུའུ་ཕཞྫོན/ (མིང) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་མི་ཚུ་ཁ་རཥ་

/ཀློ་ཀུཥ/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྫོ་ཕ་ཐང་

སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ་ཟེཡ་བྫོ་སྐུར་རྐྱཕ་

རྒྱུ་གསེཡ་

ཐགོ།

ཐང་ཐངུར། ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྫོ་ཕ་ཐང་སེབྷཥ་

/ཀློ་ཀུཥ/ ༢.

ནཡ་ཀོང་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་གཝདྷ་ཅ་ཆཥ་

ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) བྫོ་སྐུར་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

སྐུ་ཟདྲ་ཅིག་ཕཞེངཥ་དེཥ།

བྫོ་ཕསྐུར།

ཚུ་ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ) བླུགཥ་ཕཞྫོན་ཚུ་གིཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་
བླུདྷ།

/ཀླུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བླུདྷ་གཎབྷ།

བླུདྷ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀླུཥདྷ་ཎབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཤེཥ་ནའི་མི་གི་བྫོ།
/ཀླུཥདྷ་ཎབྷ/ ༢.

/ཀླུཥདྷ་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེཐ་ནའི་ཟཕཐ་གཝག
བླུདྷ་ནྫོ།

ནའི་མི།

བླུདྷ་ཚིག
ཟདྲ།

/ཀླུཥདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ག་ནི་འང་བྷ་

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྫོ་སྐུར་

ཕྲུག་ཚུ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་བྷ་ཟཕཐ་ཟེཡ་བྫོ་ཕསྐུར་ཤིག
བྫོ་ཁ།

/ཀློ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་བྫོ་ཁ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་
གཎཐ་དེ་སྫོཐ་ཐགོ།
བྫོ་ཁ་སྒྱུཡ།

ཟབྱུང་ཁུངཥ་

/ཀློ་ཁ་རྗུའུ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

སེབྷཥ་

སྒྱུཡ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) བྫོ་ཁ་སྒྱུཡ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ)

ཁོང་གིཥ་ཁོ་ཐཀྲོགཥ་ཅི་ཡ་བྫོ་ཁ་སྒྱུཡ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ག་ནི་འང་བྷ་ཤེཥ་

/ཀླུཥདྷ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀློ་ཀུཥ/

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཕསྐུར་ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

(མིང) (ཆོཥ) ཁུངཥ་ཐང་ཕཅུཐ་མེཐ་

ནའི་བྫོ།

བླུདྷ་རྟགཥ།

ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནིའི་དྷང་བྫོ་སྐུར་ཐྫོ།

བྫོ་ཁ་ཕསྒྱུཡ།

/ཀློ་ཁ་རྗུའུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྫོ་ཁ་

སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཁ་ཕསྒྱུཡ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

བླུདྷ་གཎབྷ་ཐང་

ཁོང་ག་ཡ་ལུགཥ་ནའི་ཕྫོགཥ་ལཱི་བྫོ་ཁ་ཕསྒྱུཡ་ཕཎང་
ནུག
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བྫོ་ཁ་རྫོགཥ།

ཆུང་ཀུ་ཐང་ཟདྲ།

/ཀློ་ཁ་རྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕཥབྷ་ན་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཁ་རྫོགཥ་

བྫོ་ཁོག་ཐྫོག་དྲགཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅིག/ཤིག (ཐཔེ) བྷདྷྫོ་མི་ག་ཡ་སཕ་
ཚུགཥ་ཏེ་བྫོ་ཁ་རྫོགཥ་ཅི།
བྫོ་ཁཡ་ཟཕཕ།

/ཀློ་ཁ་རཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཁོ་བྫོ་ཁོག་ཐྫོག་དྲགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལཱ་

སེབྷཥ་

འང་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཚུཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
བྫོ་ཁོག་ཕཙུགཥ།

གིཥ་ཟཕག་ཟྫོང་མི་ཅ་ར་ཟདི་བྫོ་ཁཡ་ཟཕཕ་བྷཥ་ག
/ཀློ་ཁ་རཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

བྫོ་ཁཡ་

ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ནི་ལཱི་བྫོ་ཁོག་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
བྫོ་ཁོག་འངཥ་དྲགཥ།

སེབྷཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་

འངཥ་དྲགཥ་སྦེ་གཎང་ཤེཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་

གི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཟདི་བྫོ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

སྒེཡ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་བྫོ་ཁོག་འངཥ་དྲགཥ་སྦེ་

བྫོ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཁཡ་ཟཕཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཁཡ་ཚུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི

བྫོ་ཟཁོར།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཟདི་བྫོ་ཁཡ་ཚུཐ་ཐྫོ།

བྫོ་ཁོག

/ཀློ་ཁོ/ (མིང) (རྫོང)

/ཀློ་ཁོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

བྫོ་ཟཁོར་སི་སི།

སི་གི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྫོ་ཁོག་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་
བྫོ་ཁོག་ཆུང་ཀུ།

/ཀློ་ཁོ་ཆུང་ཀུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

བྫོ་གྲོཥ།

སེབྷཥ་

བྫོ་གྲོཥ་ཅདྷ།

སེབྷཥ་

རིག་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་

/ཀློ་གྲོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རིག་ན་འྫོཐ་

མི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་མིའི་སྫོཕ་ཕྲུག་བྫོ་གྲོཥ་ཅདྷ་

རཥ་ཙྫོང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
/ཀློ་ཁོ་ཆུང་ཛྷ།

/ཀློ་གྲོཥ/ (མིང) (རྫོང)

བྫོ་གྲོཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཤུགཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་བྫོ་ཁོག་ཆུང་ཀུ་ཟཕཐཛྷ་
བྫོ་ཁོག་ཆུང་ཕ།

/ཀློ་ཁོཥ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

པབྷ་སི་སི། (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ནི་ཟདི་བྫོ་ཟཁོར་སི་

སེབྷཥ་ཤུགཥ་

བྷཥ་ ཟདྲྫོག་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

སེབྷཥ་

ལཱིའི་ཟཕཐ་གཝག་ངདྷ་ན་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ང་བྫོ་ཟཁོར་ཐྫོ།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་བྫོ་ཁོག་སྫོབྷ་

བྫོ་ཁོག་ཅདྷ།

/ཀློ་ཁོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

པབྷ་ནའི་ནི། (ཁ) བྫོ་ཟཁོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་

(རྣབྷ) སེབྷཥ་ཤུགཥ།

ཟདུག

/ཀློ་ཁོ་འང་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཤུགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གོ་

/ཀློ་ཁ་རཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཀློ་ཁ་ཚུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཕཙུགཥ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅིག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་

ཁྱོཐ་ཀྱི་སྐཐ་ཟདི་ངེའི་བྫོ་ཁཡ་ཕཕཥ་ཅིག

བྫོ་ཁཡ་ཚུཐ།

/ཀློ་ཁོ་ཙུའུ/

(རྫོང) སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཁོག་

ཟཕཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཁཡ་ཕཕཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ)
བྫོ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ།

བྷདྷྫོ་

ཕཥབྷ་གོ་འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གཎང་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཅིག

ཁཡ་ཚུཐ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཁཡ་ཟཕཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ང་
བྫོ་ཁཡ་ཕཕཥ།

/ཀློ་ཁོ་ཐྫོ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལུ་ལ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) བྫོ་ཁོག་

བྫོ་གྲོཥ་རྣྫོདྷ་ནྫོ།
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/ཀློ་གྲོཥ་རྣྫོཥབྷ་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

རིག་
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ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི།
བྫོ་གྲོཥ་ཐབྷདྷ་ན།

/ཀློ་གྲོཥ་རྨེདྷ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ན་མེཐ་མི།

བྫོ་ཟགྱུཡ་ཕ།

/ཀློ་རྗུཡ་ཛྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ)

ཟགྱུཡ་ནི།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་ཟཕཐ་ཟྫོང་ཟེཡ་བྫོ་

རིག་

ཕཅོར་ཐྫོ་བྷཥ།
བྫོ་ཆུང༌།

སེབྷཥ་

ཀུ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྫོ་ཆུང་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཨུ་
ཕཙུགཥ་ཕཀར་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
བྫོ་ཆུང་སེབྷཥ་ཆུང་།

བྫོ་ཟགྱོཐ།

/ཀློ་རྒོཥ/ (མིང) (རྫོང)

བྫོ་ཆེདྷ།

སེབྷཥ་པབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧེ་བྷ་ཕརྟག་ཤིང་བྷ་

/ཀློ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཔྱཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཐ་ལྫོ་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཕསྐྱེཐ་

བྫོ་ཟཆཡ།

བྫོ་ཟགྱོཐ་ཅདྷ།

ཐ་ལྫོ་སཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་

བྫོ་གཎཐ།

མི་ལཱི་སེབྷཥ་པབྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཟཐུཥ་

/ཀློ་རྗ་འང་ཀྲ/

བྫོ་གཎཐ་ཟགདྷ་རྒྱ།

བྫོ་ཅདྷ།

/ཀློ་ངེདྷ/
/ཀློ་ཅེདྷ/

(ཐཔེ) ཁོང་ཙྫོང་ཡྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ བྫོ་གཎཐ་

བྫོ་ཕཅོར།

གདྷ་རྒྱ་ཅིག་ཕཞྫོ་ནུག
བྫོ་གཎཐ་བྷ་ཐངུར།

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་བང་ཉེཥ།
(ཁྱཐ) (ཆོཥ) རིག་ན་འྫོཐ་མི།

/ཀློ་ཅོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/ཀློ་ཏེའེ་རྒེདྷ་རྗ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁ་ཚིག་གི་ཡི་གུ་ཅིག

ཅིག (ཐཔེ) ཧང་ཝང་རྒནྫོ་ཟདི་བྫོ་རྒྱ་འངཥ་དྲགཥ་
བྫོ་ངདྷ།

ཐེ་

(གཥཡ) གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་

ཕཥབྷ་གཎང་ཏངཥ་གོ་འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་
ཅིག་ཟདུག

/ཀློ་ཏེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟྫོང་ཟེཡ་བྫོ་གཎཐ་ཐྫོ།

ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་ཐ་བྫོ་རྒྱ་སྫོབྷ་
བྫོ་རྒྱ་འངཥ་དྲགཥ།

(གཥཡ) སེབྷཥ་ཁཡ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་ལྫོཕ་མི་

(མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ཏངཥ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཀློ་ཆཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཙྫོབྷ་མེཐ་ནཡ་ཡིཐ་ཆེཥ་ནི། (ཁ) བྫོ་གཎཐ་

ལྫོཡ་བྱུང་མི་ཟདི་མི་ཚེ་དྷང་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཀློ་རྗ/

སེབྷཥ་ཤུགཥ་སྫོབྷ།

ལཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡའི་བྫོ་ཟཆཡ་རུ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

ཕའི་ལཱ་ཚུ་ཟཚྫོར་ཟཚྫོརཛྷ་ཐང་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་བྱུང་འྫོཐ་

བྫོ་རྒྱ།

བྫོ་

སྦེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་བྫོ་སྤྫོཕཥ་ཕཎགཥ་མི་ཚུགཥ།

ཚུ་ཟཚྫོར་ཟཚྫོརཛྷ་ཐང་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་བྱུང་འྫོཐ་མི་ལཱི་

/ཀློ་རྒོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཀློ་ཆུང་སེབྷ་ཆུང/ (མིང) (རྫོང)

ཆུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་བྫོ་ཆུང་སེབྷཥ་ཆུང་

ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་

དེཥ།

སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཆུང་

/ཀློ་ཆུང/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཀློ་ཏེའེ་བྷ་རྔུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་ཐངུར་

ཕཥགཥ་ཏེ་ཕཝག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོ་ཕའི་བྫོ་

བྫོ་

གཎཐ་བྷ་ཐངུར་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་གདྷང་ནུག

གཎཐ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཕཅོར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག

/ཀློ་ཏེའེ་བྷ་རྔུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང)
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(གཥཡ) ཁག་ཟཕགན་
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གི་ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་

བྫོ་ཏག

བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) རིདྷ་ཕསྡུཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྫོ་གཎཐ་བྷ་

ནཡ་ལཱ་ག་ཅི་འང་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་མེཐ།

ཟབྱུང་ནི་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནའི་

/ཀློ་ཏེའེ་ཙྫོཟྫོ་རྒེདྷ/

བྫོ་ཏག་གཅཐ།

ཕཙུགཥ་ནི་སྦེ་བྫོ་ཏག་གཅཐ་ཐྫོ།

ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ་ཕཙུགཥ་དེཥ།

བྫོ་ཏག་ཕཅཐ།

བྫོ་ཏག་ཆོཐ།

ཟཏཕ་མིའི་བྫོ་གཎཐ་ཙྫོགཥ་ན་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་

ནིའི་བྫོ་ཏག་ཆོཐ་ཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

བྫོ་ཐུཕ།

གཎཐ་རཥ་སྡེ་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་
/ཀློ་ཏེའེ་ཥ/

ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྫོ་ཐུཕ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡིཐ་ཆེཥ་

བྫོ་ཏྫོག

བྫོ་བྷཐུདྷ།

ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་
/ཀློ་ཎྫོཕ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་

བྫོ་ཏྫོག་རཥ་སྐྱོཡ་ཚུགཥ་ནཥ།

/ཀློ་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཚེཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་

བྫོ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ།

/ཀློ་ཏྫོཟྫོ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཙཡ་གཅིག་ལྷཕ་ཅིག་

ཁྱོཐ་རཥ་གཝདྷ་མེཐ།

ཟཕཐ་ནི་དྷང་བྫོ་སྟྫོཕཥ་སྫོབྷ་ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་

/ཀློ་ཐུཕ/

མེཐ་ནཡ་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་

ཕསྐྱེཐ་ཥའི་ཡུར། (ཐཔེ) ངེ་གི་བྫོ་གཎཐ་ཥ་ཟེཡ་རཱིང་
བྫོ་སྟྫོཕཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གཉེདྷ་རྐྱཕ་

བྫོ་གཎཐ་ཙྫོགཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་བྫོ་

བྫོ་གཎཐ་ཥ།

/ཀློ་ཏཟ་ཆོཥ/

སེབྷཥ་ཏག་ཕཅཐ་ཙཡ་འྫོཐན། (ཐཔེ) བྫོ་ཏག་ཆོཐ་

ཟཕཐ་ནུག

བྷཥ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་ཏག་

(ཐཔེ) ཁོ་ཡ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་སྦེ་བྫོ་ཏག་ཕཅཐ་ནུག

མིའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཐངུར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

/ཀློ་ཏེའེ་ལུ་རྡེ/

/ཀློ་ཏཟ་ཅེ/

གཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྫོ་ཏག་ཕཅཐ་ནུག/ཅི།

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) རྒྱུ་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་

བྫོ་གཎཐ་རཥ་སྡེ།

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

ཏག་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཞིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟགོ་

ཟཐུཥ་མི་ཆ་ཁྱཕ་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྫོ་གཎཐ་
/ཀློ་ཏེའེ་ཙྫོཟྫོ་ན/

/ཀློ་ཏཟ་ཅེ/

སེབྷཥ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་སྦེ་ཏག་གཅཐ་ནི། (ཐཔེ) བྫོ་

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཡིཐ་ཆེཥ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ། (ཐཔེ)

བྫོ་གཎཐ་ཙྫོགཥ་ན།

ཏཐ་རི་ཕ་རི་སྦེ་སེབྷཥ་

ཏག་གཅཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ཏག་བྷ་ཕཅཐ་

ཐངུར་ཟབུབྷ་ལྔ་ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནཥ།
བྫོ་གཎཐ་ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ།

/ཀློ་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང)

/ཀློ་ཐུཥདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཐང་བྷདྷྫོ་

ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

གཉིཥ་བྫོ་བྷཐུདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་རཥ་ཟགུར་ཅིག་

ཚེཡ་ཕ་མེཐ་

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐྫོ།

ནཡ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི།

/ཀློ་ཐུཥདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྫོ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སེབྷཥ་ཐང་

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་གཎང་ནི། (ཁ) བྫོ་བྷཐུདྷ་
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ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྫོ་བྷཐུདྷ་ནི་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ཚུགཥ་ཙཡཛྷ་རཥ་ བྫོ་ཕདེ་སྟེ་སྫོཐ་ཐྫོ།

བྫོ་བྷཐུདྷ་སྡེ་ཙདྷ།

གྱང་ཐང་ཐྫོགཥ་ན་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

ཟདི་གིཥ་ཙྫོང་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།
/ཀློ་ཐུཥདྷ་རྡེ་ཚེདྷ/

བྫོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) སེབྷཥ་ཐང་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་ཕཎང་སྟེ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟྫོང་ནི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཆ་ཁྱཕ་

འཡ་ཥྫོ་ནུག

བྫོ་བྷཐུདྷ་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་དེ་ལཱ་

བྫོ་ཕདེ་ནག་ན།

ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

བྫོ་བྷཐུདྷ་ཙྫོགཥ་ན།

/ཀློ་ཐུཥདྷ་ཙྫོཟྫོ་ན/

/ཀློ་རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ཙ་

/ཀློ་རྡེ་ན་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

བྫོ་ཕདེ་ཎྫོག་

ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
ཥྫོང་ནི་ཟདི་གིཥ་བྫོ་ཕདེ་ནག་ན་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) བྫོ་བྷཐུདྷ་སྡེ་ཙདྷ་ཐང་ཟདྲ།

བྫོ་ཕདེ་ཧིང་།

/ཀློ་རྡེ་ཧི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ཙ་གྱང་

ཐང་ཐྫོགཥ་ན་འྫོཐ་མེཐ་ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཁོ་ལཱ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ནིའི་དྷང་བྫོ་ཕདེ་ཧིང་ག་དེ་

བྫོ་ཐག

སྦེ་ཟདུག

/ཀློ་ཐཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕདེདྷ་

བྫོ་ཟདུདྷ།

རྫུདྷ་རུ་སྟེ་སེབྷཥ་ལཱི་ཐྫོགཥ་ན་ཕཥར་ནི། (ཁ) བྫོ་

བྫོ་ཟཐྫོཐ།

ཐག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷ་ཐངུར་གྱི་སྐོཡ་

བྫོ་ཐྫོགཥ།

/ཀློ་ཐྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང)

བྫོ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ།

སེབྷཥ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་

བྫོ་ཟདྲྫོངཥ།

/ཀློ་རྡུའུ་ཁི་ཁི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

/ཀློ་སྒྲོང/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྫོ་གཎཐ་ནི་

ཐང་ཕཥབྷ་ན་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཟདྲྫོང་ནི/ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕལཐ་དེ་སཕ་ཐ་ལཱི་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་བྫོ་

ལཱི་བྫོ་གདུག་ཁིག་ཁི་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟདྲྫོང་ཐྫོ།

/ཀློ་རྡེང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་སྤྫོཕཥ།

/ཀློ་རྡེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རུ་ཕ་ཐང་ཐང་

ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁཡ་པྫོག་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡྫོགཥ་

བྫོ་ཕདེ།

/ཀློ་རྫོཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཐྫོཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་རྩྫོབྷ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་བྫོ་

སྟེ་བྷྫོ་བྫོ་ཐྫོགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནུག

བྫོ་གདེང༌།

སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་ཕའི་

སྫོཐ་ནིའི་བྫོ་ཟཐྫོཐ་འྫོཐ།

ཆགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ལཱི་ཕལ་
བྫོ་གདུག་ཁིག་ཁི།

/ཀློ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

བྫོ་ཟཐྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

རུ་ཕ་ཐང་ཐང་ཟཐྫོཐ། (ཐཔེ) ང་ཡ་ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་ཏེ་

རཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་སཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ག་ཡ་བྫོ་ཐག་
ནུག

/ཀློ་རྡུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྫོ་ཟདྲྫོངཥ།

སེབྷཥ་ལཱི་

/ཀློ་སྒྲོང/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་ཟདྲྫོང་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཟདྲྫོངཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ང་གིཥ་

ཙ་གྱང་ཐང་ཐྫོགཥ་ན་མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཕདེ་

ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་ལཱི་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་བྫོ་ཟདྲྫོངཥ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ལཱ་ག་ཡ་

925

926
བྫོ་ལྡདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རིག་ན་འྫོཐ་མི་ཞྫོཡ་

/ཀློ་རྡེདྷ/

ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྫོ་ལྡདྷ་བྷཆོག་སྲེཐ།

/ཀློ་རྡེདྷ་ཆོཟྫོ་སེ/

རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག
བྫོ་ཕསྡུཡ།

/ཀློ་རྡུའུ/

ཕཥབྷ་ཐང་རུ་ཕ།
བྫོ་སྫོང༌།

(མིང) (ཆོཥ) གུ་

ཚུཐ་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་ལཱི་བྫོ་སྫོང་
གདྷང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཚུ་

བྫོ་བྷ་ཐགན།

ཕཀོཐ་དེ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་
/ཀློ་རྣྫོ་ཛྷ/

/ཀློ་རྣ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ་ས་གོ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་བྫོ་བྷ་ཐགན་ཟཕཐ་

མི་ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་ལཡ་ཕའི་

བྫོ་བྷ་ཕདེཛྷ།

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཐང་ཕཥབྷ་ཟཆཡ།
བྫོ་སྤྫོཕཥ།

/ཀློ་ནྫོཕ/

/ཀློ་ནྫོཕ་ཅེདྷ/

ཤུགཥ་ཐང་ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཙྫོང་

བྫོ་པབྷ།

/ཀློ་པབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

བྫོ་ཕམྫོང༌།

/ཀློ་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

ཏེ་སེབྷཥ་གའང་ཞ་ནི། (ཁ) བྫོ་ཕམྫོང་

ཟཐུཥ་ལྫོཡ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ལྫོཕ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་བྫོ་ཕམྫོང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་ཟཁོར་

ནིའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

སི་སི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཟཕཐ་ཕཝག་ཟདི་

བྫོ་ཕམྫོངཥ།

ཟཕཐདྷ་བྫོ་པབྷ་སི་སི་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཀློ་ཕུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀློ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རིག་ན་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་བྷཚཐ་གདྷང་།

གིཥ་ལཱ་གཞུངབྷ་བྷ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཧ་ན་བྫོ་པབྷ་ཐྫོ།

བྫོ་ཕུགཥ།

/ཀློ་མིའི/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཟདི་མིག་ཎྫོ་

ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) བྫོ་ཐབྷདྷ་ཡང་གིཥ་ཞུ་མི་ཟདི་ལཱི་

པབྷ་ནི། (ཁ) བྫོ་པབྷ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་
/ཀློ་པབྷ་སི་སི/

བྫོ་མིག

བྫོ་ཐབྷདྷ།

(ཐཔེ) པབྷ་བྫོ་པབྷ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྫོ་པབྷ་སི་སི།

/ཀློ་བྷང/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ནི་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ལཱི་ཐཔེ་ཕཝག་ཕཝགན་ཅིག

ལཱ་ཟཕཐ་ནི་དྷང་བྫོ་སྤྫོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཀློ་པབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་པབྷ་ནི་ཅིག

བྫོ་བྷང་།

བྷང་ནི་ཅིག

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་

བྫོ་པབྷ།

སེབྷཥ་ཁཡ་ཐེ་

ལཱ་ལཱི་བྫོ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཆགཥ་ཡ་མི་ཐགོ།

ཐང་ནུཥ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་བྫོ་སྤྫོཕཥ་ཕསྐྱེཐ་
བྫོ་སྤྫོཕཥ་ཅདྷ།

/ཀློ་བྷ་རྡེའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཙྫོབྷ་ཆགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་བྷང་གིཥ་ཟཕཐ་ཕའི་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཤུགཥ་

ཕཅུག་ཐགོ།

སེབྷཥ་ཁཡ་ཙ་

ཅིག (ཁ)

སྟེ་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནའི་རིག་ན་ཙ་དྲགཥ།
བྫོ་སྣ།

/ཀློ་བྷ་ཐན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གྱང་ཐང་ཐྫོགཥ་ན་འྫོཐན་རཥ་ཡིཐ་ཆེཥ་མེཐ་ནི་

གསུབྷ་རཥ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཅིག་གུ་བྫོ་ཕསྡུཡ་རྐྱཕ་དེཥ།
བྫོ་རྣྫོ་ཕ།

/ཀློ་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་

/ཀློ་མྫོང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་ཕམྫོང་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ཕམྫོངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ང་མི་ཟཚྫོབྷཥ་

བྷཏཡ་ཐུག་གི་བྷདྷྫོ་

ཥཡ་ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་སྟེ་བྫོ་ཕམྫོངཥ་ཐ་ཡི།
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བྫོ་ཕམྫོང་སི་སི།

/ཀློ་མྫོང་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ངོ་ཙ་སི་སི་

ཕཥབྷ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་བྫོ་ཕམྫོང་སི་

བྫོ་ཡུར།

སི་གི་ཟཕཐ་གཝག་བྷ་སྟྫོདྷ།
བྫོ་རྩར།

/ཀློ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང)

བྫོ་རིག

རིག་ན་ཐང་ལྕོགཥ་གྲུཕ།

བྫོ་རིག་ཕཀྲ་ཕ།

ཐང་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཁཕ་རྩེ་གཉིཥ་

བྫོ་རིག་རྒྱུ་ཐངོཥ།

ཝདྷ་ནའི་མི་ལཱི་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་བྷ་རྐྱཕ།
བྫོ་ཞུབྷ།
བྫོ་ཟེ།

ལབྷཥ་བྷཐུདྷ་ཏྫོག་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཐཔེ) བྫོ་

(ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་བྫོ་རིག་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཚུ་ ཧཡཛྷ་ལྫོཡ་

ནི་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ལཱི་ ཕཐག་ཐཕང་གི་ལབྷཥ་
ཐང་ཟལར་ཏེ་ ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁ་ཕདེ་དྲགཥ་ཐང་བྫོ་རིག་

བྫོ་རིག་ཅདྷ།

འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཐང་ཐྫོདྷ་སཡ་ཏེ་ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་

བྫོ་རིག་ཕརྟག་ཐཔྱཐ།

ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྒྱུཡ་སྫོར་

ཧ་ལཱི་ཚུ་སྫོཕ་སྫོང་དྷང་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ བྫོ་རིག་

ཁོང་གཉིཥ་བྫོ་ཟེ་ཕསྒྱུཡ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

བྫོ་འངཥ།

/ཀློ་འང/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐང་བྷདྷྫོ་

/ཀློ་རི་ཎཟ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) རིག་རྩར་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་རབྷ་སྫོར་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

སེབྷཥ།

རིག་ན་ཙ་

ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བྫོ་ཟེ་ཟདི་ཕྫོགཥ་

/ཀློ་ཕཞང/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཀློ་རི་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཟཕཐདྷ་བྫོ་རིག་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྫོ་ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཚིགཥ་ཕཅཐ་སྦེ་

བྫོ་ཕཞང༌།

/ཀློ་རི་རྗུ་རྔོཥ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཐང་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་ནི་རཥ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/ཀློ་ཞུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐནཟ་ཞུབྷ་ནི།

/ཀློ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང)

རིག་ན་ཙ་

ན་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཕཐག་ཐཕང་

/ཀློ་ཞེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རིག་ན་ཐབྷདྷ་ན།

/ཀློ་ཞེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཞྫོགན།

/ཀློ་རི་ཀྲ་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

གཥཡ་སྐྲུདྷ་ཐང་གཥཡ་ཕཎྫོཐ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་རིག་

(ཁྱཐ) (རྗོང) སེབྷཥ་ཤུགཥ་ཆུང་ཀུ།

(ཐཔེ) མི་བྫོ་ཆུང་གིཥ་ཙྫོང་སྫོབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུགཥ།

བྫོ་ཝདྷ།

རིག་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུང་

དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཀྱིཥ་ཕཙེབྷ་མི་ཕཏུཕ།།བྫོ་རྩེ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཐྫོདྷ་མི་
/ཀློ་ཆུང/

ཤེཥ་བའི་ཆོཥ་ཚུ་གི་

ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཡ་བྫོ་རིག་གཥར་དྲགཥ་ཟདུག

/ཀློ་ཙེ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་ཐམིགཥ་གཎཐ་

བྫོ་ཆུང་།

/ཀློ་རིའི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/ཀློ་རིའི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

རྩར་ཆེ་ཆུང་ཟཕུཡ་དྷ་ཤེཥ།།

ཟགྲུཕ།།

ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ཥ།

ཕཞྫོ་ལ་ཐང་རྣབྷ་ན་ཟདི་ཚུ་ས་གོ་མིའི་ཤེཥ་ན།

(ཐཔེ) མི་བྫོ་རྩར་ཆེ་ཆུང་ཕསྡུཡ་དྷ་ཤེཥ།།བ་གལྫོག་

བྫོ་རྩེ།

/ཀློ་ཡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ནའི་

བྫོ་རིག་ཐབྷདྷ་ན།

/ཀློ་རི་རྨེདྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིག་ན་

མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་རིག་ཐབྷདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ཟུཡ་
ཟཐེཕ་ཀྱི་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།
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བྫོ་རཥ་སྐྱོཡ།

བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་གྲྭ།

/ཀློ་ལུ་ཅོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་ཐང་ཁ་ཐུདྷ་ཚུ་ཐཔེ་ཆ་དྷང་བྷ་ཕལ་

ཚུ་ཐཔེ་ཆ་སང་ཕ་ཟཕཐ་ཥའི་སྫོཕ་གྲྭ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཞིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་

ཕུག་ལཱི་བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་གྲྭ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟདུག

ལྫོག་ལུཕ་ག་ཡ་བྫོ་རཥ་སྐྱོཡ་ཏེ་སཕ་ནི་ཟདུག

བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་དེཕ།

/ཀློ་ལུ་རྡེ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་

ཙྫོང་ཁང་ཚུ་དྷང་ བྫོ་གཥཡ་སྫོཕ་དེཕ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་

/ཀློ་ལཱི་རཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ནི་ཟདུག

སེབྷཥ་ཁཡ་

/ཀློ་ལཱི་ཚུཥན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

བྫོ་གཥར།

ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་གཥར་
ཕལཐ་ཟདི་བྫོ་ལཱི་ཚུཐན་ཅིག་མི་ཟྫོང་།
བྫོ་སེབྷཥ།

/ཀློ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

བྫོ་སཕ་མི།

/ཀློ་ཀླཕ་མི/ ༡. (མིང) (རྫོང)

བྫོ་གཥྫོ།

སེབྷཥ། (ཐཔེ)

/ཀློ་ཀླཕ་མི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་ཙང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ལཱི་བྫོ་གཥར་ཟཕཐ་ཕཡ་

ཁ་རཥ་གཎབྷ་

ཥྫོང་ཡི།

བྫོ་ལྷྫོཐ་ཤིག་ཤི།

/ཀློ་ལྷྫོཥ ་ཤི་ཤི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཟཙཕ་ཟཙཕ་མེཐ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

བྷ་ཟཆབྷ་མི་གཉིཥ་ཀྱི་

ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་བྫོ་ལྷྫོ ་ཤིག་ཤི་སྦེ་ཕཞུགཥ་ཐ།
བྫོདྷ་ཁག

གཉིཥ་བྷ་ཟགྲིག་ནཡ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཕཡ་དྷ་

/ཀློཥདྷ་ཁཟ/

(མིང) (རྫོང) ཟགདྷ་ཁག་ཥྫོ་

ཥྫོཡ་ཕཞེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྡེ། (ཐཔེ) ཐ་

བྫོ་སཕ་མི་ཟདི་ངེའི་ཧ་ཝང་ཨིདྷ།

/ཀློ་ཥཟ/ (མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ཙ་གྱང་ཐང་

ཟཕཐ་མི་ཐགོ་ཟེཡ་སེབྷཥ་གཥྫོ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཡ་དྷ་ བྷཐུདྷ་ཟགྲིག་ཕཞྫོ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོང་

བྫོ་གཥཡ།

/ཀློ་ཥྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) རིག་ན་གཥར་

སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སྡུག་ཕསྔར་

ཚིག་སཕ་མི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྫོ་སཕ་མི་
ཟདི་ག་སྫོ།

/ཀློ་སེའེ/

དྲགཥ་འྫོཐ་མི།

མི་བྫོ་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ན་ཅིདྷ་བ་ཕ་ག་ཡ་ཕསྒྲུཕ་
ཚུགཥ།

(མིང) (རྫོང)

ཚུ་གིཥ་ལྷཕ་ནིའི་ཐཔེ་དེཕ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁའི་ཐཔེ་ཆ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
བྫོ་ལཱི་ཚུཐན།

/ཀློ་ཥཟ་ཀློཕ་དེཕ/

སྫོཕ་གྲྭ་ངོ་བྷ་དྷང་བྷ་ཟཛུར་ཕའི་ཧེ་བྷ་ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་

ཁཡ་བྷ་ལྫོང་ནཡ་ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཕའི་ཐྫོདྷ།
བྫོ་ལཱི་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

སྫོཕ་གྲྭ་ངོ་བྷ་དྷང་བྷ་ཟཛུར་ཕའི་ཧེ་བྷ་ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་

ཕཡ་ཁ་རཥ་ཏ་ཡཡ་སྦེ་སཕ་ནི། (ཁ) བྫོ་རཥ་སྐྱོཡ་

བྫོ་རཥ་ཟཐཥ་ན།

/ཀློ་ཥཟ་ཀློཕ་གྲ/

རུཥ་ཀྱི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་དྷང་ལཱི་བྫོདྷ་ཁག་ག་ཡ་བྫོདྷ་ནུག
བྫོདྷ་ཆེདྷ།

ག་ཅི་ཡ་

/ཀློཥདྷ་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྲིཐ་

སྐྱོང་ཐང་གཞུང་ཐབུ་ལཐ་གདྷང་མིའི་བྫོདྷ་ནྫོ་གམྫོ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཟགོ་ཐང་ན་ཟགོ་ཕཙུགཥ་མི་ལཱི་སཕ་

ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྫོང་ཁག་དྷང་བྫོདྷ་ཆེདྷ་བྫོདྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་གཥཡ་གྱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཀ་ཁ་སཕ་

ནུག

དེཥ།
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བྫོདྷ་ནྫོ།

(མིང) (རྫོང) ལྷདྷ་ཁག་གཅིག་གི་

/ཀློཥབྷ་ནྫོ/

ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ལ་ཟཛིདྷ་ཟདི་མི་རྗེ་བྫོདྷ་ཆེདྷ་ཨིདྷ།

ཐབུ་ལཐ་བྷཚཐ་མིའི་ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་གདྷཥ་ཟཆང་

བྫོདྷ་ཙྫོགཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཤེཥ་རིག་བྫོདྷ་
/ཀློཥབྷ་ནྫོ་མྫོ་རྫིདྷ/

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) བྷངཟ་སྡེ་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་གི་བྫོདྷ་ནྫོ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག

ལཱི་གཟིགཥ་སྐོཡ་གདྷང་ནཡ་བྫོདྷ་ནུག
/ཀློཥབྷ་ནྫོ་ཟྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང) ལྷདྷ་རྒྱཥ་

བྫོཥ་གཎང༌།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོཡ་

/ཀློཥ་ཎང/

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) པངཥ་

སེབྷཥ་མེཐ་ནཡ་ཕཀོ་ཕཝག་ནི། (ཁ) བྫོཥ་གཎང་

འྫོཐ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡང་གི་
སྫོག་འང་བྫོཥ་གཎང་ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ)

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

བྫོཥ་ཕཎང༌།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྫོདྷ་ནྫོའི་གོ་

/ཀློཥ་ཎང/

(མིང) (རྫོང) པངཥ་སེབྷཥ་

མེཐ་ནཡ་ཕཀོ་ཕཝག་ནི། (ཁ) བྫོཥ་ཕཎང་ནུག/ཡི།

གདྷཥ་ཟཆང་མི་ཚུ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་ཞུ་

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཅིག་ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་བ་ཕ་བྫོཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྫོདྷ་ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

ཕཎང་སྟེ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

གཟིགཥ་སྐོཡ་ལཱི་བྫོདྷ་ནུག

/ཀློཥབྷ་ནྫོ་ལྷེདྷ་ཙྫོཟྫོ/

/ཀློཡ་ཕཟུང/

ཚིགཥ་ཕཅཐ་ག་ཡ་བྫོཡ་ཕཟུང་སྟེ་རྒྱུགཥ་ཕུར་ཡི།

ཁྱིབྷ་གྱི་ལག་ལཱི་བྫོདྷ་ནྫོ་ཕགྲེཥན་གི་གཟིབྷ་ཅུང་

བྫོདྷ་ནྫོ་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཐཔེ་

གཟུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོཡ་ཕཟུང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

རྒྱཥ་རཥ་ཐགོངཥ་ཞུ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་

/ཀློཥབྷ་ནྫོ་རིབྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༢.

/ཀློཡ་གཟུང/

བྫོཡ་ཕཟུང་།

(མིང) (རྫོང) ལྷདྷ་

/ཀློཥབྷ་ནྫོ་རིབྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༡.

བྫོཡ་གཟུང་།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་རྩ་ཚིག་བྫོཡ་གཟུང་དེཥ།

ཟྫོགབྷ་གི་ཕཐག་རྐྱེདྷ་གདྷང་ནུག

བྫོདྷ་ནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།

(མིང) (ཆོཥ) བྫོ་གཟུང་ཐང་

ཕཟུང་ཕཝག་ནི། (ཁ) བྫོཡ་གཟུང་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག

བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་ཁོ་ལཱི་བྫོདྷ་ནྫོ་
/ཀློཥབྷ་ནྫོ་སྒྲེཕ/

/ཀློཡ་རྫིདྷ/

ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་མི་ཕརྗེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟྫོག་བྷའི་གོ་གདྷཥ་ཟཆང་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཐཕང་

བྫོདྷ་ནྫོ་ཕགྲེཥན།

བྫོཡ་ཟཛིདྷ།
ཟདྲ།

(ཐཔེ) ནུཕ་བེངར་གྱི་བྫོདྷ་ནྫོ་གམྫོ་ཟཛིདྷ་ཟདི་ཟབྲུག་

བྫོདྷ་ནྫོ་ཟྫོགབྷ།

(མིང) (རྫོང) བྫོདྷ་ནྫོ་ལྷདྷ་

ཙྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་བྫོདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་

ནྫོ་གིཥ་གཟིགཥ་སྐོཡ་གདྷངབྷ་བྷཥ།
བྫོདྷ་ནྫོ་གམྫོ་ཟཛིདྷ།

/ཀློཥདྷ་ཙྫོཟྫོ/

བྫོཥ་གཎང་མི།

/ཀློཥ་ཎང་མི/

(མིང) (རྫོང) པངཥ་

སེབྷཥ་མེཐ་ནཡ་ཕཀོ་ཕཝག་མི། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་

(མིང) (རྫོང)

གཞུང་སྐྱོང་ཙྫོགཥ་ནའི་བྫོདྷ་ནྫོ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་

དྷང་ཡང་གི་སྫོག་བྫོཥ་གཎང་མི་ཁོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་

ཕསྡུཥ་ནའི་ཙྫོགཥ་ན་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ལྷདྷ་རྒྱཥ་

གཝདྷ་མི་ཟྫོང་།

གཞུང་ཙྫོགཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་

བྫོཥ་པྫོག

929

/ཀློཥ་པྫོཟྫོ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་
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ཀྱི་གདིང་རཥ་ཡ་པངཥ་སེབྷཥ་མེཐ་ནཡ་བྱིདྷ་ནི།

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

བྫོཥ་པྫོག་ཡིཐ་པྫོག

སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཅ་ར་ག་ཡ་བྫོཥ་པྫོག་སྟེ་བྱིདྷ་དེཥ།
/ཀློཥ་པྫོ་ཡི་པྫོ/

སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

(མིང) (རྫོང) བྫོཥ་

པྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷང་གི་ཧབྷ་གིཥ་ཆང་བྫོཥ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཐཕང་ཕསྐུཡ་

པྫོག་ཡིཐ་པྫོག་སྦེ་བྱིདྷ་དེཥ།
བྫོཥ་བངཥ།

/ཀློཥ་ཀླང/

བ་ག

(མིང) (ལུགཥ) ཧབྷ་སྲུ་གི་བྷཙདྷ་བྷ།

ཐབྷ་ཕཅཟ་ཟཕཐ་ནི།
/ཕ་ས་ག/

ཐཕང༌།

བྷཚཐ་གདྷང་དེཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁཥ་ལུདྷ་ཐང་

ཐཕང་ཁང་།

གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་

སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་

(མིང) (རྫོང) གཟི་ཕརྗིཐ། (ཐཔེ) མི་

ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐཕང་ཁང་དྷང་ཐཕང་ཞུ་མི་ལྟེབྷ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཐཕང་མེཐན་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལྟེ་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་

ཐཕང་ཁྱཕ།

འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་མེཐ་མི་ཚུ་བྷངཟ་

/ཐཕང་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་

ཚུཐ་ནའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་ཐཕང་ཁྱཕ་ཐང་

ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) ཐཕང་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི།

ཟལར་ཏེ་ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་བྷཥ་ཆུང་ཐཕང་ནིའི་རྩིཥ་རྐྱཕ་

ཐཕང་ཁྱིབྷ།

/ཐཕང་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཁང་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེ་ཐཕང་གདྷང་ཥའི་ཐཕང་ཁྱིབྷ་སྫོབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ཀྱི་དྷང་

ཅིག་རྐྱཕ་ནུག

རཥ་ལུགཥ་ནའི་ཆ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་སྐཡབྷ་ཅིག
/ཐཕང་ཀུཡ/

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་

སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་མི་བྷང་ལཱི་ཐཕང་གདྷང་དེཥ།

ཐཕང་ཕསྐུཡ།

/ཐཕང་ཁང/

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཐཕང་། ཕཀཟ་ཐཕང་། བུབྷ་ཐཕང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/ཐཕང་ཀཟ/

(མིང) (རྫོང) མིའི་ཐཕང་ཏང་

ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་ནི་ཅིག (ཁ) ཚེ་

ཐཕང་སྐཡ།

/ཐཕང་ཀླུང/

ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཁོོ་ཐཕང་རླུང་ཐཡ་སུ་ཅིག་ཟདུག

ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྦྱིདྷ་སྲེག་

དེཥ།

ཐཕང་ཀླུང་།

(མིང) (ཆོཥ) པཡ་རྫོགཥབྷ་

ཐང་རླུང་རྟ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་

གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སྔགཥ་

/ཐཕང/ ༣.

/ཐཕང་ཀུཥ/

ཟདི་ཕང་ཕམྫོང་ཏྫོག་རཥ་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི་ཅིག

/ཐཕང/ ༡. (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་

/ཐཕང/ ༢.

ཐཕང་སྐུར།

ཐཕང་གྲར།

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་

/ཐཕང་གྲེ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་

ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་
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སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

ཙྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐཕང་སྒྱུཡ་དུཥ་

གདྷངབྷ་ཐ་སྫོཐ་ཥའི་གྱར། (ཐཔེ) ཐཕང་གདྷངབྷ་ཐ་

ཐཕང་སྒྱུཡ།

/ཐཕང་རྗུའུ/

ཐཕང་སྒྲུཕ།

/ཐཕང་སྒྲུཕ/

སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་

སྐཕཥ་ལཱི་འཡ་རྒྱཥ་སྫོབྷ་ཟགྱོ་ནུག

ག་ཡ་ཐཕང་གྲར་དྷང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཐགོ།
ཐཕང་སྒྲིག

ཕཙུགཥ་ནི་ ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་ནི་ཅིག

/ཐཕང་སྒྲི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་གཉིཥ་

བྷཐུཐ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཛྷ་ཤུཡ་ཕཎྫོདྷ་མི་དྷང་རྡིའུ་

རཕཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

སྒོའི་སྒོ་ཟཐཕ་ཟདི་ཐཕང་སྒྲིག་རྐྱཕ་སྟེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་
ཐཕང་གྲགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཙྫོགཥ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཕསྒྲུཕཥ་ཏེ་ཐཕང་གྱི་རཥ་ཚུ་ལཱི་བྱིདྷ་གྱིཥ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟགྲིག་ཁབྷ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
ཕསྒྲིགཥ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་

ཐཕང་ཅདྷ།

/ཐཕང་ཅེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཐང་གཟི་ཕརྗིཐ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ག་ཡ་

/ཐཕང་གྲཟ/ (མིང) (རྫོང) ཟིར་གྱིཥ་

ཟིར་གྱིཥ་གདྷྫོདྷ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒོཐ་ཟྫོག་ཟདི་

གདྷྫོདྷ་ནིའི་ཐཕང་ཐང་ གཎབྷ་ཐང་སྙདྷ་གྲགཥ་

དྷང་གི་རྒནྫོ་ཟདི་ཐཕང་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

གཉིཥ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

/ཐཕང་ཅེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

གོ་གདྷཥ་ཐང་ཐཕང་ཙཐ་

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐཕང་གྲགཥ་ངབྷ་ངབྷ་ཤུགཥ་ཀྱི་

ཚུ་རྫོག་སྫོཐ་ཟཕཐ་དེ་ཤུགཥ་ཕམྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཕང་གྲགཥ་ཅདྷ།

ཟདུག

འཡ་ཟཕེར་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཁོ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐཕང་ཅདྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་

/ཐཕང་གྲཟ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟིར་

གྱིཥ་གདྷྫོདྷ་ནིའི་ཐཕང་ཐང་ གཎབྷ་ཐང་སྙདྷ་

ཐཕང་ཅདྷ་ཕཀཟ་རྒྱ།

གྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་
/ཐཕང་རྗུཥདྷ/

ཐཕང་ཙཐ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྫོག་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་

ལབྷཥ་འངདྷ་ཕཅཟ་ཡིག (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཐཕང་

ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཐཕང་ལཱིང་གདྷང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧེ་བྷ་

ཅདྷ་ཕཀཟ་རྒྱ་གཅིག་གདྷང་ནུག

རཥ་བབྷ་རིབྷ་ན་སྦེ་ཕརྒྱུཐ་དེ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟྫོང་

ཐཕང་ཅདྷ་ཐབུ་ལཐ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་གིཥ་ཐཕང་རྒྱུདྷ་ཟདི་རྩ་ཆེ་
/ཐཕང་རྗུའུ་དུཥ་ཀཕ/

/ཐཕང་ཅེདྷ་ཨུ་ལ/

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) མི་སེཡ་གྱིཥ་ཕམག་ཟཐུ་གྲུཕ་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་

དྲགཥ་སྦེ་ཟདུག

ཐཕང་སྒྱུཡ་དུཥ་སྐཕཥ།

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཐཕང་ཙཐ་ཅདྷ་གྱི་ཐཕང་ཟཛིདྷ་ཅིག་གིཥ་

ཐཕང་གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཐཕང་རྒྱུདྷ།

/ཐཕང་ཅེདྷ་ཀ་རྗ/

ཐཕང་ཙཐ་ཡང་གིཥ་ཕཟུང་སྟེ་ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་མི།

(ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ཐཕང་ཅདྷ་ཐབུ་ལཐ་ཀྱིཥ་སྐྱོང་

(མིང)

(རྫོང) (གཥཡ) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་གཞུང་སྐྱོང་ཕའི་དུཥ་

ཕའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་འང་འྫོཐ།
ཐཕང་ཅདྷ་རིང་ལཱིགཥ།
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/ཐཕང་ཅེདྷ་རིང་ལཱིའུ/

(མིང)
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(རྫོང) (གཥཡ) མི་སེཡ་གིཥ་ཕམག་ཟཐུ་གྲུཕ་སྟེ་མེདྷ་

ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་

ཐབུ་ལཐ་ནའི་གཞུང་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཐཕང་ཅདྷ་རིང་

རིབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ང་སྤུ་དྷ་ཁ་ལཱི་ཕདེ་བྷཆོག་ཐཕང་

ནཡ་ ཡང་གིཥ་ཐཕང་ཙཐ་ག་ཡ་ཕཟུང་སྟེ་སྐྱོང་ཕའི་

གམྫོ་ཕྫོ་བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཐཕང་ཕསྐུཡ་ཕའི་

ལཱིགཥ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་འྫོཐ།
ཐཕང་ཆ།

/ཐཕང་ཆ/

ཆེདྷ་ཞུ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཡི།

(མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཐཕང་ཆེ/ ༣. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཟཕཕ་ཆུ།

(ཐཔེ) ང་ལཱ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐཕང་ཆ་འྫོཐ།

ཐཕང་ཆ་ཕྱིཡ་སྤེར།

/ཐཕང་ཆ་ཆིཡ་པེར/

ཐཕང་ཆོག

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཏེ་ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སྤེར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་

སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

ཁཕ་དྷང་ཐཕང་ཙཐ་ཕྱིཡ་སྤེར་གྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྒྲིང་
ཐཕང་ཆུང་།

/ཐཕང་ཆུང/

སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་
ནིའི་ཆོ་གུ་ཅིག

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྤྫོཕཥ་ཐང་གཟི་

ཐཕང་ཟཆབྷ།

ཕརྗིཐ་ཉུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་མི་
/ཐཕང་ཆེ/

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་

ཟཆབྷ་གདྷང་མི་ཐགེ་སྫོང་ལྔ་ཟདུག

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་
སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ནའི་

/ཐཕང་ཆོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་ཆོག་

ཐཕང་གཎྫོཡ།

/ཐཕང་ཎྫོཟྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་གི་རཥ་

སྦེ་ཕཞེངཥ་ནའི་ གཎྫོཡབྷ།

སྐཕཥ་ཐགོ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་

ཐཕང་རྟུར།

ཐཕང་ཆཥ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་སྦེ་ཕཝག་ནུག
སྫོབྷ་ཐང་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི།

ཐཕང་བྷཆོཐ།
ཐང་ཟདྲ།

སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

/ཐཕང་ཆེ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

(མིང) (རྫོང) བབྷ་གིཥ་

གྱར་ཕཅཐ་དེ་རྐྱཕ་ནའི་ཟཆབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་

ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཐཕང་ཆེདྷ།

/ཐཕང་ཆབྷ/

ཐཕང་གདྷང་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ བ་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷལཱི་

ཟཚྫོབྷས་ཥཡ་ཐཕང་ཆུང་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག
ཐཕང་ཆཥ།

(མིང) (ཆོཥ) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་

ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཐཕང་ཙཐ་ཚུ་ལཱ་ཐང་ཟགདྷ་ཁག་ཐང་ཟལར་

སྒྲི་འྫོཐ།

/ཐཕང་ཆོཟྫོ/

/ཐཕང་ཏུཥ/

ཐཕང་ཏང༌།

ཐཕང་ཙཐ་

(མིང) (ཆོཥ) རིག་ན་མེཐ་མི།

/ཐཕང་ཏང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ཟཕེར་ནིའི་ནུཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཐཕང་ཏང་ཆེ་
ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

/ཐཕང་ཆེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་

/ཐཕང་ཏང/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཐཕང་གདྷང་ཥའི་ཏང་།

ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་

(ཐཔེ) དྷབྷ་དྲྫོ་ན་རཥ་ཐཕང་ཏང་དྷང་མི་ལུ་ལ་

ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་

ཟཚྫོབྷཥ་ནུག
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ཐཕང་ཏང་རྒུཐ།

/ཐཕང་ཏང་རྒུཥ/

ཕ་གདྷང་ནི། (ཁ) ཐཕང་གདྷང་

(བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་བྷཥ་ནི། (ཁ) ཐཕང་ཏང་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བྷབབྷ་གིཥ་མི་བྷང་

རྒུཐ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ང་ཐཕང་

ལཱི་ཐཕང་གདྷང་ནིའི་རཥ་རིབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཏངཥ་རྒུཐ་དེ་རབྷ་ཟགྲོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མི་ཟྫོང་

ཐཕང་གདྷྫོདྷ།

ནཥ།

ཐཕང་ཏང་ཐཡ།

/ཐཕང་ཏང་ཐཡ/

ཅིག (ཐཔེ) གོ་ཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ཟེཡ་གཝདྷ་ཐཕང་གདྷྫོདྷ་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་འཡ་ཟཕེར་ནི། (ཁ) ཐཕང་

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཏང་ཐཡ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

ཐཕང་རྣྫོདྷ།

ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐཕང་ཏང་ཐཡ་ནི་འྫོཐ།

/ཐཕང་གྲཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་གི་རཥ་

ཐཕང་ལྡདྷ།

/ཐཕང་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོགཥ་བང་ལ ཡ་

ཐཕང་ཙཐ་

ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནི་

(བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ་ (རྫོང)

ཐཕང་དྲག

/ཐཕང་རྣྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

དྲགཥ།

ཐཕང་ནྫོ།

ཐང་དྲག་ནྫོའི་རཥ་ཀྱི་མིང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ན།

/ཐཕང་རྣྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རིག་ན་ཙ་

/ཐཕང་ནྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ལྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་བྷཏྫོ ་

/ཐཕང་ནྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

གི་མིང་གཝདྷ།

/ཐཕང་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐཕང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐཕང་ཟདུཥ།

/ཐཕང་རྡུཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟྫོག་ལཱི་

ཡུར་བྷཏྫོང་ནི་ཐང་། སྒྲ་དྷ་ནི། དྲིབྷ་ཙྫོཡ་ནི།

ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག

བྲྫོཛྷ་མྱྫོང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཐཕང་རྡུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་

ཁོ་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་བྷ་ཞུགཥ་ནཥ།

རཥ་ཐབུཥ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ཕདུདྷ་ཅུ་

ཐཕང་ནྫོ་སྐྱོདྷ་ཅདྷ།

དེ་ཅིག་གི་ཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག་ཅིག (ཁ)

(གཥཡ) ཐཕང་ནྫོ་སྒོ་ལྔ་ཐང་གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་རག་ཚུ་

ཐཕང་ཟདུཥ་ལཱི་ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་ཟེཡ་འང་སཕ་

ལཱི་སྐྱོདྷ་པྫོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཕང་ནྫོ་སྐྱོདྷ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་གཡུཥ་ཐཕང་ཟདུཥ་རཥ་ཨིདྷ།
ཐཕང་གདྷང༌།

/ཐཕང་ནྫོ་ཀོཥདྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཐཕང་རྣཟང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ་སྐུར) (རྫོང)

ཐཕང་ནྫོ་སྒོ་ལྔ།

བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་

/ཐཕང་ནྫོ་རྒོ་རྔ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་

ཎྫོཐང་། རྣབྷ་ཅོ།ལྷ་ན།ལྕེ།ལཱིཥ་ལྔ་ལཱི་རྩིཥ་ཏངཥ་

ཟལར་ཏེ་སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ནྫོ་སྒོ་ལྔ་ལཱི་སྐྱོདྷ་པྫོག་བྷ་ཕཅུག

ཕཟུབྷ་སྦེ་སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐཕངནྫོ་ངར། /ཐཕངབྷྫོ་ངེ/ (བ) (བྷ/་ཐ་/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་

ག་ཅི་འང་ཟཕཐ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ་ཕཡ་སེབྷཥ་ཕསུདྷ་ནི་

933

934
ཐངབྷཥ་ཏག་ནི། (ཁ) ཐཕངནྫོ་ངར་

ལཡ་ཐང་སྤུ་དྷ་ཁ་པཡ་ཚུཡ་ལཱི་འྫོངཥ་གྲགཥ་སྦེ་

ནཡ་ཐཕངནྫོ་ངར་ནི་བྷཥ།

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཐཕང་ཟབྲཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ག་ནི་འང་མེཐ་
ཐཕང་ནྫོ་བྷཥ།

/ཐཕང་ནྫོ་བྷ/

ཕཎཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་གི་
ཐཀཡབྷྫོ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

(བ) (བྷ་/ཐ་/ཟཐཥ)

(རྫོང) མིག་ཎྫོཐང་རྣབྷ་ཅོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་བྷཡ་

ཐཕང་ཕའི་རྒྱར་ཁཕ།

ཟགྲིཕ་ནི། (ཁ) ཐཕང་ནྫོ་བྷཥ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ)
/ཐཕང་ནྫོ་ཏུཥ་ནྫོ/

ཐཕང་ནྫོའི་གཞུ།

/ཐཕང་ནྫོའི་གཞུ/

ན་མེཐ་མི།

ཙྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐཕང་ནྫོ་ཡཕ།

/ཐཕང་ནྫོ་ཡཕ/

ཐཕང་ནྫོ་རག་ན།

བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) རིག་

ཐཕང་ཕའི་རྒྱར་ཁཕ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཡང་ཐཕང་ཏྫོཕ་
ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ཟཇཟ་

ཐཕང་མི། /ཐཕང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཐཕང་ལཱི་

ཕཙུགཥ་ནི། (ཐཔེ) རི་ཚུཡ་གཅཐ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ཐཕང་མི་
ག་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) རིག་ན་

གཥར་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།
/ཐཕང་ནྫོ་རག་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཐཕང་མེཐ། /ཐཕང་མེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཐང་
ཕང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཡིག་ཙང་དྷང་ཐཕང་

མེ་

མེཐ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཎྫོག་སེཡནྫོ་གེ་ཞའི་ནཐ་ཅ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཁཡ་

/ཐཕང་མེ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་ཐཕང་ཐང་ཏཕཥ་

ཡ་ཎྫོ་ཨོ་རའི་རགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྨ་

གཝདྷ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟདྲྫོག་ནའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་

ཕཎྫོདྷབྷ་ཐ་སདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་ནའི་སྔོ་

ཆཕ་གཥང་འང་ཐཕང་མེཐ་ལཡ
ྫོ ་ཥྫོ་ནུག

སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ནྫོ་རག་ན་ཟདི་དྷང་ནའི་སདྷ་
དྷང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
ཐཕང་ཐཔེ།

/ཐཕང༌པེ/ མིང)

ཐཕང་མེཐ་བ་ཕ། /ཐཕང་མེ་ཇ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཏཕཥ་
མེཐ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཟཙྫོ་སྐྱོང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཕང་མེཐ་

(རྫོང) ཐཕང་གདྷང་ནིའི་

བ་ཕ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཕག་ལཱི་ཐཕང་ཐཔེ་ཅིག་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག
ཐཕང་ཕྱུག

/ཐཕང༌ཆུའུ/

ཐཕང་ཕམདྷ། /ཐཕང་ཙེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་

ཤུགཥ་ཅདྷ་ཐང་དྲག་ནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) སྟྫོཕཥ་སྫོཡ་

གླིང་དྷང་ཐཕང་ཕམདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

བྷངཟ་ཏང་ཐང་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་

/ཐཕང་ཙེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་འྫོཐ་

ཐྫོདྷ།

ཐཕང་ཟབྲཥ་ཐཀཡབྷྫོ།

/ཐཕང༌སྒྲེ་ཀཟབྷ/

(མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་གཅིག་གི་

རྫོ་རྒཥན་ཐ་ཐཕང་ནྫོ་བྷཥ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།
ཐཕང་ནྫོ་རྟུར་ནྫོ།

/ཐཕང༌ཝི་རྒེ་ཁཕ/

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་གི་རྒྱར་

(མིང) (རྫོང)
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ཁཕ་ཟདི་ཐཕང་ཕམདྷ་སྦེ་ཕཝག་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ཕམྫོང་ཐབུ་ལཐ་ཀྱིཥ་སྐྱོང་ཕའི་གཞུང་ཕ་རྒྱར་ཕརྒྱུཐ་

ཐཕང་ཕམདྷ་རྒྱར་ཁཕ། /ཐཕང་ཙེདྷ་རྒེ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཕང༌ཕམྫོང༌ལཱིཥ༌ཟབྲེར། /ཐཕང༌མྫོཟྫོང༌ལཱིཥ༌སྒྲེ/ (མིང༌

གཎང་ཐགོ།

རིང་ལཱིགཥ་ཡང་ཐགཟ་ཕཥ།

ཕམག་ཟཐུ་རཥ་བྷ་གྲུཕ་ནཡ་ཐཕང་ཤུགཥ་གུ་

(རྫོང) ཐཕང༌ཕམྫོང༌ཟཐྫོཐ༌སྫོཐ༌ཐང༌ཟདྲ།

ཕཀར་ཏེ་ཐབུ་ལཐ་ཟཕཐ་མིའི་རྒྱརནྫོ་གིཥ་སྐྱོང་ཕའི་

ཐཕང་ཙཐ། /ཐཕང་ཚེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ཐཕང་ཕམདྷ་རྒྱར་

རཱིང་ཟཕཐ་ནིའི་ཡང་ཐཕང་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཥ་

ཁཕ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གོ་ཟདི་དྷང་ཟཛུར་ནིའི་ཐཕང་ཙཐ་མེཐ།

ཐཕང་ཕམྫོང༌། /ཐཕང་མྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་

/ཐཕང་ཚེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགདྷ་ཟལ་ཐང་ཟལར་

ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་

ནའི་ཕཐག་ཐཕང་ཐང་ཟགདྷ་ཐཕང་། (ཐཔེ) ཡིག་

ཕམྫོང་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐཕང་ཙཐ་ཁྱཕ་ཁོངཥ། /ཐཕང་ཚེ་ཆཕ་ཁོང/ (མིང) (རྫོང)

ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལཱི་ཐཕང་

ཙང་དྷང་ཐཕང་ཙཐ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཡ་དྲག་ལྫོཥ་ཨིདྷ།

ཐཕང་ཕམྫོང་ཅདྷ། /ཐཕང་མྫོང་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རང) ཐཕང་

བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་ནའི་ཥ་གོ་ཐང་ཁྱཕ་ཙཐ། (ཐཔེ)

ཙཐ་ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་གཝདྷ་ལཱི་

ཐཕང་ཙཐ་ཁྱཕ་ཁོངཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་བྷ་ཐངུར་

གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི། (ཐཔེ) ཐཕང་ཕམྫོང་ཅདྷ་གྱི་མི་

ཕགོ་ཕཀྲབྷ་ཟཕཐ་ནུག

ཟདི་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་ཕཟུང་ཐ་ནུག

ཐཕང་ཙཐ་ཅདྷ། /ཐཕང་ཚེ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགདྷ་

ཐཕང་ཕམྫོང་ཟཐྫོཐ་སྫོཐ། /ཐཕང་མྫོང་རྫོཥ་ཅོཥ/ (མིང)

ཟལ་ཐང་ཟལར་ནའི་ཕཐག་ཐཕང་ཐང་ཟགདྷ་ཐཕང་

(རྫོང) (གཥཡ) གཝདྷ་གྱིཥ་ཁ་བྷ་ཕཟེཐ་རཱིང་ཐཕང་

སྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་རཥ་སྡེ་ཟདི་དྷང་གི་ཐཕང་

ཙཐ་ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་

ཙཐ་ཅདྷ་གྱི༌ཟགོ༌ཐནྫོདྷ༌ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཕམྫོང་ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཟཕཐ་

ཐཕང་ཙཐ་ཟདྲ་བྷབྷ། /ཐཕང་ཚེ་སྒྲ་རྙབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ནི་ཟདི་ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟགདྷ་ཟལ་ཐང་ཟལར་ནའི་ཕཐག་ཐཕང་ཐང་

ཐཕང་ཕམྫོང་རིང་ལཱིགཥ། /ཐཕང་མྫོང་རིང་ལཱིའུ/ (མིང)

ཟགདྷ་ཐཕང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་

(རྫོང) (གཥཡ) ཐཕང་ཅདྷ་རིང་ལཱིགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཙང་དྷང་གི་རཥ་བྱེཐན་ག་ཡ་ལཱི་ཐཕང་ཙཐ་ཟདྲ་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ར་ལཱི་ཅིག་ཐཕང་ཕམྫོང་རིང་ལཱིགཥ་

བྷབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྦེ་འྫོཐ།

ཐཕང་ཙཐ་དྷང་ཟཛིདྷ། /ཐཕང་ཚེ་དྷང་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཕང་ཕམྫོང་ཐབུ་ལཐ། /ཐཕང་མྫོང་ཨུ་ལ/ (མིང) (རྫོང)

(གཥཡ) ཁག་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཟགདྷ་ཐཕང་ཐང་

(གཥཡ) ཐཕང༌ཅདྷ༌ཐབུ༌ལཐ༌ཐང༌ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཕང་

ཟགདྷ་ཟལ་ཚུ་ཥ་གོ་གཅིག་དྷང་ཕསྡུ་སྟེ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་
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ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཙཐ་དྷང་ཟཛིདྷ་གྱི་རབྷ་

ཟདྲ།

བྷགྱོགཥ་ནཡ་གཎང་མི་ཚུགཥ།

ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ལཱིགཥ་ཟདི་གིཥ་འཡ་རྒྱཥ་ཐང་གོང་ཟཕེར་

ཐཕང་ཕཞི། /ཐཕང་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་

ཐཕང་ཙཐ་ཕྱིཡ་སྤེར། /ཐཕང་ཚེ་ཆིཡ་པེར/ (མིང) (རྫོང)

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཟགདྷ་ཐཕང་ཐང་ཟགདྷ་ཟལ་ཚུ་ཥ་གོ་གཅིག་རཥ་

སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

ཕམཡ་ཏེ་མེདྷ་ནཡ་ཁག་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་སྫོཐ་དེ་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་

ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཐཕང་ཙཐ་ཕྱིཡ་སྤེར་

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་དྷང་གསེཥ་ཕཞི། (ཁ) ཐཕང་ཕཞི་དེ་

གྱི་སྲིཐ་བྱུཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་འྫོཐ།
ཐཕང་ཟཛིདྷ།

/ཐཕང་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང)

འང་ ༡. བུབྷ་ཐཕང་། ༢. གཥང་ཐཕང་། ༣.

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་

ཚིག་ཐཕང་། ༤. ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཐཕང་

ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐངུར་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

ཕཅཥ་ཕཞི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཐཕང་ཕཞི་ཆ་

ཐཕང་ཟཛིདྷ་གི་ཡིག་ཙང་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་འྫོཐ།

ཙང་གདྷང་ནི་ཟདུག

ཐཕང་རཥ། /ཐཕང་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་གདྷངབྷ་ཐ་

ཐཕང་ཕཟུང༌། /ཐཕང་ཕཟུང/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་

ཐགོ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོའི་རིགཥ། (ཁ) ཚེ་ཐཕང་ར་

ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་ཕང་ཕམྫོང་ནི་ཐང་ཕཐག་ཐཕང་

ཥྫོགཥ་ན་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཐཕང་

ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་མི་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་

རཥ་ཚུ་འང་ ཚེ་ཆང་ཐང་། ཚེ་རིར། ཚེ་བུབྷ། ཚེ་

གིཥ་ཐཕང་ཕཟུང་ཟཕཐ་ནུག

བྷཐཟ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐཕང་སྒྲུཕ་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཐཕང་ཟྫོག

ཐཕང་རཥ་ཀྱི་ཐཕང་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

/ཐཕང་ཟྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་ཏཕཥ་ཡ་

ཐཕང་ཞུ། /ཐཕང་ཞུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བབྷ་

མེཐ་ནཡ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ནའི་ཐཕང་ཟྫོག་ལཱི་སྫོཐ་

ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་

ཐགོ་ནཥ།

ཟལར་ཏེ་སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་

ཐཕང་འྫོདྷ།

ཕཟུབྷ་སྦེ་སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཐཕང་འྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཕང་ཞུ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་བབྷ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་ཟབུར་ཕ་ཐང་ཕུར་

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་

ཆ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཐཕང་འྫོདྷ་སྦེ་ཏི་རཱི་ཕུར་ཡི།

ཕ་གདྷངབྷ་ཐ་ཞུ་ནི། (ཁ) ཐཕང་ཞུ་

ཐཕང་རིར། /ཐཕང་རི/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྦུར་ཐང་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་བབྷ་རཥ་་

གླངབྷྫོ་ཆེ་གི་ཀླཐན་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་སདྷ་ཕཞང་

ཐཕང་ཞུ་ནི་སྦེ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ལྫོཥ་ཅིག (ཁ)

ཐཕང་གཞུ། /ཐཕང་གཞུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་ཐང་

(ཐཔེ) ཐཕང་རིར་ཟདི་དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཨིདྷ།

936

937
/ཐཕང་རི/ ༢. (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཚུ་གིཥ་ཐཕང་གདྷང་

རྐྱཕ་གདྷང་ནི་ཅིག (ཁ) སྨིདྷ་བྱེཐ་ཀྱི་ཐཕང་ཐང་།

ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་གདྷང་ནི་འྫོཐ་ནའི་རཥ་ རིརབུ་

ཕརྒྱུཐ་ནའི་ལཱིང་། གྲོར་བྱེཐ་ཀྱི་ལཐ་གསུབྷ་གཅིག་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕྱེ་ཐང་ལྫོ་དྷང་ཆང་ཐང་གུ་ཡབྷ་ཚུ་བླུགཥ་

ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་སྔོདྷ་

ཏེ་ཕསྣཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཟགྲོའི་ཐཕང་ལཱིང་ལཐ་གསུབྷ་ཆ་ཙང་ཞུ་ཡི།།

ནའི་ཐཕང་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཐཕང་

ཐཕང་ཤིང་། /ཐཕང་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཚུ་གཅིག་

ཞུ་མི་ཚུ་ལཱི་ཐཕང་རིར་གདྷང་དེཥ།

ཁཡ་སྦྱེར་ཕའི་སྐཕཥ་ཐཕང་ཤུཡ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་དྷང་

ཐཕང་རག /ཐཕང་རཟ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ནྫོ་རག་ན་

སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕརཕ་ནིའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) སྒོ་ཟཐཕ་ཀྱི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཕང་རག་ཟདི་སདྷ་རཥ་སྦེ་རག་

ཨེདྷ་ཎ་ཟདི་ཐཕང་ཤིང་ཕརཕཥ་ཏེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ནུག

ཐཕང་ལཱིང༌། /ཐཕང་ལཱིང/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་གིཥ་

ཐཕང་ཤུཡ། /ཐཕང་ཤུ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཚུ་གཅིག་

ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་

ཁཡ་སྦྱེར་ཕའི་སྐཕཥ་ ཆུ་གཡུཡ་གྱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ དེ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་གལབྷ་རྒྱ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་

ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་

ཐང་ཁ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྫོ་ཀ་ཅིག

ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་ནི་ཐང་། ཕརྒྱུཐ་དེ་

(ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་གཞྫོང་ཕརཕཥ་ཏེ་ཐཕང་

ཟྫོང་ཕའི་རིབྷ་ན་ཐང་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཤུཡ་ཕཞྫོ་དེཥ།

ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་རཥ་

ཐཕང་ཤུགཥ། /ཐཕང་ཤུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་

ཐཕང་ལཱིང་ག་དེ་བྷང་བྷང་ཞུ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་

ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཤུགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཐཕང་ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་ཕཀོཐ་རྒྱ་གཎང་ནི་མི་

ཐཕང་ལཱིང་ལཐ་གསུབྷ། /ཐཕང་ལཱིང་ལ་སུབྷ/ (མིང)

ཟྫོང་།

(རྫོང) བབྷ་གིཥ་ཟདུར་བ་ཥྫོ་ཥྫོའི་བྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཐཕང་ཤུགཥ་ཅདྷ། /ཐཕང་ཤུའུ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྔགཥ་ཕགྱང་ནི་ཐང་ལྷ་ཕསྒྲུཕ་ནི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཐཕང་ཙཐ་ཐང་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཥང་

ཝང་ཟདི་གཡུཥ་སྒོ་དྷང་མི་ཐཕང་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཅིག་

སྔགཥ་ཀྱི་ཕག་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་

ཨིདྷ།

ནི་ཐང་། ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོང་ཕའི་རིབྷ་ན་ཐང་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་

ཐཕངདྷ། /ཐཕངདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཕང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཆོག་ནའི་གདྷང་ཕ་གདྷང་ནི་ཐང་།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཆོཥ་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་

ཐཔེ་ཆ་ཚུའི་གོ་ཐྫོདྷ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཟགྲེར་ཕལཐ་

ཐཕངདྷ་ཐཡ་ཤིང་རྒྱཥན་ཨིདྷ།
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ཐཕང་ཕལཐ།

/ཐཕང་ཤེ/ (མིང) (རྫོང)

བབྷ་གིཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲག་ལྫོཥ་ཐབུ་

ཐཕང་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ཐཕང་གི་ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་།

ཟཁོཡ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་བྫོདྷ་ཥྫོ་ཡི།

ཐཕང་གི་པདྷ་འྫོདྷ། ཟཕཐ་ཐགོན་ཕཅཟ་ཐགོན་གི་

ཐབུ་ལཐ། /ཨུ་ལ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གམྫོ་ཕྫོ་ཕཟུང་སྟེ་

སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཞུ་

ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཀྱི་ཐབུ་ལཐ་ཟདི་

ཕའི་སྐཕཥ་ཐཕང་ཕལཐ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་དྷ་ཐགོ།

སྐྱཕཥ་རྗེ་རྗེ་བྷཁདྷ་ཨིདྷ།

ཐཕའི། /ཐཕའི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མིང་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕྫོ་ཕའི་
སྐཕཥ་མིང་གི་ཧེ་བྷཡ་སྐཐ་འཡ་སེང་སྟེ་ཟཕྫོ་ནའི་

ཐབུ་ལཐ་གོ་ཟཔང་། /ཨུ་ལ་གོ་པང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཐཕཡ། /ཐཕཟ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕཡ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་ལཐ་གོ་ཟཔང་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་

ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕའི་རྫོ་རྗེ་ཁྱོཐ་ག་ཅི་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གམྫོ་ཕྫོ་ཕཟུང་སྟེ་ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་མི་གི་གོ་གདྷཥ་

ཐབུ། /ཨུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུའི་

ཐགོ།

བྷགུ་ཎྫོ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བ་བྷའི་ཐབུ། སྫོཕ་

ཐབུ་ལཐ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ། /ཨུ་ལ་ཞེ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐབུ། སྐུ་ཟདྲ་གི་ཐབུ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་བབྷ་

རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་གི་ཟགོ་ལཐན་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་གདྷང་

ཐབུ་ཕསིར་དེཥ།

ཕའི་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱར་ཁཕ་

/ཨུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གམྫོ་ཕྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཀྱི་ཐབུ་ལཐ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་

ཐབུ་ཀླཐ། /ཨུ་ཀླེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) མི་སྫོབྷ་ཚུ་གི་

ཡདྷ་ཐྫོ།

ཀླཐན་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

ཐབུ་གུཡ། /ཨུ་གུའུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཐབུ་ཀླཐ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སདྷ་ཁང་དྷང་བྫོདྷ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་གུཡ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཐབུ་

ནུག

གུཡ་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཐབུ་སྐོཡ། /ཨུ་ཀོཡ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷགོ་སྐོཡ་ཐང་

ཐབུ་རྒྱདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བབྷ་ཐབུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་

/ཨུ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

གི་བྷགུ་ཎྫོ་གུ་ཕཎགཥ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་སཕ་

ཏི་རཱི་ཟཐེཕ་ལུདྷ་ཆེ་ནུག

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་ཟདྲའི་ཐབུ་རྒྱདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གསེཡ་

ཐབུ་སྐྲ /ཨུ་ཀྲ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་གི་སྐྱ་

གྱིཥ་ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐབུ་སྐྲ་

ཐབུ་ཅདྷ།

ཐཀཡནྫོ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

/ཨུ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཡིག་གཟུགཥ་

ཚུགཥ་ཡིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་གཝདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་

ཐབུ་ཟཁོཡ། /ཨུ་ཁོཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

ག་ཡ་ཐབུ་ཅདྷ་དྷང་བྲིཥ་ནུག

བྷགུ་ཎྫོ་ཕཟི་ཏྫོབྷ་ཏྫོབྷ་ཏར་ནི། (ཁ) ཐབུ་ཟཁོཡ་

ཐབུ་སྙུང༌།
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/ཨུ་རྙུང/ (བ) (ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་
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ཚུ་བྷགུ་ཎྫོ་དྷཛྷ་ཐ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐབུ་སྙུང་

ཐབུ་བ།

དེཥ།

བབྷ་ཟདི་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐབུ་བ་སྦེ་ཕག་ཞུ་དེཥ།

ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ཐབུ་སྙུང་དེཥ་ཟེཡ་གསུངཥ་
ཐབུ་ཕསྙུང༌།

/ཨུ་རྙུང/ (བ) (དྷ) (རྫོང) (ཞེ)

ཁག་སྫོབྷ་ཚུ་གི་རྩ་ཕའི་བབྷ་ཐང་སྲུང་ཟཁོཡན། (ཐཔེ)

ཡུར་

ཐབུ་བྷ།

གོངབྷ་ཚུ་བྷགུ་ཎྫོ་དྷཛྷ་ཐ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐབུ་

/ཨུ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀྲུ་གྲུཕ་

ཀྱིཥ་སྫོར་གཎྫོཐ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་ཞཕ་བྷྫོ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་

ཕསྙུང་ནི/ཟྫོང། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཐབུ་ཕསྙུང་ཟྫོང་བྷདྷྫོ་

ཀྱི་ལ་ཕ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཚུ་ཐབུ་བྷའི་

སྟེ་ཧུབྷ་གྱི་རིགཥ་ཕཞེཥ་ནི་མིདྷ་ཟདུག
ཐབུ་ཕསྙུངཥ།

/ཨུ་ཀླ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྒྱརནྫོ་ཐང་ཐནྫོདྷ་

ལཱིང་གདྷང་དེཥ།

/ཨུ་རྙུང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

/ཨུ་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ག་ཟཕཐ་རཱིང་

གོངབྷ་ཚུ་བྷགུ་ཎྫོ་དྷཛྷ་ཐ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐབུ་

གཅིག་གི་ཁ་ཐུག་བྷ་གའྫོ་ཕཡ་སྦུག་ལཱི་སྦེ་གདྷཥ་

ཕསྙུངཥ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕཀར་ནུག

ལུདྷ་ནཡ་ཐབུ་བྷ་གི་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཕསྙུངཥ་ནུག/ཡི/ཅི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཐབུ་
ཐབུ་ཏྫོཐ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ལཱི་ཁཥ་བྷ་

/ཨུ་ཏྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཐབུ་བྷ་ཏར་ཟགྱུཡ་ན།

གི་ཏྫོཐན་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཐབུ་ཏྫོཐ་
ལུགཥ་ནཥ།

ཐབུ་གདུགཥ།

/ཨུ་རྡུའུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཆོཥ་ཟདི་ཚུའི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ལཱི་ཐཔྱཐ་ནའི་སྐཕཥ་
ལཱི་ཡང་རྒྱུཐ་ཀྱི་གཎདྷ་ཚིགཥ་ཁཥ་མི་ལུདྷ་མི།

ཡུར་གོངབྷ་

ཐབུ་བྷ་ཡང་རྒྱུཐ་ན།

ཚུ་གི་ཉིདྷ་གདུགཥ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་
/ཨུ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ལཱི་ཡང་རྒྱུཐ་ཀྱི་གཎདྷ་ཚིགཥ་ཁཥ་ལུདྷ་མི།

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཐབུ་བྷ་ན།

བྷགུ་ཎྫོ་དྷ་ནིའི་དྷཐ་རིགཥ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབུ་ཟཔང༌།

/ཨུ་བྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

རྟག་ཆཐ་ཀྱི་བྷཏཟ་

གཉིཥ་ཐང་བྲར་ཕའི་ཕདེདྷ་གཉིཥ་ཟུང་དུ་ཟཇུག་

དྲག་ལྫོཥ་ཟདི་ཐབུ་དྷཐ་ཟུདྷ་ཆེ་ནུག
ཐབུ་བྷདྷཟ།

/ཨུ་བྷ་ཡང་རྗུཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཆོཥ་ཟདི་ཚུའི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ལཱི་ཐཔྱཐ་ནའི་སྐཕཥ་

ཐབུ་གདུགཥ་ཅིག་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།
ཐབུ་དྷཐ།

/ཨུ་བྷ་ཐེ་རྗུཡ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་ལ་ཕ་ལཱི་ཁཥ་ལུདྷ་མི་སྒྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ་ཕཞིའི་

/ཨུ་རྣ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) བྷདྷཟ་ཐང་ཟདྲ།

དྷང་གསེཥ་ཅིག

/ཨུ་པང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཐབུ་མེཐ།

ཚུ་གི་གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོངབྷ་

/ཨུ་མེ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུགཥ་ཡིག་ཕཟུབྷ་

ཕཞྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་མེདྷ་ནཡ་བྷགྱོགཥ་སུ་སྦེ་ཟབྲི་ཕའི་

གི་ཐབུ་ཟཔང་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཡིག་གཟུགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཐབུ་མེཐ་དྷང་
བྲིཥ་ནུག
ཐབུ་རྩེ།
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/ཨུ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྫོང་གཞིཥ་ཚུའི་
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སྦུག་དྷ་ཕཞེངཥ་ནའི་ཁྱིབྷ་རིངབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་རྩེ་

ཐབུ་སང༌།

ཐབུ་བྷཚཐ།

ཐནྫོདྷ་གྱི་གཟིབྷ་ལ་གུ་ཐབུ་སང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཆོ་གུ་གདྷང་དེཥ།

/ཨུབྷ་རྫེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ)

གི་གཟིབྷ་ཆཥ་ཀྱི་སང་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཆོ་གུ་གཎང་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཆོ་གུ་ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་དེ་གཎང་མི་

ཐབུ་ལྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་ཡྫོརབྷྫོ་ཕརྡུང་དེཥ།

ཐབུགཥ།

ལཱི་ དུཥ་བྷཆོཐ་ཟབུབྷ་སྡེ་གཟུང་ཐགོན་འྫོཐ་མི་ཚུ་

/ཨུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཥ་གློཛྷ་དྷང་དྷ་

སྫོག་རླུང་ལུདྷ་ནི་ཐང་ རྫོག་དྷང་དྷ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་

གི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཙྫོགཥ་ཟགོན་ཟདི་གི་ཟྫོག་རཥ་ ཆོ་

ཐབུགཥ་རངཥ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཐབུགཥ་

གུ་ཥྫོགཥ་ཟགོ་ཟལཐ་ཟཕཐ་དེ་གཎང་མི་གི་གོ་

ཕསུཕཥ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕཀར་ཐགོན་བྱུང་ནུག

གདྷཥཅིག

ཐབུགཥ་ཕཀག

(ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་བྷཁདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་ ཁོ་

/ཨུའུ་ཀཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཤིག) (རྫོང)

དྷཐ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོག་རླུང་ལུདྷ་

ལཱི་གཞུང་གྲྭ་ཙང་གི་ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་ལུགཥ་ཐཡ་

ནི་ཐང་ རྫོག་དྷང་དྷ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་ ཐབུགཥ་རངཥ་

གདྷང་ནུག

གཎང་བྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཐབུགཥ་ཕཀག་

ཐབུ་ཟཛིདྷ། /ཨུ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཞི་རིབྷ་རཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཙ་རིབྷཥ་ཕཎཕ་སྟེ་

ཟབྲིང་རིབྷ་གོང་བྷའི་སྫོཕ་གྲྭ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ ཟཛིདྷ་

ཐབུགཥ་ཕཀག་ནི་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

སྐྱོང་ཟཏཕ་མིའི་གོ་གདྷཥ་གམྫོ་ཅིག (ཐཔེ) གཞི་རིབྷ་

ཐབུགཥ་ཟགབྷ།

སྫོཕ་གྲྭའི་ཐབུ་ཟཛིདྷ་ཚུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟགོ་

/ཨུའུ་རྒབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཁོང་ཁྲོ་རངཥ་ཏེ་ཙིགན་ཞ་ནི། (ཁ) ཐབུགཥ་

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནུག

ཟགབྷ་ནི/ཐྫོ/དེ/ནུག/ཆེ་ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཟཕཐ་

/ཨུ་ཝ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུའི་

གཝག་ངབྷ་སི་སི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཐབུགཥ་ཟགབྷ་ཐྫོ།

བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ནི་ཞྭབྷྫོ་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབུགཥ་ཟགབྷ་སི་སི།

བབྷ་གིཥ་ཐབུ་ཞྭ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནི་ཟདུག
ཐབུ་ཕཞུགཥ།

/ཨུ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐབུ་བ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐབུ་ལྷ་ཟདི་སྐུ་དྷ་ཕགྲེཥ་ཥྫོ་ནུག

/ཨུབྷ་ཛེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གྲྭ་ཙང་ཆོཥ་སྡེ་ཚུ་དྷང་

ཐབུ་ཞྭ།

/ཨུ་སང་/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

/ཨུ་རྒབྷ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁོང་ཁྲོ་རང་སི་སི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕྲར་

/ཨུ་ཕཞུའུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟབྲེར་

ཟཕྲར་ཡ་ཐབུགཥ་ཟགབྷ་སི་སི་གི་བྫོ་སཕ་ནི་ཟདུག

གཎྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་དྲུང་ཆེདྷ་

ཐབུགཥ་ངདྷ།

གྱིཥ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཐབུ་ཕཞུགཥ་བྷཚཐ་གདྷང་

ཐབུགཥ་ཆཐ།

དེཥ།

/ཨུའུ་ངེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྱེདྷ་ཐང་ཟདྲ།
/ཨུའུ་ཆེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བུང་

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི་མེཐན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཐབུགཥ་
ཆཐ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) གྱེདྷ་ཟཛེགན་ཐ་
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ཐབུགཥ་ཆཐ་ནི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
ཐབུགཥ་གཏུབྷ།

/ཨུའུ་ཏུབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁ་འྫོཐ།

ཟདི་ཟཕྲྫོ་

ཐབུགཥ་ཕཥག

རཥ་ཙིགན་ཞ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཐབུགཥ་གཏུབྷ་ཅིག་

གཞི་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཏརཛྷ་དྷང་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཨུའུ་ཎྫོང་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) བུང་

ཐབུགཥ་ཕཥག་དྷཐ།

ཕྱི་ཁཡ་གཎང་ནི་ཐང་ཚུཡ་ལུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཐབུགཥ་ཏག

/ཨུའུ་ཏཟ/

ཏེ་བུང་གཎང་ལུདྷ་ལཱི་ལཱ་ཁག་གཎང་ནའི་དྷཐ་གཞི་
ཅིག (ཐཔེ) ཐབུགཥ་ཕཥག་དྷཐ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ནིའི་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཁ་སྲུང་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷགྱོགཥ་ཧེང་གི་ཁྱཐ་ནཡ་ཅིག

ཐབུགཥ་སུཕ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཐབུགཥ་ཏག་རིངབྷྫོ་ཟདུག

ཐབུགཥ་རྡུབྷ།

/ཨུའུ་རྡུབྷ/

ཐབུགཥ་སུཕ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ང་འུ་སྡུག་ནའི་ཤུགཥ་

རྩིགན་ཞ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཐབུགཥ་རྡུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་
ཐབུགཥ་དྷཐ།

/ཨུའུ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང)

ཀྱིཥ་ཐབུགཥ་སུཕ་ཐྫོ།
ཐབུགཥ་ཕསུཕ།

བུང་ཐང་ཟབྲེར་

(ཐཔེ) དུ་ན་དྷང་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཐབུགཥ་ཕསུཕ་ནིའི་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།
/ཨུའུ་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

བུང་གཎྫོང་ལུདྷ་

ཐབུགཥ་ཕསུཕཥ།

ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཟཕྲུར་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཏརཛྷ་དྷང་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྟེ་ཐབུགཥ་

ཤེཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་བུང་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་

ཕསུཕཥ་ཆེ་ནུག

བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ ཐབུགཥ་ཙཕ་ཕཙུགཥ་ཐགོན་བྱུང་
ཐབུགཥ་རབྷ།

/ཨུའུ་སུཕ/ ༣. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐབུགཥ་སུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐབུགཥ་ཕསུཕཥ་

ན་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཏཕཥ་

ནུག

/ཨུའུ་སུཕ/ ༢. (བ) (བྷ) (རྫོང)

ཐབུགཥ་སུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཐབུགཥ་ཕསུཕ་ནི།

ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཐབུགཥ་དྷཐ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་
ཐབུགཥ་ཙཕ།

/ཨུའུ་སུཕ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) བུང་

གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཕཀག་ནི། (ཁ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ་

བྷཥ།

/ཨུའུ་ཥཟ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) བུང་

གཎང་ཥའི་རབྷ་ཆུང་ཀུ་ཟགྱོ་སྟེ་ཕསུཕ་མི་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ཐབུགཥ་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་
གཎང་དེཥ།

ཐབུགཥ་

ཕཥག་དྷཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཕགཥ་ཕཥག་གི་དྷཐ་

ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཙིགན་ཞཛྷ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་འྫོཐ།
ཐབུགཥ་གཎྫོང་ལུདྷ།

/ཨུའུ་ཥཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབུཡ།

/ཨུའུ/ (བ) བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར (རྫོང)

གཅིག་གུ་རུག་སྟེ་སྤཡ་ནི། (ཁ) ཐབུཡ་

/ཨུའུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) བུང་གཎྫོང་

གཅིག་གིཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གཐྫོང་གུ་སདྷ་

ལུདྷ་ཟཕཐ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞཛྷ་ཐ་

ཐབུཡ་དེཥ།

ཕགཟ་ཕ་ཅིདྷ་ལྫོ་ཐབུགཥ་རབྷ་དྷང་ཟཛུར་ནིའི་ཉེདྷ་
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ཐབུཡ་ཏི།

/ཨུཡ་ཏི/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཨོ་ཀྲོ་ཕསུབྷཥ་

ཐབུར་ཕྱུག

འྫོཐ་མི་ཚུ་རྫོག་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་

ཕྱུགནྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷཥ་ཐནྫོདྷ་
གྱིཥ་གོ་ར་ཐབུཡ་ཏི་རྐྱཕ་དེཥ།
ཐབུཡ་སྟེགཥ།

/ཨུཡ་ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབུར་ཕ།
ཐབུཥ།

གོ་ར་ཚུ་ཐབུཡ་

ཐབུཥ་ཕྫོགཥ།

གཟུགཥ་གཅིག་

གི་ཐབུཥ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ཅིག་ཨིདྷ།
ཐབུཥ་གཞུང༌།

སྦེ་སདྷ་ཕཅོཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རྣག་ཕཥགཥན་

ནུག

ཐབེདྷ་གདྷཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕང་ཕམྫོང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཐབུཡ་

ཁྲོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཐཟ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་

ཐབེདྷ་ན།

ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཁ་ཤུགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་ཐབུཡ་ཕཐཟ་
ཐབུར།

/ཨུཥ/

ཐབུར་ནྫོ།
ཟདྲ།

/ཨོཥདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབེདྷ་ནའི་རི་ཁྲོཐ།

(བ) (ཆོཥ) སང་ཀ་ཏར་ནི།

/ཨུཥ་པྫོང/ (མིང) (རྫོང)

གཞུང་ལྟེ་ཕ།

/ཨོཥདྷ་རྣེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབེདྷ་ནའི་རི་

ཟདྲ།

ཐབེདྷ་གདྷཥ་ཐང་

/ཨོཥདྷ་པི་རི་ཁྲོཥ/ (མིང) (རྫོང)

གཡུཥ་སྒོ་རཥ་ཏག་རིང་སུ་ཅིག་ཁཡ་ཐུདྷ་གཎང་ནི་

/ཨུཥ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབུར་པྫོངཥ་ཐང་

ཐབུར་པྫོངཥ།

/ཨུཥ་གཞུང/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཐབུཥ་གཞུང་རཥ་ལ་སྐོཡ་ལཱི་ཟྫོང་

ཨིདྷ།

ནི་ཟདུག

/ཨུཥ་ཆོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྦུག་དྷ་འྫོཐ་

ནའི་ཕྫོགཥ་ཐང་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཀྲོང་གཥཡ་ཟདི་ཟབྲུག་

ཏེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྨ། (ཐཔེ) ཐབུཡ་རྨ་ ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

/ཨུའུ་ར/

སྦུག་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཨུཥ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ག་ཡའི་སྦུག་ལཱི་

འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ།

གིཥ་གཅིག་གུ་རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཡ་རུག་མི་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ཐབུཡ་ཕཐཟ།

/ཨུཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབུཥ་ཁང་།

ཐབུཡ་སྟེགཥ་ཀྱི་ཙཕ་ལཱི་ཟབྲི་ལ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་
/ཨུའུ་རྨ/ (མིང) (རྫོང)

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) སང་ཀ་ཏར་ནི།

གདྷཥ་སྟེ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་གོ་ར་ཐབུཡ་ཏི་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐབུཡ་རྨ།

/ཨུཥ་ཛྷ/

(ཐཔེ) ལྷང་ཁང་ཟདི་གཡུཥ་ཙདྷ་གྱི་ཐབུཥ་ལཱི་ཡ་

ཏི་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྟེགཥ་ལ་ཅིག

དེཥ།

/ཨུཥ་ཕྱུའུ/ (མིང) (ཆོཥ) སང་ཀ་ཐང་

ཐང་སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་

གོ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཅིག་གཡུཥ་སྤངཥ་ཏེ་ཐབེདྷ་ནའི་
རི་ལཐ་ཕསྟེདྷ་ནཡ་ཥྫོང་ནུག

ཞ་ནི་ཐང་

ཐཕྫོ།

ཟཐུང་ནིའི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱུ་ཆ་མེཐ་ནཡ་གདྷབྷ་

/ཨོ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉེཡ་ཕདུདྷ་རཥ་

སྐཡབྷ་ཅིག་གི་མིང་།

མེཐ་ཥ་མེཐ་སང་ཀ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་

ཐཕྫོ་ཅདྷ།

ཐབུར་པྫོངཥ་ཀྱི་ཐཀཟ་ངར་ཟབྱུང་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།
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/ཨོ་ཅེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་གཉིཥ་ནའི་
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མིང་གཝདྷ།
ཐཕྫོ་ཟླ།
ཐཕྫོག

/གའང/ ༢.

/ཨོ་ར/

(མིང) (ཆོཥ) ཐཕྫོ་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྐཕཥ་ཀྱི་གཐངཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཝཕཥ་ཁྲའི་

/ཨོཟྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ཐང་

ཐབངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཆང་། ཟབྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་དྷང་བླུག་ནི། (ཁ) ཆུ་

ཐབངཥ་ཅདྷ།

ཐཕྫོག་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ཞེབྷ་ཆུ་
ཐཕྫོག་ནཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

/ཨོཟྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཥྫོགཥ་ན་ཟཐུ་ནི། (ཁ) ཐཕྫོག་

ལུཕ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཁཡ་ ལྕགཥ་ཏག་ལུ་ལ་སྤྲིངཥ་ཏེ་

ཥ་ཐང་བྱེབྷ་ར་

འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐཀྲོགན་ཐ་སྒྲ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་
འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐབངཥ་ཅདྷ་ཐཀྲོགཥ་ཏེ་ཝཕཥ་ཁྲ་

ཐཕྫོག་སྟེ་ནཐ་ཙི་དྷང་བླུག་དེཥ།
/ཨོཥདྷ་ནྫོ/ ༡.

ཐཕྫོདྷ་བྷྫོ།
/ཨོཥདྷ་བྷྫོ/

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་ཟཐེདྷ་དེཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཙ་ཕྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐབངཥ་ཅདྷ་ལྷ་བྷྫོ།

/ཨོཥདྷ་བྷྫོ/

ཅིག (ཐཔེ) ཐབངཥ་ཅདྷ་ལྷ་བྷྫོ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕརྩུདྷབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ན་ཅིདྷ་ཡང་ཥྫོའི་རིག་ན་ཟཕེར་ཚུགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཙབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐཕྫོདྷ་ཝང་།

/ཨོཥདྷ་ཝང/

ཐབངཥ་ཆཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་ཁུ་ཐང་ཙ་

/ཨོཥདྷ་རིའི/

/ཨོཥདྷ་རྗུཥ/

རིགཥ།

ཐཕྫོདྷ་སཥ།

/ཨོཥདྷ་སེ/

སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཐབངཥ།

/གའང/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ར་

རིགཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཐབངཥ་ཆཥ་ཙྫོང་ཁང་

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་ཁུ་རཥ་

ཅིག་ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནཥ།

ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོང་ཕའི་མི་རིགཥ།
ཐཕྫོདྷ་རྒྱུཐ།

/གའང་ཆེ/

ཥྫོགཥ་ན་ཟཐེདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་སྙདྷ་ཆའི་

ཕྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཐཕྫོདྷ་རིགཥ།

/གའང་ཅེདྷ་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རིག་

ནའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷང་ནིའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥན་ཐང་ཟདྲ།

/ཨོཥདྷ་ནྫོ/ ༢.

/གའང་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་

ཟཐེདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་སྙདྷ་ཆ་ ཨེདྷ་ཎ་ནང་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་བྱེབྷ་
ཐཕྫོདྷ་ནྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ཟཐེདྷ་ནའི་

ཐབངཥ་ཟཆཡ།

(མིང) (ཆོཥ) པ་སྤུདྷ་གྱི་

/གའང་ཆ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་དྷག་རི་ཕྫོ་

རྩེ་ལྔ་ལཱི་རྫེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཀྱིཥ་
གསུངཥ་ནའི་རྩིཥ་གཞུང་གི་དྷང་ཙདྷ་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཙ་ཕྫོ་ལཱི་

ཐབངཥ་ཐིག་གཡ་གསུབྷ།

/གའང་ཐི་གཡ་སུབྷ/

(མིང)

(རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་། ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་བྲི་ནི། ཆོ་

(མིང) (རྫོང) མིང་ཚིག་གི་སྒྲ་

གའི་གཐངཥ་ཐབངཥ་ཟཐེདྷ་ནི་གསུབྷ། (ཐཔེ) གྲྭ་

གཐངཥ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཐང་གཅིག་

ཙང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཐབངཥ་ཐིག་གཡ་གསུབྷ་ཆ་

ཁཡ་སཡ་ཕའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་ཐབངཥ་ཕཞི་

ཙང་ལྷཕ་ནི་ཟདུག

ག་ཅི་ཡ་སྫོ།
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ཐབངཥ་ཟཐེདྷ།

/གའང་ཐེདྷ/

ཐབཡ་གྱི་དུཥ་ལཱི་ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་ཡ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ)

ཐབཡ་ཀ

གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

ཐབཡ་ཁ།

ཝཕཥ་ཁྲ་ལྷཕ་མི་ཚུ་གཐངཥ་ཟཐེདྷ་ནི་ལྷཕ་དེཥ།
ཐབངཥ་ཕཞི།

/གའང་ཕཞི/

ཐབཡ་གོཥ།

ཐབངཥ་ཕཞི་ལཱི་གི་གུ། ཟགྲེང་བུ། ཝཕཥ་ཀྱུ། དྷ་

/གའཡ་གོཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/གའཡ་གོཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཕཀཕ།

ཥྫོ་ཐང་ལྕེ།

ཐབཡ་རྔ།

བྷགྲིདྷ་ན། འ་བྷཆུ་ཐང་བྷ་བྷཆུ་ཚུ་གིཥ་ཕཀག་ཆ་

གདྷབྷ་བྱཱཡ་

/གའཡ་རྔ/

གདྷབྷ་བྱཱཡ་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གི་ཆཡ་

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་

ལཱི་ལྡིཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་གི་སྐཐ།

ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་

ཐབཡ་གདྷཥ།

ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཐང་ཐབངཥ་ཡིག་གི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་

/གའཡ་རྣེ/ (མིང) (རྫོང)

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་

གདྷབྷ་བྱཱཡ་གི་སྐཕཥ་ཟླཛྷ་གསུབྷ་གྱི་རིང་བྷཙབྷཥ་

དེཥ།

ཕཅཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་བྷ་ཟཏྫོདྷ་ནཡ་ཏྫོཥ་

/གའང་ཡི/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁ་སྐཕཥ་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་

ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་ཟཕཐ་སྫོཐ་ནིའི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་བྲི་སྫོར་འྫོཐ་

ཟདུར་ཕ་རཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ་ཅིག (ཁ) ཐབཡ་

ནའི་སྒྲ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་ཕཞི། (ཐཔེ) རྫོང་ཁ་དྷང་

གདྷཥ་ལཱི་ཐབཡ་གདྷཥ་སྔ་བྷ་ཐང་ཕྱི་བྷ་ཟེཡ་ཕརྩི་

ཐབངཥ་ཡིག་ཕཞི་འྫོཐ།

སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་མི་ཚུ་གིཥ་

/གའང་སེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་

ཐབཡ་གདྷཥ་སྐཕཥ་ལཱི་ཇ་དྲང་ནཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཐབངཥ་ཕཞི་ཐང་གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་གཉིཥ་

ཐབཡ་རྩྭ་ཐགུདྷ་ཟབུན། /གའཡ་མ་རྒུཥདྷ་རྦུན། (མིང)

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

(རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩྭ་གི་རྣབྷ་ན་ཐང་།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྫོང་ཁའི་ཐབངཥ་གཥར་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་

གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཟབུན་གི་རྣབྷ་ན་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕཅུག་དེཥ།
ཐབཡ།

/གའཡ་ཁང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ལཱི་གྱོདྷ་ནིའི་གོ་ར།

ཡྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་རིབྷ་བྫོ་གཥཡ་ཚུ་

ཐབངཥ་གཥར།

(མིང) (ཆོཥ) ཐབཡ་ཐང་ཟདྲ།

/གའཡ་ཁང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ཎེབྷྫོ་ཚུ་སྫོཐ་ཥ།

སྦྲགཥ་ཏེ་བྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་ཕཞི། (ཁ)

/གའང་ཡི/ ༡. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) ཐབཡ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

སྐཕཥ་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཐང་

ཐབངཥ་ཡིག

/གའཡ་ཁ/

ཐབཡ་ཁང་།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁ་

ཐབངཥ་ཕཞིའི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་དེཥ།

/གའཡ་ཀ/

སྔོ་སདྷ་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/གའཡ/ (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་ཟླ་དུཥ་ཕཞིའི་དྷང་

གའཡ་རྩྭ་ཐགུདྷ་ཟབུན་ཟདི་དྷཐ་གཞི་ལུ་ལ་ལཱི་པདྷ་

གསེཥ་རཥ་གདྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་སྔོ་སདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

944

945
ཐབཡ་ཟླ་ཏ་ཆུང༌།

ཐབྱིཕཥ།

/གའཡ་ར་ཏ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདུར་ཕ་ཐང་བྷངོདྷ་ནའི་གཞུང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་ཟདུག
ཐབྱུག་གུ།

/གའཡ་ར་སྒྲིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདུར་ཕ་ཐང་བྷངོདྷ་ནའི་གཞུང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་
/གའཡ་ར་ཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་ཕ་

(ཁ) སྐཡ་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕཞི་ལཱི་ཐབྱུག་གུ་གཅིག

ཐབྱུག་ཎྫོ།

ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།

ཐབྱུག་ཏྫོ།

/ཨིའི/ (མིང) (ཆོཥ) དྷྫོཡ་བུ་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྱིག་གུ།

/ཨིའི་གུ/

ཐབྱིག་བྷཆོག
ཐབྱིག་རཡ།

ཐབྱུག་ན།

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ་ཆུང་ཀུ།

/ཨིའི་ཆོཟྫོ/
/ཨིའི་རཟ/

ཐབྱིག་ལྡདྷ།

/ཨིའི་རྡེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) གསེཡ།

ཐབྱིག་ན།

/ཨིའི་ན/

ཐབྱིག་བུ།

/ཨིའི་བུ/

ཐབྱིག་བྷྫོ།

/ཨིའི་བྷྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) གྱི་ཅུང་ར་

གཞི།

/གཡུའུ་པི་རྣ་ཅེདྷ/

ཐབྱུག་ནཥ་བྷཙདྷ།

/གཡུའུ་པེ་ཚེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (ཆོཥ)

/གཡུའུ་ར/

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་ལྗིཐ་ཅདྷ་གྱི་ཅ་ར་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཟཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་
ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་བྷཁཡཛྷ་ཐང་ལྕགཥ་

རིངབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་གིཥ་ཐབྱུག་བྷཐཟ་རག་

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥ་

/ཨིཕ་བྷྫོ/

(མིང་) (རྫོང) རྟཥ་ལྕག་གི་

ཐབྱུག་ནའི་སྣ་ཅདྷ།

ཐབྱུག་བྷཐཟ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ།

ཐབྱིཕ་བྷྫོ།

/གཡུའུ་ནབྷ/

(བྷངོདྷ) རཱི་རྟ།

(མིང) (ཆོཥ) གྱི་ཅུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཨིང/ (མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ་ཐང་རྟཥ་

(བྷངོདྷ) གླངབྷྫོ་ཆེ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྱིངཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

ནབྷ་ཐེངཥ་པྫོག་ཅིག་ཞུ་ཆེ་ཡི།

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྷ་ཐཕང་

/ཨིའི་རྫིདྷ/

/གཡུའུ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) ཟཁཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

གཡུ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་སྐུ་དྲུང་རཥ་ཐབྱུག་

རྣྫོཥ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརཡ་ནིའི་རྫོ་ཆུང་ཀུ།
ཐབྱིག་ཟཛིདྷ།

/གཡུའུ་ཏྫོ/

ཐབྱུག་ནབྷ།

ཕྱུག་གི་བྷཙདྷ། (ཁ) ཐབྱིག་ལྡདྷ་ལཱི་ཐབྱུག་ན་ཟེཡ་
འང་སཕ་ཨིདྷ།

/གཡུའུ་ཎྫོ/

ཏག

ཥྫོགཥ་ན་རྣྫོཥ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་
ནའི་རྫོ་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་

དྲུག་ཅུ་ཏབྷ་ན་ལཱི་ཕགོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཐཔྱ་གཅིག

ཐང་བྷངོདྷ་ནའི་གཞུང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཟླཛྷ་ལྔ་ནའི་
ཐབྱིག

/གཡུའུ་གུ/

ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་གི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕཞི་ཟདི་ཐཔྱ་

ཟླཛྷ་དྲུག་ནའི་ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།
ཐབཡ་ཟླ་ཡ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) སྒོཡ་སྒོ་ཐང། དྷཡ་དྷ།

རིར་རི་ར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ། (ཐཔེ) སྒྲོབྷ་ཟདི་

ཟླཛྷ་ཕདུདྷ་ནའི་ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།
ཐབཡ་ཟླ་ཟབྲིང་ནྫོ།

/ཨིཕ/

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རྫོ་ཕཀོ་དེཥ།
ཐབྱུག་ཟླ།

སྦུག་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རྣབྷ་གྲངཥ།

(མིང) (ཆོཥ) རབྷ་ཐང་ཟདྲ།
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/གཡུའུ་ར/

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཐགུ་ནའི་
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ཐབྱུག་ཟཛིདྷ།

/གཡུའུ་རྫིདྷ/

གཤིདྷ་རྗེ།
ཐབྱེ།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུའི་སྤུཥ་ཙཐ་ཟདི་ཐབྱེ་ཐཔྱཐན་ཚུ་གིཥ་

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

/ཨེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རཥ་ཁ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕྱེ་ནི། (ཁ) ཐབྱེ་

ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་ཕལ་དེཥ།

གཞི་གཅིག་

ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་མི།

གཞི་ཚུ་ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་མི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གཉིཥ་བྫོདྷ་

རྙིངབྷྫོ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཐབྱེ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ནུག

/ཨེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཤིང་གི་ཝར་རག་

ཐབྱེ་ཕ།

ཐང་གེ་ཞ། སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཞི་གཅིག་

ཟདུག

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒོགན་ཐབྱེ་

/ཨེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྱེ་ཞིཕ།

སྡེ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་ནི་

ཐབྱེ་ཞིཕ་ན།

ཞིཕ་ན་ཚུ་གིཥ་མི་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་དེ་
དྲིཥ་དེཥ།

ཁ་གཥར་སྦེ་ཤེཥ་

ཐབྱེ་གཞི།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕརྟག་ཤིང་ཐཔྱཐ་ནི་ཅིག

ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་ན།

/ཨེ་ཅེ་ན/

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབྱེ་གཞི་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཐགོ།
ཐབྱེ་རིབྷ།

(མིང་) (རྫོང) ཐབྱེ་ཐཔྱཐན་

ཐབྱེ་ཐཔྱཐན།

/ཨེ་ཅེན/

/ཨེ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཐབྱེ་འྫོཐ་

ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཐང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་ཐབྱེ་
ཐཔྱཐ་ན་ལུ་ལ་ཟྫོང་ནུག

/ཨེ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱཐ་ནཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་

ནིའི་ཡུར། (ཐཔེ) ཅ་ལཱ་ཚུ་གི་སྤུ་ཙཐ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནིའི་

(ཐཔེ) ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཉོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐབྱེ་ཐཔྱཐ་ལུགཥ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕརྟག་ཤིང་

ལཱི་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐབྱེ་

(ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཕཐག་སྐྱོང་གའྫོག་གི་ཐབྱེ་སྡེ་དྷང་

/ཨེ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང)

/ཨེ་ཞིཕ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཐཔྱཐ་དེ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕལ་མི། (ཐཔེ) ཐབྱེ་ཞིཕ་ན་

/ཨེ་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཐབྱེ་ཕའི་སྡེ་ཙདྷ།

ཐབྱེ་ཐཔྱཐ།

ཕརྟག་ཤིང་ཐཔྱཐ་དེ་

ན་གིཥ་མི་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཐབྱེ་ཁག་ཕཞི་སྦེ་ཐབྱེ་ཕཝག་ནུག

ཚུཐན་ཨིདྷ།

/ཨེ་ཞིཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕལ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་
ཐབྱེ་སྡེ།

/ཨེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་གཉིཥ་ཐབྱེ་ཕ་ག་ནི་འང་མིདྷ་

རཥ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕྱེ་ནི། (ཁ) ཐབྱེ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཤིག

ཐབྱེ་ཁག

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ)

ཐབྱེ་ཐཔྱཐན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཟཆཡ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཅ་ར་གཥཡན་ཐང་

ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཨེ་ཅེ་རྦེ་མི/

མིའི་ཉེཥ་ན་ཟདི་ཐབྱེ་རིབྷ་ཐང་ནའི་དྷང་ཚུཐན་བྷཥ།
ཐབྱེ་ལཱིགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་གཥར་སྦེ་

/ཨེ་ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཕྱེ་ནིའི་ཕྱེ་ཏངཥ་ཐང་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཐབྱེ་ཕ་བྷ་

ཤེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕརྟག་ཤིང་ཐཔྱཐ་མི།
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ཕྱེ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ཐབྱེ་ལཱིགཥ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག་ག་ཤེཥ་
ཐགོ།

ཐབྱེ་ཕཤེཡ།

ཧ་ཙི་ཅིག་ཟཕྱི་ནི།
ཕཕཥ།

/ཨེ་ཤེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ར་

དྲགཥ་ཅིག་རཥ་བྷཡ་ཆུ་ཅིག་ཕཕཥ་ནུག

པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐབྱེ་ཕཤེཡ་བྷཚཐ་གདྷང་དེཥ།

ཕཕཥ་སྟེགཥ།

/ཨེ་ཧང/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་

(མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་

(ཐཔེ) ཨེ་ཁུག་གི་ཕཕཥ་སྟེགཥ་ར་ལཱི་ཅིག་མེཐན་

ཧང་། (ཐཔེ) ཟཆཡ་ཐངུར་ཚུ་ཐབྱེ་ཧང་ཐང་ཟལར་

ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཏེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཕཕཥ་སྨེ།

/ཨེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་བྷ་

/ཕཕ་རྨེ/

(མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ རྫོ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྨེ་ཕ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་

བྷཐུདྷབྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་བྫོ་ཐང་བ་སྫོཐ།
ཐབྱེདྷ་སྡུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

/ཕཕ་ཏེའེ/

ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟཕཕ་ནའི་སྐཕཥ་རྐངབྷ་སྟེགཥ་ཥ།

ཕའི་སྐཕཥ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྟགཥ་ནའི་

ཐབྱེདྷ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་

ཥཡ་བུཐ་ནི། (ཁ) ཕཕཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) རི་གཞཡ་

ཥྫོགཥ་ན་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི། (ཐཔེ) དྲང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྩ་
ཐབྱེ་ཧང༌།

/ཕཕ/

ཕཕཥ་སྨེ་ག་ཅིག་པྫོགན་ཨིདྷ་དྷ།
ཟཕག

/ཨེདྷ་རྡུབྷ་ཆོཥ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ནྫོའི་ཁཕ་ལཱི་ལྷཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཐགེ་ཟདུདྷ་

/རཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་

ཁུཡ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ ཥ་གདྷཥ་གཅིག་རཥ་

ནའི་ཕཡ་དྷ་ཐཀྲུག་ཤིང་ཟཕཐ་མི་ཟདི་བྷཆོག་ཟུང་

གཅིག་ལཱི་ཕསྐྱེར་ནི། (ཐཔེ) ཟཕག་

གིཥ་བྷཐུདྷ་ཟགྲིག་ཟཕཐ་ཕའི་ཕསྒང་ཕང་རིབྷ་ཕཞི་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྫོག་གུ་ཅིག་རླུང་བྷ་

ན་གྲུ་ཕཞིབྷ་སྦེ་ཕཞེངཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག (ཁ)

གིཥ་ཟཕག་ཟགྱོ་ཐྫོ།

ཐབྱེདྷ་སྡུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་ཐབྱེདྷ་ཟླུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་

ཟཕག་མི།

ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ག་གདྷཥ་སྤྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

/རཟ་མི/

༡. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཁུཡ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཥ་

དྷང་ཐབྱེདྷ་སྡུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག་ཟདུག

གདྷཥ་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕསྐྱེར་མིའི་མི་ཐང་

དྷང་རྫོག་བྷ་ཟགྲིགན་ཕཞྫོ་ནི་ཐང་ཕུང་གཎང་ནི།

ཟཕག་མི་ཟདི་ག་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཐབྱེདྷ་བྱེཐ་ན།

/ཨེདྷ་ཇེ་ན/ (བ) (ཆོཥ) ཕྫོགཥ་གཉིཥ་

ཐབྱེདྷ་ཟླུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

སེབྷཥ་ཅདྷ། ཟཕྲུར་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྱེབྷ་

/ཨེདྷ་རྡུབྷ་ཆོཥ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང)

/རཟ་མི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཟགདྷ་ཁག་ཐང་ཉེདྷ་ཁ་ལུདྷ་

ཐབྱེདྷ་སྡུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་

ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་གློག་རིག་ཐང་

ཟདུག

ཨིདྷ།

གཐྫོང་ཁཡ་ཐབྱེདྷ་ཟླུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཏེ་
ཐབྲི།

/ཨིརི/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ)

ཟབྲེར་ཕའི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་མི་ཁོ་

ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་

ཟཕགན།
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/རཟན/ (མིང) (རྫོང)

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་བྷགུ་ཏུ་
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གུ་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཝར་ཐང་ སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གཐྫོང་

ཟཕཐ་ཏཕཥ།

དྷང་ཟཕགན་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག

རཥ་ལཱ་གཞུངབྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་བྷཇུག་ལཱི་ཟཕཐ་

སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཟཆབྷ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་
ཟཕག་ནྫོ།
ཟཕངཥ།

/རཟ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)
/རང/ (མིང) (རྫོང)

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་མི་སེཡ།

ཏཕཥ་གཝདྷ་མི་ཟྫོང་།

རྒྱར་ཁཕ་གཅིག་ཟྫོག་

ཟཕཐ་མི།

/རང་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་རྩྫོར།

ཟཕངཥ་ཐང་

ཟཕཐ་ཕརྩྫོདྷ།

/རང་མི་སེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕངཥ་

ཟཕཐ་ཕརྩྫོདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།
ཟཕཐ་གཝག

ཟཕཐ། /རྦེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་

/རྦེ་གཝཟ/

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱིཥ་སྫོཐ་ན་ཐང་

སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཟཕཐ་

རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཟཕཐ་གཝག་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཞིང་དྷང་

གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་གཝག

ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

/རྦེ་གཝཟ་ཅ་གཝཟ/

(མིང)

(རྫོང) ཟཕཐ་གཝག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུང་

ཕཀོར་རཱིང་ཟཚེཡ་སྣང་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་གྲ་སྒྲིག་

ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་གཝག་ལུགཥ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཟཕཐདྷ་ལཱ་ག་ཅི་ཡང་ཕཀོར་

ལྫོབྷ་ཟདུག

རཱིང་ཟཕཐ་ཆོག་ཆོ་ཟདུག
/རྦེ་ཏང/

(མིང) (རྫོང) གྲུཕ་ཟབྲཥ་

ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་ཐང་ན་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐགོ།

ཟཕཐ་ཏངཥ།

/རྦེ་མྫོཥདྷ/

ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཐང་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་

སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནི་དྷང་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་

/རྦེ་ཆོ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཕརྩྫོདྷ་

སྫོབྷ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟཕངཥ་མི་སེཡ་ཚུ་

ཟཕཐ་ཆོག་ཆོ།

/རྦེ་མྫོཥར/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནིའི་དྷང་ཟཕཐ་རྩྫོར་

ལཱི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྷཇར་ཟཕྲཐ་གདྷང་ནུག

ལཱ་ཟཕཐ་ནི་སྦེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ཟགྲུཕ་ནི་

ཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཐཕང་བྷཆོག་གིཥ་ཟཕངཥ་ཟཁོཡ་ཚུ་
ཟཕངཥ་མི་སེཡ།

/རྦེ་མི/

ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་མི། (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ག་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟཕངཥ་རྣབྷཥ་ཚུ་ཐགཟ་ཎྫོག་

ཟཕངཥ་ཟཁོཡ།

(མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་

ནིའི་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཐང་ཏཕཥ་ཤེཥ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་

གཥྫོདྷ་ཟདྲེ་ཐང་ཟདྲ།

ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

/རྦེ་ཏཕ/

ཟཕཐ་གཝག་རྔབྷ་སི་སི།

(བ) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་

/རྦེ་གཝཟ་རྔབྷ་སི་སི/

(ཁྱཐ)

(རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་

ནིའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གི་

གྱིཥ་སྫོཐ་ན་ཐང་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁ་ཟཕཕ་

ཟཕཐ་ཏངཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་སྟྫོདྷ་གདྷང་།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་མིག་ཁཡ་བྷཚྫོཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེདྷ་མི་ཅིག
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(ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཕཐ་གཝག་རྔབྷ་སི་སི་

སྟེ་རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥན་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཟཕཕ།

ཥྫོགཥ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཨེདྷ་ཎ་རིང་ཐུང་

སྟྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཕཟ།

/རན/ (བ) (ཐ/བྷ/སྐུར) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་

ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཟཕཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག

ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་གུ་ཙྫོདྷ་ཕཎང་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་

(ཐཔེ) སྦུར་ཅིག་ཤིང་གུ་རཥ་བྷཡ་ཟཕཕ་དེཥ།

ཟཕཕ་ཁ།

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་དྷངཥ་ན་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནི་གི་

/རན་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གམང་ཆུ་ཚུ་རྒྱ་བྷཙྫོ་

ཟཕཟ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕསྒང་ཨིདྷ་བྷཥ།

དྷང་ཟཕཕ་ཡདྷབྷ་ཐ་ཁ་གྱེཥ་ཏེ་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ར/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) གམང་ཆུའུ་ཟཕཕ་ཁ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཟཕཕ་ཁུངཥ།

/རཕ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང)

ཟགར་ཕཡ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀོཐ་ནའི་ཁ་ཚིག་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཁེཕ་ཥ་ཐང་བྷ་རྩ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ར་

ཐང་ལབྷཥ་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཟཕཟ་རྐྱཕ་

ཥྫོགཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ཥ་ར་རཥ་ཏྫོཕ་ནའི་ཁེཕ་ཥ།

སྟེ་ཡ་རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ནུག

(ཐཔེ) གློག་མེ་ཟདི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟཕཕ་ཁུངཥ་

ཟཕཕ་ཁུངཥ་ཁྲར།

/རཕ་ཁུང་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཕཟ་སྐྱོཡ།

གཞུང་

ཟཕཟ་གདྷ།

ཐནྫོདྷ་གཉིཥ་ཟཕཟ་གདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཙྫོང་རྐྱཕ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་ཟཕཕ་ཁུངཥ་ཁྲར་ཟདི་དུཥ་ཙྫོཐ་

ཟཕཟ་ཐངུར།

/རཕ་ཁུང་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁེཕ་ཥ་

མི་ཟདི་རཥ་བྷ་ཟགར་ཕཡ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་
ཚིག་ཕཀོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཏི་རཱིའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟཕཕ་ཁུངཥ་ཅདྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟགོ་
/རབྷ/ (མིང) (རྫོང)

/ར་རྔུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཕཡ་དྷ་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གུ་ཁཥ་བངཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

ཐང་ཟྫོང་ཟཕཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རཥ་མི་

ཟཕབྷ།

/ར་གེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཟ་ཐང་གདྷ་རྒྱ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་

ཕསྟཡ་ཕཞིདྷ་དུ་ཕཎཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཁྲར་ཅིག

ཕཙུགཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་

རྐྱཕ་མི་ཚུ་ཟཕཟ་སྐྱོཡ་དྷང་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ལྷྫོཐ་ནུག

ཟབྲེར་ན་ཡང་ཥྫོའི་ཟྫོང་ཟཕཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་རྫོ་

ཟཕཕ་ཁུངཥ་ཅདྷ།

/ར་ཅོཟྫོ/

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་

ཐང་གཞུང་མིདྷ་རཥ་ཁུངཥ། དེ་རཥ་སྒེཡ་གྱི་ཙྫོང་

ཁཡ་ཕཎཕ་ཐགོ།

རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་གདྷཐ་

ཐྫོདྷ་ཅིག་གུ་ཁཥ་བངཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རཥ་བྷ་

ལཱ་ཟཕཐ་དེ་

ཟབྱུང་ཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་ར་

ཕཀོཐ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་

དྷའི་གདྷ་རྒྱ་དྷང་ཟཕཟ་ཐངུར་ཏི་རཱི་ལྔ ཕརྒྱ་ཕཝག་

གཟུགཥ་ཀྱི་འདྷ་རག་ར་

ནུག

ཥྫོགཥ་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཐང་རྩ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ས་ཀྲག་

ཏར་ཏེ་དྷ་ནིའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕབྷ་ཟཏྫོཕ་
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ཟཕཟ་ཏང་།

/ར་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཟ་སྐྱོཡ་ཐང་

ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྩེཐན་ག་ཡ་ཟཕཟ་ཏངཥ་དྷང་
ཟཚྫོབྷཥ་ནུག
ཟཕཟ་ཡིག

/ར་རྫེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རཥ་ཕབྷ།

ཟཕར།

/ར་ཡི/ (མིང) (རྫོང) རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོདྷ་ཕཀོག་ནི། (ཁ) ཟཕར་

ཕཡ་དྷ་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གུ་ཁཥ་བངཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་

མི་ཟདི་རཥ་བྷ་ཟགར་ཕཡ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྩྭ་ག་ཡ་ཟཕར་ཤིག

ཚིག་ཕཀོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཟཕཟ་

ཟཕར་སདྷ།

ཡིག་གུ་ཥ་ཡིག་རྐྱཕ་དེཥ།
ཟཕའི་ཀ་ཅུང།

/རའི་ཀ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་

ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་
ཟཕར་སདྷ་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཟཕའི་གའཥ་གའྫོདྷ་ལཱི་ཕརཕཥ་འྫོཐ་ནའི་ཟཁཡཛྷ་

ཟབིགཥ་ལྕགཥ།

ཐུང་ཀུ་གཉིཥ། (ཐཔེ) ཟཕའི་ཀ་ཅུང་གུ་སྫོཕ་ཕསིར་

ཟབུ།

ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་

ཟབུ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་ཨེཌིསི་ཟབུ་

མེ་ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་སྫོབྷ་

ནི་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སུ་སྫོབྷ་སུ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི།

/རྦུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐཟཐཥ) (རྫོང) སྫོཐ་ན་ངདྷ་ན་ཚུ་

(ཐཔེ) རླུང་བྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུཡཛྷ་རཥ་མེ་འང་

/རཡ་རྦུཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཅིག་རཥ་ཅིག་ལཱི་སྤེར་ནི། (ཁ) ཟབུ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་གི་ཟཕཐ་

ཟཁོཐ་སྙོབྷ་ཎང་

གཝག་ཚུ་ཟབུ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཎ་ཐང་ཧུབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་

ཟབུ་ཉེདྷ་ཅདྷ།

ཟདི་བྱིར་ལི་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་ཟཕཡ་ཟབུཡ་སྦེ་ཕཝག་
ནུག

ཟཕཡ་རཥ།

/རྦུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་ལཱི་འྫོཐ་

ནའི་དྷཐ་གཞི་ཟདི་གཝདྷ་མི་ཅིག་ལཱི་ཟཁོཡ་ནི། (ཁ)

ཕརྩྫོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཡང་གི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཟཕཡ་ནི་ཨིདྷ།

ཟཕཡ་ཟབུཡ།

ལྫོག་ཀུ་ཐྫོང་

ཟབིགཥ་ལྕགཥ་ཀྱི་ཐྫོང་སྤེཐ་དེཥ།

/རཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) འཡ་ཟཕེར་ནི། (ཁ)

ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕཡ་ཡི།

/རྦིའི་ཅཟ/ (མིང) (རྫོང)

སྤེཐ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྫོག་ཀུ་ཚུ་

སྫོ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕཀཕ་ཏེ་ཟདུག

/རཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/རྦེའེ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་ས་

སྤུ་ཐང་སྤུ་ཡག་ཡྫོགཥ་ཚུ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཥའི་ཟཕཟ་སྐྱོཡ་དྷང་

ཟཕཡ།

/རྦེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྤུ་ཐང་སྐྱ་

/རྦུ་ཉེདྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཅིག་རཥ་

ཅིག་ལཱི་ཟབུ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཚུ།

(ཐཔེ) ཕཐ་ཀདྷ་ཟདི་ཟབུ་ཉེདྷ་ཅདྷ་གྱི་དྷཐ་གཞི་ཅིག་

/ར་རྫེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མེ་ཟཕཡ་ནི་གི་

ཨིདྷ།

རཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ཟཕཡ་རཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཟབུ་དྷཐ།
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/རྦུ་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) གཅིག་རཥ་ཅིག་ལཱི་
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ཟབུ་སྟེ་དྷ་ནིའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཟབུ་དྷཐ་ཚུ་ཕཎག་

ཟབུཐ་ཤིང༌།

ཟབུ་ཡཥ།

ཟབུཕ།

ཏཕཥ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟདྲ།

/རྦུ་རུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕ་ཁའི་ཟབུན་གི་

ཙང་ཟཁར་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུཐན།

དྷབྷ་བྱཱཡ་ཙ་དྲྫོཐ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ཟབུཕ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་
ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག

ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུཐན་རཥ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་གོ་རའི་

ཟབུཕ་སདྷ།

རིགཥ། (ཐཔེ) ང་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཟབུ་ཡཥ་ཀྱི་ཕཀཕ་

ཚུ་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་གུ་ཟབུཕ་བྷ་ཕཅཟ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
ཟབུཕ་སདྷ་གཎྫོཡ་དེཥ།

རཥ་ཕཕ་ལདྷབྷ་ལདྷ་ཏག་ཕཟུབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཡི་ཡ་

ཤུཕཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཙང་ཕཅཟ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབུན་ཅིག
ཙང་ཟཁར་ཏེ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབུ་ཡཥ་ཟབུན་
/རྦུ་རུ་རྨཟན/ ༡. (མིང) (རྫོང)

/རྦུཕ་སིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབུན་ཐང་སྫོག་

ཟབུན་སྲིདྷ།

/རྦུཕ་སིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་ཆུ།

རླུང་།

ཤིང་། མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་དྷང་གདྷཥ་ནའི་ཟབུན་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཆུང་

ཟབུ་

ཀུའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཟཐུང་ཆུའི་དྷང་འང་ཟབུན་སྲིདྷ་

ནའི་ཙང་རཥ་ཟཁར་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སྐུཐནྫོ་གུ་

ལུ་ལ་འྫོཐན་རཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆུ་ཕསྐོར་ཏེ་

ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་

ཟཐུང་ཐགོ།

ལཱི་ཟབུ་ཡཥ་ཐབྷཡནྫོ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/རྦུ་རུ་རྨཟན/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཟབུན་སྲིདྷ།

ཆགཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཁ) ཟབུ་ཡཥ་ཀྱི་སྐུཐན་ཟདི་ཟབུ་ཡཥ་ཟབུན་གི་

ཟབུ་ཡཥ་ཐབྷཡནྫོ།

/རྦུཕ་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང་) ཟབུཕ་གཥཐ་ནི་

ཐྫོདྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་སདྷ་རཥ། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་

(མིང) (རྫོང) ཧ་བུག་དྷང་

གིཥ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

གཟུགཥ་ཁག་གསུབྷ་ལཱི་

ལྷག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ (ཐཔེ)

/རྦུ་རུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕ་ཁའི་ཟབུན་གི་ཙང་ཟཁར་

/རྦུ་རུ་རྦུན/

/རྦུཕ/ (མིང) (རྫོང)

གལྫོགན་ཆ་གཅིག་ཐང་། ར་ལཱི་ཆ་གཉིཥ་རཥ་

ཐཀཡནྫོ་ སྐྱ་སི་སི་ཅིག་གྱོདྷ་ནུག

ཟབུ་ཡཥ་ཟབུན།

(མིང) (ཆོཥ) ཏཕ་ཤིང་ཐང་

ཕགོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྐང་རག་དྲུག་ཐང་ར་ལཱི་

(ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་ ཟབུ་ཡཥ་སྟྫོཐ་གོ་

ནཱུ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

/རྦུཥ་ཤི/

ཟབུབྷ།

མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཝཕཥ་

/རྦུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཤྭྫོ་རྫོ་ཀ་སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱ་

གཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ ཡུབྷ་རྒྱཥ་

བྷཆོག་གིཥ་ཕཐག་རྐྱེདྷ་གདྷང་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་

ཟབྲིང་ཕསྡུཥ་གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་རྒྱཥ་ན་

ཕཀཕ་ནཱུ་ཐབྷཡནྫོ་ཕཀཕ་ཆོག་ནའི་ཕཐག་རྐྱེདྷ་ཅིག

ཟདི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ནཡ་ཟབུབྷ་ལྷག་མི་གི་

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་ཟབུ་ཡཥ་ཐབྷཡནྫོ་

ཆོཥན་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

གདྷང་ནུག

/རྦུབྷ/ ༢.
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(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱ་
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གཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ ཐངུར་ཁང་དྷང་རཥ་ཏི་རཱི་

ཟབུཡ།

ཟབུབྷ་རྒྱཥ་ན།

ཟབུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

ཟབུབྷ་གཅིག་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ལུདྷ་ནུག

/རྦུཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཁོཐ་སྙོབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་

ཧུབྷ་ཅུག་ཅུ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞ་ཁང་གི་གྱང་ཟདི་

/རྦུབྷ་རྒེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཚིགཥ་ཕཅཐ་

ཟབུབྷ་གཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ ནྫོ་

/རྦུཡ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྦྱིཡ་རྔ་ཕརྡུང་ནི།

ཏི་ཕཅུ་གཉིཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཁ) ཟབུཡ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཆོ་གུ་

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ ༡.ཟབུབྷ་རྒྱཥ་ན་ཐང་། ༢. པར་

ཟབུཡ་ཀོང་།

ཟབུབྷ་ཆེདྷ་སྡེ་ལྔ།

/རྦུབྷ་ཆེདྷ་དེ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

གཎངབྷ་ཐ་ཐགེ་སྫོང་ཅིག་གིཥ་སྦྱིཡ་རྔ་ཟབུཡ་དེཥ།

ཆེདྷ་ཐང་། ༣.ཐཀོདྷ་ཕརྩེགཥ། ༤.བྷཐྫོ་རངྐཡ་

མེཐ་ནའི་སྒང་གལྫོང་།

གཤེགཥ་ན། ༥. མྱང་ཟཐཥ་ཕཅཥ་ལྔ།
ཟབུབྷ་ཐེཡ།

ཟབུབྷ་སྡེ་ལྔ།

ཟབུཡ་སྐུ།

/རྦུབྷ་ཐེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་

ཕྲག་ཕརྒྱ་གཅིག

/རྦུབྷ་རྡེ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལྔ་ཐང་ཟདྲ།

ཟབུབྷ་ཕསྡུཥ་ན།

(མིང) (རྫོང) སྐུ་ཟདྲ་ཚུ་གྱང་ར་

ཕཞེངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བག་གི་སྐེཐ་ན་ལཱི་

ཟབུབྷ་ཆེདྷ་སྡེ་

ཟབུཡ་སྐུ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག
ཟབུཡ་སྐྲུདྷ།

/རྦུབྷ་རྡུཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབུབྷ་ནྫོ་

/རྦུཡ་ཀྲུཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་གུ་ཐབྱིཕཥ་ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་
ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་ཟདི་ཟབུཡ་སྐྲུདྷ་གྱི་ལཱ་

ཕསྡུ་སྟེ་ ནྫོ་ཏི་གཅིག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཚིགཥ་ཕཅཐ་

ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ་ནའི་ནྫོ་ཏི་ཅིག (ཁ) ཟབུབྷ་

ཟབུཡ་རྔ།

ཕསྡུཥ་ན་ལཱི་ཕརྒྱཐ་སྟྫོང་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

/རྦུཡ་རྔ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྔ་ཤིང་ཟབུཡ་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྔའི་རིགཥ། (ཁ) རྔའི་ཕཞྫོ་

/རྦུབྷ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་ཕརྒྱ་

རྣབྷ་ཟབུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཟབུཡ་རྔ་ཐང་།ཟབུཡ་

གཅིག (ཐཔེ) གཞུང་རཥ་བྷ་ཐངུར་འྫོངཥ་ཕསྫོབྷཥ་

བྷ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ལཱི་ལུཕ་རྔ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཟབུབྷ་ཕྲག་ཅིག་ཕགོ་ཕཀྲབྷ་ཟཕཐ་ཕཝག་ནུག
ཟབུབྷ་ཟབྲིང་ནྫོ།

/རྦུཡ་ཀུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཏང་སྙོབྷ་ཎང་ཎ་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཚུཡ་ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

ཏི་ཕཅུ་གཉིཥ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་

ཟབུབྷ་ཕྲག

/རྦུཡ་ཀོང/

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཟབུཡ་རྔ་མང་མ་

/རྦུབྷ་སྒྲིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚིགཥ་

ཡ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཕཅཐ་ལ་གཉིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ།

/རྦུཡ་རྔ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྦྱིཡ་རྔ་གིཥ་ཟབུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(ཁ) ཟབུབྷ་ཟབྲིང་ནྫོ་ལཱི་ཉི་ལ་ཐང་། འངདྷ་ཟབུབྷ་

ལཱི་རྔ་ཤིང་སྟུགན་སུ་ཅིག་ཐང་ཀོཛྷ་སྟུགན་སུ་ཅིག་

ཟབྲིང་ཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་རྔ་ (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་སྦུཡ་རྔ་
ཆ་གཅིག་ཟདུག
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ཟབུཡ་ཟཇོབྷཥ།

/རྦུཡ་རྗོབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྫོདྷ་ལྡུབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་སྐྱོདྷ་ཅདྷ་གྱི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཟབུཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྕུག་གུ་འཡ་སྐྱེ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཟཕར་
ཕཀོ་ནི།

ཡིག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་དེཥ།
ཟབུཡ་རིཥ།

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་

/རྦུཡ་རྗོབྷ/ ༢.

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རིཥ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ལྡེཕཥ་

ན་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཞེ་སང་ཚུ་སྐྱེ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཐ་སེབྷཥ་
དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྐྱེབྷ་ཕཅུག་ནི།
ཟབུཡ་ཏྫོདྷ་སཕ་ཁྲ།

/རྦུཡ་ཏྫོཥདྷ་ཥཕ་ཁྲ/

རིཥ་ཚུ་ཟབུཡ་རིཥ་སྦེ་ཕཞེངཥ་ནུག
ཟབུཡ་ཤེར།

(མིང) (རྫོང) ཥ་

ཤེར་གྱི་ཤེར་ཚུ་ཟབུཡ་ཤེར་ཟཕཐ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཥཕ་ཁྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་

ཟབུར།

ཁྱིབྷ་ལཱ་སྦེ་གཡུཥ་ཟདི་གི་ཟབུཡ་ཏྫོདྷ་ཥཕ་ཁྲ་ཅིག་
ཟབུཡ་ཟབུཡ།

/རཡ་རྦུཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྱིཕཥ་སྙོབྷ་

/རྦུཡ་མི་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་གི་

/རྦུཡ་གཟུ/

(མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་

/རྦུཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཟབུར་དེཕ།

/རྦུཥ་དེཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

ཟབུར་ཏྫོ།

/རྦུཥ་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཟབུར་ཕ།

/རྦུཥ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་

ཚུ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་ཕུར་ཆ།

ར་ལཱི་ཟབུཡ་གཟུགཥ་ཙཡ་སུ་ཅིག་ཟཕཐ་འྫོཐན་
ཟབུཡ་ཡིག

ཟབུར་རྟེདྷ།

ལཱི་ཕུར་ཕའི་ཕུར་ཆ་གི་ཏྫོ།

ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) མིག་ཤེར་
ཨིདྷ།

ཕུར་ཆ་ཐང་

ཥའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་མིག་ཎྫོ་ཟདི་ཟབུཡ་མིག་
ཟབུཡ་གཟུགཥ།

/རྦུཥ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་ཟབུར་ཕ་ཚུ་གི་ཏྫོ་ཕཝག་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་ཕྱི་ཁཡ་ཟཏྫོདྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་
ཅདྷ་སྦེ་ཟདུག

ཟབུར་ཆཥ།

ལཱི་ཞུ་ཡིག་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕུར་ཕའི་རྒྱུ་ཆ།

ཟདི་གིཥ་ཟབྲི་ལའི་ངོཥ་ག་ཡ་ཟབུཡ་ཟབུཡ་ཕཞྫོ་ཙཡ་
ཟབུཡ་མིག་ཅདྷ།

/རྦུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཕུར་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲ།

ཎང་ཎ་ཐང་ཧུབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་
ནུག

/རྦུཡ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཕྱི་

ཁཡ་ཟཏྫོདྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤེར། (ཐཔེ) མིག་

ཆའི་རི་ཐང་སྒང་། གལྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆ་ཙང་སྦེ་

ཕཞྫོ་ཕཅུག་ནུག

/རྦུཡ་རི/ (མིང) (རྫོང) སྐྱོབྷ་ཟབུཡ་སྦེ་

ཟབུར་རཥ།

/རྦུཥ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཟབུར་ཡིག

/རྦུཥ་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཐང་ཐྫོདྷ་གཅིག

/རྦུཡ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) མིག་གི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་

ཟབུར་རྟེདྷ་
ཡུར་གོངབྷ་

ཚུ་ལཱི་ཕུར་ཆ་ཕུར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཕུར་ཆཥ་ཐང་

སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ ཟབྲི་ལྷག་ཟཕཐ་ནིའི་

སྦྲགཥ་ཏེ་ཕུར་ཕའི་ཡི་གུ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ སྐྱོབྷ་ཟབུཡ་སྦེ་བྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་ནའི་ཡི་གུ་

ཟབེདྷ།
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/རྦེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐགོ་ནའི་ཟཕཟ།
ཟབེདྷ་མིག

/རྦེདྷ་མིའི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཕྫོཐ་ཟཆབྷ།

ཟཕཟ་གི་སྦུག་ལཱི་

ཟབེདྷ་ཥ།
ཟབེཕཥ།

ཟཕྫོཐ་རྫོ།

ཟཕཟ་སྐྱོཡ་ཐང་ཟདྲ།

/རྦེཕ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ།

/རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟབུར་རྟེདྷ་ཐང་

ཏེ་ཞིང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།
ཟཕྫོཡ།

ལྫོག་ཟེཡ་སཕ་

/རྫོཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

/རྫོ་རྫོན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལྫོག་ཟེཡ་

མི་སྫོཐ་ཟེཡ་ཁ་བར་ཏེ་ཟགྱོ་མི་པྫོ་བྷྫོ་ག་ཨིདྷ་རཱིང་

ཟདི་གིཥ་གཝདྷ་མི་ལཱི་ཟཐུཥ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཟཕྫོན་ཨིདྷ།

གདྷཥབྷྫོ་ཐང་ཁ་ཟབྱེར་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཕྫོཡ་སྫོཐ་

/རྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྒོ་

ཐགོན་ཏྫོདྷ་ནུག

ཁཡ་ཕག་ཞུ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་རྒཥ་ཟཕྫོཐ་སྦེ་

ཟཕྫོཡ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཕག་ཞུ་ནུག

གཉིཥ་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཟཕྫོཡ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

/རྫོཥ་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) གཐངཥ་ཐུང་སུ་ཅིག་

ཟདུག

ཐང་། ལུའུ་སྒོཡ་སྒོཡབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་

ཟཕྫོཡ་ཆེདྷ།

ཁྲ་ཅིག

རིགཥ།

/རྫོཥ་སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ)

/རྫོཡ་ཆེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ར་ལཱི་ཅིག་ལཱི་མི་སྟྫོཕཥ་ཟཕྫོཡ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཟཕྫོཐ་སྒྲ་སདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་

ཟཕྫོཐ་སྒྲོག

/རྫོཡ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟབྫོཡན་

ཟབྫོཡན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞང་ཙང་

/རྫོཥ/ ༢. (བ) (ཆོཥ) ཟཕྫོ་ནི།

ཟདུག

གྱངཥ་ཁ་ཐང་སྦུངཥ་

དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

སཕ་སཕ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁོ་ཚུཡ་ལྫོག་ཟེཡ་ཟཕྫོ་

ཟཕྫོཐ་སྒྲ།

/རྫོཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཙཐ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་ཟཕྫོཡ་ག་

ཧའི་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕཡ་ལྫོག་ཟེཡ་ཟཕྫོ་དེཥ།

ཟཕྫོཐ།

ཙཡ་གྱིཥ་ཕང་ཅུང་

སྒོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཟཕྫོཐ་རྫོ་ཕཙུགཥ་

ནི། (ཁ) ཟཕྫོ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)
ཟཕྫོ་ཟཕྫོན།

/རྫོཥ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང)

གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་ཞྭབྷྫོ་སྒོཡ་

/རྦེཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) པཕ་ནི།

ཟབེཕཥ་རྟེདྷ།
ཟཕྫོ།

སྫོང་ལྟེ་ཕའི་སྫོཕ་སྫོང་ན་ཚུ་ཟཕྫོཐ་ཟཆབྷ་ལྷཕ་དེཥ།

/རྦེདྷ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཕཟ་གི་ཀ་ཅུང་།
/རྦེདྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཕྫོཐ་སྒཡན་

ཚུ་གིཥ་རྐྱཕ་ནའི་གཡ་ཟཆབྷ། (ཐཔེ) ཟླྫོཥ་གཡ་སྫོཕ་

སྒོཡ་ཐིག་སྦེ་ཙྫོདྷ་ཕཎང་འྫོཐ་མི་ཅིག
ཟབེདྷ་ཡ།

/རྫོཥ་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཆེདྷ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།
ཟཕྫོཡ་ཕསྫོབྷཥ།

སྲིདྷབྷྫོ་གི་

/རྫོཡ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ག་ཡ་གཅིག་

ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་འྫོངཥ་ཕསྫོབྷཥ། (ཐཔེ) མི་ཟཕྫོཡ་
གྱི་ཟཕྫོཡ་ཕསྫོབྷཥ་སྟྫོདྷ་ནུག
ཟཕྫོཡ་ཟཇར།
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/རྫོཡ་རྗེའེ/ (མིང) (རྫོང)

གཉེདྷ་གྲོགཥ་
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ཐང་གཅིག་ཁཡ་མི་སྫོཐ་ཟེཡ་ཁ་བར་ཏེ་ཟགྱོ་མི་པྫོ་

ཟཕྫོར་ཕ།

བྷྫོ་ག་ཨིདྷ་རཱིང་ཟདི་གིཥ་གཝདྷ་མི་ལཱི་ཟཐུཥ་སྫོཐ་ནི་

ཟཕྫོར་ཟཕྫོར་ཆི་ཆི།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཁ་ཟབར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཁོ་

ཟཕྫོར་མི་ཟཕྫོར།

/རྫོཡ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) བྷང་ཉུང་གི་ཙཐ།

/རྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཕྫོརཛྷ།

ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/རྫོཥ་ཆི་ཆི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཕྫོར་ཎྫོག་ཎྫོ།

བྱཱ་ཁུ།

ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་

/རྫོཥ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

བྱཱ་ཞིང༌།

ཟཕྫོར་སྟདྷ།

/རྫོཥ་ཀྲ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ།

ཟཕྫོར་གཐདྷ།

/རྫོཥ་རྡེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལྫོ་

/བཟ་ཞི/

(མིང) (རྫོང) ལྕང་ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་

ཞིང། (ཐཔེ) བྱཱ་ཞིང་དྷང་ལཱི་བྱཱ་སེཡ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཟཙྫོ་ཥྫོ་
ནུག

བྱཱ་གཡུཡ་རྐྱཕ། /བཟ་གཡུ་ཅཕ/ (མིང) (རྫོང) བྱཱ་ཞིང་གི་

ཟཕྫོར་ཆི་ཆི་ཐང་

གཡུཡ་བྷ་ཚུ་སེར་ནི་ཐང་ཟཕར་ཕཀོ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཆུ་འང་ཟཕྫོར་དྲགཥ་
མིདྷ་ཟདུག

/བཟ་ཁུ/

ཧའི་གིཥ་བྱཱ་ཁུ་ཕམག་ཕཀོ་དེཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཏི་རཱི་ཟཕྫོར་ཎྫོག་
ཟཕྫོར་དྲགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/རྫོཥའུ/

ཟཙྫོ་རུདྷབྷ་ཅིག་ཁཡ་ཕམག་ཕཀོ་ཕའི་ཆུ། (ཐཔེ)

/རྫོཥ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཕྫོར་ཆི་ཆི་

ཎྫོ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལུ་ལ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལྫོ་ཟཕྫོརཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ག་ཡ་ཕྫོ་ཐ་ནུག

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟཕྫོར་ཆི་ཆི་
སྦེ་འྫོཐ།

/རྫོཥ་མི་རྫོཥ/

ཙྫོང་ཟཕྫོར་མི་ཟཕྫོར་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་རྫོ་ཟདི་དྷང་ཆཡ་ཆུ་ཟཕྫོར་ཕཥ།

ཟཕྫོར་ཆི་ཆི།

(ཐབྱེ) (རྫོང)

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཏྫོདྷ་ཤུགཥ་ཀྱི་ཟཕྫོཡ་ཙཐ་ག་དེ་སྦེ་

ཟཕྫོར།

/རྫོཥ་རྫོཥ་ཆི་ཆི/

ཙི་འྫོཐ་ཟེཡ་ཟཕྫོར་ཟཕྫོར་ཆི་ཆི་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག

གསུབྷ་སྫོཐ་ནུག

ཟདུག

ཟཕྫོར་ཐང་ཟདྲ།

ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཏི་རཱི་ཧ་

གིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཟཕྫོཡ་ཟཇར་ཐངུར་ཀྲབྷ་སྟྫོང་ཕྲག་
ཟཕྫོཡ་ཙཐ།

/རྫོཥ་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ)

རིཥ་ང་གཡུཥ་ཁཡ་བྱཱ་གཡུཡ་རྐྱཕ་ནཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།
བྱཱ་ལཱ། /བཟ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྕང་ལཱ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་བྱཱ་

ཟཕྫོར་གཐདྷ་ཐང་

ཕསྡུ་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་མི་ཚུ་བྱཱ་ལཱ་གིཥ་འུ་
སྡུག་སྟེ་སྫོཐ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) དྷང་དྷ་ཀ་ཕར་

བྱཱ་ཥྫོདྷ། /བཟ་ཥྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྕང་ཞིང་དྷང་ཕཎཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཙུགཥ་ཏེ་སྫོང་ཆི་ཆི་ཐང་ཟཇབྷ་ཅུག་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཥྫོདྷ། (ཁ) བྱཱ་ཥྫོདྷ་ལཱི་ལྕང་ཥྫོདྷ་

ཅུ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཐདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྱཱ་ཞིང་སྫོབྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ནཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟཕྫོར་གདྷཐ་སྤུཥ་ཙཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་

བྱཱ་ཥྫོདྷ་ལུ་ལ་ཐགོ་ནཥ།

ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

བྱཱ་སྲིཕ། /བཟ་སིཕ/ (མིང) (རྫོང) རུཐ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་
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ཕཞྫོ་ཕའི་ཟཚཡཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྱཱ་

སྤྱིདྷ་གྱིཥ་ཨེདྷ་ཎ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟབཡ་

ཟབང༌། /སང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྡིག་ན་ཐང་

ཟབར། /སྦྱེའེ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

སྲིཕ་ཟདི་ཡ་ཞིབྷ་བྷཥ།

ཟབཡཛྷ་ཨིདྷ།

སྒྲིཕ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐག་ནི་ཐང་པཡ་ཕཀོ་ཕཝག་

ཁ་ཟབར་ནི/ཟྫོང། (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཐང་རྨགན་ཁ་

ནི། (ཁ) སྒྲིཕ་ན་ཟབང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་

ཟབར་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

ལཱ་ཟཕཐ་དེ་སྡིག་ན་ཟབང་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

ཟབྱི། /སྦྱི/ (མིང) (རྫོང) གའག་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཥ་

/སང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཁ་བྷཏྫོ་ཥའི་མི་ཚུ་གིཥ་ཟབྱི་རཥ་ཨོབྷ་ཕཝྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཕརག་སྟྫོཡ་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཟབང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

ཟབྱིཐ། /སྦྱིའི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་

ཁོ་གི་ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་ཟདི་ག་ཕཝག་མེཐན་ཟབང་ནུག

ཙཐ་གཞི་རཥ་ཕརྒར་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟབྱིཐ་

ཟབང་སྟྫོཡ། /སང་ཎྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཉིདྷ་བྷའི་ཆུ་

ན་ཕརག་སྟྫོཡ་ལྫོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟབང་སྟྫོཡ་

ཙྫོཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཟབྱིཐ་ཥྫོ་ནུག

ལྫོཡ་ཕ་ཅིདྷ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་ལཱི་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་

ཟབྱིཐ་སྐོཡ། /སྦྱི་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་སྐོཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་གི་ཟབྱིཐ་

ཟབབྷཥ། /རྗབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྐོཡ་དྷང་ཚུཐ་ཥྫོ་ནུག

ཟབཡ། /སཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་

ཟབྱི་བྷྫོ། /སྦྱི་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱི་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཅིག་ལཱི་སྦྱེར་ནི་ཐང་རུག་ནི། (ཁ) ཟབཡ་

ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟབྱི་བྷྫོའི་བྷཡ་ཐང་ཐཡ་ཚི་ཚུ་ཕམྫོང་ནི་

ཐྫོ/ནི/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) གྱོག་བྷྫོ་ཅིག་ཏང་ཆུ་དྷང་

ཟདུག

ཟབཡ་ཆེ་ནུག

ཟབྱིབྷྫོ། /སྦྱིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གའག་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཟབཡ་རྩི། /སཡ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) སྤྱིདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟབྱིབྷྫོ་ཚུ་རཥ་ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཡདྷ་ཆེ་ནུག

ལྫོག་ཀུ་གྱང་གུ་ཟབཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟབཡ་རྩི་ཐགོ་

ཟབྱུ། /སྦྱུ/ (མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཐང་། རུཐ།བྷྫོདྷ་བྱཱ་ར་

ནཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྲུ་སྣའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཟབྱུ་ཕངབྷ་དྷང་

ཟབཡདྷ། /སཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཟབཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ནཡ་ཟདི་བང་ཤིང་གུ་ཟབཡདྷ་ཟཇཟ་

ཟབྱུ་ཁྱིབྷ། /སྦྱུ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཀཡ་དྷག་ཐང་ རུཐ་

ཆི་ཆི་བྷཏྫོང་ནི་བྷཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྲུའི་རིགཥ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ)

ཟབཡ་ཟབཡཛྷ། /སཟ་སའུ/ (ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་

ཟབྱུ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཟབྲུ་སྣ་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

གིཥ་ཅིག་ལཱི་སྦྱེར་སྦྱེརཛྷ་ཐང་རུག་རུགན། (ཐཔེ)

ཟབྱུ་ཁྲར། /སྦྱུ་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ ཀཡ་དྷག་
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ཐང་རུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་ཁྲར་སྦེ་ཕུར་

རྐྱངབྷ་གཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་སྒྲ་གིཥ་

ཕུར་སྫོར་མིདྷ་ཟདུག

ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཐངོཥ། /རྗུང་ཁུང་རྔོཥ/ (མིང) (རྫོང) གང་

སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཟབྱུ་ཁྲར་

ཟབྱུང་ཥའི་ཡུར་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟབྱུང༌། /རྗུང/ (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང) ཟཏྫོཕ་ནི་ཐང་ཟྫོང་ནི།

ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཟདི་ཟབྱུང་ཥའི་

(ཁ) ཟབྱུང་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་མུ་གེ་

ཡུར་ངོ་བྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ནའི་དྷང་གསེཥ་

ཟབྱུང་ནི་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཅིག (ཐཔེ) བབྷྫོ་རཥ་སྒོང་རྫོག་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཟབྱུང་

ཟབྱུང་ཁབྷཥ། /རྗུང་ཁབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཆུ་མེ་རླུང་

ཁུངཥ་ཐངོཥ་ཀྱི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཨིདྷ།

ཚུའི་ཁབྷཥ།

ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཆ་ཟདྲ། /རྗུང་ཁུང་ཆ་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) གང་

/རྗུང་ཁབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ཥའི་ཡང་གཤིཥ་ཐང་

ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཟདི་ཟབྱུང་ཥའི་

སྫོཐ་རབྷ།

ཡུར་ངོ་བྷ་མེདྷ་རཱིང་ གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཟབྱུང་

ཟབྱུང་ཁུངཥ། /རྗུང་ཁུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གང་ཞག་ཐང་

ཥའི་ཡུར་སྦེ་སྟྫོདྷ་མི་ཅིག (ཁ) བུབྷ་ན་རཥ་ཆུ་ཟེཡ་

ཐངོཥ་ནྫོ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཟདི་ཟྫོང་ཥ་ཐང་ཏྫོདྷ་ཥའི་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཆུ་ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཟདི་ཆུའི་རྐ་རཥ་ཨིདྷ་རཱིང་

གཞི། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་མིའི་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ག་དེ་

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་བུབྷ་ན་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

སྦེ་ཨིདྷ་དྷ་མི་ཤེཥ་ནཥ།

བུབྷ་ན་ཟདི་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཆ་ཟདྲ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྱུང་

/རྗུང་ཁུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ཟཕཐ་ཐགོ་

ཁུངཥ་ཆ་ཟདྲ་གི་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་ཅིག་རྐྱཕ་ཐ།

ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐང་ཐགོཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོང་ཕཞེངཥ་

ཟབྱུང་ཟགྱུཡ། /རྗུང་རྗུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤུར་རཥ་

ཐགོ་ནའི་ཟབང་ཁུངཥ་ག་ཅི་འྫོཐ།

ཟབྱུང་ནི་ཐང་ཟྫོང་ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/རྗུང་ཁུང/ ༣. (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་ཕར་སྫོཡ་གྱི་

ཟབྱུང་ཕཅུག /རྗུང་ཅུའུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྐཕཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན། (ཁ) གང་ཞག་ཐང་ཐངོཥ་

པདྷ་ན་ཐང་གདྷྫོཐ་ན་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཁོཡ་ཕཅུག་

ཚུ་ཡུར་ག་ཏེ་རཥ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ་དྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟབྱུང་ཕཅུག་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) རཥ་ཟགུར་ཟདི་ལཱི་

སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ཐྫོ།

ཕཡ་ཆཐ་ག་ནི་འང་ཟབྱུང་ཕཅུག་ནི་མེཐན་ཅིག་

ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་སྒྲ། /རྗུང་ཁུང་གི་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) ཁག་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་ག་ཏེ་རཥ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ་དྷ་

ཟབྱུང་ཉེདྷ། /རྗུང་ཉེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་དྷང་

གི་ཁུངཥ་ཐང་ཡུར་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) རྫོང་ཁའི་

ཟྫོང་ནི་ཐང་ཟབྱུང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ། (ཐཔེ) ཟཁྱེག་བྷཙྫོ་

དྷང་རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཟདི་རཥ་

ཟགཥ་ནི་ཟདི་ཟབྱུང་ཉེདྷ་ཅདྷ་གྱི་གཞི་ཅིག་ཨིདྷབྷ་

957

958
བྷཥ།

ཟབྱུང་ཕཞི། /རྫོང་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་

རཱིང་ཟདི་ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཐང་ཟྫོང་ཥའི་ཡུར།

ཟབྱུང་ཥ། /རྗུང་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

ཟབྱུང་གདྷཥ། /རྗུང་རྣེ/ (མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཐང་ཟདྲ།

ཟབྱུང་ནྫོ། /རྗུང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི་

ཟགོ་ཐང་ན་ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཐང་ཟྫོང་ཥ། ཟཏྫོཕ་ཥ་ཟེཡ་

གཐྫོདྷ་ཐང་ཕགེགཥ་ཀྱི་རིགཥ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཟབྱུང་ཥ་ག་ཏེ་རཥ་སྫོ།

(ཁ) བྷཁཟ་ར་རྒྱུ་ཕའི་མི་བྷ་ཡིདྷ་ནའི་རིགཥ་སྤྱིཡ་

ཟབྱུང་སྲིཐ། /རྗུང་སི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཟྫོང་ནི་ཐང་

ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་

ཟཏྫོཕ་ནི། ཟབྱུང་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ངེཥ་ན་མེཐ་མི་

གིཥ་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཏེ་གསུཡ་ཅིག་ཕཎང་ཡི།

ཅིག (ཁ) ཟབྱུང་སྲིཐ་ནི/ཟྫོང་། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་ཟདི་

ཟབྱུང་ནྫོའི་བ། /རྗུང་ནྫོའི་བ/ (མིང) (ཆོཥ) འུགན་ཐང་

ཁཡ་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཟབྱུང་སྲིཐ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་གཞཕ་

སྲིདྷ་བ།

གཞཕ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཟབྱུང་ནྫོའི་གཐྫོདྷ། /རྗུང་ནྫོའི་རྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟབྱེཐ་སྡུཐ། /རྗེ་སྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་དྷང་ནི་

གདྷྫོཐན་ཕཀར་མི་གི་ཟདྲེ་ཐང་། ཟབྱུང་ནྫོ། ལ་ཞ་

སྒྲ་ཐང་ཐང་སྒྲ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་གྱི་སྫོཡ་ཚུར་ཅིག

ཚུ།

ཟབྱེར། /སྦྱེའེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཟབྱུང་ཕ་ལྔ། /རྗུང་ཛྷ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་།

བྷཐུཐ་ནི། (ཁ) ཟབྱེར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

ཆུ།མེ།རླུང་། དྷབྷ་བྷཁཟ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟབྱེར་ཏེ་ཕཞྫོ་ནུག

གཟུགཥ་ཟདི་ཟབྱུང་ཕ་ལྔ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་

/སྦྱེའེ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ/ཐ/བྷ) (རྫོང) ཁྱཕ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

ཨིདྷ།

སྣག་རྩི་ལྫོག་ཀུ་གུ་ཟབྱེར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ)

མེ།རླུང་ཕཅཥ་ཕཞི། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་སེབྷཥ་

ཟབར་ཟབྱེརཛྷ། /སྦྱེ་སྦྱེའུ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི། /རྗུང་ཛྷ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་། ཆུ།

དྷཐ་གཞི་ཟདི་ཟབར་ཟགྱོ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཅདྷ་ག་ཡ་ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་བྷཐུཐན།

ཟབྱུང་རྩིཥ། /རྗུང་ཙི/ (མིང) (རྫོང) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་

(ཐཔེ) ཡི་གུ་ག་ཡ་ཟབྱེར་ཟབྱེརཛྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ས་གོ་

ཐནར་ཐབངཥ་ཀྱིཥ་རྒྱ་དྷག་རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ་ལཱི་

བྷ་ཚུགཥ།

ཟབྲུག་ལཱི་ཟབྱུང་རྩིཥ་སང་ཥའི་སྫོཕ་གྲྭ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ག་ཡ་སྣག་རྩི་གིཥ་ཟབར་ཟབརཛྷ་

ཟདྲ།

ཟབྫོ། /སྫོ/ (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ཐང་ཆུ་ར་

གསུངཥ་གདྷང་ནའི་རྩིཥ་ཀྱི་གཞུང་ཅིག (ཐཔེ)

/སྦྱེ་སྦྱེའུ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ།

ཟབྱུང་གཞི། /རྗུང་གཞི/ མིང (ཆོཥ) ཟབྱུང་གདྷཥ་ཐང་

ཨིདྷ་བྷཥ།
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ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་དྷང་བླུག་ནི། (ཁ) ཆུ་ཟབྫོ་ནི/ཐྫོ/དེཥ།

ཟབྫོཡ་ཏྫོ། /རྗོཡ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ར་

ཟབྫོགན། /སྫོཟྫོན/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ར་

དྷང་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུའི་ཟབྫོཡ་ཏྫོ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཆུ་སྫོཐ་དྷང་ཟབྫོ་ཐྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ལྷྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་

དྷྫོཡ་ཚུ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟབྫོགན་

ཟབྫོཡ་དེཕ། /རྗོཡ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཐངུར་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟཙྫོ་ཕ་གའག་ལཱི་ཕསྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ངོཥ་ཟཛིདྷ་

ཟབྫོདྷ། /རྗོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ལཱི་བྱིདྷ་ནའི་ཟབྫོཡ་རྟགཥ་ཀྱི་ཀི་དེཕ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐང་ཟྫོང་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཞེ་ཥ་སཡ་

སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཟཕག་མི་ཚུའི་ཏྫོ་ཕཝག་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཏེ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷ་ཐྫོ/ནི/ཟྫོང་། (ཐཔེ)

ཟབྫོཡ་དེཕ་ཅིག་ཟདུག

དྷངཥ་ན་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ།

ཟབྫོཡ་ལྡདྷ། /རྗོཡ་རྡེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

བྫོདྷ་ཞུ། /ཇོཥདྷ་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཐང་

སྫོཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟབྫོཡ་ལྡདྷ་ཚུ་གིཥ་སྦྱིདྷ་ན་

བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཟབྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཟབྫོདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཕསུ་

ཕཎང་དེཥ།

ཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་དྲག་ལྫོཥ་ཟབྫོདྷ་

ཟབྫོཡ་ན། /རྗོཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ།

ཞུ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྱར་ཕཅཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟབྫོཡ་ན་

ཟབྫོདྷ་ཕཞུཐ། /རྗོཥདྷ་ཕཞུཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཟགྲུར་

ཐང་ལྡདྷ་མི་མང་མ་ཡ་ཟདུག

སྐྱོཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་སྤེར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་

/རྗོཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོདྷ་

ཟདི་ཧ་རྟ་ག་ཡ་ཟབྫོདྷ་ཕཞུཐ་ཟཕཐ་ཕཞུགཥན་བྷཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ཟབྫོཡ་ན་ལྡདྷ་ཎྫོག་

བྱིདྷ་ནི་ཕཅཟ་ནི་འྫོཐ་མི་ཚུ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

ཟབྫོཡ་ན་ཅདྷ། /རྗོཡ་ན་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ཟབྫོཡ། /རྗོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

བུ་རྫོདྷ་ཟབྫོཡ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་རཥ་

རྫོངཥ་སྫོཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཟབྫོཡ་

ཕསྐྱིཥ་ནའི་ཏི་རཱི་ཟདི་རྫོག་ཙངབྷ་སྦེ་ཟབྫོཡ་ནི་ཟཕཐ་

ན་ཅདྷ་གྱི་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐྫོ།

ཟབྫོཡ་ན་ཕཅུ། /རྗོཡ་ན་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) མི་ལཱིཥ་རིདྷ་ནྫོ་

ཟབྫོཡ་རྟགཥ། /རྗོཡ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་

ཆེ་ཏྫོཕ་མི་ཚུ་ལཱི་ཙང་འྫོཐ་ནའི་ཡང་ཟབྫོཡ་ལྔ་ཐང་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

གཝདྷ་ཟབྫོཡ་ལྔ། (ཁ) མི་ཉིཐ་ཐབུཥ་སྐྱེཥ་ཐཕང་ནྫོ་

ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཐངུར་སྫོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྫོཡ་རྟགཥ་

ཙང༌།།རཥ་བྷཏཟ་བྷ་རྫོག་གདྷཥ་ར་ཐཐ།།ཥངཥ་

འྫོཐ་ག

རྒྱཥ་བྫོདྷ་ཐང་དེཥ་ཆོཥ་གསུང༌།།ཕསྟདྷ་ན་གདྷཥ་
ཐང་དེ་རྗེཥ་ཟཇུག །གཝདྷ་ཕྱིཡ་སྙིང་ནི་ཕརྩེ་

959

960
ཕཟྫོ།།ཟེཡ་ཡང་ཟབྫོཡ་ལྔ་ཐང་གཝདྷ་ཟབྫོཡ་ལྔ་ལཱི་

ཟབྫོར། /རྗོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ག་གིཥ་འང་བྷ་

(ཐཔེ) ཟབྫོཡ་ན་ཕཅུ་ཙང་ཕའི་མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཏྫོཕ་ནི་

ཟབྲང༌། /སྒྲང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ནི།

ཟབྫོཡ་ན་ཕཅུ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཤེཥན་སྦེ་བྫོག་ཟགྱོ་ནི།

ཟདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཁ) ཁོ་གི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་

ཟབྫོཡ་ཕ། /རྗོཡ་ཛྷ/ (བ) (ཐ/བྷ) (ཆོཥ) ཟབྫོཡ་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟབྫོཡ་ཟཛིདྷ། /རྗོཡ་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབྫོཡ་རྟགཥ་

/སྒྲང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཉེདྷ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་མེཐ་ནའི་ཧའི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཙངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་མིའི་སྫོཡ་ཟཛིདྷ་

རཥ་སྐྱེ་ཕའི་ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟབྲང་ཚུ་རིག་ན་

ཟབྫོཡ་ཡིག /རྗོཡ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཟབྫོཡ་རྟགཥ་ཐང་

ཟབྲང་གླང༌། /སྒྲང་ཀླ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཆུང་ཀུ་

ཟདི་བྷ་ཟབང་ནཡ་ཕཝག་ཐགོ།

གཥར་དྲགཥ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་གླ་འྫོདྷ་གྱི་ཟབྫོཡ་ཡིག་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གླང་ ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥཡ་སྫོཐ་མི་

ཟདི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕཝག་ཐ།

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲང་གླང་ཟདི་ཞིང་རྨྫོ་ནི་ལཱི་ཤུགཥ་འྫོཐ་

ཟབྫོཡ་རདྷ། /རྗོཡ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་རག་

མི་ཅིག་ཨིདྷ།

རྟགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྷྫོཐ་འྫོཐན་ཐང་ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་

ཟབྲང་རྒྱཥ། /སྒྲང་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་གི་ཐྫོདྷ་ཧིང་ཐང་

རདྷ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཁོ་གི་རག་ནཡ་

ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་བྷངཡ་གསུབྷ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྫོཡ་རདྷ་ལྷྫོཐ་ཅི།

གཎྫོཡབྷ་ཅིག

ཟབྫོཡདྷ། /རྗོཟྫོདྷ/ (བ) (རྫོང) ཟབྫོཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཟབྲངཥ། /སྒྲང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྗེཥ་སུ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཟདི་ཙངབྷ་སྦེ་ཟབྫོཡདྷ་ལུགཥ་

ཟཇུག་ནི། (ཁ) རྗེཥ་སུ་ཟབྲངཥ་ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

ལྫོབྷ་ཨིདྷབྷ་བྷཥ།

བབྷ་གི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲངཥ་ཏེ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན། /རྗོཟྫོཕ་རྗོཟྫོཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཕྫོར་

ཟབྲར། /སྒྲེ/ (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང) ཁ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཟགྱེཥ་ཏེ་

ཆི་ཆི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཁ) ཁ་ཟབྲར་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) གཉེདྷ་

ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་འྫོཐ།

རྐྱཕ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁ་ཟབྲར་ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་

ཟབྫོཡ་ཟབྫོཡཛྷ། /རྗོ་རྗོའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཅ་ར་

ཕརྩབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐང་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་དེ་ལྷྫོཐ་

ཟབྲཥ། /སྒྲེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྫོ་ཟཕཐ་ཞ་ནིའི་ཆུབྷ།

ལྷྫོཐན་ཐང་ཏྫོཕ་ཏྫོཕ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

/སྒྲེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅིག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་གྲུཕ་

སཕ་ཕཎང་མིའི་ཁ་ཟཐེདྷ་ཟདི་བྷྫོ་ལཱི་ཙངབྷ་སྦེ་ཟབྫོཡ་

ཟབྲཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྒྱུ་ཟབྲཥ་

ཟབྫོཡཛྷ་ཨིདྷ།

འྫོཐན་ཤེཥ་ཐགོ།

960
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ཟབྲཥ་ཐཀཡ། /སྒྲེ་ཀཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུབྷ་ཙྫོཥ་གཞི་

ཨིདྷབྷ་བྷཥ།

ཟབྲཥ་ཁུ། /སྒྲེ་ཁུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབ་ཁུ་ཐང་ཟདྲ།

བྷ།

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/སྒྲེ་སྤྱི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྫོག་

ཟབྲཥ་ཕརྔོཥ། /སྒྲེ་རྔོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུབྷ་ཕརྔོ་

ཟབྲི་རྩྫོབྷ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཟཚཡཛྷ།

/སྒྲི་མྫོབྷ/

(མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གུ་

གཞི་ཕཝག་སྟེ་ཟགྲེར་ཕལཐ་ཐང་ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཚུ་

ཟབྲཥ་ཆང༌། /སྒྲེ་ཆང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུབྷ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཕཀོཐ་དེ་ཟབྲི་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩྫོབྷ་རིག་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཆང༌།

རིབྷ་གསུབྷ་ནའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟབྲི་ནི་ལྷཕ་

ཟབྲཥ་ཆག /སྒྲེ་ཆཟ/ (མིང) (ཆོཥ) རུཐ་ཕརྡུང་ནའི་

དེཥ།

སྐཕཥ་ཆག་ཟགྱོ་འྫོཐ་ནའི་ཆུབྷ།

ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ན།

ཟབྲཥ་ཆདྷ། /སྒྲེ་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུབྷ་ཕརྩྫོ་སྟེ་ཕཞྫོ་

/སྒྲི་མྫོབྷ་ན/

(མིང) (རྫོང) ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟབྲི་

མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ན་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་

ཕཞྫོ་ཕའིལྫོ།

ཡ་གདྷང་དེཥ།

ཟབྲཥ་ལྗོངཥ། /སྒྲེ་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ཐང་ཕར་

ཟབྲི་ལྫོག

ནྫོའི་རྒྱར་ཁཕ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གདྷཥ་

/སྒྲི་ལྫོ/ ༡.

ཀུ།

རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་བྷངཟ་སྡེ་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ལྫོག་

(ཐཔེ) ཟབྲི་ལྫོག་ཅིག་གུ་ཡི་གུ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཐགུདྷ་ལཱི་ཟབྲཥ་ལྗོངཥ་ལཱི་ཕལ་ཕསྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

/སྒྲི་ལྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཙང་གི་རཥ་རྟགཥ་འྫོཐ་

ཟབྲཥ་སྙིགཥ། /སྒྲེ་རྙིའི/ (མིང) (ཆོཥ) རུཐ་ཀྱི་ནགཥ་

ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཡི་གུ་

ཟབྲཥ་ལང༌། /སྒྲེ་ཎང/ (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཀོཛྷ་གི་དྷང་

ཟབྲི་ལྷག

ཀོ་ཐང་སུག་བྷ།

ཚུ་ཟབྲི་ལྫོག་དྷང་ཕཀོཐ་དེ་ཕཎང་ཐགོ།

ཕསབྷཥ་ཏེ་ཐྫོ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲཥ་ལང་

/སྒྲི་ལྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟབྲི་ནི་ཐང་ལྷ་ནི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་

ཟདི་རྟ་གུ་ཕཀར་སྦེ་ཆུབྷ་ཕམྫོང་ནཡ་ཥྫོང་ནུག

ཚུ་ལཱི་ཟབྲི་ལྷག་གི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སྫོཐ་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་

ཟབྲཥ་ཐུག /སྒྲེ་ཐུའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུབྷ་ཕམྫོ་སྟེ་ཕཞྫོ་

ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ཕའི་ཐུགན།

ཟབྲི་ལྷག་ཤེཥ་འྫོདྷ།

ཟབྲཥ་ཐྫོ། /སྒྲེ་ཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲཥ་ལང་ཐང་ཟདྲ།

/སྒྲི་ལྷ་ཤེ་འྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) བྲི་

ནི་ཐང་ལྷ་ནིའི་རིག་རྩར་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཐཔེ) དྷ་

ཟབྲཥ་སྤྱི། /སྒྲེ་པྱི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཞུང་

གཝྫོདྷ་ག་ཡ་ལཱི་ཟབྲི་ལྷག་ཤེཥ་འྫོདྷ་སྫོཐ་ཐགོ།

གིཥ་ཕསྐོཥ་ནའི་ཟབྲཥ་ལྗོངཥ་སྤྱི་ཁྱཕ། (ཐཔེ) ཐབྱིདྷ་

ཟབྲི་གུང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

ཟླ་ཟདི་ལཱི་ཟབྲཥ་སྤྱི་བྷཆོག་ཟབྲུག་ལཱི་ཟབྫོདྷ་ནི་

/སྒྲི་གུང་ཀ་རྗུཥ/

(མིང) (རྫོང)

ཡཕ་བྱུང་གསུབྷ་ནའི་དྷང་སྐྱོཕ་ན་ཟཇིག་རྟེདྷ་བྷགོདྷ་
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ནྫོ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཐནར་གྱིཥ་ཕཎཕ་ནའི་ཐགོདྷ་ན་རཥ་

ཟབྲུ་ཁང༌།

ཕཞིའི་གྲངཥ་སུ་གཅིག་ཟབྲི་གུང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཟདི་

ཕཞྫོ་ནུག

ཐཡ་ཕའི་ཆོཥ་རྒྱུཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་ཕ་
ཚུཐན་ཨིདྷ།
ཟབྲི་མི།

/སྒྲི་མི/

ཟབྲུ་ཆང༌།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་རི་བྷྫོ་ར་

/སྒྲིང/ ༡.

ཟབྲུ་རྫོག

(མིང) (ཆོཥ) ར་དྷྫོཡ་ཟབྱི་ཐང་

ཟབྲུ་སྣ་ཐགུ

(ཐབྱེ) (རྫོང) སྫོབྷ་འང་མེདྷབྷ་ཆུང་

ཐགུ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཟབྲུ་སྣ་
ཐགུ་ག་ཡ་ཟཙྫོ་ཕཏུཕ་ནཥ།

གིཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ཡཕ་ཟབྲིང་བྷཏཟ་གསུབྷ་

ཟབྲུ་བྷཚྫོཐ།

རཥ་ག་ཅི་དྷང་ཚུཐ་ནི་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་ཟེཡ་

/སྒྲིང་རིབྷ/

ཟབྲུག

/སྒྲུའུ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་ཐང་རྒྱ་དྷག་

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཡང་ཕཞིདྷ་གདྷཥ་སྟངཥ་བྷ་

(མིང) (རྫོང) ཟབྲིང་བྷ་ཐང་

བྷཥ་ནཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་འྫོཐ།
/སྒྲུའུ/ ༢.

ཕཡ་དྷང་རྐང་རིར་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་དེཥ།
/སྒྲུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཆགཥ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲིང་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭའི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གི་
ཟབྲུ།

/སྒྲུ་རྫོཥ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྱུ་ཕཥག་ཕཝག་ཥ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་སྫོཕ་གྲྭ་ཟབྲིང་བྷ་གསུབྷ་
ཟབྲིང་རིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཞིང་ཁཡ་ཕཎཕ་

རུཐ།སདྷབྷ།བྷྫོདྷ་བྱཱ།ཕབྷ་ཕཅཥ་ཐགུ་ལཱི་ཟབྲུ་སྣ་

ཞྫོགན་འང་མེདྷ་ནའི་ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

གཥཡན་རྐྱཕ་ནུག

/སྒྲུ་རྣ་རྒུ/

ཅིག (ཁ) ཀཡ་ཐང་།དྷག། རུཐ།གེ་ཞ།བྱཱྫོ།རྒྱ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་འང་མེདྷབྷ་

/སྒྲིང་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་

ནའི་རྫོ་ཏྫོག་རིགཥ་ཐགུ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཟབྲིང་ཅུང་གསུབྷ་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཟབྲིང་བྷ།

/སྒྲུ་རྫོཟྫོ/

ཥྫོགཥ་ན་ཕུཐ་རྫོག་རུ་རུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཀུ་འང་མེདྷ་ནའི་ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཆེ་
/སྒྲིང/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་

ཟབྲུ་ཆང་གཡ་དྲགཥ་ཅིག་བྱིདྷ་དེཥ།

གའག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཟབྲིང༌།

/སྒྲུ་ཆང/

ཥྫོགཥ་ན་ཕམྫོ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཆང༌། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་

(ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཟབྲི་མི་གི་མིང་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ།
/སྒྲི་གའཟ/

(མིང) (རྫོང) ཟབྱུ་ཁང་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟྫོག་ཏྫོག་ལཱི་ཟབྲུ་ཁང་གཥཡན་ཅིག་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཀོཐ་མི།
ཟབྲི་གའག

/སྒྲུ་ཁང/

(མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཆཡ་ནའི་དུཥ་

ཙྫོཐ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་འུཡ་སྒྲ་ཤུགཥ་སྦེ་ལྡིཡ་ནི་འྫོཐ་མི་

(མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཟབྲུག་སྐཐ་

ཟབྱུ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་

ཤུགཥ་ཟཕཐ་ཡ་ལྡིཡ་ནི་འྫོཐ།

དྷང་ཟབྲུ་གི་རིགཥ་ག་ཡ་ཟཙྫོ་ནི་ཟདུག
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ཟབྲུག་སྐཐ།

/སྒྲུ་ཀེ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཙུདྷ་གྱི་ལ་བྷངཟ་སྫོར་གྱི་ཉིདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟཕཐཛྷ་ཐ་གདྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་ལྡིཡ་ཕའི་སྐཐ་ཅིག
(ཐཔེ) གདྷབྷ་རཥ་ཟབྲུག་སྐཐ་ལྡིཡ་དེཥ།
/སྒྲུ་ཀེ/ ༢.

ཟབྲུག་རྒྱར་གཞུང༌།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ཁ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གཞུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་གཞུང་གིཥ་འཡ་

ཞིཕ་ཟཙྫོར་ན་ཅིག་ཟབྲུག་སྐཐ་ཞིཕ་ཟཙྫོར་ཟཕཐ་
ཕཡ་ཟྫོང་ནུག
ཟབྲུག་ཁ།

/སྒྲུ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་ལུ་ལ་བྷཚཐ་དེ་འྫོཐ།

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

ཏྫོ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཟབྲུག་རྒྱརནྫོ།

/སྒྲུ་རྒེནྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཟབྲུག་རྒྱརནྫོ་

ཟབྲུག་གཞུང༌།

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

/སྒྲུ་གཞུང/ (མིང་) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་

ཕམག་ཟཐུ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕཐག་སྐྱོང་
ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གྱི་ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་

གཞུང་གིཥ་གོང་ཟཕེར་གྱི་ལཱ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་
དེཥ།

ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ག་ཡ་གིཥ་ཀྲོང་གཥཡ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ་གོང་

ཟབྲུག་ཟླ།

ཥ་ཨོ་རྒྱདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ལཱི་ཟབྲུག་རྒྱརནྫོ་སྦེ་ལ་བྷངཟ་

/སྒྲུ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་ཟླ་ཏྫོ་ལཱི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ ཟབྲུག་ཟླ་དྲུག་ནའི་

གཥྫོར་ཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་སྦེ་བྫོདྷ་

ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ཨིདྷ།

ནའི་རྒྱརནྫོ་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱརནྫོ་གིཥ་རྒྱར་

ཟབྲུག་ཡིག

ཁཕ་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནཡ་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་
ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཙུདྷ།

/སྒྲུ་མི/ (མིང) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཐང་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་སྦེ་གཎང་ཐགོ།

ཁབྷཥ་ཀྱི་ཐབུ་ལཐ། (ཁ) སྤྱི་རྫོ་༡༩༠༧ལཱི་ཟབྲུག་གི་

གདྷང་ནུག

ཟབྲུག་སྐཐ་ཐང་ཟདྲ།

མི་སེཡ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟབྲུག་མི་ཚུ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ནྫོ་ཚུ་ ནདྨ་གླིང་ནའི་
གདུང་ཕརྒྱུཐ་ཨིདྷ།

/སྒྲུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་མི་ཐང་ཟདྲ།

ཟབྲུག་མི།

ཆཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གོཥ་ཟདི་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་
/སྒྲུ་རྒེ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཟབྲུག་ན།

ནའི་ངོ་རྟགཥ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།

ཀྱི་མི་ཚུ་གིཥ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ནྫོ།

/སྒྲུ་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཁཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཟབྲུག་ན་ཨིདྷ་

/སྒྲུ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

ཅིག་འྫོཐ།

ཟབྲུག་སྒྲ།

(ཐཔེ) དྷབྷ་བྷཁཟ་རཥ་ཟབྲུག་སྒྲ་ལྡིཡ་དེཥ།

འྫོཐ་ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཁ་ག་དེ་ཅིག་འྫོཐ་ག་
ཟབྲུག་གོཥ།

/སྒྲུ་རྒེ་གཞུང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་

/སྒྲུ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཡིག་ཟདི་ལཱི་བྷགྱོགཥ་ཡིག་
ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

/སྒྲུ་རྒེ་ཙུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་

གི་རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་གི་ཕཙུདྷབྷྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

963

964
ཟབྲུག་ཡུར།

/སྒྲུ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

ཚིག་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་གཞུང་ལཱི་ཕག་ཞུ་ཐགོ།

ཀྱི་མིང་གཝདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཡུར་ཟདི་ཨྫོདྷ་གུ་རཱི་

ཟབྲུཕ་ཁུང༌། /སྒྲུཕ་ཁུང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྲིཐ་གདྷྫོདྷ་ཥ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་གདྷང་ནུག
ཟབྲུག་རིཥ་ཅདྷབྷ།

ཐང་ཐགྲ་ཕྫོ་ཚུ་གྲོར་ཥ་ ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་གསུབྷ་

/སྒྲུ་རི་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཅདྷ་ཟབྲུག་གི་རི་བྷྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཧབྷ་

/སྒྲུཕ་ཁུང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བག་གི་ཐྫོང་།

ཟདི་གི་སྟྫོཐ་གོ་ཟབྲུག་རིཥ་ཅདྷབྷ་ཅིག་གྱོདྷ་ནི་
ཟདུག

ཟབྲུག་རཱིཥ།

ཟབྲུབྷ་དྷཐ། /སྒྲུབྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

ནགཥ་ཀོ་ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་སྐྱེཥ་ཏེ་དྲྫོཐ་ཟཕཡ་ཕའི་ཁཡ་

/སྒྲུ་རཱིཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་

གྱང་ཤུགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོག་ལཱི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ་ནའི་ཟབུ་

ནའི་གདུང་ཕརྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་ཚུ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

ཉེདྷ་ཅདྷ་གྱི་དྷཐ་གཞི་ཙཕཥ་ཆེདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུབྷ་

རཱིང་ཟབྲུག་རཱིཥ་ཨིདྷ་ནའི་ངོ་རྟགཥ་ཕཝག་ཐགོ།
ཟབྲུག་ལཱིགཥ།

/སྒྲུ་ལཱིའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

དྷཐ་ཀྱིཥ་ཟིདྷ་སྟེ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་

ཟབྲུག་རྒྱར་

ཐགོ།

ཁཕ་ཀྱི་རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) གོངབྷ་ལཱི་གུཥ་

ཟབྲེང་ལྕག /སྒྲེང་ཅཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀོཛྷ་དྲ་སྟེ་ཕཞྫོ་

ཝཕཥ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་ཟྫོགབྷ་ལཱི་ཕརྩེ་གདུང་ཕསྐྱེཐ་ནི་

ཕཞྫོ་ཕའི་རྟཥ་ལྕག་ཅིག

ཟདི་ཟབྲུག་ལཱིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཁྱཐ) (ཆོཥ)
ཟབྲུག་ལཱིངབྷ།

/སྒྲུ་ལཱིབྷ/

ཟབྲེང་ཏག /སྒྲེང་ཏཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀོཛྷ་དྲ་སྟེ་ཕཞྫོ་

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཏགན་ཅིག

ཁཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱིངབྷ་དྷང་ཐགཟ་ཕ་
སྐྱིཐ་ན་འྫོཐ།
ཟབྲུག་རྫོ།

/སྒྲུ་རྫོ/

ཟབྲེར། /སྒྲེའེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྔ་ཕྱི་གཉིཥ་ཟགར་ཕ་

མེཐ་ནཡ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

སྐུ་གཟུགཥ་ཕཞང་ནྫོ་ཐང་ཟབྲེར་བྫོདྷ་ན་ལུགཥ་ཥྫོ་

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་རྫོ་རྟགཥ་ལྔ་ན་པྫོག་ནའི་རྫོ།

ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ངེའི་སྫོཕ་ཁང་དྷང་ཟབྲུག་རྫོ་ཟཕཐ་མི་ལུ་ལ་

འྫོཐ།

ཟབྲུག་ལྫོག

/སྒྲུ་ལྫོ/

ཟབྲེར་སྒྲ། /སྒྲེར་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) ཕར་སྫོཡ་གྱི་དྷང་ལཱི་

གང་ཞག་ཐང་གང་ཞག་ གང་ཞག་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ར་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟཐར་གྱི་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཟབྲེར་འྫོཐན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག

ནགཥ་ཀོ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་

(ཁ) ཟབྲེར་སྒྲ་ལཱི་རྣབྷ་ཐབྱེ་དྲུག་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་

དྷང་རཥ་ཟབྲུག་ལྫོག་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།
ཟབྲུགན།

/སྒྲུའུན/

ཨིདྷ། ཟབྲེར་སྒྲའི་ཕྲཐ་ཚུ་འང་ ཀྱི། གི། གྱི། འི་

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཐང་ཡི་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཟབྲེར་སྒྲའི་

མི་སེཡ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཟབྲུགན་ཚུ་གིཥ་ཏ་ཐབྷ་

ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་རུ་རུ་རྐྱཕ་ཟེཡ་གསུངཥ་དེཥ།
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ཟབྲེར་ཆགཥ། /སྒྲེར་ཆཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་

བྷཐུདྷ་རབྷ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཟབྲེར་གཎྫོགཥ། /སྒྲེར་ཎྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཝར་

སྦེ་ཐགོན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གོངབྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཟཛིདྷ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཟཚྫོབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནི་

ཟབྲེར་ཞུ། /སྒྲེའེ་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་

ཐང་གྱར་ཁཡ་གཎྫོགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཝར་

རྟེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞེངཥ་ནི་ཐང་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ར་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་དྷང་ཟབྲེར་གཎྫོགཥ་ཟཕཐ་ཡི།

ཥྫོགཥ་ན་ཕསྐོཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡང་ཥྫོའི་ཐཐ་ན་ཐང་

ཟབྲེར་བྷཐུཐ། /སྒྲེར་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གང་

ཟལར་རྒྱུ་ཐངུར་གྱི་རིགཥ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

རཱིང་གི་ཕཡ་དྷའི་བྷཐུདྷ་རབྷ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་ཚུ་གིཥ་ཟབྲེར་

གཉིཥ་བྷ་ཟགྲིགཥ་ནཡ་རྫོག་ཟབྲེར་བྷཐུཐ་ཟཕཐ་

ཞུ་ཕུར་དེཥ།

བྱིདྷ་ཡི།

ཟབྲེར་འྫོཐ། /སྒྲེའེ་འྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་

ཟབྲེར་ཕ། /སྒྲེར་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་

ཨིདྷ་རཱིང་ ཟདི་ཐང་ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟགར་ཕ་མེཐ་ནཡ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་

ཟབྲེར་འྫོཐ་ཀྱི་མི་ངོབྷ་ཚུ་དུཥ་ཁཡ་ལྷྫོཐན་སྦེ་ཟབྫོདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་

གདྷང་།

ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཟབྲྫོང༌། /སྒྲོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གའག་ཐང་ཆ་

ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ། /སྒྲེར་ཛྷ་ཏཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟདྲ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ ཁ་བྷཏྫོ་

(རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་ཟགར་ཕ་མེཐ་ནཡ་བྷཐུདྷ་ནི་

ཥཡ་སྫོཐ་མི་ཅིག

ཐང་ཐང་ཟབྲེར་གཎྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཟབྲེར་ཕ་

ཟབྲྫོང་གྱིབྷ་ཙི། /སྒྲོང་གིབྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་

གའག་ཐང་བྷགུ་ཎྫོ་ཡ་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཡི།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ) ཟབྲྫོང་གྱིབྷ་ཙི་ཟདི་ཟབྲུག་གི་

ཟབྲེར་ཚིག /སྒྲེར་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་གོང་ཟྫོག་

རྒྱར་འྫོངཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་ནིའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཟབྲྫོང་གྱིབྷ་ཙི་ཟདི་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཟབྲེར་ཚིག་ཐང་སྒྲའི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་

ཟབྲྫོབྷ་སྟྫོདྷ་ན། /སྒྲོབྷ་ཎྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་གི་

དེཥ།

སྫོཕབྷ་ ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་སྫོར་

ཟབྲེར་བྷཙབྷཥ། /སྒྲེར་ཙབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐུཐ་

གཎྫོཐ་མི་ཟབྲྫོབྷ་རྒྱར་ཕའི་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ།

བྷཙབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

ར་ཀློང༌། /ར་ཀློང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་བྷྫོ་ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོ་ར་

ཟབྲེར་ཟཛིདྷ། /སྒྲེར་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གི་ཅིག་

ཥྫོགཥ་ན་པཡ་ཚུཡ་གའྫོ་ཕའི་རཕཥ་ཀྱི་སྦུག
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ར་ཟིརབྷ། /ར་ཟིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆཡན་ར་

རཐ་ཁབྷ། /རྦེ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཙཡ་ར་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་གི་ར་ཟིརབྷ་གྱིཥ་གོ་ར་ག་ཡ་

ཁེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་ལྷབྷ་ཕཙུགཥ་

ཥྫོགཥ་ན་མེ་མག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཁ་ཟགཥ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་གྱི་ཅུ་གིཥ་ཕརབྷ་ནའི་དུབྷ་ཁ་རྣྫོཥ་ཁེག་

སངཥ་ཙཡ་ཡི།

བྷ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་རྦེཐ་ཁབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ར་རཕཥ། /ར་ཀླཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་ཆུ་གི་

རཐ་ཕཅཐ། /རྦེ་ཅེ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་ཐང་ཤིང་ར་

ཏྫོག་ཁ་རཥ་ཆུའི་ཐིག་ཕཟུབྷ་ཅིག་གའྫོ་སྟེ་ཟགྱོ་མི་

ཥྫོགཥ་ན་གསེག་ཁབྷ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཕྲང་སྟེ་ཕརྐོ་ནི་

ལཱི་གོ་ནི་ཨིདྷ། (ཁ) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཟཁྲུགཥ་ནའི་ར་རཕཥ།

ཐང་ཕཎྫོག་ནི་ཅིག (ཁ)

ཆུའི་ར་རཕཥ། (ཐཔེ) ཆུ་དྷང་རྫོ་ཅིག་ཕཀོ་ཕ་ཅིདྷ་ར་

(ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཥ་རཐ་ཕཅཐ་སྦེ་ཕརྐོ་དེཥ།

རཕཥ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

རཐ་ཕཅཐ་རཐ་དུབྷ། /རྦེ་ཅེ་རྦེ་དུབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྫོ་

ཏཕ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐབྷ་ཟདི་ར་རང་བྷ་ཕཅུག་

སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་མི་རཐ་ཕཅཐ་

ར་རང༌། /ར་རང/ (མིང) (རྫོང) ར་ལཱིཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སཕ་ནའི་སྐཕཥ་སག་སྦྱིག་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་

བྷཥ།

རཐ་དུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ར་ལཱིཐ། /ར་ལཱིཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཆུ་ར་

རཐ་དུབྷ། /ར་དུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གྱི་རཥ་རིང་སུ་

ཥྫོགཥ་ན་ཏཕ་ཁཡ་ཕསྐོར་ཕའི་སྐཕཥ་གདྷབྷ་མེཐ་

ཅིག་ཐང་ ཐནཟ་རྟགཥ་བེདྷ་རཥ་ཐུང་སུ་ཅིག་

ཥ་མེཐ་ཟཁོར་ཏེ་སྫོཐ་ཀྱི་ཁ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་

ཟཕཐ་ཕའི་གྱི་ཅུ་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་

ནི།

རཐ་དུབྷ་ཟདི་ཐནཟ་ཕྫོའི་ཚུར་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ།

(ཁ) ར་ལཱིཐ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) ཏཕ་གུ་ཆུ་ཙདྷ་ར་

/རྦེ་དུབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤིང་དུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོབྷ་

ལཱིཐ་དེ་ཟགྱོ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གུ་རིང་ཧེང་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་

རཐ། /རྦེ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕསྐུར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གཝྫོག་དེཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་རཐ་དུབྷ་ཅིག་

རཐ་རྐྱཕ། /རྦེ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཎྫོཡ་

རྫོ་ཎྫོ་རིར། /རྫོ་ཎྫོ་རི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཥ་

ཟླྫོག་ཟཔང་ཕའི་ཤུར་རཥ་པྫོ་སྐྱེཥ་ཅིག་གིཥ་གྱི་

རཥ་བྷཡ་བུཐ་ནི་ཐང་ རིར་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

ཟཆབྷ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ངཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཁ) རྫོ་ཎྫོ་རིར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་སྫོབྷ་

(ཁ) རཐ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) དྲག་

ཅིག་གུ་རཥ་བྷཡ་་རྫོ་ཎྫོ་རིར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ནྫོའི་རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རཐ་རྐྱཕ་སྫོར་
འྫོཐ།
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རྫོཕ་རིར། /རྫོཕ་རི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་ཎྫོ་རིར་

ངེའི་གཟུགཥ་ཁཡ་སྤྫོ་ཡྫོ་སྐྱེཥ་ཏེ་ས་ཀྲ་སྫོ་ཀྲོ་ཏར་ཥྫོ་

བག་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་རྫོ་རྫོཕ་རིར་ཏེ་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ས་ཟཁཡ། /ར་ཁཟ/ (མིང) (རྫོང) ས་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྫོཕ་རིར་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

ནུག

ལྦ་ག /ར་ག/ (མིང) (རྫོང) ཆུའི་ལག་རཥ་པཡ་ཆུ་

ཕའི་ཟཁཡཛྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ས་བྷཁཡ་ཕལཐ་

ཟབུཡ་ཐཀཡནྫོ་མེ་ཎྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

དེ་རབྷ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཆུའི་ཏྫོག་ཁཡ་ལྦ་ག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག

ས་ག་སྫོ་ག /ར་ག་རྫོ་ག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུང་ཀུ་ཐང་ཐུང་

ལྦ་ཕ། /ར་ཛྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྐེ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་ལ་

ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་ཟདི་དྷང་ལཱི་

ཟཐེཕ་སྫོ་སྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

མི་ས་ག་སྫོ་ག་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

/ར་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་སྐེཐ་ན་རཥ་པཡ་

ས་སྒོཡ། /ར་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ཐང་ས་ལུཕ། ས་

ཟབུཡ་ཟབུཡ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ པྫོཡན་

ཀཱར་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་

ཐང་ཟླ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

གྱང་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ས་སྒོཡ་དྷང་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཤིང་གི་ལྦ་ཕ་སྤྫོགཥ་ཏེ་པྫོཡན་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ།

ས་ཕ། /ར་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ) གཡིཕ་ནི།

ས། /ར/ ༡. (བ) (ཟཐཥ/ཐ/བྷ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་

ས་ཙང༌། /ར་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ས་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་

གཝདྷ་གྱིཥ་བྷཏྫོང་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་གཡིཕཥ་ཏེ་

ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ས་ཙང་དྷང་ཁྱིབྷ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ཕཝག་ནི། (ཁ) ས་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་

ཟདུག

གིཥ་ས་ཕཝག་ནའི་ཅ་ར་ག་ཡ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་

ས་ཞཕ་སྫོ་ཞྫོཕ། /ར་ཞ་རྫོ་ཞྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཥཕ་

ན་གིཥ་བྷཏྫོང་ཆེ་ནུག

སྫོ་ཥྫོཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཤིང་ས་ཞཕ་སྫོ་ཞྫོཕ། ཥ་ས་
ཞཕ་སྫོ་ཞྫོཕ། (ཐཔེ) ལྕབྷ་ཤིང་ཚུ་རཱིར་ཏེ་ས་ཞཕ་སྫོ་

/ར/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧིག་བྷ་སྫོབྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཞྫོཕ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཁྱིབྷ་གཥཡན་རྐྱཕ་ཥཡ་ས་ལུ་ལ་ལྷྫོང་ཕཝག་ནུག

ས་ཥཕ་སྫོ་ཥྫོཕ། /ར་ཥ་རྫོ་ཥྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཕརྟདྷ་

ས་ཀཱར། /ར་ཀཟར/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་དུབྷ་ཚུ་ལྕབྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་ཥྫོཕ་ཥྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ཨེདྷ་ཎ་དྲ་ནའི་སྐཕཥ་ཕྱི་ཁའི་ནགཥ་ཀོ་ཐང་

བྷཙྫོའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཥ་ག་ཡ་ས་ཥཕ་སྫོ་ཥྫོཕ་

སྦྲགཥ་ཏེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཤིང་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་

སྦེ་ཟདུག

ཟདི་ས་ཀཱར་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ར་ཥ་རྫོ་ཥྫོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ནཡ་

ས་ཀྲ་སྫོ་ཀྲོ། /ར་ཀྲ་རྫོ་ཀྲོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཁོཐ་སྙོབྷ་

རཱིར་རཱིརཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཥྫོཕ་ཥྫོ་ཏར་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་ཟཕཡ་ཟབུཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
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(ཐཔེ) ཤིང་ས་ཥཕ་སྫོཕ་ཥྫོཕ་ཚུ་གིཥ་ཏཕ་ཤིང་གི་

གཅིག་གི་བྷཙདྷ།

ས་ཞབྷ། /ར་ཞབྷ/ (མིང) (རྫོང) ས་ཐང་ཙཡ་ཚུ་ཟཏག་

གྲུ་ཕཞི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཁྱཐ་མི་ཆོཐ།

སག་ཆུང༌། /རཟ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཇ་རིར་ཐབྱིཕཥ་

ཟཏགན་ཐང་ཏགན་ཟཁར་ཟཁརཛྷ་ཚུ་སྤྲིངཥ་ཏེ་

སག་ཆེདྷ། /རཟ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཇ་རིར་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཞབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ལྕགཥ་

ཕཞི་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཞབྷ་བྷ་གཎྫོགཥ་ས་ཞབྷ་རྐྱཕ་སྫོར་མིདྷ་ཟདུག

སག་སྫོག /རག་རྫོག/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ར་

ས་ལུཕ། /ར་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཐང་གློ་སྐྱོཡ་

ཥྫོགཥ་ན་བྷ་ཕསྲེག་ནཡ་ཁུ་ཕ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་འྫོཐན་

རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ས་ཐང་ཙཡ་ཚུ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕ་རཱི་རཱི་

སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧའི་གིཥ་ཙྫོཐབྷ་

ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཏག་ཟཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་

སག་སྫོག་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཁཡ་ཡཛྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ས་ལུཕ་ཟཏག་ཐྫོ།

/རག་རྫོག/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆང་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་

ས་ཤིང༌། /ར་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གདུང་ཤིང་

སྦེ་གཟུགཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

གདུང་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་རཥ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཕ་སུ་

ཡ་སག་སྫོག་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཐང་ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་

(ཐཔེ) ཁ་མ་ཆང་ལུ་ལ་ཟཐུང་སྟེ་ཐ་རིཥ་གཟུགཥ་ག་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

སག་ཎ་སྫོག་ཎྫོ། /ར་ཎ་རྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་

ལཱི་ས་ཤིང་དྲ་ཐྫོ།

ཐུངཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) མི་གཝདྷ་ལཱི་སག་

ས་ཥ། /ར་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

ཎ་སྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་སྐྱོདྷ་ཕཎགཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཡིཕཥ་ཏེ་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ)

སང༌། /རང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆཡན་

ཧཡཛྷ་ཚུ་གིཥ་ཏི་རཱི་ས་ཥ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་རྫོདྷབྷ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སང་

གིཥ་ཤེཥ་ཆེ་ནུག

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་

ས་གཥང༌། /ར་ཥང/ (མིང) (རྫོང) གཎབྷ་གཝདྷ་ལཱི་བྷ་

སྟེ་ངེའི་གོ་ར་ག་ཡ་སང་ཐྫོ།

སཕ་ནཡ་གཥང་ཕ་སྦེ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་

/རང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཆང་གི་གླུབྷ་དྷང་ཆུ་

བྫོ་ག་ཡ་ས་གཥང་མེཐ་ནཡ་སཕ་ནི་ཟདུག

བླུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནི་ཐང་ཏཕ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཙ་ཎྫོབྷ་

སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ རྒྱ་གཡ་རཥ་བྷཁདྷ་

ཏཕ་ཁཡ་སང་ཆང་སང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ས་གཥར་སྣང༌། /ར་སེ་རྣང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་རྒྱར་ལ་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སང་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

ཆེདྷ་ཕྫོ་དྷི་ཥཏྭ་ཕྫོཐ་ལཱི་སདྷ་དྲངཥ་ཏེ་དེ་གི་ཤུར་ལཱི་

སང་ཆང༌། /རང་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཆང་གི་གླུབྷ་དྷང་ཆུ་

ཐགེ་སྫོང་ཐང་ན་ཕཙུགཥ་མིའི་ཕདུདྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་

བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གླུབྷ་ཕསྣཐ་དེ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ་
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ནའི་ཆང་ཅིག (ཐཔེ) གེ་ཞ་གི་སང་ཆང་ཟདི་གཡ་

སར་ཟགྲོཥ། /རྦེའེ་སྒྲོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སརན་གིཥ་

དྲགཥ་ཟདུག

རབྷ་ཟགྱོ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རབྷ་ཟགྱོ་ཏངཥ།

སང་བྷ། /རང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སངབྷ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

སར་ཅུང། /རའེ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་སརན་

གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།

གི་ཕྱུ་གུ། (ཐཔེ) ཆུའི་རྫིང་དྷང་ལཱི་སར་ཅུང་ལུ་ལ་

སངདྷ། /རཟངདྷ/ (བ) (རྫོང) སང་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོདྷ།

ཟདུག

(ཐཔེ) གོ་ར་ཆུ་དྷང་སངདྷ་རྫོདྷབྷ་ཟགྱོ་ཟྫོང༌།

སར་ལྕོང༌། /རྦེའེ་ཅོང/ (མིང) (ཆོཥ) སརན་ཐང་སརན་

སངབྷ། /རངབྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆཡན་ར་

གི་ཕྱུ་གུ་ལྕོང་བྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཥྫོགཥ་ན་དྷང་སང་ཕའི་ཁྱཐ་ནཡ་སྟྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/རྦེའེ་ཅོང/ (མིང) (ཆོཥ) སར་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

ང་ཙཐན་ཙ་སྟེ་ཆུ་དྷང་སང་སངབྷ་ཨིདྷ།

སར་ན། /རྦེའེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ་

/རངབྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) སང་ཆང་ཟཐུང་ཙཡ་ཕའི་

དྷང་རཥ་པཡ་སྫོཐ་མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

ཤུར་ལཱི་ལཱིཥ་ནའི་ཚིགཥ་བྷ།

བྷཆོངཥ་ཡི་བྷཆོངཥ་ཡི་ཟགྱོ་མི་ཅིག

སངབྷ་སྫོངབྷ། /རངབྷ་རྫོངབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ཙདྷ་

སར་ནའི་ལ། /རྦེའེ་པི་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་་

གདྷབྷ་མེཐ་ཙ་ཎྫོབྷ་འང་མེདྷབྷ་ ཁོཐབྷ་འང་མེདྷ་

སརན་གི་ལ།

ནཡ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་ཙདྷ་སངབྷ་སྫོངབྷ་

སར་གཟུགཥབྷ། /རྦེའེ་གཟུབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) པག་ལ་

ཕཞྫོ་སྟེ་གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ཐགོ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་སརན་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཐང་

སངཥ། /རང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཟདྲཛྷ་སྦེ་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་ཕཎྫོག་སྟེ་ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ་ཅིག

ཆཡན་དྷང་སངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཆུ་ཙདྷ་སངབྷ་

(ཐཔེ) པག་ལ་སར་གཟུགཥབྷ་ཟདི་ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་སྦེ་

སྫོངབྷ་ཅིག་དྷང་སངཥ་ཏེ་ཟཁྱུ་དེཥ།

དྲང་ཐ།

སབྷ། /རབྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི་

སརན་ཀང་ཀུཡ། /རྦེའེན་ཀང་ཀུཡ/ (མིང) (རྫོང)

ཐང་སྦྲག་ནི།

གཟུགཥ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཟུགཥ་ཀྱི་

སབྷདྷ། /རཟདྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) སབྷ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ནགཥ་ཀོ་ས་ཀྲག་ཐང་། རྐངབྷ་ཕཅུ་ཏབྷ་ག་ཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟཛིདྷབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཆུ་དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་

སར་བྷགོ /རྦེའེ་རྒོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཅིག (ཁ) སརན་ཀང་ཀུཡ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཆུ་དྷང་གི་

སརན་གི་བྷགུ་ཎྫོ།

ཥ་ཐྫོང་ཐང་རྫོའི་ཟྫོག་ལཱི་སྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་

/རྦེའེ་རྒོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཁའི་རྩ་རབྷ་ཅིག

དྷང་ཟཛུར་ཕའི་སྐཕཥ་སརན་ཀང་ཀུཡ་གྱིཥ་ཥྫོ་
ཕཎཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
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སཥ། /རྦེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕཞུགཥ་ལ། ར་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་ཐིང་ནིའི་དྷང་

སཥ་ཡུར། /རྦེ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཐང་

གཐདྷ། ཙྫོགཥ་གཐདྷ། གྲུབྷ་གཐདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྷཏྫོང་ནིའི་གཡིཕ་ནི།

ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཕར་གཐདྷ། ཥ་གཐདྷ། ནགཥ་

བབྷ་རྩ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནའི་ཥ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཕཞུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཐདྷ་ཅིག་ཐིང་

གདྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་བྱིདྷ་

ཐགོ་ནཥ།

གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནའི་སཥ་ཡུར་ཅིག་ཨིདྷ།

སྦུངཥ། /རྦུང/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་ཐང་

སྦི་ཁྱཕ། /རྦི་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) རུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཁེ་ཀོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཥ་ལཱི་རྒྱུ་ཕཎྫོདྷ་ནི་མེཐ་རཱིང་

ཕརྡུང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ནགཥ་ཀོ་ཐང་ཆུབྷ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་

སྦུངཥ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རག་ཆ་

སྦུངཥ་ཁྲར། /རྦུང་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ངོ་ཕྫོ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་

ཅིག (ཐཔེ) སྦི་ཁྱཕ་ཕཤེཐ་ཏངཥ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཐང་ཐྫོ་ཟཕག་ཐགོ་ནའི་ཁྱར། (ཐཔེ)

ཆུབྷ་ག་ཡ་ཥ་ཁཡ་བུཐ་ཟྫོང་།

ཐང་ཕུ་རྫོང་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་ཚུ་ལཱི་སྦུངཥ་

སྦིཡ་རྒྱུག /རྦིཡ་རྗུའུ/ (མིང) (རྫོང) སིར་སྙདྷ་སྐྲོགན་

ཁྲར་པྫོག་ནུག

ཐང་གཅིག་ཁཡ་རྔ་ཕརྡུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཟཁཡཛྷ་

སྦུངཥ་སྒུར། /རྦུང་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང) འུཡ་ལཱ་ཕརྒྱུག་

རིང་ཐུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟཕཐ་མི་གཉིཥ་ཀྱི་སྤྱི་ཎྫོག་

ནི་གི་ལཱ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་སེར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་

ཁཡ་ཁ་ལ་ཐང་སྤུཡ་ཡཥ་ཚུ་གིཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་

ཚུ་ལཱི་སྦུངཥ་སྒུར་ཕཀར་ནུག

ཐཀྱིཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྔཥ་ཎྫོག་ཅིག (ཐཔེ) རིབྷ་

སྦུངཥ་ཙྫོང༌། /རྦུང་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་གི་ཅ་ར་རུ་

ཟགྲོ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རྔ་སྫོབྷ་ཟདི་སྦིཡ་རྒྱུག་གིཥ་

རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་སྦེ་མེདྷ་ན་སྟཕཥ་གཅིག་ཁ་ཉོ་

ཕརྡུང་དེཥ།

ཕམྫོང་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ན་ཚུ་གིཥ་རྒྱ་གཡ་

སྦུག /རྦུའུ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) བྷཏཟ་བྷ་ཐང་ཟུཡ་ཁ་མེདྷ་

རཥ་ཙྫོང་ཆཥ་ཚུ་སྦུངཥ་ཙྫོང་སྦེ་ཉོ་ཟཕག་དེཥ།

ནཡ་ཐབུཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མིའི་སྦུག་བྫོ་ཕམྫོང་

སྦུཐན། /རྦུཥན/ (མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཉིཥ་དྲ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་མེ་ཟཕུ་

སྦུག་གྲར། /རྦུའུ་གྲེ/ (མིང) (རྫོང) གྱར་བྷཏཟ་བྷ་ཐང་

ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཁ) སྦུཐན་ཟདི་འཡ་བྷཡ་སྤཡ་ཕའི་

ཟུཡ་ཁ་མེདྷ་ནཡ་སྦུག་དྷ་གི་གྱར། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

སྐཕཥ་རླུང་བྷ་གིཥ་ཏཕ་དྷང་གི་རྫོ་ཥྫོར་ཐང་ཥྫོར་བྷ་

ཐགེ་སྫོང་རྒཥ་ལྫོཥབྷ་ཚུ་སྦུག་གྲར་དྷང་ཕཞུགཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་མེ་བྷགྱོགཥ་ན་སྦེ་ཟཕཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ནུག

ལཱི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷགཡ་ཙང་དྷང་

གཐདྷ། /རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཐིང་གཞི་ཐང་

ཁྱིབྷ་དྷང་སྦུཐན་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག
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སྦུདྷ་དྲིར། /རྦུཥདྷ་གྲི/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

/རྦེ/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང) ཚིག་སཕ་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་འྫོཐ་མི་

གོ་ར་ཚུ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཟཕག་ནིའི་སྤུཡ་ཡཥ་ཅིག

ཟདི་འཡ་ཟདྲེདྷ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་ཕྲཐ་

དྲིར་དྷང་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཟཕག་སྫོཐ་ནུག

སྦེག་ན། /རྦེ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལ་ཕསྐབྷཥ་ཏེ་སྦྱེག་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གོ་ར་ག་ཡ་སྦུདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་སྦེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཥྫོང་།

སྦུཕཥ། /རྦུན/ (མིང) (ཆོཥ) སྦུག་དྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཁོག་ཟགྱོ་མི་ཅིག

སྦུཕཥ་ཅུ། /རྦུན་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་སྦེ་ཁ་བྷ་

སྦེཐ། /རྦེ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཅ་ར་ཚུ་གཝདྷ་རཥ་

རྒྱཥ་ནའི་ཕསྒང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁབྷ་

གཡིཕ་ནི།

ཤིང་གི་མེ་ཎྫོག་སྦུཕཥ་ཅུ་ཚུ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་བྷཏྫོང་བྷཥ།

སྫོ། /རྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཐང་བྷ་

སྦུཕཥ་སྟྫོང༌། /རྦུན་ཎྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་སྟྫོང་ན་ཟེཡ་

ཟདྲཛྷ་སྦེ་སྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཟུགཥ་སྫོ་ནུག/ཐྫོ/ནི།

ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གཐྫོང་ག་ཡ་སྫོ་ཏེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཥྫོང་

སྦུར། /རྦུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རགན་ག་ནི་

ནུག

འང་མེཐ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་ གཟུགཥ་བྱུ་རིརབྷ་

/རྫོ/ ༢- (མིང) (ཆོཥ) རྟཥ་ཏག་ཐང་བྷཚྫོག་ལཱི་སཕ་

རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་པྫོ་ཕཤུཐ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་ཆུང་ལྫོཥ་ཚུ་ལཱི་

ལ་བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ།

སྫོ་ཐཀཡ། /རྫོ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) བ་ཐང་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ར་

རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་དྲྫོཐ་འྫོཐ་ཥཡ་སྦུར་ལུ་

སྫོ་དྲང་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྦུར་། /རྦུཥ་/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་སྦུར་ཕཟུབྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་བང་ཁོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་འི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་དྷང་སྦུར་་ལུ་

ཡྫོ་ཁྱི་སྫོ་ཐཀཡ་ཅིག་ལྫོ་ཞ་དེཥ།

ལ་ཟདུག

སྫོ་ཁོག /རྫོ་ཁོ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་ཧ་ལཱི་

སྦུརབྷ་ཆེ། /རྦུཥབྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྫོབྷ་སྦེ་

ཆགཥན་ཐ་པྫོཛྷ་སྫོ་སྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་

འྫོཐ་ནའི་སྦུར་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་དྲྫོཐ་འྫོཐ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་པྫོཛྷ་སྫོ་ཁོག་

ཥཡ་སྦུརབྷ་ཆེ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཏྫོདྷ་མི་ཟདི་ཥངཥ་ནུག

སྦེ། /རྦེ/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང) གཞི་གཉིཥ་རཥ་ལྷག་སྟེ་

སྫོ་ཟདུ། /རྫོ་རྡུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་

འྫོཐ་མི་ཚུའི་ཕཡ་དྷ་ཅོག་ཟཏཐན་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྟྫོདྷ་

རྟཥ་ཏག་ཐང་བྷཚྫོག་རུག་ནི། (ཁ) སྫོ་ཟདུ་

ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ) ནཱུ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ།སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕལ་ནི་དྲགཥ་ཡ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་

དྲགཥ་ན་ཅིདྷ་སྫོ་ཟདུ་ནི་བྷཥ།

ཐཡ་ཤིང་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཟུགཥ་རིངབྷྫོ་ཟདུག

སྫོ་དྲང། /རྫོ་གྲང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྟཥ་ཏག་
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ཐང་བྷཚྫོག་གིཥ་བླུག་ནི། (ཁ) སྫོ་དྲང་

ནའི་སཐ་ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་ཕ་ཅིདྷ་སྫོ་རུག་ནིའི་ཉེདྷ་

ཕཎགཥན་རཥ་སྫོ་དྲང་ནི་འྫོཐ།

སྫོ་རྫོགཥ་ཁ། /རྫོ་རྫོ་ཁ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཏག་རིང་ཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཐཔྱར་ཐེ་ཟེཡ་སྐྱོདྷ་

ཁ་འྫོཐ།

སྫོ་དྲངཥ། /རྫོ་གྲང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོ་དྲང་ཐང་

མེདྷ་ནཡ་ཉེ་ཟཐཕཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་གི་སྫོ་

ཟདྲ། (ཁ) སྫོ་དྲངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ལཱི་ཟདི་

རྫོགཥ་ཁ་ཁྱིབྷ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

མི་སྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་སྫོ་དྲངཥ་ནུག

སྫོ་ཥྫོཕ། /རྫོ་ཥྫོཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་

སྫོ་བྷ། /རྫོ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གེ་ཞ་གི་ཟཚཡཛྷ་སྫོབྷ་

ན་སྒྲིང་སྒྲི་ཐང་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེདྷ་

སྦེ་ཕརྔོ་ཕརྔོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཟཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཎ་ག་ཡ་སྫོ་ཥྫོཕ་ཏར་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཕཏུཕ་ནི་བྷཥ།

ཟཚཡཛྷ་སྫོ་བྷ་སྦེ་ཕརྔོ་དེཥ།

སྫོག་ཎྫོ། /རྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐུང་ཀུ་པྫོའི་

/རྫོ་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཚུའི་སྐེ་ལཱི་ཕཎགཥ་

རིགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གཟུགཥ་སྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཁེ་ཀོ་གདྷབྷ་

ནིའི་གསེཡ་གྱི་རྒྱདྷ་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་གི་སྐེ་ནཡ་སྫོ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདུག

བྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་ཕཎགཥ་ནུག

སྫོག་ཎྫོབྷ། /རྫོ་ཎྫོབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐུང་ཀུ་

སྫོ་ཕཟེཐ། /རྫོ་ཕཟེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་

བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཡ་

གྱིཥ་རྟཥ་ཏག་ཐང་བྷཚྫོག་གིཥ་དྲངབྷ་ཐ་ཕཟེཐ་ནི།

གཟུགཥ་སྫོག་ཎྫོབྷ་སྦེ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཁ) སྫོ་ཕཟེཐ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་

སྫོང་ཆི་ཆི། /རྫོང་ཆི་ཆི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཐང་

བྷ་སདྷ་ནའི་གཎབྷ་ལུ་ལ་སཕ་རཥ་སྫོ་ཕཟེཐ་ནུག

སྫོང་སྫོང་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ར་ལ་ཏྫོག་ཁའི་

སྫོ་འྫོཥ། /རྫོ་འྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་སྫོབྷ་སྦེ་སྫོ་

གཐདྷ་ཟདི་སྫོང་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག

ཕཅུག་སྟེ་ཕརྔོ་ཕརྔོ་ཕའི་ཟཚཡཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོདྷ་ཟབྲཥ། /རྫོཟྫོདྷ་སྒྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་

ཟཚཡཛྷ་ཚུ་གི་དྷང་རཥ་སྫོ་འྫོཥ་ཟདི་ཡ་ཟཇབྷ་ཅུག་

དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་རཥ་

ཅུ་ཟདུག

སྫོདྷ་ཟབྲཥ་ཀྱི་ཆུབྷ་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

སྫོ་རིར་རི། /རྫོ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྟེབྷ་ལྟེ་གང་སྟེ་སྫོ་

སྫོབྷ། /རྫོབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཧེང་གི་ཁྱཐ་

སྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཧ་རྫོ་ཆགཥ་ཏེ་སྫོ་རིར་རི་

ནཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་རྒྱཕ་ཁཡ་

འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཁྱིབྷ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

སྫོ་རུག /རྫོ་རུའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྟཥ་ཏག་

སྫོབྷ་ཆུང༌། /རྫོབྷ་ཆུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ར་

ཐང་བྷཚྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་དྲང་ནི། (ཁ) སྫོ་རུག་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཆེ་ཆུང་གི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་གི་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) མི་སྫོབྷ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་

ཁྲོབྷ་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག
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སྫོབྷ་ཕྲ། /རྫོབྷ་ཁྲ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྫོབྷ་ཐང་ཕ་སི་སི་གི་

སང་ཐབྷ་སྦྱིཥ་གང་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

སྫོབྷ ་ལྫོཥ། /རྫོབྷ་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་

ཥྫོགཥ་ན་ཐག་ནི། (ཁ) སང་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་

(ཐཔེ) སྤུདྷ་ཆ་ཚུའི་དྷང་རཥ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཟདི་ག་སྫོ།

སང་དྷག /སང་དྷཟ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་དྲྫོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་

ཕསྡུཥ་ཚིག

/སང/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྡིག་ན་ཐང་སྒྲིཕ་ན་ར་

རཥ་ཙཐ་གཞི་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག

ཕ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་སྡིག་ན་སང་ནི་འྫོཐ།

སྫོ་སྫོན། /རྫོ་རྫོན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

དྲྫོཐ་འྫོཐ་ཥཡ་ཟྫོང་ཕའི་སངབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རྐྱེདྷ་གྱིཥ་སྦེ་གཟུགཥ་ཐང་འདྷ་རག་ཚུ་ཧ་རྟག་གི་

ལྫོའི་ཏ་ལི་གུ་སང་དྷག་ཆགཥ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཙཐ་གཞི་རཥ་སྫོབྷ་སྦེ་རྒྱཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་

སང་བྷའི་ཁུག་ལྫོག /སང་མི་ཁུ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) སངབྷ་

གིཥ་རགན་ཟདི་རྣག་ཕཥགཥ་ཏེ་སྫོ་སྫོན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབུན་སྫོཐ་ཥ་ཐང་སང་ཕཥག་ཥ།

ས། /ས/ (མིང) (རྫོང) གའག་གི་སྤུ་གིཥ་ཟཏག་

(ཐཔེ) སང་བྷའི་ཁུག་ལྫོག་དྷང་སྦྲང་རྩི་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

ཟཏག་ནའི་གུཡ་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫིན་ཚུ་ར་ཁ་

སང་བྷའི་ཙང་། /སང་མི་ཙང/ (མིང) (རྫོང) སང་ཙང་ཐང་

རཥ་པཡ་ས་སྤུཕཥ་ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཤིང་ཏྫོག་ཁཡ་སང་བྷའི་ཙང་ཅིག་ཟདུག

ས་གའཕ། /ས་གའཕ/ (མིང) (རྫོང) སྤང་དྷ་ཁབྷཥ་

སང་ཕ། /སང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཚུཐ་ནིའི་

ཕཥངཥ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སྤུཕ་ནི་གི་གུཡ་གློ་སྐྱོཡ་མེཐ་མི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྐང་རིར་

ཅིག (ཐཔེ) བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཞ་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ས་གའཕ་

རྩེཐ་ཟགྲདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

སྤུཕཥ་ཐགོ།

སང་ཕརྩྫོདྷ། /སང་མྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་

སག་སྦྱིག /སག་སྦྱིག/ (མིང) (རྫོང) གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་བྷགུ་

རིག་རྩར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྷཕ་ནིའི་དྷང་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་

སྐོཡ་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

ཕསྐྱེཐ་ནིཅིག (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལཱི་སང་

རཱིང་ལཱ་སག་སྦྱིག་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕརྩྫོདྷ་ཟཕཐ་དེ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནུག

སང༌། /སང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་

སང་ཙང༌། /སང་ཙང/ (མིང) (རྫོང) སངབྷ་སྫོཐ་ཥའི་

རིག་རྩར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྷཕ་ནི། (ཁ) སང་

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སང་ཙང་དྷང་རགན་ཕཙུགཥན་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་འྫོདྷ་ཎདྷ་སང་

རཥ་ཕརྟེདྷ་སང་གིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ནུག

ཐྫོ།

སང་ལག
ྫོ /སང་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཡིག་ཕཞྫོ་

/སང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་སེཡན་ཟཙབྷཥ་ཅིག་

ར་ཥྫོགཥ་ན་སང་ཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཐང་བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རཥ་གསེཡ་སངབྷ་

ཕྲུག་ཚུ་སང་ལག
ྫོ ་གུ་ཡིག་ཕཞྫོ་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

གི་ཙང་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་

སངདྷ། /སཟངདྷ/ (བ) (རྫོང) སང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་
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ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སངདྷ་གཞུང་

སངཥ་ཟབྲཥ། /རྗང་སྒྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་

ཐང་པབྷ་ལཱི་ཕག་ཞུ་ཚུགཥ།

རིག་རྩར་ཚུ་སངཥ་འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ།

སངབྷ། /སཟངབྷ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་སངབྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་སངབྷ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)
(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གམང་སྦྲ་སྦེ་བྷ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་སངབྷ་ལུ་

སཡ། /སཟ/ (བ) (ཟཐཥ/ཐ/བྷ/སྐུར) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་

ལ་ཟཁོཡ་ནི་འྫོཐ།

གཅིག་ཁཡ་རུག་ནི་ཐང་སྤྱིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཥྫོ་

སང་སངབྷ། /སང་སཟངབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཥྫོཡ་ཟཕར་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཁ) སཡ་

ཐང་རིག་རྩར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྷཕ་ལྷཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་བྷཐཟ་གུ་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་རི་བྷྫོ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་སང་སངབྷ་ཨིདྷ།

སྒྲོ་སཡ་དེཥ།

སངཥ། /སང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་རིག་

སཡ་དུག /སཟ་དུ/ (མིང) (ཆོཥ) རཥ་ལུ་ལ་སྫོཡ་ཏེ་

རྩར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྷཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤེཥ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་དུག

འྫོདྷ་སངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

སཡ་དྲི། /སཟ་གྲི/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ་ཀྱི་དྲིབྷ་

རཥ་རིག་གཞུང་གི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སངཥ་ནུག

མིདྷ་ནཡ་སདྷ་ཐང་ཞཥ་ལུ་ལ་སྫོཡ་འྫོཐ་ནའི་དྲིབྷ།

སངཥ་རྒྱུགཥ། /རྗང་རྗུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ར་

སཡ་བང༌། /སཡ་བང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན་བྫོ་ལཱི་ཕཟུང་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྟཕཥ་ཅིག་སྦེ་

ཐཔེ་ཆ་ཚུ་གི་བྷཇུག་ལཱི་རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་གི་མིང་ཐང་རྫོ་

རྒྱུགཥ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་སུབྷ་

རྒྱུཥ།

རྟགཥ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་སངཥ་རྒྱུགཥ་ཟཕུར་ནི་ཨིདྷ།

སཡ་བྱུང་གི་དྲི། /སཡ་བྱུང་གི་གྲི/ (མིང) (ཆོཥ) སཡ་དྲི་

སངཥ་སྟྫོཕཥ། /རྗང་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ལཱི་

ཐང་ཟདྲ།

སངཥ་ཕ་ཐང་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཏྫོཕ་ནའི་རིག་

སཡ་རྩི། /སཡ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ན་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་

སཡཛྷ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐགོ་ནའི་སྤྱིདྷ། (ཐཔེ) ནཡ་སཡ་

དེ་སང་ན་ཅིདྷ་སངཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་རིག་ན་ཟཏྫོཕ་ནི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་སཡ་རྩི་ཉོ་ཟཕག་ཡི།

ཨིདྷ།

སཡ་སྫོཡ། /སཡ་སྫོཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་ཐང་

སངཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ། /རྗང་པི་འྫོཥདྷ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྫོ་སཡ་སྫོཡ།

ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལྷཕ་སང་ཟཕཐ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཟཕཐ་གཝག་སཡ་སྫོཡ། ལཱ་སཡ་སྫོཡ། (ཐཔེ)

ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲི་ལྷག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ངེའི་

ཕཞུགཥ་གྲར་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་དྲང་ཕཝག་སཡ་སྫོཡ་

སངཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྦེ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
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སཡ་ལུཕ། /སཡ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་

གཉིཥ་སྦེ་ཟཕཟ་ཕརཕཥ་འྫོཐ་མི་གུ་ པཡ་ཚུཡ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སཡ་ལུཕ་ཐག་

ཚུ་སྤང་དྷ་སྦྱིག་དུབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཨེདྷ་ཎ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

གཡུག་ཕཀོ་སྟེ་རྩེ་ནིའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫིན་

ན་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

སྦྱིདྷ་ཕཐག /སྦྱིདྷ་རཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་གོ་ར་

སཡ་ཡིག /སཡ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) གྱང་ཐང་ཨེདྷ་ཎ།

ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་བྱིདྷ་མི།

ཡཥ་ཚུ་གུ་སཡ་ནིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཡཥ་བང་གུ་སཡ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྦྱིདྷ་ཕཐག་གསུབྷ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཙྫོགཥ་

ཡིག་ཚུ་སཡ་ཏེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

ཟཁོཡ་ཅིག་ཕསྐོཡ་གདྷང་དེཥ།

སྦྱི། /སྦྱི/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་

/སྦྱིདྷ་རཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ལུ་ལ་

ཁཡ་རྫོག་བྷ་ཐབྷཡནྫོ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་

འྫོཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཟདི་ཁང་གླ་

ཞཛྷ་ཨིདྷ།

སྦྱིདྷ་ན། /སྦྱིབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་མེཐ་

ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་གི་སྦྱི་ཚུ་ཐྫོབྷ་གྱིཥ་

ལུདྷ་ནཡ་ཟྫོང་དེཥ།

སྦྱི་སྨུག /སྦྱི་རྨུའུ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག ་ལ་ཁ་སྦེ་ལཡ་

མིའི་སང་ཀ་ཚུ་ལཱི་རིདྷ་མེཐ་སྟྫོང་ན་སྦེ་རྒྱུ་ཐངུར་ཚུ་

ཕའི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་སྤུ་ཥྫོག་ཥྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཡ་ཎྫོ་

བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) སྦྱིདྷ་ན་ལཱི་ཞང་ཟིང་དྷྫོཡ་གྱི་སྦྱིདྷ་ན་

ཁའི་ནགཥ་ཀོ་ཟདི་ཕཤུཕ་སྟེ་སྐབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཐང་།མི་ཟཇིགཥ་ན་སྐྱཕཥ་ཀྱི་སྦྱིདྷ་ན།ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་ བྷཡ་ཕཞུ་ཕཞུ་ཕའི་

ཀྱི་སྦྱིདྷ་ན་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་གསུབྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ཕྱུགནྫོ་

དྷང་བླུགན་ཐ་ ཕཀྱག་རྒྱ་སྨུག་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་

ཚུ་གིཥ་བྷ་ཆུང་ཚུ་ལཱི་ཐངུར་གྱི་སྦྱིདྷ་ན་གཎང་

ཟདི་ གཎྫོཡབྷ་གུ་ཐབུཡཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་

དེཥ།

ཟདི་སྦྱི་སྨུག་ཐབུཡ་ཏེ་ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་ཕཞྫོ་ནུག

སྫོང་ཐནྫོདྷ། /རྗོང་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་གི་སྫོཕ་

སྦྱི་ཤིང༌། /སྦྱི་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཕྲང་ཎང་ཎ་མེདྷ་

སྫོང་སྟྫོདྷ་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ནཡ་གའཟ་ཀྲ་གའྫོ་ཀྲ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཟཐཕ་བྷ་

ལཱི་སྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་གདྷང་ནུག

ཙ་ཧྫོག་ཧྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཏཕ་ཤིང་

སྫོང་ཙདྷ།

སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྦྱི་ཤིང་ཟདི་ཁུ་རཱི་

/རྗོང་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་

ཐགོ་ནའི་ཆོཥ་ཙདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྫོང་ཙདྷ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

གཥཡན་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

སྦྱིག་དུབྷ། /སྦྱིག་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་དུབྷ་རིང་ཐུང་

སྫོང་རིབྷ།

ཁྱུ་གང་ཟཕཐ་མི་གཉིཥ་ཕཎྫོག་ཏེ་ བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་

/རྗོང་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་

རྩར་སང་ནིའི་གོ་རིབྷ་ཐང་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་གཝྫོག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཏང་དྷ་ཕྫོགཥ་

ཚུ་ལཱི་སྫོང་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཐགོ།
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སྫོང་སྫོཕ།

/རྗོང་ཀློཕ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྫོང་བྱིདྷ་མི་

སྦྲགཥ་ནུག/ཅི།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) སྤེར་ཁང་དྷང་སྫོང་སྫོཕ་ཟཐེཕ་

སྦྲང་ཆཡ།

གཉིཥ་གཎང་ནུག
སྫོཡ།

སྦྲང་བྷ།

(རྫོང) ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) སྫོཡ་

སྦྲང་ཙང༌།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སྫོཡ་ཀློག་རྐྱཕ་སྟེ་ཐཔེ་ཆ་ལྷག་དེཥ།

ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནྫོའི་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཥྫོདྷ་གྱི་ཕྱི་རཥ་པྱེ་ཎ་ཁོག་ཁོ་

བྷངཡབྷ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་

མིང་གཞི། རྗེཥ་ཟཇུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཁཡ་སྦྲབྷ་ཞཥ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཟཕར་ཏེ་ལྷག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་རིབྷ་བྫོ་གཥཡ་ཚུ་
/སྒྲཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

སྦྲིཐ།

བྫོ་སཕ་ནའི་

སྦྲུབྷ་ཅདྷ།
སྦྲུར།

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་སྒྲུཕ་

ཧབྷ་སྲུ་ཧ་ལཱི་སྐྱེ་

/སྒྲུཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སྦུར་ཐང་ཟདྲ།

/སྒྲུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

བྱེཐ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྦྲག་ནི་མིདྷ་ཟདུག

རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་རཥ་རྫོ་

རྟགཥ་དྲུག་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རྫོ་རྟགཥ་སྤྲུར་ཨིདྷ།

གཅིག་ཁཡ་ཕསབྷ་ནི་

སྦྲུར་ལྤགཥ།

ཐང་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) སྦྲག་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ)

ཀོ།

ཁོང་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་གཉེདྷ་གཅིག་ཁཡ་སྦྲག་ནི་སྦེ་གྲ་

སྦྲུར་རྫོ།

སྒྲིག་ཟཕཐ་ཐྫོ།
/སྒྲཟ/

/སྒྲུབྷ་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནི་འྫོཐ་མི།

ཅིག་གུ་ཁ་སྐོང་ཕཀར་ནི། (ཁ) སྦྲག་

སྦྲགཥ།

/སྒྲི/ (མིང) (ཆོཥ) རྐངབྷ་སྦྱིཡ་ཏེ་ཥ་ཁཡ་གཎཐ་

བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི།

སྐཕཥ་ཐང་ཡི་གུ་ཚུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

/སྒྲཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

/སྒྲབྷ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་

ཟཕཡ་ཟབུཡ། དྷང་རཥ་ཥྫོདྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ལུ་ལ་

སྐཕཥ་ཡིག་ཟབྲུ་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་གི་སྔོདྷ་བྷཇུག་ཐང་

སྦྲག

(མིང) (ཆོཥ) སང་ཙང་ཐང་ཟདྲ།

ཤིང་ཟབྲཥ་སེཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ ནགཥ་ཀོ་

/རྗོཡ་ལྷཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ལྷག་ནའི་

སྫོཡ་ལྷག་རྐྱཕ་སྟེ་ལྷག་དེཥ།

/སྒྲང་ཙང/

སྦྲབྷ་ཞཥ།

ལཱིགཥ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་རབྷ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག
སྫོཡ་ལྷག

(མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་སེཡན་

སྦྲང་རྩི་ཟདི་བྷངཡ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

/རྗོཟྫོ་ཀློ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཡ་ལྷག་ཐང་ཟདྲ།

/རྗོཡ་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (ཆོཥ) སངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

གསེཡ་སངབྷ་གི་ཙང་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཙྫོདྷ་སྫོཡ་དེཥ།

སྫོཡ་རབྷ།

/སྒྲང་ཙི/

(མིང) (ཆོཥ) ཟིབྷ་ཆཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རཥ་

ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥ་ན་ཚུ་གིཥ་
སྫོཡ་ཀློག

/སྒྲང་བྷ/

སྦྲང་རྩི།

/རྗོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

/སྒྲང་ཆཡ/

/སྒྲུཥ་ནཟ/ (མིང) (ཆོཥ) སྦུར་གྱི་ནགཥ་

/སྒྲུཥ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང)

རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་དྲུག་ན་སྦྲུར་གྱི་རྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་སྦྲུར་རྫོ་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྦྲག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག
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སྦྲུར་ལཐ།

/སྒྲུཥ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོག་གྱངཥ་ཁ་

སྦྲེར་རྟགཥ།

ཕདུདྷ་གྱི་ཐབྱིཕཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཟདིའི་ཟྫོག་

/སྒྲེ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) ཚིག་གཉིཥ་

གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་ནིའི་ཕར་ལཐ་ཅིག

ལཱི་གུག་ཐིག་གཉིཥ་ཐང་བྷཇུག་ལཱི་སྦུར་གྱི་བྷཇུག་

(ཁ) (-)རྟགཥ་ཟདི་ལཱི་སྦྲེར་རྟགཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ ཡི་གུའི་བྷགུ་རྒྱདྷ་སྦེ་

(ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་དྷང་སྦྲེར་རྟགཥ་ཆེདྷབྷ་ཅིག་རག་

སྦྲུར་ལཐ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གཎང་ཡིག་

སྦྲེར་བྷཐུཐ།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཅིག (ཁ) (༈) རྟགཥ་ཟདི་ལཱི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་མེཐ།

ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཧེ་བྷ་ཡ་སྦྲུར་ལཐ་ཅིག་ཟཐེདྷ་དེཥ།
སྦྲེང༌།

སྦྲེངཥ།
སྦྲེར།

ཏེ་བྷཐུཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གློག་མེ་སྦྲེར་བྷཐུཐ་ཟཕཐ་

/སྒྲེང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) སྙདྷ་ཆ་ཚུ་ཕསྐྲོག་ནི།
/སྒྲེང/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)
/སྒྲེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

/སྒྲེ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང་) གཅིག་ཁཡ་སྦྱེར་

ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཡ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

སྦྲེང་ཐང་ཟདྲ།

སྦྲེར་བྷ།

སྦྱེར་ཐང་ཟདྲ།
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/སྒྲེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྲེར་བྷཐུཐ་ཐང་ཟདྲ།
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༼མ༽
བྷ།

/བྷ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

(ཐཔེ) བྷཐཟ་ཕྫོགཥ་བྷཐཟ་ཕརྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁོ་

གུ་ཕཅུ་དྲུག་ན། མིང་གཞིའི་ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོའི་ཡི་གུ་

བྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཆུ། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་བྷཆུ་གཉིཥ་ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་

མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་དྷ་རཥ་བྷ་ཀྲབྷ་ལུ་ལ་ཕཎྫོདྷ་ནི་

ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ། སྐྱེཥ་གདྷཥ་བྷཆུ་སྣ་ཐང་། བྱེཐ་ན་

བྷ་ཀྲབྷ། /བྷ་ཉབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ)

རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡདྷ།

ཟདུག

གྲངཥ་སུ་ཚུཐ་ནའི་ཁཡ། རྗེཥ་ཟཇུག་གི་སྐཕཥ་ལཱི་

བྷ་རྐང༌།

(ཁ) བྷ་ཡིག་ཟདི་སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་གི་

བྷ་ཀི། /བྷ་ཀི/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་གི་ཐང་ཟདྲ།

བྷྫོ་ཡིག་ཐང་།སྔོདྷ་ཟཇུག་གི་སྐཕཥ་ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོ་སྦེ་

/བྷ་ཀང/

བྷ་རྐདྷ།

རྩིཛྷ་ཨིདྷ།སྤྱིཡ་ཕཎང་བྷ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ལྕེ་ཁའི་བྷ་

/བྷ་ཀེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཙྫོང་གི་བྷ་རྩ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁའི་དྷང་རྫོགཥ་

ཟྫོག་ཁ་ཐུག་རཥ་འྫོཐ་ནའི་རྐདྷ། (ཁ)

རྐདྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་བྷགུ་ལཱི་་རྩང་ཅིག་

ཁའི་འ་བྷཆུ་བྷ་བྷཆུ་གཉིཥ་ ཙཡ་ཅིག་ཕཙུབྷཥ་

གཥྫོཕ་ནུག

ཞིདྷབྷ་རཥ་ རྫོག་འཡ་ཕརྒྱངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་

བྷ་སྐྱེཥ་ཐགྲ།

བྷ་ཟདི་ན་སྡེ་དྷང་ཚུཐན་ཨིདྷ།

རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ཕསྡུ་ཐང་ནྫོའི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་བྷཚཐ་མི་

དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་
/བྷ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་སྐྱེཥ་ནའི་

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་གྱི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་
རྒྱར་ནྫོ་བྷ་སྐྱེཥ་ཐགྲའི་པྫོ་བྲང་གི་ཤུར་ཟདི་ཚུ་

ཡང་ལཱི་བབྷཥ་ཕརྩེ་ཆེ་ལྫོཥ་ཡ་བྷ་ཨིདྷ།

བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) གཞི་ངོ་བྷ། (ཁ)

བྷ་ཕསྐུར་ཐང་ལུདྷ།

(ཐཔེ) ཕར་ཡིག་སུབྷ་རྟགཥ་ཟདི་རིག་གདྷཥ་ཀྱི་བྷ་

(མིང) (ཆོཥ)

ཀྱིཥ་ཙྫོཡ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི།

(མིང) (རྫོང) ཐགག་སྒྲ། (ཁ) བྷ་བྷཏྫོང་།

བྷ་ཕསྐུར་ཡང་བྷྫོཥ།

བྷ་ཕསྒྲུཕཥ། བྷ་ཞ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་

/བྷ་ཀུཥར་ཡང་བྷྫོཥ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་བྷ་ཕསྐུར་ཕཡ་ཡང་གིཥ་ཐང་ཟཐྫོཐ་

ཀྱིཥ་བྷ་སཕ་རཥ་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ཐགོ།
/བྷ/ ༥.

/བྷ་ཀུཥར་ཐང་ལུདྷ/

གཝདྷ་གྱིཥ་ཕསྐུར་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་གིཥ་སེབྷཥ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
/བྷ/ ༤.

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་བྷ་ག་

དྷཱའི་རྒྱརནྫོ་གཟུགཥ་ཅདྷ་སྙིང་ནྫོའི་སཥ། ཥངཥ་

ཧའི། (ཁ) སྐྱེ་ཕའི་བྷ་ཐང་། གཥྫོ་ཕའི་བྷ། (ཐཔེ)
/བྷ/ ༣.

/བྷ་ཀེ་སྒྲ/

ཕསྐྱེཐ་ནི།

(མིང) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་དྲག་ལྫོཥ། (ཁ)

བྷ་ཁ།
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/བྷ་ཁ/

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་ཡཕ་ཀྱི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་
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ཀྱི་གྲོང་ཁྱེཡ་ཅིག (ཁ) ཐབྱིསི་རབྷ་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་བྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) (ཁ)

ཟཁྲུངཥ་ཥ་ཨིདྷབྷ་ཐ། ཐབྱིསི་རབྷ་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་

བྷ་ཐགཟཛྷ།

སྫོར་ ཐང་ན་སྟྫོདྷ་མི་ སྟྫོདྷ་ན་བྷ་སཐ་བྷཐ་ཀྱི་

བྷ་གྲུཕ་ནའི་རྟགཥ་ཕཀོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁ་ཐུག་རཥ་གདྷཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག་སྦེ་ཕརྩི་

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ན། (ཁ)

སྫོར་འྫོཐ།
/བྷ་ཁ/

བྷ་ཁྱིབྷ།

ཐགཟཛྷ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

(མིང) (རྫོང) ཡང་ཧ་རྟག་ཡ་

བྷ་ཐགོདྷ།

སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཐང་ཧང་རྒཥ་བྷ་ཁྱིབྷ་
དྷང་འྫོཐ།

/བྷ་ཆིབྷ/ ༢.

བྷ་བྷཁར།

བྷ་བྷགར།

/བྷ་གི/ (མིང)

བྷ་བྷགོདྷ་ལྕབྷ་དྲར།

མེཐན། (ཁ)

(ཆོཥ)

ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་མི་ཟྫོང་།
བྷ་རྒདྷ།

/བྷ་རྒེཥདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཧའི། (ཁ) བྷ་རྒདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་

(རྫོང) གུཥ་ཝཕཥ་

ཅཐ། (ཐཔེ) ཡང་གི་བྷ་རྒདྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ག་དེ་
དྲག་དྲག་ཞུ་ཐགོ།

(ཐཔེ) བྷ་གུཥ་ནའི་མི་ལཱི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་བྷ་ཕལཐ།

བྷ་གྲུཕ་ནའི་གཎདྷ་ཚིགཥ།

/བྷ་རྒོཥདྷ་ཅབྷ་གྲེ/ (མིང)

ཆོཥ་སྐྱོང་བྷ་བྷགོདྷ་ལྕབྷ་དྲར་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་

(ཆོཥ) གལབྷ་གྱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/བྷ་གུཥ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷ་བྷཁར་ཐང་

པྫོ་ལྷ་བྷྫོ་ལྷ་སྤུདྷ་ཆ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་སྲུང་། (ཐཔེ)

(ཁ)

བྷ་གུཥ་ན།

/བྷ་རྒེཥར/ (མིང)

ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང)

ཀྲོ་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷ་བྷཁར་སྤཡ་ནི་
བྷ་གི།

(ཆོཥ) ཐགོདྷ་ན་གི་དྷང་

དྷ་ཕཞུགཥ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁའི་ཟྫོག་ཐང་ཨོར་ཀོ་གི་ལག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ལ་སྫོ་

འྫོཐ།

/བྷ་རྒོཥདྷ/ (མིང)

རཥ་ཐགོདྷ་ན་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) བ་ཆེདྷ་ཟདི་བྷ་ཐགོདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཧའི་གི་ཁྱིབྷ།
/བྷང་ཁེ/

(རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་

(ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་སེབྷཥ་བྷ་

(མིང) (རྫོང་) ཁའི་བྷ་བྷཁར།
/བྷ་ཆིབྷ/ ༡.

/བྷ་རྒཛྷ/ (མིང)

བྷ་རྒྱུཐ།

/བྷ་གྲུཕ་པི་ཏེདྷ་ཚིག/ (མིང)

/བྷ་རྒུཥཐ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) སྟྫོང་ཕྫོགཥ་ཤེཥ་

ཡཕ་ཀྱི་ཆ་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྒྱུཐ།

(ཆོཥ) གཎདྷ་ཚིགཥ་ལཡ་སྣང་གསུབྷ་རཥ་ཕྫོགཥ་

/བྷ་རྒུཥཐ/ ༢. (མིང)

ཆོཥ་བྷ་གྲུཕ་ན་ཤེཥ་ཟཐྫོཐ་ཆོཥ་ཅདྷ་ལཱི་རྟགཥ་

ཕཀོཐ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷ་གྲུཕ་ན། (ཁ) སྒྲ་ཆོཥ་ཅདྷ།

བྷ་སྒོ།

ཟེཡ་མི་ཚུ་བྷ་གྲུཕ་ནའི་གཎདྷ་ཚིགཥ་ཨིདྷ།

སུ་ཅིག་སྦེ་ཐགོ།

/བྷ་རྒོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧ་གི་རིགཥ་རྒྱུཐ།

(ཆོཥ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟཛུར་སྒོ་གམྫོ་

མི་རྟག་སྟེ་མིག་ཤེཥ་ཀྱིཥ་གཟུང་བ་ཡིདྷ་ནའི་ཕྱིཡ།

ཕྫོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷ་སྒོ་ཟདི་སྫོབྷ་

བྷ་གྲུཕ་ནའི་རྟགཥ།

བྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཡང་ཟགྲིགཥ།

/བྷ་གྲུཕ་པི་ཎག/ (མིང)

(ཆོཥ)

979

/བྷ་སྒྲི་ཡང་སྒྲི/ (མིང)

(ཆོཥ)

980
གཝདྷ་མི་ཅིག་གིཥ་བྷ་ཕསྒྲིགཥ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་

ཏེ་ཡཕ་བྱུང་གཉིཥ་ནའི་ཥ་བ་ལཱི་ཞིང་ལཱི་ཕེཕཥ་ནུག

ཕསྒྲིགཥ་ཡང་ཟགྲིགཥ་ཨིདྷ།

ཅིག་རཕ་སྒྲོདྷ་གྱི་རྣབྷ་སྤྲུར་ཨིདྷ།

གྱིཥ་ཟགྲིགཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷ་
བྷ་ཕསྒྲིགཥ་ལྷུདྷ་གྲུཕ།

/བྷ་སྒྲི་ལྷུཥདྷ་གྲུཕ/ (མིང)

(ཐཔེ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཐནར་སྒྲོདྷ་དེ་བྷ་

བྷ་གཅིགན།

(ཆོཥ)

ཐཀཟ་རཥ་ག་དྷཥ་བྷ་ཕཎང་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
གྲུཕ་ཥྫོང་ཕ།
བྷ་ངེཥ་ན།

/བྷ་ངེ་ན/ (མིང)

བྷ་ངེཥ་ནའི་རྟགཥ།

(ཆོཥ) གཎདྷ་གཎདྷ་མེཐ་

/བྷ་ངེ་པི་ཎཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཧའི་གཅིགན། (ཐཔེ) ང་

ཕཅཥ་གཉིཥ་བྷ་གཅིགན་ནའི་སྤུདྷ་ཆ་ཕཟུབྷ་སྦེ་
ཨིདྷ།

བྷ་ཕཅོཥ།

(ཆོཥ) ཐཔེ་

/བྷ་ཅོཥ/ (མིང)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

བྷ་ཆེདྷ།

(ཁ)

/བྷ་ཆེདྷ/ (མིང)

གདུང་། (ཁ)

བྷ་ཐངུར།
/བྷ་རྔུཥ/ (མིང)

བྷ་བྷཆུ།

(ཐཔེ) བྷ་ཐངུར་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཟཆཡ་གཞི་ཕཝག་ནི་

(རྫོང་) ཁ་ལཱི་ནགཥ་ཀོ་

(ཐཔེ) ཁའི་བྷ་བྷཆུ་གུ་ལྫོ་སཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(ཆོཥ) པུཥ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཐང་།

བྷ་ཉེཥ་ཁ་འྫོག

/བྷ་ཉེ་ཁ་འྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཉེཥ་ན་

མེཐ་རཱིང་ཉེཥ་ཅདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་ཕརྩིཥ་ཏེ་རྒྱཕ་རཥ་

ཁ་ལྔ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཁ)

ཁ་གཎང་ནི་ཐང་མི་ཁ་པྫོག་ནི་ཁ་ཟདུ་ནི།ཉེཥ་བ་

(ཐཔེ) ཕག་ཟཙར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷ་ལྔ་ཥ་ལཱི་

པྫོག་ནི་ཚུ།

ཕརཕཥ་ཏེ་ཟཙར་ཐགོ།

/བྷ་ཅིག་རཕ་སྒྲོཥདྷ/ (མིང)

/བྷབྷ་ཆུ/ (མིང)

གཉིཥ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ནགཥ་ཀོ་ཟྫོགབྷ། (ཁ)

རགན་གཉིཥ། དེ་རཥ་ཐཔྱརཛྷ་ཕརྩིཥ་ཏེ་གྱངཥ་

བྷ་ཅིག་རཕ་སྒྲོདྷ།

(ཆོཥ) བབྷ་སྫོབྷ་ཚུ་གི་སྐུ་

ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྷ་ཆེདྷ་ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ལཱི་ཕཝག་ནའི་ཏི་རཱི། (ཁ)

/བྷ་རྔ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕཅོ་ཁ་བྷ་རྐྱཕ་ན་

(ཐཔེ) སྤུངཥ་ཏང་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནྫོའི་པྫོ་བྲང་དྷང་ལཱི་

(ཆོཥ) ཙྫོང་ལཱ་ཐང་ཟཆཡ་གཞི་ཐྫོདྷ་

མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) བྷ་ཟདྲཛྷ། (ཁ)

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཕྲྫོ་བྷ་གཅིགན་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།
/བྷ་ཅིན/ ༢. (མིང)

ན། (ཁ)

བྷ་ལྔ།

/བྷ་ཅིན/ ༡. (མིང)

བྷ་གཎྫོགཥ།

(ཆོཥ)

/བྷ་ཎྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) གྲངཥ་སུ་བྷ་

ཕཙུགཥ་ནི་ཐང་། བྷ་ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཅཟ་

པ་ཐབྷ་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྫོཕབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཅིག

བྷཡ་བྷ་གཎྫོགཥ། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

(ཁ) ཡཕ་བྱུང་ཐང་ནའི་ལྕགཥ་ལཱིག་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ།

ལཱ་ངདྷ་དྷང་ལཱི་ཕཅཟ་བྷཡ་བྷ་གཎྫོགཥ་ནཡ་སྫོཐ་

པ་ཐབྷ་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྩ་ཕའི་བབྷ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་ཞི་

ཐགོ།

བྱེཐ་གཅོཐ་ཀྱི་གཐབྷཥ་ངག་གི་ཕསྟདྷ་ན་ཕཙུགཥ་

980
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བྷ་ཕརྟགཥ་བྷ་ཐཔྱཐ།

/བྷ་ཎག་བྷ་ཅེཥ/ (མིང)

ཤིང་ཟབྲཥ། དྷང་རཥ་རྫོག་བྷ་ཕ་རཱི་རཱི་ཙྫོཥ་གཞི་

(ཆོཥ)

ཕརྟགཥ་ཤིང་བྷ་ཐཔྱཐན། (ཐཔེ) བྷ་ཕརྟགཥ་བྷ་

བྷདྷགནྫོ། ཙྫོཕ་ཐ་ཕྱི་ཁའི་ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡ་སེཡ་སྦེ་

ཐཔྱཐ་ནའི་བྫོ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
བྷ་ཐེབྷ།

/བྷ་ཐེབྷ/ (མིང)

ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་དུ་པ་ར་ཟདི་ཁ་ལཱི་ཞཛྷ་ཐ་

(ཆོཥ) སྒོའི་སྒོདྷ་ཐེ། (ཐཔེ)

ཞིབྷ།

སྒོ་ལཱི་འ་ཐེབྷ་ཐང་བྷ་ཐེབྷ་གཉིཥ།
བྷ་ཏྫོགཥ།

/བྷ་ཏྫོག/ (མིང)

བྷ་བྷཏཟ།

/བྷ་ཏ/ (མིང)

ཟགོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྷ་དེཕ།

(ཆོཥ) དུཥ་ཡུདྷ་བྷ་

(ཐཔེ) རྩིཥ་ཀྱི་བྷ་དེཕ་ཟདི་ཟཙྫོར་བྷ་ཏྫོཕ།

(ཆོཥ) བྷཏཟབྷ་གི་

བྷ་དྲངཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གུ་སྫོ་བྷ་དྲངཥ།

ཕཝག་ཐགོ་བྷདྷྫོཛྷ་མེཐ།

བྷ་དྲྫོཥ་བྷཙྫོ།

(ཆོཥ) བྷ་ཐག་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་། ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན།
བྷ་ཐགན།

/བྷ་ཐགན/ (མིང)

/བྷ་གྲོཥ་ཙྫོ/ (མིང)

ནའི་བྷཙྫོ་བྷ་པབྷ་གཡུ་བྷཙྫོ།
བྷ་ཟདྲཛྷ།

(ཁ)
/བྷ་ཐག་ན/ (མིང)

(རྫོང་) གཝདྷ་ལཱི་སྫོ་བྷ་ཕཀར་

/བྷ་གྲང/ ༢. (མིང)

ཕྲག་ཟདི་པ་ཡ་ཕཝག་བྷ་བྷཏཟ་ཤི་ཀི་ཅིག་འང་

བྷ་ཐག་ན།

(རྫོང་) (ཞེ) བྷ་བྱིདྷ་ནའི་

(ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཇ་བྷ་དྲངཥ་ནཥ།

(རྫོང་) ཏ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྟྫོང་

/བྷ་ཐག/ (མིང)

/བྷ་གྲང/ ༡. (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཁ)

བྷཏཟ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་དྷང་ཚུདྷ།

བྷ་ཐག

(ཆོཥ) མིང་ཏྫོ་ཐང་རྩིཥ་ཟདི་

ཚུ་གཞི་ཕཝག་ཥའི་ཀི་དེཕ། (ཁ)

བྷཏཟབྷ། (ཐཔེ) བྷ་བྷཏཟ་ཐམྱར་ཕ་བྷདྷཡ་རཥ་འ་
/བྷ་ཏ/ (མིང)

/བྷ་དེཕ/ (མིང)

/བྷ་སྒྲཛྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྫོཐ་ལཱི་འྫོཐ་

(རྫོང) བྷ་གཅིགན་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་ལཱི་མི་རིགཥ་བྷ་

(ཆོཥ) ཧིང་ཥང་ཥ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
བྷ་ནིང༌།

/བྷ་ནིང/ ༡. (མིང)

/བྷ་ནིང/ ༢. (མིང)

(རྫོང) བྷ་ཐག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) མི་པྫོ་མིདྷ་བྷྫོ་མིདྷ།

(ཆོཥ) སྒྲ་གཐངཥ་ཕཡ་དྷ་སྐོབྷ་

ཕྱི་བྷ་ཐགན་ཆུ་གིཥ་ཕལར། །དྷང་བྷ་ཐགན་གཎབྷ་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) མིང་གཞི་གི་ཡི་གུ་ ཁ་

བྷ་ཐཐ་ན།

རྗེཥ་ཟཇུག་དྷ་ཡ་ར་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

ཆ་ཏ་པ་ཙ ལྔ་ཐང་། སྔོདྷ་ཟཇུག་ག་ཐ་གཉིཥ།

གྱིཥ་ཕལར།།

/བྷ་དེཐ་ན/ (མིང་)

བྷ་ཎི།

(ཆོཥ) བྷྫོཥ་ན་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

/བྷ་དུ་པ་ར/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་

གཟིགཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཡི་གུ་དྲུག་བྷ།ཨོཾ་བྷ་ཎི་

ལཱི་བྷ་ཐཐ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཕདེ་ཕ་མི་ཏྫོཕ།
བྷ་དུ་པ་ར།

/བྷ་རྣི/ (མིང)

ནདྨེ་ཧཱུཾ། (ཁ)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་སར་

(ཐཔེ) མི་རྒདྷ་གཝྫོདྷ་ཕཡ་གསུབྷ་ག་ཡ་གིཥ་བྷ་ཎི་

ཁ་སདྷབྷ་ཅུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་
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ཕགྱང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།
བྷ་ཎི་ཟཁོཡ་རྫོ།

/བྷ་ནི་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང)

ཟཁོཡ་ཥག་ནི་འྫོཐ།

(ཆོཥ) ཡི་གེ་

བྷ་ཎིའི་རྫོ་ཕུང༌།

དྲུག་བྷའི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཕསྒྲིར་ཕསྒྲིར་ཕའི་དུང་

བྷ་ན།

ཟཁོཡ་རག་ཟཁོཡ་ཚུ། (ཐཔེ) བྷ་ཎི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཟགྱིཡ་

བྷ་ཎི་དུང་ཟཁོཡ།

སྤུངཥ་ཕཝག་ཕཝགན། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་ཁག་ཚུ་དྷ་

བྷ་ཎིའི་རྫོ་ཕུང་ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་འང་བྷཇར་ནི་ཟདུག

(རྫོང་) དྷང་

/བྷ་ནི་ཆུ་ཁོཡ/ ༡. (མིང)

བྷ་ན།

དྷ་བྷ་ཎིའི་གཟུངཥ་ཕཙུགཥ། ཕྱི་རཥ་ཞངཥ་ཐང་

ཟདུག

འྫོཐ་མི་ཅིག། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཥ་གདྷཥ་ཁག་རཥ་

/བྷ་ན/ ༢. (མིང)

པཡ་བྷ་ཎི་ཆུ་ཟཁོཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(རྫོང་) དྷང་ཀོ་དྷ་བྷ་ཎི་

བྷ་ན་ཡ།

/བྷ་ན་ཡ/ (མིང)

བྷ་ཐཔེ།

/བྷ་པེ/ (མིང)

(རྫོང) རྩ་ཕ་ཡ། (ཐཔེ) པ་བྷ་

གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་བྷ་ན་ཡ་བུ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨིདྷ།

ཞངཥ་ཐང་ལྕགཥ་གལྫོག་ཚུ་གིཥ་སྤུཡ། དེ་ཁ་ལཱི་

རཉྫའི་ཡི་གུ་གིཥ་སྦེ་བྷ་ཎི་བྲིཥ་ཏེ། མི་གིཥ་ཟགྱིཡ་

(རྫོང) གཞིཡ་ཕཝག་ཥ་གི་

ཐཔེ། (ཁ) ཕཀཟ་ཟགྱུཡ་གྱི་བྷ་ཐཔེ། ཕསྟདྷ་ཟགྱུཡ་

ནི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གྱི་བྷ་ཐཔེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གསུང་ཟབུབྷ་གྱི་བྷ་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཅིག་གིཥ་བྷ་ཎི་དུང་ཟཁོཡ་ཟགྱིཡ་

/བྷ་ནི་རླུང་ཁོཡ/ (མིང)

(རྫོང) བྷ་གཞི། (ཐཔེ) གསིག་ན་ལྷ་

གིཥ་ཕསིགཥ་རཱིང་བྷ་ན་ཡང་གིཥ་གསིག་ཐགོ།

གྱངཥ་ཁ་དུང་ཕྱུཡ་ཕསྒྲིར་ཏེ་ཕཙུགཥ། ཕྱི་རཥ་

བྷ་ཎི་རླུང་ཟཁོཡ།

(ཆོཥ) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་གོ་རིབྷ་

གཥར་བྱེཐ་ བྷ་ན་དྷ་ལཱི་མིང་ཚིག་ས་རབྷ་ཅིག་

དྷ་ལཱི་སྦེ་བྷ་ཎི་བྲིཥ་ཏེ། ཆུ་གིཥ་ཟགྱིཡ་ནི་སྦེ་ཕཞྫོ་

དེཥ།

/བྷ་ན/ ༡. (མིང)

སྦེ་ཀ་རྟགཥ་ཕསྒྲིགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་བྷ་སྡེ། (ཐཔེ)

ལྕགཥ་གལྫོག་ཚུ་གིཥ་སྤུཡ། དེ་ཁ་ལཱི་རཉྫའི་ཡི་གུ་

/བྷ་ནི་དུང་ཁོཡ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) རྫོ་ལུཕ་ཐང་ཆུ་རིར་

རྫོ་ཚུ་བྷགུ་ལཱི་བྷ་ཎི་ཕརྐོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ཏྫོགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ།
བྷ་ཎི་ཆུ་ཟཁོཡ།

/བྷ་ནི་རྫོ་ཕུ/ (མིང)

ཐཔེ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
བྷ་སྤུདྷ།

(རྫོང་) རླུང་

/བྷ་པུདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཧའི་གི་སྤུདྷ་ཆ།

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་བྷ་སྤུདྷ་པྫོགན་ཨིདྷ་བྷཥ།

གིཥ་ཟགྱིཡ་ནིའི་བྷ་ཎི་ཟཁོཡ་རྫོ། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་

/བྷ་པུདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཏགཥ་ཀྱི་ཧབྷ་ཐང་། དེ་དྷ་

ཁང་ཟདི་ཚུ་གི་སྒོ་ཁཡ་བྷ་ཎི་རླུང་ཟཁོཡ་བྷཏྫོང་ནི་

རཥ་པཀྵ་ཚུཡ་ཕཙུགཥ་ནི་གི་སྐུཐན། (ཐཔེ) ཏགཥ་

བྷ་ཎི་རག་ཟཁོཡ།

ནི་མི་ཟྫོང་།

འྫོཐ།

/བྷ་ནི་རག་ཁོཡ/ (མིང)

ཟཏག་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཏགཥ་ཀྱི་བྷ་སྤུདྷ་ཐཀྲོགཥ་

(རྫོང་) བྷ་ཎི་

ཕསྒྲིར་ཞིདྷབྷ་རཥ་རག་ན་གིཥ་ཟགྱིཡ་ནི་སྦེ་ཕཞྫོ་

བྷ་ཕྱི།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་གིཥ་བྷ་ཎི་རག་

/བྷ་ཕྱི/ (མིང)

(རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་བྷ་ཏར་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་དུཥ་ཙྫོཐ་བྷ་ཕྱི་ན་ཟགྱོ་
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ཐགོ།

བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ལུདྷ་ན། (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོགཥ་གྱིཥ་བྷ་

བྷ་བུ།

བྷ་བུ་ཐགྲ་གྲོགཥ།

བྱིདྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཡང་གིཥ་ཧཡཛྷ་རྐུ་ནི་ཐང་། ཟཕྲྫོག་
/བྷ་བུ་བྷ་བུ་སྒྲ་གྲོ/ ༡. (མིང)

ནི། བྷགུ་སྐོཡ་གྱི་སྒོ་རཥ་སྦེ་སག་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང)

ཧའི་ཐང་བུ། (ཁ) བྷ་བུ་གཉིཥ། བྷ་བུ་གི་ཏ་ཐབྷ་

(ཁ)

(ཐཔེ) བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ལུདྷ་ན་ཟདི་སྡིག་ན་སྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཚིག (ཐཔེ) བྷ་བུ་ཁ་ཟབར་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཟདི་
ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

/བྷ་བུ་སྒྲ་གྲོག/ ༢. (མིང)

བྷ་བྱུང༌།
ཨིདྷ།

/བྷ་བྱུང/ ༢. (མིང)

རཥ་ཕརྩི་ཏངཥ། (ཁ) བྷ་ཕརྩི་ཏངཥ། ཤིང་གི་བྷ་

བྱུང་བྷཥ།

མེའི་བྷ་ཤིང་།

བྷ་བྷྫོ།

བུ་ཕརྩི་ཏངཥ། ཤིང་གི་བུ་མེ། མེའི་བུ་ཥ། ཥའི་

སྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཎཕ་ཐ་བྷ་བྷྫོ་གིཥ་གདྷྫོཐ་སྦེ་

ཐགྲ་ཕརྩི་ཏངཥ། ཤིང་གི་ཐགྲ་ལྕགཥ། ལྕགཥ་ཀྱི་

ཏྫོདྷ་དེཥ།

ཐགྲ་མེ། མེའི་ཐགྲ་ཆུ། ཆུའི་ཐགྲ་ཥ། ཥའི་ཐགྲ་
ཤིང་།

བྷ་རྨྫོཥ་ནའི་རྫོ་ཎྫོག

/བྷ་ཐབྷྫོཥ་ནའི་རྫོ་ཎྫོ/ (མིང)

བྷ་སཐ།

(རྫོང) ཧའི་ཐང་བུབྷྫོ་གཉིཥ་

(ཆོཥ)

མི་གིཥ་བྷ་ཕཎཕ་ནཡ་སྐྱེ་ཕའི་རྫོ་ཏྫོག

གྲོགཥ་ཕརྩི་ཏངཥ། ཤིང་གི་གྲོགཥ་ཥ། ཥའི་

གྲོགཥ་ཆུ། ཆུའི་གྲོགཥ་མེ། མེའི་གྲོགཥ་ལྕགཥ།

/བྷ་རྨེ/ (མིང)

ཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ)

ལྕགཥ་ཀྱི་གྲོགཥ་ཤིང༌།

(ཐཔེ) ཁྱེཐ་བྷ་སཐ་གཉིཥ་ག་རཥ་ཟྫོང་ཡི།

(རྫོང)

བྷ་སྨིདྷ།

(གཥཡ) ཧའི་ཐང་ཧ་ལཱིའི་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་

/བྷ་ཐམིདྷ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཤིང་ཟབྲཥ་བྷ་

ཙྫོན། (ཁ) ཤིང་ཟབྲཥ་བྷ་སྨིདྷ་ན་ཐང་། དྷ་ཙྫོཐ་བྷ་

ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་གི་ཏཕཥ་རབྷ། (ཐཔེ) ཧ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་བྷ་

སྨིདྷ་ན།

བུ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྟྫོདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/བྷ་བྱིདྷ་ལུདྷ/

(ཆོཥ) ཡི་ཐགཥ་རིགཥ་ཐབྷདྷ་

/བྷ་བྷྫོ/ (མིང)

དྲགཥ་མི་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདི་ཚུ་ཞ་ཞིདྷབྷ་དྷ་སྦེ་

བུ་ལྕགཥ། ལྕགཥ་ཀྱི་བུ་ཆུ། ཆུའི་བུ་ཤིང༌།

བྷ་བྱིདྷ་ལུདྷ།

(རྫོང) ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་རཱིང་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྷ་

ཆུ། ཆུའི་བྷ་ལྕགཥ། ལྕགཥ་ཀྱི་བྷ་ཥ། ཥའི་བྷ་མེ།

/བྷ་བུའི་ཕྲྫོཐ་ཏེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་བྷ་

ཏྫོདྷབྷ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་རཥ་བྷ་བྱུང་ནའི་བྷཁཥ་ན་ཅིག་

(ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷ་རཥ་

ཥ་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁབྷཥ་བྷཐུདྷ་མི་བྷཐུདྷ་གྱི་སྐོཡ་

བྷ་བུའི་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ།

/བྷ་བྱུང/ ༡. (མིང)

/བྷ་ཐམིདྷ/ ༢. (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་

(ཆོཥ) རྫོ་དྷ་བྷ་ཁུགན། (ཁ)

(ཐཔེ) རྫོ་དྷ་བྷ་སྨིདྷ་ནའི་བུབྷ་ལཱི་ཟཐྫོཐ་ན་སྫོཐ་ནི་

ལུདྷ་ན་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བྷ་བྱིདྷ་

ཟདི་ལབྷཥ་རཥ་ཟགར་ཕ་ཨིདྷ།

ལུདྷ་གྱི་པབྷ་ན།

བྷ་རྩ།
983

/བྷ་མ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོང་ལཱ་ཟཏཕ་ནི་ར་
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ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ་སྫོབྷ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ནིའི་

(ཁ) ལྫོ་བྷ་ཞུ། ལ་བྷ་ཞུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཡང་ལཱི་བྷ་རྩ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་སྫོབྷ་ཟགོ་ཕརྩབྷ་

ཞ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་བྷ་ཐངུར། (ཁ)

ཕཞེཥ་སྒོ་གཅིག་བྷ་ཞུ་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་ཡ་གཅིག་

ནི་མི་ཟྫོང་།

/བྷ་ཞུ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) (ཞེ) བྷ་ལུདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

བྷ་ཙང།

བྷ་ཙང་ཕ་མེཐ་ན།
/བྷ་ཙང་/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) གོང་བྷ་གིཥ་གཥྫོར་ཡཥ་གདྷང་རཱིང་ཁོ་གིཥ་

བྷ་ཞུ་ཕཡ་ལཱིཥ་ཥྫོང་ནུག

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་བྷ་རང་ནའི་ཐྫོདྷ།

/བྷ་ཞུ/ ༣. (ཟཐཥ/སྐུར)

(ཁ) ཏི་རཱི་བྷ་ཙང། མི་བྷ་ཙང་། (ཐཔེ) རྒྱདྷ་ཆ་གོང་

(ཞེ) བྷ་སཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བ་བྷ་ལཱི་བྷ་ཞུ།

ཕསྒྲིགཥ་ཙཡཛྷ་ཐ་ཏི་རཱི་གྱངཥ་ཁ་བྷ་ཙང་བྷཥ།
/བྷ་ཙང་ཕ་མེཐ་ན/ ༢. (མིང)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་བྷ་ཞུ།

(ཆོཥ) ག་ཡ་ཙང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐནྫོདྷ་ལཱི་བྷ་ཞུ། པབྷ་ལཱི་བྷ་ཞུ་ཥྫོགཥ། (ཐཔེ) བྷདྷྫོ་

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ནའི་བྱེ་བྲག་ཚུ་བྷ་ཙང་ཕ་མེཐ་ན་ཙང་སྟེ་

འྫོཐ།

བྷ་ཙངབྷ།

/བྷ་ཙངབྷ/

ཙཐ་དྲདྷ་ཙཐ་ག་ཡ་བ་བྷ་ལཱི་བྷ་ཞུ།
བྷ་གཞི།

(མིང) (རྫོང) བྷ་རང་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཡ། (ཁ) བྷ་གཞི་ཁྱོཐ་ཡང་ཕལ། བྷ་གཞི་ང་གིཥ་

(ཁ)

ཤེཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་བྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཥཡ་ལཱི་རཥ་གའྫོགན་བྷ་ཙངབྷ་

གཞི་ང་གིཥ་སྔོདྷ་བྷ་རཥ་ཤེཥ།

རཥ་ལཱ་ཙཡ་བྷ་ཚུགཥ།
བྷ་ཙཐ།

/བྷ་ཚེ/ (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཁ)

བྷ་ཞཐ།

(རྫོང) བྷ་ཐྫོ་ཕཡ་ཟེཡ་ཕའི་

/བྷ་ཙཕ/ (མིང)

/བྷ་ཟེ/ ༢. (མིང)

བྷ་ཟྫོངཥ།

(ཆོཥ) ཧའི་གི་ཙཕ། (ཐཔེ) ཧའི་

/བྷ་ཙྫོན/ (མིང)

/བྷ་ཟྫོང/ (མིང)

(རྫོང) དུཥ་གསུབྷ་རཥ་

ཤུར་བྷཡ་ཟྫོང་ནིའི་དུཥ། (ཁ)

(ཐཔེ) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་མི་ཡཕཥ་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐ་ལྫོ་

(རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཐང་

རཥ་ཡ་སྔཡ་སྫོར་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་ཚུ་ཞ་ཕཏུཕ་བྷ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

བྷ་ཟྫོངཥ་སྔོདྷ་བྷཏྫོང་།

(ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་བྷ་ཙྫོན་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷ་ཞུ།

(རྫོང) བྷ་རྫོགཥ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཏི་རཱི་ཞཐ་ཡ་བྷ་ཞཐ་ན་འྫོཐ།

མེཐ་ནའི་ཤུར་ཧ་ཞེབྷྫོ་གིཥ་བྷ་ཙཕ་ཟཕཐ་དེ་འྫོཐ།
བྷ་ཙྫོན།

(ཆོཥ) བྷ་ཙཐ་ཐང་ཟདྲ།

/བྷ་ཟེ/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) ཤིང་བྷ་ཞཐ་རྫོ་འང་སྤྫོག་ཐ་ནུག

(ཐཔེ) ང་བྷ་ཙཐ་ཁོ་འང་ཥྫོང་ཡི།

བྷ་ཙཕ།

(ཆོཥ) ངོ་བྷ་ཡ་ཐང་། རྩ་ཕ་

/བྷ་གཞི/ (མིང)

/བྷ་ཟྫོང་བྷངོདྷ་ཏྫོང/ (མིང)

བྷ་ཟྫོངཥ་སྔོདྷ་གཟིགཥ་ཐང་ཟདྲ།

/བྷ་ཞུ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ/སྐུར)

བྷ་ཟྫོངཥ་སྔོདྷ་གཟིགཥ།

(རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཅུཐ་ལཱི་བྷ་ཟགྱུཡ་ཕཡ་སྫོཐ་ནི།
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(ཆོཥ)
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/བྷ་ཟྫོང་བྷངོདྷ་ཏྫོང/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) ཤུར་རཥ་ག་དེ་

(ཐཔེ) བྷ་ཡུབྷ་ཧ་ཞེ་ནཐ་བྷ་ཕདེ་ཆེདྷ།

སྦེ་ཟྫོང་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ག་ཡ་ཧེ་བྷ་རཥ་ཡ་ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

བྷ་ཡངཥ།

བྫོདྷ་ཡི།

(ཐཔེ) ཁོང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕལ་སྟེ་ང་ཡིཐ་ཡངཥ།

(ཐཔེ) བྷ་ཟྫོངཥ་སྔོདྷ་གཟིགཥ་ཅདྷ་གྱི་རྒྱར་ནྫོ་ཅིག་

བྷ་ཟྫོངཥ་ལཱིང་ཕསྟདྷ།

/བྷ་ཟྫོང་ལཱིང་ཏེདྷ/ (མིང)

བྷ་གང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

(ཆོཥ)

/བྷ་ཡང/ ༢. (བ)

ཤུར་རཥ་ག་དེ་སྦེ་ཟགྱོ་ཟྫོང་ག་ཐང་ཟབྱུང་ཟྫོང་གའི་

/བྷ་འ/ (མིང)

ཡངཥ་ནཥ།
བྷ་ཡཕཥ།

བྷ་རི་མུ་རི།

/བྷ་ཡེར/ (མིང)

ཞ་དེཥ།

(རྫོང) འར་བྷ་ཟགྱོ་ཕའི་

བྷ་རིག་ན།

ཐྫོདྷ། (ཁ) རི་བྷྫོ་བྷ་འར། དྲེག་ན་བྷ་འར། (ཐཔེ)

/བྷ་རི་མུ་རི/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཚིག་གཥར་

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ན་བྫོ་གོ་ཅིག་བྷ་གོ་ཅིག་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་

གོ་ར་ཟདི་ག་དེབྷ་ཅིག་ཡ་ཟཁྱུ་རཱིང་དྲེག་ན་ཚུ་བྷ་

ཅིག (ཁ)

འར་ཕཥ།

/བྷ་ཡིག/ (མིང)

(རྫོང) ལྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་རྫོག་བྷ་བྷ་རི་མུ་རི་སྦེ་རྨུཡ་ཏེ་

(ཆོཥ) ཧ་ན་གིཥ་ཧའི་ཐང་ཁ་ཟབར་

བྷ་ཡིག

/བྷཡ་མུཡ/ (ཁྱཐ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྨུཡ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྟེདྷ་མི་ཧབྷ་ཅུབྷ།
བྷ་འར།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལུགཥ་ལྫོབྷ་

(ཐཔེ) མི་བྷ་ཡཕཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་ཟཛུར་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྷ་འ།
/བྷ་འ/ (མིང)

/བྷ་ཡཕ/

མེཐན། (ཁ)

(རྫོང) བྷ་ཟཕཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) བྷ་ཕརྙ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

བྷ་འཡ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) བྷ་ལྫོང་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཆུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕཞཟ་ཙང་ག་ཡ་མི་

(ཐཔེ) བྷངོདྷ་ཤེཥ་མེཐ་ནཡ་བྷ་ཟྫོངཥ་ལཱིང་ཕསྟདྷ་

བྷ་འ།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཐྫོཐ་ན་

(ཁ)

སྐོཡ་རཥ་ཧེ་བྷ་རཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)
གསུངཥ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/བྷ་ཡང/ ༡. (བ)

(ཐཔེ) ཁ་བྷ་རི་མུ་རི་ཕཎང་བྷ་སྫོཐ་ན་ཚུཡ་གོཛྷ་སྦེ་

སཕ་མི།

(རྫོང) ཏྫོ་དེཕ་ཐང་། ཁྲབྷྫོ། ཥ་

ཁྲབྷ།ཉིདྷ་དེཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་མིང༌། (ཁ)

/བྷ་རིག་ན/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) བྷ་ཤེཥ་ན། (ཁ)

(ཐཔེ) ཥ་ཁྲབྷ་གྱི་བྷ་ཡིག་དྷ་ཡ་དེ་སྦེ་ཚུཐ་ཥྫོང་ནུག

/བྷ་རིག་ན/ ༣. (མིང)

(ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་

རྒནྫོ་གི་བྷ་ཡིག ཥ་ཁྲབྷ་གྱི་བྷ་ཡིག་ར་ཥྫོགཥ་ན།
བྷ་ཡུབྷ།

/བྷ་ཡུབྷ/ (མིང)

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཐང་ན། (ཐཔེ) རྒྱུ་བྷ་

(རྫོང) (ཞེ) ཧའི་ལཱི་ཞུ་

རིག་ན་ཐང་རྐྱེདྷ་སྲེཐ་ལུདྷ་གཉིཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཟདི་ང་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ)
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ཕཅཥ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷ་ཟཁྱབྷཥ་ཨིདྷ།
བྷ་རཱིང༌།

/བྷ་རཱིང་/ (མིང)

ཆོག་ནའི་ཐྫོདྷ།
བྷ་རཱིངཥ་ན།

(ཐཔེ) ཁའི་བྷ་ཥྫོ་ག་ཡ་ཟབུན་གིཥ་ཞ་ཐ་ནུག

(ཆོཥ) མི་ཕཏུཕ་ན་ཐང་མི་

/བྷ་རཱིང་ན/ (མིང)

བྷ་ཧེ།

/བྷ་ཧེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་གླང་ཐང་ཆ་

ཟདྲ་སུ་ཐང་། གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་སྤུ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

མེཐ་ནའི་ཥ་ཙཐ་ཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག

(ཆོཥ) གདུག་ན་ཅདྷ།

(ཐཔེ) བྷ་ཧེ་གི་ཨོབྷ་ཟདི་ཕཅུཐ་འྫོཐ་ཟེཡ་སཕ་ནི་

(ཁ)

ཟདུག

(ཐཔེ) སྙིགཥ་བྷ་ཕཐྫོའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ཚུ་བྷ་

རཱིངཥ་ན་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷང་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་

བྷ་ལྷི།

བྷ་རག

/བྷ་རག/ (མིང)

ཕརྡུང་ནི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་གི་

བྷ་རང༌།

/བྷ་རང/ (མིང)

ཕཝག་ཐགོན་ཏར་ནུག

(ཆོཥ) རྩ་ཕ་ཐང་འདྷ་རག་

བྷ་ལྷི་ཟདི་སྫོབྷ་ཟདུག
བྷ་ཧཱ་ཙི་དྷ།

(རྫོང་) རངབྷ་སྦེ་མེཐ་ནའི་

ཐྫོདྷ།

/བྷ་ལཱིཥ/ ༢. (མིང)

ནའི་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ཕཥ།
བྷ་ཧཱ་འྫོ་ག

(ཆོཥ) ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་

བྷ་ཧཱ་ཡ་ཚ།
བྷག་ན།

ཡ་བྷ་ལཱིཥ་ན་ཟཕག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

མེཐན། (ཁ)

བྷག་མུག

ལཱིཥ་ན་ཕསྐོཡ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་ག་

བྷ་རྫོདྷ།

/བྷ་ལུ་ན/ (མིང)

/བྷ་རྫོདྷ/ (མིང)

/བྷ་ཥྫོ/ (མིང)

/བྷག་ན/ (མིང)

(ལུགཥ) རྒྱར་ནྫོ་ཆེདྷ་

(ཆོཥ) རྨགན།

/བྷག་མུག/ (མིང)

(རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་

(ཐཔེ) སེབྷཥ་བྷག་མུག་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་སྐཕཥ་

(ཆོཥ) བྷ་ཟཇཟཛྷ།

དྷང་ལཱ་ཐང་ཟཆཡ་གཞི་ལུ་ལ་ཕཀྲབྷ་ནི་མི་ཟྫོང།

(རྫོང་) བྷ་ཡདྷ་ན་ཟེཡ་ཕའི་

བྷག་བྷྫོག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷ་ཙྫོཐ་བྷ་རྫོདྷ་ན་གཉེདྷ་རྐྱཕ་མི་ཆོག
བྷ་ཥྫོ།

/བྷ་ས་ཡ་ཚ/ (མིང)

ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(རྫོང་) ཕཀོ་བྷ་ཕཝག་ན་

ཟེཡ་ཕའི་། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་བྷ་ལཱིཥ་ན་ཏྫོཕ། ཥ་ཆ་བྷ་

བྷ་ལུགཥ་ན།

(ལུགཥ) ཐེག་ན་རིབྷ་

བྷཥ་ལུདྷ་གདྷང་མི་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་བྫོདྷ་ནུག

(རྫོང་) བྷ་ཕཝག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

/བྷ་ལཱིཥ/ (མིང)

/བྷ་ས་འྫོ་ག/ (མིང)

ན་ཐགུའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་ཧཱ་འྫོ་ག་ལཱི་

ག་ཡ་བྷ་ལཱིཥ་ན་ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།
བྷ་ལཱིཥ་ན།

(ལུགཥ) རྒྱ་དྷག་ཆེདྷ་

ནའི་ཆོཥ་ཟགོ་ཐང་ན་ཐཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ཕྫོཐ་ལཱི་དྷང་

ཐཀཟ་ངར་ཏྫོདྷ་ཟདི་ཟདུག
/བྷ་ལཱིཥ/ ༡. (མིང)

/བྷ་ས་ཙི་དྷ/ (མིང)

ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷ་ཧཱ་ཙི་དྷའི་གཡུཥ་ལཱི་ཐབྷ་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་དྷ་ཡ་ཟཐུང་ཆུ་བྷ་རང་ནའི་

བྷ་ལཱིཥ།

(རྫོང) རྫོ་ཐང་ཤི ང་ཟདི་ཚུ་གི་

སྦུག་ལཱི་སྫོག་ཀ་སྟྫོདྷ་ཟདི། ཏངབྷ་ཐང་སིཕ་ཟདི་ཚུ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཐྫོདྷ། (ཁ)

/བྷ་ཧི/ (མིང)

/བྷག་བྷྫོག/ (མིང)

ཥ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

(ཆོཥ) ཁའི་ཟྫོག་ཁ་ཐུག་གི་ཥྫོ།
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(རྫོང) ཁབྷཥ་ཧིང་ཥང་
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(ཐཔེ) ཁབྷཥ་བྷག་བྷྫོག་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་མི་

ཚུགཥ།
བྷང༌།

/བྷང/ (མིང)

ན་ལཱི་ཕག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།
བྷང་ཏྫོཥ།

(ཆོཥ) ལུ་ལ (ཁ)

(ཐཔེ) མི་བྷང་དྷ་ལཱ་བྷང།

བྷང་ཕཀུཡ་རྒྱར་ནྫོ།

/བྷང་ཀུཡ་རྒྱར་ནྫོ/ (མིང)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་གོ་ཏེ་འྫོཐ་ན།
(ཆོཥ) ཧེ་

ནའི་རྒྱརནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) བྷང་ཕཀུཡ་རྒྱར་ནྫོ་གི་རྒྱར་

/བྷང་ཁེར/ (མིང)

ཟདྲ།

བྷང་ཆེ་ཕ།

/བྷང་ཆེ་ཕ/ (མིང)

/བྷང་ཇ/ (མིང)

/བྷང་མི་བྷང/ (མིང)

/བྷང་བྷྫོཥ/ (མིང)

བྷང་ཙཐ།

(རྫོང) ལུ་ལ་འྫོཐ་

(ཆོཥ) བྷང་ལ ྫོཥ་ཀྱིཥ་ཁ་

/བྷང་ཚེ/ (མིང)

(རྫོང) བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཐང་།

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཀྱི་ཙཐ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་བྷང་ཙཐ་ག་
དེ་སྦེ་ཟདུག
བྷང་ཚིག

(རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཐབྷངཥ་

/བྷང་ཉེན/ (མིང)

(ཆོཥ) ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་ཏག་ཕཅཐ་ཅི།

/བྷང་ཚིག/ (མིང)

(ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་

སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཀྱི་ཏཕ་ཙངན། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་བྷང་གཉེཡ་ལུ་ལ་
བྷང་གཉེཡན།

/བྷང་ནྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཀྲོང་གཥཡ་རྫོང་གི་ཆ་

ཟཆབྷ་ན། (ཐཔེ) གསུང་གྲོཥ་ཟདི་བྷང་བྷྫོཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

(ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་བྷང་ཕ་

ཐགོན་འྫོཐ།

བྷང་ནྫོ།

བྷང་བྷྫོཥ།

སྡེ་ཙདྷ་གཉིཥ་ཆཡ་གྱི་མི་གྱངཥ་ཁ་བྷང་ཉུང་ཟདྲདྷ་
/བྷང་ཉེ/ (མིང)

/བྷང་སྡེ/ (མིང)

བྷང་མི་བྷང།

ཐང་ཉུང་ཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

བྷང་གཉེཡ།

བྷང་སྡེ།

ལིའུ་བྷང་མི་བྷང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་བྫོ་

དྲང་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་སྫོབྷ་ཟཏྫོཕ།

ཟདྲ་ཕཞྫོ་ནུག

(རྫོང) དྲག་ཏར་ཕའི་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྫོ་བྷང་མི་བྷང། ཚིག་བྷང་མི་བྷང་།

(རྫོང་) གྱངཥ་ཁ་བྷང་

(ཆོཥ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ལཱི་དྲང་

/བྷང་ཉུང/ (མིང)

/བྷང་དྲག/ (མིང)

བྷང་མི་བྷང༌།

ནིའི་གཥྫོར་ཇ། (ཐཔེ) སྤུངཥ་ཏང་རྫོང་དྷང་བྷང་ཇ་
བྷང་ཉུང༌།

བྷང་དྲགཥ།

(ཐཔེ) མི་བྷང་ནྫོ་མིདྷ་ཟདུག

(ཆོཥ) བྷ་བྷཁར་ཐང་

ལྫོཥ། (ཐཔེ) མི་བྷང་ཆེ་ཕ་ཅིག་རྫོག་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།
བྷང་ཇ།

(ཆོཥ) མི་བྷང་ཁ་

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་བྷང་སྡེ་ཙྫོ་ཕཞིའི་གཡུཥ།

(ཆོཥ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ལཱི་

དྲང་ནིའི་གཥྫོར་ཇ་ཐང་ཕཞེཥ་ཐུག
བྷང་བྷཁར།

/བྷང་ཐུདྷ/ (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་བྷང་དྲགཥ་ན་ཅིདྷ་ཥ་གོ་དྷང་མི་ལྫོང་།

ཕརྒྱུཐ་དེ་ཚུ་ཐ་ལྫོ་མེདྷ་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།
/བྷང་ཀོར/ (མིང)

བྷང་བྷཐུདྷ།
ཟཆབྷ་ན།

བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་མི་ག་ཡ་གིཥ་རྒྱར་ནྫོ་སྦེ་ཕཀར་འྫོཐ་

བྷང་སྐོར།

(ཆོཥ) ཆོཥ་ཐང་གཎབྷ་

/བྷང་ཏྫོཥ/ (མིང)

གཅིག་ཚིག་གཉིཥ་ཚིག་ བྷང་ཚིག་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་
ཏེ་སཕ་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) བྷང་གཉེཡ་

བྷང་ཙྫོགཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷང་གཉེཡན་ཚུ་གིཥ་ཐགེ་ཟདུདྷ་
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/བྷང་ཙྫོག/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་ལུ་ལ་ཅིག་
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ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷང་ཙྫོགཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་

དྷང་གསེཥ་ རྗོཐ་བྱེཐ་དྲུག་ཙདྷ་ལུ་ལ་ཅིག་གི་སྒོ་

བྷང་ཡཕཥ།

ཅིག (ཐཔེ) བྷདྷ་ངག་བྷཚྫོཐ་ཟདི་ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཡང་

ཐང་སྟུདྷ་ཐགོ།

/བྷང་ཡཕ/ (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཁ)

རཥ་ཝར་གཐབྷཥ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་གསུངཥ་འྫོཐ་མི་

(རྫོང) ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་

ཞུ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་མི་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

བྷང་ལཥ
ྫོ །

/བྷང་ལྫོ/ (མིང)

བྷདྷ་ཆཐ།

(རྫོང) བྷང་ཆེ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་བྷདྷ་ཆཐ་ངེ་གི་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཥ་ཆ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཁྱིབྷ་གྱིཥ་

བྷང་སུ།

/བྷང་སུ/ (མིང)

བྷདྷ་ཤེར།

(ཆོཥ) བྷང་ཡཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཡང་བྱུང་གི་ཥ་རཥ་བྱུང་བྱུངན་གི་དྷྫོཡ་བུའི་རིགཥ་
ཅིག

ཟེཡ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་བྷང་སུ་ཅིག་

བྷན་ཡ་ཕ།

སྐབྷ་ཥྫོ་ནུག

/བྷཟབྷ/ (མིང)

/བྷང་ག་རབྷ/ (མིང)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
བྷདྷ་ངག

/མེདྷ་ངག/ (མིང)

ཐང་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་བྷན་ཡ་ཕ་གི་གདྷཥ་ཁྱཐ་ནཡ་
ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ལུགཥ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ན་

བྷཎྜར།

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་ཟདི་ཕུར་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཅིག

ཅིག (ཁ) བ་བྷའི་བྷདྷ་ངགརྩིཥ་ཀྱི་བྷདྷ་ངག གཥང་

/མེདྷ་དྲེར/ ༢. (མིང)

ཕའི་བྷདྷ་ངག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟདི་ཚུ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་

(ལུགཥ) རྒྱུ་གསེཡ་ཐང་ ཐངུར་

ཞངཥ་ ལྟུང་ཟདི་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཐེ་སྒོཡ་སྒོཡ་སྦེ་

བྷདྷ་ངག་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་རྟྫོགཥ་ན་
/མེདྷ་ངག་རྫོཐ/ (མིང)

(ལུགཥ) རིའི་རྒྱར་ནྫོ་རི་

བ་བྷ་ཡི་ཐབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཆོཥ་སྐྱོང་ཟདི་ཚུ་ལཱི་

གི་ཏཕཥ་ཤེཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

བྷདྷ་ངག་བྷཚྫོཐ།

/མེདྷ་དྲེར/ ༡. (མིང)

ཡཕ་ཐང་། གླིང་ཕཞི་གླིང་ཕྲདྷ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ག་ཡ་

(ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་ས་གོ་ནི་

ཏྫོཕ་མི་ཚུགཥ།

(ལུགཥ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

སཥབྷྫོ། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ནཐ་བྷ་ཟདི་ཨོ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་མི་བྷངབྷ་གིཥ་
བྷང་རབྷ།

/མེདྷ་ཋ་ཡ་ཕ/ (མིང)

ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་གཥང་ཡུབྷ་ཞ་སྫོཡ་རྒྱར་ནྫོའི་

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་བྷང་སུ་ཅིག་

ཡ་ཨིང་སྐཐ་སཕ་ཚུགཥ་ནཥ།

(ཆོཥ) མི་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་མེདྷ་ན་

/མེདྷ་ཤེ/ (མིང)

(ཁ) མི་བྷང་སུ་ཅིག་ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷང་སུ་ཅིག་

བྷངབྷ།

(རྫོང) ཟ་ནི་བྷཡ་ལཕ།

(ཁ) དེ་བྷདྷ་ཆཐ། ཁོ་བྷདྷ་ཆཐ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་སྒང་ཎྫོ་

(ཁ)

གང་ཥྫོང་ནུག

/མེདྷ་ཆེ/ (མིང)

ཕཞྫོ་ཟདི་ ཕྱི་ཁ་ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རིཥ་བྷྫོ་

ཐང་ན་ཏྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་གྱི་བྷཎྜར་ཅིག་

(ཆོཥ) དུཥ་

ཟཕག་ལྫོག

ཡཕཥ་ཕཅུ་ཕཞི་ནའི་དྷ་བྫོདྷ་ནའི་ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཀློང་

བྷཎྜར་ཕཞི།

ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་གྱི་
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/མེདྷ་ཌེར་ཕཞི/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱི་
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ཐང་།དྷང་།གཥང་ཕ།དེ་རཥ་དེ་ཁོ་དྷ་ཉིཐ་ཀྱི་བྷཎྜར་

ཀྲིདྷ་གྱིཥ་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ནི་འྫོཐ།

ཕཞི། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་བྷནར་ཕཞིའི་ཕལཐ་ན་

བྷཡ་སྐོགཥ།

གདྷང་དེཥ།

བྷཎྜར་ཕཞི་ཆོག

/མེདྷ་ཌེར་ཕཞི་ཆོག/ (མིང)

ཀོཛྷ། (ཁ)

/བྷཕ་ཎྫོ/ (མིང)

བྷཡ་གྱིཥ་མི་ཟཐུར། །སྡིག་ཅདྷ་ཆོཥ་ཀྱིཥ་ཟཐུར་

(རྫོང) ཕང་ཅུང་ཐང་སྡེཡབྷ་

རཱིང་། །ཆོཥ་དྲེག་ཆོཥ་ཀྱིཥ་མི་ཟཐུར། །

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁཕ་ཎྫོ་ཕཅཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ཟདི་

བྷཡ་ཁུ།

ཚུ་གི་བྷ་ཟྫོག (ཁ) ཕང་ཅུང་བྷཕ་ཎྫོ། སྡེཡབྷ་གི་བྷཕ་

བྷའི་ངར་གཥྫོ།

/བྷའི་ངར་ཥྫོ/ (མིང)

/མཱ་ཁུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་

/མཱ/ ༡. (མིང)

ཚུ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་ལཱི་པེ་ཊོར་བྷཡ་ཁུ་བླུགཥ་
དེཥ།

བྷཡ་ཁུ་བླུགཥ་ཥ།

(ཆོཥ) ར་དྷྫོཡ་ཐང་བྷཏཟ་དྷྫོཡ་

བྷཡ་གཐ།

ཅིག (ཁ)

/བྷཡ་གཐ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཐྫོག་ལྗང་ཁུ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱ་གཡ་གྱི་བྲི་

(ཐཔེ) ཐ་རིཡ་དྷངཥ་ན་ཕ་བྷཡ་ཟདི་ཚུ་གོང་བྷཏྫོ་སུ་

ཏངཥ་དྷ་ལཱི་ བྷརྒཎ་ཟེཡ་འང་བྲི་ནི་འྫོཐ།

ཅིག་འཡ་ཥྫོང་ནུག

བྷཡ་གྱི་ཉིང་ཁུ།

(ཆོཥ) ཁ་འཡ་གྱི་ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་ཁ་

/བྷཡ་གི་ཉི་ཁུ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཡ་ཕཞུ་

ཞིདྷ་དྷ་རྫོག་ཅི་ཡང་ཕམག་ཕམག་ནའི་ཁུ་ཕ།

ཐུག་ལཱི། (ཁ) ཁ་བྷཡ། ཕྫོགཥ་བྷཡ། (ཐཔེ) གླང་

བྷཡ་སྒབྷ།

ཅིག་ཁ་བྷཡ་ཕལ་སྟེ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
/མཱ་ཊི/ (མིང)

(རྫོང) སྣུབྷ་

ཁུ་བླུགཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཡ་ཁུ་བླུགཥ་ཥ་ཟགྱོ་ཐགོ།

གྱི་རིགཥ་ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་ཐ་སེཡནྫོ་ཙ་སུ་འྫོཐ་མི་

བྷཡ་ཀྲིདྷ།

/བྷཡ་ཁུ་བླུ་ཥ/ (མིང)

ཟཁོཡ་གྱི་བྷཡ་ཁུ་བླུགཥ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) བྷཡ་

ཟདི་ཚུ་གི་ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥན་ཐ་ཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཧུབྷ་

/མཱ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) མེ་ཟཕཡ་ཕཏུཕ་ནའི་ཁུ་ཕ་

གི་རིགཥ། (ཁ) ཥ་བྷཡ་ཁུ། པེ་ཊོར་བྷཡ་ཁུ་ཟདི་

ཕག་ལཱ་གདྷང་མིའི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་བྷའི་ངར་གཥྫོ་ཟཏྫོཕ་
བྷཡ།

(རྫོང) ཧུབྷ་གྱི་རིགཥ། (ཁ)

ཎྫོ་བྷཡ་ཁུ་ཅིག་ཉོ་ནི་འྫོཐ་ནའི།

ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐའི་ངར་གཥྫོ། (ཐཔེ) ཞི་གའྫོག་དྷང་ལཱི་
ཨིདྷ།

/མཱ་ཁུ/ ༡. (མིང)

ནཐ་ཀཡ་བྷཡ་ཁུ་ཐང་། སྤང་རྩི་བྷཡ་ཁུ། (ཐཔེ) ཙྫོ་

ཎྫོ། བ་པྫོཡ་བྷཕ་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་པྫོཡ་
བྷཕ་ཎྫོ་དྷ་ལཱི་ཇ་ཟཐུང་ཐྫོ།

(ཆོཥ) བྷཡ་སྤུཡ་ནི་གི་

(ཐཔེ) གྱོང་ནྫོ་སྣུབྷ་གྱིཥ་ཟཐུར་རཱིང་། །བྷ་སྐོགཥ་

(ཆོཥ)

བྷཎྜར་ཕཞི་ཕཀོཐ་ཀྱི་ཆོ་ག།
བྷཕ་ཎྫོ།

/མཱ་ཀོ/ (མིང)

/མཱ་ཟགབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཡ་ཟདེགཥ་

ཥའི་སི་ན། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་དྷ་བྷཡ་སྒབྷ་

(རྫོང) ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་གི་

བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ།

བྷཡ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཡ། (ཁ) བྷཡ་ཀྲིདྷ་ཀྲིདྷ།

བྷཡ་ངོ༌།

བྷཡ་ཀྲིདྷ་ནག་ཅུ། བྷཡ་ཀྲིདྷ་ལྫོག་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) བྷཡ་

/བྷཡ་ངོ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་རཥ་

གདྷབྷ་གང་ཚུདྷ་ཟླཛྷ་བྷཡ་ཟགྲིཕ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཁ)
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ཟླ་ཕ་བྷཡ་ངོ། (ཐཔེ) བྷཡ་ངོ་ཨིདྷ་དྷ་མེདྷ་དྷ་ཟླཛྷ་

ཕསྒང་རཥ་མིའི་གཟི་ཕརྗིཐ་བྷཡ་བྷཥ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་

བྷཡ་ངོའི་ཚེཥ་ཕཅུ།

བྷཡ་གཎྫོཡ།

ལཛྷ་ཐ་ཤེཥ།

/བྷཡ་ངོའི་ཚེ་ཅུ/ (མིང)

ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཡང་

ལཱིགཥ་ཀྱི་ཚེཥ་ཉེཡ་ལྔའི་དུཥ་ཕཞང། (ཐཔེ) བྷཡ་
/མཱ་བྷངཡབྷ/ (མིང)

བྷཆོཐ་ལ་བྷགུ་ལཱི་བྷཡ་གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཕཝག་

(རང) བྷཡ་

ནུག

གཥཡན། (ཐཔེ) བྷཡ་བྷངཡབྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཧ་ལཱི་ལཱི་
བྱིདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
བྷཡ་ཕཅག

/མཱ་ཅཱ/ (མིང)

བྷཡ་ལང༌།

(རྫོང) བྷཡ་པཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

བྷཡ་ཐྫོ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་སཐ་ཁ་

ཟྫོང་དེཥ།
བྷཡ་ན།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་གཡུཥ་ཟདི་ཁ་བྷཡ་ཕཅཡ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་

བྷཡ་ཆང༌།

/མཱ་ཆ/ (མིང)

/མཱ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱ་ཐང་ཟདྲ།
/མཱ་ན་རྫོ་མ་ཆོཥ་ཀི་བྫོ་གྲོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་བབྷ་ནཌྷ་ཆེདྷ་དྷ་ཡྫོ་ན་ཐང་།

(ཆོཥ) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་རྟེདྷ་

རྒྱར་སཥ་མི་ཏྲི་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྩ་ཕའི་བ་བྷ་སྦེ་

ཕསྟེདྷ་ནའི་སྒྲ་སྒྱུཡ་གྱི་བབྷ་ཅིག (ཁ) ཕྫོཐ་ལྷྫོ་བྲག་

བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཆོཥ་སྐྱོང་ཟདི་ཚུ་ལཱི་ཕུར་ནི་གི་ཆང་། (ཁ)

ཕུ་ཆུ་ཁྱེཡ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་དྷང་ལཱི་སྤྱི་རྫོ་ ༡༠༡༢ ཆུ་

ཁྲོ་ཅུང་ཐང་། ཞངཥ་ཅུང་དྷ་ལཱི་ཆང་བླུགཥ། ནཐ་

བྱི་རྫོ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཐང་ན་བ་བྷ་

སྐོཡ་ཟགྱིཡ་ཟདི་འཡ་སྒྲོདྷ་གསུབྷ་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་

ཟབྲྫོག་མི་རཥ་རྫོ་ཙཱའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སངཥ། ཤུར་

རཥ་ཕཞྫོ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་

རཥ་རྒྱ་གཡ་དྷང་རདྷ་གསུབྷ་ཐང་། ཕར་ཡུར་ལཱི་

ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་

རདྷ་ཕཞི་བྫོདྷ་ཏེ། ནཌྷ་ཆེདྷ་ནཱ་ཡྫོ་ན་ཐང་བྷངཟ་

བྷཡ་ཆང་གི་ཕུཐ་གཎྫོཡ་ཏེ་གདྷང་ཡི།
/མཱ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང་) བྷཡ་གྱི་ཐྫོཥ། (ཐཔེ) ཐ་

བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱ་ཆོཥ་ཀྱི་བྫོ་གྲོཥ།

ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བ་བྷ་ཡི་ཐབྷ་

བྷཡ་བྷཥ།

/མཱ་ཐྫོ/ (མིང)

རིཥ་ར་ཁ་རཥ་བྷཡ་གའག་ཚུ་བྷཡ་ཐྫོ་ཟཕག་སྟེ་

ཐུག་ལཱི་ཏག་ཉེ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)
ནཥ།

(ཆོཥ) བྷཡ་ཀོ་ཕའི་དྷང་

ལཱ་ཁ་སྫོཐ་མི་ཚུ་དྷང་བྷཡ་ལང་ལུ་ལ་བྷཏྫོང་ཚུགཥ།

ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་ལཛྷ་ཟདི་བྷཡ་ཕཅག་ཐགོ་ནཥ།
/མཱ་ཅཡ/ (མིང)

/མཱ་ཎང/ (མིང)

ཟདེགཥ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་ཕཝག་ནའི་བྷཡ་ཐྫོ། (ཐཔེ)

(ཁ) ལཛྷ་བྷཡ་ཕཅག གོང་ཙཐ་བྷཡ་ཕཅག (ཐཔེ)

བྷཡ་ཕཅཡ།

(ཆོཥ) བྷཡ་རྐྱངབྷ་

གཅིག་གིཥ་ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥ་ནའི་གཎྫོཡབྷ། (ཐཔེ)

ངོའི་ཚེཥ་ཕཅུ་ལཱི་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།
བྷཡ་བྷངཡབྷ།

/མཱ་ཎྫོཡ/ (མིང)

ཕཐག་མེ་ཏྲི་ཕ་ཥྫོགཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཀྱི་བ་བྷ་ལུ་ལ་ཅིག་

(རྫོང་) བྷཡ་ཟགྲིཕ་ཟགྱོ་

ཕསྟེདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཀྱཻ་རྫོཡ་ཐང༌། གཥང་ཟདུཥ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་བྷཡ་བྷཥ། བྱིདྷ་

ཕག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

རཕཥ་བྷཡ་བྷཥ། (ཐཔེ) ཐཕང་ཙཐ་མེཐ་ནའི་

གཐབྷཥ་ངག་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་ཞུ་འྫོཐ་ནའི་
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ཁཡ་།ཤུར་རཥ་ཕྫོཐ་ལཱི་རྫོག་བྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྷྫོ་

ར་ཡཥ་ན། དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་

ཀ་ཆེདྷ་ཕཞི་ཥྫོགཥ་སྫོཕ་བྷ་ལུ་ལ་སྤེར་གདྷངབྷ་

ཕརྒྱུཐ་ཀུདྷ་གྱི་གཙུག་རྒྱདྷ་ཨིདྷ།

བྲག་གྲོ་ཕྫོ་ལཱིང་གི་ཐགོདྷ་ན་ཕག་ཕཎཕ་སྟེ་ཕཞུགཥ།

གསུབྷ། (ཐཔེ) བྷཡ་མི་དྭགཥ་གསུབྷ་ཟདི་ཐཀཡ་

གཅིག་ཁཡ་ཕཀཟ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ནའི་སྫོར་

བྷཡ་མུཡ།

ཕཙུགཥ་གདྷང་། ཐགོངཥ་རྫོ་ ༨༦ ན་མེ་གླང་རྫོ་

རྒཥ་ཟདི་ཁ་བྷཡ་མུཡ་ཕཎང་དེཥ།

བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱ་ཆོཥ་ཀྱི་རྫོ་གྲོཥ་ཟདི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་
བྷཡ་ནག་ཅུ།

/མཱ་ན་ཅུ/ (མིང)

བྷཡ་མེ།

(རྫོང) བྷཡ་ཕསྣཐ་

བྷཡ་མེ་བྷཚཐ།

འང་ཞུ་ནི་འྫོཐ།

(རྫོང) ལག་རཥ་ཟྫོག་ལཱི་

བྷཡ་ཚེཥ།

བྷཡ་ཟཕཕ།

/མཱ་ཆུ/ (མིང)

ལཡ་ནི་མེཐ།
བྷཡ་ཙྫོདྷ།

(ཆོཥ) ལག་རཥ་ཟྫོག་

(ཆོཥ) གཎྫོཡ་བྷའི་ཐཀཡ་

ཐང་། ཙྫོདྷ་ཐང་བྷཡ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ཙཡ་མི་གཉིཥ་

ཟཕཕ་ནི། གོང་ཙཐ་བྷཡ་ཟཕཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཆཡ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་བྷའི་ཐཀཡ་རྒྱདྷ་དྷང་ལཱི་བྷཡ་

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཅིག་ཉོ་ནི་ཥ་གོང་ཙཐ་བྷཡ་ཟཕཕ་ནི་མིདྷ་

ཙྫོདྷ་བླུགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཟདུག

/མཱ་མི་ཐག་སུབྷ/ (མིང)

/བྷཡ་ཙྫོདྷ/ (མིང)

རྒྱདྷ་གྱི་ཙྫོདྷ་ཁྲའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཡ་དྷང་བླུགཥ་ནི་གི་ཙྫོདྷ་

ལཱི་ཟཕཕ་ནི། (ཁ) ཆུ་བྷཡ་ཟཕཕ་ནི། ཨེ་ཁུ་བྷཡ་

བྷཡ་མི་དྭགཥ་གསུབྷ།

(ཆོཥ) ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་

ཚེཥ། (ཐཔེ) བྷཡ་ཚེཥ་ལཱི་གདྷབྷ་ཁཡ་ཟླཛྷ་སྫོབྷ་སྦེ་

(ཆོཥ) བྷཡ་ཐང་ཕྱུཡ་གོ།

/མཱ་རཕ/ (མིང)

/བྷཡ་ཚེ/ (མིང)

རཥ་གདྷབྷ་གང་ཚུདྷ་གྱི་ཚེཥ་གྲངཥ། (ཁ) ཟླཛྷ་བྷཡ་

(ཐཔེ) ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ག་གདྷཥ་

བྷཡ་ཕྱུཡ།

(ཆོཥ) ཥངཥ་

(ཐཔེ) བྷཡ་མེ་བྷཚཐ་ལཱི་རྣབྷ་ཟདྲེདྷ་གསུབྷ་ན་ཟེཡ་

པཕ་ནི། (ཁ) གོང་ཙཐ་བྷཡ་པཕ། གོ་ཥ་བྷཡ་པཕ།
བྷཡ་པཕ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

/བྷཡ་མེ་བྷཛེ/ (མིང)

རྒྱཥ་ཟྫོཐ་སྲུངཥ། (ཁ)

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་བྷཡ་ནག་ཅུ་གསུབྷ་ཉོ་སྟེ་

/མཱ་པཕ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐཀཡ་མེ། (ཐཔེ) བྷཡ་

ནཡ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཅིག (ཁ)

བྷཡ་པཕ།

/བྷཡ་མེ/ (མིང)

མེ་ཕུར་ནི་ཟདི་ཙྫོགཥ་ཕཥག་ནི་གི་ཏཕཥ་རབྷ་ཁྱཐ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ནག་ཅུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་

ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

(ཆོཥ) བྷ་རི་མུ་རི་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་བྷཡ་མུཡ། ཁ་བྷཡ་མུཡ། (ཐཔེ) རྩ་

ལཱི་ཞིང་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་བ་བྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཡཥ་ནའི་རྩ་ཕའི་བ་བྷ་ཨིདྷ།

/བྷཡ་མུཡ/ (མིང)

བྷཡ་ཤེ།

/བྷཡ་ཤེ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཡ་ཐྫོ། (ཁ) བྷཡ་

སང་ལྔ་ལཱི་བྷཡ་ཤེ་གཅིག་སྦེ་ཕརྩི་ནི་ཐང་། འང་དྷ་

(ཆོཥ)

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ནའི་སྫོར་ཕཙུགཥ་གདྷང་

སང་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་ཕརྩི་ནི་ཅིག་ཁག་སྦེ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་

མི་བབྷ་བྷཡ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་བྫོ་གྲོཥ་ཐང་། རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་

ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧན་ཅིག་གིཥ་བྷཡ་ཤེ་གཅིག་ཕམྫོང་
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ནི་ཟཕག་ནུག
བྷཡ་གཥཡ།

/མཱ་ཥཡ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

བྷར་ཆ།

(ཆོཥ) བྷཡ་བྷངཡབྷ་

ལག་རཥ་ཕཀཕ་ནི་གི་གོ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་མིང།

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་བྷར་ཆ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀཕ་སྟེ་

(མིང) (ཆོཥ) བྷཡ་གཥཡ་

/བྷཡ་ཥན/

ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

བྷར་ཐགོ།

བྷར་གཐདྷ།

(ཐཔེ) བྷཡ་གཥཡན་ཨིདྷ་བྷ་ཅིདྷ་ཉོ་ནི།

བྷཡ་གསུཡ།

/བྷཡ་སུཡ/ (མིང)

/མེར་རྡེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕྱེ་དྷང་བྷཡ་

གཐདྷ་ཚུ་ཕལཕཥ་ཏེ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་ཟཇཟ།

ཕསྫོ་བྷ་ཕསྫོ་ཅིག་ཁཡ་ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ཁཡ་བྷཡ་སུཡ་
གཎང་ནི་ཨིདྷ།

/བྷཡ་གཎ/ (མིང)

བྷར་ཁུག

བྷར་མུར།
བྷཥ།

(ཆོཥ) བྷཡ་གཐ་ཐང་ཟདྲ།

/བྷཡ་གད྄/ (མིང)
/མེར་ཁུ/ (མིང)

བྷཥ་ཁུཡ།

/མེར་ཟགྲོབྷ/ (མིང)

/མེཥ་ཁུཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུབྷ་ཕྱེ་སྦེ་

ཟཏགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྤགཥ་སྦེ་ཕསྣཐ་དེ་བྷཡ་ཁུ་

(རྫོང) བྷར་ཆའི་ལག་

དྷང་ཕསྲེག་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) བྷཥ་ཁུཡ་ལཱི་

ལཱི་ཕཀཕ་ནིའི་ཁེཕཥ། (ཐཔེ) བྷར་ཁེཕཥ་ལུགཥ་
བྷར་སྒྲོབྷ།

(རྫོང) ཚིག་གི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཁ)

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གཎབྷ་དེ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

ན་ཅིདྷ་བྷར་ཁུག་དྷ་ར་རཱི་ཐགཟ།

ལྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ཤིག

/མེཥ/ (མིང)

ཐགཟཛྷ་བྷཥ། ཟཕཐཛྷ་བྷཥ། དྷཛྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ཕ་

(རྫོང) དྷང་དྷ་ཟཛུར་ཏེ་

/མེར་ཁེཕ/ (མིང)

(ཆོཥ) དྷཡ་ནུཡ།

/མེར་མུར/ (མིང)

ཨིདྷ་བྷཥ། སཕ་བྷཥ། ཞཛྷ་བྷཥ། ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

(ཆོཥ) བྷཡ་གཐ་ཐང་ཟདྲ།

ར་ཕཏུཕ་ནའི་བྷར་ཆ། (ཐཔེ) ཡང་རྐྱངབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་
བྷར་ཁེཕཥ།

(ཆོཥ) ར་ཆ་ཐང་། གཐདྷ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷར་

བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་གསུཡ། (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་གདྷབྷ་

བྷརྒཐ།

(རྫོང) ཕྱི་རཱི་རཛྷ་ཐ་འཡ་

(ཁ)

བྷཡ་གཥཡན།

བྷརྒཎ།

/མེར་ཆ/ (མིང)

རླུང་བྷ་བྷཥ་ཁུཡ་ཐང་། སྒོཡ་ཅུ་བྷཥ་ཁུཡ་ཟེཡ་

འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རླུང་བྷ་བྷཥ་ཁུཡ་ཟདི་སྤུངཥ་

(རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ཕཞི་

ཏང་ཁ་རཥ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ།

ཕསྐོཡ་རྐྱཕ། དེ་གི་དྷང་གལབྷ་རཥ་འཡ་ཥྫོཡ་

བྷཥ་ཟཕུར།

གསུབྷ་དེ་ཅིག་གི་ཕརྩི་ལཱི་ས་ཀྲབྷ་རིང་ཐུང་རྫོ་

/མེཥ་ཕུར/ (མིང)

ཡིག་གིཥ་ཟཕུར་ནི།

གཉིཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ། དེ་ཁ་

བྷཥ་ཟཛེགཥ།

ཨེདྷ་ཎ་ཐིང་ཟདི་འྫོཐ་ནའི་ར་ཥ། གམྫོ་ཕྫོ་ཥ་གྱང་

(ཆོཥ) སྔོདྷ་ཟཇུག་བྷ་

/མེཥ་ཟཛེག/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟྫོག་བྷ་

རཥ་གོང་བྷཡ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཟཛེགཥ་ན།

ཥ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཁ)

བྷཧཱ།

(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཅིག་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ང་ལཱི་བྷར་སྒྲོབྷ་ཅིག་

/བྷ་ས/ (མིང)

(ལུགཥ) ཆེདྷ་ནྫོ། (ཁ) བྷ་ཧཱ་འ་དྷ།

བྷ་ཧཱ་འྫོ་ག བྷ་ཧཱ་ནཎྜིཎ། བྷ་ཧཱ་ཀཱ་ར་ཥྫོགཥ།

སྒྲིག་ཐགོ་ནཥ་ཥ།

བྷཧཱ་ཀཱ་ར།
992

/བྷ་ས་ཀ་ར/ (མིང)

(ལུགཥ) དྷག་ནྫོ་ཆེདྷ་
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ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

རཥ་ཁ་གཎང་ནི། (ཐཔེ) མི་ཁ་པྫོག་ན་ཅིདྷ་ཁ་བྷཆུ་

ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་མི་ཟྫོང་།

མི་ཁུངཥ།

(ཐཔེ) བྷ་ཧཱ་ཀཱ་ར་ལཱི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕུར་

བྷཧཱ་ནཎྜི་ཎ།

/བྷ་ས་ནནྜི་ཎ/ (མིང)

དྷགནྫོ་ཕཥག་ཐགོ།

(ལུགཥ) རིག་ནའི་

ཟཕཐ་རཱིང་མི་ཁུངཥ་ཅིག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

བྷཧཱ་ནཎྜི་ཎ་ཡྫོང་ཞྫོབྷ་གྱི་གསུང་ཟབུབྷ།
/མི/ ༡. (མིང)

མི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ།

(ཆོཥ) པཡ་ཕལ་སྟེ་ཁ་སཕ་ཤེཥན་

རྟགཥ་ཁ་གཥར་ཟཁོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ)

ལྡདྷ་ནའི་གང་ཞག་བྷགོ་ཎྫོ་གདྷབྷ་ཕསྟདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་མི་

ཟབྲུག་མི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཟབྲུག་ནའི་མི་ཁུངཥ་ངོ་སྫོཐ་

ཅིག (ཁ)

རག་ཁྱེཡ་ཟཆང་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་བྷདྷྫོ་ནི་ཅིག་ཐགོ།

མི་ཁོབྷ་ན།

(ཆོཥ) ཐགག་སྒྲ། (ཁ) མི་བྷཏྫོང་།

མི་ཐཀཡ་ཞྭ་དྷག

/མི་ཀཡ་ཝ་དྷག/ (མིང)

ཙང་ཕ། ༧. ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷ་བྫོདྷ་ནའི་ཕསྐར་ན། ༨.
རྫོག་ལ་ཟདི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) མི་ཁོབྷ་ན་

(ཆོཥ) མིའི་ཕརཐ་ཐྫོ་གི་རཱི་

ཕརྒྱཐ་རཥ་ཐམྱར་ཕ་ཟདི་སྡུག་ཕསྔར་ཆེ་ལྫོཥ་ཨིདྷ།

ཆོཥ་སྐཐ་དྷ་རཥ་རྐང་གླིང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།
/མི་ཅང/ (མིང)

མི་སྐྱོདྷ།

/བྷ་ཅ/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་གདྷྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་

/མི་ཁ/ (མིང)

མི་ཁྲར།

/མི་ཁྲེ/ (མིང)

མི་གཕ།

/མི་གཕ/

(ཆོཥ) མི་སྫོཐ་ཥའི་ཁང་ན།

(ཆོཥ) མི་ལཱི་པྫོག་ནའི་ཁྲར།

(བ) (རྫོང) མི་ཁྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཏི་རཱི་དེབྷ་ཅིག་གིཥ་ཟདི་མི་གཕ་ཟྫོང་།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གདྷྫོཐ་ན་དེ་ཅིག་གིཥ་ཟདི་ང་ལཱི་མི་སྐྱོདྷ།
མི་ཁ།

/མི་ཆིབྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་མི་ཁྲར་ཟདི་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕཎཕ་ཐགོ།

(ཆོཥ) མི་གདྷགན།

/མི་ཀོདྷ/ (མིང)

མི་ཁྱིབྷ།

(ཐཔེ) མི་ཁྱིབྷ་དྷང་མི་ག་འང་བྷ་སྫོཐ་ནཥ།

(ཆོཥ) མི་རྐྱང་ན། (ཐཔེ) མི་

རྐྱང་རྟ་རྐྱང་ཨིདྷ་ས་རུཥ་ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ།
མི་སྐྱ།

ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

༥. ཡུར་བྷཏཟ་ཟཁོཕ་ཏུ་སྐྱེཥ་ན། ༦. ཐཕང་ནྫོ་བྷ་

ཎྫོ་རཥ་ཕཎྫོག་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རྐང་དུང༌། (ཁ) དེ་ལཱི་
མི་རྐྱང༌།

/མི་ཁོབྷ་ན་རྒྱཥ/

ཕ། ༢. ཡི་དྭགཥ། ༣. དུཐ་ཟགྲོ། ༤.ལྷ་ཚེ་རིང་ནྫོ།

(ཆོཥ) ཉེཥ་

རཱི་མི་ཐཀཡ་ཞྭ་དྷག་གི་ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/མི་ཀང/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐརཛྷ་མེཐ་ན།

ཕསྒྲུཕ་ནི་ལཱི་བྷ་ཁོབྷ་ནའི་སྐྱེཛྷ་ཕརྒྱཐ། ༡. ཐམྱར་

ན་མེཐ་མི་ལཱི་ཁག་ཉེཥ་ཕཀར་ནི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་སྦེ་
མི་རྐང༌།

/མི་ཁོབྷ་ན/ (མིང)

མི་ཁོབྷ་ན་ཕརྒྱཐ།

མི་ཞ། མི་ཟགྱོ། མི་སཕ། མི་དྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།
(ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ཚུ་རྩ་རཥ་མི་ཟཕཐ།

/མི་ཁུང་ངོ་ཀྲོཐ་རག་ཁྱེཡ/

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་གི་མི་སེཡ་ཨིདྷ་དྷ་ངོ་

ཐང་ཚུཡ་ཕལ་སྟེ་ཐྫོདྷ་གོ་ཚུགཥ་ནའི་ཤེཥ་ན་ཐང་

/མི/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) མི་ཟདི་ག་སྟེ་རཥ་

བྱུངབྷ་ཨིདྷ་དྷ་གི་ཟབྱུང་ཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏི་

གདྷཥ་ལྔ་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་བྷཁཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ)
མི།

/མི་ཁུང/ (མིང)

མི་གྲངཥ།

(ཆོཥ) ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱཕ་ཁ་

/བྷ་གྲང/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་གི་གྱངཥ་ཁ།

(ཐཔེ) མི་གྲངཥ་སུབྷ་ཅུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་བྫོདྷ་ནུག
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མི་གྲངཥ་ངོ་གྲངཥ།

/མི་གྲང་ང་གྲང/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་ངོ་

ཧ་ཙི་རུ་ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ་

མི་བྷགོ

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་གྲངཥ་ངོ་གྲངཥ་སྦེ་ཡ་ཟྫོང་ཐགོ།
མི་གླ།

/མི་གླ/

མི་ཟགྱུཡ།

(མིང) (རྫོང) མི་ལཱི་གའྫོག་ཕཀོར་

ཟགྱུཡ།

(ཆོཥ) སྫོ་ཕ་མེཐན་ཐང་།

མི་རྒདྷ།

སེབྷཥ་མི་ལྫོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)
/མི་ཐགེ་ཛྷ/ (མིང)

མི་རྒདྷ་ལྫོཥ།

(ཆོཥ) ཚེ་ཕྱི་བྷ་ཟབྲཥ་

/མི་ཟགདྷ་ལྫོ/ (མིང)

མི་རྒོཐ།

/མི་ཟགོཐ/ (མིང)
/མི་ཐགེ་ཛྷ་ཅུ/

(རྫོང) ཡང་རཥ་རྫོ་

ཎྫོག་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥག་ཟྫོང།

(ཐཔེ) མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་རྩ་རཥ་ཡ་ཟཕཐ་ནི་མི་

མི་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ།

(ཆོཥ) མི་རྒཥན་ཐང་

ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་ན། (ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ལཱི་ཝཕཥ་

བུ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ནི་གི་རྒྱུ། (ཁ)
ཟྫོང་།

/མི་ཟགདྷ/ (མིང)

རྒཥབྷ། (ཐཔེ) བྷ་རྒདྷ་གྱི་ཁ་ལཱི་དྷ་ཐགོ།

(ཐཔེ) མི་ལཥ་ངདྷ་ལཱི་ག་གིཥ་འང་མི་ཐགཟ།

མི་ཐགེ་ཕ།

(ཆོཥ) ཏང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་

/མི་ཟཇུ/ (བ)

(ཐཔེ) མིའི་སྫོཐ་རབྷ་ཟགྱུཡཛྷ་བྷ་གཎྫོགཥ་དུཥ་མི་

གིཥ་ཡ་ཏི་རཱི་ཟབུབྷ་ལྷགན་བྷཥ།
/མི་རྒ/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་གི་བྷགུ་ཎྫོ།

སྫོཐ་ནི། (ཁ) དུཥ་མི་ཟགྱུཡ། ཕཀྱག་མི་ཟགྱུཡ།

ཕའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ལཱ་སྫོབྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་མི་གླ་
མི་ཐགཟ།

/མི་རྒོ/ (མིང)

ལཱིཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ། ༡.

(རྫོང) རི་ཕཞང་ཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

སེབྷཥ་ཅདྷ། གཟུགཥ་མི་ཕཟུབྷ།གཐྫོང་ས་ཅོག་

གཝདྷ་གྱི་སྫོག་གཅཐ་ནི། ༢. ཧཡཛྷ་རྐུ་ནི། ༣.

ཟཏཐན་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་མི་

ཡང་གི་ཧབྷ་སྲུ་མེདྷ་མི་ཐང་ཅིག་ཁཡ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་

རྒོཐ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ལུ་ལ་སཕ་ནི་ཟདུག།

ཟཕཐ་ནི་ཐང་གསུབྷ། ངག་གི་སྒོ་རཥ། ༡. ལྫོཕ་

མི་རྒྱུཐ།

རྐྱཕ་ནི། ༢. ཡྫོགཥ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་མེཐན་

/མི་རྒུཐ/ (མིང)

(རྫོང) མིའི་རིགཥ་རྒྱུཐ།

(ཐཔེ) ཁོང་མི་རྒྱུཐ་ཕཞངབྷ་ཅིག་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ནི། ༣. གཝདྷ་གྱི་རྣབྷ་ཅོ་ཁ་ལཱི་བྷ་སདྷ་ནའི་

མི་ཕརྒྱུཐ།

གཎབྷ་སཕ་ནི། ༤. ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་བྫོ་སཕ་སྫོཐ་

/མི་ཟགུཥ/ (མིང)

གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོང་ནི།

ནི་ཐང་ཕཞི། སེབྷཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ། ༡. གཝདྷ་ལཱི་

མི་ངདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཅ་རག་ཡང་ལཱི་ཐགོ་ནི་གི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

/མི་ངེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་གཅིག་རཥ་

(ཆོཥ) ལཱ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་

ཟཕཐ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་གྱིཥ་གཡུཥ་

ཕཎང་ནི། ༢. གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ནི་གི་བྷདྷྫོ་

ཐཀྲོགཥ། །བ་ངདྷ་གྱིཥ་གཐང་ཐཀྲོགཥ།།

ཕཥབྷ་ཕཎང་ནི། ༣. རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཐང་ཐཀོདྷ་

མི་ངདྷ་ཁ་བྷཐུདྷ།

བྷཆོག་གསུབྷ་མེཐ་ཟེཡ་རྫོག་ལ་སྐྱེཐ་ནི་གསུབྷ།

/མི་ངེདྷ་ཁ་ཐུདྷ/ (བ)

(ཆོཥ) མི་ངདྷ་

ན་ཐང་ངདྷ་ན་ཁ་ཕསྫོབྷཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཁ་

(ཐཔེ) གཝདྷ་བྷ་ཤེཥ་རཱི་མི་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་གི་སྐོཡ་རཥ་

བྷཐུདྷ་ན་ཅིདྷ་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཕུང་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།
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/མི་ངོ/ (མིང)

(ཆོཥ) མིའི་གཐྫོང་། མིའི་ངོ་

ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ཕསཕ་བ། (ཁ)

རྟགཥ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་མི་ངོ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།
མི་ངོ་སྟྫོདྷ།

/མི་ངོ་ཎྫོདྷ/ (བ)

(ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་ཆོཥ་ལཱི་གམྫོ་

(ཆོཥ) མི་ངོ་སྦྲགཥ་ནི།

ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཧ་རྟག་ཡ་མི་ངོ་སྟྫོདྷ་ནིའི་

རྩིཥ་རྐྱཕ་བྷཥ།
མི་ངོ་བྷ།

/མི་ངོ་བྷ/

མི་ཆོཥ་གམང་བྷ་ཕཅུ་དྲུག
མི་ཆོཥ་མང་བྷ་ཅུ་དྲུ (མིང)

(མིང) (ཆོཥ) མི་ཐངོཥ་སུ་ཟེཡ་

གསུབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་སུ་ཕཟུང་ནི།༢.ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་མི་ངོ་བྷ་སྦེ་ཡ་
ཟྫོང་ཡི།

མི་ཅུངབྷ།

/མི་ཅུབྷ/ (མིང)

ཕསྒྲུཕ་ནི།༣.པ་བྷ་ལཱི་དྲིདྷ་རདྷ་ཟཇར་ནི།༤. འྫོདྷ་
ཎདྷ་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཟཕཐ་ནི།༥.ཡང་རཥ་

(རྫོང) རི་སྫོབྷ་ཥཡ་འྫོཐ་

བྷཏྫོ་ཕ་ཐང་རྒདྷ་ནའི་རིགཥ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ས་ཐང་ཆ་ཟདྲ་སུ་ཐང་།

ནི།༦.ཁྱིབྷ་བྷཚེཥ་གཐང་ཡཥ་ཐང་ཡུར་མི་ཚུ་ལཱི་

གཟུགཥ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཁའི་མི་

པདྷ་ཏྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི།༧.བྫོ་ཕྲང་སྟེ་སཕ་ཞིདྷ་དྷ་

ཅུངབྷ་ཟདི་གིཥ་ཤིང་ཆུང་ཀུ་ག་ཡ་ཕཎྫོག་ཐ་ནུག
མི་གཅིག་རྐང་གཅིག

/མི་ཅི་ཀང་ཅི/ (མིང)

སེབྷཥ་ཆུང་ཟཕཐ་སྫོཐ་ནི།༨.གཉེདྷ་ཉེ་དུ་ཐང་གྲོགཥ་

(རྫོང) མི་

བྷཚཟ་ཕཤེཥ་ལཱི་སེབྷཥ་ཕྲང་སྟེ་ཟཕཐ་ནི།༩.འ་

ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་གཅིག་རྐང་

ཡཕཥ་ཀྱི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲངཥ་ནི།༡༠.ཞཥ་དྷྫོཡ་ལཱི་སྫོཐ་

གཅིག་སྦེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཞ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་ཟདུག
མི་ལྕོགཥ།

/མི་ཅོག/ (མིང)

ཤེཥན་ཟཕཐ་ནི།༡༡.ཧེ་བྷ་ཡང་ལཱི་དྲིདྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

(ཆོཥ) ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་

རྩིཥ་ཕཐག་ཕཎང་སྟེ་ཕཞང་རདྷ་ཟཇར་ནི།༡༢.བུ་

ན། (ཐཔེ) པབྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ལཱ་མི་
ལྕོགཥ་ནཥ།
མི་ཆེདྷ།

/མི་ཆེདྷ/ ༡. (མིང)

རྫོདྷ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཕཎཕ་བྲེ་སང་ལཱི་གའྫོ་སྒྱུ་སྤང་

ནི།༡༣.ཕྲག་ཐྫོག་བྷ་ཕསྐྱེཐ་ནཡ་ག་ཡ་ལཱི་ཕྫོགཥ་རིཥ་

(ཆོཥ) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་

མེཐ་ནཡ་སྙོབྷཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ནི།༡༤.ཆ་ཡྫོགཥ་ངདྷ་ནའི་

ཐང་རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་

ཁཡ་བྷ་དྷ་ནཡ་ཡང་ཙྫོཐ་ཡང་གིཥ་ཕཟུང་ནི།༡༥.བྫོ་

ཕའི་མི་སྫོབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ) མི་ཆེདྷ་གྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་

སཕ་ནི་ཁ་ཉུང་སཕ་མི་དེ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་

ཕཅཡཛྷ་ཐ་སྒྲིག་རབྷ་ཐགོ།
/མི་ཆེདྷ/ ༢. (མིང)

ནི།༡༦.ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་བྫོ་ཁོག་འངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

(ཆོཥ) མིའི་དྷ་ཙྫོཐ་ཐང་ཆེ་ཆུང་ཚུ་

ཐང་ཕཞྫོཐ་ཕསདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ) ཐང་

གི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཕའི་སྫོབྷ། (ཐཔེ) མི་ཆེདྷ་གྱིཥ་མི་ཆུང་

ཕུ་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཆོཥ་རྒྱར་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་མི་ཆོཥ་གམང་

དྲང་ནི་མི་ཟྫོང་།
མི་ཆོཥ།

/མི་ཆོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ༡. ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

བྷ་ཕཅུ་དྲུག་ལཱི་གཞི་ཕཟུང་སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག

(ཆོཥ) གཝདྷ་ལཱི་པདྷ་ཕདེ་

མི་བྷཇེཐ།
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/མི་རྗེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་
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ཁབྷཥ། (ཁ) མི་བྷཇེཐ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ།

(ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་གི་ཥ་གདྷཥ་

ཅདྷ་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

མི་རྟག

(ཐཔེ) མི་བྷཇེཐ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་དྷང་ལཱི་སེབྷཥ་

མི་རྗེ།

/མི་ཟཇེ/ (མིང)

གཉིཥ་ཙ་དྲྫོཐ་མི་བྷབྷ།
མི་རྟག་ན།

(ཆོཥ) མིའི་གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་། ཐནྫོདྷ།

/མི་རྗེཐ/ (མིང)

ཕའི་ཆོཥ་ག་ཡ་མི་རྟག་ན་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷཏཟ་གཅིག་
ཏུ་ཕདེདྷ་ནཡ་ཟཛིདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་རཥ་བྷ་

མི་ཕཏུཕ།

འྫོར་ཕཡ་ཕཝག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གཎབྷ་མི་ཕརྗེཐ།

ཕསྲེའི་རིགཥ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་
ཟཁྱུ་ཕཡ་ཞ་མི་ཕཏུཕ།

/མི་ཟཇེཐ་ནའི་གཟུང/ (མིང)

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁ་རཥ་དྷབྷ་འང་ཕརྗེཐ་ནི་མེཐ་ནའི་

མི་སྟེཡ།

ཤེཥ་ཡཕ་ཅིག (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ནའི་ཐབངཥ་

/མི་ཏེ/ ༢. (མིང)

ཅིདྷ་མི་ཕརྗེཐ་ནའི་གཟུངཥ་ཟཏྫོཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕཥ།

མི་སྟྫོང༌།

གཞི་ལུ་ལ་ཡ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནུག

/མི་ཎྫོང/ ༡. (མིང)

/མི་སྙབྷ/ (མིང)

(རྫོང་) སྟྫོང་སང་ས་མི་ཟགྱོ་ཕ།

འང་དྷ་ མེཐ་ནཡ་མི་ཟགྱོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

(ཆོཥ)

བྷཡ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཡུདྷ་རིངབྷ་སྦེ་གདྷཥ་ན།
མི་བྷབྷ།

(རྫོང་) མི་ཕཅུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཧ་ན་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་མི་སྟེཡ་

(རྫོང)

(ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་མི་བྷཥ་གོང་ཟཕེར་གྱི་ཟཆཡ་

/མི་བྷ་ཡུདྷ་སྣེ/ (མིང)

(རྫོང) མི་བྱིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཟཕཐ་མི་སྟེཡ། ལྫོ་ཞ་མི་སྟེཡ། གོ་གྱོདྷ་མི་སྟེཡ།

བྷཡ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་གོང་རཥ་གོང་དུ་ཟཕེར་ཕ། (ཁ)

མི་བྷཥ་ཡུདྷ་གདྷཥ།

/མི་ཏེ/ ༡. (མིང)

རྒྱུ་དྷྫོཡ་མི་སྟེཡ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ག་དྷཥ་མི་སྟེཡ་ཕཥ།

ཐང་ལྷ་བྷྫོ་ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ་ན་
/མི་བྷ་གོང་ཕེར/ (མིང)

(རྫོང་) མི་རཱིང་།མི་ཟྫོཥ།

མི་ཕཏུཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཐང་ཙྫོཐ་

ག་ཡ་སེབྷཥ་ཁ་རཥ་མི་ཕརྗེཐ།

མི་བྷཥ་གོང་ཟཕེར།

/མི་ཏུཕ/ (མིང)

མི་ཆོག (ཁ) ཟཕཐ་མི་ཕཏུཕ། ཞ་མི་ཕཏུཕ། ཟཐུང་

ཚིག་མི་ཕརྗེཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྔོདྷ་བྷའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་
མི་ཕརྗེཐ་ནའི་གཟུངཥ།

(མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐུང་

བྷ་རྟག་ན། ཟདུཥ་བཥ་མི་རྟག་ན། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་མི་རྗེ་བྫོདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་
མི་ཕརྗེཐ།

/མི་ཎག་ན/

ཀུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་དྷ་ཟགྱུཡ་ཟདི་ཟགྱོ་ཕའི་ཆོཥ། (ཁ) ཚེ་

ཕཐག་ནྫོ། (ཁ) མི་རྗེ་བྫོདྷ་ཆེདྷ། མི་རྗེ་ཙྫོགཥ་ཐནྫོདྷ་
གསུང་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

(མིང) (ཆོཥ) བྷ་རྟག་ན་ཐང་ཟདྲ།

/མི་ཎག/

གཡུཥ་མི་སྟྫོང། ཁྱིབྷ་མི་སྟྫོང། (ཐཔེ) མི་གཅིག་

(རྫོང་) ཆེ་ཆུང་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་

གདྷཥ་སྤྫོ་སྟེ་ཟགྱོ་ཟགྱོ་ཕ་གིཥ་གཡུཥ་མི་སྟྫོང་།

ཥྫོགཥ་མི་ཟདྲ་ཕའི་ཁྱཐ་ནའི་འྫོཐན། (ཁ) གོ་ཥ་མི་

/མི་ཎྫོང/ ༢. (མིང)

བྷབྷ། སྫོབྷ་ཆུང་མི་བྷབྷ། ཙ་དྲྫོཐ་མི་བྷབྷ།

(རྫོང་) མི་ཕཥཐ་མི་གིཥ་ཤི་མི་གི་

ཁ་ཐུག་ལཱི་སྫོཐ་ནའི་ལབྷཥ་བྷཐུདྷ་གྱི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ)
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མི་ཕཥཐ་ན་ཅིདྷ་མི་སྟྫོང་ཕཎཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།
མི་སྟྫོཕཥ།

/མི་ཎྫོཕ/ (མིང)

ཁྱོཐ་ཡ་ཡ་ཟྫོང་ཐགོ།

(རྫོང་) མི་རྫོཕཥ། (ཐཔེ)

མི་ཐྫོ།

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་མི་སྟྫོཕཥ་ཐང་ཟཕྲུར་
/བྷ་ཏེདྷ/

ཟདྲ།

མི་ཕརྟདྷ་ན།

ཆ་ཟདི་གིཥ་མི་ཐྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་རྒྱུ་

(མིང) (ཆོཥ) མི་ཕརྟདྷ་ན་ཐང་

/མི་ཏེདྷ་ན/ (མིང)

དྷྫོཡ་དེ་གིཥ་མི་ཐྫོ།
མི་དྲག

(ཆོཥ) ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

/མི་དྲག/ ༣. (མིང)

སྐོཡ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཡུདྷ་མི་ཕརྟདྷ།

(ཆོཥ) ཕརག་བྷ་ཁེརན་

མི་དྲག་དྲགབྷ།

(ཆོཥ) མི་ཡཕཥ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།
མི་དྲག་ཝདྷ།

(ཐ/བྷ) (རྫོང) མི་ཟཆབྷ་

ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཐ/བྷ) (ཆོཥ) མི་སྒྲིག་ནའི་ཐྫོདྷ།

/མི་ཐེཐ/ (བ)

མི་དྲདྷ་ཐགུ་དྲདྷ།

(ཐ/བྷ) (ཆོཥ) ཟྫོཥ་ཕཕ་

(ཆོཥ) བྷདྷྫོ་

སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ན། (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷ་

ལྷྫོཐན་ཐ་སེབྷཥ་ཁཡ་མི་དྲདྷ་ཐགུ་དྲདྷ་ཅིག་དྲདྷ་ནི་

(ཐཔེ) ཚིག་གཞི་དེ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཟདི་མི་ཟཏཐ།
/མི་ཐུཥ/ (བ)

/མི་དྲདྷ་རྒུ་དྲདྷ/ (མིང)

ཕཥབྷ་གཎང་ནི་བྷང་དྲགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ཙཐ་མེཐ་ཙཐ་

མེཐ་ན་ཐང་།མི་ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)
མི་ཟཐུཥ།

(རྫོང) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་

དྷཥ་མེཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) མི་སྡེ་དྷང་ལཱི་མི་དྲག་ཝདྷ་ཕྱེ་

(ཐཔེ) དུག་ཐང་སདྷ་གཉིཥ་མི་བྷཐུདྷ།

མི་ཟཏཐ།

/བྷ་དྲག་ཞེདྷ/ (མིང)

ཐང་གོ་གདྷཥ་གོ་ཥ་འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་། དེ་ཚུ་ག་

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་མི་བྷཐུདྷ་ནཥ།
/མི་ཐུདྷ/ (བ)

(རྫོང) རྒྱུ་སྟྫོཕཥ་

ཁཕ་དྷང་མི་དྲག་དྲགབྷ་ཚུ་གིཥ་བྷཥ་ཆུང་ཚུ་ལཱི་ཆ་

རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་ཥྫོང་ཡི།
/མི་ཐུདྷ/ (བ)

/བྷ་དྲ་དྲབྷ/ (མིང)

ཐང་གོ་གདྷཥ་གོ་ཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་མི། (ཐཔེ) རྒྱར་

གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཏྫོག་གཅིག་དྷང་ཡ་
མི་བྷཐུདྷ།

(རྫོང) མི་ཐགཟ། མི་ལུགཥ་ཟེཡ་

དྲག

ཟདི་གིཥ་གཝདྷ་གྱི་སྡེ་ཙདྷ་ཟདི་ལཱི་མི་ཐུཕ།
/བྷ་ཏྫོག་ཅིག/ (མིང)

(ཆོཥ) ལུགཥ་ལྫོབྷ་མི་ཟགྱོ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་ཕ་དེ་མི་དྲག (ཐཔེ) ང་ཕཥ་ཁོ་

ཐང་། ཟཕཐ་མི་ཚུགཥན། (ཐཔེ) ཁོང་གི་སྡེ་ཙདྷ་
མི་ཏྫོག་གཅིག

(ཆོཥ) མི་སྫོབྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དྷཐན་མི་དྲག

ཕརྟདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་བྷགུ་
/མི་ཐུཕ/ (མིང)

/མི་དྲག/ ༡. (མིང)

/མི་དྲག/ ༢. (མིང)

ཐང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེཐན། (ཁ) ཚེ་བྷ་ཕརྟདྷ་ན། ཡུདྷ་མི་

མི་ཐུཕ།

(རྫོང) དེ་ཕཥ་ལྷག་ཅིག་ཐ་རཱིང་

འྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟདི་གིཥ་མི་ཐྫོ། ཥ་

སྟྫོཕཥ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཐགོ།
མི་ཕརྟདྷ།

/མི་ཐྫོ/ (མིང)

འྫོཐ།

(ཐ/བྷ) (ཆོཥ) མི་ཕཏུཕ་

མི་ཕདེདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙཕ་བྷ་ཕཎང་བྷ་གིཥ་མི་ཟཐུཥ་

/མི་ཕདེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་རུ་

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན། (ཁ) བྫོ་མི་ཕདེདྷ། གཎབྷ་མི་
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ཕདེདྷ། ཚིག་མི་ཕདེདྷ། (ཐཔེ) རྒྱཕ་རཥ་སཕ་མིའི་

མི་དྷང་རྫོག

མི་ཟཐྫོཐ་ན།

དྷང་རྫོག (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་རྫོག་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

གཎབྷ་ཟདི་ཕྱེཐ་ཕདེདྷ་ཕྱེཐ་མི་ཕདེདྷ།
/མི་སྫོཐ་ན/ (མིང)

ཟཕཕ་ན་ཐང་མི་ཚུཐ་ན།
མི་ཟདྲ་ཕ།

/མི་ཟདྲ་ཕ/ (མིང)

ཐང་གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཁ) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་རྫོག མི་སེཡ་

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་མི་

སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ།

(ཆོཥ) བྷ་ཟདྲཛྷ་ཐང།

མི་དྷཐ།

ཅོག་མི་ཟཏཐ་ན། མི་བྷཐུདྷ་ན། (ཁ)
མི་སྡེ།

མི་ནུཕ།

ནའི་གདྷཥ་ཙཐ་བྷ་རྫོགཥ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

(རྫོང) མིའི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་རྒྱུ་

ཕསྟདྷ་ན་མི་ནུཕ།

དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་འཡ་སྐྱེཐ་ཕཎགཥ་

མི་སྣ།

ཐགོ་ན་ཅིདྷ་མི་སྡེའི་ཐནར་ཟབྫོཡ་གོང་ཟཕེར་གཎང་

མི་སྫོཐ།

མི་པར་ན།

(ཆོཥ) མི་གདྷགན་ཐང་ཟདྲ།

མི་ཕྲང་ཎྫོབྷ།

(ཆོཥ) མི་ཐཀྱུཥ་བྷ།

/མི་ཕྲང་ཎྫོབྷ/ (མིང)

ཕྲངབྷ་ཐང་རྒྱུཐབྷ་ཕྲངབྷ། (ཁ)

བྷདྷྫོ་གུ་བྷདྷྫོ་སྦེ་ཕལཐ་མི་ཕཏུཕ།
/མི་རྣགན/ (མིང)

/མི་ཕེར་ན/ (མིང)

(ཐཔེ) མི་པར་ན་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) མི་གདྷགན་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་གདྷག་ནའི་མི་གིཥ་ཆོཥ་ག་
མི་གདྷགན།

(རྫོང) མི་བྱིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐཀཟ་ངར་ཐང་སྐྱིཐ་སྡུག་མི་སྫོཐ།

ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཟཏྫོཕ།

/མི་རྣག་ན/

/མི་ཀྲོཐ/ (མིང)

(ཁ) ཏི་རཱི་མི་སྫོཐ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་མི་སྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ལཱི་

ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) མི་སྡེའི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་

མི་གདྷག་ན།

(ཆོཥ) མི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ཙྫོགཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

(རྫོང)

མིའི་སྤྱི་ཙྫོགཥ་ལཱི་པདྷ་ན་འྫོཐ་ནའི་ལཱ་སྟྫོང་ན་སྦེ་

/མི་དྷག/ (མིང)

/མི་རྣ/ (མིང)

གི་རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་ཐིབྷ་ཕུག་ཟདི་མི་སྣ་ཟདྲ་མིདྷ་སྣ་

ཐགོ།

མི་དྷག

(ཆོཥ) མི་བྷཥ་ན་ཐང་མི་

ཕསྟདྷ་ན་མི་ནུཕ། མེ་ཎྫོག་མི་ནུཕ། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་

/བྷ་ཟདེའི་པེར་ཟབྫོཡ/ (མིང)

/མི་ཟདེའི་ཝཕ་ཎྫོ/ (མིང)

/མི་ནུཕ/ (མིང)

སྒྲིཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཉིབྷ་མི་ནུཕ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ལ་འྫོཐ།

མི་སྡེའི་ཝཕཥ་ཎྫོག

(ཆོཥ) མི་ལཱི་དྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་སྡེ་དྷང་ལཱི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར་ལུ་

མི་སྡེའི་ཐནར་ཟབྫོཡ།

/མི་ནཱུ/ (མིང)

དྷཐ་རིབྷཥ། (ཐཔེ) མི་དྷཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་

(ཆོཥ) མིའི་སྤྱི་ཙྫོགཥ། (ཁ)

/མི་ཟདེ/ (མིང)

(རྫོང) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་

/མི་དྷང་ཟཐྫོ/ (མིང)

(རྫོང) མི་སེབྷཥ་

(ཐཔེ) མི་ཕྲང་ཎྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་བྫོ་ག་ཡ་ཕྲང་སྟེ་སཕ་

(རྫོང) ཡཕ་བྱུང་ཐགེ་

ཨིདྷ།

སྫོང་ཟདི་ཚུ་གི་ལཱིགཥ་སྫོར་སྦེ་མིདྷ་ན། ཟཇིག་རྟེདྷ་

མི་ཟཕྲྫོཐ།

ཁྱིབྷ་ནའི་ཆ་ལཱིགཥ་སྦེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་གདྷགན་

/མི་ཕྲྫོཐ/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་བྷཐུདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) ཞཥ་མི་ཟཕྲྫོཐ། གོ་ར་མི་ཟཕྲྫོཐ། (ཐཔེ) གདྷཥ་

ཨིདྷ་ཟེཡདྷ་བུ་གཞི་ཐགོ།
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སྐཕཥ་ཅིག་ང་དྷ་ལཱི་ཁབྷཥ་མི་ཟཕྲྫོཐ་ནཥ་ཟེཡ་

མི་བྷང་ཡྫོ་བྷང༌།

མི་བྱེཐ་ཐགུ་བྱེཐ།

སྐཕཥ་ལཱི་མི་བྷང་ཡྫོ་བྷང་སྦེ་ཏརཛྷ་ཨིདྷ།

གསུངཥ་དེཥ།

/མི་བྱེ་རྒུ་བྱེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ལཱ་ཟདྲཛྷ་

མི་མེཐ་ལཱིང་སྟྫོང༌།

བྱེཐ་ཐགུ་བྱེཐ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐྫོ།
/མི་ཐཕང/ (མིང)

(ཆོཥ) མིའི་རྒྱར་ནྫོ།

མི་ཐབྷངཥ།

ཐབྷངཥ་ཀྱི་ལཱ། (ཐཔེ) མི་ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

ཚུ་གིཥ་ཞི་ཕདེའི་ངང་རཥ་སྐྱོང་ཟདི་འྫོཐ།

སྫོཐ་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།
མི་ཐབྷངཥ་སྲིཐ་གཞུང༌།

(ཐ/བྷ) (རྫོང) མི་ལུདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/མི་རྫོཡ/ (མིང)

ཉུང། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷ་མི་ཟཕྫོཡ་འཡ་སེང་ཟགྱོ་ཕ་
ཅིདྷ་ཐབུར་པྫོངཥ་ཀྱི་ཐཀཟ་ངར་ཐང་སྟཕཥ་བྷ་
མི་བྷང༌།

/སྨི་་བྷང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) མི་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་

མི་གམྫོ་ཅདྷ།

/སྨི་མྫོ་ཅེདྷ/ (མིང)

མི་རྩིཥ།

(ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

(རྫོང) མི་གར་ཆེ་

/སྨི་ཙི/ (མིང)

(རྫོང) མིའི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ)

ཐ་རིཥ་མི་རྩིཥ་ཀྱི་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷ་ཟྫོང་ཐགོ་ཟེཡ་
སཕ་དེཥ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་དེ་ཅིག་གི་ཟདི་མི་བྷང།

/མི་བྷང་ཐུདྷ་ཟབྲེར/ (མིང)

/མི་མང་ཕ/ (མིང)

ཅིདྷ་ཤེཥ།

(ཆོཥ) ལུ་ལ་མི་ཟགྱོ་ཟེཡ་ཕའི་

མི་བྷང་བྷཐུདྷ་ཟབྲེར།

(ཆོཥ)

དྲགཥ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་མི་གམྫོ་ཅདྷ་ཅིག་ལཱི་དྲི་ཕ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་བྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།
/མི་བྷང/ ༢. (མིང)

མི་གམང་ཕ།
མེཐན། (ཁ)

(ཆོཥ) མིའི་གྱངཥ་ཁ་བྷང་

ཕདེཛྷ་ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

/མི་རྨང་སི་གཞུང/ (མིང)

ཐབྷངཥ་གམྫོའི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྲིཐ་གཞུང༌།

(ཐཔེ) གླ་ལུདྷ་ཞ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟགདྷ་ཁག་མི་ཟཕག་

མི་ཟཕྫོཡ།

(ཆོཥ) མི་བྷང་གམྫོ་ཕྫོ་

/མི་བྷང/ (མིང)

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་མི་སྡེ། (ཁ) མི་ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ། མི་

རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་འཕ་སཥ་ཟདི་

ཟེཡ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

(ཆོཥ) མིའི་

མི་མེཐ་ལཱིང་སྟྫོང་དེ་ཕཟུབྷ་དྷ་ག་གིཥ་སྫོཐ་ནི།

ཙངཥ་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

/མི་རག/ (བ)

/མི་མེཐ་ལཱིང་ཎྫོང/ (མིང)

ཟགྱོ་ཟགྲུར་རྩ་རཥ་མེཐ་ནའི་ལཱིང་ན་སྟྫོངབྷ། (ཐཔེ)

(ཁ) དེ་ལཱི་ཥའི་ཕཐག་ནྫོ། ཥའི་ཐཕང་ཕྱུག ཥའི་

མི་ཟཕག

(ཆོཥ) མི་ལུ་ལ་

ཐང་ཡྫོ་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཟཏཕ་ནའི་

བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་མི་
མི་ཐཕང༌།

/མི་བྷང་ཡྫོ་བྷང/ (མིང)

མི་ཙང༌།
(རྫོང)

/མི་ཙང/ ༡. (མིང)

/མི་ཙང/ ༢. (མིང)

མི་ག་ཡ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲེར་ཕ། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) ཕཞཟ་ཙང།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཝཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) མི་མི་ཙང། གྱངཥ་ཁ་མི་ཙང། ཏི་རཱི་མི་ཙང།

མི་སྡེ་དྷང་ལཱི་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་མི་བྷང་བྷཐུདྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་སྫོཐ་མི་གི་ཏི་རཱི་ཟདི་མི་ཙང་བྷཥ།

ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

མི་ཙངཥ་སྫོཐ།

999

/མི་ཙང་ཅོཐ/

(མིང) (ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་

1000
ལཱི་ཟལག་ནའི་ཟཐྫོཐ་ན་སྫོཐ་ནི། (ཁ)

མི་ཚེ་གང༌།

ཕཏུཕ།

ཕགྱངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་སྫོབྷ་ན་འྫོཐ་མི་ཚུ་མི་ཙང་སྫོཐ་མི་

མི་ཙཐ།

/མི་ཚེ/ (བ)

(ཆོཥ) མི་ཐྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

མི་ཚེ་རྫོགཥ།

(ཆོཥ) མི་ཙཐབྷ་ཐང་

མི་ཚེ་རིང༌།

/སྨི་ཚེ་རིང/ (བ)

གི་སྐུ་མི་ཙཐ་བྷ་ཥྫོགཥ།
/སྨི་ཚེབྷ/

ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་
སྫོཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཙཐ་གཞི་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་ན། (ཐཔེ) སྤུངཥ་ཏང་

མི་ཚེའི་གདྷཥ་སྟངཥ།

རྫོང་དྷང་ལཱི་ཝཕཥ་དྲུང་གི་སྐུ་ཟདྲ་མི་ཙཐབྷ་སྦེ་
མི་ཙདྷ།

/སྨི་ཚེདྷ/ (མིང)

མི་ཞིབྷ།

ཟདི་དྷང་ལཱི་ལྫོ་མི་ཞིབྷ།
མི་གཝདྷ།

ཟཕཐ་ནི་གི་

མི་གཝདྷ་མི།

ཚུགཥ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་མི་ཚུགཥ། (ཐཔེ) ཁོག་

སྐཕཥ་ཀྱི་སྫོག (ཁ)

(རྫོང) ཡང་མིདྷ་ནའི་མི་

/རྨི་ གཝདྷ་མི/ (མིང)

(རྫོང) མི་གཝདྷ།

(ཁ) མི་གཝདྷ་མི་གི་གཐྫོང་ཁཡ། མི་གཝདྷ་མི་གི་

ནཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།
/མི་ཚེ/ (མིང)

/སྨི་གཝདྷ/ (མིང)

གཝདྷ།

ནུཥ་ན་མེཐན། (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ། ལྫོ་ཞ་མི་

མི་ཚེ།

(རྫོང) ཁ་ལཱི་ཞཛྷ་ཐ་བྲྫོཛྷ་

ཞིབྷ། ཆང་མི་ཞིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་

(རྫོང) མིའི་ཙཕ་བྷ། (ཐཔེ) མི་

/མི་ཚུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

/མི་ཞིབྷ/ (མིང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐན། (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་མི་ཞིབྷ། ཇ་མི་

ཙཕ་མི་ཐང་རྫོ་ཙཕ་རྫོ་ཨིདྷ།
མི་ཚུགཥ།

མི་

སྟངཥ་ཟདི་ཡང་ལཱི་ཡག་རཥན་ཨིདྷ།

(རྫོང) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཐང་

ཁོ་ལཱི་མི་ཙདྷ་མེཐན་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།
/སྨི་ཙཕ/ (མིང)

/མི་ཚེའི་སྣེ་ཎང/ (མིང) (རྫོང)

ཚེའི་ཟགྲོ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་མི་ཚེའི་གདྷཥ་

གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཁ) ཁོང་གི་མི་ཙདྷ། ངེ་མི་ཙདྷ། (ཐཔེ)
མི་ཙཕ།

(ཆོཥ) མི་ཚེ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་མིདྷ་ན་ཡུདྷ་

རིངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་རིང་ཐགོ་ན་

(མིང) (རྫོང) མིའི་གཟུགཥ་ཀྱི་

བྷཇར་ནི་ཟདུག

(རྫོང) མི་ཚེ་ཞཐ་

སེབྷཥ་ཁ་བྷ་དྲདྷ་ནཥ།

ཟདྲ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་མི་ཙཐ་བྷ། ཝཕཥ་དྲུང་

མི་ཙཐབྷ།

/མི་ཚེ་ཟཚྫོག/ (མིང)

ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) མི་ཚེ་རྫོགཥ་ཡདྷ་རཱི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཙཐ། (ཐཔེ) ཁོ་དྷ་ལཱི་ཏི་རཱི་དེ་ཅིག་གིཥ་མི་ཙཐ།
/མི་ཚེ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) མི་ཚེ་ཧྲིར་ནྫོ་

ཐང་། མི་ཚེ་གཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་ཚེ་གང་ཡ་བྷ་ཎི་

གྱངཥ་ཁ་དེ་གིཥ་མི་ཙཐ། སྫོབྷ་ཆུང་དེ་གིཥ་མི་
མི་ཙཐ་བྷ།

/མི་ཚེ་གང/ (མིང)

བྷཏྫོང་ཥཡ། (ཐཔེ) མི་གཝདྷ་མི་གི་བྷཏྫོང་ཥཡ་ལཱ་

(ཆོཥ) མི་བྷ་ཤི་ཕ་སྫོཐ་ནའི་

ཁྲོ་རྫོ་རྫོ་བྷ་ཟཕཐ།
མི་ཞཐ།

(ཐཔེ) མི་ཙྒཻ་དྷབྷ་ཤི་ཆ་མེཐན་རཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

/མི་ཟེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཞཐ་ནི་མེཐན། (ཁ) མི་

ཞཐ་ནའི་གཏེཡ། མི་ཞཐ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) རྒྱར་

ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

1000

1001
ནྫོའི་ཕང་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་མི་ཞཐ་ནའི་གཏེཡ་འྫོཐ།
མི་གཟུགཥ་གང༌།

/མི་གཟུག་གང/ (མིང)

ཅིག་མི་རི།

(རྫོང) རིང་

མི་རིགཥ།

ཙཐ་མིའི་ཙཐ་གཞི་ཐང་བྷབྷ་ན། (ཁ) ཀཛྷ་མི་

རིགཥ་ན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁོང་ལཱི་སྫོཐ་ན་དེ་

མི་གཟིགཥ་གང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཏང་དྷང་ལཱི་སྫོ་

སྟྫོདྷ་མི་རིགཥ།

ཀ་མི་གཟུགཥ་གང་སྦེ་མི་ཅིག་ཕརྐོ་སྟེ་ཕཝག་ནུག
/མི་ཕཞང/ (མིང)

/མི་རི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

(ཆོཥ) རིགཥ་རྒྱུཐ་

ཟབྲུག་ནའི་མི་རིགཥ་ཚུ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་རཥ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཕཞང་ཨིདྷ་དྷ་མེདྷ་དྷ་ཟདི་གམྫོ་ཕྫོ་

ཡ་ཐཡ་ཐཡཛྷ་ཨིདྷ།

དྷང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ཡག་རཥན་ཨིདྷ།

མི་རིགཥ་ཕཞི།

/སྨི་ཡུར/ (མིང) (ཆོཥ)

སྲིཐ་ན་གསུབྷ་རཥ་

ཅིདྷ་གཐྫོར་ནའི་རིགཥ་ཟེཡ་ལདྷ་ན་གི་རིགཥ་ཐང་
ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) མི་རིགཥ་ཕཞི་དྷ་རཥ་སྐྱོ་

གྲོང་ཁྱེཡ། མི་ཡུར་གྱི་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) མི་ཡུར་ལཱི་

ལྫོཥ་ཟདི་གཐྫོར་ནའི་རིགཥ་ཟདི་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྡིག་ན་བྷ་ཕཥགཥ།།

མི་རཱིང༌།

/མི་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིའི་ཕརྒྱུཐ་རིབྷ།

བྱེར་ཟཏཕ་མི་རཱིང།
མི་རཱིར།

ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་མི་ཡཕཥ་གཅིག་

/མི་རི/ (བ) (བྷ)

/མི་རཱིར/ (མིང) (རྫོང)

ཤིང་ཟབྲཥ་ཐང་ཙྫོཐ་

ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་མེཐན་མི་ཟགྱོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

གཉིཥ་དྷང་ཡ་གོང་ཟཕེར་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཥྫོང་
མི་རི།

མི་ཕཏུཕ།མི་ཆོག་ཟེཡ་

རཱིང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་སྡེ་དྷང་ལཥ་ངདྷ་གྱི་ལཱ་

(ཁ) མི་ཡཕཥ་གཅིག མི་ཡཕཥ་གཉིཥ་ར་ཥྫོགཥ་

སྟེ་འྫོཐ།

/མི་རཱིང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཞ་མི་རཱིང་། ཟཕཐ་མི་རཱིང། སཕ་མི་

/མི་གའྫོ་གླང་ཕཞང་བྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཚེ་རིང་བྷཆེཐ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

མི་ཡཕཥ།

རྒྱ་གཡ་གྱི་

ནྫོའི་རིགཥ།རྗེ་རིགཥ།ཐབྷངཥ་རིགཥ་ཐང་། འང་

ཕཡ་མིའི་སྲིཐ་ན་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཡུར། (ཁ) མི་ཡུར་གྱི་

མི་གའྫོ་གླང་ཕཞང་བྷ།

/མི་རི་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་རིགཥ་གྲགཥ་ཆེ་ཕ་བྲབྷ་ཟེའི་རིགཥ་ཐང་།རྒྱར་

/མི་ཟྫོཥ་སྙཐ་ཙྫོར/ (མིང) // (ཆོཥ)

ཟྫོཥ་ཕཕ་མེཐ་ནའི་ཁག་ཕཀར་ཥ་ཟཙྫོར་ཕའི་ཐྫོདྷ།
མི་ཡུར།

མིའི་རིགཥ་རྒྱུཐ། (ཁ)

ཟབྲུག་ནའི་མི་རིགཥ། རྒྱ་གཡ་གྱི་མི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

མི་ཟྫོཥ་ཕསྙཐ་ཟཙྫོར།

མི་ཟྫོཥ། མི་

ཕཏུཕ། མི་ཆོག (ཁ) ལཱ་དེ་ཟཕཐ་མི་རིགཥ། ཞུ་མི་

གཟུགཥ་གང། ཟཁཡཛྷ་མི་གཟུགཥ་གང། ཐྫོང་

མི་ཕཞང༌།

/མི་རིག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཤིང་ཟབྲཥ་མི་རཱིར། ཙྫོཐ་ཕསྲེ་མི་རཱིར། ལ་མི་

རཱིར། (ཐཔེ) ལ་ཟཁྱེག་སྒྲོབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་

(ཆོཥ) རིདྷ་གོང་མི་གདྷཥ་ན་

ན་ཅིདྷ་མི་རཱིར།

ཐང་། མི་ཟཏྫོཕ་ན། (ཁ) ཅ་ར་དེ་ལཱི་གོང་ཙཐ་དེ་

མི་རཱིཥ།

ཅིག་མི་རི། (ཐཔེ) གོཥ་ཆེདྷ་གོ་ཟདི་ལཱི་གོང་ཙཐ་དེ་

/མི་རཱིཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་རུཡ་ངོ་རུ།

1001

མིའི་རཱི་ཎྫོ།

/བྷ་རུ་ངོ་རུ/ (མིང) (རྫོང)

མི་རུ་རུ་ལཱི་འྫོཐ་

1002
ནའི་ངོ་གཥྫོ་རུ་རུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཕཐ་ཥཡ་

ཕྱིཡ་ཐཀཟ་ཆེདྷ་རྫོ་དྲུག་ཐང་ཟླཛྷ་ཕརྒྱཐ་སཐ་ཕཅུག་

ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གདྷང༌། ཐགུང་རྫོ་ཞེ་ལྔ་ན་ཤིང་བྱི་རྫོ་ལཱི་སྟྫོཐ་

ཕཅཟ་ཥ་ལཱི་མི་རུཡ་ངོ་རུ་འྫོཐན་རཥ་ཡང་ཡ་ཟགྱོ་སྟེ་
མི་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ།

/མི་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ (མིང) (རྫོང)

རུ་རུ་རུ་སྦེ། (ཁ)

ནའི་བྷཏཡ་ཐཕང་ཐང་གཐབྷཥ་ངག་རྫོགཥན་སྦེ་

མི་རུ་

ཕྫོགཥ་སྐྱིཐ་གྲོང་ཐང་གཟ་དྷང་ཁུར་དུ་ཕེཕཥ་ཏེ་རྫོ་
ཐགུའི་རིང་ལཱི་དྷ་ཕཞཟ་ཡཥ་རྐྱང་ཐང་ཞཥ་ཟ་ཙྫོཐ་

(ཐཔེ) མི་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་གོ་ཕ་ཕར་སྫོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

མི་ཡྫོ།

/བྷ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང)

མབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ན་ཥྫོགཥ་ཐཀཟ་སཐ་ཐང་སྙིང་རཱིཥ་

མི་ཤི་ཤི་ཕའི་ཕུངབྷྫོ། (ཐཔེ)

དྲག་ནྫོའི་ཏྫོག་རཥ་ཕསྒོབྷཥ་གདྷང་སྟེ་སྐུ་ཚེ་གཅིག་

ཕྫོཐ་ཀྱི་ར་ཚུ་བྷགུ་ལཱི་མི་ཡྫོ་ཐང་རྟ་ཡྫོ་ལུ་ལ་བྷཏྫོང་ནི་
འྫོཐ།

མི་རྫོཕཥ།

/མི་རྫོཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལཱི་ཡ་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏྫོཕ། བྷཥ་བྷགུཡ་
ཟདི་ཚུ་ཐུགཥ་ཁ་རཥ་ཏྫོགཥ་ན་མེཐན་ནཥ་

མི་ཟཕྫོཡ་ཐང་ཟདྲ།

གསུངཥ། རྗེ་ཕཙུདྷ་ཡཥ་ཆུང་ན་ཐང༌། དྭགཥ་ནྫོ་

(ཁ) ཟབྲུག་ནའི་མི་རྫོཕཥ། རྒྱ་གཡ་གྱི་མི་རྫོཕཥ།

ལྷ་རྗེ་ཥྫོགཥ་སྫོཕ་བྷ་ལུ་ལ་བྱུང། སྒྲུཕ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་

རྒྱ་དྷག་གི་མི་རྫོཕཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་མི་རྫོཕཥ་

ཕསྟདྷ་ནའི་སྫོར་ཕཙུགཥ་གདྷང། སྟེ་ཡཕ་བྱུང་

ཟདི་ཟཚབྷ་གླིང་དྷ་ཉུང་དྲགཥ་ཀྱི་གྲཥ་ཨིདྷ།
མི་ར།

/མི་ར/ (མིང) (ཆོཥ)

གཉིཥ་ནའི་ཆུ་འྫོཥ་རྫོ་ལཱི་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་

པའི་རིགཥ་རཱིཥ་རཥ་སྦེ་

ཥྫོང་ནུགམི་ར་ཡཥ་ན་ལཱི་བྷཙདྷ་ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ།

ཕཎགཥ་ཕཎགཥ་ནའི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ནའི་

ཏྫོཥ་ན་ཐགཟ། རྗེ་མི་ར། རྣར་ཟབྫོཡ་གྱི་ཐཕང་

བྷཙདྷ། (ཁ)

ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ། རྗུ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་ཞུ་

(ཐཔེ) བྷཡ་ན་མི་ར་སྒབྷ་ནྫོ་བྷཏཟ་རྩ་ན། །

མི་ར་ཡཥ་ན།

/མི་ར་རུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) རྗེ་མི་ར་ཡཥ་ན་ཟདི་ཚེ་གཅིག་ལཱིཥ་

སྒྲ་སྒྱུཡ་གྱི་

གཅིག་ལཱི་ཕག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནྫོ་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་

རྒྱར་ནྫོ་བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱ་ཕ་གི་སྫོཕབྷ། བྷཡ་མི་དྭགཥ་

ཏྫོཕ་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནུག

གསུབྷ་རཥ་ཅིག (ཁ) ཏྫོཥ་ན་ཐགཟ་ཟེཡ་ཡཕ་བྱུང་

མི་རང༌།

ཐང་ནྫོའི་ལྕགཥ་ཟབྲུག་རྫོ་ལཱི་ཕྫོཐ་ར་སྟྫོཐ་གུང་ཏང་

/མི་རང/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

སྐྱ་རྔ་རྩ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ། ཧེ་བྷ་བྷཐུ་ལྷཕ་སྟེ་ཐགྲ་ཕྫོ་

ཙཐ་ཕཐཟ་བྷ་ཟུདྷ་

(ཐཔེ) དེ་ཅིག་གིཥ་ཟདི་མི་རང་ཛྷའེ།

ལུ་ལ་ཕཏུར། ཤུར་རཥ་སྡིག་ན་ལཱི་ཐུགཥ་ཟགྱོཐ་

མི་ལཱིཥ།

ཙཱའི་སྙདྷ་གྲགཥ་ཏྫོཥ་ཏེ་ཕྫོཐ་ལྷྫོ་བྲག་ལཱི་བྫོདྷ། བབྷ་

ཐར་ཟབྫོཡ་མི་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

དེ་ཆོཥ་བྷཚཐ་ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ། བྷཡ་ན་རྫོ་

/མི་ལཱིཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ། (ཁ)

ཐར་ཟབྫོཡ་མི་ལཱིཥ། མི་ལཱིཥ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། (ཐཔེ)

གིཥ་སཥ་བྷཁཡ་ཐགུ་ཏྫོག་ཕརྩིགཥ་ན་ཥྫོགཥ་ཆོཥ་

/མི་ལཱིཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)
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ལྷག་ཟཇོག་མི་ཕཝག་ཟེཡ་

1003
ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷག་ཟཇོག་མི་ལཱིཥ། ཏི་

ཕཟུང་ཕའི་རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་མི་ལུ་ལ་ཟྫོང་ནི་ཟདི་གིཥ་ལྷག་ཟཇོག་

མི་སེཡ་བྷཥ་ཆུང།

རཱི་ལྷག་ཟཇོག་མི་ལཱིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་
མི་ལཱིཥ།
མི་རྫོ།

/མི་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་སེཡ་རྒྱར་ཁཕ་ཨིདྷ།

མིའི་ཚེ་ཙཐ། (ཐཔེ) ཐ་

(ཐཔེ) མི་སེཡ་བྷཥ་ཆུང་ཟཕང་ཕམྫོང་ནི་ཟདི་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

ཅིག་ཕ་ཕརྒར་སྫོཐ་མི་ཚུགཥ།
/མི་ལ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་ཤེཥ་ཐགུ་ཤེཥ།

མིའི་ལ།

/མི་ཤེ་རྒུ་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་སེཡ་སྙབྷ་ཆུང།

འྫོཐ་

མི་སེཡ་ཟཐུཥ་ཐནྫོདྷ།

མི་སེཡ་ཐབྷངཥ་གམྫོ།
/མི་སེ་རྨང་མྫོ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱརནྫོ་མེཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་རྒྱར་ཁཕ་

ཟདི་མི་སེཡ་ཐབྷངཥ་གམྫོ་ཨིདྷ།

མི་སེཡ། རྒྱ་གཡ་གྱི་མི་སེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

མི་སེཡ་ཡང་ཐཕང༌།

ཟབྲུག་ནའི་མི་སེཡ་ཚུ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་ཟཕཐ་ཆོག་ནའི་ཐཕང༌ཙཐ།

(ཐཔེ) (ཁ) ང་ཕཅཥ་ཡ་མི་སེཡ་གྱིཥ་མི་སེཡ་ཡང་

ནཥ་ཟགྱོ་མི་གི་མི་ཐང་། གོ་གདྷཥ། (ཐཔེ) (ཁ) ཧེ་

ཐཕང་སྫོཐ་ཤེཥ་ཐགོ།

བྷ་རྫོང་ཁག་ཚུ་དྷ་རཥ་མི་སེཡ་སྐུ་ཙཕ་ཟདི་ཚུ་བྫོ་
/མི་སེ་རྒྱར་ཁཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱར་

ཁཕ་དེ་ཐང་ལཱིང་ན་དེ་གི་ལབྷཥ་བྷཐུདྷ་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་

གྲོཥ་ཙྫོགཥ་སྡེ་དྷ་ལཱི་མི་སེཡ་ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་ཆོཐ་

མི་སེཡ་རྒྱར་ཁཕ།

/མི་སེ་ཡང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཁཕ་ཐང་ལཱིང་ན་ག་སྟེ་ཡ་ཨིདྷ་རཱི་མི་སེཡ་ཚུ་རྒྱར་

ཧེ་བྷ་བྫོ་

གྲོཥ་ཙྫོགཥ་སྡེ་དྷ་བྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

སྒེཡ་ཐྫོདྷ་མེདྷ་ན་མི་སེཡ་

ཐབྷངཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་མི་རི་ཀ་

ཟདི་དྷ་འྫོཐ་མི་ག་ཡ་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་

/མི་སེ་ཀུ་ཙཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་

ཐནྫོདྷ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཕཀར་སྫོར་མིདྷ་ཟདུག

ཅིདྷ་རྒྱརནྫོ་བྷ་ཕརྩིཥ་ནའི་གཝདྷ་མི་ག་ཡ་ཐང་།

མི་སེཡ་སྐུ་ཙཕ།

/མི་སེ་ཐུཥ་པེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལཱིགཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་མི་སེཡ་ཟཐུཥ་

རྒྱར་རྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཨིདྷ་ན་

སྦེ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ།

མི་

སེཡ་སྐུ་ཙཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་གམྫོ་ཕའི་རབྷ་

མི་ཤེཥ་ཐགུ་ཤེཥ་ཤེཥ་ནཥ།
/མི་སེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མི་སེ་བྷབྷ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང)

སེཡ་བྷཥ་ཆུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རིགཥ་འྫོཐ་ཙཐ་ཤེཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་
མི་སེཡ།

རྒྱུ་

སྟྫོཕཥ་ཐང་ཐཕང་ཙཐ་མེཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་མི། (ཁ)

རིཥ་དྷངཥ་ན་མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཀྱིཥ་ཡ་མི་རྫོ་ཕདུདྷ་ཅུ་དེ་
མི་ལ།

/མི་སེ་བྷབྷ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང)

མི་སྲིཐ།

/མི་སི/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་ཟྫོང་། མི་ཟཏྫོདྷ།

(ཁ) ཟབྱུང་མི་སྲིཐ། གཎང་མི་སྲིཐ། བྫོདྷ་མི་སྲིཐ།

རྒྱར་

(ཐཔེ) དེ་ཕཟུབྷ་གྱི་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཟདི་ཟབྱུང་མི་སྲིཐ།

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་མེཐ་ནཡ་ཐཕང་ཙཐ་མི་སེཡ་གྱིཥ་

མི་སྫོག
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/མི་ཥྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིའི་གཟུགཥ་ཀྱི་དྲྫོཐ་
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ཐང་སེབྷཥ་གདྷཥ་ཥ་གི་རྟེདྷ། (ཁ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོང་ཏེ་སེབྷཥ་

(ཐཔེ) མི་སྫོག་གཅཐ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

མི་སྫོཕ་རབྷ།

/མི་སྫོཕ་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལྫོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མིག་ཁཡ་ཚུཐ་ནའི་ཅ་ར་ཨིདྷ་

ཐེག་ཆེདྷ་

ན་ཅིདྷ་ཉོ་ཐགོ།

ཐང་ཐེག་ཐབྷདྷ་ཟདི་ཚུ་ལཱི་དྷང་གི་སྤང་རྟྫོགཥ་ཐང་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་རིབྷ་ན་ལྔ་ལྔ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ཥ་རཥ་རིབྷ་ན་
སྫོཕ་རབྷ་གྱི་ཟབྲཥ་བུ་ཟཏྫོཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐ་ལྫོ་

ཐང་ཟདྲ།

མི་གཥཡན།

/མི་ཥཡན/ (མིང) (རྫོང)

མི་གཥཡན་

གཝདྷ་ཁ་རཥ་

མིག་ཁཡ།

མིག་རྒྱང་རིང༌།
མིག་ངདྷ།

མིག་ཎྫོ་ཁ་ལཱི། (ཁ)

མིག་ཆུ།

མིག་གཞི་མེཐ་

/སྨིག་ཆུ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་དྷང་རཥ་

དྷང་རཥ་མིག་ཆུ་ཡ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ཡི།
མིག་ཆུ་རིར་རི།

མིག་ཁཡ་

/སྨིག་ཆུ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཚུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མིག་ཁ་རྐྱཕ་ནའི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་

ཏེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཁ)

ཕ་ཅིདྷ་ལྫོ་མི་ཟཏྫོཕ།

/སྨིག་ཁ་ཚུཐ/ (བ) (རྫོང)

/སྨིག་ངེབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) སྒོགན་ཕཏུཕ་ནའི་ཟེཡ་མིག་ཎྫོ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་མིག་ཁཡ་ཕཀར་ནི་མི་ཟྫོང།

མིག་ཁཡ་ཚུཐ།

མིག་ངདྷབྷ་ཐང་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་མིག་ངདྷབྷ་ལཛྷ་བྷཥ།

མི་པཡ་རྫོགཥབྷ་གི་མིག་

/སྨིག་ཁཡ་ཅཕ/ (བ) (རྫོང)

ཕུགཥ་

ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་མིག་ཎྫོ་ཕལ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཎྫོ་ཁ་ལཱི་བྷ་ཚུཐ་ནཡ་སང་དྲགཥ་སྦེ་ནི། (ཐཔེ) སྫོཕ་
མིག་ཁཡ་རྐྱཕ།

/མིག་ངེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ངདྷབྷ།

(ཐཔེ) ལ་ཕའི་མིག་ཁཡ་ལུགཥ་ནའི་བུབྷྫོ།

/སྨིག་ཁ་ཀེར/ (མིང) (རྫོང)

/མིག་ཟགྱང་རིང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ།

སྫོ་ཀ་ཆུང་ཀུ།

མིག་ཁཡ་ཕཀར།

མིག་ཎྫོ་

/སྨིག་ཟགྱང་གང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཀྱི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ།

མིག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/སྨིག་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་ཡང་

ཟདི་མིག་རྒྱང་གང་གི་ཥ་ཁཡ་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཆུ་བུཡ་མིག་ལཱི་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ།
/མིག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

/མིག་ཟགྲིཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

གིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནའི་ཙཐ་གཞི་མབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གླང་

ཁ་ལཱི་མི་གཥཡན་ཅིག་ཟྫོང་ནུག
/མིག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཟགྲིཕ།

མིག་རྒྱང་གང༌།

ཟྫོངཥ་ནའི་མི་ངོ་བྷ་ཤེཥན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གཡུཥ་
མིག

མིག་ཎྫོག་གིཥ་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

རཥ་ཡ་རབྷ་ཟྫོག་བྷ་ཚུ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོ།
/མི་ཥཡ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིག་ཁྲུར/ (མིང) (རྫོང)

ཕྱེ་རྒྱུ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི།

བྷཏཟ་བྷ་ བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནའི་སྤངཥ་རྟྫོགཥ། (ཐཔེ) མི་

མི་གཥཡ་ན།

མིག་ཟཁྲུར།

མིག་ཎྫོ་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཟཁྱིར་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཧའི་ཟགྱོ་ཥཡ་བྷཏྫོང་སྦེ་མིག་ཆུ་

མིག་ཎྫོ་ཁཡ་

རིར་རི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག
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མིག་ཎྫོ།

/རྨི་ ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཕང་ནྫོ་སྒོ་ལྔའི་དྷང་

ཐཔེ་སྦེ་ཕཝག་ཕཏུཕ་ནའི་མི།

གསེཥ་ཕྱི་ཁའི་ཡུར་ཕལ་ནིའི་ཐཕང་ནྫོ་ཅིག (ཁ)

མིག་ལྫོཥ་ངདྷ་ན།

(ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
མིག་ཎྫོ་ཁིཕ་ཁིཕ།

/སྨིག་ཎྫོ་ཁིཕ་ཁིཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་མིག་ལྫོཥ་ངདྷ་ན་ཨིདྷ།

ཁ་

མིག་ལྫོཥ་ཕཞང་ནྫོ།

ཕཞང་ནྫོ་ལཱི་ལ་ཐགོ།

ཁིཕ་ཕཎང་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་སཕ་ནི་འྫོཐདྷ་སཕ་ཐགོ་
/མིག་ཎྫོ་ཟགྱེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་བྷཏྫོང༌།

མིག་ཎྫོ་

མིག་བྷཏྫོང་གཅིག

མིག་བྷཏྫོང་རག་ཕཟུང།

མིག་ཎྫོ་ཁཡ་སྐྱོདྷ་ཐང་དྷ་ཙ་པྫོག་སྟེ་ཙ་ནི། (ཁ) མིག་

རགན་གིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནི། (ཁ)

ཎྫོ་ཙ་ནི/ཐ/ཡི། (ཐཔེ) སྒོགན་ཕཏུཕ་ནའི་སྐཕཥ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ང་གིཥ་མིག་བྷཏྫོང་རག་

ཕཟུང་སྦེ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་ཡི།

གཝདྷ་ཐགཟ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྐྱིཐ་ཎྫོག་ཎྫོ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཝདྷ་ལཱི་ཅ་
(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་མིག་ཎྫོ་ཙ་ནི་མི་ཟྫོང།

/མིག་ར/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཎྫོ་གིཥ་སྟྫོདྷ་

མིག་དྷཐ།

/སྨིག་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་གི་དྷ་ཙ་

སྤྱིཡ་ཕཎང་ཐང་། འང་ཅིདྷ་མིག་ཎྫོ་དྷང་ཀོ་ཐབྷཡནྫོ་

མིག་ཎྫོ་

ཟགྱོ་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷ་ཙ་ཐམིགཥ་ཕཥར་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

ལཱི་སྐྱོདྷ་པྫོག་པྡཽགན་ཐང་། མིག་ཎྫོ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ།

ལཱི་ཟདི་ལཱི་མིག་དྷཐ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཆེ་ནུག

(ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་ཝཡཛྷ་ཕཞྫོ་ཟྫོང་ས་རུ།
/མིག་ཎྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཕར།
མི་ཕར།

ར་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཚུ་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཕྲག་ཐྫོག་ཞ་ནི། (ཁ)

མིག་ལྫོཥ།

/མིག་ཏྫོང་རག་ཕཟུང/ (མིང)

(རྫོང) ཐངོཥ་སུ་མིག་ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོང་ནི་ཐང་།

/སྨིག་ཎྫོ་ཙ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/སྨིག་ཎྫོ་ཝཡཛྷ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་

ཧེ་བྷཡ་མིག་བྷཏྫོང་ཅིག་གི་ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ནུག

ཅིདྷ་མིག་ཎྫོ་བྷཏྫོང་མི་ཚུགཥ།

མིག་ཎྫོ་ཝཡཛྷ།

/སྨིག་ཏྫོང་ཅི/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱང་གང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་ཟདི་ངེ་གི་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་རྒྱར་བྷྫོ་མེཐ་ན་

/མིག་ཎྫོ་ཙ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་གིཥ་

བྷཏྫོང་མིག་བྷཏྫོང་སྦེ་ཡ་ཟྫོང་ཡི།

གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཧའུ་ལྷ་ཅུ་

མིག་ཎྫོ་ཙ་ནི་འྫོཐ།

/སྨིག་ཏྫོང/ (མིང) (རྫོང)

བྷཏྫོང་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་མིག་

གི་དྷང་དྷ་ཐཀཡནྫོ་གི་སྦུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གདྷགནྫོ་

མིག་ཎྫོ་ཙ།

/མིག་ཎྫོཥ་ཕཞང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐཔེ་ཕཞངནྫོ་ཐང་སྫོར་ཕཞངབྷྫོ། (ཐཔེ) མིག་ལྫོཥ་

ཅིག་ཁྱཕ་ནའི་ཁྱཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་ཁིཕ་

མིག་ཎྫོ་རྒྱར་བྷྫོ།

ཐཔེ་

ངདྷ་ན་ཐང་སྫོར་ངདྷ་ན། (ཁ) - (ཐཔེ) ཟ་ནི་ཕཟུབྷ་གྱི་

དྷཥ་བྫོ་ཟདི་ཚུ་ག་དྷཥ་བྷ་སཕ་ནཡ་མིག་ཎྫོ་རྐྱངབྷ་

ནཥ་ཐ།

/སྨིག་ཎྫོཥ་ངདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཐཔེ།

ཐཔེ་ལ་ཥ་ཐང་།

/སྨིག་པེ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཎྫོ་ཕལ་ཥའི་

ཐཔེ། (ཐཔེ) སྤུདྷ་ཆ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཀྱི་ཆུང་ལཥ
ྫོ ་ལཱི་མིག་

1005

1006
ཐཔེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།
མིག་ལྤགཥ།

མིག་ཎྫོ་གི་

/མིག་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ནགཥ་ཀོ།
མིག་སྤུ།

/མིག་པུ/ (མིང) (ཆོཥ)

པྫོཡ་གྱི་སྤུ།
མིག་པྫོཡ།

གའྫོདྷ་ན། (ཐཔེ) མིག་རྩ་གའཥ་ནའི་བྷགུ་ལཱི་སྐྱོདྷ་
ཅིག་པྫོག་ཆེ་ནུག
མིག་ཙ།

མིག་རྫིབྷ་ཐང་སྨིདྷ་

/མིག་པྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨིག་ཕྲུར/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་འྫོཐ་ཥའི་

རཥ་ཐང་སྔགཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་

/སྨི་ཙྫོཐ/ (མིང) (རྫོང)

/མིག་ཟབྲཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

རཥ།

/སྨི་རྨ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཙྫོདྷ།

མིག་ཎྫོ་དྷང་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབུཡ་ཕའི་ཙྫོདྷ་ཁྲ།
མིག་རྫིབྷ།

/སྨིག་ཟཛིབྷ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་ནགཥ་

ཀོ་གི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ། (ཁ)

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཚུ་མིག་རྫིབྷ་ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཐབྷཡ། (ཐཔེ) གཞཟ་མིག་ཐབྷཡ་རཥ་ཡིག་ཙང་དྷ་

མིག་ཝཡ།
ཐང་ཟདྲ།

མིག་ཎྫོ་གི་སདྷ།

/མིག་ཝཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་གཞི་བྷཐུདྷ།

(ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་མིག་སདྷ་ཅིག་བྱིདྷ་དེཥ།
/མིག་མ/ (མིང) (རྫོང)

/སྨིག་ཙྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་མིག་ཎྫོ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོང་ནིའི་

དྷང་རཥ་དྲག་ཕཞཟ་ཅིག (ཁ) རུཥ་གཞཟ་མིག་

/མིག་ཐབྷདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཙྫོཐ་ཐནག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཅིག་ཐནག་སྟེ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

གཞཟ་ཕདུདྷ་གྱི་

ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཐགོཐ་བྲྫོ་ཐང་

ཟདི་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་ངེཥ་ཏིག་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་མིག་ཙྫོཐ་

/སྨིག་ཕྲུར་ཁེབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལདྷབྷྫོ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

མིག་རྩ།

/སྨིག་ཚུབྷ/ (མིང་) (རྫོང)

མིག་ཙྫོཐ།

(ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་གྱི་མིག་ཟཁྲུར་བྷཁདྷབྷ་ཚུ་གིཥ་

མིག་སདྷ།

མིག་ཚུབྷ།

མིག་ཎྫོ་ཙ་ཐང་

ཐཀྲོགཥ་ཅི།

མིག་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་མི། (ཁ)

མིག་ཐབྷཡ།

/མིག་ཙ་ཛྷ/ (མིང་) (ཆོཥ)

ཁྱཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་བྷྫོ་མིག་ཚུབྷ་རྐྱཕ་ཏེ་

ཕཞྫོ་སྟེ་སྟྫོདྷ་ནི།

མིག་ཟབྲཥ།

མིག་ཙ་ཕ།

གཥང་ཕ་ཟདི་ཚུ་གཝདྷ་ལཱི་ཕར་སྟྫོདྷ་ནི་གི་མིག་ཎྫོ་

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིག་ཎྫོ་ཁ་ལཱི་བྷཏྫོང་སྣང་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་
མིག་ཟཕྲུར་བྷཁདྷབྷ།

མིག་ཎྫོ་ཙ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲ། (ཁ)

ཥ་སྒོ (ཐཔེ) མིག་པྫོཡ་བྷགུ་ལཱི་ཟཚྫོག་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
མིག་ཟཕྲུར།

/མིག་ཙ/ (བ) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་ཝཡཛྷ་

/སྨིག་གཞི་ཐུདྷ/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་

གིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ཕལ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཇཟ་ཆི་

མིག་ཎྫོ་ཐང་ཟབྲེར་

ཆི་ཐང་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཙྫོཡ་ནི་ཅིག (ཁ)

ཕའི་རྩ། (ཁ) མིག་རྩ་གའཥན་ཐང་། མིག་རྩ་

ཁོང་གཉིཥ་མིག་གཞི་བྷཐུདྷ། ཁོ་ཐང་ང་མིག་གཞི་
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བྷཐུདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཕརྩེ་མིག་གཞི་བྷཐུདྷ་

གིཥ་སྦེ་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་སཐ་

སྦྲགཥ་མི་ཐགོ།

(ཐཔེ) གཉེདྷ་ཐང་གྲོགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་

ན་ལུགཥ་མི་ཐགོ།།རཥ་གདྷབྷ་ཕསྐོཥ་འྫོཐ་ན་
མིག་ཟུཡ།

མིག་ཎྫོ་གི་ཟུཡ།

/མིག་ཟུཡ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/མིག་ཟུཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཏངཥ་ཅིག

/མིག་ཡུར/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་འྫོཡ།

/མིག་འྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཏྫོང་ཥའི་ཡུར།
ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་བྷཏྫོང་སྣང།

ཧྲིག་ཐང་ཟདྲ།

/མིག་རིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་རྫོག

/མིག་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིག་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིག་ཧྲིར་ཧྲི/ (མིང) (རྫོང)

ཕལ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
མིག་ཧྲིཕ་ཧྲིཕ།

མིག་ཎྫོ་

/མིག་ཧྲིཕ་ཧྲི/ (མིང) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་

ཁིཕ་ཁིཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སརན་ཟདི་མིག་ཎྫོ་ཧྲིཕ་
ཧྲིཕ་སྦེ་ཕལ་དེཥ།
མིང༌།

མིག་ཧྲིག་

/མིང/ (མིང) (ཆོཥ)

ངོ་ཤེཥ་ནི་ཐང་ངོཥ་ཟཛིདྷ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ངོ་རྟགཥ་སྦེ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཚིག
(ཁ) མིའི་མིང། ཤིང་གི་མིང། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

མིག་ཎྫོ་གི་དྷ་ཙ་

མིང། ཥ་ཆའི་མིང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མིང་བྷ་
ཕཎགཥདྷ་ལ་མུག་གིཥ་འང་དུགན་ཨིདྷ།

ཙིགན་ཞ་ཕའི་

མིང་རྐྱང༌།

སྐཕཥ་ལཱི་མིག་ཎྫོ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཕལ་ཏངཥ་ཅིག
མིག་ཤེར།

མིག་ཎྫོ་གི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

ཏྫོདྷ་ཥ་ཥ་སྦེ་ལ་ནི།། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་མིག་ཧྲིག་ཧྲི་ས་

མིག་འྫོཡ་

/མིག་རིག་རི/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

རིབྷཥ་དྷཐ་ཅིག

མིག་ཧྲིག་ཧྲིག།

མིག་ཎྫོ་ཟཁྲུར་

ཐང་ཟདྲ།

མིག་རིབྷཥ།

/སྨིག་སེཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཎྫོ་གིཥ་

/མིག་གའྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་རིག་རིག

ནཡ་མིག་སེཡ་ཕལ་ནི་མི་ཟྫོང།

མིག་ཎྫོ་ཟུཡ་གྱིཥ་ཕལ་

མིག་ཡུར།

མིག་གའྫོཡ།

ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

/མིང་ཅང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐྫོདྷ་གྱི་ཁྱཐ་ནཡ་

མེདྷ་ན་ངོ་ཕྫོ་མབྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་མི་གི་མིང་།

མིག་ཎྫོ་ལུགཥ་

མིང་གི་ཁྱཐ་ཚིག

ལྫོབྷ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཤེར་ཐང་ཀོ་ཤེར་ཚུ་

/མིང་གི་ཁེ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་གི་ཁྱཐ་ཆོཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཚིག (ཁ) རྟ་སྫོབྷ། མི་ལུགཥ་ལྫོབྷ། རྐངབྷ་རིངབྷ།

ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་མིག་ཎྫོ་མེཐན་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

རིཥབྷ། ཆོཥན་རྣབྷ་ཐག རྒྱ་བྷཙྫོ་ཆེདྷ་ནྫོ། མི་

(ཐཔེ) ཁཛྷ་དྷང་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་མིག་ཤེར་བྷ་

མིག་སེཡ།

/སྨི་སེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

གོང་བྷཏྫོ་དྲགཥ། མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ། བུབྷ་ཟཇཟ་

ཡང་གིཥ་ཐགཟ་

བྷཁཥ་ན། གཟུགཥ་རིངབྷ།

མི་གི་མི་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་ལྫོཡ་མི་ཥྫོང་ག་བྷདྷྫོ་ཕའི་

མིང་གི་ཐགེ་སྫོང༌།

ཐྫོགཥ་ན་ཐང་། གཝདྷ་གྱིཥ་ཐཀྲོགཥ་ནའི་ཙ་གྱང་

/མིང་གི་རྒེ་སྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕསཕ་

སྫོབྷ་ཚུར་ཕཞིདྷ་སྦེ་བྷ་ཕསྲུང་མི་ཐགེ་སྫོང་ཐང་།
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ཕསཕ་སྫོབྷ་རྩ་རཥ་ཡ་བྷ་ཞུ་ཕ་ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་

ཟཕཐ་ཕའི་མིང་ངདྷ་ཏྫོགཥ་ཆེ་ནུག

ཕཞཟ་གྱོདྷ་སྫོཐ་མི།

མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ།

མིང་ངོ་བྷ།

སྐྱོདྷ་མིང་། གཅེཥ་མིང་ཚུ་མེདྷ་ནའི་མིང་ཐངོཥ། (ཁ)

/མིང་གི་རྣབྷ་གྲང/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ ཐྫོདྷ་ཐག་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་

ཧའི་གི་མིང་ངོ་བྷ། ཧ་ལཱིའི་མིང་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་

མི། (ཐཔེ) ཉིབྷ་ལཱི་མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ། ཀུ་

གི་མིང་ངོ་བྷ་ཟདི་ང་ཕཅཥ་ཀྱིཥ་ཤེཥ་བྷ་ཚུགཥ།

མུཐ་ཐགྲ། བྷཁཟ་རབྷ་ན།ཟགྲོ་ཕའི་སྒྲོདྷ་མེ།ཟཇིག་

མིང་ཅདྷ།

རྟེདྷ་མིག རྟ་ཕདུདྷ་ཐཕང་ནྫོ།དྷབྷ་བྷཁའི་ཐིག་

མིང་གི་སྦྲགཥ།

/མིང་གི་སྦྲ/ (མིང) (རྫོང)

/མིང་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདི་མི་མིང་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
མིང་ཅདྷ་སྒྲ་ཅདྷ།

མིང་གི་ཆ་

/མིང་ཅེདྷ་སྒྲ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཡྫོགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཔེཡ་དྷ་རྒྱར་བྷཙདྷ་དེ་

ཥ་མེཐ་འྫོཐ་མི། (ཁ)

(ཐཔེ) (ཁ) ཁོ་གི་མིང་གི་སྦྲགཥ་ཟདུག་ག།

མིང་གཎབྷ།

ནདྨ་གི་མིང་གི་སྦྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོཛྷ་ཕཟུབྷ།
མིང་གི་སྦྲགཥ་ཡྫོགཥ།

/མིང་གི་སྦྲ་ཡྫོ/

མིང་གི་ལྷག་བྷ།

/མིང་གི་སག་བྷ/ (མིང)

སྟྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཕར་གཞུང་གི་ཐཔེ་ཆ།
(ཆོཥ) མིང་གི་ལྷག་ཟཇོག

མིང་གྲོགཥ།

/མིང་གྲོག/ (མིང) +(ཆོཥ)

ཐང་ཟདྲ།

མིང་ངདྷ།

/མིང་ངེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྐཐ་གྲགཥ། (ཁ)

གདྷཥ་ཀྱི་མིང་གཎབྷ། (ཐཔེ) མིང་གཎབྷ་ལུགཥ་

ཟེཡཛྷ་ཐ་ཚེ་རིང་གི་སྦྲགཥ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ཐཕང་བྷྫོ་
/མིང་གི་ཙྫོག/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིང་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང)

མིའི་མིང་གཎབྷ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་མིང་གཎབྷ། གོ་ཥ་གོ་

མིང་གི་སྦྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེ་རིང་ཐཕང་བྷྫོ་

མིང་གི་ཙྫོགཥ།

མིང་གཎབྷ་གདྷབྷ་མེཐ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཁོང་མི་ཅདྷ་སྒྲ་ཅདྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ།

སྐཐ་གྲགཥ་འྫོཐ་

མི། (ཁ) མི་མིང་ཅདྷ། ཅ་ར་མིང་ཅདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་རྗེ་

ལུ།དྷབྷ་བྷཁའི་དྷྫོཡ་བུ།ནདྨའི་གཉེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ཟདི་
ཚུ་ཨིདྷ།

མིང་རྫུདྷ་ན་ཐང་།

/མིང་ངོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལྫོབྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་མི་ག་ཡ་གིཥ་ཐགཟ།
མིང་ཕཎགཥ།

མིང་ལུ་ལ་

/མིང་ཎག/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང་)

ཤུར་རཥ་ངོ་ཤེཥ་ནི་ཐང་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
མིང་ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) ཅ་ར་ཟདི་གི་མིང་ཕཎགཥ་

ནི/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཅ་ར་གཥཡན་ཟདི་ལཱི་མིང་
ཕཎགཥ་ཤིག

མིང་གི་སྦྲགཥ་

མིང་རྟགཥ།

/མིང་ཎག/ (མིང) (རྫོང་)

མིང་ཐང་ཥ་ཡིག

(ཁ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་མིང་རྟགཥ། མི་གི་མིང་རྟགཥ།

མིང་གཎབྷ་ངདྷ་ན།

ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་མིང་རྟགཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

(ཁ) ཧཡཛྷ་རྐུ་ཕའི་མིང་ངདྷ། ལཥ་ངདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་

གཉིཥ་ཀྱི་ཟཆིང་ཡིག་བྷགུ་ལཱི་མིང་རྟགཥ་ཕཀོཐ་

མིང་ངདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ལཥ་ངདྷ་

ནུག
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མིང་སྟྫོདྷ།

/མིང་ཎྫོདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

མི་སྫོབྷ་ཐང་

ཟཏཐ་ནའི་ཡི་གུ་གཝདྷ་མི་ཅིག་རྗེཥ་ཟཇུག་ཁོ་ཡ་གི་

ཕྱུགནྫོ་ཟདི་ཚུ་གི་ཧ་ལཱི་ཐང་ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་ར་

ཤུར་བྷ་ཟཕག་ཟྫོང་ནའི་སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཟགྲོ་ལཱིགཥ་

ཥྫོགཥ་ན་དེ་ཚུ་གི་མིང་ཕཎགཥ་ནའི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ།
/མིང་ཎྫོདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང་)

ཅིག (ཁ) ཐཔེཡ་དྷ་འྫོཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྗེཥ་

མི་ཐང་དྷྫོཡ་

ཟཇུག་ཐ་ཟདི་པྫོ་ཨིདྷབྷ་རཥ། རྗེཥ་ཟཇུག་ཁོ་ཡ་

དེ་ཚུ་གི་མིང་སཕ་ནི། (ཁ) ཁོ་གི་མིང་སྟྫོདྷ་

ཐང་ཅོག་ཟཏཐ་ནའི་

ནི/དེཥ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་བྷ་གོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ་ང་
གིཥ་མིང་སྟྫོདྷ་ཡི།
མིང་ཏྫོ།

/མིང་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང་)

མིང་ཐང་ཕརྗོཐ་ན།

ཁྱཐ་ཆོཥ་ལུ་ལ་སྦྱེར་ཏེ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕརྗོཐ་ན།

མིང་ཟདི་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་སྦེ་བྲིཥ་ཟདི་འྫོཐ་མི་

མིང་ཐྫོདྷ།

ཅིག (ཁ) སྫོཕ་ཕྲུག་གི་མིང་ཏྫོ། ཥ་ཆའི་མིང་ཏྫོ། ཅ་

/མིང་ཏྫོདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང་)

ཟདི་ཟཕཐདྷ་མིང་ཐྫོདྷ་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་ཟདུག
མིང་ཕསྡུཥ་ན།

ཏྫོདྷ་ན། (ཁ) ལུགཥ་ནའི་མིང་ཏྫོདྷ་ནུག (ཐཔེ) རྩེཐ་
མིང་ཏྫོཕ།

/མིང་ཏྫོཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

/མིང་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལུགཥ་

ཨིདྷ།

མིང་བང༌།

/མིང་བང/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ནའི་ཐཔེ་ཆའི་ཁ་བང༌། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་མིང་བང་ཚུ་
ག་ཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག

མིང་གི་ཆ་ཡྫོགཥ་

མིང་མེཐ།

ཀྱི་ཡི་གུ་ཤུར་བྷབྷ། (ཁ) ཀ་ཕ། བུབྷ་ན། རགན།

/མིང་མེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

མིང་གཎབྷ་མེཐ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) (ཁ) མི་ཟདི་མིང་མེཐ་རཱི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་

རྐངབྷ། འྫོཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གི་ཕ་ཐང་། ན། བྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཎྫོདྷ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

དེ་ཚུ་ག་ཡ་མིང་བྷཏཟ་ཨིདྷ།
མིང་བྷཏཟ་ཟདྲེདྷ་ན།

མིང་ཚུཡ་

རྗེའི་བྷཙདྷ་ཕསྡུཥ་ན་ཟདི་ཥངཥ་རྫོཡ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དུཥ་ཅིག་བྷྫོ་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་མིང་ཏྫོཕ་
མིང་བྷཏཟ།

/མིང་སྡུཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཁཥ་ཐཕང་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྫོ་

ཉེཥ་ཀྱི་མིང་ཏྫོགཥ་ནི། (ཁ) ལུགཥ་ནའི་མིང་ཏྫོཕ་
ནུག

ཏ་སྙཐ་གཥར་ཕའི་

མིང་ཐྫོདྷ་བྷཚུངཥ་ན། མིང་ཐྫོདྷ་བྷཐུདྷ་ན། (ཐཔེ) མི་

སྐཐ་གྲགཥ་

རིགཥ་དྷང་ལཱི་མིང་ཏྫོདྷ་ནུག

/མིང་ཐྫོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་ཐང༌། ཕར་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཁ)

རའི་མིང་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཏྫོ་དེཕ་དྷང་ལཱི་མིའི་མིང་ཏྫོ་ལུ་ལ་
མིང་ཏྫོདྷ།

ཐྫོདྷ་

གྱི་ངོ་ཕྫོ་རུ་རུ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནའི་མིང་རྐྱང་ཐང༌། ཁྱཐ་གཞི་

མི་ཐང་ཅ་ར་ཟདི་ཚུ་གི་

ཕཀོཐ་དེ་ཕཝག་ནུག

/མིང་ཐང་རྗོཐ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིང་མེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

མིང་ཕཎགཥ་ཏེ་མེཐ་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) (ཁ) ཅ་ར་ཟདི་ལཱི་མིང་མེཐ།

/མིང་ཏ་ཟདྲེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་མབྷ།

མིང་གི་བྷཏཟ་བྷ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྗེཥ་ཟཇུག་པྫོ་བྷྫོ་བྷ་

/མིང་མབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་རྐྱངབྷ་གཅིག་

རཥ་གཝདྷ་མེཐན། (ཐཔེ) བྷཁཥ་བྷཆོག་ཟེཡ་སཕ་

ནིང་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱི། ཁོ་ཡ་ཐང་རྟགཥ་ཅོག་ཡ་

1009

1010
རཱི་བྷ་སཕ་རཱི་མིང་མབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།
མིང་ཙཕ།

/མིང་ཙཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་ཚིག

/མིང་ཚིག/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་གཞི་གཉིཥ་སྦྲེར།

མིང་གི་ཙཕ་བྷ།

གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རྐ་ལྐ་སྐ་ཀྱ་ཀྲ་ཀླ་ཕཟུབྷ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་མིང་ཙཕ་ག་ཕཙུགཥ་ཅི།

ཕརྩེགཥབྷ།

ཐྫོདྷ་གྱི་ངོ་ཕྫོ་སྟྫོདྷ་

མིང་གཞི་གམྫོ་པར།

ནའི་མིང་ཐང་ཐྫོདྷ་གྱི་ཁྱཐ་ནཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་གཉིཥ་

སཕ་ཏངཥ། (ཁ) ཕསྐྱེཐ་ལ་བུ་སྔོདྷ་ཟཇུག་ཕ་ཐང༌།

ཚིག ལུགཥ་སཡ་གྱི་མིང་ཚིག (ཐཔེ) ཚིག་བྷཚྫོཐ་

རྗེཥ་ཟཇུག་ཐ། ཐབངཥ་ཟགྲེང་བུ་ཕཅཥ་ཟཇུག་

ཟདི་དྷ་ལཱི་མིང་ཚིག་ག་དེ་བྷང་བྷང་ཕཙུགཥ་ཟདི་
མིང་ཙྫོགཥ།

/མིང་ཙྫོག/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་བྷཚྫོཐ།

/མིང་རྫོཐ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་ཟདྲ།

ཥའི་མིང་གཞི་གམྫོ་ཕྫོ་ཀ་ཐང༌། པར་ན་ཥ་བྷགོ་
ཐང་འ་ཕཎགཥ་ཨིདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) (ཁ) སུབྷ་

མིང་གི་ཙྫོགཥ་

རྟགཥ་ལཛྷ་ཐ་མིང་གཞི་གམྫོ་པར་གྱི་ཁྱཐ་ནཡ་
ཕལཐ་ནི་འྫོཐ།

མིང་ལུ་ལ་

མིང་གཞི་སུབྷ་ཅུ།

ཕཙུགཥ་ཟདི་འྫོཐ་ནའི་ཀི་དེཕ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

མིང་གཞི།

/མིང་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་གཞི་ཡི་གུ་སུབྷ་ཅུ་ཚུ་ག་ཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ངོཥ་
ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཤེཥ་ཐགོ།

མིང་ཐང་ཚིག་

མིང་གཞི་སུབྷ་ཅུ་ཥྫོ་ཕཞི།

ཕརྗོཐ་ན་ག་ཡ་གི་གཞི་ཐང་རྩ་ཕ་སྦེ་ཟགྱོ་མི་ཡི་གུ།

ཐབངཥ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཕཞི།

ཡི་གུ་སུབྷ་ཅུ་ཥྫོ་ཕཞི། བྱེ་བྲག་གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ།

མིང་གཞི་སུབྷ་སྦྲེར།

འང་སྒོཥ་མིང་གཞི་རྐྱང་ན་ཉི་ཤུ་ཏབྷ་ན་འྫོཐ། (ཐཔེ)

/མིང་གཞི་སུབྷ་ཟབྲེར/ (མིང) (རྫོང)

གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་༼རྐྱ་སྐྲ་སྐྱ༽ ཕཟུབྷ་གྱི་

མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ལཱི་སྣ་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་གསུབྷ་འྫོཐ།
/མིང་གཞི་ཅང་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིང་གཞི་སུབྷ་ཅུ་ཥྫོ་ཕཞི/

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་སུབྷ་ཅུ་ཐང་

(ཁ) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཐབངཥ་གཥར་གཅིག་ཕསྫོབྷཥ་ཀྱི་

མིང་གཞི་རྐྱང་ན།

/མིང་གཞི་སུབྷ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཀ་རཥ་ཧ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཨིང་ལིལ་གི་མིང་བྷཚྫོཐ་དྷང་རཥ་ཏ་སྙཐ་ལུ་ལ་

ཏྫོཕ་ཅི།

/མིང་གཞི་རྩ་ཕེར/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་གཞི་གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་པར་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) ཆོཥ་སྐཐ་ཀྱི་མིང་

འྫོཐ།

/མིང་གཞི་གཉིཥ་སྦྲེ (མིང) (ཆོཥ)

གསུབྷ་ཕརྩེགཥབྷ།

སྔོདྷ་

མིང་གཞིའི་པྫོ་ཡིག

ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་ཞུགཥ་ཏེ་མེཐ་ནའི་མིང་གཞི་

/མིང་གཞིའི་པྫོ་ཡི/ (མིང) (རྫོང)

ཁ་

རཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་བྱེཐ་

ཡི་གུ། (ཐཔེ) པ་ཐང་བྷ་ཟེཡ་མི་གི་ཡི་གུ་ཟདི་མིང་

རྩྫོར ་ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཐང་སྒྲ་ཐབྷ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་

གཞི་རྐྱང་ན་རཥ། སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་

ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) མིང་གཞིའི་པྫོ་ཟདི་ཀ་ཅ་ཎ་ན་མ་ལྔ་

མིདྷ་ཟདུག

ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

1010

1011
མིང་གཞིའི་བྷ་ནིང༌།

མིང་ཟླ།

/མིང་གཞིའི་བྷ་ནིང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་བྱེཐ་

ཟདྲ།

རྩྫོར ་ཤུགཥ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་། སྒྲ་ཐབྷ་ལྷི་ཕཡ་དྷ་

མིང་གཟུགཥ།

སྐོཡབྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) མིང་གཞིའི་བྷ་

རག་ཕཅུ་གཉིཥ་རཥ་ཕཞི་ན།

རྩྫོར ་ཤུགཥ་ལྷྫོཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་། སྒྲ་ཐབྷ་ལྷི་ལྷྫོཐ་སུ་

མིང་སྲིང་།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) མིང་གཞིའི་བྷྫོ་ཟདི་ ག་ཇ་

/མིང་སི/ (མིང) (ཆོཥ)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

ཐ་ཕ་ཚ་ཛྷ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ལ་ཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་

མིང་གཥར།

ཨིདྷ།

པྫོ་རྒདྷབྷ་སྲིངབྷྫོ་

/མིང་སེར (མིང) (རྫོང)

ངོ་མིང་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ)

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མིང་གཥར་ག་ཡ་ཏྫོ་དེཕ་དྷང་

/མིང་གཝའི་བྷྫོ ་ལབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདུག

ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་བྱེཐ་

མིཐ།

རྩྫོར ་ཤུགཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལྷྫོཐ་དྲགཥ་ཐང་

མིདྷ།

ཝདྷ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) མིང་གཞིའི་བྷྫོ་

/མིཐ/ (བ) (ཆོཥ)
/མིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལྐོཐ་བྷཡ་ཕཎང་ནི།

མེདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁོ་

མི་མེདྷ། ང་ཟདྲེ་མེདྷ། ཁེདྷ་ན་ཤིང་མེདྷ། ཨོ་ར་བ་

གལབྷ་ཟདི་ ཡ་ར་ས་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།

མེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ།

/མིང་གཞིའི་ཙདྷ་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིདྷ་ཟདུག

ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་བྱེཐ་

/མིདྷ་རྡུ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་མིདྷ་ཟདུག ཥ་ཆ་མིདྷ་ཟདུག (ཐཔེ)

རྩྫོར ་ཤུགཥ་རྩ་རཥ་ཡ་སྟྫོདྷ་མི་ཐགོ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ)

ཁྱིབྷ་དྷང་མི་ག་འང་མིདྷ་ཟདུག

མིང་གཞིའི་བྷཙདྷ་མེཐ་ཟདི་ ཧ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།
མིང་གཞིའི་ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོ།

ཕུང་ནྫོ་ལྔ་

གཟུགཥ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཁ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་འདྷ་

ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་ལཱི་བྱེཐ་

མིང་གཞིའི་བྷཙདྷ་མེཐ།

/མིང་གཟུག/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་ཕཞི་གཅིག་ཁཡ་ཟདུཥ་ནའི་ཕུང་ནྫོ་ལཱི་མིང་

/མིང་གཞིའི་བྷྫོ་ཡིག/ (མིང) (ཆོཥ)

མིང་གཞིའི་བྷྫོ་གལབྷ།

མིང་གི་སྦྲགཥ་ཐང་

རཥ། ཙྫོཡ་ཕ། ཟདུ་ཤེཥ། ཟདུ་བྱེཐ། རྣབྷ་ཤེཥ་

ནིང་ཟདི་ ཁ་ཆ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།
མིང་གཞིའི་བྷྫོ་ཡིག

/མིང་ཟླ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིདྷ་ནུག

/མིང་གཞིའི་ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོ/ (མིང)

/མིདྷ་ནུ/ (མིང) (རྫོང)

མིདྷ་ཟདུག་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཏི་རཱི་མིདྷ་ནུག ཕཅུཐ་མིདྷ་ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

(ཆོཥ) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་སྐྱེ་གདྷཥ་

དྷ་ལཱི་ག་འང་མིདྷ་ནུག

ལཱི་བྱེཐ་རྩྫོར་བྷྫོ་རཥ་ལྷྫོཐ་སུ་ཐང་ཝདྷ་དྲགཥ། བྷྫོ་

མིཟབྷ་ཅི།

གལབྷ་རཥ་ཆེ་སུ་ཐང་ཐབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

/མིཟབྷ་ཅི/ (མིང) (ཆོཥ)

གཐྫོདྷ་རིགཥ་ཀྱི་

གྲངཥ་སུ་ཕརྩི་ཕའི་མི་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཁ) མིང་གཞིའི་ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོ་ཟདི་ ང་་དྷ་བྷ་ཕཞི་ལཱི་

མིཟབྷ་ཅི་གིཥ་གདྷྫོཐ་ན་ཕསྐྱར་ནུག

སཕ་ཨིདྷ།

མིའི་ཏྫོཕ་ཐཕང༌།
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/མིའི་ཏྫོཕ་ཐཕང/ (མིང) (རྫོང)

མི་ལཱི་
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ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཏྫོཕ་ཐགོ་ནའི་ཐཕང་ཙཐ། (ཁ)

མུ་ཁ།

ཐཕང་ཆ་ཙང་སྫོཐ་ཐགོ།

གོ་ར་ཕཙེབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་མུ་ཁ་ཕལ་སྟེ་ཕཙེབྷ་

ཟཚབྷ་གླིང་མིའི་ཏྫོཕ་ཐཕང། (ཐཔེ) མི་ལཱི་མིའི་ཏྫོཕ་
མིའི་ཚེ་ཙཐ།

/མིའི་ཚེ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང)

ཐགོ།

མི་ཟདི་ཚུ་གི་ཚེ་རིང་ཐུང་། (ཐཔེ) མིའི་ཚེ་ཙཐ་ཕརྒྱ་
མིའི་ཡང་ཕཞིདྷ།

/མིའི་ཡང་ཕཞིདྷ/ (མིང) (རྫོང)

མུ་ལ་ཕམདྷ་ནྫོ།

མུག་མུག་གི་སཥ།

ཧེ་བྷ་སྐྱེ་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

མུ་གེ།

འྫོཐ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་ཏངཥ་ཐང་ཟཕཐ་གཝག

ཡང་ཕཞིདྷ་ཐང་ཟདྲ།
མིའུ་ཐུང༌།

/མིའུ་ཐུང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཀུ།

མིའུ་གདུང་དྲུག

ཟྫོང་།

མིའི་

/མུ་གེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།
མུ་ཏིག

/སྨིའི་ལཱིཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མིཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཏྫོདྷ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཅིག (ཁ) མུ་ཏིག་

མི་ལཱིཥ།

ཐཀཡནྫོ། མུ་ཏིག་ཐབྷཡནྫོ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་

ཨོར་ཀོ་བྷགུ་ལཱི་མུ་ཏིག་ཕལར་སྐོཡ་ཅིག་ཕཎགཥ་

མི་ལཱི་ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཕྲཐ་ཡ་

ནུག

སཡ་ཞིདྷབྷ་དྷ་སྦེ་འྫོཐན། མི་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)
མིཥ།

/མིཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕྲཐ་སཡ་ཟདི་འྫོཐ་མི།
མུ།

/མུ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་དྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག་གི་དྷང་དྷ་རཥ་

(ཐཔེ) མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

མིཡ།

/མུ་ཏི/ (མིང) (རྫོང)

འི་རིགཥ་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་ཟླཛྷ་ཕྱེཐན་

རིགཥ་རཥ་བྷཡ་བྷཆེཐ་ཟདི་ཟྫོང་ནའི་ཕྫོཐ་ཀྱི་རིགཥ་
མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ།

ཞ་ཟཐུང་ཚུ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

མེཐ་གཕ་ཏྫོཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་མུ་གེ་

སའི་

དྲུགསེ་ཐང།རྨ།ལྡྫོང་།སྟྫོང་།ཐབྲ།ཟདྲུ།

ཞ་ཟཐུང་བྷ་རངཥ་

(ཐཔེ) (ཁ) སེཡ་སྣ་ཆེ་ཕ་ཅིདྷ་མུ་གེའི་ཕསྐར་ན་ལཱི་སྐྱེ་

མི་གཟུགཥ་ཐུང་

/མིའུ་རྡུང་དྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མུ་གེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་ཐཀཟ་ངར་ཐང་། ཕཀྲེཥ་སྐོབྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར།

(ཐཔེ) མིའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་

/མིའི་ཤིཥ་ལཱི/ (མིང) (ཆོཥ)

པུཡ་རྒྱར་

འཕ་རྒྱར་ནྫོ་གཟ་ལ་ཕམདྷ་ནྫོ་ཐང་ཡུབྷ་གདྷབྷ་

རཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཟགྱུཡ་ཕ་ཕཎང་ཕཎངབྷ་མིདྷ་ན།

མིའི་གཤིཥ་ལཱིགཥ།

/མུ་ལ་མདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕམདྷ་ནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་གྱི་རྒྱར་ཡཕཥ་གཉིཥ་ན། (ཁ)

ཤུར་བྷ་

འྫོཐ།

ཡཥ་ཀྱི་བྷཏཟབྷ་སྐུཐ་

ཏྫོདྷ་བྷ་ཟགྱོཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཡཥ་ཀྱི་མུ་ཁ། (ཐཔེ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་

ཅིག་གུ་ལྷྫོཐ་ཥྫོང་ནུག

/མུ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

མུ་ཏིག་ཏང༌།

མི་གིཥ་ཟེཡ་བྱེཐ་སྒྲ་གི་

/མུ་ཏི་ཏང/ (མིང) (རྫོང)

ཆ་ཅིག

མུ་སྟེགཥ།

བྷཏཟ་བྷ་ཐང་ཥྫོ་ཁ།

/མུ་ཏེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐིབྷ་ཕུག་གི་ཥ་

ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་དྷ་ལཱི་

བྱུང་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ཕ་ངདྷ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག
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(ཁ) ཕྱི་ཡྫོར་མུ་སྟེགཥ། (ཐཔེ) མུ་སྟེགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་

ལཱིགཥ།

མུ་སྟེགཥ་ན།

/མུ་ཏེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ་སྒོ།

ལ་ཕ་ངདྷ་ན་ལཱི་

ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཟདི་ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་ཡ་འྫོཐ།

མེ།

མུ་བྷཏཟ་མེཐ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་མུ་བྷཏཟ་མེཐ།
/མུ་ཐུཐ/ (མིང) (རྫོང་)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

མུ་མེདྷ།

/མུ་མེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག

མུདྷ་ཕསྐར།

དྷྫོཡ་རཥ་རྒྱར། བི་ཤྭ་དྷ་ཡའི་བུ། ཟཕཡ་ཕའི་ལྕེ་

བྷཏཟབྷ་མེཐ་ཟེཡ་

ལྡདྷ། ཟཕཡ་བྱེཐ། སྦྱིདྷ་སྲེག་རག་ན། གཙུག་

ཕུཐ་ཅདྷ། གམང་བྱེཐ། རྩེ་བྷྫོ་ཅདྷ། ཟྫོཐ་ཀྱི་ཤིང་

རྟ། རླུང་གི་གྲོགཥ་ནྫོ། རབྷ་དྷག་ཞུགཥ། ལཱིཥ་
བྷ་ཕསྲུང༌། ཤིང་རཥ་ཟཕེར་ཟེཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་

/མུདྷ་ཀེར/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) མེ་ཆུང་དུཥ་རཥ་ཕཥཐ། །ཐགྲ་ཆུང་དུཥ་

རཥ་ཕཏུར། །

ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷ་

མེ་ཀྲེ།

བྫོདྷ་ནའི་དུཥ་ཀྱི་ཕསྐར་ན། (ཐཔེ) མུདྷ་ཕསྐར་ལཱི་སྐྱེ་
ཕ་ཅིདྷ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟཏྫོཕ།
མུདྷ་གླིང༌།

/མུདྷ་གླིང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ།

མུདྷ་དྷག
མུདྷ་ན།

/མུདྷ་དྷག/ (མིང) (ཆོཥ)
/མུདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

མུདྷ་ནའི་གླིང༌།

/མེ་ཊེ/ (མིང) (རྫོང)

རཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

མེ་ཟཕཡ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) མེ་ཀྲེ་སྒྲོབྷ་ཅུང་། མེ་
ཀྲེ་རཥ་རྫོག་ཅིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མེ་ཀྲེ་རཥ་

མུདྷ་ནའི་གླིང་ཐང་

རྫོག་གཅིག་གིཥ་དྷགཥ་ཙར་གླིང་སྦེ་ཏར་ཕཡ་
ཕརག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

གདྷག་དུང་དུ།

མེ་ཐཀྲུག

མུདྷ་དྷག་ཐང་ཟདྲ།

/མུདྷ་ནའི་གླིང/ (མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཙ་ཎྫོབྷ་

ཆུ་ཡི་སྐྱེ་གདྷཥ། ཐག་བྱེཐ། དུ་ཕའི་ཎྫོག་ལྡདྷ།

(ཐཔེ) སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཕྱི་བྷ་སྡུག་ཕསྔར་

ལཱི་མུ་མེཐ།

/མེ/

(ཁ) མེ་གི་མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ་ལཱི། ཁྱོག་ཟཕཡ་ཐང༌།

མུ་བྷཐུཐ་དེ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།
/མུ་མེཐ/ (མིང) (ཆོཥ)

སེབྷཥ་ཐགཟ་

ཐང་། ལཱ་གི་སྒོ་རཥ་གཝདྷ་ཟཚིག་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ། (ཁ) ལཱ་

མུ་བྷཐུཐ་དེ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་གི་ཚུ་ག་ཡ་
མུ་མེཐ།

/མུར་མུར/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག (ཐཔེ) ཟཛུབྷ་མུར་མུར་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག ཥྫོ་ཐང་བྷཏཟབྷ། (ཁ)
མུ་བྷཐུཐ།

མུར་མུར།

གདྷག་དུང་

ཕའི་རྣབྷ་ན་ཐང་། ཐགོཐ་བྲ་ཕའི་རྣབྷ་ན་ཆུང་ཀུ་

མུ་ཐང་བྷཏཟ་གཉིཥ་

/མུ་ཏ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མུདྷ་སེར/ (མིང) (ཆོཥ)

མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) མུདྷ་སེར་སྒྲོདྷ་མེ།

གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) (ཁ) རྒྱ་གཡ་དྷ་ལཱི་མུ་སྟེགཥ་
མུ་བྷཏཟ།

མུདྷ་སེར།

ནའི་ཐུཡབྷ།

ཉིབྷ་ལཡ་

ནི་མེཐན་ཐང་། ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་རྩ་རཥ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་

1013

མེ་ཟཕུ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་

/མེ་ཀྲུ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་སྐཐ།

/མེ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང)

མེ་ཟཕཡ་ཕའི་སྐཐ།

མེ་སྐབྷ།

/མེ་ཀབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་

1014
མེ་བྷགར་ཐང་མེ་རཱིག་ཚུ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕཟུང་ རིགཥ་ལྡདྷ་རྒྱར་ཐཀའི་རྫོ་བྷཏཟ་ སྤྱི་རྫོ་

མེ་རྐྱེདྷ།

གསུབྷ་ཥྫོང་མི་ལཱི་ རྒྱུཐ་རཥ་མེ་བྷཁཟ་རྒྱ་བྷཙྫོ་ཟེཡ་

ཐགོ་ནའི་ལྕགཥ་ཀྱི་ཟཛིདྷབྷ།
/མེ་ཀེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

༡༠༢༦ མེ་སྟག་རྫོའི་ཕཡ་དྷ་ རྫོ་ངོ་ཕཞི་ཕརྒྱ་

མེའི་ཟཇིགཥ་ན་རཥ་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟདི་ཚུ་མེ་གིཥ་ཟཚིག་

སཕ་ཨིདྷ། དེ་གི་རྫོ ་ཤུར་བྷ་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༠༢༧ རཥ་

ནའི་རྐྱེདྷ་ངདྷ། (ཐཔེ) མེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་

ཟགོ་ཕཟུང་ ཡཕ་བྱུང་ཐང་ནྫོ་ཟགོ་ཕཙུགཥན་ཨིདྷ།

ཅིདྷ་མེ་རྐྱེདྷ་ཟབྱུང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁག་སྫོབྷ་ཡ་འྫོཐ།
མེ་སྐོཡ་ལྡིང༌།

མེ་ཟཁོཡ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཟགྲུར་ཟཁོཡ་རུར་ལི། (ཐཔེ) ཕྱི་

/མེ་ཀོཡ་ཟདིང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཏཕ་དྷང་མེདྷ་ནཡ་ཕྱི་ཁ་ལཱི་མེ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཕུ་ནི་ཅིག

རྒྱར་རཥ་པཡ་མེ་ཟཁོཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐན་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ག་ཡ་ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ཁཡ་མེ་སྐོཡ་ལྡིང་སྟེ་

ཕསྫོ་སྫོཐ་ནུག
མེ་སྐྱོདྷ།

/མེ་ཀོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཨིདྷ།

མེ་གྲོགཥ་ལྕགཥ།

མེའི་གདྷྫོཐ་ན། (ཐཔེ)

མེ་ཁང༌།

མེ་ཁབྷཥ།

/མེ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག

ཁབྷཥ་ལྔའི་དྷང་

མེ་ཁྱེཡ།

/མེ་ཁེཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཎྫོག

ཧབྷ་གསེཡ་གྱི་མེ་

མེ་བྷགར།

/མེ་ངེ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་སྒྱོགཥ།

/མེ་སྒྱོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷ་བུ་ཐགྲ་གྲོགཥ་

མེ་ངཐ་ཐང་ཟདྲ།

མེ་རཥ་ཀྱི་ནུཥ་

ཤུགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཐགྲ་བང་ཟཕཐ་གུ་རྐྱཕ་ཕཏུཕ་
ནའི་བྷཙྫོདྷ་ཆའི་རིགཥ་ཅིག

འང་སཕ་ཨིདྷ། མེ་ཁྱེཡ་ཟདི་ཕྱི་རཱི་ཕུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་

མེ་ངཐ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཧ་སྦུ་གུ་རཥ་མེ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།
/མེ་ཁ་རྗབྷ་ཙྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་སྒྲ་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) ཏཕ་ནའི་དྷང་ལཱི་མེ་བྷགར་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཧབྷ་གསེཡ་ལིབྷ། (ཁ) དེ་ལཱི་སྲིདྷ་བུ་མེ་ཁྱེཡ་ཟེཡ་

མེ་བྷཁཟ་རྒྱ་བྷཙྫོ།

མེ་ཐགྲ་ཆུ།

ཀྱི་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཁབྷཥ་ཐང་ཆུ་ཁབྷཥ་གཉིཥ་
མི་བྷཐུདྷ།

དྷག་རྩིཥ་

རཥ་ མེའི་གྲོགཥ་ལྕགཥ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕལཐ་ཚུར་

ཏཕ་ཙང།

/མེ་ཁབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་གྲོ་ཅཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་ ལྕགཥ་ཀྱིཥ་མེ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥན་

མེ་སྐྱོདྷ་གྱིཥ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་ཏར་ཕཡ་ཕརག་ནི་ཟཕཐ་
དེཥ།

མེའི་ནུཥ་ཤུགཥ་ལཱི་

/མེ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང)

/མེ་ངེ/ (མིང) (རྫོང)

མེ་ཟུདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

དུབྷ། (ཁ) ཏཕ་ནའི་དྷང་འྫོཐ་ནའིམེ་ངཐ། སྟྫོང་ཕུ་

རྒྱུཐ་

ཤིང་གི་མེ་ངཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མེ་ངཐ་བྷགུ་

རཥ་ཡཕ་བྱུང་གི་རྫོ་ཟགོ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཏངཥ་

རཥ་ཏརཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་ཏྫོདྷ་དེཥ།

ཅིག (ཁ) ཤིང་སྤྲེར་ སྤྱི་རྫོ་ ༦༢༤ ལཱི་ རིགཥ་ལྡདྷ་

མེ་ལྕགཥ།

རྒྱ་བྷཙྫོ་རྣབྷ་རྒྱར་ལ་ཁཡ་ཕཀོཐ་ནི་ཐང་། རྫོ་དེ་རཥ་

/མེ་ཅཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་ཕུ་མེ་ཀྲེག་མེཐ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་མེ་རྫོ་ཐང་རཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕརྡུངཥ་

1014
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ཏེ་ཟཕཡ་ཕཏུཕ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག
མེ་ལྕེ།

/མེ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཥྫོ་ཁ་ཐང་བྱཱཡ་ལཱི་སྤང་ཙར་དྷགཥ་

མེ་ཐབྷཡ་ལྷཕ་ལྷཕ་ཕཎང་

ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་ མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ལཡ་ནི་

སྟེ་ཟཕཡ་ཕའི་མེ་ལྷཕ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟཇབྷ་ཤིང་ཟདི་ཚུ་
མེ་ལྕེ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ།
མེ་ཆག

/མེ་ཆཟ/ (མིང) (རྫོང)

འྫོཐ།

མེ་ཎྫོག་ཀོ་པི།

ཕྱི་རཱི་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

རིགཥ་ བྷཏཟ་བྷ་རཥ་པཡ་ཟཐཕ་བྷ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ མིག་ཎྫོ་བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ སྦུག་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་གཅིག་

ཤིང་གཟིཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཆག་ན་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་མེ་ཕཏེག་

ཁཡ་ཕསྒོངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཀོ་པི་གི་

ཟཕག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) མེ་ཆག་ཕཏེག་ནི། མེ་

ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་སྟེ་ཞ་ཡི།

ཆག་གཟིཡ་ནི། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ ཕྱི་རཱི་པཡ་

མེ་ཎྫོག་གི་ཆཡ།

ཚུཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་མེ་ཆག་ཕཏེག་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་
ཨིདྷ།

མེ་བྷཆོཐ།

/མེ་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང)

(ཞེ) མེ་གི་བྷཆོཐ་ན།

དྷང་ལཱི་མེ་ཎྫོག་གི་ཆཡ་ཕཕཥ་ཅི།
མེ་ཎྫོག་ཅདྷབྷ།

ཕགེགཥ་སྐྲོཐ་ཀྱི་

ཨིདྷ།

མེ་ཎྫོག་ཕཅག

མེ་ཎྫོག

/མེ་ཎྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་ཎྫོ་ཅཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

མེ་ཎྫོག་ཕཎྫོག་ནི། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཕཅག་

ལཱི་ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མེ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།
ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐཀྱི་ཡ་ཐང་

(ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་མེ་ཎྫོག་ཅདྷབྷ་ཚུ་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་སཕ་

ཟཆབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་ཡཕ་གདྷཥ་ཟཕཐ་ཥ་
/མེ་ཉེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་ཎྫོ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གོ་ཚུ་གུ་མེ་ཎྫོག་གི་ཏགཥ་རིཥ་ཟཐུ་སྟེ་འྫོཐ་མི།

སྐཕཥ་ རག་ནཡ་མེ་ཕཤེཐ་དེ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་

མེ་ཉེདྷ།

ཉིབྷ་ལཡ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་ཁ་ཉིདྷབྷ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་སྒོ་

ནི། (ཐཔེ) བབྷ་ཕལགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་མེ་བྷཆོཐ་
མེ་ཟཆབྷ།

/མེ་ཎྫོ་གི་ཆཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཡ་ཆཡན་ཞབྷ་ཟིབྷ་རུ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་

སྦྱིདྷ་སྲེག (ཁ) བབྷ་ཞིང་ཕེཕཥ་ཀྱི་སྤུཡ་བྷཆོཐ་ཕུར་
ཕུར་ནི་འྫོཐ།

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་

/མེ་ཎྫོ་ཀོ་པི/ (མིང) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་མེ་ཎྫོག་

མེ་རྐྱེདྷ་གྱི་ཉེདྷ་ཁ་ཟེཡ་

ཕཅག་ནཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།
མེ་ཎྫོག་ཉི་བྷ།

ཤིང་ཐང་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་ར་

/མེ་ཎྫོ་ཉི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

གུབྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷགུ་རཥ་ ཕཀྱག་སྣ་ཙྫོགཥ་སྦེ་ལཡ་

མེ་ཎྫོག་གི་ཏྫོཐ།

ནི་འྫོཐ་མི་ བྷཏཟ་བྷཇུག་ལཱི་ཥྫོདྷ་ཐང་ཤིང་ཟབྲཥ་

(བྷངོདྷ) གུཡ་

/མེ་ཎྫོག་ཏྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལྷ་བྷྫོ་ཐང་

རྒྱ་གཡ་གྱི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་ཐཔྱར་ཕ་རཥ་པཡ་ཕཅིང་

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཨེ་ཎྫོག་མེ་ཎྫོག

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོཐ་ཀྱི་རྒྱདྷ་ཆ།

གསེཡ་ལྫོག་མེ་ཎྫོག ཆུ་ཐཀཡ་མེ་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

མེ་ཎྫོག་ཐབྷ་སྦྱིཥ།
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/མེ་ཎྫོ་ཐབྷ་ཟཇི/ (མིང) (རྫོང)

མེ་
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ཎྫོག་ཕཙུགཥ་ནི་གི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་བྷཆོཐ་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཅ་ར་ཚུ་ག་ཡ་མེ་ཐུཕ་ཆུ་ཐུཕ་ཨིདྷ།

ལའི་གའཥ་གའྫོདྷ་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ཐབྷ་སྦྱིཥ་ཆ་ཅིག་
ཟདུག

མེ་ཎྫོག་ནདྨ།

/མེ་ཎྫོ་པེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་ཐུཕ་ཆུ་ཐུཕ།

ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་རྒྱ་

ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ལྕགཥ་མེ་ཐུཕ་ཆུཕ་
དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕའི་མེ་ཎྫོག་ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

མེ་དྲྫོཐ།

(ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་ལཱི་མེ་ཎྫོག་ནདྨ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཅིག་

མེ་གཎང༌།

/མེ་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

མེ་བྷཐག

མེ་སྟག

/མེ་ཎཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་སྟེགཥ།

གཅིག་ཟདི་མེ་བྷཐཟ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

མེ་ཟཕཡ་

མེ་བྷཐཟ་ཐནཟ་དུབྷ།
མེ་ལྡེཕ།

མེ་ཏག

/མེ་ཏ/ (མིང) (རྫོང)

མེ་ཕཀར་ཕཝག་

མེ་སྤཡ།

/མེ་ཏཕ/ (མིང) (རྫོང)

མེ་ཐུཕ།

/མེ་ཐུཕ/ (མིང) (རྫོང)

/མེ་ནཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

ཟཕཡ་ཕཅུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྩེ་རི་མེ་སྤཡ་

མེ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག དྷགཥ་ཙར་མེ་སྤཡ། སྤང་མེ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཁག་རཥ་པཡ་མེ་ཏག་

མེ་ཏཕ།

མེ་ཕསྫོ་ནི། (ཁ) མེ་

མེ་ལྡེཕ་ཐྫོ།

གློག་མེ་སྤྲིང་ནིའི་ཏགན།

ལུ་ལ་སྤྲིངཥ་ནུག

/མེ་རྡེཕ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

ལྡེཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐགུདྷ་གྱང་ནི་ཟདི་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་

ནིའི་སྟེགཥ། (ཐཔེ) མེ་ཆག་ཟདི་མེ་སྟེགཥ་བྷགུ་ལཱི་
ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

/མེདྷ་ར་ནཟ་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཀྲོཕ་བྷཐའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

མེ་ཟིརབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/མེ་ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང)

ཀྲོཕ་བྷཐཟ། (ཁ)

ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནིའི་རག་ཆ་

ཕཅུག་ནི། (ཁ) མེ་ཕཏེག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) གདྷག་
དུང་དྷང་ལཱི་མེ་ཕཏེག་ནུག

/མེདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང)

མེ་རཱིག

ཐང་ཕུའི་མེ་བྷཐཟ་ཚུ་རཥ་སྒྲིར་རྐྱཕ་སྟེ་རྐྱཕ་ཐགོན་

ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལ་མེ་གཎང་ནི་
/མེ་ཏེཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མེའི་ཙ་ཕ། (ཐཔེ) མེ་

/མེ་རཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་བྷཐཟ།

ན་མེ་དྷང་ཕསྲེག་ནི། (ཁ) རྩྭ་མེ་གཎང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

མེ་ཕཏེག

/མེ་དྲྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་ཤིང་ག་ཡ་སྐབྷ་ཥྫོང་ནུག

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཕཐ་དེཥ།

མེ་ཐང་ཆུ་

ཚུ་རཥ་ཕཀག་ཚུགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) རྒྱུ་ཆཥ་

བྷཙྫོ་ཐང་ཆུའི་རྫིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷང་རཥ་པཡ་སྐྱེ་

ལཡ་ནུག

/མེ་ཐུཕ་ཆུ་ཐུཕ/ (མིང) (རྫོང)

སྤཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞིང་ཁ་ལཱི་ཟཕབྷ་ཕཀར་
ཕཀརཛྷ་ཚུ་མེ་སྤཡ་ཐགོ་ནཥ།

མེ་ཟཕུ་ནིའི་ཏཕ། (ཐཔེ)

མེ་པྫོཡ།

མེ་ཏཕ་བྷགུ་ལཱི་ཆུ་ཙདྷ་ཕསྐོར་ཏེ་ཕཝག་ནུག

/མེ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཎབྷ་ཁུའི་ཚིག་ཡྫོ་བླུག་

ཥའི་སྫོཐ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་པྫོཡན་ཐང་ཟདྲཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

མེ་གིཥ་ཟཚིག་བྷ་

ཎབྷ་ཁུ་ཟཐུང་བྷའི་གཐྫོང་ཁཡ་མེ་པྫོཡ་ཅིག་ཕཀར་

ཚུགཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཟབྷ་འྫོཐ་ན། (ཁ) མེ་ཐུཕ་ཆུ་ཐུཕ།

ཤིག
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མེ་ཕྱི།

སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་སྫོབྷ་ཚུ་བྷགུ་

/མེཕ་ཆི/ (མིང) (རྫོང)

སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱིབྷ་དྷང་མེ་ཕསྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རབྷ་ཐང་རྫོ་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཤིང་ཕཀྱག་ཐབྷཡ་ཁབྷ་ཁ་སྦེ་འྫོཐ་

ལུཕ་ཚུ་བྷགུ་ལཱི་མེ་ཟཕུ་སྦེ་ཕསྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་ཁཡ་མེ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཡ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག

ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་མེ་ར་ཕཀར་ཏེ་མེ་ཕསྫོ་ནི་

(ཐཔེ) མེ་ཕྱི་བྷགུ་ལཱི་མེ་ཟུདྷ་ནཡ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

མེ་ཟཕུ།

/མེ་ཕུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

འྫོཐ།

མེ་ཟཕཡ་

མེ་རཥ།

ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཏཕ་དྷང་མེ་ཟཕུ་ནི/ཐྫོ/ཕཝག་ནུག

/མེ་ཟཛེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏཕ་དྷང་མེ་ཟཕུ་

ཐ་ནུག

མེ་ཟཕཡ།

/མེ་སཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མེ་ཟིརབྷ།

མེ་ཟུདྷ་ཏེ་

མེ་རི།

མེ་བྷྫོ།

/མེ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

མེ་ཕམཟ།

བྷ་བུ་ཐགྲ་

མེ་རིཥ།
མེ་རཱིག

གཥྫོ་ཕ་རིག་ནའི་སྒོ་

གི་མེ་རཱིག རྫོ་ཥྫོར་གྱི་མེ་རཱིག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)
ཤིང་ཏཕ་དྷང་ལཱི་མེ་རཱིག་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕཝག་ཞིདྷབྷ་རཥ་མེ་སྤཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཐང་། ཏེར་ན་

མེ་རཱིཐ།

མེ་གུ་ཕསྲེགཥ་ཏེ་དྷཐ་ཐམིགཥ་ཀྱི་སྟེང་ཕརྡེག་ན་ལ་
/མེ་ཙེ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྩེཐབྷྫོ།
མེ་ར།

/མེ་ཟཚཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཤིང་མེ་ཕཎང་ཞིདྷབྷ་

/མེ་རཱི/ (མིང) (རྫོང)

རཥ་ ཥྫོར་མུ་མེ་ཐབྷཡ་ངབྷ་ང་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཤིང་

ས་ཕ་རིར་བྷྫོཡ་དྲིར་ཏེ་དྷཐ་ཐམིགཥ་ཀྱི་སྟེང་ལཱི་

མེ་རྩེཐ།

མེའི་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་

/མེ་རི/ (མིང) (རྫོང)

བྲིཥན་ཚུ་གིཥ་མེ་རིཥ་རྐྱཕ་ཐ་ནུག

རཥ་དྷཐ་རིགཥ་ཕཅོ་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

བུཟྫོ།།

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་མེ་ཟཕཡ་

ཟཕྲར་ཡ་མེ་རི་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

རྫོ་ཁབྷཥ་ཕརྩི་ཏངཥ།

/མེ་མཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་རི/ (མིང) (རྫོང)

ཕའི་རི། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་ཇཱ་ནདྷ་རཥ་པཡ་ཟཕྲར་

ཟགྱོང་མི་ཟདི་དུཡ་ཁྲོཐ་ཁཡ་མེ་སང་ཟཕཐ་དེཥ།
གྲོགཥ་ཀྱི་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྷཆོངཥ་ཟྫོངཥ་ཏེ་གོ་ར་ཟཚིགཥ་ནུག

ཡྫོ་འང་དྷ་ཕུངབྷ་མེ་

/མེ་བྷ་ཤིང/ (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་ཟིབྷ/

ཟྫོང་ནི་འྫོཐ་ནའི་མེ་རཱི་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) མེ་ཟིརབྷ་

གཎང་ནི་ཅིག (ཁ) མེ་སང་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) མི་
མེ་བྷ་ཤིང༌།

མེ་ཟཕཡ་ཕཏུཕ་ནའི་རཥ།

ཚུ་མེ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ མེའི་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

ཤིང་སྐབྷ་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་མེ་ཟཕཡ་ཆེ་ནུག
/མེ་སང/ (མིང) (རྫོང)

ཀྲོཕ་བྷཐའི་རཥ།

(ཐཔེ) མེ་རཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ་ས་རུ།

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) མེ་ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཏཕ་དྷང་
མེ་སང༌།

/མེ་ཟཛེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/མེ་རཱིཥ/ (མིང) (རྫོང)

རི་མེ་ཟཕཡ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་རཱིཐ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཞིང་ག་ཡ་
མེ་རཱིཐ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་ཥྫོང་ནུག

མེ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་

མེ་ཡྫོ།

/མེ་ཡྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཤིང་མེ་ཕཎང་ཕའི་མེ་རཱིག་

ཐང་ཏརཛྷ་ཥྫོགཥ་ཀྱི་ཚིག་ཡྫོ།

ཐགུདྷ་གདྷབྷ་གྱང་ནའི་

མེ་རྫོང༌།
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/མེ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང)

དེ་ཁཡ་ཕལཛྷ་ཐ་
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གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཚུ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་གཥར་རི་རི་སྦེ་

ནི། (ཁ) མེ་གཥཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

ཤེར་གྱི་མེ་རྫོང། (ཐཔེ) ཡང་གིཥ་ཡང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

མེ་ཕཥཐ།

བྷཏྫོང་ཚུགཥ་ནའི་ཤེར་སྒོ། (ཁ) ཐངུར་གྱི་མེ་རྫོང།

ལཱི་མེ་ཟཕཡ་ཏེ་ཐ་རིཥ་མི་ག་ཡ་མེ་གཥཐ་ཐྫོ།

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་མེ་རྫོང་དྷང་ལཱི་ཕལ་ཡི་ཕལ་ཡི་སྦེ་
ཕཞྫོ་ཐགོན་ཨིདྷ།
མེ་ཕཤུཡ།

/མེ་ཤུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏཕ་དྷང་ལཱི་མེ་ཕཥཐ་ཅི།
མེ་ཕསྫོ།

མེ་དྷང་ཕཙུགཥ་

རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་མེ་ཕསྫོ་ཐྫོ།

ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ནི། ཀོཛྷ་མེ་ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ནི། ཀེ་ཕ་མེ་

མེ་ལྷ།

ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་པག་
མེ་སྤཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཚིག་

མེཐ།

མེཐན།

ཉི་བྷའི་དྷང་སྟྫོདྷ་ནའི་

མེཐན་གཎང༌།

ནའི་ཤེར། (ཐཔེ) མེ་ཤེར་དྷང་རཥ་སྦེ་མེ་ཟཕཡ་ཏེ་
མེ་ཟུདྷ་

དེ།

མེཐན་ཕཎང་།

ཞྫོགན་

/མེན་ཎང/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) མེཐན་

གཎང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁ་མ་ཅ་ར་མེཐན་ཕཎང་ཡི།

མེ་རག་ནཡ་ཕཤེཐ་

/མེ་སེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

/མེན་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཅ་ར་ཟདི་ཁོ་གིཥ་མེཐན་གཎང་ནི་ཟཕཐ་

མེཐན་ཏར།

ནི། (ཐཔེ) རག་ནཡ་མེ་ཕཤེཐ་དེ་ཟགྱོ་དེཥ།
མེ་གཥཐ།

མེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྡུག་

ཐང་བ་ཉེཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཅ་ར་མེཐན་གཎང་ནི/ཐྫོ།

ནི། (ཁ) གོ་ར་གུ་མེ་ཕཤེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གོ་ར་གུ་
/མེ་ཤེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕསྔར་མེཐན་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

སྐཕཥ་ལཱི་ཟྫོཐ་ལཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་མེ་ཟཕཡ་ཕཏུཕ་

མེ་ཕཤེཐ་ཆེ་ནུག

འྫོཐན་མེདྷ་ནའི་

ཕསྔར་མེཐ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་མུ་གེ་མེཐ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་རགན་མེ་ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ཕཎང་ནུག

/མེ་ཤེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/མེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ། (ཁ) དྷཐ་གཞི་མེཐ། གདྷྫོཐ་ན་མེཐ། སྡུག་

ཕཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རགན་མེ་ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ནི།

མེ་ཕཤེཐ།

མེའི་མེ་ལྕེ། (ཐཔེ) ཤིང་

ཀྱིཥ་ཟཚིགཥ་ཥྫོ་ནུག

མེ་རུག་ཞིདྷབྷ་ཐ་ཟཚིགཥ་

ལྫོག་ཀུ་ག་ཡ་ཟཚིགཥ་ཥྫོ་ནུག

/མེ་ལྷཕ/ (མིང) (རྫོང)

གི་རྩ་ཕཡ་མེ་ཟཕུ་ཡི་ཟེཡ་ཟཐཕ་བྷ་ཚུ་ག་ཡ་མེ་ལྷཕ་

རྒཥ་ཅིག་གིཥ་སྤང་མེ་ཕཤུཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཎང་ནུག

/མེ་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟབྱུང་ཕ་མེའི་ལྷ། (ཐཔེ)

/མེ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང)

མེ་ལྷཕ།

ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཁ) དྷག་མེ་ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) པྫོ་

མེ་ཤེར།

མེའི་དྲྫོཐ་

ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་མེ་ལྷའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་བྷཇར་ཡི།

ལ་མེ་ཕཤུཡ་རྐྱཕ་ཞ་དེཥ།

/མེ་ཤུ/ ༣. (མིང) (རྫོང)

/མེ་ཥྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མེ་གཥཐ་ཐང་

ཕདུགན་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་མི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཚིག་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཁ) ལ་མེ་

/མེ་ཤུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/མེ་སེའེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

/མེན་ཐེ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཞྫོགན་ཐང་བ་ཉེཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

མེ་ཤི་ཕཅུག་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་མེཐན་ཏར་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་
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ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་ག་ཡ་མེཐན་ཏར་ཥྫོ་ནུག
མེཐན་ཏར་ཏརཛྷ།

/མེན་ཐེ་ཐེཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

མེདྷ་ཅུ།

མེཐན་

མེདྷ་ཅུ་ཐིང་ངེ།

རབྷ་མེཐན་ཏར་ཏརཛྷ་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་སྣུབྷ་
མེཐན་ཕཞྫོ།

/མེན་ཕཞྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མེདྷ།

/མེདྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང)

/མེདྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང)

མེཐན་

ཐབྷཡ་རཱི་རཱི་ ཞཛྷ་ཐ་ཁ་སྦྱིཡ་རི་རི་གཎང་མི་ཅིག

(ཐཔེ) ཐུགན་དྷང་ལཱི་མེདྷ་ཅུ་ཐིང་ངེ་བླུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་

ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཐགག་ཚིག (ཁ) ཁོ་མེདྷ།

མེདྷ་ཕརྫུ་ཕཎཕ།

ཁུག་ཁུ་སྦེ་ཟཕཐ་ཡི་ཡ་མེདྷ་ཕརྫུ་ཕཎཕ་སྟེ་སྫོཐན་

མེདྷ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུ་

བྷཥ།

མེདྷ་ཕརྫུ་རྫོག་རྫོ།

མེདྷ་ཟདྲེ་ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་སཕ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ལཥ་ངདྷ་ཟདི་ཚུ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་བྷཡ་

ཐགག་ཚིག་ཐང་ཟབྲེར་

མེདྷ་ཕརྫུ་རྫོག་རྫོ་སྦེ་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕའི་ཟདྲི་ཚིག (ཁ) མི་མེདྷ་དྷ། རྫོ་མེདྷ་དྷ། (ཐཔེ) ཆུ་

མེའི་ཟཇིགཥ་ན།

པ་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྫོ་མེཐ་ནཡ་ཤིང་མེདྷ་དྷ།
མེདྷ་སྒྱེཥ།

/མེང་སྒེ/ (མིང) (རྫོང)

/མེདྷ་ཟཛུ་རྫོ་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

མེདྷབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་གདྷག་རྫོག་རྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

མི་ཟདི་ཧ་ཕི་མེདྷ་ག་ཟདི་སྫོ།
/མེ་དྷ/ (མིང) (རྫོང)

/མེདྷ་ཟཛུ་ཎཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) མེདྷབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་ངདྷ་ཟདི་ཙ་

ཚིག (ཁ) ཁོ་མེདྷ་ག་སྫོ། བྷྫོ་མེདྷ་ང་ཨིདྷ་དྷ། མི་

མེདྷ་དྷ།

སྤང་ཙར་

ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྩང་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་ ཁུགན་ཐ་

བྷྫོ་མེདྷ། མི་མེདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྷཏྫོང་མི་ཟདི་བྷྫོ་
མེདྷ།

/མེདྷ་ཅུ་ཐི་ངེ/ (མིང) (རྫོང)

དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་པཡ་ཁ་ཀྲབྷ་ལུ་ལ་སྦེ་གྱེཥ་ཏེ་

ཕཎང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་གིཥ་ངེའི་ཁྱིབྷ་མེཐན་
ཕཞྫོ་ཐ་ཡི།

མེདྷ་ཅུ་ཐིང་ངེ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐིང་ངེ་ཟདི་མེདྷ་ཅུ་སྫོ་གཞུང་ཐིང་སྫོ།

ལྫོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཅ་ར་མེཐན་ཏར་ཏརཛྷ། (ཐཔེ)
ཟཁོཡ་མེཐན་ཕཎངབྷ་བྷཥ།

/མེདྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང)

/མེའི་ཟཇིག་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟབྱུང་

ཕ་མེའི་གདྷྫོཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མེའི་ཟཇིགཥ་

ལྫོ་སྤགཥ་ཕསྣཐ་

ན་བྱུང་སྟེ་དྷགཥ་ཙར་ག་ཡ་མེ་གིཥ་ཟཚིག་ཐྫོ།

ཞིདྷབྷ་དྷ་ཞངཥ་གཝྫོང་གི་རྫོགཥ་ལཱི་སཡ་ཏེ་

མེཡ་མེཡ།

བྷྫོདྷབྷ་བྱཱ་ཐང་། སྒོང་རྫོག ཧུབྷ། སྒོགན། ཥ་སྒ་

/མེཡ་མེཡ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

རྒྱ་བྷཙྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་ཆུ་འབྷ་འྫོབྷ་ཕཎང་སྟེ་སྤཡ་ཏངཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ ཉིདྷ་རྫོག་ཐང།

ཅིག

རྫོ་བྷཆོཐ་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཞྫོ་སྟེ་ཞ་ཕའི་སྫོ་ཞཥ་

མེཡ་མེཡ་ནྫོ།

ཅིག (ཐཔེ) མེདྷ་སྒྱེཥ་ཟདི་ཐཕང་ཟདུཥ་རྫོང་ཁག་

/མེཡ་མེཡ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཧབྷ་སྲུ་གི་པྫོ་

ཕའི་དྷང་ཧ་ལཱི་ཆགཥ་ནའི་ཕདུདྷ་ཕྲག་ཐང་ནྫོ་ཚུདྷ་

ལཡ་གྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་ལཱི་འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐན་

མེཡ་མེཡ་ནྫོ་ཟེཡ་ ཨོབྷ་བྷ་ཆགཥན་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཨིདྷ།

གདྷཥ་ནའི་རྣབྷ་ན་ཅིག
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མེཡ་ཕསྲེག

/མེཡ་སེག/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

ཟཚིག་ནི།
མེཥ་ནྫོ།

/མེ་ནྫོ/

མེ་གིཥ་

ཐཀྲོག་ནི་མེཐ།
བྷྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) པའི་པ།

མེཥ་ཐཕྫོདྷ་རྣབྷ་གསུབྷ།

ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཟཕྫོ་སྫོར་ཅིག (ཁ) མི་བྷྫོ། སེབྷཥ་ཅདྷ་

༡. ཕྫོཐ་ཀྱི་ཆོཥ་རྒྱར་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོ་ཐང་། ༢.

བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཟདི་ཆོཥ་ཐང་ཟཇིག་རྟེདྷ་

བྷངཟ་ཕཐག་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ། ༣. ཐཕྫོདྷ་ལ་

གཉིཥ་ཆ་ཡའི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཁག་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཡར་ན་ཅདྷ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ཕྫོཐ་ལཱི་ཆོཥ་རྒྱར་མེཥ་
མེཥ་མེཐ།

/མེ་མེཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/བྷྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཟབྱུང་ཁུངཥ་མེཐ་

བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི།

བྷྫོ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་གཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷཐན་གི་ཐྫོདྷ་

ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷཥ་མེཐ།

/མེ་མེ་ཅུའུ/

ལཱི་བྷྫོ་ཕཎཕ་སྟེ་ཕལ་ནི།
བྷྫོ་རྐྱང༌།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

པཡ་རྫོགཥབྷ་ཟབྱུང་ཁུངཥ་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི་ཐང།

/བྷྫོ་ཅང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུ་བྷྫོ་རྐྱང་། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཚུ་ཧབྷ་སྲུ་བྷྫོ་རྐྱང་

ནི/ནུག (ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་མེཥ་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ནི་མི་

གིཥ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟྫོང་།

/བྷྫོ་ཅང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

མེཥ་མེཐ་ཕཅོཥ།

བྷྫོ་སྐཐ།

/མེ་མེ་ཅོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མེཥ་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ཐང་ཟདྲ།
/མེཥ་མེན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཆ་ཡྫོགཥ་མེཐ་མི་

ཐང་རྨགན་མེཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་རྐྱང་གཅིགབྷ། (ཁ)

འང་དྷ་ཙྫོཐ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་མེཥ་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་

མེཥ་མེཐན།

ཕཞང་ངདྷ་ཐང་། ཟཚུཕཥ་ཆ།

ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཚུ་འྫོཐ་མེཐ་ཕལ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཧ་ལཱི་བྷཥ་མེཐ། མི་བྷཥ་མེཐ། (ཐཔེ)
མེཥ་མེཐ་ཕསྐྱུཡ།

(མིང) (རྫོང) སྒོང་རྫོག་བུཐ་ཚུགཥ་ནའི་

རིགཥ་ཐང་། ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཚུགཥ་མི་གི་མི་ཐང་སེབྷཥ་

/མེ་ཨོདྷ་རྣབྷ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐཕྫོདྷ་རྣབྷ་གསུབྷ་བྫོདྷ་ནུག

/བྷྫོ/ ༡.

རི་དྭགཥ་རྐྱང་བྷྫོ།

/བྷྫོ་ཀེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུའི་སྐཐ། (ཐཔེ)

ཁྱིབྷ་དྷང་རཥ་བྷྫོ་སྐཐ་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཟབྱུང་ཁུངཥ་

/བྷྫོ་ཀེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ག་ཅིའི་སྐཐ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

མེཐན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་མེཥ་མེཐན། ཧ་ལཱི་

སྐཐ་ཕ་སི་སི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྒྲ་སྙདྷ་བྷྫོ་སྐཐ། པྫོ་

ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང།

(ཐཔེ) སྒྲ་སྙདྷ་གྱི་སྐཐ་བྷྫོ་སྐཐ་ཟདི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་སྤྲིང་

མེཥ་མེཐན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་མེཥ་མེཐན་ཐཀྲོགཥ་ཏེ་སྔུ་
མེཥ་ལྫོཡ།

/མེ་ལྫོཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སྐྱེཥ་ཟདི་གིཥ་བྷྫོ་སྐཐ་རྐྱཕ་བྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཟབྱུང་

ཐགོ་ནཥ།

ཁུངཥ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཧང་རྒཥ་མེཥ་ལྫོཡ་ནི།

བྷྫོ་ཁ།

ཧ་རྒཥ་མེཥ་ལྫོཡ་ནི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་རྒདྷ་

/བྷྫོ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཤིང་ཥྫོགཥ་ཟགྲིག་

ཁབྷཥ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཟུཡ། (ཐཔེ)

རྒཥ་མེཥ་ལྫོཡ་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཟགྲིག་ཁབྷཥ་ཚུ་ག་ཡ་པྫོ་ཁ་བྷྫོ་ཁ་ཕཞྫོ་
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སྟེ་རྐྱཕ་ནུག
བྷྫོ་ཁྱི།

/བྷྫོ་ཆི/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོ་རྟགཥ།

ཡྫོ་ཁྱི་བྷྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཁྱི་ཟདི་

/བྷྫོ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་ཚུཐ།

བྷྫོ་ཕཎཕ་མི། (ཐཔེ)

བྷྫོ་ཐིག

བྷྫོ་བྷཁདྷ་ཟདི་གི་བྷྫོ་ཟདི་གཥར་དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།
བྷྫོ་གོ།

/བྷྫོ་གོ/ (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུ་གི་གོ་ར། (ཁ)

བྷྫོ་དྲག་ལྫོཥ།

བྷྫོ་དྲེར།

བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

བྷྫོ་གཐྫོང༌།

དྷ་ཙ་ཤི་ཆཐ་ར་

ཨིདྷ་ནཥ།

/བྷྫོ་རྫོང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

དྷ་ཙ་དྲག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཥན་ཅིག་ཟཙྫོར་ཏེ་བྷྫོ་

བྷཐྫོཥ་གླུཐ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི་

གི་བྷྫོ་གི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ།
བྷྫོ་དྷཐ་བྷཁཥ་བྷཆོག

(མིང) (རྫོང) བྷྫོ་

/བྷྫོ་ནཱུ་ཁེའེ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་

སྲུ་གི་དྷཐ་གཞི་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་མི་དྲུང་ཟཙྫོ་བྷཁཥ་

ཕཎཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷྫོ་ཕཎཕ་རྩིཥ་ཕཎཕ་ཟཕཐ་ནི།

ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཟཇིགཥ་མེཐ་རྫོ་རྗེ་ཐཕང་ཕྱུག་

(ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་ཟདི་སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་མི་དྲག་ནཥ་

རྒྱར་འྫོངཥ་གམྫོ་ཕསྟེདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་བྷྫོ་དྷཐ་

བྷྫོ་ཕཎཕ་རྩིཥ་ཕཎཕ་ཅིག་ཟཕཐ་དེ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
/བྷྫོ་ཎ/ (མིང) (རྫོང)

པྫོ་རྒཥ་ཀྱི་གཐྫོང་

གཐྫོང་ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་གཐྫོང་ཟདི་བྷྫོ་གཐྫོང་

དྷའི་ཕཞང་ངདྷ་ཚུ་ཕལ་ནི། (ཁ) བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི། (ཐཔེ)

བྷྫོ་རྟ།

/བྷྫོ་རྫོང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུའི་གཐྫོང་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) པྫོ་རྒཥ་ཟདི་བྷྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟབྱུང་འྫོཐན་ཨིདྷ་

/བྷྫོ་ཎཕ་ཙི་ཎཕ/

ཧའི་རྒོཐབྷྫོ་ཐང་ཧ་ན་

ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་མི་ག་ཡ་བྷྫོ་དྲེར་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྱུང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ དྷཐ་གཐྫོདྷ་ར་

བྷྫོ་ཕཎཕ་རྩིཥ་ཕཎཕ།

/བྷྫོ་དྲེ/ (མིང) (རྫོང)

ཕྫོང་ཀུ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕྱུ་གུ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ར་ཕཐཟ་སྟེ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་རིབྷ་གྲོ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཎཕ་ཐགོ་ནཥ།

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

གི་རྫོའི་བྷྫོ་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐ་ཥྫོ་ནུག

བྷྫོ་ཕཎཕ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཎཕ་ཅིག་ཟཕཐ་
/བྷྫོ་ཎཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/བྷྫོ་དྲ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཙ་ཁཡ་ཚུཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་དུཥ་ཅི་

དྷ་གཝྫོདྷ་བུ་ཚུ་ཟདི་ཚུ་གིཥ་འང་བྷྫོ་ཆཥ་ཕསྒྲིགཥ་
/བྷྫོ་ཎཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

རྟག་བུ་ཡ་

རཱིང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་

ཐང་འང་དྷ་ཧབྷ་སྲུའི་ཅ་ར། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

བྷྫོ་ཕཎཕ།

/བྷྫོ་དེཥ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཧབྷ་སྲུའི་ཆ་ལཱིགཥ་

ཏེ་སྫོཐན་བྷཥ།

བྷྫོ་ཕཎཕ་ནིའི་ཐིག་གུ།

ཧབྷ་སྲུ་ཟཙྫོར་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) པྫོ་རྒཥ་ཟདི་བྷྫོ་ཐཐ་

ཙཐ་གཞི་ཟདི་དྲགཥ་ཡ་དྲགཥ་ནཥ།
/བྷྫོ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/བྷྫོ་ཐི/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོ་ཐཐ་ཅདྷ།

ཧབྷ་སྲུའི་བྷྫོ་གོ། བྷྫོ་གོ་གོཥ་ཆེདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གོ་གི་
བྷྫོ་ཆཥ།

ཧབྷ་སྲུའི་བྷཙདྷ་

རྟགཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་རྟགཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་བྷྫོའི་གྲངཥ་སུ་

གིཥ་ཀ་ལ་ཅིག་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།
བྷྫོ་བྷཁདྷ།

/བྷྫོ་ཎཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཁཥ་བྷཆོག་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྟ་བྷྫོའི་རིགཥ།

བྷྫོ་དྷྫོཡ།

1021

/བྷྫོ་དྷྫོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕ་ཐང་ཟབྱིབྷྫོ་ར་

1022
ཥྫོགཥ་ན་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ།
བྷྫོ་སྤུདྷ།

/བྷྫོ་པུདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཥ་ཐང་

སྤུདྷ་ཆ་ཧབྷ་སྲུ། (ཁ)

ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ཥའི་བྷངར་སྒོ། (ཐཔེ) ཟདི་ལཱི་ནདྨ། བ་

བྷྫོ་སྤུདྷ་སྤུདྷ་ཆ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་བྷྫོ་སྤུདྷ་གཉིཥ་འྫོཐ།
/བྷྫོ་པུདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཧའི་གི་ཁ་ཐུག་རཥ་པྫོག་

བྷྫོའི་རིགཥ་ག་ཡ་ལཱི་བྷྫོ་བྷཙདྷ་ཟྫོང།

ནའི་སྤུདྷ་ཆ་ཐང་གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཐང་ང་
ཕཅཥ་བྷྫོ་སྤུདྷ་ཨིདྷ།
བྷྫོ་པག

/བྷྫོ་པཟ/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོ་གཟུགཥ།
གཟུགཥ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་པགན་བྷྫོ།

བྷྫོ་ཡིག

(ཁ) པགན་བྷྫོ་པག (ཐཔེ) པག་ནའི་སྒོ་ཡ་དྷང་ལཱི་བྷྫོ་

པག་ལྔ་ཟདུག
བྷྫོ་ཕྱྭ།

/བྷྫོ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོ་བྷྫོ།

/བྷྫོ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཐང། མིང་གཞིའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ག་ཇ་ཐ་ཕ་ཚ་ཛྷ་ཝ་
ཞ་ཟ་འ་ལ་ཥ་ཕཅུ་གཉིཥ། སྔོདྷ་ཟཇུག་གི་སྐཕཥ་

ཕྱེ་ཕསྣཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷང་

ཟ། རྗེཥ་ཟཇུག་གི་སྐཕཥ་ ང་བྷ་ཟ་གསུབྷ་ཚུ་ལཱི་

རཥ་ལ་ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བླུགཥ་སྦེ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཡིག་ཟདི་སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་རབྷ་

ཕསྒྲིར་ཞིདྷབྷ་དྷ་ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ་གི་ཞཥ་ཅིག (ཁ) ལ་བྷྫོ་

ལཱིགཥ་དྷང་ལཱི་ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

བྷྫོ། ཀེ་ཕ་བྷྫོ་བྷྫོ། ཀོ་པི་བྷྫོ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ)

བྷྫོ་ཡ།

ཕཞཟ་ཁང་དྷང་ལཱི་བྷྫོ་བྷྫོ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ་མི་

(ཐཔེ) སྐར་ཕཞང་གིཥ་བྷྫོ་ཡ་ཟགྱོ་སྟེ་སཕ་གེ་ཟེཡ་

སཕ་དེཥ།

ཧབྷ་སྲུ་གིཥ་ཕཟུང་

བྷྫོ་ཡང༌།

ཕའི་ཙཐ་གཞི། (ཁ) པྫོ་ཙཐ་ཐང་བྷྫོ་ཙཐ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

བྷྫོ་བྷཙདྷ།

/བྷྫོ་ཚེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཟདྲ།

༢. (མིང) (རྫོང)

/བྷྫོ་ཡང/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོ་རིགཥ།

ཙཐ་ཅིག་ཐནགཥ་ཏེ་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་དེ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་
བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

བྷྫོ་ཉིཐ་ཟེཡ་ངོཥ་ཕཟུང་

ཟྫོང། བྷྫོ་ཡ་ཡ་ཨིདྷབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་རྩིཥ་རཥ་ག་དེ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ནུག་གོ།
/བྷྫོ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང)

/བྷྫོ་ཡ/ (མིང) (རྫོང)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷྫོ་ཡ་ལྫོ་ཞ་དེཥ། བྷྫོ་ཡ་གིཥ་ཟཕཐ་

ཐང་རྩིཥ་ཕལ་ནི་འྫོཐ་མི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་
བྷྫོ་ཙྫོཐ།

སྒྲ་གཐངཥ་ཝདྷ་ན་སྦེ་

ཐབངཥ་གི་གུ། ཝཕཥ་ཀྱུ། ཟགྲེང་བུ། དྷ་ཡྫོ་ཕཞི་

བྷྫོ་ཕཎཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་

/བྷྫོ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ)

/བྷྫོ་ཡིག (མིང) (ཆོཥ)

ཧབྷ་སྲུའི་

འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) ཐབངཥ་གཥར་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕྱྭ་ཕཞང་བྷཥ་ག།

བྷྫོ་རྩིཥ།

/བྷྫོ་གཟུཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

བུཐ་མེཐ་རྐྱང་ན།

/བྷྫོ་རིག/ (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུ་ཐང་སེབྷཥ་

ཅདྷ་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཁ) སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོ་རིགཥ། (ཐཔེ)
སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོ་རིགཥ་ཚུ་ག་ཡ་སྡེ་ཙདྷ་

བྷྫོ་རྟགཥ་ཐང་

གཅིག་སྦེ་ཕཝག་ནུག
བྷྫོ་རུངཥབྷྫོ།

ཧབྷ་སྲུ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྷྫོའི་

/བྷྫོ་རུབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་

རྨགན་འང་མེཐ་བུ་གཞི་འང་མེཐ་ཁྱིབྷ་དྷང་བྷྫོ་ཡང་
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རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཧབྷ་སྲུ་བྷྫོ་རུངཥབྷྫོ།

/བྷྫོ་ལྷ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) ཁྱོ་བྷྫོ་རུངཥབྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

བྷྫོ་ལཱིག

/བྷྫོ་ལཱི/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོ་རྫོ།

/བྷྫོ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོག

ལཱིག་བྷྫོ།

/བྷྫོ་རྫོ་དྲུའུ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོག་དྷང་ལཱི་ཐུགན་བླུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་དེཥ།
བྷྫོག་ཀྲུ།

༡. གླང་ཐང། ༢.

བྷྫོ ་ཤིང༌།

/བྷྫོ ་ཤིང/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོང་སྒཡ།

ཤིང་རིགཥ་ཚུ་རཥ་

ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ ༦ གི་གྲཥ་རཥ་གཅིག (ཐཔེ)

ན་རཥ་བྷ་སྐྱེ་མི།
/བྷྫོ ་ལབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ལཱིང་ཕྫོགཥ་སདྷ་ཁང་ལྟེ་ཕ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཧབྷ་སྲུ་ཧ་ལཱི་བྷ་

བྷྫོག་བྷྫོག

/བྷྫོ་ཥཡ/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོདྷ།

པྫོ་སྐྱེཥ་ཐང་བྷ་

བྷྫོ་ལྷ།

/བྷྫོ་ཧྲེང/ (མིང) (ཆོཥ)
/བྷྫོ་ལྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

གསེཥ་ཅིག
/བྷྫོ་ལྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་

བྷྫོདྷ་གྲུ།

/བྷྫོདྷ་གྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོདྷ་གྲེ།

/བྷྫོདྷ་གྲེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཟཕཐ་ན་ལྷག་ཚེ་རྒྱུ་མེཐ། མིག་གཞི་བྷཐུདྷ་བྷ་
བྷྫོ་ཧྲེང༌།

/བྷྫོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟྫོཐ་ཐང་གཟི་

གཡུཥ། (ཁ) བྷྫོདྷ་ནའི་ཡུར། བྷྫོདྷ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ།

ཟདྲིཥ་ནའི་དྷ་གཝྫོདྷ་བུབྷྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གཥཡ་ཐང་
བྷཐུདྷ་འང་ཕལ་ཐགོ།

/བྷྫོག་བྷྫོག/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕརྗིཐ་མི་གཥར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཤིདྷ་ཏུ་བྷྫོ་རཥ་སྒྲ་གཐངཥ་

དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཝདྷ་ནའི་ཡི་གུ།
བྷྫོ་གཥཡ།

བྷྫོང་སྒཡ་ལཱི་ལཡ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་

བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི་གི་ལྫོ།

/བྷྫོ ་ལབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཥ་

༤༦༠ དེ་ཅིག་གི་ཥ་ཁཡ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལཡ་

ན་ཅིདྷ་རྫོག་བྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎགཥ་མི་ཕཏུཕ།
བྷྫོ་གལབྷ།

/བྷྫོང་སྒཡ/ (མིང) (རྫོང)

ལྟེ་ཕ་ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་ལཡ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་

པཱར་པྫོ ་ཤིང་མང་མ་ཡ་གི་སྦུག་ལཱི་བྷྫོ ་ཤིང་ཅིག་མེཐ་
/བྷྫོ ་ལྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོ་བྷྫོ་ཚུ་ཕམྫོ་ནིའི་

བྷྫོག་ཀྲུ་དྷང་ལཱི་བྷྫོ་བྷྫོ་ཕམྫོ་སྟེ་ཞ་ཐྫོ།

པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཕའི་བྷྫོ་རིགཥ། (ཐཔེ) ཨེ་

བྷྫོ ་ལྫོ།

/བྷྫོག་ཀྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ས་འང་གི་སྫོཐ། (ཐཔེ)

འྫོཥ། ༣. སྦྲུར། ༤. ལཱིག ༥. བ། ༦. པག་ཚུ་
ཨིདྷ།

ཇ་ཐང་ཐུགན་ཚུ་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་ཁཡ་རགན་ཕཤེཐ་ཥའི་ལཱིང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

དྷང་རཥ་བྷྫོ་རྫོ་དྲུག་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་རྫོ་ཟདི་
བྷྫོ་རྫོ་དྲུག

/བྷྫོག/ (མིང) (རྫོང)

ན་ཚུ་ཟཐུང་ནིའི་པྫོཡན་གཏིང་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་

རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

ལྕགཥ་བྷྫོ་བ་རྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྷ་བྷྫོའི་རིགཥ།

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

བྷྫོ་རུངཥབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

བྷྫོདྷ་ཏགཥ།

ཟགོ་ཕའི་ལྷ་ལྔའི་དྷང་

རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་
རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་

/བྷྫོདྷ་ཏཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཀ་ཕར་གྱིཥ་

ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་
ཐཀྱི་ཡ་ཅིག (ཁ) བྷྫོདྷ་ཏགཥ་ཐཀྱི་ཡ། (ཐཔེ) ཧང་

བྷྫོ་ཕྱྭ་སྟྫོདྷ་ནའི་ལྷ།

རྒཥ་ཕཞངབྷྫོ་གིཥ་བྷྫོདྷ་ཏགཥ་ཐཀྱི་ཡ་ཅིག་ཐཀྱིཥ་
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ཏེ་ཟྫོངཥ་ནུག
བྷྫོདྷ་ན།

/བྷྫོདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོདྷ་བྱཱ།

/བྷྫོདྷ་བྱཱ/ (མིང) (རྫོང)

མི་གི་མི།

བྷྫོཥ་བྷཐུདྷ།

བྷྫོདྷ་ནའི་ཡུར་ལཱི་སྫོཐ་

བྷཐུདྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཏག་ཕཅཐ་དེ་འྫོཐ།

བྷྫོདྷ་ནའི་གཡུཥ་ཁ་

བྷྫོདྷ་ཡུར་གྱི་བུ་བྷྫོ།

བྷྫོདྷ་རྩིཥ།

/བྷྫོདྷ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷྫོདྷ་ཡུར།

/བྷྫོདྷ་ཡུར/ (མིང) (ཆོཥ)

རྩིཥ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐང་ཕུ་རྫོ་ཅུང་གིཥ་

/བྷྫོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང)

བྷྫོའུ་ཟགར་གྱི་བུ།

བྷྫོདྷ་ནའི་ཡུར།

མྱ་ངདྷ་གྱིཥ་གདུང༌།

ཡྫོགཥ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོ།
མྱ་ངདྷ་ཞུ་ཕ།

ངདྷ་ཞུ་ཕ་ཟགྱོ་དེཥ།
མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ།

གུཥ་ཝཕཥ་

/་ངེདྷ་ལུ་རྡེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

(ཞེ) ཞིང་ལཱི་ཕེཕཥ་ན་ཐང་གཤེགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཟཕཐ་ནི་ཐང། ཡིཐ་ཆེཥ་ནི། (ཁ) བ་བྷ་ལཱི་བྷྫོཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནུག (ཐཔེ) ཥངཥ་

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) དྷང་ན་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
/བྷྫོཥ་གུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཞེ) སྐྱོ་ཕ་

ཞུ་ཐྫོ། མྱ་ངདྷ་ཞུ་ཕ་ཟགྱོ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་མྱ་

ཟཕྲུར་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག

བྷྫོཥ་གུཥ།

/་ངེདྷ་ཞུ་ཕ/ (བ) (ཐ) (རྫོང)

ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང་། སྡུག་ཕསྔར་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) མྱ་ངདྷ་

/བྷྫོའུ་རྒེར་གི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ)

གསུབྷ་ལཱི་བྷྫོཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/་ངེདྷ་གི་རྡུང/ (བ) (བབྷ/ཐ/ཟཐཥ)

ཕརྒྱར་ནི། (ཐཔེ) མྱ་ངདྷ་གྱིཥ་གདུང་ནའི་སྐཕཥ་ཆ་

བྷྫོདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

/བྷྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

སྐྱོ་ཕ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར།

(རྫོང) སྐྱོ་ཕ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་སྟེ་སེབྷཥ་ཟྫོ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་དྷ་ཏྫོཥ་བྷཆོག་ཟུང་གཉིཥ་རཥ་རྫུ་
བྷྫོཥ།

/་ངེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟྫོང།

ཟབྲུག་བུབྷ་ཏང་ཐང་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཥ་བྷཙབྷཥ་ལཱི་འྫོཐ་
བྷྫོདྷན།

མྱ་ངདྷ།

ཡིཐ་ཆེཥ་ཐང་ཟདུདྷ་

ཙང་ལཱི་མྱ་ངདྷ་པྫོག་སྐཕཥ་ཐགཟ་སྫོ་ཕསྒྱུཡ་ནི་མི་

/བྷྫོདྷ་ར་ཀཡ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་ར་ཅིག

/བྷྫོཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཁ) མྱ་ངདྷ་པྫོག མྱ་ངདྷ་གྱིཥ་གདུང། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

(ཐཔེ) བྷྫོདྷ་ཡུར་རཥ་བྷྫོདྷ་ནའི་ཆང་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

བྷྫོདྷ་ར་ཐཀཡ་ཅུང༌།

བྷྫོཥ་ན།
ན།

(ཐཔེ) བྷྫོདྷ་བྱཱའི་ཆང་གིཥ་ཡ་ཕཟི་ཐྫོ།
/བྷྫོདྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཐྫོཐ་ན་གཅིག་

ཁཡ་བྷཐུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ག་ཡ་བྷྫོཥ་

རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་བྱཱ། (ཁ) བྷྫོདྷ་བྱཱའི་ཕྱེ། བྷྫོདྷ་བྱཱའི་ཆང།
བྷྫོདྷ་བྷྫོ།

/བྷྫོཥ་ཐུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་རྩྭ་བྷཆོག་
གྲོང་ལཱི་སྦེ་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནུག

སེབྷཥ་ཀྱི་བྷྫོཥ་

མྱ་ངདྷ་ཥངཥ།

ན་ཐང་ ལཱིཥ་ངག་གི་གུཥ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

/་ངེདྷ་ཥང/ (བ) (བྷ/ཐྫོ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སྐྱོ་

ཕ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) མྱ་ངདྷ་ཥངཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་ལཱི་བྷྫོཥ་གུཥ་མེཐ་ན་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་འང་མྱ་ངདྷ་ཥངཥ་

ཅིདྷ་བྱིདྷ་རཕཥ་མི་ཟཇུག

ཥྫོ་ནུག
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མྱག

/ཟ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཟགྱོ་འྫོཐན།
མྱག་མྱྫོག

རཱིར་ཏེ་ཟཐབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཐུང་ཀུ།
/ཉུཡ་རབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

/ཟ་ཉོ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་འྫོཐན།
/ཟ་ཉོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

རཱིར་ཏེ་ཟཐབྷ་

ནའི་ཆོཥ།
མྱྫོང༌།

ཁབྷཥ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁབྷཥ་མྱག་མྱྫོག་སྦེ་སྫོཐ་ཐ་ཡི།
/ང/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ)

མྱྫོང་ལཐ།

ཐཕང་ནྫོ་སྒོ་ལྔ་གིཥ་

མྱང་ཟཐཥ།

/ང་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཚུ་ལཱི་མྱྫོང་ལཐ་གདྷང་དེཥ།
མྱྫོང་ཏྫོག

བྷཏཡ་ཐུག་ཥངཥ་

མྱྫོང་ཕ།

ནའི་གོ་སྐཕཥ་འྫོཐ།

མྱྫོང་མི་མྱྫོང༌།

མྱུཡ་ནྫོ།

མྱུཡ་རབྷ།

/ཉོང་མི་ཉོང/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

མྱྫོང།

མྱུཡ་ཕ་ཐང་

མྱྫོཥ།

ཐབྷག

བྷགྱོགཥ་དྲགཥ།

/ཉུཡ་རབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

མྱྫོངབྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཐ་ཟགྲོ་ཟདི་དེ་བྷའི་དྷ་ཟུག་མྱྫོང་མི་

ལྕུག་གུ་ཐང་ལྕངབྷ།

/ཉུཡ་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཙྫོཡ་མི་ཙྫོཡ་

ཕཞེཥ་སྒོ་བྲྫོཛྷ་མྱྫོང་མི་མྱྫོང་ཙཡ་ཅིག་ཕལ་གེ་བྷདྷྫོ།

ཕཞུགཥ་ནུག (ཐཔེ) མྱང་ཟཐཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་བྱིདྷ་

བྷགྱོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཉོང་མི་ཉོང/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཐང་ འང་དྷ་ ཙྫོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

མེཐ་ན་གཐདྷ་ལའི་སྟེང་དུ་བུབྷ་གཐདྷ་འདྷ་ཆཐ་

/ཉུཡ་ཟཇོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡང་གིཥ་བྷངོདྷ་སུབྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

བྷཆོག་གྲོང་དུ་ཕཞེངཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕང་རིབྷ་

མྱུཡ་བྷགྱོགཥ།

/ཉོང་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་མྱྫོང་ཕའི་སྒོ་རཥ་ཕལཐ་ན་ཅིདྷ་

/ང་རྡེ་ཆོཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ན་ཐུཕ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ཚེ་རྩྭ་

/ཉུ་གུ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཥ་སུ་མྱྫོང་ཕའི་

སྦེ་ཙྫོཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་ཆོཥ་ཕལཐ་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཆ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) སྟྫོདྷ་

མྱུ་གུ།

/ཉོང་ཏྫོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

སུ་མྱྫོང་ཏྫོག་རཥ་ཕལཐ་ནི།

སྦེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་བྷཏཡ་ཐུག་ལཱི་མྱང་ཟཐཥ་ཟཏྫོཕ་

རཕཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཡང་གི་བྷཥ་མྱྫོང་

ཏྫོག་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཐབྷཥ་ངག་བྷཥ་

རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

མྱང་ཟཐཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

/ཉོང་ལཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

གི་ཏྫོག་རཥ་ལཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་སྫོཕ་བྷ་

ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཡུར་ཙྫོཡ་ནི། (ཁ) མྱང་བའི་བྲྫོ་ཕ་
ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

མྱང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཉོང/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

བྲྫོཛྷ/སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཐྫོ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་

མེཐན། (ཁ) རིག་ན་མྱག་མྱྫོག ཁབྷཥ་མྱག་མྱྫོག
མྱང༌།

གཥང་སྔགཥ་རྫོ་རྗེ་ཐེག་

/ཉོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)
/རྨཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཡ་ཕཟི་ནི།

རྒྱར་ཁཕ་ཐང་རྒྱར་ཁཕ་

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐང་འང་དྷ་ མིའི་ཕྫོགཥ་སྦེ་ཕཟུང་ཕའི་

རབྷ་ཁ་ཏག་

ཕཡ་དྷ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་
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དྷང་ལཱི་རྒྱར་ཁཕ་ར་ལཱི་ཅིག་ཐབྷག་གི་བྱེརཛྷ་ཟདི་
གིཥ་ཐགཟཛྷ་སྐྱིཐན་ཡ་མིདྷ་ཟདུག
ཐབྷག་ཐཀྱུཥ།

/རྨཱ་ ཅུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་མི་པར་ན།
ཐབྷག་རྐྱཕ།

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།
ཐབྷག་གོ།

གོ་ཥ་མེཐ་ནའི་

གྱོདྷ་ཏེ་ཟདུག
ཐབྷག་གུཡ།

ཐབྷག་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

/རྨཱ་ ཁཟ/ (མིང) (རྫོང)

/རྨཱ་ ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་གྲར།

ཐབྷག་གི་སྡེ་ཙདྷ།

ཐབྷག་གྲུ།

ཐབྷག་མི་སྫོཐ་ཥའི་

/རྨཱ་ ལབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལབྷཥ་ལཱིགཥ།

ཐབྷག་ཟཁྲུགཥ།

/རྨཱ་ ཁྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག་ཟདུག
ཐབྷག་གླུ།

ཕཐ་བྷཐཟ།

/རྨཱ་ གླུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་

སྐཕཥ་ལཱི་ཐནཟ་བྷབྷ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཐེདྷ་

ནའི་གླུ། (ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཐབྷག་མི་ཚུ་

ནི་ཚུ། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ཐབྷག་ཟཁྲུགཥ་

གིཥ་ཐབྷག་གླུ་ཟཁྲུར་སི་སི་སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

ཐེངཥ་གཉིཥ་རངཥ་ནུག

ཐབྷག་སྒཡ།

/རྨཱ་ ཟགཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་རྐྱཕ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབྷག་མི་ཚུ་སྫོཐ་ཥའི་གུཡ་ར་

/རྨཱ་ ཁྲུ་སྫོང་མི/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་ཟཁྲུགཥ་རྫོང་ཕཅུག་མི། (ཐཔེ) ཐབྷག་

ཥྫོགཥ་ནའི་སྒཡ། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་ཐབྷག་སྒཡ། རྒྱ་

ཟཁྲུགཥ་སྫོང་མི་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཡེདྷ་ར་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་རྐྱཕ་མི་

ནིའི་གྲུ། (ཐཔེ) ཧ་མི་རི་ཀ་ལཱི་ཐབྷག་གྲུ་ཏང་མེཐན་

ཐབྷག་མིའི་

ཐབྷག་གི་ཐཔུང་ཙྫོགཥ་འདྷ་རག་ཕཞི།

/རྨཱ་ གྲུ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་མི་གི་

ཐབྷག་མི་ཚུ་ བྷཙྫོ་དྷང་རཥ་པཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་

(ཁ) ཐབྷག་ཟཁྲུགཥ་རང་ནི། ཐབྷག་ཟཁྲུགཥ་ཏྫོདྷ་

ཐབྷག་ཟཁྲུག་སྫོང་མི།

/རྨཱ་ གྲེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

གྱར།

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཐབྷག་ཁང་ལུ་ལ་འྫོཐ།
ཐབྷག་ལབྷཥ།

ཐབྷག་མི་ཚུ་སྫོཐ་

ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཐབྷག་ཁག་བྷང་ཡ་བྷང་ནཥ།

ཐབྷག་ཁང༌།

/རྨཱ་ གུའུ/ (མིང) (རྫོང)

ཥའི་གུཡ། (ཐཔེ) ཥ་བྷཙབྷཥ་ཕཐཟ་སྟེ་ཐབྷག་གུཡ་

(ཐཔེ) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟདྲྫོག་བྱེར་ཟཏཕ་

ཐབྷག་ཁག

ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་

གྱོདྷ་ནའི་སྒྲིག་གོ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ག་ཡ་ཐབྷག་གོ་

/རྨཱ་ ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ན་ཅིདྷ་རྒྱར་ཁ་ལྫོཡ་ཟྫོང།

/རྨཱ་ གོ/ (མིང) (རྫོང)

གཡ་གྱི་ཐབྷག་སྒཡ། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཆེདྷ་གཉིཥ་ན་

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབྷག་སྒཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཅགཥ་

/རྨཱ་ གི་པུང་ཙྫོ་

༡. རྐང་ཐབྷག་ཐང་། ༢. རྟ་

ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཐབྷག ༣. ཤིང་རྟའི་ཐབྷག ༤. གླངབྷྫོ་ཆེའི་

ཐབྷག་ཆཥ།

ཐབྷག་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་སྒྲུང་གཎབྷ་ཚུ་དྷང་

/རྨཱ་ ཆེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་མིའི་ཆ་

ལཱིགཥ། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་ཐབྷག་ཆཥ། རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཐབྷག་གི་ཐཔུང་ཙྫོགཥ་འདྷ་ཕཞིའི་སྐོཡ་རཥ་

ཐབྷག་ཆཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་
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ཐབྷག་ཆཥ་ཟདི་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།
/རྨཱ་ ཆེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཆ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ།
ཐབྷག་ཆེདྷ།

འྫོཐ།

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་ཐགོ་ནའི་རག་

ཐབྷག་ཕར།

(ཐཔེ) ཐབྷག་ཕར་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཐབྷག་མི་ཚུ་

རྒྱར་ཁཕ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཁྲུགཥ་ཏེ་ཐབྷག་སྫོབྷ་སྦེ་

གིཥ་ཀྲིག་ཀྲི་ས་གོ།

ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) ཐབྷག་ཆེདྷ་ཐང་ན། ཐབྷག་ཆེདྷ་

ཐབྷག་ཐཔུང༌།

གཉིཥ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཆེདྷ་གཉིཥ་

ཐབྷག་ཐཔུང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཤི་བྷ་ཐང་ནཱ་ག་ཥ་ཀི་ལཱི་ནིའུ་ཀིལི་འཡ་གྱི་དུག་

ཐབྷག་ཐནྫོདྷ།

བྷཙྫོདྷ་སྟྫོཡ་ཏེ་གདྷྫོཐ་ན་སྫོབྷ་ཡ་བྱུང་ནུག
/རྨཱ་ ཎ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་ཝྫོདྷ་ནི་

ཐབྷག་ཐཡ།

/རྨཱ་ ཐཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

གི་ཐབྷག་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་དྷབྷ་གྲུ་གཎང་དེཥ།

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཥའི་

ཐབྷག་ཐནྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།
ཐབྷག་སྤྱི།

ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་

ཐབྷག་ཟཕྲིདྷ།

ཐབྷག་མི་ཚུ་ལཱི་

རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
ཐབྷག་སྫོང༌།

ཐབྷག་དུང་ཟཕུ་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་ཐབྷག་མི་ག་ཡ་
/རྨཱ་ ཟདེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨཱ་ ཕྲིདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་རྐྱཕ་ནི་

ལྷྫོཐ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཐབྷག་མི་ཚུ་ག་ཡ་གྲ་སྒྲིག་

དུང་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབྷག་སྡེ།

ཐབྷག་མི་ཆ་བྷབྷ་

གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ཕའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཟཕྲིདྷ་

ཕར་གཎང་ནིའི་ ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

སྤུངཥ་ཆེ་ནུག

/རྨཱ་ ཅི/ (མིང) (རྫོང)

གྱི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་སྤྱི་ཁྱཕ།

ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཐབྷག་ཐཡ་ཟཕཡ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།
/རྨཱ་ དུང/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨ་ ནྫོཥ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

སྐཕཥ་ཟཕཡ་ཕའི་ཐཡ། (ཐཔེ) ཐབྷག་གི་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་
ཐབྷག་དུང༌།

ཐགྲ་བང་ཕཐ་

གི་ཐབྷག་ཐནྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཁཟ་ཐབྷག་

ཏང་འང་དྷ་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཏང་དྷང་ཐབྷག་
མི་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

/རྨཱ་ ནྫོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཁ) བྷཙྫོ་ཐབྷག་གི་ཐབྷག་ཐནྫོདྷ། བྷཁཟ་ཐབྷག་

ཚུ་བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཟཕག་སྟེ་ཧེ་བྷཡ་ཕཎང་ཐ་ནུག
/རྨཱ་ ཏང/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་མི་ག་ཡ་

ཐང་ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ ཐབྷག་གི་ལྷ་ལཐན།

ཐང་ཐབྷག་ཆཥ་ཚུ་ཟཕག་ནིའི་རྟ། (ཐཔེ) ཐབྷག་རྟ་
ཐབྷག་ཏང༌།

/རྨཱ་ པུང/ (མིང) (ཆོཥ)

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་སྡེ། (ཐཔེ) རའི་རྒྱཕ་ཁ་ལཱི་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཇཱ་ནདྷ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ་ཧི་ཡྫོ ་

ཐབྷག་རྟ།

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཥཡ་

ཆ་ཡྫོགཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕར།

ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་གི་

/རྨཱ་ ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨཱ་ ཟཐཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨཱ་ ཟབྫོང/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་རྐྱཕ་ནི་

གི་ཏཕཥ་ཤེཥ་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་ཚུ་ལཱི་སྫོང་ཕརཡ་
ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) ཐབྷག་སྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཐབྷག་མིའི་ཙདྷ་ན།

དྲདྷ་ན་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཐབྷག་སྡེ་དྷང་ལཱི་གོ་གདྷཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ར་ལ་

ཐབྷག་མི།
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/རྨཱ་ མི/ (མིང) (ཆོཥ)

གོ་ཥ་མེཐ་ནའི་
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ཐབྷག་མི་ ཐཀྱུཥ་བྷ། (ཁ) ཕསྟདྷ་སྲུང་དྲག་ནྫོའི་

ལིང་ཐནྫོདྷ་གྱི་ལག་རཥ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་པྫོ་

ཐབྷག་མི། ཥ་སྲུང་ཐབྷག་མི། (ཐཔེ) ར་བྷཙབྷཥ་

ཐྫོ།

ཐབྷག་མི་ཐང་། སྐུ་སྲུང་ཐབྷག་མི། ལབྷཥ་སྲུང་

རྒདྷབྷ་ཟདི་ཐབྷག་སྲིཐ་ཀྱི་གོ་གདྷཥ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ཡདྷ་

ཕཐཟ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཐབྷག་མི་ཚུ་ཐབྷག་སྒཡ་ཆུང་ཀུ་
རུ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
ཐབྷག་ཕམྫོདྷ།

ཐབྷག་གཥཡ།

ཐ་རིཥ་ཐབྷག་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐབྷག་གཥཡ་ལུ་ལ་ཡ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཟུང་སྟེ་ཕཝག་ཕཝག་ནའི་ཕམྫོདྷ་

ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

ན། (ཐཔེ) ཐབྷག་ཕམྫོདྷ་ཚུ་ཐགོངཥ་འངཥ་ཕཎང་
ནུག

ཐབྷག་རྩེཐ།

/རྨཱ་ ཙེ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷག་ཙྫོགཥ།

ཐང་ འང་དྷ་ཐབྷག་སྡེ།
ཐབྷག་ཞྭ།

/རྨཱ་ ཝ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷངཥ།

ཐབྷག་ཐཔུང་

/རྨང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

དྷྫོཡ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་རྫོངཥ་
སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཁ་ལཱི་ལྕགཥ་ཀྱི་ཐབྷག་ཞྭ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཐ་བྷཐཟ་
/རྨཱ་ ཡྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཧན།

ཐབྷག་རྒྱཕ་

ནའི་མི་ངོ་པྫོ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ནིའི་
ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཧན་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཐགོ།

དྷང་ཡང་གི་ཐབྷག་མི་གིཥ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་

ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཧབྷ།

ཕྱི་ཁ་རཥ་ཐབྷག་ཡྫོགཥ་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།

/རྨང་གི་ཧབྷ/ (མིང) (རྫོང)

རྒེཐ་ཟྫོག་

གཅིག་གི་མི་སེཡ་འྫོངཥ་ཀྱི་ངོ་ཙཕ་སྦེ་ རྒནྫོ་གི་

ཟྫོག་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཕམག་ཟཐུ་རཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་

/རྨཱ་ ལུདྷ་སྫོག་ན/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ)

བང་ཕཐ་ལཱི་ཐབྷག་རདྷ་ཟཇར་ནི། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

ནའི་མི་ངོ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཧབྷ་ཐཡ་

བྷ་ཟཆབྷ་མི་ཟདི་ཚུ་ཐ་རུཥ་ཐབྷག་རདྷ་སྫོག་ཐྫོ།
/རྨཱ་ སི/ (མིང) (རྫོང)

རྒེཐ་ཟྫོག་

ཟྫོག་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཕམག་ཟཐུ་རཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་

ཐབྷག་ཡྫོགཥ། ཕྱི་གླིང་ནའི་ཐབྷག་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ)

ཐབྷག་སྲིཐ།

/རྨང་གི་ཧཕ/ (མིང) (རྫོང)

གཅིག་གི་མི་སེཡ་འྫོངཥ་ཀྱི་ངོ་ཙཕ་སྦེ་ རྒནྫོ་གི་

ཐང། ཐབྷག་རྐྱཕ་མིའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཁ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཐབྷག་རདྷ་སྫོག་ན།

འྫོངཥ། (ཁ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་

དྷྫོཡ། ཐབྷངཥ་ཀྱི་གྲོཥ་ཆོཐ། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་

ཕཙུགཥ་ནིའི་ཞྭབྷྫོ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ག་ཡ་བྷགུ་ཎྫོ་

ཐབྷག་ཡྫོགཥ།

སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་མི་

ཀྱི་ལཱ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ག་ཡ་རཱིཕ་སྟེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་

རྐྱཕ་དེཥ།

/རྨང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

སེཡ་ཐཀྱུཥ་བྷ། (ཁ) མི་ཐབྷངཥ། (ཐཔེ) མི་ཐབྷངཥ་

ཐབྷག་མིའི་རྩེཐབྷྫོ།

/རྨ་ ཙྫོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷག་གི་སྫོཕ་

སྫོང་ཐང་ན་ཟཕཐ་མི་ ཐབྷག་མི་གཥཡན་ཚུ། (ཐཔེ)

ཐབྷག་རྐྱཕ་

/རྨཱ་ མྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང)

/རྨཱ་ ཥཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཤིང་རྒྱཥ་ཐྫོ།

ཐབྷག་མིའི་ཟགོ་

ཐབྷངཥ་ཁ་ཟཆབྷ།

ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་ བྷཐྫོ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཟྫོག་རཥ་ཐང་།

/རྨང་ཁ་ཆབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

མི་

ག་ཡ་ཁདྷ་ཟཙྫོག་ནི། (ཁ) ཐབྷངཥ་ཁ་ཟཆབྷ་ནི/ཐྫོ།
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(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཐབྷངཥ་ཁ་ཟཆབྷ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ།

/རྨང་ཆབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཞི་གཥཡན་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཙུགཥ་ཚུགཥ།
ཐབྷདྷ།

ཟཆབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཟཆབྷ། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ག་ཡ་ཙང་ཥྫོ་
/རྨང་ཆབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཐབྷདྷ་ཥ།

ཕཡ་ཐྫོ་ཏྫོཥ་གྲོར་གྱི་བྷཏྫོང་

འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ཐབྷདྷ་ཥ་ཕཟུང་སྟེ་སྫོཐན་
ཨིདྷ།

སྟྫོདྷ་ནའི་ཟཆབྷ། (ཁ) ཡཨ་ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ། (ཐཔེ)

ཐབྷཟ།

སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ་བྷཇར་ཁ་

/ས/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཐུང་ཀུ།

གདྷང་ནི་འྫོཐ།

བྷཏྫོ་ཙཐ་ཆུང་ཀུ་ཐང་

/ས/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐབྷངཥ་སྙོབྷཥ་རིང་ལཱིགཥ།

(རྫོང) ཐབྷངཥ་ཀྱི་སྐྱིཐ་སྡུག་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཞྫོ་མི་གི་

/རྨང་མི/ (མིང) (རྫོང)

ཕ་སྤ་ཡྫོའི་ཥ་ཆ་ཟདི་ཁ་ཐབྷཟ་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།
ཐབྷཟ་སྤྱིཥ།

ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཧན་

རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཚུགཥ།

ཐབྷཟ་པཕ།

གཞུང་ཟཛིདྷ་ མི་སེཡ་གྱིཥ་ཕམག་ཟཐུ་ཟཕཐ་མི་
/རྨཱ་ གཞི/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷངཥ་ཧན།

/རྨང་ཧན/ (མིང) (རྫོང)

གཞི་ཕརྟེདྷ་ཥ།

/ས་པཕ/ (མིང) (རྫོང)

མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་

ངོ་ཙ་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་གཐྫོང་ཁཡ་

/རྨང་མྫོ་རྒེའེ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷངཥ་གཞི།

ངོ་ཙ་སི་སི་ཕཞྫོ་

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཡང་གི་ཧ་ལཱི་ཐབྷཟ་སྤྱིཥ་

སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རྒེཐ་ཟྫོག་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་མི་

གི་སྲིཐ་གཞུང་ལྡདྷ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ།

/སཟ་པྱི/ (མིང) (རྫོང)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཐབྷཟ་སྤྱིཥ་རྐྱཕ་ནི།

ཐང། ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཧབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐབྷངཥ་མི་

ཐབྷངཥ་གམྫོ་རྒྱར་ཁཕ།

བྷཏྫོ་ཙཐ་ཆུང་ནི་ཐང་

ཐུང་ནི། (ཁ) ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་

/རྨང་སྙོབྷ་རིང་ལཱི/ (མིང)

རབྷ་ལཱིགཥ།

བྷཥ་ཆུང་ཕཞྫོ་སྟེ་

/སྨེདྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ཐབྷདྷ་ཥ་གཟུང་ནི། (ཐཔེ) མི་

སྣང་ཚུ་གཡ་ཟཆབྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཀོཐ་དེ་ལཐབྷྫོ་

ཐབྷངཥ་མི།

ཐབྷཟ་ཕ་ཐང་། སྐྱོ་ཕ།

ཝདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་གོ། (ཁ) གོ་ཥ་ཐབྷདྷ། རིགཥ་ཐབྷདྷ་

རྐྱཕ་མི་ག་ཡ་སྟཕཥ་གཅིག་ཁཡ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནའི་
ནུག

/སྨེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷཟ་པཕ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།
ཐབྷཟ་པཕ་རྐྱཕ།

མི་ག་ཡ་གི་

/ས་པཕ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐྫོ/ནུག/ཤིག)

(རྫོང) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ངོ་ཙ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཐབྷཟ་

པཕ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་མི་

ཐབྷངཥ་ཀྱི་

ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཐབྷཟ་པཕ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཧན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒེཐ་ཟྫོག་གི་ཐབྷངཥ་ཧན་ངཡ་

ཐབྷཟ་ཟབེཕཥ།

ཡེང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གཡུཥ་ཙདྷ་གོང་ཟཕེར་གྱི་གྲོཥ་

ཐང་ཟདྲ།
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/ས་རྦེཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷཟ་པཕ་
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ཐབྷཟ་མི་ཐབྷཟ།

/ས་མི་ས/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

སྐྱོ་མི་སྐྱོ་

ཁབྷ་ཁ་སྦེ་ཟདུག

ཐང་/ཝདྷ་མི་ཝདྷ། (ཁ) ཐབྷཟ་མི་ཐབྷཟ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་

ཐབྷཡ་ཁིག་ཁི།

ཐབྷཟ་སྟེ་འྫོཐ་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཁ་

/ས་མི་ས/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཙྫོཐབྷ་ཐབྷཡ་ཁིག་ཁི།

ཁྲག་ཐབྷཡ་ཁིག་ཁི། (ཐཔེ) ལའི་ཙྫོཐབྷ་ཐབྷཡ་ཁིག་

ཐབྷཟ་ཕཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཁི་སྦེ་ཟདུག

(ཐཔེ) སང་ཟདི་ཐབྷཟ་མི་ཐབྷཟ་ཁོ་རུ།

ཐབྷཟ་ཙཐ།

ཐབྷཡ་ཁེ་ན།

ཐབྷཟ་ཕའི་ཙཐ་

/ས་ཚེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཟ་ལྫོཥ།

ཐབྷཡ་ཁེན།

ཚུ་ལ་གཥཐ་ནི་ལཱི་ཟཚེ་ཕ་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཥའི་རིདྷ་ཐབྷཟ་ལྫོཥ་ཡ་ཟབུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ས་ཥ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཐབྷཡ་ཁེབྷྫོ།

ཁ་ཐབྷཟ་ཕའི་ཥ།

ཐབྷཡ་རྐྱང༌།

/ས་ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡ་ཁྲ།

ཙྫོཥ་གཝདྷ་གྱི་

ཐཀྱི་ཡ་། ཐབྷཡ་ཁྲ་ གོ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཐཀྱི་ཡ་ཐབྷཡ་
ཁྲ་ཐཀྱིཥ་མི་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཐབྷཡ་རྐྱང། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་གི་ཙྫོཥ་གཞི་ཟདི་ཐབྷཡ་

ཐབྷཡ་ལཐ།

ནའི་དྷང་རཥ་ཐབྷཡ་རྐྱང་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐབྷཡ་ཟགྱེཐ།

སྐྱཛྷ་བླུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རི་བྷྫོ་ཟདི་ཙྫོདྷ་
ཐབྷཡ་ཁབྷ་ཁ།

/སཟ་ཁབྷ་ཁ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/སཟ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ)

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ས་

གཥང་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཕལཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་དྷང་

ཐབྷཡ་སྐྱ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐུཐན་གི་བྷ་སྣ་ལྔ་

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ནའི་གོ་ར་ཅིག (ཁ) ཐབྷཡ་ཁྲ་

མི། (ཁ) གོ་ར་ཐབྷཡ་རྐྱང། ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་

/སཡ་ཅ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/སཟ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང)

སྦེ་སྦྱེདྷ་ཏེ་ ཁྲའི་སྤུདྷ་འང་སྣ་ལྔ་སྦེ་ཕརྒྱུ་སྟེ་ཟཏག་

ཕསྲེཥ་མེཐ་ནའི་ ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་མང་མ་ཟཕཐ་

ཐབྷཡ་སྐྱ།

ཧ་རྟག་ཡ་ལ་

/སཟ་ཁེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཥཐ་དེ་ཕམྫོང་མི་ཧབྷ་སྲུ།

འང་དྷ་ཡུར་ཐབྷཟ་ཕའི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཐབྷཟ་ཥ་
ཕཟུང་ཚེ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ལྷྫོཐ།

ཧ་རྟག་ཡ་ལ་

/སཟ་ཁེན/ (མིང) (རྫོང)

ཕཥཐ་དེ་ཕམྫོང་སྫོཐ་མི་པྫོ་སྐྱེཥ། (ཐཔེ) ཐབྷཡ་ཁེན་

(ཁ) ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ལྫོཥ་ཐང་། གོ་ཥ་ཐབྷཟ་ལྫོཥ།

ཐབྷཟ་ཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐབྷཡ་ཁེན་ཐང་

རགན་ག་ཡ་ཁྲག་གིཥ་གང་ཥྫོང་ནུག

ཐབྷཟ་དྲགཥ།

/ས་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ས་ཁེ་ན/

ཟདྲ། (ཁ) ཐབྷཡ་ཁེ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐབྷཡ་ཁེ་ནའི་

གཞི། (ཐཔེ) ཥའི་ཐབྷཟ་ཙཐ་ག་དེ་ཅིག་ཟདུག་ག་
ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

ཙྫོཐ་བྷའི་ཁུ་

ཕ་དྷང་ཧུབྷ་ཐང་ཨེཕ་ཕྱེ་དྲགཥ་སུ་ཅིག་ཥྫོང་སྟེ་ཝག་

ཐབྷཟ་མི་ཐབྷཟ་ཟདི་གདྷབྷ་གཤིཥ་ཀྱིཥ་ཡ་ཤེཥ་
ཚུགཥ།

/སཟ་ཁི་ཁི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/སཟ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཥཐ་དེ་བྷཆོཐ་ནའི་ཐབྷཡ་བྷཆོཐ།
ཐབྷཡ་རྒྱདྷ།

ཕཀྱག་

/སཡ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

དྲག་ནྫོའི་

གཎྫོཡབྷ་བྷགུ་ལ་རྫོདྷབྷ་གྱི་རཥ་ཕཀར་ནི། (ཁ)

ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལ་ཟདི་ཐབྷཡ་

གཎྫོཡ་བྷའི་ཐབྷཡ་རྒྱདྷ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་ཕཞེངཥ་རྐྱཕ་
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མི་ཚུ་གིཥ་གཎྫོཡ་བྷའི་བྷགུ་ལཱི་ཐབྷཡ་རྒྱདྷ་ཕཀར་ཐ་

ཕཞེངཥ་འྫོཐ་ནའི་གཎྫོཡབྷ་ཁྲོ་བྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་མི་

ཐབྷཡ་ངབྷ་ང།

ཐབྷཡ་སྟྫོདྷ།

ནུག

/སཟ་ངབྷ་ང/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཅིག (ཁ) དྲག་ནྫོ་ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་ཐབྷཡ་གཎྫོཡ།

མེ་ཟཕཡ་

ཕའི་སྐཕཥ་བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཐགཟ་སྟྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཏཕ་ནའི་དྷང་མེ་ཐབྷཡ་ངབྷ་ང་སྦེ་ཟཕཡ་དེཥ།

ཐབྷཡ་ངི་ངི།

/སཟ་ངི་ངི/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཐབྷཡ་ཏག་ཆོཐ།

ཐབྷཡ་ཁིག་ཁི་

/སཟ་ཚེ་ཚེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

/སཟ་ཏ་ཆོཥ/ ༢. (བ) (ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐབྷཡ་ཅདྷབྷ།

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་

ནུག

ཐབྷཡ་ཏག་ཆོཐ་དུཥ།

ཐབྷཡ་ཅོབྷ་ཅོ།

/སཟ་ཅོབྷ་ཅོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡ་ཏཕ་ཏ།

གཐྫོང་ར་

/སཡ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཐབྷཡ་གཎྫོཡ།

/སཟ་ཎྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལ་གཥཡན་

ཟཁོཡ་དྷང་རཥ་ལ་ཐབྷཡ་ཏཕ་ཏ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།
ཐབྷཡ་ཏབྷ།

/སཟ་ཏབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

གིཥ་རྐྱཕ་ནའི་ཕག་ཏབྷ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

ཐབྷཡ་ཏབྷ་ཅདྷབྷ།

སྫོག་ཕཅཐ་དེ་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་
ཅདྷ་ཐབྷཡ་བྷཆོཐ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/སཟ་ཏཕ་ཏ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཁྲག་ཁོག་ཁོ། (ཁ) ལ་ཐབྷཡ་ཏཕ་ཏ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་

གཐྫོང་ཐབྷཡ་ཅོབྷ་ཅོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གཐྫོང་ཐབྷཡ་
ཐབྷཡ་བྷཆོཐ།

(མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) ཐབྷཡ་ཏག་ཆོཐ་དུཥ་སེབྷཥ་རུ་སྐྱོ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)
ཅོབྷ་ཅོ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

/སཟ་ཏ་ཆོཐ་དུཥ/

ཐབྷཡ་ཏག་ཆོཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

ཅུངབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་བྷགུ་ལཱི་སྤྫོ་ཡྫོ་ཐབྷཡ་
ཅདྷབྷ་ཕཀར་ཏེ་དྷ་ཆེ་ནུག

ལ་གི་རིགཥ་

ཏག་ཆོ་ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྟག་ཟདི་ཐབྷཡ་ཏག་ཆོཐ་ཥྫོང་

སྤྫོ་ཡྫོ་ཐབྷཡ་

/སཟ་ཅེབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕྱི་རཱི་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ནི། (ཐཔེ) ཐབྷཡ་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལ་ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་སྦེ་ཕམྫོ་སྟེ་ཞ་
དེཥ།

/སཟ་ཏ་ཆོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཐབྷཡ་ཏག་ཆོཐ་ཡདྷབྷ་ཐ་ལཱ་ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ།

ངི་ངི་། (ཐཔེ) ལ་ཁྲོབྷ་དྷང་ལཱི་ལ་ཐབྷཡ་ངི་ངི་སྦེ་ཕམྫོང་
ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ།

ལ་ཞཥ་ཀྱི་

ཉིབྷ་རའི་རྒྱཕ་ཁཡ་ཟཛུར་ཕའི་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཉིབྷ་

ཐང་། ཐབྷཡ་ཏཕ་ཏ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལ་ཐབྷཡ་
དེཥ།

/སཟ་ཎྫོདྷ/ (མིང) (ཕྫོཐ)

བྷཙར་ཐབྷཡནྫོ་

/སཟ་ཏབྷ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐང་

ཕུ་ཥ་ཁྲབྷ་ཐང་ཕཀཟ་ལྫོག་ཐབྷཡ་ཏབྷ་འྫོཐ་མི།
ཐབྷཡ་ཐིག

དྲག་ནྫོ་ཐབྷཡ་

/སཟ་ཐི/ (མིང) (ཕྫོཐ)

ཐིག

ཆེདྷ་ཐང་། ཐགོངཥ་ཟདུཥ། ཕུཡ་ནའི་ཆོ་ག་ར་

ཐབྷཡ་དྲི།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ ཐགྲ་ཐང་བཐ་

/སཟ་དྲི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡ་ནྫོའི་

ལ་ཐང་ཁྲག་གི་དྲིབྷ།

(ཐཔེ) ལ་ཁྲོབྷ་དྷང་རཥ་ཐབྷཡ་དྲི་ཕསྣབྷ་བྷཥ།

ཁ་ཚུ་ཕཟླྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཔང་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐབྷཡ་བྷཐངཥ།

1031

/སཟ་སང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཁ་ཐྫོག་

1032
ཐབྷཡནྫོ་གི་ཕཀྱག
ཐབྷཡ་དྷག

ཚེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཐྫོང་ཐབྷཡ་རིར་རི། (ཐཔེ) མི་

ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་

/སཡ་དྷག/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཧ་ལཱི་ཟདི་གཐྫོང་ཐབྷཡ་རིར་རི་འཡ་

ཐང་གདྷགནྫོ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ནའི་ཕཀྱག (ཐཔེ)

ཥྫོ་ནུག

གོཥ་ཆེདྷ་གྱི་ཕཀྱག་ཐབྷཡ་དྷག་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།
ཐབྷཡ་ནྫོ།

/སཟ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷཡ་རཱི།

བྷཙར་གྱི་ཁ་ཐྫོག

ནའི་ཙྫོཐབྷ། (ཁ) པག་ལ་ཐབྷཡ་རཱི། དྷྫོཡ་ལ་ཐབྷཡ་

ཐབྷཡ་ནྫོ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་ཐབྷཡ་ནྫོའི་ཁ་ཐྫོག་ཟདི་ཙྫོ་ཡ་
ཐབྷཡ་ནྫོ་རི།
ར།

ཐབྷཡ་མི་ཐབྷཡ།

རཱི། (ཐཔེ) ཆོ་ཀུ་ཕཎང་ཥ་ལཱི་ཙྫོཐབྷ་བ་ལ་ཐབྷཡ་རཱི་
ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྷ་ཥའི་རྩེ་ནྫོ་ཎ་

/སཟ་ནྫོ་རི/ (མིང) (ཆོཥ)

/སཟ་མི་སཟ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡ་རཱི་རཱི།

ཐབྷཡ་

(ཐཔེ) ཨེ་པཱར་ཤིང་བྷགུ་ལཱི་ཨེ་པཱར་ཐབྷཡ་རཱིག་རཱི་སྦེ་

ཟདུག

མེ་ཎྫོག་གི་ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡ་མི་ཐབྷཡ།

ཐབྷཡ་ལ།

ཁ་ཐྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/སཟ་སྨུ/ (ཁྱཐ) (ཕྫོཐ)

ནུག

ཙྫོཥ་གཞི་

/སཟ་ཚེ་ཚེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡ་སི་སི།

ཐབྷཡ་ཞྫོང༌།

/སཟ་ཞྫོང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཀྱག་

སི་སི། (ཐཔེ) གཐང་བྷགུ་རཥ་བྷཡ་གའག་ལ་
ཐབྷཡ་སི་སི་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག
ཐབྷཡ་སེཡ།

ཞྫོང་ཆ་རྡིག་

ཐབྷཡནྫོ་ཐང་

ཐབྷཡ་སེཡ། མེ་ཎྫོག་ཐབྷཡ་སེཡ། (ཐཔེ) ཡཥ་ཐབྷཡ་

ཅིག་ཉོ་འྫོཐ།

/སཟ་རི་རི (ཁྱཐ) (རྫོང)

/སཡ་སེཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

སེཡནྫོ་གི་ཁ་ཐྫོག་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཡཥ་

རྡིགབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཐབྷཡ་ཞྫོང་ལྔ་དེ་
ཐབྷཡ་རིར་རི།

ཕཀྱག་

/སཟ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡནྫོ་བྷཐངཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ལ་ཐབྷཡ་

ཐབྷཡནྫོ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་གཐྫོང་ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་སྦེ་
ཨིདྷ་བྷཥ།

ལ་རྫོདྷབྷ་སྦེ་ཡུདྷ་

ཟབྫོགན་ཚུ་གིཥ་ཐབྷཡ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟཕག་ཟྫོངཥ་

ཐབྷཡནྫོ་ཐང་གདྷགནྫོ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་ན།
ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ།

/སཟ་ལ/ (མིང) (རྫོང)

རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཞ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབྷཡ་ག་མི་ཐབྷཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་
ཐབྷཡ་སྨུག

ཁ་ཐྫོག་

ཐྫོདྷ། (ཁ) བྱུ་རཱི་ཐབྷཡ་རཱི་རཱི། ཨེ་པཱར་ཐབྷཡ་རཱི་རཱི།

ཅིདྷ་ཐབྷཟ་སྟེ་འྫོཐ་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཨེ་ཎྫོག་

ཐབྷཡ་མི་ཐབྷཡ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

/སཟ་རཱི་རཱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དུ་རཱིག་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཕཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐབྷཟ་མི་ཐབྷཟ་ཟེཡ་ཕ་

/སཟ་མི་སཟ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལ་ཕརབྷ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་བླུགཥ་ཏེ་ཁུ་ཕ་འྫོཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

(ཁ) ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡ་ནྫོ། ཙྫོདྷ་ཐབྷཡ་ནྫོ། གོ་ར་

ཙྫོ་ཕཥ།

/སཟ་རཱི/ (མིང) (རྫོང)

སེཡ་ཅིག་གིཥ་ཅ་ར་སྤུཡ་ཐྫོ།

ཐབྷཡ་ཚེག་

ཐབྷཡ་ཥྫོ།
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/སཟ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཆུབྷ་ཐབྷཡ་ནྫོའི་
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ཕཀྱག་ཐང་ལྡདྷ་མི། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཐབྷཡ་ཥྫོ་གི་ལྫོ་

ཐམིགཥ་ཕཅཥ།

ཐབྷཡ་གསུཡ།

ཕཅཥ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཀྱི་ཙྫོགཥ་ཟདི་ རྒྱུ་ཐངོཥ་ནྫོ་

ཟཕཐ་དེ་ཞ་གེ།

/སཟ་སུ/ (མིང) (རྫོང)

ཕགེགཥ་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུ་ལཱི་ཕསྔོ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱེ་དྷང་

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཕཥགཥ་ཐགོ།

ལ་ཐང་ཚིར་ལཱི་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཐམིགཥ་གཎཐ།

གསུཡ། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་གིཥ་ཐབྷཡ་གསུཡ་གཎང་
ཐབྷཡ་གཥྫོཐ།

/སཡ་ཥྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སཡ་སེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོག་གཅོཐ་

མེ་ཐང་

ཕྱི་ཡུར་

/སྨི་རྣབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐམིགཥ་རྣབྷ་ས་གོ་

ཐགོ།

ཐམིགཥ་ན།

སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་གི་ཁ་ཟདི་ཐབྷཡ་ལྷཕ་ལྷཕ་སྦེ་

/སྨི་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

སེབྷཥ་ཀྱི་

ཐམིགཥ་ན་ཐང། འང་དྷ་ བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་

ཥའི་གཞི། (ཁ) སྒོབྷ་གྱི་ཐམིགཥ་ན། ཟཆཡ་གཞིའི་

(མིང) (རྫོང) ལ་ཞ་ནི་ལཱི་

ཐམིགཥ་ན། (ཐཔེ) སྒོབྷ་གྱི་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་སྫོ་ཕ་འྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཐཀཡ་

ཏངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ས་བྷ་གོཛྷ་རཥ་སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནི་

ཀྲུ་ཟདི་ཐབྷཡན་ཟབྱིཐ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ་ནཥ།
/སཟན/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐམིགཥ་ན་

སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་མྱྫོང་ཕ་ལཡ་ཕའི་ཐམིགཥ་ནའི་རྣབྷ་ན།

འྫོཐ་མི། (ཁ) མེ་ཐབྷཡ་ལྷཕ་ལྷཕ་སྦེ་ཟཕཡ་ནི། (ཐཔེ)

ཐབྷཡནྫོ།

/སྨི་ཐྫོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཟུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་ཐམིགཥ་ཞིདྷབྷ་དྷ་ དྷང་

གཅདྷ་གཞདྷ་གྱི་ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབྷཡ་ཧུཡ་ཧུ་སྦེ་

/སཟ་སྦྱི/

ཐམིགཥ་ཐྫོདྷ།

ཐམིགཥ་རྣབྷ།

གཥཐ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་ན་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐབྷཡན་ཟབྱིཐ།

ཐམིགཥ་གཎཐ་

ཕརྩབྷཥ་རཱིང་ཐམིགཥ་ཐྫོདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཐགོ།

ཅདྷ་ཐབྷཡ་གཥཐ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཐབྷཡ་

ཕརྒྱངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/སྨི་ཏེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ག་ཅི་ཡ་

བྷཙྫོདྷ་ཆ་གིཥ་

/སཟ་ལྷཕ་ལྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཐམིགཥ་རྟེདྷ།
ཐང་ཟདྲ།

བླུགཥ་ཏེ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་ནི་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་

ཐབྷཡ་ལྷཕ་ལྷཕ།

ཐམིགཥ་ན་

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཐམིགཥ་གཎཐ་ཅིག་ཐགོ།

བྷཏཟ་སྡུག་རཱིང་བྷདྷྫོ་མེཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐབྷཡ་
ཐབྷཡ་ཕཥཐ།

/སྨི་ཏེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕསྐྱེཐ་ཥའི་ཡུར། (ཁ) སྒོབྷ་གྱི་ཐམིགཥ་གཎཐ།

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ག་དེབྷ་ཅིག་ཡ་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་
གཥྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཐམིགཥ་ན་

ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐམིགཥ་

གཐྫོདྷ་

ནི་འྫོཐ།

/སྨི་ཅེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

མི་ཟྫོང།

ཁྲག་ཐང་མེའི་བྷཐྫོག་

ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཡཥ་ཐབྷཡནྫོ། ཁ་ལ་ཐབྷཡནྫོ།

ཐམིགཥ་མེཐ།

/སྨི་མེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐམིགཥ་ཡུར།

/སྨི་ཡུར/ (མིང) (ཆོཥ)

མེཐན།

(ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་ཕཞཟ་ཐབྷཡནྫོ་ཨིདྷ།
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ཐམིགཥ་ན་
སེབྷཥ་ཀྱི་
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ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ཥའི་ཡུར། (ཁ) སྒོབྷ་གྱི་ཐམིགཥ་

ཐམྱར་ཁབྷཥ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ཐགོན་ཟཏྫོདྷ་

གཞིའི་ཐམིགཥ་ཡུར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐན་རཥ་ཡ་

ཐམྱར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ།

ཡུར། ཟཆཡ་གཞིའི་ཐམིགཥ་ཡུར། (ཐཔེ) ཟཆཡ་
ལཱ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐ་ཡི།
ཐམིགཥ་ཕཥར།

ཟྫོང།

(ཆོཥ) ཙ་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ་ཐང། གྲང་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ།

རྫོགཥ་སུ་

/སྨི་སེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཉི་ཚེ་ཕ། ཉེ་ཟཁོཡ་ཕ་ཕཅཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་ཕག་ལཱ།

(ཐཔེ) ཐམྱར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་ཟདི་

ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་ཐགོཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་ལཱ་ཅིག་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕྱི་
ཁཡ་ཥྫོང་ཡི།
ཐམུ་རྒོཐ།

/སྨུ་རྒོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐམུཥ་རྫོང༌།

ཐམྱར་ཕ།

/སྨེ་གྲིཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེ་གྲིཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཧའི་གི་བྷངར་

རྨ།

ཕམྫོག་གྲིཕ།

/སྫོཥ/ ༡. (བ) (ཆོཥ)

/སྫོཥ/ ༢. (བ) (ཆོཥ)

སེཡ་ཕཥགཥ་ཏེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

གཟུགཥ་ཁའི་རྨ། རག་ནའི་རྨ། (ཐཔེ) རྨ་ ཏྫོདྷ་ན་
ཅིདྷ་སདྷ་ཐབུཡ་ཐགོ།

ཐབྷྫོཐ་ན་ཕྫོཡ་ནི།

རྨ་ ཐཀྲིཥ།

མི་གཝདྷ་གྱི་ལཱ་ཟགྲུཕ་བྷ་

ཐབྷྫོཐ་ཕྫོཡ་ཕ།

རྫོག་ན་ཕཎཕ་ནི།
ཐབྷྫོཐ་ཚིག

རྨ་ སྐྱོདྷ།

སྫོཐ་ཀྱི་ཟབྲི་ཚུར་གཝདྷ།

/སྫོཥ་ཕྫོཡ་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ)

/སྫོཥ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོདྷ་རབྷ་

/ས་ཀོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

སྐྱོདྷ་བྱུང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ།
རྨ་ ཁ།

གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་

/རྙེ་ཁབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨ་ སྤུ་ཡཥ་རྐྱཕ་ནིའི་

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་བྱུང་ནའི་གདྷྫོཐ་སྐྱོདྷ། (ཐཔེ) རྨ་
/རྨ་ ཁ/ (མིང) (རྫོང)

རྨ་ ཏྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ།

(ཁ) རྨ་ ཁ་རྒྱཥ་ནི། རྨ་ ཁ་སྐབྷ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ན་ཐང་ཚིག་ངདྷ་གྱི་སྫོདྷ་ཚིག་སཕ་ནི་ཅིག
ཐམྱར་ཁབྷཥ།

/ས་ཀྲི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡཥ།

ཕཅུག་ཅི་ཟེཡ་སྫོདྷ་ནའི་ཚིག
/སྫོཥ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ)

གཟུགཥ་ཁཡ་བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཚུ་

སེཡ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཐང་། ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་རྣག་ཐང་ཆུ་

སྤུདྷ་ཆ་ཕཥཐ་ཕཥཐན་ཐང་། དེའི་དྷང་ཟཁོཐ་
ཐབྷྫོཐ།

/རྨ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྐྱཕ་སྟེ་གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་ཧར་ཏེ་ཁྲག་ཐང་ཆུ་

རིགཥ་རཱིཥ་གཅིག་མི་ཐང་

གཉེདྷ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ནའི་གྲིཕ།

ངདྷ་ཥྫོང་གསུབྷ་གྱི་

ཕྱི་བྷ་ཟགྱོ་ཥ་ཐམྱར་ཕ་རཥ་གཝདྷ་མེཐ།

རཥ་སྐྱེཛྷ་ཐ་ཡ་ མིག་ཎྫོ་མེཐན་ཏར་ཏརཛྷ་ཅིག
ཐམེ་གྲིཕ།

/རྙེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཚེ་

རྒྱུཐ་ས་ཀྲག་གི་མི།

/སྨུཥ་རྫོང/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྙེ་ཁབྷ་ཅོཕ་རྒེའེ/ (མིང)

(ཐཔེ) རྨ་ ཁ་སྐབྷ་བྷ་ཕཏུཕ་ན་ཅིདྷ་ཟཁྱུ་སྟེ་སདྷ་

ཐམྱར་ཕའི་

ཐབུཡ་ཐགོ།

ཡུར། (ཐཔེ) ཚེ་ཐ་ལྫོ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཕྱི་བྷ་

རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ན།
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/རྨ་ ཎྫོདྷ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)
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གཟུགཥ་ཁའི་ནགཥ་ཀོ་བྷགུ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་པྫོག་ནི།

ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ ཥཐ་མི་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་གཅིག

(ཁ) རག་ནཡ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ན། རྐང་ནཡ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ན།

རྨ་ཤུར།

(ཐཔེ) རྐང་རག་བྷགུ་ལཱི་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

གི་རྐང་རག་བྷགུ་ལཱི་ག་ཡ་རྨ་ཤུར་ཨིདྷ་ནཥ།
རྨ་ སྫོར།

/རྨ་ ཎྫོདྷ་ཁྲ་ཎྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཁཡ་ཁྲག་འང་ཕཎྫོདྷ་

རྨག་སྐུཐ།

གཐྫོངཥ་སྒྲོ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་སྣ་ཙྫོགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ རླུང་

རྨགན།

ནའི་ཁཡ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྨ་ བའི་སྒྲོ་

རྨ་ སདྷ།

/རྨ་ སྨེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བ་

རྨགན་སྦྲགཥ།

/རྨན་སྦྲཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་ལཱི་ཚེ་གཅིག་གི་གཎདྷ་

རྨ་ བྷགུཡ་ཐབུཡ་ནི་གི་

གྲོགཥ་ཕསྫོབྷཥ་བྱིདྷ་ནི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ལཱི་རྨགན་

སྦྲགཥ་ནི་ཟདི་ཐང་ཕུའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག་ཨིདྷ།
རྨང༌།

རྨ་ བྷགུ་ལཱི་སྤུཡ་ཡཥ་སྦེ་

/རྨང/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨང་གཞི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁྱིབྷ་གྱི་རྨང་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཟཐིང་ཐགོ།

རྐྱཕ་ནི་གི་ཁ་ལ། (ཐཔེ) རྨ་ བྷགུ་ལཱི་རྨ་ ཡཥ་ཧིང་ཥང་

རྨང་རྫོ།

ཥ་ཅིག་རྐྱཕ་ནི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རྨ་ མེཐན་ཏརཛྷ་ཨིདྷ།
རྨ་ རིདྷ་ཆེདྷ་བྷཆོག

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་ཚེ་གཅིག་

གཉིཥ་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐགོན་ཟདི་གར་ཆེ།

ཙཐ་ཐང་ཏྫོཕ་ཙཐ་ཐབུཡ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/རྨ་ རུ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨན/ (མིང) (རྫོང)

རྨགན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྨགན་ཐང་ཧབྷ་སྲུ་

སདྷ། (ཐཔེ) རྨ་ ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྨ་ སདྷ་འྫོཐ་
རྨ་ ཡཥ།

རྨགན་ཐང་རྨག་

གི་གཎདྷ་གྲོགཥ། (ཁ) བུབྷྫོ་གི་རྨགན། ཧ་བྷའི་

རྨ་ བའི་སྒྲོ། (ཐཔེ) རྨ་ བའི་བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ་ཚུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་
རཥ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ།

/རྨཟ་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།

རྨ་ བ་པྫོའི་བྷཇུག་སྒྲོ་ཐང་གལྫོག་སྒྲོ་ཚུ་ཁྲ་ལུགཥ་

/ཐབྷཟ་བའི་སྫོང་སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང)

རྨགན་ཐང་རྨག་

ནའི་ཧབྷ་སའི་སྤུདྷ་ཆ་པྫོ་སྐྱེཥ། (ཐཔེ) ཁོང་རྨག་སྐུཐ་

གའཕ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཟིང་ནི་འྫོཐ་ནའི་བ་པྫོ་ཅིག (ཁ)

རྨ་ བའི་བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ།

/རྨ་ ཡྫོཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཡྫོགཥ་ཟདི་གིཥ་ཙྫོང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཥ་ཙཐ་ནའི་ཥ་ཁཡ་

གིཥ་བུབྷ་ནའི་ཁ་རྒྱདྷ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

རྨེདྷ་ཟབྲཥ།

ནའི་ཧབྷ་སྲུའི་སྤུདྷ་ཆའི་རྨགན། (ཐཔེ) ངེ་གི་རྨག་

ཟཕཐ་དེ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ཁྲག་ཕཎྫོདྷ་ལུ་ལ་ཟཕཐ་ཐ་ནུག
/རྨ་ ཇ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨ་ ཥྫོར/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨག་ཡྫོགཥ།

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཅིག་དྷང་ཟཏཕ་ཟཛིང་
རྨ་ བ།

གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་

ཀོ་གུ་ལཱིཥ་འྫོཐ་ནའི་རྨེདྷ་ཟབྲཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཏཕ་ཐགོ།
རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ཁྲག་ཕཎྫོདྷ།

/རྨ་ ཤུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིག་ནའི་ཟགྱབྷ་སྦེ་

ཕཙུགཥ་ནའི་རྫོ། (ཁ) རྨང་རྫོ་ཟཐིང། རྨང་རྫོ་
ཕཙུགཥ། (ཐཔེ) རྨང་རྫོ་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་ཐགོ།

/རྨ་ རིདྷ་ཆེདྷ་ཆོག/ (མིང) (ཆོཥ)

ཆོཥ་རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཐགེ་

རྨང་གཞི།

སྫོང་ཟཕཐ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་གི་བྷཥ་ཙྫོཐ་ལུདྷ་

/ཐབྷང་གཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཕུགཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་
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སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་སྫོཐ་ཏཕཥ་ལཱི་ཟྫོག་ཟྫོག་རཥ་ཥ་ཐྫོང་

ཟདུག

ཕརྐོ་སྟེ་ གྱང་ཐང་རྩིགན་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་

རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕཥ་ན།

ཅིག (ཁ) རྩིག་ནའི་རྨང་གཞི་ཐིང་ནི། ཁྱིབྷ་གྱི་རྨང་
གཞི་ཕཙུགཥ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།
རྨཐ་བྱུང༌།

/རྨེ་ བྱུང/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨཥ་སྐྱེཥ།

/རྨེ་ ཀེ/ (མིང) (རྫོང)

ཕུར་དུ་བྱུང་ཕ།

རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕཥ་ཅི།
(ཐཔེ) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་ང་རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕཥ་ཅི།

ངོ་བྷཙཡ་ཕ་ཐང་

རྨི་ རབྷ་ཕཞང་ནྫོ།

ཧ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཏེ་རྫོ་བྷ་

ཅིག་བྷཏྫོང་ན་ཅིདྷ་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕཥ།
རྨིག་ལྕགཥ།

སྐྱེཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ས་ཀྲག་བྱིདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/རྨེ་ ཀོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཙྫོདྷ་ཆ་པྫོག་པྫོག་ནའི་སྐྱོདྷ།
རྨི་ ལཥ།

/རྨི་ ཏེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྔ་ལཥ།
རྨི་ རབྷ།

གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་

རྨིག་ཆགཥ།

/རྨི་ རབྷ་ངེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨིག་ན།

ན། གའག་གི་རྨིག་ན། གླང་གི་རྨིག་ན་ར་ཥྫོགཥ་
ན། (ཐཔེ) གླང་གི་རྨིག་ན་ཟདི་ཟཐབྷ་ན་དྷང་རཥ་
ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་བྷཥ།

སྐཕཥ་ལཱི་སེབྷཥ་ཁཡ་རྣབྷ་རྟྫོག་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་
/རྨི་ རབྷ་ཎག་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨིག་ན་ཁ་ཐབྲག

/རྨི་ ན་ཁ་ཐབྲ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྟའི་

རྨིགན་ཕཟུབྷ་ཡུག་གཅིགབྷ་མེདྷ་ན་རྨིག་ན་ཁ་

གཉིཐ་

ཟཕར་ཏེ་འྫོཐ་མི།

རབྷ་གྱི་བྷཙདྷ་བྷ་ཐང་ལཥ། (ཐཔེ) རྨི་ རབྷ་རྟགཥ་ན་

རྨིག་ན་ཅདྷ།

ཕལ་ཅིག་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕ་ན།

རྟ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་རྩྭ་

བྷགུཡ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ས་ཀྲག་ཅིག (ཁ) རྟའི་རྨིག་

ཟཚུཕཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྨི་ རབྷ་ངདྷ་ན་བྷཏྫོང་ནའི་

རྨི་ རབྷ་རྟགཥ་ན།

/རྨི་ ན/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨིག་ན་འྫོཐ་

ཆུ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མིའི་རིགཥ་ཚུའི་རྐང་རག་

རྨི་ རབྷ་

སྡུག་ཕསྔར་པྫོགན་ཨིདྷ།

/རྨི་ ཆཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

རིགཥ་འྫོཐ་ཙཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ།

(ཐཔེ) རྨི་ རབྷ་བྷཏྫོང་རིགཥ་བྷཏྫོང་ཙཐ་ལཱི་རྣབྷ་རྟྫོག་

རྨི་ རབྷ་ངདྷ་ན།

རྟའི་རྐང་རག་གི་

ནཡ་རྨིག་ལྕགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཐཟ་ཟགྱོ་དེཥ།

གཉིཐ་རབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྩི་ནི་མི་ཟྫོང་།

/རྨི་ ཅཟ/ (མིང) (རྫོང)

རྨིག་ན་བྷགུ་ལཱི་ཕརཕ་ནིའི་ལྕགཥ། (ཐཔེ) རྟའི་རྐང་

རྨི་ རབྷ་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་

/རྨི་ རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨི་ རབྷ་ཕཞང་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཉིཐ་རབྷ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) རྨི་ རབྷ་ཕཞང་ནྫོ་

རང་མི། (ཁ) ཧ་ལཱི་རྨཥ་སྐྱེཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་རྨཥ་
རྨཥ་སྐྱོདྷ།

/རྨི་ རབྷ་ཚུཕ་ན/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

/རྨི་ ན་ཅེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/རྨི་ ན་ཅེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

(བྷངོདྷ) རྟ།

རྨིགན་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་

ཅདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་རྨིག་ན་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཅི་ཡ་སྫོ།

/རྨི་ རབྷ་ཚུཕ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

གཉིཐ་རབྷ་ངདྷ་ནི། (ཁ) རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

རྨིགན།

ཐ་རིཥ་ཕྱི་རཱི་ཟདི་ང་རྨི་ རབྷ་ཟཚུཕ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

/རྨིན/ (མིང) (རྫོང)

རྨིག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རྨིགན་གུ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ནུག

1036

1037
རྨུ་ ཏག

/རྨུ་ ཏཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྔཡ་གྱི་ཕལཐ་སྫོར་ལཱི་

སྐཕཥ་ལཱི་བྷཇུག་བྷའི་ཟྫོག་རཥ་ཐཕྫོག་སྟེ་ཕསབྷ་

ཕྫོཐ་རྗེ་གཟ་ལ་ཕམདྷ་ནྫོ་རཥ་ཟགོ་ཕཟུང་སྟེ་རྒྱར་

ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) རྟ་རྒོཐབྷྫོ་ཟདི་གི་རྨེཐ་ཟདི་སྫོབྷ་སུ་

ཡཕཥ་ཕདུདྷ་ན་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་གལགཥ་ནའི་སྐཕཥ་

ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

རག་ན་གིཥ་ཕཟུང་སྟེ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་ཟགྱོ་ཥའི་

རྨྫོ།

ཐཔྱང་ཏག་ཕཟུབྷ་ཅིག དེའི་ཤུར་བྷཡ་ཕུང་ནྫོ་བ་
/རྨུ་ ་ཙེདྷ/

རྨྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་

(མིང) (རྫོང) ཀྲོང་གཥཡ་རྫོང་

ཞིང་རྨྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གླང་སྦྱེར་དེཥ།

ཁག་ཆ་ཟྫོག་གི་ཡུར་ལྷ་ཅིག་གི་བྷཙདྷ།
རྨུཡ།

/རྨུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྨྫོ་ཕྱུགཥ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ལྐོཐ་

རྨྫོ་ཞིང༌།

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ལ/རཱི་ཎྫོ/ལྫོ་རྨུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རྨྫོག་ཞྭ།

ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ལཱི་ལྫོ་རྨུཡ་ཏེ་བྱིདྷ་དེཥ།
/རྨུཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

རྨུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/རྨེ་ ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

རྨུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/རྨེ་ ཛྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

རྨྫོངཥ་ན།

/རྨྫོང་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ནི་འང་བྷ་ཤེཥ་མི།

མི་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་སྐྱེ་

/རྨྫོང་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)
/རྨྫོང་ན/ ༣. (མིང) (ཆོཥ)

རྨྫོཥ་གླང༌།

རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་རྨེ་ ཕ་

མི་བླུདྷ་ནྫོའི་རུ་

ཆོཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ག་

མི་བླུདྷ་ནྫོ།

བྷ་རིག་ན།

/རྨྫོཥ་གླང/ (མིང) (རྫོང)

ཞིང་རྨྫོ་ནིའི་གླང༌།

(ཁ) རྨྫོཥ་གླང་ལཱི་རྨྫོ་གླང་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།
(ཐཔེ) རྨྫོཥ་གླང་སྒྲིང་སྒྲི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཞིང་རྨྫོ་མི་

ཐབྷཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རྨེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/རྨྫོང་སྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཐྫོཐ།

ཐགུ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རྨེ་ ཕ་ཐགུ་
རྨེཐ།

ཁུངཥ་ཐང་

/རྨྫོང་དེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨྫོངཥ་ཟཐྫོཐ།

ཕའི་བྷཛེཡན་ཐང་ཧིང་དྷག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་གཐྫོང་
གུ་རྨེ་ ཕ་ཟདུག

ལྕགཥ་རྨྫོག་ཐང་ཟདྲ།

མེདྷ།

རྨུཡ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་གོ། (ཐཔེ) ལྫོ་རྨུཡཛྷ་ཐ་ཁའི་
རྨེ་ ཕ།

/རྨྫོཟ་ཝ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཞིང་ཥ།

(ཐཔེ) རྨྫོངཥ་ཐཐ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

རྨུཡཛྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་རྨུཡ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཐང།
ནགཥ་ཀོ་ཙཛྷ་བྷཥ།

ཞིང་རྨྫོ་ནིའི་གླང་

ཐགོཥ་ན་ག་ནི་འང་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི།

ཧ་ལཱི་གིཥ་ཕྱུཡ་གོ་རྨུཡདྷ་ཥྫོ་མེཐན་གཎང་ཟྫོང།
/རྨུའུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

/རྨྫོ་ཞིང/ (མིང) (ཆོཥ)

རྨྫོངཥ་ཐཐ།

རྨུཡདྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་རྨུཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
རྨུཡཛྷ།

/རྨྫོ་ཆུཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་གའག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ།

བྷཡ་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་དྷང་ཥྫོ་གིཥ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་

རྨུཡདྷ།

རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཞིང་གླང་གིཥ་ལྷྫོག་ནི། (ཁ) སྐབྷ་ཞིང་

རྒོཐ་ལཱི་བྱིདྷ་སྫོར་བྱུང་ཡི་ཟེཡ་ཕའི་རྫོ་རྒྱུཥ་བྱུང་ནུག
རྨུག་ཕམདྷ།

/རྨྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཚུགཥ།

རྟ་བྷགུ་ལཱི་སྒ་རྐྱཕ་ནའི་

ས་ཟབེཕཥ།
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/སཟ་སྦེན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷཟ་ཟབེཕཥ་
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ཐང་ཟདྲ།
ས་ཡ།

/སྨེ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

ས་རུ།

/སྨེ་རུ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང)

སཐ་ན།

རྒྱ་ཕྫོ།

རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཁ) གཝདྷ་ལཱི་སཐ་ན་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ)

ཕཏུཕ་ག་ཟེཡ་ སྐུར་

མི་ལཱི་སཐ་ན་རྩ་རཥ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཚིག་ཐང་ངེཥ་ནཡ་བྷཏཟ་གཅཐ་ཀྱི་ཚིག (ཁ) ཟགྱོ་

སཐ་ཚིག

གེ་ས་རུ། ལྷཕ་ཐྫོ་ས་རུ། ཞ་ནི་ས་རུ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་
/སྨེའེ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ལཱིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

སཐ་ཟཙྫོང་བྷ།

བ་ཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥ་བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་གཉིཥ་རཥ་ཁ་

སཐ་གའྫོགཥ།

ཐབྷཟ་ཥ། (ཁ) གཡུཥ་སཐ་ཁ་ཐུག ཆུ་སཐ་ཁ་

སཐ་ཁེཕཥ།

/སྨེ་ཁེཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཁ་ཐུག་རཥ་པཡ་སྤུཡ་ནིའི་ཡཥ།
སཐ་གོཥ།

/སྨེ་གོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

གྲགཥ་མིདྷ་ཟདུག

གཟུགཥ་ཀྱི་སཐ་

གཟུགཥ་ཀྱི་སཐ་

/སྨེ་སྒཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

སཐ་ཆ།

/སྨེ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེན/ (མིང) (ཆོཥ)

སཐ་ཚིག (ཐཔེ) གཝདྷ་

སཐ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/སྨེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

དྷ་ཙ་དྲག་ནི་ལཱི་པདྷ་ནའི་

རཥ། (ཁ) དྷཐ་ཀྱི་སདྷ། བྷགུ་སདྷ། པྫོ་སདྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་དྷ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་ཁང་

ཟྫོག་ཐང་ཐབྷཟ་ཕའི་

/སྨེ་རྫོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

སཐན།

སདྷ།

དྷང་རཥ་བྷགུ་སདྷ་ལུདྷ་ཏེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཆ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏི་སཐ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་
སཐ་ཟཐྫོགཥ།

/སྨེ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྩ་རཥ་ཡ་སཐན་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་ཟླ་

ལྷག་ཙཡ་ཡི།

གཟུགཥ་ཀྱི་

ཡྫོགཥ་ལཱི་སཐན་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་

ཁྲག་ཟྫོངབྷ་ཐ་ ཁྲག་ཐིག་ཟཚག་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་
ཕཀག་ནའི་ཡཥ།

སཐ་ཡ།

ལཱི་སཐ་ཡ་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང།

ཁ་ཐུག་རཥ་པཡ་གྱོདྷ་ནིའི་གྱོདྷ་ཆཥ།
སཐ་ཟགཕ།

/སྨེ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་སཐ་གའྫོགཥ་ཟདི་འྫོངཥ་

སཐ་གའྫོགཥ།

/སྨེ་ཀྲི/ (མིང) (ཆོཥ)

གཝང་

སཐ་ཁ་ཐུག་ལཱི་དྷང་དྷ་རཥ་ཐཀྱི་ནིའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཅིག

ཐུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཐ་ཥ་གཡུཥ་ཀྱི་སཐ་
སཐ་ཐཀྲིཥ།

/སྨེ་ཙྫོང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕམྫོངབྷ། (ཐཔེ) སཐ་ཟཙྫོང་གི་ལཱ་ཟདི་ཏཕཥ་མེཐ་ཀྱི་

སཐ་ཁ་ཐུག་གོ་ར་ཡ་གྱོདྷ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཁ་ཐུག་ཨིདྷ།

གཝདྷ་ལཱི་ཐབྷཟ་

སཕ་ནི་ཟདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་སྤང་ཐགོ།

ཟྫོག་གི་ཕྫོགཥ། (ཁ) ལཱིཥ་ཀྱི་སཐ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་ཀྱི་
/རྨེའེ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

/སྨེ་ཚིཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

པཕ་རྐྱཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་སཐ་ཚིག་

ཕྱི་རཱི་ཟཕཐདྷ་ལྫོ་ཞ་ནི་ས་རུ།
སཐ།

གཝདྷ་ལཱི་སྐྱོདྷ་ཕརྗོཐ་

/སྨེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེདྷ/ ༢. (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

སདྷ་སྐུ།

འ་ཕཎགཥ་

/སྨེདྷ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང)

པདྷ་ནི།

སདྷ་ཟཐབྷ་རཥ་

ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐུ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་སདྷ་

ཐང་། ཡ་ཕཎགཥ། ར་ཕཎགཥ་ཚུ།

སྐུ་གཥཡན་ལུ་ལ་ཡ་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག
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སདྷ་ཁང༌།

དྷཐན་ཚུ་སདྷ་

/སྨེདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ལཱི་དྲུང་ཟཙྫོ་ཐང་སདྷ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཁ) ཐིབྷ་ཕུག་རྒྱར་འྫོངཥ་

ཅིག (ཁ) སདྷ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ། (ཐཔེ) དྷ་ཙ་ཆུང་ཀུ་

གམྫོ་ཕསྟེདྷ་སདྷ་ཁང། (ཐཔེ) དྷ་ཙ་གིཥ་གདུང་ནའི་

ཅིག་ཕ་མེཐ་རཱིང་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་གར་ཆེ།

སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོན་ཨིདྷ།
སདྷ་ཁཕ།

/སྨེདྷ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང)

སདྷ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ།

སདྷ་ཆུ་གཟུགཥ་

དྷཐ་ལཱི་པདྷ་ནའི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཐང་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་

ཁཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཁཕ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་དྷ་

རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཀྱི་རིབྷ་གྲོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཙ་ཐང་ཟལར་ཏེ་སདྷ་ཁཕ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ།
སདྷ་ཁུག

/སྨེདྷ་ཁུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥའི་རྩབྷ་ཁུག
སདྷ་ཁྱིབྷ།

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) དྷ་ཕ་ཅིདྷ་སདྷ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་

སདྷ་བླུགཥ་ཕཝག་

/སྨེདྷ་ཆིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཕཐ་ཐགོ།
སདྷ་ཆང༌།

སདྷ་ཕཝག་ཥའི་

སདྷ་གྱི་པཕཥ་རྟ།

/སྨེདྷ་གི་པཕ་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེདྷ་ཆང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

དྷཐ་གཞི་ཐང་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་སདྷ་ཐང་དྷག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕམྫོ་སྟེ་

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་གི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་སདྷ་ཁྱིབྷ་
ཅིག་ཟདུག

/སྨེདྷ་ཅོཥ་རིབྷ་ཟགྲོ/ (མིང) (རྫོང)

པཕཥ་རྩི་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཟཐུང་ཐགོ་ནའི་
རླུང་དྷཐ་ཕཥར་ཚུགཥ་ནའི་སདྷ།

སདྷ་

/སྨེདྷ་ཆང/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཧབྷ་སྲུ་ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐ་

གྱི་ནུཥ་ཤུགཥ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་རཥ་ཐང་རྩི། (ཐཔེ) སདྷ་

ཟཐུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕམྫོ་ཕའི་ཆང་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་

ཐགོ།

སདྷ་ཆཥ།

ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་གྱི་པཕ་རྟ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
སདྷ་སྒོཡ་ལུཕ།

/སྨེདྷ་སྒོཟ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང)

སྲུ་ཟདི་གིཥ་སདྷ་ཆང་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

སདྷ་ཕྱེ་

སདྷ་ཆུ།

སྫོཡ་ཏེ་ཐེ་སྒོཡ་སྒོ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)
/སྨེདྷ་སྒྲུཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཐུང་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྒྱུ་སདྷ་སྣ་རཥ་

/སྨེདྷ་ཆུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཡ་ཕའི་ཐབྷ་རཥ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ས་ཥག་སདྷ་སྒྲུཕ་ཆུ་
/སྨེདྷ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ཐང་གཅིག་

སདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ། འང་དྷ་

ཟཐུང་ནི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་

དྷང་སངཥ་ཏེ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ཟྫོང།
སདྷ་ལྔ།

/སྨེདྷ་ཆུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་གྱི་ཅ་ཆཥ།

ཁཡ་ཟཐུང་ནིའི་ཆུ། (ཐཔེ) སདྷ་ཆུ་ཟདི་ཕསྐོར་ཏེ་

ངེའི་སདྷ་སྒོཡ་ལུཕ་ལྔ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག
སདྷ་སྒྲུཕ།

/སྨེདྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ག་ཡ་སདྷ་ཆུ་སྦེ་ཨིདྷ་ནཥ།

༡. སླེ་ཏྲེཥ་ཐང། ༢.

/སྨེདྷ་ཆུ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ)

གྲང་ཕ་གྲང་གཞི་ཐང་ཕཐ་

རྒྱ་བྷཙྫོའི་ལྦུ་ཕ། ༣. ཀཎྜ་ཀ་རི། ༤. ཐཕང་ནྫོ་

ཀདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱིཥ་ཀྱི་དྷ་ཙ་ཚུ་དྲག་ཚུགཥ་

སདྷ་ཕཅོཥ།

གདྷཥ་ཁག་རཥ་པཡ་སདྷ་ཆུ་ལུ་ལ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རག་ན། ༥. ཤུ་ཐག་ཐཀཡ་ནྫོ་ཚུ་ཨིདྷ།
/སྨེདྷ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ནའི་ཟཕཕ་ཆུ་ཐང་ཟབྱུང་ཆུ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཥ་

དྷ་ཙ་དྲག་ནིའི་
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སདྷ་ཆུང་།

/སྨེདྷ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང)

བུབྷྫོ། (ཁ) ཆོཥ་

སདྷ་རྟ།

སྐཐ་དྷང་སདྷ་ལཡ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་ཆུང་བུ་
/སྨེདྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ)

དྷཐ་གཞི་ཐང་ཕསྟུདྷ་

ནའི་གཉེདྷ་ནྫོའི་སདྷ་ཚུ་རྟ་གུ་ཝྫོདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

བྷྫོའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཟཇཟ་མི་ཟཇཟ།
སདྷ་ཆེདྷ།

/སྨེདྷ་ཎ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཟཕྲར་ཐང་ཟཕྲར་ཡ་དྷཐ་དྲག་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕྫོང་ང་དྷག་ནྫོ། (ཁ)

(ཁ) སདྷ་རྟ་ཟདི་ རླུང་ལཱི་བུ་ཡབྷ། བྷལཥ་ན་ལཱི་ཀ་

ཕྫོང་ང་དྷག་ནྫོ་ཟདི་ཕསྟེདྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ལཱིཥ་ཀྱི་དྷཐ་

ཡ། ཕཐ་ཀདྷ་ལཱི་སྦྲང་རྩི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གཞི་དྲག་ནི་ལཱི་པདྷ་ན་ཐང་ཕསྟེདྷ་ནའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་

སདྷ་རྟ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་དྷཐ་གཞི་དྲགན་

ཐང་བྷ་ལྡདྷ་ན་ཅིདྷ་སྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ནི་ཟདི་

ཟཇབྷ།

གིཥ་ཕྫོང་ང་དྷག་ནྫོ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་

/སྨེདྷ་ཎ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཚུ་གིཥ་ཕྫོང་ང་དྷག་ནྫོ་ཕསྡུ་ལུདྷ་ཟཕཐ་དེ་སདྷ་ཆེདྷ་

གཟུགཥ་ཀྱི་ཁོང་དྷང་ཟཕུར་ཏེ་དྷཐ་གཞི་ཟཇོབྷཥ་

སདྷ་ལྗོངཥ།

ཕསྐོར་གྲང་བྷྫོཟབྷ་ཆུ་ཕསིར། ཕཐ་ཀདྷ་ལཱི་ཆུ་

ཕཞྫོ་དེཥ།

/སྨེདྷ་ལྗོང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་རྟ། (ཁ) རླུང་ལཱི་གཡ་ཆང༌། བྷལཥ་ན་ལཱི་ཆུ་

སདྷ་སྐྱེཥ་

ཥའི་ཥ་ཆ་ཐང་ལཱིང་ཕྫོགཥ། (ཁ) ལྷྫོ་ལྗོངཥ་སདྷ་
ལྗོངཥ།

/སྨེདྷ་ལྗོང/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཕསྐོར་ཚུ་སདྷ་རྟ་སྦེ་ཕཝགན་ཨིདྷ།
སདྷ་ཕསྟེདྷ།

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ)

དྷཐན་ཕཅོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སདྷ་ཞ་ནི། (ཐཔེ) སདྷ་

སདྷ་ལྗོངཥ་ཡུར་ལཱི་ཐགཟ་མི་ཐགཟ།
སདྷ་ལྗོངཥ་ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཁཕ།
ཁཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཕསྟེདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷཐན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་
སདྷ་ཕསྟེདྷ་ཤིག

/སྨེདྷ་ལྗོང་ཟབྲུ་གི་རྒེ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ། (ཁ) སདྷ་ལྗོངཥ་

སདྷ་ཏང༌།

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ) སདྷ་ལྗོངཥ་ཟབྲུག་གི་

སདྷ་གཉེཡ།

/སྨེདྷ་སྙེཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།
སདྷ་རྙིང༌།

/སྨེདྷ་རྙིང/ (མིང) (ཆོཥ)

འྫོར་ཕའི་སདྷ།
སདྷ་གཎྫོཡ།

སཡ་ཕའི་ཁུ་ཕ།
སདྷ་ཐུདྷ།

སདྷ་ཕཐག་

སདྷ་ཕསྐོར་

/སྨེདྷ་ཐུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ཞ་ཐེངཥ་རུ་རུ་

གི་བྷང་ཉུང་གི་ཙཐ། (ཐཔེ) སདྷ་ཐུདྷ་གཅིག་དྷང་སང་
ཕྱེཐ་རུ་ཞ་ཐགོ།

དུཥ་ཙྫོཐ་རཥ་

/སྨེདྷ་ཎྫོཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེདྷ་ཏང/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕསྐོར་ཕའི་ཁུ་ཕ་ཐང་། སདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སཡ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཏེ་
འྫོཐ།

/སྨེདྷ་ཏེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སདྷ་ཐུཡ།

/སྨེདྷ་ཐུཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཇར་ནིའི་ཐུཡབྷ།

ཆོ་གུ་གཎངབྷ་ཐ་

སདྷ་ཏྫོ།

དྷང་བྷཆོཐ་ཟཕུར་ནིའི་གཎྫོཡབྷ།

/སྨེདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་གྱི་ཙཐ་

སདྷ་གྱི་ཏྫོ། (ཐཔེ) སདྷ་

ཁང་དྷང་ལཱི་སདྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ་ག་སདྷ་ཏྫོ་དྷང་

1040

1041
ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
སདྷ་བྷཐུ།

/སྨེདྷ་ཐུ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ནུཥ།
སདྷ་ན།

སདྷ་གྱི་ནུཥ་ཤུགཥ།

/སྨེདྷ་ནུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)
/སྨེདྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང)

སདྷ་བྷྫོ།

སདྷ་བྷཐུ་ཐང་ཟདྲ།

/སྨེདྷ་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཕྱི་དྷང་གི་དྲུང་ཙྫོ་།

བྷྫོ་ཅིག་གིཥ་གདྷྫོཐ་ཐ་ནུག
སདྷ་ཙི།

སདྷ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) དྷང་

རྒྱཥ་སདྷ་ལྷ།
སདྷ་ཐཔྱཐ།

/སྨེདྷ་ཅེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ།

སདྷ་སྤྫོཥ།

/སྨེདྷ་ནྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་སྤྫོཥ།

སདྷ་སྫོཐ་ཥ།

ཥངཥ་

པྫོ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་སདྷ་ཙི་ཕཀཕ་ནཱུ་ཅིག་ཕཀཕ་ནུག
སདྷ་རྩི།

སདྷ་ཕྱེ།

/སྨེདྷ་ཕྱེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་བ།

སདྷ་སྫོཡ།

/སྨེདྷ་བ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་སྣ་སྫོཡ་འྫོཐ་

སདྷ་རྩིཥ།

སདྷ་ཁང་དྷང་

སདྷ་ཙི་ཐབྷཡ་ཁྲ།

/སྨེདྷ་ཙི་སཟ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང)

གཞི་

ཐབྷཡ་ནྫོའི་གུ་མེ་ཎྫོག་སེཡནྫོ་བྷང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་

ནའི་ཟབྲུག་ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ) སདྷ་ཙི་ཐབྷཡ་ཁྲའི་གོ་
ར་ཟདི་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་སཕ་བྷཥ།
སདྷ་ཙཐ།

སདྷ་ལྷ་ཐང་ཟདྲ།

/སྨེདྷ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐང་། ཐུདྷ་ཙཐ།

སདྷ་གཞུང་ཐང་

སདྷ་ཙྫོང་ན།
སདྷ་ཚྭ།

སདྷ་གྱི་ཕཅུཐ་

སདྷ་གྱི་སྫོཡ་ཙཐ་

/སྨེདྷ་ཙྫོང་ན/ (མིང) (རྫོང)

རྐྱཕ་མི།

རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག
/སྨེདྷ་བྷཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ཐཔྱཐ་ཐང་

ཅིག

ཟལར་ཏེ་ དྷཐ་ཞི་ཕཡ་བྱེཐ་ནའི་སདྷ་རཥ་ས་ཕསྲེ་
སདྷ་བྷཡ།

/སྨེདྷ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ)

རྩིཥ་རིག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་

སདྷ་ཟཏགཥ་

/སྨེདྷ་སྫོཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་སྫོཡ་ཕའི་སྐཕཥ་

སྫོཡ་ཐྫོ།

ཟཏགཥ་ནའི་ཕྱེ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་
སདྷ་ཕྱེ་བྱིདྷ་དེཥ།

/སྨེདྷ་ཙི/ (མིང) (ཆོཥ)

ལཱི་བླུགཥ་ནི་གི་རྩི། (ཐཔེ) སདྷ་རྩི་བླུགཥ་ཏེ་སདྷ་

གི་སདྷ་ལུདྷ་ཥ། (ཐཔེ) སདྷ་སྫོཐ་ཥ་རཥ་སདྷ་ལུདྷ་
ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

གཞི་སེཡ་ནྫོའི་གུ་ ཁྲ་

རིགཥ། (ཁ) སདྷ་ཙི་ཐཡ། སདྷ་ཙི་ཕཀཕ་ནཱུ། (ཐཔེ)

སདྷ་ཕཅོཥ་ཐང་

/སྨེདྷ་སྫོཥ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེདྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང)

ཐང་རི་བྷྫོ་སྣ་ཙྫོགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་གོ་རའི་

ནའི་སདྷ་ན་ཅིག་རཥ་སདྷ་ལུདྷ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།
/སྨེདྷ་པི་རྒེ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ་ཕཐག་ཀླུ་གདྷ། (ཐཔེ)

དྷཐན་ཟདི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷྫོ་ཕཎཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་

ཨིདྷ་དྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ས་གོ་ཚུགཥ།

སདྷ་ནའི་རྒྱར་ནྫོ།

སདྷ་ཁང་དྷང་སདྷ་

བྱིདྷ་མི་ཐང་ དྷཐ་གའྫོག་རྐྱཕ་མི་གི་བུབྷྫོ།

(ཐཔེ) སདྷ་ན་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཚུ་གིཥ་དྷཐ་གཞི་ག་ཅི་

/སྨེདྷ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/སྨེདྷ་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

/སྨེདྷ་ཙ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་གྱི་ཙྫོང་

སདྷ་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་

ཕའི་ཚྭ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་ལཱི་སདྷ་ཚྭ་བླུགཥ་ཏེ་ཞ་

བྷཡ་དྷང་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་དྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཡ།

ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་པདྷབྷ་ཨིདྷ།

1041

1042
སདྷ་བྷཚྫོཐ།

སདྷ་ཕཝག་

/སྨེདྷ་བྷཚྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་གའྫོགབྷྫོ། /སྨེདྷ་གའྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་གྱི་

ཥའི་བྷཚྫོཐ་ཁང༌། (ཐཔེ) སདྷ་བྷཚྫོཐ་དྷང་རཥ་སདྷ་བྷ་
ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཉོ་སྟེ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།
སདྷ་རཥ།

/སྨེདྷ་ཟཛེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

གའྫོག་རྐྱཕ་མིའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་སདྷ་
གའྫོགབྷྫོ་ཅིག་ཐང་ཟཕཐ་དེཥ།

སདྷ་དྷང་བླུགཥ་

སདྷ་རིདྷ། /སྨེདྷ་རིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་གྱི་རིདྷ་གོང།

ཕཏུཕ་ནའི་རཥ། (ཐཔེ) སདྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་

(ཐཔེ) སདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཉོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་རིདྷ་སྫོབྷ་

རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་བླུགཥ་གེ།
/སྨེདྷ་ཟཛེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཙྫོཐབྷ་ཐང་ཐུགན་ཚུ་དྷང་

སདྷ་རིར། /སྨེདྷ་རིར/ (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་

བླུགཥ་ནི་གི་རཥ་སྫོཡ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་བྷའི་དྷང་སདྷ་
རཥ་དྲག་ཥྫོ་ནུག
སདྷ་རྫུཥ།

/སྨེདྷ་ཟཛུཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་གཞུང༌།

རི་སྦེ་ཕསྒྲིར་འྫོཐ་ནའི་རིར་བུ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་སདྷ་
ཁང་གི་སདྷ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་སདྷ་རིར་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་

སདྷ་རྫུཥ་བྷ།

/སྨེདྷ་གཞུང/ (མིང) (ཆོཥ)

འྫོཐན་ཨིདྷ།

གཥྫོ་བ་དྷཐ་

སདྷ་ལུཕ། /སྨེདྷ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་སྒོཡ་ལུཕ།

ཐང་། གཥྫོ་བྱེཐ་སདྷ། གཥྫོ་ཏཕཥ་ཚུ་གི་སྐོཡ་ཁ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིདྷ་བྷཡ་སདྷ་སྒོཡ་ལུཕ་ཅིག་ཞ་ཐགོ།

གཥར་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང༌། (ཐཔེ) སདྷ་གཞུང་གི་གོ་

སདྷ་ལ། /སྨེདྷ་ལ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སདྷ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་

ཐྫོདྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་དྲུང་ཟཙྫོ་ཚུ་གིཥ་དྷཐ་གཞི་

ནའི་ལ།

ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སདྷ་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།
སདྷ་གཝྫོང༌།

/སྨེདྷ་གཝྫོང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེདྷ་ལ / ༢. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཐ་ཞ་

སདྷ་ཕཏུར་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་སྟེ་སྐབྷ་ཕཝག་ནའི་ལ།

ཥ་ཐང་སདྷ་ཕྱེ་ཕསྒྲར་ཥའི་རྫོ་གི་གཝྫོངབྷ།
/སྨེདྷ་གཝྫོང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཞངཥ་ཀྱི་སྫོཐ།
སདྷ་ཡིག

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་

སདྷ་ཟདེགཥ་ཥའི་

/སྨེདྷ་ཡིཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

སདྷ་ལ་ཅིག་ཉོ་སྟེ་སྐབྷ་ཐགོ་ནཥ།

སདྷ་ལཡ། /སྨེདྷ་ལཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་སྤྱིཡ་

སདྷ་གྱི་ཕལཐ་ན་

ཕཎང། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་སྟག་ལཡ་ཐང་སདྷ་

ཐང་། ཞ་ཏངཥ། དེ་རཥ་པདྷ་གདྷྫོཐ་ཚུ་གི་སྐོཡ་

ལཡ་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟདུག

རཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་ཆཟབྷ་ཟིདྷ་བྲིཥ། (ཐཔེ) དྲུང་ཙྫོ་

སདྷ་ཤིང༌། /སྨེདྷ་ཤིང/ (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་

གིཥ་སདྷ་ཡིག་དྷང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་སདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།
སདྷ་འྫོདྷ།

/སྨེདྷ་འྫོདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཎདྷ།

/སྨེདྷ་འྫོདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་ཤིང་ཐང་། འང་དྷ་སདྷ་སྦེ་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་ཤིང་།

སདྷ་གྱི་འྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སདྷ་ཤིང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ཟདུག

སདྷ་གྱི་རིདྷ།

སདྷ་ཕལཐ། /སྨེདྷ་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་གྱི་པདྷ་
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གདྷྫོཐ་ཚུ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཡིག་ཆ།

སྨིདྷ་དྲུག

ཐང་ཟདྲ།

སྐཡབྷ་སྨིདྷ་དྲུག་ཟདི་གདྷབྷ་ཁའི་སྦུག་ལཱི་ལཡ་ནུག

སདྷ་སེབྷཥ། /སྨེདྷ་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་སེབྷཥ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ། (ཁ) སྐཡ་བྷ་སྨིདྷ་དྲུག (ཐཔེ)

སདྷ་ཕཥང༌། /སྨེདྷ་ཥང/ (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་སྣ་ལུ་ལ་

སྨིདྷ་དྲུག་ཟླ་ཕ།

གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཕཥང༌། (ཐཔེ) སདྷ་

ཚེཥ།

སྡུག་ཕསྔར་ཐང་། བྱེ་བྲག་དྷ་ཙའི་སྡུག་ཕསྔར་

སྨིདྷ་ཕྲག

ཏབྷཥ་ཅཐ་རཥ་སྐྱོཕ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཅིག་གི་

སྨིདྷ་བྷ།

སདྷབྷྫོ། /སྨེདྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྨིདྷ་བྷཙབྷཥ།

གཐྫོདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་སདྷབྷྫོ་ཅིག་འང་ཟདུག
ཙྫོ་ནི།

སྨིདྷ་ར་བྷ་སྨིདྷ།

མིག་ཎྫོ་གི་

/སྨིདྷ་ར་བྷ་སྨིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
སྨུག

སྨིདྷ་བྱེཐ་ཀྱི་

/སྨུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/སྨུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཐཕང་ཐང་། གྲོར་བྱེཐ་ཀྱི་ལཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཚིག

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་སྫོཕ་བྷ་

སྨུག་དྷག

ཚུ་ལཱི་སྨིདྷ་གྲོར་གྱི་གཐབྷཥ་ངག་ཚུ་གདྷང་དེཥ།
སྨིདྷ་གྲོར་གླིང་ཐགོདྷ་ན།

/སྨིདྷ་ཙབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷཙབྷཥ་གུ་རཥ་པཡ་སྤུ་ལུ་ལ་ཡ་སྐྱེཥ་ནུག

རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནི།

/སྨིདྷ་གྲོར/ (མིང) (ཆོཥ)

མིག་ཎྫོ་གི་ལག་རཥ་

སྨིདྷ་བྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) སྨིདྷ་

(ཐཔེ) རྫོ་དྷ་སྨིདྷ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་རྒཥ་ནའི་རྟགཥ་

སྨིདྷ་གྲོར།

/སྨིདྷ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ།

སདྷབྷྫོ་བྷཙྫོ་སདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་གི་

ཨིདྷ།

མིག་ཎྫོ་གི་སྨིདྷ་བྷ་

/སྨིདྷ་ཕྲ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐང་ འང་ཅིདྷ་སྨིདྷ་བྷཙབྷཥ།

བྷཙདྷ།

/སྨིདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

སྫོཡ་ཟླ་

ཕཡ་གྱི་ཟླཛྷ། (ཐཔེ) སྐཡབྷ་སྨིདྷ་དྲུག་ཟླ་ཕའི་འཡ་

སདྷ་ལྷ། /སྨེདྷ་ལྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱིཡ་གི་ངདྷ་ཥྫོང་གི་

/སྨིདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

/སྨིདྷ་དྲུ་ར་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐགུ་ནའི་ཚེཥ་ཕཅུ་དྲུག་རཥ་ཕཅུ་ནའི་ཕཅོ་ལྔའི་

ཕཥང་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་གྲཕ་གྲིཕ་ཚུ་ཕཥང་ཚུགཥ།

སྨིདྷ།

རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

/སྨིདྷ་དྲུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཙྫོ་བྷ་ཙྫོ་

ཥ་སྨུག་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཙྫོཥ་གཞི་སྨུག་ནྫོའི་ཕསྡུཥ་

/སྨུ་དྷཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཙྫོཥ་གཞི་སྨུག་དྷག

(ཁ) ཁ་ལ་སྨུག་དྷག ཡཥ་སྨུག་དྷག (ཐཔེ) ཁ་ལ་

སྨུག་དྷག་གི་རྩབྷ་ཁུག་ཅིག་ཕཙེབྷ་ཕཝག་ནུག

/སྨིདྷ་གྲོཥ་གླིང་རྒོདྷ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་དྷང་ ཕྫོཐ་ཐབུཥ་ལྷྫོ་

སྨུག་ནྫོ།

ཁ་ཐུག་ལཱི་ཏཱ་རའི་བབྷ་སྐུ་ཟཕྲེང་ལྔ་ནའི་རྩ་ཕའི་

/སྨུག་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཙྫོཥ་གཞི་རྒྱ་སྨུག་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལ་ཕ་སྨུག་ནྫོ། (ཐཔེ) སྤང་ཏང་དྷང་ལཱི་

བབྷ་རིག་ཟཛིདྷ་གཏེཡ་ཕཐག་གླིང་ན་གིཥ་ཕག་

ལ་ཕ་སྨུག་ནྫོ་ཅིག་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཕཎཕ་ནའི་རྙིང་བྷའི་ཐགོདྷ་ན་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག

སྨུག་རྩི།
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/སྨུཟ་ཙི/ (མིང) (རྫོང)

ཟབྲི་བྷྫོག་ཐང། འང་

1044
དྷ་ ཟབྱི་བྷྫོག (ཁ) སྨུག་རྩི་ཟདི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་མེ་ཎྫོག ་ལ་

ཐང་སྐུཡ་ན་ཕཎཕ་ནའི་ཚིག

ཁ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཁཡ་ཡ་ཎྫོག་གི་ནགཥ་ཀོ་ཐབྷཡནྫོ་

སྫོདྷ་ཟདུདྷ།

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ནགཥ་ཀོ་ཕཤུཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྐབྷ་

ཐམིགཥ་གཎཐ།

ཞིདྷབྷ་དྷ་བྷཡ་ཕཞུ་ཕཞུ་ཕའི་དྷང་བླུགཥན་ཐ་

སྫོདྷ་ན་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ།

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་བྷ་ཙཐ་གཎྫོཡབྷ་གུ་ཐབྷཡ་

སྨེ།

/སྨེ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྨེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྨེ་ཕ།

སྫོདྷ་ཚིག

སྨེ་ཕ་ཐགུ།

/སྨེ་ཛྷ་རྒུ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིའི་གཟུགཥ་ཁཡ་སྐྱེ་མི་

སྫོདྷ་ཚིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སཡ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
སྫོདྷ་རབྷ།

རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཏྫོཕ་ཕཅུག་ཟེཡཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཟདུདྷ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཁ) སྫོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཁ་རཥ་

རྫོང་། ༥. ལྔ་སེཡ་ཐགྲ་ལྷའི་མེ་རྫོང་། ༦. དྲུག་

ཚིག་སཕ་ནི་ཅིག་ཐང་། ཚིག་བྷ་སཕ་ནཡ་བྫོའི་

ཐཀཡ་རྒྱར་ནྫོའི་མེ་རྫོང་། ༧. ཕདུདྷ་ཐབྷཡ་ཕམདྷ་

ཟདུདྷ་ན་རྐྱངབྷ་གཅིག་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) བབྷ་ཐང་

གྱི་མེ་རྫོང་། ༨. ཕརྒྱཐ་ཐཀཡ་ཡུར་ལྷའི་མེ་རྫོང་། ༩.

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཞི་

ཐགུ་ཐབྷཡ་གའང་གི་མེ་རྫོང་ཚུ་ཨིདྷ།

/སྨེ་ལ་ཅེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)
/སྨེ་ལ་ཅེདྷ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཐ།

མི་གི་

དེཥ།

སྫོདྷ་རབྷ་ངདྷ་ན།

/སྫོཥ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྫོདྷ་རབྷ་ངེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐབྷྫོཐ་ཚིག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་སྫོདྷ་

རིགཥ་ངདྷ།

སྟེ་བྷཡ་ཐབྷྫོཐ་རྐྱཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།
སྫོཐ་ཚིག

ཕདེ་ཐང་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོབྷ་རབྷ་གདྷང་

སྡིག་ན་རྭ་མ།

/སྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཡང་གཝདྷ་སེབྷཥ་

ཕསྔར་རཥ་གྲོར་ཏེ་ བྷཏཡ་ཐུག་རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་

གསུབྷ་བྷཐིང་བྷཙྫོའི་མེ་རྫོང་། ༤. ཕཞི་ལྗང་ཀླུའི་མེ་

གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་ལ་ཟཐེཕ།

/སྫོདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང)

ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ གདྷཥ་སྐཕཥ་ངདྷ་ཥྫོང་གི་སྡུག་

༡. གཅིག་ཐཀཡ་སདྷ་གྱི་མེ་

/སྨེ་ལ་ཅེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

བྱུང་ཕཅུག ཟྫོང་

(ཐཔེ) ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

རྫོང་། ༢. གཉིཥ་དྷག་ཕདུཐ་ཀྱི་མེ་རྫོང། ༣.

སྨེ་ལ་ཅདྷ།

/སྫོདྷ་ཚིཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཅུག ཏྫོཕ་ཕཅུག་ཟེཡ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནའི་ཚིག

སྡུག་ཕསྔར།

གི་ཧིང་དྷག

/སྫོདྷ་ན་སེབྷ་ཀེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཟདུདྷ་ན་ཅིག

སྨེ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

/སྨེ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོདྷ་རབྷ་གྱི་

ཟབྲཥ་བུ་རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་

རྩི་གཎང་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་གུ་སྨུག་རྩི་
གཎང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/སྫོདྷ་སྡུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

རབྷ་ངདྷ་ན་རྩ་རཥ་ཕཎཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཚིག་ངདྷ་སཕ་

སྫོདྷ་རབྷ་ཆེདྷ་ནྫོ།

/སྫོདྷ་རབྷ་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡཕ་

བྱུང་ཕདུདྷ་ནའི་དྷང་རྗེ་མྫོང་ཁ་ན་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་

བྷཡ་ཐབྷྫོཐ་རྐྱཕ་ནི་

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཆོ་ཟཕྲུར་དུཥ་ཆེདྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ ལྷ་
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ཥ་ཇོ་ཕྫོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ ཕཞང་སྫོཐ་སྫོདྷ་རབྷ་ཟབུབྷ་

གྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྷཐཟ།

ཕཎྫོདྷ་ནིའི་སྫོར་ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་དྷ་རཥ་ཚུཡ་ཐཡ་

སྨྱུག་བྷ།

ཕའི་ཕཞང་སྫོཐ་སྫོདྷ་རབྷ་རྒྱ་ཆེདྷ་ནྫོ་སྦེ་ཕཎཕ་ནིའི་
སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཟཔགཥ་ཡུར་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་ལཱི་རྫོ་
ཟཙྫོག་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

སྫོདྷ་རབྷ་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) སྫོདྷ་རབྷ་རྫོག་ན་ཕཎཕ་ན་

ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷ་ མི་ངདྷ་ན་ཐང་ཟདྲེ་གཐྫོདྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་
སྫོདྷ་སེབྷཥ།

/སྫོདྷ་སེབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ན་འང་དྷ་ཟདུདྷ་ནའི་སེབྷཥ།
ཕསྡུཥ་ཚིག
སྨྱུ་གུ།

/སྙུ་གུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡིཐ་ཀྱི་བྷྫོཥ་

སྨྱུག་ཁ།

སྨྱུག་ཁྱིབྷ།

ཕཞྫོའི་ཁྱིབྷ།
སྨྱུག་གྲི།

/སྙུཟ་གྲི/ (མིང) (ཆོཥ)

གི་གྱི།

སྨྱུག་བྷཐཟ།

/སྙུང་སྣེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕཀྲེཥ་སྐོབྷ་གྱི་

ཅིདྷ་སྡིག་ན་ཕཥག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
སྫོ།

/སྙོ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ)

སྫོ་དྷཐ།

སྫོ་བྱེཐ།

ཟཆོར་ནི།

/སྙོ་ནཱུ/ (མིང) (ཆོཥ)
/སྙོ་བྱེ/ (མིང) (ཆོཥ)

མི་གི་གཐྫོདྷ་ཅིག
སྫོ་ཟཕྫོག

སྨྱུག་གུ་གི་ཁ།

ཟཆོར་དྷཐ།

སེབྷཥ་ཟཆོར་ཕཅུག་

/སྙོ་རྫོཟ/ (མིང) (རྫོང)

ནཡ་ཕརྒྱར་ནི་ཅིག

ས་ལུཕ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་

སྫོ་རཥ།

/སྙོ་ཟཛེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སེབྷཥ་དྲདྷ་ན་མེཐ་
སེབྷཥ་གདྷཥ་ན་

མེཐན་ཟགྱོ་ཕཅུག་ནའི་རཥ་སྫོཡ། (ཐཔེ) ག་དེབྷ་

སྨྱུག་གུའི་ཁ་ཕཞྫོ་ནི་

/སྙུཟ་ར/ (མིང) (ཆོཥ)

སྨྱུང་གདྷཥ།

ཙཡ་ཐང་ས་

ལཱི་ཕསྲུང་བ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྲུང་བྷ་ཚུགཥ་ན་

སྨྱུ་གུའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

/སྙུག་ཆིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྙུཟ་གཟེ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྫོཐ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྨྱུང་གདྷཥ་སྲུང་ནའི་སྐཕཥ་

རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་ཟགྱིཕ་ར་

/སྙུ་ཁ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྨྱུག་གཟེཡ།

(རྣབྷ) དྲུང་ཡིག

ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཞ་ཟཐུང་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་སྲུང་སྟེ་

ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཡི་གུ་ཚུ་ག་ཡ་སྨྱུ་གུ་གིཥ་བྲི་ཐགོན་
/སྙུཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

/སྙུཟ་ཟཛིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྐཕཥ་ལཱི་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཐགུང་ཚིགཥ་ཐང་།

ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཡི་གུ་བྲི་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་

སྨྱུག

སྨྱུག་ཟཛིདྷ།

ས་ཐང་ཧིག་བྷ་

རག་ཕརྒྱཐ་ཕསྲུང་ཐགོ་མི་ཅིག (ཁ) སྨྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་རག་ཆཥ་སྣག་རྩི་

ཨིདྷ།

/སྙུཟ་ཚིཟ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྡུག་ཕསྔར་སང་ཏཕཥ་ཀྱི་ཆོ་ག་ ཕསྲུང་བ་འདྷ་

སྫོདྷ་ན་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཀྱི་

/སྫོདྷ་སེབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

སྨྱུག་ཚིགཥ།

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཟཛེཡ།

/སྫོདྷ་རབྷ་རྫོག་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཙཡ་ཐང་། ཧིག་བྷ།

ཚུ་གི་ཕཡ་ཚིགཥ།

ཕསྟཡ་ཕཞིདྷ་དུ་ཡ་སྫོདྷ་རབྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཁག་ལུ་ལ་
སྫོདྷ་རབྷ་རྫོག་ན།

/སྙུཟ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག་ཡ་ཏཕཥ་རྡུག་རཱིང་སྫོ་རཥ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།
སྫོ་ཕརྫུ།

ཧིག་བྷ་ཐང་ཙཡ་

/སྙོ་རྫུ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟཆོར་ཕརྫུ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག
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སེབྷཥ་བྷ་ཟཆོར་རཱིང་
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སྫོ་སབྷ།

/སྙོ་སབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕལཐ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག
སྫོཥ།
སྨྲ།

ཙྫོཐ་མེཐ་ནའི་སབྷ་

/སྙོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)
/རྨ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ)

སྨྲ་བྷཁཥ།

རྫོ།།

ཁ་སཕ་ནི་ལཱི་

/རྨ་ སྒོ་ཙྫོདྷ་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ)

དུཥ་

/རྨ་ ཛྷ་ངག་གི་སྒོ/

/རྨེཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

སྨྲྫོཥ།

ཥྫོགཥ་ན་སཕ་ནི། (ཁ) སྨྲ་ཕ་ཐང་སྨྲ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ།
སྨྲ་ཕ་ངག་གི་སྒོ།

སྨྲཥ།

སྫོ་སྫོ།

(བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཁ་རཥ་གཎབྷ་ར་

(ཐཔེ) སྨྲ་ཕ་ངག་གི་སྒོ།

/རྨང/ (མིང) (ཆོཥ)

སྨྲེ་ངག

བྷཚཐ་ནའི་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཕར་སྫོཐ་ནའི་གཞུང༌།
/རྨ་ ཛྷ/

སྨྲང༌།

རིག་བྱེཐ་ཅིག

ཡཕཥ་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་དྷང་ནཎྜི་ཎ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་དྷ་གིཥ་
སྨྲ་ཕ།

(མིང) (ཆོཥ) ཤེཥ་

(ཐཔེ) སྨྲ་ཕའི་ཐཕང་ཕྱུག་གི་ཝཕཥ་ར་ཕག་ཟཙར་

ཁ་རཥ་སཕ་ནི།

བྷཁཥ་དྲགཥ།

/རྨ་ ཝི་ཐཕང་ཆུ/

ཡཕ་ཀྱི་ལྷ་བྷཆོག་རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ།

སྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/རྨ་ ཁེཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྨྲ་སྒོ་བྷཙྫོདྷ་ཆ།

སྨྲ་ཕའི་ཐཕང་ཕྱུག

བྲབྷ་ཟེའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་

/རྨེ་ ངཟ/ (མིང) (ཆོཥ)
/སྫོ་སྫོ/
/སྫོཥ/

སྨྲ་ཐང་ཟདྲ།

བྱེར་སྐཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཧའི་གི་ཧའི།

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) སྨྲ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

སྨྲྫོཥ་ཅི་ཐགོཥ།

/སྫོཥ་ཅི་རྒོཥ།

(མིང) (ཆོཥ) སཕ་མི་

ཐགོ། སཕ་སྟེ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི། སཕ་ཡ་མི་ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁ།
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༼ཙ༽
མ། /མ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཕཅུའི་ཡི་གུ་

མ་སྡེ། /མ་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་

སྐྱེཥ་གདྷཥ་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་གི་

སྡེའི་ཡི་གུ་ཚུ་བྲིཛྷ་ཐ་ལཱ་ཁག་ཟདུག

ཕཅུ་ཕདུདྷ་ན། མིང་གཞི་པྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་

ཕགོ་ཕའི་དྷང་རཥ་མ་ཙ་ཚ་ཛྷ་གི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) མ་

རྩྫོར་ཕ་ལྕེ་རྐདྷ་ཟཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་

མ་དྷ་ཀ། /མ་ཀ་དྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སདྷབྷ་སྫོ་ཅུབྷ་

མེཐ། (ཁ) (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་མ་ཟདི་མ་སྡེ་

ཟེཡ་སདྷབྷ་ཅུབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

མ་ཀ་ལི། /མ་ཀ་ལི/ (མིང) (ཆོཥ) ལྫོག་གུ་གུ་ལྷ་

གྱི་གྲོང་ཁྱེཡ་ཅིག་གི་མིང་།

སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་ཚུ་གི་བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་

གཥར་བྱེཐ་མ་ཡིག་བྲིཥ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཕཀཟ་

དྷང་འྫོཐ།

/མ་ཀ་དྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྔོདྷ་བྷ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་གཡ་

ཐང་།ཐཀྱིར་ཟཁོཡ། ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ།རྒྱར་

མ་ན། /མ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོ་ཡིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་

ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཚིག་ཕསྡུཥ་ཏེ་མཀ་ལི་ཟེཡ་འང་

ཟགྱུཡ་བྷཐྫོ་སྡེ་མ་ན།གསུང་ཟབུབྷ་མ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཁྲུགཥ་ནའི་ཆོ་གུ་གཎངབྷ་ཐ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྒོབྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཀཟ་

ལཱི་མི་ཟཁྲུགཥ་ནའི་མ་ཀ་ལི་ཐགོ།

ཟགྱུཡ་མ་ན་ཟདི་ལྷག་གདྷང་དེཥ།

(ཁ) ཟླཛྷ་གི་རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་ཟླཛྷ་རཥ་ཕདུཐ་རྩི་ཟཐུང་

ཡུར་ཟེཡ་མི་ཟདི་དྷང་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་མི་

མ་ཀོ་ཡ། /མ་ཀོ་ཡ/ (མིང) (ལུགཥ) བ་ལྷ་བ་གོང་བྷ།

ཙཱ་རི། /མ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཀྱི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཀློ་

ནིའི་རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟགྱོ་མི་གི་བ་ཅིག

ཅིག་ཨིདྷ། (ཁ) ཟདི་དྷང་ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་

མ་རྐྱང༌། /མ་ཅང/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་།

བབྷ་གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཡེ་ཤེཥ་རྫོ་རྗེ་གིཥ་སྤྲེར་རྫོ་

རྗེཥ་ཟཇུག་བྷགོ་ཅདྷ། ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ནི་འང་

དྷབྷ་ཟཆཡ་ལཱི་ཡྫོང་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནིའི་སྫོར་རྒྱུདྷ་

མེཐ་ནའི་གཥར་བྱེཐ་མ། (ཁ) (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་

ཕཙུགཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་གཅིག་དྷང་ལཱི་ཙཱ་རིའི་

མ་རྟགཥ། /མ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

མཀྲ། /མ་ཉ/མག་ཡ/ (མིང) (ལུགཥ) ཟཁོཡ་རྫོ། (ཁ)

གིཥ་ཐཔེ་དེཕ་དྷང་མ་རྐྱང་ལུ་ལ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

གདྷཥ་ཕསྐོཡ་རྐྱཕ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ངོ་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་

མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

མའི་རྟགཥ་ཕཀར་འྫོཐ་མི། (ཁ) (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

ཐགེ་སྫོང་གིཥ་མཀྲ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཀློག་དེཥ།

ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་གུ་ང་གིཥ་མ་རྟགཥ་
ཕཀར་ཏེ་འྫོཐ།

1047

1048
མག་གཅཐ། /ཙཱ་ཅེ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) བྷཡ་ཐང་བྷཡ་

རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཉོ་ཙྫོང་མག་ཙིག་ ལུ་ལ་རྐྱཕ་

ཁུ་ཚུ་ཕསྐོར་ཏེ་ལྦ་ག་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཕ་བྷཡ་

ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཡི།

མག་གཅཐ་ནི/ཐྫོ།

/མག་ཙི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ར་བྷཡ་མག་གཅཐ་དེ་ཞ་ཐགོ་ནཥ།

(ཁ) མག་ཙིག་ཡ་མི་ཟཕཐ་ཕཥ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་སྤཡ་ཡ་

མག་ཕཅཐ། /ཙཱ་ཅེ/ (བ) (ཟཐཥ) མག་གཅཐ་ཐང་

མི་སྤཡ་ཕཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་ག་དེབྷ་

ཟདྲ། (ཁ) ཕ་བྷཡ་མག་ཕཅཐ་ཅི།

ཅིག་སཕ་རཱིང་མག་ཅིག་ཅིག་ཡ་ཕཎང་བྷ་ཕཏུཕ།

(ཐཔེ) ཁ་མ་ང་གིཥ་ནཐ་ཀཡ་བྷཡ་ཁུ་མག་ཕཅཐ་ཅི།

/མག་ཙི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲ་ཐང་སྐཐ་ལཱི་གོ། (ཁ)

མག་ཆོཐ། /ཙཱ་ཆོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) མག་གཅཐ་

བྱི་ཙི་མག་ཙིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་བྱི་ལི་

ཐང་བྷ་ཙཡ་གྱི་རྣབྷ་ན་ཟབྱུང་ནི། (ཁ) ཕ་བྷཡ་མག་

ཟདུག

ནའི་སྐཕཥ་ཁོ་ཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་མག་ཕཅཐ་ཙཡ་

ཟཕག་ཟྫོང་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྱི་ཙི་མག་ཙིག་ཡ་མིདྷ་

ཆོཐ་ནི/ཐྫོ/སི།

མག་ཥ། /ཙཱ་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ལུ་ལ་ཟྫོང་ནི་

(ཐཔེ) ཏཕ་ཁཡ་བྷཡ་མག་ཆོཐ་དེཥ།

མེཐ་ནའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

མག་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཙཱ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཅིག་དྷང་

ཨིདྷབྷ་རཥ་མག་ཥ་ཅིག་དྷང་ཕཝག་ནུག

ལཱི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྐཐ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་

མང་རྒྱ། /མང་རྗ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་སྫོདྷབྷྫོ་ཕཞྫོ་

སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐན། (ཁ) སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་

མི་གི་སྔོ་ཙྫོཥ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་སྐུཐན་ཙྫོཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་སྐཐ་ཟཡ་འུཡ་མེཐ་ནཡ་

རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མང་རྒྱ་ཡ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོཐ་

མག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ནུག

མག་མག /མག་མ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཐང་དུབྷ་གྲ་

མང་མ། /མང་མ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟེཡ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྫོ་མག་མ་ཅིག་ཞ་ནི། ཆང་མག་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཙྫོགཥ་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལཱི་པྫོ་

མ་ཅིག་ཟཐུང་ནི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་སྒྲ་

རྒཥ་མང་མ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

མག་མག་རུ་གོ་ཡི།

མང་ཕཎང་། /མང་ཎང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁུ་སིབྷ་སིབྷ་སྦེ་

མག་ཙིག /མག་ཙི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕབྷ་ཕྱིབྷ་ཐང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མང་ཕཎང་སྫོཐ། མང་ཕཎང་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཡ་ཐགོཥ་བྷཁོ་ཆེ་དྲགཥ་མེཐ་མི།

ཟཕཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷ་ཟྫོངབྷ་ཐ་ ཧ་

(ཁ) དེ་ལཱི་ ཅ་ར་ཕབྷ་ ཕྱིབྷ་ཐང་མག་ཀ་ཙིག་ཀི་

ལཱི་ཚུ་མང་ཕཎང་སྫོཐ་ས་རུ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། ཞཐ་ཟགྲོ་ཕབྷ་ཕྱིབྷ། ཞཐ་

མདྷ་ཐདྷ། /ཙེདྷ་དེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་རཥ་པཡ་

ཟགྲོ་ མག་ཀ་ཙིག་ཀི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་

སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ་
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འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕཞྫོ ་ཤིང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག་

མདྷ་ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ། /ཙེདྷ་དེདྷ་རྨཱབྷ/ (མིང) (རྫོང) མདྷ་

ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) མདྷ་ཐདྷ་ཐཀཡནྫོ། མདྷ་ཐདྷ་

ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ་ཟདི་གོང་སྫོབྷ་སཕ་ཨིདྷ།

ཨིདྷབྷ་བྷ་ཙཐ་སདྷ་རཥ་སྦེ་འང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཐདྷཤིང་ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མདྷ་

ཐབྷཡནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་ཟདི་གི་

མདྷ་དྲ་ནའི་སྒྲ་བྷཐྫོ། /ཙེདྷ་ཋ་པི་སྒྲ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་

དྲི་ཞིབྷ་མི་ཞིབྷ།

གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་མནྡྲ་གོ་མི་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་སྒྲའི་

མདྷ་ཐདྷ་ཐཀཡ་ནྫོ། /ཙེདྷ་དེདྷ་ཀན/ (མིང) (རྫོང) རི་ཕྫོ་

ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ཅིག

བྷ་ར་འ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཕའི་མནདྷ་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ལྫོཥ་ཁ་ཐྫོག་

མན་གོ་མི། /ཙེདྷ་ཋ་གོ་མི/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ཀ་ར་ན་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ

ཐང། ཐབངཥ་ཅདྷ་སྒྲ་བྷཐྫོ། མན་ན་གསུབྷ་སྦེ་

ཐཀཡནྫོརྒྱ༌རཥ༌ཟཏྫོདྷབྷ༌ཨིདྷ།

འྫོཐ་ཥ་རཥ་ སྒྲ་མན་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་

མདྷ་ཐདྷ་ཕཀོཐ་ནའི་ལྗོངཥ། /ཙེདྷ་དེདྷ་ཀོཥ༌པི་ལྗོང/

ནའི་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ།

མཕ་རྩུཕ། /མཕ་ཙུཕ/ (ཁྱཐ) (ཁྱཐ) ཟཙཕ་ཟཚུཕ་

མདྷ་ལྡདྷ་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ། (ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ་ཕཀོཐ་

ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ལྗོངཥ༌ཟདི༌དྷང༌ ཐགཟ༌སྐྱིཐ༌ལྡདྷ༌ཎྫོག༌ཎྫོ༌འྫོཐ།

མབྷ། /མབྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ་ཐང་དུཥ་ཙྫོཐ་

མདྷ་ཐདྷ་གོ་ཤིརྵ། /ཙེདྷ་དེདྷ་གོ༌ཤིཡ་ཁ/ (མིང) (ཆོཥ)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དེབྷ་ཅིག་ཐང་ནཱུབྷ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་

མནདྷ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་ཏབྷ་མབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

མདྷ་ཐདྷ་ཇོ་ཕྫོ། /ཙེདྷ་དེདྷ་ཇོ་ཛྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་མནདྷ་

མབྷ་ན་ཀ /མབྷ་ན་ཀ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་

གྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ཕརྙདྷ་ཅིག

ཕའི་མེ་ཎྫོག་ཕཞྫོ་རྣབྷ་སདྷབྷ་ཅུབྷ་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་སྫོབྷ་

མདྷ་ཐདྷ་སྦྲུར་གྱི་སྙིང་ནྫོ། /ཙེདྷ་དེདྷ་ཟབྲུཥ་གི་སྙིང་ནྫོ/

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་རཥ་མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་

(མིང) (ཆོཥ) མནདྷ་ཐཀཡ་བྷྫོའི་ཤིང༌རཱིཐ་ཀྱིཥ་

ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མབྷ་ན་ཀ་ཡི་མེ་

ཟཕག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕྱི་ནགཥ་ཀོ་བྱེ་བྷའི་དྷང་རཱིར་ཏེ་

ཎྫོག་བྷཆོཐ་ཕལབྷ་དྷང་ཕུར་ཐགོ།

དྷང་གི་ཧིང་ལྕགཥ་ལཱིཥ་མི། (ཁ) མནདྷ་ཐཀཡ་བྷྫོའི་

མབྷ་ཙུབྷ། /མབྷ་ཙུབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཐང་དུབྷ་

ཤི ང༌ཟདི་ལཱི་ སྦུར་ཐཀྲི་སྟེ་སྫོཐན་རཥ་ མནདྷ་

གྲ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པ་བྷ་ལཱི་གཉེཡ་ཙང་མབྷ་

སྦྲུར་གྱི་སྙིང་ནྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཙུབྷ་ཅིག་ཕ་ཕསྐྱར་བྷ་ཚུགཥ།

མདྷ་ཐདྷ་ཐབྷཡ་ནྫོ། /ཙེདྷ་དེདྷ་རྨཱན/ (མིང) (རྫོང) མདྷ་

མཡ་ཙིཡ། /མཡ་ཙིཡ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་།

ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མདྷ་ལྡདྷ་ཐབྷཡནྫོ་

བག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་རཥ་ ཆུ་དུབྷ་གྲ་རུ་སྦེ་

ཆང་དྷང་བླུགཥ་ཟཐུངབྷ་ཨིདྷ།

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐངུར་དྷག་མཡ་ཙིཡ་
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ཕཎང་ཟཏྫོདྷ་ནི། ཆུ་མཡ་ཙིཡ་ཕཎང་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཙི་ཙི་ཐབྷཡབྷྫོ། /ཙི་ཙི་རྨཱབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

ཕཎང་ཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།

སུ་ཅིག་སྦེ་བྷཇུག་བྷ་རིངབྷྫོ་ཟཕཐ་མིའི་པྫོ་ཕཤུཐ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་གུ་རཥ་ཆུ་མཡ་ཙིཡ་

ཕྱིའི་ནགཥ་ཀོ་ཙ་ཧྫོག་ཧྫོག་སྦེ་རྐང་རག་ཕཞི་ཐུང་

/མཡ་ཙིཡ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོཐ་བྷ་ཆགཥ་ནཡ་པཡ་

རྐྱཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཟགྱོ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙི་

ཚུཡ་བྱེར་ཏེ་ཡ་སྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་ཙིག་ནི་

ཙི་ཐབྷཡབྷྫོ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་ཙཐ་ནའི་ཥ་ཁཡ་སྫོཐན་

ཐང་སེབྷཥ་ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་འང་གོ། (ཐཔེ)

ཨིདྷ།

སེབྷཥ་མཡ་ཙིཡ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཙིག /ཙིཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་

ཙི་ཎ། /ཙི་ཎ/ (མིང) (རྫོང) (ལུགཥ) ཐྫོདྷ་ཧིང་

ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཙིག་ནི/ཐྫོ/ནུག་ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གི་བྫོ་

ཐང་།སེབྷཥ།

ཟདི་གིཥ་གཝདྷ་ཙིག་ཕཅུག་ཐྫོ།

ཙི་ན་ཏྲ། /ཙི་ན་ཉ/ (མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཙིག་ཀག་ཀ། /ཙིཟ་ཀ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་

གུ་བྱི་ལིའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཕཟུབྷ་གྱི་ཡྫོ་བྷྫོ་ཐང་ན་ཏྲ་སྦེ་ཕརྐོ་

ཐགོ་བྷདྷྫོ་སི་སི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཙིག་ཁག་ཁ་

ནི་མིག (ཁ) བྱི་ལིའི་གཐྫོང་ཅོག་ཟཏཐན་ལྷ་ན་ལུཕ་

ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཙིག་ཀག་ཀ་ཅིག་

ཏེབྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ་ཅིག་

ཨིདྷ་བྷཥ།

འྫོཐ།སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ཧེ་བྷ་བབྷ་སྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་ཐག་

ཙིག་མུ་རང༌། /ཙིཟ་མུ་རང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ནའི་གཟིགཥ་སྣང་ལཱི་རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་རཥ་བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་

སེབྷཥ་དྷང་དྷ་རཥ་ཙིགན་ཞ་སྟེ་ཟྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

རགན་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཏྫོདྷ་འྫོཐན་གཟིགཥ་ནའི་རྫོ་

ཙིག་མུ་རང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ནཱུ་ཡ་ཙིག་མུ་

རྒྱུཥ་མབྷ་བྷ་གཎྫོགཥ་ཐ་ལྫོ་ཐངོཥ་སུ་མེཐ། (ཐཔེ)

རང་བྷ་ཕཅུག

ལྷ་ཁང་གི་ཀ་ཆེདྷ་ཚུ་གུ་ཙི་ན་ཏྲའི་རི་བྷྫོ་ཕརྐོ་སྟེ་

ཙིག་མུ་རངཥ། /ཙིཟ་མུ་རང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟདུག

ཙིག་མུ་རང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙིག་མུ་རངཥ་ཡི། (ཐཔེ)

ཙིག་མི་ཙིག /ཙི་མི་ཙི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཐགོ་

ཁ་མ་ཟདི་ཁོ་ཙིག་མུ་རངཥ་ཡི།

བྷདྷྫོ་སི་སིའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་དེ་

ཙིགན་ཞ། /ཙིན་ཞ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷ་

བྷའི་ཙིག་མི་ཙིག

ཡངཥ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཕྱི་ཁཡ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ)

/ཙི་མི་ཙི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ག་མི་ཞ་ཟེཡ་ཕའི་

ཙིགན་ཞ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཙིགན་ཞ་ནི་ཟདི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཙིག་མི་ཙིག་ཕལ་གེ་དྷྫོ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

ཙི་ཙི། /ཙི་ཙི/ (མིང) (རྫོང) བྱི་ཙིའི་སྐཐ། (ཐཔེ) བྱི་ཙི་

ཙིང༌། /ཙིང/ (མིང) (རྫོང) དྲིར་བུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་

གིཥ་ཨེདྷ་ཎའི་ཟྫོག་རཥ་ཙི་ཙི་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་ཎི་དུང་ཟཁོཡ་གྱི་

1050

1051
དྲིར་བུའི་སྐཐ་ཙིང་ཟེཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟཕུ་ཐྫོ།

མི་ཚུ་གི་གཡུཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙུ་ཎའི་ཡུར་དུ་སླེཕཥ་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་རིང་ཙཐ་མི་ཙཐབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕཎྫོག་

ཙུ་ཎ། /ཙུ་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་རྐངབྷ་གཅིག་ཟཕཐ་

མྫོག་ཕུཡ། /མྫོ་ཕུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་

དྷ།།རྐང་གཉིཥ་ན་ར་མིཡ་མི་རྩི།།

ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཇུག་རྣྫོཥ་ཕཝྫོགཥ་ཏེ་ཥ་ཁཡ་

ཙུ་ནཱུ། /ཙི་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་མེ་ཕཎང་སྟེ་ལྷ་སི་སི་

ཕརཕཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཡ་ཕ་རྐྱཕ་ནིའི་མྫོག་

ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་བྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ན་ནཱུ་གུ་

ཕུཡ། རྟ་ཕཎག་ནིའི་མྫོག་ཕུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཐབུཡ་སྟེ་ཞ་ནིའི་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོག་བྷ་ན་ནཱུ་ཙུ་ནཱུ་

ལྡུབྷ་ཡའི་ཡ་ཕ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་མྫོག་ཕུཡ་ལུ་ལ་

གསུབྷ།།ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་ཞཥ་ཡ་ཨིདྷ།།

ཐགོ་ནཥ།

ཙུག་ཙུག /ཙུག་ཙུག/ (མིང) (རྫོང) ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཟབྱུང་

/མྫོ་ཕུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་སྐཕཥ་ཐང་། ཤི་རྐྱེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གདྷཥ་

ན་གལབྷ་རཥ་རྣྫོཥ་ཕཝྫོགཥ་ཏེ་ དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཁ) ཙུག་ཙུག་ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཤིང་གི་མྫོག་ཕུཡ། ལྕགཥ་ཀྱི་

སྟངཥ་ཚུ་དྷང་ལཱི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཙྫོཡ་སྣང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

ཚུ་ཏགན་ཕཎགཥ་ཥའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཥ་ཁཡ་ཕརཕ་ནི་

ནཥ། ཙུག་ཙུག་སྡི་ཆེ་ཕཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

མྫོག་ཕུཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གླང་ཏགན་ཕཎགཥ་

ཙུག་ཙུག་ཧ་ལཱི་ཟདི་པབྷ་མེཐ་ནཡ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟཁྱབྷ་

ནིའི་ཤིང་གི་མྫོག་ཕུཡ་ཅིག་གཅཐ་ཟཕག་ལྫོག

ཐྫོ།

མྫོང་ཁ་ན་བྫོ་ཕཞང་གྲགཥ་ན། /མྫོང་ཁ་ན་བྫོ་ཕཞང་གྲག་

ཙེ་རུ་རུ། /ཙེ་རུ་རུ/ (མིང) (རྫོང) དུང་ཆེདྷ་ཐང་རྐང་

ན/ (མིང)

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་དྲུག་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་ཏེ་ཐགེ་

དུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་

ལཱིགཥ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་སྫོར་གཎྫོཐ་མི། (ཁ) བ་བྷ་དེ་

རུ། (ཐཔེ) ཆོ་གན་ཅིག་གིཥ་རྐང་དུང་ཙེ་རུ་རུ་ཟེཡ་ཡ་

ཡུར་ལཱི་ཟཁྲུངཥ། ཁོང་གི་འཕ་ལཱི་ཎ་ཐབེདྷ་རྒྱར་

ཟབྱུང་ཕའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ) དུང་ཙེ་རུ་རུ། རྐང་དུང་ཙེ་རུ་

ཡཕ་བྱུང་དྲུག་ནའི་མེ་བ་རྫོ་ལཱི་བྷཐྫོ་སཐ་མྫོང་ཁའི་

ཟཕུ་དེཥ།

ཡཕཥ་ཀྱི་དུཥ་སུ་ཎ་ཡ་ཁ་ཆེ་ཞེཥ་ནའི་གོ་གདྷཥ་

ཙེའུ། /ཙེའུ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་། རྩྭ།ཅ་ར་ར་

ཏྫོཕ། ཡང་རྫོ་ཕདུདྷ་ལཱི་ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕ་ཐང། ཕཅུ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་སྒར་ནཡ་ཟཕག་ནི་གི་རྒྱུ་

དྲུག་ལཱི་ཕྫོཐ་ཡུར་ཐབུཥ་སུ་ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏག་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་

ཕེཕཥ་ནུག

ཅིག་གིཥ་ཙེའུ་དྷང་ཀེ་ཕ་ཟདེགཥ་ཏེ་ཟཕག་དེཥ།

གམག /ཙཱ/ ༡. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཁྲག་ར་

ཙེཡ་ཙེཡ། /ཙེཡ་ཙེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཙེ་རུ་རུ་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ན་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཁྲག་གམག་ནི། ཆུ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་དུང་ཙེཡ་ཙེཡ་ཟེཡ་ཡ་

གམག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་སྟེ་

1051

1052
ཁྲག་གམག་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་མེདྷ།

གུ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་སྐུ་ཟདྲ་

ཚུ་ཆུ་ཐང་ཁ་ལ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་གཅིག་དྷང་

གམང་ཁྲུཥ། /མང་ཁྲུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

/ཙཱ/ ༢. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཨོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལུ་ལ་ཟདུག

རཥ་གཅིག་དྷང་བྫོ་ནི། (ཁ) ཨོབྷ་གམག་ནི། བྷཡ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གདྷང་ཕའི་ཁྲུཥ་གཥྫོར།

ཁུ་གམག་ནི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཨོབྷ་གམག་ནི་

གམང་ཆུ། /མང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) གངཥ་རི་ཚུ་རཥ་

ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟཕཕཥ་ནའི་ཆུ་རྒྱུདྷ་སྫོབྷ་ཚུ། (ཐཔེ)

གམགདྷ། /ཙཱདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གམག་ན་ཅིདྷ་

གམང་ཆུ་ཚུ་དྷང་ལཱི་་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟྫོང།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གམགདྷ་ཟེཡ་གམག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

གམང་ཆུའི་གཞུང༌། /མང་ཆུའི་གཞུང/ (མིང) (རྫོང)

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྲག་ཕམགདྷ་དྷཐ་གཞི་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

གམང་ཆུའི་སྦུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གམང་ཆུའི་

ཟྫོང།

གཞུང་ཁཡ་རྫོ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

གམང༌། /མང/ ༡. (བ) (རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་ཟྫོང་ནི།

གམང་། /མང་/ (མིང) (ཆོཥ) གམང་ཆུ་དྷང་གི་།

(ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་དྷང་ཁབྷཥ་གམང་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

གམང་ཎྫོག་ཎྫོ། /མང་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གམང་སྦྲ་

ཟདུག་ག?

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྫོ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ། ཆུ་གམང་

/མང/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕམྫོག་ན་ཐང་ཁབྷཥ་རྫོག་

ཎྫོག་ཎྫོ། ཁྱིབྷ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

སི་སི་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥ་གམང། ཆུ་གམང།

ཕཞེཥ་སྒོ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཞ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཆུ་གམང་རཱིང་ཟཐུང་མི་མིདྷ་ཟདུག

གམང་ཕཎང༌། /མང་ཎང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁུ་སིབྷ་སི་སྦེ་

གམང་ཁ། /མང་ཁ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཟགར) ཕམྫོག་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གམང་ཕཎང་སྫོཐ། གམང་ཕཎང་

ཁའི་ཟགར་མིང༌། (ཁ) ཧ་ཛྷ་ལཱི་ཆཕ་གཥང་

ཟགྱོ་ནི། གམང་ཕཎང་ཟཕཐ་ནི་ཚུ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་

ཐང།བྷཇེ་ལཱི་རྫོ་རྗེ།སྟུ་ལཱི་བ་ག་ཟེཡ་སཕ་མི་ཚུ་

ལཱི་ཆ་ཁྱཕ་སྐཐ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་གམང་ཕཎང་སྫོཐ་ནུག

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ལཱི་ཕམྫོག་ཁ་བྷ་སཕ་

གམང་ན། /མང་ན/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཐབུཥ་ཕྫོགཥ་

གམང་ཁ་སཕ།

རཥ་ནུཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གམང་ཁང༌། /མང་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཁང་ཐང་

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་གམང་ནའི་མི་རྒྱུཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་ཚུ་དྷང་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ཐག་སྒོ་

གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཡེ་ཤེཥ་རྫོ་རྗེ། /མང་ན་རྗ་རུ་ཡེ་ཤེ་རྫོ་རྗེ/

གསུབྷ། (ཁ) རྣབྷ་ཐག་སྒོ་གསུབྷ ཟེཡ་ བྷཆོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཡཕ་བྱུང་གསུབྷ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་ཞིདྷ་དྷ་

ཕལབྷཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་སྒོ་གསུབྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཟབྲུག་ཡ་ལཱིང་ཐང་ཟབྲུག་ཐགོདྷ་ན་ཀློང་རྫོར་གྱི་

ནའི་དྷང་དྷ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) གམང་ཁང་དྷང་གི་བྷཆོཐ་ལ་

གཐདྷ་ཥ་ཕཎཕ་སྟེ་ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་རིང་
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ལཱིགཥ་ཀྱི་སྫོར་ཕཎྫོཐ་གདྷང་མི་ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་

མེཐ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་ཟདི་གམང་མི་

གམང་ན་རྒྱ་ཡཥ་ཡེ་ཤེཥ་རྫོ་རྗེ་ཟདི་ཟཁྲུངཥ་ཡུར་

གམང་བྷྫོ། /མང་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་གམང་གི་ཧབྷ་

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བབྷ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟགྲོ་བྷགོདྷ་

གམང་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

ཕྫོཐ་གམང་གི་ཕྫོགཥ་རཥ་ཨིདྷ།

སྲུ། (ཐཔེ) གམང་བྷྫོ་ཟདི་ཟཇཟ་ཡ་ཟཇཟ་ཕཥ།

གམང་སྫོཐ། /མང་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

གམང་ཐམེ། /མང་རྨེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

གི་སྫོཐ་ན།

ཐང་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

གམང་སྫོཐ། /མང་པྲྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བུ་རྫོདྷ་ཚུ་ལྷག་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གམང་རྨེ་ ཟེཡ་བྲི་སྫོར་འང་འྫོཐ།

ལཱིཥ་མེཐ་ནཡ་ག་ཡ་སྫོཐ་ཙཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གམང་རྨེ། /མང་རྨེ/ (མིང) (ཆོཥ) གམང་ཐམེ་ཐང་

གམང་སྦྲ། /མང་སྦྲ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

ཟདྲ།

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་

གམང་ཕམྫོག /མང་མྫོཟ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གམང་ཐམེ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་བྷང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ཁང་ཟདི་ཚུ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གམང་ཕམྫོག་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཡྫོ་ཁྱི་

གམང་སྦྲ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཐང་པགན་ཐང་ཟདྲ།

གམང་སྦྲ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ། /མང་སྦྲ་ཕྲྫོཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

གམང་ཕལར། /མང་ཤེཟ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་

དྷཐ་གཞི་ཚུ་རཥ་ཕཀག་ཏཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་གཟུགཥ་

སྫོཐ་ཚུ་ཟཁྱུ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཏཟ་བྷཇུག་ལཱི་ཆུ་

ཁབྷཥ་ཐང་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་གདྷཥ་སྟངཥ་ཚུ་ཧིང་ཥང་

གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་གིཥ་ཕལར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་གླང་

ཥ་སྦེ་ཕཝག་ནི་མི་ཅིག (ཐཔེ) གམང་སྦྲ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་

ལུཕ་ཕཎཕ་ཙཡཛྷ་ཐ་གམང་ཕལར་རྐྱཕ་ས་རུ།

ཟདི་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ལཱི་ཁག་ཆེ།

གམང་ལྷབྷ། /མང་ལྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཟབྲུག་

གམང་བྷ། /མང་བྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ནའི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་རྐང་བྷཡ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཟདྲ། (ཁ) ཆུ་གམང་བྷ།ཥ་གམང་བྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ལྷབྷ་ཅིག (ཁ) ཞྫོབྷ་ལྷབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གམང་མི་གམང༌། /མང་མི་མང/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནཡ་གམང་ལྷབྷ་ཕཙུགཥ་མི་ཆེདྷབྷྫོ་

ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་མེཐ་ནཡ་ གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་

ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆུ་གམང་མི་གམང་། ཕཞེཥ་སྒོ་

གམཕ། /མན/ ༡. (བ) (བྷ) (རྫོང) གྱི་ཅུ་གིཥ་ཙྫོཐ་

གམང་མི་གམང་། ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་གམང་མི་

ཕསྲེ་ཐང་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕྱེ་བྷ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕརབྷ་ནི་

གམང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཨོབྷ་ཆུ་ཟདི་གམང་མི་

ཐང་ཕཏུཕ་ནི། (ཁ) ལ་གམཕ། (ཐཔེ) བ་རྒྱུ་གི་ཐྫོདྷ་

གམང།

ལཱི་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་གམཕ་ཐྫོ།

/མང་མི་མང/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ག་

/མན/ ༢. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཁཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་
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ཐྫོང་ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ལ་སྦེ་སྤེཐ་ནི། (ཁ) ཁཕ་ཀྱིཥ་

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཙིག་ཀུ་དྷང་ལཱི་ཨེ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་རྟ་ཁཕ་ཅིག་ཕཤེཐ་

གཙིགཥ། /ཙིཟ/ (བ) (བྷ/བ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ)

ལྫོག་གུ་གམཕ་ནི། ཀྲིང་ཀ་གིཥ་གམཕ་ནི་ར་

རཥ་སྫོཡ་ནུག

དེ་ལྫོག་གུ་ག་ཡ་གམཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

གཅདྷ་གཞདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་བྷཆེའུ་ཕྱི་ཁཡ་

/མན/ ༣. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ནི།

སྤྱིཥ་ནི།

(ཁ) ལཱ་གམཕ་ནི། གོབྷ་གམཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གཙིཡ། /ཙིཟ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) བྷཡ་ཁུ་ར་ཥྫོགཥ་

(ཐཔེ) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ན་ཚུ་གཙིཡ་ནི། (ཐཔེ) སྤང་རྩི་བྷཡ་ཁུ་གཙིཡ་ནི་ཟདི་

གོབྷ་གམཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ལཱ་ཁག་འྫོཐ

གམཕ་ནཡ། /མཕ་ནཡ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་རི་བྷྫོ་

གཙུག /ཙུཟ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱི་ཎྫོག་ཐང་རྩེ།

ཚུ་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་སྦེ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་

གཙུག་རྒྱདྷ། /ཙུ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྤྱི་གཙུག་ལཱི་

ལཱི་ལྫོག་གུ་ཁཕ་ཀྱིཥ་གམཕཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

འྫོཐ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་འྫོངཥ་ཀྱི་གཙུག་

(ཐཔེ) ལྷ་ཟབྲིན་གིཥ་གམཕ་ནཡ་གུ་རཕ་ཕཀར་

རྒྱདྷ་ཟདི་བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ་ཨིདྷ།

བླུགཥ་ཏེ་ནཡ་རིཥ་ཕཞྫོ་དེཥ།

གཙུག་ཎྫོཡ། /ཙུ་ཎྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) བྷཙདྷ་ཕཞང་ནྫོ་

གམཕདྷ། /ཙཱཕདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གམཕ་ན་ཅིདྷ་

སུབྷ་ཅུ་རྩ་གཉིཥ་ཀྱི་གྲཥ་རཥ་ཅིག་ཐབུའི་སྤྱི་ཕྫོཡ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལ་གམཕདྷ་གམཕ་ཡདྷ་ཆེ་ཕཥ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཐབུའི་གཙུག་ཎྫོཡ།

གམཕཥ། /ཙཱཕ/ (བ) (ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གམཕ་

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཐབུའི་གཙུག་ཎྫོཡ་ཟདི་ཕཥྫོཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆོཥ་སྐཐ་དྷང་དུཥ་བྷ་ཟྫོངཥ་ན་ལཱི་

དྷབྷཥ་ཐང་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཙྫོགཥ་རཥ་གྲུཕ་གྲུཕ་ཅིག་

གམཕཥ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཥ་

ཨིདྷ།

གམཕཥ་ཅི།

གཙུག་ཎྫོཡ་སྡེ་ལྔ། /ཙུ་ཎྫོཟ་སྡེ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

གམཕཥ་གམཕཥན། /མ་མཕ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཅིག (ཁ) ༡.གཙུག་

གམཕཥ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ལ་གམཕཥ་གམཕཥན་ར་

ཎྫོཡ་དྷག་བྷྫོ།༢.གཙུག་ཎྫོཡ་དྲི་མེཐ།༣.གཙུག་ཎྫོཡ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོདྷ་ཙྫོཐ་གམཕཥ་གམཕཥན་གི་

རྣབྷ་རྒྱར། ༤.གཙུག་ཎྫོཡ་ཟཕཡ་ཕ།༥. གཙུག་

ལྷག་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག

ཎྫོཡ་ཐཀཡ་བྷྫོ་ཚུ་ཨིདྷ།

གཙིག་ཀུ། /ཙི་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཙུག་ཎྫོཡ་རྣབྷ་རྒྱར། /ཙུ་ཎྫོཟ་གདྷབྷ་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཚུ་ རྫོ་སྟི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕརྡུང་ནིའི་ཏཕ་ཙང་

ཚེ་ལྷ་རྣབྷ་གསུབྷ་རཥ་ལྷ་བྷྫོ་གཙུག་ཎྫོཡ་རྣབྷ་ནཡ་

དྷང་གི་ཅ་ཆཥ་ རྒྱུ་རྫོ་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

རྒྱར་བྷའི་བྷཙདྷ།
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གཙུག་སྡེ། /ཙུ་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ཏྫོག་

རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ། ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཕཅཥ་རྟེདྷ་གསུབྷ་ཆ་

ལཱི་གཙུག་སྡེ་རཥ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

རྟེདྷ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

རཥ་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ཙང་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཁང་། (ཐཔེ) གཙུག་རག་ཁང་དྷང་

གཙུག་དྷ་རིདྷ་ཆེདྷ། /ཙུ་དྷ་རིདྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཀླུའི་

གཙུག་རག་ཐཕང་ནྫོ། /ཙུ་ར་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང)

རྒྱར་ནྫོ། (ཐཔེ) ཀླུའི་རྒྱར་ནྫོ་གཙུག་དྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟེཡ་

གཙུག་རག་སྫོཕ་སྡེའི་ཐབུ་ལཐ། (ཐཔེ) གཙུག་

མི་ཅིག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རག་ཐཕང་ནྫོ་གིཥ་ཤེཥ་འྫོདྷ་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ཐགོ་

གཙུག་དྷྫོཡ། /ཙུ་དྷྫོཟ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) སྤྱི་གཙུག་

ནའི་ཕཀཟ་རྒྱ་གདྷང་ཡི།

སྦུག་གི་དྷྫོཡ་བུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྤྱི་དྷྫོཡ་ཟེཡ་

གཙུག་རག་ཐཕང་ནྫོ་ཟྫོགབྷ། /ཙུ་ར་ཐཕང་ནྫོ་ཟྫོབྷ/ (མིང)

འང་སཕ་ཨིདྷ།

(རྫོང) གཙུག་རག་སྫོཕ་སྡེ་སྐྱོང་ནིའི་ཕག་ཟགདྷ་

གཙུག་ཕུཐ། /ཙུ་ཕུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐྱའི་ཏྫོཡ་

གམྫོ་ཕྫོ་ཟཕག་མིའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་

ཅོག (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་ཐབུ་ལཱི་གཙུག་ཕུཐ་

གཙུག་རག་ཐཕང་ནྫོ་ཟྫོགབྷ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་བྫོདྷ་

འྫོཐ།

ནུག

/ཙུ་ཕུཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) སྐྱ་ཕུཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

གཙུག་རག་རིག་ན། /ཙུ་ར་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཆེ་

གཥཡན་སྐྱེཥ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཙུག་ཕུཐ་བབྷ་

བྷཏྫོ་རིག་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ།

གིཥ་ཕཎྫོག་ཐགོན་ཨིདྷ།

གཙུག་རག་སྫོཕ་གྲྭ། /ཙུ་ར་སྫོཕ་གྲ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་

གཙུག་ཕུཐ་ལྔ་ན། /ཙུ་ཕུཥ་ལྔ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

དྷང་གཉིཥ་ཀྱི་ལ་གྲུཕ་ཐང་ཙདྷ་རིག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

(བྷངོདྷ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ།

དྷང་ཐྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཆེ་བྷཏྫོ་རིག་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ཥའི་

/ཙུ་ཕུཥ་ལྔ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རི་དྭགཥ་ཀྱི་

ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) གཙུག་རག་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་གི་སྫོཕ་

རྒྱར་ནྫོ་སེངྒེ། (ཐཔེ) གཙུག་རག་ཤེཥ་ཙཐ་འྫོཐ་ན་

ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་དེཥ།

ཅིདྷ་ལཱ་གའྫོག་ཏྫོཕ་ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་མེཐ།

གམྫོཥ། /མྫོཥ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཟུང་ནི།

གཙུག་རག /ཙུ་ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཞུང་ཐང་

(ཁ) བབྷ་གིཥ་གམྫོཥ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་རཥ་རིབྷ་

རིག་གདྷཥ།

ཟདི་བབྷ་གིཥ་ཐབུ་གམྫོཥ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཙུ་ར/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཕའི་ཕཀཟ་ཐང་ཕསྟདྷ་

གམྫོ། /མྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གར་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཕཅོཥ།

ལཱ་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཡ་གམྫོ།

གཙུག་རག་ཁང༌། /ཙུ་ར་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) གཞུང་

གམྫོ། /མྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡག་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་གྱི་ཕཞུགཥ་གདྷཥ་ཐང་། འང་དྷ་སྐུ་

(ཐཔེ) ལཱ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཟཏྫོདྷ་ཟདི་ཟགོ་
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ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཡ་གམྫོ།

གམྫོ་ཐྫོདྷ་ཟདི་གར་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

ཙང་ལྟེ་ཕ། (ཁ) ལཱིང་ཕསྟདྷ་ཕུག་ཕསྟདྷ་སྲུང་གམྫོ་

འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་གཅིག་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སཕ་ནི་

གམྫོ་ཁང༌། /མྫོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེའི་ཡིག་

གམྫོ་ཟཐྫོདྷ། /མྫོ་རྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ལུ་ལ་

ཁང། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་དྲག་ནྫོའི་ཕསྟདྷ་སྲུང་གམྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) གསུང་ཕལཐ་ཀྱི་གམྫོ་ཟཐྫོདྷ་ཟདི་སྙིང་རྗེ་

ཁང་ཟདི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་ཕུག་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

གི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ་ནཥ།

གམྫོ་ཟཁོཡ། /མྫོ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་

གམྫོ་ཐནྫོདྷ། /མྫོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེ་དྷང་

ཟཁོཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྡེ་ཁག་གི་གམྫོ་ཐནྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཐུདྷ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྷ་གམྫོ་ཟཁོཡ་ག་ཡ་

ཟདི་ཡིག་ཙང་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཕསྒོབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གམྫོ་པར། /མྫོ་ཕེར/ (མིང) (རྫོང) གམྫོ་ཕྫོ་ཐང་པར་

གམྫོ་ཅདྷ། /མྫོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་

ཟགདྷ་ཁག་གམྫོ་ཕྫོ་སྦེ་ཟཕག་མི། (ཁ) དྷང་མི་གམྫོ་

ཟཕཐ་མི་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་གམྫོ་པར་གྱི་ཁྱཐ་ནཡ་

ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་གི་གམྫོ་ཅདྷ་

ཅིག་ཕྱེ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདི་ཧ་ན་ཐང་ཧའི་ཨིདྷ།

གམྫོ་ཕྫོ། /མྫོ་ཛྷྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབུ་ཟལཐན། (ཁ)

གམྫོ་ཆེ་ཕ། /མྫོ་ཆེ་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གར་ཆེ་ལྫོཥ་ཐང་

ཙྫོགཥ་ནའི་གམྫོ་ཕྫོ། ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་གམྫོ་ཕྫོ།

ཁག་ཆེ་ལྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གམྫོ་ཆེ་ལྫོཥ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ཁ་མ་གི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་གསུང་གྲོཥ་གམྫོ་

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཥ་ཕསིར་ཥ་

ཕྫོ་གོང་ཟཕེར་གྱི་ཟཆཡ་གཞི་ཟདི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལཱི་གམྫོ་ཆེ་ཕ་གྱོདྷ་ཆཥ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/མྫོ་ཛྷྫོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངོ་བྷ། སྙིང་ནྫོ། (ཐཔེ) ཡིག་

གམྫོ་ཆེ་མི་ཆེ། /མྫོ་ཆེ་མི་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁག་ཆེ་མི་ཆེ་

ཆ་ཟདི་དྷང་ཐྫོདྷ་ཐག་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་གམྫོ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁག་ཆེ་མི་ཆེ་བབྷ་ཆེ།།བབྷ་ཕ་

ཕྫོ་ཟདི་གཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡང་ཁག་ཆེ།། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་སེཡ་འྫོངཥ་ལཱི་

/མྫོ་ཛྷྫོ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཐག་ནྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་

གམྫོ་ཆེ་མི་ཆེ་མི་ཐཕང་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ཆེ།

རྣབྷ་རྒྱར་སྟྫོང་བྷཆོཐ་ཀྱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཟདི་ཧན་རྒྱར་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གམྫོ་ཆེ་ལྫོཥ་ཡ་ འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་

གམྫོ་བུབྷ། /མྫོ་བུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་ག་གཎང་ནའི་

གམྫོ་ཆེ་ལྫོཥ། /མྫོ་ཆེ་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གར་ཆེ་ལྫོཥ་

བྷཙདྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཟདི་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་དྷ་ཕཙུགཥ་མིའི་བུབྷ་ན།

གམྫོ་ཐྫོདྷ། /མྫོ་ཐྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་གི་སྙིང་ནྫོ་

(ཐཔེ) གམྫོ་བུབྷ་ཟདི་གསེཡ་བུབྷ་ཅིག་ཕཀར་ནུག

ཐང་ གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་གསུང་གྲོཥ་ཟདིའི་

གམྫོ་མི་གམྫོ། /མྫོ་མི་མྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གམྫོ་ཆེ་མི་ཆེ་
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ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་ག་ཟདེ་སྦེ་སཕ་

ཧིང་ཥང་ཥ་ཅིག་ཐགོན་ཨིདྷ།

གམྫོ་རིབྷ། /མྫོ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གར་ཆེ་ཕའི་རིབྷ་

འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཕཥར་ཏེ་ཟཐུ་ནིའི་བ་རིབྷ་ཅིག

རཱིང་གམྫོ་མི་གམྫོ་ཡང་ཡ་གམྫོ།

ཕམག་ཟཐུ། /མག་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་

ན། (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་གམྫོ་རིབྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་གོང་

(ཐཔེ) ཐབྷངཥ་གམྫོའི་རིང་ལཱིགཥ་དྷང་ལཱི་རྫོ་ལྔ་ལྔའི་

ཟཕེར་གྱི་ལཱ་ཚུ་བྷཚཐ་དེཥ།

ཕཡ་དྷ་ཕམག་ཟཐུ་ཙཡ་རུ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།

གམྫོཐ། /མྫོཐ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་འྫོཐ་

ཕམག་ནཡ། /མག་ན/ (མིང) (རྫོང) གམཕ་ནཡ་ཐང་

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཡ་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཕམག་ནཡ་གུ་ནཡ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

སྫོབྷ་ཆུང་ཡ་རཥ་ཧ་ཙི་ཅིག་སྫོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གངཥ་

ཕམགཥདྷ། /ཙཱདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕམགཥ་ན་ཅིདྷ་

རིའི་རྩ་ཕ་རཥ་པཡ་གམྫོཐ་ལུ ་ལ་ཟཁྱབྷཥ་སྫོཐ་ནུག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཇ་ཕམགཥདྷ་ཇ་ཚིགཥ་མི་

གམྫོཐ་གཞུ། /མྫོཐ་གཞུ/ (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་

ཟཏྫོདྷ།

གམྫོཐ་ཀྱི་རྭཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཞུ། (ཐཔེ) ཐ་

ཕམགཥ། /ཙཱ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕམག་ཐང་

རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་གམྫོཐ་གཞུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོཕ་དྷང་ཆུ་ཕམགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

མེཐ།

ཕམདྷ། /ཙེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཕྫོགཥ་ལཱིང་

གམྫོཥ། /མྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཟགོ་

ཕྫོགཥ་དྷང་རཥ་པཡ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

ལཐ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཐབུ་གམྫོཥ་ཏེ་

གསེཥ་ཅིག (ཁ) གཡུཥ་ཁའི་ཕམདྷ། ཥ་གདྷཥ་ཀྱི་

ཟཁོཡ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་ག་ཡ་བྫོདྷ་ནུག

ཕམདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་ཕམདྷ་ཁྲོཥ་ན་ཅིདྷ་མི་ལཱི་

ཕམག /ཙཱ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་ཐབྷཡནྫོ། (ཁ) ཥ་

ཟཚུཕ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ།

ཐབྷཡནྫོ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཙྫོདྷ་ཕའི་ཙྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཙེདྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷ་ཟཏདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཙྫོདྷ་ཕམག་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟྫོང་ནི་ཐང། སྒྲིང་སྒྲི་ཟྫོང་ནི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཀཛྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཕམག་ཅིག་ཕཞྫོ་

ཟདུག

/ཙཱ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙྫོདྷ་བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་

ཟདི་ནཱ་ལཱི་ཕརཕཥ་ན་ཅིདྷ་ཕམདྷ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་

དེཥ།

ཕམདྷ་སྐུར། /ཙེདྷ་ཀུཥར/ (མིང) (རྫོང) ཕང་ཕམྫོངཥ་

/ཙཱ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཇ་མག་དྷང་རཥ་ཇ་

ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཅུག་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་

ཕམག་ནི་ཐང་། ཡཥ་དྷང་རཥ་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཁུ་

ཚུ་གིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཕམདྷ་སྐུར་ཟཕཐ་དེ་གཎབྷ་ཟདི་སཕ་

ཕ་གི་རིགཥ་ཚུ་ཕམག་ནི། (ཁ) ཆུ་ཕམག་

ཕཅུག་ནུག

ནི/ཐྫོ/ཕམག་ཤིག (ཐཔེ) ཆུ་ཕམག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡཥ་

ཕམདྷ་ལཐ། /ཙེདྷ་ཋི/ (མིང) (རྫོང) ཕང་ཅདྷ་ཕམྫོངཥ་
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ཏེ་ཟཁྱིཐ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངོ་རྒོར་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་

ཕམདྷ་ཐཡ་གྱིཥ་སྦེ་སྣ་དྲང་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

མི་སེཡ་བྷཥ་ཆུང་ཕམདྷ་ལཐ་ཟཕཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕམདྷ་དུག

ཕམདྷ་རྒོཐ། /ཙེདྷ་རྒོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཕྫོགཥ་

/ཙེདྷ་དུ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྐྱེཥ་ཕའི་སྔོ་ཤིང་མེ་ཎྫོག་

ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཕཐག་ནྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕཞུགཥ་

སེཡནྫོ་ཐང་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ལཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཡ་ཎྫོ་

ཥ་ཟདི་དྷང་ཕམདྷ་རྒོཐ་ཅིག་འྫོཐ།

ང་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ར་ཁའི་བྱེ་བྷཐཟ་

འྫོཐ་ནའི་ཕམདྷ་ཕཀཟ་གདྷ་དྲགཥ། (ཐཔེ) གཐདྷ་

དུག་གི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕམདྷ་དུག་ལཱི་ཕྫོང་

ཕམདྷ་རྒྱར། /ཙེདྷ་རྒེར/ (མིང) (རྫོང) གཞི་ཕཐག་

གིཥ་ཕམདྷ་དུག་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ཕམདྷ་གྱི་རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) ཕམདྷ་རྒྱར་བྷཆོཐ་ཐགོན་

ཕམདྷ་དྲགཥ།

ཁག་ཆེ།

/ཙེདྷ་དྲ/

༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕཀཟ་གདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཥ་སྲུང་

ཕམདྷ་ཆེདྷ། /ཙེདྷ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕམདྷ་སྟྫོཕཥ་

ཕཀཟ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐནར་

ཟབྲུག་གི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཚུ་དྷང་ཕམདྷ་ཆེདྷ་ལུ་

དྲགཥ་འྫོཐ།

ཤུགཥ་ཆེ་དྲགཥ། འང་དྷ་ཕམདྷ་སྫོབྷ་ལྫོཥ། (ཐཔེ)

ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་ཕཀཟ་ཕམདྷ་

ལ་འྫོཐ།

/ཙེདྷ་དྲ/

(རྫོང) ཐབྷ་ཐབྷ་ཐང་། ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། སྒྲིང་སྒྲི།

ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཙེདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕརྟདྷ་ཎྫོག་

(ཁ) ལབྷཥ་ཕམདྷ་དྲགཥ། རབྷ་ལཱིགཥ་ཕམདྷ་

ཎྫོ་ཐང། སྒྲིང་སྒྲི། བྷཏཟ་ཕམདྷ་དྲགཥ། (ཁ) ཁྱིབྷ་

དྲགཥ། ཀཛྷ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། ལྡེ་མིག་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་དྲང་ལབྷཥ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཐགོན་

(ཐཔེ) བག་གི་ཡ་ཎྫོ་ཁཡ་ཁྱིབྷ་ཕམདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

ཁག་ཆེ།

ཟདུག

ཕམདྷ་ཁང། /ཙེདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཕམདྷ་

ཕམདྷ་བྷཐྫོཥ།

/ཙེདྷ་རྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཕམདྷ་བྷཆོཐན་ཕུར་ཕའི་ཐངོཥ་རཥ་ཀྱི་

ཕཞུགཥ་ཥའི་པྫོ་བྲང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རིགཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་རྩིཥ་ན་གིཥ་ཕམདྷ་བྷཐྫོཥ་

ཐགོདྷ་ན་ལཱི་ཕམདྷ་ཁང་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག
ཕམདྷ་ཐཡ།

༢. (ཁྱཐ)

ཕཀར་གདྷང་ཡི།

/ཙེདྷ་ཐཡ/ (མིང)

ཕམདྷ་གདྷྫོདྷ།

(རྫོང) ཐཡ་ཤིང་གི་སྤྱི་ཎྫོག་ཁཡ་ཀྲིང་ཀ་ཕརཕཥ་

/ཙེདྷ་རྣྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཕང་ཕམྫོང་གི་སྒོ་རཥ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སཕ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟྫོག་རཥ་ཐཡ་ཅུང་ཐབྷཡནྫོ་ཕ་སི་སི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཁཡ་ཐབུ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐདྷ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕཝག་མི་འང་ཟདུག

སྦེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཐཔྱངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟལཐན་ཚུ་གིཥ་མི་སེཡ་ཕམདྷ་གདྷྫོདྷ་ཟཕཐ་དེ་
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ཕམདྷ་ཟཕྲྫོག

ཕམདྷ་རྫོང་ཕཞེངཥ་སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཙེདྷ་ཁྲོ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཕང་ཕམྫོང་གི་སྒོ་རཥ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ཥ་གཞི་

ཕམདྷ་ཕཟུང༌།

ཚུ་ཟཕྫོག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཐག་ན་ཅིག་གིཥ་མི་

ཕམདྷ་ཐཕང༌།

ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་ཕམདྷ་
ཕཟུང་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཙེདྷ་ཐཕང/ (མིང)

༢. (མིང)

(རྫོང) དྲག་ཤུགཥ་ཐང། ཐཕང་ཕམྫོང་གི་ཏྫོག་

གིཥ་ཥ་གཞི་ཕམདྷ་ཕཟུང་ཟཕཐ་ནུག

ཁཕ་དྷང་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་དྲང་ཕདེདྷ་ཐང་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་

ཕམདྷ་གཡེབྷ།

མེཐ་ན་ཅིདྷ་མི་དྲག་མི་གིཥ་བྷཥ་ཆུང་ཕམདྷ་

ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕམདྷ་གཡེབྷ་ཟཕཐ་
ནི་ཟདི་ལབྷཥ་ཟགར་ཨིདྷ།

/ཙེདྷ་མི་ཙེདྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཕུགཥ་ཕརྟདྷ་ག་མི་ཕརྟདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕམདྷ་ལུདྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནའི་སྒྲིང་ཁྱིབྷ་ཚུ་ཕམདྷ་མི་

རཥ་ལུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་ཧཡཛྷ་ཚུ་
རཥ་ཅ་ར་ཕམདྷ་ལུདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།
ཕམདྷ་ཥ།

/ཙེདྷ་ཟཛུར/ (མིང)

(རྫོང) ཐཕང་ཤུགཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་

༡. (མིང)

ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ཟདི་ཥ་ཕམདྷ་ཥ་ཅིག་གུ་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཕམདྷ་ཟཛུར་ཟཕཐ་དེ་
ཕམདྷ་རྫོང༌།

/ཙེདྷ་ཥ/

(རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་གདྷྫོཐན་ཕཀར་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་

ཁཡ་ཟཛུར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཡིཕ་ཐབྷག་ཚུ་གིཥ་
སྫོཐ་ནུག

/ཙེདྷ་ལུདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་བྷ་བྱིདྷ་རཱིང་ཐཕང་ཤུགཥ་ཀྱི་སྒོ་

ཕམདྷ་ཙཡ་ཅིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཕལ་ཐགོན་
ཕམདྷ་ཟཛུར།

/ཙེདྷ་ཨེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) མི་ཟཐྫོཐ་ཕཞིདྷ་དུ་ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་ཕང་ཕམྫོང་སྟེ་

ཐཕང་ཟཕཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟདུག

(ཆོཥ) ཐཕང་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཥ་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཕྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་ཚུ་

རཥ་བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་

ཕམདྷ་མི་ཕམདྷ།

༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཐཕང་ཤུགཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཟཛིདྷ་ཕཟུང་

ཅིག་རཥ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཕམདྷ་ཟཕྲྫོག་ཟཕཐ་དེ་ཟཕག་ཆེ་
ནུག

/ཙེདྷ་ཕཟུང/

ཆགཥ་ནུག

ཕམཕ།

/མཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ)

/ཙེདྷ་རྫོང/ (མིང)

(རྫོང) གམཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གམཕཥ་ཀྱི་བྷ་ཟྫོངཥ་

(རྫོང) ཉེདྷ་ཁ་རཥ་ཕསྲུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱི་ཁའི་ཐགྲ་

ན་ཐང་ཐ་ལ་ཕ་སྦེ་བྲི་སྫོར་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཚུ་དྷང་དྷ་བྷ་ཏརཛྷ་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་

ཀྱིཥ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཕམཕ་ཐགོན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

རྫོང་། (ཐཔེ) ཕམདྷ་རྫོང་ལཱི་ཐགྲ་རྫོང་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཕམཕཥ།

སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཐབྷག་ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
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/མཕ/ (བ)

1060
ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གྱར་ཕམཡ་ནི/དེཥ/ཡི/ཤིག

(ཟཐཥ)

(རྫོང) གམཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གམཕཥ་ཀྱི་ཟཐཥ་ན་

(ཐཔེ) གསེཡ་སྒྲེང་ཟཕཐཛྷ་ཐ་མི་ག་ཡ་གྱར་ཕམཡ་ཏེ་

ཕམཕཥ་ཟེཡ་བྲི་སྫོར་འང་འྫོཐ།
ཕམཟ།

/མ/

ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

༡. (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཐང་རླུང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ལྕགཥ་ཚུ་གུ་

(རྫོང) ཕམཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟཕགཥ་ནཡ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་ཕམཟ་

/ཙཱ/

(རྫོང) ཥྫོང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏྫོདྷ་ཕམཡ། (ཐཔེ) ནཱ་

༢. (མིང)

ལཱི་སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་ཕ་ཅིདྷ་ཏྫོདྷ་ཕམཡ།

(རྫོང) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྫོ་ཏྫོག་གུ་

ཕམཡ་རུ་ནུཡ་རུ།

ཏརཛྷ་ཕཀྱག་ཐབྷཡ་སེཡ་སྦེ་ཆགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་

/མ་རུ་ནུཡ་རུ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) སྟཕཥ་གཅིག་ཁཡ་མེདྷ་ནཡ་རུ་རུ་གཉིཥ་

ཏྫོག་གི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཀཡ་ག་ཡ་

གཉིཥ་སྦེ་ཟྫོང་ནི་ཐང་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐངུར་

ཕམཟ་ཆགཥ་ཆེ་ནུག

པྫོགཥ་ཏྫོཕ་མི་ཟདི་ཕམཡ་རུ་ནུཡ་རུ་སྦེ་ཡ་རྫོགཥ་ཥྫོ་

/མ་ཆག/ (བ)

ཡི།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) ལྕགཥ་གུ་གའཟ་ཟབྱུང་ནི། (ཐཔེ) ལྕགཥ་གུ་

ཕམཟ་ཆགཥ་ཆེ་ནུག

ཕམཡདྷ།

/ཙཱདྷ/ (བ)

(ཟཐཥ)

ཕམཟ་ཏདྷ།

(རྫོང) ཕམཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གྱར་

/མ་ཐེདྷ/ (མིང)

བྷཇུག་རཥ་ཕམཡདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ཕམཟ་ཐང་། ཏདྷ་ན་

ཕམར། /ཙེར/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཙྫོར་ཐང་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཕམཟ་ཟུདྷ།

ཟདྲ།

/མ་ཟུདྷ/ (བ)

/ཙེར/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕག་ཟཙར་ཐང་ཟདྲ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) ཕམཟ་ཆགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གྱི་ཅུ་ཕམཟ་

ཕམཥ། /ཙེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཐང་

ཟུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གྱི་ཅུ་གུ་ཕམཟ་ཟུདྷ་ནི་ཟཕཐ་
དེཥ།

༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཆགཥ་ཟྫོང།

ཕམཟ་ཆགཥ།

/ཙཱ་ཕ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཆགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གའཟ། (ཐཔེ) གྱི་ཅུང་གུ་ཆུ་རུག་

/མ/

ཕམཡ་ཕ།

ཕམཡ།

/ཙཱ/

ཟདྲ།

ཕམཥ་སྟྫོདྷ། /ཙེ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་སྟྫོདྷ་ཐང་
ཟདྲ།

༡. (བ)

ཕཙིཡ། /ཙི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) རིབྷ་གྱིཥ་སྦེ་གྱར་གཅིག་རཥ་གཅིག་
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ཕཙུགཥ་ཏེ་ཐང་།ཨོར་ཀོག་གཅུ་སྟེ་ཨེཕ་ཞིདྷབྷ་

ཕཙུགཥ་ནི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རྒྱདྷ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་སྒྲོབྷ་དྷང་

རཥ་ཆུ་ཐང་བྷཡ་ཁུ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཁ) ཆུ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཕཙིཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཉོ་

/ཙུ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་

མིའི་ཐཡ་ཚི་ཟདི་ཆུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙིཡ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་གློག་མེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟཐེདྷ་ཏེ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྐཐ་ཕཙིཡདྷ་ཕཙིཡ་སྐཐ་ཟཏྫོདྷ་

ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ཕཙིཡདྷ། /ཙིཡདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཙིཡ་ཕ་ཅིདྷ་

ཕཀར་ནི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གློག་མེ་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་

ཟྫོང།

/ཙུ/ ༦. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁཕ་རྐྱཕ་ནི།

ཕཙུགཥ། /ཙུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཧེ་བྷ་

(ཐཔེ) དྷ་ཙ་དྲག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སདྷ་ཁང་དྷང་ཁཕ་

མེཐ་མི་ཅིག་གཥཡན་སྫོར་གཎྫོཐ་ནི། (ཁ) རབྷ་སྫོར་

ཕཙུགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཙུགཥ་ནི། གཞུང་ཕཙུགཥ་ནི། སྫོཕ་གྲྭ་

/ཙུ/ ༧. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ར་

ཕཙུགཥ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

ཥྫོགཥ་ནའི་གཙུག་སྡེ་ཐང་ར་གའྫོག་ཟཕཐ་མིའི་

ཐབྷངཥ་གམྫོའི་གཞུང་གཥཡན་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

གྲཥ་ཁཡ་གཎང་ནི་ཐང་དེའི་གྲཥ་ཁཡ་ཨིདྷབྷ་སྦེ་

/ཙུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི། ལཱ་གའྫོག་

ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྐྱེ་ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

དྷང་ཕཙུགཥ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ཟདི་

ཥྫོདྷ་ཥ་དྷང་ཕཎཕ་ནི། (ཁ) གོདྷ་གྱི་ཥྫོདྷ་ཕཙུགཥ་

ཐབྷག་སྡེ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ནི། ཀ་ཀུ་རཱིའི་ཥྫོདྷ་ཕཙུགཥ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

/ཙུ/ ༨. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷང་དྷ་ཟཛུར་

ཞིང་ཁ་ལཱི་ཨེ་པཱར་གྱི་ཥྫོདྷ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཡི།

ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཐྫོང་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི། (ཐཔེ) རགན་

ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་གི་ལྕངབྷ་སྐྱེ་ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡ་

ཁ་འྫོཐ།

/ཙུ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་

སྫོ་ཁ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་སྦུར་ཐང་ཟཕཐ་ནའི་ཉེདྷ་

ཎྫོ་ཥ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) ཨེ་བྷའི་ལྕངབྷ་

ཕཙུགཥདྷ། /ཙུའུདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཙུགཥ་ན་

ཕཙུགཥ་ནི། ཁབྷ་ཤིང་གི་ལྕངབྷ་ཕཙུགཥ་ནི་ར་

ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཨེ་བྷའི་ལྕངབྷ་

ཕཙུགཥདྷ་ག་ཡ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཟྫོང་།

ཕཙུགཥ་ནི་སྦེ་ཥ་ཕརྐོ་ཕཝག་ཡི།

ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥན། /ཙུག་ཙུན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

/ཙུ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་

ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ཕཙུགཥ་

བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་

ཕཙུགཥན། ཥྫོདྷ་ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥན་ཚུ། (ཐཔེ)

གཉེཡ་ཁུག་དྷང་ཕཙུགཥ་ནི། རྒྱདྷ་ཆ་སྒྲོབྷ་དྷང་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩིཥ་ཏེ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥན་ཨིདྷ།

1061
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ཕཙུགཥ་ཕྲུག /ཙུ་ཋུ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་ཕསིརཛྷ་

ཕཙུབྷ། /ཙུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཁ་ཐང་མིག་

(ཐཔེ) ཕཙུགཥ་ཕྲུག་དྷང་ར་ཕ་ཅིདྷ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་།

ནི/ཐྫོ/ཤིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཉིཐ་སྡུག་རྐྱཕ་སྟེ་

ཐ་ཕཀཕ་ནི་གི་བྷར་ཆ་སྤུ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕསབྷ་ནི། (ཁ) ཁ་ཕཙུབྷ་

ཕཙུདྷ། /ཙུདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངོ་ཕྫོ་ཐང་ཡ་ཁུངཥ་ཚུ་

མིག་ཎྫོ་ཕཙུབྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཕཙུབྷཥདྷ། /ཙུབྷདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཙུབྷཥ་ན་

ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཁུངཥ་ཕཙུདྷ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་ཕཙུབྷཥདྷ་པཡ་

/ཙུདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕཙུདྷ་ན་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག

རྫོགཥབྷ་མི་བྷཏྫོང༌།

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ཁུངཥ་ཕཙུདྷ་ན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཙུབྷཥ། /ཙུབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཟཐཥ) ཕཙུབྷ་ཐང་

ཕཙུདྷ་ཆུང༌། /ཙུདྷ་ཆུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་རྫོ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཁ་ཕཙུབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁཡ་ཕཙུདྷ་

ཕཙེབྷ། /ཙེབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) གོ་ར་ཚུ་ཁཕ་

ཆུང་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

གུ་སྐུཐན་ཕརྒྱུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚེབྷ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) གོ་ར་

ཕཙུདྷ་ན། /ཙུདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡཕ་བྱུང་ན། ཐགེ་

ཕཙེབྷ་ནི།ལྷབྷ་ཕཙེབྷ་ཐྫོ།ཐཀྱི་ཡ་ཕཙེབྷ་ཤིག (ཐཔེ)

སྫོང། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཕཙུདྷ་ནའི་སྡེ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ང་ཡང་ལྷབྷ་ཕཙེབྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཙུདྷ་བྷ། /ཙུདྷ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡཕ་བྱུང་བྷ། ཐགེ་

ཕཙེབྷཥ། /ཙེབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཙེབྷ་ཐང་

སྫོང་བྷ། (ཐཔེ) ཕཙུདྷ་བྷ་ཚུ་གིཥ་གསུང་ཡཕཥ་ལྷག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ངེ་གི་སྟྫོཐ་གོ་ལུགཥ་

ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

ཕཙུདྷ་བྷྫོ། /ཙུདྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་གཥང་

ཕམྫོ། /མྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ར་

ཡུབྷ། (ཐཔེ) ཕཙུདྷ་བྷྫོ་བྷཆོག་གིཥ་མི་སེཡ་ལཱི་གཥྫོར་

ཥྫོགཥ་ན་ཙྫོ་ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྲྫོཐ་ཁཡ་ཕཀར་ནི།

ཡཥ་གདྷང་དེཥ།

(ཁ) ཆང་ཕམྫོ་ནི།སྤགཥ་ཕམྫོ་ཐྫོ། སྒོང་རྫོག་ཕམྫོ་ནི་

ཕཙུདྷ་བྷྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /ཙུདྷ་བྷྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་ཀེ་ཕ་

རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཕམྫོ་སྟེ་བྱིདྷ་དེཥ།

/ཙུདྷ་བྷྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཙུདྷ་བྷྫོ་

ཕམྫོ་ཁང༌། /མྫོ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཥ་གོཥ་ཙྫོཥ་

ལཱི་ཕསྟྫོཐ་སྔགཥ་ཀྱི་ཚིག་སཡ་ཏེ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རྐྱཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

ཕཙུདྷ་བྷྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ང་ཕཅཥ་ཀྱི་གཡུཥ་ཁཡ་བྫོདྷ་ཡི།

གམྫོ་ཁང།

ཕཙུདྷ་གཟུགཥ། /ཙུདྷ་གཟུག/ (མིང) (རྫོང) ཡཕ་བྱུང་

/མྫོ་ཁང/ (མིང)

(རྫོང) ཡིག་ཙང་ལྟེ་ཕ།

(ཐཔེ) དྲག་ནྫོའི་གམྫོ་ཁང་དྷང་ཐབྷག་མིའི་ཟགོ་

པྫོ་བྷྫོའི་སྐུ་གཟུགཥ།

ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ནུག
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ཕམྫོ་བག་བྷཁདྷ། /མྫོ་བ་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཥ་

ཥྫོགཥ་ན་མི་གམང་ཕའི་རིགཥ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ཥའི་

ཕམྫོ་སང༌། /མྫོ་ཟབང/ (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་ཐང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

གོཥ་གུ་ཙྫོཥ་རྐྱཕ་མི།

དུང་། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་ཕམྫོག་དུང་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཏུར་ནི་ཅིག

ཕམྫོག་དྲི། /མྫོག་ཌི/ (མིང) (རྫོང) མི་གམང་ཕའི་

ཕམྫོ་བྷ། /མྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) འང་རཥ་འང་དུ་ཕཞུ་

རིགཥ་ཐང་བྷ་ཞིབྷ་ནའི་རིགཥ་རཥ་བྱུང་ནའི་དྲིབྷ་

ཞིདྷ་དྷ་ལྷཐ་ག་ནི་འང་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

དུག་ཁག་ཁ་ཅིག (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་གི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁ་

གསེཡ་ཐང་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

རཥ་ཕམྫོག་དྲི་བྷདྷབྷ་ཐྫོ།

ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཟདི་གསེཡ་ཕམྫོ་བྷ་གིཥ་ཕཞེངཥ་

ཕམྫོག་ན། /མྫོག་ན/ (མིང) (རྫོང) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་

ཕཞེངཥབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

ནཡ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

ཕམྫོག /མྫོག/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕམྫོག་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་

ཟཕཐ་རཱིང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཕམྫོག་ན་ཕཞྫོ་སྟེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཚིག་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕམྫོག་མི་ཕམྫོག /མྫོག་མི་མྫོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་

/མྫོག/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁབྷཥ་དྭངཥ་

རྫོག་མི་རྫོག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཏཟ་སྐོཡ་

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་མེཐ་ནི། (ཁ) ལྫོ་ཞཛྷ་ཐ་ཕམྫོག་

ཕམྫོག་མི་ཕམྫོག

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཆུ་ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་

ཕམྫོག་ཐམེ། /མྫོག་རྨེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕམྫོག་གྲིཕ་ཐང་

ཅིག་མེཐན་རཥ་ཕམྫོག་ནཥ།

ཐམེ་གྲིཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕམྫོག་ཁ། /མྫོག་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ངོ་ཙ་ཕའི་ཚིག (ཁ)

ཕམྫོག་རླུང༌། /མྫོག་རླུང/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཁབྷཥ་

བྷཇེ་ལྡགསྟུ་ལྡག་ ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

རྫོག་སི་སི། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་ཁང་དྷང་རཥ་ཕམྫོག་རླུང་

ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིཥ་མི་སྫོབྷ་ལཱི་ཕམྫོག་ཁ་སཕ་ནི་མི་

ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།

ཟྫོང།

ཕམྫོང། /མྫོང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐངོཥ་རཥ་ཐང་

ཕམྫོག་གྲིཕ། /མྫོག་གྲིཕ/ (མིང) (རྫོང) མི་གམང་ཕ་

ཏི་རཱི་ཕརྗེ་ནི། (ཁ) ཥ་ཕམྫོང་ནི། ཁྱིབྷ་ཕམྫོང་ཐྫོ།

རཥ་བྱུང་ནའི་གྲིཕ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་རྨཥ་སྐྱེཥ་ལཱི་ཕམྫོག་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཕམྫོང་དེཥ།

གྲིཕ་ཞུགཥ་ན་ཅིདྷ་དྷཛྷ་ཨིདྷ།

ཕམྫོང་ཁྲར། /མྫོང་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་ཉོཛྷ་ཐ་

ཕམྫོག་གཎབྷ། /མྫོག་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོག་ཁ་

གཞུང་ལཱི་ཕཎཕ་ཐགོ་ནའི་ཁྲར། (ཐཔེ) ཕམྫོང་ཁྲར་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་

གྱིཥ་གཞུང་གི་ཟྫོང་ཟཕཕ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་འྫོཐ།

ཥཡ་ཕམྫོག་གཎབྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕམྫོང་ནི་ཕཅཟ་ནི། /མྫོང་ནི་ཅ་ནི/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོང་

ཕམྫོག་དུང༌། /མྫོག་དུང/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་ར་

ཕམྫོང་ནི་ཐང་དེའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ)
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མི་ཟདི་ཙྫོང་ཕམྫོང་ནི་ཕཅཟ་ནི་བྷང་ཡ་བྷང་བྷཥ།

ཚུ་ཕམྫོདྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

ཐང་ཕརྗེ་མི། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཙྫོང་ཕམྫོང་མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་ཉེཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལབྷཥ་ཕཀར་ཕཝག་

ཕམྫོང་མི། /མྫོང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་རཥ་ཏི་རཱི་

ཕམྫོདྷ་ཁང༌། /མྫོཥདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཟགར་

ཡ་བུབྷྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥའི་ཁང་ཁྱིབྷ། (ཁ) དེ་ལཱི་མིང་གཝདྷ་ཨོག་ཁང་ཟེཡ་

ཕམྫོང་ཥ། /མྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་རཥ་ཏི་རཱི་ཐང་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ནིའི་ལཱ་

ཕརྗེ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ངདྷ་སྤང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཏྫོདྷ་རཱིང་ཕམྫོང་ཥ་མིདྷ་ཟདུག

ཕམྫོདྷ་ལབྷཥ། /མྫོཥདྷ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ཁང་

ཕམྫོངཥ། /མྫོང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕམྫོང་ཐང་ཟདྲ།

དྷང་སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་ལབྷཥ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་ཕམྫོདྷ་

(ཐཔེ) དྷ་ཧིང་ང་གིཥ་ཕ་ཅིག་ཁྱིབྷ་ཙང་ལཱི་ཕམྫོངཥ་

ལབྷཥ་རྫོ་ངོ་གཉིཥ་པྫོག་ནུག

ཡི།

ཕམྫོདྷ་ཟགྲོར། /མྫོཥདྷ་ཟགྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་

ཕམྫོངཥ་ཕམྫོངཥབྷ། /མྫོངདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཙཐ་ཙང་སྟེ་ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་གཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕམྫོངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཕམྫོངཥ་

(ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ན་ཅིག་ཕམྫོདྷ་ཟགྲོར་ཕཎང་ནུག

ཕམྫོངཥབྷ་ག་ཡ་ཕརྩིཥ་ཕ་ཅིདྷ་ཏི་རཱི་ས་རབྷ་ཅིག་

ཕམྫོདྷ་ཆཥ། /མྫོཥདྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ན་ཚུ་

ཟདུག

གིཥ་གྱོདྷ་ཐགོ་ནའི་གོ་ར། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ན་ཚུ་ཕམྫོདྷ་

ཕམྫོངཥདྷ། /མྫོངདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕམྫོངཥ་ན་

ཆཥ་གྱོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཕམྫོངཥདྷ་ཁེཕ་ཥ་

ཕམྫོདྷ་ལྫོ། /མྫོཥདྷ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་

ཟཏྫོཕ།

བྱིདྷ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཕམྫོདྷ་

ཕམྫོཐ། /མྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྐུཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ལྫོ་ཞ་ཐགོན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཙྫོཥ་ཐབྷཡནྫོ་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་

ཕམྫོདྷ་ཟཐུཥ། /མྫོཥདྷ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་

ཟཏཕ་ནའི་སྫོདྷ་ལྡུབྷ་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཨུང་

ཕཤེཡ་བྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཧེ་བྷ་ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་སྫོཐ་བྷ་

ཏག་ཕསྣཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་ཤིང་ཙ་

ཐགོ་ནའི་ཟཐུཥ་ཏི་རཱི་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕུར་ནི་ཅིག

ཧྫོག་ཧྫོག་སྦེ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོདྷ་ཟདྲེ་གིཥ་

(ཐཔེ) ལབྷཥ་ར་ལཱི་ཅིག་ལཱི་ཕམྫོདྷ་ཟཐུཥ་ཕཎཕ་བྷ་

གཐྫོདྷབྷ་ཐ་ཕམྫོཐ་ཕཎྫོག་སྟེ་ཟཕུཡ་ནི་འྫོཐ།

ཕཏུཕ་སྦེ་འྫོཐ།

ཕམྫོདྷ། /མྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཚུ་ལབྷཥ་ཟགར་

ཕམྫོདྷ་དུཥ། /མྫོཥདྷ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ཁང་

ཟཕཐ་ཕའི་ཉེཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ལབྷཥ་ཕཎང་སྟེ་

དྷང་སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཕམྫོདྷ་དུཥ་

ཕཝག་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་

ཟདི་རྫོ་ངོ་གསུབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
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ཕམྫོདྷ་ཐྫོང༌། /མྫོཥདྷ་ཐྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ན་

བླུགཥ་ཏེ་ཕམྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཥ་ཡ་མེཐ་ནཡ་གདྷག་དུང་དུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

རྩ། /མ/ (མིང) (རྫོང) ང་ཕཅཥ་ཡའི་གཟུགཥ་ཀྱི་

ཕཝག་ཥའི་ཥ་ཟྫོག་གི་ཁྱིབྷ་མིག་གིཥ་ཉིབྷ་བྷཏྫོང་

ཕམྫོཥ། /མྫོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕམྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཕམྫོདྷ་ཐྫོང་

འདྷ་རག་ཐང་ཀླཐན་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་འཡ་ཐང་

དྷང་ཕཙུགཥན་ཨིདྷ།

བྷཡ་ཕར་ལུདྷ་ཕསྐྱར་ཏེ་གཟུགཥ་སྤཡ་ཕཏུཕ་ཕཞྫོ་

ཕམྫོདྷ་ན། /མྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ངདྷ་ན་ཟཕཐ་

མི་ཐང་དྷ་ཟུག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙྫོཡ་ཕ་བྱིདྷ་མི་ཅིག

དེ་ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་ཚུཐ་མི། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ལྷ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་གཟུགཥ་ཁཡ་རྩ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་

ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཕཞེངཥ་ཥཡ་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་དེཥ།

འདྷ་རག་ཚུ་སྤཡ་མི་ཚུགཥ།

ཕམྫོདྷ་པྫོགཥ། /མྫོཥདྷ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ནའི་

རྩ་སྐུབྷ་རྐྱཕ། /མ་ཀུབྷ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ལྫོ་པྫོགཥ། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ན་ཚུ་ཕམྫོདྷ་ནའི་ལྫོ་པྫོགཥ་

དྷཐ་གཞི་གིཥ་གཟུགཥ་ཁའི་རྩ་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་

ལུདྷ་དེཥ།

ནཡ་འདྷ་རག་ཐང་ཉིང་རག་ཚུ་འཡ་ཕསྐུབྷ་ནི། (ཐཔེ)

ཕམྫོདྷ་ཕཙུགཥ། /མྫོཥདྷ་ཙུ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་དྷང་

གཟུགཥ་རྩ་སྐུབྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་ནི་

ཕཙུག་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོ་རཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

མི་ཟྫོང།

མི་ཅིག་ཕམྫོདྷ་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

རྩ་སྐབྷ་དྷཐ། /མ་ཀབྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ང་ཕཅཥ་ཡའི་

ཕམྫོདྷ་ཙཐ། /མྫོཥདྷ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་དུཥ་ཐང་

གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་ཟབུ་དྷཐ་ཀྱིཥ་ ཀླཐན་ཐང་སྒར་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ཙཐ་ཀྱི་རྫོ་གྲངཥ་ཉེཥ་ན་ཐང་

ཚིགཥ་གཉིཥ་ལྡདྷ་ནའི་ཐཕང་རྩ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་རྐྱཕ་

ཕསྟུདྷ་པྫོག

སྟེ་གཟུགཥ་སྤཡ་བྷ་ཚུགཥན་ཕཞྫོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

ཕམྫོདྷ་ལཱ། /མྫོཥདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་

ལཱི་ཚུ་རྩ་སྐབྷ་དྷཐ་མི་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཁཕ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་ཕམྫོདྷ་ལཱ་

རྩ་སྐུབྷ་དྷཐ། /མ་ཀུབྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ཀླཐན་ལཱ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་མི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ རྐང་རག་པཡ་

ཕམྫོདྷ་སྲུང་ན། /མྫོཥདྷ་སུང་ན/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་

ཕརྐྱང་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཚུཡ་ཕསྐུབྷཥ་ཟགྱོ་ཕའི་དྷཐ་

བྷཙདྷ་མེཐ་ནཡ་ཕམྫོདྷ་ན་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ལ་

ཅིག (ཐཔེ) རྩ་སྐུབྷ་དྷཐ་ཟདི་ཧ་ལཱི་བྷ་སྐྱེ་ཕའི་གོང་

མི། (ཐཔེ) ཕམྫོདྷ་སྲུང་ནའི་ཟགདྷ་ཁག་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་

རཥ་ཐང་སྐྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་འང་ཟཏྫོཕ་ཐྫོ་འྫོཐན་

འྫོཐ།

ཨིདྷ།

ཕམྫོཛྷ། /མྫོཛྷ/ (བ) (རྫོང) ཕམྫོ་ཕ་ཟེཡ་མི་ཟདིའི་

རྩ་རྐྱང་བྷ། /མ་ཅང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་གམྫོ་

མིང་བྷཏཟ་ཚུཡ་སཡ་ཕ། (ཐཔེ) སྐུཐན་ཚུ་ཙྫོཥ་

ཕྫོ་ཐབུ་བྷ་ཐང།ཡྫོ་བྷ།རྐྱང་བྷ་གསུབྷ་འྫོཐ་མི་རཥ་

1065

1066
གའྫོདྷ་གྱི་རྩ། (ཁ) དེ་ལཱི་ཡ་ཥ་ནཱ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཕཡ་དྷ་ཕཅཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་རྩ་གྲར་

ཨིདྷ།

རྩ་ཟགང། /མ་སྒང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩ་ཆེ་དྲགཥ།གར་

(ཐཔེ) རྩ་རྐྱང་བྷ་ཟདི་རྩ་གམྫོ་ཕྫོ་གསུབྷ་རཥ་ཅིག་

རཥ་བྷཡ་ཕཞུགཥ་ནུག

རྩ་ཁཕ། /མ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང) ཁྲག་ཕམག་ནིའི་

ཆེ་དྲགཥ།གར་ཆེ་ལྫོཥ།རྩ་ཆེ་ལྫོཥ། (ཁ) ཆོཥ་སྐཐ་

ཁཕ། (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཁ་

དྷང་བྷ་གཎྫོགཥ་རྫོང་ཁ་དྷང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་

རཥ་རྩ་ཁཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཁྲག་ཕམག་དེཥ།

མེཐ།

རྩ་ཁབྷཥ། /མ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩའི་ཆགཥ་

རྩ་ཟགངཥ། /མ་སྒང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩ་ཟགང་གི་བྲི་

རིབྷ།རྩའི་ཡང་ཕཞིདྷ།རྩའི་ཐབྱིངཥ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་

སྫོར་གཝདྷ།

སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྩ་ཁབྷཥ་དྭངཥ་མི་

རྩ་ཟགེངཥ། /མ་ཟགེང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

དྭངཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཅིག་རྐྱཕ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་ ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

རྩ་ལབྷཥ། /མ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་འྫོངཥ་

ཨིདྷ་རཱིང་ཤུགཥ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ལཱ་རྩ་

ལཱི་ཐཕང་ཁྱཕ་འྫོཐ་ནའི་ལབྷཥ་གཞུང་ཆེདྷ་བྷྫོ། (ཐཔེ)

ཟགེངཥ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྫོཕ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལབྷཥ་གཝདྷ་ཚུ་ རྩ་ལབྷཥ་ལཱི་གཞི་

ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་ཐཔེ་ཆ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ལྷཕ་དེཥ།

ཕཝག་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྩ་ཟགྲེར། /མ་ཟགྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆའི་རྩ་ཕ་

རྩ་ཟཁོཡ། /མ་ཁོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩའི་ཟཁོཡ་རྫོ་གི་

ཐང། ཟགྲེར་ན་སྦྲགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཕསྡུཥ་ཚིག

ཅིག (ཁ) ངག་སྒྲོདྷ་རྩ་ཟགྲེར།སུབྷ་རྟགཥ་རྩ་

རྩ་ཟཁོཡ་ཕཞི། /མ་ཁོཡ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) རྩའི་

ཟགྲེར།སྫོཐ་ཟཇུག་རྩ་ཟགྲེར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བ་

གདྷཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕཞི་ཐང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ།

བྷ་གིཥ་ཐབུ་བྷ་རྩ་ཤེཡ་རྩ་ཟགྲེར་གྱི་ཐཔེ་ལཐ་

རྩ་ཟཁོཡ་གསུབྷ། /མ་ཁོཡ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤྱི་ཕྫོ་

གདྷང་དེཥ།

ཕདེ་ཆེདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ།བྷགྲིདྷ་ན་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཀྱི་

རྩ་རྒཥ། /མ་རྒེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་མི་

ཟཁོཡ་རྫོ།སྙིང་ག་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་གསུབྷ།

པྫོ། (ཁ) སེབྷཥ་གཥར་དྲགཥ་མེཐ་ནའི་ལྐུགཥ་ན།

རྩ་གོག /མ་གོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ས་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་རྩ་རྒཥ་ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང།

སྦེ་མེཐ་ནཡ་རྩ་བྷང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་

/མ་རྒེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བྫོ་ཚུ་ཕརྟག་ཤིང་ག་

རཥ་ཉོ་མིའི་ལ་ཟདི་ག་ཡ་རྩ་གོག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི་འང་བྷ་ཐཔྱཐ་ནཡ་ཟཕཐ་མི་ཐང་སཕ་མི། (ཐཔེ)

ཕསྒྲིགཥ་ནའི་སྐཕཥ་གྱར་སྦུག་ཐང་བྷཏཟ་བྷའི་

གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་ཐགཟཛྷ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

རྩ་གྲར། /མ་གྲེའེ/ (མིང) (རྫོང) གྱར་ལུ་ལ་སྦེ་

རྩ་རྒཥ་ཀྱི་ཟཕཐ་ཕཝག་ག་ཕཐ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་
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/མ་རྒེ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་བུ་ལཱི་གཅེཥ་མིང་སྦེ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

སཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ངེའི་རྩ་རྒཥ་ཟདི་ཟྫོང་དེཥ།

རྩ་ཅདྷ། /མ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

རྩ་རྒཥབྷྫོ། /མ་རྒེབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་སཕ་བྷ་ཤེཥ་

ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། གར་ཆེ་དྲགཥ། (ཁ) བབྷ་རྩ་ཅདྷ།

མི་བྷྫོ། (ཐཔེ) རྩ་རྒཥབྷྫོ་ཅིག་ཕལར་ཟགྱོ་དེཥ།

གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་

/མ་རྒེབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བྫོ་ཚུ་ཕརྟག་ཤིང་ག་

ཡ་དུཥ་ཕཞང་ལཱི་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ཚུ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་

ནི་འང་བྷ་ཐཔྱཐ་ནཡ་ཟཕཐ་མི་ཐང་སཕ་མི། (ཐཔེ)

ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

བྫོ་རྩ་རྒཥབྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྩ་གཅིག /མ་ཅི/ (གྲངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

/མ་རྒེབྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་བུབྷྫོ་ལཱི་གཅེཥ་མིང་

གཅིག་ཐང་གཅིག (ཁ) ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེཡ་སཕ་ཐྫོ་

སྦེ་སཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ངེའི་རྩ་རྒཥབྷྫོ་ཟདི་པངཥ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕཞི་ཕརྒྱ་ཉི་ཤུ་གཅིག་

མི་པངཥ།

ཟདུག

རྩ་གྲིཕ། /མ་གྲིཕ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ལཱི་པྫོག་ནའི་གྲིཕ།

རྩ་ཆག /མ་ཆ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་རྩ་

(ཐཔེ) རྩ་གྲིཕ་ཀྱིཥ་རྐང་རག་དྷ་ནུག

ཕ་རཥ་ཆག་སྟེ་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

རྩ་གྲུབྷ། /མ་གྲུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་ཁབྷཥ་

རྩྭ་ཆག /མ་ཆ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་

ལཱི་པྫོག་ནའི་དྷཐ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩ་གྲུབྷ་གྱི་དྷཐ་

བྱིདྷ་ནིའི་རྩ་ཐང་ཆག (ཁ) བྷ་གཞི་ (ཐཔེ) དྷབྷ་

ཏྫོཕ་ནུག

ཐགུདྷ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་ནིའི་རྩ་ཆག་ཟཏྫོཕ་

རྩ་ཕགྲཐ། /མ་སྒྲེག/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཟགེངཥ་ཐང་

ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་གིཥ་ལཱ་རྩ་ཕགྲཐ་དེ་ཟཕཐ་དེཥ།

རྩ་ཆེ། /མ་ཆེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་མི་ར་

རྩ་རྒྱུཐ། /མ་ཇུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

བ་དྷ་མེཐ་ནའི་རྒྱུཐ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་རྩ་རྒྱུཐ་

དྷང་གི་ཅ་ར་ཚུ་ག་ཡ་རྩ་ཆེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཀྱི་ཕལཐ་ན་གདྷང་ནིའི་ཝར་ཕཞེཐ་གདྷང་ཡི།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཏཕ་ཐགོ།

/མ་ཇུཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཥྫོ་ཕ་རིག་ནའི་གྲངཥ་

/ཙཱ་ཆེ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་ར་

སུ་སདྷ་གཞུང་གི་རྒྱུཐ་སྡེ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་ཁའི་

རྩ་རྒྱུཥ། /མ་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་རྩ་

རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཙཱ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁག་ཆེ་ཎྫོག་

རིག་ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་རྩ་རྒྱུཐ་ཀྱི་ནྫོ་ཏི་ལུ་ལ་ཟདུག

གདྷཥ་ཟདི་རྩ་ཆེ་ཕཥ།

ཐང་རྒྱུཥ་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཎྫོ། བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། བྷདྷང་ཆེ་དྲགཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) གཟུགཥ་ཁའི་རྩ་རྒྱུཥ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ལྷ་ཁང་ཟདི་རྩ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

1067

1068
རྩ་ཆེ་དྲགཥ། /མ་ཆེ་དྲག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདྷང་ཆེ་ལྫོཥ།

ཨིདྷ།

དྷང་བྷཆོཐན་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕཝག་ནུག

ཟདྲིར་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་རྩ་རྫོག་

བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) གདྷཥ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཚུ་

རྩ་རྫོག /མ་ཟཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་ཧང་གོང་

རྩ་ཆེདྷ། /མ་ཆེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྩ་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཅིག་ཟདུག

བྷདྷང་ཆེདྷ།ཟགངཥ་ཆེདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

རྩ་དྷཐ། /མ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་ར་སྐྱོདྷ་

རྩ་སྟྫོངཥ། /མ་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་

ཞུགཥ་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་ཟགྱོ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་

ཐང་མི་རྒྱུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྩ་ཕ་རཥ་ཕརགཥ་

ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་རྩ་དྷཐ་ཀྱིཥ་སྤཡ་བྷ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པ་བྷའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕྱུགནྫོ་ཨིདྷ་རཱིང་

ཚུགཥ་ནའི་དྷཐན་ལུ་ལ་ཟདུག

བུ་གཞིའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩ་སྟྫོངཥ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

རྩ་གདྷཥ་ཟཁོཡ་རྫོ། /མ་སྣེ་ཁོཡ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་

རྩ་ཏག /མ་ཐཱ/ (མིང) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) རྩ་རྒཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐབུ་བྷ་རཥ་གྱེཥ་ནའི་འདྷ་རག་ཐབྱིཕཥ་ཟཁོཡ་རྫོ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རྩ་ཏག་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མིའི་ལཱིཥ་ལཱི་རྩ་གདྷཥ་ཟཁོཡ་

རྩ་ཐིག /མ་ཐི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་

རྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐིག་ཚུ་རཥ་ཐིག་ཆེདྷ་ཕཞི་ཐང་ཕརྒྱཐ་ཚུ་ལཱི་གོ།

རྩ་པདྷ། /མ་ཕེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཕྫོ་པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་

(ཐཔེ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡན་ཚུ་གིཥ་རྩ་ཐིག་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྩ་པདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་རྩྫོཐ་གཞི་

/མ་ཐི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་ཐང་ཐིག་ལུ་

ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཐུག་ཆེ་ནུག

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག་

རྩ་ཕ། /མ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་གི་སྙིང་ནྫོ།

རྩ་ཐང་སྤུ་རཥ། /མ་ཐ་པུ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྩ་རཥ།

(ཁ) ཐྫོདྷ་གྱི་སྙིང་ནྫོ། ཐྫོདྷ་ཐག་གི་ཕཅུཐ། (ཐཔེ)

རྩ་རཥ་ཡ། བྷ་ན་རཥ་ཡ། བྷ་ཐང་སྤུ་རཥ། (ཐཔེ)

ཁོང་ཟཏཕ་ཐགོ་ནའི་ཕུང་གི་རྩ་ཕ་ཟདི་ཡ་ཥ་ཆ་ཉོ་

ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་རྩ་ཐ་སྤུ་རཥ་པ་བྷའི་ཁ་ལཱི་དྷ་མི་

ཕམྫོང་གི་ལཱ་ཟདི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཏུཕ་ནཥ།

/མ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞི་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་

རྩ་ཐྫོདྷ། /མ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཕའི་ཐྫོདྷ་

རྩ་ཕ་ལཱི་གཞི་ཕཝག་སྟེ་ཟགྲེར་ན་ཅིག་ཕརྩབྷཥ་

ཐགགདྷཐ་ཐྫོདྷ།ཕཅུཐ་ཐྫོདྷ། སྙིང་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཀི་

ནུག

དེཕ་ཟདི་དྷང་རྩ་ཐྫོདྷ་ཁག་ལྔ་ཟདུག

/མ་ཛྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡ་ཎྫོ།

རྩ་བྷདུཐ། /མ་སྡུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་གི་བྷདུཐ་ཕུཐ་

(ཁ) ཤིང་གི་རྩ་ཕ། (ཐཔེ) སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་ཟདི་རྩ་ཕ་རཥ་

གཟུགཥ་ཁཡ་རྩ་བྷདུཐ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་དྷ་ཙ་ཟཏྫོཕ་

རྩ་ཕཡ། /མ་ཛྷཡ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ། ཉེ་

ཐང་། འང་དྷ་རྩ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒོངཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཡ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ནུག
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ཟཐཕཥ། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་རྩ་ཕཡ།ཤིང་གི་རྩ་ཕཡ་ཟེཡ་

ཙྫོདྷ་གཝདྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེ་སྟེ་ཁ་ཐྫོག་

ཐགོ།

ཐང།སེཡནྫོ།ཐཀཡནྫོ།ཐབྷཡནྫོ་ཕཞི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་རྩ་ཕཡ་མེ་ཎྫོག་ཕཙུགཥ་

བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཙྫོདྷ་སྫོདྷབྷྫོ་

རྩ་ཕ་ཕཞི། /མ་ཛྷ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཏཡ་

གིཥ་རྩ་ཕའི་ཁ་ཐྫོག་ཕཞི་ཤེཥ་ནཥ།

ནའི་སྫོབྷ་ནའི་སྤང་བ་སྫོག་གཅོཐ་ན་ཐང།བྷ་བྱིདྷ་

རྩ་ཕའི་རྒྱུ་རཥ། /མ་ཝི་རྒྱུ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) རཥ་ག་ཅི་

ལུདྷ་ན།མི་ཙངཥ་སྫོཐ་ན།མི་ཆོཥ་བ་བྷའི་རྫུདྷ་ཕཞི།

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་གཝདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེ་སྟེ་སྫོཡ་

(ཐཔེ) ཕསྲུང་བ་རྩ་ཕ་ཕཞི་ཕསྲུང་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་རཥ་སྫོཡ་གྱི་ཧབྷ།

སྫོབྷ་ན་རྩ་ཕ་རཥ་བྷཥ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སདྷ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩ་ཕའི་རྒྱུ་རཥ་ལུ་ལ་

རྩ་ཕ་ཤེཥ་ཡཕ། /མ་ཛྷ་ཤེ་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཞཕ་བྷྫོ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཐབུ་བྷའི་ལ་ཕ་རྣབྷ་ཐཔྱྫོཐ་རིགཥ་རབྷ་གྱིཥ་སྟྫོདྷ་

རྩ་ཕའི་ཕརྗོཐ་བ། /མ་ཝི་རྫོཐ་ཇ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྗོཐ་

ནའི་གཞུང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་འྫོཐ་མི་

གཞི་ངོ་བྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལཱི་རྩ་ཕ་ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ཐཔེ་

རྩ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར། /མ་ཝི་སྡུ་སྔེར/ (མིང) (རྫོང)

ཆ་ནྫོ་ཏི་གཅིག་ཐཡ་གྱིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

སྡུག་ཕསྔར་བྱུང་ཥའི་གཞི་ངོ་བྷ། འང་དྷ་སྡུག་

རྩ་ཕ་སུབྷ་ཅུ་ན། /མ་ཛྷ་སུབྷ་ཅུ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་

ཕསྔར་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་གསུབྷ་

ཕདུདྷ་ན་དྷང་ཕྫོཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་ཏྫོདྷ་མི་ཥབྷ་བྫོ་ཉ་

འྫོཐན་ཨིདྷ།

བྷཆོག་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནའི་ཕར་སྫོཐ་ནའི་

རྩ་ཕའི་བ་བྷ། /མ་ཝི་བ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་

ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་མིང་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྩ་ཕ་སུབྷ་ཅུ་ན་

ཐཕང་ལཐ་བྷདྷ་ངག་གདྷང་སྟེ་སེབྷཥ་ངོ་སྫོཐ་མི།ཡང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་གི་

གི་རྒྱུཐ་ལཱི་སྟྫོང་ཉིཐ་ཀྱི་རྟྫོགཥ་ན་སྐྱེཥ་ཕཅུག་མི།ཚེ་

གོ་ཕ་ལུདྷ་ནི་ལཱི་ཁེ་པདྷ་སྫོབྷ་ཡ་འྫོཐ།

གཅིག་ལཱིཥ་གཅིག་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་

རྩ་ཕ་གསུབྷ། /མ་ཛྷ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐནར་ལྡདྷ་

མི། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྩ་ཕའི་བ་བྷ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་

ཟབྲུག་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་

ཐགོན་ཨིདྷ།

རྒྱརནྫོ་ཐང།རྒྱར་ཁཕ། མི་སེཡ་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་

རྩ་ཕྫོ། /མའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ངོ་བྷ། (ཁ) རྩྫོཐ་གཞིའི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་མི་སེཡ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་རྩ་

རྩ་ཕྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཕ་གསུབྷ་ལཱི་ཏ་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕག་ཕྱི་ཞུ་

ལཱི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་རྩ་ཕྫོ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཕཅཡ་

ཐགོ།

ཐགོན་ཨིདྷ།

རྩ་ཕའི་ཁ་ཐྫོག་ཕཞི། /མ་ཝི་ཁ་ཐྫོ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

/མའུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ནིའི་
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ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྲོ་ཥྫོང་གཎང་བྷའི་སྦྱིདྷ་ཕཐག (ཁ) ཚེཥ་

སྫོཕ་སྫོང་གི་ཆོཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཤེཥ་རིག་ལྷདྷ་

རྩ་ཕྫོ་ཧན་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཐང་ཧབྷ་ནདྨ་ཨིདྷ།

ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཕཅུའི་རྩ་ཕྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཚེཥ་ཕཅུའི་

ཁག་དྷང་རྩ་གཞུང་ཕཞྫོ་མིའི་ཡིག་ཙང་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་

རྩ་ཐབུ་བྷ། /མ་ཨུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་གམྫོ་

རྩ་ཡ། /མ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩཐ་གཅོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཕྫོ་ཐབུ་བྷ་ཐང།ཡྫོ་བྷ།རྐྱང་བྷ་གསུབྷ་རཥ་ཐབུཥ་ཀྱི་

རྩ་ཡྫོ་བྷ། /མ་ཡྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་གམྫོ་ཕྫོ་

ལྟེ་ཕའི་རྩ། (ཐཔེ) རྩ་ཐབུ་བྷ་ཟདི་ང་ཕཅཥ་མི་ག་ཡ་

གསུབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་གའཥ་ཁ་ཐུག་གི་རྩ། (ཐཔེ)

ལཱི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

མིའི་གཟུགཥ་ཁཡ་རྩ་ཡྫོ་བྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྩ་བྷ་ཙང༌། /མ་བྷ་ཙང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཐཕང་

རྩ་རླུང༌། /མ་རླུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་ཐང་

ནྫོའི་རྩ་ལཱི་སྐྱོདྷ་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་མི་གཝདྷ་ཐང་

རླུང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གདྷཥ་

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཁཡ་ལཱ་

ན་རྩ་ཐངགའྫོ་ཕ་རླུང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གཟུགཥ་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་འང་ཙགཥ་ཁ་བྷ་ཚུཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་

ཁ་ལཱི་རྩ་རླུང་མེཐ་ན་ཅིདྷ་གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་གདྷཥ་མི་

རྩ་བྷ་ཙང་མི་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་

ཚུགཥ།

ནུག

/མ་རླུང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

རྩ་བྷ་ཙངབྷ། /མ་བྷ་ཙངབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ)

རཥ་ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་ཐང་རླུང་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་བྷཥ་ལུདྷ་

གི་ལཱ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐ་ནུག

ཕཞུགཥ་ནུག

སེབྷཥ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) རྩ་བྷ་ཙངབྷ་ཚུ་

ཅིག (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་རྩ་རླུང་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་

རྩ་མེཐ། /མ་མེ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་རྩ་ཕ་

རྩ་ཕརག /མ་རླུང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩ་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་

རཥ་ཡ་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་ཞ་ནི་

ཐྫོདྷ།

ཟདི་གྱིཥ་དྷཐ་གཞི་ཚུ་འང་རྩ་མེཐ་ཕཎང་ཐ་ནུག

རྩ་རག /མ་རག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) པདྷ་ཏྫོགཥ་མི་རྩ་

རྩ་ཚིག /མ་ཚི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩ་ཕའི་ཚིག ཚིག་

ཕྫོ་ཐང་འདྷ་རག (ཁ) ཕསྟདྷ་ནའི་རྩ་རག་ཟེཡ་ཐྫོ་

གི་གཞི་ངོ་བྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྩ་ཚིག་ཚུ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཐང་

ག་ཡ་ལཱ་ཁག་ཟདུག

ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་གྱི་སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་ཚུ་ཕསྟདྷ་ནའི་རྩ་

/མ་ཚི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཚིག་གམྫོ་ཕྫོ། (ཐཔེ) ཚིག་

རག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཚྫོཐ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་ལུ་ལ་ཚུཐ་ནུག

/མ་རག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྤུདྷ་ཆ། གཉེདྷ་ཉེཛྷ།

རྩ་གཞུང༌། /མ་གཞུང/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ཚུ་དྷང་

རྩ་རཥ། /མ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷ་ན་རཥ། བྷ་ན་

སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ནའི་

རཥ་ཡ། (ཁ) རྩ་རཥ་ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ།རྩ་རཥ་ཕཎང་
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བྷ་ཕཏུཕ།རྩ་རཥ་ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

རྩང་དུབྷ། /མང་དུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཁཡཛྷ་ཆུང་ཀུ་

ཕཏུཕ་ནཥ།

རྣབྷ་ཅོ་སྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩང་དུབྷ་ཅིག་ཕཅགཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ག་དེ་ཅིག་སཕ་རཱིང་རྩ་རཥ་དྷ་མི་

རིང་ཐུང་རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

རྩ་ཕཤིག /མ་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།

རྩ་ཕ་རཥ་ཡ་ཕརར་གཎང་ནི་ཅིག

/མང་དུབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་

རྩ་གསུབྷ། /མ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྱིདྷ་རཕཥ་ཀྱི་རྩ་

ན་ཐང་ཟདྲ།

ཀྱི་རྩ་ཕ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་རྩ་

ལཱི་ཐགཟ་ཕ་ཐང་སྐྱོ་ཕའི་གཎབྷ་སཕ་ཐགོན་འྫོཐ་མི་

ཕ་བ་བྷ་ཐང།ཐངོཥ་གྲུཕ་ཀྱི་རྩ་ཕ་ཡི་ཐབྷ།ཕྲིདྷ་རཥ་

རྩང་བྷྫོ། /མང་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་

གསུབྷ་གྱི་བྷཆོཐ་ན་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཕུར་ཡི།

ཚུ་ཐཔེ་ཐང་ཐྫོདྷ་སཡ་ཏེ་གཐངཥ་ཐབངཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

རྩ་གསུབྷ་ཀུདྷ་ཟདུཥ། /མ་སུབྷ་ཀུདྷ་ཟདུཥ/ (མིང) (རྫོང)

རཥ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་རདྷ་ཕརྗེ་སྟེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ)

བ་བྷ་ཐང།ཡི་ཐབྷ།བྷཁཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ་གཅིག་ཏུ་

ཁྱོཐ་ནི་རྒྱ་བྷཙྫོའི་པ་ཁཡ།།ང་ནི་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཚུ་

ཟདུཥ་ནའི་རྩ་ཕའི་བབྷ། (ཐཔེ) རྩ་གསུབྷ་ཀུདྷ་

ཁཡ།།རཥ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་འྫོཐ་དྷ། །རྒྱ་བྷཙྫོའི་སྦུག་

ཟདུཥ་ཀྱི་བ་བྷ་ལཱི་ཕུར་ཆ་ལུ་ལ་ཡ་ཕུར་ཚུགཥ་ཅི།

ལཱི་ཟཚྫོབྷ ་ལྫོག། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྩང་བྷྫོ་ཁྱཐ་

རྩང༌། /མང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་སྔོ ་ཤིང་ར་

ཕརྗེ་མི་ཧན་ཅིག་ཐང་ཧབྷ་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཝར་རག་ཐང་ཟཐཕ་བྷ་ཚུ་གུ་རྣྫོཥ་

རྩཛྷ།

ཁེག་ཁེ་སྦེ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཤིང་གི་རྩང་།མེ་

/མཛྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) རྩ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཐྫོདྷ་ཐག་

ཎྫོག་གི་རྩང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

རྩཛྷ་ག་ཅི་དྷ་མི་ཤེཥ་ནཥ།

རྩང་ལུ་ལ་ཟདུག

/མཛྷ/ ༢. (མིང)

/མང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་སྐཕཥ་

(རྫོང) རྩ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣ ན་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ན་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཤིང་གི་རྩཛྷ་

མེ་ཎྫོག་ཟཐུ་ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཏགཥ་

ཟཙྫོར་ཕཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཟཏགན་ཐ་མང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

རྩྫོཐ། /མྫོཥ/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཐགག་ཕཝག་

རྩང་ཁོག་ཁོ། /མང་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩང་འྫོཐ་མི།

སྤང་གསུབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཡང་གི་ལ་ཕ་ཐང་ཟཐྫོཐ་ན་

(ཐཔེ) ཙར་ལཱི་ཤིང་ཟདི་རྩང་ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕསྒྲུཕ་ནི།

རྩང་གི་མེ་ཎྫོག /མང་གི་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཤིང་

/མྫོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐགག་

ཐང་འདྷ་རག་ཚུ་གུ་རྩང་འྫོཐ་ནའི་མེ་ཎྫོག (ཐཔེ) ལཱིང་

ཕཝག་སྤང་གསུབྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཡང་གི་ལ་ཕ་ཐང་

བྷའི་དྷང་རྩང་གི་མེ་ཎྫོག་ལུ་ལ་ཟདུག

ཟཐྫོཐ་ན་ཕསྒྲུཕ་ནི། (ཁ) ཙཐ་བྷ་རིག་ན་གུ་རྩྫོཐ་

1071

1072
ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཐབུ་བྷའི་ལ་ཕ་གུ་གདྷབྷ་

གིཥ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་སྫོཐ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) རྩབྷ་ཁུག་

/མྫོའེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཐང་

རྩབྷ་སྡེཡ། /མབྷ་སྡེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་རྩབྷ་ཐང་ཕྱེ་ར་

མེཐ་ཥ་མེཐ་རྩྫོཐ་ཐྫོ།

དྷང་ཆུབྷ་ཟདེགཥ་ཏེ་ཟདུག

ལ་ཕ་ཅིག་གུ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་གོ་ཐྫོདྷ་ལུདྷ་ཏངཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཟདེགཥ་ནིའི་ནཐ་སྡེཡ་ཐང་སྡེཡབྷ།

ཐང་ཟལར་ཏེ་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐང་ཡ་ཁུངཥ་ཕཀར་ཏེ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རྩབྷ་སྡེཡ་ལུ་ལ་བྷཏྫོ་ང་

ཕསྒྲུཕ་ནི། (ཁ) ཟཆཡ་གཞིའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གུ་རྩྫོཐ་ནི།

ཚུགཥ།

རྩ་ལབྷཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གུ་རྩྫོཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རྩབྷ་ན། /མབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་

ཙྫོགཥ་ཟདུའི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་ཙྫོགཥ་ཁང་དྷང་ཞི་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟཏགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཕྱེ།

གའྫོག་གི་ཕཅཟ་ལབྷཥ་གུ་རྩྫོཐ་དེཥ།

རྩཡ། /མཡ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྩ་ཕཡ་ཟེཡ་ཕའི་ར་ཐྫོདྷ་

ཕརྩཐ། /ཙེཐ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྩྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

གྱི་ཕྲཐ་ཡ་ཟདི་ཚུཡ་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྡུ་ཡིག་སྦེ་

རྩཐ་གཅོཐ། /ཙེ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྲི་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་

བྲི་ཏངཥ་ཅིག

ནི་ཐང། ཞིཕ་ཐཔྱཐ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཅིག་

རྩཡ་གཅོཐ། /མཡ་ཅེ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲི་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་

བྫོག་འཡ་ཥྫོང་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཐབྷག་མི་ཚུ་གིཥ་རྩཐ་

ནི་ཅིག

གཅོཐ་ཟཕཐ་དེཥ།

རྩར། /ཙེར/ ༡. (མིང) (རྫོང) རིག་ནའི་རྣབྷ་ཐཔྱྫོཐ།

རྩབྷ། /མབྷ/ ༡. (མིང) (ཐ) (རྫོང) གཥཡན་ཕཞྫོ་ནི།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་རིག་ནའི་རྩར་ངར་ཡངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་རྩབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ང་

ཟདུག

གིཥ་ཐཔེ་དེཕ་གཥཡན་ཅིག་རྩབྷ་ཐྫོ།

/ཙེར/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྐང་རག་སྤཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

/མབྷ/ ༢. (མིང) (ཐ) (རྫོང) ཇ་རྩབྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་

ཆུ་དྷང་རཥ་་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཁ) རྩར་ལཱི་

/མབྷ/ ༣. (མིང) (ཐ) (རྫོང) གླང་རྨྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་

རྩར་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) གམང་ཆུ་སྫོབྷ་དྷང་རྩར་རྐྱཕ་

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཟཛུར་རྩར་ཐང་། སར་རྩར། གང་རྩར། ཐཕྫོག་

ཀཡ་ཐང་དྷག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕམྫོ་སྟེ་ཆག་སྦེ་བྱིདྷ་

ནི་མི་ཟྫོང་།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) གླང་གི་རྩབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་

/ཙེར/ ༣. (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་རིགཥ་ཐང་ཕཞྫོ་རིགཥ་

རིཥ་གླང་ཚུ་རྨྫོ་ཐགོ་ནི་ཟདི་གིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་རྩབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་བྷ་རག་ཕདེ་དྲགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་

རྩབྷ་ཁུག /མང་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) སྲིདྷ་ཟཚཡཛྷ་ཐང་

རག་ནའི་རྩར། ལཱིཥ་ཀྱི་རྩར། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་

བྱིདྷ་ཕཝག་ཡི།

ཚུགཥ་ནའི་ལཱིཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན། (ཁ) རྐང་ནའི་རྩར།

ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟདེགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་ལ་

མིའི་ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱིཥ་ཀྱི་རྩར་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག
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རྩར་རྐྱཕ། /ཙེར་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྩི་གཎང༌། /ཙི་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྩི་ཐབུཡ་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆུ་དྷང་རྩར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རྩི་ཏྫོག /ཙི་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་ཐང་རྫོ་ཏྫོག (ཐཔེ)

རྐང་རག་སྤཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཆུ་དྷང་རཥ་་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ནི། (ཐཔེ) གསེཡ་གུ་རྩི་ཕཎང་སྟེ་བྷཐུཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཆུ་སྫོབྷ་དྷང་རྩར་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟབྲུག་ལཱི་རྩི་ཏྫོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་སྐྱེ་ཕཏུཕ།

རྩར་ཟགྲདྷ། /ཙེ་སྒྲེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ཐང་

རྩི་གཐདྷ། /ཙི་སྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་རཥ་ཙྫོདྷ་ངོ་བྷ་

གཅིག་ཁཡ་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱི་ནུཥ་ན་ཐྫོ་

བྷ་ཕཎང་ཕའི་ཧེ་བྷ་དྷང་དྷ་ལཱི་གཎང་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕཡ་དྷ་

ཙྫོདྷ།

བྫོ་ཟེ་གི་རྩར་ཟགྲདྷ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

རྩི་དྷག /ཙི་དྷ/ (མིང) (རྫོང) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཚུ་གུ་

རྩར་སྫོང༌། /ཙེར་སྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

གཎང་མིའི་སཡ་རཥ་གདྷགནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་

གསུབྷ་ཀྱི་ནུཥ་ན་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྫོང་ཕརཡ། (ཐཔེ)

ཟཁོཡ་རབྷ་རྩི་དྷག་བྷ་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་ཏརཛྷ་གིཥ་

དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་རྩར་སྫོང་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་

ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།

དེཥ།

རྩི་བྷཡ། /ཙི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་ཏྫོག་གི་རྫོག་བྷ་

རྩར་རག /ཙེར་རག/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་སྒོ་ར་བྷ་

ཐང་། སྔོ་ཤིང་གི་ཟབྲཥ་བུ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྩྭ་རིགཥ་

རག་ཕདེ་དྲགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན། (ཐཔེ)

ཚུ་ཕཙིཡ་ཏེ་ཕཎྫོདྷ་མིའི་ཧུབྷ།

མི་ཟདི་ཤིང་གུ་ཟཛེག་ནིའི་རྩར་རག་ཟདུག

རྩི་ཙྫོདྷ། /ཙི་ཚེའེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཙྫོདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

རྩི། /ཙི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཅུཐ། (ཁ) ཞཥ་ཀྱི་རྩི།ཆང་

ཅིག (ཐཔེ) རྩི་ཙྫོདྷ་ཟདི་སྤུཥ་ཙཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

གི་རྩི་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཆང་གི་རྒྱ་རྫི་དྷང་རཥ་རྩི་ཟཏྫོདྷ་

རྩི་ཡང༌། /ཙི་ཡང/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་

དེཥ།

ཐང་ཐགེ་ལུགཥ་ཕུག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་

/ཙི/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་སཡ་ནིའི་རཥ་ཅིག

རྫོང་ཁག་ཅིག (ཐཔེ) རྩི་ཡང་རྫོང་ཁག་དྷང་རཥ་ཙར་

(ཐཔེ) ལྕགཥ་ཐང་ལྕགཥ་གཅིག་ཁཡ་སཡ་ཐགོ་ན་

ལཱི་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཅིདྷ་རྩི་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྩི་ཤིང༌། /ཙི་ཤིང/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཏྫོག་ཐང། རྩྭ་

/ཙི/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་ཐང་རྫོ་ཏྫོག

རིགཥ། ཤིང་རིགཥ་ག་ཡའི་སྤྱི་མིང། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

རྩི་ཕཅུཐ། /ཙི་ཅུའི/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བྷཡ། སྦྲང་

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་རྩི་ཤིང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཡ་སྐྱེཥ་ནུག

རྩི།

རྩི་ཥ། /ཙི་ཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོའི་ཏརཛྷ་ཐང་ཙུ་ནཱུ་ས་

རྩི་ཆུ། /ཙི་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཀྱག་ཟགྱུཡ་ནི་ཐང་

ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཏརཛྷ་རྩི་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྤུཥ་ཙཐ་ཟགྱུཡ་ནིའི་རྩི་ཁུ་ཕ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

(ཁ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་རྩི་ཥ་ཐཀཡནྫོ་ཐང་ཏར་ཁ་
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གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ) སྒྲིང་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

རྩིགན་ཟབུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕརྩིག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རྩིག /ཙིག/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

རྩིག་མི། /ཙིག་མི/ (མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ)

རྩི་ཥ་ཟདི་ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཐགོན་ཨིདྷ།

རྩིག་ནའི་གློ་ཟབུཡ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་རྐྱཕ་ནུག

ན་ཚུ་གཅིག་གི་ལག་ལཱི་གཅིག་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནི།

ཐ་རིཥ་ཧ་རྒཥ་བྱཱཡ་ཤིང་རྩིག་མི་ཨིདྷ།

(ཁ) རྫོ་རྩིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལྕགཥ་རི་

རྩིག་རྨང༌། /ཙིག་རྨང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིག་ཟགྱབྷ་ཐང་

ཕསྒོཡ་ནི་སྦེ་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་རྫོ་རྩིག་ཐྫོ།

ཟདྲ།

ཕརྩིག /ཙིག/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྩིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རྩིག་ཟུཡ། /ཙིག་ཟུཡ/ (མིང) (རྫོང) རྩིག་ནའི་ཟུཡ།

རྫོ་ཕརྩིག་ནི། (ཐཔེ) རྫོ་ཕརྩིག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་

(ཐཔེ) རྩིག་ཟུཡ་བྷགུ་ལཱི་བ་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

རྐྱཕ་ཐྫོ།

རྩིག་ཕཞྫོ། /ཙིག་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་ནིའི་

ཕརྩིགཥ། /ཙིག/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྩིག་ཐང་ཟདྲ།

རིག་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་རྩིག་ཕཞྫོ་ལཱི་བྷཁཥ་བྷཆོག་

(ཁ) རྫོ་ཕརྩིགཥ་ཅི། (ཐཔེ) རྫོ་ཕརྩིགཥ་ཏེ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་

ལུ་ལ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཞེངཥ་ཡི།

རྩིག་ཕཞྫོ་ཕྫོ། /ཙིག་ཕཞྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་

རྩིགཥ། /ཙིག/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྩིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ནི་ལཱི་བྷཁཥ་བྷཆོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྫོང་གཥཡ་

རྫོ་རྩིགཥ་ཤིག

ཕཞེངཥ་ཟཕཐ་ཥཡ་རྩིག་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག

རྩིག་ཟགྱབྷ། /ཙི་རྒྱབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་ནའི་

རྩིགན། /ཙིན/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

སྐཕཥ་ཟྫོག་རཥ་ཟགོ་ཐང་ན་ཥ་ཁཡ་ཐིང་ནའི་རྫོའི་

གཅིག་གི་ལག་ལཱི་གཅིག་ཕརྩིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་མི་ཅིག

གཐདྷ། (ཐཔེ) རྩིག་ཟགྱབྷ་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཙུགཥ་

(ཁ) ལྷ་ཁང་གི་རྩིགན། ལྕགཥ་རིའི་རྩིགན་ར་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྫོང་གི་རྩིགན་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

རྩིག་ཁྱིབྷ། /ཙིག་ཆིབྷ/ཙིག་ཁིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་

རྐྱཕ་ནུག

ཕརྩིགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་

རྩིགཥ། /ཙིག/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྩིག་ཐང་ཟདྲ།

ཁྱིབྷ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་རྩིག་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱེཐ་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་ཤིང་་རྩིགཥ་ཤིག

རྩིག་རྫོ། /ཙིག་ཟཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་ནིའི་རྫོ།

རྩིང༌། /ཙིང/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིང་ནྫོའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

(ཐཔེ) རྩིག་རྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རྩིགན་རྐྱཕ་

རྩིང་ཆོཥ། /ཙིང་ཆོའེ/ (མིང) (ཆོཥ) འང་ཐག་ནའི་ལ་

ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

སྫོཐ་ཐང་བྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་སྫོཐ་ན།

རྩིག་ན། /ཙིག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིགན་ཐང་ཟདྲ།

རྩིང༌ནྫོ། /ཙིང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡགཥ་ན། གྱོང་ནྫོ།

རྩིག་ནའི་གློ་ཟབུཡ། /ཙི་པི་གློ་སྦུཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྩུཕ་དྲགཥ།
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རྩིང་སྫོཐ། /ཙིང་ཅོའེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་རབྷ་གྱོང་ནྫོ་

སྒྲོའི་དྷང་དྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྩིཐ། /ཙིཐ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཐན་ཐང་ཟདྲ།

རྩིཕབྷ། /ཙིབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩིཕ་བྷའི་སྒྲོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་རྩུཕ་དྲགཥ།

རྩིཕ་བྷ། /ཙིབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩིཕབྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྩིཐ་སྐུཐ། /ཙིཐ་ཀུའིཐ/ (མིང) (རྫོང) གའག་གི་སྤུ་

(ཐཔེ) རྩིཕབྷ་གུ་སྫོ་པྫོག་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

/ཙིབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སྐུཐན། (ཐཔེ) རྩིཐ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་གུཡ་ཐང་པཐ་ཙི་ཚུ་

རླུང་ཕཟེཐ་བྷགུ་རཥ་པཡ་ཕཀྲབྷ་ནའི་ཤིང་ཐང་

རྩིཐ་སྟདྷ། /ཙི་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཐན་གིཥ་

གི་རྩིཕབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་

ཟཏག་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ལྕགཥ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གཐངབྷ་ཟྫོག་

ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་གཐདྷ། (ཐཔེ) ར་བྷཏྫོ་ཥཡ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཕབྷ་ཟདི་མེཐ་ཏཕཥ་མེཐན་ཅིག་

སྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་རྩིཐ་སྟདྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐན་

ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

རྩིཕཥ། /ཙིཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་ཕདུདྷ་དྷང་

རྩིཐ་ཏག /ཙི་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཐན་གིཥ་ཟཁར་

འྫོཐ་ནའི་ཟཁོཡ་རྫོའི་ལྟེ་ཕ་ཐང་བྷཏཟ་བྷའི་ཕཡ་དྷ་

ཟཁར་ཕའི་ཏགན། (ཁ) རྩིཐ་ཏག་ཟདི་ལཱི་གདྷག་

ཕརྒྱུཥ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲེར་བྷཐུཐ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་རྫོ་

ཏག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྩིཐ་ཏག་ཟདི་ཙ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གུ་རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ་ཟདུག

ཧྫོག་ཧྫོག་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ། /ཙིཕ་རྒེའེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་སྲིཐ་སྣ་

རྩིཐ་ན། /ཙིཐ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྩིཐན་ཐང་ཟདྲ།

ཕདུདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་གུ་འྫོཐ་ནའི་རྩིཕཥ་གྱངཥ་ཁ་

རྩིཐན། /ཙིན/ (མིང) (རྫོང) གའག་ཐང་ཡ་ཚུ་གི་

ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) གསེཡ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ་

གཟུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་རྩུཕ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ར་

ཟཕཐ་མི་ཅིག་བྷཆོཐ་ལ་ཁཡ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

ཁཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་གའག་ཐང་ཡ་ཚུ་རཥ་རྩིཐན་

རྩིཕ་སྒྲོ་ཁོག་ཁོ། /ཙིཕ་ཟགྲོ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕཎྫོག་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

གཟུགཥ་ཁཡ་བྷཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་རྩིཕ་བྷའི་

རྩིཕ་སྒྲོ། /ཙིཕ་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཕ་བྷའི་སྒྲོ་ཐང་

སྒྲོའི་རཱི་ཎྫོ་ཕྱི་ཁ་རཥ་འང་བྷཏྫོང་ཚུགཥན་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རྩིཕ་སྒྲོ་གི་ཡ་ཎྫོ་ཟདི་སྒར་ཚིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཕ་ཟདི་ཁེ་ཀོ་མེཐ་ནཡ་རྩིཕ་སྒྲོ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ཏར་

རྩིཕ་བྷའི་སྒྲོ། /ཙི་མི་ཟགྲོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཥྫོ་ནུག

ཅདྷ་ཚུ་གི་བང་ཁོག་ཐང་པྫོཛྷ་གི་ཏཐ་ཁཡ་སྒར་ཚིག་

རྩིཕ་སྒྲོ་ཧག་ཧ། /ཙིཕ་སྒྲོ་ཧྲཱ་ཧ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩིཕ་སྒྲོ་

གི་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ་རཥ་རཱི་ཎྫོ་བའི་གལྫོག་སྒྲོ་

ཁོག་ཁོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རྩྭ་ཞ་ནི་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷང་ཁྲོར་ཚུ་རྩིཕ་བྷའི་

མེཐ་ནཡ་ག་ཡ་རྩིཕ་སྒྲོ་ཧག་ཧ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
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རྩིཕཥ་བྷ། /ཙིཕ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསྒྲིག་ཐགོ་ནཥ།

ཐབངཥ་ཀྱིཥ་གསུང་ཕཡ་གྲགཥ་ནའི་གཞཟ་སྐཡ་

ཥའི་ཡིག་ཙང་། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་རྩིཥ་ཟཛིདྷ་

རྩིཥ། /ཙིའི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་

རྩིཥ་ཁང༌། /ཙིའི་ཁང/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

ཐང་རྫོ་ཟླ་ཝག་གསུབྷ་གྱི་ཟཁོཡ་ཟགྲོཥ་ཐང་ཟགྱུཡ་

གསུབྷ་ཟདུག

ལྡྫོག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་རྣབྷ་གཝག་ཕལཐ་

རྩིཥ་ཁུངཥ། /ཙི་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ནའི་

ནའི་རིག་གཞུང་ཅིག (ཁ) རྩིཥ་ལཱི་ཐཀཡ་རྩིཥ་ཐང་

སྐཕཥ་ལྷག་ཆཐ་ཞུགཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གི་ཡ་ཁུངཥ།

དྷག་རྩིཥ་ཟེཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཞཟ་སྐཡ་ཕཞང་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྩིཥ་ཁུངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡང་

ངདྷ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཥ་གཞུང་ཤེཥ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ།

/ཙི/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

རྩིཥ་ཁྲ། /ཙི་ཁྲ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་

ཕགྱང་ནི། (ཁ) གྱངཥ་ཁ་རྩིཥ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

རྐྱཕ་ཙཡ་མི་ཚུ་གི་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཡིག་ཆ། (ཁ) ཟླ་རིབྷ་གྱི་

རྩིཥ་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ཏི་རཱི་གྱངཥ་ཁ་རྩིཥ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

རྩིཥ་ཁྲ།རྫོ་ཟཁོཡ་གྱི་རྩིཥ་ཁྲ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

/ཙིའི/ ༣. (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁའི་ཏྫོག་རཥ་ཕསྫོདྷ་

ཡིག་ཙང་དྷང་རྫོ་གཅིག་གི་རྩིཥ་ཁྲ་ཕཀར་ཐགོ་

ནི་ཐང་། ཕཎྫོག་ནི། ཕསྒྱུཡ་ནི། ཕགོ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་

ནཥ།

ནའི་རིག་ན་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

/ཙི་ཁྲ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཁང་དྷང་ཡང་གི་ཏི་རཱི་

རྩིཥ་ཀྱི་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནིའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) ཟབྲུག་

ནིའི་རྣབྷ་གཝག་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐང་ངེ་གི་ཕཡ་དྷ་

ང་ལཱི་ཐངུར་གྱི་རྩིཥ་ཁྲ་གསུབྷ་དེ་ཅིག་འྫོཐ།

/ཙིའི/ ༤. (མིང) (རྫོང) པཡ་སྫོཐ་ནི་ཐང་ཚུཡ་ལུདྷ་

རྒྱར་འྫོངཥ་ཐངུར་གྱི་རྩིཥ་ཁྲ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

རྩིཥ་ཅིག་འྫོཐ།

རྩིཥ་ཟགོ་འདྷ་རག་ལྔ། /ཙི་རྒོ་ཡེདྷ་ལཱ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཙིའི/ ༥. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕརྩི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་ཚུ་ཟཆཐ་དྷ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཁྱོཐ་ཀྱི་ཧ་ན་སྦེ་རྩིཥ་ཤིག

སྐཕཥ་ལཱི། ༡. རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་ག་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་ཅི་ག་

རྩིཥ་རྐྱཕ། /ཙི་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐང།༢. ཁུངཥ་ག་ཏེ་ལཱི་གཏུགཥན་ཨི་དྷ། ༣.

སྫོབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང་གྱངཥ་ཁ་ཕསྒྲིག་ནི། (ཐཔེ) ཐངུར་

ཕྫོགཥ་ག་ཅི་དྷང་གཎྫོགཥན་ཨིདྷ་དྷ། ༤. ཐགོཥ་

རྩིཥ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་ཡ་

ན་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ། ༥. ཟགོ་རཥ་བྷཇུག་ཚུདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་

བྷཁཥ་ནཥ།

ཐག་ག་ཅི་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ་དྷ། (ཐཔེ) བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་ཆོཥ་

རྩིཥ་ཁ། /ཙིའི་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣

ཐུདྷ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩིཥ་ཟགོ་འདྷ་རག་ལྔའི་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་རྫོ་གསུབྷ་ནའི་རྩིཥ་ཁ་

སྒོ་རཥ་གདྷང་ཡི།
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རྩིཥ་ཟགྲིག /ཙིའི་སྒྲིག/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་སྒྲིག་ཐང་

རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཉོ་ཙྫོང་གི་རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་

ནཥ།

རྩིཥ་ཏྫོ། /ཙི་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་སྫོཐ་ལུདྷ་གྱི་ཏྫོ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་རྩིཥ་ཟགྲི་ཟཕཐ་ཐགོ་

ཡི།

རྩིཥ་སྒྲིག /ཙིའི་ཟགྲིག/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཁ་བྷབྷ་

ཡིག (ཐཔེ) བྷ་ཐངུར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་གི་བྷ་ཐངུར་ཟདི་དུཥ་ཅི་འང་

རྩིཥ་ཏྫོ་ཀྲིག་ཀྲི་ཟདུག

རྩིཥ་ཟགྲིག་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

རྩིཥ་དེཕ། /ཙིའི་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་སྫོཐ་ལུདྷ་

རྩིཥ་གྲུཕ། /ཙིའི་གྲུཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྩིཥ་

གྱི་རྩིཥ་ཕཝག་ཥའི་ཏྫོ་དེཕ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་རྩིཥ་

ཟགྲུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ལྷག་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐ་

དེཕ་ཟདི་གི་ཁུ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རིཥ་རྩིཥ་གྲུཕ་ཥྫོ་ཡི།

རྩིཥ་དྲུང༌། /ཙི་དྲུང/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

རྩིཥ་ཟགྲུཕ། /ཙིའི་གྲུཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རྩིཥ་ཧིང་

མི་དྲུང་ཡིག (ཐཔེ) རྩིཥ་དྲུང་གིཥ་ཐངུར་པྫོགཥ་ག་

ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་

ཡ་རྩིཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

འྫོཐ་ནའི་རྩིཥ་ཀྱི་ལྷག་ལཱིཥ་ཟདི་རྩིཥ་ཟགྲུཕ་ནི་

རྩིཥ་ཕཐག /ཙི་རྡཱ/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཟཏཕ་ནའི་བ་རིབྷ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རྨགན་ཟདི་ག་

རྩིཥ་ལ། /ཙིའི་ཎ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྩིཥན་རཥ་

ཏེ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་རྩིཥ་ཕཐག་ཕཎང་ཡི།

གཞཟ་སྐཡ་ཕཞང་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕལ་ནི། (ཁ)

རྩིཥ་ཕཐག་གཎང། /ཙི་རྡཱ་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

རྩིཥ་ལ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩིཥ་ལ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) རྩིཥ་ཕཐག་གཎང་

ཐྫོ།

ནི/ཐྫོ/སྐུར། (ཐཔེ) པ་བྷ་གིཥ་ཡང་གི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཕལར་

རྩིཥ་ཕལ། /ཙིའི་ཎ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྩིཥ་ལ་

ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རྩིཥ་ཕཐག་གཎང་ཐགོ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྩིཥ་ཕལ་ནི/ཡི། (ཐཔེ) ཁ་མ་རྩིཥན་

རྩིཥ་ཕཐག་ཕཎང། /ཙི་རྡཱ་ཎང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

སྫོཐ་ཥཡ་ཟགྱོ་སྟེ་རྩིཥ་ཕལ་ཡི།

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) རྩིཥ་ཕཐག་ཕཎང་ཡི།

རྩིཥ་ཆཐ། /ཙིའི་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ཐ་བྷ་

(ཐཔེ) རྨགན་གིཥ་ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་རྩིཥ་ཕཐག་ཕཎང་ཡི།

ཟགྲིགཥ་ནཡ་ཆཐ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྩིཥ་ཟཛིདྷ་

རྩིཥ་རྡེར། /ཙིའི་རྡེར/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་རྩིཥ་ནི་

ལཱི་རྩིཥ་ཆཐ་ལུ་ལ་པྫོག་ཆེ་ནུག

ཐང་རྩིཥ་ཐཀཡ་དྷག་ཕྱེ་ནིའི་རྡེའུ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ན་

རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ། /ཙིའི་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གིཥ་རྩིཥ་རྡེར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རྩིཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

རྩིཥ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྷག་ཆཐ་འྫོཐ་མེཐ་ཕལ་ནི།

རྩིཥ་རྫོ། /ཙིའི་ཟཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(ཁ) ཟགྲོ་ཥྫོང་གི་རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་རྫོ་ཅུང། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་
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ཟཕཐདྷ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ཐ་རྩིཥ་རྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐྫོ་

གཅིག་ལཱི་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཅ་ར་རྩིཥ་སྫོཐ་

རྩིཥ་སྡེ། /ཙི་ཟདེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

རྩིཥ་སྫོཐ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྒེཡ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཟདི་གཞུང་ལཱི་

མིའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་རྩིཥ་སྡེ་དྷང་སྫོཐ་

རྩིཥ་ཟཕྲུར། /ཙི་ཁྲུར/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་

མི་ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་དེཥ།

ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་གློག་རིག་གི་རག་ཆཥ། (ཐཔེ) ཐ་

/ཙི་སྡེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྩིཥ་

རིཥ་དྷངཥ་ན་རྩིཥ་ཟཕྲུར་ལུ་ལ་ཡ་ཏྫོདྷ་འྫོཐན་རཥ་

རིག་གི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥ་སྡེའི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་

རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་གི་ལཱ་ཟདི་ཟཇབྷ་བྷཥ།

ངར་གཥྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

རྩིཥ་ཟཕྲྫོ། /ཙི་ཕྲྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ཟཕྲྫོ། (ཐཔེ)

རྩིཥན། /ཙིའིན/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

ཁ་མའི་རྩིཥ་ཟཕྲྫོ་ཟདི་ཐ་རིཥ་རྐྱཕ་གེ།

ཏྫོདྷ་མིའི་ཕག་ལུདྷ་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཤེཥ་མི།

རྩིཥ་བྫོདྷ། /ཙི་བྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཐངུར་

(ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་སྤང་རི་ཞབྷ་ན་ལཱི་རྩིཥན་ལུ་ལ་ཡ་

རྩིཥ་ལྷདྷ་ཁག་གི་བྫོདྷ་ནྫོ་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ)

འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྩིཥ་བྫོདྷ་གྱི་གཟིབྷ་ཅུང་ཟདི་སྫོབྷ་ཟདུག

རྩིཥ་ན། /ཙིའི་ན/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥན་ཐང་ཟདྲ།

རྩིཥ་མེཐ། /ཙིའི་མེཐ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་

རྩིཥ་ཐཔེ། /ཙིའི་པེ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་གི་ཐཔེ་

སྫོཐ་ཐགོན་ཐང་ཚུཡ་ལུདྷ་ཐགོན་མེཐ་ནའི་གདྷཥ་

ཆ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་རྩིཥ་ཐཔེ་ཁག་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ངེའི་ཕཡ་དྷ་རྩིཥ་མེཐ།

རྩིཥ་ཐནྫོདྷ། /ཙི་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཟཛིདྷ་

/ཙི་མེཐ/ ༢. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་མེཐ་ནི།

ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཝར་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ལྫོ་ཟདི་དྷང་ཁོང་རྩིཥ་མེཐ།

རྩིཥ་སྫོཐ། /ཙི་ཀྲོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཐང་།

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་རཥ་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་དེཥ།

རྩིཥ་ཟཛིདྷ། /ཙི་ཟཛིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་རྩིཥ་

ཟགདྷ་ཁག རྒྱུ་དྷྫོཡ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཐག་

ཟཏཕ་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱི་རྩིཥ་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་

ཟཛིདྷ་མེཐ་ནཡ་ཐངུར་པྫོགཥ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཏྫོཕ་བྷ་

བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཐཀོདྷ་གཉེཡ་གྱི་བྷཆོཐ་

ཚུགཥ།

ཆ་ཚུ་རྩིཥ་སྫོཐ་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རྩིཥ་ཟཛིདྷ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། /ཙི་ཟཛིདྷ་སྒོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

/ཙིའི་ཀྲོཐ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་

(རྫོང) གཞུང་སྒེཡ་གྱི་ཡིག་ཙང་ཚུ་དྷང་ལཱི་ཐངུར་

ཐང་། ཟགདྷ་ཁག རྒྱུ་དྷྫོཡ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྩིཥ་ཟགདྷ་ཐཕང་ཟཕག་མིའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་གཅིག་རཥ་

རྩིཥ་ཟཛིདྷ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཥྫོར་ཡ་གདྷང་དེཥ།
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རྩིཥ་ཞིཕ། /ཙི་ཞིཕ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ཞིཕ་

རྩིཥ་ལུདྷ། /ཙིའི་ལུདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གདྷང་ཐགོན་ཁ་ཆེ་ཕཥ།

ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཝདྷ་རཥ་ཡང་ལཱི་

ཐཔྱཐ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཡིག་ཙང་ཚུ་དྷང་རྩིཥ་ཞིཕ་

ཟགདྷ་ཐཕང་ཐང་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྒྱུདྷ་སྐྱོང་

རྩིཥ་ཞིཕ་ཐཕང་ཟཛིདྷ། /ཙི་ཞིཕ་ཐཕང་ཟཛིདྷ/ (མིང)

ལུདྷ་ནི། (ཁ) ཡིག་ཙང་གི་ཅ་ཆཥ་རྩིཥ་ལུདྷ་

(རྫོང) གཞུང་གི་ཡིག་ཙང་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་ ཐངུར་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རཥ་གའྫོགན་ཐགོངཥ་ཞུ་

རྩིཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཚུ་དྭངཥ་གཥར་ཏྫོག་རཥ་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་གཞུང་གི་ཅ་ར་ཚུ་རྩིཥ་ལུདྷ་ཐགོ།

ཟགདྷ་ཟལ་ཟཕག་སྟེ་ཟཕཐ་བྷ་ཟཕཐ་ཚུ་ཐབྱེ་ཞིཕ་

རྩིཥ་རྫོ། /ཙི་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཞཐ་རྩིཥ་ཟཏཕ་ནིའི་

ཟཕཐ་མིའི་རྩ་ལབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གཞུང་གི་ཡིག་ཙང་

དུཥ་བྷཙབྷཥ་ཕཝག་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) རྩིཥ་རྫོ་ཙཡ་རུ་

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྩིཥ་རྩིཥ་ཞིཕ་ཐཕང་ཟཛིདྷ་གྱི་

རྫོགཥན་ཐ་ཟཆཡ་གཞི་འང་ཥྫོཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཡིག་ཙང་ལྟེ་ཕ་ཟདི་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་འྫོཐ།

རྩིཥ་ལྫོག /ཙི་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཁཡ་ཕཀར་

རྩིཥ་ཞིཕ་སྤྱི་ཁྱཕ། /ཙི་ཞིཕ་ཅི་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

ཕཏུཕ་ནའི་ལྫོག་བང་ཅིག (ཐཔེ) རྩིཥ་ལྫོག་ཟཕག་སྟེ་

གཞུང་རྩིཥ་ཞིཕ་ཐཕང་ཟཛིདྷ་ཡིག་ཙང་གི་གམྫོ་

ཐངུར་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟཛིདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཞིཕ་སྤྱི་ཁྱཕ་ཀྱི་གདྷཥ་ཡུདྷ་རྫོ་ངོ་

རྩུཕ། /ཙུཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་རུགན་ཐ་

ལྔ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཙྫོཡ་ཕ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་མེཐ་ནཡ་ཙ་ཧྫོག་ཧྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

རྩིཥ་གཞི། /ཙིའི་གཞི/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ནིའི་

ཅིག (ཐཔེ) ཕ་རཱི་གདྷགན་ཟདི་རྩུཕ་ཡ་རྩུཕ་ནཥ།

གཞི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་རྩིཥ་

/ཙུཕ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་ཚིག་ས་

གཞི་ལུ་ལ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ནུག

ཀྲག (ཁ)

ཐང་དྷག་རྩིཥ་ཀྱི་ཕརྗོཐ་བ་སྟྫོདྷ་མིའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ)

ག་ཡ་བྷ་ཐགཟ་ཕཥ།

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཚིག་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་རྩིཥ་རིག་སང་དེཥ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་གི་ཚིག་ཚུ་ཙུཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷྫོ་འང་

རྩིཥ་གཞུང༌། /ཙིའི་གཞུང/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་རྩིཥ་

(ཐཔེ) རྩུཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག་སཕ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་མི་

རྩིཥ་གཞུང་ཐང་བྷ་ཕསྟུདྷ་ནཡ་རྩིཥ་ཀྱི་རག་ལུདྷ་

/ཙུཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་

རྩིཥ་རིག /ཙིའི་རིག/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་ཐང་

པྫོག་ནི། (ཁ)

/ཙི་རིག/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་རྐྱཕ་ནིའི་ཤེཥ་འྫོདྷ།

ཙིགན་ཞ་ཆེ་ནུག

(ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྫོཕ་ཕྲུག་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་རྩིཥ་རིག་

རྩུཕ་དྲགཥ། /ཙུཕ་དྲ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་

ལྷཕ་མི་ཨིདྷ་ནཥ།

རུགན་ཐ་ཙྫོཡ་ཕ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་མེཐ་ནཡ་ཙ་ཧྫོག་ཧྫོ་
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སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོ་ར་རྩུཕ་དྲགཥ། གཐདྷ་

ཟདྲ།

དྲགཥ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་གིཥ་གྱོདྷ་མི་

ཁ་ཐགུ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་རྫོ་རྗེ་རྩེ་ཐགུ་བྷ་

རྩུཕ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁེདྷ་ཇ་ཟདི་རྩུཕ་

རྩེ་ཐགུ་བྷ། /ཙེ་རྒུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྗེའི་རྩེ་གྱངཥ་

ཕཏུཕ་ནཥ།

ཅིག་ཟདུག

/ཙུཕ་དྲ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་ཚིག་ས་

རྩེ་ཐགུབྷ། /ཙེ་རྒུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩེ་ཐགུ་བྷ་ཐང་

ཀྲག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཚིག་རྩུཕ་དྲགཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་ལཱི་རྫོ་རྗེ་རྩེ་ཐགུབྷ་ཅིག་

གཎབྷ་རྩུཕ་དྲགཥ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཚིག་

ཕསྣབྷཥ་ནུག

ཙུཕ་དྲགཥ་སྦེ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྩེ་གཅིག /ཙེ་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་

རྩུཕ་རཡ། /ཙུཕ་ཟཐཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རཡ་རྫོ་རྩུཕ་

ནཡ་ཐམིགཥ་གཎཐ་གཅིག་ལཱི་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

དྲགཥ།

ཆོཥ་དྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་

རྩུཕ་སྫོཐ། /ཙུཕ་ཅོཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཞི་ཕདེ་

ཕཀར་ཐགོ།

ཐང་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཀྱི་ངང་རཥ་མེདྷ་ནཡ་ས་ཀྲག་སྦེ་

རྩེ་བྷཇུག /ཙེབྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག་ཐང་བྷཇུག་

ཟཕཐ་ཕའི་སྫོཐ་ན། (ཁ) གཉེདྷ་ལཱི་རྩུཕ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་གི་རྡུབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་རྩུཕ་སྫོཐ་

ཟདི་རྩེ་བྷཇུག་འང་མི་ཤེཥ་ནཥ།

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

རྩེ་གཉིཥ། /ཙེ་གཉི/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག་གཉིཥ་

རྩུཕ་ཚིག /ཙུཕ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་ལཱི་སྦུར་རྩེ་གཉིཥ་སྦེ་མི་འྫོཐ།

ཁཡ་པྫོག་ནའི་ཚིག་ས་ཀྲག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

/ཙེ་གཉི/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཐམིགཥ་གཎཐ་

ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་རྩུཕ་ཚིག་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁག་གཉིཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐརཱིང་བྫོ་རྩེ་གཉིཥ་

(ཁ) ཀྲིང་ཀའི་རྩེ། རའི་རྩེ། ཡར་གྲིའི་རྩེ་ར་

རྩེ་དྲགཥ། /ཙེ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་རིག་གཥར་

རྩེ། /རྩེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག བྷགུ་ཎྫོ།

སྦེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཐྫོདྷ་གྲུཕ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁ་འྫོཐ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྒོ་ཁ་ལཱི་ཡར་གྲིའི་རྩེ་འཡ་ལྷྫོང་སྟེ་

དྲགཥ་ཐང་བྷཁཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཧ་ལཱི་

ཕཝག་ནུག

རྩེ་དྲགཥ། ཧབྷ་སྲུ་རྩེ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧབྷ་སྲུ་

/རྩེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟེ།

ཟདི་རྩེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཁ) ཉི་བྷའི་རྩེ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཉི་བྷའི་རྩེ་ལཡཛྷ་ཐང་

རྩེ་ནྫོ་ཎ་ར། /ཙེ་ནྫོ་ཎ་ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ལྷ་ཥ།

ཟབྲེར་ཏེ་ཏྫོདྷ་ཟྫོངཥ་ཡི།

/ཙེ་ནྫོ་ཎ་ར/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གླིང་ཟཕུ་ཏངཥ་ཀྱི་

རྩེ་ཐགུ་ན། /ཙེ་རྒུ་ན/ (མིང) (རྫོང) རྩེ་ཐགུ་བྷ་ཐང་

ལུའུ་ཅིག
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རྩེ་ཕཡ། /ཙེ་ཕཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནདྨ་ཐགཟ་ཙར་

བྷགོདྷ་ཁང་དྷང་ཀྲིང་ཀ་རྩེ་གསུབྷ་ན་ཅིག་ཟདུག

ནཐ་བྷ་ཐགཟ་ཙར་རྩེ་ཕཡ་རཥ་ཨིདྷ།

མི། (ཁ) རྫོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་

རྩེ་ལྔ་ན། /ཙེ་ལྔ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག་ལྔ་སྦེ་འྫོཐ་

/རྩེ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཐང་བྷ་ཁྱིབྷ་གྱི་

གིཥ་རྫོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ན་ཅིག་གཡུག་དེཥ།

ཕཡ་དྷའི་ཥ་སྟྫོང། (ཐཔེ) བྱི་ལི་ཟདི་རྩེ་ཕཡ་དྷ་

རྩེགཥ། /ཙེག/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྩེག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཛེགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(ཁ) གཐདྷ་རྩེགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ག་

རྩེ་མི་རྩེ། /ཙེ་མི་ཙེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩེ་དྲགཥ་འྫོཐ་ག་

ཡ་བྷཆོཐ་ལ་གུ་རྩེགཥ་ཤིག

མེཐ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྩེ་མི་རྩེ་ཕལ་

རྩེཐ། /ཙེཥ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་བྷྫོ་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག

གེ།

རྩེཐ་ཁང༌། /ཙེ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཥའི་

རྩེ་བྷྫོ། /ཙེ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག བྷགུ་ཎྫོ། (ཁ)

ཁྱིབྷ། (ཁ) བྷཐཟ་རྩེཐ་ཁང་། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་རྩེཐ་

ཤིང་གི་རྩེ་བྷྫོ། རའི་རྩེ་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རིའི་

ཁང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

རྩེ་བྷྫོཡ་མི་ཅིག་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

རྩེཐ་གྲོགཥ། /ཙེ་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་མིའི་ཆ་

རྩེབྷྫོ། /ཙེབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩེ་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) རྩེཐ་གྲོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཏང་དྷང་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་

རྩེབྷྫོ་ནཐ་ཅ་གདྷབྷ་ལཱི་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ།

ནུག

ཙེ་གཟེབྷ། /ཙེ་གཟེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕཙུགཥ་

རྩེཐ་ཟགྲདྷ། /ཙེ་སྒྲེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་གི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཙེ་

ཕཡ་དྷ་ག་རྒྱར་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྩེ་ཕའི་རྩེཐབྷྫོ་གི་

གཟེབྷ་དྷང་ཅ་ར་ལུ་ལ་ཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཐྫོ་ཟགྲདྷ། (ཐཔེ) བྷཐའི་རྩེཐ་ཟགྲདྷ་དྷངསྡེ་ཙདྷ་ཀ་ན་

རྩེ་རི། /ཙེ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཤུར་རཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་

གིཥ་རྒྱར་ཁ་ཏྫོཕ་ནུག

ཥའི་ཞིང་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྷགཥ་ཙར་ཕརབྷ་སྟེ་

རྩེཐ་ཆཥ། /ཙེ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་ཕརྩེ་ནི་གི་ཅ་

ཕཝག་མིའི་ཥ་ཞིང་ཅིག (ཐཔེ) རྩེ་རི་དྷང་ཀ་ལ་ཅིག་

ར། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རྩེཐ་ཆཥ་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་ཕམྫོང་

འཡ་ཟཔཡབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ནི་ཟདུག

རྩེ་རི་རི། /ཙེ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩེ་དྲགཥ། (ཁ) ཧ་

རྩེཐ་སྟྫོདྷ། /ཙེ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་གི་ཏྫོག་

ལཱི་རྩེ་རི་རི། མི་རྩེ་རི་རི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུང་ཀུ་

རཥ་ལཐབྷྫོ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཐགཟ་སྟྫོདྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་

ཕསྒང་རཥ་རྩེ་རི་རི་ཅིག་ཟདུག

འྫོངཥ་ཀྱི་རྩེཐ་སྟྫོདྷ་དྷང་ལཐབྷྫོ་ལ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

རྩེ་གསུབྷ་ན། /ཙེ་སུབྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག་

རྩེཐ་སྟྫོདྷ་ཁང༌། /ཙེ་ཎྫོཥདྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་ཁང་

གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཀྲིང་ཀ་རྩེ་གསུབྷ་ན། (ཐཔེ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྩེཐ་སྟྫོདྷ་ཁང་དྷང་མི་ལུ་ལ་ཡ་
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ཅིག

(ཐཔེ) རྩེཐ་ཏང་དྷང་ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་ར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཕ། (ཁ) ལ་ཕའི་རྩེཡ་ཥྫོདྷ།

རྩེཐ་ཐནང༌། /ཙེ་ནང/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་

རྟྫོགཥ་ལཡ་ནུག

རྩེཐ་ཏང༌། /ཙེ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཥའི་ཏང་།

/ཙེཡ་ཥྫོཥདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་ལ་ཕ་ར་

རྩེཐ་སྣ། /ཙེ་སྣ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་གི་རིགཥ།

(ཐཔེ) གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཟདི་སྒྲུཕ་ནའི་རྩེཡ་ཥྫོདྷ་ཏེ་བྷཥ་

སྐཕཥ་ལཱི་ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ཐང་སྐུགཥ་ཀྱི་ཐནང་ནྫོ། (ཐཔེ)

རྩྫོཐ་གྲྭ། /རྩྫོཥ་གྲ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ཥའི་

བྷཐཟ་རྩེཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རྩེཐ་ཐནང་མེཐ་རཱིང་ཕཏུཕ།

ཁང་ན། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་རྩྫོཐ་གྲྭ་དྷང་རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་

རྩེཐ་ཡ། /ཙེ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་ཏང་ཐང་ཟདྲ།

སྟེ་ཕཞུགཥ་ནུག

རྩེ་མི། /ཙེ་མི/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་

རྩྫོཐ་གླེང༌། /མྫོཥ་གླེང/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

གཎྫོགཥ་ཏེ་རྩེ་མི། (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྩེཐ་ཀྱི་ཟགྲདྷ་

གཅིག་གུ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་གྱི་རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕསྡུཡ་དྷང་རྩེ་མི་ཁག་གསུབྷ་ཟདུག

ཕཅཟ་ཡིག་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རྩེཐ་ལྷབྷ། /ཙེ་ལྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐབྷྫོ་རྩེཛྷ་ཐ་

རྩྫོཐ་གླེང་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཕཙུགཥ་ནིའི་ལྷབྷ།

རྩྫོཐ་ཉོག /མྫོཥ་ཉོ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་ཐང་ཉོག་

རྩེཐབྷྫོ། /ཙེབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་བྷྫོའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཕལཐ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་

(ཁ) བྷཐཟ་གི་རྩེཐབྷྫོ། ཁུ་རཱིའི་རྩེཐབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཉོ་ཕམྫོང་གི་རྩྫོཐ་ཉོག་ཟདི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཞུ་ནུག

(ཐཔེ) ཁུ་རཱིའི་རྩེཐབྷྫོ་ཟདི་སྫོ་ཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་འྫོཐ།

རྩྫོཐ་ཉོག་ཅདྷ། /མྫོཥ་ཉོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་ཐང་

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་མི། /ཙེབྷྫོ་ཙེ་མི/ (མིང) (རྫོང) རྩེཐ་མི་ཐང་

ཉོག་ཕལཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་རྩྫོཐ་ཉོག་ཅདྷ་ཅིག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་གྱི་སྦུག་ལཱི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་མི་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཧ་ལཱི་ལུ་ལ་ཟདུག

རྩྫོཐ་རྙོགཥ། /མྫོཐ་གཉོ/ (མིང) (མིང) རྩྫོཐ་ཉོག་ཐང་

རྩེབྷྫོ་བྷཇུག /ཙེབྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་རྩྫོཐ་ཉོག་ཅིག་ཟདུག

བྷཇུག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རྩྫོཐ་རྙོགཥ་ཅདྷ། /མྫོཐ་གཉོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (མིང) རྩྫོཐ་

གུདྷ་ཆ་ཤིང་ཟདི་རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་འང་ཕྱེ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཉོག་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རྩྫོཐ་རྙོགཥ་ཅདྷ་

རྩེཡ། /ཙེཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་སྒང་ར་ཥྫོགཥ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནའི་རྩེ་བྷྫོ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཡ་ཡིག་ཚུཡ་ཕསྡུ་

རྩྫོཐ་དུཥ། /མྫོཥ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ལྡདྷ་གྱི་དུཥ།

ཕ། (ཐཔེ) རི་གི་རྩེཡ་བྷྫོ་རཥ་ཕལཛྷ་ཐ་བྷཏྫོང་ཚེ་ཆེ།

རྩྫོཐ་ཕསྡུཡ། /མྫོཥ་ཟདུཡ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

རྩེཡ་ཥྫོདྷ། /ཙེ་ཥྫོཥདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྩེ་བྷྫོ་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནི་

གང་རཱིང་ཅིག་གུ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཐང་
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ཡ་ཁུངཥ་ཚུ་ཕཀོཐ་དེ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

ཨིདྷ།

སྫོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ཅི།

(ཁ) རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་ལཱི་སཕ་གཞི་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་

ཥའི་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གི་ལཱ་ཟདི་ཤུར་རཥ་རྩྫོཐ་

བྷཇུག་བྷ་ཕསྡུ་ཕཥ།

(ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞིའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་གུ་རྩྫོཐ་ཕསྡུཡ་

/མྫོཥ་གཞི/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ནིའི་གཞི།

རྩྫོཐ་གདྷཥ། /མྫོཥ་གདྷཥ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཥའི་རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་ཐ་ལྫོ་འང་

གདྷཥ་ཅིག་ལཱི་ཟགྱུཡ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

རྩྫོཐ་ཟླ། /མྫོཥ་ཟླ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་

རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ། /མྫོཥ་ན་ཅཕ/ (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕཡ་དྷ་སཕ་གཞི་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རྩ་ཕྫོ་ངོ་བྷའི་བང་

རྩྫོཐ་ན་གཎང་ནི། (ཁ) བྷངོདྷ་ནའི་གཞུང་གུ་རྩྫོཐ་ན་

ཕཐ། (ཐཔེ) ལབྷཥ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྩྫོཐ་ཟླ་ཟདི་ལབྷཥ་

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་སྟྫོང་ཉིཐ་ཀྱི་

ཁང་དྷང་ཟྫོང་ཐགོ་ནའི་ཡི་གུ་ཕཎང་ནུག

ཐྫོདྷ་ཐག་གུ་རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་དེཥ།

རྩྫོཐ་འ། /མྫོཥ་འ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ཟླ་ཐང་ཟདྲ།

རྩྫོཐ་བྲར། /མྫོཥ་དྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ན་ཐང་བྲར་

རྩྫོཐ་ཡིག /མྫོཥ་ཡིག/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ནིའི་

ཕ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཕུར་ཕའི་ཞུ་ཚིག་ཡི་གུ། (ཁ)

རྩྫོཐ་མེཐ། /མྫོཥ་མེ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་མེཐ་ནའི་

རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) རྩྫོཐ་ཡིག་ཕུར་འྫོཐ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་གསུངཥ་མི་ཟདི་རྩྫོཐ་མེཐ་

རཱིང་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་རཥ་ཟཕྫོ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཨིདྷ།

རྩྫོཐ་ཡ། /མྫོཥ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ཥའི་ཥ་

རྩྫོཐ་རྩ། /མྫོཥ་མ/ (མིང) (རྫོང) སཕ་གཞི་རྐྱཕ་མི་ངོ་

ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ག་ཡ་རྩྫོཐ་ཡ་དྷང་རྩྫོཐ་ན་

བྷ། རྩྫོཐ་གཞིའི་རྩ་ཕྫོ། (ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་དྷང་

གདྷང་དེཥ།

ཟགྲིག་ཟཕཐ་ཙཡ་རཱིང་རྩྫོཐ་རྩ་གིཥ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་

རྩྫོཐ་རིབྷ། /མྫོཥ་རིབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སཕ་གཞི་རྐྱཕ་

ཕསྐྱར་ནུག

ནིའི་གོ་རིབྷ། (ཐཔེ) སཕ་གཞི་ག་ཅི་རྐྱཕ་རཱིང་ལབྷཥ་

རྩྫོཐ་ཙཕ། /མྫོཥ་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ཕའི་

ཁང་གི་རྩྫོཐ་རིབྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགོ།

སྐཕཥ་སུ་རྩྫོཐ་རྩའི་ངོ་ཙཕ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ལབྷཥ་

/མྫོཥ་རིབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནིའི་གོ་རིབྷ།

ཁང་དྷང་བྷྫོ་གི་རྩྫོཐ་ཙཕ་སྦེ་པྫོ་རྒཥ་ཅིག་ཟྫོངཥ་ནུག

(ཐཔེ) ཐྫོ་ཐབྷ་གྱིཥ་ཐ་རིཥ་ཀྱི་རྩྫོཐ་རིབྷ་ག་ཡ་

མི་ཚུ་གི་མིང་ཏྫོ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

རྩྫོཐ་རིག /མྫོཥ་རི/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ཐའི་

རྩྫོཐ་ཟཛིདྷ། /མྫོཥ་ཟཛིདྷ/ (མིང) (རྫོང) སཕ་གཞི་རྐྱཕ་

ཕསྒྲིགཥ་ཕཝག་ནུག

རྩྫོཐ་གཞི། /མྫོཥ་གཞི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་

རིག་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཟདི་རྩྫོཐ་རིག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ནིའི་གཞི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་ཐབུ་བྷ་

ཟདུག
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རྩྫོཐ་རིགཥ། /མྫོཥ་རིག/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་བྷ་

རྩྫོབྷཥ། /མྫོབྷ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྩྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྩྫོཐ་རིགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྩྫོབྷ་སྒྲིག /མྫོབྷ་ཟགྲིག/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་འྫོཐ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཕལཐ་གྲྭ་དྷང་

(ཐཔེ) ཁྱེཐ་ཀྱིཥ་བྫོ་ཟེ་ཅིག་རྩྫོབྷཥ་ཐ།

/མྫོཥ་རིག/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ཕཤེཡ་ཕྱེ་ནིའི་

མི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒྲིག་ནིའི་ལཱ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རིགཥ།

རྩྫོབྷ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

རྩྫོཐ་རདྷ། /མྫོཥ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ཥཡ་

ཟཙྫོག་དེཥ།

སཕ་ནའི་རདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྩྫོཐ་རདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ། /མྫོབྷ་ན་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་མི། (ཐཔེ)

སྦེ་སཕ་ནི་ཟདུག

ཐཔེ་ཆ་ཟདིའི་རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་ཟདི་བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

རྩྫོཐ་ལགཥ། /མྫོཥ ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་ནའི་

རྩྫོབྷ་ཟཕྲྫོ། /མྫོབྷ་ཕྲྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཕརྩབྷ་ནི་

ཁ་ལགཥ།

གི་ལཱ་བྷཇུག་བྷ་ཕསྡུ་ཕཡ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་རྩྫོབྷ་

རྩྫོབྷ། /མྫོབྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་། སྲུང་།

ཟཕྲྫོ་ཚུ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

བྫོ་ཟེ། རྩང་བྷྫོ། ཝཕཥ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

རྩྫོབྷ་མི། /མྫོབྷ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཟབྲི་མི། (ཐཔེ)

གཥཡན་སྦེ་ཡིག་ཏྫོག་ཕཀོཐ་དེ་བྲི་ནི། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་

ཐཔེ་ཆ་རྩྫོབྷ་མི་ཟདི་བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྩྫོབྷ་ཐྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་

རྩྫོབྷ་ཡིག /མྫོབྷ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩབྷཥ་ཕརྩབྷཥ་

ཆ་གཥཡན་ཅིག་རྩྫོབྷ་དེཥ།

མིའི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ) སྟེང་གུ་རྩྫོབྷ་ཡིག་

/མྫོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྙང་ངག་གི་རྒྱདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཅིག་ཕཝག་ནུག

བྲིཥ་བྲིཥ་ཕའི་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་ཟདི་དྷང་བ་

རྩྫོབྷ་རིག /མྫོབྷ་རིག/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་

བྷ་གིཥ་རྩྫོབྷ་ལུ ་ལ་རྐྱཕ་གདྷང་ནུག

ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) གཙུག་རག་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་རྩྫོབྷ་

རྩབྷ། /མྫོབྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རྩྫོབྷ་གྱི་ཟབྲི་སྫོར་ཅིག

རིག་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕརྩབྷ། /མྫོབྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྩྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/མྫོབྷ་རིག/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་། སྲུང་། བྫོ་

བྷཙབྷཥ་ན་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཅིག་ཕརྩབྷ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟེ། རྩང་བྷྫོ། ཝཕཥ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྲི་ཚུགཥ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་བབྷ་ཚུ་གིཥ་གསུང་རྩྫོབྷ་ལུ་ལ་

སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཕརྩབྷཥ། /མྫོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྩྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་བྫོའི་རིག་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་རྩྫོབྷ་རིག་གི་

ཕརྩབྷཥ་ནུག

རྩྫོབྷ་རིགཥ། /མྫོབྷ་རིག/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

རྩབྷཥ། /མྫོབྷ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྩྫོབྷཥ་ཀྱི་ཟབྲི་

ལུ་ལ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་དྷང་རྩྫོབྷ་རིགཥ་སྣ་

སྫོར་གཝདྷ་ཅིག

ཙྫོགཥ་ཟདུག
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རྩྫོར། /མྫོཥར/ ༡. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ནི།

རྩྭ་ཆག /མ་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཆོཥ་ལཱི་སང་རྩྫོར་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཆག་སྦེ་བྱིདྷ་ནིའི་རྩྭ། (ཐཔེ) ཕ་རཥ་ཨོབྷ་ལུ་ལ་ཐགོ་

/མྫོཥར/ ༢. (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་

ན་ཅིདྷ་རྩྭ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ཕསྐྱེཐ་ནི།

༢. (མིང)

(རྫོང) རྩྭའི་ཆག་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཐྫོདྷ་གཉེཡ་ཕསྐྱེཐ་ནི།

(ཐཔེ) རྩྭ་ཆག་གཅིག་གིཥ་རྟའི་པྫོཛྷ་མི་ཟགྲང་།

ཕརྩར། /མྫོཥར/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྩྫོར་གྱི་ཐྫོདྷ་

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟཁྱབྷ་ཥ་

/མྫོཥར/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ངར་རྩྫོར་ཐང་ཟདྲ།

རྩྭ་ཆུ། /མ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ཐང་ཆུ་གཉིཥ་གཅིག་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་རྩྭ་ཆུ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་སྫོཐ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

རྩྭ། /མ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་སྐྱེ་ཕའི་རྩྭ། (ཐཔེ)

རྩྭ་བྷཆོག /མབྷ་ཆོག/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་ཀུ་ལ།

ཕ་ཐང་གླང་ཚུ་ག་ཡ་སྤང་དྷང་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

རྩྭ་བྷཆོག་གྲོང༌། /མ་ཆོ་གྲོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

རྩྭ་ཁ། /མ་ཁ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩྭའི་ལུགཥ་ངོ། (ཐཔེ)

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ཥའི་གདྷཥ།

སྤང་དྷང་ལཱི་རྩྭ་ཁ་ལུགཥ་ནཥ།

(ཁ) རྩྭ་བྷཆོག་གྲོང་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་དྷང་ཀུལ་ནཱ་གཡ་

/མ་ཁ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རྩྭ་ཞ་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གདྷཥ་སྐོཡན་ཚུ་གིཥ་རྩྭ་

ཥའི་ཥ་ཁོངཥ།

བྷཆོག་གྲོང་ལཱི་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྩྭ་ཁང༌། /མ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ།

རྩྭ་ཟཇག་བྷ། /མ་རྗག་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཕཞྫོ་

(ཐཔེ) རྩྭ་ཁང་དྷང་རྩྭ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕཏུཕ་མི་རྩྭ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩྭ་ཟཇག་བྷ་ཟདི་ཥ་

རྩྭ་ཁྲར། /མ་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་དྷགཥ་ཙར་

ཁ་ཐབྷཟ་ཥཡ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

ཐང་རྩྭ་ཟབྲྫོག་ཚུ་དྷང་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

རྩྭ་གཉེཡ། /མ་སྙེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གི་

ཞ་ཕཅུག་ནའི་ཁྲེར། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་མི་

ཆིཕཥ་རྟ་ལཱི་བྱིདྷ་ནིའི་རྩྭ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

སེཡ་ཚུ་གི་གཞུང་ལཱི་རྩྭ་ཁྲར་ཕཎཕ་ནི་ཟདུག

(ཐཔེ) ཁོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་རྩྭ་གཉེཡ་ཨིདྷ།

རྩྭ་གྲི། /མ་གྲི/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་གྱི་ཐང་ཟདྲ།

རྩྭ་ཏག /མ་ཏག/ (མིང) (རྫོང) རྩྭའི་ཟཐཕ་བྷ་གིཥ་

རྩྭ་གྱི། /མ་གི/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ཕཎྫོག་ནི་ཐང་ཕརབྷ་

ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་ཏགན། (ཐཔེ) རྩྭ་ཏག་གིཥ་

ནིའི་གྱི། (ཐཔེ) རྩྭ་གྱི་རྣྫོཥ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་རྩྭ་ཕརབྷ་

ཁུཡ་ཆ་ཟགྱེཐ་དེ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

བྷ་ཚུགཥ།

རྩྭ་ཏང༌། /མ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་འྫོཐ་

རྩྭ་སྔོདྷ། /མ་སྔོདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩྭ་སྫོདྷབྷྫོ། (ཐཔེ) རྩ་

ནའི་ཏང། (ཐཔེ) རྩྭ་ཏང་ཅིག་དྷང་རྟ་ཅིག་སྫོཐ་ནུག

སྔོདྷ་འྫོཐ་ཥ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ཐགཟ།

རྩྭ་དུཡ་ཛྷ། /མ་དུཡ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་བྷ་ཤིང་ཡྫོཕ་
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ཟབྱེར་ཕཟུབྷ་སྦེ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་མེ་

གིཥ་ཟྫོག་བྷ་ལཱི་ཕཀཟ་གདྷང་ནི། (ཁ) བ་བྷ་གིཥ་

ཟདི་སྦྱིདྷ་ཕསྲེག་གི་རཥ་སྦེ་འང་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ལཱི་ཕཀཟ་སྩར་ཐྫོ།

ཎྫོག་འང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྩྭ་དུཡ་ཛྷ་

ཕཀཟ་སྩར་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བ་བྷ་གིཥ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་

(ཐཔེ) རྟ་བྷགོ་ཐགོདྷ་ནའི་ཟྫོག་རཥ་པཡ་རྩྭ་དུཡ་ཕ་

/ཙེར/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་གིཥ་

སྐྱེ་ནི་འྫོཐ།

ཟྫོག་བྷ་ལཱི་ཐངོཥ་རཥ་གཥྫོར་ཡཥ་སྦེ་གདྷང་ནི།

རྩ་གཐདྷ་དེ་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་པདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཅིག (ཁ) སྩྫོར་ཐང་སྩར་གཉིཥ་ག་ཟདི་རག་ལུདྷ་

རྩྭ་གཐདྷ། /མ་སྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩྭའི་གཐདྷ། (ཐཔེ)

སྩྫོར། /མྫོར/ (བ) (ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) སྩར་གྱི་བྲི་སྫོར་

རྩྭ་སྤྱིར། /མ་ཅིར/ (མིང) (རྫོང) རྩྭའི་ཁྱིབྷ།

ཟཏཕ་རཱིང་ཕཏུཕ།

རྩྭ་ཕུང༌། /མ་ཕུང/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་སྤུངཥ་ཏེ་ཕཝག་

ཕསྩར། /མྫོར/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྩར་ཐང་ཟདྲ།

ཕཝགན། (ཐཔེ) ཧ་རིང་དྷང་རྩྭ་ཕུང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

(ཁ) ཕཀཟ་ཕསྩར་ནི/ཡི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ང་

རྩྭ་ཟབྲྫོག /མ་སྦྲྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྩྭ་ཞ་ཥའི་ཥ་གོ།

ཕཅཥ་ལཱི་ཕཀཟ་ཕསྩར་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

(ཐཔེ) གའག་ཚུ་རྩྭ་ཟབྲྫོག་དྷང་གཎང་ཡདྷ་ནུག

ཕརྩི། /ཙི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ངོཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ)

རྩྭ་ཡབྷ། /མ་ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཁོ་ངེ་གི་སྤུདྷ་ཆ་སྦེ་ཕརྩི་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཐགཟ་

གྱིཥ་ཞ་མིའི་རྩྭ་ཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཟབྱེར་གདྷབྷ་མེཐ་

ནུག

ཥ་མེཐ་ཟབྱེར་ཏེ་ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་རཥ་

ཕརྩིཥ། /ཙི/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕརྩི་ཐང་ཟདྲ།

པཡ་རྩྭ་ཡབྷ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག

(ཐཔེ) ང་ཁོ་གི་སྫོཕ་ཕྲུག་སྦེ་ཕརྩིཥ་ཡི།

རྩྭ་ཡཥ། /མ་རུ/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་རིགཥ་རཥ་

ཕརྩི་ཕཀུཡ། /ཙི་ཀུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་ལཱི་

ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་ཐཡ་ཡཥ།

གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པབྷ་ཐང་སྫོཕ་

རྩྭ་རིདྷ་ཆུ་རིདྷ། /མ་རི་ཆུ་རི/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ཟབྲྫོག་

ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཕརྩི་ཕཀུཡ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྫོཐ་ནའི་གླ་ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ར་ཁཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་རྩྭ་རིདྷ་

ཕརྩི་ཟཇོག /ཙི་རྗོག/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཐང་ཆ་

ཆུ་རིདྷ་སྫོཐ་ཐགོན་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཟཇོག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

རྩྭ་ཤིང༌། /མ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) རྩྭ་ཐང་ཤིང་གཉིཥ་

ལཱི་གིཥ་པབྷ་ལཱི་ཕརྩི་ཟཇོག་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩྭ་ཤིང་སྣ་ཙྫོགཥ་

ཕརྩི་བྷཏྫོང༌། /ཙི་ཏྫོང/ (མིང) (རྫོང) པབྷ་ཐང་གོངབྷ་

ཀྱི་སྦུག་རཥ་པཡ་སྫོག་ཆགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ཚུ་ལཱི་བྷཏྫོང་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག

ཟདུག

(ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ལཱི་ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

སྩར། /ཙེར/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཡུར་གོང་བྷ་ཚུ་

ཕརྩི་མི་ཕརྩི། /ཙི་མི་ཙི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕརྩི་ག་མི་ཕརྩི་

1086

1087
ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་བྷྫོ་ཡྫོགཥ་སྦེ་ཕརྩི་མི་

ཕརྩེ་ལྡདྷ། /ཙེ་ཟདེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕརྩེ་སེབྷཥ་འྫོཐ་

ཕརྩི་མེཐ། /ཙི་ཏྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཕརྩི་བྷཏྫོང་མེཐ་

ཕརྩེ་ཡུར། /ཙེ་ཡུར/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྩེ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་

ཕརྩི་ཕལ་གེ་དྷྫོ།

མི། (ཐཔེ) ཕརྩེ་ལྡདྷ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ང་ལཱི་དྷ་གདྷང་བྷཥ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་ཕརྩི་མེཐ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་

ཥའི་ཡུར།

མི་ཟྫོང་།

ཕརྩེ་སེབྷཥ། /ཙེ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) པངཥ་ནའི་

ཕརྩི་སྲུང༌། /ཙི་སུང/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ནའི་རྟེདྷ་

སེབྷཥ། ལ་ཙ་ཕའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཟདི་

ཟབྲེར་ཐང་ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཚུ་སྫོ་ཕའི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕརྩེ་སེབྷཥ་ཟདུག

ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་དུཥ་ཆེདྷ་ཟདི་མི་ཐབྷངཥ་

རྩེག /ཙེའེ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) གཅིག་གི་ལག་ལཱི་

ཀྱིཥ་ཕརྩི་སྲུང་ཟཕཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

གཅིག་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་རྩེག་ཐྫོ། (ཐཔེ)

རྩིཥ་མི་རྩིཥ་ཁཡ་ཕཀར། /ཙི་མི་ཙི་ཁ་ཀེར/ (བ)

ཧ་རྒཥ་ཀྱི་ཁོ་ཡའི་ཏི་རཱི་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་རྩེག་ཐྫོ།

(ཟཐཥ/བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཅིག་འང་འང་ཆག་

ཕརྩེག /ཙེའེ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གཅིག་གི་ལག་ལཱི་

མེཐ་ནཡ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) ཏི་རཱིའི་རྩིཥ་ཚུ་ག་ཡ་

གཅིག་ཕཀར་ཏེ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་ཕརྩེག་ནི། རྫོ་

རྩིཥ་མི་རྩིཥ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་རྐྱཕ་ཅི།

ཕརྩེག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཨེདྷ་ཎ་

ཕརྩེ། /ཙེ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) པངཥ་ནི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་

ཚུ་ག་ཡ་ཕརྩེག་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་སཕ་དེཥ།

ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་ཕརྩེ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག་ག?

ཕརྩེགཥ། /ཙེའེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྩེག་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྩེ་ཕ། /ཙེ/ (མིང) (རྫོང) པངཥ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ)

(ཁ) ཏི་རཱི་ཕརྩེགཥ་ཅི། (ཐཔེ) ཏ་ལི་ཚུ་སྟེགཥ་བྷགུ་ལཱི་

ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་གིཥ་ཕཡ་དྷ་ཕརྩེ་ཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཕརྩེགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཟདུག

རྩེགཥ། /ཙེའེ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྩེག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕརྩེ་གྲོགཥ། /ཙེ་གྲོག/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྩེ་ཕ་འྫོཐ་

ཏི་རཱི་རྩེགཥ་ཤིག (ཐཔེ) པྫོཡན་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་

ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ།

རྩེགཥ་ཤིག

ཕརྩེ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཙེ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ཕརྩེགཥ་ན། /ཙེག་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྩེག་ཐང་ཟདྲ།

པངཥ་སེབྷཥ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) པ་བྷ་གིཥ་བུ་གཞི་

/ཙེག་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷགོ་ཅདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

ལཱི་ཕརྩེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཡ་བྷགོ་ཐང་། ར་བྷགོ། ཥ་བྷགོ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་

སེབྷཥ་ཐང་ལ་ཙ་ཕའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་ལཱི་

ཕརྩེགཥ་བྷ། /ཙེག་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕརྩེགཥ་ན་ཐང་

ཕརྩེ་གདུང༌། /ཙེ་རྡུང/ (མིང) (རྫོང) པངཥ་ནའི་

གུ་ཚུ་ཕརྩེགཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ།

ཕརྩེ་གདུང་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཟདྲ།

1087

1088
ཕརྩྫོདྷ། /མྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐང་

ན་ཅིདྷ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་

(ཁ) ཕརྩྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་

ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ། /མྫོཥདྷ་ཤུག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕརྩྫོདྷ་

ཟཐྫོཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི།

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

ཕརྩྫོདྷ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

ཟགྲུཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ལཱི་

ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ། /མྫོཥདྷ་སྒྲུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཕའི་

ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལྷཕ་དེཥ།

ལཱ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཏཡ་ན་ཟཏྫོཕ་ཐགོ་
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༼ཚ༽
ཙ།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཕཅོ་

/ཙཟ/

བྷཐཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟཕཟ་གུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཕརྒྱཐ་ན། མིང་གཞི་བྷ་ནིང་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་

རུག་ནི་ཐང་པྫོག་ནི། (ཁ) བྷཐཟ་ཙ་ཟཁོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི།

སྐྱེཥ་གདྷཥ་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་གི་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་ང་གིཥ་བྷཐཟ་ཟདི་ཙ་ཟཁོཐ་

རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེཐ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་

ཐྫོ།

མེཐ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཙ་ཡིག་ཟདི་མ་སྡེ་དྷང་

ཙ་གྱང༌།

ཙ་ཀེཕ་ཀེ།

རྒྱུགཥ་ཀྱི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟཏྫོདྷ་ཡདྷབྷ་རཥ་ཙ་གྱང་

ཚུཐན་ཨིདྷ།

/ཙ་ཀེཕ་ཀེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སང་ཎྫོ་བྷཡ་ཙ་

རང་ཐྫོ།

སྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཐཔྱརཛྷ་ཙ་ཀེཕ་ཀེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
/ཙ་ཅང/

ཙ་གྲང༌།

(མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་།

གི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཙ་རྐྱང་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཀྲོཕ་བྷཐཟ་ཐང་བྷཐཟ་

(ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ཀྲོཕ་བྷཐཟ་གི་ཙ་ཁ་སང་ཕ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

(མིང) (རྫོང) ཙ་གྱང་ཐང་ཟདྲ།

/ཙ་སྒོ་ཅེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཚྭའི་ཕཅུཐ་ཐང་

ལྡདྷ་ནའི་ཞིང་ཥ་ངདྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ)
ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཙ་ངེ་ཎྫོཥདྷ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) བྷགྱོགཥ་ན་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ལཱ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་

ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕུགཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཞིང་ན་ཚུ་གིཥ་ལཱ་ཙ་

དྷང་གཉེཡ་ཙང་ཙ་ཁུག་ཁུ་ཟདུག
/ཙ་ཁོཥ/

/ཙ་རྒེ/

ཙ་སྒོ་ཅདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ ་ལྫོཕ་ཙ་ཁུག་ཁུ་སྦེ་ཕཎང་ཡི།

ཙ་ཟཁོཐ།

ཙ་རྒྱཥ།

(མིང) (རྫོང) ཙ་རིབྷཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཙ་རྒྱཥ་རང་བྷཥ།

ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་ཟཇོདྷ་ཏངཥ་འྫོཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་
/ཙ་ཁུ་ཁུ/ ༢.

/ཙ་ཊེབྷ/

(ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎངབྷ་ཐ་

ཟཕཐ་དེཥ།

/ཙ་ཁུ་ཁུ/ ༡.

ཙ་ཀྲེབྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཙ་ཀྲེབྷ་ཅིག་ཕཎཕ་ཆི་ནུག

ཚུ་ཟཕཟ་གུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་པྫོག་ཕལ་སྟེ་ཐནག་ནི་ཅིག

ཙ་ཁུག་ཁུ།

(མིང) (རྫོང) ཙ་ནི་ཐང་གྱང་ནི་

ལྫོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཤུར་བྷཡ་ཙ་གྲང་

ཚུ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་ཙ་ཡིག (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཅིག་གུ་
/ཙ་ཁ/

/ཙ་གྲང/

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

རྗེཥ་ཟཇུགསྒོ་ཅདྷ་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ། དེ་རཥ་ཐབངཥ་

ཙ་ཁ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་སྡུག་

ཕསྔར་ཐང་ཟགདྷ་ཁུཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་

ཕའི་ཙྫོཡ་སྣང་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཉི་བྷཡ་ཕདུགཥ་ཏེ་
ཙ་རྐྱང༌།

/ཙ་ཇང/

ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཀྲོཕ་

ཙ་ལྕིཕཥ།
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/ཙ་ཅིཕ/ (མིང)

(ཆོཥ) མེ་ཐང་དྲྫོཐ་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་རགན་མི་ཟཚིག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་

ཙ་ཏང་།

ཙ་ཆུ།

ཙ་ཐུག

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ)
/ཙ་ཆུ/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་ཚྭའི་བྲྫོཛྷ་

བྷཏྫོངབྷ་ཅིདྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཙ་ཐུག་ཕཎང་ཡི།

དུཥ་ལཱི་མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཙ་ཆུ་སང་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཨེ་བྷ་ཐང་ཐིང་ངེ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐིང་ངེ་གིཥ་ངེའི་ཁ་ཟདི་ཙ་སྦྱིཡ་སྦྱི་
/ཙ་ཎྫོཟྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) དྲྫོཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཙ་དྲྫོཐ།

/ཙ་ཏེ/ (བ)

(རྫོང) ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།
ཙ་གདུང༌།

/ཙ་སྡུང/ (མིང)

ཙ་ཕརཡ།

/ཙ་རཡ/ (བ)

ཚུགཥ་ནའི་དྷ་ཟུག (ཐཔེ)

བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙ་གཎཐ་དེ་རྐྱཕ་ཐགོན་
/ཙ་ཏང་ཏ/ ༡. (ཐབྱེ)

(རྫོང) མེ་ཐང་ཉི་བྷའི་ཙ་ཕ་

ཐབྷཟ་ཥ་ལཱི་ཉི་བྷའི་ཙ་དྲྫོཐ་ཀྱི་བྷཡ་འང་ཕཞུ་སྟེ་

ཁཡ་ཕཀར་ནི། (ཁ) ཙ་གཎཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ)

ཙ་ཏང་ཏ།

/ཙ་དྲྫོཥ/ (མིང)

དྲྫོཐ། ཉི་བྷའི་ཙ་དྲྫོཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་

ཨིདྷ།

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

ཐང་དྲྫོཐ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) མེའི་ཙ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟཐུང་
ཙ་གཎཐ།

/ཙ་དྲ/ ༡. (ཁྱཐ)

མི་ཟདི་བྱེརཛྷ་ཙ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

(ཁ) ཇ་ཙ་ཎྫོབྷ། ལྫོ་ཙ་ཎྫོབྷ། ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

སྫོཐ་ནུག

ཙ་དྲགཥ།

(རྫོང) ཙ་ཐུག་ཐང་ཟདྲ།

དྲགཥ། མིག་སེཡ་ཙ་དྲགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཎྫོག་ཎྫོ་གྱོདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།
/ཙ་ཎྫོབྷ/ (ཁྱཐ)

/ཙ་ཐུའུ་ཐུ/ (ཐབྱེ)

མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྱེརཛྷ་ཙ་དྲགཥ། ཁ་ཙ་

(ཐཔེ) གདྷབྷ་གཤིཥ་ཕསིར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གོ་ར་ཙ་

ཙ་ཎྫོབྷ།

ཙ་ཐུག་ཐུ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ཟདི་སཕ་ཅིདྷ་ཙ་ཐུག་ཐུ་ཕཎང་ཡི།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྲྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་ཙྫོཡ་ཕ་

ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་སང་ཎྫོ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥན་རཥ་ཁོ་

བུཡ་ཙ་ཆུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་

གཎང་ཐྫོ།

/ཙ་ཐུའུ/ (ཐབྱེ)

བྷཡ་ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་ཙ་རྒྱཥ་རང་ནིའི་ཙྫོཡ་སྣང་ཟབྱུང་

ཆུ་ཙ་ཎྫོབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) བྷགཡ་ཥ་ཙ་ཆུ། ཆུ་

/ཙ་སྦྱི་སྦྱི/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཙ་ཐུག་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་གིཥ་ཙ་ཏང་ཡ་ཕཎང་ཡི།

འྫོཐ་མི་ཐང་དྷཐ་གཞི་ལཱི་པདྷ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་

ཙ་སྦྱིཡ་སྦྱི།

/ཙ་ཏང/

(ཆོཥ) དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་བྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཀར་ནི། (ཁ) ལཱ་ཙ་ཕརཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

(རྫོང) ལཱ་སེབྷཥ་ཁཡ་

ཡང་གིཥ་ཡང་ལཱི་ཙ་ཕརཡ་ཐགོ།

ཕཀར་ཏེ་ཙགཥ་ཁཡ་ཚུཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཙ་སྡེ།

ཡིག་ཙང་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་

/ཙ་སྡེ/ (མིང)

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཙ་ཕཀོཐ་དེ་

འྫོཐ་ནའི་རིབྷ་ན་ཐང་སྡེ་ཙདྷ། (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ནྫོཐ་ཙ་སྡེ།

ག་ཡ་ཙ་ཏང་ཏ་སྦེ་ཟཕཐ་དེཥ།

སྡེ་ཙདྷ་ཙ་སྡེ། གོ་རིབྷ་ཙ་སྡེ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)
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ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་གི་ཏཐ་ཁཡ་ནྫོ་ཏི་ཙ་སྡེ་དྷང་ལཱི་ཕཀོཐ་

ན་གིཥ་དྲྫོཐ། (ཁ) མེའི་ཙ་ཕ། ཉི་བྷའི་ཙ་ཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཙ་དྷཐ།

སྦེ་ཟཕཡཛྷ་ཨིདྷ།

དེ་ཟདུག

/ཙ་ནཱུ/ (མིང)

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་ཉི་དྲྫོཐ་ཀྱི་ཙ་ཕ་ཤུགཥ་

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་དྲྫོཐ་

ཟཕཡ་ཕའི་དྷཐ་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཙ་དྷཐ་ཏྫོཕ་

/ཙ་ཛྷ/ ༢. (བ)

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སདྷ་ཁང་དྷང་ཕསྐྱར་ཐགོ།
ཙ།

ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྲྫོཛྷ་ཚུ་གིཥ་དྲེགཥ་མི་ཚུགཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་

/ཙ/ ༡. (བ)

ནི། (ཐཔེ) ཉིབྷ་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཙ་ཕ་ལཱི་འུ་

བྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཙ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉི་བྷའི་

སྡུགན་བྷཥ།

དྲྫོཐ་ཀྱིཥ་ཙ་ཐྫོ།
/ཙ/ ༢. (བ)

ཙ་ཕྫོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཞཥ་ཀྱི་བྲྫོཛྷ་ཙ་

དྲག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཟུགཥ་བྷ་ཕདེ་

ཙ་སྦྱིཡ།

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་དྷ་ཟུག་གི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཁ) ཙ་

ཙ་མི་ཙ།

/ཙ་ན/ (མིང)

ཙབྷྫོ།

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཙ་བྲིཥ་ཏེ་

ཙ་ཐམྱར།

/ཙ་ཉེ/ (མིང)

(རྫོང) ཐམྱར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་

ཕརྒྱཐ་རཥ་ཙ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཥའི་གདྷཥ་

(རྫོང) ས་རབྷ་ཅིག་

ཅིག (ཁ) ཙ་ཐམྱར་ཕརྒྱཐ་ཚུ་འང་ ༡.བྷདྷཡ་མེཐ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཙ་

༢.ཙ་ཕ། ༣.ཡཕ་ཏུ་ཙ་ཕ། ༤.ངུ་ཟཕྫོཐ་ཅདྷ། ༥.ངེ་

པག་པ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

/ཙ་ཛྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཡང་གི་ཧ་ཞེབྷྫོ་ཐང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ངེ་གི་ཙབྷྫོ་ཨིདྷ།

རྒྱུཐ་ནྫོ་ཏི་ཙ་ན་ཟདི་ནཱ་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

ཙ་ཕ།

/ཙབྷ/ (མིང)

སྲིངབྷྫོ། པྫོ་རྒདྷབྷྫོ་ཐང་ནུ་གཅུང་གི་བུབྷྫོ་ལཱི་སཕ་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཙ་ན། གོ་རིབྷ་ཙ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)
/ཙ་པཟ་པ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) དྲྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཉིབྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ལཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཙཐན་ཙ་མི་ཙ།

འྫོཐ་ནའི་རིབྷ་ན་ཐང་སྡེ་ཙདྷ། (ཁ) སྡེ་ཙདྷ་ཙ་ན།

ཙ་པག་པ།

/ཙ་མི་ཙ/ (ཁྱཐ)

མི་ཙ།བྷཐཟ་ཙ་མི་ཙ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཆེཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཡུ་ཟདི་ཕཀྱག་ཙ་
ཙ་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཙ་སྦྱིཡ་སྦྱི་ཐང་ཟདྲ།

ཙ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཉིབྷ་ཙ་མི་ཙ། མེ་ཙ་

(རྫོང) ཟྫོཐ་ཐང་ཁ་ཐྫོག་ཚུ་བྷཐངཥ་

ཕཥ།

/ཙ་སྦྱི/

(ཐཔེ) ཨེ་བྷའི་བྲྫོཛྷ་ཟདི་ཙ་སྦྱིཡ་སྦེ་ཟདུག

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ག་ཡ་ཙ་སྟེ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་
/ཙ/ ༤. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཡང་གི་ཧ་ཞེབྷྫོ་ཐང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙ་ཕྫོ་གིཥ་ཧ་ཝང་ལཱི་ག་དེ་དྲག་

གིཥ་ཁ་ཙ་སྟེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ།

ཚུགཥ།

/ཙྫོཟྫོ/ (མིང)

སྲིངབྷྫོ། པྫོ་རྒདྷབྷྫོ་ཐང་ནུ་གཅུང་གི་བུ་ལཱི་སཕ་

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཙ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་
/ཙ/ ༣. (བ)

(བྷ) (རྫོང) དྲྫོཐ་ཐང་། དྷཐ་གཞི།

ཟཕྫོཐ་ཆེདྷ་ནྫོ། ༦.ཕསྡུཥ་ཟཇོབྷཥ། ༧.ཐིག་དྷག

(རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེ་ར་ཥྫོགཥ་

༨.འང་ཥྫོཥ། (ཐཔེ) ཙ་ཐམྱར་དྷང་ལཱི་བྷ་སྐྱེཥ་ཕའི་
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ཏཕཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།
ཙ་ཙ།

/ཙ་ཙ/ (མིང)

སྐཕཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་ཙ་རངབྷ་ར་རངབྷ་སྦེ་ཞ་

(རྫོང) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཐང་སྐུ་ཟདྲ་

ཐགོ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱིཕཥ་ཚུ་ནཡ་ཕརྐོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་གུ་

ཙ་ཤུཡ་ཤུ།

ཟཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ)

ཙ་ཟེཡ་ཅདྷ།

/ཙ་ཟེ་ཅེདྷ/ (མིང)

(ཐཔེ)

ཙ་འུཡ་འུ།

/ཙ་འུ་འུ/ (ཁྱཐ)

ཟདི་གིཥ་ང་ཙ་ཤུཡ་ཤུ་ཡ་ཕཎང་ཡི།

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཉིབྷ།

ཐང་ཨེ་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རུག་སྟེ་ཙ་ཕའི་དྷ་ཟུག་

ཟབྱུང་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་ཅི་རག་ནཡ་ཆུ་ཙདྷ་རུག་

(རྫོང) དྲྫོཐ་ཟཕཡ་ཏངཥ་

ནི་དེ་གིཥ་ཐ་ལྫོ་འང་ཙ་ཤུཡ་ཤུ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
ཙ་ཥ།

འུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་

ཙག

རཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ན། (ཐཔེ) ཙ་ཡིག་ཟདི་ཟབྲིཛྷ་ཐ་ལཱ་
ཙ་རི་རི།

/ཙ་རི་རི/ (ཁྱཐ)

རྟགཥ་ (་) ཟདི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡི་

གུའི་ཕཡ་དྷ་ཙག་བྷ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ལྷག་ཐགོ་མི་ཕདེ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་ཡ་ཇ་ཙ་རི་རི་སྦེ་
/ཙ་རིབྷ/ (མིང)

ཕཥ།

ཙག་ཙག

(རྫོང) གཟུགཥ་དྲྫོཐ་

/ཙ་བབྷ་ར་བབྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཙར་བྷ་ཐང་རྩ་ར་

(ཐཔེ) ངེ་གི་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ཙག་ཙག་ཟེཡ་ཕའི་སྐཐ་ཅིག་

ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་ཙ་རིབྷཥ་ཀྱི་སདྷ་ཅིག་ཞུ་
ཙ་རངབྷ་ར་རངབྷ།

/ཙ་ཙ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན་ཕརབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག

ཟཕཡ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་། གློ་ཟཁོག་སྟེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་
ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

(རྫོང) ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕདེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྟགཥ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཁ) ཙག་གི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཙ་རི་རི། ཇ་ཙ་རི་རི་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཙ་རིབྷཥ།

/ཙཟ/ (མིང)

གཅིག་ཁཡ་ཟབྱེར་ཏེ་མི་ཟགྱོ་ཕའི་ཁཡ་ལྷག་ཐགོ་

(རྫོང) ཙ་ཎྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཟཐུང་ཡི།

(རྫོང) ཥ་དྲྫོཐ་འྫོཐ་ཥ་ལཱི་སཕ་

ཅིག་ཡ་སྐྱེ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་

ཁག་ཟདུག

/ཙ་ཥ/ (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་བྷང་ཡཕཥ་

གིཥ་ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཙ་འུཡ་འུ་སྦེ་ཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།
/ཙ་ཡི/ (མིང)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་ཆུ་ཙདྷ་

/ཙ་ཤུ་ཤུ/ ༢. (ཁྱཐ)

ཅིག (ཁ) མེའི་དྲྫོཐ་ཙ་འུཡ་འུ། ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་ཙ་འུཡ་

ཙ་ཡིག

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་མི་

ཕདེ་ཕའི་ཙྫོཡ་སྣང་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་བྫོ་

དེ་ལཱི་སཱ་ཙྪ་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བག་
ཕུག་དྷང་ཙ་ཙ་ལུ་ལ་ཟདུག

/ཙ་ཤུ ་ཤུ/ ༡. (ཁྱཐ)

གོ་ཡི།

ཙགཥ་ཁ་ཚུཐ།

(རྫོང) ཙ་

/ཙ་ཁ་ཚུཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ)

ཎྫོབྷ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་རངབྷ་ཏྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཙགཥ་ཁ་ཚུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ལཱ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཙ་རངབྷ་ར་རངབྷ། ཇ་ཙ་རངབྷ་ར་

ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཙགཥ་ཁ་ཚུཐ་ནཥ།

རངབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནའི་
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ཙགཥ་ཚིགཥ།

/ཙ་ཚིའི/ (མིང)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་

ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་ཁཡ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

རཱི་ཎྫོ་གི་ཚིགཥ་ཆེ་ཆུང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟབྲཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙང་ང་ར་ལུ་ལ་ཕམྫོང་

གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱང་ནི་ཟདི་གིཥ་གཟུགཥ་ཀྱི་ཙགཥ་
ཚིགཥ་ག་ཡ་དྷ་ཐྫོ།
ཙང༌།

/ཙང/ ༡. (མིང)

ནི་ཟདུག

ཙང་ཙང༌།

(རྫོང) སྟག་ཐང་ཐྫོབྷ་ར་

བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ཡྫོརབྷྫོ་ཙང་ཙང་ཟེཡ་རྡུང་དེཥ།

(ཁ) ས་ཙང་། ཐྫོབྷ་ཙང་། སྟག་ཙང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཙངབྷ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ལག་རཥ་པཡ་གྱི་ཙར་བྷ་ཚུ་ག་ཡ་

སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

(རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

ཙངཥ།

ཝག་ར་ཥའི་ཁྱིབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བའི་

/ཙང/ ༡. (མིང)

ཅིག (ཁ) ཡྫོར་བྷྫོའི་ཙངཥ། སིར་སྙདྷ་གྱི་ཙངཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་རང་ནི།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཡྫོར་བྷྫོའི་ཕཡ་དྷ་ཙངཥ་

(ཁ) ཙང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་མི་ག་ཡ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕསབྷཥ་ཕཝག་ནུག
/ཙང/ ༢. (མིང)

/ཙང་ཀོ/

(རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་ཐང་སིར་སྙདྷ་

ནིའི་ཁ་ལ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་ འྫོཐ་མི་

(ཐཔེ) སྟག་གི་ཙང་དྷང་ཡྫོ་ཁྱི་གཅིག་ར་སྫོཐ་ནུག

ཙང་ཀོ།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་རངབྷ་སྦེ་

ཚུ་ཕསབྷཥ་ཕཝག་ནའི་སྐཕཥ་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་

ཙང། པག་ནའི་ཙང་། ཟབུན་ཙང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཙང་ནུག་ག

/ཙངབྷ/ (ཁྱཐ)

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཏི་རཱི་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཙངབྷ་སྦེ་

ཐྫོབྷ་གྱི་ཙང་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཙང/ ༣. (བ)

(རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་རྡུངབྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐབུ་

ཥྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྫོཐ་ཥའི་གདྷཥ་ཅིག

/ཙང/ ༢. (མིང)

/ཙང་ཙང/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) བ་ཐང་བྱི་ཅུང་ཚུ་གི་

(ཆོཥ) གཐདྷ་ཐང་གོ་ར་ཕཡ་དྷ་

ཕཙུགཥ་ནའི་ཕར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཙང་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཁ) བའི་ཙང་ཀོ། བྱི་ཅུང་

/ཙང/ ༣. (མིང)

(ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ)

གི་ཙང་ཀོ། (ཐཔེ) ཤིང་གུ་བའི་ཙང་ཀོ་ཕཅགཥ་ཏེ་

ཙངཥ་ཐིག

ཙང་སྐྱེཥ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཙངཥ་ཐིག་རྐྱཕ་སྟེ་བྲི་ནི་འྫོཐ།

ཟདུག

/ཙང་ཀེ/ (མིང)

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) སྤྱིཡ་ཕཎང་

/ཙང་སྒྲིག/ (ཐབྱེ)

ཙངཥ་ན།

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཀྲིག་

(རྫོང) གཐྫོང་ཕཞི་སྦེ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟགྲིག་སྦེ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག
/ཙང་ང་ར/ (མིང)

/ཙང་ན/ ༡. (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་རྒྱརནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཙངཥ་ན་ཟདི་

ཀྲི་ཙངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་ག་ཡ་ཙང་
ཙང་ང་ར།

(རྫོང) སྦུག་ཕྲང་སྟེ་

ཟཐེདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐིག (ཐཔེ) ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟབྲི་ཕའི་

བ་ཐང་བྱི་ཅུང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཙང་ཟགྲིག

/ཙང་ཐི/ (མིང)

/ཙང་ན/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཙར་ལཱི་

ཙངཥ་སྫོཐ།

1093

(ཆོཥ) གམང་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ)

/ཙང་ཅོཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཚུར་ལབྷཥ་
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ཀྱི་སྫོཐ་ན། (ཐཔེ)
/ཙང་ཅོཥ/ ༢. (མིང)

གིཥ་ཤིང་གི་རིང་ཐུང་གི་ཙཐ་ཟཇར་དེཥ།

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཐགེ་སྫོང་། (ཐཔེ)

ཙངཥ་སྫོཐ་ཐགེ་ཕསྙེདྷ།

/ཙང་ཅོཥ་རྒེ་རྙེདྷ/ (མིང)

ཙཐ་ཐུཕ།

ཙངཥ་བུག

/ཙང་བུ/ (མིང)

བྷཥ།

ཙཐ་ལྡདྷ།

(ཆོཥ) སྤྱི་གཙུག་སྦུག
/ཙང་གའང་རྗབྷ་ཙྫོ/ (མིང)

ཙཐ་དྷཐ།

ཙཐན།

བ་བྷ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་ན། (ཐཔེ)

/ཚེན/ ༢. (མིང)

འང་ལྗིཐ། ལུགཥ་ཉེཥ། དེ་རཥ་ཕཞང་ངདྷ་ར་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཐགོན་སྫོ།

ཙཐ་བྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རིང་

ན་ཅིདྷ་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཟདུག
/ཚེ་བྷ/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) ཙཐན་ཐང་བྷལཥ་

/ཚེ་རྗེ/ (བ)

(ཆོཥ) ཡང་ཡུར་གཥཡ་དུ་རྟྫོགཥ་

ནའི་བྫོ་བྷངོདྷ་སུབྷ་འང་ཐག་ཐང༌།རྗེཥ་ཐནག་འང་

ནའི་དྷཐ་གཞི་གཅིག་ཁ་སྦེ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་
ཙཐ་ཟཇར།

(རྫོང) རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་

ནའི་རིག་གཞུང་ཅིག (ཐཔེ) ཙཐ་བྷ་གི་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་

(ཁ) ཙཐ་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཤིང་དྲ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཅིག (ཐཔེ)

/ཚེ་བྷ/ ༡. (མིང)

ལྔའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཐྫོདྷ་གྱི་ཟཁྲུར་ན་ཙཡ་གཅོཐ་

ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྟགཥ་ཐང་བྷཙབྷཥ་ཕཀར་ནི།

/ཚེ་ལ/ (མིང)

(རྫོང) དྲྫོཐ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་གཟུགཥ་ཁ་

ཉིབྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་གཐྫོང་རཥ་ཙཐན་

ལཱི་ཙཐ་གཞི་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གོ་ཕཙེབྷ་

ཙཐ་བྷལཥ།

(རྫོང) དྲྫོཐ་ཤུ གཥ། (ཐཔེ)

རཥ་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཐིགཥ་ན་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཕའི་བྷཙབྷཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་

ལཱི་ཙཐ་ཕཀར་ཐྫོ།

/ཚེན/ ༡. (མིང)

གདྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་ཙཐན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) རིང་ཐུང་ཐང་སྫོབྷ་ཆུང་།

/ཚེ་ཀེ/ (བ)

(རྫོང) དྲྫོཐ་ཤུ གཥ་ཐང་

ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ།

གླང་གི་རྫོ་ལཱི་གསེཡ་ལ་གུ་ཕེཕཥ་ནའི་གོང་ཥ་ཏཱ་ལི་

ཙཐ་ཕཀར།

/ཚེ་ནཱུ/ (མིང)

ཙཐན་གིཥ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཙཐ་དྷཐ་ཏྫོཕ་

ཡུར་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ཏེ་ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་གཉིཥ་ནའི་མེ་

/ཚེ/ (མིང)

(རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཐང་

རཥ་ཙཐ་ལྡདྷ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཟཏྫོཕ་བྷ་ཚུགཥ།

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་ཆུ་པག་རྫོ་ལཱི་བྷྫོདྷ་

ཙཐ།

/ཚེ་ལྡེདྷ/ (ཁྱཐ)

ལྡདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་དེའི་སྐོཡ་

(ཐཔེ)

ཙངཥ་ཐབངཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ།

(རྫོང) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་ལྡདྷབྷ་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཙཐ་ཐུཕ་ཅིག་ཨིདྷ་

(ཆོཥ)

བྷ་ཤི་ཕཡ་དུ་མི་ཙངཥ་སྫོཐ་ན་སྤང་ནིའི་ཏཕཥ་ཀྱི་
སྫོབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ)

/ཚེ་ཐུཕ/ (ཁྱཐ)

ཐག (ཐཔེ)

/ཚེ་བྷ/ ༣. (མིང)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རིང་

ཙཐ་མེཐ།

ཐུང་ཐང་སྫོབྷ་ཆུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཕརྩི་ནི།

(ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་ཨིདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཚེ་མེ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་ཕ་

ཅིག (ཐཔེ) རཥ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་སྡུག་

(ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཙཐ་ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་
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ཕསྔར་ཙཐ་མེཐ་མྱྫོང་ཐགོ།
ཙཐ་མེཐ་ཕཞི།

/ཚེ་མེ་ཕཞི/ (མིང)

ཤུགཥ་སྦེ་ལཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཙཐན་ཟཚིག་ཐྫོ།

(རྫོང) ཐེག་ན་ཆེདྷ་

ཙཐན་ཟཚིགཥ།

ནྫོ་ཚུ་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཙཐ་མེཐ་ནའི་བབྷཥ་

ཟདི་ཙཐན་ཟཚིགཥ་ཏེ་གཐྫོང་ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་འཡ་

ཕཞི་ཚུ་འང་ ༡.བབྷཥ་ན་ཙཐ་མེཐ།༢.སྙིང་རྗེ་ཙཐ་

ཥྫོ་ནུག

མེཐ། ༣.ཐགཟ་ཕ་ཙཐ་མེཐ། ༤.ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཙཐ་

ཙདྷ།

མེཐ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ལཱིགཥ་ལཱི་ཙཐ་མེཐ་ཕཞི་ཤེཥ་
ཙཐ་གཞི།

/ཙ་གཞི/ (མིང)

ཙདྷ་ཁག

/ཚེ་ཤིང/ (མིང)

(རྫོང) ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་

/ཚེན་ཙ/ (བ)

ཙདྷ་ན།

ཙདྷ་རིག

(རྫོང) སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

/ཚེདྷ་རི/ (མིང)

(རྫོང) དེང་ཥང་ཟཕྲུར་རིག་

དེ་ཤེཥ་ནའི་རིག་ན་ཐང་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཐང་
ཟལར་ཏེ་ཙདྷ་རིག་གི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟདི་ངེཥ་ནཡ་དུ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲྫོཐ་

སང་ཐགོ།
ཙཕ།

/ཐྫོ/ཡི/ནུག (ཐཔེ) དྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་སྐཕཥ་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་
/ཚེན་ཚི/ (བ)

/ཚེདྷ་ན/ (མིང)

གིཥ་ཏྫོག་རཥ་ཕརྟགཥ་ཤིང་བྷཐིར་ཕྱིདྷ་སྦེ༌ཐཔྱཐ་

ཤུགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཙ་ནི། (ཁ) ཙཐན་ཙ་ནི་

ཙཐན་ཟཚིག

(རྫོང) ཙདྷ་སྐོཡ་ཐང་

ཕྲུག་ཚུ་ཙདྷ་ན་དྷང་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

(རྫོང) རིང་ཐུང་ཐང་སྫོབྷ་

ཥ་ལཱི་ཙཐན་ཙ་ནི་འྫོཐ།

/ཚེདྷ་ཁོཡ/ (མིང)

ཨིདྷ།

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཙཐ་ཤིང་ཅིག་
ཙཐན་ཙ།

(རྫོང) སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཧབྷ་ཕུཡན་སྒྲོར་བྷའི་ཙདྷ་ཟཁོཡ་

ཆུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཇར་ནིའི་ཤིང་ཐང་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ)
ཟཕག་ནི་ཟདུག

/ཚེདྷ་ཁ/ (མིང)

ཙདྷ་ཟཁོཡ།

ཕཝག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་སྐྱེཐ་ཚུ་ཙཐ་ཕཟུང་སྦེ་
ཙཐ་ཤིང༌།

(རྫོང) སྤུདྷ་ཆ་ཐང་གཉེདྷ་

ཐབྷག་མི་ཙདྷ་ཁག་གསུབྷ་དེ་ཅིག་ཏང་དྷང་ཟདུག

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཀཛྷ་ག་ཡ་རིང་ཐུང་ཙཐ་གཞི་

ཕཝག་སྟེ་ཟདུག

/ཚེདྷ་ཀོ/ (མིང)

སྐོཡ་ཨིདྷ།

རིང་ཐུང་གི་ཙཐ་གཞི། སྫོབྷ་ཆུང་གི་ཙཐ་གཞི་ཟེཡ་

/ཚེ་ཕཟུང/ (མིང)

(ཆོཥ) ཁག་ཐང་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ)

ཉེཛྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ག་ཡ་ཧན་རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་ཙདྷ་

ཆུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཙབྷཥ་ཕཞྫོ་ནིའི་གཞི། (ཁ)

ཙཐ་ཕཟུང་།

/ཚེདྷ/ (མིང)

ཙདྷ་སྐོཡ།

(རྫོང) རིང་ཐུང་ཐང་སྫོབྷ་

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་ཐགོ་ནཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཙཐན་

ཙ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙཐན་ཟཚིགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

སེབྷཥ་ཚུ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་རིབྷ་ན་ཕཞི། (ཁ) ཙཐ་མེཐ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

/ཚེན་ཚི/ (བ)

/ཙཕ/ (མིང)

(རྫོང) ངོ་བྷ༌ག་ཨིདྷ་མི་ཟདི་

གི༌ཁྱཐ་ཆོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི༌ལཱི༌ཐྫོཐ་ཁ༌ཐང༌ཙཕ་
བྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་ན༌གི༌ཙཕ་

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཙཐན་ཙ་

བུ༌གིཥ༌ལྕོགཥ་ནི་བྷཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙཐན་ཟཚིག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིབྷ་

ཙཕ་བྷ།
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/ཙཕ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཙཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
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ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཁོ་གིཥ་

ཙབྷ་ཙྫོབྷ།

ཙཕ་ཚུཕ།

ཅིག་གཉིཐ་ཙབྷ་ཙྫོབྷ་སྦེ་ར་ཡ་བྷ་སྟེཡ།

ཟཕཐ་ཡི།

ཀྱི་ཟབྲི་སྫོར་གཝདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷྫོ་སེབྷཥ་ཙཕ་
ཚུཕ་གཎང་ཐྫོ།
ཙ་ཕྫོ་ཅུང།

ཙབྷྫོ་ཅུང༌།

པབྷ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་དེཥ།

བུབྷྫོ་གི་བུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་དི་བུ་

ཙཡ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་ལཱི་ཙ་ཕྫོ་ཅུང་
ལུ་ལ་ཟདུག
ཙ་ཕྫོ་ཙ་ཕྱི།

/ཙྫོཟྫོ་ཙཕ་བྱི/

(མིང) (རྫོང) ཙ་ཕྫོ་ཐང་

/ཙཟ/ ༢. (ཐབྱེ)

ཅི།

(མིང) (རྫོང) ཙ་ཕྫོ་ཐང་ཙབྷྫོ་

/ཙཟ/ ༣. (བ)

ཙཡ་གཅཐ།

(རྫོང) ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་

/ཙབྷ་ཚུབྷ/ ༡. (མིང)

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ལཱིང་ན་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ཐགྲ་ཐང་
ཕགེགཥ་ཚུ་ཙཡ་གཅཐ་ཐགོ།

(རྫོང) ཙབྷ་ཙྫོབྷ་ཐང་

ཙཡ་ཕཅཐ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཐང་ཕྱི་རཱི་ང་གཉིཐ་ཙབྷ་ཚུབྷ་ཅིག་ཕ་
རྫོག་བྷ་ཚུགཥ།

/ཙབྷ་ཚུབྷ/ ༢. (ཁྱཐ)

(བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཟགྲདྷ་

ཕྫོགཥ་ཟདི་པབྷ་གཎང་ནི། (ཁ) ཙཡ་གཅཐ་

ཙཕཥ་ཆེདྷ་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སདྷ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་ག་དེ་
ཙབྷ་ཚུབྷ།

/ཙཟ་ཅེ/ (བ)

ཕསྡུཡ་ཐང་ཐབྷག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་བང་ཕཐ་ཀྱི་

ཐྫོདྷ། (ཁ) དྷཐ་ཙཕཥ་ཆེདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷཐ་
དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྫོགཥ་ནི།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ག་ཡ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཙཡ་ནུག

གིཥ་ལཱ་གའྫོག་ཡཕ་རཱིཕ་ཕཎང་སྟེ་ཟཕཐ་དེཥ།
/ཙཕ་ཆེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཐང་རདྷ་ཐེངཥ།

(ཐཔེ) ང་གིཥ་རྒྱ་གཡ་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཙཡ་གཉིཥ་ལྷྫོཐ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙ་ཕྫོ་ཙབྷྫོ་ཚུ་
ཙཕཥ་ཆེདྷ།

(རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་སྐྱེ་ཕའི་ས་

ཚུ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

ཙ་ཕྱི་བྷང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།
/ཙྫོཟྫོ་ཙབྷྫོ/

/ཙཟ/ ༡. (མིང)

ཐང་ཧིག་བྷ། (ཐཔེ) ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་སྫོཐ་

ཙབྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཙ་ཕྫོ་
ཙ་ཕྫོ་ཙབྷྫོ།

(རྫོང) ཡང་གི་བུ་གཞི་གི་

/ཙབྷ་ཅུ/ (མིང)

བུབྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙབྷྫོ་ཅུང་ཟདི་གིཥ་

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་བུ་ཐང་

/ཙྫོཟྫོ་ཅུ/

(ཆོཥ) གཉིཐ་ལུགཥ་

ལྫོབྷ་སྦེ་རྫོག་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དེ་ཚེ་ཝག་

. (མིང) (རྫོང) ཟཙཕ་ཟཚུཕ་

/ཙཕ་ཚུཕ/

/ཙབྷ་ཙྫོབྷ/ (ཐབྱེ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཙཡ་གཅཐ་

/ཙཟ་ཅེ/ (བ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་ཁོ་གིཥ་ཙཡ་
ཕཅཐ་ཐ་ནུག

(རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཙཡ་ཏག

ཟཕཐ་ཕཙུབྷ་ནི་ཐང་ཕརྒྱང་ནི་ཅིག

/ཙཟ་ཏ/ (མིང)

(རྫོང) ཙཡ་ཟཁར་ཏེ་ཕཞྫོ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཏགན། (ཐཔེ) ཙཡ་ཏག་ཚུ་ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་མིག་ཎྫོ་ཙབྷ་ཚུབྷ་

ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཟདུག

ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

ཙཡ་ཞབྷ།
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/ཙཟ་ཞབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཙཡ་གྱི་ཏགན་
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སྤྲིངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཞབྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་

གལགབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་ལཱི་ཟདི་ཟབྲུག་

ཟཕཐ་ནུག

ཙར་ལཱི་ཁུ་ཕ།

གམང་ཆུ་ཁ་རཥ་པཡ་ཙཡ་ཞབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་
ཙཡ་ཕཞྫོ།

/ཙཟ་ཕཞྫོ/ (མིང)

གི་ཐངུར་ཏྫོག་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

(རྫོང) ས་ཐང་ཙཡ་རག་

(ཐཔེ) ཐབྷ་སྦྱིཥ་དྷང་ལཱི་ཙར་ལཱི་ཁུ་ཕ་ལྟེབྷ་ལྟེབྷ་

ཚུ་ཙཡ་ཕཞྫོ་གི་ལཱ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟདུག
/ཙཟ་ལུ་ལ/ (ཐབྱེ)

བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) རདྷ་ཐེངཥ་ཐང་

ཙར་ཤིང༌།

གྱངཥ་ཁ་བྷངབྷ། (ཐཔེ) གདྷཥ་བྷཇར་ཕཡ་ཙཡ་ལུ་
ལ་ལྷྫོཐ་ཅི།
ཙཡ་ལཱ།

/ཙཟ་ར/ (མིང)

ཙར།

/ཚེའེ/ (མིང)

(རྫོང) ཙཡ་ཕཞྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཚིག

ནུག

/ཚི/ ༢. (མིང)

སཕ་དེཥ།

/ཚི/ ༣. (བ)

ཟགྲུཥ་གྲགཥ་ན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་

ཙ་ནི། (ཐཔེ)

གྲུཕ་བྷཏའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཚིག་རྐང༌།

(རྫོང) ཞིང་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཞ་

(རྫོང) རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཚིག་རྐང་རུ་ལཱི་ཚིག་ཟབྲུ་གསུབྷ་

(ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་ཐང་ཐྫོབྷ་ལུ་ལ་

/ཚེ་ལཱི/ (མིང)

/ཚི་ཀང/ (མིང)

ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་རྐང་ན་རུ་རུ་ལཱི་སཕ་

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཁྱབྷཥ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་ཅིག

ཙར་ལཱི།

(ཟཐཥ) (ཆོཥ) མེ་ཐང་དྲྫོཐ་ཤུགཥ་ཀྱི་

སྐཕཥ་ལྫོ་རྫོ་ཀ་གཅིག་ལཱི་ཚིག་གི་རྐང་ན་ཕཞི་སྦེ་

སྫོཐ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཤིང་ཚུ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རི་

འྫོཐ།

(རྫོང) སཕ་ནའི་གཎབྷ་ཐང་ཐྫོདྷ་ཐག

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་ཁ་དྷང་རཥ་ཚིག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

(ཆོཥ)

འང་སྫོཕ་བ་བྷ་ཝང་ འང་དྷ་གཡུ་བྲག་ན་ཕརྩྫོདྷ་

/ཚེ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཐང་

(ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་གུ་རྫོང་ཁའི་ཚིག་ལུ་ལ་བྲིཥ་ཕཝག་

དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ནའི་དྷང་དྭགཥ་ནྫོ་ལྷ་རྗེའི་

ཙར་བྷ།

/ཚིའི/ ༡. (མིང)

ཐབངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སཡ་ཏེ་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

ཙར་དྷང་ལཱི་ཤིང་ཕཎྫོག་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།
/ཚེ་ན་ཀ་རྒུཥ/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ཏྫོག་ཙར་ལཱི་

ཙར་ཤིང་ལུ་ལ་ཟདུག

(རྫོང) ཙར་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཙར་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

/ཚེ ་ཤིང/ (མིང)

གི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཕཥབྷ་རྩེ་ཐང་རྩི་ཡང་རཥ་པཡ་

(ཐཔེ) གཡུཥ་སྒོ་ཁག་རཥ་པཡ་ཙཡ་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཞ་

མི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་

ཙར་ལཱི་གི་ཕཙིཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཁུ་ཕ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) མི་
ཙཡ་ལུ་ལ།

/ཚེ་ལཱི་ཁུ་ཛྷ/ (མིང)

རཥ་སུབྷ་ཅུ་ཥྫོ་གཉིཥ་ཚུདྷ་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཚིག་རྐང་རུ་གི་བྷཏཟ་བྷཡ་ལཐ་གཉིཥ་རུ་རྐྱཕ་ཐགོ།

(རྫོང) ཥ་ཙ་ཥཡ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་

ཚིག་སྐྱོདྷ།

ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ནགཥ་ཀོ་ཕཤུཕ་ཐ་དྷང་རཥ་

/ཚི་ཀོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་

ཚིག་ཐང་ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་
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གུ་ཚུ་ལཱི་བྷ་ལུགཥན་ཐང་བྷ་ཕཏུཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཚིག་ཟཆར།

སྐྱོདྷ་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཟདུག

ཚིག་ཐེངཥ་གཅིག

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་དེཕ་ཟདི་དྷང་ཚིག་

ཚིག་ཁ་སྐོང༌།

/ཚི་ཁ་ཀོང/ (མིང)

(རྫོང) ཚིག་ཟཐེཕ་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

(ཆོཥ) ཁབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཚི་གྲོ/ (མིང)

ཚིག་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་གཥར་

ཚིག་ལྡཕ་ལྡིཕ།

སཕ་ནི་ཟདུག

མིང་བྷཏཟ་ཐང་ཚིག་གྲོགཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ཤེཥ་

ཚིག་ཕྲཐ།

/ཚི་ཋེ/ (མིང)

(རྫོང) ཚིག་ཧེ་བྷབྷ༌ཐང་

ཤུར་བྷབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐན་ཕཞྫོ་

(རྫོང) རྩ་ཕའི་ཚིག་རུ་རུ་

ནིའི་ཚིག (ཐཔེ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཚིག་ཕྲཐ་

ཕཞིདྷ་དུ་ ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་དེའི་

ཀྱི་རྣབྷ་གཝག་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ།

ཚིག་ཟགྲེར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག
/ཚི་རྒེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཁ་སཕ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཚིག་ལྡཕ་ལྡིཕ་ཕཎང་སྟེ་

ཕཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཚིག་རྒྱདྷ།

/ཚི་ལྡཕ་ལྡིཕ/ (མིང)

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཚིག་གི་སྒྲ་བྷ་ཐག་ནཡ་སཕ་ཏངཥ་

གྲོགཥ་སྦེ་ ཅི་ཡི་ནུག་ཐྫོ་དེཥ་ནི་ཟྫོང་གེ་ནཥ་བྷཥ་

/ཚི་སྒྲེ/ (མིང)

(མིང) (རྫོང) ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་

ཚིག་ཐྫོདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཕྱེ་ཐགོ།

ཁཡ་སཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཚིག (ཁ) བ་ཚིག་ལཱི་ཚིག་

ཚིག་ཟགྲེར།

/ཚི་ཐྫོཥདྷ/

ཐག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མིང་ཚིག་ཐང་གཅིག་

ཐགོ།

(རྫོང) ཚིག་ཐང་

ཚིག་ཐེངཥ་གཅིག་གིཥ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཁཡ་པྫོག་

ཤིང་ཟབྲཥ་དྷང་རཥ་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)
ཚིག་གྲོགཥ།

/ཚི་ཐེང་ཅི/ (མིང)

གཎབྷ་རདྷ་ཐེངཥ་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་

གུ་ཚིག་ཁ་སྐོང་ཕཀར་ཐགོན་མིདྷ་ཟདུག
/ཚི་གུ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་

ནའི་ཚིག་ཐང་ཁུངཥ་མེཐ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ)

ཐང་ཧེང་སྐར། (ཐཔེ) ཐ་ཅི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཟདི་
ཚིག་གུ།

/ཚི་ཆེར/ (མིང)

ཚིག་ཟཕྲྫོ།

(རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་གཥར་

/ཚི་ཋོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

མེ་གིཥ་ཟཚིག་ནའི་ཕསྒང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཔེ་ཐང་སྦྲགཥ་

ཟདི་མེ་གིཥ་ཟཚིག་ཟཕྲྫོ་སྦེ་ཡ་ཟདུག

ཏེ་བྲི་ནི་ཐང་ཐང་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ནའི་

/ཚི་ཋོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཟབྲི་

སྐཕཥ་ཚིག་རྒྱདྷ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་སཕ་ན་ཅིདྷ་བྷཚྫོཥ་

ཟཕྲྫོ་སྦེ་ལཱིཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟདི་བྷཇུག་བྷ་

ཚིག་ངདྷ།

ཚིག་ཟབྲུ།

ཎྫོག་ཎྫོ་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

/ཚི་ངེདྷ/ (མིང)

ཕསྡུ་ཕཡ་ཚིག་ཟཕྲྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) གཝདྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་

པྫོག་ནི་ཐང་ཕསྐྱར་ཥཡ་ཕསྐྱར་ནིའི་བྫོ་ཐང་ཚིག

/ཚི་སྦྲུ/ (མིང)

(རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཐང་

ཐབངཥ་ཚུ་སཡ་ཏེ་གྲུཕ་ནའི་ཚིག་གཅིག (ཐཔེ) ཡི་

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ལཱི་ཚིག་ངདྷ་བྷ་སཕ།

གུ་གྱར་ཐེངཥ་གཅིག་དྷང་ཚིག་ཟབྲུ་ཕཅུ་ཏབྷ་དེ་
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ཚིག་ཟབྲེར།

/ཚི་སྦྲེ/ (མིང)

རཥ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཐང་ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་ཚིག་ཚུ་

(རྫོང) ཡི་གུའི་ཚིག་ཧེ་བྷ་

ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཚིག་གཥར་ཎྫོག་

ཐང་ཤུར་བྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཟབྲེར་ཕ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་སྦེ་སཕ་ན་ཅིདྷ་གོ་ཕར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྫོཐ་

ཐཔེ་ཆ་ཟདི་དྷང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་ཐང་གོང་ཟྫོག་གི་ཚིག་

ཚུགཥ།

ཟབྲེར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མིདྷ་ཟདུག
ཚིག་རྩུཕ།

ཚིག་ལྷུག

(རྫོང) གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་

/ཚི་ཙུཕ/ (མིང)

ཡ་ཚིག་ལྷུག་སྦེ་བྲིཥ་ནུག

ཡྫོགཥ་ལཱི་ཚིག་རྩུཕ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཚི་ཙྫོ/ (མིང)

ཚིག་བྷཚྫོཐ།

ཚིགཥ་ཐཀྲུག

(ཆོཥ) ཚིག་གི་སྡེ་ཙདྷ།

(ཐཔེ)

/ཚིག་རྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) མིང་ཚིག་

ཐཀྲུག་ཐྫོ།

ཚིགཥ་ཐཀྲུགཥ།

(རྫོང) བྲི་ནི་ཐང་སཕ་ནིའི་

ཐཀྲུགཥ་ཡི།

ཚིགཥ་ཕཅཐ།

ཏངཥ། (ཁ) བྫོ་གི་ཚིག་གཞི། ཡི་གུའི་ཚིག་གཞི་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) མེ་གིཥ་ཟཚིགཥ་བྷ་

ཚིགཥ་ཎྫོ།

ཙཡ་ཕཡ་ལྷག་བྷ་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ག་ཏེ་འང་
(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (བ) གཎབྷ་

ཚིགཥ་ཎྫོ་གུ་རྨ་ སྫོབྷ་ཅིག་ཕཎྫོདྷ་ནུག
ཚིབྷ།

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) གཎབྷ་ཕདེདྷ་ན་ཡང་ལཱི་མེཐ་ནི་དེ་
/ཚི་སེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་རཱི་ཎྫོ་

རག་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྐང་བྷའི་

ཕདེདྷ་ན་གཝདྷ་ལཱི་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཚིག་ལྫོཡ་

ཚིག་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཚི་ཎྫོ/ (མིང)

ཚུ་བྷཐུཐ་ནའི་བྷཙབྷཥ། (ཁ) རྐང་བྷའི་ཚིགཥ་ཎྫོ།

ཕགཥ་སྙིགཥ་ཀྱི་ཚིག་ཡྫོ་ཟདུག

གིཥ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཚིག་ལྫོཡ་ཐྫོ།

(རྫོང) གྱར་ཐེངཥ་རུ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩྫོབྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཚིགཥ་ཕཅཐ་སྦེ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

/ཚི་ལྫོ/ (མིང)

/ཚི་ཅེ/ (མིང)

རུ་དྷང་ཚིག་ཟབྲུ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཞི་ཕཞི་སྦེ་ཟབྲི་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) མི་སྡེ་དྷང་ལཱི་བྫོ་གི་ཚིག་གཞི་

ཚིག་ལྫོཡ།

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁ་མ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཡི་ཟེཡ་རགན་ཚིགཥ་

ཚིག་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏངཥ་ཐང་ཕཀོཐ་

/ཚི་ཡྫོ/ (མིང)

/ཚི་ཊུ/ (བ)

ཚིགཥ་ཐཀྲུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཚིགཥ་ཐཀྲུགཥ་

ལཱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་རག་ལུདྷ་གྱི་སྫོང་ཕརཡ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ཚིག་ཡྫོ།

(ཐ/བྷ) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཐཀྲུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ངེའི་རྐང་བྷའི་ཚིགཥ་

གཝག་སྟྫོདྷ་མིའི་ཐཔེ་དེཕ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་
/ཚི་གཞི/ (མིང)

/ཚི་ཊུ/ (བ)

ཁའི་རཱི་ཎྫོ་གི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཚུ་ཆག་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཚིགཥ་

འྫོངཥ་རྫོགཥ་ཀྱི་གོ་ཐྫོདྷ་ཐང་རག་ལུདྷ་གྱི་རྣབྷ་

ཚིག་གཞི།

(རྫོང) ཚིག་རྐང་སྦེ་མེདྷ་

ནཡ་རྗོཐ་ཚིག་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ག་

ཁཡ་པྫོག་ནའི་ཚིག་ས་ཀྲག་ཐང་བྷ་སདྷབྷ། (ཐཔེ)
ཚིག་ཙྫོགཥ།

/ཚི་ལྷུ/ (མིང)

/ཚིབྷ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) རུ་ཕ་ཐང་ཟཐྫོཐ་

ན་ཚུ་ཐ་རཱིང་ཀྲིག་ཀྲི་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཡིཐ་ཚིབྷ་ནི/ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ལཱི་ཁོང་འང་ཡིཐ་

(རྫོང) ཁ་

1099

1100
ཚིབྷ་ཐྫོ།
ཚིབྷཥ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ། ཤིང་ཚུ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཚིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཚིབྷ/

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྤང་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(ཁ) ཚིབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་གི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་

ཚུགཥ།

ཚིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(ཁ) ཚུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ང་གིཥ་ཟགོ་

པབྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཡིཐ་ཚིབྷཥ་ཥྫོ་ནུག
/ཚིབྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) རུ་ཕ་ཐང་

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཚུགཥ་ནི་བྷཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ཡིཐ་ཚིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་
ཚིའུ།

ཚུགཥ་བྷ།
ཚུགཥབྷ།

(རྫོང) གོ་ར་ཚུ་ཨོ་ཀྲོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཚུགཥ་ཡིག

(རྫོང) གཟུགཥ་

/ཚུ་ཡི/ (མིང)

ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཐང་རགན་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱ་བྷཙྫོའི་

/ཚིའུ་ཡ་སྡུ/ ༢. (མིང)

ཚུགཥ་ཡིག་ཟདི་ལྷག་གོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།
ཚུགཥན།

(རྫོང) གཟུགཥ་དྷང་གི་དྷང་

ཐགོ།

(རྫོང) ཁའི་དྷང་རཥ་ཆུའི་

ཚུཐ།

ཐིགཥ་ན་ཕཟུབྷ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ཚུཥ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་ནི་

ཐང་གྲ་སྒྲིག་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཚུཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཐ་

ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལའི་ཚིར་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་

རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷགྱོགཥ་ན་ཚུཐ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།
/ཚུ/ (ཙཕ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གྲཥ་ཁཡ་

གཉིཥ་ཆ་ཡ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཚུཐ་ཐྫོ།

(རྫོང) ལ་གི་ཕཡ་དྷ་བྷཡ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོ་ཎྫོ་

ཚུ།

/ཚུཥ/ ༡. (བ)

ཟཛུར་ནི། (ཁ) ཚུཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཥང་པྫོཐ་ཧ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཚིར་བྷ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཀོ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཚི་ལཱི/ (མིང)

(རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཚུ་

ཀྱིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཚུགཥན་སྦེ་ཡ་ཟཕཐ་

སྡུག་ཟདི་རྩང་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཚིར་ལཱི།

/ཚུཕ/ (ཐབྱེ)

ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཁྲོར་གྱོཐན་གི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) གྱོཐན་གི་ཚིའུ་ཡ་
/ཚི་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཡིག་ཕཞྫོ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་

མེདྷ་ནཡ་ཕཞྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་ལཱི་ཚིའུ་
ཡ་སྡུག་ལུ་ལ་ཟདུག

(རྫོང) ཐབུ་ཅདྷ་ཡི་གུ།

ཟདུག

འྫོར་ལི་ཅིག་ཚིའུ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག
/ཚིའུ་ཡ་སྡུ/ ༡. (མིང)

/ཚུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཚུགཥབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་བྷང་ལ ྫོཥ་ཡ་ཚུགཥབྷ་དྷང་

ཐང་ཕཙེབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཚིར་བྷ།

/ཚུག་བྷ/ (མིང)

(ཐཔེ)

/ཚིའུ/ (མིང)

ཚིའུ་ཡ་སྡུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་

ཕཅཟ་ནི་ཚུ་ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐགཎང་ནི།

ཟཐྫོཐ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་ལཡ་དུ་ཟགྲུཕ་ནི་
ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ།

/ཚུའུ/ (བ)

ཚུཐན།

(རྫོང) ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ཚུ།

/ཚུཥན/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) གྲཥ་ཁཡ་ཟཛུར་ནི་

ཐང་གྲ་སྒྲིག་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུཐན་ཐ་
1100

1101
ལཱི་ཞ་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།
ཚུདྷ།

/ཚུཥདྷ/ (མིང)

/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་སྤ་ཡྫོ་རཥ་ཚུཡ་རྫོག་སྟེ་

(རྫོང) ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟྫོང་དེཥ།

ཐགེ་ཟདུ་རཥ་ཐིབྷ་ཕུག་ཚུདྷ་ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ག་དེབྷ་
ཅིག་འྫོཐ།
ཚུདྷ་ཆཐ།

/ཚུཥདྷ་ཆེ/ (མིང)

ཚུདྷ་ཙྫོཐ།

ཚུཡ་རྫོགཥ།

ཙདྷ་དྷང་གི་མི་ཚུ་ག་ཡ་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།

(རྫོང) དེ་ཅིག་གི་དྷང་

ཚུཡ་ལྫོག

ཟཁོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ལྔ་རཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་
/ཚུབྷ/

ཚུར།

(མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་ཥྫོགཥ་དུཥ་ཡུདྷ་

ཚུར་ལབྷཥ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་ཥ་གོ་ཡང་གི་

ལབྷཥ་ལཱི་ཉེཥ་སྫོཐ་སྫོབྷ་ནའི་ཚུར་ལབྷཥ་ཐང་།

ཐགེ་ཕ་ཆོཥ་སྡུཐ་ཀྱི་ཚུར་ལབྷཥ།སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐྫོདྷ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཡང་གི་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟྫོང་ནི་ཐང་གཞིཕ་ནི། (ཁ) ཚུཡ་

བྱེཐ་ཀྱི་ཚུར་ལབྷཥ་ཕཅཥ་གསུབྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཚུར་

ཕཅཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཆ་ཁྱཕ་ག་ཡ་ཚུཡ་
/ཚུའུ་ཅ/ ༢. (མིང)

ལབྷཥ་ཀྱི་པ་ཡྫོར་ཏུ་ཕྱིདྷ་ན་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོ།
ཚུར་བྷཐུདྷ།

(རྫོང) ཏག་ཉེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

/ཚུའུ་རི/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་གི་ཁ་ཐུག་ཐང་

བྷཐུདྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རཥ་ཚུཡ་རི་ཟདི་སྫོབྷ་བྷཥ།
/ཚུའུ་རྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཚུར་

ཏག་ཉེ་ཕའི་ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རི། (ཐཔེ) པཡ་རི་
ཚུཡ་རྫོག

/ཚུཥ་ཐུཥདྷ/ (ཐབྱེ)

ཕཅཟ་ཏངཥ་ཚུ་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་ནི་

ངེ་གི་སྤུདྷ་ཆ་ཚུཡ་ཕཅཡ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།
ཚུཡ་རི།

(རྫོང) ཚུར་ཐང་

པཡ་ཕྱིདྷ་དྲུག་གི་དྷང་རཥ་གཉིཥ་ན། (ཁ) ཚུར་

ཚུཡ་ལྫོག

ཕཅཡ་ཤིག

/ཚུཥ་ལབྷ/ (མིང)

བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གདྷཥ་ཐགོ་ནའི་ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་རབྷ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ཨིདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) པཡ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་
/ཚུ་ཅཟ/ ༡. (བ)

(རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་ཕཅཟ་

ལྫོབྷ་སྦེ་ཤེཥ་ཐགོ།

མིག་ཎྫོ་ཚུབྷ་ཕཎང་སྟེ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཚུཡ་ཕཅཡ།

/ཚུཥ/ (མིང)

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཕའི་ཞ་ཚུར་ཚུ་ལུགཥ་

(ཐཔེ) དུ་ན་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཟདི་

/ཚུའུ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་ཟཕྫོ་

ཏངཥ། (ཁ) ཞ་ཚུར། ཟཕཐ་ཚུར། ཕཝག་ཚུར་

ཐུང་ཀུ་སྦེ་ཕཙུབྷ་ནི་ཐང་ཕརྒྱང་ནིའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག

ཚུཡ།

/ཚུའུ་ལྫོ/ (མིང)

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ག་ཡ་ཚུཡ་ལྫོག

ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ག་ཡ་ཟྫོང་ནུག
ཚུབྷ།

(རྫོང) ཡང་གི་ཁ་ཐུག་

ཐང་ཏག་ཉེ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཚུཡ་རྫོགཥ་ཀྱི་གཡུཥ་

(ཆོཥ) ཚུདྷ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

/ཚུཥདྷ་ཙྫོཥ/ (མིང)

/ཚུའུ་རྫོ/ (མིང)

ཚུར་ལྡདྷ།

/ཚུཥ་ལྡེདྷ/ (ཐབྱེ)

ཚུར་མིདྷ།

/ཚུཥ་མིདྷ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཚུར་བྷཐུདྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཡ་ཚུར་ལྡདྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

པཡ་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་ཚུཡ་རྫོག་ནི། (ཁ) ཚུཡ་རྫོག་ནི་

(རྫོང) རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་

བྷ་ཕསྟུདྷ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་
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ཚུར་མིདྷ་གྱི་སྫོཐ་ན་བྷ་སྟྫོདྷ།
ཚུར་མབྷ།

/ཚུཥ་མབྷ/ (ཁྱཐ)

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེ་ཟགུགཥ་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཚེ་རིངབྷྫོ་ཟགྱོ་

(རྫོང) རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་

ཟྫོང་།

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་དུབྷ་གྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུར་

ཚེ་སྒྲུཕ།

མབྷ་ཅིག་འང་མེཐ་ནཡ་སྫོབྷ་ཕཞྫོ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཚུར་ཕཞིདྷ།

/ཚུཥ་ཕཞིདྷ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཚུར་ཐང་

གི་ཚེ་རིང་ནིའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཚུར་ཕཞིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/ཚེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་

(ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་རཥ་

ཚེ་ཆང༌།

ཆང་གདྷང་དེཥ།

(རྫོང) བྷ་ཤི་ཕཡ་སྫོཐ་ནའི་

ཚེ་ཆོག

(རྫོང) ཚེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཏཕཥ་

ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཚེ་ཆོག་གཎང་ཐྫོ།

(ཆོཥ) ཚེ་གཅིག་གི་ཆ་

/ཚེ་ཟགུག/ (མིང)

/ཚེ་ཆོ/ (མིང)

ལཱི་གཎང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཆོ་གུ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ངེ་གི་

ནའི་ཆོཥ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཚེ་ཟགུགཥ།

(རྫོང) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོ་

ཕདུཐ་རྩི་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཚེ་

དུཥ་ཙྫོཐ་གཅིག (ཐཔེ) བྷ་ཤི་ཚེ་གང་གི་རིང་ལཱི་ཐབྷ་

ཡྫོགཥ། (ཐཔེ)

/ཚེ་ཆང/ (མིང)

ག་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་དྲང་ནིའི་ཆང། (ཐཔེ) ཟདི་ལཱི་

རྐྱཕ་ཐགོན་ཅིག་ཏྫོདྷ་ཡི།

/ཚེ་གྲོ/ (མིང)

(རྫོང) མི་

ནའི་ཆོཥ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐངོཥ་གྲུཕ་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཚེ་ཁུག་

ཚེ་གྲོགཥ།

/ཚེ་ཅི་ལཱིཥ་ཅི/ (མིང)

(ཐཔེ) ཚེ་གཅིག་ལཱིཥ་གཅིག་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུགཥ་

(རྫོང) ཚེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནིའི་

/ཚེ་གང/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་སྔ་བྷ་ཐང་

ཚེ་གཅིག་ཐང་ལཱིཥ་ཐེངཥ་གཅིག་དྷང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

དུཥ་ཙྫོཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཅིག (ཐཔེ)

ཚེ་གང༌།

/ཚེ་སྔོཥདྷ་བྷ/ (མིང)

ཚེ་གཅིག་ལཱིཥ་གཅིག

ནའི་གོ་ར་ཚུ་ཉོ་སྟེ་གྱོདྷ་ཐགོ།

/ཚེ་ཁུ/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་སྔ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཚེ་སྔོདྷ་བྷ་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་སྤུདྷ་ཆ་ཨིདྷ།

གའྫོག་ཕཀོར་ཕཏུཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་འྫོཐ་

ཚེ་ཁུག

/ཚེ་སྔོཥདྷ/ (མིང)

ཚེ་སྔོདྷ་བྷ།

(རྫོང) ཅ་ཐངོཥ་ཚུ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་

/ཚེ་ཀཕ/ (མིང)

ཚེ་སྔོདྷ།

(རྫོང) ཚེ་ཧེ་བྷ། (ཐཔེ) ཚེ་སྔ་

རཱིང་མྱྫོང་ཐགོ་ནཥ།

དེའི་ཚེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་བྷཏྫོང་ཚེ་ང་ཕག་བྷ་

ཚེ་སྐཕཥ།

/ཚེ་སྔ་བྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཚེ་སྔོདྷ་རཥ་ཀྱི་ཟབྲཥ་བུ་ཟདི་ལུགཥ་རཱིང་ཉེཥ་

རབྷ་བྷཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཚེ། དྷབྷ་ཅིག་གི་ཚེ་དྷ།

/ཚེ/ ༢. (མིང)

ཚེ་སྔ་བྷ།

བྷའི་རཥ་ཐང་སྐར་ཕ་ཐང་ཟལར་ཐགོ།

དུཥ་ཙྫོཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཉི་བྷ་ལཡ་ཕའི་ཚེ།

ཆགཥ།

(རྫོང) ཚེ་ཟཕེར་ནིའི་ཏཕཥ་

རབྷ་གྱི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་སྒྲུཕ་ཕཥག་ནི་ཟདི་ཡང་

བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཚུ་
ཚེ།

/ཚེ་ཌུཕ/ (མིང)

ཚེ་གཎྫོཡ།

/ཚེ་ཎྫོཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་ཐཕང་གདྷང་

ནའི་སྐཕཥ་ཕཞེངཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཎྫོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) ཚེ་ཁུག་ཐང་

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་ཚེ་གཎྫོཡ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་
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ཕཞེངཥ་ཕཝག་ནུག
ཚེ་སྟྫོཐ།

གའྫོ་ཕཡ་སྫོཐ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གའཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བབྷ་

(རྫོང) མི་ཚེ་ཐཔྱ་གཉིཥ་སྦེ་

/ཚེ་ཎྫོཥ/ (མིང)

གིཥ་ཚེ་ཐཡ་གའཕ་དེཥ།

ཕགོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཧེ་བྷབྷ་གྱི་ཐཔྱ། (ཐཔེ) ཚེ་སྟྫོཐ་ལཱི་

ཚེ་བྷཐཟ།

ལཥ་ངདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཚེ་སཐ་ལཱི་ཐཀཟ་ངར་
ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།
ཚེ་ཕརྟདྷ།

/ཚེ་ཏེདྷ/ (མིང)

ཚེ་ཏཡ།

/ཚེ་ཏཡ/ (མིང)

ཐང་ཕཅུ་གསུབྷ་སྦེ་ཐགོན་ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) ཚེ་

(རྫོང) མི་ཚེ་དྷང་ཟགྱུཡ་ཕ་

ཟགུགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་བབྷ་གིཥ་ཙྫོ་བྷཐཟ་གའཕ་དེཥ།
ཚེ་བྷཐྫོ།

(རྫོང) གཥཐ་ནི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཚེ་ཟཐཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཥྫོདྷ་ནྫོ་

ཚེ་ཐནག་མེཐ།

(ཐཔེ) ཚེ་ཐནག་མེཐ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་

(རྫོང) བྷ་ཤི་ཕཡ་

ལཱི་ཚེའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟཏྫོཕ།
ཚེ་ཕྱི་བྷ།

དྷང་བ་ཕ་སྫོཐ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/ཚེ་ཐང་ཥྫོཥ་དྷབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྐྱེ་ཕ་

ཅིདྷ་ཐ་རུཥ་རཥ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།

(རྫོང)

ཚེ་བུབྷ།

དྷབྷཥ་རྒྱཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ།
/ཚེ་ཐ/ (མིང)

/ཚེ་ཆི་བྷ/ (མིང)

ཥྫོ་ཥྫོ་ལུདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་ཕྱི་བྷ་ཕདེ་ཕ་མྱྫོང་ཐགོ་ན་

ཚེ་ཙཐ་ཐང་ཁ་རྗེ་ཐཕང་ཏང། (ཐཔེ) ཚེ་ཐང་ཕཥྫོཐ་
ཚེ་ཐཡ།

(རྫོང) སྐུ་བྷཐྫོག་

གི་ཏྫོག་ལཱི་ཚེ་བུབྷ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཅིག

སྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་གཅིག (ཐཔེ) ཚེ་ཐེངཥ་གཅིག་
ཚེ་ཐང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ།

/ཚེ་ན་མེ/ (མིང)

ཐབྷཡནྫོ། ཝར་གཅིག་ཕག་གཉིཥ་བྷབྷ་གཝག་

ཚེ་ཐུང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྙིགཥ་བྷ་ལྔའི་དུཥ་ལཱི་མི་ཚུ་
/ཚེ་ཐེང་ཅི/ (མིང)

(རྫོང) མི་ཤི་ཤིཛྷ་ལཱི་སཕ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

སྦེ་སྫོཐ་ནིའི་ཚེ་གི་དུཥ་ཡུདྷ་ཟདི་ཐུང་ཀུ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

ཚེ་ཐེངཥ་གཅིག

/ཚེ་རྡེ/ (ཁྱཐ)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་

གཎང་ནི་ཟདི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་སྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཚེ་ཐུང་ཐྫོ།

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚེ་ཐནག་

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚེ་ཏཡ་
/ཚེ་ཐུང/ (བ)

/ཚེ་རྫོ/ (མིང)

མེཐ་ཀྱི་བྷཐྫོ། (ཐཔེ) ཚེ་བྷཐྫོའི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་རྩ་ཆེ་

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གཥཐ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་སྫོག་

ཚེ་ཐུང༌།

(རྫོང) ཚེ་ཐཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཚེ་བྷཐཟ་ཟདི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ལྔ་བྷ། བྷདུདྷ་བྷ། ཐགུ་བྷ་

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷ་ཤི་ཚེ་ཕརྟདྷ་སྦེ་སྫོཐ་མི་ག་
འང་མེཐ།

/ཚེ་ར/ (མིང)

/ཚེ་བུབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

ཚུ་གིཥ་ཚེ་ཐཕང་གདྷང་ནིའི་བུབྷ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་གི་

(རྫོང) ཚེ་ཁུག་གདྷངབྷ་ཐ་

ཅོག་སྒྲོབྷ་གུ་ཚེ་བུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཚིག་ཐང་ཟལར་གའཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ་སྣ་ལྔ། (ཁ)

/ཚེ་བུབྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚེ་ཐནག་མེཐ་

ཚེ་ཐཡ་ཟདི་གིཥ་མི་ཚེ་དྷང་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་

ཀྱི་ཕག་ལཱི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་བུབྷ་ན། (ཐཔེ) ཚེ་

གིཥ་གདྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཚེ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷ་

བུབྷ་ཟདི་གསེཡ་སྒྲོདྷ་ཏེ་ཟདུག
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ཚེ་ཐཕང༌།

/ཚེ་ཐཕང/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

ཚེ་ཞཐ།

ནིའི་ཏཕཥ་ལཱི་བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་གདྷང་ནི་

/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་མི་ཚེ་ཞཐ་

ལཱི་ཚེ་ཐཕང་ཅིག་གདྷང་དེཥ།
/ཚེ་སྨེ/ (མིང)

ཐྫོ།

(རྫོང) མི་ཚེ་ཐཔྱ་གཉིཥ་སྦེ་

ཚེ་གཟུངཥ།

ཕགོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཤུར་བྷབྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཚེ་

ཚེ་ཕམྫོདྷ།

/ཚེ་མྫོཥདྷ/ (མིང)

ཁྱིབྷ་དྷང་ཚེ་གཟུངཥ་ཅིག་ལྷག་ནཡ་ཟྫོང་གདྷང་

(རྫོང) མི་ཚེ་གཅིག་

བྷཥ།

ཚེ་རིང༌།

ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཚེ་ཕམྫོདྷ་པྫོག་
ཚེ་ཙཐ།

/ཚེ་ཚེ/ (མིང)

ཚེ་རིང་བྷཆེཐ་ལྔ།

(རྫོང) མི་ཚེ་གཅིག་

བྷ།༢.བྷཐིང་གི་ཝར་ཕཞང་བྷ། ༣.མི་གའྫོ་གླང་

ཕཞང་བྷ། ༤.ཅོཐ་ནདྷ་བྷགྲིདྷ་ཕཞང་བྷ།༥.གཎཐ་

བྷཙབྷཥ་ན་ཟདི་ཚེ་བྷཙབྷཥ་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག

ཐཀཡ་གྲོ་ཕཞང་བྷ། (ཐཔེ) གྱང་གུ་ཚེ་རིང་བྷཆོཐ་ལྔའི་

(རྫོང) ཚེ་ཐཕང་ཐང་ཚེ་ཆོག་

ལྡེཕཥ་རིཥ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ར་ཥྫོགཥ་ན་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཚེ་ཆུ། ཚེ་ཆང༌།

ཚེ་རིང་དྲུག་སྐོཡ།

ཚེ་རིར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཚེ་རྫོགཥ།

/ཚེ་རྫོ/ (བ)

/ཚི་རི་དྲུ་ཀོ/ (མིང)

(རྫོང) ཚེ་རིང་

རྣབྷ་དྲུག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་ཟདི་གིཥ་ཚེ་རིང་

(ཐཔེ) ཚེ་ཆོག་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཚེ་རཥ་གདྷང་ནི་

ཟདུག

(རྫོང) ཟཇིག་

ཟགྱུཡ་ཕའི་ལྷའི་གམྫོ་བྷྫོ། (ཁ) ༡.ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་རིང་

སྒྲུཕ་ཁང་དྷང་ བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
/ཚེ་རྫེ/ (མིང)

/ཚི་རི་ཆེ་ལྔ/ (མིང)

རྟེདྷ་དྷང་གི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཐཕང་དུ་

ཚེ་ཙཐ་ཟདི་ཐུང་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཚེ་རཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷ་ཤི་ཕཡ་

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་ཚེ་རིང་ཐྫོ།

(རྫོང) ཚེ་སྫོག་རིང་ཐུང་གི་

/ཚེ་ཙབྷ/ (མིང)

/ཚི་རིང/ (བ)

ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) མི་ཚེ་རིང་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) སྙིགཥ་བྷ་ལྔ་ཕཐྫོའི་དུཥ་ལཱི་མིའི་
ཚེ་བྷཙབྷཥ།

(རྫོང) ཚེ་རིང་ནིའི་

མེཐ་ཀྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་དྷངཥ་ན་ངེ་གི་

ཕམྫོདྷ་ཁང་དྷང་སྫོཐ་ཐགོ་ནའི་ཉེཥ་ལབྷཥ། (ཐཔེ)
ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

/ཚེ་གཟུང/ (མིང)

ཏཕཥ་ལཱི་ཕགྱང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚེ་ཐནག་

སཐ་ལཱི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཕསྐྱེཐ་
ནིའི་གཞི་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚེ་སྫོག་ཟདི་

རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་སྦེ་ཐུང་ཀུ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཚེ་ཞཐ་ནི་

འྫོཐ་ནའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་གིཥ་མི་ཐབྷངཥ་
ཚེ་སཐ།

/ཚེ་ཟེ/ (བ)

དྲུག་སྐོཡ་གྱི་སྐུ་ཏང་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག
ཚེ་རིང་རྣབྷ་དྲུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚེ་ཞཐ་

/ཚི་རི་རྣབྷ་དྲུ/ (མིང)

(རྫོང) སྔོདྷ་གྱི་

ཕལཐ་སྫོར་ལཡ་དུ་ཚེ་རྫོ་ཐནག་ཏུ་མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཚེ་རྫོགཥ་ནི་/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལཱིཥ་

ནའི་ཡུར་དྲུག (ཁ) ༡.བྲག་ཚེ་རིང་།༢.ཆུ་ཚེ་

སེབྷཥ་ཕག་ཡེངཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་མི་ཚེ་རྫོགཥ་ཐྫོ།

རིང་།༣.ཤིང་ཚེ་རིང་།༤.མི་ཚེ་རིང་།༥.བ་ཚེ་རིང་།༦.རི་
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དྭགཥ་ཚེ་རིང་། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁཡ་ཚེ་རིང་རྣབྷ་

ཚེ་ཧེ་བྷ།

ཚེ་རིར།

གིཥ་ཐ་ལྫོ་མི་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་ནུག

དྲུག་གི་ལྡེཕཥ་རིཥ་ཅིག་བྲིཥ་ནུག
/ཚེ་རི/ (མིང)

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཀཡ་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྣཐ་

ཚེ་ལྷ་རྣབྷ་གསུབྷ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཞ་ནི་

རྒྱར་བྷ། (ཐཔེ) ཚེ་ལྷ་རྣབྷ་གསུབྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་
ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ལཱི་ཚེའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟཏྫོཕ།

ནའི་ཤིང༌། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གཐྫོང་ཁཡ་ཚེ་ཤིང་སྫོབྷ་

ཚེག

ཅིག་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
ཚེ་ས།

/ཚེ་ཥ/ (བ)

ཚེབྷ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚེ་རིང་ནི་ཐང་

/ཚེག/ (མིང)

(ཆོཥ) ཙག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཚེབྷ/ ༡. (མིང)

(ཐ) (རྫོང) ཕཀཕ་གོ་ར་ཚུ་

ཕཙེབྷ་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཚེབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) ཚེ་ས་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

དེ་ཞ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ལྷབྷ་ཟདི་གོང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཕ་བྷ་སྫོཐ་རཱིང་ཚེ་ས་ཐྫོ།
ཚེ་སྫོག

/ཚེབྷ/ ༢. (མིང)

(ཐ) (ཆོཥ) ཕཙེབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(རྫོང) བྷ་ཤི་ཕཡ་སྫོཐ་ཚུགཥ་

ཚེབྷ་སྐུཐ།

/ཚེབྷ་ཀུཥ/ (མིང)

སྫོག (ཐཔེ) མིའི་ཚེ་སྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་

ཚེབྷ་ཁང༌།

/ཚེབྷ་ཁང/ (མིང)

/ཚེ་ཥྫོ/ (མིང)

ནའི་ཚེ་ཐང་སྫོག (ཁ) མི་ཚེ་སྫོག སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཚེ་
མི་ཟྫོང་།

ཚེ་སྫོག་བ་གསུབྷ།

/ཚེ་ཥྫོ་བ་སུབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) མི་

ཚེབྷ་ཁང་དྷང་ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་ཧབྷ་སྲུ་གསུབྷ་ཟདུག
ཚེབྷ་ཁཕ།

(རྫོང) ཚེ་ཐང་ཕཥྫོཐ་

(རྫོང) ལྕགཥ་ཕ་སི་སི་

རཥ་སྐུཐན་ཕརྒྱུ་ཏེ་ཕཀཕ་གོ་ར་ཚུ་ཕཙེབྷ་ནི་ཅིག
(ཐཔེ) ཚེབྷ་ཁཕ་ཟདི་རྣྫོཥ་ཁིག་ཁི་ཅིག་ཟདུག

ཕཥྫོཐ་ཐང་ཐཕང་ཏང་ཐཡ་ཕའི་སྐཕཥ་རབྷ་ཟགྲོ་

ཚེབྷ་དྲུཕ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ཟྫོང་།
/ཚེ་སིང/ (བ)

/ཚེབྷ་ཁཕ/ (མིང)

སྦེ་བྷགུ་ཎྫོ་རྣྫོཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཇུག་གི་ལཱིང་དྷང་

དྷབྷཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་

ཚེ་སྲིང༌།

(རྫོང) གོ་ར་ཐང་ལྷབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཙེབྷ་ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཁང་མིག (ཐཔེ)

ཚུགཥ་ནའི་རྐྱེདྷ་གསུབྷ། (ཐཔེ)
/ཚེ་ཥྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) གོ་ར་ཕཙེབྷ་ནིའི་

སྐུཐན། (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཚེབྷ་སྐུཐ་ཉོ་དེཥ།

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུའི་ཐཕང་ནྫོ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་
ཚེ་ཕཥྫོཐ།

(རྫོང) ཚེའི་

ཐནག་མེཐ། ༢.སྒྲོར་ཐཀཡ།༣.གཙུག་ཎྫོཡ་རྣབྷ་

(རྫོང) ཚེ་གང་སྫོཐ་ཚུགཥ་

/ཚེ་ཤིང/ (མིང)

/ཚེ་ལྷ་རྣབྷ་སུབྷ/ (མིང)

ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷང་མི་ལྷ་ཙྫོགཥ་གསུབྷ། (ཁ) ༡.ཚེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་གི་ཚེ་རིར་
ཚེ་ཤིང༌།

(རྫོང) སྐྱེ་ཕ་ཧེ་བྷ་གི་དུཥ།

(ཐཔེ) ཚེ་ཧེ་བྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥགཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་

(རྫོང) ཚེ་ཐཕང་ཐང་ཚེ་ཆོག་

རུ་རུ་གདྷང་དེཥ།

/ཚེ་ཧེ་བྷ/ (མིང)

/ཚེབྷ་དྲུ/

(མིང) (རྫོང) ཁཕ་དྷང་སྐུཐན་

ཕརྒྱུ་སྟེ་ཁ་ལ་གུ་རི་བྷྫོ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཟཐུ་སྟེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ་

(ཐ) (ཆོཥ) ཚེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་དྲུཕ་ཀྱི་སྐུ་ཏང་ཟདི་གོང་ཙཐ་བྷཏྫོ་

ནི། (ཐཔེ)

དྲགཥ་ཟདུག

1105

1106
ཚེབྷ་དྲུཕན།

/ཚེབྷ་དྲུཕ/

(མིང) (རྫོང) ཚེབྷ་དྲུཕ་ཀྱི་ལཱ་

རྒྱཥ་ཀྱི་ཚེབྷཥ། བ་བྷའི་ཚེབྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཚེབྷ་དྲུཕ་རྣབྷ་རྒྱར་ཟདི་རགན་
བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག
ཚེབྷ་དྲུཕ་བྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྫོང་དྷང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཚེབྷཥ་བྷཇར་

ཁ་ཟདུག

(རྫོང) བྷཏྫོང་གྲོར་

/ཚེབྷ་དྲུ་བྷ/ (མིང)

/ཚེབྷ/ ༢. (བ)

(སྐུར) (ཆོཥ) ཕཙེབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐང་སྐུ་ཏང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཚེབྷ་དྲུཕ་ཟཐུ་སྟེ་

ཚེབྷཥ་ཤིང༌།

ཚུ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོང་བྷཥ།

ཕཞེཥ་ཙཡཛྷ་ཐ་ཚེབྷཥ་ཤིང་ཕུར།

ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ཚེབྷ་དྲུཕ་བྷ་
ཚེབྷ་དྲུཕབྷ།

/ཚེབྷ་དྲུབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཚེབྷ་དྲུཕ་བྷ་

ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྫོག

(ཁ) ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་མེ་

ཕཙེབྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟླཛྷ་གཅིག་ཙྫོབྷ་ན་གི་སྫོང་
ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ།

/ཚེབྷ་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

ཎྫོག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ཕཀྱག་
ལུགཥ་ནཥ།

(རྫོང) ཕཀཕ་གོ་ར་

ཚེཡ་བྷ།

ཚུ་ཕཙེབྷ་ནིའི་དྷང་བྷཁཥ་བྷཆོག་འྫོཐ་མི་ཐང་ཚེབྷ་

ཚེཥ།

/ཚེབྷ་ཕཞྫོ/ (མིང)

/ཚེ/ ༢. (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཚེཥ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་དྷ་

(རྫོང) རག་ཚེབྷ་རྐྱཕ་ཐ་

སྫོ།

ཚེཥ་གྲངཥ།

རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཤིང་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།
/ཚེབྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཏྫོག་རཥ་ཟླཛྷ་

གཅིག་གི་ཉིདྷ་གྲངཥ་ཚུ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་

ཚེབྷ་ཕཤེཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་
ཚེབྷཥ།

(རྫོང) རྫོ་ཐང་ཟླཛྷ་གི་དུཥ་ཙྫོཐ་

ཐ་རིཥ་ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥན་ཚེཥ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(རྫོང) ཕཀཕ་གོ་ར་ཚུ་

ཕཞྫོ་ལྷཕ་མིའི་སྫོཕ་ཕྲུག་ལུ་ལ་འྫོཐ།
/ཚེབྷ་ཤིང/ (མིང)

/ཚེ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) རྩང་འྫོཐ་ནའི་ཤིང༌།

ཚུ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) ཚེཥ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ)

ཕཙེབྷ་ནིའི་ལཱ་ཐང་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཚེབྷ་
ཚེབྷ་ཤིང༌།

(ཆོཥ) རྩང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཚེ་ཤི/ (མིང)

(ཐཔེ)

གྱིཥ་གོ་ར་ཕཙེབྷ་ནིའི་སྐོཡ་རཥ་རབྷ་སྟྫོདྷ་གདྷང་
ཚེབྷ་ཕཞྫོ།

/ཚེ་བྷ/ (མིང)

ཚེཡ་ཤིང༌།

གྱི་སྐོཡ་རཥ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་
དེཥ།

(རྫོང) ཥ་ཁ་

རྩང་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་མེ་ཎྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ལཡ་མི་ཅིག

(རྫོང) ཕཀཕ་གོ་ར་ཚུ་

ཕརཡ་ཟཕཐ་ནུག

/ཚེཡ་སྔོཥདྷ་མེ་ཎྫོ/ (མིང)

བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་མེ་ཎྫོག་སྫོང་ནྫོ་ཐང་ཟཐཕ་བྷ་གུ་

ལྷབྷ་ཚེབྷ་དྲུཕབྷ་ཚུ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག
/ཚེབྷ་ན/ (མིང)

(ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གི་ཥྫོ་སྫོང་ནིའི་ཤིང་། (ཐཔེ) བབྷ་ཙྫོགཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རག་ཕཞྫོ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཙྫོགཥ་
ཚེབྷ་ན།

/ཚེབྷ་ཤིང/ (མིང)

/ཚེ་གྲང/ (མིང)

(རྫོང) ཚེཥ་གཅིག་རཥ་

གདྷབྷ་གང་ཚུདྷ་གྱི་གྱངཥ་ཁ་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཚེཥ་གྲངཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཟཕཐ་གོ་

གི་ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཥངཥ་

ཕདེ།
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ཚེཥ་ཕརྒྱཐ།

/ཚེ་རྒེའེ/ (མིང)

(རྫོང) ཟླ་རིབྷ་གྱི་ཚེཥ་

/ཙྫོ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་ཤི ང་

གྲངཥ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཚེཥ་ཕརྒྱཐ་པྫོགན་ཐ་འཡ་

ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུག་ཁུགན། (ཁ) ཙྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཕརྒྱཐ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བའི་དུཥ་ཕཞང་ཨིདྷ།

ཙྫོ་ཙྫོན།

ངོའི་དུཥ་ཕཞང་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཚེཥ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་འང་ཤི ང་ཟབྲཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཙྫོ་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཚེཥ་ཕཅུ།

/ཚེ་ཅུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྐུ་

ནགཥ་ཀོ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཟྫོང་།
ཙྫོ་ཁག

སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་ཅིག་ཕསྐོཡ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
(རྫོང) རྫོ་ཕསྟཡ་ཕཞིདྷ་དུ་ཚེཥ་

སེཡ་ཚུ་ག་ཡ་ཟདི་དྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག
ཙྫོ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ།

ནའི་གཡ་ཟཆབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཐཀཡ། ༤.ཐགེ་ཕསྙེདྷ། ༥.སྟྫོཐ་ཛྷང་། ༦.དྷ་ཡྫོ།

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཆོ་གུའི་རིབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལྷ་

༧.གླིང་ཕཞི། ༨.སྫོཥ། (ཐཔེ) ཙྫོ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་མི་

ཁང་དྷང་ཚེཥ་ཕཅུ་གཎང་དེཥ།

སེཡ་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ཟགྱོ་དེཥ།

(རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་སཕ་

ཙྫོ་བྷ་སྒཡན།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་ལཱི་ལ་བྷ་ཞ།

(རྫོང) ཚེཥ་གྲངཥ་

/ཙྫོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) སྐྱེཥན་པྫོ་

གྱར་ཕཅཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག
ཙྫོ་ཎྫོ།

ཕཞང་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཞང་ལཱི་ཐགེ་ཕའི་
ཙྫོ།

/ཙྫོ་བྷ་རྒཟན/ (མིང)

རྒྱཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོ་བྷ་སྒཡན་ག་ཡ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཁ) ་སྟྫོང་ཕརྒྱཐ་གསུབྷ་ལཱི་ཚེཥ་
ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

(རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་

ཕརྒྱཐ་ཚུ་འང་ ༡.ཀ་ཛྷང་། ༢.ལྕང་། ༣.ཐཡ་

(རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་གདྷང་

/ཚེ་ཕཞང/ (མིང)

/ཙྫོ་ཆེདྷ་རྒེའེ/ (མིང)

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཕརྒྱཐ། (ཁ) ཙྫོ་ཆེདྷ་

ཚེཥ་ཕཅུ་བྷཇར་ཕཡ་མི་ལུ་ལ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཚེཥ་ཕཞང༌།

(རྫོང) ཙྫོགཥ་ཁག་ཐང་ཟདྲ།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙྫོ་ཁག་གཅིག་གི་མི་

ཚུ་དྷང་ཝར་ཟཕགན་ཕཙུགཥ་ཏེ་གདྷང་སྫོར་འྫོཐ་

/ཚེ་ཅུ/ ༤. (མིང)

/ཙྫོ་ཁ/ (ཁྱཐ)

(ཁ) གཡུཥ་ཙྫོ་ཁག་ཅིག ལཱིང་ན་ཙྫོ་ཁག་གཉིཥ་

ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་ཉིདྷབྷ་ཐངཕསྟུདྷ་ལྷ་ཁང་ཐང་རྫོང་གཞི་

/ཚེ་ཅུ/ ༣. (མིང)

(རྫོང) རྫོ་ཏྫོག ་ཤིང་ཏྫོག་ཚུ་

ཁུག་ཁུགན། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཙྫོ་ཙྫོན་ཟདི་ཕྱི་རཥ་

ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཚེཥ་གྲངཥ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་གི་
/ཚེ་ཅུ/ ༢. (མིང)

/ཙྫོ་ཙྫོན/ (མིང)

/ཙྫོ་ཎྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་བླུགཥ་

ནིའི་ཧུབྷ་ཐང་ཚི་ལཱི། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་བྷའི་དྷང་ཙྫོ་ཎྫོ་ལུ་ལ་
བླུགཥ་ཏེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) ལཱིང་ན་ཐང་སྡེ། (ཁ) བྷང་

ཙྫོགཥ།

སྡེ་ཙྫོ་ཕཞི། བུབྷ་ཏང་སྡེ་ཕཞི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

/ཙྫོཟྫོ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཆོ་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་ལཱི་ཕུར་ནི་

ཛྷང་ཙྫོ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་རྫོང་ཁ་ག་

རཥ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་ཙྫོགཥ་ལྷབྷ་ན་

རྐྱང་སྦེ་རྐྱཕ་ཟྫོང་།

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕུར་ནུག
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/ཙྫོཟྫོ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) དྷང་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་

གསུབྷ་ལཱི་ཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ནའི་ཆོ་གུ་ཅིག

ལཱིགཥ་རཥ་ཐགེ་ཕ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཟགོན་ཟདི་

ཙྫོགཥ་ཕཥག་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/ཙྫོཟྫོ/ ༣. (མིང)

བབྷ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་དྲང་

ཙྫོགཥ་ཟགོན།

ནའི་ཕྱི་རཱི་གི་ཕཞེཥ་སྒོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཙྫོགཥ་ཟགོན་བབྷ་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་

(སྐུར) (རྫོང) ཟཙྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཨིདྷ།

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཙྫོགཥ་ཐ/ཤིག (ཐཔེ) གོ་ཕསྡུཡ་ཝར་

ཙྫོགཥ་གླུ།

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་ཐ་རཱིང་ཙྫོགཥ་ཐ།
ཙྫོགཥ་ཐཀྲུག

ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཐེདྷ་དེཥ།

མི་ངདྷ་ཟདི་གིཥ་ཙྫོགཥ་ཐཀྲུག་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།
/ཙྫོཟྫོ་ཀྲུ/ (བ)

ཙྫོགཥ་རྒྱདྷ།

(ཟཐཥ) ཙྫོགཥ་

རཥ་ཕམག་ཟཐུ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་

(རྫོང) ཙྫོགཥ་ན་ཐང་སྡེ་

རྒྱདྷ་ཟདི་ཡང་བྷྫོཥ་རྣབྷ་ཐག་གི་ཏྫོག་རཥ་ཕཙུགཥ་

ཙདྷ། (ཐཔེ) མི་ཙྫོགཥ་ཁག་གསུབྷ་དེ་ཅིག་གཅིག་
ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཆི་ནུག
ཙྫོགཥ་ཁང༌།

/ཙྫོཟྫོ་ཁང/ (མིང)

ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།
ཙྫོགཥ་ཕརྒྱ།

(རྫོང) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཙྫོགཥ་ཕརྒྱན།

ཁང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཁང་དྷང་ཝར་
/ཙྫོ་ཁོ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོགཥ་ཕརྒྱན་

ཟདུག

རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཁང། སྤྱི་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཙྫོགཥ་

ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ།

/ཙྫོཟྫོ་རྗ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཕརྒྱ་གཎང་མི་ཆོཥན་ལུ་ལ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གདྷང་ཥའི་ཁང་མིག་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཁ)

ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་དེཥ།

(རྫོང) ཟཐུཥ་མི་ཐང་

ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཡིག་ཏྫོག་འང་དྷ་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

(ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་ཁོ་གིཥ་ཙྫོགཥ་ཐཀྲུགཥ་ཅི།
/ཙྫོཟྫོ་ཁ/ (མིང)

/ཙྫོཟྫོ་རྒེདྷ/ (མིང)

ཟགོ་ལཐན་ཚུ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་བྷང་བྷྫོཥ་

ཐཀྲུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོགཥ་ཐཀྲུགཥ་ཅི/ནུག
ཙྫོགཥ་ཁག

(རྫོང) ཙྫོགཥ་ཕུར་ཕའི་

ནའི་གླུ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཙྫོགཥ་གླུ་སདྷ་

ཟགྲིགན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཙྫོགཥ་ཐཀྲུག་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ)
ཙྫོགཥ་ཐཀྲུགཥ།

/ཙྫོཟྫོ་གླུ/ (མིང)

སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་

(བྷ/ཐ/སྐུར) སྡེ་ཙདྷ་བྷ་

/ཙྫོཟྫོ་ཀྲུ/ (བ)

(རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་

ནའི་སྐཕཥ་སུ་ལ་གུ་ཕཞུགཥ་ཏེ་ཐབུ་ལཐ་བྷཚཐ་མི་

བབྷ་ལཱི་ཙྫོགཥ་དྲང་ཐ།
/ཙྫོཟྫོ/ ༤. (བ)

/ཙྫོང་རྒོཕ/ (མིང)

/ཙྫོཟྫོ་རྗཕ/ (མིང)

(རྫོང) རཥ་སྣ་

ཙྫོགཥ་ཕལབྷཥ་ཏེ་ཙྫོགཥ་བྷཆོཐ་ཀྱི་ཚིག་ཙཡ་ཕརྒྱ་
ཏབྷ་ན་ཕཎང་སྟེ་ཕཥག་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྫོང་དྷང་

(རྫོང) ཚེཥ་ཕཞང་དུཥ་

ལྷབྷྫོ་ཙྫོགཥ་ཕརྒྱན་གདྷང་དེཥ།

ཕཞང་ཚུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཞཟ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཚུ་

ཙྫོགཥ་ཆང༌།

བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་ལཱི་ཕཀྲབྷ་སྟེ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

/ཙྫོཟྫོ་ཆང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཙྫོགཥ་

ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ཆོགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

1108
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ཕུར་ནིའི་ཆང༌། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཆོ་གུའི་གྱར་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཙྫོགཥ་གཐདྷ་གུ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཁཡ་ཙྫོགཥ་ཆང་དྲང་དེཥ།
/ཙྫོཟྫོ་ཆང/ ༢. (མིང)

/ཙྫོཟྫོ་སྡེདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་

ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་ནིའི་ཁེཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་

ཐགཟ་སྫོ་ཐང་རྩེཐབྷྫོ་གི་རིགཥ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་

གཐདྷ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཅིག་ཟཕག་ལྫོག

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆང་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོའི་རིགཥ་དྲང་

ཙྫོགཥ་ཕར།

སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་མི་ཚུ་དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་
/ཙྫོཟྫོ་ཆུང/ (མིང)

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་རྒཥན་ཐ་ཙྫོགཥ་ཕར་ཟདུ་ནི་

(རྫོང) ཟཐུཥ་མི་ཉུང་

ཟདི་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་

ཙྫོགཥ་ཟདུ།

ཙང་དྷང་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཆུང་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་སྟེ་
ཟདུག

ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ།

/ཙྫོཟྫོ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཐང་

/ཙྫོཟྫོ་ར/ (མིང)

ཟཚྫོར་ཕ་ཚུ་ཟབྱུང་ནའི་སྐཕཥ་བྫོ་རྩུཕ་དྲགཥ་སྦེ་

ཙྫོགཥ་ཆང་དྲང་ནཡ་ཟྫོངཥ་ནུག
ཙྫོགཥ་ཆུང༌།

(རྫོང) ཙྫོགཥ་ཕུརཛྷ་ཐ་ཙྫོགཥ་

/ཙྫོཟྫོ་རྡུ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) མི་ལུ་ལ་

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག
(ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཟདུ་གྲོར་ཏེ་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་རྫོག་བྫོདྷ་

(རྫོང) ཟཆབྷ་

དེཥ།

བྷཐུདྷབྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་ཕྱི་རཱིའི་ཕཞེཥ་

/ཙྫོཟྫོ་རྡུ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕམག་ཟཐུ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་

སྒོ་ཞ་ནིའི་རཥ་རིབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་

གཞུང་སྐྱོང་ཐང་ལྡྫོག་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་

ཙྫོགཥ་ཐེངཥ།

ཕསྡུཡ་གདྷང་མི་གཙུག་སྡེ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཟདུ་གི་

ལཱི་ཙྫོགཥ་སྟྫོདྷ་ཅིག་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།
/ཙྫོཟྫོ་ཐེང/ (མིང)

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་གྲོཥ་

(རྫོང) ཝར་

ཟཚྫོབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

ཟཐུཥ་མི་ཅིག་གིཥ་གྲོཥ་ཟཆཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྒྱར་འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་སྡེ་གི་

ཕུར་དེཥ།

ཙྫོགཥ་ཐེངཥ་གསུབྷ་ན་ཟཙྫོག་ནའི་ཕསྒང་ཟདུག
ཙྫོགཥ་དུང༌།

/ཙྫོཟྫོ་དུ/ (མིང)

ཙྫོགཥ་སྡེ།

(རྫོང) ཆོ་གུ་གཎངབྷ་ཐ་

ངོབྷ་ལྔ་ཕསྐོ་གཝག་གདྷང་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་སྲིཐ་ཐྫོདྷ་

ནའི་དུང་འངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀུདྷ་ཡ་

ཐང་ཏ་ཐཐ་ནའི་གཙུག་སྡེ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཙྫོགཥ་སྡེ་

དྷང་ལཱི་ཙྫོགཥ་དུང་ཆ་གསུབྷ་དེ་ཅིག་ཟདུག
/ཙྫོཟྫོ་སྡེདྷ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) རྫོང་ཁག་རུ་རཥ་

ཕམག་ཟཐུ་གྲུཕ་ནའི་ཟཐུཥ་མི་གུ་ཁྱཐ་ལྡདྷ་གྱི་མི་

ཙྫོགཥ་གྲར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཕུ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆོཐ་

ཙྫོགཥ་གཐདྷ།

/ཙྫོཟྫོ་སྡེ/ (མིང)

ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

(རྫོང) གྲྭ་ཙང་

ཙྫོགཥ་ན།

ཐང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཚུ་དྷང་རཥ་པཡ་ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་

/ཙྫོཟྫོ་ན/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ལུ་ལ་གཅིག་

ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཐང་རཱི་ཁག (ཐཔེ)

ཕཞུགཥ་ཥའི་གཐདྷ་ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་སྒོ་དྷྫོཡ་གཥྫོ་སྐྱོང་གི་ཙྫོགཥ་ན་ཅིག་
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གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་དེ་ཟདུག

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་ཙྫོགཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་

(རྫོང) རྒེཐ་ཟྫོག་གཅིག་གི་ཟྫོག་

/ཙྫོཟྫོ་ན/ ༢. (མིང)

བྷགྱོགཥ་ན་ཡ་ཟཙྫོག་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྤྱི་ཟྫོག་གི་གམྫོ་ཅདྷ་ཅིག་གི་གོ་གདྷཥ།

ཙྫོགཥ་རཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཙྫོགཥ་ན་གིཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ལག
ྫོ ་

ཟེཡ་སཕ་དེཥ།
ཙྫོགཥ་ཐནྫོདྷ།

/ཙྫོཟྫོ་ནྫོཥདྷ/ ༡. (མིང)

ཕཥག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཕུར་ནིའི་ཞཥ་
ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཕསྐང་རྒྱུདྷན་གིཥ་

(རྫོང) རྒྱར་

ཙྫོགཥ་རཥ་ལུ་ལ་ཉོ་དེཥ།

འྫོངཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་དྷང་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་ཕའི་

ཙྫོགཥ་ཞིང༌།

སྐཕཥ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་གྱི་ཐབུ་ལཐ་བྷཚཐ་མི། (ཐཔེ) མི་

ཙྫོགཥ་རབྷ།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

/ཙྫོཟྫོ་སྦུབྷ/ (མིང)

ཙྫོགཥ་ལ།

(རྫོང) ལྷ་ཐང་ལྷབྷྫོ་

མེཐ།

(རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ཙྫོགཥ་གཥག

ཕཞེངཥ་ཏེ་ཙྫོགཥ་གཥག་ཐྫོ།

(རྫོང) ཙྫོགཥ་

ཙྫོགཥ་གཥག་སྒྲིཕ་སང།

ག་མི་ཙྫོགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

/ཙྫོཟྫོ་ཥཟཌིཕ་རྗང/

(མིང)

(རྫོང) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་སྡིག་ནའི་ལཱ་སྤང་ནི་

ཟདི་ཐ་རཱིང་ཙྫོགཥ་མི་ཙྫོགཥ་མི་ཤེཥ་ནཥ།
/ཙྫོཟྫོ་རྫོབྷ/ (མིང)

(ཐ) (རྫོང) ཐགེ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ལུ་ལ་ཅིག་

ཙྫོགཥ་མིང་ཐང་གྲངཥ་མིང་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཙྫོགཥ་ཟཚྫོབྷཥ།

/ཙྫོཟྫོ་ཥཟ/ (མིང)

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཙྫོགཥ་གཥག་ནི/ཐྫོ/ཤིག

ཙདྷ། ཆག་ན། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མིང་ལཱི་
/ཙྫོཟྫོ་མི་ཙྫོག/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཆོ་གུ་སྫོཐ་

ལ་ཅིག (ཐཔེ) བ་རྒྱུཐ་སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ལ་ཕུར་སྫོར་

མི་ལཱི་ཕཎགཥ་ནའི་མིང༌། (ཁ) ཁྱུ། རཱི་ཁག སྡེ་

ཙྫོགཥ་མི་ཙྫོགཥ།

/ཙྫོཟྫོ ་ལ/ (མིང)

རྒྱུཐགཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་རཥ་སྦེ་ཕུར་ཕའི་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཙྫོགཥ་ཟབུབྷ་ཕཥགཥ་གདྷང་ཡི།
/ཙྫོཟྫོ་མི/ (མིང)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

རབྷ་ཐང་ན། (ཁ) /ཙྫོཟ་ྫོ རབྷ/ (ཐཔེ) ༢.

ཚུ་ལཱི་ཙྫོགཥ་བྷཆོཐ་གྱངཥ་ཁ་ཟབུབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག
ཙྫོགཥ་མིང༌།

/ཙྫོཟྫོ་རབྷ/ ༢. (མིང)

ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ནི་ལཱི་རབྷ་ལྔ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་

ཙྫོགཥ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྡེ་ཙདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་གདྷང་
ཙྫོགཥ་ཟབུབྷ།

(རྫོང) ལྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་

གཎངབྷ་ཐ་ཙྫོགཥ་ཞིང་ཕསྒོབྷ་ཐགོ།

(རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་ཙྫོགཥ་ན་

དེཥ།

/ཙྫོཟྫོ་ཞིང/ (མིང)

ཕཀོཐ་ན་གོ་རིབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྔོདྷ་ཟགྲོ་

རྗེ་ཙྫོགཥ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གསུང་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།
/ཙྫོཟྫོ་ནྫོཥདྷ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

/ཙྫོཟྫོ་རྫེ/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་ཏྫོཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་

(རྫོང) མི་སེཡ་གྱི་

གཥག་སྒྲིཕ་སང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྐུ་ཙཕ་ཐང་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་

ཙྫོགཥ་ཕཥག

ཟཙྫོགཥ་ནའི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/ཙྫོཟྫོ་ཥཟ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) ཙྫོགཥ་

གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོགཥ་ཕཥག་ནི། (ཐཔེ) དྷབྷ་
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ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཙྫོགཥ་ཕཥག་ནི་གི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།
ཙྫོགཥ་ཕཥགཥ།

/ཙྫོཟྫོ་ཥཟ/ (མིང)

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་
སྫོཐན་བྷཥ།

(ཟཐཥ) (རྫོང)

ཙྫོགཥ་གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོགཥ་ཕཥགཥ་

ཙྫོང་ཁང༌།

ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཚེ་ཧེ་བྷ་ཙྫོགཥ་ཕཥགཥ་
ནུག

ཙྫོགཥ་ཥག

/ཙྫོག་ཥཟ/ (མིང)

ཙྫོགཥ་ལྷབྷ།

/ཙྫོཟྫོ་ལྷབྷ/ (མིང)

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གོ་རའི་ཙྫོང་ཁང་ཟདི་སྫོབྷ་ཅིག་

(སྐུར) (རྫོང) ཙྫོགཥ་

ཟདུག

ཙྫོང་ཁྲར།

(རྫོང) ལྷབྷ་གཡུ་ན་

ཟཐུཥ་ཕུར་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་ལཱི་ཙྫོང་ཁྲར་བྷ་
ཆཐ་ནཡ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཐབྷཡནྫོ་ཐང་ལི་ཛྷང་། སྫོདྷབྷ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཙྫོང་ཁྲོབྷ།

ནའི་ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ལྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་

/ཙྫོང/ ༡. (མིང)

ཙྫོང་གི་རག་ཁྱེཡ།

(རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཐང་ཕཞཟ་ཆཥ་

རག་ཁྱེཡ་ཅིག་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཕཎྫོག་ཐགོན་ཨིདྷ།
ཙྫོང་རྒྱུག

ཐང་རྒྱུ་ཆཥ། (ཐཔེ) ངེའི་ཧའི་ཟདི་རྒྱ་ལཱི་ཙྫོང་ཕཎྫོདྷ་

(ཐ) (རྫོང) ཉོ་མི་ལུ་ལ་འྫོཐ་

རྒྱུག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཙྫོང་རྒྱུག་ཐྫོ།
ཙྫོང་ཕརྒྱུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཙྫོང་ཆཥ་ཚུ་ཕལབྷ་ནི། (ཁ) ཙྫོང་ཕཀྲབྷ་

/ཙྫོང་རྗུའུ/ (བ)

(བྷ) (རྫོང) ཙྫོང་རྒྱུག་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོང་ཕརྒྱུག་ནི། (ཐཔེ) ཥ་གོ་ཟདི་དྷང་ཙྫོང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཙྫོང་

ཕརྒྱུག་ནི་བྷཥ།

ཕཀྲབྷ་ཐྫོ།

/ཙྫོང་ཅཕ/ (བ)

/ཙྫོང་རྗུའུ/ (བ)

ནི་ཟདི་གིཥ་ཙྫོང་ཆཥ་ཚུ་ཕམྫོང་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཙྫོང་

ནཡ་ཟགྱོ་ཡི།

ཙྫོང་རྐྱཕ།

(རྫོང)

ནའི་ཆོག་ཏབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་ཙྫོང་གི་

(རྫོང) ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་

/ཙྫོང་ཉབྷ/ (བ)

/ཙྫོང་གི་ར་ཁེཡ/ (མིང)

གཞུང་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཆོག་

ཁ་ལཱི་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་ཞ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ཙྫོང་ཕཀྲབྷ།

(རྫོང) ཙྫོང་ཉོ་ཕམྫོང་

ལྫོཥ་ཡ་ཐིབྷ་ཕུག་ཨིདྷ།

ཚུ་ཚུཡ་ཉོ་ནི་ཐང་པཡ་ཕམྫོང་ནིའི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་
/ཙྫོང/ ༢. (མིང)

/ཙྫོང་ཁྲོབྷ/ (མིང)

ཟཏཕ་ཥའི་ཁྲོབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུང་ལཱི་ཙྫོང་ཁྲོབྷ་སྫོབྷ ་

རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་སྐཕཥ་ཙྫོགཥ་ལྷབྷ་ཕཙུགཥ་
ཙྫོང༌།

(རྫོང) ཙྫོང་ལཱ་ཟཏཕ་མི་ཚུ་

/ཙྫོང་ཁྲེ/ (མིང)

གིཥ་ཡང་ཥྫོའི་ཟྫོང་ཟཕཕ་ཐང་ཟལར་གཞུང་ལཱི་

རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གོ་གདྷཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕྫོདྷ་

ཐགོ།

(རྫོང) ཙྫོང་ཕམྫོང་ཥའི་

ཁྱིབྷ། (ཁ) གོ་རའི་ཙྫོང་ཁང། གསེཡ་གྱི་ཙྫོང་ཁང་

གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོགཥ་ཥག་ཤིག (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་
ན་ཕཎང་སྟེ་ཙྫོགཥ་ཥག་ཤིག

/ཙྫོང་ཁང/ (མིང)

ཙྫོང་ཕརྒྱུགཥ།

/ཙྫོང་རྗུའུ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཙྫོང་

རྒྱུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོང་ཕརྒྱུགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཆ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཙྫོང་ཆཥ་ཚུ་ཕམྫོང་ནི་ཐང་ཉོ་ནི། (ཁ) ཙྫོང་རྐྱཕ་

ཥ་ཟདི་དྷང་ཙྫོང་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་འཡ་རྒྱཥ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
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ཙྫོང་གྲུ།

/ཙྫོང་གྲུ/ (མིང)

(རྫོང) ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་ནིའི་

གམྫོ་ཕྫོ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གོང་བྷཏྫོ་

རྒྱུ་ཆཥ་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་ཟཕཐ་མིའི་གྲུ། (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་

དྲགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག

པཡ་ཁ་རཥ་ཙྫོང་གྲུ་ལུ་ལ་ཟྫོང་དེཥ།
ཙྫོང་སྒྱུཡ།

/ཙྫོང་རྗུ/ (མིང)

ཙྫོང་ཟབྲེར་རཥ་ཟཛིདྷ།

(རྫོང) ཉོ་ཕམྫོང་ཟཕཐ་ནིའི་

ཙྫོང་ཆཥ།

/ཙྫོང་ཆེ/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཙྫོང་ཟབྲེར་རཥ་ཟཛིདྷ་
དྷང་ཕག་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

(རྫོང) ཉོ་ཕམྫོང་ཟཕཐ་ནིའི་

ཙྫོང་རྩ།

རྒྱུ་ཆཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟགྱུཡ་ཕ་ཐང་ཟལར་
/ཙྫོང་ཐང་ཕཞྫོ་གྲ/ (མིང)

ཙྫོང་རྩིཥ།

(རྫོང) ཙྫོང་ཉོ་ཕམྫོང་

/ཙྫོང་ཡི/ (མིང)

ཙྫོང་གའྫོག

(རྫོང) ཙྫོང་ལཱ་གི་རིགཥ་ཥྫོ་

(རྫོང) ཙྫོང་ཉོ་ཏྫོ་ཐང་ཕམྫོང་

/ཙྫོང་གའྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱི་

ཟྫོག་ལཱི་ཙྫོང་ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་མི་རཥ་གའྫོགན། (ཐཔེ)
ཙྫོང་གའྫོག་རྒྱུག་མི་ཅིག་ཙྫོང་ཟཕག་སྟེ་ཟྫོང་དེཥ།

སྦེ་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ཐ་སྟཕཥ་ཕདེ་ཕཥ།

ཙྫོང་ཡ།

(རྫོང) རྒྱུ་ཆཥ་ཚུ་ཉོ་ཕམྫོང་

/ཙྫོང་ཡ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཙྫོང་ཟདུཥ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ)

རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཙྫོང་ན་ཚུ་ཙྫོང་ག་ཡ་ཕྱི་རྒྱར་

ཙྫོང་ཡྫོགཥ།

རཥ་ཕཎྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

/ཙྫོང་ནྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོང་ཕམྫོང་ནི་གི་

ཡིག་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ཥྫོ་སྦེ་སྡེ་ཙདྷ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་སྡེ་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཙྫོང་ཐནྫོདྷ།

/ཙྫོང་ཞྫོང/ (མིང)

ཏྫོའི་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཟབྲེར་རཥ་ཁུངཥ་དྷང་ཙྫོང་

གདྷཥ་སྐོཡན་ལུ་ལ་ཟྫོང་ནུག

/ཙྫོང་ན/ (མིང)

ཙྫོང་ཞྫོང༌།

ཙྫོང་ཡིག

(རྫོང) སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཁག་དྷང་འྫོཐ་

ནའི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་ཙྫོང་ཟདུཥ་ལཱི་

ཙྫོང་ན།

(ཆོཥ) ཙྫོང་ཕམྫོང་ནི་གི་ཅ་

བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ཡི།

ཆཥ་ཚུ་ཙྫོང་ཟདུཥ་རཥ་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་བྷཥ།

/ཙྫོང་སྡེ/ (མིང)

/ཙྫོང་ཞྫོག/ (མིང)

ཞྫོང་ཆ་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཞྫོང་ར་ལཱི་ཕམྫོང་

ཟཏཕ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་རྒྱུ་

ཙྫོང་སྡེ།

ཙྫོང་ཞྫོག

ཐངོཥ། (ཐཔེ)

ཐང་ཕཞྫོ་གྲྭའི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟྫོང་དེཥ།

/ཙྫོང་སྡུཥ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཙྫོང་གི་བྷ་རྩ་ཐང་

/ཙྫོང་ཙི/ (མིང)

རྐྱཕ་ཙྫོང་རྩིཥ་རྐྱཕ་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕའི་ལཱ་གཉིཥ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་
/ཙྫོང་སྡུཥ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་གི་བྷ་རྩ།

ཕསྟུདྷ་ནའི་ ཁེ་ཐང་རྒུཐ་ཀྱི་རྩིཥ། (ཐཔེ) ཙྫོང་བྷ་

(རྫོང) ཉོ་

ཕམྫོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཐང་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་ཐང་ཟབྲེར་

ཙྫོང་ཟདུཥ།

/ཙྫོང་མ/ (མིང)

(ཐཔེ)

ཙྫོང་ཆཥ་ཀྱི་སྤུཥ་ཙཐ་ཚུ་འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ཐྫོ།
ཙྫོང་ཐང་ཕཞྫོ་གྲྭ།

(རྫོང)

ཙྫོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་གི་རཥ་ཁུངཥ་

ལཱ། (ཐཔེ) ང་ཡ་ཙྫོང་སྒྱུཡ་ཟཏཕ་ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་
ཕརྩབྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/ཙྫོང་སྦྲེ་ལུ་རྫིདྷ/ (མིང)

/ཙྫོང་ཡྫོ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོང་གཅིག་ཁཡ་

རྐྱཕ་མི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ནིའི་

(རྫོང) ཙྫོང་རྐྱཕ་མིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙྫོང་ཡྫོགཥ་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོ་ནཥ།
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ཙྫོང་རབྷ།

/ཙྫོང་རབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་

ཙྫོཐ་བྷཏྫོང༌།

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་ཥའི་རྒྱུདྷ་

ཙྫོང་ལག

/ཙྫོང་ལ/

ཙྫོང་རཥ།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་དེ་གི་སྐོཡ་རཥ་ག་དེབྷ་ཅིག་
ཟགོཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཙྫོཐ་བྷཏྫོང་ཐྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཙྫོང་རྐྱཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

(ཐཔེ)

/ཙྫོང་ལུ/ (མིང)

/ཙྫོཥ་ཏྫོང/ ༢. (བ)

ཙྫོང་ལཱ།

/ཙྫོང་ར/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོང་ལཱ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཙྫོཐ་བྷཏྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ངེའི་

ཙྫོཐ་བྷཏྫོང་ནུག
ཙྫོཐ་སྫོཡ།

(རྫོང) རྒྱུ་ཆཥ་ཚུ་ཉོ་ཕམྫོང་

ཙྫོཐ་ཐནག

ཅིག་ཟཕཐ་དེ་སྫོཐན་བྷཥ།
/ཙྫོཥ/ (མིང)

/ཙྫོཥ་གི/ (མིང)

ཙྫོཐ་རྩིཥ།

(རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཕཎྫོག་ནིའི་

/ཙྫོཥ་ཎ/ ༡. (བ)

ཙྫོཐ་ཞིང༌།

(བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙྫོཐ་

/ཙྫོཥ་ཞིང/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཟཛུགཥ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ཥ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཞིང་དྷང་ལཱི་ཙྫོཐ་
ཕསྲེ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཟདུག

(ཐ) (རྫོང) མེཥ་མེཐ་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ།

ཕསྐྱུཡ་ནི། (ཁ) ཙྫོཐ་ལ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) མི་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་

/ཙྫོཥ་སེ/ (མིང)

(རྫོང) ཨེ་བྷ་ཐང་། ར་

ཕུག ཀ་ཀུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་

ལཱི་ཙྫོཐ་ཕལ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཙྫོཥ་ཎ/ ༢. (བ)

(རྫོང) པྫོ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཕཀར་

ཏེ་ལ་ཕ་ཅིདྷ་སྟཕཥ་ཕདེ་ནི་བྷཥ།

ལ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོཐ་ཕལ་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)
ཙྫོཐ་ལ།

/ཙྫོཥ་ཙི/ (མིང)

ཏེ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་རྩིཥ། (ཐཔེ) ལཱ་གི་ཙྫོཐ་རྩིཥ་ཅིག་ཕཎྫོདྷ་

ཙྫོཐ་གྱི་ཟཐུ་སྟེ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཕཎྫོག་དེཥ།
/ཙྫོཥ་ཎ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟགོཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐནག་ཐྫོ།

གྱི་ཅུ་ཆུང་སུ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཙངན་གིཥ་
ཙྫོཐ་ཕལ།

/ཙྫོཥ་ནཟ/ (བ)

ཐནག་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) དུཥ་ཡུདྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་

ཙྫོཐ། ལཱ་གི་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ལྫོ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཞ་ནི་ཨིདྷ་
ཙྫོཐ་གྱི།

(ཆོཥ) ཙྫོ་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་པྫོ་ཙྫོཐ་ཕཀར་སྟེ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཙྫོཐ་

(ཆོཥ) པྫོ་ཙྫོཐ། (ཁ) ཞཐ་ཟགྲོ་གི་

དྷ་ཙྫོཐ་ཅིག་ཟདི་ཐགོ།

/ཙྫོཥ་རྫོཡ/ (མིང)

(ཐཔེ)

ཟཏཕ་ནི་གི་ལཱ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཙྫོང་ལཱ་ཆུང་ཀུ་
ཙྫོཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཕཐ་

ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག་ག་ས་གོ་ནི།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཙྫོག་རཥ་སྫོབྷ་ཅིག་གཞི་

ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

པྫོ་ཙྫོཐ་ཐང་ཙཐ་གཞི་བྷཏྫོང་ནི། (ཁ) ཙྫོཐ་བྷཏྫོང་

རབྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཕྱི་དྷང་གཉིཥ་ཀྱི་ཙྫོང་རབྷ་
ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ།

/ཙྫོཥ་ཏྫོང/ ༡. (བ)

ཕཏུཕ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་བྷ་

(ཐ) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཏངཥ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག་ག་ཕལ་ནི། (ཁ) ཙྫོཐ་ལ་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ།

ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) སྫོཐ་དྷང་ཆུ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ་

/ཙྫོཥ་སེ་ཁྲོབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཚུ་ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་ཥའི་ཁྲོབྷ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁ་

དྷ་ཙྫོཐ་ལ་ཐྫོ།

ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་གོང་ཙཐ་བྷཏྫོ་ཡ་བྷཏྫོ་ཕཥ།
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ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ།

/ཙྫོཥ་སེ་ལྡུབྷ་ཡ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོཐ་

ཙྫོདྷ་བྷཐྫོག

ཞིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཙྫོཐ་

(ཐཔེ) ནཡ་ཟདི་གུ་ཙྫོདྷ་བྷཐྫོག་ག་ཅི་གཎང་ན་ཅིདྷ་

ཕསྲེ་སྣ་ཙྫོགཥ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟདུག
ཙྫོཐབྷ།

/ཙྫོཥབྷ/ ༡. (མིང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་བྷཏྫོང་ཟྫོང་ག

(རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་རིགཥ་

གང་རཱིང་ཅིག་དྷང་ཚྭ་ཙྫོ་ཎྫོ་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་ཕམྫོ་ཞིདྷབྷ་
ནའི་ཙྫོཐབྷ་ཨེ་བྷ་ཐཡ་ཚི་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཙྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ནཡ་རིཥ་ཐང་ངོཥ་ཚུ་

ཙྫོདྷ་པྫོཡ།

ཙྫོདྷ་རྩི།

(རྫོང) ཙྫོདྷ་བྷ་

ཟདི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་དྷང་ཙྫོདྷ་

(བྷ/ཐ/ཤིག) (རྫོང) ནཡ་

རྩི་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བླུག་ཐགོ།

རིཥ་ཐང་ངོཥ་གུ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཐབུཡ་ནི། (ཁ)

ཙྫོདྷ་རིགཥ།

ཙྫོདྷ་གཎང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་གིཥ་སྒྲོབྷ་
ཙྫོདྷ་ཕཎང༌།

/ཙྫོཥདྷ་ཎང/ (བ)

(རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་སྣ་

ཟཏཕ་སྟེ་ཁྱིབྷ་ཙྫོདྷ་ཕཎང་ནུག

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཙྫོདྷ་

ཙྫོདྷ་ལཱ།

/ཙྫོཥདྷ་ར/ (མིང)

(རྫོང) ནཡ་རིཥ་ཐང་ཅ་

ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ངོཥ་གུ་ཙྫོདྷ་གཎང་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ)

གཥྫོའི་སྐཕཥ་ལྷ་ཁང་ཙྫོདྷ་ཕཎང་ཡི།
/ཙྫོཥདྷ་རང/ (མིང)

/ཙྫོཥདྷ་རི/ (མིང)

ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་རག་ལུདྷ་

གཎང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཙྫོདྷ་ཕཎང་ཡི/ནུག (ཐཔེ) ངར་
ཙྫོདྷ་བྷཐངཥ།

(རྫོང) ཙྫོདྷ་སྫོཡ་ཕའི་

/ཙྫོཥདྷ་ཙི། (མིང)

དྷྫོཡ་གྱི་ཀོཛྷ་ཕམྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྤྱིདྷ་

རཥ་ན་རང་ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཅདྷབྷ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

ཙྫོདྷ་གཎང་ཐྫོ།

(རྫོང) ཙྫོདྷ་ཕཏུར་ནི་

སྐཕཥ་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྤྱིདྷ། (ཁ) ཐང་ཕུ་ཟཕཐདྷ་

ཟདྲཛྷ་ཚུ་ཐབུཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་
/ཙྫོཥདྷ་ཎང/ (བ)

/ཙྫོཥདྷ་པྫོཡ/ (མིང)

ཙྫོདྷ་ག་ཡ་ཙྫོདྷ་པྫོཡ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ནཡ་ཟདི་ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཐབྷཡནྫོ་ཕཎང་སྟེ་བྲིཥ་ནུག

ཙྫོདྷ་གཎང༌།

(རྫོང) ཙྫོདྷ་གཎང་ནིའི་

ཐང་བླུགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་གིཥ་

(རྫོང) ཙྫོདྷ་གྱི་ཁ་ཐྫོག (ཐཔེ)

/ཙྫོཥདྷ་ཁྲ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ)

/ཙྫོདྷ་པིཡ/ (མིང)

ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཡི།

གུ་ཙྫོདྷ་སེཡནྫོ་ཅིག་ཕཎང་ཐ་ནུག

ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཅདྷབྷ།

ཙྫོདྷ་པིཡ།

(ཆོཥ) ཙྫོདྷ་ཐབུཡ་ཏེ་

ཅདྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཙྫོདྷ་པིཡ་ཆ་ཙང་

ལྗང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གྱང་
/ཙྫོཥདྷ་ཁྲ/ (མིང)

/ཙྫོདྷ་ལྡེདྷ/ (མིང)

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤུ་སྦྲགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་གཡུ་ན་

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཀཡ་སེཡ་ཐབྷཡ་

ཙྫོདྷ་ཁྲ།

ཙྫོདྷ་ལྡདྷ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རཥ་ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཞ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྲྫོ་
ཙྫོདྷ།

(རྫོང) ཙྫོདྷ་གྱི་ཁ་ཐྫོག

/ཙྫོཥདྷ་རྫོ/ (མིང)

ཁོང་པྫོ་རྒྱཥ་ཐག་ན་ཅིག་ཁ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་ཙྫོདྷ་ལཱ་

(རྫོང) ཙྫོདྷ་གྱི་

ཟཕཐ་དེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཕཀྱག་ཐང་ཟྫོཐ། (ཐཔེ) ལྡེཕཥ་རིཥ་ཚུ་ཙྫོདྷ་བྷཐངཥ་

ཙྫོབྷ་བུ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ནུག

/ཙྫོབྷ་བུ/ (མིང)

(རྫོང) སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཁ) བྷཎྜར་གྱི་ཙྫོབྷ་བུ། མེ་ཎྫོག་གི་ཙྫོབྷ་བུ་ཟེཡ་ཐྫོ་
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ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་བྷཎྜར་གྱི་ཙྫོབྷ་བུ་ཕཞྫོ་སྟེ་

ཙྫོཥ།

ཙྫོབྷཥ།

རིཥ་ཟདི་ཙྫོཥ་འར་སུ་ཅིག་ཟཕཐ་ནུག

གདྷང་ནུག

/ཙྫོབྷ/ (མིང)

/ཙྫོཟྫོ/ ༡. (བ)

(ཆོཥ) མི་བྷང་གཅིག་ཁཡ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ས་གོ་ནི་ཐང་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ར་ཕའི་གཉིཐ་

/ཙྫོཟྫོ་སྣང/ (མིང)

(རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཏྫོག་ལཱི་

ཚྭ།

(རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་བྲྫོཛྷ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་

ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་ཚྭ་ལུ་ལ་ཕཎཕ་སྟེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(རྫོང) ཤེཥ་ནི་ཐང་ས་གོ་ནི་ཅིག

ཚྭ་ཁ་ཕལ།

/ཚྭ་ཁ་ཎ/ (བ)

(བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཚྭ་ཁ་

ལ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཚྭ་ཁ་ཕལ་ནི་/ཡི། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་

(རྫོང) བྷ་ཤེཥ་བྷ་

གི་རིགཥ་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་བྷ་ཚྭ་ཁ་ཕལ་ཐགོ།

ཤེཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ ཙྫོཡ་བྷ་ཙྫོཡ་ཅིག་དྷང་

ཚྭ་ཁ་ལ།

ཏི་རཱི་ག་ཡ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ནུག

/ཚྭ་ཁ་ཎ/ (བ)

(ཐ) (རྫོང) ཚྭ་གི་བྲྫོཛྷ་འྫོཐ་

མེཐ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཚྭ་ཁ་ལ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་

(རྫོང) ར་ཕའི་གཉིཐ་ཥངཥ་

སྲུ་ཇ་ཚྭ་ཁ་ལ་ཐྫོ།

བྷ་ཥངཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གཉིཐ་ཙྫོཡ་བྷ་ཙྫོཡ་

ཚྭ་ཁག

ཅིག་རཥ་ཁོ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
/ཙྫོཥ/ (བ)

/ཙ/ (མིང)

ཐྫོདྷ་ལཱི་རཥ་སྫོཡ་སྐྱུཡན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཙྫོཡ་ཕ་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཙྫོར།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙྫོཥ་

ཕཝག་ནི་ཟདི་གིཥ་ཙྫོཥ་འར་དེཥ།

བྷཐཟ་པྫོག་མི་ཅིག་འྫོཐ།

/ཙྫོཟྫོ་བྷ་ཙྫོ/ ༢. (ཐབྱེ)

/ཙྫོཥ་ཡེ/ (བ)

/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ཉིབྷ་དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་

(རྫོང) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་

/ཙྫོཟྫོ་བྷ་ཙྫོ/ ༡. (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཙྫོདྷ་གྱི་ཁ་ཐྫོག

གཞི་ཐང་ཁ་ཐྫོག་ཚུ་གྲིཕ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཙྫོཥ་འར་ནི་

རྫོའི་དྷང་ཙྫོཡ་ཕ་གི་བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ་ཟདི་མིག་ཎྫོ་ཁཡ་

ཙྫོཡ་བྷ་ཙྫོཡ།

/ཙྫོཥ་གཞི/ (མིང)

ཙྫོཥ་འར།

གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་གཅིག (ཐཔེ) སྲིཐ་ནའི་ཟཁོཡ་

/ཙྫོཟྫོ་ཛྷ/ ༢. (མིང)

ཙྫོཥ་གཞི།

ཅིག་ཕཎང་ནུག

ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཐགཟ་ཕའི་ཙྫོཡ་སྣང་ཅིག་བྱུང་ཡི།
/ཙྫོཟྫོ་ཛྷ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) ཙྫོདྷ་བྷཐྫོག་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡཥ་བང་གུ་ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་

ཕདེ་སྡུག་མྱྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧ་རྟག་ཐང་བྷ་
ཙྫོཡ་ཕ།

/ཙྫོཥ་རྫོ/ (མིང)

(ཁ) ཙྫོཥ་གཞི་ཐཀཡནྫོ། ཙྫོཥ་གཞི་སེཡནྫོ་ར་

རཥ་ཥངཥ་ནི། (ཁ) ཙྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་
ཙྫོཡ་སྣང༌།

ཙྫོཥ་བྷཐྫོག
ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟདི་ཁོ་གིཥ་ཙྫོཡ་ཆི་ནུག

རཛྷ་གཉིཐ་ཙཡ་ཐ་ནུག

(སྐུར) (ཆོཥ) ཕམྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཙྫོཥ/ ༢. (བ)

ཤེཥ་ནི། (ཁ) ཙྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སཕ་མི་
/ཙྫོཟྫོ/ ༢. (བ)

(རྫོང) ནཡ་རིཥ་ཐང་གྱང་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་ངོཥ་གུ་གཎང་ནའི་ཙྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྡེཕཥ་

ཟདུ་ཥའི་ཁང་མིག་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ)
ཙྫོཡ།

/ཙྫོཥ/ ༡. (མིང)

/ཙ་ཁ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཚྭ་ཁ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཙྫོཐབྷ་ཚྭ་ཁག་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་མི་ཚུགཥ།

(སྐུར) (ཆོཥ) ཟཙྫོར་ཐང་ཟདྲ།

ཚྭ་ཁུ།

(ཐཔེ)
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/ཙ་ཁུ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཐང་སྲུ་ཇ་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་དྷང་ཚྭ་བླུག་ནི་དྲགཥ་ཥྫོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཚྭ་

ཕསྲེག་ན་ཨིདྷ།

ཁུ་ག་ཡ་ངེ་གི་པྫོཡ་ནའི་དྷང་བླུགཥ་ཐ་ནུག
ཚྭ་ཁུག

/ཙ་ཁུ/ (མིང)

བྷཙདྷ་ཉིཐ་གྲྭ་ཙང༌།

(རྫོང) ཚྭ་ཟདེག་ཥའི་རྐྱར་

/ཙ་ཇ/ (མིང)

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ནའི་སྡེ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཚྭ་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

བྷཙདྷ་ཉིཐ་རིག་ན།

ནའི་ཇ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིདྷ་བྷ་ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་
/ཚྭ་ཙང/ (མིང)

བྷཙདྷ་སྙདྷ།

(རྫོང) ཚྭ་ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་

ཚྭ་ཕཞང༌།

/ཙ་ཕཞང/ (བ)

བྷཙདྷ་རྟགཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚྭ་གི་

ལཱི་བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཕཞང་ནྫོ་ཅིག་ཟདུག

བྷཙང་ཟབྲུ་ཕ།

/ཙང་སྦྲུ་ཛྷ/ (མིང)

སྫོང་ནི། (ཐཔེ)
བྷཙདྷ།

/ཚེདྷ/ (མིང)

བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཕཀོཐ།

(ཆོཥ) སྐྱོདྷ་ཕཎགཥ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ)

ཕཀར་ནི། (ཁ) བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཕཀོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

(ཐ) (ཆོཥ) སྐྱོདྷ་

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་རཥ་ཟཆཡ་གུ་བྷཙདྷ་རྟགཥ་

ཕཀོཐ་དེཥ།

(རྫོང) (ཞེ) མིང་། (ཁ) བ་བྷའི་

བྷཙདྷ་ཐུཕ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) ནུཕ་ཕྱེཐ།

བྷཙདྷ་ཏྫོ།

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔའི་བྷཙདྷ་ཐགུང་ལཱི་ཟླཛྷ་སྐྱ་སྒོཡ་

སྒོ་སྦེ་ལཡ་ནུག
བྷཙདྷ་ཕཅཥ།

/ཚེདྷ་ཅེ/ (མིང)

/ཚེདྷ་ཉི/ (མིང)

(ཆོཥ) ཐཀཡ་མེ་ར་

/ཚེདྷ་ཏྫོ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) མིང་ཏྫོ། (ཐཔེ)

ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གི་བྷཙདྷ་ཏྫོ་ཟཕག་ལྫོག
བྷཙདྷ་ཐྫོདྷ།

(ཆོཥ) ལྷའི་རྣབྷ་ན་

/ཚེདྷ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) མིང་གྱི་གོ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་བྷཙདྷ་ཐྫོདྷ་གྱི་ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་

ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕསྒོབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
བྷཙདྷ་ཉིཐ།

/ཚེདྷ་ཐུཕ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན་ཉིདྷ་ཝག་གཅིག་བྷ་ཤི་ཕཡ་སྫོཐ་ཚུགཥ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་བྷཙདྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།
/ཚེདྷ་སྒུང/ (མིང)

/ཚེདྷ་ཎ་ཀོཥ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡང་གི་མིང་ཐང་རྟགཥ་

བྷཙདྷ། སཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་
བྷཙདྷ་ཐགུང༌།

(རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

/ཚེདྷ་ཎ/ (མིང)

རཱིང་ངོ་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནིའི་རྟགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་

རིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་ཚྭ་ཕཞང་ཥྫོ་ནུག
/ཙང/ (མིང)

(རྫོང) (ཞེ) མིང་གཎབྷ་

/ཚེདྷ་སྙེདྷ/ (མིང)

རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་འང་ཁྱཕ་ཥྫོ་ནུག

བྲྫོཛྷ་དྲགཥ་ནི། (ཁ) ཙ་ཕཞང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་
བྷཙང༌།

(ཆོཥ) ཙཐ་

ཐང་སྙདྷ་གྲགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་བྷཙདྷ་སྙདྷ་ཟདི་

ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཟབྲུག་ལཱི་ཚྭ་ཙྫོང་རྐྱཕ་མི་
ཐཀོདྷ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ཚེདྷ་ཉི་རིག་ན/ (མིང)

བྷ་རིག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཧུཕ་ཆ་ཚྭ་ཇ་ཅིག་ཕཞྫོ་ནུག
ཚྭ་ཙྫོང༌།

(ཆོཥ) དྷང་

ནའི་རིག་གཞུང་གུ་རྩྫོཐ་ནའི་ཏྫོག་རཥ་སྫོཕ་སྫོང་

ཅུང༌། (ཐཔེ) ཚྭ་ཁུག་དྷང་ཚྭ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ནུག
ཚྭ་ཇ།

/ཚེདྷ་ཉི་གྲ་ཙང/ (མིང)

ནུག

(རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོའི་ཡང་

བྷཙདྷ་ལྡདྷ།

ཕཞིདྷ་ག་ཨིདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མེའི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཙ་ཞིང་
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/ཚེདྷ་ལྡེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) མིང་ཐང་ཐྫོདྷ་
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ཐག་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ལཱིང་ཐཕང་

བྷཙདྷ་ཟཛིདྷ།

ལཱིང་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཙདྷ་ལྡདྷ་གྱི་བབྷ་ཚུ་རཥ་
ཞུ་ཐགོ།

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
/ཚེདྷ་རྫིདྷ/ ༢. (མིང)

བྷཙདྷ་སྤཡ།

/ཚེདྷ་ན/ (མིང)

ཐུཕ་ནའི་ཐཀཡ་མེ་ཀོང་བུ།

(རྫོང) ཉིདྷ་ནུཕ་གཅིག་

ཕཝག་ནུག

བྷཙདྷ་བང༌།

བྷཙདྷ་གཞི།

བྷཙདྷ་ཕཞང་ནྫོ།

བྷཙདྷ་བྷ།

/ཚེདྷ་བྷ/ ༢ (མིང)

བྷཙདྷ་གཥྫོར།

སྟྫོང་ན་ཉིཐ། (ཐཔེ)
/ཙདྷ་མེ/ ༢. (མིང)

མེཐ་མི། (ཐཔེ)

གཥྫོར་ཐྫོ།
བྷཙབྷཥ།

(ཆོཥ) གདྷཥ་ལཱིགཥ་

/ཚེདྷ་མེ་བྷ་ནིང/ (མིང)

བྷཙདྷ་མབྷ།

/ཚེདྷ་མབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཐང་ཥ་

ཀྱི་བྷཙབྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་

བྷཙབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག
བྷཙབྷཥ་ཁང༌།

/ཙབྷ་ཁང/ (མིང)

(རྫོང) གཡུཥ་ཐང་

ཁྲོབྷ་རཥ་ཏག་རིང་སུ་ཅིག་ཁཡ་སྒོབྷ་བྷཥ་ལུདྷ་

(ཆོཥ) མི་

ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཥའི་ཁང་ཁྱིབྷ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་

ཅིག་ལཱི་པྫོ་རྟགཥ་ཐང་བྷྫོ་རྟགཥ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་མེཐ་མི།
(ཐཔེ)

/ཙབྷ/ (མིང)

ཁོངཥ་ཕཟུང་ནི་ཅིག (ཁ) ཡུར་གྱི་བྷཙབྷཥ། དུཥ་

(ཆོཥ) པྫོ་བྷྫོའི་རྟགཥ་ག་ནི་འང་

བྷཙདྷ་མེཐ་བྷ་ནིང༌།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་འང་སྲིཐ་ལཱི་བྷཙདྷ་

(རྫོང) པྫོ་བྷྫོའི་བྷཙདྷ་

/ཚེདྷ་མེ/ ༡. (མིང)

/ཚེདྷ་ཥྫོཥ/ (བ)

(ཞེ) མིང་ཕཎགཥ་ནི། (ཁ) བྷཙདྷ་གཥྫོར་

རྟགཥ། (ཐཔེ) བྷཙདྷ་བྷ་གཅིག་ནའི་ཕཡ་དྷ་གཉེདྷ་
བྷཙདྷ་མེཐ།

(རྫོང) (ཞེ) མིང་

འྫོཐ།

(ཆོཥ) རྟགཥ་ཐང་ལཥ།

རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཚེདྷ་ཕཞང་ནྫོ/ (མིང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་བྷཙདྷ་ཕཞང་ནྫོ་སུབྷ་ཅུ་རྩ་གཉིཥ་

ཐགེཛྷ་ཐགེ་རྩ་ཚུ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཙདྷ་བང་

(ཐཔེ)

(ཆོཥ) རྟགཥ་བྷཙདྷ་

ཐང་བྷཙདྷ་རྟགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) རྫོགཥ་ནའི་

ཕཏུཕ་ནའི་ནཡ་རིཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཤི་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་

/ཚེདྷ་བྷ/ ༡ (མིང)

/ཚེདྷ་གཞི/ (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ལཱི་རྣབྷ་ཤེཥ་གདྷཥ་ཥའི་ཐམིགཥ་ནའི་རྟེདྷ་སྦེ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

(རྫོང) (ཞེ) མིང་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཐགེ་

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ས་གོ་ཚུགཥ་ནའི་གཞི་ཟདི་ལཱི་སཕ་

(རྫོང) མི་ཤི་ཕའི་ཤུར་

/ཚེདྷ་རྗང/ (མིང)

(ཆོཥ) ངོཥ་ལུདྷ་

སྫོང་ཟདི་བྷཙདྷ་ཟཛིདྷ་རྫོང་དྷང་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཐཀཡ་མེ་བྷཙདྷ་སྤཡ་ཅིག་ཕུར་

བྷཙདྷ་བྷ།

/ཚེདྷ་རྫིདྷ/ ༡. (མིང)

ལཱི་བྷཙབྷཥ་ཁང་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་མང་མ་ཡ་ཟདུག
བྷཙབྷཥ་གཅཐ།

(རྫོང) (ཞེ) མིང་རྐྱངབྷ་

/ཙབྷ་ཅེ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) རྫོ་

གྲངཥ་ཐང་ཟླ་གྲངཥ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག་ཕཞྫོ་ཏྫོག་

གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་

རཥ་ཐུདྷ་གཎང་ནི། (ཁ) སྐུ་བྷཙབྷཥ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ།

མབྷ་ཅིག་ཏྫོཥ་རཱིང་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།
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(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་ཟདི་ཐ་ལྫོ་ཐགོདྷ་ནཡ་

ཕའི་ཙཐ་གཞི་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

བྷཙབྷཥ་གཅཐ་ཐྫོ།
/ཙབྷ་ཅེ/ ༢. (བ)

བྷཙབྷཥ་མེཐ་ལྔ།

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཥ་ཁོངཥ་ཐང་ཙཐ་

ཚུ་འང། ༡.པ་གཥཐ་ན།༢.བྷ་གཥཐ་ན། ༣.ཐགྲ་

བྷཙབྷཥ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་པཡ་ཟགྱོ་མི་ཆོག་

ཕཅོབྷ་གཥཐ་ན། ༤.ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་ཐབྱེདྷ་བྱེཐ་ན།

ཟེཡ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེཥ།

/ཙབྷ་ཅེ/ (བ)

༥.དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ནའི་སྐུ་ར་ངདྷ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་
ཁྲག་ཟབྱིདྷ་ན། (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་མེཐ་ལྔའི་སྡིག་ན་

(ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཙབྷཥ་གཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྐུ་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་
ཅི/ནུག (ཐཔེ)

བྷཙབྷཥ་ཟཇོག

/ཙབྷ་རྗོ/ (མིང)

ཕཥག་ནི་མི་ཟྫོང་།
བྷཙབྷཥ་ཞུ།

(རྫོང) ཟཕྲྫོ་བྷ་

བྷཙབྷཥ་ཕཞི།

(རྫོང) བྷཙབྷཥ་གཅཐ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་བྷཙབྷཥ་ཕཞི་ལཱི་ཐཡ་རུ་རུ་ཟཕཡ་

གིཥ་བྷཙབྷཥ་ཏྫོ་ཕཀར་ཏེ་སྐུ་བྷཙབྷཥ་གདྷང་དེཥ།

ནུག

(རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་

བྷཙབྷཥ་ཕཝག

ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཡ་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་

ཕའི་སྐཕཥ་ཡ་ཕཡ་དྷ་རཥ་བྷཙབྷཥ་ཕཝག་ཐ་ནུག

མེཐ་ནཡ་ཐུདྷ་གདྷང་སྟེ་ཕཞུགཥན་བྷཥ།

བྷཙབྷཥ་གའྫོག

(རྫོང) ཚིག་སྔ་ཕྱི་

(རྫོང) ཐགོདྷ་ནཡ་

བྷཙབྷཥ་གའྫོག་རྒྱུག་མི་ཟདི་གིཥ་བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཚིག་གི་བྷཙབྷཥ་སྫོཡ་ཚུ་ལུགཥ་

གི་ཉོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་དེཥ།

ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/ཙབྷ་མེ/ (མིང)

/ཙབྷ་གའྫོ/ (མིང)

བྷཙབྷཥ་གཅཐ་མི་ཚུ་གི་རྐང་གའྫོག་རྒྱུག་མི། (ཐཔེ)

ཐང་གོང་ཟྫོག་ཟབྲེར་ཕ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟབྲི་

བྷཙབྷཥ་མེཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཕཝག་ནི་/ཐྫོ་/ཅི། (ཐཔེ) ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་

ཐགོདྷ་ན་ལཱི་བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་མི་ཐང་འང་ཟཕཐ་ནི་
/ཙབྷ་རྗོཡ/ (མིང)

/ཙབྷ་ཕཝཟ/ (བ)

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཟཕྲྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནི། (ཁ) བྷཙབྷཥ་

དུཥ་རྒྱུདྷ་དུ་ཐུདྷ་ཕཎང་སྟེ་ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ)

བྷཙབྷཥ་སྫོཡ།

(རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཞི་

འང་༡.ལཡ་ལྷྫོ། ༢.ལྷྫོ་ནུཕ།༣.ནུཕ་བང་།༤.བང་ལཡ།

བྷཙབྷཥ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཝང་བྷཙབྷཥ་ན་
/ཙབྷ་ན/ (མིང)

/ཙབྷ་ཕཞི/ (མིང)

རུ་རུ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་བྷཙབྷཥ། (ཁ) བྷཙབྷཥ་ཕཞི་ཚུ་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྒོའི་ཕྱི་ཁཡ་མི་ཟཏྫོདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

བྷཙབྷཥ་ན།

(རྫོང) གཎང་ཡིག་ཚུ་

བྷཙབྷཥ་ཞུ་མེཐ་ནའི་གཎང་ཡིག་བྲི་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟདི་བྷཙབྷཥ་ཟཇོག་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་དྲག་ནི་བྷཥ།
/ཙབྷ་ཏྫོ/ (མིང)

/ཙབྷ་ཞུ/ (མིང)

དྷང་ཕཙུགཥ་སྫོར་འྫོཐ་མི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ། (ཐཔེ)

བྷཐུཐ་ནཡ་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་ཕཝག་ནི། (ཐཔེ) ལཱ་སྐོཡ་
བྷཙབྷཥ་ཏྫོ།

(རྫོང) སྡིག་ན་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྫོབྷ་ལྔ། (ཁ) བྷཙབྷཥ་མེཐ་ལྔ་

གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཐབྱེ་ནི། (ཁ) སྐུ་

བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ།

/ཙབྷ་མེ་ལྔ/ (མིང)

བྷཙབྷཥ་ཤིང༌།

(ཆོཥ) དེ་ཅིག་ཟེཡ་

/ཙབྷ་ཤིང/

(མིང) (རྫོང) བྷཙབྷཥ་

གཅཐ་མི་ཐང་ཁྱིབྷ་དྷང་དྷཐན་འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་མི་
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གཝདྷ་ཟྫོང་མི་ཆོག་ཟེཡ་ཕའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་ལཱི་ཕྱི་ཁཡ་

ཐབྷཡནྫོ་གྱིཥ་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཡི་གུ།

ཁང་སྒོ་ཁཡ་བྷཙབྷཥ་ཤིང་ཕརཕཥ་ཕཝག་ནུག

ཟདུག

ཕརཕཥ་ཕཝག་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) བྷཙབྷཥ་
བྷཙཟ་ལཱི།

/ཙ་ལཱི/ ༡. (མིང)

(ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་བྷཙར་བྲིཥབྷ་ལུ་ལ་

(ཆོཥ) བ་ནྫོཐ་ཙྫོཥ་གཞི་

བྷཙར་ཐབྷཡ།

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
/ཙ་ལཱི/ ༢. (མིང)

(ཆོཥ) རྟ་དྲེར་ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་

/ཙཡ/ (ཁྱཐ)

བྷཙདྷ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་སྒྲོར་བྷའི་སྐུ་ཟདི་
བྷཙཡ་དྲགཥ།

/ཙ་ཉ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

/ཙར/ ༣. (མིང)

བྷཙར་ཁ།

བྷཚུངཥ་ཆོཥ།

བྷཙར་ཏབྷ།

བྷཚུངཥ་རྟགཥ།

(ཆོཥ) ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ།

/ཚེ་རྫོ/ (མིང)

(ཐཔེ)

བྷཙར་རྫོ།

/ཚེ་རྫོ/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཙདྷ་བྷ་

/ཚུང་ན་སེ་ཇེ་ཀི་སྒྲ/ (མིང)

(རྫོང) ཐཔེ་ཐང་ཐཔེ་ཅདྷ་གཉིཥ་པདྷ་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕ་

(ཆོཥ) ཙྫོཥ་གཞི་

ཐངོཥ་སུ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) བྷཚུངཥ་ན་

གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་སྒྲ་ཚུ་འང་ དེ་སྦེ། ནཱུ་སྦེ། ཕཟུབྷ།

(ཆོཥ) ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ།

ལ་བུ། ཕཞིདྷ།ཟདྲདྷ་ཟདྲ། ཐྫོ་མི་བྷབྷ། ཆ་ཟདྲ།
ཟགྲདྷ་ཟླ། ཐྫོ་འ། ཐྫོཐ་ཁ། གཅི་ཚུ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཥ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་

བྷཚུངཥ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་སྒྲ་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྩྫོབྷ ་ལྫོ་
རྫོ་ཀ་ཅིག་བྲིཥ།

ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་བྷཐཟ་སྟེ་བྷཙར་རྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཙར་བྲིབྷ/ (མིང)

/ཚུང་ཎ/ (མིང)

བྷཚུངཥ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་སྒྲ།

ནའི་རྫོ་སདྷ་ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
བྷཙར་བྲིཥབྷ།

(རྫོང) ཆ་ཟདྲ་ཕའི་

ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབྷཡནྫོ་གིཥ་རྐྱཕ་ནའི་ཕག་ཏབྷ། (ཐཔེ)
བྷཙར་བྷཐྫོག

/ཚུང་ཆོཥ/ (མིང)

ཆོཥ་ཚུ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཟཕཐ།

(ཆོཥ) (ཞེ) ཁྲག (ཐཔེ)

/ཙར་ཏབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆ་ཟདྲཛྷ་ཐང་ཅོག་

ཁྱཐ་ཆོཥ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་བྷཚུངཥ་

(ཆོཥ) ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ)

/ཚུང/ (ཐབྱེ)

(ཆོཥ) བྷཙར་བྲིཥབྷ་

སྦེ་ཕརྒྱུག་ཐགོ།

(ཆོཥ) རྫོ་སདྷ། (ཐཔེ)

/ཚེ་ཁ/ (མིང)

/ཙར་ཡི/ (མིང)

(ཆོཥ) བྷཙར་གྱི་

ཟཏཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་སྒྲིག་ལྫོ་བྷཚུངཥ་

བྷཙཡ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག
/ཙར/ ༢. (མིང)

བྷཙར་ཡིག
བྷཚུངཥ།

བྷཙཡ་དྲགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་ཟྫོཐ་
/ཚེ/ ༡. (མིང)

/ཙར་སྨུ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

མེཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཕཀྱག་བྷཙཡ་དྲགཥ། ཟྫོཐ་

བྷཙར།

བྷཙར་སྨུག

ཕཀྱག་རྒྱ་སྨུག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) ངོ་བྷཙཡ་ཕ་ཐང་འ་

ཝར་བྷཙཡ་ཕཥ།

(ཆོཥ) དྲེར་སྤུ་

བྷཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ ་ལཥ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
བྷཙཡ།

/ཙར་ཐབྷཡ/ (མིང)

བྷཚུངཥ་སྫོཐ།

(རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་

1119

/ཚུང་ཅོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཕཐ་

1120
གཝག་ཕཅཟ་གཝག་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
བྷཚུངཥ་མེཐ།

/ཚུང་མེ/ (མིང)

བྷཙྫོའི་དྷང་རཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏཡ་ནཡ་ཟདྲེདྷ་ནའི་

(རྫོང) གཝདྷ་ཐང་བྷ་

ཏཕཥ་ལཱི་ཕདེ་ཕཡ་གཤེགཥ་ན་ཚུ་གི་སྐུ་གསུང་

ཟདྲཛྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཀཟ་དྲིདྷ་བྷཚུངཥ་
མེཐ་བ་བྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།
བྷཚུངཥ་ཟླ།

/ཚུང་ཟླ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
བྷཚུཡ་ཕུ།

/ཚུཡ་ཕུ/ (མིང)

ཐུགཥ་ཀྱི་སྤྲུར་ན་སྦེ་བྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་སྐུ་བྷཐྫོག་

སྫོདྷབྷ་ཝར་གཅིག་ཕག་གཉིཥ། ཕག་གའཥ་ན་

(ཆོཥ) བྷཚུངཥ་མེཐ་

ལཱི་རྫོ་རྗེ་ཐང་ཕག་གའྫོདྷ་ན་ལཱི་དྲིར་བུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་
ཡུབྷ་ཟཁྱུཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་གུ་རཱི་བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་རཥ་

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་གསུབྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གུ་རཱི་བྷཙྫོ་སྐྱེཥ་རྫོ་རྗེའི་སྐུ་

ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ལཱི་ཀརྨ་ ན་དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་ན་གིཥ་

ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག

ཕཎཕ་ནའི་གཐདྷ་ཥ། (ཐཔེ)
བྷཚེ་བྷ།

/ཙྫོ་ཀེ་རྫོ་རྗེ/ ༢. (མིང)

(རྫོང) ཧ་ལཱི་གཉིཥ་སྦྱེར་ཏེ་

/ཚེ་བྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཙྫོ་སྐྱེཥ་རྫོ་

སྐྱེཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
བྷཚེཡ་ན།

/ཚེཡ་ན/ (མིང)

རྗེ་གི་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅགཥ་གདྷང་ཡི།

(ཆོཥ) པྫོཛྷ་གི་གའྫོདྷ་གྱི་

བྷཙྫོ་གླང༌།

སཐ་ཁ་ཐུག་ལཱི་བྷཆིདྷ་ན་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྦྱེར་སུ་

བྷཚེཡ་ཥ།

/ཚེཡ་ཥ/ (མིང)

གླགཥ། (ཐཔེ)
བྷཚེཥ།

/ཚེཥ/ (མིང)

(ཐཔེ)

བྷཙྫོ།

/ཙྫོ/ (མིང)

(ཐཔེ) བྷཙྫོ་ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་བྷཙྫོ་གླང་འྫོཐན་ཨིདྷ།

བྷཙྫོ་གླིང༌།

(ཆོཥ) དྷྫོཡ་ཕཝག་ཥའི་

ཟདུག

བྷཙྫོ་ཟགྲབྷ།

(རྫོང) ཆུ་རྫིང་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཁྱིར་ཏེ་

/ཙྫོ་ཀ/ (ཁྱཐ)

སྐྱེཥ་ཏེ་ཟདུག
བྷཙྫོ་ཟགྲུར།

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ཐཀཡ་ཟདི་གི་རྒྱཕ་
བྷཙྫོ་སྐྱེཥ་རྫོ་རྗེ།

/ཙྫོ་ཀེ་རྫོ་རྗེ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) བྷཙྫོའི་ཉེ་

/ཙྫོ་སྒྲུཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཁ་

རཥ་པཡ་གྲུ་ཕཎང་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) བྷཙྫོའི་ཆུ་ཕཀྱག་

ལཱི་རི་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

/ཙྫོ་སྒྲབྷ/ (མིང)

ཟཐཕཥ། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ཟགྲབྷ་ལཱི་ཤིང་ཆུང་ཀུ་ལུ་ལ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་བྷཙྫོ་ཆེ་ཆུང་
བྷཙྫོ་ཐཀཡ།

(རྫོང) བྷཙྫོའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་

/ཙྫོ་གླིང/ (མིང)

ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་རཥ་པཡ་བྷཙྫོ་གླིང་ལུ་ལ་

(ཆོཥ) ཏག་ཉེ་ཥཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལུ་ལ་འྫོཐ།

(རྫོང) བྷཙྫོ་གི་དྷང་དྷ་

/ཙྫོ་གླང/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཆུ་གླང༌།

ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ལྷབྷ་གྱི་ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་
ནའི་དྷང་ཁྲོར་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) (རྣབྷ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།

བྷཙྫོ་སྔོདྷ།

/ཙྫོ་སྔོཥདྷ/ (མིང)

བྷཙྫོ་ཆུང༌།

/ཙྫོ་ཆུང/ (མིང)

སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(རྫོང) འཕ་

(ཆོཥ) བྷཙྫོ་གི་ཕཀྱག་

(རྫོང) བྷཙྫོ་སྫོབྷ་སྦེ་མེདྷ་

ནཡ་ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) གངཥ་ཀྱི་སྐཐ་ནཡ་བྷཙྫོ་

ཡུབྷ་ཐང་རྒྱུ་ཐང་རྐྱེདྷ་ག་ཅི་ལཱི་འང་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་རྒྱ་
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ཆུང་ཅིག་ཟདུག
བྷཙྫོ་ཆེདྷ།

/ཙྫོ་ཆེདྷ/ (མིང)

བྷཙྫོ་ཇག

/ཙྫོ་ཇག/ (མིང)

(ཐཔེ) བྷཙྫོ་དྷང་ལཱི་བྷཙྫོ་པག་ལྔ་ཟདུག

(རྫོང) བྷཙྫོ་སྫོབྷ། (ཐཔེ)

བྷཙྫོ་བ།

རའི་རྒྱཕ་ལཱི་བྷཙྫོ་ཆེདྷ་ཅིག་ཟདུག

/ཙྫོ་/ (མིང)

(ཆོཥ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཁ་རཥ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
བྷཙྫོ་བྱུང་བྷ།

(རྫོང) བྷཙྫོ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་།

/ཙྫོ་ཎ/ (མིང)

བྷཙྫོ་བྷ་དྲྫོཥ་ན།

(རྫོང) རྟའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

བྷཙྫོ་བྷྫོ།

གིཥ་བྷཙྫོ་རྟ་གི་ནཡ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་
བྷཙྫོ་དྷག

/ཙྫོ་དྷཟ/ (མིང)

/ཙྫོ་དྷ་ན་ཉ/

(མིང) (རྫོང) ས་རྫོང་

/ཙྫོ་སྨེདྷ་རྒེའེབྷ/ (མིང)

(རྫོང) བྷཙྫོའི་

བྷཙྫོ་སདྷ་རྒྱརབྷྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག
བྷཙྫོ་སདྷ་རྒྱར་བྷྫོ།

/ཙྫོ་སྨེདྷ་རྒེའེ་བྷྫོ/ (མིང)

(རྫོང) བྷཙྫོ་

སདྷ་རྒྱརབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་སདྷ་རྒྱར་བྷྫོ་གིཥ་
བྷཙྫོ་དྷང་རཥ་ཆུ་ཐཕྫོག་མི་སྟེཡ་ཕཥ།
བྷཙྫོ་ཟྫོག

(རྫོང) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཞ་

/ཙྫོ་ཟྫོག/

(མིང) (རྫོང) བྷཙྫོའི་གལབྷ་ཐང་

བྷཙྫོའི་གཏིང། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ཟྫོག་ལཱི་རྫོ་སྫོབྷ་ལུ་ལ་

སྫོཡ་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་མེ་བྷཆོཐ་ཕུརཛྷ་ཐ་མེ་ཐཔུང་བྷཙྫོ་

སྤུངཥ་ཏེ་ཟདུག

ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕའི་བྷཙྫོ། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ནདྨ་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་

བྷཙྫོ་རབྷ།

ནྫོ་ཆེའི་གདྷཥ་རྩ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཙྫོ་པཟ/ (མིང)

(རྫོང) བྷཙྫོ་དྷང་རཥ་པཡ་

དྷང་དྷ་གདྷཥ་ནའི་གདྷཥ་ཕཐག (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ཟདི་དྷང་

བྷཙྫོ་དྷག་ན་ཏྲ་ཟདི་གཥང་སཥ་ཁ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ་

བྷཙྫོ་པག

/ཙྫོ་ས/ (མིང)

བྷཙྫོ་སདྷ་རྒྱརབྷྫོ།

མེ་ཟཕཡ་གྱིཥ་གཏེཡ་ཁ་ལུ་ལ་ཡ་ཕཞེཥ་ནུག (ཐཔེ)

/ཙྫོ་པེ་བྷ/ (མིང)

(རྫོང) བྷཙྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

གཉིཥ་ནའི་སྐཕཥ་བྷཙྫོ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ནུག

ནུཕ་བྷཙྫོ་དྷག་ན་ཏྲ་དྷང་རཥ་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ཤེཥ་ཡཕ་

བྷཙྫོ་ནདྨ།

(ཆོཥ) ཆུ་ཆེདྷ་

རྐྱཕ་ནའི་ཐབྷག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་ཐབྷག་ཆེདྷ་

ཁག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་འྫོངཥ་གྲགཥ་ཅདྷ་གྱི་བྷཙྫོ། (ཁ)

ཁཡ་ཨིདྷ།

/ཙྫོ་བྷྫོ/ (མིང)

བྷཙྫོ་ཐབྷག

འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་སྦུག་ལཱི་བྷཙྫོ་དྷག་
བྷཙྫོ་དྷག་ན་ཏྲ།

/ཙྫོ་བྷ་དྲྫོཥ་ན/ (མིང)

ཅིག (ཐཔེ) བྷཙྫོ་བྷྫོ་ཟཁྱིར་ཥ་་བྷྫོ་རཥ་ཀྱིཥ་ཟཁོཡ།

(རྫོང) ཕཀྱག་གདྷག་ཎང་ཎ་

ཁག་གཉིཥ་དེ་ཅིག་ཟདུག

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྷ་བྷྫོ་

ཕཞིའི་ཟབྱུང་གདྷཥ་བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་བྷཙྫོ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོ་དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་
ནུག

/ཙྫོ་ཇུང་བྷ/ (མིང)

ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) བྷཙྫོ་་ཚུ་སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷཙྫོ་རྟ།

(རྫོང) བྷཙྫོའི་ཁ་ལཱི་ཐང་

བྷཏཟབྷ་ལཱི་སྫོཐ་མི་བ། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་དྷང་བྷཙྫོ་བ་བྷ་

པཡ་གྲུ་གཎང་མི་ཚུ་ཕཅོབྷ་མི། (ཐཔེ)
བྷཙྫོ་།

/ཙྫོཕ་བ/ (མིང)

/ཙྫོ་རབྷ/ (མིང)

(རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཁ་རཥ་

པཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) རླུང་ཟཚུཕ་

(རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་པགན་

ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུཡ་ནི་དེ་གིཥ་བྷཙྫོ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོ་དྷང་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག

མིདྷ་ཟདུག
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བྷཙྫོག་བྷ།
བྷཙྫོགབྷ།

/ཙྫོ་བྷ/ (མིང)
/ཙྡཽབྷ/ (མིང)

(ཆོཥ) སྤྱི་གཙུག་སྦུག (ཐཔེ)

ཟཙང་རྒྱ།

(རྫོང) བྷཙྫོག་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ)

ཟཙཕ།

(ཁ) ཧ་ལཱིའི་བྷཙྫོགབྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་བྷཙྫོགབྷ་

བྷཙྫོདྷ།

/ཙྫོཥདྷ/ ༡. (མིང)

ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
/ཙྫོཥདྷ/ ༢. (བ)

བྷཙྫོདྷ་ཆ།

སེབྷཥ་ཟཙཕ་ཐྫོ།
ཟཙཕཥ།

ཟཙཕ་ཟཙཕ།

ཟཙཕ་ཟཚུཕ།

ཟཚུཕ་ཟཕཐ་དེ་རྩ་རཥ་ཡ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་བྷ་
ཟྫོངཥ།

ཅིག (ཐཔེ) བྷཙྫོདྷ་ཐུཕ་ཡང་གི་གཟུགཥ་ལཱི་འྫོཐདྷ་

ཟཙབྷ།

བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཕལ་ཏེ་ཟདྲྫོག་ཐགོན་མེཐ།

/ཙྫོཥདྷ་བ/ (མིང)

གཞི། (ཐཔེ)

/ཙྫོཥདྷ་བྱེཐ/ (མིང)

ཟཙག་རྒྱཥ།

/ཙ་རྒེ/ (བ)

བྷཐུདྷ་ནའི་ཐཔེ། (ཐཔེ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) ཟགྲིག་ནི་ཐང་

སྦེ་ཟཙབྷ་ནི་བྷཥ།
ཟཙབྷཥ།

(ཆོཥ) ས་གོ་ཐགོ་ནའི་

བྷཙྫོདྷ་བྱེཐ།

/ཙབྷ/ (བ)

ཕཏུཕ་ནི། (ཁ) ཟཙབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་སྐོཡ་ཟདི་དེ་

(ཆོཥ) ཐཔེ་ལཱི་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཐྫོདྷ་ཐག་གོ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
བྷཙྫོདྷ་བ།

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

སྣང་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་སྐཕཥ་ཅིག་སེབྷཥ་ཟཙཕ་

ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་གྱི་སྲུངབྷ་

/ཙྫོཥདྷ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང)

/ཙཕ་ཚུཕ/ (ཐབྱེ)

སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་ཐང་ཐགཟཛྷ་སྐྱིཐན་མེཐ་ནའི་ཙྫོཡ་

(རྫོང) ཡང་གི་

གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་རིགཥ་རཥ་སྐྱོཕ་ཚུགཥ་

བྷཙྫོདྷ་ཐྫོདྷ།

(རྫོང) ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་

ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ཟཙཕ་ཟཙཕ་སྦེ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་བྷཙྫོདྷ་ཆ་
/ཙྫོཥདྷ་ཐུཕ/ (མིང)

/ཙཕ་ཙཕ/ (ཐབྱེ)

མེདྷ་ནཡ་ཟཡ་འུཡ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཙྫོདྷ་ཆའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཐགྲ་བང་ཕཐ་

བྷཙྫོདྷ་ཐུཕ།

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཙཕ་ཐང་

མེཐ་ཥ་མེཐ་སེབྷཥ་ཟཙཕཥ་ཅི།

(རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཀྲིང་ཀ་

ལུ་ལ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ཙཕ/ ༢. (བ)

ཟདྲ། (ཁ) ཟཙཕཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་

(ཆོཥ) ས་གོ་ཚུགཥ་ནའི་རྟགཥ་

/ཙྫོཥདྷ་ཆ/ (མིང)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་བྷ་རྫོགཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་

(ཆོཥ) བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཟེཡ་ཕསྡུ་

བྷཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཙཕ/ ༡. (བ)

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི།

ལྷྫོཐ་མེཐ་ནཡ་ཟཡ་འུཡ་གཎང་ནི། (ཁ) ཟཙཕ་ནི/ཐྫོ།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྷཙྫོགབྷ་གུ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་
མེཐ་ཐཀྲོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཙང་ཟགྱ/ (བ)

/ཙབྷ/ (བ)

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཙབྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་ཟཙབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ ང་ལཱི་འང་བྷ་
ཕཏུཕ་བྷཥ།

(ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་

ཟཙབྷ་ཟདྲི།

/ཙབྷ་ཌི/ (མིང)

ཚུར་ཟདྲི་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཟཙབྷཥ་ཟདྲི།

གཟུགཥ་ཀྱི་ལ་བྷཥ་རྒྱག་ནི། (ཐཔེ)

/ཙབྷ་ཟདྲི/ (མིང)

གི་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
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(ཆོཥ) གཝདྷ་གྱི་གདྷཥ་
(ཆོཥ) ཟཙབྷ་ཟདྲི་

1123
ཟཙབྷ་ཙྫོཐ།

/ཙབྷ་ཙྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) བྷང་ཉུང་གི་

ཐགོ།

ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཟཙབྷ་ཙྫོཐ་ཤེཥདྷ་བྷཁཥ་ནའི་
རྟགཥ།
ཟཙཟ།

/ཙཟ/

ཟཚེ།

ཟཚེ་ཕ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

/ཙར/ ༡. (བ)

/ཙར/ ༢. (བ)

ཟཚིག

(ཆོཥ) ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

/ཚིའི/ (བ)

(བྷ/ཐ) (རྫོང) མེ་ཐང་ཉི་བྷའི་དྲྫོཐ་

(ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཚིག་ཐང་

ཟཚིག་ཡྫོ།

/ཚིའི་ཡྫོ/ (མིང)

ཟཚུཕ་ཆ།

/ཚེབྷ་ཀུཐ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཚེབྷ་སྐུཐ་ཐང་

ཟཚེབྷ་ཁཕ།

/ཚེབྷ་ཁཕ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཚེབྷ་ཁཕ་ཐང་

/ཚེའེ/ ༡. (བ)

/ཚེའེ/ ༢. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སུདྷ་ཁག་ཁ་ཟགྱོ་

ཕར་གཎང་ནི་དེ་གིཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཟགྱོ་ནི་འང་ཟཚེཡ་
ཐྫོ།

(རྫོང) རྐྱེདྷ་ཐང་ཕཡ་ཆཐ།

/ཚེའེ/ ༣. (མིང)

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོའི་དྷང་ཟཚུཕ་ཆ་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག་ག་

ཟཚེཡ་སྐཐ།

ཟཚུཕ་དྲགཥ།

ཟཚེཡ་ཁག་ཁ།

ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

/ཚུཕ་ཉ/ (ཐབྱེ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཟདྲྫོག་ནི་

ནི། (ཁ) ཟཚེཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་ཁུ་གིཥ་ཙྫོགཥ་

(ཐ) (ཆོཥ) ཕཙིཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཚུཕ་ཆ/ (མིང)

ཟཚེབྷ་སྐུཐ།

(ཐཔེ) ཁོ་ང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཟཚེཡ་ཐྫོ།

ཟཚིགཥ་ནའི་ཤུར་ཟཚིག་ཡྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག
(ཐཔེ)

(ཐ) (ཆོཥ) ཕཙེབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐང་གའང་ཞ་ནི། (ཁ) གོངབྷ་ལཱི་ཟཚེཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི།

(རྫོང) མེ་གིཥ་ཟཚིགཥ་

ཀུ་ཟཚིག་ཡྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མེ་གིཥ་ཟཚིགཥ་
/ཚིཡ/ (བ)

/ཚེབྷ/ (བ)

ཟཚེཡ།

ཟཚིགཥ་ནའི་ལྷག་བྷ། (ཁ) ཤིང་གི་ཟཚིག་ཡྫོ། ལྫོག་

ཟཚིཡ།

ཟཚེབྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟདྲ། (ཁ) ཟཚིགཥ་ནུག (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ག་ཡ་མེ་གིཥ་
ཟཚིགཥ་ནུག

(ཐ) (ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕམྫོ་ཕའི་

ཟདྲ། (ཐཔེ)

དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཤིང་ག་ཡ་མེ་གིཥ་ཟཚིག་ཐྫོ།
/ཚིའི/ (བ)

/ཚེ/ (བ)

(ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ན་མེཐ་ནའི་

(ཐཔེ)

ཀྱིཥ་མེཐན་གཎང་ནི། (ཁ) ཟཚིག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)
ཟཚིགཥ།

ཟཚེཐ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) ཟཙྫོར་ནི། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ན། (ཐཔེ)

/ཚེ་མེ/ (མིང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) རྟ་ཟདི་གི་རྟེའུ་ཅུང་ཅིག་ཟཙཟ་ནུག

ཟཙར།

/ཚེ་ཛྷ/ (མིང)

ཟཚེ་མེཐ།

ཅདྷ་ཚུ་གི་ཕྱུ་གུ་སྐྱེ་ནི། (ཁ) ཕ་ཕྱུ་གུ་ཟཙཟ་ནི/ཐྫོ/ནུག

(བྷ/ཐ) (ཆོཥ) གདྷྫོཐ་ཕཀར་ནི། (ཐཔེ)

/ཚེ/ (བ)

(ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཟཕཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

/ཚེཡ་ཀེ/ (མིང)

(ཆོཥ) རྟ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

སྐཐ་རྐྱཕ་ཏངཥ་ཅིག། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཕཡ་ཆཐ་སྫོབྷ་

སྦེ་ཨིདྷ་མི་ཅིག (ཁ) དྷཐན་ཟཚུཕ་དྲགཥ། དུཥ་

/ཚེའེ་ཁ་ཁ/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) བྷཥ་

ཟཚེཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ལཱི་ལཱ་ཟཚེཡ་ཀག་ཀ་

ཙྫོཐ་ཟཚུཕ་དྲགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཙྫོཐ་

ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཚུཕ་དྲགཥ་ཚུ་དྷང་ལཱ་སྫོབྷ་ཟཕཐ་ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་

ཟཚེཡ་སྣང༌།
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/ཚེའེ་སྣང/ (མིང)

(རྫོང) ཟདྲྫོག་ནི་ཐང་
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གའང་ཞ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ལཱི་ཟཚེཡ་སྣང་ཕསྐྱེཐ་ཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཟཙྫོ་ཕ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

ཅིག་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།
ཟཙྫོ་

/ཙྫོ/ ༡. (བ)

ཕཞཟ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷ་ཤི་ཕཡ་སྫོཐ་

/ཙྫོ་ཛྷ/ ༢. (མིང)

ནི། (ཁ) ལཱིཥ་ཟཙྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཟཙྫོ་ཕ་ར་དྷྫོཡ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི་

སྫོག་ཟཙྫོ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ལུ་ལ་འྫོཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་

/ཙྫོ/ ༢. (བ)

ཟཙྫོ་ཕ་གསུབྷ།

ནི། (ཁ) རྟ་ཟཙྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་སྤང་དྷ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་
ཐྫོ།

ཟཙྫོ་སྐྱོང༌།

/ཙྫོ་ཅོང/ (མིང)

ཟཙྫོ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ།

ཟཙྫོ་ཆཥ།

/ཙྫོ་ཆེ/ (མིང)

ཟཙྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཙྫོ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ)

(ཆོཥ) ཟབྱུང་ཕ་ཕཞིའི་

ཟཙྫོ་ཕའི་གདྷཥ་ཙཐ།

གྱི་ཟགྱུཡ་ཕ་གཎང་ཐགོ།

(རྫོང) ག་ཅི་འང་སྐྱེ་

(རྫོང) གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་སྫོཐ་

(རྫོང) གཥྫོ་ནིའི་ཏཕཥ་

/ཙྫོ་ཛྷ/ ༡. (མིང)

/ཙྫོ་ཇེ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཙྫོ་ཕའི་
(ཆོཥ) གཥྫོ་

(ཆོཥ) དྲུང་ཟཙྫོ། (ཐཔེ)

/ཙྫོ་ཇེ་གཝྫོཥདྷ་ནུ/ (མིང)

(ཆོཥ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཝར་ཕཞུགཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་དྲུང་ཟཙྫོ་ཟླ་
ཕའི་གཝྫོདྷ་ནུ། (ཐཔེ)
ཟཙྫོ་མི།

(ཆོཥ) གཥྫོ་ཟཐུཥ།

/ཙྫོ་མི/ (མིང)

(རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཁ) ཕ་ཟཙྫོ་མི། གླང་ཟཙྫོ་

(ཐཔེ)

ཟཙྫོ་ཕ།

/ཙྫོ་ཝི་རིག་ན/ (མིང)

ཟཙྫོ་བྱེཐ་གཝྫོདྷ་ནུ།

ཏཕཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདུག
/ཙྫོ་ཐུཥ/ (མིང)

ཟཙྫོ་ཕའི་རིག་ན།
ཟཙྫོ་བྱེཐ།

རབྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ལྫོགཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི་ཚུ་ཟཙྫོ་
ཟཙྫོ་ཟཐུཥ།

/ཙྫོ་ཝི་འྫོ་ཇེ/ (མིང)

ཕའི་རིག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐངུར་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
/ཙྫོ་ཏཕ/ (མིང)

ཟཙྫོ་ཕའི་འྫོ་བཐ།
བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ། (ཐཔེ)

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) ཟཙྫོ་རྟེདྷ་བྷ་
ཟཙྫོ་ཏཕཥ།

(རྫོང) ལཱིཥ་

གདྷཥ་ཙཐ་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་གོང་ཟཕེར་

ཥ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ག་ཅི་ཕཎཕ་རཱིང་ལུགཥ།
/ཙྫོ་ཏེདྷ/ (མིང)

/ཙྫོ་ཝི་སྣེ་ཚེ/ (མིང)

སྫོག་ཟཙྫོ་ཏཕཥ་ཀྱི་གདྷཥ་རིབྷ། (ཐཔེ) ཟཙྫོ་ཕའི་

ཕཏུཕ་ནའི་ཥ་ཞིང། (ཐཔེ) ཥ་ཞིང་ཟཙྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་
ཟཙྫོ་རྟེདྷ།

(རྫོང)

གྱི་ཟཙྫོ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ཐགོ།

(ཆོཥ) ཟཙྫོ་རྟེདྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ)

/ཙྫོ་ཝི་སྣེ་ཎང/ (མིང)

མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་སྫོཐ་ནིའི་གདྷཥ་སྟངཥ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་

སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྩྭ་ཆུ་རངབྷ་སྦེ་ཐགོ།
ཁབྷཥ། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) ལཱིཥ་ཟཙྫོ་

གསུབྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

/ཙྫོ་ཁབྷ/ (མིང)

/ཙྫོ་ཛྷ་སུབྷ/ (མིང)

ཕཡ་བྱེཐ་ནའི་རྒྱུ་ཚེ་ཐང་། ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ། ལཱ་

ཟཏཕ་སྟེ་གཥྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟཙྫོ་
ཟཙྫོ་ཁབྷཥ།

(རྫོང བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཐང་ཏཕཥ་ཤེཥ།

མི། རྟ་ཟཙྫོ་མི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་

(རྫོང) གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་
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མི་ག་ཐང་ག་ཡ་སྫོ།
ཟཙྫོ་ཚིཥ།

/ཙྫོ་ཚི/ (མིང)

(ཆོཥ) ཟཙྫོ་ཏཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ)

ཟཙྫོ་གཞེཥ།

/ཙྫོ་གཞེ/ (མིང)

གདྷཥ་ན། (ཐཔེ)
ཟཙྫོ་ཥ།

/ཙྫོ་ཥ/ (མིང)

ཟཙྫོར།
(ཐཔེ)

/ཙྫོཥ/ ༢. (བ)

(ཆོཥ) (ཞེ) ཚེ་སྫོག་

(རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཅིག་ཟཙྫོར་ཐྫོ།
/ཙྫོཥ/ ༢. (བ)

/ཙྫོང/ (བ)

(ཐཔེ)

ཟཙྫོཐ།

/ཙྫོཥ/ (བ)

ཟཙྫོཐ་སྣུབྷ།

(རྫོང) ཙྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

མེཐ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཅ་ར་ཟཙྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་ཟདི་ག་ཏེ་ཕཝག་ཅི་ག་རྩ་རཥ་ཟཙྫོར་

(ཐ) (ཆོཥ) ཕམྫོང་ཐང་ཟདྲ།

བྷ་ཏྫོཕ།

ཟཙྫོར་ཞིཕ།

(ཐ) (ཆོཥ) ཕམྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཙྫོཥ་སྣུབྷ/ (མིང)

/ཙྫོཥ་བྷཡ/ (མིང)

/ཙྫོཥ་ཞིཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་

ཨིདྷ་མེདྷ་ཕརྟག་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཁཥ་

(ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕམྫོ་

བྷཆོག་ཚུ་གིཥ་དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་གུ་ཟཙྫོར་ཞིཕ་

ནི་ཐང་ཕརྔོ་ནིའི་བྷཡ་ཁུ་ཐང་ཧུབྷ། (ཐཔེ)
ཟཙྫོཐ་བྷཡ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཥྫོགཥ་

གཝདྷ་གྱིཥ་ས་ཕཝག་མི་ཟདི་ཟཏྫོཕ་ཏཕཥ་ལཱི་འྫོཐ་

མི་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཙྫོགཥ་ཐྫོ།
ཟཙྫོང༌།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མེཐ་མི་ཅིག་

ཟཙྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཡ་ ལཱ་གའྫོག་ཆུང་ཀུ་

ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ག་དེ་བྷང་བྷང་ཕཎཕ་ཐགོ།
/ཙྫོག/ (བ)

(སྐུར) (ཆོཥ) ཟཙར་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་འྫོཐ་མེཐ་ཕལ་ནི། (ཁ) ལཱ་གའྫོག་

སྦེ་སྐྱེ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ་གཞིཥ། (ཐཔེ) ཥ་གཞི་ཟཙྫོ་ཥ་
ཟཙྫོགཥ།

/ཙྫོཥ/ ༡. (བ)

གདྷང་དེཥ།

(ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕམྫོ་

ནི་ཐང་ཕརྔོ་ནིའི་བྷཡ་ཐང་ཧུབྷ། (ཐཔེ)
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༼ཛ༽
ཚ། /ཚ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

ཚ་ཏི་པ་ར། /ཇ་ཏི་པ་ར/ (མིང) (ལུགཥ) སདྷ་ཚ་ཏི་གི་

སྐྱེཥ་གདྷཥ་ཁའི་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་

ར་ལུ ་ལ་ཟདུག

ཕཅུ་ཐགུ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་

ཟབྲཥ་བུ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཚ་ཏི་པ་

གི་རྩྫོར་ཕ་ལྕེ་རྐདྷ་ཕྲཐ་ན། སྫོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡདྷ། (ཁ)

ཚ་རྟགཥ། /ཚ་ཎཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ཇ་ཐང་

ཚ་ཡིག་ཟདི་མི་ཟཇུག་ན་ཉི་ཤུའི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་

གཅིག་ཁཡ་མི་དྷྫོཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཚ་ཡིག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

བྷ་ཆུང་བྷཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྕེ་

འྫོཐ་མེཐ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་ཕཎངབྷ་བྷཥ།

ཨིདྷ། ཚ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་འང་

རྟགཥ་ཟེ་ཎྫོག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཚ་རྟགཥ་

ཁའི་འ་རྐདྷ་བྷགུ་ལཱི་འ་ཥྫོ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཙཡ་

ཚ་དྲག /ཚ་དྲཟ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཕྫོཐ) གློ་བུཡ་དུ་ཟབྱུང་

གཅིག་སཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རྫོག་བྷ་ལཱི་གཎངབྷ་ཐང་

ཕའི་ཉེདྷ་ཁ་ཟཚུཕཥ་ཅདྷ་ཅིག

ཟབྲེར་ཏེ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

/ཚ་དྲཟ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཉེདྷ་ཁ་ཟབྱུང་སྲིཐ་ནིའི་

གཥར་བྱེཐ་ཚ་ཟདི་མ་སྡེའི་གསུབྷ་ན་ཨིདྷ།

བྱེརཛྷ་ཟཚུཕ་དྲགཥ།

ཚ་རྐྱང༌། /ཚ་ཅང་/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་

/ཚ་དྲཟ/ ༣. (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

ཟཇུག་བྷགོ་ཅདྷ་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ནི་འང་མེཐ་

རཱིང་ཁག་ཆེཛྷ། གར་གདྷཐ་ཅདྷ།

བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཚ་ཡིག་གི་ཚིག་ཚུ་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཚ་སྡེ་དྷང་འྫོཐ།

ནའི་ཚ་ཡིག (ཐཔེ) ལྫོག་གུ་དྷང་ལཱི་ཚ་རྐྱང་གི་ཡི་གུ་

ཚ་སྡེ། /ཚ་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཚའི་སྡེ་ཙདྷ།

ཚ་གཐ། /ཚ་གེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐན་ཕུར་ཕའི་

ཚ་ན། /ཚ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

སྐཕཥ་ཀྱི་ རཥ་ཕུཐ་སྣ་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) རྫོ་བྷཆོཐ་ཀྱི་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ ཚ་བྲིཥ་ཏེ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཚ་གཐ་ག་ཅི་ཡ་ཉོ་ཐགོན་ཟདུག
ཚ་ཏི། /ཚ་ཏི/

༢. (མིང)

འྫོཐ་མི། (ཁ) སྡེ་ཙདྷ་ཚ་ན། ཐཔེ་ཆ་ཚ་ན། ཁང་

(ལུགཥ) རླུང་གི་དྷཐ་གཞི་ལཱི་

ཁྱིབྷ་ཚ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཕང་སྒྲོབྷ་ཚ་
ན་དྷང་འྫོཐ།

པདྷ་ནའི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) རླུང་དྷཐ་ཀྱིཥ་ཟིདྷ་ཏེ་ཚ་ཏི་

ཚ་ཟཕྲུ། /ཚ་ཋུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚ་རྟགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

གི་སདྷ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ཡི་གུ་ཚ་གི་བྷཆོ་ཎྫོ།

ཚ་ཏི་ན་ནཱུ། /ཚ་ཏི་ན་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཐང་ཙུ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་གིཥ་ཚ་ཡིག་གི་ཚ་ཟཕྲུ་ཟདི་ཟཇཟ་

ནཱུ་གཅིག་ཁཡ་ཞ་ནི་གི་ན་ནཱུའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཆི་ཆི་སྦེ་བྲིཥ་ནུག

གིཥ་ཞ་མི་ཟདི་ཚ་ཏི་ན་ནཱུ་ཨིདྷ།

1126

1127
ཚ་འནྟུ། /ཇ་ཡཱདྷ་ཏུ/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱར་ཕཡ་གྱུཡ་

ཚག་ཛིག་ཏར། ཤིང་ཚག་ཛིག་ཏར། (ཐཔེ) ཤིང་གི་

ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ། /ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) བ་སྫོཐ་

ཚམྦུ་གླིང༌། /ཚབྷ་བུ་གླིང/ (མིང) (རྫོང) གླིང་ཕཞི་གི་

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ནགཥ་ཀོ་ཚུ་ཚག་ཛིག་ཕཎང་གག་ཟགྱོ་ནུག

ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གོ་རིབྷ་སྒྲིགཥ་ཏེ་

དྷང་རཥ་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གླིང་ཅིག (ཁ)

མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལཱ་ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ། ལྫོག་ལུཕ་ཚ་རུ་ཚྫོ་

འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཟེཡ་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ།

རུ། ཅ་ར་ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ག་

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་བྫོདྷ་ཥའི་གདྷཥ་ཟདི་ཚམྦུ་གླིང་

ཡ་ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ་སྦེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཨིདྷ།

ཚ་རང༌། /ཚ་རང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) (སྐྱོདྷ) སྫོཐ་ན་ཞིཕ་

ཚམྦུ་ཆུ་གསེཡ། /ཚབྷ་བུ་ཆུ་སེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཙྫོ་བྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་བྷ་རཱིངཥ་ནའི་སྫོཐ་ན་རྔབྷ་སི་སི་

དྲྫོཥ་ན་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་གསེཡ་ལུགཥ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཅིག (ཁ) ཚ་རང་ཏར་ཕའི་ཟཕཐ་ཕཝག (ཐཔེ) མི་ར་

བབྷ་གི་ཕག་བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་ཚམྦུ་ཆུ་གསེཡ་ཅིག་

ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཆང་ཟཐུང་ནའི་སྐཕཥ་ཚ་རང་གི་སྫོཐ་

ཟདུག

ན་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཚ་ཧུའི་བུབྷྫོ། /ཚ

ཧུའི་བུབྷ/ (མིང)

ཚམྦུ་བྲིཨ། /ཚབྷ་བུ་བིརིག་ཆ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཙྫོ་བྷ་

དྲྫོཥ་ནའི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་སྐྱེ་མི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) བྷཙྫོ་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཆུ་བྷྫོ་གངྒཱ། (ཁ) རིག་བྱེཐ་ཀྱི་གཎབྷ་རྒྱུཐ༌རཥ་སྔོདྷ་

བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་ཚམྦུ་བྲིཀྴ་གིཥ་ཕསྐོཡ་

བྷ་ཆུ་བྷྫོ་གང་ལྷའི་གཟུགཥ་སུ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་

ཏེ་འྫོཐ།

ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གིཥ་མི་ཡུར་ལཱི་ཟབྫོདྷ་

ཚམྦྷ་ར། /ཚབྷ་བ་ར/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐགོན་སྦེ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་གང་ཙིགན་ཞ་སྟེ་ཆུའི་

ཕག༌གའཥ༌ན༌ལཱི༌རྒྱར་བྷཙདྷ་ཐང་ཕག་གའྫོཐ་ན་

གཟུགཥ་ལཱི་སྤྲུར་ཏེ་བྫོག་ཟགྱོ་ཕའི་ཚེ་སྒོབྷ་གདྷང་

ལཱི་དྷྫོཡ་བུ་ནིའུ་ལི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་

སྫོཐ་མི་དྲང་སྫོང་ཚ་ཧུ་གིཥ་བྷཐུང་ཐན་རཥ། ཞུ་ཕ་

ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷང་མིའི་ལྷ་ཅིག (ཁ) ཚབྷབ་ར་ལཱི་

ནྫོ་གིཥ་དྲང་སྫོང་ལཱི་གང་གཎང་གདྷང་ཟེཡ་གཥྫོརཛྷ་

རྣབྷ་ཏྫོཥ་སཥ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

ཕཎཕ་རཥ། དྲང་སྫོང་གིཥ་ཕསྐྱུགཥ་ཕཎངབྷ་རཥ་

ཕལབྷཥ་དྷང་ལཱི་ཚམྦྷ་རའི་སྐུ་ཏང་ཅིག་ཟདུག

ཚ་ཧུའི་བུབྷྫོ་ཟེཡ་མིང་གཥྫོར་ནུག

ཚཡ་ཚཡ། /ཚཡ་ཚཟ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་བྷཡ་

ཚག་ཛིག /ཚག་ཛིག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ།

དྷཡ་དྷ་སྦེ་ཐཔྱང་ཚུར་ཅིག (ཁ)

ཤེར། རྐངབྷ་ཐང་རགན་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གག་

ཚའི། /ཚའི/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཟདྲྫོགཥ་སྣང་ཟཆཡ་ཚུར་

ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྐངབྷ་ཚག་ཛིག་ཏར། ཤེར་

གྱི་སེབྷཥ་ཙྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཟཕྫོཐ་སྒྲའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་
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ཙྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚའི་ང་ཟཕཐདྷ་

བྷཚངཥ་སྫོཐ། /རང་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་འ་ཡཕཥ་ཀྱི་

ཚཡ་ཚྫོཡ། /ཚཡ་ཚྫོཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ་ཐང་

ཁ་མི་ཆོཐ།

གཅདྷ་གཞདྷ་ཐྫོབྷ་ལཱི་ཟདྲྫོག་ནཥ།

སྫོཐ་ན། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་བྷཚངཥ་སྫོཐ་ཚུ་གྱངཥ་

ཟདྲ། (ཁ) ཚ་རུ་ཚྫོ་རུ་གི་ཕསྡུ་ཚིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཞུ་ཕའི་

བྷཚངཥ་བླུདྷ། /རང་བླུཥདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

སྐཕཥ་ཚཡ་ཚྫོཡ་གྱི་བ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་སྤང་ཐགོ།

ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི

ཛི་དྷ་མི་ཏྲ། /ཇི་དྷ་མི་ཏྲ/ (མིང) (ལུགཥ) དུཥ་ཡཕཥ་

བྷཐྫོ་ཅིག (ཁ) ཕབྷ་ནྫོ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཐང་ལུའུ་ང་

ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཆེའི་གཡུཥ་ལཱི་

གཅིག་འྫོཐ་མི་གི་བྷཐྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

ཟཁྲུངཥ་མི་དྷང་ནའི་ནཎྜི་ཎ་ཅིག (ཁ) ཕྫོཐ་སྐཐ་དྷང་

བྷཚངཥ་བླུདྷ་གྱི་བྷཐྫོ་ཆ་ཙང་ཅིག་ཟདུག

རྒྱར་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཕྫོཐ་རྒྱར་

/རང་བླུཥདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷཁཥ་ན་ཐང་བླུདྷ་ནྫོ་

ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱིཥ་ཁོ་ཕྫོཐ་ལཱི་གཐདྷ་དྲངཥ་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕསྡུཥ་མིང་། (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་བྷཚངཥ་བླུདྷ་

ཅིག་ཕསྒྱུཡ་འྫོཐན་བྷ་ཙཐ། ཟདུར་ཕའི་ཕསྟདྷ་ན་

བྷཚངཥ་བྷ། /རང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་གི་སྫོཐ་ན་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕཀཟ་ཐང་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་བྷང་ཡཕཥ་

གྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།

འང་སྤེར་གདྷང་ཕའི་ ཕྫོཐ་ལཱི་དྲིདྷ་ཅདྷ་རྫོ་ནཌྷ་

ཕཞང་ནྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཤེཥ་ཡཕ་ཅདྷ་ཅིག

གསུབྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་གཅིག་ལཱི་གྱུཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག

བྷཚཐ། /རྫེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

(ཐཔེ) ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཟདི་ཛི་དྷ་མི་ཏྲ་གིཥ་གསུངཥ་

གོང་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་

གསུངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནི/ཐྫོ/ཅི/ཞིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་མི་སེཡ་ཀུདྷ་ལཱི་

ཛིཨྵིཾ། /ཇི་ཆིབྷ/ ༡. (མིང) (ལུགཥ) ཡང་བྱུང་གི་ཞངཥ།

པདྷ་ནའི་ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་དེཥ།

/ཛི་ཆིབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྣ་ཙྫོགཥ་གཅིག་

བྷཚཐ་སྒོ། /རྫེ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་

ཁཡ་ཕཞུ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ནིའི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཡཕ་གདྷཥ་སྐཕཥ་རྟེདྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཛིཨྵིཾ་གྱི་རིགཥ་ཚུ་ཉོ་མི་

ཟབྲེར་གྱི་བྷཚཐ་སྒོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡ་འྫོཐ་ག་གསུང་

ཚུགཥ་ནཥ།

གདྷང་།

ཛྙཱ་དྷ། /གེ་འ་དྷ/ (མིང) (ལུགཥ) ཡེ་ཤེཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བྷཚཐ་ཕརྒྱ། /རྫེ་རྒྱ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཛྙཱ་དྷ་སུ་ཏྲ། /ཇཱ་དྷ་སུ་ཏྲ/ (མིང) (ལུགཥ) ཕྫོཐ་ལཱི་རྫོགཥ་

ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་སྐྱེཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱ་ཐང་རྩ་ཕརྒྱཐ་སྟྫོདྷ་

ན་ཆེདྷ་ནྫོའི་ཆོཥ་སྤེར་མི་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཡེ་

ནའི་རྣབྷ་ཏཡ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ལ་ཕ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཤེཥ་བྷཐྫོ། (ཁ) ཛྙཱ་དྷ- ཡེ་ཤེཥ། སུ་ཏྲ- བྷཐྫོ། (ཐཔེ)

ཀྱི་བྷཚཐ་བ་ལཱི་ཕསྟེདྷ་ཐགོ།

མི་ཚུ་གིཥ་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཛྙཱ་དྷ་སུ་ཏྲ་ལཱི་ཕག་ཟཙར་ནུག
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བྷཚཐ་རྣབྷ། /རྫེ་རྣབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

(ཁ) བྷཚཐ་ན་ཐང་ཟཕྲིདྷ་རཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕསྡུཥ་

(ཐཔེ) བ་བྷའི་བྷཚཐ་རྣབྷ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཁྱཕ་ནཥ།

ཚུ་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་བྷཚཐ་ཤུར། (ཁ)

མིང། (ཐཔེ) བབྷ་གི་བྷཚཐ་ཟཕྲིདྷ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་

ཅིག་ཟདུག

བྷཚཐ་བང༌། /རྫེ་ཇང་/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) བྷཁཥ་ན་ཚུ་

བྷཚཐ་ན། /རྫེ་ན/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

གིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཕརྩབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ བྷཇུག་ལཱི་ཕཀོཐ་

གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ལཱ་ཐང་བ་ཕ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

དེ་འྫོཐ་ནའི་ཕརྩབྷཥ་ཚུར་ཐང་རྩྫོབྷ་ན་ནྫོའི་རྫོ་རྒྱུཥ།

བྷཚཐ་ན་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་འྫོཐ།

(ཁ) ཐཔེ་ཆ་གང་ཡིདྷ་བྷ་ཤེཥདྷ་བྷགོ་ལཱི་

བྷཚཐ་ན་ཕཅུ་གཉིཥ། /རྫེ་ན་ཅུ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཕལ། །རྩྫོབྷ་མི་གང་ཡིདྷ་བྷ་ཤེཥདྷ་བྷཇུག་ལཱི་ཕལ།།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཚཐ་རྣབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ།

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྩྫོབྷ་ན་ནྫོའི་སྐོཡ་རཥ་ ཐཔེ་

(ཁ) ༡. ཐགཟ་ལྡདྷ་གདྷཥ་རཥ་ཟཚབྷ་བུའི་གླིང་

ཆ་དེ་གི་བྷཚཐ་བང་དྷང་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག

ལཱི་བྫོདྷ་ན། ༢. ལྷུབྷཥ་སུ་ཞུགཥ་ན། ༣. སྐུ་

བྷཚཐ་མི། /རྫེ་མི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་གིཥ་

ཟཁྲུངཥ་ན། ༤. གཝྫོདྷ་ནུའི་ཡྫོར་རྩེཐ་ལཱི་བྷཁཥ་

ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་མི། སྒོ་ཟབྱེཐ་བྷཚཐ་

ན། ༥. ཕཙུདྷ་བྷྫོའི་ཟཁོཡ་གྱིཥ་ཡྫོར་ཕ། ༦. ཡཕ་

མི། (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཟབྱེཐ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་

ཏུ་བྱུང་ཕ། ༧. ཐཀཟ་ཕ་སཐ་ན། ༨. བང་ཆུཕ་ཀྱི་

མི་དྲག་ལྫོཥ་དྲུང་ཆེདྷ་ཨིདྷ།

སྙིང་ནྫོཡ་གཤེགཥ་ན། ༩. ཕདུཐ་ཕཏུར་ཕ། ༡༠.

བྷཚཐ་ཤུར། /རྫེ་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷ་

བྷངོདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ན། ༡༡. ཆོཥ་

ཚུ་གིཥ་ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ། (ཁ)

ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཕསྐོཡ་ཕ། ༡༢. མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་

བབྷ་གི་བྷཚཐ་ཤུར། ཐནྫོདྷ་གྱི་བྷཚཐ་ཤུར། (ཐཔེ)

ཚུར་སྟྫོདྷ་ནའི་བྷཚཐ་ན་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

སྔོདྷ་བྫོདྷ་རྒྱར་ཕ་གོངབྷ་ཚུ་གི་ བྷཚཐ་ཤུར་ཚུ་ཐ་

ཀྱི་བྷཚཐ་ན་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་

ལྫོའི་ཕཡ་དྷ་འང་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

དེཥ།

བྷཚཐ་བྷཚཐན། /རྫེ་རྫེན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང་) (ཞེ) ཡུར་

བྷཚཐ་སྫོཐ། /རྫེ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གོང་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ། (ཁ) ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་

ཚུ་གི་ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་གཝག (ཁ) བྷཚཐ་ན་

བྷཚཐན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་བབྷ་

ཐང་སྫོཐ་ན་གཉིཥ་ཀྱི་ཕསྡུཥ་མིང། (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་

གིཥ་བྷཚཐ་བྷཚཐན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཚཐ་སྫོཐ་ཟདི་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་ཟདུག

བྷཚཟ་གྲོགཥ། /ར་གྲོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་གདྷབྷ་

བྷཚཐ་ཟཕྲིདྷ། /རྫེ་ཕྲིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ངེའི་ཆུང་

ཚུ་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཕག་ལཱ་ཐང་ དེའི་ཐཡ་ཁྱཕ།

ཀུ་ཕསྒང་གི་བྷཚཟ་གྲོགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

1129

1130
བྷཚཟ་བྷཐུདྷ། /ར་ཐུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་

(ཐཔེ) བབྷ་བྷཇར་ཕཡ་དྲྫོ་ནའི་བྷཚཡ་དུཥ་ལཱི་ལྷྫོཐན་

ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ།

སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

བྷཚཟ་མི་བྷཚཟ། /ར་མི་ར/ (ཁྱཐ) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་

སྒོ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་དྲྫོ་བྷཚཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

བྷཚཟ་ཕྫོ། /རཟྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཆ་ཡྫོགཥ།

བྷཚཡཛྷ། /རཛྷ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་ཞ་མི་གི་ཕཞེཥ་

གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

(ཐཔེ) དྲྫོ་ན་གི་བྷཚཡཛྷ་ཞ་ཕཡ་ལྫོག

འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་སྟངཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་

བྷཛུཕ།

བྷཚཟ་མི་བྷཚཟ་ཕརྩེ་གདུང་ལཱི་ཕལ།

/རྫུཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་ཐཔྱཐ་ཀྱི་ལཱིགཥ་ལཡ་

བྷཚཟ་བྷྫོ། /ར་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ནའི་

གཟུགཥ་ཀྱི་ལྗིཐ་ཙཐ་ཟཇར་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

ཆ་ཡྫོགཥ་བུབྷྫོ།

/རྫུཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཟེཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཟབྲི་

/ར་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཆུའི་དྷང་རཥ་་ཐང་ཟབུན་

ཏངཥ་ཅིག

ཚུ་ཟཐུ་ཞ་མིའི་ཆུ་བ་ཅིག (ཁ)

བྷཛུཕ་ཐཀྱི། /རྫུ་ཀི/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐང་ཐངུར་

(ཐཔེ) བྷཚཟ་བྷྫོ་གིཥ་་ཟཐུ་ཟཕག་དེཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་གུ་ཐཀྱི་ནི་གི་

བྷཚཟ་ཕཤེཥ། /ར་ཤེ/ ༡.

རྒྱདྷ་ཆ་སྒོཡ་སྒོཡ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཁ) གསེཡ་གྱི་

བྷཛུཕ་ཐཀྱི། ཐངུར་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(མིང) (རྫོང) ངོ་ཤེ ཥ་ནི་ཐང་རྒྱུཥ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ཡྫོགཥ་

(ཐཔེ) ང་ལཱི་གསེཡ་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཆ་གཅིག་འྫོཐ།

ཟཆབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་གི་ཆ་ཡྫོགཥ་ག་ཡ་

བྷཛུཕ་ལཐ། /རྫུཕ་ཋི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་ཐང་རི་

ངེའི་བྷཚཟ་ཕཤེཥ་ཨིདྷ།

བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྟྫོདྷབྷ་ཐ་རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

/ར་ཤེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་གྲོགཥ།

ཐནག་སྟེ་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

བྷཚཡ་ཅུབྷ། /རཟ་ཅུབྷ/ (མིང) (རྫོང) པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཐང་

(ཐཔེ) རི་བྷྫོ་ཟདི་བྷཛུཕ་ལཐ་སྦེ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ལ་ལྫོ་ཙང་། ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྫོ་

/རྫུཕ་ཋི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཐག་ཁག་ཆེཛྷ་ཟདི་ཐང་

ཕའི་ཏྫོག་རཥ་ཕཞེཥ་སྒོའི་རིགཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་ཞ་ནི་

ཟདི་ཨིདྷ་ཟེཡ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

ཅིག (ཁ) བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཟདི་ ཡང་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་རུ་རུ་གུ་བྷཛུཕ་ལཐ་ཟཕཐ་དེ་སཕ་

དེ་ཞ་ནི་ཅིག་ཐང། སྤང་དྷང་རཥ་པཡ་ཟགྱོ་སྟེ་ཞ་ནི་

དེཥ།

འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཙང་ཚུ་སྤང་དྷང་བྷཚཡ་ཅུབྷ་ཅིག་

བྷཛུཕ་ཆུང་། /རྫུ་ཅུ་/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཆུང་ཀུའི་

ཞ་ཕཡ་ཟགྱོ་གེ།

ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) བྷཛུཕ་ཆུང་ལཱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཆུང་ཀུ་

བྷཚཡ་དུཥ། /རཟ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་བྷཚཡཛྷ་ཞ་

ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཡདྷ་ཁའི་དུཥ།

1130
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བྷཛུཕ་སྟྫོདྷ། /རྫུཕ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཛུཕ་ལཐ་ཐང་

བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཐནག /རྫུ་བྷྫོ་ནཟ/ (བ) (ཟཐཥ/ཐ/བྷ/སྐུར)

བྷཛུཕ་དྲུག /རྫུཕ་དྲུ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛུཕ་བྷྫོ་དྲུག་འྫོཐ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་གིཥ་ཕར་སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) བྷཛུཕ་བྷྫོ་

ཟདྲ། (ཁ) བྷཛུཕ་བྷྫོ་གིཥ་ཟཕཐ་ཕར་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

(རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ གཅིག་རྫོགཥ་སུ་སྟྫོདྷ་ནིའི་

མི། (ཁ) ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང

ཐནག ནུག/ཐྫོ/ནི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

ཐང་བྷཛུཕ་ཅུང་གི་ཟུཡ་ཁཡ་བྷཛུཕ་ཅུང་སྐྱེཥ་མི་གི་

ཐནག་སྟེ་ཙྫོགཥ་ཕར་ཕཎང་ནུག

དྲུག་རག (ཐཔེ) ཁོ་གི་རགན་བྷཛུཕ་དྲུག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཕཙུགཥ། /རྫུ་བྷྫོ་ཙུཟ/ (བ) (ཆོཥ) བྷཛུཕ་བྷྫོ་

བྷཛུཕ་གདྷྫོདྷ་ན། /རྫུཕ་རྣྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ར་

ཐནག་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོགཥ་ན་ལྕགཥ་ནཡ་ཐང་གློག་རིག་ཚུ་དྷང་ཟབྲི་མི།

བྷཛུཕ་རྩེ། /རྫུཕ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛུཕ་བྷྫོའི་སྤྱི་ཎྫོག

(ཐཔེ) ཡི་གུའི་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཟདི་བྷཛུཕ་གདྷྫོདྷ་ན་ལཱི་སྫོཐ་

(ཐཔེ) ངེའི་བྷཛུཕ་རྩེ་གུ་རྩང་ཟཛུར་ཥྫོ་ནུག

ཕཝག་སྟེ་འྫོཐ།

བྷཛུཕ་ཚིགཥ། /རྫུཕ་ཚིཟ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛུཕ་བྷྫོ་ལཱི་

བྷཛུཕ་གདྷྫོདྷ་ལྕགཥ་ནཡ། /རྫུཕ་རྣྫོཥདྷ་ཅག་ནཡ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ། (ཐཔེ) རག་རིར་རྩེཐ་དེ་བྷཛུཕ་

(རྫོང) ཡི་གུ་ནཡ་རྐྱཕ་ནི་གི་ཟཕྲུར་ཆཥ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཚིགཥ་ཚུ་ས་ཀྲག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

གིཥ་ཡི་གུ་ཟདི་བྷཛུཕ་གདྷྫོདྷ་ལྕགཥ་ནཡ་གྱི་ཏྫོག་

བྷཛུཕ་ཤུཕཥ། /རྫུག ་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་

རཥ་བྲིཥ་ནུག

བྷཛུཕ་བྷྫོ་གུ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཤུཕཥ། (ཁ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་

བྷཛུཕ་ནཡ། /རྫུཕ་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་ར་

ཐ་ཐང་ རག་ཚེབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཐགོ་ནའི་ཅ་ར། (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ནའི་གུ་ རགན་གིཥ་ཕཟུང་འྫོཐ་ནའི་རྗེཥ།

ཚེབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ བྷཛུཕ་ཤུཕཥ་བྷ་ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་

(ཐཔེ) ཅ་ར་གུ་ཧཡཛྷ་གི་བྷཛུཕ་ནཡ་ཟདུག

ཁཕ་རགན་གུ་གཥྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

བྷཛུཕ་བྷྫོ། /རྫུ་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རགན་

བྷཛེ། /རྫེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛེ་དྷཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་

གུ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་བྷཛུཕ་

རྒཥ་ཟདི་ བྷཛེ་གིཥ་ཟིདྷ་ཆི་ནུག

བྷྫོ་གུ་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཕཙུགཥ་ནུག

བྷཛེ་ཁྲག /རྫེ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛེ་རྨ་ རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་

/རྫུ་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རགན་གི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་གཉིཥ་ན།

ཁྲག (ཐཔེ) སདྷ་གའྫོགན་གིཥ་བྷཛེ་ཁྲག་ག་ཡ་

(ཁ) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ལཱི་ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོངབྷ།

ཟཕགཥ་ནུག

བྷཛུཕ་བྷྫོ། གུང་བྷྫོ། སྲིདྷ་རག་ཐང་བྷཛུཕ་ཅུང་

བྷཛེ་ཎའི་ཙར། /རྫེ་ཎའི་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

/བྷཐེའུ་ཆུང་ཟེཡ་ལྔ་འྫོཐ། (ཐཔེ) གསེཡ་གྱི་བྷཛུཕ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཆོཥ་

ཐཀྱི་ཟདི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་གུ་ཕཙུགཥ་ནུག

གསུང་ཥའི་གླིང་ཀ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་བྷཛེ་ཎའི་ཙར་
ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

1131

1132
བྷཛེ་སྟཡ། /རྫེ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་གི་

བྷཛེཡན། /རྫེན/ (མིང) (རྫོང) བྷཛེཡ་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ནུག

ཚུར་ཅིག་ཨིདྷ།

སྟཡ་གོ། (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་ བྷཛེ་སྟཡ་ལུ་ལ་བུཐ་

(ཁ) བྷཛེཡན་ཟེཡ་མིང་བྷཏཟ་ན་ཚུཡ་སཡ་ཏེ་ཟབྲི་

བྷཛེ་དྷཐ། /རྫེ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྩ་ཐང་

བྷཛེཥ། /རྫེའེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཐང་

ནགཥ་ཀོ་ལཱི་གདྷྫོཐ་སྐྱོདྷ་རྐྱཕ་མི་ཟབུ་ཉེདྷ་ཅདྷ་གྱི་

གཥཡ་རིཥབྷྫོ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ངེ་གི་མིག་ཎྫོ་ཁཡ་

དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) བྷཛེ་དྷཐ་ཟེཡ་མི་ཟདི་བྷ་གཞི་ཥ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་བྷཛེཥ་ནཥ།

ཕཐག་ཀླུ་གདྷ་གྱི་དྷཐ་རིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ། དྷཐ་

/རྫེའེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཐང་ལུགཥ་ལྫོབྷ།

འྫོཐ་མི་གི་གོ་ར་ཚུ་རཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཟཕཐ་ཕཝག་ཕཅཟ་ཕཝག་ཟདི་བྷཛེཥ་

ཅིག་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཛེ་དྷཐ་འྫོཐདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་

བྷཛེཥ་ཕཀོཐ། /རྫེ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཟབུ་སྟེ་ཏྫོཕ་མི་ཅིག་ཐང་རིགཥ་རྒྱུཐ་རཥ་འྫོཐ་མི་

ནཥ།

ཕསྐྱར་ཐགོ།

ཕཞྫོ་ནི་གི་རྣབྷ་ན་ཐང། འང་དྷ་ བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

བྷཛེ་པྫོ། /རྫེ་པྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཛེ་དྷཐ་འྫོཐ་ནའི་པྫོ་

ཕཞྫོ་ནི་གི་ཕཀོཐ་ན། (ཐཔེ) ཥཕ་ཁྲ་ཟདི་ བྷཛེཥ་

སྐྱེཥ།

ཕཀོཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཐགོ།

བྷཛེ་བྷྫོ། /རྫེ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཛེ་དྷཐ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་

བྷཛེཥ་སྐུ། /རྫེ་ཀུ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོང་བྷའི་

སྲུ།

གཟུགཥ་གཞི་ཐང་ངོ་རིཥ་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་ནའི་ཚིག

བྷཛེཡ་ཎྫོ། /རྫེ་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ལཱི་སྐྱེཥ་འྫོཐ་

བྷཛེཥ་རྒྱདྷ། /རྫེ་རྒེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ནའི་བྷཛེཡན། (ཐཔེ) ཨེ་ཎྫོ་མེ་ཎྫོག་གི་ཤིང་ཟདི་བྷཛེཡ་

བྷཏྫོང་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནི་གི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འྫོཐ།

བྷཐྫོངཥ་སྒྲོ་ཟདི་བུབྷ་ནའི་བྷཛེཥ་རྒྱདྷ་ཨིདྷ།

/རྫེ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མིའི་གཟུགཥ་ཁའི་ལ་ལཱི་སྐྱེཥ་

བྷཛེཥ་ཆོཥ། /རྫེ་ཆོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) མིག་ཎྫོ་ཁཡ་

མི་ནགཥ་ཀོའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) བྷཛེཡ་ཎྫོ་ཟདི་

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོང་ནའི་ཚུགཥ་ནའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་མི་གི་རྐང་རག་ལཱི་ཧིང་དྷག་ཕཟུབྷ་སྦེ་

(ཐཔེ) ཙྫོདྷ་གཎང་ནི་ཟདི་ཁྱིབྷ་གྱི་བྷཛེཥ་ཆོཥ་ཨིདྷ།

སྐྱེཥ་མི་ཟདི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རགན་གུ་བྷཛེཡ་ཎྫོ་

བྷཛེཥ་ལྗོངཥ། /རྫེ་རྗོང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

འྫོཐ་མི་ཚུ་དྲག་ཥྫོ་ནུག

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིང་ན།

བྷཛེཡ་ན། /རྫེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཛེཡ་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རྫེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡུར་ག་ཅི་ཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཡིཐ་ཁཡ་ཟྫོང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་མིག་ཁཡ་ཚུཐ་
ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ན། (ཁ) ཡིཐ་ཁཡ་ཟྫོང་ཎྫོག་ཎྫོ།

1132

1133
ཟཇཟ་ཆི་ཆི། ལུགཥ་ལྫོབྷ། མིག་ཁཡ་ཚུཐ་ཎྫོག་ཎྫོ་

བྷཚྫོ། /རྫོ/ (མིང) (རྫོང) གླང་ཐང་ཟབྱིབྷྫོ་གཉིཥ་སྫོཡ་

གཤིཥ་ཟདི་ བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཆ་ཕཀར་ཏེ་ཕཐཟ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་གི་གཟུགཥ་

ཏེ་ཟཙཡ་ཕའི་ཕྱུ་གུ་པྫོ། (ཐཔེ) མི་ཅིག་བྷཚྫོ་གུ་ཁུཡ་

བྷཛེཥ་ལྡདྷ། /རྫེ་རྡེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡུར་ག་ཅི་ཡ་

བྷཚྫོ་གཐང༌། /རྫོ་རཟང/ (མིང) (རྫོང) བྷཚྫོ་ལུ་ལ་

ཟཕཐ་རཱིང་ལུགཥ་ནའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

གཅིག་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) བྷཚྫོ་ཚུ་

ཥ་ཆ་བྷཛེཥ་ལྡདྷ། བུབྷྫོ་བྷཛེཥ་ལྡདྷ། ཤིང་བྷཛེཥ་

ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཚྫོ་གཐང་སྤྲིངཥ་ནུག

ལྡདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་

བྷཚྫོ་བྷྫོ། /རྫོ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཚྫོབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

བྷཛེཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

བྷཚྫོབྷ།ྫོ /རྫོབྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) གླང་ཐང་ཟབྱིབྷྫོ་གཉིཥ་

/རྫེ་རྡེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རུཥ་གཞཟ་ན་ཥངཥ།

སྫོཡ་ཏེ་ཟཙཡ་ཕའི་ཕྱུ་གུ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཏང་དྷང་ལཱི་བྷཚྫོ་

བྷཛེཥ་སྡུག་ཡིཐ་ཟྫོང༌། /རྫེ་རྡུ་ཡི་ཟྫོང་/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཐང་བྷཚྫོབྷྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཡུར་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཐང་སེབྷཥ་ཁཡ་

བྷཚྫོ་བྷྫོའི་རྟྫོར། /རྫོ་བྷྫོའི་ཎྫོཥར/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཚྫོ་བྷྫོའི་

ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ། གཥཡ་

ཕྱུ་གུ།

རིཥབྷྫོ། (ཐཔེ) ངེའི་ཧིང་རཥ་གཅེཥ་ནའི་བུབྷྫོ་བྷཛེཥ་

བྷཚྫོག /རྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷཚྫོག་ཕུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྡུག་ཡིཐ་ཟྫོང་བྷ་ཁྱོཐ།

ཡྫོགཥ་ལཱི་བྷཚྫོག་བླུག་ནི་མི་ཟྫོང།

བྷཛེཥ་ན། /རྫེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཐང་

བྷཚྫོག་ཁྱཐ། /རྫོ་ཁེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཚྫོག་གཅིག་གིཥ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཅིག་ལཱི་བླུགཥ་ཏེ་རྩེ་ཕའི་རྩེཐབྷྫོ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་

བྷཛེཥ་བྷ། /རྫེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཧབྷ་སྲུ་ཟཇཟ་

ཚུ་བྷཚྫོག་ཁྱཐ་ཟཇར་དེཥ།

རིཥབྷྫོ། (ཐཔེ) བྷཛེཥ་བྷ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཝར་ཡཥ་ཟདི་དྷབྷ་

བྷཚྫོག་ཕུ། /རྫོ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ལྔ་

འང་ཕསུདྷ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

གཅིག་ཁཡ་ཕསྒོངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་

བྷཛེཥ་མི་བྷཛེཥ། /རྫེ་མི་རྫེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་

བྷཚྫོག་ཕུ་བྷ་ཕཎྫོདྷ།

ཥ་མེཐ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཥ་ཆ་བྷཛེཥ་

བྷཚྫོཐ། /རྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

མི་བྷཛེཥ། ཁྱིབྷ་བྷཛེཥ་མི་བྷཛེཥ། བུབྷྫོ་བྷཛེཥ་མི་

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་ཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

བྷཛེཥ། གཟུགཥ་གཤིཥ་བྷཛེཥ་མི་བྷཛེཥ་ར་

ཅིག (ཁ) ཕང་བྷཚྫོཐ། ཐཔེ་བྷཚྫོཐ། ཚིག་བྷཚྫོཐ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཟདི་བྷཛེཥ་མི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་བྷཚྫོཐ་

བྷཛེཥ་སཕ་ཡ་མི་ཐགོ་ནཥ།

ཨིདྷ།

བྷཛེཥ་བྷྫོ། /རྫེ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཛེཥ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།
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/རྫོཥ/ ༢. (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་ཕག་

༤. གྲུཕ་བྷཏཟ་བྷཚྫོཐ། ༥. གདྷཥ་ལཱིགཥ་བྷཚྫོཐ།

ལཱ་བྷཚཐ་ཐ་ཟེཡ་ཞུ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐུགཥ་ར་བྷངཟ་

༦. བྷདྷ་ངག་བྷཚྫོཐ། ༧. ཚིག་ཐྫོདྷ་བྷཚྫོཐ་ཕཅཥ་

ཕཡ་བྷཚྫོཐ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་གྱི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་བྷཇར་ཐགོ་

བྷཚྫོཐ་ཁང༌། /རྫོཥ་ཁཟང་/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཕཥགཥ་ཕཝག་ཥའི་ཁང་མིག (ཁ)

བྷཚྫོཐ་ཐནྫོདྷ། /རྫོཥ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕག་བྷཚྫོཐ་

ཐངུར་གྱི་བྷཚྫོཐ་ཁང་། ཟབྲུའི་བྷཚྫོཐ་ཁང་། ཆུའི་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཚྫོཐ་

བྷཚྫོཐ་ཁང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཐང་ན་ཟདི་

ཁང་གི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་བྷཚྫོཐ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་

ཟབྲུའི་བྷཚྫོཐ་ཁང་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཏཕ་བྷཥ།

བྷཚྫོཐ་ཟགྲེར། /རྫོཥ་ཌེར/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ལྔ་

བྷཚྫོཐ་སྤུ། /རྫོཥ་པུ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) མིག་ཎྫོ་གཉིཥ་

ནའི་དྷང་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐབྱིག་གཉེདྷ་གྱིཥ་

ཀྱི་སྦུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྤུ། སྨིདྷ་བྷཙབྷཥ་ཕཡ་དྷའི་

བྷཚཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་བྷངོདྷ་ན་བྷཚྫོཐ་ཀྱི་ཟགྲེར་

སྤུ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷཚྫོཐ་སྤུ་ཟདི་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་

ན། (ཐཔེ) ཐཔེ་བྷཚྫོཐ་ཁང་དྷང་ལཱི་བྷཚྫོཐ་ཟགྲེར་གྱི་

སྦེ་ཕཞེངཥ་ནུག

ཐཔེ་ཆ་ཅིག་ཉོ་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཟཚག /རཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆཡན་

བྷཚྫོཐ་ཅིག /རྫོཥ་ཅི/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) (ཞེ) བྷཚྫོཐ་ཀྱི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཡ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཆུ་ཟཚག་

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་རཥ་ཆཡན་ཟཚག་

བྷཚྫོཐ་གཉེཡ། /རྫོཥ་རྙེ/ (མིང) (རྫོང) ཕང་བྷཚྫོཐ་ར་

དེཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཚྫོཐ་ཁང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ)

ཟཚཐ། /རྫེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

བྷཚྫོཐ་གཉེཡ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐ་

རྫོགཥ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་མེཐན་སྦེ་ཟགྱུཡ་ནི།

དེཥ།

ཟཚཕ། /རཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) གཟུངཥ་སྔགཥ་

བྷཚྫོཐ་དེཕ། /རྫོཥ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཏྫོ་

ཐང་བྷདྷ་ངག་ཥྫོགཥ་ཕགྱང་ནི།

ཕཀོཐ་ཟཕཐ་ཥའི་བྷ་ཡིག (ཐཔེ) གློག་རིག་གི་ཅ་

/རཕ/ ༢. (མིང) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་ཐང་ཕྱེངབྷ་གི་

ཆཥ་ཚུ་ཡིག་ཙང་གི་བྷཚྫོཐ་དེཕ་དྷང་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

ཕཡ་བྷཙབྷཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཧ་རྫོང་།

ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་གཏེཡ་ཆོཥ།

གཟུངཥ་སྔགཥ་ཐང་བྷདྷ་ངག་ཥྫོགཥ་ཕགྱང་ནི།

བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ། /རྫོཥ་རྡུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་

ཟཚཕ་ཕཟླཥ། /རཕ་ཟདེའེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

(ཁ) བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་ཟདི། ༡. ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་བྷཚྫོཐ།

ཟཚབྷ་གླིང༌། /རབྷ་གླིང་/ (མིང) (རྫོང) ལཡ་ལྷྫོ་ནུཕ་བང་

༢. ཡིཐ་ཕཞིདྷ་བྷཚྫོཐ། ༣. ཐེག་བྷཆོག་བྷཚྫོཐ།

ཟེཡ་གླིང་ཕཞི་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ལྷྫོའི་ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་
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གླིང་། (ཁ) ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་ཟདི་གླིང་ཕཞི་རི་

གདྷཥ་སྟངཥ་ཚུ་འཡ་དྲག་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐང་།

ཐབུཥ་ཀྱི་རི་ཕྫོ་བྷཆོག་ཡཕ་ཀྱི་ལཡ་ལྷྫོ་ནུཕ་བང་ལཱི་

ཕདེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཡཕ་ཉི་ཟླ་ལྷ་གདྷཥ་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་

སྲིཐ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཐཀཟ་ངར་ཚུ་ཕཥར་ཏེ་ ཞི་

གླིང་ཆེདྷ་ཕཞི་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ལྷྫོའི་གླིང་ལཱི་ལྷྫོ་ཟཚབྷ་བུ་

ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱར་ཁཕ་ལུ་ལ་ཅིག་ཟཙྫོགཥ་འྫོཐ་ནའི་

གླིང་ཟེཡ་ཐ་ལྫོ་ང་ཕཅཥ་ཡ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ཥ་ལཱི་རྩིཛྷ་

ཙྫོགཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་ཙྫོགཥ་ཟདི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་རྒྱར་ཁཕ་ཆེ་ཆུང་ལུ་

སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༤༥ ལཱི་གཞི་ཕཙུགཥ་གདྷང་ནུག (ཐཔེ)

ལ་འྫོཐ།

ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ཟཐུཥ་མི་འྫོངཥ་

ཟཚབྷ་གླིང་གཅིག་གྱུཡ། /རབྷ་གླིང་ཅིག་ཇུཡ/ (མིང)

ཕསྫོབྷཥ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་གི་གདྷཥ་སྟངཥ་འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ནི་

ཟཚབྷ་གླིང་མི་སྡེ། /རབྷ་གླིང་མི་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་

ཟདི་གིཥ་ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱར་ཁཕ་ཚུ་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་

བུ་གླིང་དྷང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་མི་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ)

སྫོར་ཐང་ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱི་གོང་ཟཕེར་ཚུ་ག་ཡ་

ཟཚབྷ་གླིང་མི་སྡེ་གདྷཥ་སྟངཥ་ཀྱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

བྷབྷ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་དེ་ གཅིག་བྷཐུདྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཅིག་ཟཙྫོག་ནི་ཨིདྷ།

ཅིག (ཁ) རྒྱང་བྷཏྫོང་གིཥ་རྒྱར་སྤྱིའི་གདྷཥ་སྟངཥ་

ཟཚབྷ་གླིང་སེང་ཆེདྷ་རྒྱར་ནྫོ། /རབྷ་གླིང་སེང་ཆེདྷ་རྒེར་ནྫོ/

ཚུ་གཥར་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་དེ་རྒྱར་ཁཕ་འྫོངཥ་ཀྱི་ཤེཥ་

(མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ) གླིང་གེ་ཥཡ་རྒྱར་ནྫོའི་བྷཙདྷ།

ཚུགཥ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཕྲུར་རིགཥ་ཀྱིཥ་

ཟཚབྷ་བུ་གླིང༌། /རབྷ་བུ་གླིང་/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་

ཟཚབྷ་གླིང་གཅིག་གྱུཡ་ཟགྱོ་ནི་ལཱི་ལྷདྷ་ཏཕཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་དྷང་རྒྱར་ཁཕ་ལུ་ལ་

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

འྫོཐ།

ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱཥ་ཕལཐ། /རབྷ་གླིང་རྒེ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཚབྷ་བུའི་ཆུ་གསེཡ། /རབྷ་བུའི་ཆུ་སེཡ/ (མིང) (ཆོཥ)

སྣྫོཐ་ཕཅུཐ་ཆགཥ་ཚུར་གྱི་རྒྱར་ཡཕཥ་ཐང་བྱུང་

ཚམྦུ་ཆུ་གསེཡ་ཐང་ཟདྲ།

ཡཕཥ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕྱི་

ཟཚབྷ་བུའི་ཤིང༌། /རབྷ་བུའི་ཤིང་/ (མིང) (ཆོཥ) ཚམྦུ་

སྣྫོཐ་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཐང་། དྷང་ཕཅུཐ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་

བྲིཨ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་བྷཙྫོའི་བྷཏཟ་བྷཡ་

དེ་སྦེ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ་དྷ་ རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་

སྐྱེཥ་ནའི་ཤིང་ཅིག

ཕལཐ་མི་ཟདི་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་རྒྱཥ་ཕལཐ་

ཟཚཟ། /རཟ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་རྒྱར་ཁཕ་

ལྷཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཐངུར་ཥྫོཡཛྷ་ཐ་གི་ཁྱཐ་ནཡ་རཥ་ཕརྟེདྷ་

ཟཚབྷ་གླིང་སྤྱི་ཙྫོགཥ། /རབྷ་གླིང་ཅི་ཙྫོཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཏེ་ཟཐེཕ་སྫོཐ་ཐགོ་མི། (ཁ) ཏི་རཱི་ཐང་ཏི་རཱིའི་ཕཡ་དྷ་

ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་ མི་སྡེ་ཐང་ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱི་

གོང་ཏང་ཁྱཐ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་ཟཐེཕ།
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(ཐཔེ) ནཱུ་པཱར་གྱི་ཐངུར་ཐང་ཟབྲུག་ནའི་ཐངུར་གྱི་

ཟཛིང་ཟཁྲུག /རྫིང་ཋུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཟཚཟ་ཏང༌། /ར་ཏཟང་/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཁཡ་ཟཛིང་

ཕཡ་དྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཟཚཟ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟྫོང་ག

ཕཡ་དྷ་བྷ་ཟགྲིགཥ་ནཡ་དྲག་ཏྫོག་གི་ལཱ་ལཱི་ཐུག་ནི་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐངུར་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཕརྩི་

ཟཁྲུག་རངཥ་ཏེ་མི་ལུ་ལ་ཅིག་ལཱི་ཤི་རྐྱེདྷ་བྱུང་ནུག

ཏང་གི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) རྒྱ་ཐངུར་ཐང་ཟབྲུག་ནའི་

ཟཛིང་མི། /རྫིང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་

ཐངུར་གྱི་ཕཡ་དྷ་ཕརྗེ་ཥྫོཡ་གྱི་ཟཚཟ་ཏང་ཏི་རཱི་ག་

མི། ཐབྷག་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཛིང་

དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

མི་ག་སྫོ།

ཟཚཡཛྷ། /རཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་རྩབྷ་སྦེ་ཞ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཟཛིང་ཟཛིངན། /རྫིང་རྫིངན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) པདྷ་

ལཱི་ ཆུབྷ་ཕརྔོ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཁ) ཆུབྷ་

ཚུདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ)

གྱི་ཟཚཡཛྷ་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་གཞུང་ཟཚཡ། ཕཤུཡ་ཟཚཡ།

མི་ཟདི་ སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཛིང་

སྐབྷ་ཟཚཡ། སྫོ་འྫོཥ་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ནའི་ཇ་

ཟཛིངན་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཚཡཛྷ་དྲང་ནི་འྫོཐ།

ཟཛིང་ཟཛིངབྷ། /རྫིཟང་རྫིཟངབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟཚཡཛྷ་བྷཡ་སྒྱེཥ། /རཛྷ་བྷ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚཡཛྷ་

ཟཛིང་ཟཛིངན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་

ཐང་བྷཡ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཇ་རྩབྷ། (ཐཔེ)

ཟཛིང་ཟཛིངབྷ་ཡ་མེཐ།

བབྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཚཡཛྷ་བྷཡ་

ཟཛིདྷ། /རྫིདྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རག་ནཡ་ལུདྷ་ནི་

སྒྱེཥ་དྲང་།

ཐང་གཟུང་ནི།

ཟཛིང༌། /རྫིང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་

/རྫིདྷ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ནི་ཐང་

གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཁ་རཥ་ཚིག་ངདྷ་སཕ་སྟེ་

གཟུང་ནི།

ཏང་དྷང་ལཱི་མི་གཉིཥ་ཟཛིང་དེཥ།

ཆ་ཕཝག་ནི། ཕཐག་ཏུ་ཟཛིདྷ་ནི།

ལཱི་ཟཛིང་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།

གཝག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་

རགན་ཕཀར་ནི། (ཁ) ཟཛིང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

/རྫིདྷ/ ༣. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང་།

/རྫིང་/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཉོག་ཕལཐ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་

ཟཛིདྷ་སྐྱོང༌། /རྫིདྷ་ཅོང/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་སྲིཐ་ཀྱི་རྣབྷ་

ཟཛིང་ཁ། /རྫིང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་རྙོག་གི་ཏག་བྷ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་གདྷཥ་སྟངཥ་

ཆོཐ་ནཡ་ལཱིཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཥ་ཆ་ཟདི་གི་སྐོཡ་

ཟདི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཐགོ།

རཥ་ཟཛིང་ཁ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཕཀོཐ་ཙྫོགཥ། /རྫིདྷ་ཅོང་ཀོཥ་ཙྫོཟྫོ/ (མིང)
(རྫོང་) རཥ་སྡེ་ཅིག་གི་བ་སྒོ་ཚུ་ལཱི་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་
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དེ་ཕཀོཐ་ཁྱཕ་བྱིདྷ་མི་ཙྫོགཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རཥ་

གཝག་ཟདི་ སྐྱེ་ཕྫོ་པར་ན་ཚུ་གིཥ་ས་གོ་ཚུགཥ་

ཙྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཏག་ཕཅཐ་གདྷང་ནུག

ཟཛིདྷ་སྟངཥ། /རྫིདྷ་ཎང/

བྱེཐན་འྫོངཥ་ཀྱི་ཟཆཡ་གཞི་ཟདི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཕཀོཐ་

ནའི་ཟཛིདྷ་ཆོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་བྷཐྫོ་ཆེདྷ། /རྫིདྷ་ཅོང་རྫོ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) རགན་

གིཥ་གཟུང་ཏངཥ་ འང་དྷ་ ཕཤེཐ་ཏངཥ།

རཥ་སྡེ་གཅིག་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཟུང་སྟེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

/རྫིདྷ་ཎང/ ༢. (མིང)

ཟཏཕ་མི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག

(ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཡུར་ལཱི་ཆ་ཕཝག་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གློག་མེ་རཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་བྷཐྫོ་

ཏངཥ་ཐང་ འང་དྷ་ ཟཛིདྷ་ཏངཥ།

ཆེདྷ་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

ཟཛིདྷ་ཏཕཥ།

ཟཛིདྷ་གྲྭ། /རྫིདྷ་གྲ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་ཕལཐ་

/རྫིདྷ་ཏཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་ལཱི་གཟུང་ནི་གི་ཏཕཥ་

གྲྭ་ཚུ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་མི་ཚུ་གི་སྫོཕ་རིབྷ། (ཁ)

ཤེཥ།

ཟཛིདྷ་གྲྭ་ཐང་ན། ཟཛིདྷ་གྲྭ་གཉིཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/རྫིདྷ་ཏཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མི་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཛིདྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ནུ་གཅུང་ཟཛིདྷ་གྲྭ་གཉིཥ་ན་དྷང་ལྷཕ་

ཕཟུང་ཟཕཐ་ནི་གི་ཏཕཥ་ཤེཥ།

ཨིདྷ།

ཟཛིདྷ་ན། /རྫིདྷ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་ན་

ཟཛིདྷ་ཆགཥ། /རྫིདྷ་ཆཟ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

ཚུ་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཕཝག་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་དེ་ལཱི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཞེདྷ་

/རྫིདྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཐང་སྲུང་སྐྱོཕ་

ཆགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཞེདྷ་ཆགཥ། ཕག་ཆགཥ།

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཆོཥ་ཟཛིདྷ་ན།

ཆགཥ་ཞེདྷ།

ལཱིགཥ་སྫོར་ཟཛིདྷ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན།

(ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་ཟཛིདྷ་ཆགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཁུངཥ་མིདྷ་

/རྫིདྷ་ན/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཟཛིདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཟདུག

ལྟེཕ་ཞིདྷ་དྷ་གཟུང་ནི་གི་སྐེབྷ་ན།

ཟཛིདྷ་ཆཥ། /རྫིདྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་

ཟཛིདྷ་ཕཟུང༌། /རྫིདྷ་ཕཟུང/ (མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ཅདྷ་ཐང་

ཆཥ་ འང་དྷ་ དྷང་ཆཥ།

ཐྫོགཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕཟུང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཛིདྷ་ཆོཥ། /རྫིདྷ་ཆོཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) མི་ཕརྗེཐ་ནིའི་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཧཡཛྷ་རྐུ་མི་ཟདི་ཁ་མ་ཟཛིདྷ་ཕཟུང་

ཐྫོདྷ་ལཱི་བྫོ་ལཱི་གཟུང་ནི་གི་ཐཔེ་ཆ།
/རྫིདྷ་ཆོཥ/ ༢.

༡.

ཟཕཐ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ས་གོ་ཚུགཥ་ནི་ཐང་།

ཟཛིདྷ་ཡིག /རྫིདྷ་ཡིག/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཕརྗེཐ་ནིའི་

ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོངཥ་ཚུགཥ་ནི། ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

ཚུགཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) ཕདེདྷ་ན་ཕཞི་གི་རྣབྷ་
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ཟཛིདྷ་ལྫོག /རྫིདྷ་ལྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཕཙུགཥ་

འྫོཐ་ནའི་སྫོ་ཀ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཞ་ལཕ་གུ་ཟཛུབྷ་ཅུང་

(ཐཔེ) ཐངུར་ཁང་དྷང་ཐངུར་ཕཙུགཥན་ཐ་ཟཛིདྷ་

ཟཛུབྷ་སྟྫོདྷ། /རྫུབྷ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ནི་ཐང་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཀང་ཐགོ་ནའི་ཟབྲི་ལྫོག

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ལྫོག་ཕཀང་ཐགོ།

སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་བྷཐངཥ་ཕྱི་ཁཡ་

/རྫིདྷ་ལྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གདྷ་ཡིག་གི་ལྫོག་ལུཕ།

སྟྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཟཛུབྷ་སྟྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་

ཟཛིདྷབྷ། /རྫིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྟེཕ་ཞིདྷ་དྷ་གཟུང་ནི་

གིཥ་ང་ལཱི་དེ་ཡང་ཟཛུབྷ་སྟྫོདྷ་ཐྫོ།

གི་ཅ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟདི་

ཟཛུབྷ་བྷཐངཥ། /རྫུབྷ་རང/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་གི་

ཟཛིདྷབྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟཐུ་ཐགོ།

ཐགཟ་ཟཛུབྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་

ཟཛུགཥ། /རྫུཟ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕཙུགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཟཛུབྷ་བྷཐངཥ་ཟཇཟ་ཆི་

ཟཛུབྷ། /རྫུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ཕའི་གཐྫོང་གི་རྣབྷ་

ཆི།

ཟགྱུཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཛུབྷ་བྷཐངཥ་ཤིག་ཤི། /རྫུབྷ་རང་ཤི ་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཟཛུབྷ་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་གཐྫོང་གི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཁྱཐ་

ཟཛུབྷ་ཕཀྱག /རྫུབྷ་ཅཟ/ (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ཟཛུབྷ་

ཆོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བྷྫོ་གི་གཐྫོང་ཟདི་ཟཛུབྷ་

སྟྫོདྷབྷ་ཐ་གཐྫོང་གི་བྷཁུཡ་ཎྫོ་གི་རི་བྷྫོ་བྷཐངཥ་ཐང་

བྷཐངཥ་ཤིག་ཤི་སྦེ་ཟདུག

ཕཅཥ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་གི་ཟཛུབྷ་

ཟཛུབྷ་དྷག /རྫུབྷ་དྷཟ/ (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ཟཛུབྷ་མེཐ་

ཕཀྱག་ཟདི་ལུགཥ་མི་ལུགཥ།

ནཡ་གཐྫོང་གདྷག་རྫོག་རྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཛུབྷ་ཐཀཡ། /རྫུབྷ་ཀཟ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་དྷང་དྷ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཧ་རྟག་ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་ཟཛུབྷ་

རཥ་ཐགཟ་ཕའི་རྟགཥ་ ཕྱི་ཁཡ་གཐྫོང་གུ་ཐགཟ་

དྷག་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཟཛུབྷ་ཅུང་། /རྫུབྷ་ཅུ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་

སེག་སེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟཛུབྷ་ཐམུར་ཟེཡ་འང་

ཟཛུབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཛུབྷ་མུར་མུར། /རྫུབྷ་མུཥ་མུཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཛུབྷ་

ཕའི་གཐྫོང་གི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་

ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གཐྫོང་ཟདི་ཟཛུབྷ་མུར་

ཟཛུབྷ་ཅུང་ཕཎྫོདྷ་མབྷ་ཅིག་གིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐགཟ་

མུར་སྦེ་ཟདུག

ཐགཟཛྷ་མེདྷ་ནཥ།

ཟཛུབྷ་མེཡ་མེཡ། /རྫུབྷ་མེ་མེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཛུབྷ་སེག་

/རྫུབྷ་ཅུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕགཟ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཞ་

སེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཟཛུབྷ་མེཡ་མེཡ་

ལཕ་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་གང་རཱིང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་

ཅིག་ཟཕཐ་དེཥ།
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ཟཛུབྷ་ཚུགཥ། /རྫུབྷ་ཚུཟ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོང་

ཁྱོཐ་ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱི་ཟཛུར་ཞུགཥ་ཟཕཐ་དེ་རྫོ་ངོ་

ཟཛུབྷ་སེག་སེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ།

ག་དེབྷ་ཅིག་ཥྫོང་ཡི།

/རྫུབྷ་ཚུཟ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟཛུབྷ་ཅུང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཟཛུར་ཞུགཥ་ཆོག་ཏབྷ། /རྫུཥ་ཞུཟ་ཆོ་ཏབྷ/ ༡. (མིང)

༢ ན་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) ཟཛུར་ཏབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕྱིའི་མི་ཚུ་ རྒྱར་

ཟཛུབྷ་སེག་སེ། /རྫུབྷ་སེ་སེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཛུབྷ་

ཁཕ་དྷང་ཟྫོངབྷ་ཐ་ཟཛུར་ཞུགཥ་ཆོག་ཏབྷ་ཕཞྫོ་

བྷཐངཥ་ཤིག་ཤི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ང་ལཱི་

ཐགོ།

ཕལ་སྟེ་ཟཛུབྷ་སེག་སེ་ཟཕཐ་དེཥ།

/རྫུཥ་ཞུཟ་ཆོ་ཏབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ར་

ཟཛུར། /རྫུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷང་དྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་གྲཥ་ཁཡ་གཎྫོགཥ་ཆོག་ནའི་ཆོག་

ཁྱིབྷ་དྷང་ཟཛུར་དེཥ།

ཟཛུར་ཞུགཥ་ཆོག་ཏབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཞུགཥ་ནི། (ཁ) ཟཛུར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཏབྷ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

/རྫུཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྲཥ་ཁཡ་

ཟཛུར་ཥ། /རྫུཥ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཛུར་ཥའི་ཥ་གོ

ཞུགཥ་ནི་ཐང། འང་དྷ་ ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནི།

(ཐཔེ) རྫོང་གི་དྷང་དྷ་ཟཛུར་ཥ་གི་སྒོ་ཟཙྫོར་བྷ་

(ཁ) ཟཛུར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཟཏྫོཕ།

དྷང་ཟཛུར་དེཥ།

ཟཛུར་ཟཛུརཛྷ། /རྫུཥ་རྫུཥའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕྱི་ཁ་

ཟཛུར་སྒོ། /རྫུཥ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཥ་དྷང་དྷ་

རཥ་དྷང་དྷ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཟྫོང་ནི་མེཐ་ནཡ་

ཟཛུར་ཥའི་ཕྱི་སྒོ། དྷང་སྒོ། གཥང་སྒོ་ཚུ་ལཱི་སཕ་

ང་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཟཛུར་ཟཛུརཛྷ་ཨིདྷ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་དྷ་ཟགྱོ་ཥའི་ཟཛུར་སྒོ་ག་

ཟཛུརཛྷ། /ཟཛུཥཛྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕྱི་ཁ་རཥ་དྷང་དྷ་

ཏེ་རཥ་ཨིདྷ་དྷ།

ཟཛུར་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཚུ་

ཟཛུར་ཏབྷ། /རྫུཥ་ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱོཐ་ཏབྷ་ཐང་

ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཤིང་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཟཛུརཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟདྲ། (ཁ) ཟཛུར་ཏབྷ་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་གཅིག་རཥ་

ཟཛེག /རྫེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་བྷཏྫོ་

གཅིག་དྷང་ཟཛུར་ཕའི་སྐཕཥ་གཞུང་ཟབྲེར་དུ་ཏྫོཕ་

ཥཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཟཛེག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ས་ཤིང་གུ་

འྫོཐ་ནའི་ཆོག་ཏབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་མི་

ཟཛེག་དེཥ།

ཚུ་ཟཛུར་ཏབྷ་མེཐ་ནཡ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་

ཟཛེག་ཟཛེགན། /རྫེ་རྫེན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟཛེག་

ཟཛུར་མི་ཆོག

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཏྫོག་ཁཡ་ཟཛེག་ཟཛེགན། ར་ཁཡ་

ཟཛུར་ཞུགཥ། /རྫུཥ་ཞུཟ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་

ཟཛེག་ཟཛེགན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་གུ་ཟཛེག་

ཡིག་ཙང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཟཛུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཛེགན་བྷ་བྷཏྫོང།
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ཟཛེག་སྐཥ། /རྫེའེ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་

ཟཚྫོབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) མི་ཚུ་ག་ཡ་ཡིག་ཙང་གི་སྫོ་

ཟཛེགན། /རྫེའེན/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་བྷཏྫོ་

ཟཚྫོབྷཥ། /རྫོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཚྫོབྷ་ཐང་

བྷཏྫོ་ཥཡ་ཟཛེག་ནི་ཐང་བྷཡ་ཟཕཕ་ནི་གི་ཨེ་ཁུག

རྫོགཥ་ཁཡ་ཟཚྫོབྷ་ཐྫོ།

ཥཡ་ཟཛེག་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་

ཟདྲ། (ཁ) ཟཚྫོབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་ཚེཥ་

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཁཡ་ཟཛེགན་ཨིདྷ།

ཕཅུ་བྷཇར་ཕཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཟཛེགཥ། /རྫེའེ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཛེག་ཐང་

ཟཚྫོབྷཥ་ཆཐ། /རྫོབྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ར་

ཟདྲ། (ཁ) ཟཛེགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཤིང་གུ་

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཉེཥ་ན་པྫོག་

ཟཛེགཥ་ཏེ་ཝར་རག་ག་ཡ་ཕཎྫོགཥ་ཕཎང་ཡི།

ནའི་ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་བྷ་ལྷྫོཐན་

ཟཛེབྷ། /རྫེབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷ་རཱིང་ནའི་སྫོཐ་ན་

རཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཆཐ་པྫོག་ནུག

ཐང། གདྷཥ། ཡུར། དུཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཏྫོ། /རྫོབྷ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ར་

ཕལྫོར་ཕཝག་ནི། འང་དྷ་ བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཝག་

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་མི་ཐང་བྷ་

ནི། (ཁ) ཟཛེབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་

གཎྫོགཥ་མིའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཏྫོ་དྷང་ཟཐུཥ་མི་

ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་ཐྫོ།

ཕྱེཐ་ཀ་གིཥ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཥ།

ཟཛེབྷ་ཟཛེབྷ། /རྫེབྷ་རྫེབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་

ཟཚྫོབྷཥ་དུཥ། /རྫོབྷ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཨིདྷ་རཱིང་ཕལྫོར་ཕཝག་ཕཝགན་ཐང་། འང་དྷ་

ཟཚྫོབྷཥ་ནི་གི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཟཐུཥ་མི་ཚུ་

བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་སྤང་ཕཝག་ཕཝགན། (ཐཔེ) ཁོ་ལ་ཆང་

ཟཚྫོབྷཥ་དུཥ་དྷང་ ལྷྫོཐན་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ།

ཟཛེབྷ་ཟཛེབྷ་ནའི་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཚྫོབྷཥ་དེཕ། /རྫོབྷ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོབྷཥ་

ཟཛེབྷཥ། /རྫེབྷ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཛེབྷ་ཐང་

ཟདུའི་སྐཕཥ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཟཕཐ་ཥའི་ཏྫོ་དེཕ། (ཐཔེ)

ཟདྲ། (ཁ) ཟཛེབྷཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་ཁོ་རྫོ་

ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གི་ཏྫོ་ཟཚྫོབྷཥ་དེཕ་དྷང་ཕཀོཐ་དེཥ།

ཀག་ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་ཥ་ཏག་རིང་ཥ་ཟགྱོ་ནི་རཥ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཕསྡུཡ། /རྫོབྷ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་

ཟཛེབྷཥ་ནུག

འྫོཐ་ནའི་མི་ངོབྷ་ཚུ་གིཥ་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་

ཟཛེཡ་སྐཐ། /རྫེ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) སྐཐ་ཕསུཕཥ་ཏེ་

དེ་གི་ཏྫོག་ལཱི་གོ་ཕསྡུཡ་ཐང་ཕསྟུདྷ་གྲོཥ་ཟཕཐ་ནི་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐན། (ཐཔེ) ཟཛེཡ་སྐཐ་ཟདི་དྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཕསྡུཡ་ཟདི་གི་ཕཅུཐ་ཐ་རིཥ་ཡ་

ཐགོ་མི་བྷདྷྫོ་ཕཥ།

ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

ཟཚྫོབྷ། /རྫོབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ཚུ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ། /རྫོབྷ་སྡུ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་

གཅིག་ཁཡ་ཟདུ་ནི་ཐང་། ཙྫོགཥ་ནི། སྤུང་ནི། (ཁ)

གུ་གྲོཥ་ཏག་གཅཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ མི་ལུ་ལ་སྦེ་
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ཟཚྫོབྷཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་དྷངཥ་ན་རྫོང་

ཚིག་ཟཚྫོར་མི་ཟཚྫོར། སྡེཕ་ཟཚྫོར་མི་ཟཚྫོར་ར་

ཟཚྫོབྷ་ཐནང༌། /རྫོབྷ་ན་/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟགྲིགཥ་

ཡང་གིཥ་མི་ཤེཥ།

ཁག་གི་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱ་ཟཚྫོར་མི་ཟཚྫོར་ཟདི་

ནཡ་འྫོཐ་ནའི་པདྷ་ཚུདྷ་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་གཎབྷ་ཁ་ཕྲང་

ཟཚྫོར་ཟཚྫོརཛྷ། /རྫོཥ་རྫོཛྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ག་ཅི་

མི། (ཁ) ཐནང་ནྫོ། ཕཡ་དྷ་གི་མི། གཎབྷ་ཁ་ཕྲང་

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་ཞུགཥ་ཞུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

མི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱེཐ་གཉིཥ་ ཟཏཕ་ནའི་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཚྫོར་ཟཚྫོརཛྷ་ཁོ་ལཱི་འང་འྫོཐ།

སྐཕཥ་ལཱི་ ཟཚྫོབྷ་ཐནང་ག་འྫོཐན་སྫོ?

ཟཚྫོརཛྷ། /རྫོཥའུ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་ཞུགཥ་

ཟཚྫོབྷཥ་ལགཥ། /རྫོབྷ་ལཟ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་

ནི། (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟཚྫོརཛྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གཅིག་

བྷཥ།

གི་ཏྫོག་ལཱི་ཨིདྷབྷ་ཐང་མེདྷབྷ་གི་རྩྫོཐ་གླེང་ཟཕཐ་ནི་

ར།

ཅིག (ཁ) གཐྫོང་ཟཚྫོབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ལགཥ་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ)

/ར/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་གུ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གི་སྐོཡ་རཥ་

དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ ཁྲ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཟཚྫོར། /རྫོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཅོག་ཡ་

གི་ཁྲ་ཟདི་འུག་ཁྲ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཚྫོབྷཥ་ལགཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

པྫོ་ར། བྷྫོ་ར། འུག་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ར་ཟདི་

ཟཏཐན་སྦེ་བྷཏྫོང་ཏེ་ངོ་ཕྱེ་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི།

/ར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རབྷ།

(ཁ) ཟཚྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྱིབྷ་ཟཚྫོར་ཏེ་

/ར/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ར་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་ ཤིང་ཐང་དྷགཥ་

ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྷྫོཐ་ཥྫོ་ནུག

ཙར་མེཐ་ནའི་རྫོ་ཡང་ཡྫོང༌ཐང། བྲག་རི་ཡང་ཡྫོང༌།

/རྫོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་ལྫོཡ་ནི།

ར་ཁོག /ར་ཁོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཆག་ཆགན་གི་

(ཁ) ཟཚྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་

ཡག་ཡྫོག (ཐཔེ) ར་ཁོག་ཚུ་བྷཁོ་བཐ་མིདྷ་ཟདུག

ཟདི་ཟཚྫོར་ཐྫོ།

/ར་ཁོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་གྱི་དྷང་དྷའི་ལྫོང་ཙཐ།

ཟཚྫོར་ཕ། /རྫོཥ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ཕ་ཐང།

(ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་ལཱི་ར་ཁོག་སྫོབྷ་ཟདུག

ཟཁྲུར་ཕ། ཕྱི་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) ཁོང་སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་ཀྱི་

/ར་ཁོ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཁབྷཥ་ཀྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་

ཕཡ་དྷ་བྱེརཛྷ་ཟཏྫོདྷ་ཐགོ་མི་ཟདི་ པབྷ་གི་ཟཚྫོར་

ཅིག

ཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ར་བྷཁདྷ། /ར་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ)

ཟཚྫོར་མི་ཟཚྫོར། /རྫོཥ་མི་རྫོཥ/ (བ) (རྫོང) ཟཚྫོར་ག་

ར་བྷཁདྷ་ཅིག་གིཥ་རབྷ་ཕམྫོང་དེཥ།

མི་ཟཚྫོར་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལཱ་ཟཚྫོར་མི་ཟཚྫོར།
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ར་རྔ། /ར་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་ཚུ་གི་

སྫོར་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) ར་ཕྱི་གི་ པྫོཡན་ཚུ་རིདྷ་གོང་

ར་ཆཥ། /ར་ཆེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ར་བུབྷ། /ར་བུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

རག་ནཡ་འྫོཐ་མི་བྷཆོཐ་རཥ་རྔའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཅ་ར། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་ར་ཆཥ་ཚུ་ ཐ་རུཥ་དྷངཥ་

བུབྷ་ན། (ཁ) རབྷ་གི་བུབྷ་ན། (ཐཔེ) ར་བུབྷ་རཥ་

ནཡ་རག་ལུདྷ་ ཆེདྷབྷྫོ་ཅིག་མི་ཟཏཕ་ནཥ།

ཞངཥ་ཀྱི་བུབྷ་ན་ཟདི་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

/ར་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ཙང་དྷང་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་

ར་བྷ། /ར་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་ཆ་གི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་

ར་རི། /ར་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་ཐང་རྩྭ་ཚུ་ག་ནི་འང་

ལཱི་ར་ཆཥ་ཆ་ཙང་སྦེ་ཟདུག

མེཐ་ནཡ་རྫོ་ཡང་ཡྫོང་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རི། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ར་

ར་ཐབྷ། /ར་ཐབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

རི་དྷང་ཟབྲུ་སྣའི་རིགཥ་ག་ནི་འང་མི་ཟཙྫོ།

ཐབྷ་སྦྱིཥ། (ཐཔེ) ར་ཐབྷ་དྷང་གི་ཆུ་ཟདི་ཕསིར་ཎྫོང་

ར་ཡྫོང༌། /ར་ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཡང་ཡྫོང་འྫོཐ་ནའི་

ཎྫོ་ཟདུག

ལཱིང་ན་ཐྫོག་དྲགཥ། (ཁ) ལཱིང་ན་ར་ཡྫོང་། (ཐཔེ) ར་

ར་དྷག /ར་དྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་གུ་དུ་ན་ཆགཥ་ནའི་

ཡྫོང་དྷང་སེབྷཥ་རྩ་རཥ་མི་ཐགཟ་ཕཥ།

དྲེགཥ་ན་གདྷགནྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གཐྫོང་གུ་ར་དྷག་

ར་ལཕ། /ར་ལཕ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གུ་ར་དྷག་མི་

ཐབུཡ་བྱིདྷ་ནུག

རུག་ནི་ཐང། རབྷ་ཙ་ཎྫོབྷ་གྱིཥ་རགན་མི་ཙ་ནིའི་

ར་སྣྫོཐ། /ར་སྣྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཕ་ནིའི་ཡཥ་ཅིག (ཁ) ཙ་ལཕ། ཙ་ཡཥ།

སྫོཐ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ར་སྣྫོཐ་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) རབྷ་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟདི་ར་ལཕ་ཀྱིཥ་ལཕ་སྟེ་ཟཐུ་

ར་པྫོཡ། /ར་པྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་གུ་ཕཎགཥ་ཏེ་

ཟཕག་ལྫོག

འྫོཐ་ནའི་དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ ཁྲ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་

རཕ། /རཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ར་ཕྱི་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་པྫོཡན། (ཐཔེ) ཆང་ར་པྫོཡ་

/རཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟཐབྷ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་སྦེ་

དྷང་བླུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་དེཥ།

འྫོཐ་མི།

/ར་པྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་པྫོཡན།

རཕ་རྫོཕ། /རཕ་རྫོཕ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) (སྐྱོདྷ) ལྫོཕ།

(ཐཔེ) ར་པྫོཡ་ཟདི་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཆག་ཟགྱོ་

/རཕ་རྫོཕ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གོ་རིབྷ་མེཐ་ནཡ་ག་ལྷྫོཐ་

ཟྫོང།

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱིཥ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཨེ་བྷ་ཚུ་

ནའི་དྷྫོཡ་བུའི་བྱེ་བྲག་ཅིག (ཁ) ར་ཕྱི་ལཱི་པྫོ་ར། བྷྫོ་

རབྷ། /རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

ར་ཕྱི། /རཕ་ཕྱི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གུ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

རཕ་རྫོཕ་ཕཎང་ཕསྣཐ་ནུག

ར། འུག་ར་ཟེཡ་ཕའི་ཐབྱེ་ཕ་འྫོཐ། རཕ་ཕྱི་ཟེཡ་བྲི་

ཕཞྫོ་ཕའི་ཏཕ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཥ་རབྷ། གསེཡ་རབྷ།
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ཐངུར་རབྷ། ཀ་ར་རབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་

(ཐཔེ) ཀྲོཕ་བྷཐའི་བྷདེའུ་ཚུ་རཥ་ཁུག་དྷང་བླུགཥ་

རབྷ་བྷཁདྷབྷ། /རབྷ་ཁེན/ (མིང) (རྫོང) ར་བྷཁདྷ་ཐང་

རཥ་ཁེཕཥ། /རྫེ་ཁེཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རཥ་ཕལབྷཥ་

རབྷ་ཐག་ན་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཝག་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) རབྷ་བྷཁདྷབྷ་གིཥ་རབྷ་ག་ཡ་ཕམྫོང་ཙཡ་

ཏེ་འྫོཐ་མི་གུ་ཕཀཕ་ནིའི་ཁེཕཥ། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕསྲེག་

ནུག

གི་རཥ་ཚུ་གུ་རཥ་ཁེཕཥ་ཕཀཕ་ཕཝག་ཐགོ་ནཥ།

རཥ། /རྫེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

/རྫེ་ཁེཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རཥ་ཕལབྷ་མི་གིཥ་ཕཀཕ་

ཅིག (ཁ) དྷྫོཡ་རཥ། ཐངོཥ་རཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ནིའི་ཁེཕཥ། (ཐཔེ) རཥ་ཁེཕཥ་ཟདི་ བབྷ་གིཥ་

/རྫེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་

རཥ་ངདྷ། /རྫེ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུག་ཅདྷ་གྱི་རཥ།

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི་གི་རཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕསྣབྷཥ་བྫོདྷ་ནུག

ན་ག་ཅི་ཕཞྫོ་རཱིང་དེ་གིཥ་རྒྱུ་ཆའི་རིགཥ། (ཁ) མེ་

དུག་གི་སྫོཡ་ཕ་འྫོཐ་ནའི་རཥ། (ཐཔེ) གཎབྷ་ཁུ་ཟདི་

ཟཕཡ་ནི་གི་རཥ། སདྷ་སྫོཡ་ནིའི་སདྷ་རཥ།

རཥ་ངདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ནིའི་རཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་

རཥ་གཅིག་ན། /རྫེ་ཅིག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ངོ་ཕྫོ་གཅིག་

ཕཞེངཥབྷ་ཐ་ལཱི་ རཥ་ག་ཅི་ཡ་ཐགོན་སྫོ?

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མེ་ཐང་མེ་གི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཙ་ཕ་

/རྫེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཀག་སྟེ་གཥ་

གཉིཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་མེདྷ་ནཡ་རཥ་གཅིག་ཨིདྷ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཚུགཥན་ཐང། ནུཥ་ཤུགཥ་འྫོཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་

(ཐཔེ) ཆུ་ཐང་རྫོདྷ་གཤེཡ་གཉིཥ་རཥ་གཅིག་ན་ཨིདྷ།

ནའི་ཐངོཥ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཥ་རཥ་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་ཆེ་

རཥ་ཏ་ཐཐ་ན། /རྫེ་ཏ་དེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ངོ་ཕྫོ་གཅིག་

ཕའི་རཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

མེདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རཥ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་སྐྱེཥ་ནའི་ཆོཥ་

རཥ་ཁབྷཥ། /རྫེ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་ཥྫོ་ཥྫོའི་

གཟུགཥ་ཐང་ཤེཥ་ན་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གསེཡ་གྱི་བུབྷ་

ཡང་ཕཞིདྷ། (ཁ) རཥ་སྫོཡ་གྱི་ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ཙདྷ་

ན་ཐང་ལྕགཥ་ཀྱི་བུབྷ་ན་གཉིཥ་རཥ་ཏ་ཐཐ་ན་

རིག་ན་ཚུ་གིཥ་རཥ་ཁབྷཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་

ཨིདྷ།

དེཥ།

རཥ་དྲི། /རྫེ་དྲི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་རཥ་བྱུང་

རཥ་ཁུག /རྫེ་ཁུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཅ་ཆཥ་ཟདེགཥ་

ཕའི་དྲིབྷ།

ཥའི་སྫོཐ།

/རྫེ་དྲི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མེ་བྷཐཟ་ཐང་རཥ་ཕབྷ་ར་

/རྫེ་ཁུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མེ་བྷཐའི་རཥ་ཟདེགཥ་ཥའི་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་བྱུང་ཕའི་དྲིབྷ།

སྫོཐ་ཐང། ཀྲོཕ་བྷཐའི་བྷདེའུ་བླུག་ནིའི་པཐ་ཙི།

རཥ་བྷདེའུ། /རྫེ་རྡེའུ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་སྫོཡ་ཞིདྷ་དྷ་
ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཀྲོཕ་བྷཐཟ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་བྷདེའུ།
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(ཁ) ཀྲོཕ་བྷཐའི་བྷདེའུ། (ཐཔེ) ཀྲོཕ་བྷཐཟ་དྷང་རཥ་

/རྫི/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རྫི་ཕྫོ་ཐང་ཟདྲ།

བྷདེའུ་ཕཙུགཥ།

/རྫི/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ཟཐབྷ་ར་

རཥ་ཕྲ་ཕ། /རྫེ་ཕྲ་ཛྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཆུ་བུཡ་མིག་ཎྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་ཆུ་བླུགཥ་ཏེ་ཕསྣཐ་ནི། (ཁ) ཕྱེ་རྫི་

རཥ་ཕབྷ། /རྫེ་ཕབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་རཥ་གཥ་

རྫི་ཆཡ། /རྫི་ཆཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་བྷ་ཐང་ས་ཕསྲེཥ་

གིཥ་བྷཏྫོང་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་རཥ་ཕ་སི་སི།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཀེཕ་ཎ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱེ་རྫི་ཐྫོ།

ཕཏུཕ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་ཕབྷ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་

ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ཆཡན།

རཥ་ཕབྷ་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་རཱིང་ཐགཟ་ནི་བྷཥ།

རྫི་ཕྫོ།

རཥ་སྫོཡ། /རྫེ་རྗོཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ཉེདྷ་འྫོཐ་

/རྫིཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། འང་དྷ་

ནའི་རྒྱུ་ཆ་རྣབྷ་ན་སྣ་ཙྫོགཥ་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་

ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་མི།

སྫོཡ་ཅིག་ཨིདྷ།

རྫི་མེཐ། /རྫི་མེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) མིག་རྫིབྷ་མེཐ་མི།

ཅིག (ཐཔེ) གཥ་རཥ་ཕབྷ་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ་གྱི་རཥ་

རྫི་བྷ། /རྫི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) མིག་རྫིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/རྫེ་རྗོཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་

/རྫི་མེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) དྲིབྷ་ཙྫོཡ་ནི་མེཐ་མི།

སྫོཡ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ)

/རྫི་མེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཐང་ཟཙྫོ་སྐྱོང་

ཙྫོཐབྷ་དྷང་རཥ་སྫོཡ་ཙངབྷ་སྦེ་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ།

ཟཏཕ་མི་མེཐ་མི། (ཐཔེ) རྫི་མེཐ་ནའི་དྷྫོཡ་ཚུ་སྤང་

ཟཏཐན་འྫོཐ་མི།

རྫིག་བྷཥ། /རྫི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཇིགཥ་སི་སི་

རཥ་བྷཚུངཥ་ན། /རྫེ་ཚུང་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་ཆ་ཅོག་

དྷང་ཟདུག

རཥ་རླུང༌། /རྫེ་རླུཟང/ (མིང) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ཉེདྷ་འྫོཐ་

ཐང་ཟདྲྫོག་སི་སི། (ཁ) སྟག་རྫིག་བྷཥ་ཅདྷ།

ནའི་རཥ་སྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

གཐྫོང་རྫིག་བྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རླུང༌དུག་དྲགཥ། (ཐཔེ) རཥ་རླུང་གིཥ་མིའི་ཟཕྲྫོཐ་

/རྫི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཕ་ཕརྗིཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག (ཁ)

ཕསྟེདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

མི་རྫིག་བྷཥ་ཅདྷ། གཟི་ཕརྗིཐ་འྫོཐ་མི།

རཥ་ལཱིཐ། /རྫེ་ལཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྫོཡ་

རྫིག་གཎབྷ། /རྫི་ཎབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྫོ་སབྷ་ཕལཐ་

ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིཐ། (ཐཔེ) རཥ་ལཱིཐ་བླུགཥ་མི་

རྐྱཕ་སྟེ་ཟཇིགཥ་སི་སི་སཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཀེ་ཕའི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ལུགཥ ་ལྫོབྷ་ཟདུག

རྫིང༌། /རྫིཟང/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཟཁྱིར་ཏེ་སྫོཐ་ཥ། (ཁ)

རྫི། /རྫི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རིག་ཤེཥ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་

ཆུའི་རྫིང་། (ཐཔེ) ཆུ་རྫིང་དྷང་ལཱི་ ་ལུ་ལ་ཟདུག

རྫི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

རྫིང་ཆུ། /རྫིཟང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) རྫིང་དྷང་ཟཁྱིར་ཏེ་

/རྫི/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རླུང་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་མིའི་ཆུ། (ཐཔེ) རྫིང་ཆུ་ག་ཡ་སྐབྷ་ཥྫོ་ནུག

1144

1145
རྫིང་བུ། /རྫིཟང་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫིང་ཐང་ཟདྲ།

བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་གི་རྣབྷ་ན་སྟྫོདྷ་གདྷང་ནུག (ཐཔེ)

(ཁ) དྷྫོཡ་རྫིན། ལཱིག་རྫིན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་

རྫུདྷ། /རྫུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་ཕདེདྷ་ནའི་གཎབྷ་སཕ་

རྫིན། /རྫིཕ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཙྫོ་མི།

བབྷ་གིཥ་ རྫུ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་གདྷང་ནུག

རྫིན་ཚུ་སྤང་དྷང་ཟཚྫོབྷཥ་སྫོཐ་ནུག

ནི་ཅིག (ཁ) ངག་གི་མི་ཐགེ་ཕ་ཕཞི་རཥ་གཅིག་

རྫིཕ་རྫོ། /རྫིཕ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྤང་ཏང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫུདྷ་ཟདི་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

དྷང་མེ་ཟཕུ་སྟེ་རབྷ་ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷྫོང་མིའི་རྫོ།

རྫུདྷ་ཁ། /རྫུཥདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ཁ། (ཁ) རྫུདྷ་ཁ་

(ཐཔེ) སྤང་དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ རྫིཕ་རྫོ་

ཐནག རྫུདྷ་ཁ་ཕཟེཐ། རྫུདྷ་ཁ་པྫོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

གསུབྷ་ལྷྫོང་ནི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཕདེདྷ་ནའི་ཁུངཥ་ཚུ་ཕལཐ་རཱིང་རྫུདྷ་ཁ་ང་ལཱི་

རྫིབུ། /རྫི་བུ/ (མིང) (རྫོང) རྫིཕ་རྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྒྱེཐ་

ཡ་ཐནགན་བྷཥ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫི་བུ་ལྷྫོང་ཐྫོ།

མི། (ཁ) རྒྱདྷ་ཆཥ་ཕཅོཥ་བྷ། རྒྱདྷ་ཆཥ་ཕཞྫོ་

བུ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) རབྷ་ཕཀར་ནིའི་

རྫུདྷ་ཆཥ། /རྫུཥདྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱདྷ་ཆ་ངོ་བྷ་མེདྷ་

རྫིའུ། /རྫིའུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་མི་ཧ་ལཱི་ཆུང་

ཕཞྫོཛྷ། རྒྱདྷ་ཆཥ་རྫུདྷ་བྷ།

ཀུ།

རྫུདྷ་གཎབྷ། /རྫུཥདྷ་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕདེདྷ་ན་མེཐ་

/རྫིའུ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་ཆུང་ཀུ།

ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གསུངཥ་མི་ཚུ་རྫུདྷ་གཎབྷ་

རྫིཥ། /རྫི/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རྫི་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༤ན་

མེདྷ་ནཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྫིཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

རྫུདྷ་ན། /རྫུཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཕདེདྷ་ནའི་གཎབྷ།

ལཱི་ཟཐབྷ་རྫིཥ་ཤིག

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐང་ང་གཎབྷ་རྫུདྷ་ན་ག་ལཱི་འྫོཐ་ག་སཕ་

རྫུ། /རྫུ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྣབྷ་ན་ངོ་བྷ་ཟདི་གཝདྷ་

མི་ཤེཥ།

ཅིག་ལཱི་ཥྫོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྟྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

རྫུདྷ་བྷ། /རྫུཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫུདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྫུ་ཟཕྲུར། /རྫུབྷ་ཋུཥ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་

ཡང་ལཱི་རྫུདྷ་བྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་པབྷ་ཁ་ལུདྷ་ཐགོན་མེཐ།

ཏེ་ ལཱིཥ་ཀྱི་སྫོཐ་ན་ཐང་རྣབྷ་ན་གཝདྷ་ཐང་གཝདྷ་

རྫུཥ་སྐྱེཥ། /རྫུཥ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཞི་འྫོཐ་

ལཱི་སྤྲུར་ཏེ་སྟྫོདྷ་མི།

ཥ་རཥ་པ་ཐང་བྷ། དྲྫོཐ་ཤེཡ་ཐང་སྒོང་རྫོག་རཥ་

(ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་

མེདྷ་ནཡ་མེ་ཎྫོག་ནདྨ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་

གདྷཥ་ཚུར་ཐང་སྣང་ཚུར་གཉིཥ་མེཐ་དུ་རྟྫོགཥ་

མི་ཅིག

ཙཡ་ནི་དེ་གིཥ་ སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་རྫུ་ཟཕྲུར་འ་
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རྫུཥ་བྷ། /རྫུཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ངོ་

གཅིག་ལཱིཥ་གཅིག་ལཱི་ཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནིའི་ཆོཥ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་རྫུཥ་བྷ་ཟདི་གོང་ཁེ་ཕཥ།

རྫོགཥ་ཆེདྷ་ཐགོདྷ་ན། /རྫོག་ཆེདྷ་རྒོཥདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

བྷ་མེདྷ་མི་ཅིག (ཁ) ཕཅོཥ་བྷ། རྫུདྷ་བྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཅིག་ཨིདྷ།

རྫུཥབྷ། /རྫུཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫུཥ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་དྷང་ཁབྷཥ་སྡེ་ཐགེ་ལཱི་

ལཱ་རྫུཥབྷ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཉེཥ་བ་ང་ལཱི་པྫོག་

གྲུཕ་ཐཕང་ནདྨ་རིག་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ཕག་ཕཎཕ་གདྷང་

ཆེ་ཡི།

ཕའི་ཨོ་རྒྱདྷ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཆོཥ་གླིང་ཐགོདྷ་ན། (ཐཔེ)

རྫེ་ཀོ། /རྫེ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་ནིའི་

ཕྫོཐ་ཀྱི་རྫོགཥ་ཆེདྷ་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་

ཨིདྷ།

ཟཏག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་རྫེ་

རྫོགཥ་ཆེདྷ་སྡེ་གསུབྷ། /རྫོག་ཆེདྷ་རྡེ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཀོ་གུ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

ཐབྷ་ཆོཥ་རྫོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོའི་དྷང་གསེཥ་ སེབྷཥ་

རྫོགཥ། /རྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་

སྡེ། ཀློང་སྡེ། བྷདྷ་ངག་གི་སྡེ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་

ན་ལྷག་བྷཇུག་བྷ་ལཱིཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཙཡ་ནི། (ཁ) ལཱ་

སྫོང་ཟདི་གིཥ་རྫོགཥ་ཆེདྷ་སྡེ་གསུབྷ་ཆ་ཙང་སངཥ་

རྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྩིཥ་རྫོ་ཟདི་གི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་

ཙཡ་ནུག

རྫོགཥ་ཐྫོ།

རྫོགཥ་བྷཏཟ། /རྫོག་ཏཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

/རྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རུ་ཕ་ཐང་ཕཥབྷ་ན་

ཟཕཐ་རཱིང་བྷཇུག་ཕསྡུ་ནིའི་བྷཙབྷཥ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་

ཚུ་ཕསྐང་ནི། (ཁ) རུ་ཕ་རྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) བྷྫོ་

ལྷྫོཐན། (ཁ) ཞཐ་བྷཏཟ། མི་ཚེ་རྫོགཥ་བྷཏཟ།

གིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་ང་ཕཥབྷ་རྫོགཥ་ཐྫོ།

སྡུག་ཕསྔར་རྫོགཥ་བྷཏཟ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

རྫོགཥ་ཁབྷཥ། /རྫོ་ཁབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་

(ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལཱ་ལཱི་རྫོགཥ་བྷཏཟ་ཟེཡཛྷ་

ན་ཟཕཐ་ཙཡ་ཡདྷབྷ་ཅིག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཁ) ལཱ་

མེཐ།

རྫོགཥ་ཁབྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་

ཆེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་རྫོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོའི་

རྫོགཥ་ཁབྷཥ། ཏི་རཱི་རྫོགཥ་ཁབྷཥ། དུཥ་ཙྫོཐ་

རྫོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ། /རྫོག་ན་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོགཥ་

ལཱ་རྫོགཥ་ཁབྷཥ་ཅིག་ཁཡ་ཇ་ཅིག་ཟཐུང་གེ།

ཆོཥ་ལཱི་ཟཇུག་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

རྫོགཥ་ཆེདྷ། /རྫོག་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཁོཡ་ཟཐཥ་ཀྱི་

རྫོགཥ་ནའི་བང་ཆུཕ། /རྫོག་པི་ཇང་ཆུཕ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཆོཥ་ག་ཡ་ཡང་གི་རིག་ན་ག་གཅིག་ལཱི་རྫོགཥ་

ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་རཥ་གྲོར་ཏེ་བྷཏཡ་ཐུག་གི་ཕདེ་

ནའི་ཚུར་སྟྫོདྷ་ནའི་བྷདྷ་ངག་ཅིག (ཁ) རྫོགཥ་ན་

ཕ་ཏྫོཕ་ནའི་ཥ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ། ཥངཥ་

ཆེདྷ་ནྫོའི་ཕསྡུ་མིང་། (ཐཔེ) རྫོགཥ་ཆེདྷ་ཟདི་ཚེ་

རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་།
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རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ། /རྫོག་པི་ཥང་རྒེ/ (མིང) (ཆོཥ)

རྫོགཥན། /རྫོཟྫོན/ (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཇུག་ཕསྡུ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྤྱིཡ་

གུ་ཟདི་རྫོགཥན་སྦེ་བྲི་ཐགོ།

ཟཁོཡ་ཟཐཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ག་ཡ་རྟྫོགཥ་ཏེ་ཟདུར་བའི་

(ཁ) རྒྱགཥ་སྐར་རྫོགཥན། ཚེ་རྫོགཥན། (ཐཔེ) ཡི་

ཕཎང་གི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་

རྫོང༌། /རྫོང/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་གླགཥ་ཁེར་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ར་ཕག་ཟཙར་རྫོ།

བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཏཕཥ་ལཱི་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་

རྫོགཥ་ཚིག /རྫོག་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་

ཕམདྷ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་རྫོང་ཟདི་སྤ་ཡྫོ་ལཱི་

སྐཕཥ་སུ་ སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་རྫོགཥ་ནའི་བྷཏཟ་

ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

བྷ་ལཱི་ རྗེཥ་ཟཇུག་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟཏྫོཕ་ནའི་ཕྲཐ།

/རྫོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་

(ཁ) རྫོགཥ་ཚིག་ལཱི་ སཡ་ཕསྡུ་ཐང་ཟླ་སྡུཐ་ཟེཡ་

ཕཞུགཥ་ཥ་ཐང། གཞུང་ཟབྲེར་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ལྟེ་ཕ་

ཐྫོ། དྷྫོ། ཕྫོ། བྷྫོ། ཟྫོ། ཡྫོ། རྫོ། ཥྫོ། ཎྫོ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཅིག་ཥ་གོ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཚུ་དྷང་ཕཞེངཥ་གདྷང་ནུག

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐན་ཐང། ཕྲཐ་ཚུ་འང་ གོ། ངོ།

ཆགཥ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྫོང་བྷང་ལྫོཥ་

(ཐཔེ) རྫོགཥ་ཚིག་གི་ཕྲཐ་ཀྱི་སྫོཡ་ཚུར་ཟདི་ཟཇབྷ་

རྫོང་ཁ། /རྫོཟྫོང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་

ཎྫོང་ཎྫོ་ཨིདྷ།

སྐཐ་ཡིག (ཁ) ཟབྲུག་གི་སྲིཐ་སྐྱོང་ལྟེ་ཕའི་རྫོང་

རྫོགཥ་བྷཙབྷཥ། /རྫོཟྫོ་ཙབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོགཥ་

གཞིཥ་ཚུ་དྷང་རྐྱཕ་མིའི་ཁ་སྐཐ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཁབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་རྫོགཥ་བྷཙབྷཥ་

རྫོང་ཁ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁ་ཟདི་ཟབྲུག་གི་

ཁཡ་གླ་ཆ་ལུདྷ་ཟཕག་ཆི་ཡི།

རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་ཨིདྷ།

རྫོགཥ་རིབྷ། /རྫོཟྫོ་རིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཏཕཥ་ཕསྐྱེཐ་

རྫོང་ཁག /རྫོཟྫོང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕགོ་

རིབྷ་གྱི་སྣང་ཆ། ཤེཥ་ཡཕ་སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ཀློང་དུ་

སྟེ་གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་རཥ་སྣ་ཚུ་གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་

རྫོགཥ་ནའི་རིབྷ་ན། (ཁ) ཕསྡུ་རིབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཟཕཐ་ཥའི་རྫོང་གཞིཥ་ཁག (ཁ) དེ་འང་ ཐིབྷ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནྫོའི་ལཱིགཥ་ལཱི་ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་

ཕུག་རྫོང་ཁག སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཁག ཐཕང་ཟདུཥ་རྫོང་

ཐང་རྫོགཥ་རིབྷ་ཟེཡ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ།

ཁག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་རྫོང་ཁག་

རྫོགཥ་ཥྫོ། /རྫོཟྫོ་ཥྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ཐང་བ་ཕ་

༢༠ འྫོཐ།

ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི། (ཁ) རྫོགཥ་ཥྫོ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥ། /རྫོཟྫོང་ཁ་ལབྷ་ཀི་རྡུཥདྷ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་གཉེཡ་ཙང་རྫོགཥ་ཥྫོ་ཡི།

ཥ/ (མིང) (རྫོང)

རྫོང་ཁག་ཚུ་དྷང་ལབྷཥ་ཐང་ཟབྲེར་

ཕའི་ཕག་ལཱ་ཚུ་གདྷང་ཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གི་རྩྫོཐ་ཉོག་
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ཟདི་རྫོང་ཁག་ལབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ཥ་ལཱི་གཎང་ནི་ཨིདྷ་

རྫོང་ཆེདྷ། /རྫོང་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀོཐ་ན་ཐང་རྒྱ་ཙཐ་

རྫོང་ཁག་འཡ་རྒྱཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ། /རྫོཟྫོང་ཁ་འཡ་རྒེ་ཙྫོག་

སྤུ་དྷ་ཁ་རྫོང་ཆེདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕཀྲ་ཤིཥ་ཆོཥ་

བྷཥ།

རྡུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁག་ཚུ་དྷང་ལཱི་

སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་གི་རྫོང། (ཁ) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཆེདྷ།

སྲིཐ་སྐྱོང་ཐང་

རྫོང་ཟདི་ཟབྲུག་གི་རྫོང་ཆེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟབྲེར་ཕའི་འཡ་རྒྱཥ་གོང་ཟཕེར་གྱི་ཟཆཡ་གཞི་

རྫོང་ཐཡ། /རྫོང་ཐཟ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་

ཐང་བྷ་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་

ཐང་ཕསྐོ་ཕཝག་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གདྷང་མིའི་ཐཡ།

ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

(ཁ) གོ་ཥ་གི་ཐཡ། གོ་གདྷཥ་ཏྫོཕ་ནའི་ཐཡ། (ཐཔེ)

རྫོང་ཁག་འཡ་རྒྱཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་ཟདི་ཐཕང་ཙཐ་ཕྱིཡ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྫོདྷ་ནྫོ་གཥཡན་ཚུ་ལཱི་རྫོང་ཐཡ་གདྷང་

སྤེར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་༡༩༨༡ ལཱི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཞི་ན་

ཡི།

གིཥ་རྫོང་ཁག་རུ་རུ་དྷང་གཞི་ཕཙུགཥ་བྷཚཐ་

རྫོང་ཕཐག /རྫོང་རཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁག་གཅིག་

བྷཚཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གྲོཥ་གཞི་ཚུ་རྫོང་ཁག་འཡ་

གི་ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་རཥ་

རྒྱཥ་ཙྫོགཥ་ཟདུ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

སྣ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག

རྫོང་བྷངཟ་ཆཕ་ཤུཕཥ། /རྫོང་རྔ་ཆཕ་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་དྷང་རྫོང་ཕཐག་རུ་རུ་འྫོཐ།

ཆིཕཥ་གྲར་ཕམཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ ལཱི་སྒྲིག་སྫོར་འྫོཐ་

རྫོང་སྡེ། /རྫོང་རྡེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁག་གཉིཥ་ཐང་

ནའི་ ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཟདེགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྦུདྷ་དྲིར་

གསུབྷ་རཥ་བྷ་ཉུང་ཕའི་ཕཐག་སྐྱོང་བྷངཟ་ཁོངཥ།

ཐང་། ཆཕ་ཆུ་ན་རང་ ཇདྷ་དུབྷ་ཟདེགཥ་ཥའི་ལ་

(ཁ) བྷངཟ་སྡེ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་གྱི་ རྫོང་སྡེ་སྤྱི་ཁྱཕ་

ཁུག (ཐཔེ) ཆིཕཥ་གྲར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྫོང་བྷངཟ་ཆཕ་

ཅིག་ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ནུག

ཤུཕཥ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

རྫོང་ཐནྫོདྷ། /རྫོང་ནྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ རྫོང་

རྫོང་ཅུང༌། /རྫོང་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཐང་རྒྱ་

གཞི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་སྦེ་ཕཀར་ཕའི་ཐནྫོདྷ།

ཙཐ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་རྫོང་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ། (ཁ)

(ཁ) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཐནྫོདྷ། ཐཕང་ཟདུཥ་རྫོང་

སྤུངཥ་དྷ་ཁའི་རྫོང་ཅུང་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་རྫོང་གི་ལག་ལཱི་

ཐནྫོདྷ། སྤུ་དྷ་རྫོང་ཐནྫོདྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐཕང་ཟདུཥ་

འྫོཐ་མི་ནདྷ་ཆེདྷ་དྷགཥ་ཀྱི་རིདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཞེངཥ་

རྫོང་ཐནྫོདྷ་ཟདི་སྙིང་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

ནའི་ལྷ་ཁང༌། (ཐཔེ) སྤུངཥ་དྷ་རྫོང་ཅུང་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་

/རྫོང་ནྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཁང་ཐང་ཐགོདྷ་སྡེ་

ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་སྦེ་ གྲྭ་ཙང་ཁག་རཥ་

རྫོང་ཆུང༌། /རྫོང་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོང་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

ཕཀར་གདྷང་ཕའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཁ) པ་ཇོ་སྡིང་རྫོང་

(ཐཔེ) སྒང་ཎྫོ་གུ་རྫོང་ཆུང་ཅིག་ཟདུག

ཐནྫོདྷ། བབྷཥ་ན་ལྷ་ཁང་རྫོང་ཐནྫོདྷ།
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(ཐཔེ) པ་ཇོ་སྡིང་རྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གདྷཥ་ཕལཐ་རྐྱཕ་

(ཐཔེ) པཐ་ཙི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དྷང་ལཱི་ཆུབྷ་ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

རྫོང་གཞིཥ། /རྫོང་གཞི/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་ཐང་དེའི་

ཕརངཥ། /རང/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕརང་གི་ཐྫོདྷ་

དེཥ།

ག་ཡ་ཕརང་ཤིག

བྷངཟ་ཁོངཥ། (ཁ) རྫོང་ཐང་ཆ་ཟྫོག་གཅིག་ཁཡ་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ།

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞིཥ་ཁག་ཚུ་དྷང་རཥ་

/རང/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕརང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

པཡ་སྐུ་རིབྷ་གདྷང་དེཥ།

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དྷང་དྷ་ཕརངཥ་ནུག (ཐཔེ) ཅ་ར་

ཙྫོཐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) སྲིཕ་

ཕརབྷ། /རབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལ་ཐང་

རྫོཕ། /རྫོཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྫོ་ཐང་

ག་ཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕརངཥ་ཕཝག་ནུག

རྫོཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ཐང་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཆུང་སུ་སྦེ་ཕཏུཕ་ནི། (ཁ)

ཙྫོཐབྷ་རྫོཕ་དེཥ།

ཕརབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ལ་ཕརབྷ་

/རྫོཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་ར་ཚུ་ཟཁྱུ་

ཐྫོ།

ཕའི་སྐཕཥ་ དྲེག་ན་ཐང་ཏརཛྷ་ཚུ་ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་ནིའི་

ཕརྫི། /རྫི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྫི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐབྷ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ རགན་ཐང་རྐངབྷ་གིཥ་ཟཕུཡ་ནི། (ཁ)

ཕརྫི་ནི། (ཐཔེ) རྩིགན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཐབྷ་ཕརྫི་

གོ་ར་རྫོཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་ལུགཥ་

ནི་ཨིདྷ།

ལྫོབྷ་སྦེ་རྫོཕ་སྟེ་ཟཁྱུ།

ཕརྫིཥ། /རྫི/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྫི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/རྫོཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟཐབྷ་ར་

ཟཐབྷ་ཕརྫིཥ་ནུག (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕསྣཐ་ནི། (ཁ) ཟཐབྷ་རྫོཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཞིག

ལཱི་སྤགཥ་ཕརྫིཥ་ཡི།

(ཐཔེ) རྩིགན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ ཟཐབྷ་རྫོཕ་ཐྫོ།

ཕརྫུ།

/རྫོཕ/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཞཡ་རཱི་ཐང་

ཕརྫུདྷ། /རྫུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫུདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཞདྷ་སྐྱ་གིཥ་བྷཡ་ཕསྣཐ་དེ་ཐཡཛྷ་ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་ནི།

རྫུདྷ་གྱི་ཟབྲི་ཏངཥ་གཝདྷ།

(ཁ) བྷཡ་རྫོཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཞིག (ཐཔེ) བྷཡ་ཧིག་མི་

ཕརྫུདྷ་སྐྲ། /རྫུཥདྷ་སྐྲ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱ་རྫུདྷ་བྷ།

ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་རྫོཕ་ཐྫོ།
ཕརང༌། /རང/ ༡. (བ)

/རྫུ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) རྫུ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྫུདྷ་ན། /རྫུཥདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རྫུདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

(བྷ/ཐ/སྐུར) (ཆོཥ) ཅ་ར་

ཕརྫུཛྷ། /རྫུའུ/ (བ)

ཐང་ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་ཁཡ་གཎང་ནི།

(ཆོཥ) ཕརྫུ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརྫུཥ། /རྫུཥ/ (མིང) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕརྫུ་ཐང་ཟདྲ།

/རང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) སྫོཐ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དྷང་

ཕརྫུཥ་སྐྱེཥ། /རྫུཥ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫུཥ་སྐྱེཥ་ཐང་

ལཱི་ཅ་ར་ལུ་ལ་ཕལྟིཡ་ནི། (ཁ) ཆུབྷ་ཕརང་ཐྫོ/ནི/ཤིག

ཟདྲ།
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ཕརྫུཥ་སྐྲ། /རྫུཥ་ཀྲ/ (མིང) (རྫོང) ཕརྫུདྷ་སྐྲ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཏཕ་ནི་ཟེཡ་ཕུ་དུང་ཕརྫེ་ནི་ཟཕཐ་

ཨིདྷ་རཱིང་ངོ་བྷ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་མི་ཅིག (ཁ) ཅ་ར་ངོ་བྷ་

ཕརྫེཛྷ། /རྫེཟྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕརྫེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕརྫུཥ་ཆཥ། /རྫུཥ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཅ་ར་ག་ཅི་ཡ་

དེཥ།

མེདྷ་མི་། ཅ་ར་ཕཅོཥ་བྷ།

ཁོ་རགན་འཡ་ཕརྫེཛྷ་ཅིག་རྒྱུགཥ་ཟྫོང་ཡི།

(ཐཔེ) གློག་རིག་གི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཕརྫུཥ་ཆཥ་

ཕརྫེཥ། /རྫེའེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕརྫེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕརྫེཥ་ཡི/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ཟཏཕ་ནི་སྦེ་རགན་

ཕརྫུཥ་བྷ། /རྫུཥ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫུཥ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

འཡ་ཕརྫེཥ་སྫོཐ་ཅི།

ཕརྫེ། /རྫེ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་གོ་རའི་ཕུ་དུང་
ར་ཥྫོགཥ་ན་འཡ་དྲིར་ནི། (ཁ) ཕརྫེ་ནི། (ཐཔེ) ང་
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༼ཝ༽
ཛྷ།

/ཛྷཟ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཡི་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟབྲུག་ལཱི་ཛྷ་སྐཐ་ར་རཥ་སྦེ་བྫོདྷ་ནུག

གུ་ཉི་ཤུ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ། སྐྱེ་

ཛྷ་སྐྱེཥ།

གདྷཥ་བྷཆུ། བྱེཐ་ན་བྷཆུ། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་བྷཆུ་

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟ་ཐྫོབྷ་

/ཛྷ་ཀེ/

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གཉིཥ་ཅུང་ཞཐ་ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་

ཛྷ་ཁ།

/ཛྷ་ཁ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཆུ་དྷང་སངཥ་

ལྡདྷ། (ཁ) ཛྷ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་

ཏེ་ཟཁྱུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་ཀྱི་

བྷ་བྷཆུ་གཉིཥ་ ཧ་ཙི་ཅིག་ གཅིག་གིཥ་གཅིག་གུ་

དེཥ།

དྷ་ ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ ཁའི་འ་བྷཆུ་

ཁ། ཐཔེ། ཧའི་ཟདི་ཛྷ་ཁ་ལཱི་ཏྫོདྷ་ཏེ་གླང་ལུཕ་ཕཎཕ་

བྷ་རུགན་མབྷ་ཅིག་ཕཙུབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རྫོག་

ཛྷ་གབྷ།

འཡ་ ཕརྒྱངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་

གི་རཱིཥ་ཎྫོ།

ཐགོན་ཨིདྷ། ཐཔེ། གཥར་བྱེཐ་ཛྷ་དྷང་མིང་ཚིག་

ཛྷ་སྒྲོབྷ།

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཆུ་དྷང་སངཥ་ཏེ་

/ཛྷ་ཌོབྷ/

(མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཚུ་ཕཙུགཥ་

ལཱི་གཅཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག

ཐཔེ། བུབྷྫོ་ཟདི་ཛྷ་སྒྲོབྷ་དྷང་

ལཱི་གོ་ར་ཕལཕ་ཕཙུགཥ་དེཥ།

ཧ་རྒཥ་ཟདི་ཛྷ་དྷང་ཆུ་སངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

/ཛྷ/ ༣.

ཐཔེ། རཱི་ཎྫོ ་ཤུགཥ་སྦེ་མུཡ་ཕའི་ཟེཡ་ཛྷ་

ཕཝག་ཥའི་སྒྲོབྷ་འཡ་བྷཡ་རིང་སུ་ཅིག་ཐང་དྷང་དྷ་

ཟཁྱུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ་རྒྱུ་
ཐཔེ།

(མིང) (རྫོང) ཁའི་ལག་ཐང་ཟྫོག་

གབྷ་ཏྫོདྷ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

གངབྷ་མེཐ།
/ཛྷ/ ༢.

/ཛྷ་གབྷ/

ཛྷ་ཆུ།

(མིང) (རྫོང) ཆུའི་རྐ་རཥ་གཡུཥ་སྒོ་ཚུདྷ་

/ཛྷ་ཆུ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཟཁྱུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ལཱི་ཛྷ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཆུ། ཐཔེ། ཛྷ་ཆུ་ཟདི་ཙ་ཎྫོབྷ་ཟདུག

ཙྫོཐ་ཆུ་དྲང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་རིངབྷྫོ་གུ་ཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཛྷ་ཟདུ།

/ཛྷ་རྡུ/

(མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

སྫོ་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་གཞཡ་

ཙ་བླུགཥ་བྱིདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤག་ཤིང་ཐང་རྭཛྷ་ཚུ་

དྲང་སྫོར་ཟདུག

གིཥ་ཛྷ་ཟདུ་རག་ནཡ་ཕཤེཐ་དེ་དྷྫོཡ་ཚུ་ལཱི་ཙ་བླུག་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། ཐཔེ། ཐང་ཕུ་ཟཐུང་ཆུ་ཚུ་ཛྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་
ཛྷ་སྐཐ།

གྱི་སྐཐ།

/ཛྷ་ཀེ/

ཛྷ་སྐཐ་ར།

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་དུང་ཅུ་ཅིག ཐཔེ། དྷྫོཡ་རྫིན་ཚུ་

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟ་ཐྫོབྷ་

/ཛྷ་ཀེ་ར/

དེཥ།

ཛྷ་སྡེ།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཐང་ར་འག་

གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ར་ཅིག

ཐཔེ།

/ཛྷ་སྡེ/

(མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་མི་ཟཚྫོར་ནིའི་

ཐྫོདྷ་རཥ་གཥར་བྱེཐ་ཛྷ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ།

ཧེ་བྷ་ཝཕཥ་དྲུང་

ཐཔེ།
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ཛྷ་སྡེ་དྷང་བུཙ་ལྔ་ཐང་བུབྷྫོ་གསུབྷ་ཟདུག
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ཛྷ་ཕཎགཥ།

/ཛྷ་ཎ/

(མིང) (རྫོང) རྗོཐ་སྒྲ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་

ཛྷ་རཱི་ཌྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ཟྫོག་ལཱི་ཛྷ་ཟུཡ་

/ཛྷ་རཱི་རྣ/ ༡.

རྒྱརནྫོ།

ཕཎགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) རི་དྭགཥ། ཡི་དྭགཥ། ཚྭ།

(མིང) (ལུགཥ) (བྷངོདྷ) ཆུ་ལྷ་གི་ཤིང་།

/ཛྷ་རཱི་རྣ/ ༢.

ར་དྭགཥ། ཐཔེ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཛྷ་

ཛྷ་ར།

ཛྷ་ན།

ར་གུ་རྨ་ ཏྫོདྷ་ནུག

ཕཎགཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་དེཥ།
/ཛྷ་ན/

(མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཛྷ་ལི།

མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཐཔེ་ཆ་ཛྷ་ན། ཟབུབྷ་ཛྷ་

ཅིག ཐཔེ། ཧ་ན་གིཥ་ཛྷ་ར་དྷང་ཐཀཡ་མེ་ཕཞུ་ནི་

ལྫོག་ཟེཡ་གསུངཥ་ནུག
/ཛྷ་བྷྫོ/

ཛྷ་ཙང༌།

ཟཕཐ་ཐྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) གཅདྷ་གཞདྷ་ཟ་ཐྫོབྷ།

/ཛྷ་ཙང/

ཛྷ་ལུ་ཛྷར་ལུ།

(མིང) (ཆོཥ) གཅདྷ་གཞདྷ་ཟ་

/ཛྷ་ཞྭ/

ཛྷ་ཟུཡ་ཅདྷ།

ཛྷ་ཤུཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟ་ཐྫོབྷ་གྱི་ནགཥ་ཀོ་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཞྭབྷྫོ།

/ཛྷ་གཟུ་ཅེདྷ/

/ཛྷ་ལུ་ཛྷཟ་ལུ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་

ལཱི་ཁྲ་རབྷ་རབྷ་སྦེ་དྲདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཐྫོབྷ་སྫོཐ་ཥའི་ཙང་།
ཛྷ་ཞྭ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

/ཛྷ་ལི/

ནའི་ཁཡ་བྷཆོ་ཎྫོའི་ཚུར་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཏཕ་ཆཥ་

ཐཔེ། ཧ་ཝང་བབྷ་གིཥ་ཟབུབྷ་ནྫོ་ཏི་ཛྷ་ན་ཟཕག་

ཛྷ་བྷྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྟ་གི་ལག་ཀོ་ཁའི་ཟེཛྷ་

/ཛྷ་ར/

ཐགུང་ཁ་ཕྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་མིའི་རིགཥ་ཅིག ཐཔེ། རྟའི་ཛྷ་

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཛྷ་སཡ་
ན།

(མིང) (ལུགཥ) (བྷངོདྷ) ཀླུའི་

/ཛྷ་ཤུ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) གྱི་ཅུ་གུ་ཛྷ་ཕཟུབྷ་

བྷའི་སྫོ་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག ཐཔེ། སྒྲོ་གཟུགཥབྷ་
ཛྷ་ཤུཡ་ཟདི་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) མིང་གཞི་ཡི་

/ཛྷ་ཤུ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཛྷའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

གུ་ཚུའི་ཟྫོག་ལཱི་ ཐབྱིཕཥ་གྲུ་གསུབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་

འྫོཐ་ནའི་སྫོ་ཀ། (ཁ) སྒོ་སྒྲིག་གི་ཛྷ་ཤུཡ། ཆུའི་ཛྷ་

ཕཅུ་ཕཞི་ནི། ཀྭ། ཁྭ། གྭ། ཉྭ། ཏྭ། ཙྭ། ཚྭ།

ཤུཡ་ཡ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ནུག

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཛྷ་ཟུཡ་ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་

ཤུཡ།

ཛྭ། ཞྭ། ཟ། རྭ། ཤྭ། ས། ཧྭ་ཕཅཥ་འྫོཐ། ཐཔེ།

ཛྷ་ཤུཡ་ཅདྷབྷ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཛྷ་ཟུཡ་ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་
ཟཕཐ་དེཥ།
ཛྷ་ཡེ།

/ཛྷ་ཡེ/

ཐཔེ། ཁ་མ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་དེ་གིཥ་ཆུ་བྲེཥ་ཏེ་ཛྷ་

/ཛྷ་ཤུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཛྷའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། ཐཔེ། ལ་རྫོང་དྷང་ཀྲིང་ཀ་
ཛྷ་ཤུཡ་ཅདྷབྷ་ཅིག་ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཕའི་

ཛྷ་ལྫོ།

གདྷཥ་སྟངཥ་དྷང་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

/ཛྷ་ལྫོ/

ཛྷ་ཡ་ནཱ་སི།

ཚིག་ཅིག ཐཔེ། ཛྷ་ཡེ་ཐ་ཟཕཐདྷ་ཕསྐྱར་ཥཡ་ཕསྐྱར་

(མིང) (རྫོང) ཛྷ་ཤུཡ་ཐང་ཟདྲ།

/ཛྷ་ཡ་དྷ་སི/

(མིང) (རྒྱ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་ཟགོ་ཐང་ན་

ཡི།

ཕསྐོཡ་གདྷང་ཥ་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག ཐཔེ། ང་ཛྷ་
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རཱ་ཌྷ་སི་ལཱི་གདྷཥ་བྷཇར་ཕཡ་ལྷྫོཐ་ཅི།
ཛྷ་ས་ས།

/ཛྷ་ས་ས/

ཛྷང་ཟབྲུག་རྒྱར།

(ཙྫོཡ) (རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་ར་

ཅིག ཐཔེ། ཧན་ཛྷང་ཟབྲུག་རྒྱར་གྱི་གཎབྷ་འ་བྷཙདྷ་

ཕྫོགཥ༌ལཱི༌སྐུགཥ་ཟཏྫོཕ་ཐ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག ཐཔེ།

ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཟཕཟ༌གུ་ཕཀག་རུག་པྫོགན་ཐ་ཛྷ་ས་ས་ཟེཡ་ཟཆབྷ་
ཛྷང༌།

ཛྷང་ཙྫོ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ།

ཛྷང་། ༢. ལྕང་། ༣.ཐཡ་ཐཀཡ་ར། ༤. ཐགེ་

ངེ༌གི༌ཧ༌ན༌ཟདི༌ཛྷང༌རཥ༌ཨིདྷ།
/ཛྷང་ཁ/ ༡.

ཕསྙེདྷ། ༥.སྟྫོཐ་ཛྷང་། ༦. དྷ་ཡྫོ། ༧. གླིང་གཞི།

(མིང) (རྫོང) ཛྷང་ཙྫོ་ཆེདྷ་

༨.སྫོཥ་ཕཅཥ་ཨིདྷ

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་མི་ཚུ་གིཥ་སཕ་ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཁ)
ཐཔེ།

ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་ཕུདྷ་

ཛྷང་གཝཥ།

ཙྫོགཥ་གླིང་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཆུ་ཁ་རྫོང་
ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ༌ཅིག

ཐཔེ།

ཛྷང་གི་རིགཥ།

/ཛྷང་གི་རི/

གླ་ཟཁོཡ་

ཛྷང་ཆུ།

/ཛྷང་ཆུ/

གླུ་གཝཥ་ཅིག ཐཔེ། ཐིབྷ་ཕུག་ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་
ཛྷང་གཞེཥ་ཕསྒོཡ་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཛྷང་ཙྫོ་ཆེདྷ་

ཛྷང་ཞབྷྫོ།

/ཛྷང་ཏ་ར།/

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་

ཞབྷྫོ་ཅིག་ཏགཥ་ཟཏག་དེཥ།
ཛྷབྷ་ཡྫོང༌།

ཟཕཕ་ནའི་གམང་ཆུ། ཐཔེ། ཛྷང་ཆུ་གི་རྐ་ཟདི་གླིང་
ཛྷང་ཏང་ར།

/ཛྷང་ཞབྷ/

ཁག་གི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག ཐཔེ། ཛྷང་

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་བྷཡ་

གཞི་ལཱི་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་དྲུང་

ཛྷང་ལཱིང་ནའི་མི་ཚུ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་ཏེ་ཕུར་འྫོཐ་ནའི་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་མི། ཐཔེ། ཛྷང་གི་རིགཥ་ཚུ་གིཥ་ཁ་སདྷ་ཎྫོང་
ཎྫོ་སཕ་ནི་ཟདུག

/ཛྷང་གཞེ/

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟགོ་ཐང་ན་ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་

དྷང༌ཟགྱོ་མི་ཟགྲུར་ན་ཚུ་ཉིདྷ་བྷའི་ལྫོ་ཞ་ཥ་ཛྷང་ཁ་
ལཱི་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐཔེ། སྤུ་དྷ་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་སྐཕཥ་

ལཱི་ཛྷང་ཙྫོ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ནའི་ཐནཟ་རྩརན་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་

ཛྷང་གི་མི་གིཥ་ ཛྷང་ཁ་བྷ་ཤེཥན་མི་ཟྫོང་།

/ཛྷང་ཁ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཛྷང་ཙྫོ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ནི། ༡.ཀ་

ལཱི༌སཕ༌ཏངཥ༌ཅིག ཐཔེ།
ཛྷང་ཁ།

/ཛྷང་ཙྫོ་ཆེ་རྒེ/

ཕུག་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒེཐ་ཟྫོག་ཕརྒྱཐ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཁག་

/ཛྷང/

(མིང) (རྫོང) ཧི་བྷ་གི་

དུཥ་ལཱི་གཡུཥ་ཛྷང་རཥ་ཟཕཐ་མི་ཧན་རིག་ན་ཅདྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཡང་གི་

རྐྱཕ་ཨིདྷ།

/ཛྷང་ཟབྲུ་རྒེ/

/ཛྷབྷ་ཡྫོང/

(མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒང་

ཐང་ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ་གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་དྲུང་ཁག་ཅིག ཐཔེ།

(མིང) (རྫོང) བུབྷ་ཏང་རྫོང་

བུབྷྫོ་ཟདི་གཡུཥ་ཛྷབྷ་ཡྫོང་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཁག་ཨུ་ཡ་ལཱིང་ནའི་རི་བྷགོ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ར་ཅིག ཐཔེ།

ཛྷའི།

ཛྷང་ཏང་ར་ལཱི་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནུག

/ཛྷའི/

(ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ས་རཥ་ནའི་

ཙྫོཡ་སྣང་ཕཎྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག ཐཔེ། ཛྷའི་ཁོ་ཟཕཐདྷ་པྫོ་
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1154
རྒྱ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་ཟདུག
ཛྷརྟུ།

/ཛྷཡ་ཏུ/

ཝེང་བྷཁཡ།

(མིང) (ལུགཥ) ཐུ་མི་ཥམྦྷྫོ་ཉ་གིཥ་

ཐཔེ།

གུ་གི་བྷ་ཐཔེ་བྷཚཐ་ནའི་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཡི་གུ་ཅིག
/ཝེར་ལུ/

(མིང) (རྫོང) བྷྫོང་སྒཡ་རྫོང་

ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག་གི་མིང།

ཕྫོཐ་ཡིག་ཟགོ་ཐང་ན་རྩྫོབྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཐབུ་མེཐ་ཡི་
ཛྷར་ལུཡ།

/ཝེང་ཁཡ/

ཝཕཥ་དྲུང་ཐུགཥ་སྤྲུར་ཟཇིགཥ་མེཐ་གྲགཥ་

ན་བྷཆོག་ཝེང་བྷཁཡ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནུག

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁཡ་ཁྲ་

རབྷ་རབྷ་དྲདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།
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༼ཞ༽
ཝ།

/ཝ/

(མིང) (ཆོཥ) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཡི་གུ་

འྫོཐ།

ཉེཡ་གཅིག་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ།

ཝ་ཕྫོ།

སྐྱེཥ་གདྷཥ་ རྐདྷ་ཐང་། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་

/ཝཟྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཝཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྟ་

ཝ་ཕྫོ་གཅིག་ཆུ་ཕརྒར་དེཥ།

གི་རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་

ཝཛྷ། /ཝཟྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རགན་ཚུ་ལཱི་

སྒྲ་མེཐ། (ཁ) ཝ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་

སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཝཛྷ་ཚུ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་

རཥ་ ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ལྕེའི་ཐབུཥ་ཀྱི་ཆ་

ཝ་རྩི།

ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་བྷཡ་ ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་

ཟཕཐ་ཐགོ།

རཥ་ཐབུགཥ་ཐང་སྦྲགཥ་ འ་རྐདྷ་གུ་རུག་བྷ་རུག་

/ཝ་ཙི/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ལྗིཐ་འྫོཐ་ནའི་

ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཀྲོཕ་བྷཐའི་བྷདེའུ་ཟདི་

ཅིག་སྦེ་ འཡ་ཕཏེག་ཕཞིདྷ་དུ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཝ་རྩི་གིཥ་ཕཞྫོ་ནུག

(ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཝའི་སྡེ་ཙདྷ་དྷང་རཥ་ཐང་ན་ཡ་ཡི་

/ཝ་ཙི/ ༢.

(མིང) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ཞིདྷབྷ་

གུ་ཝ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཨིདྷ།

རཥ་འཡ་རྫོང་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་མི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཝ་ཐཀཡ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཧ་བུག་གུ་ཝ་རྩི་ཕཎགཥ་

/ཝ་ཀཟ/

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཝ་རྩི་ཅིག
ཝ་རྐྱང༌།

/ཝ་ཅང/

ཕཎགཥན་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷ་སྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་རྗེཥ་

ཝ་ལི།

ཟཇུག་ཐང་བྷགོ་བྷཐྫོགཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་མིང་

གཞིའི་ཙཕ་སྦེ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཝ་ལི་གུ་སྫོཐ་ན་

ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
ཝ་སྡེ།

/ཝ་ཉེ/

ཅིདྷ་པྫོཛྷ་དྷ་ཟྫོང་།

(མིང) (ཆོཥ) ཝ་རྩི་ཐང་ཟདྲ།

/ཝ་སྡེ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་

ཝ་ལཱི་རྫོ་ཆེདྷ།

/ཝ་ལཱི་རྫོ་ཆེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐག་ཡིག་

ཝག

(ཁྱཐ) (རྫོང) རབྷ་གྱི་ཁ་རཥ་པཡ་

ཞ་བྷ་ཎྫོག་བྷཚཐ་མི་གཥཡ་བྷའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཅིག

ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཝ་
རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

(ཐཔེ) ཁོ་སྡེ་ཙདྷ་ཝ་སྡེ་དྷང་པྫོག་ནུག
/ཝ་སྡེ/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་རཱིག་ཐང་ཟཐབྷ་ན་

དྷྫོཡ་གྱི་ཧ་ཛྷ་ཚུ་ས་ཕསྲེ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཐིང་

གཞི་ཝ་རྐྱངབྷ་གཅིག (ཐཔེ) བང་ཤིང་གུ་ཝ་རྐྱང་སྫོབྷ་
ཝ་ཉེ།

/ཝ་ལི/

/ཝཟ/ ༡.

བྷཡ་ཐང་སྣུབྷ་ཚུ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཝ་གི་སྡེ་ཙདྷ།

ར་གུ་ཙྫོཐ་བྷའི་ཝག་ཆགཥ་ཆི་ནུག

(ཐཔེ) ཝ་སྡེ་དྷང་གཥར་བྱེཐ་ ཝ་ ཞ་ ཟ་ འ་ཕཞི་

/ཝཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང)
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ཕྱི་རཱི་རཥ་དྲྫོ་ན་དྷབྷ་བྷ་རངཥ་
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ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱོཐ་ཝག་ངེའི་

ཝག་གསུབྷ་རྣབྷ་ཐབྱེ།

ཝག་ཀག

ཝག་གསུབྷ་སྦེ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཁྱིབྷ་དྷང་ར་ཕཡ་ལྫོག

ཟཕཕ་ནའི་ཟཚུཕ་ཆ་ཐང་ཕཡ་ཆཐ། (ཐཔེ) ཝག་ཀག་

ཝགཥ་ན།

ཟླྫོག་ཏཕཥ་གྱི་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ།
ཝག་ཁིག་ཁི།

/ཝ་ཁི་ཁི/

ཅིག (ཐཔེ) ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ་གི་ཕག་ལཱི་སྦྲུར་གྱི་ཝགཥ་
ན་གཅིག་འྫོཐ།

ཝག་ཁིག་ཁི་ལུ་ལ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཝ་གྲང/

ཝང་བྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཝག་རུ་རུ་

/ཝང་བྫོཥདྷ/ ༢.

ཐྫོདྷ་རཥ་ཝག་གྲངཥ་གསུབྷ་ཟགོཡ་ཥྫོ་ཡི།
/ཝ་ཉེ/

ཝང་ཞུང༌།

ལཱི་ཕྱི་རཱི་ངར་ཟཙྫོ་སྟེ་གཉིཐ་རྫོག་ནི། (ཁ) ཝག་ར་

ཝང་ཡེ་ཤེཥ་སྡེ།

(མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་

ཕ་སྐ་ཅོག་ཝང་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་གཅིག

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཝག་ཕདུདྷ་ཕྲག་གཅིག་གི་དྷང་ཟཁོཐ་

ཝདྷ།

ལཱི་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཞེདྷ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤུགཥ་ཐང་རིག་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབྷདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝདྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) རབྷ་གྱི་ཁ་རཥ་

ང་རིག་ན་ཝདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་བྷ་ཚུགཥ།

པཡ་བྷཡ་ཐང་ཧུབྷ་ཚུ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཝདྷ་ཁ།

ཀ་ར་ཟདི་དྷང་ཝག་ཚིགཥ་ལུ་ལ་ཆགཥ་ནུག
/ཝ་ཝ/

/ཝང་ཡེ་ཤེ་སྡེ/

རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་བྱུང་ཕའི་རྫོ་ཙཱ་

ཉིདྷ་ཝག་ཕདུདྷ་གྱི་དུཥ་ཡུདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཝག་ཝག

(མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཕྫོཐ་ལཱི་ཕྫོདྷ་

གཡུཥ་དེ་གི་མིང་།

ཏྫོཕ་གུ་ཏྫོཕ་ཕལར་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཝ་ཚི/

/ཝང་ཞུང/

གྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གུ་གེ་ཟེཡ་ཕའི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཝག་ར་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ག་

ཝག་ཚིགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) སྫོ་བྷ་ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ལ་

ཟཕཐ་མི་ལཱི་ཝང་བྫོདྷ་ཟེཡ་མིང་ཕཎགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཟུགཥ་ཀྱི་རྩ་ཁབྷཥ་ཚུ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་

/ཝ་ཕདུཥདྷ་ཕྲ་ཅི/

ཝང་ཞུང་རྒྱར་

སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁོ་གི་ཧ་ཝང་བྫོདྷ་ནྫོ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཝག་ཕདུདྷ་ཕྲག་གཅིག

/ཝང་བྫོཥདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ནྫོའི་བྫོདྷ་ནྫོ།

ཕཞིདྷ་དུ་གི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི་གི་
ཝག་ར།

(མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་ཕག་ལཱི་

/ཝཟ་ན/

ཏགན་གི་ཚུར་སྦེ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཕག་བྷཙདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་

ཧུབྷ་ཐང་བྷཡ་ཁུ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་
ཝག་གྲངཥ།

(མིང) (ཆོཥ)

རྩིཥ་གཞུང་རཥ་ཁྱིབྷ་ཝག་ཐང་།ཉིདྷ་ཝག།ཚེཥ་

(མིང) (རྫོང) ཝག་ཅིག་ལཱི་

/ཝ་ཀཟ/

/ཝ་སུབྷ་རྣབྷ་ཨེ/

/ཞེང་ཁ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་ཐབྷདྷ་ནའི་བྫོ་

ཐང་གཝདྷ་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་ནའི་བྫོ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

(མིང) (རྫིང) སང་ཕ་རྫོག་ཅི་རྫོག་

ཀྱིཥ་ཝདྷ་ཁ་སཕ་ནི་ཟདི་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕཝག་ཐ།

ཅི་ཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ང་

ཝདྷ་ཁོག

གིཥ་ཝག་ཝག་ཡ་ཟཕཐ་ཕཎང་ཡི།

/ཞེང་ཁོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) གླང་ཟདི་ཝདྷ་ཁོག་
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ཅིག་ཟཕཐཛྷ་རཥ་གླང་རྨྫོ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།
ཝདྷ་གཎབྷ།

སྦེ་ཟཏཕ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཁུངཥ་མེཐ་

/ཞེདྷ་ཎབྷ/

ཝ་ཕྫོ་ཞིའུ།

ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ཝདྷ་གཎབྷ་བྷ་
ཕལཐ།

ཝདྷ་དྲགཥ།

/ཞེདྷ་ཀྲ/

ཞིའུ་ཚུ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤུགཥ་ཐང་རིག་

ཝཕཥ།

/ཝཕ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྐངབྷ། (ཐཔེ)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཝཕཥ་ཕསིར་དེཥ།

དྷང་རིག་ན་ཝདྷ་དྲགཥ་ཟདི་ཡ་ང་ཨིདྷ།
/ཞེདྷ་རྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) གཟུགཥ་

ཀྱི་འདྷ་རག་ཚུ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཝཕྫོ་

ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབྷདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་
ཝདྷ་བྷཐྫོག

/ཝཟྫོ་ཞིའུ/

/ཝཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྒྱརནྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

(མིང) (རྫོང) ངོཥ་ལུདྷ་བྷ་

གཡུཥ་ཁཡ་ཝཕཥ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཕཐ་ཕཡ་སྣང་མེཐ་ཕསྐྱུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ མི་སང་

/ཝཕ/ ༣. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་གི་རྩ་ཕ་

ཀ་ཅིག་ཨིདྷ་ཟེཡ་མི་ཚུ་གིཥ་ཝདྷ་བྷཐྫོག་ཕལཛྷ་

རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཝཕཥ་རཥ་ཐཕང་

ཝདྷ་ན།

ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅག

བྷཥ།

/ཞེདྷ་ན/

ཞུ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤུགཥ་ཐང་ལྕོགཥ་

གྲུཕ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ང་ཁ་ཤུགཥ་ཝདྷ་ན་ཟཕཐ་ནི་
/ཞེདྷ་ཙི/

གདྷང་ནཡ་ཟབྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅག་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིདྷ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གཡུཥ་སྒོ་ཚུ་དྷང་བབྷ་གིཥ་ཝཕཥ་

རཱིང་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་དྷང་རྫོག་ཨིདྷ་

ཀྱིཥ་ཕཅག་ནིའི་རཥ་རིབྷ་ཟདུག

རཱིང་ཁོ་གིཥ་ཝདྷ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག
ཝདྷ་ཚིག

/ཞེདྷ་ཚི/

ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཝདྷ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

/ཞེདྷ་སེབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཧ་ཞེ་གིཥ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅགཥ་གདྷང་
ཡི།

(ཐཔེ) ཝདྷ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་སྤང་

ཝདྷབྷ།

/ཞེབྷ/

(བ) (ཟཐཥ)

ཀྱིཥ་ཕཅགཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) དྷ་ཧིང་ང་ཕཅཥ་ཀྱི་

ཐང་ཁྱཐ་ཟཔགཥ་ཅདྷ་ལཱི་བྷ་ཐགཟ་ཕའི་རྣབྷ་རྟྫོག
ཐགོ།

/ཝཕ་ཀི་ཅཟ/

(རྫོང) ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཝཕཥ་

(ཐཔེ) ཝདྷ་ཚིག་སཕ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

ཝདྷ་སེབྷཥ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ཝཕཥ་ཕསྐོཡ་

ཟདི་གིཥ་ངེའི་བྫོ་ལཱི་ཆ་མི་ཕཝག་ནཥ།
ཝདྷ་རྩིཥ།

/ཝཕ་ཀི་ཅཟ/

ཝཕཥ་ཀྱུ།

/ཝཕ་ཅུ/

(མིང) (རྫོང) ཐབངཥ་ ཨི་ཨུ་

ཨེ་ཨོ་ཕཞི་རཥ་གཉིཥ་ན། (ཁ) ུ ཟདི་ཝཕཥ་ཀྱུ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་ཐང་།རིགཥ་

གི་རྟགཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) མིང་གཞི་ཡི་གུ་ལཱི་རྗོཐ་སྒྲ་

རཱིཥ།འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབྷདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཟཏྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཀྱུ་ཕཎགཥ་ཐགོ།

མི་ཝདྷབྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཝཕཥ་སྐྱེར།
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/ཝཕ་ཀེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་
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གོངབྷ་ཚུ་སྐྱེར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བ་

ཝཕཥ་ཎྫོག

ཝཕཥ་ཕསྐོཡ།

ཁང་ཐང་ཐགོདྷ་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ།

བྷའི་ཝཕཥ་སྐྱེར་ཟགྱོ་མི་ག་སྫོ?
/ཝཕ་ཀོ/

ཝཕཥ་ཎྫོག་རྣབྷ་གསུབྷ།

གདྷཥ་ཚུ་དྷང་གཟིགཥ་ཕསྐོཡ་གདྷང་ནཡ་ཟབྫོདྷ་

/ཝཕ་ཁྲ/

ཕའི་བབྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་རྣབྷ་གསུབྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་
ཕག་ཞུ་ཐགོ།

ཟཐེདྷ་ཏེ་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་རྐང་སྟཕཥ་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་ཟཁྲཕ་

ཝཕཥ་སྟེགཥ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
ཝཕཥ་ཕཅག

/ཝཕ་ཅ/

ཕཞུགཥ་ཥའི་ཝཕཥ་སྟེགཥ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡུར་

ཝཕཥ་ཕརྟདྷ།

ཝཕཥ་ཏང༌།

བྷཥ།

ཝཕཥ་དྲུང༌།

/ཝཕ་དྲུང/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཀྱི་

དྲུང་དུ། (ཐཔེ) དྲགོཥ་བྷཆོག་གི་ཝཕཥ་དྲུང་དུ།

ཝཕཥ་ཕཅགཥ་གདྷང་ནུག

/ཝཕ་དྲུང/ ༢.

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་

རྣབྷ་རྒྱར་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གོངབྷ་ཚུ་གི་ལྷབྷ་ཕསབྷ་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) དྲག་

རྫོངགཞི་ཟདི་ཝཕཥ་དྲུང་གིཥ་ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥབྷ་

ལྫོཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཕཅིང་ཐུང་སུ་ཅིག་ཟདུག
/ཝཕ་རྗེ/

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཏང་སྦེ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་ནཥ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཝཕཥ་དྲུང་གིཥ་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་

ཝཕཥ་རྗེཥ།

/ཝཕ་ཏང/

རྐང་ཏང་སྦེ་ཟབྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྲག ་ལྫོཥ་ཝཕཥ་

ཝཕཥ་ཕཅག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཝཕཥ་ཕཅགཥ་

/ཝཕ་ཅིང/

(མིང) -+(རྫོང) ཡུར་

(ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཕརྟདྷ་ཕུར་ཐགོ།

བབྷ་གིཥ་ཥ་གདྷཥ་ཟདི་དྷང་ཝཕཥ་ཕཅག་ནི་ཨིདྷ་

ཝཕཥ་ཕཅིང།

/ཝཕ་ཏེདྷ/

གོངབྷ་ཚུ་སྐུ་ཚེ་རིང་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་སྫོདྷ་ཟདེཕཥ།

གདྷང་ནཡ་ཟབྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཝཕཥ་ཕཅག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

/ཝཕ་ཅ/

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་

/ཝཕ་ཏེ/

ཚུ་གི་རྐངབྷ་ཕཀར་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ཝཕཥ་ཕསྐོཡ་

ཝཕཥ་ཕཅགཥ།

(མིང)

གི་ཝཕཥ་ཎྫོག།ཏ་བྷ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཝཕཥ་ཎྫོག (ཐཔེ) རྩ་

(མིང) (རྫོང) ཚིག་ཐང་གཐངཥ་

སྦེ་རྐྱཕ་དེཥ།

/ཝཕ་ཎྫོ་རྣབྷ་སུབྷ/

(ཆོཥ) ཡཕ་སྒྲུཕ་ནའི་ཝཕཥ་ཎྫོག།ཟབྲིང་ལཱིཥ་ངག་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཝཕཥ་ཕསྐོཡ་དྷང་ཟབྫོདྷ་ནི་
ཝཕཥ་ཁྲ།

(མིང) (རྫོང) ཁཥ་བངཥ་ཀྱི་

ཏྫོག་རཥ་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་ཥ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཝཕ་ཎྫོ/

ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར།

གི་རྐང་བྷའི་ཤུར། (ཐཔེ) བུབྷ་ཏང་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

རྣབྷ་རྒེ/

གི་ཝཕཥ་རྗེཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ཝཕ་དྲུང་ང་ཐཕང་

(མིང) (རྫོང) སྤྱི་རྫོ་༡༦༡༦ལཱི་ཕྫོཐ་རཥ་

ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ཏེ་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་དྷང ཆོཥ་སྲིཐ་
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གཉིཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་གཞི་ཕཙུགཥ་གདྷང་མི་

ཕསྐུཡ་གྱི་སྐཕཥ་ཝཕཥ་ནཐ་དྲུང་དུ་ཟེཡ་ཝཕཥ་ཀྱི་

ནྫོ་ཆེའི་རྣབྷ་སྤྲུར་ཐནར་ཟབྲུག་ན་བྷཐུ་ཆེདྷ་ཕདུཐ་

(ཐཔེ) དྲགོཥ་བྷཆོག་གི་ཝཕཥ་ནཐ་དྲུང་དུ།

ཟཔགཥ་ན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཐང་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་རིདྷ་

རྩ་ཕཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ཟཇོབྷཥ་རྫོ་རྗེའི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་རྟྫོགཥ་ཁ་རྫོང་

ཝཕཥ་པུཥ།

ཟདི་ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་གྱིཥ་ཕཞེངཥ་
ཕཞེངཥབྷ་ཨིདྷ།
ཝཕཥ་གདུཕ།

/ཝཕ་རྡུཕ/

རྨ་ ཅིག་ཏྫོདྷ་ནུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཝཕཥ་ཕྱི།

ཞུ་ནི།

ཝཕཥ་ཟདྲེཐ།

ཞུ་ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཕག་

ཝཕཥ་ཕྱི་ཐཀྱུཥ་བྷ།

/ཝཕ་ཕྱི་ཅུ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་ཕག་ཞུ་མི་གོ་ཥ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
ཝཕཥ་ཕྱི་ཐཀྱུཥ་བྷ་ཚུ་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།

/ཝཕ་ཟདྲེ/

ཝཕཥ་བྲྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུར་གོངབྷ་

/ཝབྷ་ཟདྲེདྷ/

/ཝཕ་བྲྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་བྲྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཚུ་རྐངབྷ་ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཝཕཥ་ཟདྲེདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

/ཝཕ་ཕྱི/

ཚུ་གི་ཕག་ཞུ་མི། (ཐཔེ) ཡང་གི་གོངབྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཕྱི་

ལྷའི་ཝཕཥ་ལཱི་ཝཕཥ་གདུཕ་ལུ་ལ་ཟདུག
/ཝཕ་རྡེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གི་པུཥ་བྷྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཝཕཥ་པུཥ་གུ་

གོངབྷ་ཚུའི་རྐངབྷ་གུ་ཕཙུགཥ་ནིའི་གཐྫོཕ་ཅུ། (ཐཔེ)
ཝཕཥ་ཟདེགཥ།

/ཝཕ་པུཥ/

རྐྱཕ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) བྫོ་ཕམྫོང་ནི་

ཝཕཥ་ཟབྲིང༌།

/ཝཕ་ཟབྲིང/

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཝཕཥ་ཟདྲེདྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་

ཝཕཥ་བྷཛུཕ།

/ཝཕ་བྷཛུཕ/

ཝཕཥ་ནཐ།

ཝཕཥ་བྷཛུཕ་ཚུ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

ཐང་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ནི།

གོངབྷ་ཚུ་གི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་མི་ཐང་ཉེ་ཟཁོཡ།

གདྷྫོཐ་ན་སྐྱེར་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གི་རྐང་བྷའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་

ཟྫོང་།

/ཝཕ་པེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡུར་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་མེ་ཎྫོག་ནདྨ་ཐང་ཟདྲ་ཟེཡ་ཕསྟྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་

ཝཕཥ་ར་ཟདུཐ།

ཕཞུགཥ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཙར་ནི།

/ཝཕ་ར་ཟདུཥ/

(བ) (ཐ) (ཆོཥ)

ཅིག (ཁ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་སྐུ་ཚེ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་རྩ་ཕཡ་ཕག་ཞུ་ནི་ཐང་ཕག་

བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཝཕཥ་ནཐ་ཕརྟདྷ་ནའི་སྫོདྷ་རབྷ་

ཝཕཥ་ཥྫོ།

ཝཕཥ་ནཐ་དྲུང༌།

ལཱི་ཝཕཥ་ཥྫོ་ཆ་གཉིཥ་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

འྫོཐ།

/ཝཕ་པེ་དྲུང/

/ཝཕ་ཥྫོ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གི་རྐང་བྷཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཨོབྷ་ཥྫོ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་

(མིང) (རྫོང) ཡིག་
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ཝཕཥ་ཕསུ།

/ཝཕ་སུ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཝར།

གོངབྷ་ཚུ་ཟབྫོདྷབྷ་ཐ་གཐྫོང་ཕསུ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཝཕཥ་ལྷབྷ།

/ཝཕ་ལྷབྷ/

/ཞེ/ ༢.

གི་ཁ་རཥ་ཇ་ཝར་ཐྫོ།

གོངབྷ་ཚུ་གི་ལྷབྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ལྷབྷ་
ཞུཕ།

/ཞུཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཝར་ཐཀྲིཥ།

ཏགན་ཐང་སྐེཐ་

གིཥ་བྷགྲིདྷ་ན་གུ་ཝར་ཐཀྲིཥ་ཅིག་ཐཀྱི་ནི་ཟདུག
ཝར་ཕཀོཐ།

ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) ཞུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ནྫོ་ཏི་གི་ཕསབྷ་
(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོ་སྫོན་ཚུ་

གདྷང་ཐགོ།
ཝར་སྐོབྷ།

ཕུ་ཟདི་ཝྫོཕ་འཡ་ཥྫོ་ནུག
/ཝབྷ/

ཕསིར་ཆུ་ཕཞེཥ།
ཝར་སྐྱེབྷཥ།

ཕཝབྷ་ཟཕག་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
སྐྱོདྷ་འྫོཐ་མི།

/ཝ་ཐ་ཝྫོ་ཁ/

ཐ་ཧབྷ་ཝར་སྐྱེབྷཥ་ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐམིགཥ་

ཝར་ཁེཕཥ།

/ཞེ་ཁེཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གི་གཐྫོང་ག་ཡ་ཕཀཕ་ཚུགཥ་ནའི་ཡཥ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་ཁ་ངེའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལག
ྫོ
/ཝཛྷ/

(བ) (ཟཐཥ/བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ)

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) མི་ཚུ་གིཥ་ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཕཀོཐན་

ཕཥར་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཞཡ་ཐང་ཟུཡ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་
ཝཡཛྷ།

/ཞེ་ཀེབྷ/

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ངོ་ཙ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝར་སྐྱེབྷཥ་

(མིང) (ཆོཥ) མིག་ཎྫོ་ཐང་རྐང་རག་ལཱི་

ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་ཁ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཝར་སྐོབྷ་ན་ཅིདྷ་

ཕཝབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་རྩེཐབྷྫོ་ཚུ་ག་ཡ་
/ཝཟ/

/ཞེ་ཀོབྷ/

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཁ་སྐོབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝར་སྐོབྷ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་གཡུཡ་

བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རགན་གིཥ་ཕསྡུ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཝཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ཝར་ཕཀོཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཥངཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཝྫོཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྒང་
ཕཝབྷ།

/ཞེ་ཀོཥ/

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་བྱིདྷ་ནའི་ཁ་ཕཀོཐ་ཐང་ཕསཕ་བ།

ཏག་ཞུཕ་ཥྫོ་ནུག
/ཝྫོཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

/ཞེ་ཀྲི/

ཚུ་གི་ལག་ཀོ་ཁཡ་ཐཀྱིཥ་ནི་ཡཥ། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་

ཡགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་སྒྲིང་སྒྲི་བྷ་ཕསབྷ་ནཡ་

ཝྫོཕ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གང་དྲག་སྟེ་ཁ་རཥ་

ཟཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) / ཝར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) པྫོཡན་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཅིག་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་

ཁ་ཐང་གཐྫོང་། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཝར་ཐཀཡ་ཕཥ།

ཝཕཥ་ཕསུ་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཕཅཟ་སྒྲིག་ག་ཡ་རྐྱཕ་ཙཡ་
ཡི།

/ཞེ/ ༡.

ཐང་གོ་ར། (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་གི་ཝར་ཁེཕ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་

(ཁྱཐ) (རྫོང) མིག་གི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་

ཟྫོང་ཡི།

སྐྱོདྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་ཝཡཛྷ་ཚུ་ལཱི་རབྷ་སྟྫོདྷ་

ཝར་གྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

ཟཕཐ་བྱིདྷ་ཐགོ།

/ཞེ་གི་ཀི་ཁོ/

(མིང) (རྫོང)

(ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་གཐྫོང་། (ཐཔེ) བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་
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གི་ཝར་གྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདི་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་

ཝར་རྒྱུདྷ།

ཝར་གྱིཥ་ཕཞེཥ།

ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་སྐོཡ་རཥ་ཐཔེ་ཆ་དྷང་བྲིཥ་ཏེ་མེཐ་

ནཥ།

/ཞེ་གི་ཞེ/

རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་ངག་ཏྫོག་རཥ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་ཁ་ཕཟེཐ་ནི། (ཁ) ཝར་

རཱིང་ཝར་རྒྱུདྷ་སྦེ་ཕལཐ་སྫོར་ཟདུག

གྱིཥ་ཕཞེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་རཥ་

ཝར་ངོ༌།

ཟཆཡ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཝར་གྱིཥ་
ཕཞེཥ་ཡི།

ཝར་གྲངཥ།

/ཞེ་གྲ/

ཝར་གཐ།

/ཞེ་གེ/

ཚུ་ཥ་གདྷཥ་ག་ཏེ་འང་ཁྱཕ་ཥྫོ་ནུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གྱངཥ་ཁ།

ཝར་སྔ།

བ་ལུ་ལ་གསུང་ནི་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཝར་ཆེབྷཥ།

ཕཝག་ནི་འྫོཐ།
ཝར་བྷཆུ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གཐྫོང་གི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྟྫོདྷ་

ཝར་བྷཇར།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཝར་རྒྱཛྷྫོ།

/ཞེ་རྗོ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཝར་བྷཇར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཟགྱུཡ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ངེའི་ཁ་ཐུག་ལཱི་
/ཞེ་ཇུ/

/ཞེ་རྗེ/

(ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཐང་ཕཐ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་

གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཁཡ་ཕསྒོཡ་ནི། (ཐཔེ) ཝར་

ཝར་གྱུཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་གི་འ་བྷཆུ་

/ཞེ་ཆུ/

ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

ཐགོངཥབྷ་ཁྲེར་ཏེ་ཝར་ཟགྱུཡ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཝར་ཟགྱུཡ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་ཆེབྷཥ་

བྷ་བྷཆུ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཧབྷ་གི་ཝར་བྷཆུ་ཟདི་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)ཝར་ཟགྱུཡ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) གམྫོ་ཟཛིདྷ་
/ཞེ་ཇུ/ ༡.

/ཞེ་ཆིབྷ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ཝར་ཆིབྷཥ་ལུ་ལ་

ལྫོཡ་ནི་གི་ལཱ་བྷ་ཟཕཐ།

/ཞེ་ཇུ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཝར་རཥ་ཟེཡ་

/ཞེ་སྔ/

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཝར་སྔ་རཥ་ཕསཕ་

ཚུ་ཐགོཐ་བྲ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཝར་གཐ་
ཝར་ཟགྱུཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གདུང་རྒྱུཐ་ཐང་

/ཞེ་ངོ/

རིགཥ་རྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་བ་བྷའི་ཝར་ངོ་

(ཐཔེ) ཐགོདྷ་སྡེ་ཟདི་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ཝར་གྲངཥ་

གཅིག་ཕརྒྱ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཎབྷ་ཐང་

/ཞེ་རྒུཥདྷ/

ཐ་རིཥ་ང་པབྷ་ཐང་ཝར་བྷཇར་ཡི།
ཝར་ཎ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཝར་

ཝར་ཏག

ཟགྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཝར་གྱུཡ་ནུག/ཡི།

/ཞེ་ཎ/

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཕསཕ་བ།

/ཞེ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཟགདྷ་

ལྫོཡ། (ཐཔེ) ངེའི་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ཝར་ཏག་ཅིག་ཡ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཚུ་གི་ཁའི་རྒྱཛྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདིལཱི་ཝར་རྒྱཛྷྫོ་རིངབྷྫོ་

ཝར་ཏག་ཁོག་ཁོ།

ཟདུག

/ཞེ་ཏ་ཁོ་ཁོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཐུཥ་

ལྫོཡ་ཟགདྷ་ལྫོཡ་བྱུང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཝར་ཏག་

1161

1162
ཁོག་ཁོ་ཅིག་བྷཥ།
ཝར་ཏང་།

/ཞེ་ཏང/

ཕཅུའི་སྐཕཥ་ཟཆབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཝར་ཟཕགན་བྷ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ཏང་། (ཐཔེ)

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ།

ལྷ་ཁང་དྷང་ཝར་ཏང་ལུ་ལ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག
ཝར་ཐུདྷ།

/ཞེ་ཐུཥདྷ/

ཝར་བྷཙཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་ཐུདྷ་

བྷཙཡ་ཕཥ།

ཕསྒང་ཡ་བྷཥ།

/ཞེ་ཐུཥདྷ/

ཝར་ཟཛུབྷ།

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྒྱུ་

/ཞེ་ཟཐྫོཥདྷ/

ཝར་ཟདྲིཥ།

/ཞེདྷ་ཟདྲེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་ཐུདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་ལུགཥ་

/ཞེ་ཞུ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ངོ་ཕསྒང་

ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཝར་

ཕཞུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཕག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ་ཐགོ།

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཝར་ཕཞེཥ།

ཡང་གིཥ་སཕ་ཐགོ་ནའི་བྫོ་ཟདི་གཝདྷ་ཅིག་ལཱི་

/ཞེ་ཞེ/

(བ) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་ཕཟེཐ་ནི།

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཟབྫོདྷ་ནི་སྦེ་ཝར་ཕཞེཥ་གདྷང་ཡི།

ཟཕུར་ཕཝག་ནི།

/ཞེདྷ་ཟཕན/

/ཞེ་ཝྫོཥ/

ཝར་ཕཞུགཥ།

ཟདྲིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཝར་ཟཕགན།

ཝར་ཝྫོར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྫོཕ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) གོ་ར་ཝར་ཝྫོར་སྦེ་བྷ་གྱོདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་བྫོདྷ་ནྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཝར་

/ཞེ་པང/

/ཞེ་ཟཛུཥདྷ/

ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་གྱོདྷ་ནཡ་དྷཡ་དྷྫོཡ་སྦེ་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

གོངབྷ་ཚུ་ཐང་ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཤེཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཝར་ཟཔངཥ།

ཝར་རྫུདྷ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཝར་རྫུདྷ་གསུང་ནི་ཡ་མེཐ།

ཐགེ་སྫོཡ། (ཐཔེ) བ་བྷ་ཐགོདྷ་ཁང་དྷང་ཝར་ཟཐྫོདྷ་
གདྷང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟཙྫོགཥ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཁང་གཥཡ་ཕཞེངཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཝར་ཟདེཕཥ་
ཝར་ཟཐྫོདྷ།

/ཞེ་ཟཚྫོབྷ/

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ། (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་དྷང་ཟཁོཐ་ཝར་

ཐང་སྦུངཥ་ཀྱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཐང་རྒྱཕ་སྐྱོཡ། (ཐཔེ) ལྷ་
ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐགཟ་

ཝར་ཟཛུབྷ་ཅིག་འང་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཐནྫོདྷ་གའྫོག་གཉིཥ་ཝར་བྷཐུདྷ་ནཥ།
/ཞེདྷ་ཟདེཕ/

/ཞེ་ཟཛུབྷ/

ཟཛུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྲག་ལྫོཥ་ཐུགཥ་བྷཉེཥ་ཏེ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

ཁ་ཟཆབྷ་ནི། (ཁ) ཝར་བྷཐུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་
ཝར་ཟདེཕཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) གཐྫོང་

ལུགཥ་ནཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་ཟདི་ཝར་

ཐགེ་སྫོཡ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཁ་ཐུདྷ་གདྷང་ནའི་
ཝར་བྷཐུདྷ།

/ཞེ་ཙ/

ཝར་ཞཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

/ཞེ་ཟེ/

(མིང) (རྫོང) ཕྱེ་ཐང་ལྫོ་ཚུ་གིཥ་

ཕཞེངཥ་ནའི་བྷཆོཐ་རཥ་གཎྫོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྣབྷ་

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་གཐྫོང་གུ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་

རྒྱར་སྟྫོང་བྷཆོཐ་གཎངབྷ་ཐ་ཝར་ཞཥ་སྟྫོང་ཕུར་ནི་

ནའི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་ཝར་གྱི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་

འྫོཐ།
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ཝར་གཟིགཥ།

/ཞེ་གཟི/

དྷང་ཝར་གཥར་ཕཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཞེ) མིག་ཎྫོ་གིཥ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཝར་གཟིགཥ་

ཝར་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ།

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ང་ལཱི་ཝར་
གཟིགཥ་ནི་འྫོཐ།
ཝར་ཡཥ།

བྷ་གི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཝར་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་
བྷཥ།

ཚུ་གི་གཐྫོང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གཐྫོང་

ཝར་གསེཡ།

ཟདི་ལྷའི་ཝར་ཡཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟདུག
ཝར་རག

/ཞེ་ར/

ཝར་གསེཡ་ཕུར་ནུག

རཥ་ཕཎགཥ་ནའི་ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) ཤིང་གི་ཝར་རག་
ཝར་ལཱིང༌།

/ཞེ་ལཱིང/

ཝར་གཥྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

ཝར་ཕསིར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཞི།

ཞི་ཁྲོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཝར་

ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙྫོགཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་གི་སྫོཕ་

/ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཞི་ཕ་

ཕཞི་ཕཅུ་རྩ་གཉིཥ་ཐང་ཁྲག་ཟཐུང་ལྔ་ཕཅུ་རྩ་
ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ།

ཝར་སྫོཕ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།
/ཞེ་སེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕྫོ་གཅིག་

ཁྲོ་གི་སྐུ་ཟདྲ་ལུ་ལ་ཟདུག

བྷ། (ཐཔེ) མི་ར་ཡཥ་ན་ཟེཡ་མི་དེ་བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱའི་
ཝར་གཥར།

/ཞི་ཁྲོ/

ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཞི་

ཝར་ལུ་ཝྫོར་ལུ་ཏར་ཥྫོ་ནུག
/ཞེ་སྫོཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ང་རྒྱར་ཟདི་ཞི་ཥྫོ་ནུག

ཝྫོར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྟེ་གོ་ར་
ཝར་སྫོཕ།

/ཞི/

ཆུང་སུ་ཐང་འངདྷ་ཉུང་སུ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཞི་

(ཐཔེ) ཧ་ཝང་རྫོ་དྷ་རྒཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཝར་ལཱིཐ་ལུ་ལ་

/ཝ་ལུ་ཝྫོ་ལུ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རཥ་ཐང་ན་ཡ་ཝར་ཕསིར་ནི་འྫོཐ།

ཚུ་གི་གློ་ཚིར་ཐང་ཚིར་བྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཝར་ལུ་ཝྫོར་ལུ།

/ཞེ་སི/

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་དྲྫོ་ན་ཕཞེངཥ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་ཝར་ལཱིང་ཅིག་ཞུ་ཡི།

ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག

(བ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཁ་གཥྫོ་ཐང་ཁ་

(ཞེ) གཐྫོང་ཟཁྱུ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཝར་ཕསིར་

ཐང་ཕསཕ་བ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་བབྷ་
/ཞེ་ལཱིཥ/

/ཞེ་ཥྫོ/

སྐོང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་གི་ཝར་རཥ་གསུངཥ་ནའི་བྷདྷ་ངག་

ཝར་ལཱིཐ།

(མིང) (རྫོང) སྐུ་རྟེདྷ་ཚུ་གི་

/ཞེ་སེ/

ཝར་ལཱི་ཕུར་ནི་གི་གསེཡ། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་ནའི་སྐུ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་གཞི་གུ་

རིངབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ)

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཁ་གཥར་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐབུ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

/ཞེ་རུ/

/ཞེ་སེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཞི་རྒྱཥ་ཐཕང་དྲག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁ་གཥར་

/ཞི་རྒེ་ཐཕང་དྲ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་བྷཚཐ་ནའི་ཟཕྲིདྷ་རཥ་རྣབྷ་ན་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཀྱི་གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ནྫོ་ཏི་ཚུ་

ཕཞི། (ཁ) ཞི་ཕ་ཐང་།རྒྱཥ་ན།ཐཕང་ཕ།དྲག་ནྫོ་ཕཞི་
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གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གུ་རཱི་

དྷང་འང་ཕག་ཞུ་ཐགོ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཞི་རྒྱཥ་ཐཕང་དྲག་གི་ཏྫོག་རཥ་

ཞི་ཕདེ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་བྷཚཐན་ཨིདྷ།
ཞི་ཆོག

/ཞི་ཆོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕཐག་ཕསྐྱེཐ་ཐང་

གི་སྫོདྷ་རབྷ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནི་ཨིདྷ།
ཞི་ཕ།

ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་གཎང་ཐགོ་ནའི་ཆོ་ག་ཅིག
/ཞི་རྗབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་གཤིཥ་ཟཇབྷ་

ཞི་ཏཕཥ།

གོཛྷ་ཨིདྷ།

ཞི་ཕའི་ཐབྷག་མི།

ཐབྷག་མི།ཐནཟ་རྩརན་ཚུ་ལཱི་ཞི་ཕའི་ཐབྷག་མི་ཟེཡ་
སཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཞི་ཕའི་ཐབྷག་མི་ཐག་ན་ཅིག་ཁཥ་

(མིང) (རྫོང) བྱེརཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བངཥ་ཟཕཐ་དེ་ཟཛུར་ནུག

མེཐན་ཕཞྫོ་ནི་གི་གདྷཥ་སྐཕཥ། (ཐཔེ) དྷང་ཟཁྲུག་

ཞི་ཕ་ཟཙྫོ།

ཞི་ཏཕཥ་ལཱི་ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཞི་ཕའི་སྒོ་རཥ་

དུར་ཕ།
ཞི་དྲག

/ཞི་དྲ/

རྒྱུཐ་ནའི་ལ་ཕ་སྟྫོདྷ་མི་བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་གསུབྷ་གྱི་
དྷང་གསེཥ་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་རབྷ་ཞི་ཞིང་

ཞི་ཕ་ལྷ།

(མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ཕདུདྷ་

སྫོཐ་ཟཇུག་བྷཚཐ་མིའི་བྷཙདྷ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

/ཞི་དྲ་ནྫོཥདྷ་རི/

/ཞི་ཕ་ལྷ/

ན་ཐང་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་དྷང་ནའི་བྷཁཥ་ན་

(མིང) (ཆོཥ) ཞི་ཕ་ཐང་དྲག་ནྫོ་

ཞི་དྲག་ཐནྫོདྷ་རིགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་ནུཕ་བང་

ཐགེ་སྫོང་གི་སྫོབྷ་རྒྱུདྷ་ཐང་ན་གདྷང་མི་ཐབུ་བྷ་ཡང་

ཕཅཥ་ཚུ་ཞི་བྷཐུདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།
/ཞི་དུཥ/

/ཞི་ཕ་ཙྫོ/

རའི་གཡུཥ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ཏེ་ཤུར་རཥ་ཕྫོཐ་ལཱི་

སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ནི་ཐང་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་
ཞི་དུར།

(མི) (རྫོང) དྲག་ནྫོའི་

ཐབྷག་མི། (ཁ) མི་སེཡ་ཐབྷག་མི།ཁཥ་བངཥ་

ཏཕཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདུག

/ཞི་ཐུཥདྷ/

/ཞི་ཝེ་རྨ་ མི/

ལཱ་རིགཥ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་བྷ་ཐགོ་ནའི་

/ཞི་ཏཕ/ ༡. (མིང)

པཕ་ནིའི་ཏཕཥ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ། (ཐཔེ) དྷ་ཟུག་ཞི་

ཞི་བྷཐུདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡང་གཤིཥ་ཐང་ཏཕཥ་

ནའི་སྐཕཥ་ཞི་ཕ་སྦེ་སཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་

(རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་རྨ་ ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷ་ཟུག་བྷཡ་

/ཞི་ཏཕ/ ༢.

/ཞི་ཛྷ/

རབྷ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྫོ་སཕ་

ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཞི་ཟཇབྷ་ནའི་མི་ཅིག་
ཡ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་ཕདེ་

ཎྫོག་ཎྫོ་གི་གདྷཥ་སྟངཥ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་ཞི་ཕདེ་

བྷདུདྷ་ཕསྐྱེཐ་གམྫོ་ཕྫོ་ཡི་ཐབྷ་ཞི་ཕའི་རྣབྷ་ན་
ཞི་ཟཇབྷ།

/ཞི་ཕདེ/

ཞི་ཕའི་སྦྱིདྷ་སྲེག

(མིང) (རྫོང)

/ཞི་ཝེ་ཟཇིདྷ་སེ/

(མིང) (རྫོང) དྷཐ་

གཐྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟཇིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་ཚུ་ཞི་ནིའི་

ཞི་ཕའི་ཐནྫོདྷ་ཁག་ཐང་དྲག་ནྫོ་ཐབྷག་མིའི་ཐནྫོདྷ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕའི་རིབྷ་གྲོ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཞི་

ཁག་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཞི་དྲག་ཐནྫོདྷ་རིགཥ་ག་ཏེ་
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ཕའི་སྦྱིདྷ་སྲེག་གདྷང་དེཥ།
ཞི་ཕའི་ཐབྷག་སྫོང༌།

ཟབྲེར་ཕའི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཐང་ཕཐག་སྐྱོང་གི་ཟགདྷ་

/ཞི་ཝེ་རྨ་ ཟཇོང/

ཁག་ཟཕག་མི་ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཞི་གའྫོག་

(མིང) (རྫོང)

གཞུང་གའྫོག་ན་ཐང་ཙྫོང་ན་མི་སེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་དྷང་ཕག་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཚུ་གིཥ་དྲག་ནྫོའི་གའྫོག་ལཱ་ལཱི་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་

ཞིག་ནྫོ་གླིང་ན།

ཕའི་རཥ་རིབྷ་གྱི་མིང༌། (ཐཔེ) ཞི་ཕའི་ཐབྷག་སྫོང་

གླིང་ན་གི་བྷཙདྷ་གཝདྷ།

ཟཕཐ་ནུག

/ཞི་ཝེ་ལུ་ཁུང/

ཞིག་གཥྫོ།
ཞིང༌།

ཁུངཥ་ཐངཡིག་ཙང། (ཐཔེ) ཞི་ཕའི་རཥ་ཁུངཥ་
ཞི་ཕཡ་གཤེགཥ།

/ཞི་ཛྷ ་ཤེ/

/ཞི་ཥྫོ/

ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང)

དྲག་ནྫོ་ལཱ་རིགཥ་དྷང་ཟབྲེར་ཕ་མེཐ་ནའི་རཥ་
ཟདི་རྒྱ་སྐྱེཐ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) དུཥ་

ཡཕཥ་ཕཅུ་དྲུག་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ན་ཡཏྣ་

ཐེངཥ་གཉིཥ་ནའི་དྷང་མི་གྲངཥ་ལུ་ལ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་
ཞི་ཕའི་རཥ་ཁུངཥ།

/ཞི་ནྫོ་གླིང་ན/

/ཞིང/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) བྷཥ་གཥྫོ་ཐང་

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕཎཕ་ཥའི་

ཥ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཞིང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་
དེཥ།

(བ) (ཆོཥ) བབྷ་ཐང་

/ཞིང/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་ཡུར།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་ཐགོངཥ་ན་རྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སཕ་

(ཁ) འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་ཞིང་བ་བྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག།ཕཀྲིདྷ་གྱི་

ཞི་ཞིང་དུར་ཕ།

སྤྲུར་སྐུའི་ཞིང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་

ཏངཥ་ཅིག

/ཞི་ཞིང་དུཥ་ཛྷ/

ཞིང་པ་བྷ།ཆོཥ་སྐུའི་ཞིང་། རྫོངཥ་སྐུའི་ཞིང་།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་

གཤིཥ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་

ཕདེ་ཕ་བྷ་གཎྫོགཥ་སྡུག་ཕསྔར་མེཐ།

ཟདི་ཞི་ཞིང་དུར་ཕ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཞི་གའྫོག

/ཞི་གའྫོ/

ཞིང་ཕཀོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཞི་ཕའི་རཥ་

ཤེཥ། (ཁ) ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཐང་ཞངཥ་

ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཞི་གའྫོག་གི་ཡིག་ཙང་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་
ཞི་གའྫོགན།

/ཞི་གའྫོན/

བྷཐྫོག་ཐནར་རིའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཚུ་གི་ཕཀོཐ་ན་རི་བྷྫོ་
བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

(མིང) (རྫོང) ཞི་ཕའི་རཥ་

ཞིང་སྐྱོང༌།

ཁུངཥ་ཐང་ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་

/ཞི་གའྫོ་ལྷེདྷ་ཙྫོ/

/ཞིང་ཅོང/

(མིང) (ཆོཥ) སཥ་ཡུར་ཐང་

གདྷཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ།

གཞུང་གི་ཞི་གའྫོགན་སྦེ་ཕག་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།
ཞི་གའྫོག་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཞིང་ཁབྷཥ་ཀྱི་

ཁྱོཐ་ཆོཥ་ཚུ་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་ཏེ་གོ་ཕར་སྫོཐ་ནའི་ཏཕཥ་

ཁུངཥ་ཐང་ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཐང་གའྫོག (ཐཔེ) རྒྱཕ་
ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ཞིང་ཀོཥ/

ཞིང་ཁ།

/ཞིང་ཁ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕཎཕ་

ཥའི་ཥ། (ཐཔེ) ཞིང་ཁ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང)

ཞིང་ཁབྷཥ།

ཟབྲུག་གི་ཞི་ཕའི་རཥ་ཁུངཥ་ཐང་ཡིག་ཙང་ཚུ་ཐང་
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/ཞིང་ཁབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་
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ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥའི་གདྷཥ།

གི་ཙབྷཥ་ཀྱི་ཁ་ཚིགཥ། (ཐཔེ) ལྕང་ལཱ་ཀྱི་སྐཕཥ་ཞིང་

(ཐཔེ) ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་

ཕཞུགཥ་འྫོཐ།
ཞིང་ཕཅུ།

/ཞིང་ཅུ/

ཚིགཥ་ཕཎྫོག་ཐགོ།

ཞིང་བྷཙབྷཥ། /ཞིང་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཥྫོའི་

(མིང) (ཆོཥ) ཐགོདྷ་ན་ཕཤིག་

ཞིང་ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཡ་

ན། ཕསྟདྷ་ན་ཕཤིག་ན། ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་སྤྱི་རཥ་

བྷཙབྷཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཐང་ངེའི་

ཟཕྫོག་ན། རྟེདྷ་གསུབྷ་ཕཤིག་ན། རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཞིང་བྷཙབྷཥ་ཟདི་རྫོ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

དྷྫོཡ་རཥ་རྐུ་ཕ། མི་ཐབྷངཥ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཕ།

ཞིང་རིདྷ།

ལྷ་ལཱི་སཐན་རྐྱཕ་ན། པབྷ་ཕཥཐ་ན། ཆོཥ་སྲིཐ་ལཱི་
/ཞིང་ཆུ/

གིཥ་ངེའི་ཞིང་རིདྷ་ཙངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ཅི།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་གི་ཞིང་དྷ་

ཞིང་ལཱ།

ཐནག་ནིའི་ཆུ། (ཐཔེ) ལྕང་ར་རྐྱཕ་ཡདྷབྷ་རཥ་ཞིང་

ཞིང་གལགཥ།

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གིཥ་གཡུཥ་ཁཡ་
/ཞིང་ར/

(མིང) (རྫོང) ཥ་གི་ཇོ་ཕཐག

ཚུ་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཕཥ།
ཞིང་གཤེགཥ།

དྲག་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཞིང་ན/

ཞིང་ཥ།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕཎཕ་

ཞིང་ཥ་རྒྱ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
ཞིདྷབྷ་རཥ།

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཞིང་ཕེཕཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རིདྷ་ནྫོ་

/ཞིབྷ་ལུ/

(ཕྲཐ) (རྫོང) ཕར་གཞུང་དྷང་

ཚིག་ལྷག་བྷ་ཟདྲེདྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་

ཆེ་ཞིང་ཕེཕཥ་ཥྫོ་ནུག
/ཞིང་ཚི/

/ཞིང་ཥ/

ཥའི་ཥ་གཞི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁཡ་ཁོ་གི་མིང་ཏྫོག་ཁ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གལགཥ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་

ཞིང་ཚིགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཞིང་གལགཥ་

གྱི་གསུང་རྩྫོབྷ་ཚུ་ས་རཥ་ནཥ།

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཐྫོ།
/ཞིང་ཕེཕ/

/ཞིང་ཤེ /

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཞིང་གཤེགཥ་ཐགེ་ཟདུདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

དེ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཞིང་ན་ཚུ་ཥྫོ་དྷབྷ་
ཞིང་ཕེཕཥ།

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞིང་གལགཥ་ཐབྷ་ནའི་བྷཚཐ་རྣབྷ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཞཟ་སྫོཐ་ཟཕཐ་མི་ཥའི་ཞིང་ཕཐག་ཟདི་

ཞིང་ན།

/ཞིང་ལ /

ཐནྫོདྷ་ཚུ་གལགཥ་ཏེ་ ཞིང་ཁབྷཥ་གཝདྷ་ལཱི་བྫོདྷ་

ཞིང་གཉེཡ་གཉིཥ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
ཞིང་ཕཐག

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ནི་

ལཱ། (ཐཔེ) ཧའི་ཞིང་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཐགཟ།

(མིང) (རྫོང) ཥ་གཞི་ཕཐག་

/ཞིང་རྙེ/

/ཞིང་ར/

ཐང་། གཡུཡ་བྷ་རྐྱཕ་ནི། ཕསྡུ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཆུ་ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།
ཞིང་གཉེཡ།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་

ཥའི་ཥ་ཞིང་ཉོ་ཙྫོང་ཟཏཕ་ནའི་རིདྷ། (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་

གདྷྫོཐ་ན། རྫོག་ནཡ་ལ་ཕ་ཐང་ཕཅུ།
ཞིང་ཆུ།

/ཞིང་རིདྷ/

ཞ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཥྫོང་།

(མིང) (རྫོང) ཞིང་གི་ཕཡ་དྷང་

ཞིཕ་ཕཅུཐ།
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/ཞིཕ་ཅུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཕརྟགཥ་ཤིང་

1167
ཐཔྱཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ངོ་བྷ།

ཞིཕ་རྩིཥ།

ཕཎྫོདྷ་ནུག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཞིཕ་རྩིཥ་ཕལ་ཏངཥ་ལྷཕ་

(ཐཔེ) ཞིཕ་ཟཙྫོར་ཟཕཐ་དེ་ཞིཕ་ཕཅུཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཞིཕ་ཆ།

/ཞིཕ་ཆ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཞིཕ་

དེཥ།

ཞིཕ་ཟཙྫོར།

ཟཕཐ་དེ་ཕཅུཐ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།
/ཞིཕ་རྗུ/

(མིང) (རྫོང) ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཐང་

ཟཙྫོར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།
ཞིཕ་ཞིཕ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་གཤིཥ་

ཞིཕ་ཡྫོགཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ཚུ་ཚུར་བྷཐུདྷ་སྦེ་

ཞིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཞུདྷ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཞིབྷ་ནཥ།
/ཞིབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཞིཕ་

ཞིབྷ་ ཁྱོཐ་ཁ་མ་ཏི་རཱི་ཟབང་ནུག་མེདྷ་དྷ།

ཞིཕ་ཐཔྱཐ་སྒོ་ཡ་རུ་རུ་འྫོཐ།
/ཞིཕ་ཅེན/

(མིང) (རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་ཟཐུཥ་ལྫོཡ་

ཟབྱུང་ནའི་སྐཕཥ་ཡང་ངར་ཡངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཐཔྱཐ་རྐྱཕ་ཥའི་ཟཛུར་སྒོ། (ཐཔེ) རྫོང་རུ་རུའི་སྒོ་ཁཡ་
ཞིཕ་ཐཔྱཐན།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཞཥ་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་

(ཁ) ཞིབྷ་ནི/ནཥ། (ཐཔེ) སྫོདྷ་མྫོཐ་ཀྱི་ཙྫོཐབྷ་ཟདི་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཟདི་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་ག་དེ་
/ཞིཕ་ཅེ་སྒོ་ཡ/

/ཞིབྷ/

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲྫོཛྷ་ཚུ་ཁབྷཥ་ཟཇུག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནི།

སྦེ་ཕརྟགཥ་ཤིང་ཐཔྱཐ་ནི་ཐང་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི་

ཞིཕ་ཐཔྱཐ་སྒོ་ཡ།

(མིང) (རྫོང) གོངབྷ་ཐང་

ཞིཕ་ཡྫོགཥ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

དྲག་དྲག་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཞིཕ་ཡྫོ/

གཅིག་ཁཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་

ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་སྫོཕ་ཁང་དྷང་
/ཞིཕ་ཅེ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཆཐ་ལཱིཥ་མེཐ་

ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་སྫོཐ་རབྷ་ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཞིཕ་ཐཔྱཐ།

/ཞིཕ་ཞིཕ/

ནཡ་ཞུདྷ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་

རྒྱུཐ་ཕཞང་ནྫོ་ཐང་སྫོཐ་རབྷ་གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི།
/ཞིཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

ནིའི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ཞིཕ་

ཐྫོདྷ་ཟདི་རྫོག་ཏེ་ཡ་ཞིཕ་ཟཇུག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།
/ཞིཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡.

/ཞིཕ་ཙྫོཥ/

ཅིག་གུ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕརྟགཥ་ཤིང་ཐཔྱཐ་དེ་ཟཕཐ་

ཐབྱེ་ཞིཕ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཐ་
ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་གི་

སྐཕཥ་རྡེའུ་ཕཀྲབྷ་ཏེ་རྩིཥ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕལ་ཕའི་

ཞིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་ཞིཕ་ཆ་སྦེ་
ཞིཕ་ཟཇུག

/ཞིཕ་ཙི/

ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཞུདྷ་ཐག་

/ཞིབྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞཥ་ཐང་

ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲྫོཛྷ་ཚུ་ཁབྷཥ་ཟཇུག་ཎྫོག་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕརྟགཥ་ཤིང་ཐཔྱཐ་ནི་ཐང་ཐབྱེ་ཞིཕ་

ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ཞིཕ་ཐཔྱཐན་གཉིཥ་

ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ།

ལྷྫོཐ་ནུག

/ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གུ་ཡབྷ་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག
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ཞིབྷ་མི་ཞིབྷ།

/ཞིབྷ་མི་ཞིབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་

ནི། (ཁ) ཞུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཕག་

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཞིབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྤ་ཐཕའི་ ཆང་
ཞིབྷ་མི་ཞིབྷ།
ཞིབྷ་རྩི།

/ཞིབྷ་ཙི/

རཥ་རག་ཁྱེཡ་ཞུ་ཡི།
/ཞུ/ ༣.

(མིང) (རྫོང) ཟིབྷ་རྩི་ཐང་ཟདྲ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་རཥ་ཐཕང་ཐང་བྱིདྷ་རཕཥ་ཚུ་ཡང་ལཱི་

(ཁ) འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་ཞིབྷ་རྩི་ལཱི་ཟིབྷ་ཙི་ཟེཡ་སཕ་

ཟཏྫོཕ་ནི། (ཁ) ཞུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་

སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟཚཡཛྷ་བྷཡ་ཐང་ཕསྒྱེ་ནའི་སྐཕཥ་
ཞིབྷ་རྩི་བླུག་ནི་འྫོཐ།
ཞིབྷ་རྩི་ཐཀཡནྫོ།

/ཞིབྷ་ཙི་ཀཟན/

ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་བབྷ་རཥ་ཆོཥ་ཞུ་ཐྫོ།
ཞུ་གཏུགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་

ཟཕཐ་ཆོག

ཐཀཡནྫོ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཞིབྷ་རྩི་

ཞུ་རྟེདྷ།

ཐཀཡནྫོ་གི་ཆང་ཟདི་གཡ་དྲགཥ་ཟདུག

ཞུ་ཐག

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཕའི་གསུང་

ཟྫོག་རཥ་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞུ་
ཐགན་གི་གོ་གདྷཥ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནཡ་ཟཇབྷ་ཟཇབྷ་
མེཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཞུ་ཐྫོདྷ།

གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཁ་རཥ་ཕལཐ་དེ་སཕ་ནི། (ཁ) ཞུ་

/ཞུ་ཐྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་

སཕ་ནི་ཨིདྷ་ནའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱོཐ་ཀྱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་གྲོཥ་གཞི་

ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཞུ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་འྫོཐ།

གི་ཐྫོདྷ་རཥ་དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་ཞུ་ཐགོ་ནཥ།
/ཞུ/ ༢.

/ཞུ་ཐན/

གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) གྲྭ་ཙང་དྷང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལྔའི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་

དྷང་གི་དྲག་ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་རཥ་ཞིབྷ་ལྫོཥ་
/ཞུ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) ཞུདྷ་ཐག་ཐང་ཟདྲ།

ཡཕ་ཐང་ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ལཱ་དྷང་ཞུདྷ་ཐག་རྐྱཕ་མིའི་

གདྷགནྫོ་གི་སྲུ་ཇ་ཟདི་ཞིབྷ་ཡ་ཞིབྷ་ནཥ།

ཞུ།

/ཞུ་ཐ/

ཞུ་ཐགན།

གདྷགནྫོ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཞིབྷ་རྩི་

ཀོང་ཙེ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་

ཐངོཥ་ཚུ།

(མིང) (རྫོང) () ()

འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཅིག (ཁ) འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་ཟིབྷ་ཙི་

/ཞིབྷ་ལྫོ/

/ཞུ་ཏེདྷ/

ཐགོངཥ་སྐོཡ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཕུར་ནིའི་ཐངུར་ཐང་ཅ་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཆུང་ཀུ་ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་སྦེ་

ཞིབྷ་ལྫོཥ།

(མིང) (རྫོང) སྐྱིཐ་སྡུག་གི་

(ཐཔེ) ཁེ་རྒུཐ་བྷ་ཕཏུཕ་ན་ཅིདྷ་རྫོག་ཏེ་ཞུ་གཏུགཥ་

ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཅིག (ཁ) འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་ཟིབྷ་ཙི་

/ཞིབྷ་ཙི་དྷགན/

/ཞུ་ཏུ/

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ ཆུང་ཥ་རཥ་ཆེ་ཥཡ་ཕསྐྱར་ནི་ཅིག

རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཆུང་ཀུ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཞིབྷ་རྩི་གདྷགནྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

ཞུ་ཟཕྲིདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཞུ་ཕ།

གོངབྷ་གི་ཕག་རཥ་གཥྫོར་ཡ་ཐང་ཅ་ཐངོཥ་ཚུ་ལུདྷ་

/ཞུ་ཕྲིདྷ/

/ཞུ་ཛྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གཎང་ཡིག

(མིང) (རྫོང) ཞུ་ནི་ཕཅཟ་ནིའི་གདྷཐ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རཥ་ཟགུར་ཅིག་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་ཨིདྷ་
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ཟེཡ་ཞུ་ཕ་ཅིག་ཕུར་ཡི།
ཞུ་ཟབུར།

(མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་ཞུ་ཐང་ཟདྲ།

/ཞུ་ཟབུཥ/

ཞུ་སྫོཡ་སྔ་བྷ།

དྷཐ་གཞི་ཕཀག་ཏཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ།

/ཞུ་ཇོ་སྔ་བྷ/

ཞུགཥ།

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་

ཕམྫོག་ན་ཞུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་

རྩྫོཐ་རྩ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྱེརཛྷ་ཟདི་་ཞུ་
ཞུ་སྫོཡ་ཕྱི་བྷ།

/ཞུ་ཇོ་ཕྱི་བྷ/

ཚུ་ལཱི་ཕམྫོག་ན་ཞུགཥ་ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཞུདྷ་ཐག

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཀྱི་

རྐྱཕ་ཐྫོ།

སྫོཡ་ཕྱི་བྷ་ག་ཨིདྷ་དྷ།

ཞུདྷ་ཐགན།

(མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞི་ཐང་སྟཕཥ་

/ཞུ་ཡི/

ཨིདྷ་བྷཥ།
ཞུབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་ཕུར་

ཞུ་རདྷ།

/ཞུ་ལུདྷ/

ཞེ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་

/ཞུ་རྫོ/

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་མི་ངོབྷ་ཞེ་ཐགུ་དེ་
ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཉོག་ཕལཐ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་ཞུ་རྫོག་རྐྱཕ་སྟེ་ཡ་
ཞུ་གཥྫོར།

/ཞུ་ཥྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཞི་ཕཅུ་རཥ་ལྔ་

ཞེ་གཅིག། ཞེ་གཉིཥ། ཞེ་གསུབྷ། ཞེ་ཕཞི་ཟེཡ་

(མིང) (རྫོང) ཕུང་ཕཀར་ནི་ཐང་

སྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

/ཞེ/

ཕཅུ་ཕཡ་དྷའི་ཧང་གྲངཥ་ཚུ་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞུ་རདྷ་དྷང་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཡ་
ཞུ་རྫོག

(བ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཞུབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

དྲི་ཕ་ཐང་ཞུ་ཕ་ཕུར་འྫོཐ་མི་ལཱི་ལུདྷ་གསུངཥ་མི་ལཱི་
ཙང་ནཥ་ག

/ཞུབྷ/

བྷཥ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཐནཟ་ཞུབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཕའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་
ཕུར་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་

(ཐཔེ) ཁོ་ཡིག་ཙང་དྷང་གི་ཞུདྷ་ཐགན་གོངབྷ་ཅིག་

ཕུར་ཕའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཞུ་ཚིག་བྲི་ནི་
ཞུ་ཡིག

/ཞུཥདྷ་ཐན/

ཚིག་ཐང་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཟཚྫོར་ཕ་འྫོཐ་མེཐ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་མི།

བྷ་ཕདེཛྷ་སེར་ཏཕཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་
ལྷཕ་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ཚིག་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྲིཥ་མི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ང་གིཥ་ཞུདྷ་ཐག་

ལཱི་རྩྫོཐ་ཟླ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་གི་ཞུ་
/ཞུ་ཚི/

/ཞུཥདྷ་ཐ/

ཐང་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཟཚྫོར་ཕ་འྫོཐ་མེཐ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

ཟདུདྷ་ཥཡ་ཞུ་གཏུགཥ་ཤུར་བྷ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཟདི་

ཞུ་ཚིག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐྱོདྷ་ཐང་

ཕམྫོག་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆགཥ་ཕཅུག་ནི། (ཁ)

ཟདུདྷ་ཥཡ་ཞུ་གཏུགཥ་ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) ཟདི་ལཱི་
སྫོཡ་སྔ་བྷ་ག་ཨིདྷ་དྷ།

/ཞུའུ/

ཞེ་ཟཁོདྷ།

/ཞེ་ཁོཥདྷ/

ཞེ་ཟགྲེཥ།

/ཞེ་ཟགྲེ/

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་

རཥ་བྷ་ཐགཟ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་གཥར་སྦེ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་

བྷཐུདྷབྷ་ཐང་བྷ་ཟཆབྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ནཱ་ལཱི་ཞུ་གཥྫོར་ཟདི་འང་

ཁོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཞེ་ཟགྲེཥ་འྫོཐ།
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(མིང) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་ཕའི་ཐྫོདྷ་

/ཞེ་སང/

རྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ལཱི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་ག་ཡ་ཞེ་སང་གི་ཏྫོག་རཥ་
སཕ་ནི་ཟདུག
ཞེ་སྡུག

/ཞེ་ཟདུ/

ཕལ་སྟེ་ཞེདྷ་ན་རྫོག་ཐྫོ།
ཞེདྷ་རྫོག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤེཥ་ཅི་བྷཏྫོང་ཅི་ཡ་

ཝྫོ།

ཟཕཐ་དེ་བྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སཕ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།
/ཞེ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཐཐ་ན་རྫོག་ནི་ཐང་

རཥ་གཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཝྫོ་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག
ཝྫོ་དྲེག

ལཱི་ཞེ་རྫོག་ཞུ་ནི་མི་ཟྫོང་།
/ཞེ་ཥ/

(ཁྱཐ) (ཞེ) གོངབྷ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་

ཝྫོཥ་ལུབྷ།

(བ) (ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་སྫོ་

ཅིདྷ་ཝྫོཥ་ལུབྷ་མི་ཟྫོང་།
ཝྫོག

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཞེ་སུདྷ་

ཞེདྷ་ན།

/ཞེདྷ་ན/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཆགཥ་

ཕཝྫོདྷ།

/ཝྫོཥདྷ/ ༢.

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཝྫོདྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཝྫོདྷ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཕྱི་གླིངན་ཅིག་རྟ་གུ་

(མིང) (རྫོང) ཞེདྷ་ཆགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཝྫོདྷ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།
ཝྫོདྷ་སྒ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ།

/ ཞེདྷ་ན རྫོ/

(བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྟ་ཐང་

རྟ་གུ་ཝྫོདྷ་ཤིག

(ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་ལཱ་ལཱི་ཞེདྷ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་

ཞེདྷ་ན་རྫོག

/ཝྫོཥདྷ/ ༡.

(ཁ) ཝྫོདྷ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ལཱི་ཞེདྷ་ཆགཥ་
སྫོབྷ་ཟདུག

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཕཝག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གའག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོག་ཁཡ་ཟཛེགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི།

ཡ་ཞེ་ཕསུདྷ་ཏེ་དྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ་ནཥ།
/ཞེདྷ་ཆ/

/ཝྫོ/

ཝྫོདྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཞེ་ཕསུདྷ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཟཐུཥ་མི་ག་
ཞེདྷ་ཆགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཥ་དྲྫོཐ་ཆེ་ཥ་ལཱི་

བྷའི་ཟབུཕ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ན་

ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཞེ་སུདྷ་ཐྫོ།
/ཞེ་སུཥདྷ/

/ཝྫོ་རྫོབྷ/

ཁྱིབྷ་དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་གི་དྲིབྷ་འྫོཐ་ཥཡ་ཟཁོཡ་ཏེ་ཟྫོང་

ཕ་ཝདྷ་ཏེ་ཏང་ཆཐ་ནི། (ཁ) ཞེ་སུདྷ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཧ་
ཞེ་ཕསུདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཝྫོ་ཟདེགཥ་ཥའི་སྫོཐ་

ར་ཝྫོ་དྲེག་ཆགཥ་མི་ཟདི་ཟཁྱུ་ཐགོ་ནཥ།

ཥ་གི་ཏྫོག་རཥ་ཞུ་ཐགོ།
/ཞེ་སུཥདྷ/

/ཝྫོ་དྲེ/

ཐང་གོ་ར་ཚུ་ལཱི་ཝྫོ་རུག་རུག་ནའི་དྲེག་ན། (ཐཔེ) གོ་

ཚུར་སྦེ་སཕ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཡང་གི་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཞེ་
ཞེ་སུདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་དྷང་སྐྱུཡ་རཥ་བླུགཥ་ཏེ་

/ཝྫོ/

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) ཝྫོ་ཟདི་ཕཀྲིཥ་རཥ་ཕརྒྱཐ་

ཐང་ཟཐྫོཐ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་གོངབྷ་
ཞེ་ཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཞེདྷ་ན་རྫོག་ཟེཡ་

མི་ཟདི་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕྱི་ཟགྱུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཞེ་སྡུག་
ཞེ་རྫོག

/ ཞེདྷ་རྫོ/

/ཝྫོཥདྷ་ག/

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་གི་

ཏྫོག་ཁཡ་མི་ཝྫོདྷབྷ་ཐ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྒ་ཅིག (ཐཔེ) རྟའི་གུ་ཝྫོདྷ་སྒ

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སྫོ་ཕ་ཐང་ཐང་ཟཐྫོཐ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཞེདྷ་ན་

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཝྫོདྷ་གོ་མི་ཕདེ།
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(ཐབྱེ) (རྫོང) ཞཡ་ཐང་ཟུཡ་རཥ་

/ཝྫོ་ཁ/

སྐཕཥ་ལཱི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཟགྱོ་ཕའི་ཝྫོཡ་ཁ་ལཱི་ངེའི་

ཟཕྫོཐ་རྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ཟཆབྷ་

ཁུཡ་ཆ་ཅིག་ཟཕག་གདྷང་།
ཝྫོཡ་སྦྱིག

ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ཞྭ་དྷག་ཟཆབྷ་སང་ཕ་ཟཕཐ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་ཁཡ་

/ཝྫོཕ་རྗི/

དེཥ།

ཟབྱུང་ཕའི་བ་སྫོཐ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་

ཞྭ་དྷག་ན།

ཥཡ་ཟཛུར་ཕ་ཅིདྷ་ཝྫོཡ་སྦྱིག་རུག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།
ཝྫོཡ་ཞཥ།

གདྷགནྫོ་ཅིག་ཕུརཛྷ་རཥ་དུཥ་ཟདི་རཥ་ཚུཡ་ཀརྨ་

ཏྫོཕ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཝྫོཡ་

ནའི་སྐུ་ཟཕྲེང་ཚུ་ལཱི་ཞྭ་དྷག་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཏ་སྙཐ་བྱུང་

ཞཥ་རུ་འང་ཏྫོཕ་ནཥ།
ཝྫོར་ལུ།

འྫོཐ་མི་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ར་དྷྫོཡ་གྱི་ཕྱུ་གུ་

/ཝྫོ་ལུ/

ཞྭབྷྫོ།

ཟཙཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་པ་སྦེ་ཕཝག་མི་གའག (ཐཔེ)
/ཝ/

ཞྭབྷྫོ།

/ཝ་ཀཟ/

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཝང་གིཥ་ཞྭབྷྫོ་སྤུ་ཥྫོག་ཥྫོ་ཅིག་
ཕཙུགཥ་ནི་ཟདུག

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཙྫོཥ་གཞི་

ཞྭ་ཐབྷཡ་ན།

ཐཀཡནྫོ་ཟཕཐ་མི་ཞྭབྷྫོ།
ཞྭ་གོཥ།

/ཝ་གོཥ/

ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཕུརཛྷ་རཥ་དུཥ་ཟདི་རཥ་ཚུཡ་སྐུ་

ཟཕྲེང་ཚུ་ལཱི་ཞྭ་ཐབྷཡ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཏ་སྙཐ་བྱུང་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང)

ཞྭབྷྫོ་ཐང་། གོ་ར། ལྷབྷ་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

མི་ཅིག

ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ལཱི་ཞྭ་གོཥ་ལྷབྷ་གསུབྷ་

ཞྭ་རྨྫོག

གཞུང་གིཥ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།
ཞྭ་ཎྫོག

/ཝ་ཎྫོ/

ཞྭ་སེཡ།

(མིང) (རྫོང) ཞྭབྷྫོ་གི་ཏྫོག་ཁཡ་འྫོཐ་

/ཝ་སེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཞྭབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) བུ་སྟྫོདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་གྲུཕ་

ཁ་ནའི་སྐཕཥ་ཐཡ་ཁྱཕ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐགེ་ལཱིགཥ་ནའི་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཝ་དྷ་ཆབྷ/

/ཝ་རྨྫོ/

ན་གིཥ་གྱོདྷ་སྫོར་ཕཙུགཥ་ཞིདྷ་དྷ་དེ་རཥ་རྗེ་མྫོང་

ནའི་ཅོ་ཎྫོག (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཞྭ་ཎྫོག་ཟདི་གསེཡ་གྱིཥ་
ཞྭ་དྷག་ཟཆབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་དྲུག་

ལྡདྷ་གྲགཥ་ན་སེངྒེ་ལཱི་སྫོཡ་གྱི་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཐབུ་ཞྭ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/ཝ་གོཥ་ལྷབྷ་སུབྷ/

/ཝ་རྨ་ ན/

ནའི་དྷང་ཀརྨ་ ན་ཡང་བྱུང་རྫོ་རྗེའི་སྫོཕ་བྷ་རྟྫོགཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཞྭབྷྫོ་ཐང་གོ་ར་

ཞྭ་གོཥ་ལྷབྷ་གསུབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཆཡན་ཚུ་རཥ་

ཆཥ་ ཁ་ལ་ཐང་ནགཥ་ཀོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་

(མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་

ཞྭ་ཐཀཡ།

/ཝབྷ/

ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་གྱོདྷ་

ཝྫོར་ལུ་གཉིཥ་སྤང་དྷང་རྩ་ཞ་སྫོཐ་ནུག
ཞྭ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་གསུབྷ་

ནའི་དྷང་ཀརྨ་ ནཀྵི་ལཱི་སྫོཡ་གྱི་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཐབུ་ཞྭ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་ཁཡ་

/ཝྫོ་ཟེ/

/ཝ་དྷ་ན/

ཐབུ་ཞྭ།

(མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུའི་

གཝང༌།
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/གཝང/

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་བུག་གི་ཐྫོང་ཐང་
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ཟདྲ། (ཁ) བྷྫོ་བྷཙདྷ་ལཱི་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།
གཝང་ཁང༌།

/གཝང་ཁ/ (མིང)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཥ་གདྷཥ་གཝདྷ་ཁ་

(རྫོང) པྫོ་རྒྱ་ཚུ་ཐང་

ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ་ནི་བྷཥ།

གཅིག་ཁཡ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་སྫོཐ་མི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུའི་

གཝདྷ་གྱིཥ་མི་ཐུཕ།

ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) གཝང་ཁང་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་ལབྷཥ་
ཟགར་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།
གཝང་གྲིཕ།

/གཝང་གྲིཕ/

གཝདྷ་ངོ༌།

ཤེཥན་ཐང་། གཝདྷ་ངོ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཁྲེར་འྫོཐན་

ཟབྲེར་ཟཕཐ་དེ་ཟཙྫོ་ཕ་སྐྱོང་སྫོཐ་མི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཏཕཥ་ཆག་རཱིང་གཝང་ཕམྫོངབྷ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་
གཝང་ཟཙྫོང་བྷ།

/གཝང་ཙྫོང་བྷ/

ཕམྫོངབྷ་ཐང་ཟདྲ།
གཝང་སྲིདྷ།

/གཝང་སིདྷ/

གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ།

/གཞེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གཝང་

གཝདྷ་ཟདྲེདྷ།

/གཞེདྷ་ཟདྲེ/ ༢.

ཟཕཐ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཡང་ཐང་གཝདྷ་ཟེཡ་

གཝདྷ་པདྷ།

/གཞེདྷ་ཕེདྷ/

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་

ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་པདྷ་གྱི་ལཱ་
ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

སྐྱོདྷ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཝདྷ་སྐྱོདྷ་

གཝདྷ་ཕྫོགཥ།

བྷ་ཕཎགཥ་ཡང་སྐྱོདྷ་ཕརྟག
/གཞེདྷ་ཁ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) མི་ཤི་ཐཕང་ཕསྐུཡ་

པདྷ་ཏྫོགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐམིགཥ་གཎཐ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལཱ་

(མིང) (རྫོང) པ་

རྫོགཥཅིབྷ་ལཱི་སྐྱོདྷ་ཕཎགཥ་ནི་ (ཁ) མི་གཝདྷ་གྱི་

གཝདྷ་ཁ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྷ་

ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕཀོཐ་ནི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/གཞེདྷ་ཀོཥདྷ/

/གཞེདྷ་ཟདྲེ/ ༡.

ནའི་ཆོཥ་སྟྫོདྷ་ཏྫོག་རཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏཡ་ན་ཐང་

(ཁ) མི་གཝདྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་གཝདྷ། ཅ་ར་གཝདྷ།

གཝདྷ་སྐྱོདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟཕཐཛྷ་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་བབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཨུཕ་ཐང་

ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཕྱེ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/གཞེདྷ་ཐ་བྷ་ཟདྲཟྫོ/

ག་ཐང་འང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

བྷཙདྷ་བྷ་ཚུ་གའཟ་ཕཅུག་ནའི་དྷཐ་ཟབུཕ་ཅིག
གཝདྷ།

(རྫོང) མི་གཝདྷ་གྱི་

/གཞེདྷ་ངོ/ (མིང)

སེབྷཥ་སྲུང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡང་ངོ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ངོ་ཙ་

(མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་

ཟྫོང་།

(ཆོཥ)

རྒོཐ་ཟདི་ལཱི་གཝདྷ་གྱིཥ་མི་ཐུཕ།

(མིང) (ཆོཥ) པྫོ་ཐང་བྷྫོ་

/གཝང་མྫོབྷ/

/གཞེདྷ་གི་མི་ཐུན/ (མིང)

པཡ་རྫོགཥབྷ་གིཥ་གདྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན། (ཐཔེ) གཟ་

ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་པྫོག་ནའི་གྲིཕ།
གཝང་ཕམྫོངབྷ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གོ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཅིག་དྷང་

/གཞེདྷ་ཁ/ ༢.

/གཞེདྷ་ཆོ/

(མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་

ཥ་གོ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ཕྫོགཥ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ལཱིང་ཕྫོགཥ་

ལྷྫོཐ་རཱིང་ཕཏུཕ་ནཥ།

ཐང་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་གྱི་ཁ་སྐཐ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ཁ་གི་

གཝདྷ་ཐཕང༌།

སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་ཁ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཝདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།
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/གཞེདྷ་ཐཕང/

(མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་
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ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་ཐང་ཟལར་ཐགོ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

(ཆོཥ) པཡ་རྫོགཥབྷ་གི་ཝྫོཡ་ཁ་རཥ་ཡང་འང་ཟདི་

གཝདྷ་ཐཕང་ཅདྷ།

གཝདྷ་ལཱིགཥ།

ཁོ་གཝདྷ་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཥྫོ་ནུག

/གཞེདྷ་ཐཕང་ཅེདྷ/

དྷང་ཟབྲེར་གཎྫོགཥ་ཟཕཐ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་

ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཝདྷ་ཐང་ཟཁྲུར་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་
/གཞེདྷ་རྗོ་ལྔ/

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་

རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱིགཥ་སྫོར་

གཝདྷ་ཐཕང་ཅདྷ་གྱི་མི་ཅིག་ལཱི་གྱུཡ་ཥྫོ་ནུག
གཝདྷ་ཟབྫོཡ་ལྔ།

/གཞེདྷ་ལཱི/

ཕཝག་སྦེ་གཝདྷ་ལཱིགཥ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་

གཝདྷ་སེབྷཥ།

ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕྱིའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཙང་ཐགོ་ནའི་ཆ་

/གཞེདྷ་སེབྷ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་

ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

རྐྱེདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལྔ། (ཁ) གཝདྷ་ཟབྫོཡ་ལྔ་འང་

གཝདྷ་སེབྷཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

༡.ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་བྫོདྷ་ན།༢.ཥངཥ་

/གཞེདྷ་སེབྷ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཟེཡ་

རྒྱཥ་བྫོདྷ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ཆོཥ་གསུངཥ་ན།༣.ཆོཥ་

ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

གདྷཥ་ན།༤.ཕསྟདྷ་ན་གདྷཥ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ཕསྟདྷ་

གཝདྷ་སེབྷཥ་ཤེཥ་ན།

གསུངཥ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ཕསྟདྷ་ན་བྷ་ནུཕ་ནཡ་

གཝདྷ་སེབྷཥ་བྷཁྱེདྷ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ།

ནའི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ན།༥.རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ན་གིཥ་བྷ་

རིག་ན།

བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་གཝདྷ་ཚུ་ཙང་རཱིང་གཝདྷ་ཟབྫོཡ་ལྔ་བྷ་

གཝདྷ་གཥྫོཥ་བུ་བྷྫོ།

ཙང་ན་ཅིདྷ་མི་ལཱིཥ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་མེདྷ།
/གཞེདྷ་ཟབྲེ/

(མིང) (རྫོང) པཡ་

གཝབྷ།

(མིང) (རྫོང) གའག་གི་སྤུ་རཥ་

དྷག་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) གཝབྷ་ཟདི་

ཆེ།

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཟབྫོགན་ཚུ་གིཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
གཝཟ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

པཡ་རྫོགཥ་བྷའི་མི་ཟདི་ཐང་། དེ་ཐང་ཟབྲེར་ཕ་

/གཝཟ/

(མིང) (རྫོང) ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཁཡ་གཝཟ་ཕསྒོཡ་ནུག

འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐང་བྷཐུདྷ་རབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་མི་བྷང་

གཝཟ་ཙྫོདྷ།

ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཝདྷ་ཟབྲེར་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
/གཞེདྷ་ཝྫོ་ཡང་ཟདྲུཥ/

/གཝབྷ/

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཆཡ་

སྟཕཥ་ཕདེ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་གཝདྷ་ཟབྲེར་འང་གར་

གཝདྷ་ཝྫོཡ་ཡང་ཟདྲུཐ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཟཏག་ཏགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་གོ་ར་ཆཡ་ཕཀཕ་སྦེ་

ཚུ་ཐང་བྷཐུདྷ་རབྷ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་

/གཞེདྷ་ཟབྲེ་ཅེདྷ/

/གཞེདྷ་ཥྫོཥ་བུ་བྷྫོ/

བ་ཁུ་བྱུག་གི་མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ།

རྫོགཥ་བྷའི་མི་ཟདི་ཐང་། དེ་ཐང་ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐ་མི་

གཝདྷ་ཟབྲེར་ཅདྷ།

(མིང) (ཆོཥ)

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ག་ཅི་གཎང་ཐྫོ་ག་ས་གོ་ཚུགཥ་ནའི་

ཙཐ་ཆོཥ་ཀྱི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ག་ཡ་ཙང་འྫོཐན། (ཐཔེ)

གཝདྷ་ཟབྲེར།

/གཞེདྷ་སེབྷ་ཤེ་ན/

/གཝཟ་ཙྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཁཡ་གཝཟ་ཙྫོདྷ་ག་ཅི་དེ་
ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ལཡ་ནུག

(ཁྱཐ)
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གཝཟ་རིཥ།

/གཝཟ་རི/

(མིང) (རྫོང) ཟཇཟ་ཙྫོདྷ་གྱི་

རྐྱཕ་ནི་ཟདུག

རི་བྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་གཝཟ་རིཥ་

གཝཥ

ཅདྷབྷ་ཟདི་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།
གཝཡ།

/གཝཟ/

ཐྫོདྷ།

གཝར་མེཐ།

གཝཥན།

/གཞེ་མེ་ཁང/

/གཞེ་ཡེ་ཁང/

གཝར་མེཐ་ཁང་ཐང་ཟདྲ།
གཝརབྷ་སྒང༌།

/གཞེབྷ་སྒང/

/གཞེཕ་གཞེབྷ/

(མིང) (རྫོང)

གཝཥ་ཐང་གཝཥབྷྫོ་རྐྱཕ་མི། (ཁ) གཝཥ་རྐྱཕ་མི་

པྫོ་ཐང་བྷྫོ། (ཐཔེ) གཝཥན་གཝཥབྷྫོ་ཚུ་ག་ཡ་གཥཡ་

(མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་

རིཥབྷྫོ་ཟདུག

ཎདྷ་བྷཏཟ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ལྷའི་པྫོ་བྲང་།
གཝར་འཥ་ཁང༌།

(མིང) (རྫོང) གཝཥ་རྐྱཕ་མི་པྫོ་

གཝཥན་གཝཥབྷྫོ།

དྲིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཇར་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ་
གཝར་མེཐ་ཁང༌།

/གཞེཕ/

རྒཥ། (ཐཔེ) ཛྷང་གི་གཝཥན་ཚུ་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཙཐ་ཐང་ཕཀཟ་

མི།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་རྔབྷ་སི་སི་ཟཕཐ་ནི།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐ་ཟཕཐདྷ་གཝཥ་རྐྱཕ་ཐྫོ་ས་རུ།

(བ) (ཆོཥ) སྤུ་ཐང་སྐྱ་ཚུ་ཀྲེག་ནའི་

/གཞེ་མེ/

/གཞེ/

གཝཥབྷྫོ།

/གཞེབྷ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་ཧེ་བྷ་རཥ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གླུ་

(མིང) (ཆོཥ)

གཐངཥ་རིང་ཐུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གྱར་

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་

ཐབུཥ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ཀྲོང་གཥཡ་ཐང་ཐགེ་

གིཥ་གཝཥབྷྫོརྐྱཕ་དེཥ།

ལུགཥ་ཕུག་དྲུང་ཁག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག་

/གཞེབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གླུ་གཝཥ་གཝཥབྷྫོ་རྐྱཕ་

ཅིག (ཁ) རྫོང་གཞིཥ་ཟདི་བབྷ་ཝང་གིཥ་གཐདྷ་ཥ་

མི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་འང་

ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་གཝར་སྒང་ཕདེ་ཆེདྷ་གའང་རྩེ་

གཞེཥ་སྒོ།

ཐང་ན་ཕཅག་གདྷངབྷ་རཥ་ཝང་སྒང་ཟེཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

གཝཥབྷྫོ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་སྫོབྷ་ཡ་འྫོཐ།

ཟེཡ་ཐཡ་ནུག (ཐཔེ) གཝརབྷ་སྒང་རཥ་ཙཡ་རིགཥ་
/གཞེ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་

སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཝག་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཞཥ།

ཀྱི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ལུ་ལ་ཡ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།
གཝཥ།

/གཞེ་སྒོ/

(ཐཔེ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་གཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་པྫོ་རྒཥ་ཚུ་

གཝཥ་རྙིང༌།

གིཥ་ཧེ་བྷ་རཥ་རྐྱཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་གླུ་གཐངཥ་རིང་

/གཞེ་རྙིང/

(མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་གི་

ཝཕཥ་ཁྲ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་གཝདྷ་རྙིང་ལཱི་ཐང་

ཐུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ལུའུ་སྒོཡ་སྒོ་སྦེ་

ཟཐྫོཐ་འྫོཐ་མི་གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག

རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཛྷང་གཝཥ།ནུཕ་གཝཥ།འུ་

གཝཥ་གཐངཥ།

ཆུ་ནའི་གཝཥ་ཐང་བྷགོདྷ་གཝཥ་ཟེཡ་ཕཞི་འྫོཐ།

/གཞེ་གཐང/

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་

ཁྲ་ཐང་གཝཥ་ཚུ་གི་གཐངཥ་ཐང་ཐབངཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཝཥ་ཐང་གཝཥབྷྫོ་

གཝཥ་གཐངཥ་ཚུ་དུབྷ་གྲ་རུ་ཟུཡ་བྷཥ་ཥྫོ་ནུག
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གཝཥ་ཐནྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཝཥ་

/གཞེ་ནྫོཥདྷ/

ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) མི་གཞི་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ཐང་

ཟགོ་ལཐ་ཟཕཐ་དེ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) གཝཥ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

གཅིག་ཁཡ་ཟབྲེར་ཕ་ཟཏཕ་གོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

སྐཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག
གཝཥ་ཚིག

/གཞེ་ཚི/

གཞི་རྟེདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་

ཟདུག

གཝཥ་ཚིག་ཚུ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟཕཐ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།
/གཞེ་གའྫོ/

གཞི་རྟེདྷ་ཤེཥ་འྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཝཥ་

ཟཙྫོ་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་འཡ་དྲག་གཎང་ཚུགཥ་ནའི་

(མིང) (རྫོང) གཝཥ་

སྫོཕ་སྫོང༌ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གཞི་རྟེདྷ་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་ནི་

གའྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཝཥ་ཡྫོགཥན་ཟདི་སྒྲིང་

ཟདུག

སྒྲི་ཅིག་ཐགོན་ཨིདྷ།
གཞི།

/གཞི/

(མིང) (རྫོང)

རྒྱུཐ་ལཱི་ཡི་གུ་བྲི་ལྷག་ཐང་།དེ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཡང་གི་

(ཐཔེ) ཁོ་གཝཥ་གའྫོག་སྦེ་གཐབྷ་ཟཐུ་ཟཕཐ་ནུག
/གཞེ་ཡྫོཕ/

/གཞི་ཏེདྷ་ཤེ་འྫོཥདྷ/

ཤེཥ་རིག་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་གོ་སྐཕཥ་བྷ་ཏྫོཕ་མི་ཚུ་གི་

ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་རཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་སྦེ་གཝཥ་རྐྱཕ་མི།
གཝཥ་ཡྫོགཥན།

(མིང) (རྫོང) གཞི་ཟགྱབྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་གཞི་རྟེདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

གཝཥ་ཐང་གཝཥབྷྫོ་གི་ཚིག (ཐཔེ) གཝཥ་རྐྱཕ་ཐ་
གཝཥ་གའྫོག

/གཞི་ཏེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁུངཥ་ཕཀར་ཥའི་

གཞི་བྷཐུདྷ།

/གཞི་ཐུཥདྷ/

གཞི་ཕཐག

/གཞི་ར/

(མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོ་མེདྷ་

ནཡ་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གདྷཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་བྫོ་ཟདི་གཞི་ག་ཅི་ལཱི་
ཕཝག་སྟེ་སཕ་སྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཥ་ཕྫོགཥ་ཐང་

ཡུར་ཕྫོགཥ་ཚུ་སྲུང་སྟེ་སྫོཐ་ནའི་ལྷ་ཐང་ཕམདྷ། (ཁ)

གཞི་ཕཀོཐ། /གཞི་ཀོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་

ཟདི་ལཱི་གདྷཥ་ཕཐག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) པཡ་

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཥཕ་ཁྲ།

ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གཞི་ཕཐག་ལཱི་གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་ཕུར་ཏེ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྒྲིང་ཁྱིབྷ་གྱི་གཞི་ཕཀོཐ་ཟདི་བྷ་

ཟགྱོ་ཐགོ།

ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནུག

གཞི་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/གཞི་ཀོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྲིཐ་བྱུཥ་ཐང་ལབྷཥ་

/ཞི་རྡེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྟཕཥ་

ཕདེ་ཎྫོག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཕཀོཐ་རིཥ། (ཐཔེ)

གཞི་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

ལབྷཥ་ཀྱི་གཞི་ཕཀོཐ་ཕརྩབྷ་ཐ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

གཞི་དྷཐ།

གཞི་ཁུངཥ། /གཞི་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་ཥའི་

/གཞི་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) དྲག་ནི་ཡ་མེཐ་

ནཡ་ཡུདྷ་རིང་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ལཱིཥ་སྫོང་ཐང་ཞ་

ཡུར་ཐང་ཁུངཥ། (ཐཔེ) ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་གཞི་

ཟཐུང་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གཞི་དྷཐ་མི་

ཁུངཥ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀོཐ་ཐགོ།

ཟཏྫོཕ།

གཞི་ཟཇབྷ། /གཞི་རྗབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གཤིཥ་

གཞི་བྷ།
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/གཞི་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) རྩ་ཕ་ཐང་གཞི།
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གཞི་ཕཙུགཥ།

/གཞི་ཙུ/

ཐགོ་ནའི་རབྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཏྫོཕ་ནའི་འྫོདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཥཡན་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི། (ཁ) གཞི་ཕཙུགཥ་

ཎདྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གཥཡན་ཅིག་གཞི་

གཞིཕ།

ཕཙུགཥ་ནིའི་ཟཆཡ་གཞི་ཟདུག
གཞི་རྩ།

/གཞི་མ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་

ནི། (ཁ) གཞིཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) པྫོཡན་ཏ་ལི་
ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་གཞིཕ་སྟེ་ཕཝག

གཥཡན་གི་གཞི་རྩ་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་

གཞིཥ།

གཞི་ཙྫོགཥ།

/གཞི་ཙྫོ/

གཞིཥ་ཀ

(མིང) (རྫོང) མི་བྷང་ཐང་

གཞིཥ་ཁྱིབྷ།

གཞིཥ་ཆགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གཞིཥ་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་
ནུག

ཥྫོགཥ་ནའི་གཞི་ཟགྱབྷ་གྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

གཞིཥ་ལུདྷ།

(ཐཔེ) ཥང་པྫོཐ་རཥ་གཞི་རིབྷ་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་མི་མི་

/གཞི་ལུདྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་ལྷྫོཐ་

ནའི་ཉིདྷ་བྷཡ་ཕསུ་ལུདྷ་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

གྲངཥ་སུབྷ་ཅུ་གཥཡན་ཟྫོང་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ

/གཞི་རབྷ་ཟབྲེ་སུབྷ/

/གཞི་ཆ/

སྫོཐ་ནི། (ཁ) གཞིཥ་ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟབྲི་ལྷག་ར་

གཞི་རབྷ་ཟབྲཥ་གསུབྷ།

(མིང) (རྫོང) གཞིཥ་ཁ་ལཱི་

ཥ་གདྷཥ་ཅིག་དྷང་ལཱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐཔེ་ཆ་གུ་གཞི་
/གཞི་རིབྷ/

/གཞི་ཆིབྷ/

གཥཡན་ཅིག་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཁུངཥ་ཐང་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཕཀར་ནི། (ཁ) གཞི་ཕཝག་

གཞི་རིབྷ།

(མིང) (རྫོང) གཞིཥ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་སྫོཐ་ནི་གི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) གཞིཥ་ཁྱིབྷ་

གླིང་དྷང་ཤེཥ་རིག་གི་གཞི་ཙྫོགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕཝག་སྟེ་བྲིཥ་ནུག

/གཞི་ཁ/

(མིང) (ཆོཥ) གཞིཥ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁོང་ང་ཕཅཥ་ཀྱི་གཞིཥ་ཁ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ཕའི་སྒེཡ་གྱི་གཙུག་སྡེ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་
/གཞི་ཕཝཟ/

/གཞི་ཀ/

གཞིཥ་ཁ།

རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞི་

གཞི་ཕཝག

(མིང) (རྫོང) ཥ་གཞི་ཐང་ཁྱིབྷ་ལཱི་

གཞིཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གཏུགཥ་ཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་གི་གཞི་
རྩ་ག་ཅི་སྫོ།

/གཞི/

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་པ་བྷའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་བྷཙདྷ་ཐང་ཁུངཥ་

/གཞི་མ/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱར་

ཐང་གོ་རིབྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཝག་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་
ཐགོ་ནཥ།

/གཞིཕ/

ཕཞྫོ་སྟེ་ཉིདྷབྷ་གསུབྷ་བྱིདྷ་མི་ལཱི་གཞིཥ་ལུདྷ་རྣབྷ་
གསུབྷ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གཥཡན་

(མིང)

(ཆོཥ) རིག་ན་གིཥ་ཕརྟགཥ ་ཤིང་ཐཔྱཐ་ཐགོ་ནའི་

བྫོདྷ་མི་ལཱི་གཞིཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

གཞི། ཕརྟགཥ ་ཤིང་ཐཔྱཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་བྷཥ་སུ་བང་

གཞེཥ་ཧིང༌།
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/ཞི་ཧི/

(མིང) (རྫོང) རྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཧེ་
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བྷ། (ཁ) དྷ་ཧིང་གི་ཧེ་བྷའི་རྫོ་ལཱི་གཞེཥ་ཧིང་ཟེཡ་

གཞུ་ཟཐྫོབྷ།

ཡི།

གང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཀྱི་རྒྱ་གཞུ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཞེཥ་ཧིང་ང་གདྷཥ་སྐོཡ་ལཱི་ཥྫོང་
གཞུ།

/གཞུ/

ཟཐྫོབྷ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཟདུག

ཤིང་ཐང་སྤག་ཤིང་།ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐབྱིཕཥ་

གཞུ་ཤུཕཥ།

ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་

གཞུང༌།

(མིང) (རྫོང) གཞུ་ཐང་ཟདྲདྷ་

གི་མི་ལུ་ལ་གཡུཥ་ཁཡ་བྫོདྷ་ནུག
གཞུང་རྐྱང༌།

(མིང) (རྫོང) གཞུ་གི་ཕཡ་རཥ་

ཁོ་ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་གོ་ཟདི་ཡིག་ཙང་གཞུང་རྐྱང་

ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་གཞུ་བྷགུ་ཕྲང་སྟེ་
གཞུ་རྒྱུཐ།

/གཞུ་རྒུཥ/

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) གཞུ་ཏག་ཟདི་

གཞུང་སྐཐ།

གཞུ་གུ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
/གཞུ་རྗུ/

(མིང) (རྫོང) གཞུ་གི་ཕཡ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་གཞུང་སྐཐ་ཟདི་རྫོང་ཁ་ཨིདྷ།

གཞུང་སྐྱོང༌།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཞུ་བྷཇུག་ཥ་ལཱི་ཕཝག་ནའི་

/གཞུང་ཅོང/

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཐང་ཕཐག་སྐྱོང་གི་ཕག་ལཱ་བྷཚཐ་མི་གམྫོ་

སྐཕཥ་གུ་ཟཐབྷ་ན་རུག་ནུག
/གཞུ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཡང་

ཟདི་ལཱི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

རཥ་ཙཐ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཟྫོག་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི་སཕ་

གཞུ་ཏག

/གཞུང་ཀེ/

ཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྐཐ་ཡིག་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཁ)

ཁྱོཐ་ཀྱི་གཞུ་རྒྱུཐ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་པཕ་ཐགོ་ནཥ།
གཞུ་བྷཇུག

(མིང) (རྫོང) འདྷ་རག་ཚུ་

/གཞུང་ཅང/

མེཐ་ནཡ་གཞུང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཙཐ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལག་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་
གཟུང་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ལྟེ་ཕ་ཐང་གམྫོ་ཕྫོ།ངོ་

གཞུང་། རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་གཞུང་། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གཞུང་

གཞུ་གང་གི་ཥ་ཁཡ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག
/གཞུང་སྒོ/

/གཞུང/

བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཐཔེ་ཆའི་གཞུང་། ཥ་གདྷཥ་

ཟདྲ་འྫོཐ་ནའི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྷཐཟ་ཟདི་
གཞུ་བྷགོ

(མིང) (རྫོང) གཞུ་ཕཙུགཥ་

ཤུཕཥ་ཟདི་གོཥ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཐནྫོདྷ་གྱི་གཞུ་ཟདི་ས་
/གཞུ་གང/

/གཞུ་ཤུ/

ཕཝག་ཥའི་ཤུཕཥ། (ཐཔེ) ཐནར་ཟབྫོཡ་གྱི་གཞུ་

རཥ་ཏགན་ཕ་སི་སི་ཅིག་གིཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་སྤྲིང་

གཞུ་གང༌།

(མིང) (རྫོང) རིང་ཐུང་

གཞུ་གཅིག་གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཟཐྫོབྷ་

(མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྩེཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་

ཀྲག་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/གཞུ་ཟཐྫོབྷ/

ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་སྐྱོང་གི་ཐབུ་ལཐན་ལཱི་བྫོདྷ་ཆེདྷ་

(མིང) (རྫོང) གཞུ་གུ་སྤྲིངཥ་

ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཏགན། (ཐཔེ) གཞུ་ཏག་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་

གཞུང་སྐྱོང་རབྷ་ལཱིགཥ།

ཐགོན་ཨིདྷ།

/གཞུང་ཅོང་རབྷ་ལཱི/

(མིང)

(རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཐང་ཕཐག་སྐྱོང་རག་
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ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ཀྱི་སྲིཐ་བྱུཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་

གཞུང་བྷགྲོདྷ་གཉེཡ་གྱི་བྷགྱོདྷབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

སྐྱོང་རབྷ་ལཱིགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྟཕཥ་
བྷ་ཕདེཛྷ་མི་ཟཏྫོདྷ།
གཞུང་ཁ།

/གཞུང་ཁ/

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
གཞུང་ཟགྲེར།

(མིང) (རྫོང) གཞུང་སྐཐ་ཐང་

གཞུང་ཁྲར།

ཚུགཥན་ཕཞྫོ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་

ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་གཞུང་ཟགྲེར་ལུ་ལ་ཕལ་རཱིང་རྩ་

(མིང) (རྫོང) ཐངུར་པྫོགཥ་

/གཞུང་ཁྲེ/

ཕའི་ཚིག་ཚུ་ཕརྗེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐང་ཙྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཟབྱུང་ཕའི་ཟྫོང་ཟཕཕ་ཀྱི་

གཞུང་སྒྲ།

རྩིཥ་པཕ་སྟེ་གཞུང་ལཱི་ཕུར་ཐགོ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ)
/གཞུང་ཆིབྷ/

གཥཡ་གྱི་མི་ཚུ་གིཥ་གཞུང་སྒྲ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཤེཥ་

མིང་ཏྫོག་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ང་ཡ་གཞུང་ཁྱིབྷ་
གཞུང་ལབྷཥ།

/གཞུང་ལབྷ/

ནི་འྫོཐ།

གཞུང་ཐངུར།

(མིང) (རྫོང) སྫོག་ལཱི་

ཟྫོང་།

ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/གཞུང་ཟགྲོཥདྷ/ ༡.

གཞུང་ཆཥ།

(མིང) (རྫོང)

གཞུང་ཆེདྷ།

/གཞུང་ཆེདྷ/

(མིང) (རྫོང) རིག་གཞུང་གི་

ཐཔེ་ཆ་གམྫོ་ཕྫོ། (ཁ) གཞུང་ཆེདྷ་ཕཅུ་གསུབྷ་ཐང་

གཉེཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གཞུང་བྷགྲོདྷ་གཥཡན་སྦེ་

གཞུང་ཀ་ནྫོཐ་ལྔ་ཟེཡ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐཔེ་

གཥཡ་ཕསྐོཥ་ཟཕཐ་ནུག

/གཞུང་ཟགྲོཥ་རྙེ/

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་མིང་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) གཞུང་བྷགྲོདྷ་

གཞུང་བྷགྲོདྷ་གཉེཡ།

/གཞུང་ཆེ/

(ཐཔེ) གཞུང་ཆཥ་ཚུ་ཡུདྷ་ཕརྟདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཐག་

བྷགྱོདྷབྷ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཕྱིའི་གཞུང་བྷགྲོདྷ་ལུ་
/གཞུང་བྷགྲོཥདྷ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་

ཏྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་རཥ་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟྫོང་མི་
ལ་བྫོདྷ་ནུག

/གཞུང་ཐངུཥ/

བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) གཞུང་ཐངུར་རྫོག་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་མི་

ཐུག་ཐགོ་ནའི་ཉེཥ་ལབྷཥ། (ཐཔེ) གཞུང་ལབྷ་པྫོག་
གཞུང་བྷགྲོདྷ།

(མིང) (རྫོང) གཐངཥ་རིངབྷ་

གཝཥབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཞུང་སྒྲ། (ཐཔེ) ཀྲོང་

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་

དྷང་སྫོཐ་ཐྫོ།

/གཞུང་སྒྲ/

སྦེ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་ཁྲ།་ (ཁ) གཝཥ་ཐང་

དུཥ་ཅི་གཞུང་ཁྲར་ཟདི་འཡ་སེང་ཟཕཐ་ཐ་ནུག
གཞུང་ཁྱིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་

རྩ་ཕའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཤེཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ག་ཡ་གིཥ་ཡང་གི་གཞུང་ཁ་ཤེཥ་
ཐགོན་གར་ཆེ།

/གཞུང་ཟགྲེ/

བྷཚྫོཐ་དྷང་གཞུང་ཆེདྷ་གྱི་ནྫོ་ཏི་ལུ་ལ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང)

གཞུང་རྟགཥ།

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཕཐག་

/གཞུང་ཎ/

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་

ཡིག་ཙང་གི་ཐིའུ་ཐང་།གཞུང་གི་རཥ་རྟགཥ་རཥ་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

ཏབྷ།གཞུང་གི་ཕག་ཏབྷ་ཚུ་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
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ཡིག་ཙང་གི་ཕཀཟ་རྒྱ་ཚུའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་གཞུང་
རྟགཥ་ཟྫོང་ཐགོ།
གཞུང་ལྟེ་ཕ།

གཞུང་ཕྲང་སྟེ་རྐྱཕ་ཐགོ།
/གཞུང་ཕྲང/ ༢.

/གཞུང་ཏེ་ཛྷ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

(ཁ) མི་གཞུང་ཕྲང་། ཤིང་གཞུང་ཕྲང་། རབྷ་གཞུང་

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཐང་ཕཐག་སྐྱོང་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ཕྲང་། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་གཞུང་ཕྲང་བྷཥ།

གི་གཞུང་ལྟེ་ཕ་ཟདི་ཐིབྷ་ཕུག་ཨིདྷ།
གཞུང་ཐྫོདྷ།

གཞུང་ཐཕང༌།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྒེཡ་གྱི་

/གཞུང་ཐྫོཥདྷ/ ༡.

གཞུང་ཟབྲེར།

གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་ནུག

ཟགོ་ཕཟུང་གཞུང་ཟབྲེར་གཟིགཥ་སྐོཡ་ཉིདྷབྷ་ལྔ་
འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) སྲིཐ་

གཞུང་མིདྷ་རཥ་སྡེ།

ཐང་ཟབྲེར་ཕ་མེཐ་ནའི་གཞུང་གི་ལྷདྷ་ཁག་ཕཅུ་

ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ནིའི་ཁེཕ་ཥ་མེཐ་ནའི་སྒེཡ་གྱི་རཥ་

ཐ་རིཥ་གཞུང་དྲུང་ཆེདྷ་གཥཡན་ཐག་ན་ཅིག་

སྡེ་ཐང་ཡིག་ཙང་། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གཞུང་མིདྷ་

གཥཡ་ཕསྐོཥ་གདྷང་ཡི།

རཥ་སྡེ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
གཞུང་ཙཕ།

(མིང) (ཆོཥ)

བྷཐྫོའི་ལཱིགཥ་ཀྱི་གཞུང་པཡ་ཕྱིདྷ།ཐབུ་བྷ་ཟཇུག་

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་

ཟཕག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་དྷང་ཡང་ཥྫོའི་

ཕཅཥ་ལྔ།

/གཞུང་ཕྲང/ ༡.

/གཞུང་ཙཕ/

གཝདྷ་ཐང་གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་ལཱ་ཐང་ཟགདྷ་ཁག་

ན།ཙཐ་བྷ་རྣབྷ་ཟགྲེར།ཟདུར་ཕ།བྷངོདྷ་ནའི་བྷཚྫོཐ་
གཞུང་ཕྲང༌།

(མིང) (རྫོང)

གི་ཁྱཕ་ཐཕང་ལཱི་མེཐ་ནའི་ཁཡ་ མི་བྷང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཙྫོགཥ་ཡིག་ཙང་གི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/གཞུང་ཀ་ནྫོཥ་ལྔ/

/གཞུང་མིདྷ་ལུ་སྡེ/

ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཐང་ཕཐག་སྐྱོང་གི་ཐཕང་ཙཐ་ཚུ་གཞུང་

ཏབྷ་གྱི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཐང་། ལྷདྷ་རྒྱཥ་གཞུང་

གཞུང་ཀ་ནྫོཐ་ལྔ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཞུང་ཐང་

གཞུང་ཐྫོདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རཥ་

ཕྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཐཔེ) གཞུང་ཐྫོདྷ་ཐང་ཟལར་ཏེ་
/གཞུང་དྲུང་ཆེ/

/གཞུང་ཟབྲེ/

ཟབྲེར་ཕའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གྱི་རིགཥ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ནྫོ་ཏི་གམྫོ་

གཞུང་དྲུང་ཆེདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྒེཡ་གྱིཥ་

གཞུང་ཐཕང་གི་ཥ་གཞིཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་བྷཆོག་རྒྱ་གཡ་ལཱི་གཞུང་ཐྫོདྷ་

ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ།

/གཞུང་ཐཕང/

མེདྷ་ནཡ་གཞུང་གིཥ་ཐཕང་ཕའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཐྫོདྷ་ལཱི་མེདྷ་ནཡ་གཞུང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ།

/གཞུང་ཐྫོཥདྷ/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲང་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ངོ་ཙཕ་སྦེ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་

གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་རྒྱ་གཡ་གྱི་གཞུང་ཙཕ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) བྷཐཟ་ཐང་ཁུ་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་

ཅིག་འྫོཐ།

སྐཕཥ་ཟཕཟ་གུ་ཕྲང་སྦེ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) གཞུང་ཕྲང་

གཞུང་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟཕཟ་གུ་ཕཀག་རི་བྷ་པྫོག་

/གཞུང་ཙྫོང་ནྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང)

རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཞུང་གི་སྐུ་ཙཕ་
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སྦེ་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་མི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

ཁོ་གཞུང་གའྫོག་དྷང་ཟཛུར་ནིའི་སྫོ་ཕ་སྫོབྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) གཞུང་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཙྫོང་རིག་གི་

གཞུང་གའྫོགན།

ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐགོ་ནཥ།
གཞུང་ཝཕཥ།

/གཞུང་ཝཕ/ ༡.

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ན་གཞུང་གའྫོགན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

གཞུང་རབྷ།

ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཞུང་ལཱ།

གཞུང་ཝཕཥ་རྫོང་ཁག་དྷང་ཆིཕཥ་སྐྱོཐ་གདྷང་ནི་

/གཞུང་ར/

(མིང) (རྫོང) གཞུང་ཐང་

ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་རིགཥ། (ཐཔེ) ང་ཡ་གཞུང་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་
ཡ་རྫོ་ཕཅུ་ཏབྷ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་

གཞུང་ལཱིགཥ།

ལཱིགཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཁྲ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་

/གཞུང་ལཱི/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) རིག་

གདྷཥ་ཐང་གཞུང་པཡ་ཕྱིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡང་ཥྫོའི་

གཝཥ་ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
/གཞུང་གཞེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) རྒྱུདྷ་ཟགྲུར་

ཙྫོགཥ་གླིང་གི་གཞུང་རབྷ་ཟདི་རྒྱ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

/གཞུང་གཞེ/ ༡.

/གཞུང་རབྷ/

ཟཏཕ་ཥའི་རབྷ་ངོ་བྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་ཕུདྷ་

/གཞུང་ཝཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞུང་ཐང་རྒྱརནྫོ་

གཞུང་གཝཥ།

(མིང) (རྫོང) གཞུང་

གི་རཥ་ཁུངཥ་ཐང་རཥ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་གི་ལཱ་

གཞུང་། (ཐཔེ) གཞུང་ཝཕཥ་ཀྱི་ཕཀོཐ་རྒྱ་ཐང་ཟལར་

ཨིདྷ་བྷཥ།

/གཞུང་གའྫོན/

ཐགོངཥ་ན།

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་ཟླྫོཥ་གཡ་

/གཞུང་ལཱི/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་སྲིཐ་བྱུཥ་ཐང་

སྫོཕ་སྫོང་ལྟེ་ཕའི་ཝཕཥ་ཁྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་བྷང་

རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཚུ་གཞུང་ལཱིགཥ་

གཞུང་ཕཞེཥ།

གཞུང་གལག

ལྫོཥ་ཡ་གཞུང་གཝཥ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཕསྐྱེཐན་བྷཥ།
/གཞུང་གཞེ/

ལཡ་དུ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) སྒེཡ་གྱི་ཥ་

གཞིཥ་ཐང་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་གཞུང་གིཥ་ཕཐག་ཕཟུང་ཟཕཐ་

སྐཕཥ་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་སྦུག་དྷ་རཥ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཆ་ཚུ་གཞུང་ཕཞེཥ་ཟཕཐ་ནུག
/གཞུང་ཡི/

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཞུང་གལག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གྱི་

ཁྱཕ་དྷགཥ་ཙར་གཞུང་གལག་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཡི་གུའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

གཞུང་ཥ།

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཝག་ཐགོ་ནའི་གཞུང་
ཡིག་ཅིག་ལྷྫོཐ་ནུག
གཞུང་གའྫོག

/གཞུང་གའྫོ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྷགཥ་ཙར་ཐང་ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྒར་ཟགྱོ་ཕའི་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) གླླླྫོག་མེཐ་རཥ་ཟགུར་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་གྱི་
གཞུང་ཡིག

/གཞུང་ལ/

/གཞུང་ཥ/

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་ཕཐག་

ཐཕང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕཞཟ་སྫོཐ་
ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞུང་ཥ་གླ་ཁཡ་ལུདྷ་ནུག

(མིང) (རྫོང) གཞུང་གི་

གཞེཥ།

རཥ་ཁུངཥ་ཐང་རཥ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་གི་ལཱ། (ཐཔེ)

ནའི་ཐྫོདྷ།
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/གཞེ/
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གཞེཥ་ཉིདྷབྷ།

/གཞི་ཉིབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་

མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཤིང་མེཐན་གཎང་ཟྫོང་།

ཉིདྷབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཧེ་བྷབྷ་གྱི་ཉིདྷབྷ་ཟདི་ལཱི་སཕ་

གཝྫོགཥ་སྫོང༌།

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཁ་མ།ཁཉིདྷབྷ།གཞེཥ་ཉིདྷབྷ། (ཐཔེ)
/གཞི་པྫོཥ/

གཝྫོང༌།

(མིང) (རྫོང) ཤུར་བྷབྷ་གྱི་

ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐབྱིཕཥ་ཀྱོང་ཀྱོང་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་རྫོ་

ཆ། (ཐཔེ) ཞངཥ་གཝྫོང་། གསེཡ་གཝྫོང་། (ཐཔེ)

གཉིཥ་ནབྷ་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དུཥ་ཅི།

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་གཎྫོཡབྷ་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

དྷ་ཧིང། གཞེཥ་ཧིང་། (ཐཔེ) གཞེཥ་ཧིང་རཥ་ཟགོ་

གཝྫོང་དྷང་སྤགཥ་ཕསྣཐ་དེཥ།

ཕཙུགཥ་ནའི་ལཱ་ཟདི་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཡི།
/གཝྫོ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྟ་རི་ཐང་གྱི་ཅུ་ཚུ་

སེབྷཥ་ལྷུ་ནི།

(ཁ) གཝྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྔུཛྷ་

ཐང་རྣྫོཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཤིང་གཝྫོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་

བྷཥ་ཟེཡ་ཧའི་གིཥ་གཝྫོང་དེཥ།

གཝྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྟ་རི་རྣྫོཥ་ཕཐཡ་ཐྫོ།
/གཝྫོ/

གཝྫོང་སྒཡ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝྫོག་

གཝྫོང་སྒཡ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་ཟདུག (ཐཔེ) ང་གཡུཥ་
གཝྫོང་སྒཡ་རཥ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྟ་རི་ཐང་གྱི་ཅུ་ཚུ་

གཝྫོང་ཏྫོགཥ།

གིཥ་ཤིང་གཝྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

གཝྫོངདྷ།

ཀོ་ལུདྷ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།
/གཝྫོ་མི/

/གཝྫོང་ཏྫོ/

གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ།

སྤྫོག་ཟྫོང་མི་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཟཕུ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཝྫོག་
གཝྫོག་མི།

(མིང) (རྫོང) (རྫོང) ཟབྲུག་

ཅིག་གི་མིང༌། (ཁ) ཧེ་བྷ་བྷྫོང་སྒང་རྫོང་ཁག་ལཱི་

ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཤིང་ཕཝྫོགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག
/གཝྫོ་ཀོ/

/གཝྫོང་སྒ/

ལཡ་ཕྫོགཥ་བྷྫོང་སྒཡ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཤིང་ཕཝྫོགཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧན་

གཝྫོག་ཀོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) ནཡ་རྫོགཥ་བྷའི་

/གཝྫོང/ ༣.

གིཥ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྤྫོག་ཅི་སྤྫོག་ཅི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནི་

ཕཝྫོགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྫོབྷ་སུ་ཐང་གལབྷ་

/གཝྫོང/ ༢.

ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

གཝྫོག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཆའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

གཡུཥ་ཟདི་གཝྫོང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

ཥང་པྫོཐ།གཞེཥ་པྫོཐ། (ཐཔེ) གཞེཥ་པྫོཐ་ང་རྒྱ་གཡ་
/གཞི་ཧི/

/གཝྫོང/ ༡.

ཞངཥ་གཝྫོང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་

རྫོ་གཉིཥ་ནབྷ་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) དུཥ་ཅི།

གཞེཥ་ཧིང༌།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཏཕཥ་ཤེཥ་

ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་གཝདྷ་གྱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལུདྷ་ནི་ཅིག

གཞེཥ་ཉིདྷབྷ་ང་ཟྫོངབྷ་ཐ་ཁོ་ཁྱིབྷ་དྷང་མིདྷ་ཟདུག
གཞེཥ་པྫོཐ།

/གཝྫོ་སྫོ/

/གཝྫོཟྫོདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

(བ) (རྫོང) གཝྫོང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྤུཥ་ཙ་སྦེ་གཝྫོངདྷ་དྷ་

(མིང) (རྫོང) སྟ་རི་ཐང་གྱི་ཅུ་ཚུ་

ཕཏུཕ་ནི་འྫོཐ།

གིཥ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྤྫོག་ཅི་སྤྫོག་ཅི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནི་

གཝྫོདྷ།

ཐང་རྣྫོཥ་ཕཎྫོདྷ་མི (ཐཔེ) ཤིང་གཝྫོག་མི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
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/གཝྫོཥདྷ/

(མིང) (བྷ) (རྫོང) དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་མི་
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ཐང་ཕྱེཐན་ཐ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནི། (ཁ) གཝྫོདྷ་ནི/ཟྫོང་།

ཐྫོདྷ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཡུར་ཅིག་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ་ནའི་

(ཐཔེ) ང་རཥ་ཁོ་གཝྫོདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཁེ་ཀོ་ཟདུག

གཝྫོདྷ་ཅུང༌།

/

ཐྫོདྷ། (ཁ) སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག། ཅ་ར་ཥ་ཁཡ་

ཕཝག། ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཝག། ཁ་ཕཀོཐ་རྐྱཕ་

གཝྫོདྷ་ཅུ

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་ཀུ་ཟཕཐ་ཕའི་ཁཡ་

ཕཝག། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁཡ་

གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་ཐཡ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) གཝདྷ་

ཕཝག

ཅུང་ཐག་ན་ཅིག་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་དེཥ།
གཝྫོདྷ་བྷཥ།

/གཝྫོདྷབྷ/

ཕཝག་ཕརྟདྷ།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་

གཝྫོདྷ་ལ།

/གཝྫོཥདྷ་ལ/

གཞིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཝག་ཕརྟདྷ་ཐ་ལྫོ་རཥ་ཕསྒྲུཕཥ་
ཕཝག་ནུག

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ལ་

ཕཝག་ཕརྟདྷ་ཕཝག་མེཐ།

ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཐང་ཧ་ལཱི་གི་གཟུགཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་

གཝྫོདྷན།

/གཝྫོཥབྷ/

གཝྫོདྷབྷ།

གཝྫོཥབྷ/

རྐྱཕ་ཅི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཝྫོདྷབྷ་ཐང་

ཕཝཐ་གཐ།

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཕཝཐ་གཐ་ལྫོཡ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་ཀུ་

གཝཡ།

/གཝྫོཕ/

/གཝཟ/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) རག་

ནའི་སེདྷ་བྷྫོ་ཐང་རྩང་ཚུ་གིཥ་གཟུགཥ་ཀྲེག་གཎང་

དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) བུཙ་གཝྫོདྷབྷ་ཐག་ན་ཅིག་བྷཐཟ་
གཝྫོཕ་དྲི།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

/ཕཞེ་གེ/

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་ཐགོཐ་བྲ་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་

ཟཕཐ་ཕའི་ཁཡ་གཟུགཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཐཡ་ཕའི་
རྐྱཕ་དེཥ།

(མིང)

ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཝག་ཕརྟདྷ་ཕཝག་མེཐ་སྦེ་ཁྱིབྷ་ཅིག་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གཝྫོདྷན་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཕཝཟ་ཏེདྷ་ཕཝཟ་མེཐ/

(རྫོང) ཕཝག་ཕརྟདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་བུ་གཞི་

གཟུགཥ་ཟདི་གཝྫོདྷ་ལ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཟཇབྷ་ཅུག་
ཅུ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་

ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཐང་ཁྱིབྷ་ཚུ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བུ་

ཆུང་ཀུའི་སྣང་ཕ། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་རྒཥན་ཐ་གཝྫོདྷ་བྷཥ་
ཕཎྫོདྷ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཕཝཟ་ཏེདྷ/

ནི། (ཁ) གཝཡ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་རག་ནའི་
སེདྷ་བྷྫོ་བྷ་ཕཎྫོག་ན་ཅིདྷགཟུགཥ་གཝཡ་ནིའི་ཉེདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཟགྱིཕ་ཐང་སྤུ་ར་

ཁ་འྫོཐ།

ཥྫོགཥ་ན་མེ་གིཥ་ཟཚིག་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་དྲིབྷ་

/གཝཟ/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཀཡ་ཐང་དྷག་

བྷདྷབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟགྱིཕ་ཐབྷ་ཅིག་མེ་གིཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟབྲུ་སྣ་ཙྫོ་ཙྫོན་ཚུ་ཟཁཡཛྷ་གཉིཥ་

གཝྫོར།

ནི། (ཁ) གཝཡ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཞིང་

ཟཚིགཥ་འྫོཐ་ནའི་གཝྫོཕ་དྲི་བྷདྷབྷ་དེཥ།
ཕཝག

/གཝྫོཥ/
/ཕཝཟ/

ཀྱིཥ་ཕཡ་དྷ་ཕཎཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་འཡ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཕཎྫོག་

(བ) (ཆོཥ) ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟཕཕ་ནི།

(བ) (ཟཐཥ/བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) གདྷཐ་

དྷང་ཀཡ་གཝཡ་དེཥ།
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ཕཝཡ།

/ཕཝཟ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཝཡ་ཐང་

བྷཐྫོ་ཁཡལྷྫོཐན་ཐ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

ཟདྲ། (ཁ) ཕཝཡ་ནུག/ཡི།
གཝཡདྷ།

ཕཞི་ན།

(བ) (རྫོང) གཝཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

/གཝཟདྷ/

ཕཞི།

/ཕཞི/

ཕཎགཥ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྡེ་ཙདྷ་ཕཞི་ན། ཧང་

གྲངཥ་ཕཞི་ན། སྫོཕ་རིབྷ་ཕཞི་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གསུབྷ་ཐང་

སྫོཕ་ཁང་དྷང་རཥ་ཧང་ཕཞི་ན་ཟདི་ག་སྫོ།

ལྔ་གི་ཕཡ་དྷའི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) དུཥ་ཡུདྷ་ཆུ་ཙྫོཐ་

ཕཞི་ཐཔྱ།

ཕཞི་གི་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་བྷཇུག་ཕསྡུ་ཐགོ།
ཕཞི་ལ།

/ཕཞིཕ་ལ/

ཕཞི་ཟབུབྷ།

ཟབུབྷ་དེ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།
ཕཞི་ཕརྩེགཥ།

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་

ཕཞི་ལཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཔྱ་ཕཞི་སྦེ་ཕགོ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་མེཐན་ཨིདྷ།

རཱི་ཟབུབྷ་ཕཞི་རཥ་ང་གིཥ་ཕཞི་ཆ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

ཕཞིདྷ།

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཟཕཐ་ཡི།

(ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཕཞི་སྟྫོང་འྫོཐ།
/ཕཞི་རྫོ/

/ཕཞིདྷ/

(ཕྲཐ) (རྫོང) བྷཚུངཥ་ན་གཥར་

བྱེཐ་ཀྱི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་སཕ་ཕཞིདྷ་ ང་གིཥ་

སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་ཟཕཐ་མི་ཕཞི་ལཱི་ཤཕ་ཏངཥ་ཅིག
ཕཞི་བྷཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་སྒྲིག་ཟཕཐ་

ནའི་ལཐ་ཕཞི། (ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་དྷང་ཕཞི་ལཐ་རག་

(ཐཔེ)ཟདི་ལཱི་ཕཞི་ཐཔྱ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞི་

/ཕཞིཕ་ཎྫོང/

/ཕཞི་ཤེ/

ཕའི་སྐཕཥ་ལུའུ་རུ་རྫོགཥ་ནའི་བྷཙབྷཥ་ལཱི་ཟཏྫོཕ་

ཕའི་སྐཕཥ་ཐཔྱ་གཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕཞི་སྟྫོང༌།

(མིང) (རྫོང) ཕང་རིབྷ་ཕཞི་

ཕརྩེགཥ་སྦེ་ཕཀཕ་ནི་འྫོཐ།

རྒྱུགཥ་དྷང་སྐུགཥ་ཕཞི་ཕཅུ་ཏྫོཕ་ནུག
/ཕཞི་ཆ/

/ཕཞི་ཙེ/

སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་བྷར་ཆ་ཕཞི་

ཏབྷ་ཟཕཐ་མི་ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཆོཥ་
ཕཞི་ཆ།

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་རཥ་ཟགུར་དྷང་བྷ་ཐངུར་ཕཞི་

ལཱི་ཏི་རཱི་ཕཞི་ཕརྒྱ་གདྷང་དེཥ།
/ཕཞིཕ་ཅུ/

/ཕཞི་ཟབུབྷ/

སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱ་གཅིག་ཟཕཐ་མི་ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕརྒྱ་

རུ་ཟཕཐ་མི་ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ང་
ཕཞི་ཕཅུ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞི་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

དེ་ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

ཡ་ཐངུར་རྐྱང་ཏི་རཱི་ཕཞི་ལ་ཏྫོཕ་ནུག
/ཕཞིཕ་རྗ/

/ཕཞི་ཅ/

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་མི་ཕཞི་ཐཔྱ་གཉིཥ་

(གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སྟྫོང་

ཕྲག་ཕཞི་ཕཅུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གཥྫོར་
ཕཞི་ཕརྒྱ།

(མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་

ཚུ་ཕགོ་ཕའི་སྐཕཥ་གྱངཥ་ཁའི་ཏྫོག་རཥ་མིང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཐྫོང་རྩང་གིཥ་གཝཡདྷ་ཁྲག་
ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

/ཕཞི་ན/

ཕཞུ།

(མིང) (རྫོང) རབྷ་རྒྱ་གྲབྷ་ཁག་

/ཕཞུ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཡ་ཐང་

ཧུབྷ་གྱི་རིགཥ་ཏཕ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཁུ་ཕ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

ཕཞི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་གཞི་

ཕཞུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཁཡ་ཐཀཡ་མེ་ཕཞུ་
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ཟཕག་ལྫོག
ཕཞུ་སྐུཐ།

/ཕཞུ་ཀུཥ/

དྲག ་ལྫོཥ་གཥཡན་ཡིག་ཙང་བྫོདྷབྷ་ཐ་ཕཞུགཥ་

(མིང) (རྫོང) (གཥཡ) གློག་མེ་

གྲར་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥན་ཕཎང་ཡི།

ཤུགཥ་ཟྫོངབྷ་ཐ་ཕཞུ་སྟེ་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནའི་ལྕགཥ་ཀྱི་

ཕཞུགཥ་སྒཡ།

སྐུཐན་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞུ་སྐུཐ་ཟདི་ཟཚིགཥ་ན་ཅིདྷ་
/ཕཞུ/

སྫོཐ་ཥ་ཕཟུང་སྟེ་སྫོཐ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཕཞུགཥ་སྒཡ་དྷང་ཐུདྷ་གདྷང་ཕཞུགཥ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་

ནུག

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕཞུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཕཞུགཥ་སྒྲོབྷ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཁང་མིག་ཅིག་དྷང་ཕཞུགཥ་ནུག
ཕཞུགཥ་ཁང༌།

/ཕཞུ་ཁང/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་རྟེདྷ་

ཤིང་གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཕསྒྲིགཥན་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་

ཕཞུགཥ་སྒྲོབྷ་དྷང་ཕཞུགཥ་ཏེ་སྒོབྷ་གདྷང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ལ་རྡིག་
ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་རྐྱཕ་ཐགོ།
/ཕཞུ་གྲེ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཕཞུགཥ་གཐདྷ།

/ཕཞུ་གདེདྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཕཞུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཐང་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཕཞུགཥ་གཐདྷ་ཅིག་ཐིང་ཐགོ་ནཥ།

རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཚུར་སྦེ་ཤིང་ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཕཞུགཥན།

རཥ་རིགཥ་ཚུ་དྲང་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གསུང་

/ཕཞུན/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་ཥ་གོ་ཅིག་དྷང་འྫོཐ་ཐང་མེཐ་ཟེཡ་སཕ་

ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་ཕཞུགཥ་གྲར་དྲང་ཐགོ་ནཥ།
ཙྫོན/ ༡.

/གཞུང་ཎང/

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་སྫོཐ་ནི་ཐང་ར་ནིའི་གཐདྷ་ལཱི་སཕ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ)

ཕཞུགཥ་གྲར་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥན།

ཕཞུགཥ་སྟངཥ།
སྫོཐ་ཏངཥ།

རྡིགབྷ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕཞུགཥ་ལ་གུ་ཁེཕཥ་
ཕཞུགཥ་གྲར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཥ་ཁ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུའི་ར་ལ་གི་ཙཕ་སྦེ་བྷར་སྒྲོབྷ་ཟེཡ་

ཕཞུགཥ་ཁང་ཟདི་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།
/ཕཞུ་ལ/

/ཕཞུ་སྒྲོབྷ/

བྷཏྫོ་ཥའི་ཐགོདྷ་ན་ཐང་གྲྭ་ཙང་ཚུ་དྷང་བབྷ་ཐང་

གསུང་རྟེདྷ་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཕསྟདྷ་ནའི་
ཕཞུགཥ་ལ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ཀྱི་གུཡ་ཚུ་སྤུཕཥ་ཏེ་

རྫོག་གཥཡན་ཕཙུགཥ་ཐགོ།
ཕཞུགཥ།

/ཕཞུ་སྒ/

ནའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གཟིབྷ་ཅུང་
དྷང་ཕཞུགཥན་ཨིདྷ།

/ཕཞུ་གྲེ་ཕུཥདྷ་སུབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཐགཟ་སྟྫོདྷ་ཐང་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

ཕཞུགཥ་ཕཞུགཥན།

ཕརྩི་སྲུང་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་ཚུར་སྦེ་བྷཡ་

/ཕཞུ་ཕཞུན/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཥ་གོ་ཅིག་དྷང་སྫོཐ་སྫོཐན་ཟེཡ་ཕའི་

ཆང་གི་ཕུཐ་གཎྫོཡ་ཏེ་ཤིང་ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཧེ་བྷ་ག་

རཥ་ཚུ་ཕལབྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་བྷཚཐ་སྒོ་ཅིག (ཐཔེ)

ཏེ་ཕཞུགཥ་ཕཞུགཥན་སྫོ།
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ཕཞུགཥ་ཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

/ཕཞུ/ ༡.

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཕཞེངཥ་ན་ལཱི་ལཱ་

གོངབྷ་ཚུའི་སྫོཐ་ཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟགོ་

ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་མེདྷ།

ཐནྫོདྷ་ཕཞུགཥ་ཥ་ག་ཏེ་ཨིདྷ་དྷ།
/ཕཞུ་ཥ/ ༢.

ཕཞེངཥདྷ།

(བ) (སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ཟདི་དྷང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག་ཕཞེངཥདྷ་པདྷ་ན་ཟྫོང་།

རིཥ་ངེའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕཞུགཥ་ཥ་མེདྷ་དྷ།
/ཕཞེང/

ཕཞེཐ་ཐྫོདྷ།

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་འཡ་རྫོང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

/ཕཞེང་ཇ/

ཕཞེཐ་ཚུར།

ཐང་ཟལར་ཟཕཐ་ཡི།
ཕཞེཐ་སྫོར།

དྲང་ཐ།

ཕཞེཥ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟཐུཥ་མི་ཆ་ཁྱཕ་གཥྫོརཛྷ་
ཕཞེཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྫོདྷ་ཐྫོ།

ཟདི་གི་སྐུ་ཕཞེངཥ་ཏངཥ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ།

/ཕཞེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གྲྭ་ཙང་

(ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཁང་དྷང་དྷ་ཕཞཟ་ཕཞེཥ་ཏེ་བྫོདྷ་ཐགོ།

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཕཞེངཥ་ཕར་ཐང་ཕསྟུདྷ་

/ཕཞེ/ ༣.

ཏེ་འཡ་རྫོང་ཐགོ།

/ཕཞེང་ན/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གོ་ར་ཚུ་གྱོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཆོཥ་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་དྲྫོ་ན་འཡ་རྫོང་ཐགོ་ནའི་ཕར་

ཕཞེངཥ་ན།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕཞེཥ་

ལུགཥ་ཧིང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཇིབྷ་ཕཞྫོན་
/ཕཞེང་ར/

/ཕཞེ/ ༡.

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནའི་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་

ཐང་གཎྫོཡབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞེངཥ་ནའི་སྐཕཥ་

ཕཞེངཥ་ཕར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) རུ་ཕསྐྱེཐ་

ལཱིང་ནའི་ཕཞེཐ་སྫོར་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐང་ཚུར་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
/ཕཞེང་ཏང/

/ཕཞེ་ཥྫོཥ/

ཚུར་ཐང་ཆ་ཕཝག་ཚུར་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ)

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་འཡ་རྫོང་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་
ཕཞེངཥ་ཏངཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གུ་དྲག་ལྫོཥ་ཕཞེཐ་ཚུར་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་དྲྫོ་ནའི་ཕཞེངཥ་ཇ་
/ཕཞེང་ཎཕ/

/ཕཞེ་ཚུཥ/

གོངབྷ་ཚུ་གི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ཏངཥ་ལཱི་སཕ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་དྲྫོ་ན་འཡ་རྫོངབྷ་ཅིག་དྲང་ནའི་ཇ་ལཱི་སཕ་

ཕཞེངཥ་སྟཕཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

བ་བྷའི་ཕཞེཐ་ཐྫོདྷ་ལཡ་དུ་ཕག་ཞུ་ཐགོ།

ཅིག (ཁ) ཕཞེངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་
ཕཞེངཥ་ཇ།

/ཕཞེ་ཐྫོཥདྷ/

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་བྷདྷྫོ་ཕའི་རུ་ཕ་ཐང་ཟཆཡ་གཞི། (ཐཔེ)

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

འཡ་ཕཞེངཥ་དེཥ།

(བ) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེངཥ་ན་

ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་

ལཱི་སྫོཐ་ཐ་ཟེཡ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐ་
ཕཞེངཥ།

/ཕཞེདྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གདྷཥབྷྫོ་ལུདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

(བ) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེངཥ་ནི་

ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་གཥང་ཡུབྷ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་
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ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག
ཕཞེཥ་ལ།

/ཕཞེ་ལ/

ལཱི་ཕཞེཥ་ཕང་གཥཡན་གཅིག་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་

ཕཞེཥ་རྩབྷ།

ཕའི་སྐཕཥ་གཐྫོང་ཁཡ་པྫོཡན་ཐི་ལི་ཚུ་ཕཀར་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཕཞེཥ་རྩབྷ་གསུབྷ་ཕརྩེགཥ་སྦེ་

ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།
/ཕཞེ་སྒོ/

བྷཆོག་སྒྲིག་ཕཀར་ནུག

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་

ཕཞེཥ་ཡཥ།

སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་ནིའི་ཞཥ། (ཐཔེ)
/ཕཞེ་ཆ/

ཕསྣབྷ་ཐགོ།

ཚུ་ཕཞེཥ་སྒོ་བླུགཥ་ཞ་ནིའི་པྫོཡན་ཏ་ལི་ཚུ་ལཱི་སཕ་

ཕཞེཥདྷ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕཞེཥ་ཆ་ཆུ་ཟཁྱུ་སྦེ་ཟཕག་
ཕཞེཥ་ཐུག

/ཕཞེ་ཐུ/

ཚུགཥ།

ཕཞེཥན།

སྫོང་ཚུ་དྲྫོ་ནའི་ཕཞེཥ་ཐུག་ཕཞེཥ་ནཡ་བྫོདྷ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཕཞེཥན་སྫོ།
ཕཝྫོ།

ཚུ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕཞེཥ་ཐཡ་དྲང་།
(ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཤིག) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཕཝྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་ཕ་
ཕཝྫོ་ཕཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

བྷཇུག (ཐཔེ) བབྷ་གི་གཥྫོརཛྷ་ཕཞེཥ་ཟཕྲྫོ་ཟདི་ཁྱོཐ་

ཕཝྫོ་ཏག

ཡ་ཞ་ཐ།

/ཕཞེ་ཕང/

/ཕཝྫོ/

ཅདྷ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཨོབྷ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཙིཡ་ཏེ་

གོངབྷ་ཚུ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་ལྷག་

ཕཞེཥ་ཕང༌།

(བ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ག་ཅི་

ཕཞེཥ་ནིའི་ཐཡཛྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥན་
/ཕཞེ་ཕྲྫོ/

/ཕཞེན/

གིཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་རྫོངཥ་སྫོཐ་བྷ་སྫོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་

གོངབྷ་ཚུ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་་གཅིག་ཁཡ་ཧུཕ་ཆང་སྦེ་

ཕཞེཥ་ཟཕྲྫོ།

(བ) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེཥ་ན་ཅིདྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞེཥདྷ་དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་ནི་རཥ་ཕཀག་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

/ཕཞེ་ཐཟ/

/ཕཞེདྷ/

ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞཥ་ཞིབྷ་

ཚུ་ལཱི་དྲང་ནིའི་ཐུགན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་
ཕཞེཥ་ཐཡ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

དྷང་གཥྫོརཛྷ་ཕཞེཥན་ཐ་ཕཞེཥ་ཡཥ་ཐཀཡནྫོ་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ལྫོག

/ཕཞེ་རུ/

གོངབྷ་ཚུ་གི་ལྫོ་ཡཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཚུ་ཞ་ཐགོ།
ཕཞེཥ་ཆ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་དྲང་ནིའི་ཇ་རྩབྷ་ལཱི་ཞེ་ཥ་སཕ་ཏངཥ།

ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་གི་ཕཞེཥ་ལ་ཧིང་
ཕཞེཥ་སྒོ།

/ཕཞེ་མབྷ/

/ཕཝྫོ་ཏ/

(མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་ཕཝྫོཛྷ་ཐ་ཕ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གི་རྐངབྷ་གཉིཥ་ཕསབྷ་ནི་གི་ཏགན།
(ཐཔེ) ཧ་ཞེབྷ་གྱིཥ་ཕཝྫོ་ཏག་སྐེཐ་ནཡ་ཕཎགཥ་ཏེ་

(མིང) (རྫོང) (རྫོང) ཡུར་

ཟཕག་དེཥ།

གོངབྷ་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་ཟདེགཥ་ནིའི་ཕང་

ཕཝྫོ་ཞྫོ།

ཅུང་ཐང་པྫོཡན་ཏ་ལི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་
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/ཕཝྫོ་ཞྫོ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕ་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཨོབྷ་ཕཝྫོཛྷ་ཐ་ཕཟེཐ་ནི་གི་སྫོཐ།

ཕཝྫོཛྷ།

(ཐཔེ) ཕཝྫོ་ཞྫོ་ཟདི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་

བྷཥ།

ཕཝྫོདྷ།

/ཕཝྫོཥདྷ/

ཕ་ཕཝྫོཛྷ་ཨིདྷ་དྷ།
ཕཝྫོ་ཕཝྫོཛྷ།

གའག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གུ་ཟཛེགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

/ཕཝྫོཥདྷ་ཎ/

/ཕཝྫོ་ཕཝྫོཟྫོ/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཨོབྷ་ཕཙིཡ་ཏེ་

ཕཝྫོདྷ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ང་རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་རྟ་
ཕཝྫོདྷ་རྟ།

(བ) (ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཨོབྷ་ཕཙིཡ་ཏེ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་བྷ་

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྟ་ཐང་

གུ་ཕཝྫོདྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

/ཕཝྫོཥ/

ཕཎྫོདྷ་ཕཎྫོདྷབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཨོབྷ་ཕཝྫོ་
ཕཝྫོཛྷ་ཚུ་དུབྷ་དྷང་བླུགཥ་ཕཝག་ཐ།

(མིང) (རྫོང) ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མེདྷ་ནཡ་མི་ཕཝྫོདྷ་ནིའི་རྟ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

ཙང་ཧན་ཟདི་ལཱི་ཕཝྫོདྷ་རྟ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག
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༼ཟ༽
ཞ།

/ཞཟ/ ༡. (མིང)

(ཆོཥ) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

ཞ་རྐྱང༌།

གུ་ཉེཡ་གཉིཥ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

སྔོདྷ་རྗེཥ་འང་གསུབྷ་ག་ཅི་འང་མེཐ་ན་རྐྱང་ན་སྦེ་

ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་དྲྫོ་ཞིང་

འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) (ཐཔེ) ཞ་རྐྱང་གི་ཡི་གུ་ཟབྲིཛྷ་

སྒྲ་མེཐ། (ཁ) ཞ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་

ཟཇབྷ་ནཥ།

ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་བྷཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་

ཞ་སྐར།

རཥ་ལྕེ་རྩེ་ཁའི་འ་རྐདྷ་གུ་རུག་བྷ་རུག་ཅིག་སྦེ་

(མིང) (རྫོང) ལྕོགཥ་གྲུཕ་ཐང་

ཚུ་ངབྷ་ངབྷ་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲུཕ་ཚུགཥ་ནའི་ ཁ་རྗེ་

ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞ་ཡིག་ཟདི་ གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་སྡེ་

ཐང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་དྷབྷ་ཡ་

ན་དྲུག་ནའི་གཉིཥ་ན་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་རཱིང་ཞ་སྐར་ཅིག་འྫོཐ།
ཞ་ཁ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ /སྐུར) (རྫོང)

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ཞ་ནིའི་རིགཥ་ག་ཅི་ཡ་

/ཞཟ་ཁ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གཅིག་དྷང་གི་

ཁེ་གྱོང་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་ཞ་ཁ་གཅིག

ཨིདྷ་རཱིང་ ཁ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྨུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྐོཐ་

༢.

བྷཡ་གཎང་ནི། (ཁ) ལྫོ་ཞ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་

(མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐཀཡནྫོ་གི་རིགཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ཞ་ཁ་ཆུབྷ་ཟདི་ལྫོ་ཞིབྷ།

ཚུ་སྤང་དྷང་རྩྭ་ཞ་དེཥ།

ཞ་ཁ་ཟཐུང་ཁ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ /སྐུར) (རྫོང)

/ཞཟ་ཁ་ཐུང་ཁ/

(མིང) (རྫོང) ཞ་ནི་

ཐང་ཟཐུང་ནིའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཞ་ཁ་ཟཐུང་ཁ་ཅིག་

གཞུང་སྒེཡ་གྱི་རྒྱུ་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྫོག་སྫོཐ་

ཤེཥ་རཱིང་ཏཕཥ་མི་ཆག

ཐང་ཚུར་མིདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ཡང་ཥྫོའི་སྒེཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཞ་ཁང༌།

སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཏི་རཱི་ཞ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་

/ཞཟ་ཁཟང/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཏི་རཱི་སྫོཐ་ཏྫོག་

རཥ་ཝག་ར་ཥ་ཐང་ལྫོ་ཞ་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་གཞུང་གི་བྷ་ཐངུར་ཞ་ནི་རཥ་

བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཆ་ཙང་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་

ཟཛེབྷ་ཐགོ།

/ཞཟ/ ༤. (བ)

/ཞཟ་ཀེ/

ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་མེཐ་དེ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཡང་གི་རུ་ཟཐྫོཐ་

རྫོག་གཎངབྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་སཕ་

/ཞཟ/ ༣. (བ)

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་

གུ་ཉེཡ་གཉིཥ་ན་ལཱི་ ཕརྩེགཥ་ཟཐྫོགཥ་ཐང།

ཁཡ་ སྐྱེཥ་གདྷཥ་ཥྫོ། བྱེཐ་ན་ལྕེ་རྩེ། དྷང་གི་རྩྫོར་

/ཞཟ/ ༢. (བ)

/ཞཟ་ཅང/

ལ་ཕལར་ནའི་ཞ་ཁང༌འང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ /སྐུར) (རྫོང)

ཥ་ཞིང་དྷང་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕཎཕ་སྟེ་ཟབྲཥ་བུ་སྫོཐ་

/ཞཟ་ཁཟང/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཏི་རཱི་སྫོཐ་ཏྫོག་རཥ་ཞ་

ཟཐུང་གི་རིགཥ་སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཉི་

ནི། (ཁ) ཥ་གཞི་ཞ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་གི་

བྷའི་ལྫོ་ཅིག་ཞ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཞ་ཡི།

བྷཆོཐ་གཞིཥ་ཟདི་ང་གིཥ་ཞ་ཐྫོ།
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ཞ་ཁདྷ་བྷ་ཟཆབྷ།

/ཞཟ་ཁེ་བྷ་ཆབྷ/ ༡.

ཞ་གྲོགཥ།

(བ) (ཟཐཥ)

(རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི་ལཱི་ ཁ་

/ཞཟ་གྲོཟྫོ/ ༢.

ཚུ་ཞ་ཁདྷ་བྷ་ཟཆབྷ་ནཡ་ཟཛིང་དེཥ།

ཞ་ཕཅཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ།

ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཞ་ཁདྷ་བྷ་ཟཆབྷ་

/ཞཟ་ཁབྷ/

ཕཅཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཞ་

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཕཅཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ་པ་བྷའི་ཕསཕ་བ་ཨིདྷ།
ཞ་ཆཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་ཞ་ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་མེཐ།
/ཞཟ་ཁབྷ་ཀཟ/

(མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་གཝག་ཕཅཟ་གཝག་ཚུ་ལཱི་གོ། (ཁ) ཕཞཟ་

ཅདྷ་ཚུ་ཞཥ་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་བྷ་བྷདྷྫོའི་གདྷཥ་སྟངཥ།
ཞ་ཁབྷཥ་ཕཀག

/ཞཟ་ཅཟ་སྒྲོ་སུབྷ/

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཏངཥ་ཐང། རབྷ་ཟགྱོ་ཏངཥ།

ནཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ཞ་ཁདྷ་བྷ་
ཞ་ཁབྷཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་གཅིག་ཁཡ་

ཞ་མིའི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ)

(བ) (ཟཐཥ) པདྷ་ཚུདྷ་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ཁདྷ་

ཟཆབྷ་ནཡ་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞཟ་ཙང་

གཅིག་གི་དྷང་མི་ཐང་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ)

བྷ་ཟཆབྷ། (ཁ) ཞ་ཁདྷ་བྷ་ཟཆབྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་
༢.

/ཞཟ་གྲོཟྫོ/ ༡.

/ཞཟ་ཆེཥ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཕྱི་

དྷང་གཉིཥ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཞ་ཟཐུང་གི་རིགཥ།

(ཐཔེ) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

(རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོཛྷ་

ཆཥ་ཀྱི་ཉེདྷ་སྲུང་ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཞ་ཁབྷཥ་ཕཀག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

/ཞཟ་ཆེཥ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི་གི་

ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་ཧུབྷ་དྲག་ན་ཅིདྷ་ཞ་ཁབྷཥ་ཕཀག་ནི་

པྫོཡན་ཐང།ཏ་ལི།ལྫོ་ཡཥ།ཐུཡབྷ།ཀང་ཀྲ་ར་ཥྫོགཥ་

ཞ་ཁབྷཥ་གཎང་།

སྦེ་ཟཕག་ལྫོག

འྫོཐ།

/ཞཟ་ཁབྷ་ཎཟང/

ནའི་ཅ་ཆཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཞ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་ཙངབྷ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ་ཕཡ་ཟགྱོ་མི་

ཞ་ཟཐུང༌།

རཥ་ཏཡ་ནི། (ཁ) ཞ་ཁབྷཥ་གཎང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་
/ཞཟ་ལ/

ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཚུ་

ཞ་ལཕ།

ཕཀྲབྷ་སྟེ་སྫོཐ་ཥའི་ལ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་ ཞ་ལ་
/ཞཟ་ཁེ་ཅོཥ་ཁེ་ཅེདྷ/

/ཞཟ་ཎཕ/

(མིང) (རྫོང) ཁའི་གའཥ་ཐང་

གའྫོདྷ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་ཞ་

ཁཡ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

ཞ་བྷཁཥ་སྫོཐ་བྷཁཥ་ཅདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཞ་ནི་ཐང་ཟཐུང་

ནི་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཞ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཚུ་ག་ཏྫོཕ་ཞ་

ཟབྲཥ་སྐྱུཡན་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཞ་ཁབྷཥ་གཎང་ནི་འྫོཐ།
ཞ་ལ།

/ཞཟ་ཐུཟང/

ལཕ་ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་སྦེ་ཟདུག
ཞ་ཏངཥ།

(ཁྱཐ)

(རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ཚུ་ཟཙབྷ་ཙྫོཐ་ཕཟུང་སྟེ་སྫོཐ་ཤེ ཥ་མི།

/ཞཟ་ཏཟང/

(མིང) (རྫོང) ཞཥ་རིགཥ་ཞ་

ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ། (ཐཔེ) པབྷ་གིཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཞ་བྷཁཥ་སྫོཐ་བྷཁཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ལཱི་ལྫོ་ཞ་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐགོ།
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ཞ་ཏཕཥ།

/ཞཟ་ཏཕ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་འང་དྷ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་

ཁ་ཞཥ་རག་ཞཥ་ཚུ་ཁེཕ་ཥ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་གདྷཥ་

ཟཏཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཞ་ཡིག་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ། (ཁ)

སྐཕཥ། (ཐཔེ) ཞ་བྷ་ཤེཥདྷ་ཞ་ཏཕཥ་ཕསྒྲིག་ནི་མི་
ཟྫོང།

ཞ་ཐཐ་ཤིག ་ཤི།

/ཞཟ་དེ་ཤི་ཤི/

སྒྲོབྷ་ཞ་ན། ནྫོ་ཏི་ཞ་ན། ཁང་མིག་ཞ་ན། ཐྫོདྷ་ཙདྷ་
ཞ་ན། ཕཀཟ་ཟབུབྷ་ཞ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་དེའི་སྐོཡ་རཥ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཞ་ནའི་དྷང་ཁ་

ལཱི་ཐགོ་ཟཐྫོཐ་ཆེ་དྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི།

གཥར་འྫོཐ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ལཱི་རྫོང་སྫོཐ་ནིའི་ཟཐྫོཐ་ན་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི།

ཞ་སྫོཐ།

(ཁ) ཞ་ཐཐ་ཁོག་ཁོ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཞ་ཐཐ་ཤིག་ཤི་

ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་ཚུ་ལཱི་ ཆགཥ་

ཞ་སྫོཐ་ཁང་།

ན་ཤུགཥ་ཆེ་དྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ལྫོ་ལུ་ཤིག་ཤི།

ཞ་ཟཐྫོཐ་ཅདྷ།

/ཞཟ་རྫོཥ་ཅེདྷ/

ཞ་སྫོཐ་རཥ་ཟཛིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞ་ཐཐ་

ཟབྲུག་ལཱི་ཞ་སྫོཐ་རཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ཡིག་ཙང་ཁག་ལུ་

(མིང) (རྫོང) དྷང་ན་ཥངཥ་

ལ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།
ཞ་ཟཕྲྫོ།

ཟབྱུང་ནྫོའི་རིགཥ་གཅིག (ཁ) ཞ་ཟདྲེ་གོབྷ་ཟཔང་

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕའི་

ཟདི་གིཥ་ལྫོ་ཞ་ཟཕྲྫོ་སྦེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྫོཐ་ནུག

ཟདྲེ་ཁ་སྒྱུཡ་གཎང་ཐགོ་ནཥ།

/ཞཟ་ཁྲོ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) ཡང་རཥ་ཆུང་མི་

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་ལཱིཥ་འྫོཐ་ནའི་ལྷག་བྷ། (ཁ) ལྷག་བྷཇུག (ཐཔེ)

ཚུ་གི་བ་སྫོཐ་ལཱི་ཙིགན་ཞ་སྟེ་ བྷ་ཡངཥ་ནའི་ཁ་

ཁོ་གིཥ་ལྫོ་ཞ་ཟཕྲྫོ་སྦེ་ཕཀོ་ཕཝག་ནུག

ངདྷ་ཚིག་ངདྷ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞ་ཟདྲེ་ཁྱོཐ་

ཞ་བྷ།

ཁ་ཙུབྷ་སྫོཐ་ཐ།
/ཞཟ་ན/

/ཞཟ་ཁྲོ/ ༡.

ཕསྒང་གི་ ལྷག་ལཱིཥ། (ཁ) ལྫོ་ཞ་ཟཕྲྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

དྷང་དྷ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རིབྷ་གྲོ་ཞ་

ཞ་ན།

(མིང) (རྫོང) ཞ་

གི་རཥ་སྡེ། (ཁ) ཟབྲུག་ཞ་སྫོཐ་རཥ་ཟཛིདྷ། (ཐཔེ)

རྒྱཥ་ནའི་རྩིཥ་ལཱིགཥ་རཥ་ མི་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་

/ཞཟདྷ་སྒྲེ/ ༢.

/ཞཟ་ཅོཥ་ལུ་རྫིདྷ/

ཆཥ་ཐང་ཥྫོ་དྷབྷ་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ཀྱི་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཟཏཕ་མི་

ཟཐྫོཐ་ཅདྷ་གྱི་མི་ལཱི་ རུ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ནའི་དུཥ་མེཐ།
/ཞཟདྷ་སྒྲེ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་

གི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་ལྫོག

ཤིག ་ཤི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟཐྫོཐན་ཆེ་དྲག (ཐཔེ) ཞ་
ཞ་ཟདྲེ།

/ཞཟ་ཅོཥ་ཁཟང/

ཚུ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ཞ་སྫོཐ་ཁང་

(ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཞ་ཐཐ་ཤི ག་ཤི་ཟཕཐ་ནི་མི་

ཟྫོང།

(མིང) (རྫོང) ཞ་ཟཐུང་རྫོངཥ་

སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་སྫོཐ་ཟཕཐ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཞཟ་དེ་ཤི་ཤི/

/ཞཟ་ཅོཥ/

/ཞཟ་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཧབྷ་སྲུ་སྤྱིཡ་ཕཎང།

(ཁ) ཞ་བྷ། ཞབྷྫོ། ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

ཞ་བྷ་ཎྫོག

1190

/ཞཟ་བྷ་ཎྫོཟྫོ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་
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ཕཙུག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ)
/ཞཟ་བྷ་ཎྫོཟྫོ/ ༢.

ཤིང་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

ཞ་ཤིང་ལྡུབྷ་ཡ།

གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ་ཅིག (ཁ) བྷཐྫོ་སྡེ་ཞ་བྷ་ཎྫོག

ཞ་བྷ་ཞ།

/ཞཟ་བྷ་ཞཟ/

(མིང) (རྫོང) ཞ་

ཕཏུཕ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ཤིང་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ཥ།

(ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཆོཥ་བྷཐྫོ་སྡེ་ཞ་བྷ་ཎྫོག་ལྷག་གདྷང་

དེཥ།

/ཞཟ་ཤི་རྡུབྷ་ཡ/

(ཐཔེ) ཞ་ཤིང་གི་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེའི་ལཱ་འང་

ཟཕཐ་ཕཏུཕ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཞ་གི་ཐྫོདྷ་

ཞ་ཥཡ་ཕཀོཐ།

ཧང་ ༢ ན་ ༣ ན་ ༤ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཞ་སྟེ་

(རྫོང)

/ཞཟ་ཥ་ཀོཥ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཏྫོཕ་ཁུངཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་གོ་གདྷཥ་ཐང་

འྫོཐ་ག་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཞ་བྷ་ཞ་གཐྫོང་ལཱི་

ཥ་ཁོངཥ་དྷང་ཕཀར་ནི། (ཁ) ཞ་ཥཡ་ཕཀོཐ་

ཞ་བྷྫོ།

ཞ་ཥཡ་ཕཀོཐ་གདྷང་ནུག

ཕལ།།ཟཕཐ་བྷ་ཟཕཐ་ཤུར་ལཱི་ཕལ།།
/ཞཟ་བྷྫོ/

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

(མིང) (རྫོང) ཞ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཞ་

བྷ། ཞབྷྫོ། ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) གླུཐ་ཟདི་

ཞ་སྫོཐ།

ཞ་བྷྫོ་བྱི་རྫོ་བྷའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎངབྷ་ཨིདྷ།
ཞ་ཟྫོག

/ཞཟ་ཟྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐཡ་སྐུཐ་སྣ་ལྔ་ཐང་

(ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཡདྷབྷ་ཐ་ཞ་སྫོཐ་མིདྷ་ཟདུག

ཞ་སྫོཡ།

གོང་བྷགུ་རཥ་ཚིཛྷ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་བེཡ།

ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ཐཐ་ན་མེཐ།

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་དྷ་ཕཞཟ་ཨིདྷ།

ཟི་ཁྱིབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་

/ཟི་ཁིབྷ/ ༡,

རིགཥ་ཅིག

ཥྫོག་ལུའི་ཁ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་གི་བྷཏཟབྷ་ཞ་རི་

(ཁ) ཛིཨྵིཾ་ཐང་ཟདྲ། ཡང་བྱུང་གི་ཞངཥ། (ཐཔེ)
/ཟི་ཁིབྷ/ ༢.

/ཞཟ་ལཱིང/

ཞ་ཤིང༌།

/ཞཟ་ཤི/

(མིང) (ཆོཥ) ཕཀྱག་ཞངཥ་

ཐབྷཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཐང་ཞངཥ་ཀྱི་

ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟུཡ་ཞཐ་དེ་འྫོཐ་མི། (ཁ)

ཞ་ལཱིང༌།

(མིང) (ཆོཥ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

ཞ་སྫོཡ་གྱི་གཡུཥ། (ཐཔེ) ཞ་སྫོཡ་རྒྱརནྫོ་ཟདི་དྷང་

གྱོདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་བེཡ་གོཥ། (ཐཔེ) ཞ་ཟྫོག་ཟདི་གུ་

ཟི་རི་ཏར་ཥྫོ་ནུག

/ཞཟ་སྫོཡ/

གཥྫོདྷ་སྲེག་ཕུར་ཥའི་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ)

(ཁ) གསེཡ་སྦྲེངཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་

/ཞཟ་རི་ཟི་རི/

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཁ) ཞ་ཆཥ་ཐང་ཟདྲ།

གསེཡ་སྐུཐ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་ཟཏགཥ་ནའི་གོཥ་ཆེདྷ་

ཞ་རི་ཟི་རི།

/ཞཟ་སྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཞ་ནི་གི་སྐར་ཕ་

(མིང) (ཆོཥ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ལུ་ལ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་ཕཞུ་ཏྫོག་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཐང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ། (ཐཔེ) མི་རུ་ལཱི་ཞ་ལཱིང་རུ་འྫོཐ།

རྒྱུ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ཟི་ཁྱིབྷ་གྱི་སྐུ་གཅིག་

(མིང) (རྫོང) རྫོག་བྷ་ཞ་ཕཏུཕ་

ཟདུག

ནའི་ཤིང་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཞ་

ཟེ་ཀྲ།
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/ཟེ་ཀྲ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་མེཐ་ནཡ་
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ཞཡ་ཟེཡ་སྦེ་ཏར་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕགཥབྷ་ཟེ་ཀྲ།

ཞག་ཞྫོག

ཤིང་ཟེ་ཀྲ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཤིང་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་

ཞང་ཟིང༌།

ཟེ་ཀྲ་ཏརཛྷ་ཨིདྷ།
ཞག

/ཞཟ/ ༡.

/ཞག་ཞྫོག/

/ཞང་ཟིང/ ༡.

སྫོཐ། (ཐཔེ)

(བ) (བྷ) (ཆོཥ) བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་ཐབྷཟ་

(མིང) (ཆོཥ) གའྫོ་སྒྱུ། (ཐཔེ)

/ཞང་ཟིང/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

(མིང) (རྫོང) འུཡ་བྱེར། (ཐཔེ) ང་

ཥཡ་བུཐ་ནི། (ཁ) ཤིང་ཁ་རཥ་རྫོག་བྷ་ཞག་ནི། (ཐཔེ)

ཕཅཥ་ཡའི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་ཞང་ཟིང་ག་ནི་འང་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཞང་ཟིང་གི་སྦྱིདྷ་ན།

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་རཥ་ཀྱིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་ཞག་ནི་
/ཞཟ/ ༢.

མེཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཞཟ་ཅེཥ་ཀི་རྒེ་ཛྷ/

ཚུ་འང་ ༡. ཞང་ཟིང་དྷྫོཡ་གྱི་སྦྱིདྷ་ན། ༢. མི་

ཟཇིགཥ་སྐྱཕཥ་ཀྱི་སྦྱིདྷ་ན། ༣. ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་

(མིང) (ཆོཥ)

ཤུར་རཥ་ཡང་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཟབྱུང་ནའི་རུ་ཕ་སྐྱེཐ་

སྦྱིདྷ་ན་ཟེཡ་གསུབྷ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

དེ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐགེ་ཕ། (ཐཔེ) ཟཇིག་རྟེདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་

ཞངཥ།

ཟཕཐ་མིའི་ཐགེ་ཕ་ཟདི་ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཐགེ་ཕ་ཨིདྷ།
ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཆོཥ།

/ཞཟ་ཅེཥ་གི་ཆོཥ/

ཞངཥ་ཀྱི་ཐྫོང་ཙེ།

ཆོཥ། (ཐཔེ) ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ག་ཡ་མི་རྟག་ན་

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་

ཀྱི་ཐྫོང་ཙེ་བྷ་ཎྫོགཥ་ལྫོག་ཐངུར་ཚུ་མེཐ།
ཞངཥ་ཀྲབྷ།

(མིང)

(ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

/ཞཟང་ཀྲབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཞངཥ་ཀྱིཥ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཁ) ཞངཥ་ཀྲབྷ། ཕྱེཐ་ཀྲབྷ།

ཟཇིག་རྟེདྷ་ནའི་རྣབྷ་རྟྫོག་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་སཕ་ཚུགཥ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ཞངཥ་ཀྲབྷ་རག་

ནའི་ནུཥ་ན། (ཐཔེ) ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་བྷངོདྷ་ཤེཥ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མེཐ།

འྫོཐན་ཅིག་གིཥ་ ཞག་མེཐ་ཀྱི་ཐགེ་ཕ་མི་ཏྫོཕ།
/ཞཟ་མེ་གི་ཆོཥ/

/ཞཟང་གི་ཐྫོང་ཙེ/

ཞངཥ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཏིག་རྐྱང༌། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཞངཥ་

ཨིདྷ།

ཞག་མེཐ་ཀྱི་ཆོཥ།

(མིང) (རྫོང) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྣ་ཕདུདྷ་གྱི་

རཥ་གྲུཕ་ནའི་བུབྷ་ན་ཆ་གཅིག་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ)

/ཞཟ་ཅེཥ་རྔོཥདྷ་ཤེཥ/

/ཞཟང/

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་རྒྱུ་ཞངཥ་

ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཞག་ཕཅཥ་བྷངོདྷ་ཤེཥ།

(མིང) (ཆོཥ)

སྦྱིདྷ་ནའི་དྷང་གསེཥ་ཐང་ན། (ཁ) སྦྱིདྷ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ་

ཚུ་ཟཚག་ནི། (ཐཔེ)

ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཐགེ་ཕ།

/ཞང་ཟིང་གི་རྗིདྷ་ན/

ཞངཥ་ཐཀཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཉོདྷ་

/ཞཟང་ཀཟ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ལཱི་འྫོཐ་

ནའི་ སྟྫོཐ་བྷངཟ་རིཥ་སྐོཡ་གསུབྷ་གྱི་གཡུཥ་ཅིག

བྷྫོངཥ་ནའི་སེབྷཥ་སྤངཥ་ཏེ་སྒྲུཕ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཞངཥ་ཐཀཡ་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཟཔགཥ་ན་ཤེཥ་ཡཕ་

ཞག་མེཐ་ཀྱི་ཆོཥ་དེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་

ཟདི་ ཡཕ་བྱུང་ཐང་ནའི་དྷང་ཟཁྲུངཥ་ནུག

སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གིཥ་ བྷཚཐན་ཨིདྷ།

ཞངཥ་རྐྱདྷ།
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/ཞཟང་ཀེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཞངཥ་ཀྱིཥ་
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ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཇ་ཐང་ཆང་ཚུ་ཟདེགཥ་ཥའི་སྫོཐ།
(ཐཔེ)

ཞངཥ་སྐུཐ།

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ། (ཐཔེ) སྫོཥ་རྐོན་ཅིག་གིཥ་ཞངཥ་
ཏག་ལུ་ལ་ཉོ་ཟཕག་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

/ཞཟང་ཀུཥ/

ཞངཥ་ཏར།

རཥ་གྲུཕ་ནའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) ཞངཥ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་ཚེབྷ་
རྐྱཕ་མི་ཕཏུཕ།
ཞངཥ་སྐྱོགཥ།

/ཞཟང་ཅོཟྫོ/

ཕཎངབྷ་ཐ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཏརཛྷ། (ཐཔེ) སྫོཥ་རྐོན་ཚུ་
ཞངཥ་ཏར་གྱི་ཙང་དྷང་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

ཞངཥ་དུང༌།

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ ཆུ་ཐཕྫོག་ནི་གི་གཞཡ་རཱི་སྫོབྷ།

ལུགཥ་ནཥ།

སྐྱོགཥ་ཡ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཞངཥ་དྲེག

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

/ཞཟང་ཁཕ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་ཀྱིཥ་

ཞངཥ་བྷཐྫོག

(མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་ཐང་

ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རི།

(ཁ) རྔ་འཕ་ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རི། (ཐཔེ) ཚེ་ཕྱི་བྷ་

(མིང) (རྫོང)

ཞངཥ་བྷཐྫོག་ཐནར་རི་ལཱི་སྐྱེཥ་ཕཅུག་ཅིག

ས་ཕསྲེ་ག་ཅི་འང་མེཐ་ནའི་ཞངཥ་སྤུཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ།

ཞངཥ་རྡིག

(ཐཔེ) ཞངཥ་ཟཇོདྷ་ཐབྷཡ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་བྷཆོཐ་

ཞངཥ་ཏིང་།

/ཞཟང་ཏིའིང/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་རཥ་

ཐ་ཕཞེཥ་མབྷ་སྫོདྷ་ཟབྲཥ་ལྫོ་ཟདེགཥ་ཥའི་ཞངཥ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

ཀྱི་རྡིག་སྐེ་ཐབྷ་ཅདྷབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་
ཞངཥ་རྡིག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་མེཐ།

སྫོཐ། (ཐཔེ) ཞངཥ་ཏིང་ཟདི་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།
/ཞཟང་ཏཟ/

/ཞཟང་རྡི/

གྲུཕ་ནའི་སྫོཐ། (ཁ) ཐང་ཕུ་གཥྫོར་བྷཚཡ་ཕསྒྲིགན་

རཥ་གྲུཕ་ནའི་བྷཆོཐན་ཐང་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཥའི་
ཞངཥ་ཏག

(མིང) (ཆོཥ)

ཁབྷཥ།

གཡུཥ་ཙདྷ་ཟེཡ་མི་ཅིག་འྫོཐ།

ཆཥ།

/ཞཟང་རྫོ་པེའེ་རི/

ཥངཥ་རྒྱཥ་གཉིཥ་ན་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཞིང་

(ཐཔེ) བུབྷ་ཏང་ཆོཥ་ཟཁོཡ་རྒེཐ་ཟྫོག་དྷང་ཞངཥ་གླིང་

/ཞཟང་རྗོཥདྷ་རྨཟ/

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་ཀྱི་ཙྫོཥ་

ནཥ།

གཡུཥ་ཀྱི་མིང་། (ཁ) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་གླིང་ཕྲདྷ་ཅིག

ཞངཥ་ཟཇོདྷ་ཐབྷཡ།

/ཞཟང་རྫོ/

གཞི། (ཐཔེ) ཞངཥ་བྷཐྫོག་གི་ཙྫོཥ་གཞི་ཟདི་ལུགཥ་

ཞངཥ་ཁྲོ་ཚུ་ཧེ་བྷའི་པབྷ་གི་ཤུར་ཕཝག་ཨིདྷ།
/ཞཟང་ཀླིང/

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་ཀྱི་སྫོཐ་

ཆགཥ་འྫོཐདྷ་དེ་དྷང་གི་ཆུ་ཟཐུང་མི་ཕཏུཕ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ ཆང་ཐང་ཆུ་བླུག་ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ)
ཞངཥ་གླིང༌།

/ཞཟང་གྲེའེ/

ན། (ཐཔེ) ཞངཥ་ཀྱི་གའཟ། (ཐཔེ) ཞངཥ་དྲེག་

ཞངཥ་ཁཕ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་མིདྷ་ཟདུག
/ཞཟང་ཁྲོ/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

ཚུ་དྷང་ཆུ་བླུག་ཕཝག་ནའི་སྐཕཥ་ཆགཥ་ནའི་དྲེག་

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཕ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་
ཞངཥ་ཁྲོ།

/ཞཟང་དུའུང/

རཥ་གྲུཕ་ནའི་དུང། (ཐཔེ) ཞངཥ་དུང་ཚུ་ལུགཥ་ཡ་

(ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་དུཥ་ལཱི་ ཆུ་ཐཕྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞངཥ་

ཞངཥ་ཁཕ།

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་མེ་

/ཞཟང་ཐེ/

ཞངཥ་རྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་གླེཕཥ་
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/ཞཟང་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་ཀྱི་རྒྱུ་འྫོཐ་
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ནའི་རྫོ། (ཁ) ཞངཥ་ཀྱི་རྒྱུ། (ཐཔེ) ཞངཥ་རྫོ་ཕམགཥ་
ཏེ་ཞངཥ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།
ཞངཥ་བུབྷ།

/ཞཟང་བུབྷ/

(ཐཔེ) ཇ་སྲུབྷ་གུ་ཞངཥ་ལདྷ་རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཞངཥ་སེཡ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

ཞངཥ་ཐབྷཡ།

(ཐཔེ) ཞངཥ་སེཡ་ཚུ་གསེཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཞཐ།

(མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་

/ཞཟང་རྨཟ/

ཞངཥ་གཝྫོང༌།

/ཞཟང་གཝྫོ/

ཡ་ཤི་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཞངཥ་

ཞཐ་ཁུ།

ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ བྫོ་ལྷ་ག་ནི་འང་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་

ཞངཥ་གཝྫོང༌།ཤིང་གི་ཞངཥ་གཝྫོང་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་

ཕའི་ ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) སང་ཆང་ཟདི་ཞཐ་ཁུ་གུ་ལྷྫོཐ་ཥྫོང་

ཚུཐ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཞངཥ་གཝྫོང་དྷང་ཆུ་ཕཀང་ཕཝག

ནུག

(མིང) (རྫོང) ཞངཥ་

ཞཐ་ཟགྲོ།

དྲེག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཞངཥ་གཝྫོང་དྷང་ཆུ་ཡུདྷ་

ཕསྐྱེཐ།

ནུག

ཞཐ་ཏྫོ།

/ཟེའེ་ཏྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཞཐ་ཟགྲོ་ཐང་ཟགྲོ་

ཟབྱུའི་ཞཐ་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཞཐ་ཏྫོ་ཡ་འྫོཐདྷ་རྩིཥ་ཕཐཟ་

རཕ་སྒྲོདྷ་གྱིཥ་ཕཎཕ་ནའི་ཐགོདྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ)
/ཞཟང་ཤེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཥྫོང་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོང་ཕཎང་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོ། (ཁ) ཏི་རཱིའི་ཞཐ་ནའི་ཏྫོ།

(མིང)

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་གཉིཥ་ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ལཱི་བྷ་གཅིག་

ཞངཥ་ལདྷ།

/ཟེའེ་སྒྲོ/

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞཐ་ཟགྲོ་ལཱི་པངཥ་སེབྷཥ་བྷ་

རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཀང་ཕཝག་སྟེ་ཞངཥ་གའཟ་ཆགཥ་
/ཞཟང་རི་ཁཡ་རྨཡ/

(མིང) (རྫོང) སང་ཆང་ཐང་སིང་

ཐང་ན། གཉིཥ་ན། གསུབྷ་ན་སྦེ་ཕམག་ཟཐུང་

ཐབྱིཕཥ་གཝྫོང་ན་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་གྱིཕ་ཀྱི་

ཞངཥ་རི་བྷཁཡ་ཐབྷཡ།

/ཟེའེ་ཁུ/

ཆང་ཚུ་དྷང་ཆུ་བླུགཥ་ཏེ་ ཕསྣཐ་ཡི་ཕསྣཐ་ཡི་ཡ་

མི་ཅིག (ཁ) རྒྱུ་ཆ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕཞྫོ་

/ཞཟང་གའཟ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚེ་ཐང། རྒྱུ་

ཚེ་ཞཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཚེ་ཞཐ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཤི་

ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ སྫོཐ་ཐབྱིཕཥ་ཀྱོང་ཀྱོང་སྦེ་འྫོཐ་

ཞངཥ་གའཟ།

/ཟེའེ/

དྷྫོཡ། ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རྫོགཥ་ནི། (ཁ)

བྷཐངཥ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཞངཥ། (ཐཔེ) ཞངཥ་
སེཡ་རཥ་ཐབྷཡ་གོང་བྷཏྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཀྱག་

བྷཐངཥ་སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཞངཥ།

རཥ་གྲུཕ་ནའི་བུབྷ་ན། (ཐཔེ) ཞངཥ་བུབྷ་རཥ་
ཐངུར་བུབྷ་དྲག

/ཞཟང་སེ/

ཟུདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྫོཐ་ཚུ་གི་ཁ་

ཞཐ་ཟཐུཥ།

ཐང་གལབྷ་ དེ་རཥ་ཕྱི་རཥ་པཡ་ བྷཛེཥ་ཆ་ཐང་

/ཟེའེ་ཐུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཁ་ཐུག་

རཥ་ཕཎང་འྫོཐ་ནའི་ཞཐ་ཟགྲོའི་ཟཐུཥ། (ཁ) ༡.ཅ་

ལྡདྷབྷ་ སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཝག་ཏཕཥ་ལཱི་སཡ་ཕའི་

ཐངོཥ་སྫོཐ་དེ་ཞཐ་ནའི་ཟཐུཥ།༢.གཞུང་ཐྫོདྷ་པཡ་

ཞངཥ། (ཁ) ཇ་སྲུབྷ་ཐང་། ཇཕ་ཁྲ།ཇདྷ་དུབྷ་གྱི་ཕྱི་

ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཞཐ་ཟགྲོ་ཟགྱོ་མི་གི་ཟཐུཥ། (ཐཔེ)

རཥ་ཞངཥ་ལུཕ་ཀྱིཥ་ཕསྟུབྷཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ནའི་ལདྷ།

ཞཐ་ཟཐུཥ་ག་ཡ་རྩིཥ་རྐྱཕ་བྱིདྷ་དེཥ།
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ཞཐ་མི་ཤེཥ་ན།

/ཟེའེ་མི་ཤེ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) རྫོགཥ་

ནི་མེཐ་ནའི་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཚུ། (ཁ) ཞཐ་མི་ཤེཥ་ནའི་
གཏེཡ། (ཐཔེ)
ཞཐ་རྩིཥ།

/ཟེའེ་ཙི/

(མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཥྫོང་ཕཎང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

ཞཐདྷ།

/ཟེའེདྷ/

ཞཕ།

(མིང) (རྫོང) ཞཐ་ཟགྲོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཞཕ/ ༢.

ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཅ་ར་ག་

ཅིག་ཟདུག

/ཞཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢.

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་

གདྷ་ན་ཐང་བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེ་ཕ། (ཐཔེ)

ཞཐན།གྱི་ཞཐ་ཞཐན།ལྷབྷ་ཞཐ་ཞཐན་ཚུ། (ཐཔེ)

ཞཕ་ཞཕ།

ལྷབྷ་ཞཐ་ཞཐན་ཟདི་ཕཀོ་གཎང་ཐ།

/ཞཕ་ཞ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་

ཏུ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་སྫོབྷ་གྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱེ་ཐང་དྲྫོདྷ་གོང་། (ཐཔེ)

/ཟེདྷ་ཅ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྟངཥ་གུ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐན་ཅིག (ཁ) ཟཁོཡ་རྫོ་ཞཐ་

ཞདྷ་སྐྱ།

/ཞཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡.

སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ ཕཥབྷ་ན་ཐང་བ་སྫོཐ་

ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་གདྷཥ་

/ཟེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་

གདྷ་ན་ཐང་བྱིདྷ་རཕཥ་ཆེ་ཕ། (ཐཔེ)

ཟཁོཡ་རྫོ་ཞཐདྷ་ཥྫོཡ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཞདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁ་རཥ་གལབྷ་ཚུདྷ་

རིངབྷྫོ།. (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཟདི་གཏིང་ཞཕ་ནཥ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཞཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཟེའེ་ཟེན/

/ཞཕ/ ༡.

གྱི་གཏིང་བྷཏཟ། (ཁ) གཏིང་ཞཕ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་གཏིང་

ཞཐ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་
ཞཐ་ཞཐན།

ཥ་ཕསིར་དྲྫོཐ་

ཅིག་གིཥ་ཙཐ་དྷཐ་སྤེརཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཞཐ་ཥྫོང་བྱིདྷ་ནི་

འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང)

ཐྫོབྷ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཞདྷ་ཐྫོབྷ་ར་ལཱི་

ཏི་རཱི་ཞཐ་ཞཐ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ་ནཥ།
/ཟེའེ་ཥྫོ/

/ཟེདྷ་ཐྫོབྷ/

ཁྲག་ཟཇིཕ་ནའི་སང་བྷའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) གཞདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷ་རྫོགཥ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
ཞཐ་ཥྫོང༌།

ཞདྷ་ཐྫོབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལྡདྷ་ཥཡ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཥྫོ་ཕཎཕ་སྟེ་

ཁ་གཥར་ཕཞྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག
/ཟེའེ་ཟེའེ/

/ཟེདྷ་གོཟྫོང/

ཚུ་ སྤགཥ་སྦེ་ཧང་གོང་ཕསྒྲིར་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་རྩིཥ་ཁྲ། (ཐཔེ) རྩིཥ་ཟཛིདྷ་ན་ལཱི་ཞཐ་རྩིཥ་
ཞཐ་ཞཐ།

ཞདྷ་གོང༌།

དྷ་ཟཏདྷ་ཞཕ་ཞཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཞཕ་ཐྫོདྷ།

སྐཕཥ་ཐཀྲུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

/ཞཕ་ཐྫོཥདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་གི་

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ༡.བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ།

བྷཁོ་ཆཥ་ལུཕ་ཎག་ཎ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལྫོ་

(ཐཔེ)

ཞཕ་དྲགཥ།

ཐཀྲུག་ནི་གི་ཞདྷ་སྐྱ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཁྱིབྷ་ དྷང་ཞདྷ་

/ཞཕ་ཀྲ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་གི་

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྐྱ་གཅིག་རཥ་ཕརྒར་ཕཝག་མི་ཕཏུཕ།

ཞཕ་ཞྫོཕ།
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/ཞཕ་ཞྫོཕ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་
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ན་ཚུ་ཧུབྷ་ཏག་ཏ་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་

(ཁ) ཞབྷ་གྱི་སང་། (ཐཔེ)

ག་ཡ་ཞཕ་ཞྫོཕ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག
ཞབྷ།

/ཞབྷ/ ༡.

ཞབྷ་ན།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་གཡུཡ་ཕ་ར་

མི་ཚུ་གིཥ་ཞབྷ་བྷགུ་རཥ་པཡ་ཆུ་ཐཡ་ལུ་ལ་ཕཡ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཕྫོགཥ་གཅིག་རཥ་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་

ནུག

ཕརྒར་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་

ཞབྷ་བྷ་ཆཐ་ན།

ཟལར་ཕའི་ རྒྱུ་ཆཥ་ཚུ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རབྷ།

སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་བྷཐུདྷ་རབྷ་ཞབྷ་

ཞབྷ།ལྕགཥ་ཞབྷ། ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞབྷ་བྷགུ་

བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕཝག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

རཥ་པཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རིགན་ཕསྒྱིབྷ་ཐགོ།

ཞབྷ་མེ་ཟིབྷ་མེ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤིང་ཐང་གོ་ར་

ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་བྷང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཞབྷ་ཤིང་ཚུ་ག་

ཞབྷ་ཞབྷན།

ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་ཐ།

ཞབྷ་གླ་བྷ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཞབྷ་གུ་རཥ་པཡ་གཎང་མི་
ཞབྷ་ལྕགཥ།

/ཞབྷ་ཅཟ/

ཞབྷ་ཟིབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཞབྷ་ཕཎགཥ་

ཞབྷ་ཤིང༌།

(མིང) (ཆོཥ) ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་ར་

/ཞབྷ་ཤི/

(མིང) (རྫོང) ཞབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ན་ཞབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུགཥ།
ཞབྷ་སྲུངན།

བྷཏཟབྷ་གཉིཥ་རཥ་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཟགྱབྷ།

/ཞབྷ་སུན/

(མིང) (རྫོང) ཞབྷ་ཕཐག་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཞབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་པཡ་ཞབྷ་

(ཐཔེ) ཞབྷ་རྟེདྷ་སྒྲིང་ན་ཅིདྷ་ཞབྷ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང།
/ཞབྷ་རྣ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་

ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཞབྷ་ཤིང་མེཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཞབྷ་གྱི་

ཞབྷ་སྣ།

/ཞབྷ་ཟིབྷ/

ཞབྷ་ཟིབྷ་ཅིག་གིཥ་སང་མི་ཚུགཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་བྷཡ་ཞབྷ་ལྕགཥ་ཕསྣཡ་ཐགོ་ནཥ།
/ཞབྷ་ཏེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རཱིར་རཱིརཛྷ་

མེདྷ་ན་དུབྷ་གྲ་རུ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡན་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་ཤིང་ཆ་ཚུ་ཕསྣཡ་ནི་འྫོཐ་
ཞབྷ་རྟེདྷ།

/ཞབྷ་ཞན/

ཞབྷན་ར་ཥྫོགཥ་ཚུ། (ཐཔེ) ཤིང་ཞབྷ་ཞབྷན་ཚུ་

ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཟཐུཥ། (ཐཔེ)
ཕཏུཕ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཞབྷ་ཟིབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་ཞབྷ་ཞབྷན། གོ་ར་ཞབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཞབྷ་རག་ལུདྷ་

/ཞབྷ་ཀླ/

/ཞ་མེ་ཟི་མེ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆཡན་ཟདི་ཞབྷ་མེ་ཟིབྷ་མེ་ཅིག་ཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རཱིར་ནི། (ཁ) གོ་ར་ཞབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཞབྷ་གླ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཡ་བྷ་

/ཞབྷ་བྷ་ཆེ་ན/

ཆཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ན་ཟེཡ་འང་

(ཁ) དེ་འང་ཕ་ཞབྷ།ཙཡ་ཞབྷ།སྤྲིངཥ་ཞབྷ།རྐང་

ཡ་ཞབྷ་ཥྫོ་ནུག

(མིང) (རྫོང) ཞབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ལཱིང་ཕསྟདྷ་ཞབྷ་ན། ་མེཐ་ཞབྷ་ན་ཥྫོགཥ། (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷགུ་རཥ་པཡ་ མི་ཐང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་

/ཞབྷ/ ༢.

/ཞབྷ་ན/

སྲུངན་ཕཙུགཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(མིང) (ཆོཥ) ཞབྷ་གྱི་ཉེ་ཟཐཕཥ།

ཞཛྷ་ཕཅུཐ་མེཐ།
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/ཞཛྷ་ཅུཥ་མི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

1197
ཁཡ་ཙ་གྱང་རངབྷ་ཐ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོགན་ཐ་

ཞཥ་བྷངཡ།

ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ང་ཡང་ ཞཛྷ་ཕཅུཐ་མེཐ་རཛྷ་

ཞཥ་ཕསྔོ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོཛྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
གཉིཐ་མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་ཅི།
ཞཡ་ཞཡ་ཟིཡ་ཟིཡ།

/ཞ་ཞ་ཟི་ཟི།/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་

ཞཥ་ཕསྔོ་བྱིདྷ་དེཥ།
ཞཥ་ཕཅུཐ།

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ།

(མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་

ཞཥ་ཏྫོ།

ཞཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ར་ལཱི་ཅིག་ཞཥ་ཐཀཡ་ཞཥ་
ཀྱིཥ་བྷཆོཐ་ཐགོན་འྫོཐ།
ཞཥ་ཐཀཡ་གསུབྷ།

/ཟེའེ་ཀཡ་སུབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ལ་

ཞཥ་དུག

ཞཥ་དྷྫོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཞ་ནིའི་ཕཞེཥ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་རྒྱུ་

ལཱི་ཞཥ་དྷྫོཡ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནཥ།
ཞཥ་སྣ།

ཕ་ཚུ་དྷང་ཞཥ་གོཥ་གཞུང་རཥ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

/ཟེའེ་རྣ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷབྷ་ན་བྷ་

ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ) རྫོ་གཥཡ་གྱི་སྐཕཥ་ མི་ཚུ་གིཥ་ཞཥ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་རཥ་

སྣ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཚུཐ་ནའི་གྲིཕ། (ཁ) མི་གམང་ཕ་ཟེཡ་འང་

ཞཥ་ཕུཐ།

སཕ་ནི་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཞཥ་གྲིཕ་ཚུཐ་དེ་ཆི་ནུག
/ཟེའེ་ངེདྷ/

/ཟེའེ་དྷྫོ/

དྷྫོཡ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལྫོ་གོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ལྟེ་

ཞཥ་ངདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་རཥ་

/ཟེའེ་དུའུ/

སྒོ་ག་ཚུཐ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཞཥ་དུག་ཚུཐ་ཟྫོང།

སྒོ་ཐང་གྱོདྷ་ནི་གི་གོ་ར་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་

/ཟེའེ་གྲིཕ/

(མིང) (རྫོང) ཞ་ཁང་ཚུ་དྷང་འྫོཐ་

ཕརྟེདྷ་ཚུཐ་ནའི་དུག (ཁ) གཥྫོར་དུག (ཐཔེ) ཕཞེཥ་

ཞཥ་ཐཀཡ་གསུབྷ་གྱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར།

ཞཥ་གྲིཕ།

/ཟེའེ་ཏྫོ/

སྒོ་ཚུ་ ཞཥ་ཏྫོ་དྷང་ལཱི་ཕལ་སྟེ་བྷངགཥ་ཐ།

ཞཥ། (ཁ) ཝྫོ་ཐང།ཨོབྷ།བྷཡ་གསུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ལཱི་
/ཟེའེ་གོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ར་

ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་སྣ་ཁག་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་

ཐང་ཁྲག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རིགཥ་ས་ཕསྲེ་མེཐ་ནའི་

ཞཥ་གོཥ།

/ཟེའེ་ཅུཥ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཅུཐ། (ཐཔེ) ཞཥ་ཕཅུཐ་ལྡདྷ་ནའི་

(ཐཔེ) ཞཥ་ཚུ་ཙཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཞ་ཐགོ།
/ཟེའེ་ཀཡ་ཟེ/

(མིང) (རྫོང) གཐྫོདྷ་ཐང་།

ཐུག་རཥ་ལྫོ་བྱིདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཤིདྷ་ནྫོ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཞ་ནིའི་རིགཥ།

ཞཥ་ཐཀཡ་ཞཥ།

/ཟེའེ་རྔོ/

ཕགེགཥ། ཟབྱུང་ནྫོ།གཤིདྷ་ནྫོ་ཚུ་ལཱི་ཆོཥ་ཀྱི་ཁ་

ཟདི་དྷང་མི་ཞཡ་ཞཡ་ཟིཡ་ཟིཡ་ཅིག་རཥ་མིདྷ་ཟདུག
/ཟེའེ/

(མིང) (ཆོཥ) བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་ཎྫོང་

ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཁ་ལུ་ལ་མེདྷ་ནཡ་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་
ཞཥ།

/ཟེའེ་རྔཟ/

/ཟེའེ་ཕུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་

རིགཥ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཡང་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་བྷ་ལྷ་

(མིང) (རྫོང) ཆང་ཐང་ཎབྷ་ཁུ་

ཐང་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཕུར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྫོ་རཥ། (ཐཔེ) ཞཥ་ངདྷ་རག་ལུདྷ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་ཞཥ་ཕུཐ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ཙྫོགཥ་

ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕཥག་ཟྫོང།
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ཞཥ་ཟབྲེར།

/ཟེའེ་སྒྲེའེ/

(མིང) (ཆོཥ) བབྷ་ཐང་།

ཟི་ཡ་དྷག་ནྫོ།

བྷཆོཐ་གདྷཥན། ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ར་
/ཟེའེ་མེ་རྙི་མེ/

ཕཞུ་མི་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ནའི་སདྷ། (ཐཔེ)
ཟི་ཡ་སེཡ་ནྫོ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཐཀཟ་ངར་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཡ་

ཟི་ལིང༌།

(ཁ) ཞ་ནིའི་ཞཥ་མེཐ་ར་ཕའི་གཉིཐ་མེཐ་ཟེཡ་སྡུག་

ལྫོཥ་ཡ་ཞཥ་མེཐ་གཉིཐམེཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོངཥ་
/ཟེའེ་མང་སེཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་

/ཟེའེ་ཡི/

ཞཥ་ལྷག

/ཟེའེ་ལྷཟ/

ཟིང་ཆ།

/ཟིང་ཆ/

ཟིང་རྫོང༌།

(མིང) (རྫོང) ཞཥ་ཏྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཟགྲིགཥ་ནཡ་

(མིང) (ཆོཥ) ཟིང་ཟཁྲུག་ཐང་ཟདྲ།

ལྷག་གིཥ་གདྷྫོཐ།

/ཟི་ཁིབྷ/ ༡.

ཟིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་བྷ་

/ཟིདྷ/

ཟིདྷ་ཟགོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟིང་ཟཁྲུག་ཐང་

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ལཱ་རྫོགཥ་ནི། (ཐཔེ)
/ཟིདྷ་རྒོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕཅཟ་ཡིག་

ཐང་གྲོཥ་ཆོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཟིདྷ་བྲིཥ། (ཐཔེ)
ཟབྲུག་གི་རྩ་ལབྷཥ་ཟིདྷ་ཟགོཐ་ཙྫོགཥ་ཆུང་གི་

(མིང) (ཆོཥ) ཛི་ཨྵིཾ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཐུཥ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) སདྷ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག (ཁ)

ཟིདྷ་ཏྫོ།

ཟི་ཡ་ཐཀཡ་ནྫོ་ཐང་གདྷགནྫོ། (ཐཔེ)
/ཟི་ཡ་ཀཡ་ནྫོ/

/ཟིང་རྫོཟྫོང/

ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཙཡ་ཕའི་ལྷག་ལཱིཥ། (ཐཔེ) ཞཥ་ལྷག་གིཥ་པདྷ། མི་

ཟི་ཡ་ཐཀཡ་ནྫོ།

/ཟིང་ཋུ/

ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང།

(ཐཔེ) ཞཥ་ཡིག་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ཇ་ཅིག་ཟཐུང་གེ།

/ཟི་ཡ/

ཟིང་ཟཁྲུག

(མིང) (ཆོཥ) ཥ་གདྷཥ་ཟི་

(ཐཔེ)

ཞཥ་ཡིག

ཟི་ཡ།

/ཟི་ལིང་ཎ/

ཐྫོདྷ་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟིང་ཟཁྲུག་རང་

བྷཙདྷ་དེ་སྦེ་གཥྫོར་ནུག (ཐཔེ) ཞཥ་གམང་སཥ་ར་

(ཐཔེ)

ཟི་ལིང་རྟ།

ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ཐབྷག་ཟཁྲུགཥ་ཐང་

ནྫོ་ཞཥ་གམང་ཟེཡ་ཞུ་ནི་དེ་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་

ཟི་ཁྱིབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཐང་ཉེ་ཕའི་རྒྱ་

/ཟི་ལིང/

ལིང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་རྟའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་བྷཙདྷ། (ཁ) འཕ་ཀྱི་བྷཙདྷ་རྒྱར་

ཕག་ཟཙར་རྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཙཐ་དྷཐ་ལཱི་

དྷག་གི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕསྔར་མྱྫོང་ཚུར། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ མི་བྷང་

ཞཥ་གམང་སཥ།

/ཟི་ཡ་སེཡ་ནྫོ/

པདྷ་ནའི་སདྷ། (ཐཔེ)

སྣང་།

ཏེ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) བྷཆིདྷ་དྷཐ་

ཐང་།གྲང་དྷཐ།པྫོ་ཕའི་དྲྫོཐ་བྷཥ་ནི།ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་

ཥྫོགཥ་ན་དྲང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
ཞཥ་མེཐ་གཉིཐ་མེཐ།

/ཟི་ཡ་དྷག་ནྫོ/

/ཟིདྷ་ཏྫོ/

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་སེབྷཥ་

ཁཡ་དྲདྷ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྲིཥ་ཏེ་ཕཝག་འྫོཐ་

(མིང) (ཆོཥ) གློ་དྷཐ་

ནའི་ཡི་གུ། (ཁ) ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་སྟེ་ཡང་གི་དྲདྷ་གཥྫོ་

ཐང་ཙཐ་དྷཐ་དྲག་ནི། ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཞུ་ནི།ཞ་ཁབྷཥ་

སྦེ་ཕཝག་ནའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟིདྷ་ཏྫོ་

གཎང་ནི་གི་སདྷ། (ཐཔེ)

ཕཀོཐ་ཕཝག་ཐགོན་གར་ཆེ།
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ཟིདྷ་དེཕ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟིདྷ་ཏྫོ་ཕཀོཐ་

/ཟིདྷ་དེཕ/

(ཐཔེ) ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གི་ཐཕང་ཏང་གིཥ་ རཥ་

ཥའི་ཀི་ཎཕ། (ཐཔེ) ཧན་ཟདི་གིཥ་ཟིདྷ་དེཕ་དྷང་ཐྫོདྷ་

གའྫོགན་ག་ཡ་ཟིར་གྱིཥ་གདྷྫོདྷ་༔ཕཝགན་བྷཥ།

ཐག་ཙངབྷ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག
ཟིདྷ་བྲིཥ།

ཟིར་ཐངཡ།

(མིང) (རྫོང) ཟིདྷ་ཏྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཟིདྷ་གྲི/

(ཁ) མེ་ཎྫོག་གི་ཟིར་ཐངཡ་ཟེཡ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་གི་

(ཐཔེ) བྫོ་སཕ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་

ཕཝག

ཟིདྷ་ལྫོག

/ཟིདྷ་ལྫོ/

གི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ)
ཟིབྷ་ཆཡ།
(ཐཔེ)

ཟིབྷ་ཟིབྷ།

/ཟིབྷ་ཟི/

ཅིག (ཐཔེ)
ཟིཡ་ཟིཡ།

ཟིར་ཐངཡ་སྦྲང་རྩི་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ནི་

/ཟིབྷ་ཆཡ/

/ཟི་ཟི/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) གྲུ་ཆཡ་ཐང་ཟདྲ།
(ཐབྱེ) (རྫོང) ཆཡན་རྐྱཕ་ཏངཥ་
(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐང་

/ཟིར་ན/

(མིང) (ཆོཥ) ཟིར་གྱིཥ་

(མིང) (ཆོཥ) ཆཡན་ཐང་ཆུ་ རྩྭ་

/ཟིའིན/

(མིང) (རྫོང) ཟིར་ན་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་རྩྭ་གུ་ཟིརན་ཆགཥ་ཆི་

ནུག

ཟུག་རྐྱཕ།

/ཟུའུ་ཅཕ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་

གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་དྷ་ནི། (ཁ) ཟུག་

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ང་ཥྫོ་ཟུག་རྐྱཕ་སྟེ་དྲེག་ཡ་
བྷ་ཚུགཥ།

རངཥ་སྫོཐ་ནུག

ཟུག་སདྷ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) གཟུགཥ་གཡུག་རྐྱཕ་ནི་

/ཟུའུ་རྨེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) དྷ་ཟུག་པཕ་ནིའི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སདྷ། (ཐཔེ) དྷ་ཟུག་

ཅིག (ཐཔེ) རྩ་ཕཡ་སྫོཐན་དྲགན་ཐ་རྐངབྷ་ཟིཡ་ཟིཡ་

རྐྱཕ་ཐ་ཟུག་སདྷ་བྱིདྷ་ནི་ཟདུག

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཟུང༌།

(མིང) (ཆོཥ) གཟི་ཕརྗིཐ་ཐང་ནུཥ་ན།

/ཟུཟང/

(མིང) (རྫོང) ཕུཐ་རྫོག་གཉིཥ་ཐང་།

འང་དྷ་ཆ་གཅིག་ལཱི་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་

(ཐཔེ)

/ཟིའི་གི་རྣྫོཥདྷ་ན/

/ཟིའི་རྣྫོཥདྷ/

ཟིརན།

ཕའི་སྐཐ། (ཐཔེ) གསེཡ་སངབྷ་ཚུ་ཟིཡ་ཟིཡ་སྦེ་ཟིང་

ཟིར་གྱིཥ་གདྷྫོདྷ་ན།

(མིང) (ཆོཥ) ཟིར་ཐངཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་ཆགཥ་ནའི་ཐིག་ན། (ཐཔེ)

(ཐབྱེ) (རྫོང) སངབྷ་གི་གལྫོགན་སྤཡ་

/ཟིའི/

ཟིར་གདྷྫོདྷ།
ཟིར་ན།

ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཟིར།

/ཟིའི་རྔཟ/

གདྷྫོདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྤུ། (ཁ) ཁའི་རྒྱ་ཕྫོ་ཟིཡ་ཟི། (ཐཔེ) བྱི་ལི་སྤུ་ཟིཡ་ཟིཡ་

/ཟི་ཟི/ ༣.

ཟིར་བྷངཡ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

མིའི་གཟུགཥ་ཁཡ་ ཁྲོ་རྫོ་རྫོ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

/ཟི་ཟི/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷྫོ།

/ཟིའི་རྔཟ/

ཤིང་ལུཕ་ཟུང་གཅིག་ཟཕག་ལྫོག

(བ)

ཟུང་ཟཇུག

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གཝདྷ་པཡ་རྫོགཥབྷ་ཚུ་

/ཟུཟང་རྗུ/

(མིང) (ཆོཥ) གཉིཥ་གཅིག་

ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གཞི་ཕདེདྷ་

ཐནཟ་ཞུབྷ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) ཟིར་གདྷྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།
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གཉིཥ་ཟུང་ཟཇུག།རབྷ་ཙྫོགཥ་གཉིཥ་ཟུང་

སྒོང་རྫོག་ལཱི་ཟུཡ་མེཐ།

ཟཇུག།ཟབྲཥ་བུ་སྐུ་གཉིཥ་ཟུང་ཟཇུག། ཟེཡ་ཐྫོ་

ཟུཡ་ཁ།

ཕཟུབྷ་ཐབྱེཡ་མེཐ་གཅིག་ཟདྲེཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
ཟུང་ལྡདྷ་ཤེཥ་འྫོདྷ།

/ཟུའུང་རྡེདྷ་ཤེ་འྫོཥདྷ/

ཟུང་ཟབྲེར།

/ཟུཟང་ཌེ/

ཁ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁ་ཐང་རགན་ཟཏཕ་ཐ་ ཀི་

(མིང) (ཆོཥ)

ལི་ཟུཡ་ཁ་ཕཎྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
ཟུཡ་ཁྱིབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གཉིཥ་གཅིག་

ཟུཡ་གྲོགཥ།

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཟུང་ཟབྲེར་གྱི་ཏྫོག་
(བ) (སྐུར) (ཆོཥ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་

/ཟུའུང་ཁྲཟ/

ཚིག་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཨིདྷ།
ཟུཡ་སྒྱེཥ།

/ཟུཥདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་

བབྷ་ལཱི་ཟུཡ་སྒྱེཥ་རྡིག་རྡིགབྷ་ཅིག་དྲང་།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཐཟ་ཟུདྷ་

ཟུཡ་སྒྲོ།

ཟུཡ་ལྕབྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཁ་ཕརྒྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རྫོག་ཁ་ཕཙུབྷ་
ཟུབྷདྷ།

/ཟུབྷདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཟུའུ/

/ཟུའུ་ཅབྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་

ཚུ་གི་ཟུཡ་གྲོགཥ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་ཟུཡ་ལྕབྷ་
ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

ཟུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཟུཡ་ཆ།

ཟུབྷ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)
ཟུཡ།

(མིང) (རྫོང) བའི་གཝྫོགཥ་

(ཐཔེ) བྷཐའི་སྒྲོ་ཟདི་ཟུཡ་སྒྲོ་ཡ་ལུགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) མེ་ཎྫོག་ར་

ནི། (ཁ) ཟུབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

/ཟུའུ་སྒྲོ/

གཉིཥ་ཀྱི་སྒྲོ་། (ཁ) དེ་ལཱི་ཐཔྱི་སྒྲོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

དྷཐ་ཟུདྷ་ཏེ་རྫོ་ཐག་ན་ཅིག་འཡ་ཥྫོང་ནུག
/ཟུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཐནྫོདྷ་ཁག་

གངབྷ་སྦེ་དྲང་ནིའི་ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ)

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཐཟ་ཟུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཅི། (ཐཔེ) ཁོ་
ཟུབྷ།

/ཟུའུ་རྒེཥ/

ཐང་།ཙྫོགཥ་ཟགོན། བ་སྫོཕ། ཚུ་ལཱི་ཕཞེཥ་ཆ་

སྟྫོཕཥ་གཟུང་ནིའི་ཁྲག (ཐཔེ)
ཟུདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་གཉེདྷ་

ཐགཟ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཟུཡ་གྲོགཥ་ཟཙྫོར་ནི་ཟདི་ཐབྷ་

ཐབྱེ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)
ཟུངཥ་ཁྲག

/ཟུའུ་གྲོཟྫོ/

གྲོགཥ་ངོ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་ཟུཡ་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཧ་ཡྫོགཥ་

རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ངོཥ་ཟུངཥ་ཤིག (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་

ཟུཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་སྫོཐ་ཕཅུག

ཟུང་ཟབྲེར། ཕཀཟ་རྙིང་ཟུང་ཟབྲེར་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/ཟུའུང/

/ཟུའུ་ཆིབྷ/

ཁ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) མི་བྷ་ལྫོང་ན་ཅིདྷ་

ཁཡ་ཟབྱེར་ཏེ་སཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཆོཥ་སྲིཐ་

ཟུངཥ།

(མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་བྷཡ། (ཁ)

རབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཁ།ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཁ། ཙྫོགཥ་ནའི་ཟུཡ་

བུ་ཐང་བུབྷྫོ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་
ནའི་རིང་ལཱིགཥ། (ཐཔེ)

/ཟུའུ་ཁ/

/ཟུའུ་ཆ/

(མིང) (རྫོང) ཟུཡ་མབྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཟུཡ་ཆ་ཅིག་ཡ་བྷ་ཤེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཟུཡ་ཆ་ཟདྲྫོངཥབྷ།

བྷཏཟབྷ། (ཁ) བག་གི་ཟུཡ།རྩིག་ནའི་ཟུཡ་ཚུ། (ཐཔེ)

/ཟུའུ་ཆ་སྒྲོངབྷ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ག་ཅི་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཆ་ལཥ་ཙངབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནི་
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ཅིག (ཁ) བྷཐིར་ཕྱིདྷབྷ་སྦེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཁག་ཁ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐཔེ་ཆ་ཟུཡ་ཆ་ཟདྲྫོངཥབྷ་སྦེ་ལྷཕ་ནུག
ཟུཡ་ཆག་གི་སྐཐ།

/ཟུའུ་ཆཟ་གི་ཀེ/

ཟུཡ་བྷཥ་ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཐཔེ)
ཟུཡ་ཆོཥ།

ཟུཡ་ཏྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) སྒྲ་

ཕསྐྱར་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོ་ཡིག (ཁ) ཟུཡ་སྦྲགཥ་ཟེཡ་

འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟཐུཥ་མི་ཙང་བྷ་ཙང་ཟུཡ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟཙྫོར་ཏེ་ལྷཕ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཏྫོ་དྷང་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ཤེཥ་ཚུགཥ།

ཟུཡ་ཆོཥ་ལྷཕ་མི་ང་ཕཅཥ་ཐག་ན་ཅིག་འྫོཐ།
ཟུཡ་བྷཆདྷ།

/ཟུའུ་ཆེདྷ/

ཟུཡ་དེཕ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆའི་

ཟུཡ་དྷ།

/ཟུའུ་ཉེདྷ/

གཥར་ཟུཡ་དེཕ་ཡིག་ཆ་དྷང་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟུཡ་ཁ་རཥ་

/ཟུའུ་བྷ/

ཟུཡ་རྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྐཐ་

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཟུཡ་རྫོ་སྦེ་ཕཝག
ཟུཡ་སྤྫོཥ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་སྐཐ་ཡིག་ཟུཡ་བྷཥ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

/ཟུའུ་ཎྫོཥདྷ/

ཕཎྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)
ཟུཡ་ཐིག

/ཟུའུ་ཐི/

(མིང) (ཆོཥ) ཟུཡ་ཁཡ་

རཥ་སྫོཡ་ལུ་ལ་

ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟུཡ་སྤྫོཥ་ཆགན་ལྔ་ཉོ་
ཟཕག་ཟྫོང་ཡི།
ཟུཡ་པྫོགཥ།

/ཟུའུ་པྫོཟྫོ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) རྫོ་གྲངཥ་

ཙང་སྟེ་གའྫོག་དྷང་རཥ་ཐགོངཥབྷ་ཞུ་ཕའི་ཚེ་རཥ་

ཟུཡ་ཁ་རཥ་རྐྱཕ་ནའི་ཐིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཐིག་
/ཟུའུ་ཐེཕ/

(མིང) (རྫོང)

སྤྫོཥ་ལུགཥ་ལྫོཥ་ གོང་བྷཏྫོ་དྲག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཟབྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཟུཡ་ཟཐེཕ།

/ཟུའུ་ནྫོཥ/

བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་

(མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་ནི་ཐང།

ཕྲང་སྟེ་རྐྱཕ།

(མིང) (རྫོང) རྩིགན་རྐྱཕ་ནའི་

སྒྲིང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) རྫོ་ངོ་ལུགཥ་

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་བྷཥ་ནི། (ཁ) ཟུཡ་བྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཟུཡ་ཕཎྫོདྷ།

/ཟུའུ་རྫོ/

སྐཕཥ་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་ཐང་། གཞི་ཟགྱབྷ་

ཡིག་ཐང་རབྷ་སྫོར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྔཡ་ག་ཨིདྷབྷ་

ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཡིག་ཆ་ཐང་

(ཁ) ཟུཡ་ལྫོག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་

གཥང་སྟེ་དྷ་ནི་ཅིག (ཁ) ལྐོག་དྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
ཟུཡ་བྷཥ།

/ཟུའུ་དེཕ/

སྦྲགཥ་ཏེ་སྐྱེར་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་རྒྱཕ་སྣྫོདྷ་གྱི་ཡིག་ཆ།

གཞུང་གི་ཟུཡ་ཁ་རྟགཥ་ཕཀར་ཏེ་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་
ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) ཡིག་ཟགྲུར་གཎྫོང་

ལུདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ ཡི་གུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་

(མིང) (རྫོང) རྫོགཥ་སུ་སྦེ་

/ཟུའུ་ཆོཥ/

/ཟུའུ་ཏྫོ/

ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཏྫོཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐངུར་པྫོགཥ།
(ཐཔེ) རྫོ་དྷ་རྒཥན་ཐ་ ཐགོངཥ་ཞུའི་ཟུཡ་པྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་

ཟདི་གིཥ་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནཥ།

ཧེ་བྷ་རཥ་འྫོཐ་ནའི་གུ་ ཁ་སྐོང་སྦེ་ཕཀར་ནི་ཅིག

/ཟུའུ་པྫོཟྫོ/ ༢.

(ཐཔེ) ཟུཡ་ཟཐེཕ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་བྷཥ་ཟཚེཡ་

(མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱ་ཟགདྷ་ངོ་བྷ་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཟུཡ་ལཱ་གཝདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཟཐུཥ།
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(ཐཔེ) ཟུཡ་པྫོགཥ་ཟདི་ཞ་དྲགན་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཟུཡ་མིག

/ཟུའུ་མི/

ཟུཡ་ཕཞུགཥ།

(མིང) (རྫོང) པྫོ་བྷྫོ་གཅིག་གིཥ་

ཐང། འང་ཅིདྷ་ གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་བུབྷྫོ་ལཱི་ཟུཡ་མིག་ཅིག་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།
/ཟུའུ་མི་ཤི་ཤི/

ཟུཡ་ཁ་ཏྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཟུཡ་ཁཡ་སྫོཐ་མི་

(ཁྱཐ) (རྫོང) པྫོ་

ཚུ་ལཱི་ཟུཡ་ཕཞུགཥན་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲག་

བྷྫོའི་མིག་ཎྫོ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་

ལྫོཥ་གཅིག་ ཟུཡ་ཕཞུགཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་ཨིདྷ་བྷཥ།

མིག་ཎྫོ་ཟདི་ཡ་ཟུཡ་མིག་ཤིག་ཤི་སྦེ་ལུགཥ་ནཥ།
ཟུཡ་མབྷ།

/ཟུའུ་མབྷ/

ཟུཡ་ཡིག

(མིང) (རྫོང) ཆུང་ཀུ་

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་པྫོ་

གིཥ་སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་ཐཔེ་ཆ་དྷང་ཟུཡ་ཡིག་ལུ་ལ་ཡ་

གཉིཥ་ཀྱི་ཟུཡ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ཕཎགཥ་གདྷང་ནུག

གོ་གི་ཟུཡ་ཚིགཥ། ཟུཡ་ཚིགཥ་དྷང་ལཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཟུཡ་རབྷ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གོ་གི་ཟུཡ་ཚིགཥ་ཕྲང་སྟེ་བྷ་ཕཙེབྷཥ་

ཟུཡ་ལཱ།

(མིང) (རྫོང)

/ཟུའུ་ལཱ/

(མིང) (རྫོང)

དུཥ་རྒྱུདྷ་གྱི་ཟགདྷ་

ཁུཡ་མེདྷ་ནའི་ཟུཡ་ཁའི་སྒེཡ་ལཱ། (ཐཔེ) གཞུང་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོ་གི་ཟུཡ་ཚིགཥ་དྷང་ལཕ་
/ཟུའུ་ཚི་དྷང་ལ ཕ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གཞུང་རབྷ་མིདྷ་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་ལྷྫོཐ།

གོ་གི་ཟུཡ་ཚིགཥ་ཐང་དྷང་ལཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་
ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

/ཟུའུ་རབྷ/

ནའི་ཕྲང་རབྷ། (ཐཔེ) ཟུབྷ་རབྷ་རཥ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་

ནཥ།

/ཟུའུ་ཚི་དྷང་ལ ཕ/ ༡.

(ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

(མིང)

གུ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷཆདྷ་ཡིག (ཐཔེ) བབྷ་

སྐྱེཥ་ཚུ་གི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་གི་བྷདུདྷ་ཚིགཥ་ཕྱི་དྷང་

ཟུཡ་ཚིགཥ་དྷང་ལཕ།

(ཆོཥ) ཡི་གུ་གམྫོ་

འང་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་ཕསྐྱར་ནུག
/ཟུའུ་ཡི/ ༢.

/ཟུའུ་ཚིའི/

(མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཟུཡ་ཡིག་ཅིག་

བྫོ་ཟུཡ་མབྷ་ཅིག་སཕ་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ས་གོ་
ཟུཡ་ཚིགཥ།

/ཟུའུ་ཡི/ ༡.

ཕྫོའི་དྷང་མེདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་བྲིཥ་ཏེ་ཕསྐྱར་ནི་

ཅིག།བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་ཅིག། (ཐཔེ) མི་བྷཁཥན་ཚུ་ལཱི་
ཚུགཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོ་

གདྷཥ་ཅིག་གི་དྷང་རཥ་ཐགོངཥབྷ་ཞུ་འྫོཐ་མི་ལཱི་

གཅིག་ལཱི་སེབྷཥ་ཆགཥ་ནའི་ལ་ཏངཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ན་
ཟུཡ་མིག ་ཤིག་ཤི།

/ཟུའུ་ཕཞུ/

གའྫོགན་ཚུ་ཟུཡ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཆོག་ནཥ།
ཟུཡ་གསུབྷ།

(མིང) (རྫོང) གོ་གི་བྷདུདྷ་

/ཟུའུ་སུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་གྲུ་

གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟུཡ་གསུབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་

ཚིགཥ་ཕྱི་དྷང་གཉིཥ་ལཱི་དྷང་ལཕ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནཡ་

མི་ཕཏུཕ།

ཟུཡ་གཉིཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་

ཟེ།

ཅིག (ཐཔེ) གོ་གི་ཟུཡ་ཚིགཥ་དྷང་ལཕ་ཁ་ལ་སྔོ་

/ཟེ/ ༡.

(མིང) (རྫོང)

སྒང་ཐང་རི་ར་ཥྫོགཥ་

ནའི་སྤྱི་ཎྫོག་གཐང་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྒང་གི་

ཐཀཡ་ཕཙུགཥ་ནུག

ཟེ་ཕཐཟ་སྟེ་རླུང་ཐཡ་ཟཕཡ་ནུག
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/ཟེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གླང་རྒྱ་ཙའི་རགན་གཉིཥ་ཀྱི་

ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་དེ་སྦེ་ཨིདྷ་

བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་གུ་རཥ་སྒང་ཐང་རིའི་གཐང་ཕཟུབྷ་

ཟེཡདྷ་ ང་ལཱི་བྷ་ཕཏུཕ་མེཐ།

སྦེ་ཕསྣཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) རྒྱ༌ཙ་ཟདི་
གི༌ཟེ་བྷཏྫོ་དྲགཥ༌ཟདུག
ཟེ་ཕ།
ཟེཕ།

/ཟེ་ཛྷ/
/ཟེཕ/

ཟེཡཛྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དེ་སྦེ་ཨིདྷ་ཟེཡཛྷ་ག་ཏེ་འྫོཐན་སྫོ།

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་པགན་ར་ཥྫོགཥ་

ཟེཡཛྷ་བྷཥ།

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ལག་ཀོ་ཐང་ཕག་ལག་གི་

ཟེ་བྷ་ཡ་བྷགོ།

/ཟེ་བྷ་ཡ་རྒོ/

(མིང) (རྫོང)

ཟེགཥ་བྷ།

/ཟེའེ་བྷ/

(མིང) (རྫོང)

ཞྫོ།

སྔོ་ཤིང་རྩང་

ཅ་རའི་རིགཥ་

ཟྫོ་ཆག

(མིང) (རྫོང) བྷདུང་འྫོཐ་ནའི་སྫོདྷ་

སྟེ་སྤྫོ་ཡྫོ་སྐྱེ་མི་ཅིག (ཁ) གཡུཥ་ཕར་ཟྫོ་ཆག། ཟྫོ་

ཆག་གདྷགབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟྫོ་ཆག་ཕུཡ་ཕ་
ཅིདྷ་གཟུགཥ་གུ་སྤྫོ་ཡྫོ་སྐྱེ་ཟྫོང་།
ཞྫོ་བྷཡ།

(མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་གི༌ཟཐཕ་

/ཞྫོ་བྷཟ/

(མིང) (ཆོཥ) ཞྫོ་གི་དྷང་དྷ་ཆགཥ་

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཨོབྷ་གྱི་དྲེག་ན། (ཁ) ཞྫོ་དྲེགན། ཨོ་

བྷའི་སྦུག་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཟེཛྷ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ནདྨའི་

དྲེགན་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཞྫོ་བྷཡ་ཀྲེག་སྟེ་

ཟེའུ་ཟབྲུ་ལུགཥ་མི་ལུགཥ།
/ཟེའེ/

/ཞྫོ་ཆཟ/

ལྡུབྷ་ གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་རུགན་ཐ་ ཙ་ཤུགཥ་རྐྱཕ་

ཕཀག་ནའི་སྐཕཥ་རག་ནཡ་ཟེགཥ་བྷ་ཕཙུགཥ་

ཟེཡ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ནགཥ་ཤིང་ཐང་ཤི ང་ར་

ཅི།

དུབྷ༌ཐང། ཡག་ཡྫོག། ཕབྷ་ཕྱིབྷ༌ཚུ། (ཐཔེ) ཤིང་

/ཟེའུ་སྒྲུ/

/ཞྫོ/

(ཐཔེ) དྲྫོ་ན་རཥ་ཨོབྷ་ཞྫོ་གང་ཟཕག་ཟྫོང་མི་ཐང་ཕཐ་

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ༌ནི༌འྫོཐ༌ནའི༌གྲ་

ཟེའུ་ཟབྲུ།

ཅིག་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ཥའི་སྫོཐ།

ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ རག་ལུདྷ་ཟཏཕ༌ཐ༌ཐང་། ཕཞྫོ་

ནིའི༌ཉེདྷ༌ཁ༌འྫོཐ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཁོ་བྷཁཥ་ན་ཨིདྷ་ཟེཡཛྷ་བྷཥ།

ཡྫོགཥ་ཡྫོ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟེ་བྷ་ཡ་བྷགོའི་
ཙང་དྷང་ཟཛུརཛྷ་ལཱ་ཁག་ཟདུག

/ཟེའུ་མེཥ/

རཥ་གོ་ཕའི་བྫོ་ཅིག་རྫོག་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་ནི། (ཐཔེ)

ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་རིངབྷྫོ། (ཐཔེ) པགན་ཟདི་ཟེཛྷ་
སྫོབྷ་ཟདུག

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟེཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) ཨིདྷ་ཟེཡཛྷ། མེདྷ་ཟེཡཛྷ། ཟདུག་ཟེཡཛྷ་ར་

ཟེཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ)

/ཟེའུ/

ཙྫོཐབྷ་དྷང་བླུགཥ་ཞ་དེཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) མིང་ཐང་བ་ཚིག་གི་ཚིག་

ཞྫོག

གྲོགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟཇུག་ནའི་ཕྲཐ། (ཁ) ཆོཥ་

/ཞྫོཟྫོ/ ༡.

/ཞྫོཟྫོ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ)

ཅ་ར། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཐངོཥ་ཐང་སེབྷཥ་ར་

སྐཐ་དྷང་ཞེཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི། (ཁ) སེབྷཥ་ཞྫོག།

ཟེཡདྷ།

སེབྷཥ་ཟདི་ཞྫོག་ས་རུ།

སཕ་མི་ཟདི་ཡ་ཕདེདྷ་ཟེཡ་ཞུ་ནི།
/ཟེའེདྷ/

(ཐབྱེ) (རྫོང)

ཅ་ར་ཞྫོག། རབྷ་ཞྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཟེཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)
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ཞྫོག་ནཥ།

/ཞྫོཟྫོ་པེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

གི་ཐགོདྷ་ཁང་བྷང་ལཥ
ྫོ ་དྷང་ཡ་ཞྫོབྷ་རྔ་ཚུ་བྷཏྫོང་ནི་

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་ཞྫོག་ནཥ། རབྷ་ཞྫོག་

འྫོཐ།

ནཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་སེབྷཥ་ཞྫོག་
ནཥ།

ཞྫོགནྫོ།

/ཞྫོཟྫོན/

ཞྫོབྷ་ལྷབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞྫོག་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

ཐང་ཕུ་ཧབྷ་སྲུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཀྱིཥ་ཞྫོབྷ་ལྷབྷ་ཕཙུགཥ་
སྫོར་འྫོཐན་བྷཥ།

ཁཡ་མི་བྷདྷྫོ་ ཞྫོགནྫོ་ཁ་རཥ་མི་ཏྫོདྷ།
/ཞྫོཟྫོ་མི་ཞྫོཟྫོ/

ཞྫོཡ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་

ཞྫོང༌།

/ཞྫོཟྫོང/

(མིང) (རྫོང)

/ཞྫོཟྫོང་ཆ/

ཐཡ་ཐང་གོཥ་ཆེདྷ་ར་

སྐཕཥ་ཞྫོཡ་ཟཔང་ནི་འྫོཐ།
ཞྫོཡ་ཕ།

/ཞྫོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཞྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རག་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཞྫོཡཛྷ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་དྲདྷ་ན་ཟཐེཕ་

/ཞྫོབྷ/

ཞྫོཥ་ཎྫོཥ།

/ཞྫོཥ་ཎྫོཥ/

(མིང) (རྫོང)

ཐཡ་ཚི་ཡུདྷ་

རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཥགཥ་ཞིདྷ་དྷ་རཱིར་ཕཅུག་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ནགཥ་ཤིང་ར་

ནའི་རཥ་སྫོཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཞྫོཥ་ཎྫོཥ་ཟདི་མེ་ཡག་
ཥག་སྟེང་གི་ཟདི་ཡ་ཞིབྷ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བླུག་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཞྫོབྷ་དྷང་ཆུ་

ཟ་ཆག

ལྟེབྷ་ལྟེ་ཕཀང་ཕཝག་ནུག
/ཞྫོབྷ་རྔ/

(རྫོང) ཞྫོཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐགོ་ནཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ ཆུ་ཐང་ཨོབྷ་ར་

ཞྫོབྷ་རྔ།

/ཞྫོའུ/ (མིང)

བྱཱ་ཕརྔ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞྫོཡཛྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕརཡ་

འྫོཐ་ནའི་རག་ཆ་ཐཀྲོགཥན་ཐ་དྷ་ཟཏདྷ་ཞྫོདྷ་ཟཕཐ་
ཞྫོབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ རྩྭ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕརྔ་ཕཏུཕ་ནའི་

ཅིག་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་རིགན་སྒྱིབྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྣྫོཥ་
ཐགོ།

/ཞྫོཡ་ཛྷ/

འྫོཐ་ནའི་ཐབྱིཕཥ་གུག་སུ་ཅིག་སྦེ་ གཡུ་ན་

བབྷ་ལཱི་ཞྫོང་ཆ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕུར་ནུག
ཞྫོདྷ།

ལྷ་ཟདྲེ་ཚུ་ལཱི་གཎྫོཡབྷ་

ཞྫོཡ།སྒོང་ཞྫོཡ་ཚུ། (ཐཔེ) གཎྫོཡ་ཟླྫོག་གདྷང་ནའི་

ཞྫོང་ཆ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཕུར་ནིའི་ཞྫོང་ཕཅཟ་སྒྲིག་
ཞྫོང་ཆ།

(མིང) (རྫོང)

ཆཥ། (ཁ) སྔགཥ་ཞྫོཡ། ཁྲག་ཞྫོཡ།བྷཐཟ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཡཥ་ཆ། (ཁ) གྱོདྷ་ཆཥ་སྦེ་བྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་
རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

/ཞྫོཡ/

ཟུཡ་གསུབྷ་སྦེ་ཕཞེངཥ་ཏེ་བྷཆོཐ་ནི་ཐང་ཟཔང་ནི་གི་

ཐང་བྷཛེཥ་ཆོཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) མི་དེ་སེབྷཥ་ཞྫོག་མི་
ཞྫོག་ཁོ་རུ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྣབྷ་བུ་གིཥ་

ཕཙེབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ་གི་ལྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བང་ཉེཥ། (ཐཔེ) ལུགཥན་སེབྷཥ་
ཞྫོག་མི་ཞྫོག

/ཞྫོབྷ་ལྷབྷ/

ཟ་ཙྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཟཛྷ་ཕཀུགན་

/ཞྫོཟྫོ་ཅ/

(མིང) (རྫོང) ཟྫོ་ཆག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཞྫོཟྫོ་ཙྫོཥ/

(ཆོཥ) ཟྫོ་ཆག་གི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ)

ཧེ་བྷ་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཐུགཥ་ཐབྷ་གདྷང་ཕཞུགཥན་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྔ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞི་ཁག་

ཐ་ཟ་ཙྫོཐ་ཕཞེཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་ཕཞུགཥན་ཨིདྷ་བྷཥ།

1204

1205
ཟླ།

/ར/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ)

ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་ཐང་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐབྱིཕཥ་ཟླ་གབྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་

བྷཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་ ཟྫོཐ་བྷཐངཥ་ཆེ་དྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཟླཛྷ་ཕྱེཐ་ནའི་ཐབྱིཕཥ་ཀྱི་མིང༌། (ཐཔེ) ཟླ་གབྷ་ཚུ་

ཟདི་གིཥ་ ཟཚབྷ་གླིང་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་མུདྷ་ན་སེར་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཟཆབྷ་གོཥ་ཟཕཐ་འང་རག་ལུདྷ་

ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཟླ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
/ར/ ༢.

ཟཏཕ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཟཁོཡ་གཅིག་གི་ཟླཛྷ་

ཕཅུ་གཉིཥ་རུ་རུའི་ཕསྡུཥ་མིང༌། (ཁ) སྤྱི་ཟླ། ཡང་
ཟླ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)
ཟླ་ཐཀཡ།

/ར་ཀཟ/ ༡.

ཟླ་གབྷ་ཟདི་བབྷ་ཆོཥན་གི་དྷ་ཕཞཟ་ཅིག་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཟླ་ཕའི་ཟྫོཐ་

(ཐཔེ) ཚེཥ་ ༧ གྱི་ཟླཛྷ་ཟདི་ཟླ་གབྷ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ར་ཀཟ/

ཟླ་སྐྱེཐ།

/ར་ཀེཥ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཟླཛྷ་ཐང་སྐཡབྷ་

ཐངུར་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་

ཟླ་ངོ༌།

(མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཧ་ལཱི་བྷ་

ཟླ་གབྷ།

/ར་གབྷ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཐགུ་

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཐང་། ཟླ་གྲངཥ་

/རཟདྷ་རྗུ/

(མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་རྫོགཥ་ནའི་

བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཏི་རཱིའི་སྐྱིདྷ་བྷ་ཟདི་ཐ་རུཥ་
ཀྱི་ཟླ་བྷཇུག་ལཱི་སྫོཐ་གེ།
ཟླ་སྟྫོཐ།

ཟླཛྷ་ཧྲིར་བུབྷ་སྦེ་

/ར་ཎྫོཥ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཟླཛྷ་ཚེཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་

ཀ་གུ་བྷ་ལྷྫོཐ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཁ) ཚེཥ་ཕཅོ་

ལཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔའི་ཟླཛྷ་ཕཟུབྷ།
(ཐཔེ)

/ར་ངོ/

ཟླ་བྷཇུག

ཙྫོཐ་ཁཡ་བྷ་ཟྫོངཥ་ན་ཅིདྷ་ སདྷ་ཁང་དྷང་ཞིཕ་
(མིང) (རྫོང)

/ར་རྒུ་ངོ་ཅུ/

ངོ་ས་རབྷ་ཅིག་འཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཕཞིདྷ་དུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁྲག (ཐཔེ) ཟླ་ཁྲག་དུཥ་

/ར་གཟང/

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་གི་གྱངཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་བྷ་ཟཕཐ་ནཡ་ ཟླ་

ཆགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ བྷྫོ་བྷཙདྷ་དྷང་རཥ་ ཟླ་རིབྷ་

ཟླ་གང༌།

/ར་གྲཟང/

ཐང་ཝག་ཕཅུ་ཏབྷ། (ཐཔེ)

སྐྱེཐ་ཀྱི་སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་གཎང་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཟླ་གྲངཥ།

ཟླ་ཐགུ་ངོ་ཕཅུ།

ལུདྷ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ནཡ་ ཟླ་
/ར་ཁྲཟ/

(མིང) (ཆོཥ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང།

ཡི།

སྫོཐ་ལུདྷ་གྱི་ ཟཐུཥ་སྦེ་ ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་སྫོཐ་

ཟླ་ཁྲག

/ར་གྲོཟྫོ/

ཁ། (ཐཔེ) ཁོ་ལྷྫོཐ་དེ་ཟླ་གྲངཥ་ལུ་ལ་ཅིག་འཡ་ཥྫོང་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
(མིང) (རྫོང)

ཟླ་གྲོགཥ།

འང་དྷ་ ཕཞཟ་ཙང་། (ཐཔེ)

གདྷབྷ་ནུཕ་བྷྫོ་ཟླ་ཐཀཡ་སྐྱ་ལྡིང་ལྡི་སྦེ་ལཡ་ནུག
ཟླ་སྐཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཕྱེཐ་ཀའི་ཐབྱིཕཥ།

/ར་གབྷ/ ༣.

ཀྱི་སྣང་ཕ། (ཐཔེ)
/ར་ཀཟ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) ཞ་ཟྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ར་གབྷ/ ༢.

ལྔའི་ཟྫོག་རྒྱུ། (ཐཔེ) རཥ་མིའི་གླ་ཆ་ཚུ་ཟླ་སྟྫོཐ་རཥ་
ཡ་སྫོཐ་ཅི།

(མིང) (ཆོཥ) བབྷ་ཆོཥན་ཚུ་

ཟླ་ཟཐེཕ།

གིཥ་གྱོདྷ་ནིའི་ཆཥ་ གོང་གུ་ཚིཛྷ་ཕསྡུ་སྟེ་ཕཙེབྷཥ་
1205

/ར་ཐེཕ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་གཉིཥ་

1206
ཕརྩེགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་རྫོ་ཥ་སྤྲེར་རྫོ་དྷང་
ཟླ་ཟཐེཕ་མེཐ།
ཟླ་ཏྫོ།

/ར་ཏྫོ/ ༡.

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ)
/ར་ཛྷ/ ༢.

(མིང) (ཨིང) རྫོ་གཅིག་གི་ཟླ་རིབྷ་

གི་རྩིཥ་འྫོཐ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

ཐང། ཕདུདྷ་རིབྷ། ཉིདྷ་རིབྷ་ཚུ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་

/ར་ཛྷ/ ༣.

ལྫོག་ཁྲབྷ། (ཐཔེ) ངར་གཥྫོ་ཚུ་ཟླ་ཏྫོ་དྷང་ཁ་གཥར་

ཟླ་ཕ་སྔ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཚེཥ་གྲངཥ་ཐང་གཞཟ་

ཟླ་ཕ་་གང༌།
ཟླ་ཕ་ཕྱི་བྷ།

གྱི་ཕཞང་ངདྷ་ཚུ་ཟླ་ཏྫོ་དྷང་ལཱི་ཕལ་ཕ་ཅིདྷ་ཤེཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ རྫོ་གཅིག་གི་རིང་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་
དེ་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོ་དེཕ། (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་ཐ་ཟླ་

ཟླ་ཕའི་ཟྫོཐ་ཟེཡ།

ཟླཛྷ་གཅིག་གི་

(མིང) (ཆོཥ) ཚེཥ་ཕཅུ་
(མིང) (ཆོཥ) ཚེཥ་

/ར་ཝི་ཀྱི་ཁོ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཟླ་

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) གཞཟ་

/ར་ཝི་ཟྫོཥ་ཟེའེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་

དྷང་རཥ་ཟཕྲྫོ་ནའི་ཟྫོཐ་བྷཐངཥ། (ཐཔེ) ཟླ་ཕའི་ཟྫོཐ་
ཟེཡ་ཟདི་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

མེཐ་ནཡ་འཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཟླ་བྱེཐ་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཟླ་གབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣

/ར་བྱེ་མིདྷ་རྡུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
/ར་ཛྷ/ ༡.

/ར་ཝི་སྒྲ/

སྒྲ་གཅདྷ། (ཐཔེ)

དུཥ་ཙྫོཐ་ཕྱེཐ་ཀ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟླ་ཕྱེཐ་ཅིག་རཥ་ག་ཥྫོང་

ཟླ་ཕ།

/ར་ཛྷ་འཟ་ངོ/

ཟླ་ཕའི་ཐགྲ།

པྫོགཥ། (ཁ) ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུ་བྱིདྷ་ནའི་པྫོགཥ། (ཐཔེ)

/ར་ཕྱེ/ ༢.

ཟླ་ཕ་འཡ་ངོ༌།

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླ་རིབྷ་གྱི་ཐངུར་

(མིང) (ཆོཥ)

/ར་ཛྷ་བྷཟ་ངོ/

ཕའི་གཟུགཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཝར་ཡཥ་ཟླ་ཕའི་

ཟླ་དྷག་པྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱ་ཟགོ་ཕརྩབྷ་མི་ཕཏུཕ།

/ར་ཕྱེ/ ༡.

ཟླ་ཕ་བྷཡ་ངོ༌།

ཟླ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་གཅིག་ཧྲིར་

བུབྷ་གཞཟ་སྐཡ་ངདྷ་ན་པྫོག་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

ཟླ་ཕྱེཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཤུར་

གཅིག་རཥ་ཕཅོ་ལྔ་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

ཏྫོ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕརྩབྷ་ཐགོ།

/ར་པྫོཟྫོ/

/ར་ཛྷ་ཆི་བྷ/

དྲུག་རཥ་གདྷབྷ་གང་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

རཥ་རིབྷ་ཁག་ཚུ་ཕགོ་སྟེ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཕཀོཐ་

ཟླ་པྫོགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླ་གང་

/ར་ཛྷ་་གཟང/

བྷབྷ། (ཐཔེ)

(མིང) (ཨིང) ཡིག་ཙང་ཐང་སྫོཕ་གྲྭ་ར་

/ར་དྷཟ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཧེ་བྷབྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔའི་ཟླཛྷ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ཕྫོགཥ་དེཕ། (ཐཔེ) གཞཟ་སྐཡ་ཟཕྲྫོཐ་སྫོཡ་

ཟླ་དྷག

/ར་ཛྷ་རྔ་བྷ/

(ཐཔེ)

སྐཡ་གྱི་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཚུ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་

/ར་ཏྫོ/ ༣.

(མིང) (ཆོཥ) ཟླ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྦེ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ནུག
/ར་ཏྫོ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) ཉིདྷ་གྲངཥ་ ༣༠ དེ་ཅིག་

ཚུཐ་མི་ཐང་། ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི། ཁུངཥ་མེཐ་མི།

(མིང) (ཆོཥ) རུཥ་གཞཟ་ཕདུདྷ་གྱི་

(ཐཔེ) ཟླ་བྱེཐ་མེཐ་ནའི་ཅ་ར་ཟདི་གོང་སྫོབྷ་སྫོཐ་དེ་

1206

1207
ཁུངཥ་མེཐ།
ཟླ་མེཐ།

/ར་མེཥ/

(ཐཔེ)

ཟླ་སཐ།

/ར་རྨེཥ/

ཟླུབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟགྲདྷ་ཟླ་མེཐ་མི།

ཟླ་ཚེཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཚེཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་ཀ་

རཥ་ཟཆབྷ་ཁ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ)
ཟླུབྷ་ནྫོ།

/རྡུབྷ་ནྫོ/

ཟླུབྷ་བུ།

ཚེཥ་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕཀག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/ར་ཚེདྷ/

(མིང) ) (ཆོཥ)

ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ)

ཟླ་ཁྲག་ཐང་

ཟླྫོ།

/ར་ཙབྷ/

ཟླ་ཟླྫོ་ཡྫོགཥ།

/ར་རྫོ་ཡྫོ/

བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

/ར་ཟྫོཥ/

(ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང)

/ར་རིབྷ/

ཟླྫོ་རྫོབྷ།

གཡུཥ་

/རྫོ་རྫོབྷ/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟླཛྷ་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་

(མིང) (རྫོང) ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ལྫོ་ཞ་ནིའི་སྫོཐ་ཁཕ་ཎྫོ་ཅདྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་
ཙྫོགཥ་ཟླྫོ་རྫོབྷ་དྷང་ཕཅཐ་དེ་དྲངཥ་ཡི།
ཟླྫོག

/རྫོཟྫོ/

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཀག་ནི། (ཐཔེ) ཟབུབྷ་ཆུང་ལྷག་ནི་

ཟླཛྷ་ཟདི་དྷང་ང་ཡང་གདྷཥ་སྐོཡ་ཅིག་ཟགྱོ་ཐགོ་
/རའུ་་གཟང/

(མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་རྒྱ་

ཙྫོཐབྷ་ཟླྫོ་རྫོབྷ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གྲང་གཞི་ལཱི་གདྷྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) ཟླ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟླཛྷ་་གང།

/རྫོ་རྫོབྷ/ ༡.

ཕསྲེ་ཅིག (ཁ) ཐྫོ་རྫོབྷ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) ཟླ་ཕའི་ཟྫོཐ་ཟེཡ།

ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ཟླ་ཟླྫོ་ཡྫོགཥ་ཐང་

སྨུག་ཐང་ཕཞྫོ་གོདྷ་ཅུང་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་

ལཱ་གི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཕུར་ཐགོ།
/རའུ/

/རྫོ་ཡྫོཟྫོ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ངེའི་ཟླྫོ་ཡྫོགཥ་ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོངབྷ་ལཱི་ཟླ་རིབྷ་ཕཞིདྷ་དུའི་
ཟླཛྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླུབྷ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཕགྱང་ནི།

ཟླྫོ་ཡྫོགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་རུ་རུ་གི་

གཅིག་ནའི་མི་ཚུ། (ཐཔེ) ཟླ་ཟླྫོ་ཡྫོགཥ་ཚུ་ཟཆབྷ་ཎྫོག་

ཟླ་རིབྷ།

/རྫོ/

/རྡུབྷ་བུ/

(ཐཔེ)

ཟླ་བྷཙབྷཥ།

ཟླ་ཟྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟླུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་

གི་ཐབྱིཕཥ་ཟླུབྷ་ནྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཟླ་
ཟླ་བྷཙདྷ།

(བ) (ཐ) (ཆོཥ) དྷང་ཟགྲིག་གི་ཏྫོག་

/རྡུབྷ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) ཟླཛྷ་ཐང་ཚེཥ་གྲངཥ་

/ར་ཚེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྱིཕཥ་སྒོཡ་སྒོ་ཐང་

བྱུ་རིརབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རཥ་གདྷབྷ་གང་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཁ) བྷཡ་ངོ་ཐང་
ཟདྲ། (ཐཔེ)

/རྡུབྷ/ ༡.

ཟདི་གིཥ་ཧ་ལཱིའི་རྐྱེདྷ་ཟླྫོག་ཐྫོ།
ཟླྫོག་ཆག

(མིང) (རྫོང) ཟླ་ཕ་་

/རྫོཟྫོ་ཆཟ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་

ཟབྱུང་ནིའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་ཟབྱུང་ནིའི་གཞི་ཅིག

གང༌ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་་གང་གི་དུཥ་སུ་ཐགེ་ཕ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟླྫོག་ཆག་ཟདི་ཐ་རུཥ་ཀྱི་ཟླཛྷ་དྷང་

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

1207

1208
/རྫོཟྫོ་ཆཟ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཟླྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་

/གཟེདྷ/ ༣.

ལཱིའི་ཟླྫོག་ཆག་ཟབུབྷ་ཆུང་ལྷག་མི་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོ་
ནཥ།

ཟླྫོག་ན།

/རྫོཟྫོག་ན/

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཆོཥན་ཚུ་གིཥ་

ཕཞེཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཕཀཕ་ནཱུ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་
ཕཞེཥ་མིའི་གཞདྷ་ཟདི་ལི་ཛྷང་ཨིདྷ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་

/གཟེདྷ/ ༤.

(མིང) (རྫོང) ཞདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཀག་ཕཝག་ནི་ཐང་ཕྱི་ཁཡ་སྫོག་གཎང་ནི་ཅིག

གཞདྷ་དྲགཥ།

འྫོཐ།

ཕཅཥ་ཡ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་གཞདྷ་དྲག་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) རྫོ་ཟདི་དྷང་ཟླྫོག་ན་རིབྷ་གྲོ་ལུ་ལ་གཎང་ཐགོན་

ཟླྫོགཥ།
(ཐཔེ)

ཟླྫོཥ།

/རྫོཥ/

ཟླྫོཥ་གཡ།

(བ) (སྐུར) (ཆོཥ)
/རྫོཥ་གཡ/

གཞདྷ་མི་གཞདྷ།

ཟླྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གཞདྷ་མི་ཤེཥ་ནཥ།
གཞདྷ་ཆག་ཆེ།

(ཐཔེ) ངེའི་ནུ་གཅུང་ཟདི་རྒྱར་གཞུང་ཟཆབྷ་ཐང་ཟླྫོཥ་

(མིང) (རྫོང)

གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/གཞཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང) བ་ཕ་

སྫོཐ་རབྷ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི།

གཡ་ཙྫོགཥ་ན་དྷང་ཟཐུཥ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྫོཐ་ན་གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

རྒྱུ་ཐངོཥ་

/གཞཕ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢.

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་མེཐན་གཎང་ནི་ཐང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཆོཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་གོ་ཚུགཥ་

ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཚུ་ཐྫོདྷ་

རྫོགཥ་ནི། (ཁ) བྷཡ་ཁུ་གཞདྷ་ནཥ། ཟཕྲུར་ཆཥ་

གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

གཞདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་བྷཡ་ཁུ་གཞདྷ་
/གཟེདྷ/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) གྱོང་རྒུཐ་

ཅ་ར་ལཱི་གཞདྷ་ཆག་ཆེ་ཡ་ཆེ་ཕཥ།

ཟཆབྷ་ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མིའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཟླྫོཥ་

ནཥ།

/གཟེདྷ་ཆཟ་ཆེ/

ཐང་གདྷྫོཐ་ན་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་དེ་

གཡ་སྫོཕ་སྫོང་ལྟེ་ཕའི་དྷང་འྫོཐ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

གཞདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་བྷཡ་ཁུ་གཞདྷ་མི་

(ཁ) རིག་གདྷཥ་ཆུང་ཕ་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

/གཟེདྷ/ ༡.

(ཁྱཐ)

ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཞདྷ་ག་མི་གཞདྷ་ཟེཡ་

བྲྫོ་ཟཁྲཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

གཞདྷ།

/གཟེདྷ་མི་གཟེདྷ/

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་གླུ་

/རྫོཥ་གཡ་ཙྫོཟྫོ་ན/

གཞདྷ་གྱི་

ནི་མི་ཟྫོང།

གཝཥ་ཀྱི་ཚིག་ཟཐེདྷ་ཏེ་ རྐངབྷ་ཐང་རགན་གིཥ་

ཟླྫོཥ་གཡ་ཙྫོགཥ་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་

(སྐུར) (ཆོཥ) ཟླྫོག་ཐང་ཟདྲ།

/རྫོཟྫོ/ (བ)

/གཟེདྷ་ཀྲ/

གཞཕ་སྫོ་རྡིག

/གཞཕ་ཀྲོ་རྡིའི/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ རྒྱདྷ་ཆ་རྡིག་ལྫོཥ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ནི། (ཁ)

ཕཎགཥ་ནི་ཐང་གོ་ར་རྡིག་ལྫོཥ་ཚུ་གྱོདྷ་ནི། (ཁ)

གཞདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆ་ཡྫོགཥ་

གཞཕ་སྫོ་རྡིག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཚུ་ཚེཥ་

ལཱི་གཞདྷ་ནའི་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

1208

1209
ཕཅུ་བྷཇར་ཕཡ་གཞཕ་སྫོ་རྡིག་སྟེ་ཟྫོང་ནུག
གཞཕ་མི་གཞཕ།

/གཞཕ་མི་གཞཕ/

ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་ཟཁོཐ་ཙཡ་རུ་ཟཁོཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

གཞཟ། (ཁ) ཕདུདྷ་ཕྲག་ཟེཡ་འང་སཕ༌ནི༌འྫོཐ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང)

གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཟདྲ།

གཞཟ་ཐགུ།

མི་གཞཕ་ཟེཡ་ས་ཅང་གིཥ་ཞིཕ་ཞིཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གཅདྷ།དུ་ཕ་བྷཇུག་རིང་ཕཅཥ༌ཐགུ། (ཐཔེ)

སྤཟྫོ་ ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་ཟཕཐ་གཝག་གཞཕ་མི་གཞཕ།
/གཞཕ་གཞཕ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
གཞཟ།

/གཞཟ/ ༡.

གཞཟ་སྒྲ་ཅདྷ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཞཕ་ཞཕ་

གཞཟ་ལྔ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཙྫོཐ་ ༢༤ རུ་

གཞཟ་ཕཅུ།

ཕཅཥ༌ཕཅུ༌ཏབྷ། (ཐཔེ)

རྟགཥ་རུ་ལཱི་ ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱིཥ་ཏེ་འྫོཐ་

གཞཟ་ཉི་བྷ།

ནའི་ཉིདྷབྷ། (ཁ) བ་གཞཟ།སྫོག་གཞཟ།གཤེཐ་

(མིང) (རྫོང) གཞཟ་ཕདུདྷ་

(ཁ) ཟབྲུག་ལཱི་རུ་གཞཟ་ཟཐཥ་ནའི་ཕརྩི་སྫོར་ཕཟུང་

སྟེ་རུཥ༌གཞཟ་ཟླ་ཕ་རཥ༌ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ༌རིབྷ་ན་

(མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་

ཕཞིདྷ་དུ་ཕརྩི་ཟྫོང༌། (ཐཔེ) སྫོཕ༌གྲྭ༌ཚུ༌དྷང༌རུཥ་

རྩིཥ་ལཱིགཥ་རཥ་ཟཕྲྫོཐ་སྫོཡ་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་

གཞཟ་ཉི་བྷ་ལཱི་ཉིདྷབྷ་ཕྱེཐ་ཀྱི་ངར་གཥྫོ་ཏྫོཕ།

ཕལ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གཞཟ་སྐཡ་

གཞཟ་གཐྫོདྷ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

/གཞཟ་རྫོཥདྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

གཞཟ་

གྲིཕ་ཀྱི་དྷཐ་གཎང་མི་གཞཟ་རཱ་ཧུ་ར། (ཁ) དྲང་སྫོང་

(མིང) (རྫོང) གཞཟ་ཐང་སྐཡ་བྷ་

རཱ་ཧུ་རའི་གཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

གཞཟ་ཕདུདྷ།

ཟཕཐ་རཱིང་གཞཟ་སྐཡ་ཚུ་ཕལ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།
/གཞཟ་ཁོཟྫོ/

/གཞཟ་ཉི་བྷ/

རཥ་སྤེདྷབྷ༌ཐང༌ཟླཛྷ༌གི༌ཕཡ༌ནིའི༌གཞཟ་གྱི་མིང་།

གཞཟ་ཚུ། (ཐཔེ) དྷངཥ་ནཡ་གྱི་ཉིདྷབྷ་ཟདི་ ངེ་གི་

གཞཟ་ཟཁོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཉི་བྷ་ཐང།ཟླ་

ན།སྒྲ་གཅདྷ།དུཥ་མེ།དུ་ཕ་བྷཇུག་རིང་

(མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་རྫོ་

/གཞཟ་ཀཟ/ ༢.

/གཞཟ་ཅུ/

ཕ།མིག་ཐབྷཡ།ལྷག་ན། ཕུཡ་བུ།ན་ཥངཥ།སྤེདྷ་

དྷང་གཞཟ་མིག་ཐབྷཡ་ལཱི་ལྷྫོཐ་ཟྫོང་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

/གཞཟ་ཀཟ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) མིག་

ཕཅཥ༌ལྔ། (ཐཔེ)

ཕདུདྷ་ག་ཡ་ལཱི་སཡ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཡིག་ཙང་

གཞཟ་སྐཡ།

/གཞཟ་རྔ/

(མིང) (ཆོཥ) གཞཟ་

ཐབྷཡ༌ཐང།ལྷག་ན། ཕུཡ་བུ། ན་ཥངཥ། སྤེདྷ་ན་

(ཁ) གཞཟ་ཉིབྷ། གཞཟ་ཟླཛྷ་ཟེཡ་ཕརྩི་གཞཟ་

གཤེཐ་གཞཟ་ཨིདྷ།

/གཞཟ་སྒྲ་ཅེདྷ/

སྒྲ་ཅདྷ་རཱ་ཧུ་ར། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ནའི་ཉིདྷབྷ་ཕདུདྷ་རུ་རུ་སྦེ་ཕརྩི་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ།

/གཞཟ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) ཉི་བྷ་ཐང།ཟླ་

ཕ།མིག་ཐབྷཡ།ལྷག་ན།ཕུཡ་བུ།ན་ཥངཥ།སྤེདྷ་ན།སྒྲ་

(ཁ) གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ག་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

གཞཕ་གཞཕ།

/གཞཟ་རྒུ/

/གཞཟ་རྡུཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཉི་བྷ་

ཐང།ཟླ་ཕ།མིག་ཐབྷཡ།ལྷག་ན།ཕུཡ་བུ།ན་

(མིང) (ཆོཥ) ཉིདྷབྷ་

ཥངཥ།སྤེདྷ་ན་ཕཅཥ༌ཕདུདྷ། (ཁ) ཕདུདྷ་ཕྲག་
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གཅིག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཕདུདྷ་ཕྲག་ཅིག་དྷང་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཐཔྱང་ནི། (ཁ) གཞཡ་

གཞཟ་དྷཐ།

གཞཡ་ཕཝག་ཐགོ་ནཥ།

གཞཟ་ཕདུདྷ་འྫོཐ།

/གཞཟ་ནཱུཥ/

ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་གཞཡ་ཤིང་ཁཡ་

(མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ༌ཀྱི༌འདྷ༌རག༌སྤཡ༌བྷ་ཕཏུཕ་སྦེ༌ཏར༌ནི་ཐང་

/གཞཟ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐཕྫོག་ནི་ཐང་རག་ལུདྷ་

ཁ་ཐང་མིག་ཎྫོ་ཚུ་གའྫོ་གཎང་ཕའི་དྷཐ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཏཕ་ཐགོ་ཕདེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཤིང་ཐང་ནགཥ་ཤིང་

ཁག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟཕཐདྷ་ཟཐུང་ཆུ་གཞཡ་རཥ་ཐཕྫོག་

གཞཟ་དྷཐ་ཟདི་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི་ལཱ་
གཞཟ་པྫོག

/གཞཟ་པྫོཟྫོ/

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཛྷ་ཤུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཐནགཥ་འྫོཐ་མི།
ཟཐུང་ཐགོ།

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཞཟ་རྒྱུག་ནའི་སྐཕཥ་ཡང་ཐང་ཁ་ཐུག་རྐྱཕ་སྟེ་

/གཞཟ/ ༣.

(མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཐང་ཇ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

དྷཐ་ཏྫོཕ་ནི། (ཁ) གཞཟ་པྫོག་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གཞཟ་

ཐཕྫོག་ནིའི་གཞཡ་རཱི་གི་ཕསྡུཥ་མིང་། (ཁ) ཙྫོཐ་

བྷ་ཚུགཥན་ཏར་ཥྫོང་ནུག

གཞཡ་ཁ།

པྫོག་ནི་ཟདི་གིཥ་རྐང་རག་ཚུ་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་ཟཕཐ་
གཞཟ་ཟཛིདྷ།

/གཞཟདྷ་རྫི/

གཞཡ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྫོ་གཞཡ་ནཱ་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

(མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་

/གཞཟ་ཁ/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐཕྫོག་ཥའི་ཥ་

གོ། (ཁ) ཟཚྫོརཛྷ་བ་བྷའི་གསུང༌།ཆཐན་གཞཡ་ཁའི་

ཟླཛྷ་གཞཟ་གིཥ་ཕཟུང་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ།

ཆུ། (ཐཔེ) ཆུ་ཕཟེཐ་བྷ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་གཞཡ་ཁའི་ཆུ་

(ཁ) ཉིབྷ་ཐང་ཟཚབྷ་གླིང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟླཛྷ་

ཆཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་ཐྫོ།

ཚུཐ་ནའི་སྐཕཥ་ ཉིབྷ་བྷ་ན་རཥ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་

གཞཡ་དྲགཥ།

ཟགྱོ་ནི་ཐང་འང་དྷ་ ཧ་ཙི་རུ་བྷཏྫོང་ཚུགཥ་ནའི་

/གཞཟ་ཀྲ/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང) རབྷ་གྱེདྷ་

བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རབྷ་གཞཡ་དྲགཥ།

དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག་ལཱི་ཉིབྷ་གཞཟ་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་སཕ་ནི་

གྱེདྷ་གཞཡ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གདྷཥ་

ཐང། ཟླཛྷ་ཐང་ཉིབྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ ཟཚབྷ་གླིང་ཚུཐ་

བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཚེ་རབྷ་གཞཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་ནི་

ནའི་སྐཕཥ་ ཟླཛྷ་གི་གཟུགཥ་བྷ་ན་རཥ་བྷ་

ཟདི་གིཥ་ལཱ་ཁག་ཡ་ཕཎང་ཡི།

བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཐང་ འང་ཅིདྷ་ཧ་ཙི་རུ་བྷ་

/གཞཟ་ཀྲ/ ༢.

(ཁྱཐ) (རྫོང) རི་ཐང་བག་ར་ཥྫོགཥ་

བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་ཟླཛྷ་གཞཟ་ཟཛིདྷ་

ན་གའང་ཞ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རི་གཞཡ་དྲགཥ།

ཟཛིདྷ་ཟདུག

དྲགཥ་དྷང་རཥ་པཡ་རབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཐང་ནའི་དྷང་གཞཟ་
གཞཡ།

/གཞཟ/ ༡.

བག་གཞཡ་དྲགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བག་གཞཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ར་ཐང་གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཐང་ཐང་གཟེཡ་ར་

གཞཡ་མི་གཞཡ།

1210

/གཞཟ་མི་གཞཟ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

1211
གཞཡ་དྲགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རབྷ་གཞཡ་མི་གཞཡ།

ཕརྗིཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

བག་གཞཡ་མི་གཞཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་

གཟི་རྙིང༌།

གཞཡ་མི་གཞཡ་བྷདྷྫོ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།
གཞཡ་རཱི།

/གཞཟ་རཱི/

གཟི་བྷཐངཥ།

འྫོཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ ཙྫོཐབྷ་ཐང་ཇ་ཥྫོགཥ་ར་

གཟི་མིག

(མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་ཅ་

གཟིག

གཟིག་སྒབྷ།

(མིང) (རྫོང) སྐེ་ཆའི་གྲཥ་རཥ་རིདྷ་

ཕཝག་ཥ་ཨིདྷ།
གཟིག་ལྤགཥ།

(མིང) (རྫོང སྐུ་ཕཥྫོཐ་ཐཕང་

ལྤགཥ་ཅིག་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག
གཟིག་ལབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཟི་

(མིང) (ཆོཥ)

གཟིག་གི་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཟཆབྷ་གོ། (ཐཔེ) མེ་ཐཕང་གདྷང་ནའི་

ཁོ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

/གཟི་རྗི་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

/གཟིའི་ལབྷ/

ནགཥ་ཀོ་ཐང་འངདྷ་དེ་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་ཡཥ་ཚུ་གིཥ་

ཕརྗིཐ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) པྫོ་སྐྱེཥ་ཟདི་གཟི་ཕརྗིཐ་ཁོག་
གཟི་ཕརྗིཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང) གཟིག་གི་

ལྤགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་གཟིག་

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཟདི་གཟི་ཕརྗིཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་

/གཟི་རྗི་ཁོ་ཁོ/

/གཟིའི་ནཟ/

ནགཥ་ཀོ། (ཁ) ཕཞུགཥ་གཐདྷ་སྟག་ལྤགཥ་གཟིག་

ཏང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཕང།

གཟི་ཕརྗིཐ་ཁོག་ཁོ།

(མིང) (ཆོཥ) གཟིག་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཐནྫོདྷ་ཐང་བབྷ་ཚུ་གི་ཕག་བྷཚྫོཐ་

ལྕགཥ་རི་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་འྫོཐ་ནའི་གཟི་ཚུ་གོང་

ཟདུག

/གཟིའི་རྒབྷ/

ལྤགཥ་ཀྱིཥ་སྤུཡ་ཕའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) གཟིག་སྒབྷ་ཚུ་

གོང་སྫོབྷ་གདྷཥ་ནའི་ དྷྫོཡ་བུའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/གཟི་རྗི/

(མིང) (རྫོང) སྤུ་གི་བྷཐྫོག་སེཡ་སྨུག་

/གཟིའི/

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྟགཥ་གཞཡ་ཤིང་གུ་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག

གཟི་ཕརྗིཐ།

(མིང) (རྫོང) གཟི་གི་མིག་ཎྫོ།

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་གཟིག་གི་རིགཥ་བྷ་

ཐནྫོདྷ་མི་ཐགོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ནའི་ཐནཟ་

བྷཏྫོ།

/གཟི་མི/

གཟི་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གུ་གདྷག་ཐིག་འྫོཐ་ནའི་སདྷ་གཞདྷ་གྱི་

ཐཔྱང་ན་གཞཡ་ཤིང་མི་ཐགོ།ཡང་བྫོ་ཕམྫོང་ན་ཙྫོང་

/གཟི/

(མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) གཟི་མིག་ཐགུབྷ་ཟདི་གདྷག་ཅུ་ཅུ་སྦེ་ཟདུག

ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཔྱང་ཕཝག་ཥ། (ཁ) ཝར་ཏག་

གཟི།

/གཟི་རཟང/

ཕརྗིཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐཕྫོག་ནིའི་རག་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཤིང་གི་གཞཡ་
/གཞཟ་ཤི/

ཐང་ཕུ་གི་གཟི།

ཟྫོང།

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ བྷགུ་ཀྱོང་ཀྱོང་ཐང་གཡུ་ན་

གཞཡ་ཤིང༌།

(མིང) (རྫོང)

(ཐཔེ) གཟི་རྙིང་ཚུ་གོང་སྫོབྷ་ཏྫོཕ་རཱིང་ཕམྫོང་ནི་མི་

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་

རཱི་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

/གཟི་རྙིང/

སྐཕཥ་གཟིག་ལབྷ་ཐགོ།
གཟིག་ཤུཕཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

གཟི་ཕརྗིཐ་ཁོག་ཁོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གཟི་

/གཟིའི་ཤུཕ/

(མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཤུཕཥ་ གཟིག་ལྤགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་
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མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་ཡཥ་གཟིག་ཤུཕཥ་ཅདྷབྷ་ཅིག་ཉོ་

(རྫོང) (ཞེ) གཟིགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཟིགཥ་

གཟིགཥ།

(ཐཔེ) ཥ་གོ་ཟདི་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་ཡ་གཟིགཥ་

ཐགོ་ནཥ།

/གཟིའི/

གཟིགཥན་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་གཟིགཥ་ཅི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

མིག་ཎྫོ་གིཥ་ཕལ་ནི། (ཁ) ལཐབྷྫོ་གཟིགཥ་

གཟིགཥན་ཨིདྷ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཞིག (ཐཔེ) རྒྱརནྫོ་པྫོ་བྲང་དྷང་

གཟིབྷ།

ཕཞུགཥ་རཱིང་སདྷ་མི་སེཡ་ལཱི་གཟིགཥ་ཐྫོ།
གཟིགཥ་སྐོཡ།

གཟིབྷ་ཐ་ནུག

སྐོཡ། ལ་ཕལར། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་བྫོདྷ་ཆེདྷ་རྒྱ་གཡ་

/གཟིབྷ/ ༢.

ལཱི་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་ཟབྫོདྷ་ནི་བྷཥ།
གཟིགཥ་ཞིཕ།

/གཟིའི་ཞིཕ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལ་

གཟིབྷ་སྒཡན།

གཟིབྷ་ཅུང༌།

(བ) (བྷ) (རྫོང) (ཞེ)

གཟིབྷ་ཆ།

གཟིགཥདྷ་གཟིགཥ་ནི་ཡ་ཨིདྷ།

གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ།

གིཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་སྐྱིཐ་སྡུག་གཟིགཥན་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷར་ཆ།

/གཟིབྷ་ཅུ/

(མིང) (ཆོཥ)

/གཟིབྷ་ནྫོཥ/ ༡.

གཟིབྷ་ཅུང་

(མིང) (རྫོང)

བྷངཟ་

ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕག་ཞུ་མི་ཐནྫོདྷ་

གཉིཥ་སྐརབྷ་གོང་བྷའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱར་

(བ) (ཐ)

(རྫོང) (ཞེ) གཟིགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཟིགཥ་ཏེ་ཡ་

ནྫོའི་གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱརནྫོ་ག་ཏེ་

འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གིཥ་

བྫོདྷ་ཥཡ་གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ་འང་ཕག་ཞུ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཡང་ལཱི་ཐུགཥ་རྗེ་གཟིགཥན་གཟིགཥ་ཥ་ཡ་

/གཟིབྷ་ནྫོཥ/ ༢.

ཕཞུགཥ་ཟྫོང།

/གཟིའི་གཟིན/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཁྱིབྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གཟིགཥ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

གཟིགཥ་གཟིགཥན།

/གཟིབྷ་ཆ/

གཟིབྷ་ཆུང༌།

གཟིགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཟིགཥན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་

/གཟིའིན་གཟི་ཥ/

/གཟིབྷ་ཅུ/

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་གཟིབྷ་ཆ་ཕུར།

(བ) (ཐ) (རྫོང) (ཞེ)

གཟིགཥན་གཟིགཥ་ཥ།

ཐནྫོདྷ་

(ཐཔེ) བབྷ་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་ཕེཕཥ་ནུག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་སྐྱིཐ་སྡུག་ཟདི་ གོངབྷ་གིཥ་
/གཟིའིན/

(མིང) (རྫོང)

སྒཡན་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཡཥ་གདྷང་ནུག

གཟིགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གཟིགཥ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

གཟིགཥན།

/གཟིང་རྒཟན/

གྱི་ཕག་ཞུ་མི་ཟཕྫོཐ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཟིབྷ་

གྱི་ཟཆཡ་གཞིའི་གཟིགཥ་ཞིཕ་དྷང་བྫོདྷ་ཥྫོང་ཡི།
/གཟིའིདྷ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ར་ནི། (ཁ)

གཟིབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་ཡ་ཟདི་བབྷ་གཟིབྷ་ཡདྷ་ཆི་ཡི།

རྟྫོག་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཚུ་གོང་ཟཕེར་
གཟིགཥདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) གཉིཐ་

རྫོག་ནི། (ཁ) གཟིབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་བྷདྷར་

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལ་

/གཟིའི་ཀོ/

/གཟིབྷ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) སྐྱཕཥ་རྗེ་རྗེ་བྷཁདྷ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་ཕག་ཞུ་མི་སྟྫོཐ་རྩེ་ཟཇིབྷ་འྫོཐ་ནའི་གོ་
གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐྱཕཥ་རྗེ་གིཥ་གཟིབྷ་ཐནྫོདྷ་

(བ) (ཟཐཥ)
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གཥཡ་ཕསྐོཥ་གདྷང་ནུག
གཟིབྷ་སྤྫོཥ།

/གཟིབྷ་ནྫོཥ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
གཟིབྷ་ཁང༌།

/གཟིབྷ་ཁཟང/

(ཁ) གཟིབྷ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་ཡ་ཟདི་

ཟུཡ་སྤྫོཥ་

གཟིབྷདྷ་དྲག་ཟྫོང་མེདྷ་དྷ།
གཟིབྷཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ར་

གཟིབྷ་ཁེཕཥ།

/གཟིབྷ་ཁེཕ/

གཟིབྷཥ་ནུག
གཟུ་ཕྫོ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷར་

/གཟིབྷ་ཆེ/

གཟིབྷ་ཕྲུག

/གཟིབྷ་ཁྲུའུ/

མེཐ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཐདྷ་

/གཟུའུ/ ༢.

བྷར་ཆ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་གཟིབྷ་ཆཥ་ཕུར་དེཥ།

གཟིབྷ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ།

/གཟིབྷ་ཁྲོཥ་ཁྲོཥ/

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧང་ཡིག་ཚུ་ག་ཡ་ཡིག་གཟུགཥ་
དྷང་པཕ་ཕཝག

(ཁྱཐ) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཁབྷཥ།

ཥ་ཐང་། ཟཇཟ་ཆི་ཆི།ཕལ་ཐགོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

འང་ ༡. ཟཐྫོཐ་ཁབྷཥ། ༢. གཟུགཥ་ཁབྷཥ།
༣. གཟུགཥ་མེཐ་ཁབྷཥ་ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང)

གཐྫོང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ནཱུ་མི་

གཟུགཥ་ཁབྷཥ།

གཐྫོང་གཟིབྷ་མི་གཟིབྷ།
/གཟིབྷ་ཥ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ར་ཥ།

(བ) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) ལ་

ཐ་རིཥ་ང་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་མེཐ།
གཟུགཥ་ཅདྷ་སྙིང་ནྫོ།

ཚུ་གཟིབྷ་ཥ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།
/གཟིབྷདྷ/

/གཟུའུ་ཁབྷ/ ༢.

ཁྲག་ཕུང་ནྫོ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ལཱིཥ་ཀྱི་ཕདེ་ཧིང། (ཐཔེ)

(ཁ) གཟིབྷ་སུ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) གོངབྷ་

གཟིབྷདྷ།

(མིང) (ཆོཥ)

ཅིག་འྫོཐ་ནའི་ལྷའི་རིགཥ། (ཁ) ཁབྷཥ་གསུབྷ་

ཟདུག

གཟིབྷ་ཥ།

/གཟུའུ་ཁབྷ/ ༡.

ཁབྷཥ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཟྫོཐ་ཀྱི་གཟུགཥ་མབྷ་

མི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གཐྫོང་གཟིབྷ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་
/གཟིབྷ་མི་གཟིབྷ/

(མིང) (རྫོང) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་རག་ན་

གཟུགཥ། ཐཔེ་གཟུགཥ། ཐངོཥ་གཟུགཥ་ར་

པྫོ་བྷྫོ་ག་ཟཕཐ་རཱིང་གཐྫོང་གི་ནཡ་གཞི་ཚུ་ཧིང་ཥང་

གཟིབྷ་མི་གཟིབྷ།

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་།

གིཥ་གཟུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ། (ཁ) ཡིག་

(མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཙུག་

ཕྲུག་བྷར་ཆ། (ཐཔེ)

/གཟུའུ/ ༡.

དྲང་ནྫོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡའི་གཟུགཥ་ཟདི་སྙིང་ནྫོ་ག་ནི་འང་

(ཐཔེ) བབྷ་གཟིབྷ་ལ་གུ་ཕཞུགཥ་ནུག

གཟིབྷ་ཆཥ།

(མིང) (ཆོཥ)

སེབྷཥ་ཅདྷ། སྫོག་ཆགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱིཥ།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ར་ལ།

/གཟིབྷ་ལ/

/གཟུ་ཛྷྫོ/

གཟུགཥ།

ཆའི་ཁེཕཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་གཟིབྷ་ཁེཕཥ་ཕུར་ཐ།
གཟིབྷ་ལ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཟིབྷ་ནའི་

ཟཐཥ་ཚིག (ཁ) གཟིབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) བབྷ་ཐ་ཅི་རཥ་

ཁང་། (ཐཔེ) བབྷ་གི་གཟིབྷ་ཁང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་
ཟདུག

/གཟིབྷ/

/གཟུའུ་ཅེདྷ་རྙིང་ནྫོ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐང་

གཟིབྷ་ཐང་ཟདྲ།

དུཥ་བྷབྷ་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་ནའི་རྒྱརནྫོ་ཅིག་གི་བྷཙདྷ།
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(ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོ་ཕཞིའི་དྷང་

གཟུགཥ་གཤིཥ།

གཟུགཥ་བྷབྷ།

/གཟུའུ་རྙབྷ/

ཚུར།གཟུགཥ་ཀྱི་རིང་ཐུང་ཚུ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་

གཟུགཥ་ཕརྙདྷ།

/གཟུའུ་རྙེདྷ/

གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ)

གཟུགཥ་གཤིཥ་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།
གཟུང༌།

(མིང) (ཆོཥ)

གཟུགཥ་ངོ་བྷ་མེདྷ་ནའི་ནཡ་རིཥ་ཐང་། མེ་རྫོང་

/གཟུཟང/ ༢.

(མིང) (རྫོང)

སྦེ་མེ་ཎྫོག་རག་ནཡ་གཟུང་དེཥ།

གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་སྒྲིང་སྒྲི་ཟདུག

གཟུངདྷ།

/གཟུའུ་ཎྫོཕ་སྒྲེདྷ་རྡུཡ/

གཟུངབྷ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་རྫོ་རུའི་དྷང་གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་ཟགྲདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང)

གཟུང་ཟཛིདྷ།

/གཟུཟང་རྫིདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་ཡུར་གྱི་

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) གཟུང་ཟཛིདྷ་གྱི་ཆོཥ་ཚུ་

པྫོ་བྷྫོའི་

ཟཁོཡ་ཕའི་རྒྱུ་ཨིདྷ།
གཟུངཥ།

(ཁ) གཟུགཥ་ཐང་གཐྫོང༌། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གཟུགཥ་

/གཟུཟང/

(མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཐང་སྐུ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕག་བྷཆོཐ་ཀྱི་རྟེདྷ་ཚུ་དྷང་ཕུར་ནི་

བཐ་ལུགཥ་ནའི་ཁཡ་སེབྷཥ་འང་ཕཞང་ནཥ།
/གཟུའུ་མེ་ཁབྷ/

གཟུང་ཐང་

གཟུང་ཕ་ཐང་དྷང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཟཛིདྷ་ན་གཉིཥ་གཅིག་

བཐ་ངོ་ཐང་གཟུགཥ་གཤིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

གཟུགཥ་མེཐ་ཁབྷཥ།

(བ) (ཐ) (རྫོང)

གཞདྷ་ཐྫོབྷ་ཟདི་རགན་གིཥ་གཟུངབྷ་ཨིདྷ།

ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ནི། (ཁ) གཟུགཥ་ཟཕྱེར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)
/གཟུའུ་བྱེའེ/

/གཟུཟངབྷ/

ཟདྲ། (ཁ) གཟུང་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཕསྡུཡ་རུ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

གཟུགཥ་བཐ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) གཟུང་ཐང་

ཟདི་གཟུངདྷ་ཉེདྷ་ཁ་མེཐ་ནི་བྷཥ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གཟ་རྒོཐ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཐང་ཟདྲ།

བྷྫོ་ཐ་ལྫོ་གཟུགཥ་བྷ་ཟཕྱེར་ཕཥ།

/གཟུཟངདྷ/

ཟདྲ། (ཁ) གཟུང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ངདྷ་

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་ནི་

/གཟུའུ་ཕྱེའེ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རགན་གིཥ་ཕཤེཐ་

ནི། (ཁ) རག་ནཡ་གཟུང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ནཡ་ཕཎཕ་ནི་

གཟུགཥ་ཀྱི་ནུཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) གཟ་རྒོཐ་ཚུ་གི་
གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

བྷ་གོ་རཱིང་བྫོ་ལཱི་གཟུང་དེཥ།

(ཐཔེ)

གཟུགཥ་ཟཕྱེར།

/གཟུཟང/ ༡.

ཁཡ་ངེཥ་ནི། (ཁ) བྫོ་ལཱི་གཟུང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ས་

དྷང་ཟཆཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ།
/གཟུའུ་ཎྫོཕ/

(མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ། (ཁ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་

གཟུགཥ་ཀྱི་སྫོབྷ་ཆུང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ།

/གཟུའུ་ཤིཥ/

འྫོཐ་ནའི་གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཁ) ཡིག་ཕརྒྱ་ཐང་བྷ་ཎི་

(མིང) (ཆོཥ)

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྐུ་ཚུ་གཟུངཥ་ཕུར་ཏེ་ཡཕ་

ཡིཐ་གཟུགཥ་དྭངཥ་ནའི་སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཕཞིའི་གཟུགཥ་

གདྷཥ་ཞུ་ཐགོ།

ཀྱི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་རཥ་བྲར་ཏེ་ཟཕཐ་རཱིང་གཟུགཥ་

གཟུངཥ་སྔགཥ།

མེཐ་ལཱི་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ)
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/གཟུཟང་རྔཟ/

(མིང) (ཆོཥ)

1215
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གི་

ལཱིགཥ་དྲང་ནྫོ་བྷཚཐ་དེ་ཕཞུགཥ་མི་ཐང་ ཐབུ་བྷའི་

ན། (ཐཔེ)

གཟུཡ་ཏཕཥ།

བྷཙདྷ་སྔགཥ། (ཁ) ཡིག་ཕརྒྱ་ཐང་བྷ་ཎི་ར་ཥྫོགཥ་
གཟུངཥ་ཏག

/གཟུཟང་ཏཟ/

རབྷ་ལཱི་ཞུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) གཟུངཥ་

གཟེགཥ་བྷ།

(མིང)

གཟེགཥ་ཞདྷ།

(རྫོང) གྲྭ་ཙང་ཁག་ཚུ་དྷང་སྐུའི་གཟུངཥ་ཕུར་ནིའི་

གཟེངཥ་ཕསྟྫོཐ།

གཟུངཥ་སྫོཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐུ་ཚུ་གཟུངཥ་ཕུར་

གཟུངཥ་བྷ།

/གཟུཟང་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

གཥང་ཡུབྷ། (ཐཔེ)
གཟུངཥ་གཞུག

/གཟུཟང་གཞུའུ/

མི་

གཟེངཥ་ཕསྟྫོཐ་རག་ཁྱེཡ།

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་

གཟེངཥ་ཕསྟྫོཐ་རག་ཁྱེཡ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་གོ་སྐཕཥ་
འྫོཐ།

སྐུ་ཐང་།

དྷང་དྷ་གཟུངཥ་སྔགཥ་བྲིཥ་ཏེ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཤིང་

/གཟེཕ/

གཟེབྷ།

/གཟེབྷ/

(མིང) (རྫོང) གཟེབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང)

རྒྱུ་སྤ་ཙཡ་གྱིཥ་

ཟཏགཥ་འྫོཐ་མི་ གཉེཡ་ཙང་ཐང་གོ་ར་ཚུ་

ཅིག (ཁ) སྫོག ་ཤིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་

ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ཁཕ་ཎྫོ་ཅདྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) གཟེབྷ་

གཟུངཥ་ཤིང་ཕཎྫོག་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།
/གཟུའུ་རྣེཥ/

གཟེཕ།

གཟེཕ་དྷང་རཥ་ཐཡ་ཚི་ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་ལྫོག

བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ལྷ་ཁང་།གསེཡ་ཎྫོག། ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

གཟུཡ་གདྷཥ།

(མིང) (རྫོང)

ངོཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་དེ་གདྷང་ཕའི་རག་ཁྱེཡ། (ཐཔེ) ག་

(མིང) (ཆོཥ) བྷཆོཐ་

(མིང) (རྫོང)

/གཟེའེང་ཎྫོཥ/

གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་ཕག་ཕྱིཐ་ཟབྫོཡ་མི་ཚུ་ལཱི་

ཐང་གཟུངཥ་སྔགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྟེདྷ་གྱི་སྙིང་ནྫོ།
/གཟུཟང་ཤི/

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་

རཥ་གཟེངཥ་ཕསྟྫོཐ་ཏྫོཕ་ནུག

རྟེདྷ་ཐང་སྐུ་ཚུ་གི་དྷང་དྷ་ཕཙུགཥ་ནི་གི་རིང་ཕསྲེར་

གཟུངཥ་ཤིང༌།

/གཟེའེང་ཎྫོཥ/

ཟགེངཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ངོཥ་ལུདྷ་ལཱི་ ཡིག་ཙང་དྷང་

བ་བྷའི་

(ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཕསྟྫོཐ་ཕསྔགཥ། (ཐཔེ) རཥ་གའྫོགན་ཚུ་ལཱ་རྩ་

ཕརྗེཐ་ནའི་གཟུངཥ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་སྤྫོཕཥ་ན་
གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ)

/གཟེའེ་ཟེདྷ/

ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་ཕག་ཕྱིཐ་ཟབྫོཡ་མི་ལཱི་གདྷང་ནའི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཟུངཥ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཕུར།
(མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (ཆོཥ) ཟེགཥ་བྷ་ཐང་

དྲང་སྫོང་ཅིག་གི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ)

ཕག་ལཱ་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཁ)

/གཟུཟང་ནྫོཕ/

/གཟེའེ་བྷ/

ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ)

གཟུངཥ་སྤྫོཕཥ།

སྤྱི་སི་

ལཱ་ཟདི་རཥ་གཟུཡ་ཏཕཥ་ཅིག་སྒྲིག་ཐགོ་ནཥ།

རཥ་ཟྫོཐ་ཟེཡ་སྫོ་ཟདུའི་ཐམིགཥ་རྟེདྷ་གཟུངཥ་ཏག
/གཟུཟང་པི་ཀློཥ་ནྫོཥ/

(མིང) (རྫོང)

ཕཎྫོག་ནི་ཐང་གཟུཡ་ཏེ་སྫོཐ་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ། (ཐཔེ)

སྔགཥ་ཀྱི་ཏགན། (ཁ) ཕཐག་བྷདུདྷ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཀ་

གཟུངཥ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

/གཟུའུ་ཏཕ/

དྷང་ལཱི་གཉེཡ་ཙང་ལྟེབྷ་ལྟེ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) གདྷཥ་

1215

1216
གཟེབྷ་ཀོ་ཐབྷཡ་ཅདྷབྷ།

/གཟེབྷ་ཀོ་རྨ་ ཅེབྷ/

སྦྱིཡ་རི་རི་ཕཎང་དྷ་ཕའི་དྷཐ་ཅིག (ཐཔེ) གཟེཡ་དྷཐ་

(མིང)

(རྫོང) ཕྱི་རཥ་ཀོཛྷ་ཐབྷཡནྫོ་གིཥ་སྤུཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ཀྱིཥ་དྷ་ཕ་ཅིདྷ་ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཟེབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ གཟེབྷ་ཀོ་ཐབྷཡ་
ཅདྷབྷ་ཅིག་ཟདུག
གཟེཡ།

/གཟེའེ/ ༡.

གཞྫོང༌།

(མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་ཐཔྱང་

ན་གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐྫོང་སྤེཐན་ཐ་
གཞྫོང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

བྷཐུཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་ལྕགཥ་ཐང་། ཤིང་།

གཞྫོངབྷ།

ནགཥ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྣྫོཥ་མག་མ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་

ནུག

(ཐཔེ) ཀཛྷ་གུ་གཟེཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་གོ་ར་ཐཔྱངཥ་

ཕཞང༌།

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ཕཀགན་ཐ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་རྒྱུཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷཁོ་ཆེ་ཐནྫོདྷ་ཆེ་ཚུ་གི་རིགཥ་རྒྱུཐ་
ཕཞང་།

ལཱི་ཕཝྫོགཥ་ཏེ་ཕརཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྟ་རི་

/ཕཞཟང/ ༣.

གཡུག་ན་ཕསྒྲིགན་ཐ་གཟེཡ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕརཕ་ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) བ་ཕ་སྫོཐ་རབྷ་ལུགཥ་

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ) སྫོཐ་རབྷ་ཕཞང། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཐང་

ཟདི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་ཕཞང་བྷཥ།

གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གུ་ཕཎཕ་ནིའི་ཁཕ། (ཐཔེ)

/ཕཞཟང/ ༤.

ལྫོག་ཀུ་གཟེཡ་ཁཕ་ཕཎཕ་ཕཝག་ཐ།
/གཟེའེ་ཁབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ལུགཥ་

འྫོཐ་མི། (ཁ) རིགཥ་ཕཞང། རྒྱུཐ་ན་ཕཞང་ར་

མིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཤེཐ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

གཟེཡ་ཁབྷཥ།

/ཕཞཟང/ ༡.

/ཕཞཟང/ ༢.

(མིང) (རྫོང) སྟ་རི་ཐང་། ཎྫོག་ཙེ། ཁ་

/གཟེའེ་ཁཕ/

གཞྫོང་ཐང་ཟདྲ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སེབྷཥ་ཕཞང་བྷཥ།

གཟེཡ་གུ་བླུགཥ་ཐགོ།

གཟེཡ་ཁཕ།

(མིང) (རྫོང)

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཕཥབྷ་ན་ཕཞང། སེབྷཥ་ཕཞང་

ཐགོ་ནའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཕཀགན་ཐ་ ཏྫོཛྷ་
/གཟེའེ/ ༣.

/གཞྫོཟབྷ/

(ཐཔེ) གཞྫོངབྷ་ཚུ་རྣྫོཥ་ཙ་ཁེག་ཁེ་སྦེ་ཕརཡ་ཕཝག་

ཅིག (ཁ) ལྕགཥ་གཟེཡ། ཤིང་གཟེཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

/གཟེའེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐྫོང་ཕརྐོ་ནིའི་

རག་ཆ་ ཁ་སཕ་ཏང་ཏ་ གཡུ་ན་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་

ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕརཕཥ་མི་ཐང། ཤིང་ཆཥ་ཚུ་

ཕཝག་ནུག

/གཞྫོཟང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

འྫོཐ་མི། (ཁ) རྟགཥ་བྷཙདྷ་ཕཞང། རྟེདྷ་ཟབྲེར་

ཕཞང། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཉིདྷབྷ་དེ་ཁཡ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

(མིང) (ཆོཥ)

གཟུགཥ༌ཀྱི༌འདྷ༌རག༌སྤཡ༌བྷ་ཕཏུཕ་སྦེ༌ཏར༌ནི་ཐང་

ཕཞང་ཡི།

ཁ་ཐང་མིག་ཎྫོ་ཚུ་གའྫོ་གཎང་ཕའི་དྷཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

/ཕཞཟང/ ༥.

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རྗེ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ་མི།

གཟེཡ་ཁབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཁ་སྲུང་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(ཁ) ཁ་རྗེ་ཕཞང། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

གཟེཡ་དྷཐ།

དྷང་ལཱི་སྐྱེཥ་ཏེ་ཁ་རྗེ་ཕཞང་ཡི།

/གཟེའེ་ནཱུའེ/

(མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་
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(ཁྱཐ) (རྫོང) གཞཟ་སྐཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

/ཕཞཟང/ ༦.

/ཕཞཟང་བྷ/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་གི་

འྫོཐ་མི། (ཁ) གཞཟ་སྐཡ་ཕཞང། དུཥ་ཕཞང།

ཕཀྱག་འར་ནི། (ཁ) བྷཐངཥ/ཙྫོཥ་གཞི་བྷཥ་

གཞཟ་སྐཡ་ཕཞང་།

བྷཥ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གོ་གདྷཥ་གཥཡ་ཕསྐོཥ་ཟཕཐ་ནིའི་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་ཟཁྱུཛྷ་དྲགན་ཐ་ཕཞང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་གཤིཥ་ལུགཥ་

/ཕཞཟང/ ༧.

ཕཞང་རྟགཥ།

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ) གདྷབྷ་ཕཞང། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱིཥ་སེབྷཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཕཞང་ཏར།

(མིང) (རྫོང) མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་

ཏར་ནི་བྷཥ།

/ཕཞཟང་ཐེའེ/ ༢.

ཟདི་ཚེཥ་ཕཅུ་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་བྷཇར་ཥཡ་གྱོདྷབྷ་ཨིདྷ།
/ཕཞཟ་ངེདྷ/

(མིང) (རྫོང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཏར་ཐྫོ།

ཕཞང་དྲི།

ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་གཞཟ་སྐཡ་ཕཞང་ངདྷ་ཚུ་
ཕཞང་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཕཞཟང་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང)

བྷདྷབྷ་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) མི་

ཕཞང་དྲུག

/ཕཞཟང་གྲུའུ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཐང་རྒྱུ་སྤུཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སེ་

ཕཞང་ནྫོ།

ཤུཐ་ཀྱི་གོ་ར་ཚུ་མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གྱོདྷ་ན་ཅིདྷ་

དྲིབྷ་ལུགཥ་

/ཕཞཟང་ནྫོ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞང་ནྫོ་དྲུག་
(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞང་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་བྷཚཐ་མི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་

ཕཞང་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།
/ཕཞཟང་བྷ/ ༡.

/ཕཞཟང་གྲི/

ལྫོབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་རཥ་སྤྫོཥ་ཀྱི་ཕཞང་དྲི་

ཐང་ཅ་ར་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ གཝདྷ་ཐང་ཕཐན་ཐ་

ཕཞང་བྷཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲག་ཏར་

ནི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བཐ་མེཐ་ནའི་ཞཐ་ཟགྲོ་ ཕཞང་

ཐང་ཞྫོགན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ལཱ་
ཕལ་ཐགོན་གར་ཆེ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ངོ་རིཥ་ཟདི་མི་ཁྲོབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཕཞང་

ཥཡ་གྱོདྷ་ནི་གི་གོ་ར་རྡིག་རྡིགབྷ། (ཐཔེ) ཕཞང་གོ་
ཕཞང་ངདྷ།

/ཕཞཟང་ཐེའེ/ ༡.

ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནི། (ཁ) ཕཞང་ཏར་ནི/ཐྫོ/ནུག

(ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གའྫོག་ཚུ་གི་སྐུ་ཁབྷཥ་ཕཞང་ཕཡ་ལྫོག
/ཕཞཟང་གོ/

རྟགཥ་

ཕསྒོཡ་མི་ཟདི་ག་ཅི་གི་ཕཞང་རྟགཥ་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ།

འྫོཐ་མི། (ཁ) གཟུགཥ་ཕཞང། ཁབྷཥ་ཕཞང།
ཕཞང་གོ།

(མིང) (ཆོཥ)

བྷཙདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིབྷགཝཟ་གིཥ་

སྐཕཥ་ཅིག་གདྷབྷ་གཤིཥ་ཕཞང་ཡི།
/ཕཞཟང/ ༨.

/ཕཞཟང་ཎཟ/

ཕཞང་ནྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

/ཕཞཟང་ནྫོ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་

(རྫོང) མི་གི་ངོ་ཥྫོ་ཆུང་སུ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཐཕང་/ཕརྩི་

གི་གྲཥ་རཥ་ ཆུ་ཕྫོ་འ་མུ་དྷའི་གླིང་དྷང་ཕཞུགཥ་

སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཟདི་ཕཞང་བྷཥ་ཐྫོ།

ཕཞང་ནྫོ་ཕཅུ་ཟཚྫོབྷཥ།

བྷཏྫོང་/སྟྫོཕཥ་བྷཥ་ནི/དྷྫོ་ནུག (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་

མི་ གདྷཥ་ཕརྟདྷ་གྱི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ)

1217

/ཕཞཟང་ནྫོ་ཅུ་རྫོབྷ/

(མིང)
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(ཆོཥ) སྫོཡ་ཟླ་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་ཚེཥ་དྲུག་གི་ཉིདྷབྷ་

ཟེཡ་སཕ་རཱིང་ཕམྫོདྷ་ན་ཡ་ཨིདྷ།

ཕྱེཐ་ཀ་རཥ་ཕདུདྷ་གྱི་ཉིདྷབྷ་ཕྱེཐ་ཀ་ཚུདྷ་ངདྷ་ན་

ཕཞང་རདྷ།

ཐགུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་ཉིདྷབྷ་སྦེ་ཕརྩིཥ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷ་
ལཡ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཞང་ནྫོ། (ཐཔེ)
ཕཞང་ནྫོ་དྲུག

/ཕཞཟང་ནྫོ་གྲུའུ/

རདྷ་ཟཇར་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་མི་འ་ཡཕཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་
ཚུཐན་ཨིདྷ།

ཕཞང་ནྫོ་དྲུག་འང་ ཚ་ཏི་སྙིང་གི་ཕཞང་ནྫོ། ༢. ཅུ་

ཕཞང་རབྷ་རབྷ།

གང་གློ་ཕའི་ཕཞང་ནྫོ། ༣. གུ་གུབྷ་བྷཆིདྷ་ནའི་

/ཕཞཟང་སྒྲེའེ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ ཕཞང་རབྷ་རབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་
ཟདི་པ་བྷའི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཨིདྷ།

ལུགཥ་

ཕཞང་ཤིང༌།

ནའི་ཟབྲེར་ཕ། (ཁ) བབྷ་ཐང་ཕཞང་ཟབྲེར།

རླུང་ཕཟེཐ། ལྡིང་རི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

བྷཏཟ་ཅདྷ།

རྐྱཕ་ཐ་ཕཞང་ཤིང་ཚུ་ཟཏྫོཕ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་
ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕཞང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལུགཥ་མི་ལུགཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་

ཕཞང་ལྷབྷ་ལྷབྷ།

ཕཎཕ་སྟེ་ཕཞང་མི་ཕཞང་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
/ཕཞཟང་མི་ཕཞཟང/ ༢.

ཕཞངདྷ།

ཕཞང། གདྷབྷ་ཕཞང་མི་ཕཞང། རྒྱུ་ཕཞང་མི་

/ཕཞཟངདྷ/

(བ) (བྷ) (རྫོང)

ཕཞང་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཞང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཞཟ་

ཕཞང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་ཕཞང་མི་
/ཕཞཟང་མྫོཥདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ལྷབྷ་ལྷབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ཕཞང་ཟེཡ་ཐེ་ཙྫོབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་རིགཥ་ཕཞང་མི་

ཕཞང་ཕམྫོདྷ།

/ཕཞཟང་ལྷབྷ་ལྷ/

ཕཞང་རབྷ་རབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཕཞང་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞང་ག་མི་

ཕཞང་མི་ཤེཥ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཤིང་ཆ་ཚུ་རཥ་ གདུང་ཐང་། གཞུན།

ཟབྲེར་ཚེ་ཅིག་ལཱིཥ་གཅིག། ངདྷ་ཟབྲེར་ཟཁོཡ་ཕ་
/ཕཞཟང་མི་ཕཞཟང/ ༡.

/ཕཞཟང་ཤི ང/

ནའི་སྐཕཥ་ ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནའི་ཤིང་ཆ་སྫོབྷ། (ཁ)

ཐནྫོདྷ་ཐང་ཕཞང་ཟབྲེར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕཞང་

ཕཞང་མི་ཕཞང༌།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཅ་ར་

(ཁ) ཕཞང་ལྷབྷ་ལྷབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

སུག་སྨེར་བྷཁར་བྷའི་ཕཞང་ནྫོ། ༦. ཀ་ཀོ་ར་
ཕཞང་ཟབྲེར།

/ཕཞཟང་རབྷ་ར/

ཐང་མི་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཟྫོཥ་ལྡདྷ་ལྡདྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཕཞང་ནྫོ། ༤. ལི་ཤི་སྫོག་རྩའི་ཕཞང་ནྫོ། ༥.
བྷཚེཡ་ནའི་ཕཞང་ནྫོ་ཕཅཥ་དྲུག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) ཡང་ལཱི་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་དྲིདྷ་རདྷ། (ཐཔེ) ཕཞང་

༡.

(མིང) (ཆོཥ)

/ཕཞཟང་ལུདྷ/

སྐཡ་ཕཞངདྷ་ལཱ་སྐོཡ་ཕསྒྲིག་ནི་ཨིདྷ།
ཕཞང་སུ།

(མིང) (ཆོཥ) སྒྲིགཥ་

/ཕཞཟང་སུ/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྲག་སུ་ཐང་

བྷང་སུ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཧུབྷ་ཕཞང་སུ། ཆུ་ཕཞང་སུ།

འངཥ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཝག་ནའི་ཕམྫོདྷ་ན། (ཁ) འངཥ་

མི་ཕཞང་སུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་ཚྭ་

ཕམྫོདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཞང་ཕམྫོདྷ་

ཕཞང་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
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(ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་བྷཏྫོ་སུ་ཐང་

/ཕཞཟང་སུ/ ༢.

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྒཡ་ཕཙུགན་ཐ་ཕཞཟ་ཆཥ་སྒྲུཕ་

ཕམདྷ་སུ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཏི་རཱི་ཕཞང་སུ། རྒྱུ་ཕཞང་

ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

སུ་རཕ་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བང་ཕཐ་ཀྱི་ སྐུགཥ་

ཕཞང་སུ་ཅིག་ཁཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་ཡང་འང་རྩ་ཟགེངཥ་
ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཆེ་སུ་ཅིག་འྫོཐ་

(མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕཞཟ་མི་དྲག

ཐང་ཕུ་མི་དྲག་

ཕཞཟ་གྲོགཥ།

/ཕཞཟ་གྲོཟྫོ/

ཕཞཟབྷྫོ།

ཧབྷ་སྲུ་སྤྱིཡ་ཕཎང།

ཕཞཟབྷྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།
ཕཞཟ་ཙང༌།

(མིང) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་

སྤུདྷ་ཆ་ འང་དྷ་སྙདྷ་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་པྫོ་བྷྫོ་ཟཚྫོབྷཥ་
སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་གཅིག་གིཥ་

(མིང)

གཅིག་ལཱི་བབྷཥ་ཕརྩེ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

(རྫོང) ཞ་ཕཅཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)
/ཕཞཟ་ཅ་སྒྲོ་སུབྷ/

/ཕཞཟ་ཙཟང/

གཅིག་གི་དྷང་མི། (ཁ) ཁྱིབྷ་གཅིག་དྷང་པབྷ་ཐང་

(ཐཔེ)

ཕཞཟ་ཆཥ།

(མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་སྤྱིཡ་

ཕཞཟབྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ། (ཐཔེ) ཧ་པཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་ཛྷང་

(མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་

/ཕཞཟ་ཅ་སྒྲོ་སུབྷ/

/ཕཞཟབྷྫོ/

ཕཎང། (ཁ) ལཡ་ཕཞཟབྷྫོ། ཛྷང་ཕཞཟབྷྫོ། སྤ་ཡྫོ་

གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ནའི་རྨགན་ཐང་ཧབྷ་སྲུ།
ཕཞཟ་ཕཅཟ་ཟགྲོ་གསུབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཙགཥ་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཞཟ་མི་དྲག

(ཁ) རྒྱ་ཕཞཟ། ཕྫོཐ་ཕཞཟ། ཕར་ཕཞཟ། ཟེཡ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

/ཕཞཟ་མི་གྲཟ/

ཕཞཟ་མི་དྲག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་

སྦེ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ་བྷཥ།
(མིང) (ཆོཥ)

ཟདུར་ཕ་

ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་མི། (ཁ) ལཱ་ཕཞཟ་མི་དྲག ཐཔེ་ཆ་

ཐང་ཕུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གཞཕ་ཚུ་པ་ཕརྒྱུཐ་བུ་ཕརྒྱུཐ་
/ཕཞཟ/

(མིང) (ཆོཥ)

ལ།༤. ཕྱེ།༥. བྷཥ་ཁུ་ཐང་ཁུཡ་ལུཕ་ཚུ་ལཱི་སཕ་

དྲགབྷ་ཚུ་གི་ཟྫོག་རཥ་གའྫོག་རྒྱུགཥ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཕཞཟ།

/ཕཞཟ་ཛྷ་རྔ/

ལྫོ། ༢. དྲྫོདྷ་གོང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཧ་ཁབྷ།༣.

ན། (ཐཔེ) ཁེ་ཀོ་ཟདི་ནདྨ་རཥ་རྫོ་རྗེ་ཕཞང་སུ་ཅིག་
/ཕཞཕ/

ཞ་ཟཐུང་

སྣུབྷ་ཁུཡ་ཕཅཥ་ལྔ། (ཁ) ༡. ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

མི། (ཁ) སྟྫོཕཥ་ཕཞང་སུ། སྤུ་ཕཞང་སུ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕཞཕ།

(མིང) (རྫོང)

རཥ་ ༡. ཟབྲཥ་ཆདྷ།༢. ཞདྷ།༣. ལ།༤. ཕྱེ།༥.

ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་ལ་རཥ་བ་བྷའི་ལ་ཟདི་ཕཞང་སུ་ཅིག་

ཨིདྷ་བྷཥ།

/ཕཞཟ་ཐུཟང/

ཕཞཟ་ཕ་ལྔ།

ཏྫོག་ཕཞང་སུ། ཏགན་ཕཞང་སུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

/ཕཞཟང་སུ/ ༤.

ཕཞཟ་ཟཐུང༌།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞཟ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཞ་ཟཐུང་བྷཁོ་སྒྲུཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐུང་བྷཏྫོ་སུ་ཐང་ཕམདྷ་སུ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཡ་ཟྫོང་ཐགོ།

/ཕཞཟ་ཏུཟང/

ཟཐུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ་ཐང་རིང་

/ཕཞཟང་སུ/ ༣.

ཕཞཟ་ཕཏུང༌།

ཕཞཟ་ཙང་ཟཆཡ་གཞི།

(མིང) (རྫོང) ཞ་ཆཥ་
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/ཕཞཟ་ཙཟང་ཆཟ་གཞི/

(མིང)
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(རྫོང) ཕཞཟ་ཙང་འཡ་སེང་ཟགྱོ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཙཐ་

/ཕཟི/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དུག་ཐང་སདྷ་ར་

སྦེ་ཕཝག་ནིའི་རཥ་རིབྷ། (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་ཟཆཡ་

ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་མི་རཥ་ཕརྟེདྷ་བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ནི།

ཕཞཟ་ཙདྷ།

ཅིག་ཞཛྷ་ཐ་ལ་ཆང་རུག་ན་ཅིདྷ་ཕཟི་ནི་འྫོཐ།

གཞི་ཟདི་ཧ་ལཱི་ཕཀག་ནིའི་རཥ་རིབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཁ) སདྷ་གྱིཥ་ཕཟི་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) དྷང་ནའི་སདྷ་ར་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཕཞཟ་ཙང་

/ཕཞཟ་ཚེདྷ/ ༡.

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙདྷ་ཚུ་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་
ཟདུག

/ཕཞཟ་ཚེདྷ/ ༢.

/ཕཟི/ ༣.

ཟཛུར་ཟགྱོཛྷ་ཐ་བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ནི། (ཁ) སྣུབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཞ་

ཟཁོཡ་གྱིཥ་ཕཟི་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྣུབྷ་

བྲདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཟཁོཡ་དྷང་ཟཛུར་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཕཟི་ནི་འྫོཐ།

དྲག༌ལྫོཥ༌ཀྱི༌ཕཞཟ་ཙདྷ་ཚུ་བཐ་ངོ་རིཥ་ལུགཥ༌ནཥ།
ཕཞཟ་ཙྫོ།

/ཕཞཟ་ཆོ/

ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཞཟ་ཐནྫོདྷ།

ཕཟི་ཁྱོབྷ་ཁྱོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞཟ་ཙང་ཐང་

/ཕཞཟ་ནྫོཥ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གཅིག་

ཕཟི་ཟགོཡ་གོ།

ཕཟི་ཏྫོཕ་ཏྫོ།

/ཕཟི་ཏྫོཕ་ཏྫོ/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ལཱ་སྣ་

བྷང་མི་ཐང་། འང་དྷ་ལཱ་གཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་རཥ་

(མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་གྲོགཥ།

/ཕཞཟ་སུབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཟི་ཁྱོབྷ་

ཟགོཡ་གོ་ཡ་ཕཎང་ཡི།

ཕརྟེདྷ་ བྷགུ་ཡུ་ཟཁོཡ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྱཱ་ལཱ་ཟདི་

(ཁ) ཕཞཟ་གྲོགཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཕཞཟ་གསུབྷ།

/ཕཟི་སྒོཟྫོ་གོ/

ཁྱོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྟྫོང་ན་ཟཐུངབྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ ཕཟི་

སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཕཞཟ་ཐནྫོདྷ་
/ཕཞཟ་ར/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷགུ་ཡུ་

འང་ཕཟི་ཁྱོབྷ་ཁྱོ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཟགདྷ་ཁུཡ་ཆེ་མི། (ཁ) དྷང་མི་གམྫོ་ཅདྷ་ཟེཡ་འང་

ཕཞཟ་ཟླ།

/ཕཟི་ཆོབྷ་ཆོ/

ཟཁོཡ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁ་མ་གི་ཆང་དེ་གིཥ་ཐ་རིཥ་

དྷང༌གི་ཕཞང་ཙང་དྷང་མི་ཚུ་རཥ་ ཐཕང་ཙཐ་ཐང་

ཧའི་ཨིདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་དྷང་

གིཥ་ཁོ་ཕཟི་ཏྫོཕ་ཏྫོ་ཡ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) པྫོ་གཅིག་

/ཕཟི་ཏྫོཕ་ཏྫོ/ ༢.

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཟི་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ལཱི་ཧབྷ་སྲུ་གཉིཥ་ཐང་། འང་དྷ་བྷྫོ་གཅིག་ལཱི་

སདྷ/དུག/སྫོ་རཥ/སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་གིཥ་ཕཟི་ཏྫོཕ་

སྦེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

པྫོཡན་གང་གིཥ་ཡ་ཕཟི་ཏྫོཕ་ཏྫོ་ཕཞྫོ་ཐ་ཡི།

རྨགན་གཉིཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོང་ཡ་ཕཞཟ་གསུབྷ་
ཕཟི།

/ཕཟི/ ༡.

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཏྫོཕ་ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ཆང་གཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

སྫོ་རཥ་ཀྱི་

ཕཟི་ཟཏྫོབྷ་ཟཏྫོབྷ།

རིགཥ་ཚུ་སྫོཐ་མི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ སེབྷཥ་དྲདྷ་ན་

/ཕཟི་ཏྫོབྷ་ཏྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཟི་

ཏྫོཕ་ཏྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཞྫོ་

བྷཥ་ནི། (ཁ) ཆང་གིཥ་ཕཟི་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཆང་

ཕཟི་ཟཏྫོབྷ་ཟཏྫོབྷ་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

པྫོཡན་གང་གིཥ་ཕཟི་ཆི་ཡི།

ཕཟི་བེཡ།
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/ཕཟི་བེཡ/

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཆང་ཟཐུང་ཞིདྷ་དྷ་
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གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཡང་བྷ་དྲངཥ་ན་ ཕཟི་བྱེབྷ་

ཐང་། ཆུ། ཇ། ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ཅིག་དྷང་

ཕཟི་བྱེབྷ་བྱེ།

(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་པྫོཡན་དྷང་ཇ་ཕཟེཐ་

ཅིག་ཟགྱོ་ཕ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཕཟེཐ་ནི། (ཁ) རྫོཕ་དྷང་ཆུ་ཕཟེཐ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ནུག/ཤིག

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཟི་ཏྫོཕ་ཏྫོ་

/ཕཟི་བྱེབྷ་བྱེ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ང་ཆང་གིཥ་ཕཟི་བྱེབྷ་བྱེ་
འཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཕཝག་ནུག
/ཕཟེའེ/ ༢.

ཕཟི་འྫོབྷ་འྫོ།

/ཕཟི་འྫོབྷ་འྫོ/

(ཐབྱེ) (རྫོང)

ཕཟི་ཐང་

(ཁ) རྟཥ་ཏག་ཕཟེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

ཟདྲ། (ཁ) སདྷ/སྫོ་རཥ/དུག/སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་གིཥ་

ཝྫོཡ་རཥ་ང་སྫོ་ཕཟེཐ་དེ་ཡ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

བྷགོ་ཡུག་ཟཁོཡ་ནི། (ཐཔེ) སདྷ་ཟདི་གིཥ་ ང་ཕཟི་
འྫོབྷ་འྫོ་ཡ་ཕཞྫོ་ཐ་ཡི།
ཕཟུང༌།

/ཕཟུཟང/ ༡.

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

/ཕཟེའེ/ ༣.

སེབྷཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རྫུདྷ་ན་མེཐ་ཟེཡ་ཁག་ཕཟེཐ་མི་ཕཏུཕ་

ནཥ།

གོ་ཕ་ཅིདྷ་བྫོ་ལཱི་ཕཟུང་སྟེ་ཁུངཥ་མེཐ།

/ཕཟེའེ/ ༤.

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རགན་གིཥ་

ཕཟུང་རིག

/ཕཟུཟང་རིའི/

(མིང) (ཆོཥ)

རྒྱོ་ཟེབྷྫོ་ཚུ་གིཥ་རྒྱོ་སྤུཥ་རྩ་སྦེ་ཕཟེཐ་ནི་འྫོཐ།
ཕཟེཐདྷ།

ཐཔེ་ཆ་ར་

ཕརྐྱངཥ་ཏེ་ཕཟེཐདྷ་ལྫོ་མི་ཟཕྫོ།

ཕཟུང་རིག་འྫོཐདྷ་ཐཔེ་ཆའི་རྩ་ཚིག་གཟུངབྷ་ཟཇབྷ།
/ཕཟུངཕཟུཟངབྷ/

ཕཟེཐཛྷ།

ཕཟེཐཛྷ་ཨིདྷ།

ངེའི་བུ་གིཥ་ཕཟུང་ཕཟུངབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
(ཕྲཐ) (རྫོང)

ཕཟེཐཛྷ་ཕཟེཐ་ཥ།

ཅོག་ཡ་ཟཏཐན། (ཁ)

(བ) (བྷ) (རྫོང)

ཧ་ལཱི་ཟདི་ལྫོ་ཕཟེཐཛྷ་ཕཟེཐ་ཥ་སྫོཐན་བྷཥ།

གོང་ལཱི་ཞུ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཡ་ཨིདྷ།
/ཕཟེའེ/ ༡.

/ཕཟེའུ་ཕཟེ་ཥ/

ཕཟེཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཟེཐ་དེ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

བྷཚུངཥ་ན་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་རྐྱེདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་
ཕཟེཐ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཟེཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྷག་མི་གི་ལྫོ་རྒྱགཥ་ཚུ་བྷཚྫོཐ་ཁང་དྷང་རཥ་

ནཡ་ཕཟུང་ཕཟུངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྱི་ཅུང་ཟདི་
/ཕཟུབྷ/

/ཕཟེའུ/

(ཁ) ཕཟེཐ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

གཟུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) བྫོ་ལཱི་ཕཟུང་ཕཟུངབྷ། རག་

ཕཟུབྷ།

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཟེཐ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕཟེའེདྷ/

(ཁ) ཕཟེཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཡཥ་

ཥྫོགཥ་ན་སེབྷཥ་ཁཡ་གཟུང་ནིའི་རིག་ན། (ཐཔེ)
ཕཟུང་ཕཟུངབྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱོ་རྐྱཕ་

ཕཅུག་ནི། (ཁ) རྒྱོ་ཕཟེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ)

ཕཤེཐ་ནི། (ཁ) རག་ནཡ་ཕཟུང་ཡི། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་
རག་ནཡ་ཕཟུང་སྟེ་ནཡ་ཕཎཕ་ནུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁཥ་ལུདྷ་

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) རྫུདྷ་ཁ་ཕཟེཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག

ཁཡ་ངེཥ་ནི། (ཁ) བྫོ་ལཱི་ཕཟུང་ཡི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ས་བྷ་
/ཕཟུཟང/ ༢.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྫོ་ཟདུ་ནི།

ཕཞྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟབྱུ་

/ཕཞྫོ/ ༡.

(མིང) (རྫོང)

རིག་གདྷཥ་ཆུང་ཕ་

ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ༡. སྒྲ། ༢. ཙཐ་བྷ། ༣.
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ཕཞྫོ། ༤. གཥྫོ་ཕ། ༥. དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན་ཕཅཥ་

ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་ཁྱིབྷ་ཚུ་

ལྔ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཕཞྫོ/ ༢.

ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ལུགཥ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ་

ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ།

ནའི་ཥ་གོ། མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ། ཅ་ར་ར་ཥྫོགཥ་

ལཱ་རིགཥ། (ཐཔེ) ཟཁོཡ་རབྷ་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་གྱི་ལཱ་ཟདི་

རའི་ཕཞྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཕཞྫོ་ལུགཥ་

དུཥ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་ཟགོཡ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

༢.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཁོ་ཆཥ་ཚུ་

ཞབྷ་ཎྫོག་ལཱི་ཟདུག

ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྤྫོཥ་ཟདི་རཥ་སྫོཡ་ལུ་ལ་

ཕཞྫོ་ཁང༌།

བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་རྒྱུ་ཅ་

ངོ་མི་ཕདེ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཕཀང་

ཕཞྫོ་གྱི།

/ཕཞྫོ་གི/

ཕཞྫོ་གླ།

/ཕཞྫོ་ཀླ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ཐ་ཐགོ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕྫོའི་གླ་ཟཐུཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁགན་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ།

ཕཞྫོ་གྲྭ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སདྷ་ར་

/ཕཞྫོ་གྲ/

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཕཞྫོ་གྲྭ་ཆུང་ཕ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་བྷཛེཥ་ཆོཥ་

ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང༌།

ཕསྒྲིག་ནི། (ཁ) ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་

/ཕཞྫོ་གྲ་ཁྲུཥ་ཁཟང/

(མིང) (རྫོང)

ཟཕྲུར་ཁང་ཚུ་དྷང་ ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ རྒྱུ་

ཕཞྫོ་ཅིག་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕསྒང་རཥ་ཟཇཟ་ཡ་ཟཇཟ་ཕཥ།
/ཕཞྫོ་ཀོཥ/

ཕཞྫོ་ཡ་ཐང་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཅིག་ཕསྒྲུཕ་ཚུགཥ་ཚུགཥ་ཕཞྫོ་གླ་ཨོ་

ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཕཞྫོ་ཕཀོཐ།

(མིང) (རྫོང)

ནའི་གྱི། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་གྱི་ཟདི་རྣྫོཥ་ཁེག་ཁེ་ཟདུག

ལྕང་ལཱའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆུ་གཡུཡ་ཕཞྫོ་དེཥ།

/ཕཞྫོ/ ༦.

/ཕཞྫོ་ཁཟང/

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཁང་ཅིག་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཕཞྫོ་ལཱ་ཟཕཐ་

ར་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ལུགཥ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

/ཕཞྫོ/ ༥.

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་མིའི་རཥ་སྡེ།

(ཐཔེ) ཀུདྷ་ཐགཟ་ཕཞྫོ་སྐྲུདྷ་གྱི་ཡིག་ཙང་ཟདི་ཅང་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ ཕཅོ་ནི། (ཁ) བྷཐཟ་ཐང་གཞུ་

/ཕཞྫོ/ ༤.

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་

ཞབྷ་རྐྱཕ་ནི། ཟཁོཡ་རབྷ་སེར་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ནའི་རྣབྷ་ན། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ། མི་གི་ཕཞྫོ། གོ་

/ཕཞྫོ/ ༣.

/ཕཞྫོ་ཀྲུཥདྷ/ ༡.

ཆ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ ཅ་རའི་རིགཥ་ག་ཅི་ཨིདྷ་

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་། ཀི་

རཱིང་ལུ་ལ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་རྩི་

དེཕ། ཟཕྲུར་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཕཞྫོ་

ཥའི་ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་འྫོཐ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་ན། (ཁ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་

ཕཞྫོ་རྔབྷ་སི་སི།

ཕཀོཐ། ཀི་དེཕ་ཀྱི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ། ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱི་

/ཕཞྫོ་རྔབྷ་སི་སི/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང)

མིག་ཎྫོ་ཁཡ་བྷ་ཟཇཟ་སི་སི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་དེ་ཕཞྫོ་
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རྔབྷ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
/ཕཞྫོ་རྔབྷ་སི་སི/ ༢.

ཐགོ་ནི།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྡི་ཆེ་སི་སི་འྫོཐ་མི།

/ཕཞྫོཕཎ་བང་ཉེ/ ༢.

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྫོ་རཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་

རྔབྷ་སི་སི་ཏར་ཥྫོང་ནུག
ཕཞྫོ་ཕཅོཥ།

/ཕཞྫོཕ་ཅོཥ/ ༡.

(མིང) (རྫོང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གི་ཕཞྫོ་

ཟཇཟ་ཆི་ཆི་མེཐ་མི། (ཐཔེ) པཡཛྷ་ཟདི་ཕཞྫོ་ཕལ་བང་
ཉེཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཧེ་བྷ་

/ཕཞྫོཕཎ་བང་ཉེ/ ༣.

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་གི་ཕཞྫོ་

རཥ་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ རྫོག་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་

རྣབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཟདི་

ཟཕཐ་ཡདྷ་ཆི་ནུག

ཕཞྫོ་སྟེགཥ།

ཕཞྫོ་ནི། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་ཕཅོཥ་
/ཕཞྫོཕ་ཅོཥ/ ༢.

ཕཞྫོ་ཕལ་བང་ཉེཥ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་གའྫོགན་དེ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཆ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ནིའི་རག་

ཚུ་ཕཞྫོ་སྟེགཥ་གུ་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

ཆ། (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཆ་ཙངབྷ་སྦེ་ཟཕག་
ཟྫོངཥ་ནུག
ཕཞྫོ་ཆེདྷ།

/ཕཞྫོ་ཆེ/

/ཕཞྫོ་ཏེའེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕྫོ་བྷཁཥ་ན།

/ཕཞྫོ་ཉེ/

དེཥ།

ཕཞྫོ་ཟཐྫོདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྔབྷ་སི་སི་

ཕཞྫོ་ཕལ།

/ཕཞྫོཕ་ཎ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ཕཞྫོ་ཟདྲ།

/ཕཞྫོ་སྒྲ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་ཅོག་ཡ་

ཕཞྫོ་རྣབྷ།

/ཕཞྫོ་རྣབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕལ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཅ་རའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ག་དེ་སྦེ་འྫོཐ་ག་བྷ་

ཅིག་གི་དྷང་རཥ་ བུབྷྫོ་ཕཞྫོ་ཕལ་ལྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ལ་

ཤེཥ།

དེཥ།

/ཕཞྫོཕཎ་བང་ཉེ/ ༡.

(མིང) (ཆོཥ) ཟཕྲུར་ཁང་ཚུ་

ཅིགན་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) ཕཞྫོ་ཕལ་ཅོག་ཟཏཐན། (ཐཔེ)

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་

ཕཞྫོ་ཕལ་བང་ཉེཥ།

/ཕཞྫོ་རྫོཥདྷ/

དྷང་ཅ་ར་ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་དེ་ཕཞྫོ་ཉེཥ་རཱིང་སེབྷཥ་ཕཞང་
ནཥ།

(མིང) (ཆོཥ) སྟདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

བྷགཡཛྷ་གིཥ་ལྕགཥ་ཕཞྫོ་སྟེགཥ་གུ་ཕཀར་ཏེ་རྡུང་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་ཆེདྷ་གསུབྷ་ཟདུག

ཕཞྫོ་ཉེཥ།

ཕཞྫོ་ག་ཅི་

འྫོཐ་ནའི་སྟེགཥ། (ཁ) ལཱ་ལ། བྱིར་ལི་རྐྱཕ་ཥའི་རྟ་

ཚུ་ཕཞྫོ་ཕཅོཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕྲང་སྟེ་སཕ།
/ཕཞྫོཕ་ཆ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཡ་རྐྱཕ་རཱིང་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་

ཅིག་ རྫོག་ཕསྒྱུཡ་ཏེ་སཕ་ནི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྫོ་
ཕཞྫོ་ཆ།

/ཕཞྫོ་ཏེའེ/ ༡.

ཕཞྫོ་ཐཔེ།

/ཕཞྫོ་པེ/

(མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་

གཅིག་ལཱི་གཞི་ཕཝག་སྟེ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐཔེ་གཟུགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

མི་གི་བཐ་ངོ་ཐང་གཟུགཥ་གཤིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་

(ཐཔེ) ག་ཅི་ཡ་ཕཞྫོ་ཐགོ་རཱིང་ཕཞྫོ་ཐཔེ་ཟདི་ཡ་ཁག་ཆེ།

མི། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕལ་བང་ཉེཥ་ཁྱོཐ་ཕཟུབྷ་ག་གིཥ་

ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ།
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/ཕཞྫོ་ནྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕྫོ་བྷཁཥ་
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བྷཆོག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་རྫོང་ཕཞེངཥ་ནིའི་ལཱ་

ཕ་ལྔའི་དྷང་རཥ་གཅིག (ཁ) རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔ་

ཕཞྫོ་ཟཕྲྫོ།

ན། ༣. ཕཞྫོ་རིག་ན། ༤. གཥྫོ་ཕ་རིག་ན། ༥.

སང་ཟདུག

/ཕཞྫོ་ཁྲོ/

འང་ ༡. སྒྲ་རིག་ན། ༢. གཎདྷ་ཚིགཥ་རིགཥ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕའི་ཕསྒང་སྦེ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྐང་ལ་ཕཞྫོ་ཟཕྲྫོ་སྦེ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་
བྷཇུག་ཕསྡུ།
ཕཞྫོ་ཕྫོ།

/ཕཞྫོ་ཛྷྫོ/

དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན་ཕཅཥ་ལྔ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་རིག་
ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིདྷ་ལྫོ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་མི་སྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོཕྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཕཞྫོ་རིའི/ ༢.

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གཅིག་ཐགོ་ཡང་ཐགོ།

ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ།

/ཕཞྫོ་ཨིཕ/

ཙཡ་ཕཞྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐབྱེ་ཕ་ ཕཅུ་གསུབྷ་སྦེ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཕལ་

ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་རིག་གི་ཤེཥ་འྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཟཇཟ་ཕཥ།
ཕཞྫོ་སདྷ།

/ཕཞྫོ་རྨེདྷ/

(མིང) (རྫོང)

ལྷཕ་ནི་ཟདི་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་

ཕཞྫོ་རིག་ཕཅུ་གསུབྷ།

སདྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) སདྷ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ཕཞྫོ་སདྷ་
ལུ་ལ་ཟདུག
ཕཞྫོ་རྩར།

/ཕཞྫོ་ཙེའེ/

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ།

/ཕཞྫོ་ཕཞྫོ/

ཕཞྫོ། ༣. ནཡ་ཕཞྫོ། ༤. ཟཐར་ཕཞྫོ། ༥.

བླུགཥ་ཕཞྫོ། ༦. ཚེབྷ་ཕཞྫོ། ༧. ཏགཥ་ཕཞྫོ། ༨.
ཤིང་ཕཞྫོ། ༩. རྫོ་ཕཞྫོ། ༡༠. ཙཡ་ཕཞྫོ། ༡༡.

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཐྫོང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གི་བྷཛེཥ་ཆ་ཟགྲིག་ནི། (ཁ) ཕཞྫོ་

སྫོཥ་ཕཞྫོ། ༡༢. བྷགཡ་ཕཞྫོ། ༡༣. གལག་ཕཞྫོ་

ཕཞྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་

ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཕཞྫོ་རིག་ཕཅུ་གསུབྷ་

བྷཉེདྷ་ཁུག་རྫོགཥ་ནི་མེཐ།

གྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་དེཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོཕ་ྫོ གི་

ཕཞྫོ་རིག་ཕཅུ་གསུབྷ་སྤེར་ཁང།

རཥ་ཡྫོགཥན། (ཐཔེ) རག་ཤེཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་

ཕཞྫོ་ཡ།

/ཕཞྫོ་ཡ/

ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ཥ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་རིག་ཕཅུ་གསུབྷ་
སྤེར་ཁང་དྷང་རཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་མི་ཚུ་གའྫོག་

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

ཟཏྫོཕ་ཟཇབྷ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཡ་དྷང་རཥ་ཕཞྫོ་ཆ་ཟཐུ་ཟཕག་ཟྫོང་

ཕཞྫོ་རིག་སྤེར་ཁང།

གདྷང།

ཕཞྫོ་རིག

/ཕཞྫོ་རིའི/ ༡.

/ཕཞྫོ་རི་ཅུ་སུ་པེ་ཁཟང/

(མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ཕཞྫོ་རིག་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་གའྫོག་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཞྫོ་ལཱ་མི་
ཤེཥ།

(མིང) (རྫོང)

རིག་ཕཅུ་གསུབྷ་འང་ ༡. ལྷ་ཕཞྫོ། ༢. ཟཇིབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ནི་གི་

/ཕཞྫོ་གའྫོཟྫོ/

/ཕཞྫོ་རི་ཅུ་སུ/

ཕཞྫོ་རིག་གི་ཐབྱེ་ཕ་ཁག་ཕཅུ་གསུབྷ། (ཁ) ཕཞྫོ་

རིག་རྩར། (ཐཔེ) ཁོ་ཕཞྫོ་རྩར་བྷཁཥ་དྲག་ཨིདྷ།

ཕཞྫོ་གའྫོག

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཕཞྫོ་ཐང། ཤིང་ཕཞྫོ།

/ཕཞྫོ་རི་པེ་ཁཟང/

(མིང) (རྫོང)

རག་རྩར་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་

(མིང) (རྫོང) རིག་གདྷཥ་ཆེ་

ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཁག་རཥ་པཡ་ཕཞྫོ་རིག་སྤེར་ཁང་
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ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཕཡ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཕཞྫོཐ་ན་སྒོབྷ་ཐྫོ/དེཥ།

ཕཞྫོ་རིག་ལཱ་ཐནྫོདྷ།

/ཕཞྫོ་རི་ར་ནྫོཥ/

(ཐཔེ) པཡ་རྫོགཥབྷ་གིཥ་ཡང་ལཱི་ག་དེ་ཅིག་ཞྫོགན་

(མིང) (རྫོང)

ཕཞྫོ་རིག་གི་ལཱ་ཟཕཐ་མིའི་ གམྫོ་ཟཛིདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་རཱིང་ཕཞྫོཐ་ན་སྒོབྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཡཕ་

ཕཞྫོ་རིག་ལཱ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་དེཥ།
ཕཞྫོ་རཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྐྱཕ་ནི་གི་ལཱ།

/ཕཞྫོ་ལུ/

(ཐཔེ)

ཕཞྫོ ་ལྫོཡ།

ཨིདྷ།

/ཕཞྫོ ་ལྫོཟྫོ/

ཕཞྫོཐ་ན་གསུབྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་དྷ་

ན་གསུབྷ་འང་༡. སྡུག་ཕསྔར་ཐང་ལུདྷ་གྱི་ཕཞྫོཐ་
ན། ༢. གདྷྫོཐ་བྱེཐ་ར་ཇི་མི་སྙབྷ་ནའི་ཕཞྫོཐ་ན།

ཕརྟེདྷ་ ཧེ་བྷའི་གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་ཐང་བཐ་ངོ་རིཥ་

༣. ཞཕ་བྷྫོའི་ཐྫོདྷ་ར་མི་སྐྲག་ནའི་ཕཞྫོཐ་ན་ཕཅཥ་

བྷཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཧེ་བྷ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་

གསུབྷ། (ཐཔེ)

འྫོཐ་ཥ་གིདྷ་ཐ་ཕཞྫོ ་ལྫོཡ་ཥྫོང་ནུག
/ཕཞྫོཥ/ ༡.

ཕཞྫོཐ་སྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕཞྫོ་ཕྫོ།

ཥྫོགཥ་ན་ཐང་དུ་བངཥ་ནི། (ཁ) ཕཞྫོཐ་

ཕཞྫོཐ་སེབྷཥ།

ནི་ འང་དྷ་ ཕསདྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཕཞྫོཐ་

/ཕཞྫོཥ་སེབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོཐ་ན་

སྒོབྷ་ཚུགཥ་ནའི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཕཞྫོཐ་སེབྷཥ་མེཐདྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

ཕཞྫོཐ་ན་སྒོབྷ་མི་ཚུགཥ།

པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཆགཥ་སེབྷཥ་

ཕཞྫོཐ་གཥྫོར།

ཕསྐྱེཐ་ནི་རཥ་ཕཞྫོཐ་ཐགོ།

/ཕཞྫོཥ་ཥྫོཥར/

(མིང) (རྫོང)

ཐགོངཥབྷ་ཁྲེར་བྷ་ཆེ་ཟེཡ་གཥྫོར་ཟདེཕཥ་ཡིག་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཟཁྲུག་

ཏྫོག་ཐང་ངག་ཏྫོག་ཕུར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོཐ་ན་ཟདི་ཆོཥ་ཐང་

ཕལགཥ་སང་ཕུར་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཟཇིག་རྟེདྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡའི་ཁ་ཐུག་རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་
/ཕཞྫོཥ་ན་རྒོབྷ/

ཕཞྫོ་རིག་ན་ལཱི་

གིཥ་ཡ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་ཆགཥ་ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་

ཕཞྫོཐ་ན་སྒོབྷ།

(མིང) (རྫོང)

ན། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཟདི་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཁོ་ཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་།

ཅིག་ཨིདྷ།

/ཕཞྫོའུ/

ཕཞྫོ། ཤིང་ཕཞྫོ། ཟཇིབྷ་ཕཞྫོ། ལྷ་ཕཞྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཞྫོཐ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

/ཕཞྫོཥ་ན/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕཞྫོཐ་ན་ཕསྒོབྷ་

བྷཁཥ་མི་ཅིག (ཁ) ཕཞྫོ་རིག་གི་ལཱ་ཚུ་འང་ རྫོ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་བྷ་

ཕཞྫོཐ་ན།

/ཕཞྫོཥཀྲོ/

ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་ཐང་དྷ་ཟུག་ར་

/ཕཞྫོཥ/ ༢.

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོཐ་

ན་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་ཁག་གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཕཞྫོཐ་

རྒཥ་ནི་ཐང། དྷཐ་གཞི་པྫོགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་

ཕཞྫོཐ།

/ཕཞྫོཥ་ན་སུབྷ/

ཟཚྫོར་ཕ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཕཞྫོཐ་གཥྫོར་ཕུར་ཐགོ།
ཕཞྫོཐ་ཕསདྷ།

(བ) (ཐ) ཙིགན་བྷ་ཞ་

1225

/ཕཞྫོཥ་སེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཕཞྫོཐ་ན་

1226
སྒོབྷ་ཚུགཥ་བྷ་ཚུགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཟླཥ།

མི་ཟདི་གིཥ་ཐཀཟ་ངར་ག་དེབྷ་ཅིག་ཡ་བྱུང་རཱིང་
/ཕཞྫོཟྫོདྷ/ ༡.

ཕཟླཥ་ཕརྗོཐ།

ཕཟླུབྷ།

ཕཟླུབྷཥ།
ཕཟླྫོག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཞྫོ་ཅིག་ཕཞྫོནི་ཟཇཟ་ནི་བྷཥ།

ཕཟླྫོག་ཏཕཥ།

ཕཟླྫོགདྷ།

ཕཟླྫོགཥ།

/ར/

(བ) (བྷ) (ཆོཥ)

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཟླྫོག་ཐང་ཟདྲ།

/ཕཟླྫོཟྫོ/

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཕཟླྫོག་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཟླྫོགཥ་ཅི/ནུག (ཐཔེ) རིབྷ་གྲོ་དེ་གིཥ་

(མིང) (རྫོང) ཞྫོཥ་ཎྫོཥ་

རྐྱེདྷ་ཕཟླྫོགཥ་ཅི།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཞྫོཥ་ཟཐུཐ་ཟདི་ཡཐ་ཚི་གིཥ་
ཕཟླ།

/རྫོཟྫོདྷ/

ཕཟླྫོགདྷ་ཕཡ་ཆཐ་མི་ཟབྱུང་།

ཟདི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱིཥ་མེདྷ་ནཡ་རགན་གིཥ་ཕཞྫོཛྷ་

ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ན་

(ཁ) ཕཟླྫོག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྐྱེདྷ་

ནི/ཕཞྫོ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་

/ཕཞྫོཥ་ཐུཥ/

/རྫོཟྫོ་ཏཕ/

ཏཕཥ་རིབྷ་ཟགྲོ་ཨིདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་གི་ཐྫོདྷ་

ཧང་ ༣, ༤, ༥, ༦ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཞྫོ་

ཕཞྫོཥ་ཟཐུཐ།

ཟླྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཚུ་ཕཀག་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ། (ཐཔེ) རྐྱེདྷ་ངདྷ་ཕཟླྫོག་

རྐྱཕ་ནི་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

(བ) (བྷ) (རྫོང)

གྲོ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྟེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཟདི་རྫོ་གཥཡ་ཕསྒང་
/ཕཞྫོའུ/

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕཟླུབྷ་ཐང་

/རྡུབྷ/

/རྫོཟྫོ/

ཟླུབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་

རྐྱེདྷ་ཕཟླྫོག་ནི། (ཐཔེ) རྐྱེདྷ་ཕཟླྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིབྷ་

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཞྫོ་གི་

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣, ༤, ༥, ༦ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཞྫོ་

ཕཞྫོཛྷ།

(བ) (བྷ) (ཆོཥ)

ཟདྲ། (ཐཔེ)

༤, ༥, ༦ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཞྫོ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་
/ཕཞྫོ་ཕཞྫོའུ/

/རྡུབྷ/

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཞྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༣,

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ།

(མིང) (ཆོཥ) རྫོག་ཅི་ཡ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕགྱང་ནི། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཕཞྫོནི་མི་ལུགཥ་ནཥ་ ཉོཛྷ་ཕལྫོར་

/ཕཞྫོཟྫོདྷ/ ༢.

/རྡེཥ་རྗོཥ/

ཟླྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཕགྱང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) བྷ་ཎི་ཐང་ཕཛྲ་གུ་ར་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

༡, ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཕཞྫོ་ཟདིནི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཐ།

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

(ཐཔེ)

ཕཞྫོཐ་ཕསདྷ་སྐྱེཐ་ཚུགཥ་ནཥ།
ཕཞྫོནི།

/རྡེཥ/

ཟླྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

1226
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༼འ༽
ཟ།

/ཟ/

(མིང) (ཆོཥ) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཉེཡ་

གསུབྷ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ།

ཟ་ནཱ།

/ཟ་དྷཟ/

ཟ་ནཱི།

/ཟ་ནིཟ/

ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ཟ་ནཱ་ཟདུག

སྐྱེཥ་གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན་ཐང་། བྱེཐ་ན་བྷགྲིདྷ་ན།

དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་ བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ་ཨིདྷ། ཕྱིའི་རྩྫོར་

ཟ་ནཱུ་སྦེ།

ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་

ཟ་ཞྭ།

སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་ ཆུང་འང་བྷ་ ཆུང་བྷཡ་ ཙཐ་

/ཟ་ནཱུ་རྦེ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཟ་ནཱུ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

དྷང་དྷ་ ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ ལྐོཐ་བྷའི་

/ཟ་ཝ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟ་ཐྫོབྷ་གྱི་

ནགཥ་ཀོ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོའི་ཞྭབྷྫོ། (ཐཔེ) ཟ་ཞྭ་ཟདི་

དུང་ཅུ་ཁ་ཕྱེ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སཕ་ ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

གཥར་བྱེཐ་ཟ་ཡིག་ཟདི་ཝ་སྡེ་དྷང་ཚུཐན་ཨིདྷ།
/ཟ་ཆུང/

(མིང) (རྫོང) ཟ་ནཱ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟ་

ནཱི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་སྟེགཥ་གུ་ཕཀར་ཕཝག

ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡདྷ་ཨིདྷ། (ཁ) ཟ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་

ཟ་ཆུང༌།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ངེཥ་གཟུང་གི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་

ཟཛྷ།

(མིང) (རྫོང) མིང་གཞི་ཡི་གུའི་

/ཟའུ/ (མིང)

(རྫོང) ས་ཐང་སྤགཥ་ཤིང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཀག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ མེ་དྲྫོཐ་ཁཡ་ཕཀར་

རྗོཐ་སྒྲ་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོན་འྫོཐ་མི་ཚུའི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕསྒོངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ཕའི་སྫོཐ་ཆ་ཅིག

ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟཕཐ་ནི་

ཟཛྷ་ཕཀུགན།

ཐྫོདྷ་ལཱི་མིང་གཞི་ཡི་གུའི་ཟྫོག་ལཱི་ གཥར་བྱེཐ་ཟ་

(ཐཔེ) ཧན་ཅིག་ཟཛྷ་གི་སི་ན་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕམྫོང་བྷཥ།

གི་ལཱ། ནཱ་ལྫོག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟ་ཆུང་ཟཏྫོཕ་
/ཟ་ཐྫོབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ས་ཐང་སྤགཥ་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཀག་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ནའི་གཥར་བྱེཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།
ཟ་ཐྫོབྷ།

/ཟའུ་ཀུཕ/

མེ་དྲྫོཐ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཕསྒོངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ཕའི་སྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཡྫོ་ཁྱི་

ཆ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཟཛྷ་ཕཀུགན་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ སྤུ་ཁ་རྒྱ་སྨུག་

(ཐཔེ) བྷཡ་གྱི་སི་ན་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་འུཛྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་རཥ་ཟ་ཐྫོབྷ་སྐཐ་

ཟ་ཡིག

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ བྷཇུག་བྷ་པྫོཐ་ཀུ་ཤིག་ཤི་སྦེ་
རྐྱཕ་དེཥ།

ཟ་ཐྫོབྷ་ཙང༌།

/ཟ་ཐྫོབྷ་ཙང/

ཕཀུགན་ཐྫོ།

/ཟ་ཡི/

(མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཟ་གི་ཡི་

གུ། (ཐཔེ) བང་ཤིང་གུ་ཟ་ཡིག་སྫོབྷ་ཅིག་བྲིཥ་ཕཝག་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ནུག

ཟ་ཐྫོབྷ་ཚུ་སྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ) ཤིང་གི་རྩ་ཕ་ཟ་ཐྫོབྷ་གྱི་ཙང་

ཟ་རི་འུ་རི།

ཅིག་ཟདུག

/ཟ་རི་འུ་རི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཡ་འུཡ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་ཟ་རི་འུ་རི། ལཱ་ཟ་རི་འུ་རི། མི་ཟ་

1227

1228
རི་འུ་རི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་རཥ་ཟ་རི་འུ་རི་

ཡ་ཆུང་ཥྫོ་ནུག

སྦེ་ཟྫོང་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ཡི།
ཟང༌།

འིཥ།

(ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་

/ཟང/

/ཟབྷ/ ༡.

འུ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟ་ཐྫོབྷ་ལཱི་

གླང་ཟཕཐ་ཥཡ་ཕསྐྱར་ནུག

(ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ཀྱི་

འུ་ཕཀར།

ཟབྱེཐ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག
/ཟབྷ་ཟྫོབྷ/

/ཟཡ་འུཡ/ ༡.

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་གཅིག་གིཥ་
གཅིག་ལཱི་ འུ་ཕཀར་དེཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་

འུ་ཆུ།

མེདྷ་ནཡ་ཟཙཕ་ཟཙཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་

/ཟཡ་འུཡ/ ༢.

འུ་ཆུ་ནའི་གཝཥ།

(ཐཔེ) འུ་ཆུ་ནའི་གཝཥ་ཟདི་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

འུ་དུང༌།

(མིང) (རྫོང) མིང་གཞིའི་ཡི་

(མིང) (རྫོང) ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་

ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་འུ་དུང་གཥཡན་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་

ཟཕུར་འྫོཐ་ནའི་མིང་ཚིག་ཐག་ན་ཅིག་ཕཀོཐ།
/འི/

/འུ་དུང/

སྐཕཥ་སྤུདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་པཡ་ཚུཡ་ཕརྒྱུ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་

གུ་ལཱི་སྔོདྷ་ཟཇུག་ཟ་གིཥ་ཟཇུག་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟཥ་
འི།

(མིང) (རྫོང) སྤ་ཡྫོ་

ཐཡ་ཕའི་གཝཥ་འྫོངཥ་གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ)

(ཐཔེ) ཁ་མ་ཕྱི་རཱི་ནུཕབྷྫོ་ཅིག་ཡ་ཟཡ་འུཡ་སྦེ་ལཱིཥ་ཥྫོ་

/འེ་ཕུཥ/

/འུ་ཆུ་པི་གཞེ/

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་འུ་ཆུ་ཟེཡ་ཥ་རཥ་

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཟཡ་འུཡ།

ཟཥ་ཟཕུར།

(མིང) (རྫོང) སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་

ཨིདྷ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་ལཱ་གཡ་

ཡི།

/འུ་ཆུ/

གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་སྤ་ཡྫོ་འུ་ཆུ་རཥ་

ཟཡ་འུཡ། མི་ཟཡ་འུཡ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟཡ་འུཡ་
སྦེ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཡ་ནི། (ཁ) འུ་ཕཀར་

སྦེ་མེདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ལཱ་ཟབྷ་ཟྫོབྷ་
ཟཡ་འུཡ།

/འུ་ཀེ/

སེབྷཥ་ཀྱི་ཕརྩེ་ཕ་ཐང་ཆགཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཁ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཞིདྷ་ཐག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཅིག་ཟཕཐ་ཕཝག་ནུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕ་སྦྲུབྷ་ཟཕག་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ཧན་གི་ཕ་ཅིག་འུ་སྟེ་པ་

ག་ཡ་ཕཥཐ་ཕཝག་ནུག

ཟབྷ་ཟྫོབྷ།

/འུ/

ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཡདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཟཆོར་ནི། (ཁ) འུ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྷ་གྱིཥ་གཡུཥ་ཁའི་བབྷྫོ་
/ཟབྷ/ ༢.

(ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་དྷང་བྱེཐ་

སྒྲའི་ཕྲཐ་ཅིག

ནའི་རྒྱདྷ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག
ཟབྷ།

/འི/

ནུག

(ཕྲཐ) (རྫོང) ཕར་གཞུང་ཐང་སུབྷ་རྟགཥ་

འུ་དུབྷ་ཕམདྷ།

ཀྱི་སྐཕཥ་ཟབྲེར་ཕ་འྫོཐན་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ)

/འུ་དུབྷ་ཙེདྷ/

(མིང) (ཕྫོཐ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

རྒྱརནྫོ་གླང་ཐཡ་བྷ་གི་མིང་གཝདྷ།

ངེའི་ཧ་ན། ཁོའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) བྷཐའི་ལྫོང་ཟདི་ཆུང་
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འུ་སྡུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ངར་བྷ་

/འུ་རྡུ/

འུག་ཆུང༌།

ཟཙྫོ་ཕཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གཟུགཥ་གི་རྩ་
ནི/ཐྫོ/ནུག

(ཐབྱེ) (རྫོང) ངར་བྷ་

ཁབྷཥ་ལཱི་འུགན་སྐཐ་རྐྱཕ་དེཥ།
འུཡ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་

འུཡ་སྒྲ།

སྡུག་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/འུ་ཋ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) གཎབྷ་སྙདྷ་གྲགཥ།

(མིང) (རྫོང) འུ་རཱི་རཱི་ཟེཡ་ཕའི་སྐཐ་

ཤུགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་གྲུ་ཟཕུཡ་ཕའི་འུཡ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲ་འུ་རཱི་རཱི་སྦེ་རྐྱཕ་

སྒྲ་ཟདི་རྣཛྷ་ཟཚེཡ་ཁག་ཁ་ཟདུག

ནའི་སྐཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མེ་འུ་རཱི་རཱི་ཕཎང་

འུཡ་སྒྲ་དིཡ་དི།

སྟེ་ཟཕཡ་དེཥ།

/འུ་སྒྲ་དི་དི/ ༡.

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཐ་

གྲགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གོ་གདྷཥ་གཥཡན་

(མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་སྒྲ་འུག་ཟེཡ་གོ་

ཏྫོཕ་སྟེ་འུཡ་སྒྲ་དིཡ་དི་སྦེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཐཟ་ཟདི་ངེའི་རྣབྷ་ཅོ་རྩ་ཕ་

/འུ་སྒྲ་དི་དི/ ༢.

རཥ་པཡ་འུག་ཕཎང་སྟེ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
/འུ་ཌོ/

/འུ་ཋ/ ༡.

ཕཎྫོདྷ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཟཐུང་ནི་མེཐ་ནཡ་འུ་སྡུག་སི་སི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

འུག་སྒྲོ།

(མིང) (རྫོང) འུཡ་ཟེཡ་རྐྱཕ་ནའི་སྒྲ་ཅིག

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཕ་བྷ་ཟཕཐ་རཱིང་འུཡ་སྒྲ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་ཐང་སྐྱིཐ་

སྡུག་པྫོག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ཞ་ནི་

/འུ/

/འུའུ/

(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་འུཡ་ཕཎང་ཟགྱོ་དེཥ།

མེཐ་ཥ་མེཐ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་འུ་

འུག

(མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་

ཀུ་ཚུ་ཕཟུང་ཞ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཕསྫོ་ཡདྷ་

སྡུགན་ཅིག་ཐང་ཕཐ་ཅི།

/འུ་རཱི་རཱི/

/འུན/

ནའི་བ་ གདྷབྷ་ཕྱི་རཱི་ཟབུན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཆུང་

སྡུག་པྫོག་པྫོགན། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་མི་འུ་སྡུག་

འུ་རཱི་རཱི།

(མིང) (རྫོང) འུགན་གི་ཁྲ་ཕཟུབྷ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ སྤུ་ཁ་རྒྱ་སྨུག་ཁྲ་ཅདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་ཐང་སྐྱིཐ་

/འུ་རྡུ་སི་སི/ ༢.

/འུ་ར/

འུགན།

ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་འུ་སྡུག་སྡུགན་ཨིདྷ།

/འུ་རྡུ་སི་སི/ ༡.

འུག་ར།

(མིང) (རྫོང) འུགན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཤིང་པྫོཡན་ཟདི་ལུགཥ་ནཥ།

ཁབྷཥ་ཚུ་བྷཡ་བྷཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) ལཱ་

འུ་སྡུག་སི་སི།

/འུ་ན/

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་གི་ར། (ཐཔེ) འུག་ཁྲ་འྫོཐ་ནའི་ར་

ཟཙྫོ་ཕཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གཟུགཥ་ཀྱི་རྩ་

/འུ་རྡུ་རྡུན/ ༢.

འུག་ན།

འུག་ན་ཟདི་གདྷབྷ་ཉིདྷ་བྷཡ་ཟཕུཡ་ནི་ཡ་མེཐ།

(ཐཔེ) ང་ཡ་འུ་སྡུག་སྟེ་ངར་ཟཙྫོ་སྫོཐ་ཐྫོ།
/འུ་རྡུ་རྡུན/ ༡.

(མིང) (རྫོང) བ་འུགན་ཆུང་ཀུ།

(ཐཔེ) ཤིང་ཁ་ལཱི་འུག་ཆུང་ཅིག་ཆགཥ་ནུག

ཁབྷཥ་ཚུ་བྷཡ་བྷཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) འུ་སྡུག་

འུ་སྡུག་སྡུགན།

/འུ་ཆུང/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སྐཐ་ཀྱི་འུཡ་སྒྲ་སྫོབྷ་སྦེ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གདྷབྷ་གྲུ་ཏང་ཟདི་འུཡ་སྒྲ་དིཡ་དི་སྦེ་

(མིང) (རྫོང) བ་འུག་ནའི་སྒྲོ། (ཐཔེ)

ཟདུག

འུག་སྒྲོ་ཟདི་ཁྲ་ལུགཥ་ནཥ།
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འུཡ་གཎབྷ།

/འུ་ཎབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ངོ་བྷ་གུ་

(ཐཔེ) འུཡ་ལཱན་ཚུ་གེ་ཡ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནུག

ཟཐེཕ་ཕཀར་ཏེ་སཕ་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་འུཡ་

འུཡ་རང།

གཎབྷ་ཟདི་རྫོགཥ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག
འུཡ་ཏག

/འུ་ཏ/

གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྱེརཛྷ་ཟཏཕ་ནི།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་གཡུགཥ་ཕཀོ་

(ཁ) འུཡ་རང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐུཐན་ལྷ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

མི་ཚུ་འུཡ་རང་ཐྫོ།

དྷྫོཡ་རྫིན་ཚུ་གི་འུཡ་ཏག་རུ་རུ་ཟཕག་ནི་ཟདུག
འུཡ་ཟཏཕ།

/འུ་ཏཕ/

འུཡ་རངཥ།

ཟཙཕ་ཟཙཕ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) འུཡ་ཟཏཕ་

/འུ་དི་དི/

འུཡ་ལཱ་ནའི་སྒཡ།

འུཡ་རྫོ།

/འུ་རྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) འུཡ་སྒྲ་དིང་དི་

ནུག
འེ།

འེང་འེ།

རི་ལུ་ལ་ཕསྡུ་ཕཝག་ནུག

འུཡ་ཟིང༌།

/འུ་ཟིང/

འུཡ་རཱི་རཱི།

/འུ་རཱི་རཱི/

(མིང) (རྫོང) བྱེརཛྷ་ཟཏཕ་ནི་

/འེ་འེ/ ༡.

/འེ་འེ/ ༢.

(ཙྫོཡ) (རྫོང) ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་ཟེཡ་

(ཙྫོཡ) (རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་ལཱི་ཉེདྷ་ཕར་

ཐང་དྲདྷ་གཥྫོ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

(མིང) (རྫོང) འུཡ་བྱེར་ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) འེང་འེ་ ང་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་མི་ཚུ་འུཡ་ཟིང་རང་དེཥ།

/འུ་ར/

(ཙྫོཡ) (རྫོང) འེང་འེ་གི་ཐྫོདྷ་ ༡ ན་ཐང་

ཁ་ཕཟེཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འེང་འེ་ང་གིཥ་ཟཕཐ་ཟྫོང་།

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་འུཡ་བྱེར་ཟཏཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

འུཡ་ལཱ།

/འེ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) འེ་ ལཱ་ཟདི་ང་གིཥ་ཟཕཐ་གཎང་གེ།

གཡུགཥ་ཏེ་ཕཀོ་ནི་གི་རྫོ། (ཐཔེ) འུཡ་རྫོ་གོང་ཎྫོ་རིར་
/འུཕ་ཇེ/

(མིང) (རྫོང) འུཡ་ལཱ་

(ཐཔེ) རབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཁཡ་འུཡ་ལཱ་ནའི་སྒཡ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་

(མིང) (རྫོང) འུཡ་ཏག་གིཥ་

འུཡ་བྱེར།

/འུ་ར་པི་རྒ/

རྒྱུག་མི་ཚུ་གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག་སྫོཐ་ཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྐཐ་གྲགཥ་འུཡ་དིང་དི། སྐཐ་སྫོབྷ་
འུཡ་དིང་དི།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) འུཡ་རང་

ཚུ་ག་ཡ་འུཡ་རངཥ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཚེ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་མི་ཚུ་
འུཡ་དིང་དི།

/འུ་རང/

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) འུཡ་རངཥ་ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་མི་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

འུཡ་ཟཏཕ་ཐྫོ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ལུ་ལ་

/འུ་རང/

ལཱི་ཞུ་གེ་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) འུ་རཱི་རཱི་ཐང་ཟདྲ།

ཟྫོ།

(མིང) (རྫོང) གཞུང་ཐང་མི་

/ཟྫོ/ ༡.

(ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་དྷང་རཥ་

སཡ་ཕསྡུ་གི་ཕྲཐ་ཅིག

ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་

/ཟྫོ/ ༢.

(ཙྫོཡ) (རྫོང) ཟྫོ་ཟྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟྫོ་འ།

ལཱ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་འུཡ་ལཱ་ལུ་ལ་ཕརྒྱུག་ནི་

ཟྫོ་རགཥ་ཥྫོ། ཟྫོ་འ་འ། (ཐཔེ) ཟྫོ་འ་འ་ ང་གིཥ་བྷྫོ་

འུཡ་ལཱན།

ཟྫོ་ཟྫོ།

མེཐ།

/འུ་རན/

ལཱི་དྲིཥ་ཕལ་གེ།

(མིང) (རྫོང) འུཡ་ལཱ་རྒྱུག་མི།
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/ཟྫོ/ (ཙྫོཡ)

(རྫོང) ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཁ་
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ཕཟེཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟྫོ་ཟྫོ་

མི་ཟདི་རཥ་བྷདྷ་ཆཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་

ཟྫོ་ཕརྒྱར།

ཟྫོག་རྒྱུའི་ཕཡ་དྷ་རིག་རྩར་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཅིག་ཟགོ་

རག་རྟགཥ་ཟདི་ང་གིཥ་ཟཕག་བྱིདྷ་གེ།

བྷཡ་གཅཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་ཕཅུ་ཏབྷ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) འུ་སྡུག་

/ཟྫོ་རྒེ/

ནི། (ཁ) ཟྫོ་ཕརྒྱར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཝཕཥ་

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་དེཥ།

སྟྫོང་སྦེ་ཟབྫོདྷ་ཐགོ་ནི་དེ་གིཥ་ཟྫོ་ཕརྒྱར་ཐྫོ།
ཟྫོ་ཟཐུང་སྫོག་ཆགཥ།

/ཟྫོ་ཐུང་ཥྫོ་ཆ/

ཟྫོག་ཕཏེགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱུ་

གིཥ་ཁ་འཡ་ཕལ་སྟེ་ཕཏེགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟྫོག་

སྫོག་ཆགཥ་ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) རྟ་ཐང་དྷྫོཡ་ཚུ་ཟྫོ་

ཕཏེགཥ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ཧབྷ་སྲུའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཐུང་སྫོག་ཆགཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་ཚུཐན་ཨིདྷ།
/ཟྫོ་སྣྫོཥ/

ཟྫོ་སྤྲིཥ།

/ཟྫོ་པྲི/

སྫོཐ།

ཆགཥ་ནའི་ཝག
ཟྫོ་བྷ།

/ཟྫོ་བྷ/

ཟྫོ་རྫོག

ཟྫོག་ཐིག

(མིང) (ཆོཥ) ཨོབྷ་བླུགཥ་ཥའི་

(མིང) (ཆོཥ) ཨོབྷ་གྱི་ཁ་རཥ་པཡ་

ཟྫོག་ཏྫོག

/ཟྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་གཅིག་དྷང་པཡ་

ཟདི་སྒྲིང་ཁྱིབྷ་གྱི་ཟྫོག་ཏྫོག་ལཱི་སྫོཐ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།
ཟྫོག་རྫོ།

ཟྫོག་བྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཐང་བྷཏྫོ་

(ཁ) ལ་ཟཛིདྷ་ཟྫོག་བྷ། ཐབུ་ཟཛིདྷ་ཟྫོག་བྷ། (ཐཔེ)

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟྫོག་ཏྫོག་

གམྫོ་ཟཛིདྷ་ཟྫོག་བྷ་ཡིག་ཙང་དྷང་ཟབྫོདྷ་དེཥ།
ཟྫོག་བྷབྷ།

ནཡ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག

/ཟྫོ་བྷབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་ཙཐ་

གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཅ་ར་

(མིང) (ཆོཥ) ཧ་སྦུ་ཐང་ཟདྲ།

/ཟྫོ་རྗུ/

/ཟྫོ་བྷ/

ཐབྷདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཅིག་གི་ཟྫོག་རཥ་ཨིདྷ་མི་ཅིག

ཐང་ཨོག་ཀ་གི་སྒོ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟྫོག་སྒོ་བྷ་ཕཅཐ་

ཟྫོག་རྒྱུ།

(མིང) (རྫོང) ཀཛྷ་ཐང་ཀ་ཆེདྷ་ར་

ཟྫོག་ལཱི་ཟྫོག་རྫོ་སྫོབྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ནུག

ཁྱིབྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཤིང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

/ཟྫོ་རྒོ/ ༢.

/ཟྫོ་རྫོ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་རྫོ། (ཐཔེ) ཀ་ཆེདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཅིག་ཐང་ཕཐན་ཐ་

/ཟྫོ་རྒོ/ ༡.

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐང་ན་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་

ཁ་ཐབྷཟ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ)
ཟྫོག་སྒོ།

/ཟྫོ་ཏྫོ/

ཏྫོག་ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐན་ཐ་ཟྫོག་རཥ་ཕརྩིཥ་ནའི་ཏྫོག་

ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡ་ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་ཟྫོ་རྫོག་རྐྱཕ་སྟེ་ལྷྫོཐ་
ཟྫོག

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུའི་ཟྫོག་རཥ་

ཐིག་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག

ཟགྱོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚུཡ་ཉིདྷབྷ་ཟདི་གི་ཚེ་ཡ་རྫོག་ནི་
ཅི།

/ཟྫོ་ཐི/

པཡ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐིག (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ཟྫོག་

(མིང) (ཆོཥ) ཨོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཟྫོ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང) (ཕམྫོག) པྫོ་ཐང་

བྷྫོ་ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ ཟྫོག་ལཱི་སྫོཐ་མི་ཟདི་

གུ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཧའི་རཥ་ཨོབྷ་ཟཐུང་མི་

ཟྫོ་སྣྫོཐ།

/ཟྫོ་ཏེ/

ཟྫོག་བྷབྷ། རབྷ་ཟྫོག་བྷབྷ། (ཐཔེ) ཞིང་ཟྫོག་བྷབྷ་

(མིང) (རྫོང) ཙཐ་ཅིག་ཕཟུང་འྫོཐ་

དྷང་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ནི་འྫོཐ།
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ཟྫོག་མིདྷ།

/ཟྫོ་མིདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་

ཟྫོང་།

གདྷཥ་རིཥ་ཕཅུ་ཕདུདྷ་རཥ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཕཞི་

ཟྫོངཥ།

ནའི་གདྷཥ་རིཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་གདྷཥ་ཕརྒྱཐ་
ན།

ཟྫོག་གཞི།

ཟྫོངཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཁོང་སྫོཕ་ཕྲུག་ག་ཡ་ལ་སྐོཡ་
དྷང་ཟྫོངཥ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོག་གི་གཞི་རྟེདྷ།

/ཟྫོ་གཞི/

ཟྫོག་གཞིའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

/ཟྫོ་གཞི་ཀི་ཁོ/

ཟྫོང་ཁུངཥ།

ཟྫོང་ཕ།

(མིང) (རྫོང) ཆང་ཧ་ཡག་

ཟྫོག་རབྷ།

ཐངུར་གྱི་ཟཕཕ་ཁུངཥ། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

(མིང) (རྫོང) ཟྫོག་རཥ་

དེ་ཟྫོང་ཟཕཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཕཞྫོ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཟཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཟྫོག་རབྷ་ཟདི་ཕཅོ་ཁ་

ཟྫོང་ཟཕཕ་ཁྲར།

རྐྱཕ་ནི་ཡདྷ་ཆེ་ནུག
/ཟྫོ་རབྷ/ ༢.

ཟྫོགབྷ།

/ཟྫོབྷ/

ཐགོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོག་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟྫོང་ཥ།
ནཥ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་གཅིག་རཥ་

ཟྫོངདྷ།

ཡང་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཟྫོང་

(མིང) (རྫོང) ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཐང་ཟབྱུང་

/ཟྫོངདྷ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) ཟྫོང་ན་ཅིདྷ་གྱི་ཟེཡ་

ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐ་རིཥ་ཟྫོངདྷ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་ག་ཡ་ངེའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཟྫོང་ནི་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་ལྫོག

ཟེཡ་སཕ་དེཥ།
/ཟྫོང/

/ཟྫོང་ཥ/

ཥའི་གཞི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟྫོང་ཥ་ལཡ་ཕྫོགཥ་རཥ་ཨིདྷ་

ཕཞུགཥ་ནཥ།
/ཟྫོང/

(མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་

ཁྲར། (ཐཔེ) ཟྫོང་ཟཕཕ་ཁྲར་ཚུ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཕཎཕ་

ཐ་རིཥ་ཐབུ་ཟཛིདྷ་ཟྫོགབྷ་ཟདི་ཡིག་ཙང་དྷང་བྷ་
ཟྫོང༌།

/ཟྫོང་རཕ་ཁྲེ/

ཟྫོང་ཟཕཕ་བྱུང་འྫོཐ་མི་གུ་རཥ་ཕཎཕ་ཐགོ་ནའི་

(མིང) (ཆོཥ) པྫོ་བྷྫོའི་ཧ་སྦུ་ཐང་ཧབྷ་

སྲུའི་བྷྫོ་བྷཙདྷ།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་ཅིག་

རྩ་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་དེ་ཟདི་རཥ་ཟབྱུང་ཕའི་

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱེདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཟྫོ་རབྷ/ ༡.

/ཟྫོང་ཟཕཕ/

ཟཕཐ་དེ་ཟདི་རཥ་ཟཏྫོཕ་ནའི་ཁེཕ་ཥ་ཐང་འང་དྷ་བྷ་

(ཐཔེ) ཟྫོག་ཞངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཆུ་ཟཁྱུ་ཕཝག
/ཟྫོ་རླུང/

(བ) (ཆོཥ) ཟྫོང་ཐང་ཟདྲ།

/ཟྫོང་ཛྷ/

ཟྫོང་ཟཕཕ།

སྐོརཛྷ་ཐ་ཆང་གི་གླུབྷ་བླུགཥ་ཏེ་ཕམྫོ་ཥའི་སྫོཐ།
ཟྫོག་རླུང༌།

(མིང) (རྫོང) ཁེཕ་ཥ་ཐང་ཟྫོང་

ཁུངཥ་ག་ཏེ་འྫོཐ་ཥཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

མེ་ རླུང་ཕཞིའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།
/ཟྫོ་ཞང/

/ཟྫོང་ཁུང/

ཟཕཕ་ཚུ་ཟབྱུང་ཥའི་གཞི། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཟྫོང་

(མིང)

(ཆོཥ) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ ཥ་ ཆུ་

ཟྫོག་ཞངཥ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/ཟྫོང/

ཟྫོངབྷ།

(གྲོགཥ) (རྫོང) བ་ཚིག་དུཥ་བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་

/ཟྫོབྷ/

(བ) (ཐ) (རྫོང) ཟྫོང་ཐྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་རབྷ་ག་ཏེ་རཥ་ཟྫོངབྷ་སྫོ།

ཚིག་གྲོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཕྱི་རྒྱར་རཥ་ཥང་པྫོཐ་ཟཏྫོདྷ་

ཟྫོཐ།
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/ཟྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་
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ཚུ་གི་བྷཐངཥ། (ཐཔེ) རི་གི་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཟྫོཐ་

བྷཐངཥ་ཟདི་ག་ནི་ཕ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཟདུག

ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།
ཟྫོཐ་ཐཀཡ་ཅདྷ།

/ཟྫོཥ་ཀ་ཅེདྷ/

ཟླ་ཕ།

ཟྫོཐ་ཅདྷ།

/ཟྫོཥ་ཅེདྷ/

ཟྫོཐ་ཐནག་མེཐ།

(ཐཔེ) ཟྫོཐ་ཐནག་མེཐ་ཀྱི་སྐུ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག
/ཟྫོཥ་ན་མེ/ ༢.

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་དྷྫོཡབུ་ཟྫོཐ་
ཟྫོཐ་ཅདྷབྷ།

/ཟྫོཥ་ཅེབྷ/

ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཅདྷ་ཐང་

ཟྫོཐ་ཆུང༌།

/ཟྫོཥ་ཆུང/ ༡.

མེཐ་མི།

/ཟྫོཥ་ཆུང/ ༢.

ཟྫོཐ་ཟཚེཡ།
ཟྫོཐ་ཟེཡ།

ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཅདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཟེཡ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟྫོཐ་ཟེཡ་ཅདྷ་གྱི་ཟླཛྷ་ཟདི་ལུགཥ་

ཟདུག

ཡ་ལུགཥ་ནཥ།
ཟྫོཐ་རིག

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཉིབྷ།

/ཟྫོཥ་རི/

(མིང) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟྫོཐ་རིག་གི་ཆོཥ་ཙདྷ་སང་ནཡ་

ཉིབྷ།

ཟྫོཐ་བྷཐངཥ།

/ཟྫོཥ་ཟེ་ཅེདྷ/

ཐང་ལྡདྷ་མི་ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་སཕ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གསེཡ་གྱི་བུབྷ་ན་ཟདི་ཟྫོཐ་ཆེབྷ་ཆེ་

/ཟྫོཥ་ཎྫོང་རྡེདྷ/

(མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་ར་

/ཟྫོཥ་ཟེ/

ཟྫོཐ་ཟེཡ་ལཡ་དེཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་

ཟྫོཐ་སྟྫོང་ལྡདྷ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོ་ཐང་

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཐངཥ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཁ་རཥ་ཉི་བྷའི་

གདྷཥ་རིཥ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་གདྷཥ་ཐང་ན།

/ཟྫོཥ་ཎྫོང་ཅེདྷ/

/ཟྫོཥ་ཚེ/

ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་གདྷཥ་

ཟྫོཐ་སྟྫོང་ཅདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་

སཕ་ཡ་མི་ཐགོཥ་ནཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཤུགཥ་

/ཟྫོཥ་ཆེབྷ་ཆེ/

/ཟྫོཥ་ཙ་མི་ཙ/

གུ་ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་པྫོག་ནའི་ཕསྒང་རཥ་ཟྫོཐ་ཙ་མི་ཙ་

རིཥ་ཕཅུ་ཕདུདྷ་རཥ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་གཉིཥ་ནའི་
ཟྫོཐ་ཆེབྷ་ཆེ།

(བ) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོ་ཐང་ཟདྲ།

གིཥ་ཕལ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཟྫོཐ་ཙ་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཤེར་

བྷཐངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གོཥ་ཆེདྷ་ཟདི་
ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་ཟདུག

(བ) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ལ ཡ་ནི།

/ཟྫོཥ་ར/

ཟྫོཐ་ཙ་མི་ཙ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་

/ཟྫོཥ་ཅེབྷ་ཅེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོཐ་ཙཐ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཟྫོཥ་ཕྲྫོ/

ཟྫོཐ་ཟཕཡ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏ་ལི་ཟྫོཐ་ཅདྷབྷ་ཟདི་ང་ལཱི་གདྷང་།
ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ།

(མིང) (རྫོང) ཕདེ་

ལྡདྷ་ཞིང་གི་བྷགོདྷ་ནྫོ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟྫོཐ་ཐནག་མེཐ།

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་བྷཐངཥ་

ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

/ཟྫོཥ་ན་མེ/ ༡.

/ཟྫོཥ་རང/

ཥྫོང་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཟྫོཐ་རཕཥ།

(མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེ་

/ཟྫོཥ་སཕ/

(མིང) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཟེཡ་གྱི་

ཁྱཕ་ཙཐ། (ཐཔེ) ཐགུང་ལ་གདུགཥ་ཉི་བྷའི་ཟྫོཐ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཀྱག (ཐཔེ) གློག་མེ་གི་ཟྫོཐ་

རཕཥ་ཟདི་ག་གིཥ་འང་ཟགྲདྷ་ཟླ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།
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ཟྫོཐ་རབྷ།

/ཟྫོཥ་རབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཀྱིཥ་སྟྫོདྷ་

ཟྫོདྷ་ཇུ།

ནའི་རབྷ། (ཐཔེ) ནུཕ་བྷྫོ་གདྷག་དུང་དྷང་ལཱི་ཟླ་ཕའི་
/ཟྫོཥ་སི/

ནིའི་གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) ཟྫོདྷ་ཇུ་ཐབྷཡནྫོ་ཟདི་བྷྫོ་ལཱི་

(མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་ཐང་ཥྫོདྷ་

པྫོག་ནཥ།

ཟདི་ཕཞེཥ་སྒོ་དྷང་བྲྫོཛྷ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་བླུག་

མེ་ཟྫོཕཥ།

ནི་འྫོཐ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་བྷདྷབྷ་མི་ཅིག
/ཟྫོཥ་སེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

ཟྫོང་།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཉིབྷ་

ཟྫོབྷ་བུ།

ཐང་ཟླཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟྫོཐ་ལཱི་གདྷག་ནྫོའི་གྲིཕ་ན་

(ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟྫོབྷ་བུ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ནུག

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟླཛྷ་ཟདི་ཟྫོཐ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
/ཟྫོཥ་སེ/ ༡.

ཟྫོཥ་ཟདེབྷཥ།

(ཆོཥ) (ཆོཥ) གཟུགཥ་

ཟྫོཥ་ལྡདྷ།

གཉིཥ་ནའི་གདྷཥ་གསུབྷ་ན།

ཟྫོཥ་ལྡདྷ་ལྡདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་

ཟྫོཐ་ལྷཕ་ལྷ།

/ཟྫོཥ་ལྷཕ་ལྷ/

ཟྫོཥ་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང) མེ་ར་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཟྫོཥ་ན/

ཐྫོདྷ།

ཟྫོཥ་ཟཕཕ།

ཟྫོཐ་ལྷཕ་ལྷ་སྦེ་ཟཕཡཛྷ་བྷཥ།
/ཟྫོཥདྷ་ཅང/

/ཟྫོཥ་རྡེདྷ་རྡེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཥ་

ལྡདྷ་ལྡདྷ་ཅིག་ཏྫོཕ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་སྦེ་ཟཕཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མེ་
ཟྫོདྷ་ཀྱང༌།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་ཐང་

ཟཕཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རྨགན་ཟྫོཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐནཟ་རྟགཥ་ཟདི་ཟྫོཐ་ལྷག་ལྷ་
སྦེ་ཟདུག

/ཟྫོཥ་རྡེདྷ/

གྱི་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ངག་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཅིག
/ཟྫོཥ་ལྷ་ལྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཟྫོཥ་ལྡདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ནཱ་ཡྫོ་ཆོཥ་དྲུག་གི་གཐབྷ་

ཟྫོཐ་ལྷག་ལྷ།

/ཟྫོཥ་རྡེབྷ/

འྫོཐ་མེཐ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ནིའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག

ཁབྷཥ་གདྷཥ་རིཥ་ཕཅུ་ཕདུདྷ་རཥ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་
/ཟྫོཥ་སེ/ ༢.

(མིང) (རྫོང) དུག་དྷཐ་ཙཐ་དྷཐ་ཆུ་

/ཟྫོབྷ་བུ/

སེཡ་ལཱི་པདྷ་ནའི་ཤིང་སདྷ་ཅིག

ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཐང་དྭངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་
ཟྫོཐ་གཥར།

(མིང) (རྫོང) མེ་ཐང་ཆུ་ཥ་ར་

/ཟྫོཕ/

ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོང་། (ཐཔེ) མེའི་ཟྫོཕཥ་དྷང་ཟཆོང་ནི་མི་

(ཐཔེ) ཨེ་རཥ་དྷང་ ཟྫོཐ་སི་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ།

ཟྫོཐ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་

ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱི་ཕའི་སྐཕཥ་སྟྫོཐ་གོ་གི་དྷང་དྷ་རཥ་གྱོདྷ་

ཟྫོཐ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཥྫོང་།
ཟྫོཐ་སི།

/ཟྫོཟྫོདྷ་ཇུ/

(བ) (ཆོཥ) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐ་ནའི་

/ཟྫོཥ་རཕ/

(མིང) (རྫོང) ལྕོགཥ་གྲུཕ་

ཐང་སྤུཥ་ཙཐ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཐུཥ་མི་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཟྫོཥ་

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཨིདྷ་རཱིང་ཡང་

ཟཕཕ་ཟདུག
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༼ཡ༽
འ།

/འཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

རྐྱང་ན། (ཐཔེ) འ་རྐྱང་གུ་ཐབངཥ་སཡཛྷ་ཐ་སྒྲ་ཥྫོ་

གུ་ཉེཡ་ཕཞི་ན། མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

ཥྫོ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཁཡ་སྐྱེཥ་གདྷཥ་རྐདྷ། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་

/འ་ཅང/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང་ཆ་མེདྷ་མི་

གི་རྩྫོར་ཕ་ལྕེ་རྐདྷ་ཅུང་ཞཐ་ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་

ཅིག (ཐཔེ) ཟཕཟ་སྐྱོཡ་དྷང་བྷཐཟ་འ་རྐྱང་ཅིག་

སྫོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡདྷ། (ཁ) འ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ཁ་སྫོབྷ་

ཕཀོ་ཕཝག་ནུག

འང་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་ནཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་

འ་ཁྲ།

ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེའི་ཐབུཥ་ཀྱི་ཆ་རཥ་

གཅིག་ཕུར་ནུག

སྦེ་འཡ་ཕཏེག་ཕཞིདྷ་དུ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

འ་ཁྲག

འ་ཟདི་རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་དྷང་རཥ་

འ་གྱར།

པཡ་རྫོགཥབྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་བྱིདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ཁ་རཥ་

ཐ།

ཅིག (ཐཔེ) འ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཟགྱོ་

འ་བྷགར།

/འ་གེར/

འ་གྲངཥ།

/འ་གྲང/

(མིང) (ཆོཥ) ཞ་ལཕ་ལག་གི་རཱི་

(མིང) (ཆོཥ) གཅིག་ཐང་།

གསུབྷ། ལྔ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གྱངཥ་ཁ་ཆ་སྦེ་མེདྷ་མི་
ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཁའི་དྷང་དྷ་འྫོཐ་ནའི་

འ་ང༌ཕ།

ལག་གི་རྫོགཥ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཁའི་འ་རྐདྷ་གུ་རྨ་
/འ་ཅང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) གཞི་ཅིག་ལཱི་དྷང་

ཎྫོ།

/འཟ/ ༣. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཙྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་

འ་རྐྱང་།

/འ་གེ/

གསེཥ་ལུ་ལ་ཟྫོང་ནི་ཅིག

སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) འ་ གུ་ཡབྷ་ཟདི་ཁྱོཐ་ཞ་

ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

(མིང) (རྫོང) འབྷ་ཐང་ཁྲག་གི་དྷཐ་

དྷཐ་གཞི་འ་ཁྲག་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་ཁ་སྲུང་ཟཕཐ་ཐགོ།

/འཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/འ་ཀེདྷ/

/འ་ཊ/

གཞི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གཅིག་ཨིདྷ།

འ་རྐདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕར་གྱིཥ་ཟཏག་ཟཏག་

ནའི་གོ་རའི་རིགཥ། (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་འ་ཁྲ་བུཕཥ་

ཐབུགཥ་ཐང་སྦྲགཥ་འ་རྐདྷ་གུ་རུག་བྷ་རུག་ཅིག་

གེ།

/འ་ཊ/

/འ་ང་ཛྷ/

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་

ཟཇིགཥ་སྣང་ཐང་ཟཚེཡ་སྣང༌སྐྱེ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགྲ་
ཕྫོ་གཐྫོང་ཁཡ་ཟྫོངཥ་རཱིང་འ་ང་ཕ་རྩ་རཥ་མེཐ།

སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་།

རྗེཥ་ཟཇུགབྷགོ་ཅདྷ་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་

འ་གཅིག

/འ་ཅི/

འ་བྷཆུ།

/འབྷ་ཆུ/

(མིང) (རྫོང) ཆ་མེཐ་ནཡ་ཕུཐ་རྫོག་

གཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་བྷཐཟ་འ་གཅིག་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི་འང་སཡ་སཡཛྷ་མེཐ་ནའི་གཥར་བྱེཐ་ཡི་གུ་འ་
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(མིང) (རྫོང) ཁའི་བྷཆུ་ཎྫོ་གཉིཥ་
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གུ་ལ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ལག་གི་ཆ་

ཕཡ་དྷའི་སྲིདྷ་ཙང་།

ལཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ངེའི་འ་བྷཆུ་གུ་འུ་ཕཀར་བྱིདྷ་
ཡི།

འ་ཕཎགཥ།

/འ་ཎ/

འ་བྷའི་དྷཐ།

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་

ཐགོ།

ཟྫོག་རཥ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ཅིག (ཁ)
ཕཎགཥ་ཟདི་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་
/འ་ཐེབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོའི་ཤིང་ཚུ་

འ་ཏྫོག་རིང་བྷྫོ།

/འ་སྡེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) ཚེ་རྫོ་

ཀ་སཐ་སུབྷ་ཅུ་རཥ་

(མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཆུ་ཆེདྷ་

/འ་མེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཕཏུཕ།

/འ་མེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གོ་རིབྷ་ཚུ་ངོཥ་

ཆ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཁྱོཐ་ཐ་རིཥ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ན་ལཱི་འ་མིདྷ་ཟདུག
འ་བྷཙདྷ་ཆེ།

/འབྷ་ཚེདྷ་ཆེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ས་རཥ་ནའི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕག་ལཱ་གདྷང་ཏངཥ་ཟདི་འ་

ཝཕཥ་ཁྲ་ལྷཕ་དེཥ།

བྷཙདྷ་ཆེ་ཕཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་བར་ཏེ་ཥྫོ་ཥྫོཡ་ཟགྱོ་

འ་བྷཙདྷ་ཅདྷ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་གཉིཥ་འ་བྲར་འཡ་

/འབྷ་ཚེདྷ་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་

ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་ཁྱཐ་ཆོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཥྫོ་ནུག

/འ་བྲེ/

/འ་མུ་དྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སྙིང་ནྫོ་མེཐ་ནའི་

ཅིག (ཐཔེ) མི་འ་མེཐ་ཟདི་ག་གིཥ་འང་ཐགོ་མི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) འ་སྡེ་གི་ཧ་ལཱི་ཚུ་

འ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆ་འང་མེཐ་འ་

ཟཕཐ་རཱིང་བྷཥ་ཟཚེཡ་ཏེ་སྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་འ་ཡིག་ཟདི་རག་

/འ་བྲེ/

/འ་བྷ་ར/

འ་མེཐ།

བྷཚྫོཐ་དྷང་ལཱི་འ་སྡེ་གི་མིང་ཚིག་ལུ་ལ་ཟདུག

འ་བྲར།

འ་བྷ་ཕར།

གི་མིང༌།

སྡེ་ན་དྲུག་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཚིག་
/འ་སྡེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་ཐང་ཐྫོ་

ཕཞི་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཆུ་ཆེདྷ་ཅིག་

ཐནག་མེཐ་རཥ་ཚེ་རྫོ་ཕཅུ་ནའི་ཕཡ་གྱི་དུཥ་སྐཕཥ།
འ་སྡེ།

/འ་བྷ་ཟུང/

འ་མུ་དྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷའི་ཕསྐར་ན།
/འ་ཏྫོ་རིངབྷ/

འ་བྷ་ཟུང༌།

ཐྫོདྷ།

ཐེབྷ་གུ་ཙྫོདྷ་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་ཕཝག་ནུག
/འ་ཏྫོ/

/འ་བྷ་ཟི/

འང་མེཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་སྒོའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁ་གི་ཤིང་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) སྒོའི་འ་
འ་ཏྫོག

འ་བྷ་ཟིདྷ།

ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཅིག

(ུྱྱ) ཟདི་འ་ཕཎགཥ་ཀྱི་ཕར་ཨིདྷ། (ཐཔེ) འ་

འ་ཐེབྷ།

(མིང) (རྫོང) འབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) འ་བྷའི་དྷཐ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་

གི་རྗོཐ་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མིང་གཞི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་

ཅིག་ཨིདྷ།

/འ་མི་ནཱུ/

ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཅདྷ་གྱི་མི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(མིང) (ཆོཥ) མིག་ཎྫོ་ཐང་རྣབྷ་ཅོག་

འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ།
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/འབྷ་ཚེདྷ་ཆེ་ཎྫོ་ཎྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ས་
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རཥ་སི་སི་ཐང་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

རྟགཥ་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་རྒྱདྷ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག

དེཥ།

ཕརྗོཐ་ཅིག་རྐྱཕ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྫོ་རྒྱུཥ་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སཕ་

འ་བྷཙདྷ་ན།
འ་ཝཡ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ས་རཥ་ནི།

/འབྷ་ཚེདྷ་ན/

/འ་ཝཡ/

(ཐཔེ) རྒྱདྷ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་འང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཐཔེཡ་

/འང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) (སྐྱོདྷ) མིག་ཎྫོ་ར་

ནའི་ལྗོཐ་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟྫོང་ནི། (ཁ) འང་

ཥྫོགཥ་ན་གཉིཥ་འྫོཐ་མི་རཥ་འ་གཅིག་མེཐན་
ཏར་འྫོཐ་མི།
འ་ཟླ།

/འ་ར/

འ་འ།

/འ་འ/

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་འང་ནི་ཕཟུབྷ་
ཅིག་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐྫོ་ཟགྲདྷ་ཟཕཐ་མི།

འང་ཕསྐྱཡ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་

/འ་ཡཕ/

འང་ཁུ།

/འང་ཁོཥ་ཁོཥ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

(ཐབྱེ) (རྫོང) འཡ་འྫོཡ་ཐང་

འ་རཐ།

/འ་ལུ/

འ་རདྷ།

/འ་ལུདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/འང་ཁོཥ་ཁོཥ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང)

འང་ཀུབྷ།

འང་།

/འང/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང)

/འང་ཀུབྷ/

(མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྒྱ་ཙབྷ་གྱི་

ཕྫོའུ་ཅུང་འང་ཀུབྷ་ཅིག་ཟཙཡ་ནུག
འང་ཟགྲེར།

ཐགྲ་རདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ།

/འང་སྒྲེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཟགྲེར་ཕལཐ་

རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་གུ་ཐ་རཱིང་ཟགྲེར་ན་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

དྲིཥ་རདྷ།

/འ་ཥྫོ/

སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕྫོའུ་ཅུང་བྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕ་ཟདི་གི་

རྨྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ།

འ་ཥྫོ།

ལྗིཐ༌འངཥ༌དྲགཥ།

(ཐཔེ) ཥ་གོ་ཟདི་འང་ཁོཐ་ཁོཐ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) གོ་ཁྲཕ་ཐང་ལྕགཥ་

/འ་ལུདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

སྒྲིང་སྒྲི་

(ཐཔེ) ཕར་ཟདི་འང་ཁོཐ་ཁོཐ་ཟདུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་མི་ འ་རུ་འྫོ་རུ་སྦེ་སྫོཐ་མི་ཅིག་
ཨིདྷ།

/འང་ཁོཥ་ཁོཥ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཕརཕཥ་ཕཝག་ནུག

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཟཕཐདྷ་འ་ཡཕཥ་ཀྱི་མི་ཅིག་
/འ་རུ་འྫོ་རུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཁུ་ཕའི་ཁུ་ཕ།

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟཛེཡ་ཟདི་འང་ཁོཐ་ཁོཐ་སྦེ་

ཕཞང་ཕའི་ཁཡ་ཕྱིའི་སྫོཐ་རབྷ་འང་ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་

འ་རུ་འྫོ་རུ།

/འང་ཁུ/

འང་ཁོཐ་ཁོཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྷང་གི་ཕཥབྷ་ན་

ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) རྫོག་ཅིག་རྫོག་

ཕཞང་ནྫོ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།

ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) འ་འ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ང་
འ་ཡཕཥ།

/འང་ཅཟ/

ཅི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འང་ཕསྐྱཡ་དུ་སྐུ་གཟུགཥ་

ལཱི་ ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཁ་ཕཟེཐ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་ནའི་
གིཥ་ཟཕཐ་ཟྫོང་།

ཁུཡ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

(མིང) (རྫོང) ཁའི་དྷང་གི་འ་རྐདྷ་གྱི་

འང་སྒོཥ།

/འང་སྒོཥ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལྷག་ནཡ་དུ་ཟེཡ་

འང་ཅིདྷ།

/འང་ཅིདྷ/

(མིང) (རྫོང) གཅིག་རཥ་ཟཕཐ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཥྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་འ་ཥྫོ་བུཐ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཕར་གཞུང་ཐང་སུབྷ་
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ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འང་ཅིདྷ་ཐ་རིཥ་ཡ་

འང་ལྗིཐ།

འང་ལྕི།

ཐགོ།

རྫོག་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།
/འང་ཅི/

(མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཁུཡ་ཆ་ར་

འང་སྙིང༌།

གཉིཥ་འང་ལྗིཐ་བྷབྷ་ནཥ།
/འང་ཆ/

འང་ཏིག

ཟཕྲྫོཥ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཟདི་འང་ཆ་ག་དེ་
འངཥ་ཆག

/འང་ཆ/

འང་གཏེཡ།

(མིང) (རྫོང) ཉེཥ་ན་ཐང་ཟཐུཥ་

ཁ།

འང་ཏ།

འངཥ་ཆག་ཕཎང་ཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཆིག་

འང་ཏྫོག

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཐང་བྷ་

སུག་བྷ་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཁོ་གིཥ་གཥྫོར་ཡ་འང་ཆེདྷ་ཅིག་ཏྫོཕ་ནུག

འང་ཐག

/འང་ཐ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) བྷ་ལུགཥ་ནའི་ཆ་

ཅིག་འང་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ཐགེ་སྫོང་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཟཇར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) འང་

འང་ཐག་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཇར་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཆུབྷ་འང་ཟཇར་
/འང་རྗུ/

/འང་ཏྫོ/

ལབྷ་ཕཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) འང་ཏྫོག་དྷང་

གཅིག་ཟེཡ་ངག་ཏྫོག་རཥ་ཕརྩི་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ)

འང་ཟཇུག

(མིང) (ཆོཥ) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་སྐྱོ་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་

ཆེདྷ་གཅིག དེ་རཥ་ཁར་ཆེདྷ་ཉི་ཤུ་ལཱི་འང་ཆེདྷ་

རྐྱཕ་ཐགོ་ནཥ།

/འང་ཏ/

རཥ་ཏ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ལཱི་ཉི་ཤུ་གཅིག་ཐང་། ཉི་ཤུ་ཁར་གཅིག་ལཱི་ཁར་

/འང་རྗེ་ཅཕ/

(མིང) (ཆོཥ) གཏེཡ་ཆོཥ་ག་ཡ་

ལྫོཥ་ཀྱི་དྷང་རཥ་སྐྱོ་ལྫོཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཏ་བྷ་

ཟབུབྷ་དྲུག་ལ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕཞི་ཕརྒྱ་

འང་ཟཇར་རྐྱཕ།

/འང་ཏེཡ/

གི་ཞཕ་ནའི་དྷང་རཥ་ཞཕ་གཥང་སྙིང་ནྫོའི་གཏེཡ་

སྦེ་བྷ་ཕཀར་ཕཡ་པཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་
/འང་ཆེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) སྙིང་ནྫོ་རཥ་སྙིང་

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) གཎདྷ་གཎདྷ་ཟེཡ་

/འང་ཏི/

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཚུ་བྷ་པྫོགན་སྦེ་ཕཝག་ནི་ཐང་། འང་དྷ་ལྕི་དྲགཥ་

འང་ཆེདྷ།

/འང་སྙིང/

ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) ལྗིཐ་ཙཐ་འང་ཟཕྲྫོཥ་

སྦེ་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) འང་ལྕི་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) རྟ་གུ་ཁུཡ་ཆ་འང་ལྗིཐ་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀར་

ཥྫོགཥ་ནའི་ལྗིཐ་ཀྱི་ཁྱཐ་ནཡ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཐང་རྫོ་
འང་ཆ།

/འང་རྗི/

འང་ཐག་ནའི་ཐགེ་སྫོང༌།

/འང་ཐ་པེ་རྒེ་རྫོ/

(མིང) (རྫོང)

ཟདུར་ལབྷཥ་ཉི་ཕརྒྱ་ལྔ་ཕཅུ་སྲུང་མི། (ཁ) སྫོབྷ་ན་

(མིང) (རྫོང) རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་

ཐང་ཐབྷ་ཚིག་ལཱི་ལྷཐ་མེཐ་ནའི་ཕསྙེདྷ་ནཡ་རྫོགཥ་

སྐཕཥ་རྗེཥ་ཟཇུག་གི་ཤུར་རཥ་ཟཇུག་ནའི་ཡི་གུ་

མི། (ཐཔེ) འང་ཐག་ནའི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་སྐུ་བྷཙབྷཥ་

ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་ཁ་དྷང་ལཱི་འང་ཟཇུག་ཥ་རྐྱངབྷ་

གཅཐ་དེཥ།

གཅིག་ཨིདྷ།

འང་རཥ་འང་དུ།
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/འང་ལུ་འང་དུ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོག་ཅི་
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རྫོག་ཅི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་འང་རཥ་
འང་དུ་སཕ་ཐྫོ་བྷཥ།
འང་དྲགཥ།

འང༌།
/འང་མི་འང/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང)

/འང་དྲ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཥ་གོ་ཐང་

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཟདི་དྷང་སྒྲིག་འང་མི་

གདྷཥ་སྟངཥ་འང་ཁོཐ་ཁོཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་

འང་།

གོ་ཟདི་འང་དྲགཥ་སྦེ་ཟདུག
/འང་དྲ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

འང་ཕམྫོདྷ།

སྒྲིག་འང་ཁོཐ་ཁོཐ་འྫོཐ་མི་

འང་ཕམྫོདྷ་ཕཀར་ནུག

/འང་རྡུཥ་ཙུ་ར་ཁང/

འང་རྩེ།

སྐཕཥ་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཥ་ཐགྲའི་ཁ་གདྷྫོདྷ་ལཱི་ཕཞེངཥ་ནའི་

འང་ཡེང།

(ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ འང་དྷ་སྫོཕ་

འང་ཕཡ་ཕཡ།

/འང་ཕཟ་ཕ/

འང་སྲིཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) འང་ཟཕྲྫོཥ་

/འང་ཕྲྫོཥ་ཕྲྫོཥ/

(མིང) (རྫོང) ཙཡ་གཅིག་སྐྱེཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་བ་བྷའི་འང་སྲིཐ་ཨིདྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཁུཡ་

འངདྷ།

/འཟདྷ/

འངཥ།

/འང/

(ཐབྱེ) (རྫོང) འང་ཅིདྷ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) འངདྷ་ཁོ་འང་ནཱ་ལཱི་ཟཏྫོདྷ་ཟྫོང་།

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁོ་གིཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
/འང་མི་འང/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང)

/འང་སི/

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐ་རཱིང་རྫོག་སྟེ་ཡ་ཟདི་དྷང་སྐྱེ་ནི་ཅིག

ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྗིཐ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་འང་
འང་མི་འང༌།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་བྷ་ཕཎྫོདྷ་

བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཟཕྲྫོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་འང་ཕཡ་ཕཡ་ཚུ་ཧ་
འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ།

/འང་ཡེང/

འང་ཡེང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) འང་ཡེངཥ་ཟཕཐ་

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) འང་

ལཱི་ཟདི་ལཱི་ཕཀར་ཐ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་

ནཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཁ) མིག་ཎྫོ་འང་ཡེང། སེབྷཥ་

ཕྲུག་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ཐགོ།
རཥ་འང་དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/འང་འང/

དྲདྷ་ཏེ་འྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) འང་ཅིདྷ་ཐང་ཟདྲ།

/འང་ནཱུ་འང་དུ/

(མིང) (ཆོཥ) སྤྱི་ཎྫོག་གི་སྤྱི་ཎྫོག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འང་འང་ཁྱོཐ་ཡ་སེབྷཥ་ཁཡ་

རག་ཁང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

འང་དྷཥ་འང་དུ།

/འང་ཙེ/

འང་འང༌།

ལྷ་ཁང་གཅིག་གི་མིང་། (ཐཔེ) འང་ཟདུར་གཙུག་
/འང་དྷ/

(མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཟགར་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཉེཥ་ན་སྫོབྷ་མེཐ་ནི་དེ་གིཥ་

(མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་

འང་དྷ།

/འང་མྫོཥདྷ/

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སྒྲིག་ལབྷཥ་ཐབྷ་ཐབྷ་ཡ་མེཐ་

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཟདི་དྷང་སྒྲིག་འང་དྲགཥ་འྫོཐ།
འང་ཟདུར་གཙུག་རག་ཁང༌།

སྒྲིག་ཐབྷ་དྲགཥ་སྦེ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་གོ་ཐང་གདྷཥ་སྟངཥ་

ཐྫོག་དྲགཥ་སྦེ་མེདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་

ལྗིཐ་

གོ་ཚུ་ག་ནི་ཕ་འངཥ་ནཥ།

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་མེཐ་ནཡ་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

འངཥ་ཐྫོག

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ཁུཡ་ཆ་ཟདི་འང་མི་

/འང་ཐྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་ཐང་གདྷཥ་

སྟངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཐང་ཕདེ་ཧིང་། (ཐཔེ)
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ཥ་གོ་འངཥ་ཐྫོག་ཕལ་སྟེ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐགོ།
འངཥ་ན།

/འང་ན/

འདྷ་རག་ཕརྒྱཐ་ལྡདྷ་གྱི་ཆུ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གོ་རྒྱ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) བྷངཡ་ཕ།ཕསིར་ཕ། ཟཇབྷ་ན།འང་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཟདི་ཥ་གོ་འངཥ་ན་ལཱི་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཕ།དྭངཥ་ན།གམང་ཕ།ལྐོཐ་བྷ་ལཱི་བྷ་གདྷྫོཐན།པྫོཛྷ་

ཅིག་དྷང་ཆགཥ་ནུག

ལཱི་པདྷ་ན་ཕཅཥ་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཕརྒྱཐ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཆུ།

འངཥ་ན་ཅདྷ། /འང་ན་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

(ཐཔེ) འདྷ་རག་ཕརྒྱཐ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཆུ་ཟདི་ཟཐུང་

གྲོང་ཁྱེཡ་དྲུག་གི་དྷང་རཥ་གཅིག (ཁ) གྲོང་ཁྱེཡ་

ན་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ལཱི་པདྷབྷ་ཨིདྷ།

དྲུག་ཚུ་འང་། ༡.གདྷ་འྫོཐ། ༢.གདྷཥ་ཕཅཥ།

འདྷ་རག་ཕདུདྷ་ན།

༣.མབྷ་ན་ཀ ༤.ཝཱ་དྷ་ཎཱ་སི། ༥.འངཥ་ན་ཅདྷ།

འཐ་ཡུཐ།

/ཡེཐ་ཡུཐ/

འདྷ་ཆཐ།

/ཡེདྷ་ཆེ/

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

༢.བྷཆོཐ་ནའི་འདྷ་རག ༣.ཕལགཥ་ནའི་འདྷ་རག
༤.རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡང་ཕའི་འདྷ་རག ༥.ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་
རྫོ་ཕསྐོཡ་ཕཡ་ཕསྐུར་ཕའི་འདྷ་རག ༦.མྱ་ངདྷ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་

རཥ་མི་ཟཐཟ་ཕཡ་གཥྫོར་ཕ་གཐཕ་ནའི་འདྷ་རག

འྫོཐ་ཥ་རཥ་ལག་གི་ཕྫོགཥ་ཐང་ཙཐ་གཞི་ཚུ་ལཱི་

༧.ཐགེ་ཕ་རྫོགཥ་བང་དུ་ཕསྔོ་ཕའི་འདྷ་རག (ཐཔེ)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཟདིའི་འདྷ་ཆཐ་ངེ་གི་ཥ་
འདྷ་རག

/ཡེདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་འདྷ་རག་ཕདུདྷ་ན་གི་སྐོཡ་རཥ་
ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་རཥ་

འཕ།

ཁ་གྱེཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

/འཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

རྩ་ཕའི་ཁ་ཐྫོག་ཐང་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཁ་

རྟའི་གཝྫོདྷ་སྒ་གི་གའཥ་ཐང་

སཕ་ཏག་ཕག་གིཥ་ཕཤེཐ་ འཕ་ཏག་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་

ཐྫོག (ཐཔེ) འདྷ་རག་གི་ཁ་ཐྫོག་ཚུ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་
/འདྷ་ར་གི་ཁ་ཐྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) འཕ་

གའྫོདྷ་རཥ་བྷཡ་རྐངབྷ་ཕཙུགཥ་ཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/ཡེདྷ་ར་གི་ཁ་ཐྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ།

/འཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧ་ན།

ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ།

ཟདི་གུ་འདྷ་རག་ལུ་ལ་ཟདུག
འདྷ་རག་གི་ཁ་ཐྫོག

(མིང) (རྫོང)

ཕདུདྷ་ཚུ་འང་། ༡.ཕག་ཟཙར་ཕའི་འདྷ་རག

(མིང) (ཆོཥ) ཡུཐན་ཐེངཥ་

ཨིདྷ།

/ཡེདྷ་ར་རྡུཥདྷ་ན/

ཙྫོགཥ་ཕཥག་ཏཕཥ་ཀྱི་རྒྱུ་ཕདུདྷ། (ཁ) འདྷ་རག་

༦. རྒྱར་ནྫོའི་ཁཕ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་འངཥ་ན་ཅདྷ་
ལཱི་ཟགྱོ་ནི་སྦེ་ཨིདྷ།

/ཡེདྷ་ར་རྒེ་ལྡེདྷ་གི་ཆུ/

བྷདྷདྷ།

འཕ་ཆེདྷ།

སྤྲིདྷ། དུ་ཕ། རྡུར།

/འཕ་ཆེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) འཕ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) འཕ་ཆེདྷ་ཐགུང་རྫོ་ཕགྲེཥ་ཥྫོ་ནུག

ཁུག་སྣ། ཉི་ཟྫོཐ། གྲིཕ་བྷ། སྣང་ཕ། མུདྷ་ན་

/འཕ་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་སུ་ཅིག་ཁཡ་

གྲྭ་ཙང་དྷང་ཟཛུར་མི་ཐགེ་སྫོང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།
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(ཐཔེ) འཕ་ཆེདྷ་ཟདི་དུང་ཟཕུ་ནི་ལྷཕ་དེཥ།

འཕ་མེཥ།

/འཕ་མེ/

འབྷ་ཤིང༌།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧ་ན་ཐང་ཧ་

འཕ་ཡུབྷ།

ཤིང་ཐགོན་ཨིདྷ།

/འབྷ༌ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

/འཕ་ཡུབྷ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧ་ན་ཐང་

འཕ་སཥ།

/འཕ་སེ/

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་རྩང་དུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) འབྷ་ཤིང་བྷ་
ཟཚྫོར་ཕཡ་ཕཀར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧ་ན་ཐང་བུ།

འབྷཥ་དྷཐ།

(ཐཔེ) ཁོང་འཕ་སཥ་གཉིཥ་འང་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

འབྷ།

/འབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

/འབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ལྫོ་གི་རྩེཐབྷྫོ་ཕརྩེ་ནིའི་

འྫོཐ།

འཡ།

དྷཐ་ཟབུན་ཚུ་གིཥ་ཀླཐན་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) འཡ་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་བབྷ་ཕཞུགཥ་
ཏེ་འྫོཐ་ག

(མིང) (རྫོང) འབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

འཡ་སྐྱེཐ།

འབྷ་དྷཐ་ཏྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་

འཡ་སྐྱེཐ་ཕཎགཥ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/འབྷ༌འྫོབྷ/

/འཡ་ཀེ་ཎ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ནི། (ཁ) འཡ་སྐྱེཐ་ཕཎགཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་སྤང་དྷང་འབྷ་
འབྷ་འྫོབྷ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ནི་

དེཥ།

ལྫོ༌གི༌རྩེཐབྷྫོ༌ཕརྩེ༌ནི། (ཁ) འབྷ་རྐྱཕ་
རྐྱཕ་དེཥ།

/འ་ཀེ/

ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་འཡ་སྐྱེཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐ་

ཐགོ།

/འབྷ་ཅཕ/

གོ་རིབྷ་ཐང་ཕྫོགཥ་ར་

ཕའི་སྐཕཥ་ལག་གི་རིབྷ་ན་ཐང་ཕྫོགཥ་ལཱི་སཕ་

ཁ་སྲུང་ཟཕཐ་ཐགོ།

འབྷ་རྐྱཕ།

/འཟ/ (མིང) (རྫོང)

ཥྫོགཥ་ན་གོང་ཟྫོག་ཐང་། འཡ་ཐང་བྷཡ་སྦེ་ཕརྩི་

ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) འབྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཞཥ་ཚུ་
/འབྷ་ནཱུ/

(མིང) (རྫོང) གཅིག་རཥ་

སྦེ་བྷ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་འབྷཥ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

ཐང་ལྷ་ན་གི་ཕཡ་དྷའི་རྩ་ཚུ་གུ་གདྷྫོཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་དྷ་

འབྷ་ནཱུ།

/འབྷ་ནཱུ/

གཅིག་ལཱི་ཟབུ་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཧིང་ཥང་ཥ་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་པྫོ་རྒྱཥ་གསུབྷ་འབྷ་རྩེ་
ཕཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ལྫོ་གི་རྩེཐབྷྫོ་འབྷ་རྐྱཕ་

ནའི་སྐཕཥ་བྷགྲོདྷ་བུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་རག་

ཧའི། (ཐཔེ) འཕ་ཡུབྷ་གཉིཥ་གཟིབྷ་ཅུང་དྷང་ཡ་
ཕཞུགཥ་ནུག

ཨོབྷ་ཟཏྫོདྷ་མི་

ཤིང༌ཅིག (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་སྲེག་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་འབྷ་

རྒཥ། (ཐཔེ) འཕ་མེཥ་གཉིཥ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་
ཕཞུགཥ་ནུག

/འབྷ༌ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་འཡ་སྐྱེཐ་
ཕཎགཥ་ཐྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

འཡ་ཁ་བྷཡ་ཁ། /འ་ཁ་བྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཕཡ་དྷ་ཕུང་

སྤཡ་ནི། (ཐཔེ) ཥ་འྫོབྷ་ཟདི་གིཥ་ཁྱིབྷ་འང་འབྷ་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་འཡ་ཁ་བྷཡ་ཁ་ཟཕཐ་མི་

འྫོབྷ་ཡ་ཕཎང་ཡི།

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
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འཡ་རྒྱཥ།

/འཡ་རྒེ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཕ་ལྷགན་སྦེ་

ཕཎང་ཡི།

གོང་ཟཕེར་ཐང་རྒྱ་སྐྱེཐ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་

འཡ་ཕལ།

རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་ཐྫོ།
འཡ་སྒྲོདྷ།

/འང་ཌོཥ/

(མིང) (རྫོང) བྷཡ་ཆང་གི་ཁྲོ་གུ་

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་འཡ་ཕལ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) འཡ་སྒྲོདྷ་ཟདི་ཤིང་
ཕའི་སྐཕཥ་ འཡ་སྒྲོདྷ་ཕརྒྱདྷ་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) འཡ་ཚེཥ་ཐང་ཟདྲ།

འཡ་དྲག

འཡ་ཟཔཡ།

(མིང) (རྫོང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོང་ཟཕེར་ཟགྱོ་ནི་

/འཟ་པ/

(མིང) (རྫོང) འཡ་སྐྱེཐ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཅ་ཆཥ་ཀྱི་གོང་ཙཐ་རྫོ་ལཡ་ཕཞིདྷ་

སྦྱིདྷ་ན་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་

དུ་འཡ་ཟཔཡ་ཟགྱོ་ཐྫོ།

དུཥ་ལཱི་འཡ་བྷཆོཐ་བྷཡ་སྦྱིདྷ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་

འཡ་ཟཕེར།

/འཟ་ཕེ/

(མིང) (རྫོང) གོང་ཟཕེར་ཐང་

ཐྫོདྷ་གཅིག་ཨིདྷ། (ཁ) འཡ་སེང་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་འཡ་

(ཐཔེ) ཤེཥ་འྫོདྷ་འཡ་ཟཕེར་གཎང་ཐགོ།

ཕལ་སྟེ་གཎང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་གཎང་

འཡ་ཕ།

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཐ་རིཥ་འཡ་གཎང་ཐྫོ།
/འཟ་ཎང/

/འ་དྲ/

ཟགེངཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

འཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐན་ཐང་བྷཡ་ངདྷ་སྫོང་ལཱི་

འཡ་ཕཎང༌།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་

ཅིག (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་འཡ་དྲག་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཱ་རྩ་

འཡ་ཕཅཡ་ཐྫོ།

/འཟ་ཎང/

/འ་ཐེདྷ/

འཡ་ཟཐེདྷ་ནིའི་རྩིཥ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

འཡ་ཕཅཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གྱར་

འཡ་གཎང༌།

གོང་ཟཕེར་

ཟཐེདྷ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

ཕྫོགཥ་འཡ་ཁ་ཐུག་ལཱི་གཞིཕ་ནི་ཐང་ཕཤུཐ་ནི། (ཁ)

ཐགོ།

/འ་ཏྫོདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཕཀར་ནི། (ཁ) འཡ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/འཟ་ཆོཥ་བྷཟ་རྗིདྷ/

འཡ་ཏྫོདྷ།

འཡ་ཟཐེདྷ།

ཕསྐོཡ་ནི་འྫོཐ།

འཡ་བྷཆོཐ་བྷཡ་སྦྱིདྷ།

(མིང) (རྫོང) འདྷ་ཆཐ་ཐང་ཟདྲ།

འཡ་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

(ཐཔེ) འཡ་ངོའི་ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་

/འཟ་ཅ/

/འ་ཎཕ/

ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟདི་ཧེ་བྷ་ཐང་ཕཐན་ཐ་

(ཁ) ཟདི་ལཱི་ཐཀཡ་ཕྫོགཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

འཡ་ཕཅཡ།

འཡ་ལཕ།

(ཐཔེ) རྫོ་ཟདིའི་འཡ་ལཕ་ངེ་གི་ཥ་ཨིདྷ།

གིཥ་འང་ཕཞྫོ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཡ་ཆང་ཕཀར་
/འཟ་ངོ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་

བྷཙབྷཥ་འཡ་གྱི་སྫོངཥ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

བྷཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རྭཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གསུབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་

འཡ་ངོ༌།

/འཟ་ཎ/

/འཡ་ཛྷ/

(མིང) (ཆོཥ)

གདྷབྷ་ཁཡ་བྷཆོང་ནའི་ཐྫོདྷ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) འཡ་གཎང་

འཡ་བྷཡ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕཎང་ཡི། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་འཡ་

/འཟ་བྷཟ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ལག་ལཱི་

ཐང་ཟྫོག་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་མེཐ་ནཡ་འཡ་
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བྷཡ་ཟགྱོ་སྟེ་ཡ་སྫོཐན་བྷཥ།
འཡ་ཚེཥ།

/འ་ཚེ/

འཡ་སེང༌།

(མིང) (རྫོང) ཚེཥ་གཅིག་རཥ་

པྫོགཥ་འཡ་སེང་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཚེཥ་ཟླཛྷ་ཟདི་ག་ནི་ཕ་ཐཀཡ་ཕཥ།
/འཟ་འཟ་/

འཡ་ཥྫོ་ནུག

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་

(ཐཔེ) ཁོང་གཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཁོ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟདི་འཡ་འཡ་མེདྷ་ནཡ་བྷཡ་བྷཡ་ཡ་
འཡ་འྫོཡ།

/འཡ་འྫོཡ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ཕརྟདྷ་ཕརྟདྷ་

འཡཛྷ།

པཡ་ཐང་ཚུཡ་གའྫོ་ནི་ཅིག

འཡཛྷ་ག་དྲགཥ།

བྷཥ།

ཙྫོཡ་ཏེ་རྫོང་ནི། (ཁ) རྫོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་བྷའི་ཆུ་

འཡདྷ།

/འཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་འཡདྷ་དྲགཥ་ནཥ་མེདྷ་

ཐཀཟ་

དྷ།

ངར་ཐང་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་འཡ་རྒྱཥ་ཟགྱོ་མི་

འར།

ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རཥ་ཟགུར་ཟདི་གིཥ་གྱོང་

/ཡེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཥ་ཏེ་མེཐན་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཙྫོདྷ་འར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གྱང་གུ་

པྫོག་སྟེ་འཡ་རྫོང་མེཐན་འཡ་ཥྫོ་ནུག
/འ་རྫོ་མེན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

མི་ཐང་

མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཟདི་འཡཛྷ་ག་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ར་སྫོཐ་ཥ་རཥ་གཉིཐ་

/འ་རྫོ་མེན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

/འཛྷ་ག་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྫོཐན་རྩུཕ་དྲགཥ་འྫོཐ་

ཁྱཕ་ཟགྱོ་ནི་སྦེ་འཡ་རྫོང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

འཡ་རྫོང་མེཐན།

ཟགྱོཛྷ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་འཡཛྷ་དྲགཥ་ནཥ་མེདྷ་དྷ།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་

ཙྫོཐ་ཐགུ་ཟགྱོ་རཱིང་འཡ་རྫོང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

/འཛྷ་དྲ/ (བ) (བྷ) (རྫོང)

དྲགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

ཥ་རཥ་རྫོང་ནི། (ཁ) རྫོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་
/འ་རྫོང/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

/འཛྷ/

འཡཛྷ་དྲགཥ།

(ཐཔེ) ངེའི་མིག་ཎྫོ་ཁཡ་འཡ་འྫོཡ་ཅིག་བྷཏྫོང་ཅི།
/འ་རྫོང/

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) འཡ་ཥྫོ་ཡི་

ཟཕཐདྷ་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཁྱིབྷ་དྷང་འཡཛྷ་ཟདྲཥ་མེདྷ་དྷ།

ནཡ་འཡ་འྫོཡ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ།

འཡ་རྫོང༌།

/འ་ཥྫོ་ཡི/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ལཱ་མེཐ་
/འཡ་འྫོཡ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཐང་

/འ་ཥྫོ་ནུ/

སེབྷཥ་ཅདྷ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཥྫོགཥ་ཟགྱོ་ཙཡ་མི་ཅིག

གདྷཥ་རིབྷ་ཚུ་འཡ་ཕལ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་
ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁ་སྐོང་ཕཀར་ནི་

ཐང་འཡ་རྒྱཥ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཐངུར་

ཕཅོ་ལྔ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) འཡ་
འཡ་འཡ།

/འ་སེང/

འྫོཐ་ནའི་རིཥ་བྷྫོ་ཚུ་ག་ཡ་འར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

སྤཡ་བྷ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་ནི་

འར་ཟཐཕ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ དྷཐ་གཞི་ཟདི་གིཥ་འཡ་རྫོང་

/ཡེར་རཕ/

(མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཝར་

རག་ཐང་ཟཐཕ་བྷ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ཤིང་གི་

མེཐན་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

འར་ཟཐཕ་ཚུ་སྐབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།
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འརདྷ།

/ཡེདྷ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཥ་ཏེ་མེཐན་ཏར་ཕ་

ཡི་ག་བྷཡ།

ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡི་ཟབྲུ་ཟདི་འརདྷ་རྫོག་
ཟབྲི་ཐགོ་ནཥ།
འརཛྷ།

/ཡེཛྷ/

མི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུདྷ་གཎྫོཡ་ཟདི་ཡི་ག་བྷཡ་གྱིཥ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) རི་བྷྫོ་ཐང་ཤུ ར་ར་

ཕཞེངཥབྷ་ཨིདྷ།
ཡི་གུ།

ཕཀྱག་འརཛྷ་ཐ་མི་ལུགཥ་ནཥ།
/ཡེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

འཥ་སྟགཥ།

/ཡེ་ཎ/

ཕྫོདྷ་གྱི་ལཱིགཥ་ཀྱི་གླུཐ་

/ཡེ་མེ/

ཅིག (ཁ) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཐང་ཐབངཥ་ཀྱི་ཡི་

འཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་ཚུ་ཟབྲིཛྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཟདྲེ་ལཱི་ཕསྔོ་ནི་

ཟཇབྷ་ནཥ།

ལྫོག་ཀུ་ཐང་གློག་རིག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོག་རཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འཥ་བྷཥ་ཀྱི་ཉོག་ཕལཐ་ཕཀོཐ་
འཥ་རྫོང༌།

/ཡེ་ཚྫོང/

ཕསྐྱར་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་དྷངཥ་ན་ཝར་
ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ལག
ྫོ ་ཟེཡ་ཡི་གུ་ཅིག་ལྷྫོཐ་ཅི།

(མིང) (ཆོཥ) གླུཐ་བྷཐྫོཥ་གཎང་

ཡི་གུ་བྷགྱོགཥ་ཡིག

ནི་གི་ཅ་ཆཥ་ཐང་གཎང་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཡི།

/ཡི/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང)

/ཡི་གུ་རྗོ་ཡི/

(མིང) (རྫོང) དུཥ་

ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་རྫོ་ཆེདྷ་ལྡེདྷ་བྷ་རྩེ་བྷང་གིཥ་

རྗེཥ་ཟཇུག་ཟ་ཐང་བྷཏཟ་

གཥཡ་ཕཎྫོཐ་གདྷང་ནའི་ཟབྲུག་རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་ཡིག་

མེཐ་ཀྱི་བྷཏཟ་བྷཡ་ཟཇུག་ནའི་ཟབྲེར་སྒྲའི་ཕྲཐ་ཅིག

གཟུགཥ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ལྷྫོ་ཡིག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

(ཁ) ཕྲཐ་ཟདི་ཚིགཥ་ཕཅཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་ ཚིག་རྐང་

(ཐཔེ) ཡི་གུ་བྷགྱོགཥ་ཡིག་ཟདི་ཕཞྫོ་ལུགཥ་ནཥ།

ཁ་སྐོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷ་གཎྫོགཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་

ཡི་གུ་ཐི་ཟབཡ་ཅདྷབྷ།

མེཐ། (ཐཔེ) (ཁ) བུ་ཡི་པ་བྷ་ང་ཨིདྷ་དྷ། །བབྷཥ་

/ཡི་གུ་་ཐི་ཇཡ་ཅེབྷ/

(མིང) (རྫོང)

ཁག་ཆེ་ཕའི་ཡིག་རིགཥ་ཚུ་ཡིག་ཤུཕཥ་ཀྱི་ཕྱི་རཥ་

སྐྱོང་ཟཕཐ་ཕཡ་ཐེ་ཙྫོབྷ་མེཐ།།
/ཡི/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང)

ཁ་ཟཐེདྷ་ཐང་ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་

/ཡི་གུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) འཡ་ཐང་བྷཡ་ཟེཡ་

མི་ཆོག

སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་མི་

སྒྲ་གཐངཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་

གི་གླུཐ་གཎྫོཡ་བྷཐྫོཥ་རཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།
འཥ་བྷཥ།

/ཡི་གུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཐང་ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཚུ་ཕར་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

རཥ་ཕདུཐ་གཎྫོཡ་ཥྫོགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
/ཡེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

(མིང) (རྫོང) ཡི་ག་ཟེཡ་ཕའི་

ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་བྷཡ་ཐཀཡནྫོ་ཟཕཐ་

ཥྫོགཥ་ན་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་
འཥ།

/ཡི་ག་བྷ/

ཐིའུ་རྐྱཕ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཐི་ཟབཡ་

དུཥ་ཟཐཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་བ་

ཅདྷབྷ་ཚུ་ ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་ཟཇུག་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ)

ཡི་གུའི་ཐཔྱེ།

(ཁ) ཁོ་གིཥ་ཕསྐྱར་ཕཎང་མིའི་ཆུབྷ་ཟདི་ ང་གིཥ་

/ཡི་གུའི་པྱེ/

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ལྷཕ་ཐ་

ཕལ་ནི་གི་བྷ་ཐཔེ། (ཐཔེ) ཡིག་ཕཞྫོ་ལྷཕ་ཐ་ཡི་གུའི་

ཞ་ཙཡ་ཡི།

ཐཔྱེ་ཅིག་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཐགོ།
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ཡི་གུའི་སྫོཡ་ཕ།

/ཡི་གུའི་རྗོ་ཕ/

(མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་

ཡི་གེའི་ཕྱི་བྷྫོ།

ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་ཕྲཐ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཚུ་གི་སྫོཡ་

ཡི་གེའི་ཙྫོགཥ་ན།

སྫོཡ་ཕ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཡི་གུ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་སྟཕཥ་ཕདེ།
/ཡི་གེ/

/ཡི་གེ་ཀེ་ལ་ཅེདྷ/

ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་མི་ཅིག

(མིང) (ཆོཥ) ཟགྲེང་

ཡི་གུའི་གཞི།

བུ་ཐང་དྷ་ཡྫོ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།
ཡི་གེ་དྲུག་བྷ།

/ཡི་གེ་དྲུ་བྷ/

མེཐ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཡི་གེ་དྲུག་བྷ་ཟདི་ཨོཾ་བྷ་

ཡི་ཆཐ་ན།

ཎི་ནདྨེ་ཧཱུཾ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ཁ་
/ཡི་གུ་ཨུ་ཅེདྷ/

(མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་

ཐབུ་ཅདྷ་ཐང་ཟདྲ།
ཡི་གེ་ཐབུ་མེཐ།

/ཡི་གུ་ཨུ་མེ/

ཡི་གེའི་སྫོཡ་ཕ།

/ཡེ་གེའི་ཡ་ཕ/

ཡི་དྭགཥ།

ཡི་གུའི་རྣབྷ་གཝག

(མིང) (རྫོང) ངདྷ་ཥྫོང་གསུབྷ་གྱི་

/ཡི་ར/

(ཐཔེ) ཡི་དྭགཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་རྒྱུ་སེཡ་སྣ་ཨིདྷ།

ཡི་ཐབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་

/ཡི་ཐབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡི་ཐབྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཐགོ།
ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ནའི་

/ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་

ཐཐ་གུཥ་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་སྒྲུཕ་ནའི་ལྷ།
(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ག་ཅི་སྒྲུཕ་ཐྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུའི་

/ཡེ་གུའི་རྣབྷ་གཝཟ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡི་ཆཐ་ན་ཐང་

དྷང་རཥ་ཕཀྲེཥ་སྐོབྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་མི་ཅིག

ཡི་གུ་བྷགུ་ཎྫོ་བྷ་ཟཐེདྷ་ནཡ་བྲི་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག
སྫོཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐནཟ་ཞུབྷ་

/ཡི་ཏང་ཆེ/

ཟདྲ།

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཐབུ་ཅདྷ་ཟདི་ལྷག་གོ་
/ཡི་གུ་ཨུ་ཆེདྷ/

/ཡི་ཆེ་ན/

ཡི་ཏང་ཆཐ།

ཡིག་གཟུགཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཚུགཥ་ཡིག་ཟེཡ་

ཡི་གུ་ཐབུ་ཆེདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཐབངཥ་ཐང་

ནི་ཐང་སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཀེ་ཀེ་སྦེ་ཟཐེདྷ་ཏེ་བྲི་ཐགོ་ནའི་རྫོང་ཁའི་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

/ཡེ་གུའི་གཞི/

གུའི་གཞི་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནའི་མིང་ཚིག་གཅིག་འང་

གཟིགཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཡི་གུ་གྱངཥ་ཁ་དྲུག་

ཡི་གུ་ཐབུ་ཅདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) མིང་

གཥར་བྱེཐ་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་

(མིང) (རྫོང) སདྷ་ཡཥ་

ཐུདྷ་ཡི་གེ་དྲུག་བྷ་ཕགྱང་།

/ཡི་གེའི་ཙྫོ་ན/

ཚིག་གཉིཥ་ཀྱི་རྩྫོབྷ་གཞིཡ་གྱུཡ་ནའི་ཡི་གུ་གཅིག་

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ཐང་ཟདྲ།

ཡི་གེ་ཀེ་ལ་ཅདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གཥར་བྱེཐ་

སུབྷ་ཅུ་ཐང་ཡི་གུའི་བྷ་ཐཔེ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཚུར་ཐང་ཏྫོཕ་རབྷ་གྱི་རྣབྷ་གཝག (ཐཔེ) ཡི་གུའི་
ཡི་གེ།

/ཡི་གུའི་ཆི་བྷྫོ/

ཡི་ཐབྷ་གྱི་སྔགཥ།

/ཡི་ཐབྷ་གི་སྔ/

(མིང) (རྫོང) ཡི་

ཐབྷ་གི་ལྷ་ག་ཨིདྷ་མི་དེ་གི་གཟུངཥ་སྔགཥ། (ཐཔེ)
ཡི་ཐབྷ་གྱི་སྔགཥ་ཕགྱང་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང)

ཡི་གུ་ཟབྲིཛྷ་ཕའི་ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག

ཡི་དྭགཥ་གསུབྷ།

(ཐཔེ) ཡི་གུའི་རྣབྷ་གཝག་ཤེཥ་ཐགོན་གར་ཆེ།

/ཡི་ར་སུབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་

དྭགཥ་ཕྱིའི་སྒྲིཕ་ན་ཅདྷ།དྷང་གི་སྒྲིཕ་ན་ཅདྷ་ཐང་
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སྒོཥ་ཁུང་གི་སྒྲིཕ་ན་ཅདྷ་ཕཅཥ་གསུབྷ།
ཡི་མུག

/ཡི་མུ/

ཡི་ཡངཥ།

རཥ་ལུདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ། (ཐཔེ) དྷངཥ་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡིཐ་མུག་ཐང་ཟདྲ།

/ཡི་ཡང/

ན་ཡིག་རྒྱུགཥ་ལུདྷ་ནི་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ལཱི་ངར་

/ཡི་ཇུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

སྲུང་ཐང་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ར་

ཡངཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་མི་ལཱ་ཟདི་ལཱི་

ཥྫོགཥ་ན་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གི་ཏྫོག་ལཱི་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་

ཡིག་རྐྱང༌།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལྷག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཅུཐ་ཐྫོདྷ་བྲིཥ།

ངེའི་ཁ་ཐུག་རཥ་ཡི་ཡངཥ་འྫོཐ།
/ཡིག་ཅང/

སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལག་གི་ཡིག་རྒྱུགཥ་ཟདི་

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་གཅིག་

ཁཡ་ག་ནི་མེཐ་ནཡ་ཡི་གུ་རྐྱངབྷ་གཅིག (ཐཔེ)

ཡིག་སྒྲོབྷ།

ཡིག་རྐྱང་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་མེ་ཎྫོག་ཅིག་འང་ཕསྐྱར་ཐགོ།
ཡིག་སྐོགཥ།

/ཡི་ཀོ/

ཟདྲ།

ཡིག་སྐྱེར་ན།

དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཐ།
ཡིག་སྒྱུཡ།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་སྐྱེར་

ཡིག་སྐྱོདྷ།

/ཡི་ཀོཥདྷ/

/ཡི་ཀུའུ/

ཡིག་ཅུང༌།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡི་གུའི་ཚིག་ཐང་

ཕསྐྱར་བྷ་ཚུགཥ།

/ཡིག་ཅུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

པཡ་ཐང་ཚུཡ་གཎང་ནི།

/ཡི་ཀུ་རྣབྷ་གཝཟ/

/ཡིག་ཅུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཡི་གུ་ཐུང་ཀུ།

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཟཕཐདྷ་ང་ཁྱོཐ་ལཱི་ཡིག་ཅུང་ཅིག་འང་

(བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཡི་གུ་

ཡིག་ཕསྐུཡ་རྣབྷ་གཝག

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུའི་རིགཥ་

ཅིག

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐྱོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།
ཡིག་ཕསྐུཡ།

/ཡིག་རྗུའུ/

ཁ་སྐཐ་གཅིག་རཥ་གཝདྷ་མི་ཅིག་དྷང་ཕསྒྱུཡ་ནི་

ལུདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟདི་ ཡིག་སྐྱེར་ན་ལཱི་
སྫོཐ་གདྷང་།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཕཙུགཥ་

ཕཝག་ཥའི་སྒྲོབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟདི་ཡིག་སྒྲོབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཡིག་ཤུཕཥ་ཐང་

/ཡིག་ཀེ་ན/

/ཡིག་ཌོབྷ/

རྒྱུ་ཐངུར་ཚུ་སྫོཐ་ལུདྷ་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག (ཐཔེ) ཉོ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཡིག་ཅུང་ཚུ་

(མིང) (རྫོང)

གཎང་ཡིག་ཐང་ཞུ་ཡིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྲི་ཏངཥ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕཝག་ཐགོ།

ཐང་སྐྱེར་ཏངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ)

/ཡིག་ཅུ/ ༣. (མིང) (རྫོང)

ཡིག་གཟུགཥ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

ཡི་གུ་སྐྱེར་ཕའི་སྐཕཥ་ཡིག་ཕསྐུཡ་རྣབྷ་གཝག་

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་ཐཔེ་དྷང་གི་

ཡིག་ཟགྲུར།

ཡིག་ཆ།

ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

/ཡི་སྒྲུཥ/

ཡིག་ཅུང་ཚུ་ཟདྲ་ཕཤུཐ་རྐྱཕ་མི་ཐགོ།

(མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

སྐྱེར་ནིའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཡིག་ཟགྲུར་གྱི་རབྷ་
/ཡིའི་རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཞུང་སྒེཡ་གྱི་ལཱ་

གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་

ལཱིགཥ་ཤེཥ་ཐགོ།
ཡིག་རྒྱུགཥ།

/ཡིག་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ནའི་ཡི་གུ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཡི་གུའི་ཏྫོག་

ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།
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ཡིག་ཆུང༌།

/ཡིག་ཆུང/

(མིང) (རྫོང) ཡིག་ཅུང་ཐང་

གཐདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་བྲིཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་བྷཚཐ་བང་ཟདི་ཡིག་ཆུང་དྷང་
བྲི་ཐགོ།

ཡིག་ཆེདྷ།

ཟབྲི་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཡིག་དྷྫོཡ།

ཡིག་སྣྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) གཎང་ཡིག་སྐྱེར་

རུཥ་དྷངཥ་ན་ཡིག་རྟེདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཡི་གུ་སྐྱེར་

(མིང) (རྫོང) ཡིག་རྟེདྷ་མེཐ་ནའི་

(མིང) (རྫོང) ཉོག་ཕལཐ་མེཐ་ཟེཡ་

/ཡི་ཕྲིདྷ/

ནུག

ཡིག་ཟབྲུ།

(མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གང་རཱིང་

(མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་ཐང་

/ཡིག་སྦྲུ/

(མིང) (རྫོང) ཚིག་ཟབྲུ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཡིག་ཟབྲུ་གསུབྷ་ཕརྒྱ་ཟཕཐ་མི་ཟབྲི་རྩྫོབྷ་

ཅིག་ཡི་གུ་ཏྫོག་ལཱི་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་

ཅིག་བྲིཥ།

གིཥ་སཕ་མི་ཚུ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་ཐགོ།
/ཡི༌ལྡེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་གི་གྱར་གྱི་

(ཐཔེ) བབྷ་གྱིཥ་ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་ཡིག་ཟཕྲིདྷ་གདྷང་

ཕའི་སྐཕཥ་ཡིག་ཐི་ལུདྷ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཡིག་གཐདྷ།

/ཡི་ཕྲེང/

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུའི་ཐཔྱེ་ཐང་

ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་ ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་གཎང་ནི་ཅིག

ཐིའུ་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཉོ་ཕམྫོང་ཟཕཐ་
/ཡི༌ཏྫོ/

ཡིག་ཕྲེང༌།
ཡིག་ཟཕྲིདྷ།

ཕསྐྱར་ནི་མིདྷ་ནུག

ཡིག་ཏྫོག

/ཡིག༌ཐཔེ/

རིབྷ་ན།

གཎང་ཡིག་གི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) ཡིག་སྟྫོང་ཅིག་འང་
/ཡི་ཐི/

ཡིག་ཐཔེ།
ཟདྲ།

སྫོར་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ཡིག་ཐི།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཚུ་

ཡི་གུ་ཅིག་ཕཎྫོདྷ་ཟཕག་ལྫོག

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕསྐྱེར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

/ཡི་ཎྫོང/

/ཡིག་སྣྫོཥ/

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་སྣྫོཐ་དྷང་རཥ་

ཕའི་སྐཕཥ་ཡི་གུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཏི་རཱི་ཐང་མེ་ཎྫོག་

ཡིག་སྟྫོང༌།

(མིང) (ཆོཥ)

འྫོཐ༌ནའི༌ཐྫོདྷ།

ཡིག་རྙིང་ཚུ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་བྷ་ཕཀོ།
/ཡི་ཏེདྷ/

/ཡིག༌དྷྫོཡ/

ཡི༌གུ༌ཟབྲི༌ཕའི༌སྐཕཥ༌ཟཚྫོར༌ཕ༌

ཕཝག་ཕཝག་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ)
ཡིག་རྟེདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་ཏང་ཐང་

ཡི་གུ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་ཡིག་སྡེཕ་ཟཚྫོར་ནི་མི་ཟྫོང་།

(མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་བྲིཥ་

/ཡིག་རྙིང/

/ཡིག་སྡེཕ/

རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཡི་གུ་ཟབྲི་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་སྫོབྷ་སྦེ་

/ཡིག་ཆེདྷ/

ཡིག་རྙིང༌།

ཡིག་སྡེཕ།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་

ཡིག་སྫོང༌།

/ཡི་རྗོང/

ཡིག་སྫོཡ།

/ཡིག་རྗོཡ/

ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྐཕཥ་ལྫོག་ཀུའི་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་
ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཁ) ཟདི་ལཱི་རག་གཐདྷ་

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་སང་ཕ་ཟཕཐ་
(མིང) (རྫོང) ཡི་གུའི་སྫོཡ་ཕ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡིག་སྫོཡ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཡི་གུ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟབྲིཛྷ་ཐ་ཡིག་

ཟབྲི་མི་ཤེཥ།

1247

1248
ཡིག་རྩིཥ།

/ཡིག་ཙི/

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་རྩིཥ་

ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་ཡིག་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཧ་ན་

རིགཥ་ལུ་ལ་དྷང་ཕལ་ཡི།

གིཥ་ཡིག་རྩིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནུག
ཡིག་ཙང༌།

/ཡི་ཙང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཡིག་རདྷ།

ལཱ་གའྫོག་རྐྱཕ་

/ཡི་ཙང/ ༢. (མིང) (རྫོང)

རཱིང་ཡིག་རདྷ་ཕུཐ་ལྡྫོག་གཅིག་འང་ལྷྫོཐ་ནི་མིདྷ་
ཟདུག

ཡི་གུ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཡིག་ཤུཕཥ།

ཟཏཕ་སྟེ་ཕཝག་ཥའི་ཁང་མིག་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ)
/ཡི་ཙྫོ/

ཡིག་བྷཚྫོཐ།

/ཡི་ཚྫོཥ/

ཡིག་ཟཛིདྷ།

/ཡིག་རྫིདྷ/

ཐང་ཟདྲ།

ཡིག་ཤུཕཥ་གུ་ཁ་བང་བྲི་ཐགོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡི་གེའི་ཙྫོགཥ་ན་

ཡིཐ།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ) ཟགདྷ་རྒྱ་ལཱི་

/ཡིག་གཟུ/

ཡིཐ་ཀྱི་སྫོབྷ་ན།

(མིང) (རྫོང) ཚིག་ཚུ་ཕར་

ཡིཐ་ཀྱི་རྩར་གསུབྷ།

ཕཅཥ་གསུབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ།

/ཡི་རིག/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཡིཐ་ཀྱི་རཥ།

/ཡི་ཀི་ལུ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཀྱིཥ་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ།

ཡི་གུ་སྣ་

/ཡི་ཀི་ལུ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) ཡིག་རིགཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་

དྷང་སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ངདྷ་ན་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིཐ་ཀྱིཥ་རཥ་བྷ་

ཐགོ་བྷཥ།

/ཡི་རིག/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ)

ཚུགཥ་ན། ཁ་གཥར་ཞིང་གཏིང་མི་རྟྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་ཡིག་ཕཞྫོ་ཟདི་ལུགཥ་ནཥ།

ཡིག་རིགཥ།

/ཡི་ཀི་ཙེ་སུབྷ/

བྷཚངཥ་ཤིང་བྫོ་ཟགྱུཡ་ཕ་ཐང་། ཐནཟ་ཞིང་སདྷ་

(ཐཔེ) ཨིང་ལིལ་གི་ཡིག་གཟུགཥ་ཟདི་ལྷག་མི་

/ཡིག་ཕཞྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) དྷང་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག

ཐབངཥ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གཟུགཥ་ཅིག

ཡིག་ཕཞྫོ།

/ཡི་ཀཀི་སྫོབྷ་ན/

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་མི་ཟཕཐ་ཟེཡ་ཁཥ་ལུདྷ་

ཐང་རིཥ་བྷྫོའི་ཏྫོག་རཥ་ཕཀོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒྲ་

ཚུགཥ་ནཥ།

ཡིཐ་ཀྱི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

སེབྷཥ། ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ (ཐཔེ) ཁོ་ཡིཐ་གཎདྷ་

ཕཝག་ཥའི་ཁང་མིག་ཅིག

ཡིག་གཟུགཥ།

/ཡི/ (མིང) (རྫོང)

སྐྱེཥ་ནའི་ཤེཥ་ན། (ཁ) ཟདི་ལཱི་རྣབྷ་ཤེཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡིག་ཆའི་རིགཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཕཙུགཥ་

/ཡིག་ཤུཕ/

ཥའི་སྫོཐ་ལྫོག་ཀུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཡིག་ཙང་དྷང་ཡི་གུ་ལུ་ལ་ཟདུག
ཡིག་ཙྫོགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཡི་གུའི་ཏྫོག་རཥ་

ཕཎང་ཕའི་རདྷ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཕསྐྱར་

ཥའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཁང་མིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་དུཥ་
ཙྫོཐ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།

/ཡི་ལུདྷ/

ཕཥག།

ཡིག་ཆ་ཟདྲ་མིདྷ་སྣ་

ཡིཐ་ཀྱི་རཥ་གསུབྷ།
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/ཡི་ཀི་ལུ་སུབྷ/

(མིང) (རྫོང) མི་

1249
ཐགེ་ཕ་ཕཅུའི་དྷང་རཥ་ཡིཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཥགཥ་

ནའི་ཐཐ་ན། ༣.ཟཐྫོཐ་ནའི་ཐཐ་ན་ཕཅཥ་ཨིདྷ།

ནའི་རཥ། (ཁ) དེ་ཚུ་འང་ ༡.ཕརྣཕ་སེབྷཥ།

ཡིཐ་གཉིཥ།

༢.གདྷྫོཐ་སེབྷཥ། ༣.རྫོག་ལ། (ཐཔེ) ཡིཐ་ཀྱི་རཥ་
/ཡི་ཀི་ལཱིཥ/

ཟགྲུཕ།

(མིང) (རྫོང) ཤི་ཙཡ་ཕའི་

ཡིཐ་ཏང་ཆཐ།

ཤུར་ལཱི་ སྐྱེ་ཕ་གཝདྷ་ཅིག་བྷ་ལུདྷ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་

ཡིཐ་སྤྲུར།

གཟུགཥ་མེཐ་ནཡ་སེབྷཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་སྫོཐ་

ཡིཐ་སྫོ།

སྐཕཥ་རྩ་ཕའི་བབྷ་དྲདྷ་ཐགོ།

ཡིཐ་པབྷ།

ནཥ།

/ཡི་ངེ་ཐིང་ངེ/

ཡིཐ་ཆེཥ།

/ཡི་ཆེ/

ཡིཐ་ཟཕྲྫོག

(ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཟདི་གིཥ་ངོ་རིཥ་ཀྱིཥ་ངེའི་ཡིཐ་ཟཕྲྫོག་ཐྫོ།
ཡིཐ་ཟཕྲྫོག་བྷ།

/ཡི་ཕྲྫོ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) བུབྷྫོ་ཟཇཟ་

རིཥབྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟག་བུ་ངེ་སེབྷཥ་
ཐཀྲོག་ནའི་ཡིཐ་ཟཕྲྫོག་བྷ་ཁྱོཐ་ག་ཏེ་འྫོཐ།

ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ངེཥ་ཤེཥ་ཟདྲྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཡིཐ་མུག

ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་འྫོཐ།
/ཡི་ཆེ་པེ་དེ་ན/

/ཡི་ཋོ/

ལྫོཡ་ནི། (ཁ) ཡིཐ་ཟཕྲྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་

ཡིཐ་ཆེཥ་ནའི་ཐཐ་ན།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་གིཥ་བྷདྷྫོ་མི་

(ཐཔེ) ང་ཁྱོཐ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཡིཐ་པབྷ་བྷཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ ཡིཐ་ངེཥ་ཐིང་
ངེཥ་ཟདུག

/ཡི་པབྷ/

ཟདི་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་སེབྷཥ་ཤི་ནི་ཅིག

སེབྷཥ་ཁཡ་ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཡིཐ་
ཡིཐ་ངེཥ་ཐིང་ངེཥ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་སྫོ་ཕ་

ཟདི་ལཱི་ཙཡ་ཅིག་དྷ་ཐ།

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཡིཐ་སྐྱོ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཁཡ་ཟྫོང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

/ཡི་ཊོ/

ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིཐ་སྫོ་ཕའི་སྒོ་རཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་ཕཡ་

/ཡི་ཁ་ཟྫོང་ཎྫོ་ཎྫོ/

(མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་སུ་མེཐ་རཱིང་

སྤྲུར་གྱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་གེ།

ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སེབྷཥ། (ཐཔེ) ཡིཐ་ཀྱི་ལཱིཥ་ཟདི་གི་

ཡིཐ་ཁཡ་ཟྫོང་ཎྫོག་ཎྫོ།

/ཡི་པྲུཥ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡི་ཆཐ་ན་ཐང་

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིཐ་

ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ལཱིཥ། (ཁ) ཕཡ་ཐྫོ་དྷང་ཟཁྱབྷཥ་

/ཡི་ཅོ/

/ཡི་ཏ་ཆེ/

ཟདྲ།

ཕཡ་དྷ་ཕཡ་ཐྫོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་སྫོཐ་ནའི་ལ་ཁྲག་གི་

ཡིཐ་སྐྱོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཏག་ཕཅཐ་

བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིཐ་གཉིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་མི་

གསུབྷ་ཟདི་སྤང་བ་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོ།
ཡིཐ་ཀྱི་ལཱིཥ།

/ཡི་ཉི/

/ཡི་མུག/

(མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཡ་སེབྷཥ་སྐྱོ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐཐ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ན་རྣབྷ་ན་གསུབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཐ་ན་

ཡིཐ་ཚིབྷ།

རྣབྷ་གསུབྷ་ནི། ༡.ཐང་ཕའི་ཐཐ་ན། ༢.ཡིཐ་ཆེཥ་

/ཡི་ཚིབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་གི་

བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་གྲུཕ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་
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ཀྱི་ལཱ་ཟདི་གིཥ་ཟཕཐདྷ་ཡིཐ་ཚིབྷ་ཅི།
ཡིཐ་ཕཞིདྷ།

/ཡི་ཕཞིདྷ/

ཟཏག་ནིའི་ཙཡ་གྱི་རིགཥ་ཅིག་ (ཐཔེ) གཟེཕབྷ་

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ག་

ཟདི་ཡུ་ལི་གིཥ་ཟཏག་ཟཏགན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷདྷྫོ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཕཥབྷ་

ཡུག

ཐྫོདྷ་ཚུ་ཡིཐ་ཕཞིདྷ་ཟགྲུཕ་ནཡ་ལྫོག
ཡིཐ་ཕཞིདྷ་དྷྫོཡ་བུ།

/ཡི་ཕཞིདྷ་དྷྫོ་བུ/

(མིང) (རྫོང) ཡང་

རཥ་ཁ་ལ་ཡུག་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག
ཡུག་ཞ།

ཟགྲུཕ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

/ཡི་ཕཞིདྷ་རྫོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) ཀུདྷ་

ཡུག་ཞ་བྷྫོ།
ཡུག་ཡུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་

ཡུག་གྲིཕ།

(ཙཕ) (རྫོང) ཡང་གི་སེབྷཥ་

/ཡིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི/

ཞཥ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ ཡུག་གྲིཕ་པྫོག་ཟྫོང་།
ཡུག་གཅིགབྷ།

/ཡུ་ཛྷ/

ཡུ་རིང༌།

ཡུགཥ་ཥ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཐནཟ་རྟགཥ་ཐང་གྱི་

ཡུང་སྒ།

ནའི་ཐྫོདྷ།

/ཡུ་ལི/

/ཡུ་ཥ་བྷ/

ཟདྲ།

ཅུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་རགན་ཕཤེཐ་ཥ་རིངབྷ་འྫོཐ་
ཡུ་ལི།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གོ་ཐང་ཙཐ་

པཡ་གྱི་ཥ་ཟདི་ཡུག་གཅིགབྷ་ངེ་གི་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུ་ན་ཐང་ཟདྲ།

/ཡུ་རིང/

/ཡུ་ཅིབྷ/

གཞི་སྟཕཥ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ནཱ་རཥ་

(ཐབྱེ) (ཆོཥ)

ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཐང་ཟདྲ།
ཡུ་ཕ།

(མིང) (རྫོང) རྨགན་གྱོང་ཥྫོང་

ཕསྐྱེཐ་ནའི་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རགན་རཥ་

(ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཡིདྷ་གཅིག་མིདྷ་གཅིག

/ཡུ་གྲིཕ/

ནའི་ཧབྷ་སྲུ་གི་རགན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་དེ་དྷཐ་གཞི་

རིང་རྒྱང་ལཱི་བྷ་སྫོཐ་ཡིཐ་ཟྫོང་བྷ།
/ཡིདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་གཡུག་

ཟཕཐ།

ཁཡཚུཐ་ནའི་བུབྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཏག་
ཡིདྷ།

/ཡུ་ཡུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡུག་ཞབྷྫོ་ཐང་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྐངབྷ་ཐང་རགན་ཡུག་ཡུག་བྷ་

ཕཞུགཥ་ཥ་ར་བྷའི་རྒྱཕ་ཁཡ།
/ཡི་ཟྫོང་བྷ/

/ཡུ་ཞབྷྫོ/

ཟདྲ།

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིཐ་ཟྫོང་སདྷ་ཆུང་བུ་བྷྫོ་
ཡིཐ་ཟྫོང་བྷ།

(མིང) (རྫོང) རྨགན་གྱོང་ནའི་

ཤུར་ལཱི་བྷྫོ་ཟདི་ཡུག་ཞབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐ་ནུག

བྷཚྫོཐ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག
/ཡི་ཟྫོང/

/ཡུ་ཞབྷྫོ/

ཧབྷ་སྲུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྨགན་གྱོང་ནའི་

བྷཁྱེདྷ་ཀློང་ཆེདྷ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་
ཡིཐ་ཟྫོང༌།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུག་ཞབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཡུ་ཞ/

ཡུག་ཞབྷྫོ།

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཐང་ཡིཐ་ཕཞིདྷ་དྷྫོཡ་བུ་
ཡིཐ་ཕཞིདྷ་བྷཚྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་ཁ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་

ན་རིང་ཙཐ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་

གི་རུ་ཟཐྫོཐ་ཚུ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷྫོ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ཟདྲ།

/ཡུའུ/

/ཡུང་སྒ/

(མིང) (ཆོཥ) ཡུག་ཞབྷྫོ་ཐང་

(མིང) (རྫོང) ཨུ་ན་ཐུང་ཀུ། ཟཐཕ་

བྷ་ངང་རག་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་སུ་ཅིག་ཐང་ཡ་

(མིང) (རྫོང) ཕང་ཅུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཎྫོ་ཀེ་ཕ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཕྱེ་ཕསྒྲརཛྷ་ཐ་ཙྫོཥ་
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གཞི་སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡུང་སྒ་ཟདི་

ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་ནའི་གཎྫོཡབྷ་ཅིག

ཡུང་རྫོག

ཐགོ།

སདྷ་རཥ་སྦེ་འང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
/ཡུང་རྫོ/

ཡུངཥ་ཀཡ།

(ཐཔེ) གཎྫོཡ་རྒྱཕ་ཀྱི་སྐཕཥ་ཡུངཥ་ཞྫོཡ་ཕཙུགཥ་

(མིང) (ཆོཥ) གཡུང་རྫོག་ཐང་ཟདྲ།

/ཡུང་ཀ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

ཟབྲུ་སྣ་ཐགུ་

ཡུཐ་མབྷ།

རཥ་རྫོག་བྷའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཞིབྷ་རྩི་རཥ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་

/ཡུང་ཀ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

རྫོངཥ་བྷ་སྫོཐ།
ཡུཐ་མབྷ་ཅིག

ནཐ་ཀཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/ཡུང་ཀ/

ཐང་ཟདྲ།

ཡུངཥ་ཐུདྷ།

/ཡུང་ཐུཥདྷ/

/ཡུཥ་མབྷ་ཅི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཡུཐ་མབྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡུཐ་མབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་རཱིང་ཐགེ་ཕའི་

ཡུངཥ་ཀཡ་ཟདི་མེ་ཎྫོག་སེཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་ནི་ཟདུག
ཡུངཥ་ཐཀཡ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་

ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡུཐ་མབྷ་གྱི་ཕདེ་ཕ་

ཐང་ཙྫོཥ་གཞི་སྐྱ་སེཡ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་ནཐ་
ཀཡ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

/ཡུཥ་མབྷ/

ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུངཥ་ཀཡ་

ཡུཐན་ཅིག

/ཡུཥན་ཅི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཙཐ་གཞི་

གཎདྷ་གཎདྷ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་

(མིང) (ཆོཥ) གཐྫོདྷ་ཐང་

གོང་ཙཐ་ཟདི་ཡུཐན་ཅིག་ཟབུབྷ་ལྔ་ལྷགན་ཅིག་

ཕགེགཥ་ཚུ་ཕཐཟ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྔགཥ་ཕཎཕ་སྟེ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཡུངཥ་ཀཡ། (ཐཔེ) བབྷ་ཚུ་གིཥ་

/ཡུཥན་ཅི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང)

དུཥ་ཙྫོཐ་ས་རབྷ་ཅིག

གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་ཕཐཟ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡུངཥ་ཐུདྷ་

(ཐཔེ) ང་ཡུཐན་ཅིག་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཕསྒུགཥ་སྫོཐ་

ཡུངཥ་དྷག

ཡུཐན་ཐེངཥ་ཅིག

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།
/ཡུང་དྷ/

ཅི།

(མིང) (ཆོཥ) ཟབྲུ་སྣ་ཐགུ་རཥ་

རྫོག་བྷའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཞིབྷ་རྩི་རཥ་སྫོབྷ་སུ་ཅིག་ཐང་

/ཡུཥན་ཐེ་ཅི/ (ཁྱཐ)

(རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཙྫོཥ་གཞི་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཡ་ཁུ་ཕཙིཡ་

ཁྱོཐ་མེཐ་ནཡ་ཡུཐན་ཐེངཥ་ཅིག་འང་མི་ཆགཥ་

ཨིདྷ།

ཡུདྷ།

ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ནཐ་ཀཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་
ཡུངཥ་ཟབྲུ།

/ཡུང་སྦྲུ/

ཡུངཥ་བྷཡ།

/ཡུང་བྷཡ/

ཡུངཥ་ཞྫོཡ།

/ཡུང་ཞྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ནཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུངཥ་ཀཡ་གྱི་

/ཡུཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཡུདྷ་

ག་དེབྷ་ཅིག་རིང་རཱིང་ཆུ་ཙྫོཐ་གཅིག་རཥ་ཕརྒར་བྷ་

རྫོག་བྷ་རུ་རུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།

ཟགོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུངཥ་ཀཡ་གྱི་

ཡུདྷ་ཟགོཡ།

ཟབྲུ་ཕཙིཡ་ཏེ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་བྷཡ་ཁུ།

/ཡུཥདྷ་སྒོ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་

ཙྫོཐ་རིངབྷ་སྦེ་ལཱིཥ་ནི། (ཁ) ཡུདྷ་ཟགོཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི།

ཡུངཥ་ཀཡ་ཤིང་

(ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཟདི་ཡུདྷ་ཟགོཡ་ཐྫོ།
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ཡུདྷ་ཟགྱང།

/ཡུཥདྷ་རྗང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཡུདྷ་

ཡུདྷ་རིངབྷྫོ།

ཟགོཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཡུདྷ༌ཟགྱང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)
/ཡུཥདྷ་རྗང/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟགོཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཡུདྷ༌ཟགྱངཥ་ནུག/ཡི།

རྒྱཕ་རཥ་ཕཐ་ཅི།

ཡུདྷ་

ཡུབྷ།

ཡུདྷ་ཕརྟདྷ།

/ཡུཥདྷ་ཏེདྷ/

ཡུབྷ་ཀ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་

ཡུབྷ་རྒྱཥ་ཕསྡུཥ།

བྷཁཥདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྱེདྷ་ན་ཨིདྷ།
ཡུབྷ་རྒྱཥ་ན།

(མིང) (རྫོང)

ཡུདྷ་རིངབྷ་སྦེ་གདྷཥ་ནི་ལཱི་ཐམིགཥ་ནའི་འཡ་རྒྱཥ་

རྒྱཥ་ན་ལྷག་ཐྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐུང་ཀུ་

ཡུབྷ་རྒྱཥ་ཟབྲིང་ཕསྡུཥ་གསུབྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡུདྷ་ཐུང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོང་
ཡུདྷ་གདྷཥ།

/ཡུཥདྷ་སྣེ/

ཟབྲིང་ཉི་ལ།ཕསྡུཥ་ན་ཕརྒྱཐ་སྟྫོང་ན། (ཐཔེ) ཡུབྷ་

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་

རྒྱཥ་ཟབྲིང་ཕསྡུཥ་གསུབྷ་ལྷག་ན་ཅིདྷ་པདྷ་འྫོདྷ་
སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཀྱི་ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་ཐགོ།
/ཡུཥདྷ་ཚེ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) དུཥ་ཡུདྷ་རིང་

/ཡུདྷ་རིང/

ཡུབྷ་སཥ།

/ཡུབྷ་སེ/

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧའི་ཐང་བུ།

ཡུཡ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཡུབྷ་སཥ་གཉིཥ་ག་ཏེ་ཟབྫོདྷ་ནི་སྫོ།

ཐུང་ག་དེབྷ་ཅི་ཟགོཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷའི་ཙཐ།
ཡུདྷ་རིང༌།

/ཡུབྷ་རྒེ་སྦྲི་དུཥ་སུབྷ/

(མིང) (རྫོང) ཡུབྷ་རྒྱཥ་ན་སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱ་ན་ཐང་།

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡུདྷ་གདྷཥ་
ཡུདྷ་ཙཐ།

(མིང) (རྫོང) ལྫོ་རྫོ་ཀ་

གཉིཥ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཡུབྷ་

གྱི་ལཱ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

ཕརཡ་ཅིག་ཟདུག

/ཡུབྷ་རྒེ་ན/

གྱངཥ་ཁ་ཟབུབྷ་གཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ནྫོ་ཏི་ཕཅུ་

ཀྱི་ལཱ་ཐང་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཡུདྷ་ཕརྟདྷ་གོང་ཟཕེར་
/ཡུཥདྷ་ཐུང/

(མིང) (རྫོང) ཡུབྷ་

ཕརྒྱཐ་སྟྫོང་ན། (ཐཔེ) ཡུབྷ་རྒྱཥ་ཕསྡུཥ་ལཱི་

གདྷང་ཐགོ།

ཡུདྷ་ཐུང༌།

/ཡུབྷ་རྒེ་སྡུཥ/

རྒྱཥ་ན་ཟབུབྷ་སྟྫོང་ཕྲག་ཕརྒྱ་ན་ཐང་། ཕསྡུཥ་ན་

རཱིང་བྷ་ཟྫོངཥ་ཡུདྷ་ཕརྟདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐུགཥ་ཕཞེཐ་
/ཡུཥདྷ་ཏེདྷ་གོང་ཕེ/

(མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་རྣར་ཟབྫོཡ་

/ཡུབྷ་ཀ/

བྷའི་རྒྱུཐ་ཡུབྷ་རྐྱང་ན་སྒྲུཕ་ཏཕཥ་ཅིག

རིངབྷྫོ་སྦེ་གདྷཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་

ཡུདྷ་ཕརྟདྷ་གོང་ཟཕེར།

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧའི། (ཐཔེ) སྤྲུར་

/ཡུབྷ/

སྐུའི་ཡུབྷ་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ཡུདྷ་ཟགྱངཥ་ཏེ་བྷ་

ཕཝག་ནཡ་ཟཕཐ་ཐ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ལུ་ལ་

སྦེ་ཟགོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཐང་ང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་གི་

ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ཡུདྷ་ཟགྱང་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག
ཡུདྷ་ཟགྱངཥ།

/ཡུདྷ་རིངབྷ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་

ཙྫོཐ་ལུ་ལ་ཟགོཡ་ནི། (ཁ) ཡུདྷ་རིང་ནི/ཐྫོ/ནུག

/ཡུཡ/

ཡུཡ་ཆུ།

/ཡུཡ་ཆུ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཡུཡ་ཕ་དྷ་རཥ་ཟྫོང་

ཡུཡ་ཕ།

/ཡུཡ་ཛྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གཡུཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕའི་ཆུ།

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ཡུདྷ་རིང་ཐྫོ།
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ཡུཡ་བྷ།
ཡུར།

/ཡུ་བྷ/

(མིང) (རྫོང) གཡུཡ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

/ཡུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་

གཡུཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཡུར་ཟདི་དྷང་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག
/ཡུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཡུར་གྱི་ཐགེ་ཕཅུ།

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གྱི་གཞི། (ཐཔེ)

ཟབྲྫོག་རྒྱང་ཟབྲྫོག་རྩྭ་ཡི་ཐགེ།ཁང་ཤིང་ཟབུཐ་ཤིང་

(མིང) (རྫོང) ཡང་ཡ་ཥྫོའི་གཡུཥ་

/ཡུཥ་ཀེ/

ཤིང་གི་ཐགེ།ཁང་རྫོ་ཏཕ་རྫོ་རྫོ་ཡི་ཐགེ།

ཁ་ལཱི་སཕ་ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཡུར་སྐཐ་

ཡུར་གྲུ།

ཟདི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།
ཡུར་ཁབྷཥ།

/ཡུཥ་ཁབྷ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཡུར་ལབྷཥ།

/ཡུཥ་ལབྷ/

/ཡུཥ་ཁོཡ/

སྫོབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་ཙདྷ་

ཡུར་ཟཁོཡ་སྲུང་།

/ཡུཥ་ཁོཡ་སུང/

ཟཁོཡ་སྲུང་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུར་
(མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་

ཡུར་ཅདྷ།

/ཡུཥ་ཅེདྷ/

ཡུར་ཆོཥ།

/ཡུཥ་ཆོཥ/

(མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཐང་།

སྒྲ། དྲི། ཡྫོ། རུག་བ་ཚུ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་ཕྫོགཥ་

ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཐང་རབྷ་སྫོར།
ཡུར་ལྗོངཥ།

ཡུར་གངཥ་ཅདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་དྷང་སྐྱིཐ་ཎྫོང་ཎྫོ་

/ཡུཥ་གོབྷ/

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་གི་

ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ།

གངཥ་རི་གིཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ། (ཐཔེ)

ཡུར་གོངབྷ།

/ཡུཥ་ལྔ/

བ། (ཐཔེ) ཡུར་ལྔ་ལཱི་སེབྷཥ་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ཐབྷ་

/ཡུཥ་གང་ཅེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

/ཡུཥ་གང་ཅེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཡུར་ལྔ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡང་ཥྫོའི་གཡུཥ་

ལྔ་ཚུ་འང་། ༡.གཟུགཥ།༢.སྒྲ།༣.དྲི།༤.ཡྫོ།༥.རུག་

ཅིག

ཟདུག

/ཡུཥ་གླུ/

ཐཕང་ནྫོ་ལྔ་གིཥ་གཟུང་ཕའི་ཕྱིའི་ཡུར། (ཁ) ཡུར་

ཆེདྷ་ཕཞི་གི་དྷང་རཥ་ལཡ་ཕྫོགཥ་སྐྱོང་ཕའི་རྒྱརནྫོ་
ཡུར་གངཥ་ཅདྷ།

ཡུར་གླུ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་སྒོ་ཐང་

ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་ཟཐེདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་བྲྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ཕྫོགཥ་

/ཡུཥ་ཁོཡ་ཅོང/

(མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ན།

/ཡུཥ་གྲོང/

ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཡུར་ཟཁོཡ་སྐྱོང༌།

/ཡུཥ་གྲུ/

ཡུར་གྲོང༌།

གི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ།
ཡུར་ཟཁོཡ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁང་ཥ་

ཞིང་ཥ་ཥ་ཡི་ཐགེ།ཟཐུང་ཆུ་ཞིང་ཆུ་ཆུ་ཡི་ཐགེ།གབྷ་

ཡུར་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་བྫོ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།
ཡུར་སྐཐ།

/ཡུཥ་གི་རྒེ་ཅུ/

/ཡུཥ་ལྗོང/

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཁྱིབྷ་ལུ་

ལ་འྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡུར་ལྗོངཥ་ཀྱི་
ཕཀོཐ་ན་ཟདི་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཕྫོཐ་ཀྱི་ཡུར།

ཡུར་བྷཏཟ་ཟཁོཕ།

(མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་ཐང་

/ཡུཥ་ཏ་ཁོཕ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) དྷང་ན་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་གཡུཥ། (ཐཔེ)

གོ་གདྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་རཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་སྦེ་འྫོཐ་

ཡུར་བྷཏཟ་ཟཁོཕ་དྷང་སྐྱེཥ་ཕ་ཅིདྷ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནིའི་
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སྐར་ཕ་མེཐ།
ཡུར་དུཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཥ་གོ་ཐང་དུཥ་

/ཡུཥ་དུཥ/

ཙྫོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
ཡུར་དྲུག

/ཡུཥ་དྲུ/

ཟདྲ།

ཡུར་སྫོར།
ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) དྷང་གི་ཐཕང་ནྫོ་

ཡུར་གསུབྷ།

དྲུག་གིཥ་གཟུང་ཕའི་ཕྱིའི་ཡུར་དྲུག (ཁ) ཡུར་

ཡུར་ཕཐག

/ཡུཥ་ར/

ཡུར་ལྷ།

ཡུར་སྡེ།

/ཡུཥ་སྡེ/

(མིང) (རྫོང) ཡུར་ལྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཡུར་ཐནྫོདྷ།

/ཡུཥ་ནྫོཥདྷ/

ཡུར་ཕྫོགཥ།

/ཡུཥ་ཆོ/

གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

ཡེ་ཤུ།
ཅིག

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་སྒོ་དྷང་

ཡུར་ཐབུཥ་སུ་སྐྱེཥ།

གཝདྷ།

ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ།

ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་སདྷ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཡང་

/ཡུཥ་ཕཞང/

ཡུར་ལཱིགཥ།

/ཡུཥ་ལཱི/

(མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་

/ཡེ་ཤེ་ཀི་ཅེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཏ་བྷར་

ཆོཥ་ཉིཐ་གདྷཥ་ལཱིགཥ་རྟྫོགཥ་ནའི་བྷཁྱེདྷ་ན།
ཡེ་ཤེཥ་བྷཁཟ་ཟགྲོ།

/ཡེ་ཤེ་ཁ་ཟགྲོ/

(མིང) (ཆོཥ)

ཟཇིག་རྟེདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུཥ་མི་ཐང་ཟདྲ།

ཡུར་ཕཞང༌།

/ཡེ་ཤེ་ཀི་སྣ་ཕ/

ནའི་ལའི་མིག་རཥ་ལྷག་ནའི་ནུཥ་ན་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་

གཡུཥ་ཁཡ་སྐྱེཥ་ནི་ཅིག
/ཡུཥ་མི/

ཤེཥ་ཡཕ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཥྫོགཥ་ནའི་སྣང་ཕཡ་ལཡ་ནི་ཅིག

ཟབྫོཡ་ལྔའི་དྷང་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཐཡ་ཕའི་
ཡུར་མི།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཤེཥ་

ཥ་ག་ཏེ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆོཥ་སྐུ་ཐང་ཞིང་ཁབྷཥ་ར་

(མིང) (ཆོཥ) ཥ་གདྷཥ་ཐང་

/ཡུར་ཨུ་སུ་ཀེ/

/ཡི་ཤེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/ཡི་ཤེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

དྷང་རཥ་པཡ་གོ་ཕརའི་རཥ་རིབྷ་ཅིག་འྫོཐ།
གཡུཥ་ཀྱི་སྦུག་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཡྫོར་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་

བའི་ཆོཥ་གེ་ཡ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་བྫོ།

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཙདྷ་

/ཡུཥ་ཨུཥ/

(མིང) (རྫོང) ཡུར་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་

/ཡུཥ་ལྷ/

/ཡེ་ཤུ/

ཡེ་ཤེཥ།

ཁག་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡུར་ཕྫོགཥ་
ཡུར་ཐབུཥ།

(མིང) (ཆོཥ) སྣང་ཡུར་

ཡ་ཡུར་ལྷ་བྷཆོཐ་ཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

(མིང) (ཆོཥ) ལཱིང་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་

འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ།

/ཡུཥ་སུབྷ/

གདྷཥ་ནའི་ལྷ་ཐང་སྲུང་བྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་མི་ཚུ་ག་

(ཐཔེ) ཡུར་ཕཐག་ཟདི་ཕཀཟ་ཕམདྷ་དྲགཥ་ཅིག་

ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཡུར་ཆོཥ་ཐང་

ཐང་།ཞེདྷ་ཡུར། ཐམིགཥ་ཡུར་གསུབྷ།

དྲུག་ཚུ་འང་། ༡.གཟུགཥ༢.སྒྲ།༣.དྲི།༤.ཡྫོ།༥.རུག་
བ། ༦.ཆོཥ།

/ཡུཥ་ཥྫོཥ/

ཡེ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་

/ཡེ་ཤེ་རྒོཥདྷ་ནྫོ/

(མིང) (རྫོང)

ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཕཀཟ་སྲུང་གམྫོ་ཕྫོ་ཥ་ཕཅུ་

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་གཡུཥ།

ར་གདྷཥ་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཅིག (ཐཔེ)

(མིང) (ཆོཥ) ཡུར་ཆོཥ་ཐང་

ཡེ་ཤེཥ་བྷགོདྷ་ནྫོ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕུར་
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ཐགོ།

ཡེ་ཤེཥ་ལྔ།

/ཡེ་ཤེ་ལྔ/

ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཕསྒོབྷ་ཐ་ནདྨ་ཐང་ཉི་བྷའི་གཐདྷ་ཚུ་གི་

(མིང) (ཆོཥ) ཤེཥ་བའི་ཆོཥ་གེ་

ཏྫོག་ཁཡ་ཕསྒོབྷ་ནའི་ལྷ།

ཡ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་རྣབྷ་གྲངཥ། (ཁ) ༡.མེ་རྫོང་ཡེ་

ཡེངཥ།

ཤེཥ།༢.བྷབྷ་ཉིཐ་ཡེ་ཤེཥ།༣.ཥྫོཡ་རྟྫོགཥ་ཡེ་

ཕརྟདྷ་མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཡེངཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཤེཥ།༤.བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ།༥.ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ།
ཡེ་ཤེཥ་གཉིཥ།

/ཡེ་ཤེ་རྙི/

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་སེབྷཥ་ཡེངཥ་དེཥ་མེདྷ་དྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཇི་ལ་ཕ་

ཡེར།

བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཐང་ཇི་སྙེཐ་ན་བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཡེ་
ཤེཥ།

ཡེ་ཤེཥ་རྫོ་རྗེ།

/ཡེ་ཤེ་རྫོ་ཇེ/

/ཡེ་ཤེ་ན/

རཥ་ཡེར་ཐྫོ།

ཡེར་ན་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་གཐྫོང་

ཡེ་ཤེཥ་ནའི་ལྷ།

/ཡེ་ཤེ་པི་ལྷ/

ནའི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

(མིང)

འྫོ་ག

(མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཏྫོཕ་ཀྱི་

སེབྷཥ་ཐནཟ་སྲུང་བྷའི་ཚུར་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི་ཅིག
ཡེ་ཤེཥ་ནའི་བྷཐཟ།

/ཡེ་ཤེ་པི་ར/

(མིང) (རྫོང) ཡང་

/འྫོ་ག་ན/

(མིང) (ལུགཥ) རྣར་ཟབྫོཡ་ན།

འྫོ་གི་ནི།

/འྫོ་གི་ནི/

(མིང) (ལུགཥ) རྣར་ཟབྫོཡ་བྷ།

/འྫོ་ཆེ/

(མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

/འྫོ་ཎྫོང་ར/

(མིང) (རྫོང) ཀྲོང་གཥཡ་ཐང་

ར་ལཱི་ལྷྫོཐན་ཐ་སེབྷཥ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།
འྫོ་སཐ།

རྩར། (ཁ) ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་ཚུ་འང་ ༡.མེ་རྫོང་ཡེ་

འྫོ་བཐ།

ཤེཥ།༢.བྷབྷ་ཉིཐ་ཡེ་ཤེཥ།༣.ཥྫོཡ་རྟྫོགཥ་ཡེ་

/འྫོ་ཅེ/
/འྫོ་ཇེ/

(མིང) (ཆོཥ) འྫོ་བཐ་ཐང་ཟདྲ།

(མིང) (ཆོཥ) གྱོདྷ་ཆ་ཐང་ཞ་ཟཐུང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་བྷཁོ་ཆེ་ཕའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ།

ཤེཥ།༤.བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ།

འྫོ་བཐ་དྲུག
/ཡེ་ཤེ་སེབྷ་ན/

(མིང) (ཆོཥ) ཅ་ར་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

བུབྷ་ཏང་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ར་ཅིག (ཐཔེ) འྫོ་སྟྫོང་

ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གིཥ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་

ཡེ་ཤེཥ་སེབྷཥ་ཐནཟ།

(མིང) (ལུགཥ) རྣར་ཟབྫོཡ།

འྫོ་ག་ན།

འྫོ་སྟྫོང་ར།

ནའི་བྷཐཟ་ཟདི་རྐྱཕ་ཥ་མི་བྷཏྫོང་པྫོག་ཥ་བྷཏྫོང་།
/ཡེ་ཤེ་ཕཞི/

/འྫོ་ག/

འྫོ་ཆཥ།

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་པྫོག་ནའི་ཉེཥ་ཆཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཡེ་ཤེཥ་
ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི།

(མིང) (ཆོཥ)

ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཁ) པག་གྲུ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་

(ཆོཥ) ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ངོ་ཕྫོ་ལཱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་

ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

/ཡེ་ན་ཀཟ་རྒུཥ/

ཡེར་ན་ཡེ་ཤེཥ་ཕརྩེགཥ་ན་གིཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་

ཁཡ་ཐམིགཥ་ཏེ་སྒོབྷ་ནའི་ལྷ།

/ཡེ་ཤེ་པི་ཀི་ཁོཡ/

སེབྷཥ་ར་ཁ་

བྷ་བྷཏྫོང་ནའི་ཕསྒང་རཥ་བྷྫོ་གི་མིང་འང་སེབྷཥ་ཁ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཧིང་ལཱི་

ཡེ་ཤེཥ་ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ།

/ཡེ/ (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང)

རཥ་ཕརྗེཐ་ནི། (ཁ) ཡེར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཡ་

གདྷཥ་ནའི་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཡང་བྱུང་གི་ཐིག་ལུ།
ཡེ་ཤེཥ་ན།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཕརྟདྷ་

/ཡེང/

/འྫོ་ཇེ་དྲུ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ལཱི་

དུཥ་རྒྱུདྷ་ཁག་ཆེ་ཕའི་ཅ་ར། (ཁ) འྫོ་བཐ་དྲུག་ཚུ་

(མིང) (ཆོཥ)
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འང་ ༡.སྣབྷ་སཡ། ༢.བ་གོཥ། ༣.བྷཏང་ལབྷ།

ཐངུར་འྫོངཥ་ཕསྫོབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

༤.ལྷུང་ཕཟེཐ། ༥.ཆུ་ཙགཥ། ༦.གདིང་ཕ།
འྫོང༌།

/འྫོང/

འྫོང་རྐྱེདྷ།

འྫོངཥ་ཟབྲེར།

(བ) (ཆོཥ) ཟྫོང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/འྫོང་ཀེདྷ/

ཐགོ་ནའི་རྐྱེདྷ།
འྫོང་ཁུངཥ།

ཐྫོདྷ་ཐང་གདྷཥ་ཚུར་ཚུ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
འྫོཐ་ནའི་ཕརྒྱུཐ་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་གི་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) དེ་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ་

གདྷཥ་ཚུར་ཚུ་འྫོངཥ་ཟབྲེར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

ནའི་ཁུངཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
འྫོང་ལྒ།

/འྫོང་ག/

འྫོང་ཟཕཕ།
ཟདྲ།

འྫོངཥ།

ཤེཥ་ཚུགཥ་ནཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡུང་སྒ་ཐང་ཟདྲ།

/འྫོང་ཕཕ/

འྫོངཥ་ཟཛིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོང་ཟཕཕ་ཐང་

འྫོངཥ་རྫོགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཡ་ལཱི་ཁྱཕ་ནི་

འྫོཐ།

/འྫོང་གྲ/

/འྫོཥ/ ༢. (བ) (རྫོང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ཐང་བྷ་

འྫོངཥ་གྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

/འྫོང་རྡུ/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།
/འྫོང་རྡུ/ ༢.

ལྗོདྷ་ཤིང།

/འྫོང་རྫོབྷ/

གདྷཥ་ནི་ཐང་སྫོཐ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་འྫོཐ།

འྫོཐ་ཐགུ།

/འྫོཥ་རྒུ/

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ག་ཡ་གཅིག་

འྫོཐ་ཆོག་མེཐ་ཆོག

(མིང) (ཆོཥ) འྫོཐ་རུ་འྫོཐ་ཙཐ་

/འྫོཥ་ཆོ་མེ་ཆོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཡ་

གི་དྷང་དྷ་རཥ་གར་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟདི་

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྷའི་ཐནག་ཕཥབྷ་

འྫོངཥ་ཕསྫོབྷཥ།

རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ཡང་ཐཕང་

ཁོ་ལཱི་ཕཀོཐ་རྒྱ་གཎང་ནིའི་ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ།

ཟདྲཛྷ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཁྲཕ་རྩེཐན་
འྫོངཥ་ཟདུ།

/འྫོཥ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཆེདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གྲྭ་ཙང་གི་འྫོངཥ་
འྫོངཥ་གྲགཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་

བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནུག

ཅིག (ཁ) འྫོངཥ་ཁྱཕ་བྷཐྫོ་ཆེདྷ། འྫོངཥ་ཁྱཕ་དྲུང་
ཁྱཕ་དྲུང་ཆེདྷ་ཨིདྷ།

/འྫོང་རྫོ/

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤེཥ་འྫོདྷ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་

འྫོངཥ་ཀྱི་ཕརྩེ་ཕའི་སདྷ་གྱིཥ་གཟིགཥ་གདྷང་།
/འྫོང་ཆཕ/

(མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་སྤྲུར་

ཁོ་སྤྲུར་སྐུ་གི་འྫོངཥ་ཟཛིདྷ་ཨིདྷ།

ནཡ་ཆ་བྷབྷ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷཁྱེདྷ་ལྡདྷ་
འྫོངཥ་ཁྱཕ།

/འྫོང་རྫིདྷ/

སྐུ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་སྐུ་འྫོདྷ་ཕུར་མི། (ཐཔེ)

(ཁྱཐ) (རྫོང) གཅིག་ཐང་གཉིཥ་མེདྷ་

/འྫོང/

(མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་

བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནཡ་གློག་རིག་གི་ཏྫོག་རཥ་ཕར་

(མིང) (ཆོཥ) ཟྫོང་ནི་ཐང་ཟབྱུང་

/འྫོང་ཁུང/

/འྫོང་ཌེ/

གཡུཥ་ཟདི་དྷང་འྫོཐ་ཆོག་མེཐ་ཆོག་ཨིདྷ།
འྫོཐ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ།

(མིང) (རྫོང) ག་ཡ་

/འྫོཥ་རྡེདྷ་རྡེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ག་ཅི་

གི་ཏཐ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ཙ་ཁཡ་ཚུཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

གཅིག་ཁཡ་ཕསྫོབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་

ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཟདི་འྫོཐ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་
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ནཥ།
/འྫོཥ་རྡེདྷ་རྡེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

འྫོཐ་ཥ།

གཟུགཥ་གཤིཥ་ཐང་ངོ་

ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཆུ་འྫོཐ་ཥ་ཆཡན་རྐྱཕ། །དྲྫོཐ་འྫོཐ་

རིཥ་ལུགཥ་ནའི་ཁཡ་གོ་ར་འང་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་གྱོདྷ་

ཥ་ཉིབྷ་ལཡ།

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་པྫོ་

འྫོཐ་ཧིང༌།

རྒྱཥ་འྫོཐ་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
འྫོཐ་དྷ་མེཐ་དྷ།

/འྫོཥ་དྷ་མེ་དྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་

འྫོཐ་ཧིང་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།
འྫོཐན།

(ཐཔེ) བྷྫོ་ གཡུཥ་ཟདི་དྷང་འྫོཐ་དྷ་མེཐ་དྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
/འྫོཥ་མི/

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་འྫོདྷ་ཎདྷ་

ཐགོ།

འྫོདྷ།

འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་མི། ངོ་རིཥ་འྫོཐ་མི། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།
(མིང) (རྫོང) འྫོཐན་ཐང་མེཐན་

འྫོདྷ་ཆཕ།

/འྫོཥ་ཚེ/

འྫོདྷ་ཎདྷ།

/འྫོཥ་རཱི་མེ་རཱི/

(མིང) (རྫོང) མི་ཚེ་དྷང་ཕཏུཕ་

སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཏེ་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཏཕཥ་

འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་རཥ་ཀྱིཥ་ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ།
འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་ཞིང་།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་འྫོཐ་རཱིང་མེཐ་རཱིང་ཁོ་གཅིག་ཡ་

/འྫོཥདྷ་ཏེ་གི་ཞིང/

(མིང) (རྫོང)

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་བ་བྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ།

ཨིདྷ།

/འྫོཥ་རི་འྫོཥ་ཚེ/

/འྫོཥདྷ་ཏེ/

སང་ཕ་ཟཕཐ་དེ་ཤེཥ་ནི་ཐང་། འང་དྷ་གཝདྷ་གྱིཥ་

ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ་གཝདྷ་མེཐ་ནཡ་གཅིག་གུ་ཐུག་

འྫོཐ་རིགཥ་འྫོཐ་ཙཐ།

(མིང) (རྫོང) ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་

བྷ་ཕཏུཕ་ཐང་པདྷ་མི་པདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཆ་ཡྫོགཥ་འྫོཐ་ཙཐ་
འྫོཐ་རཱིང་མེཐ་རཱིང༌།

/འྫོཥདྷ་ཆཕ/

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་འྫོདྷ་ཆཕ་ཕུར་ཐགོ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་

ག་ཡ་དྷ་ཁྱིཐ་ཟྫོངཥ་ནུག

(མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་གླ་

ཆུའི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མེཐ་ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕལ་སྟེ་ཤེཥ་
འྫོཐ་ཙཐ།

/འྫོཥདྷ/

ཐ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་
ནཥ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) འྫོཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟཐུཥ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ལྷག་མི་གི་འྫོདྷ་སྦེ་ཆུབྷ་ཕུར་

(ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་རིག་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།
/འྫོཥ་མེ/

/འྫོཥན/

འྫོཐན་ཡང་རཥ་ཕཎྫོདྷ་མེཐན་ཡྫོགཥ་རཥ་ཟཙྫོར་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐང་ལྡདྷ་མི། (ཁ) རྒྱུ་ཅ་ར་འྫོཐ་མི།

འྫོཐ་མེཐ།

(མིང) (རྫོང) འྫོཐ་ག་མེཐ་ག་

/འྫོཥ་ཧིང/

ཙཐ་གཞི་ཕལ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིངན་ཟདི་དྷང་ཆུ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་གར་ཆེཛྷ་ཐང་རྩ་ཆེ་ལྫོཥ་ཨིདྷ་མི་ཅིག
འྫོཐ་མི།

(མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

/འྫོཥ་ཥ/

(ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་གྱི་ཞིང་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕསྙེདྷ་

ཕཀུཡ་ཞུ་ཐགོ།

(ཐབྱེ) (རྫོང)

འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་

འྫོདྷ་ཎདྷ་ཅདྷ།

འྫོཐ་རིགཥ་འྫོཐ་ཙཐ་བྷྫོ་ལཱི་བྱིདྷ་ཐ་ཡི།

/འྫོཥདྷ་ཏེ་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་
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ནའི་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཅདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།
འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷཚྫོཐ།

/འྫོཥདྷ་ཏེ་རྫོཥ/

འྫོབྷ་འྫོབྷ།

(མིང) (ཆོཥ) དུཥ་

ཐཀྲོགཥན་མེདྷ་དྷ།

ཐིག་གི་ཕསྟདྷ་ནའི་ཕཐག་ནྫོ་རིག་ཟཛིདྷ་ཟཇིགཥ་

འྫོཡ།

མེཐ་གླིང་ན་གིཥ་བྷཚཐ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་
འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟྫོཐ།

/འྫོཥ་ཏེ་ཟྫོཥ/

གཐྫོང་ཁ་རཥ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།
འྫོར།

ཟེཡ་ཥ་ལཱི་བྲབྷ་ཟེའི་རིགཥ་རཥ་ཟཁྲུངཥ། གཞི་

འྫོར་ལི།

ཕསྙེདྷ་ནཡ་རྫོགཥ།ཐབྱིག་གཉེདྷ་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་དུ་

རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

ཐགོ་ནཥ།
འྫོཥ།

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་ངདྷ་

ཨིདྷ་དྷ།

/འྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) ཕག་ཐང་བྷཆོཐ་

རྟགཥ་ འྫོཥ་ཨིདྷ།

ན་ཕུར་ནི་རཱིང་ཕའི་ཡུར།
/འྫོཥདྷ་ཕུཥ/

འྫོཥ་རྫོ།

/འྫོཥ་རྫོ/

རི་ཕྫོང་། (ཐཔེ) ངེའི་རྫོ་

(མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་

དུཥ་ཅི་གདྷབྷ་རྫོ་འྫོཥ་རྫོ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་གདྷང་ཕའི་ཤུར་ལཱི་གླ་ཆ་སྦེ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ)

གའག

བབྷ་ལཱི་འྫོདྷ་ཕུར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་

/གའཟ/ (མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཁ་རཥ་སྤུ་

རིངབྷྫོ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཥ་ཁ་

འྫོདྷ་ཕུར་ཐྫོ།
/འྫོཕ/

ཀཡ་ཐང་དྷག་ཚུ་ཕརྔོ་

གཉིཥ་རཥ་འྫོཥ་ཀྱིཥ་ཚེཥ་ནའི་གདྷབྷ་རྫོ། (ཐཔེ)

(བ) (བྷ་ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ)

བབྷ་ཐང་ཆོཥན་ཚུ་གིཥ་ཐཕང་ལཱིང་ཐང་ཆོ་གུ་ར་

འྫོཕ།

/འྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཕརྔོཛྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་འྫོཥ་ཕརྔོཛྷ་

མིའི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ལཱི་སཕ་ཏངཥཅིག

འྫོདྷ་ཕུར།

(མིང) (རྫོང) གཅཐ་རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཉི་

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་གལབྷ་དྷང་སདྷ་ཙེ་འྫོར་ལི་ཅིག་ཐཔྱང་

སྫོང་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཥྫོགཥ་ཕག་བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ་གཎྫོང་ཟཕཐ་
/འྫོཥདྷ་སྣེ/

/འྫོཥ་ལི/

ཐཔྱང་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་ཐང་ཡཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

བྷཁཥ་ནཡ་གྲགཥ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཅིག

འྫོདྷ་གདྷཥ།

(བ) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཟཕཐ་བྷ་

བྷའི་ཟྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕསྟེདྷ་ཏེ་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་ཐང་ལྷག་ནཡ་ཟདུར་ཕ་ལཱི་

/འྫོཥདྷ་ར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

/འྫོཥ/

ཚུགཥ་ནཡ་ཟབྱིཐ་ཟགྱོ་ནི།

ཏབྷཥ་ཅཐ་འྫོཐ་ནཡ་སྨྲ་ཕའི་སྡེ་རཥ་ཡཕ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་

སྫོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཇོ་ཕཐག

(ཐབྱེ) (རྫོང) མིག་གིཥ་བྷཏྫོང་བྷ་བྷཏྫོང་

ཟཛུར་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་འྫོཡ་ཕཎང་ངེ་གི་

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱདྷ་དྲུག་

/འྫོཥདྷ་ར/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

/འྫོཡ/

ཅིག་ཁཡ་ཡུཐན་ཐེངཥ་ཅིག་གུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

བྷཆོག་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཡུར་ཕཅོབྷ་ཕརག་

འྫོདྷ་ཕཐག

(ཁྱཐ) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

གའྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་འྫོབྷ་འྫོབྷ་རླུང་གིཥ་

ཡཕཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་ནའི་ཀློང་ཆེདྷ་སྙིང་

བྷཚྫོཐ་ཐགཟ་ཕའི་ཆཡ།

/འྫོབྷ་འྫོབྷ/

བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་མི་པྫོའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) གའག་

(མིང) (རྫོང) འཕ་ཐང་ཟདྲ།

གི་སྤུ་གིཥ་གོ་ར་འང་ཟཏག་ཕཏུཕ།
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(མིང) (རྫོང) ར་དྷྫོཡ་གའག་

/གའཟ་ཀོ/

གའང་སྐཡ།

ཤི་ཤི་ཕའི་ནགཥ་ཀོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་། (ཐཔེ) གའག་
ཀོག་གི་གཐདྷ་ཅིག་ཐིང་ཕཝག་ཟདུག
གའག་རྒོཐ།

/གའཟ་རྒོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

སྐཡ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐཡ་བྷ་

བྷ་ཕཏུར་

བྷགོ་ཐང་རག་གཉིཥ་པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་གའང་སྐཡ་ཨིདྷ།
གའང་ཁང༌།

ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག
གའག་སྒ།

ཟབྲྫོང་གྱིབྷ་ཙི།

གའང་ཁུག

གའང་ཁྲོ།

སྒྲིང་སྒྲི་ས་ཕསབྷ་ཐགོ།
བྷཇུག་བྷ།
གའག་ལ

/གའཟ་ལ/

(མིང) (རྫོང) ར་དྷྫོཡ་གའག་གི་

/གའཟ་ཧ་ཡུ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྭཛྷ་མེཐ་

/གའང་སྒབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གའང་སྒྲོབྷ་

གའང་སྒྲུཕ།

/གའང་ཌུཕ/

(ཆོཥ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་ཉིདྷབྷ་གསུབྷ་གྱི་རིང་

གའང་སྒྲུཕ་གདྷང་ཐྫོ།
གའང་སྒྲོབྷ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) གའང་སྒྲོབྷ་དྷང་ཥའི་རབྷ་ཅིག་

(ཐཔེ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་གའང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ ཕྱུགན་ཟགྱོ་

ཟདུག

ཟྫོང་།

གའང་ཅདྷ།
/གའང་ཊི་ཀ་འྫོཥ/

/གའང་ཌོབྷ/

སྫོཐ་ཟཕེར་ནིའི་གའང་རཥ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྒྲོབྷ་

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་ཕཅུཐ་ཐང་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ།

གའང་ཀྲི་ཐཀཡའྫོར།

གའང་སྒབྷ།

སྫོཐ་ཟཕེར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ནའི་ཆོ་གུ་ཅིག

གའག་ཧ་ཡུ་ཅིག་ཟདུག
/གའང/

(མིང) (རྫོང) ཕྱྭ་ཁུག་རྐྱཕ་ནའི་

ཐང་ཟདྲ།

ནའི་གའག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་
གའང༌།

/གའང་ཁྲོ/

ཁྲོ་དྷང་ལཱི་གའང་ཆང་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

ལ། (ཐཔེ) གའག་ལ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གའག་གཥཐ་ནི་
གའག་ཧ་ཡུ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

སྐཕཥ་གའང་ཆང་ཕཀང་ནི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) གའང་

(མིང) (ཆོཥ) ར་དྷྫོཡ་གའག་གི་

མི་ཟྫོང་།

/གའང་ཁུ/

བྷྫོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་གའང་ཁུག་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་གའག་སྒ་
/གའཟ་རྔ/

(མིང) (ཆོཥ) གའང་

སྫོཐ་ཟཕེར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ཕའི་ཆོ་གུ་ཅིག (ཐཔེ)

ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་ཁུཡ་ཆ་ཐབྷ་ཥའི་ཅ་ཆཥ་

གའག་རྔ།

/གའང་ཁང/

ཟགུགཥ་ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་གོ་ཅིག

(མིང) (རྫོང) ར་དྷྫོཡ་གའག་གུ་

/གའཟ་སྒ/

(མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཅདྷ། རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གའང་ཆགཥ་ནའི་རྒྱུ་

ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་གའག (ཐཔེ) གའག་རྒོཐ་ཟདི་
/གའཟ་རྒོཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

/གའང་ཀཡ/

/གའང་ཅེདྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

སྫོཐ་ཟཕེར་ནིའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་

(མིང) (རྫོང)

གའང་འྫོཐ་ནའི་པྫོཡན་ཅིག (ཐཔེ) གའང་ཀྲི་

ར་ཟདི་ཟཕཐདྷ་གའང་ཅདྷ་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐཀཡ་འྫོར་དྷང་ལཱི་གའང་ཆང་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

གའང་ཆང༌།
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/གའང་ཆང/
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(མིང) (རྫོང) ཕྱྭ་ཁུག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཆོ་གུའི་ཚིག་

གའང་ཟཕཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གའང་ཕཕཥ་

ཐང་ཟལར་གྱར་ཁཡ་དྲངཥ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཆང་།

ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གའང་སྒྲུཕ་གདྷང་རྒྱཥ་ཤིང་

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གའང་ཆང་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

གའང་ཆགཥ།

རྒྱཥན་སྦེ་གདྷང་ནི་དེ་གིཥ་གའང་ཕཕཥ་ནུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུ་

/གའང་ཆ/

གའང་བུབྷ།

དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཚུ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་

རིར་བུ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཚུ་བླུགཥ་ཥའི་སྫོཐ།

ནི། (ཁ) གའང་ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) གའང་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རྩིཥན་གིཥ་གའང་བུབྷ་ཅིག་ཕཞྫོ་

ཆགཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཕྱྭ་ཁུག་རྐྱཕ་ཐགོ།
གའང་རྟེདྷ།

དེཥ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་

/གའང་ཏེདྷ/

གའང་རྩེ།

སྫོཐ་སྒྲུཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གའང་གི་ནུཥ་ན་ཟཁོཡ་

ཕཀྲིཥ་གའང་རྩེ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཀུཡ་

(མིང) (རྫོང) ཚེ་ཐཡ་ཐང་ཟདྲ།

སྟྫོཐ་ཟདི་གའང་རྩེ་རྫོང་ཁག་དྷང་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) གའང་ཐཡ་ཟདི་ཙྫོདྷ་ཁྲ་ཏྫོཕ་རབྷ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

ཏེ་ཕཎགཥ་ཐགོ།
གའང་བྷཐཟ།

/གའང་ར/

/གའང་ཙེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

གའང་ཙྫོགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཚེ་བྷཐཟ་ཐང་

གའང་ཟདྲྫོག

/གའང་ཟདྲྫོ/

གའང་རཥ།

(མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

/གའང་རཕ/

ཐགོ།

གའང་གཞི།

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གའང་

/གའང་ཕཞི/

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

གྱི་འདྷ་རག་ཆ་ཙང་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ནགཥ་ཀོ།
གའང་ཞ་སི་སི།

ནི། (ཁ) གའང་ཟཕཕ་ཐྫོ/ནི། (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་

/གའང་ཞ་སི་སི/

(ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཁཡ་ཟདྲྫོག་བྱེར་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་

གའང་ཟཕཕ་ཐྫོ།

/གའང་ཕཕ/

(མིང) (རྫོང) གའང་ཁུག་

(ཐཔེ) གའང་རཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་གཝག་

ཁུག་རྐྱཕ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་གའང་གི་ནུཥ་ན་ཟབྱུང་

གའང་ཕཕཥ།

/གའང་རྫེ/

རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ།

དེ་ཐེ་ཙྫོབྷ་ཞ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་གའང་ཟདྲྫོག་བྷ་
གའང་ཟཕཕ།

(མིང) (རྫོང) གའང་ཁུག་

ཙྫོགཥ་ཟདི་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕུར་ཐགོ།

ཟདྲྫོག་བྱེར་ཟཏཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཟཕཐ་
ཞ་ཕཡ་སཕ་ཐ།

/གའང་ཙྫོ/

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན།

རྐྱཕ་ཐ་ཕུར་ཕའི་ཙྫོགཥ༌རཥ༌ཅིག (ཐཔེ) གའང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གའང་བྷཐཟ་གུ་བྷཐཟ་ལྕགཥ་ཨིདྷ་ཅི་
མིདྷ་ཅི་ཐགོ།

ཟབྲུག་རྒྱར་

ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་

སྐཕཥ་གའང་རྟེདྷ་ཟདི་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཐགོ།
/གའང་ཐ/

/གའང་ཙེ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཁཕ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་གྲཥ་རཥ་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་

ཥའི་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) གའང་སྒྲུཕ་གདྷང་ནའི་
གའང་ཐཡ།

(མིང) (རྫོང) གའང་རཥ་

/གའང་བུབྷ/

ཟཕཐདྷ་གའང་ཞ་སི་སི་ཟདུག་བྷཥ།
གའང་གཞཟ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)
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/གའང་ཕཞཟ/

(མིང) (རྫོང) གཞཟ་
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ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་ཕྱི་ཁཡ་གཎང་བྷ་

གའཕ་ཆཡ།

གཞཟ་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

གུ་གའཕ་ཆཡ་པྫོག་དེཥ།

ཕཏུཕ་ནའི་གཞཟ། (ཐཔེ) གཞཟ་སྤེདྷབྷ་ཟདི་གའང་
གའང་རུཐ།

/གའང་རུ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕྱེ་བྷ་

གའཕ་ཆེ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕྱྭ་ཁུག་ར་

གའཕ་ཆེ་ཕཥ།
གའཕ་ཐཡ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱིག་གི་གཟུགཥ་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་གའང་

(ཐཔེ) བྷགོདྷ་ནའི་རྟེདྷ་བྷཐྫོཥ་སྐཕཥ་ལཱི་གའཕ་ཐཡ་

གྲུཕ་གདྷང་ནིའི་ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་ལྷ། (ཁ) རྣབྷ་

གཡུག་ནི་འྫོཐ།

སཥ་ཐང་ཚེ་རིང་བྷ་ཚུ་གའང་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གའབྷ།

གའང་ལྷ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་
གའཕ།

/གའཕ/ ༡. (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང)

ཐཡ་ཐང་ཤིང་

གའབྷ་ཐགོ་ནཥ།

/གའབྷ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་གཉིཥ་རཥ་

ཐཕྫོགཥ་ཏེ་ཞ་ནི། (ཐཔེ) ལྫོ་གལབྷ་རཥ་མེདྷ་ནཡ་
ཁ་རཥ་སྦེ་གའབྷ་ཞ་ཐ།

གྱི་གའཕ་བྷགུ་རཥ་ཆཡན་ཟཚག་དེཥ།

གའབྷ་རྫོ།

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གའཕ་

/གའབྷ་རྫོ/

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཡ་ཁ་རླུང་གིཥ་གའཕཥ་ནུག
གའཕ་ཅུང་།

/གའཕ་ཅུ/

ཕཞེཥ་སྒོ་ར་

ཥྫོགཥ་ན་གལབྷ་རཥ་མེདྷ་ནཡ་ཁ་རཥ་དུབྷ་གྲ་རུ་

ཟཐེཕ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་
/གའཕ/

ཤིང་

ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་དུབྷ་ཟདིའི་ཁ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་

(ཐཔེ) བབྷ་གྱིཥ་བྷཐཟ་ཐཡ་གའཕ་དེཥ།

གའཕཥ་

/གའབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཎྫོག་ནའི་སྐཕཥ་དུབྷ་ཁ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་

ཥྫོགཥ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་གཡུག་ནི། (ཁ) གའཕ་ནི/ཐྫོ།
/གའཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) དྲག་ནྫོའི་རཥ་

ཕཀུག་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཡུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ་ཅིག

(མིང) (རྗོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་གྱི་ཐངོཥ་

ཟཕེརཛྷ་ཨིདྷ།

/གའཕ་ཐ/

སྫོཡ་གྱི་སྐཕཥ་ཞིང་ཕཅུ་ཙང་ཕའི་ཐགྲ་ཕགེགཥ་ཚུ་

རྟེདྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནི་ཅིག
/གའང་ལྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) མེཐ་རཱིང་འྫོཐན་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཁོ་ཡ་ཡང་ཨིདྷབྷ་ཕཞྫོ་སྟེ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་བྷཡ་གྱིཥ་

གའང་ལྷ།

/གའཕ་ཆེ/

ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་སབྷ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་

གའང་རུཐ་ཀྱི་ལྫོ་ཟདི་ག་ནི་ཕ་ཞིབྷ་ནཥ།
/གའང་ལཱི/

(མིང) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཐང་

གཅིག་ཁཡ་རྐྱཕ་ནའི་ཆཡན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་

རཱི་རཱི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུ་སྣའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)
གའང་ལཱིག

/གའཕ་ཆཟ/

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ལུཕ་ཏེབྷ་ཐང་

ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཐང་ཡི་

(མིང) (རྫོང) བྷ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་

གུ་ཟབྲི་ཕཏུཕ་ནའི་རྫོའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་

ཁཡ་ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ)

རྫོ་དྷག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟ་

གའཕ་ཅུང་དྷང་ལཱི་གོ་ར་ཐཔྱངཥ་ཕཝག་ནུག

བྷ་རཥ་གའབྷ་ཚུ་ཕཎྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།
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གའཟ།

/གའཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཞངཥ་ཐང་ལྕགཥ་

ཐང་སྤང་རི། གངཥ་རི་ཚུ་གི་ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་

ཚུ་ལཱི་ཆགཥ་ནའི་དྲེག་ན། (ཐཔེ) དུང་གུ་ གའཟ་
ཆགཥ་ཆི་ནུག

/གའཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཙབྷཥ། (ཁ)

གའཟ་ཕཞང་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ།

གཟུགཥ་ཁཡ་

གྲུ་ནའི་སྫོཕ་བྷ་ཟ་ཡ་ཕ་སྐར་ལྡདྷ་ཡེ་ཤེཥ་སེངྒེ་ཐང་

ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྲེག་ནི། (ཁ) གའཟ་ནི/ཐྫོ/ཡི།

དེའི་སྫོཕ་བྷ་གའཟ་ཕཞང་ཆོཥ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་སྫོདྷ་རབྷ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་གཟུགཥ་གའཟ་ཐྫོ།

རཥ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་

ཙིགན་ཞ་ཕའི་

ཕ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཙྫོཡ་སྣང་ཟབྱུང་ནི། (ཁ) གའཟ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)
ཁྱོཐ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་རགན་གའཟ་ཐྫོ།
གའཟ་གའྫོ།

/གའཟ་གའྫོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

གའཟ་རི།

/གའཟ་རི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

ཟྫོང་དེཥ།

ཤིང་ཐང་རབྷ་ར་

གའཟ་བྷཐྫོག

གའག་གའྫོག་ཐང་ཟདྲ།
གའཟ་ཏང།

/གའཟ་ཏང/

གའཟ་རི་མུ་རི།

གའཟ་བྷཙབྷཥ།

/གའཟ་ཙབྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང)

ཟདི་གའཟ་རི་མུ་རི་གཎང་ཐྫོ།
གའཟ་རིར་རི།

(ཐཔེ) གའཟ་ཏང་དྷང་ལཱི་གའག་ཚུ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་

/གའཟ་བྷ་ལཱིང/

/གའཟ་རི་མུ་རི/

གཟུགཥ་གའཟ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རགན་གི་རྨ་

ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་བྷ་སྐྱེ་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ་ཆ།

གའཟ་བྷ་ལཱིང༌།

(མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་

ཟཕཐདྷ་གའཟ་བྷཐྫོག་ཨིདྷ་ནཥ་སྨེ།

(ཁྱཐ) (རྫོང)

(མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་

ཟདུག

/གའཟ་རྫོ/

སྐྱ་བྷ་ན་རཥ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

གའྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་གིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་མི་ཕཏུཕ།
/གའཟ་ག་གའྫོ་ག/

བྷགུ་ཎྫོ་སྐྱ་ཕཞུཡ་ཏེ་འྫོཐ་

མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གའཟ་རི་ཅིག་

ཥྫོགཥ་ན་ཕྲང་སྟེ་མེདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་གའཟ་
གའཟ་ག་གའྫོ་ག

ཤིང་རིགཥ་ག་

ཟདི་ཁའི་རི་ཚུ་ག་ཡ་གའཟ་རི་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་གའཟ་གའྫོ་ལུ་ལ་ཡ་
/གའཟ་གའྫོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

/གའཟ་རི/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ནི་འང་བྷ་སྐྱེཥ་ནའི་གངཥ་ཐང་རི། (ཐཔེ) གཡུཥ་

དྲང་ཕདེདྷ་

སྦེ་མེདྷ་ནཡ་གའྫོ་སྒྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྒོ་རཥ་ཟཕཐ་
ཟཕཐ་ཐྫོ།

(མིང)

(ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་ཕཞི་ནའི་དྷང་ཟགྲོ་བྷགོདྷ་པག་བྷྫོ་

དྲེག་ན་ཐང་ཏར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆགཥ་ཏེ་བྷ་ཕདེཛྷ་

/གའཟ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/གའཟ་ཞ་ཀ་རྒུཥ/

/གའཟ་རི་རི་/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཤིང་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་རི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
(ཐཔེ) རི་ཟདི་མེ་གིཥ་ཟཚིགཥ་ཏེ་གའཟ་རིར་རི་

(མིང) (ཕྫོཐ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྙིང་བྷའི་ཐགོདྷ་སྡེ་ཅིག

/གའཟ་རི་རི་/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང)

(མིང) (ཆོཥ) གའཟ་རི་

བྷགུ་ཎྫོ་ཁའི་སྐྱ་ཕཞུཡ་

ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་གའཟ་རིར་རི་
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ཡ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག
གའཡ།

/གའཡ/

གའཡ་ཁང༌།

རགན་ཐང་རྐངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གའཥ་ཕྫོགཥ་ལཱི་

(མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ཕརྙ་ནི།

/གའཡ་ཁ/

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རགན་གའཥན། རྐངབྷ་

(མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་རཥ་

གའཥན། མིག་ཎྫོ་གའཥན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཕརྙ་སྟེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཁྱིབྷ།
གའཡ་གླ།

/གའཡ་གླ/

ཕའི་ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་གླ།

(མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་རཥ་ཕརྙ་

གའཡ་ཐབྷ།

/གའཡ་ཐབྷ/

གའཥ།

(མིང) (རྫོང) གཐྫོང་བང་ཁ་ཐུག་

ཕཅཟ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག
/ཨེ/

བྷྫོ་གི་རྣབྷ་ཅོ་གའཥན་གུ་གསེཡ་གྱི་སིདྷ་ཅུ་ཅིག་
ཕཎགཥ་ནུག

གའཥ་གའྫོདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཁཥ་བང་ཐབྷ་

(ཐཔེ) མིག་ཎྫོ་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་ལཱི་ཁྱཐ་ནཡ་

མེཐ།

གའཥ་རྫོགཥ།

(ཁ) རགན་གའཥ། རྐངབྷ་གའཥ། རབྷ་གའཥ།

/ཨེ་ཀོཟྫོ/

གའཥ་ཟཁྱིར།

/ཨེ་ཁི/

གཡི།

(མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་གའཥ་

/ཨེ་གྲེ/

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་རི་བྷྫོ་ར་

གའཥན།

/ཨེན/

(མིང) (རྫོང) ཧུཕ་ཆ་མེཐ་ནཡ་

སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) གཡིག་ཀི་རྫོངབྷ་ཐ་ཆུ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་
ཥངཥ་ཟྫོང་།
གཡིཕ།

/ཨིཕ/

(བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྷཏྫོང་ནའི་ཥ་གོ་ཅིག་དྷང་སྫོཐ་ནི་

(མིང) (རྫོང) གའཥ་ཁ་ཐུག་གི་

ཅིག (ཁ) གཡིཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་དྷང་དྷ་ཟཛུརཛྷ་
ཐ་བྷྫོ་གཡིཕ་ནིའི་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་དྲང་ཐྫོ།
/ཨེ་ན/

/ཨི་ཀི/

ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐབུགཥ་ཕསྒྲིར་ཟྫོང་ནའི་

གྱར། (ཐཔེ) གྱར་གའཥ་གྲར་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི་
གའཥ་ན།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱི་ལི་ཐང་ཆ་ཟདྲ་

གཡིག་ཀི།

(ཐཔེ) བྷཆོཐ་ལ་གུ་དུང་ཐཀཡ་གའཥ་ཟཁྱིར་ཅིག་

གའཥ་གྲར།

/ཨི/

ཕའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག

ཥྫོགཥ་ན་གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག
ཟདུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) གའཥ་ཀྱི་ཁ་

ལཱི་ཙྫོཐ་ཞིང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཁ་ཐུག་ལཱི་ཕསྐོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གའཥ་
ཕསྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ལྫོག

/ཨེ་རྫོ/

ཐུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གའཥ་རྫོགཥ་

ཁྱིབྷ་གྱི་གའཥ་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ ངེའི་གའཥ་ཁ་
གའཥ་ཕསྐོཡ།

(མིང) (རྫོང) གའཥ་ཐང་

གའྫོདྷ་གྱི་ཕྫོགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ།

ཕསྒོཡཛྷ་ཐ་ལཡ་གྱི་ཕྫོགཥ་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐུག་སྫོཐ་ཅི།

/ཨེ་ཨོཥདྷ/

གཡིཕཥ།

(མིང) (རྫོང) གའཥན་ཐང་ཟདྲ།

/ཨིཕ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཡིཕ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) གཡིཕཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

(ཐཔེ) ངེའི་རྐངབྷ་གའཥ་ན་གུ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ནུག

ཟྫོངབྷ་ཐ་ཁོ་རབྷ་ཁཡ་གཡིཕཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁའི་ཆ་ལཥ་

གཡུ།
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/གཡུ/ (མིང) (རྫོང)

ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་
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ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སྐེ་

ཐྫོག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཡུ་བྷཐྫོག་ཟདི་ལུགཥ་

ལཱི་གཡུ་ཅིག་ཕཎགཥ་ནི་ཟདུག
གཡུ་ཁྲ།

/གཡུ་ཁྲ/

ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐངུར་གྱི་

/གཡུ་རྫོ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱདྷ་ཆ་གཡུ་གི་ཁ་ཐྫོག་

རྒྱདྷ་ཆ་ཚུ་གུ་གཡུ་ཕརཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་གཡུ་ཐྫོག་གི་

བྷྫོ་ལཱི་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།

གཡུ་ན།

གསེཡ་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་གཡུ་ཁྲ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་
གཡུ་སྒྲོདྷ་བྷ།

/གཡུ་ཌོཥ་བྷ/

ཐཀྱི་ཡ་ཅིག་གྱོདྷ་ནི་ཟདུག

(མིང) (རྫོང) ཐནར་ལྡདྷ་

གི་གཡུ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གཡུ་ན་ཚུ་ཤིང་

(ཐཔེ) གཡུ་སྒྲོདྷ་བྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ཐགོ།

འྫོཥདྷ་ཏེ་རྒོཥབྷ་ནྫོ/

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕ་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།
གཡུ་བྱུ་རཱི།

/གཡུ་ཏྫོ་རྙི་་བྷ་

(མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་

ཀྱི་སཥ་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་སདྷ་ན་བྷཁཥ་ན་

གསུབྷ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་ནའི་ཕྫོཐ་ཀྱི་སདྷ་ན་བྷཁཥ་ན་

/གཡུ་དྲུ་རྨཟ/

/གཡུ་ཙྫོ/

གཡུ་ཡར།

(མིང) (ཆོཥ) གཡུའི་ཁ་ཐྫོག་

(མིང) (རྫོང) གྱོདྷ་ཆ་གཡུ་གི་ཁ་

/གཡུ་རུ/

(མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་སྤུ་ཁ་ཐང་ཡརན། (ཐཔེ) ཐཡ་སེང་ཐཀཡ་

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྷཡནྫོ་

བྷྫོ་གཡུ་ཡར་རྒྱཥ་ན་ཁྱོཐ།། གངཥ་རི་ཐཀཡ་ནྫོ་ང་
ར་བྷ་ཆགཥ་ཤིག།

ཅིག

/གཡུ་རྫོ/

གཡུ་བྷཙྫོ།

ཟདུག

(མིང) (ཆོཥ)

གི་བྷཐངཥ་དུབྷ་གྲ་རུ་འྫོཐ་ནའི་གཡུའི་དྷང་གསེཥ་
གཡུ་བྷཐྫོག

/གཡུ་ཋང/

གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གཡུ་བྷཙྫོ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

ཐཀཡནྫོ་གི་བྷཐངཥ་དུབྷ་གྲ་རུ་འྫོཐ་ནའི་གཡུའི་
གཡུ་དྲུག་ཐབྷཡ།

གཡུ་སྦྲང༌།

(མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཐྫོག་ཕཟུབྷ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོ། (ཐཔེ)

ཅིག

དྷང་གསེཥ་ཅིག

/གཡུ་སྦྲུ/

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སངབྷ་ཅིག

/གཡུ་ཏྫོ་ཥཡ་

(མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་

/གཡུ་དྲུ་ཀཟ/

གཡུ་ཟབྲུག
ཟབྲུག

ཐགུང་གྲངཥ་ཕརྒྱ་ཐང་ཉི་ཤུ་ཕཞུགཥ་མིའི་བབྷ།

གཡུ་དྲུག་ཐཀཡ།

(མིང) (རྫོང) གྱོདྷ་ཆཥ་གཡུ་

གཡུ་བྱུ་རཱི་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་བུབྷྫོ་ཚུ་གིཥ་ཕཎགཥ་ཟྫོང་།

འཕ་ཁྱུང་ནྫོ་རྫོ་རྗེ་ཐང་ཡུབྷ་རྒྱ་ན་ཆོཥ་སྒྲོདྷ་གཉིཥ་

བྷ་འྫོཥདྷ་ཏེ་རྒོཥབྷ་ནྫོ/

/གཡུ་བྱུ་རཱི/

ཐང་བྱུ་རཱི་ཟེཡ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

དྷང་བྫོདྷ་མི་ཕྫོཐ་ཀྱི་སདྷ་ན་བྷཁཥ་ན་ཅིག (ཁ)

གཡུ་ཏྫོག་གཥཡ་བྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷགོདྷ་ནྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རགན་ཕཤེཐ་ཥ་ཅིག (ཁ) གྱི་ཅུ་གི་གཡུ་ན།སྟ་རི་

ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག
གཡུ་ཏྫོག་རྙིང་བྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷགོདྷ་ནྫོ།

/གཡུ་ན/

གཡུ་ཡར་ཅདྷ།

(མིང) (རྫོང) རྒྱདྷ་ཆ་གཡུ་གི་ཁ་

གེ།
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/གཡུ་རུ་ཅེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) སེང་
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གཡུ་རཱིང༌།

/གཡུ་རཱིང/

(མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་ནའི་

སེབྷཥ་ཅདྷ།

ཕར་བྷཙདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་གུ་གཡུ་

གཡུང་དྲུང༌།

རཱིང་གི་རི་བྷྫོ་ཅིག་ཕརྐོ་སྟེ་ཟདུག
གཡུ་རཱིང་ཅདྷབྷ།

/གཡུ་རཱི་ཅེབྷ/

/གཡུ་དྲུང/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཡུ་རཱིང་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གའང་ཀྲི་ཐཀཡ་འྫོར་གྱི་ཕྱི་རཥ་

(མིང) (རྫོང) གཡུ་རཱིང་

གཡུང་དྲུང་གི་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག

གི་རི་བྷྫོ་ཟཐུ་སྟེ་ཟཏག་འྫོཐ་ནའི་གོ་རའི་རིགཥ།

/གཡུ་དྲུང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ)

ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐན།

(ཐཔེ) ཅོག་སྒྲོབྷ་ཁེཕཥ་ཟདི་གཡུ་རཱིང་ཅདྷབྷ་ཅིག་

གཡུང་རྫོག

གཡུག

རིངབྷྫོ་སྦེ་རྫོབྷ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཅིག (ཐཔེ)

ཨིདྷ་བྷཥ།

/གཡུ/ (བ) (ཐ/བྷ) (རྫོང)

འཡ་བྷཡ་ཐང་པཡ་

གཡུང་རྫོག་ཙྫོཐབྷ་དྷང་ཐིང་ངེ་ཕཎཕ༌ཐགོ།

སྐཕཥ་རགན་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་གཡུག་དེཥ།
/གཡུ་ཀོ/

གཡུཡ་ཕ།

གཡུཡ་བྷ།

གི་ཅ་ར་ཚུ་གཡུག་ཕཀོ་དེཥ།

གཡུཡ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ༌ནཥ།
གཡུར།

ཁ་མ་གི་ལཱ་དེ་གིཥ་ཐ་རིཥ་གཟུགཥ་གཡུ་སྦྱིཡ་
/གཡུན/

/གཡུ/

གཡུར་རྒྱར།

(ཐབྱེ) (རྫོང) རགན་གི་ཕཤེཐ་དེ་

གཡུར་ཕཟླྫོག

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཡུག་ཐང་

/ཨུཥ་རྒེ/

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཐབྷག་རཥ་

/ཨུཥ་རྫོ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་པབྷ་གཎང་ནི་ཅིག

གཡུཥ།

བྷཥ།

ཎྫོ་ཟདུག

ཟཕཐདྷ་ཝཕཥ་ཁྲ་ཅིག་སྤུཥ་མ་སྦེ་གཡུགཥ་ཅི་
/གཡུང་ཐ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་ཐང་ཕཐ་བྷཐཟ་

རྒྱར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟདྲ། (ཁ) གཡུགཥ་ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཁ་མ་

གཡུང་དྭགཥ།

/ཨུཥ/

རྐྱཕ་ནི་ཅིག

སྤཡ་ནི། (ཐཔེ) རགན་གཡུགན་ཐ་
གཡུགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཞིང་ཐང་ཙྫོཐ་ཞིང་

ཕཡ༌དྷ༌སྐྱེཥ༌ནའི༌རྩྭ་ཐང་སྫོདྷ་ལྡུ། (ཐཔེ) བྱཱ་ཞིང་དྷང་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

ནཡ་དྷ་ནི། (ཁ) གཡུ་སྦྱིཡ་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

གཡུགན།

/གཡུའུ་བྷ/

ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་རཥ༌པཡ༌རྫོ༌ཏྫོག༌གི་

(རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་རྐངབྷ་ཚུ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་བྷ་ཟྫོང་

ཟཏཕ་ཐྫོ།

(མིང) (རྫོང) ཆུ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ།

རཥ་གཡུཡ་ཕ།།

ཕཀོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་རྩིགན་ཞ་སྟེ་ཁྱིབྷ་དྷང་
/གཡུཕ་བྱི་ཏཕ/

/གཡུ་ཛྷ/

(ཐཔེ) དྷཐ་བྷ་ཟྫོངབྷ་རཥ་རིབྷ་ཟགྲོ། །ཆུ་བྷ་ཟྫོངབྷ་

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རག་ནཡ་ཕཤེཐ་དེ་ཕཀོ་གཎང་ནི། (ཁ) གཡུག་

གཡུ་སྦྱིཡ་ཟཏཕ།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཏཐ་

རིར་རི་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་ལུཕ་

ཚུཡ་སྤཡ་ནི། (ཁ) གཡུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) རཱི་སྒྲིག་
གཡུག་ཕཀོ།

/གཡུང་རྫོ/

/ཨུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

གཞི་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་ག་ནི་ཕ་ཐགཟ་ཎྫོག་

(མིང) (ཆོཥ) སྒོ་དྷྫོཡ་

/ཨུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང)
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ཡང་གི་པ་མེཥ་ཕསྒང་རཥ་
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ཡ་གཞི་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ང་

གཡུཥ་ཙདྷ།

གཡུཥ་སྒོ།

ཟདུག

དྷངཥ་ན་གཡུཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུ་པཡ་ཀྱི་རྫོགཥ་ལཱི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག་

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཙདྷ་ཐང་

/ཨུཥ་སྒོ/

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་གཡུཥ་སྒོ་ཚུ་དྷང་ཟཐུང་ཆུ་
རངབྷ་སྦེ་ཐགོ་ནཥ།
གཡུཥ་ཆང༌།

/ཨུཥ་ཆང/

གཡུཥ་ཕཞང༌།

(མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་གྲྭ་ཚུ་དྷང་

འྫོཐ།

གཡུཥ་ཕལར།

གཡུཥ་ཆང་ཟདི་ཡ་ཞིབྷ་ནཥ།

(མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཟདུག

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཙདྷ་ཥྫོ་

ཁག་དྷང་རཥ་པཡ་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གཡུཥ་
ཕལར་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱ་མེཐ་ནཡ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་གཡུཥ་སྫོཐ་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

གཡུཥ་པག

/ཨུཥ་པ/

གཡུཥ་ཕལར་ཏེ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག
གཡེང༌།

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་སྒོ་ཁག་

/ཨུཥ་ཆོ/

གཡེབྷ།

(མིང) (རྫོང) ཡུར་ཕྫོགཥ་

གཡེཡ་ཁ།

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཚུར་ཐང་བྷ་

/ཨེཡ་ཁ/

(མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་ར་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནའི་ དྲིར་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་ཟྫོངཥ་ནུག
/ཨུཥ་མི/

/ཨེབྷ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཡེངཥ་

བྷཐུདྷ་ནའི་ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་མི་སེཡ་ཚུ་
གཡུཥ་མི།

(བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཡེངཥ་ཐང་ཟདྲ།

/གཡེང/

ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་ནའི་པགན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་གཡུཥ་
གཡུཥ་ཕྫོགཥ།

/གཡེང/

གཡེངཥ།

རཥ་པཡ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ནི་
པག་གཥྫོ་མི་མིདྷ་ཟདུག

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཡུཥ་ཙདྷ་

/ཨུཥ་ཤེ/

ཥྫོ་དྷང་ཟཕཐ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར།
ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཙདྷ་

ཁོང་ཟཐུཥ་མི་ཚུ་གཡུཥ་ཕལར་རྐྱཕ་སྟེ་ཟགྱོ་ནི་

ཟཕག་ནི་ལཱི་ངཡ་ཡེང་ཟདུག
/ཨུཥ་ཅོཥ/

/ཨུཥ་ཤེ/

ཁག་དྷང་རཥ་པཡ་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

རྟ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་རྟ་ཚུ་ཁུཡ་ཆ་
གཡུཥ་སྫོཐ།

(མིང) (རྫོང) བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་

གཡུཥ་ཕཞང་ཕྫོགཥ་ལཱི་དྲིདྷ་ཅདྷ་པ་བྷ་ཕཞུགཥ་ཏེ་

ཕསྐོར་ཕའི་ཆང་། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ཆང་རཥ་
/ཨུཥ་ཎ/

/ཨུཥ་ཕཞང/

ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ། (ཐཔེ)

མེདྷ་ནཡ་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་ཕམྫོ་སྟེ་

གཡུཥ་རྟ།

(མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཐང་

/ཨུཥ་ཚེདྷ/

བུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) རྟའི་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་གཡེཡ་ཁ་

(མིང) (རྫོང) ཟཙྫོ་ཕ་ཥྫོ་དྷབྷ་ལཱི་

ཕཎགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཕརྟེདྷ་ཏེ་གཡུཥ་ཁཡ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་མི་ཚུ་

གཡེཡ་ཆུང༌།

ག་ཡ་ཕྱུགནྫོ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

/ཨེཡ་ཆུང/

(མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་གི་

ཨོར་ཀོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་མིའི་གཡེཡ་ཁ་ཆུང་ཀུ་ཅིག
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(ཐཔེ) བྱི་ལིའི་གཡེཡ་ཆུང་ཟདི་སྐཐ་སདྷ་ནཥ།

གཡེཡ་བྷ།
གའྫོ།

/ཨེཡ་བྷ/

(མིང) (ཆོཥ) ཐིང་ངེ།

/གའྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གའྫོ་ཏཕཥ།

ཕྲང་ཎྫོག་

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གའྫོ་ཏཕཥ་
ཕསྒྲིག་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྤཡ་ནི། (ཁ) གའྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

གའྫོ་ཟཕྲུར།

(ཐཔེ) ངེའི་སེབྷཥ་ཟདི་བྷྫོ་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི་གའྫོ་ཐྫོ།

ལྫོ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

པྫོགན་ཨིདྷ།
གའྫོ་ཕ།

ནཡ་གའྫོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཡ་ཤིང་ཟདི་གའྫོ་
ཀྲ་ར་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
གའྫོ་ཁབྷཥ།

/གའྫོ་ཁབྷ/

གའྫོ་མི་གའྫོ།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲང་ཎང་ཎ་

ཟབྱིཐ་སྐོཡ།

གའྫོ་ཟགུར།

མི་གའྫོ་ཕལ།

སྤཡ་ནི་ཅིག
གའྫོ་སྒྱུ།

/གའྫོ་རྗུ/

གའྫོ་རྫུདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) སབྷ་ཕལཐ་ཐང་

/གའྫོ་རྒུཥ/

གའྫོ་ཅདྷ།

/གའྫོ་ཅེདྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གའྫོ་སྒྱུ་གི་སྒོ་

/གའྫོ་གའྫོཛྷ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲང་སྟེ་མེཐ་

མི་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་གའྫོ་གའྫོཛྷ། ཁ་གའྫོ་

གའྫོཛྷ། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟཕཟ་སྐྱོཡ་ཟདི་
གའྫོ་གའྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།
གའྫོག

(ཐཔེ) མི་དེ་གའྫོ་སྒྱུ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐང་ཟདྲ།

/གའྫོ་ཛུདྷ/

གའྫོ་གའྫོཛྷ།

(ཁྱཐ) (ཆོཥ) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

(མིང) (རྫོང) དྲང་ཕདེདྷ་གྱི་ཏྫོག་

/གའྫོ་སྒུཥ/

(ཁྱཐ) (རྫོང) གའྫོ་ག་མི་

རཥ་ལྫོཕ་སཕ་ནི་ཅིག

རཥ་མེདྷ་ནཡ་ཀྲབྷ་ཀྲེབྷ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག
གའྫོ་ཕསྒུར།

/གའྫོ་མི་གའྫོ/

གའྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཐཡ་ཤིང་གའྫོ་

རབྷ་ཟདི་གའྫོ་ཁབྷཥ་ཅིག་སྦུ་ཟདུག
/གའྫོ་ཁྲབྷ/

(མིང) (ཆོཥ) གའྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/གའྫོ་ཛྷ/

དུབྷ་གྲ་ཅིག་གའྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
གའྫོ་ཁྲབྷ།

(མིང) (རྫོང) གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་

(ཐཔེ) གའྫོ་ཟཕྲུར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལབྷཥ་

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲང་ཎང་ཎ་མེདྷ་

/གའྫོ་ཉ་ར/

/གའྫོ་ཕྲུཥ/

ཟདྲ།

ལྫོ་གའྫོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་གི་ལྫོ་གའྫོ་ཐྫོ།
གའྫོ་ཀྲ་ར།

(མིང) (རྫོང) ཟབྱིཐ་སྐོཡ་ཐང་

བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནིའི་ཏཕཥ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་ཐང་། ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། ངེཥ་ན་མེཐ་ནཡ་པཡ་ཚུཡ་

/གའྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/གའྫོ་ཏཕ/

/གའྫོ/ (མིང) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཟཙྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ལཱི་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་གའྫོག་ག་ཅི་

(མིང) (ཆོཥ) གའྫོ་ཟགུར་

ཟཕཐཛྷ་སྫོ།

གའྫོག་ཕཀོར།

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཟབྱིཐ་སྐོཡ་ཐང་

/གའྫོ་ཀོཥ/

(བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཱ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) གའྫོག་ཕཀོར་

བྷགུ་སྐོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ་ངདྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཚུ་བྷྫོ་གིཥ་གའྫོག་

(ཐཔེ) མི་གའྫོ་ཅདྷ་ཚུའི་རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཀོར་དེཥ།
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གའྫོག་རྐྱཕ་མི།

/གའྫོ་ཅཕ་མི/ ༡. (མིང) (རྫོང)

ཟཇཡ་

གའྫོགནྫོ།

ཡྫོགཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་
གའྫོག་རྐྱཕ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག
/གའྫོ་ཅཕ་མི/ ༢. (མིང) (རྫོང)

གའྫོག་གླ།

ཟདི་སེབྷཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་རཱིཕ་མི།

ངར་གཥྫོའི་སྐཕཥ་ ང་ཡ་ཞ་ཁང་དྷང་གའྫོག་རྒྱུག་
/གའྫོ་རྗུ/

(བ) (བྷ) (རྫོང) གའྫོག་རྒྱུག་

/གའྫོ་ཅུ/

(བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) གོ་ར་ཚུ་
(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཁང་

/ཨོཥདྷ/

(མིང) (རྫོང) གཐྫོང་བང་ཁ་ཐུག་

ཕསྒོཡཛྷ་ཐ་ ནུཕ་ཁ་ཐུག་གི་ཕྫོགཥ་ཟདི་ལཱི་སཕ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྒྲུཕ་ཆུ་ཟདི་ལྷ་ཁང་གི་གའྫོདྷ་ལཱི་
ཟདུག

(བ) (སྐུར) (རྫོང) གའྫོག་

གའྫོདྷ་སྐོཡ།

རྒྱུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གའྫོག་རྒྱུགཥ་ཤིག (ཐཔེ)

/ཨོཥདྷ་ཀོ/

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཐང་

སྐོཡ་ཡ་གའྫོདྷ་ཁ་ཐུག་རཥ་ཕསྐོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཧ་ཝང་བབྷ་ལཱི་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་གའྫོག་རྒྱུགཥ་ཤིག
/གའྫོ་ནྫོ/

གའྫོག་ཅུ།

གའྫོདྷ།

(བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

གའྫོག་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཡི།

གའྫོག་ནྫོ།

/གའྫོག/

ཕསྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ཐ།

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ང་རྫོ་གཉིཥ་དེ་ཅིག་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་
/གའྫོ་རྗུ/

གའྫོགཥ།

ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་གའྫོག་ཅུ་དྷང་ལཱི་ཉིབྷ་

གའྫོག་རྒྱུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གའྫོག་ཕརྒྱུགཥ་

གའྫོག་རྒྱུགཥ།

(མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ཟཇཡ་

མིག་སྒོ་སྒྲིག་གི་རྩ་ཕཡ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཟཐེཕ་སྦེ་གའྫོག་ཕརྒྱུག་ནི་ལཱི་སྫོ་ཕ་འྫོཐ།
/གའྫོ་རྗུ/

/གའྫོབྷ/

ཕཀཕ་ནི་ཐང་སྤུཡ་ནི།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གའྫོག་ཕརྒྱུག་ནི། (ཐཔེ) ང་ ཟུཡ་
གའྫོག་ཕརྒྱུགཥ།

(མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ལཱ།

ཟདི་ཡིཐ་ཁཡ་ཟྫོང་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

ལཱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) གའྫོག་རྒྱུག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ)

གའྫོག་ཕརྒྱུག

/གའྫོ་ར/

(མིང) (ཆོཥ) ཁྱིཕ་ཏྫོག་ཐང་བྷར་

ཡྫོགཥ་ཕརྒྱུག་མི་བྷྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) གའྫོགབྷྫོ་

(བ) (ཐ) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ཟྫོག་

ཐྫོ།

གའྫོག་ལཱ།
གའྫོགབྷྫོ།

གའྫོག་གླ་ཟདི་ཉུང་ཡ་ཉུང་ནཥ།
/གའྫོ་རྗུ/

/གའྫོ་ན/

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ང་གའྫོག་ལཱ་ལུ་ལ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཤུར་ལཱི་ ཟཏྫོཕ་ནའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་
གའྫོག་རྒྱུག

གའྫོག་ན།

ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཀཕ་ནི།

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཕའི་

/གའྫོ་གླ/

(མིང) (རྫོང) ཟཇཡ་ཡྫོགཥ་རྒྱུག་

མི་ཐང་ལཱ་རཱིཕ་མི་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) གའྫོགནྫོ་

(ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་སྐཕཥ་གའྫོག་རྐྱཕ་མི་ལུ་ལ་ཐགོ་

ནཥ།

/གའྫོན/

ལྷ་ཁང་ཐང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཚུ་གའྫོདྷ་སྐོཡ་སྦེ་ཕསྐོཡ་ནི་

(མིང) (རྫོང) གའྫོགནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) ཁོང་པྫོ་རྒྱཥ་གསུབྷ་གའྫོག་ནྫོ་སྦེ་ཁྱིཐ་ཟྫོངཥ་

གའྫོདྷ་གྲར།

ནུག

/ཨོཥདྷ་གྲེ/

(མིང) (རྫོང) གའྫོདྷ་ཁ་ཐུག་

གི་གྱར། (ཐཔེ) གའྫོདྷ་གྲར་གྱི་ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་ཇ་དྲང་
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ཐ།

གའྫོདྷ་ན།

/ཨོཥབྷ་ན/

པཡ་ཐང་ཚུཡ་སྤཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རླུང་ཟཚུཕ་

(མིང) (རྫོང) གའྫོདྷབྷ་ཐང་

ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུཛྷ་རཥ་ཁྱིབྷ་གའྫོབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) རགན་གའྫོདྷ་ན་ལཱི་ག་ཅི་ཕཤེཐ་དེ་
འྫོཐན་སྫོ།
གའྫོདྷབྷ།

/ཨོཥབྷ/

གའྫོཥ།

གའྫོཥ་ཁང༌།

(མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་

གའྫོདྷ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རགན་

གིཥ་བྷཐཟ་རགན་གའྫོདྷབྷ་གིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག
/གའྫོབྷ/

(བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) གའྫོ་ཐང་ཟདྲ།

/ཨོཥ་ཁང/

གའྫོཥ་ཏཕ།

/ཨོཥ་ཏཕ/

གའྫོཥ་སྣྫོཐ།

/ཨོཥ་གདྷྫོཐ/

ཟཕཐ་ཥའི་ཏཕ།

གའྫོདྷབྷ།རྐངབྷ་གའྫོདྷབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་
གའྫོབྷ།

/ཨོཥ/

ཟཕཐ་ཥའི་སྫོཐ།

(ཐབྱེ) (རྫོང) ཕརྟདྷ་ཕརྟདྷ་མེཐ་ནཡ་

1269

(མིང) (ཆོཥ) ཏཕ་ཙང༌།

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་

(མིང) (ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་
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༼ར༽
ཡ། /ཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་གུ་

སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) ཁྱོཐ་ཡ། ཁོ་ཡ། ང་ཡ། བྷྫོ་

ཁཡ་སྐྱེཥ་གདྷཥ་སྤྱི་ཕྫོ། བྱེཐ་ན་ ལྕེའི་རྩེ་བྷྫོ་ཐང་ཉེ་

ཡ་རྐྱང༌། /ཡ་ཅང/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་།

ཉེཡ་ལྔ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོ་གལབྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

ཡ། ང་ཕཅཥ་ཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕ། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་ལྕེའི་རྩེ་བྷྫོ་འ་རྐདྷ་ཐང་ཅུང་ཞཐ་

རྗེཥ་ཟཇུག བྷགོ་ཅདྷ་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ། དེ་རཥ་

ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡདྷ། (ཐཔེ) ཡ་

ཐབངཥ་ཚུ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་མིང་གཞིའི་

ཡིག་ཟདི་རྫོང་ཁ་ཐང་ཆོཥ་སྐཐ་ཀྱི་གཥར་བྱེཐ་ཉེཡ་

ཡི་གུ་ཡ་རྐྱང་ན། (ཁ)

ལྔ་ན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་གི་ཡིག་སྡེཕཥ་ཡ་རྐྱང་བྲི་

/ཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཐགོན་ཨིདྷ།

ཆུང་སུ་ཐང་། རྭཛྷ་རྒྱཕ་ཕཎང་ཕཀུག་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་

ཡ་རྐྱར། /ཡ་ཀེར/ (མིང) (ཆོཥ) ཡ་ལྤགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཁཡ་ བྷ་བྷཁར་ཟྫོག་རཥ་རྒྱཕྫོ་ཐང་། གཟུགཥ་ཁ་

ཕཞྫོ་ཕའི་ རྐྱར་ཅུང།

རཥ་དྲིབྷ་དུག་ཁིག་ཁི་སྦེ་བྷདྷབྷ་མི་ཅིག (ཁ) ཡ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་མི་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཡ་རྐྱར་རག་ལུདྷ་

གིཥ་སྐཐ་སླེ་སླེ་ཟེཡ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ མིང་སླེ་སླེ་

ཟཏཕ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་ནཡ་ཟཛེག་ཚུགཥ།

རྐྱཕ་ནའི་སྐཐ། (ཁ) ཡ་སྐཐ་ཟདི་སླེ་སླེ་ཟེཡ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡ་གིཥ་བག་གུ་

ཡ་སྐཐ། /ཡ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་གིཥ་

/ཡ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཡ་ཎྫོ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་ཡ་སྐཐ་གོ་ཡི།

ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཤིང་གི་ཡ། རྩིག་ནའི་ཡ་ར་

ཡ་ཁུངཥ། /ཡ་ཁུང་/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་གི་ཟབྱུང་ཁུངཥ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་གཥཡན་ཚུ་ག་ཡ་

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་གཝདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་བྫོ་སཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎགཥ་ཆེ་ནུག

བྫོ་གི་ཡ་ཁུངཥ་ཤེཥ་ཐགོ།

ཐབྷངཥ་གམྫོའི་རིང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཏཕ་ཙང་དྷང་ཡ་གདྷ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐྱོགཥ་

/ཡ/ ༤. (མིང) (རྫོང) གཞི་ཟགྱབྷ་ཐང། རྩ་ཕ། (ཁ)

ཡ་གདྷ། /ཡ་གེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཞངཥ་སེཡནྫོ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་གཥཡན་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་

ཅིག་ཟདུག

ཕཎགཥ་ཆེ་ནུག

ཡ་བྷགོ། /ཡ་སྒོ/

/ཡ/ ༥. (མིང) (རྫོང) མིང་ཚིག་གཝདྷ་གྱི་ཤུར་བྷཡ་

༡.

(མིང) (རྫོང) མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་

བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཡ་ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་

ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ཕ་ཅིདྷ་ངེཥ་ཕཟུང་གི་གོ་ཐྫོདྷ་

རྙ་རྟ་ར་རྣ་ར་རྨ་ རྩ་ར་ཚུ། (ཐཔེ) ཡ་བྷགོ་འྫོཐ་ནའི་
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ཡི་གུ་ཕཅུ་གཉིཥ་འྫོཐ།

ཟཛིང་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) རྒྱརནྫོ་ཁྱི་ཁ་ཡ་ཏྫོཐ་ཀྱི་ཐབུ་ཟདི་ཡ་བྷགོ་ཨིདྷ་

ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) གི་ཁུག་དྷང་ཡ་རྡུགཥ་ལུ་ལ་

/ཡ་སྒོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡའི་བྷགུ་ཎྫོ།

ཡ་རྡུགཥ། /ཡ་ཟདུ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་རྙིངབྷ་ཡར་ཏེ་

ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

སྤུངཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཡ་རྒོཐ། /ཡ་ཟགོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) བག་ཡ་ལཱི་སཕ་
སྫོར་ཅིག
ཡ་ཎ།

ཡ་རྡུགཥ་ཆཕ་ཆ།

(ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་གིཥ་གོ་ར་ཡ་རྡུགཥ་ཆཕ་ཆ་སྦེ་

ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ན་ནཱུ་ཡ་ཎ་ཟདི་

གྱོདྷ་ཟྫོངཥ་ནུག

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ཁ་ཐུག་རཥ་ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཡ་རྡུགཥ་སི་སི།

ཡ་ཎྫོ། /ཡ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྩིགན་ར་ཥྫོགཥ་

རྡུགཥ་སི་སི་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།

(ཁ) ཤིང་གི་ཡ་ཎྫོ། རྩིག་ནའི་ཡ་ཎྫོ། གྱང་གི་ཡ་ཎྫོ་ར་

ཡ་སྡེ། /ཡ་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་རཥ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཤིང་གི་ཡ་ཎྫོ་ཟདི་ཕྱི་ཁཡ་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་
ཡ་ཕཎགཥ། /ཡ་ཎག/

༡.

གྱངཥ་ཁ་ཕཞི་ཕཞི་སྦེ་ཕཅཐ་དེ་སྡེ་ཙདྷ་ཕྱེ་ཕའི་

སྐཕཥ་ཡ་ར་ལ་ཥ་ཕཞི་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཡ་

(མིང) (རྫོང) མིང་གཞིའི་ཡི་

སྡེ་ཟདི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ་ཕདུདྷ་ན་ཨིདྷ།

གུའི་ཟྫོག་རཥ་ཡ་ཡིག་གི་ཁྱཐ་ཆོཐན་སྦེ་ཕཎགཥ་

ཡ་ན། /ཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་

མིའི་ཡི་གུ། (ཁ) ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཟེཡ་མི་ཚུ་ཡ་ཕཎགཥ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཞུགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡ་ཕཎགཥ་ཀྱི་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ། (ཐཔེ) སྒྲོབྷ་དྷང་

ཡི་གུ་ཕཅུ་གཅིག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ནྫོ་ཏི་ཟདི་གླེགཥ་ཕབྷ་ཡ་ན་ཨིདྷ་

/ཡ་ཎག/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤིང་གི་ཡ་ཎྫོ་སྐྱེ་

བྷཥ།

ནི་ཐང་། ཟཆཡ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲི་ཟགྱོ་

ཡ་ལྤགཥ། /ཡ་ནག/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་ཤི་

ནི། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ཤིང་ཟབྲཥ་ལྕངབྷ་གཥཡན་

ཤིཛྷ་གི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) སྒྲ་སྙདྷ་ཕཞྫོཛྷ་ཐ་བྲེའི་ཁ་

ཕཙུགཥ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ཡ་ཕཎགཥ་ནུག
ཡ་བྷཐཟ། /ཡབྷ་ར/
གྲོགཥ་ཡབྷ།

༡.

/ཡ་ཟདུ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡ་རྡུགཥ་

ཆཕ་ཆ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གོ་ར་ཡ་

ནའི་བྷཇུག་ཎྫོ་ཥ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ།

ནུག

(ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་

རྙིངབྷ་ཏར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ག་ཡ་ཡར་ཏེ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ།

ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་ན་ནཱུ་

/ཡ་ཎ/ (མིང) (རྫོང)

/ཡ་ཟདུ་ཆཕ་ཆ/

སྤུཡ་ཟདི་ཡ་ལྤགཥ་ཀྱི་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆ་ཡྫོགཥ་ཐང།

ཡ་སྤུ། /ཡ་པུ/ (མིང) (རྫོང) ཡའི་གཟུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་
ནའི་སྤུ། (ཐཔེ) ལྫོའི་ཏ་ལི་དྷང་རཥ་ཡ་སྤུ་ལུ་ལ་ཡ་

/ཡ་ར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཐགྲའི་རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་ཟཏཕ་

ཟཏྫོདྷ་དེཥ།
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1272
ཡ་སྫོཐ། /ཡ་ཀྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡ་ཁུངཥ།རྒྱུ་བྷཙདྷ།

ཨིདྷ།

ཟདུག

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་ཟདི་ལཱི་ཡ་སྫོཐ་ཅིག་ག་ནི་འང་མིདྷ་

ཡ་ཙང༌། /ཡ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་

ཡ་སྫོཐ་རྐྱཕ། /ཡ་ཀྲོཥ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཡ་ཚུ་ག་ཡ་ཡ་ཙང་དྷང་ཕཙུགཥ་

ཡ་ཁུངཥ་ཕཀར་ནི། (ཐཔེ) དེ་གི་སྐོཡ་རཥ་རྒདྷ་

ཕཝགན་ཨིདྷ།

ལྫོཥབྷ་གིཥ་ང་ལཱི་ཡ་སྫོཐ་རྐྱཕ་བྱིདྷ་ཡི།

ཡ་རྫི། /ཡ་ཟཛི/ (མིང) (རྫོང) ཡ་རྫིན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡ་

ཡ་པྫོ། /ཡ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་པྫོ།

རྫི་འང་བྷ་ལྕོགཥ་ནཡ་ལཱིག་རྫི་ཟཕཐ་ནིའི་རྩིཥ་བྷ་

(ཐཔེ) ཡ་པྫོ་ཟདི་རྫོ་སྫོབྷ་ཅིག་གུ་ཟཛེགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

རྐྱཕ།

ཡ་ཕྲུག /ཡ་ཁྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཡའི་ཕྱུག་གུ། (ཐཔེ) ཡ་

ཡ་རྫིན། /ཡ་ཟཛིཕ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་

ཕྲུག་ཚུ་ག་ཡ་སྤང་དྷང་བྷཆོང་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཙྫོ་མི། (ཐཔེ) ཡ་རྫིན་ཟདི་གིཥ་ཡ་ག་ཡ་ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཡ་ཟཕྲྫོཐ། /ཡ་ཁྲོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ས་གོཛྷ་སྦེ་

ཞིང་ཁཡ་ཕཎང་ཐ་ནུག

སཕ་ནི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་གདྷང་

ཡ་ཕཟི། /ཡ་ཕཟི/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆང་ར་

མི་ཟདི་གིཥ་ཡ་ཟཕྲྫོཐ་ནུག

ཥྫོགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་གིཥ་གཟུགཥ་ཀྱི་རྩ་གཞིའི་

ཡ་ཕ། /ཡ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་

ཕརྒྱུཐ་རབྷ་ཐཀྲུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སེབྷཥ་ཀྱི་གདྷཥ་

བྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་གི་ཡ་ཕ་ཕསྒོཡ་ཐགོ་ནཥ།

ཆ་ཐང་ལཱིཥ་ཀྱི་ནུཥ་སྟྫོཕཥ་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་སྒྲིང་

ཡ་བྷ་ལཱིག /ཡ་བྷ་ལཱིག/ (མིང) (ཆོཥ) ཡ་འང་མེདྷ་ལཱིག་

སྒྲི་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཆང་གིཥ་ཡ་ཕཟི་ནི། སདྷ་

འང་མེདྷ་མི་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གྱིཥ་ཡ་ཕཟི་ནི། ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཀྱིཥ་ཡ་ཕཟི་ནི་ར་

ཡ་མིག /ཡ་མིག/ (མིང) (རྫོང) ཡའི་མིག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཡ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཆང་ལུ་ལ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་ཡ་ཕཟི་ནི་

མིག་ཟདི་ཟདྲྫོག་སི་སི་ཟདུག

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཡ་བྷྫོ། /ཡ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཡ་ཡིག /ཡ་ཡིག/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཉི་

ཡབྷྫོ། /ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་བྷྫོ།

ཤུ་རྩ་གཅིག་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཟདི་གིཥ་ཡ་

(ཐཔེ) ཡབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་རྫོ་ཕུ་སྫོབྷ་ཅིག་གུ་ཟཛེགཥ་ཆེ་

ཡིག་ཐང་ང་ཡིག་ཟཚྫོར་ཏེ་བྲིཥ་ཐ་ནུག

ནུག

ཡ་ཡིག་གཉིཥ་ན། /ཡ་ཡིག་གཉི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཡ་རྨིག /ཡ་ཐམིག/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡའི་རྐང་

སངབྷ།

རག་གི་གལབྷ་བྷཡ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ཆཥ་ས་ཀྲག་སྦེ་

ཡ་གའྫོ། /ཡ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) མིག་ཎྫོ་ཡའི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡ་རྨིག་ཟདི་ཥ་ཀྲག་ཀྲ་ཟྫོངབྷ་

མིག་ཎྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གའྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་
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སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་མིག་ཎྫོ་ཡ་གའྫོ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལཱི་ཕསྐྱརཛྷ་ཨིདྷ།

ཐང་ ལཱིག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཆོ་གུ་ཚུ་གཎང་ཕའི་སྐཕཥ་བྷཆོཐ་རཥ་ཀྱི་གྲངཥ་སུ་

ཡ་ལཱིག /ཡ་ལཱིག/ (མིང) (རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་

ཡཀྟ། /ཡཀ་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) ཁྲག (ཐཔེ) དྲག་རཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་ལཱིག་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་

ཡཀྟ་འང་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི་འང་ལུ་ལ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཡཨ་གླང་བྷགོ། /ཡ་ཆ་གླང་སྒོ/ཡཀ་ལ་གླང་སྒོ/ (མིང) (རྫོང)

ཡ་ལཱིང༌། /ཡ་ལཱིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་གམང་ཁ་ཐུག་

གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ། (ཐཔེ) ཡཨ་ཐབྷངཥ་

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཅིག

ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཡཨ་གླང་བྷགོ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

/ཡ་ལཱིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་གམང་ཕྫོགཥ་རྒྱར་རྩེ་

ཡག /རཱ/ (མིང) (རྫོང) ཞངཥ་སེཡནྫོ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་

རྫོང་ཐབྷཡ་ཆུཥ་ཡ་ལཱིང་ལང་དུ་ཟགྲོ་བྷགོདྷ་གམང་ན་

ཏིང་ཚུ་ཡག་གི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

རྒྱ་ཡཥ་ཀྱིཥ་ཕག་ཕཎཕ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ན་ཕཀཟ་

ཡག་ཏིང༌། /རཱ་ཏིང/ (མིང) (རྫོང) ཞངཥ་སེཡནྫོ་གིཥ་

ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་གཐདྷ་ཥ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) སྤྱི་རྫོ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་གི་བྷཆོཐ་ཏིང༌། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་

༡༦༡༦ལཱི་ཝཕཥ་དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཕྫོཐ་ཡ་ལཱིང་རཥ་

དྷང་ལཱི་ཡག་ཏིང་ཕདུདྷ་ཙང་ཅིག་ཟདུག

ཟབྲུག་ལཱི་བྫོདྷ་ནུག

ཡག་ཡྫོ། /རཱ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་གོ་ར་ར་

ཡ་ལ། /ཡ་ལ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་ཤི་ཤིཛྷ་གི ་

ཥྫོགཥ་ན་གོ་བྷ་ཆོཐན་ཐང་རྙིངབྷ་ཏར་ཏརཛྷ། (ཐཔེ)

ལ། (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ཡ་ལའི་ཙྫོཐབྷ་འང་ཕམྫོང་ནི་

ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར་ཡག་ཡྫོ་ཚུ་ཐྫོ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཕཝག་

ཟདུག

ནུག

ཡ་ཥ་ཟཕྲུར་སྣང༌། /ཡ་ཥ་ཕྲུར་གདྷང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་

ཡག་ཡྫོག /ཡག་ཡྫོག/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་

ལྷ་ཥ་གཙུག་རག་ཁང་གི་མིང་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཞིཕ་ཞིཕ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ལཱི་ཅ་

(ཁ) ཧེ་བྷ་ལྷ་ཥའི་གཙུག་རག་ཁང་ཕཞེངཥ་ནའི་

ར་ག་ཡ་ཡག་ཡྫོག་སྦེ་ཕཝག་ནུག

སྐཕཥ་ལཱི་ཥ་གཞི་ཟདི་དྷང་བྷཙྫོ་ཅིག་འྫོཐ་མི་ཟདི་

ཡག་རཥ། /རཱ་ལུ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གམྫོ་ཆེ་ནི།

ཡ་གུ་ཥ་ཕསྐྱར་ཡི་ཡང་ཕསུཕཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དེའི་

(ཐཔེ) ཆོཥ་རྒྱུགཥ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་མི་ཟཁྱོར་ཟདི་ཐཔེ་

ཁཡ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཕཞེངཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་མིང་འང་དེ་སྦེ་

ཆ་ལ་ཏངཥ་ལཱི་ཡག་རཥ་ནི་བྷཥ།

ཕཎགཥ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཕལཐ་སྫོར་འྫོཐན་

ཡགཥ། /རཱག/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཨིདྷ།

རྐྱཕ་འྫོཐ་ནའི་རྩིགན།

རཱ་ཧུ་ར། /ཡ་ཧུ་ར/ (མིང) (རྫོང) གཞཟ་སྒྲ་ཅདྷ། (ཐཔེ)

/རཱག/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡགཥ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

གཞཟ་རཱ་ཧུ་ར་ཐུགཥ་བྷ་ཐགྱེཥ་ན་ཅིདྷ་གདྷྫོཐ་ན་མི་

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་ལཱི་ཡགཥ་ཕྲ་ཕའི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཐགོ་
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ནཥ།

ལཱི་སྐྱོང་མིའི་ཡིག་ཙང། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཧ་ན་ཟདི་ཡང་

ཟདྲ།

ཡང་སྐྱོང་རཥ་ཟཛིདྷ། /ཡང་ཅོང་ལུཥ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཡགཥ་ཅུ། /རཱག་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཡག་ཅུང་ཐང་ཐྫོདྷ་

སྐྱོང་རཥ་སྡེ་ཅིག་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཡགཥ་ན། /ཡག་ན/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཞིཕ་ཞིཕ་མེཐ་

ཡང་སྐྱོང་རཥ་སྡེ་ཐང་ཅོག་ཡ་ཟཏཐ།

ནའི་གྱོང་ནྫོ།

ཡང་སྐྱོདྷ། /ཡང་ཀོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱིཥ་ངག་

/ཡག་ན/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནའི་རྩུཕ་

ཡིཐ་གསུབྷ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྐྱོདྷ་ཆ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

དྲགཥ།

ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་སྐྱོདྷ་ཟདི་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ཐགོན་ཁག་

/ཡག་ན/ ༣. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཆུང་ཀུ་མེདྷ་ནའི་སྫོབྷ།

ཆེ།

ཡང༌། /ཡང/ (ཙཕ) (རྫོང) ང་ཐང་ང་ཕཅཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ཡང་ཁ། /ཡང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཁ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ཡང་ཐང་གཝདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཡང་

སྐཐ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཁ་བྷ་ཤེཥ་ཡང་ཁ་ཟབང།།

གི་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཡང་གིཥ་ཕག་ཕྱི་ཞུ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཡང་ཁོངཥ། /ཡང་ཁོང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཕྫོགཥ།

ཡང་རྐྱང༌། /ཡང་ཅང/ (ཙཕ) (རྫོང) ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་

ཡང་ང་། /ཡང་ང/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཐཕྫོག་ནིའི་གཞཡ་རཱི།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཎབྷ་ཟདི་ཡང་རྐྱང་གི་ཕཥབྷ་

(ཐཔེ) ཏཕ་ཙང་དྷང་ལཱི་ཡང་ང་ཆེ་ཆུང་གཉིཥ་ཐཔྱངཥ་

ཟཆཡ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཏེ་ཕཝག་ནུག

ཡང་སྐབྷ། /ཡང་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྫོང་སྐབྷ། (ཁ)

ཡང་གི། /ཡང་གི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ང་ཡའི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་ཡང་སྐབྷ། སྦྱི་ཤིང་ཡང་སྐབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ཡང་གི་ལ་བྷ་ཙ་ཕ་ཅིདྷ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཆཡ་ཆུ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་དྷགཥ་ཙར་

གཝདྷ་གྱིཥ་ཙ་མི་མི་བྷཏྫོདྷ།

དྷང་ལཱི་ཤིང་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཡང་སྐབྷ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཡང་གྲུཕ། /ཡང་གྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཡང་སྐར། /ཡང་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོའི་སྐརཛྷ་

གྲུཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདི་ཡང་

ཐང་ཕགོ་ཕལཟ། (ཐཔེ) ཡང་སྐར་ཨིདྷ་དྷ་རྫོ་འང་རྨུཡ།

གྲུཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཡང་སྐྱོང༌། /ཡང་ཅོང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་རུ་བྷ་

ཡང་ཐགཡ། /ཡང་སྒཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ག་ཐགཟཛྷ།

ཐགོ་ནཡ་ཡང་གིཥ་སྐྱོང་གཝག་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཁ)

ཡང་བྷགུ།

ཡང་སྐྱོང་རཥ་ཟཛིདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་

ཡང་བྷགོ།

ཡང་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཙང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ཡང་སྒུ/ (མིང) (རྫོང)
/ཡང་སྒོ/

ཡང་གི་བྷགུ་ཎྫོ།

(མིང) (ཆོཥ) ཡང་བྷགུ་ཐང་ཟདྲ།

ཡང་བྷགུ་ཟཏྫོདྷ། /ཡང་སྒུ་ཏྫོདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡང་

ཡང་སྐྱོང་རཥ་སྡེ། /ཡང་ཅོང་ལུ་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་

གིཥ་ཡང་ཟཕཐ་ཚུགཥན་ཐང་། ཡང་གི་རབྷ་ཡང་

ཐང་ཟལར་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་གི་ཐཕང་ཙཐ་ཀྱི་ཏྫོག་

གིཥ་ཆོཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་གཝྫོདྷབྷ་སྦེ་
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སྫོཐན་ཐ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྫོབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་ཡང་རྒྱར་གྱི་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན་

ཡང་བྷགུ་ཏྫོདྷ། /ཡང་སྒུ་ཏྫོདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཡང་བྷགུ་ཟཏྫོདྷ་ཚུགཥན་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཚུ་ལུ་ལ་བྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་གཡུང་ཡཕ་ཚུ་རཥ་

བྷགུ་ཟཏྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་ག་ཡ་ཡང་

ཡང་རྒྱུཐ། /ཡང་ཟགུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་སེབྷཥ།

བྷགུ་ཏྫོདྷ་ནུག

ཡང་གི་ཕཥབྷ་ན། (ཐཔེ) ཡང་རྒྱུཐ་ཞིང་ཞིང་དུར་ཕ་

ཡང་བྷགོ་ཟཏྫོདྷ། /ཡང་ཏྫོདྷ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཡང་

ཅིག་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་གཝདྷ་ལཱི་ཕསཕ་བ་རུ་བྱིདྷ་རཱིང་

བྷགུ་ཟཏྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཡང་བྷགོ་ཡང་ཟདྲྫོང། /ཡང་སྒོ་ཡང་ཟབྲྫོང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ)

ཡང་རྒྱུཐ་ན། /ཡང་ཟགུཥ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབུ་བྷ་ཡང་

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་རུ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ཡང་རང་ནི།

རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) དེ་འང་ཀུདྷ་རྫོཕ་ཡང་ཕྫོགཥ་སྒྲུཕ་

(ཐཔེ) མི་ལཱི་ཞི་ཕདེའི་རྩ་ཕ་ཅིག་ཡང་བྷགོ་ཡང་ཟདྲྫོང་

ནའི་ཁཥ་ལུདྷ་འྫོཐ་ན་ཐང༌། དེ་གིཥ་གཝདྷ་ཕྫོགཥ་

ཚུགཥ་ནི་ཟདི་ཨིདྷ།

ཐགག་ན་ལཱི་ཡང་རྒྱུཐ་ཀྱི་ཐབྷ་ཕཅཟ་ཟཕེདྷ་ནི་ཟདི་

/ཡང་སྒོ་ཡང་ཟབྲྫོང/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་རུ་བྷ་ཐགོ་

གིཥ་ཡང་རྒྱུཐ་ན་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ནཡ་ཡང་གིཥ་ཡང་རངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག

ཡང་ཆཥ། /ཡང་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་གྱོདྷ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་མི་སེཡ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཡང་བྷགོ་ཡང་

ཆཥ། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཡང་ཆཥ་ཕསྒྲིག་

ཟདྲྫོང་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

ཡང་བྷགོ་ཡང་ཟདྲྫོངཥ། /ཡང་སྒོ་ཡང་ཟདྲྫོང/ (བ)

ཡང་ཟཇགཥ། /ཡང་ཇག/ (མིང) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ཕ་ག་ནི་

(ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་བྷགུ་ཡང་ཟདྲྫོང་ཐང་ཟདྲ།

འང་མེཐ་ནཡ་ ཧ་རྟག་ས་ལཱིགཥ་སྦེ་གདྷཥ་ནི་ཅིག

ཡང་ཟགུར། /ཡང་སྒུཥར/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཝདྷ་གྱིཥ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་ཁ་སྐཐ་ཐང་རབྷ་སྫོར་ཚུ་ཡང་ཟཇགཥ་

ཐཀྲོག་མི་མེཐ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་སྤཡ་མི་ལཱི་སཕ་

གདྷཥ་ཚུགཥ་ནའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཕསྒྲིག་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཏངཥ་ཅིག

ཡང་ཉེཥ། /ཡང་ཉེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གིཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

ཡང་རྒྱར། /ཡངཟགེར/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ནའི་གྲུཕ་

ནའི་ཉེཥ་སྐྱོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཧེ་བྷ་ཆང་ཟཐུང་སྟེ་

བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཐེག་ཐབྷདྷ་བྱེ་བྲག་

གཟུགཥ་མེཐན་ཕཎང་འྫོཐན་རཥ་ཐ་ལྫོ་དྷ་མི་ཟདི་

སྨྲ་ཕ་གཉིཥ་རཥ་ གང་ཞག་གི་ཕཐག་མེཐ་ཐང་

ཁོ་ཡའི་ཡང་ཉེཥ་ཨིདྷ།

ཆོཥ་ཀྱི་ཕཐག་མེཐ་ཕྱེཐ་ཀ་མབྷ་ཅིག་རྟྫོགཥ་ཏེ་ཡང་

ཡང་རྟགཥ། /ཡང་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ངོ་སྟྫོདྷ་

ཉིཐ་བང་ཆུང་ཏྫོཕ་ནའི་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན། (ཁ) ཡང་

ཚུགཥ་ནའི་རྟགཥ་ཐང་བྷཙདྷ་བྷ།

རྒྱར་ལཱི་ཡང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཡང་ཕསྟྫོཐ། /ཡང་ཎྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཡང་ལཱི་
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ཕསྟྫོཐན་རྐྱཕ་ན། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཡང་ཕསྟྫོཐ་

(ཐཔེ) གྲུཕ་བྷཏཟ་སྨྲ་ཕ་ཚུ་གི་དྷང་དྷ་ཡང་སྡེ་ཐང་

མི་བྷཏྫོང།

ཡང་ན། /ཡང་ན/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཐཕང་ཧྲིར་ནྫོ་

རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གཝདྷ་གྱི་མིག་ཁཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

གཝདྷ་སྡེའི་ཁྱཐ་ནཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཡང་ཕསྟྫོཐ་གཝདྷ་སཐ། /ཡང་ཎྫོཥ་གཝདྷ་ཐམེ/ (མིང)

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་ནདྨ་ཁོ་ཡའི་ཡང་ན་

(རྫོང) ཡང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐན་སྦེ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ཐང་

ཨིདྷ།

གཝདྷ་ཞྫོགན་ཨིདྷབྷ་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་

ཡང་ཕྫོགཥ། /ཡང་ཆོག/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཁ་ཐུག་

ཕསྟྫོཐ་གཝདྷ་སཐ་ཀྱི་བྫོ་ཟདི་དྷ་མི་སྐྱོདྷ་སུ་ཅིག་

ལཱི་ཚུཐ་ནའི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཐང་མི། (ཐཔེ) ཡང་ཕྫོགཥ་

ཨིདྷ།

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་

ཡང་བྷཏྫོང་ཅདྷ། /ཡང་ཏྫོང་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་

ཨིདྷ།

ཡང་ལཱི་ངོབྷཥ་སྫོཐ་དེ་གཝདྷ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་བྷ་

ཡང་བྱུང༌། /ཡང་བྱུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ག་གིཥ་འང་ཕཞྫོ་

ཕཏུཕ་ནའི་མི་ང་རྒྱར་ཅདྷ། (ཐཔེ) མི་ཡང་བྷཏྫོང་ཅདྷ་

ཕཞྫོཛྷ་མེཐ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྱུང་བྱུངབྷ། (ཐཔེ)

ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྫོཐ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ལྷ་ཁང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་གསེཡ་སྐུ་ཟདི་ཡང་བྱུང་ཅིག་

ཡང་ཟཏག /ཡང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་ཕྱེ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟཏག་ནི་ཐང་གེ་ཞའི་ཁ་ཡང་ཕཞྫོ་ནིའི་རྫོ་ཁཕ་ཎྫོ་ཐང་

/ཡང་བྱུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ས་ཕསྲེ་ཐང་ལྷཐ་རྩ་རཥ་

བྷཕ་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཁཕ་ཎྫོ་ཟདི་ནཐ་སྐོཡ་

མེཐ་ནཡ་ངོ་ཕྫོ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

དྷང་ཡང་ཟཏག་ཅིག་འྫོཐ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཟདི་གསེཡ་ཡང་བྱུང་གིཥ་

ཟགྱིཡ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧང་རྒཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་

གསེཡ་ཡང་བྱུང་ཐང་། ཐངུར་ཡང་བྱུང་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཡང་ཐྫོདྷ། /ཡང་ཐྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཐྫོདྷ་ཐག

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) མི་ཐབྷངཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཥ་ལཱི་ཡང་ཐྫོདྷ་

ཡང་ཟབྱུང༌། /ཡང་ཟབྱུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ག་གིཥ་འང་

ཕསྒྲུཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་མེཐ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྱུང་བྱུངབྷ།

ཡང་ཟདྲྫོང། /ཡང་ཌོང/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་རུ་བྷ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་གསེཡ་སྐུ་ཟདི་ཡང་བྱུང་

ཐགོ་ནཡ་ ཡང་གིཥ་ཡང་རང་ནི་ཐང་། ཡང་གིཥ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡང་ཟཕཐ་ཞ་ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

ཡང་བྫོདྷ། /ཡང་བྫོདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡང་བྱུང་ཐང་

མི་སེཡ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཀྱིཥ་ཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་ཡང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་ལཱི་གསེཡ་སྐུ་ཡང་བྫོདྷ་ཅིག་

ཟདྲྫོང་སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནཥ།

ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟདུག

ཡང་སྡེ། /ཡང་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕྫོགཥ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ།

ཡང་ཐཕང༌། /ཡང་ཐཕང/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཙཐ་ཐང་
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ཕཐག་ཐཕང་ཧྲིར་ནྫོ་ཡང་ལཱི་འྫོཐ་ན། (ཐཔེ) ཡང་གི་

ཨིདྷ།

ཡང་ཐཕང་མེཐ་ན། /ཡང་ཐཕང་མེཐ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) རྩྫོབྷ་གྱི་ཚིག་ཚུ་དྷང་ཡང་མིང་

ཁྱིབྷ་དྷང་ཡང་ལཱི་ཡང་ཐཕང་འྫོཐ།

ཡང་མིང༌། /ཡང་མིང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་མིང༌ཟེཡ་

ཏཕཥ་ཡ་མེཐ་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་སེབྷཥ་

ཟེཡ་བྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡང་མིང་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ། །པ་

ཟདི་ཡང་ཐཕང་མེཐ་ནཡ་བྷྫོ་ལཱི་ཐགཟ་སྟེ་འཡ་ཥྫོང་

ཡུར་ལཡ་གྱི་ཕྫོགཥ་རཥ།།

ཡི།

ཡང་བྷྫོཥ། /ཡང་བྷྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཐང་ཟཐྫོཐ་

ཡང་ཐཕང་མེཐན། /ཡང་ཐཕང་མེཐན/ (མིང) (རྫོང) ཡང་

ཐང་ཐཐ་ན། (ཐཔེ) ཕམག་ཟཐུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོགཥ་

ཐཕང་མེཐ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ཁོ་འང་བྷྫོ་

རྒྱདྷ་ཚུ་ཡང་བྷྫོཥ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

ལཱི་ཐགཟ་སྟེ་ཡང་ཐཕང་མེཐན་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཡང་ཕམདྷ། /ཡང་ཙེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ཐང་ཟལར་

ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ། /ཡང་ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ/ (མིང)

བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་ལཱི་ཐཕང་ཙཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་ལཱི་ཐཕང་

ཟབྲུག་རྒྱ་ཁཕ་ཟདི་ཡང་ཕམདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཨིདྷ།

ཙཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཡང་

ཡང་ཙཐ། /ཡང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཐཕང་ཙཐ།

ཐཕང་ཡང་ཕམདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) གཞུང་གི་ལཱ་ཟདི་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཡང་ཙཐ་མིདྷ་

ཡང་ཟབྫོཡ་ལྔ། /ཡང་ཟབྫོཡ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ) མིའི་ལཱིཥ་

ཟདུག

རྟེདྷ་ཏྫོཕ་ན། ཡུར་ཐབུཥ་སུ་སྐྱེཥ་ན། ཐཕང་ནྫོ་སྒོ་

ཡང་ཚུགཥ། /ཡང་ཚུག/ (མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་ལཱི་བྷ་

ལྔ་ཙང་ཕ། རཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་བྷ་རྫོག་ན། སྐྱཕཥ་

ཕརྟེདྷ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ཡང་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཡུར་གྱི་གདྷཥ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཕཅཥ་ལྔ། (ཁ) བྷགོདྷ་ནྫོ་

ཡང་ཙྫོཐ། /ཡང་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཟཕཐ་

ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ། མིཡ་གྱུཡ་ཐབུཥ་སྐྱེཥ་ཐཕང་ནྫོ་

ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་ཐང་སྐྱོགཥ་ག་མི་སྐྱོགཥ་ཀྱི་ནུཥ་

ཙང། །རཥ་བྷཏཟ་བྷ་རྫོག་གདྷཥ་ར་ཐཐ། །ཟེཡ་

སྟྫོཕཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཡང་ཙྫོཐ་ཡང་གིཥ་ཕཟུང་

གསུངཥ་གདྷང་ནུག (ཐཔེ) མི་ལཱིཥ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟེཡ་

དྷ་བྷཁཥ་ན་ཨིདྷ།

སཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཡང་ཟབྫོཡ་ལྔ་ཐང་གཝདྷ་ཟབྫོཡ་ལྔ་

ཡང་གཝདྷ། /ཡང་གཞེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཝདྷ་

ཙང་ཐགོན་ཨིདྷ།

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་

ཡང་མི། /ཡང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཐང་

ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་གཝདྷ་ག་ཡ་ལཱི་པདྷ་ནའི་བྷདྷྫོ་

གཉེདྷ་ཉེཛྷ། (ཁ) ཡང་གི་གཡུཥ་མི་ཐང་རྒྱར་ཁཕ་

ཕཥབྷ་གཎང་ཐགོ།

གཅིག་ནའི་མི་ལཱི་འང་ཡང་མི་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

ཡང་ཕཞིདྷ། /ཡང་ཕཞིདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ག་གིཥ་འང་

(ཐཔེ) ཡང་མི་ཡང་གི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་

ཕཞྫོ་ཕཅོཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆུའི་
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ཡང་ཕཞིདྷ་རྫོདྷ་གཤེཡ། མེའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཙ་ཕ་ར་

འྫོཐ་ན། (ཐཔེ) ཡང་ཕཞིདྷ་གདྷཥ་སྟངཥ་ཕཐག་

ཅིག་ཨིདྷ།

ཅིག་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྲྫོཐ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདི་མེའི་ཡང་ཕཞིདྷ་

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟདི་མི་སེཡ་ག་ཡ་གིཥ་ཟགདྷ་ཁུཡ་

/ཡང་ཕཞིདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཤིཥ་ཀ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་

ཡང་ཕཞིདྷ་ཕཡ་ཆཐ། /ཡང་ཕཞིདྷ་ཕཡ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང)

ཡང་ཕཞིདྷ་ཕཞང་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

ཟབྱུང་ཕཞིའི་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཡང་ཕཞིདྷ་རྐྱེདྷ་ངདྷ། /ཡང་ཕཞིདྷ་ཀེདྷ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཕཡ་ཆཐ། (ཐཔེ) ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་

ཟབྱུང་ཕ་ཕཞིའི་ཟཇིགཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་

ཡང་ཕཞིདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་ཟབྱུང་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྱུང་ནའི་རྐྱེདྷ་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) ཡང་ཕཞིདྷ་

ཡང་ཕཞིདྷ་ཟབྱུང་ཁུངཥ། /ཡང་ཕཞིདྷ་ཟབྱུང་ཁུང/ (མིང)

གྱི་རྐྱེདྷ་ངདྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་

(རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་

གདྷྫོཐ་ན་ཟབྱུང་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཁག་སྦེ་བྷ་ཕཞྫོ་ཕཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་སྐཐ། /ཡང་ཕཞིདྷ་གི་ཀེའི/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་

(ཐཔེ) ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་

གཡ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་སྐཐ་རིགཥ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞི་ཟེཡ་ཕརྩི་

ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཅིག་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་མེཐ།

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་དྷང་གསེཥ་པྲ་ཀྲིཎ་གི་སྐཐ་ལཱི་སཕ་

ཡང་ཕཞིདྷ་སཡ་ཟབྱུང༌། /ཡང་ཕཞིདྷ་སཡ་ཟབྱུང/ (མིང)

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་སྐཐ་ཟདི་ཐང་ཕུ་རྒྱ་

(རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་རཥ་གྲུཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ཚུ་

གཡ་དྷང་གི་སྐཐ་རིགཥ་འྫོངཥ་གྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

རྫོག་སྟེ་ཡ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་ཕཞིདྷ་སཡ་

བྷཥ།

ཟབྱུང་གི་གོ་ཕར་ཚུ་མི་སེཡ་ལཱི་སྤེར་དེཥ།

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ། /ཡང་ཕཞིདྷ་གི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཛྷ/

ཡང་ཕཞིདྷ་སཡ་གཥྫོ། /ཡང་ཕཞིདྷ་སཡ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང)

(ཁྱཐ) (རྫོང) ཥྫོ་ཏཡ་སྫོབྷ་ནའི་ཕསྲུང་བ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

མི་གིཥ་ལཱ་ཁག་སྦེ་བྷ་ཕཞྫོ་ཕཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཕཅཐ་ན་གདྷང་གདྷངབྷ་མེདྷ་ནཡ་

སྔཡ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཐཔེ)

ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་པྫོག་ནའི་སྡིག་ན། (ཁ) མི་ཐགེ་ཕ་

དྷགཥ་ཙར་ཚུ་ཧེ་བྷ་མི་གིཥ་ཕརབྷ་ཙཡ་རཱིང་རྫོག་

ཕཅུ་ཟདི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཡང་ཕཞིདྷ་སཡ་གཥྫོ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

སྫོག་གཅཐ་ནི་ཟདི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཁ་དྷ་བྷ་ཏྫོ་ཕ་སྦེ་རྩིཛྷ་

ཡང་གཟུགཥ། /ཡང་གཟུ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་

ཨིདྷ།

གཟུགཥ། (ཐཔེ) ཡང་གཟུགཥ་ཡང་གིཥ་ཕཐག་

ཡང་ཕཞིདྷ་གདྷཥ་སྟངཥ། /ཡང་ཕཞིདྷ་སྣེ་ཎང/ (མིང)

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

(རྫོང) ཥ་གཞི་ཐང་དྷགཥ་ཙར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་

ཡང་ཕཞྫོ། /ཡང་ཕཞྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ།

གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་མེདྷ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་

(ཐཔེ) མི་ཡང་གི་ཡང་ཕཞྫོ་བྷ་ཕལ་ཕཡ་ཡྫོགཥ་ལཱི་སྐྱོདྷ་
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ཕཎགཥ་ནི་མི་ཟྫོང།

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ག་ཡ་ཡང་ཡྫོང་སྦེ་

རག་ཕཞྫོའི་བྷཐུདྷ་རྐྱེདྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཡང་ཕཞྫོ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཡང་ལཱིགཥ། /ཡང་ལཱིག/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རབྷ་

/ཡང་ཕཞྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ། (ཐཔེ)

ཕཝག་ནུག

ཡང་ཡུར། /ཡང་ཡུར/ (མིང) (རྫོང) ཡང་སྐྱེ་ཥའི་གཡུཥ།

ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཡང་ལཱིགཥ་

(ཐཔེ) ཡང་ཡུར་ཞབྷ་ནའི་ཟྫོག་ལཱི་ཨིདྷ་རཱིང་ཐགཟ།

ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་གར་ཆེ།

ཡང་ཡང། /ཡང་ཡ/ (ཙཕ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་མེདྷ་ནཡ་

ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར། /ཡང་ལཱིགཥ་རྟེདྷ་བྲེར/ (མིང)

ཡང་ཥཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྒཡ་དྷང་ག་ཡ་གཅིག་

(རྫོང) ཡང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཐང་ཕསྟུདྷ་

ཁཡ་མེདྷ་ནཡ་ཡང་ཡང་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར། (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་

ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོ། /ཡང་ཡ་ཥྫོ་ཥྫོ/ (ཙཕ) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

མེདྷ་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ག་ཡ་

ཡང་རྫོ། /ཡང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྫོ། (ཐཔེ) ཡང་རྫོ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཞཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཟདི་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ཐགོ།

ཡང་ཥྫོ། /ཡང་ཥྫོ/ (ཙཕ) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཡང་ཤུགཥ། /ཡང་ཤུག/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཤུགཥ།

(ཐཔེ) ཡང་ཥྫོའི་པབྷ་ཚུ་ཡང་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་ཡང་ཤུ གཥ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་ཟདུག

ཟཏཕ་ཐགོ།

/ཡང་ཤུག/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་

ཡང་རིག /ཡང་རིག/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རིག་ན།ཡང་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཤིང་སྫོབྷ་ཟདི་སྒྱེར་ཕའི་

ཡང་གཥར། སེབྷཥ་ཀྱི་དེ་ཁོ་ཉིཐ། (ཐཔེ) ཡང་རིག་

ཕརཕཥ་ཕཎང་ནུག

བྱུང་གི་རིག་ན། སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ། ཡང་རིག་

སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཤིང་ཆུང་ཀུ་ཟདི་འང་

ངོ་ཤེཥ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་ལུགཥ་

ཡང་གཤིཥ། /ཡང་ཤིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ཕཞིདྷ།

ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གཤིཥ་ཀ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་གཤིཥ་ཟདི་ཟྫོཐ་

ཡང་གཝདྷ། /ཡང་གཝདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཝདྷ།

གཥར་ཨིདྷ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

(ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་གཝདྷ་ག་ཡ་ལཱི་པདྷབྷ་

ཡང་ཥ། /ཡང་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་

སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཁྱིབྷ་ཟདི་ཡང་ཥ་དྷང་རྐྱཕ་ནུག

ཡང་བྷཏྫོང་། /ཡང་ཏྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་ཡང་

ཡང་ཥངཥ་རྒྱཥ། /ཡང་ཥང་ཟགེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྲིཐ་ན་

ངོབྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག

ཏ་བྷ་ལཱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཕསྟེདྷ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་གང་ཞག་གི་

ཡང་ཡྫོང༌། /ཡང་ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཞིཕ་ཞིཕ་ཐང་།

ཕཐག་མེཐ་ཐང་ཆོཥ་ཀྱི་ཕཐག་མེཐ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་རུ་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ། བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ག་བྷདྷྫོཛྷ་

རྟྫོགཥ་ཏེ་བང་ཆུཕ་ཏྫོཕ་ནའི་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ན། (ཐཔེ)
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ཡང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟདི་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་དྷང་པྲཏྱེཀ་

(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་གོང་ཙཐ་ཟདི་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་

རྒྱཥ་ཀྱི་ཐགྲ་ཕཅོབྷ་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ནུག

ཡདྷ་ཡང་ཡདྷ། /རུདྷ་ཡ་རུདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་ཡང་ཥངཥ་

ཟདུག

ཡང་སེབྷཥ། /ཡང་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་སེབྷཥ།

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྫོ་རྫོགཥ་ཐནགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཡང་སེབྷཥ་ཡང་གི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་

(ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཡདྷ་

ཟདི་ཡང་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ་ཨིདྷ།

ཡང་ཡདྷ་ཆེ་ནུག

ཡང་སྫོག /ཡང་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོ་བྷ་ཤི་

ཡཕ། /ཡཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། (ཐཔེ)

ཕཡ་གདྷཥ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན། (ཐཔེ) ཡང་སྫོག་ཡང་

མི་ཚེ་ཅིག་དྷང་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་

གི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཡཕ་ཨིདྷ།

ཡང་སྫོག་གཅཐ། /ཡང་ཥྫོ་ཅེཐ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

/ཡཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གམང་ཆུའི་གཞུང་གི་ར་ལཱི་

ཡང་གིཥ་ཡང་ཞི་ཕཅུག་ནི། (ཐཔེ) ཡང་སྫོག་ཡང་གིཥ་

ཅིག་ཁ་རཥ་ཆུ་ཁ་གཎྫོཡ་ཟགྱོ་ཞིདྷཛྷ་རཥ་གཏིང་

ཡང་སྫོག་ཕཅཐ། /ཡང་ཥྫོ་ཅེཐ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་

ཕརྒར་ཟགྱོ་རཱིང་ཟགྱོ་ཚུགཥན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ།

གཅཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཞཕ་དྲགཥ་མེཐ་ནཡ་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱིཥ་

སྫོག་གཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་སྫོག་ཕཅཐ་དེ་ཤི་

(ཐཔེ) ཆུ་ཕརྒར་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཡཕ་ཕཐཟ་སྟེ་

ནུག

ཕརྒར་ཐགོ།

ཡང་སྫོར། /ཡང་ཥྫོར/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རབྷ་

ཡཕ་ཏུ་ཟབྱུང། /ཡཕ་ཏུ་བྱུང་/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཡཕ་ཏུ་

ལཱིགཥ་སྫོར། (ཐཔེ) ཡང་སྫོར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

བྱུང་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཡཕ་ཏུ་བྱུང། /ཡཕ་ཏུ་བྱུང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་

ཡངཥ། /ཡང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ངར་ཡངཥ་

གི་ཁྱིབྷ་སྤངཥ་ཕཝག་སྟེ་ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་ཕཞཟ་གྱོདྷ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི།

ངར་ཡངཥ་ཡི།

ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕ། /ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་

ཡདྷ། /རུདྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ལྷྫོཐ་ནའི་

ཁྱིབྷ་སྤངཥ་ཕཝག་སྟེ་ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་ཕཞཟ་གྱོདྷ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གཡུཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཡདྷ་ཐྫོ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་པྫོ།

ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /རུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཙབྷ་ཙྫོཐ་

ཡཕ་སྡེ། /ཡཕ་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕའི་ཐགེ་

ཐང་རིང་ཐུང་ ཙཐ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྲག་འང་བྷ་

སྫོང་གི་སྡེ། (ཐཔེ) ཡཕ་སྡེ་ཁག་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ལུ་ལ་

དྲག་ཉུང་འང་བྷ་ཉུང་ན་ཙཐ་ལྡདྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟདུག

1280

1281
ཡཕ་གདྷཥ། /ཡཕ་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) སྔགཥ་ཐང་ཆོ་

ཙང་དྷང་ཕག་ལཱ་གདྷང་དེཥ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་གཐྫོདྷ་ཕགེགཥ་

དྷ་ཏྫོཥ་ཉེ་ཟཁོཡ་ཕཅུའི་གྲཥ་རཥ་སྟྫོང་ཉིཐ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

གའི་སྒོ་རཥ་སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་ཐང་། ཁྱིབྷ། ཞབྷ།

ཡཕ་ཟབྫོཡ། /ཡཕ་ཟཇོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་

ཞུགཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ན་ཐང་ཕུདྷ་སུབྷ་

ཐག་སྟྫོདྷ་ནི་ལཱི་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཁ) ཡཕ་

ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཡཕ་

ཟབྫོཡ་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་དྷང་སུབྷཱུཏི་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

གདྷཥ་ཟདི་སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་གདྷང་ཡི།

(ཐཔེ) ལྡེཕཥ་རིཥ་གུ་ཡཕ་ཟབྫོཡ་གྱི་སྐུ་ནཡ་ཅིག་

ཡཕ་བྱུང༌། /ཡཕ་བྱུང/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

བྲིཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རཥ་ཤིང་པྫོ་བྱི་ཕའི་རྫོ་རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་མེ་པྫོ་

ཡཕ་ཟབྲིང༌། /ཡཕ་སྦྲིང/ (མིང) (རྫོང) ཡཕ་ཐང་ཟབྲིང་

འྫོཥ་རྫོའི་ཕཡ་ཚུདྷ་རྫོ་ཟཁོཡ་དྲུག་ཅུ་རུ་ལཱི་སཕ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཡཕ་བྱུང་ཟདི་སྤྱི་རྫོ་ ༡༠༢༧ རྫོ་

གི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་དེ་ལཱི་ཡཕ་ཟབྲིང་ཕྱེ་ཐགོ་ནཥ།

རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག (ཐཔེ) རྩིཥན་ཚུ་གིཥ་ཡཕ་

ཡཕ་ཟབྲིང་ཏ་གསུབྷ། /ཡཕ་སྦྲིང་ཏ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

བྱུང་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཕརྩི་ཚུགཥ་ནཥ།

ལུགཥ་ཉེཥ་ཐང་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ནིའི་གོ་

/ཡཕ་བྱུང/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རིབྷ་ཁག་གསུབྷ། (ཐཔེ) གཥྫོར་ཡཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཡཕ་

གྲྭ་ཙང་དྷང་ཡཕ་བྱུང་ལུ་ལ་ཅིག་ཕཞུགཥ་ནུག

ཟབྲིང་ཏ་གསུབྷ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་ཕཞྫོ་ནུག

ཡཕ་བྱུང་བྷ། /ཡཕ་བྱུང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་ཁྱིབྷ་

ཡཕ་རིཕ། /ཡཕ་རིཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་

སྤངཥ་ཕཝག་སྟེ་ཐགེ་སྫོང་གི་དྷ་ཕཞཟ་གྱོདྷ་ཞིདྷབྷ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མིག་ཎྫོ་ཡཕ་རིཕ། གདྷབྷ་ཡཕ་རིཕ།

རཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་བྷྫོ།

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཕསྫོ་ནི་ཟདི་གིཥ་མིག་ཎྫོ་ཡཕ་རིཕ་ཏར་

ཡཕ་ཟབབྷཥ། /ཡཕ་རྗབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཙཐ་

ཥྫོ་ནུག

མེཐན་ཅིག

ཡཕ་རཱིཕ། /ཡཕ་རཱིཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ཐང་གའྫོག་ག་

/ཡཕ་རྗབྷ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) གྲངཥ་གདྷཥ་དྲུག་ཅུའི་

ཅི་དྷང་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཆ་

དྷང་གསེཥ་ཀྱི་གྱངཥ་ཁ་རྩིཥ་ཏངཥ་ཅིག

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) ལཱ་རཱིཕ་ཟཕཐ་ནི་ཚུ། (ཐཔེ)

/ཡཕ་རྗབྷ/ ༣ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་ལཱི་

ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཡཕ་རཱིཕ་ཕཎང་ཟཕཐ་ཐགོ

བྷཁཥ་བྷཆོག་སངཥ་ནའི་བྷཁཥ་ཙཐ་ཀྱི་རིབྷ་ན་

ཡཕ་གཥར། /ཡཕ་སེར/ ༡. (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་

ཅིག

མེཐ་གཥར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཡཕ་རྗབྷ/ ༤ (མིང) (རྫོང) ཞི་གའྫོག་དྷང་གི་གོ་གདྷཥ་

/ཡཕ་སེར/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་

ཀྱི་གདྷཥ་རིབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཀྱིཥ་ཡིག་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏྫོག་གོང་བྷའི་སྒོ་སྒྲིག་སྫོབྷ་སྦེ་
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ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཡཕ་གཥར་

འྫོཐ།

ཡཕཥ། /ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་རིང་ཐུང་ཐང་སྔ་

རཥ་སྒོ། ཙྫོཐ་ཕསྲེའི་ལྡུབྷ་ཡ་ཚུ་དྷང་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

དྷང་རཥ་ཕལ་ཐགོ་ནཥ།

ཡཛྷ། /ཡཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་གི་ཞིང་ཐང་།

ཕྱིའི་རིབྷ་ན་ཅིག

ཅདྷ་གྱིཥ་གདྷྫོཐ་ན་བྷ་ཕསྐྱར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཏཟ་

ཡཕཥ་ཆཐ། /ཡཕ་ཆེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྒྱུདྷ་ཆཐ་ཆཐན།

ཕསྐོཡ་ཏེ་ཤིང་ཐང་ལྕགཥ་སྐུཐ་ཚུ་གིཥ་ཕསྒོཡ་ནི་

(ཐཔེ) མི་ཡཕཥ་ཆཐ་ཚུ་ལཱི་ཧ་ལཱི་མེཐན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཞིང་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ག་ཡ་

/ཡཕ་ཆཐ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུདྷ་ཆཐ་ནི། (ཁ)

ཡཛྷ་རྐྱཕ་ནུག

ཤིང་ཡཕཥ་ཆཐ་ནི། མི་ཡཕཥ་ཆཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཡར། /རུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐཡ་གོཥ་ར་

(ཐཔེ) གཡུཥ་དེ་དྷང་ལཱི་མི་ཡཕཥ་ཆཐ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་བེཐ་དེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) གོ་ར་ཡར་

ཡཕཥ་ཆཐ་བྷ། /ཡཕ་ཆེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕཥ་ཆཐབྷ་

ནི/ཐྫོ/ཥྫོ་ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཐྫོཡབྷ་ཡར་ཏེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཐང་ཟདྲ།

/རུཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་ཐང་

ཡཕཥ་ཆདྷབྷ། /ཡཕ་ཆེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་

རྩིགན་ཚུ་བྷཡ་ཡབྷ་ཟགྱོ་ནི།

དྷང་ཕ་ཅིག་ཟདུག

ཡར་ཁོག /རུཥ་ཁོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ར་ཥྫོགཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷཡ་ཞིག་སྟེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཁྱིབྷ་ཡབྷ་ནི།

ཡར་ཁོག་ཅིག་གྱོདྷ་ནུག

མེཐ་ནའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཡཕཥ་ཆཐབྷ་ཟདི་གི་ཁྱིབྷ་

/རུཥ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཡར་ན་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཡབྷ། /ཡབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་རྩིགན་

ན་བེཐ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གོ་ར་

བག་ཡབྷ་ཐྫོ། རྩིགན་ཡབྷ་ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྙིངབྷ་

/རུཥ་ཁོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཡབྷ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ)

གི་གྱང་ཚུ་ག་ཡ་ཡབྷ་སྟེ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ཐགོདྷ་ན་ལཱི་ཁྱིབྷ་ཡར་ཁོག་ཅིག་ཟདུག

སྦེ་འང་མེདྷ་ནའི་ཆེ་ཆུང་ས་ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྷཇུག་རཥ་གཡུ་ན་འང་འྫོཐ་ནའི་

ཡབྷ་རཱིབྷ། /ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེ་སྦེ་འང་མེདྷ་སྫོབྷ་

ཡར་གྲི། /རུཥ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) སྤྱི་ཎྫོག་རྣྫོཥ་མག་མ་

རྫོ་ཡབྷ་རཱིབྷ། གེ་ཞ་ཡབྷ་རཱིབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ལྷའི་ཕག་བྷཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་

ཡང་ཟཏག་གི་གེ་ཞ་ཚུ་ག་ཡ་ཡབྷ་རཱིབྷ་ཕཎང་སྟེ་

ཐབངཥ་ཀྱི་ཕག་ལཱི་ཡར་གྲི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཕསྒྲར་ཐ་ནུག

ཡར་གྲི་ཅདྷབྷ། /རུཥ་དྲི་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱི་ཅུང་

ཡབྷཥ། /ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་སྫོདྷབྷྫོ་ཏྫོདྷ་མིའི་སྔོ་

བྷགུ་ཎྫོ་ཡར་གྲིའི་ཐབྱིཕཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོདྷ་ཟདྲེ་དྷཛྷ་ཐ་ཕམྫོཐ་ཐང་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུའི་མི་ཚུ་གིཥ་གྱི་ཅུང་ཡར་གྲིར་ཅདྷབྷ་

གཅིག་ཁཡ་ཡབྷཥ་ཀྱི་ཟཐཕ་བྷ་འང་ཐབུཡ་སྫོར་

ཥག་ནི་འྫོཐ།
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ཡར་གཅིག་བྷ། /རུཥ་ཅི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་

འྫོཐ་ནའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཡཥ་སྐུཐ་དྲུ་གོ་

ཡར་ལྕང༌། /རུཥ་ཅང/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱག་གི་ལྷ་ལྷཛྷ།

ཡཥ་གུཡ། /རུཥ་གུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ལ་གིཥ་

སྔགཥ་སྙིང་ཐིག་གི་སྲུང་བྷ་ཨེ་ཀ་ཚ་ཊི།

ཕསྒོངཥ་ཕསྒོངཥབྷ་ཅིག་ཏྫོཕ་ནུག

ཡར་ན། /རུཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡརན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཙེབྷཥ་ཕཙེབྷཥ་ཀྱི་གུཡ། (ཐཔེ) ཟབྫོག་ནའི་ས་དྷང་

རྫོ་རྗེ་གིཥ་རྟའི་ཡར་ན་ཕཤེཐ་དེ་ཕཟུང་ཕཝག་ནུག

ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཡཥ་གུཡ་སྤུཕཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཅི།

ཡར་གསིག /རུཥ་སིག/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

ཡཥ་གོཥ། /རུཥ་གོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཡཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་

སྐཕཥ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་གཡུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་

ཕཞྫོ་ཕའི་གོ་ར། (ཐཔེ) སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་གིཥ་ཡཥ་གོཥ་

མི་ཚུ་གིཥ་ཡར་གསིག་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཕཞེཥ་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཡར་གསིག་རྐྱཕ། /རུཥ་སིག་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཡཥ་ཆ། /རུཥ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཡཥ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷགུ་ཎྫོ་གཡུག་ནི།

ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཡཥ་ཆ་ཉོ་ཕ་ཅིདྷ་གོང་ཙཐ་བྷཡ་

(ཐཔེ) ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་ཡར་གསིག་རྐྱཕ་ནའི་ཕསྒང་

པཕ་རྐྱཕ་སྟེ་བྱིདྷབྷ་བྷཥ།

རཥ་ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཤིག་ཤི་སྦེ་བྷཏྫོངབྷ་བྷཥ།

ཡཥ་ཆུང་རྫོ་རྗེ་གྲགཥ་ན། /རུཥ་ཆུང་རྫོ་རྗེ་གྲག་ན/ (མིང)

ཡཥ། /རུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ལ་ཐང་། ཐཡ་ཡཥ།

(རྫོང) ཕྫོཐ་ར་སྟྫོཐ་གུང་ཏང་ལཱི་ཡཕ་བྱུང་ཐང་ནྫོའི་ཤིང་

(ཐཔེ) གཉེཡ་ཙང་ཚུ་ག་ཡ་ཡཥ་ཀྱིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཟཕག་

བྱིའི་རྫོ་ལཱི་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་ནའི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་

ཟྫོངཥ་ཡི།

ནའི་ཝར་སྫོཕ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག (ཁ) ཡཥ་

ཡཥ་ཐཀཡ། /རུཥ་ཀཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡཥ་ཐཀཡནྫོ་

ཆུང་རྫོ་རྗེ་གྲགཥ་ན་གིཥ་ཐགུང་རྫོ་ཕཅུ་གཅིག་རཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཡཥ་ཐཀཡ་ཅིག་ཉོ་ནི་

རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ན་ལཱི་ཕསྟེདྷ་ཏེ་ཆོཥ་ཞུ་ཕའི་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཁཡ་རྒྱ་གཡ་དྷང་རདྷ་ཐེངཥ་གཉིཥ་བྫོདྷ་ཞིདྷབྷ་

ཡཥ་ཐཀཡནྫོ། /རུཥ་ཀཡན/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་

རཥ་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཏི་ཕུ་ན་ཐང༌། བྷ་ཅིག་གྲུཕ་ནའི་

ཐཀཡནྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ། (ཐཔེ) རབྷ་ཁ་ལཱི་ཡཥ་

རྒྱར་བྷྫོ་ཥྫོགཥ་བབྷ་ལུ་ལ་ཅིག་ཕསྟེདྷ། དེ་རཥ་

ཐཀཡནྫོ་ཅིག་ཕཀོ་ཕཝག་ནུག

ལཱིཥ་མེཐ་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཆོཥ་སྐོཡ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་

ཡཥ་རྐྱང༌། /རུཥ་ཅང/ (མིང) (རྫོང) ཡཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་

གཥདྷ་ཏེ་ཕྫོཐ་ལཱི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ལཱི་ཕུར་ཞིདྷབྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡར་ན་བྷཆོག་

རཥ་དེ་རཥ་ཕྫོཐ་གམང་གི་ལྷྫོ་བང་ཥ་ཕྫོགཥ་སྤྱི་ཐང་

གིཥ་དྷ་ཕཞཟ་ཡཥ་རྐྱང་ཅིག་ཕཞེཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་

ལྷག་ནཡ་གར་ཐང་རྫོ་ཡྫོ་གཉིཥ་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཏེ་

ནུག

སྒོབྷ་སྒྲུཕ་གདྷང་ཏྫོག་རཥ་བྷཥ་བྷགུཡ་ལུ་ལ་ཅིག་

ཡཥ་སྐུཐ། /རུཥ་སྐུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཡཥ་རཥ་ཕཞྫོ་

ཐང་། ལྷག་ནཡ་མི་ར་ཡཥ་ནའི་རྣབྷ་ཏཡ་དྲི་ཕ་
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དྲིཥ་རདྷ་གྱི་སྒོ་རཥ་ཞུ། ཝར་སྫོཕ་ལུ་ལ་ཅིག་

གུ་ཡཥ་སཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གྱང་གི་རྫོགཥ་ལཱི་ཡཥ་

ཡཕ་བྱུང་གསུབྷ་ནའི་ལྕགཥ་སྦྲུར་རྫོ་ལཱི་ཤིང་ལཱི་

ཡཥ་ཙགཥ། /རུཥ་ཙ/ (མིང) (ཆོཥ) ཇ་ཐང་ཆུ་ཥྫོགཥ་

སྤེར་གདྷང་ནའི་བྷཏཡ་ཐགུང་རྫོ་ཐྫོདྷ་ཅུ་ཐྫོདྷ་ཕརྒྱཐ་

སཡ་རྐྱཕ་ཕཝག་ནུག

ཕེཕཥ་ཥྫོ་ནུག (ཐཔེ) ཡཥ་ཆུང་རྫོ་རྗེ་གྲགཥ་ན་ཟདི་

ཕམག་ནིའི་ཡཥ།

ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཀྱི་བབྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཡཥ་གཞདྷ། /རུཥ་གཞདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཁ་ལ་གིཥ་

ཡཥ་ཆེདྷ། /རུཥ་ཆེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་གི་ཟཙྫོ་

ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐགེ་སྫོང་གི་ཕཀཕ་ནཱུ། (ཁ) བུ་

ཕའི་འྫོ་བཐ་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་ དྷབྷ་བྱཱཡ་

ཡཥ་ཀྱི་ཡཥ་གཞདྷ། ཁ་ལའི་ཡཥ་གཞདྷ། (ཐཔེ)

ཆཡན་ཕཟེཐ་ནི་གི་ཡཥ་གོཥ་རིང་ཙཐ་ཁྱུ་ཐགུ་ རྒྱ་

ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ཡཥ་གཞདྷ་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཕཞེཥ་ཏེ་

ཙཐ་ཁྱུ་གསུབྷ་ཐང་ཥྫོཡ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཟཕཐ་མི་ཅིག

ཕཞུགཥ་ནུག

/རུཥ་ཆེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷ་ཕཞཟ་ཡཥ་རྐྱང་ཕཞེཥ་

ཡཥ་ཡུག /རུཥ་ཡུ/ (མིང) (རྫོང) ཡཥ་བུཕཥ་ཅིག

ནའི་ཁཡ་སྒོབྷ་བྷཥ་ལུདྷ་གྱི་གདྷཥ་ཙཐ་བྷཏྫོ་

(ཐཔེ) ཡཥ་ཡུག་ཅིག་གིཥ་ཅ་ར་ག་ཡ་ཕཀཕ་ཕཝག་

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཧི་བྷ་རའི་རིགཥ་

ནུག

ཕརྒྱུཐ་དྷང་ཡཥ་ཆེདྷ་ལུ་ལ་ཕཞུགཥ་ནུག

རི། /རི/ ༡. (མིང) (རྫོང) གངཥ་ཐང། ར། དྷགཥ་

ཡཥ་པཐ། /རུཥ་ཕེ/ (མིང) (རྫོང) ཡཥ་ཀྱིཥ་ཟཏགཥ་

ཙར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རི་

ཟཏགཥ་ནའི་པཐ་ཙི། (ཐཔེ) ཧ་ཝང་གི་རུཐ་ཡཥ་པཐ་

ཕཐཟ་སྟེ་གཞདྷ་གཟིག་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

དྷང་བླུགཥ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

/རི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡིཐ་ཆེཥ་འྫོཐ་ནཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཡཥ་བང༌། /རུཥ་བང་/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡཥ་གུ་ཡི་གུ་

ཚིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ལཱི་ང་འང་ཕདེདྷ་

བང་ཅིག་སཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རི་ཀླུང༌། /རི་རླུང/ (མིང) (ཆོཥ) རི་ཐང་ལཱིངབྷ་གཅིག་

བྲིཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཕྱི་ཁཡ་ཡཥ་

ཕརྫུདྷ་རུ་ཡི།

/རུཥ་བང་/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་བྲི་ནི་ཐང་སྟྫོདྷ་ནིའི་

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཡཥ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་

རི་རྐེཐ། /རི་ཀེཐ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་རྐེཐ་ན། (ཁ) རི་

ཡཥ་བང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་གཥར་ཕལཐ་ཟཕཐ་

རྐེཐ་ལཱི་རི་སྐེཐ་ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ།

དེཥ།

རི་ཁ། /རི་ཁ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རི་

ཡཥ་བྲིཥ། /རུཥ་དྲིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཥ་གུ་བྲིཥ་བྲིཥ་

ཁའི་ཤིང་སྫོབྷ་ཚུ་ག་ཡ་ཕརཕཥ་ཕཝག་ནུག

ཕའི་རི་བྷྫོ།

/རི་ཁ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རིའི་ཥ་གོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཡཥ་སཡ། /རུཥ་ཟབཡ/ (མིང) (རྫོང) གྱང་ཐང་རྩིགན་

ནུཕ་ཁ་ཐུག་ལཱི་རི་ཁ་འངཥ་དྲགཥ་ཟདུག
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རི་ཁཡ། /རི་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་ལཱི་ཟེཡ་སཕ་ཐང་

རི་ཆུ། /རི་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་རཥ་བྷཡ་ཕཕཥ་ཟྫོང་

གྱི་ཕྲཐ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་རི་ཁཡ་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཁ) རི་ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡ་ཟདི་ར་ཐྫོདྷ་

ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) རི་ཆུ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཕཀར་ཕཝག་ནུག

རི་བྷཇུག /རི་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) རི་རྫོགཥ་ནའི་བྷཏཟབྷ།

རི་ཁྲོཐ། /རི་ཁྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་སྫོབྷ་གྱི་སྦུ་

(ཐཔེ) རི་བྷཇུག་ལཱི་ཀ་ལ་ཅིག་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ལཱི་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཅིག་

རི་རྟ། /རི་ཎ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རི་དྭགཥ་

བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་ཕཞུགཥ་ནུག

སེབྷཥ་ཅདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རྟ། (ཐཔེ) ཧཔ་རི་ཀའི་རྒྱར་

རི་ཁྲོཐ་ན། /རི་ཁྲོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) རིའི་སྦུག་ར་

ཁཕ་ཀྱི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རི་རྟ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ) རི་ཁྲོཐ་ན་ཅིག་

རི་སྟྫོང༌། /རི་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཐང་མི་ག་འང་

གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་སྤྲུར་ཏེ་ཕཞུགཥ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

མེཐ་ནའི་རི། (ཐཔེ) རི་སྟྫོང་དྷང་ལཱི་ཆུ་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཟདུག

རི་དྭགཥ། /རི་ཐག/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་

རི་གླང༌། /རི་བང་/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་སྫོབྷ་ཥ་

སྫོཐ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཁ) ལཛྷ་ཐང། ཀ་ལ།

ལཱི་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གླང། (ཁ) རི་

པཡཛྷ། ཐྫོབྷ། སྟག གཟིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་ཡ་

གླང་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷྫོ་

རི་དྭགཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ག་ཡ་

བྷཙབྷཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་རི་གླང་ལུ་ལ་བྷཏྫོང་ཚུགཥན་

རི་དྭགཥ་ཀྱི་ཞ་ཙཡ་ནུག

ཨིདྷ།

རི་དྭགཥ་གླིང་ཀ། /རི་ཐག་གླིང་ཀ། (མིང) (རྫོང) རི་

རི་བྷགུ། /རི་སྒུ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་བྷགུ་ཎྫོ། (ཐཔེ) རི་

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཐགཟཛྷ་སྦེ་ཟཁྱབྷ་ཥའི་

བྷགུ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་བ་ཨོ་ར་གི་ཙང་ཟདུག

ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) རི་དྭགཥ་གླིང་ཀ་དྷང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

རི་བྷགོ། /རི་སྒོ/ (མིང) (རྫོང) རི་བྷགུ་ཐང་ཟདྲ།

སྣ་ཙྫོགཥ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རི་རྒྱཕ། /རི་ཟགྱཕ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་རྒྱཕ་ཁ། (ཐཔེ) རི་

རི་དྭགཥ་གླིང་ག /རི་ཐག་གླིང་ག (མིང) (ཆོཥ) རི་

རྒྱཕ་རཥ་དུ་ན་སྫོབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

དྭགཥ་གླིང་ཀ་ཐང་ཟདྲ།

རི་རྒྱུཐ། /རི་རྒུཥ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་རྒྱུདྷ་

རི་དྭགཥ་རྒྱར་ནྫོ། /རི་ཐག་ཟགྱེར་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེངྒེ།

བྷཐུཐ་དེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཟདི་རི་རྒྱུཐ་ཕཞང་དྲགཥ་

རི་དྭགཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ། /རི་ཐག་ཆོཥ་ཁོཡ/ (མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ།

གའཥ་གའྫོདྷ་ལཱི་རི་དྭགཥ་རཱི་རཱི་ཐང་སྦུག་དྷ་ཆོཥ་

རི་སྒོག /རི་ཟགོ/ (མིང) (རྫོང) ར་སྒོགན་ཐང་ཟདྲ།

ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོའི་གུ་ཎྫོག་འྫོཐ་མི་གི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཅིག

(ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་པཡ་རི་སྒོག་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཏྫོག་ཁཡ་རི་དྭགཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་
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ཕཀར་ནུག

གྲུ་ཟཛིདྷ་བྷཇར་མི་ལུ་ལ་ཟྫོང་དེཥ།

རྣབྷ་དྲུག་གི་གྲཥ་རཥ་རི་དྭགཥ།

དྷང་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཟཛིདྷ་མི་ཐགེ་ལཱིགཥ་ནའི་

རི་དྭགཥ་ཚེ་རིང༌། /རི་ཐག་ཚེ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཚེ་རིང་

རི་ཕྫོ་ཐགཟ་ལྡདྷ། /རིའུ་སྒ་ཟདེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་ལཱི་

རི་དྭགཥ་རཱི་རཱི། /རི་ཐག་རཱི་རཱི/ (མིང) (ཆོཥ) རི་དྭགཥ་

ཆོཥ་སྡེ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) རི་ཕྫོ་ཐགཟ་ལྡདྷ་ལཱི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཛྷ།

ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་གྱི་སྡེ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

རི་དྭགཥ་ལ་ཡ་བ། /རི་ཐག་ལ་ཡ་བ/ (མིང) (ཆོཥ) སེངྒེ་

རི་ཕྫོ་ཐགཟ་ལྡདྷ་ན། /རིའུ་སྒ་ཟདེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

རྐངབྷ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐ་མི།

ཐགེ་ལཱིགཥ་ནའི་ཆོཥ་སྡེའི་དྷང་གསེཥ་རི་ཕྫོ་ཐགཟ་

རི་དྭགཥ་ཨེ་དྷ་འ། /རི་ཐག་ཨེ་དྷ་འ/ (མིང) (ཆོཥ) རི་

ལྡདྷ་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི་ཐང་དེའི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་མི། (ཐཔེ)

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཛྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རི་

ཐ་རིཥ་རི་ཕྫོ་ཐགཟ་ལྡདྷ་ན་ཚུ་སྐུ་ཁྲུཥ་གདྷང་བྷཡ་

དྭགཥ་ཨེ་དྷ་འ་ལཱི་ཨེ་ནྱ་འ་དྷ་ཟེཡ་འང་བྲི་སྫོར་

བྫོདྷ་དེཥ།

འྫོཐ།

རི་ཕྫོ་བྷཆོག་ཡཕ། /རིའུ་ཆོ་ཡཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རིའི་རྒྱར་

རི་གཐྫོང༌། /རི་སྫོང་/ (མིང) (རྫོང) རིའི་གཐྫོང་ཁ། (ཐཔེ)

ནྫོ་རི་ཡཕ།

རི་གཐྫོང་ཁ་གཡུཥ་ཙདྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

རི་ཕྫོ་ཏི་སེ། /རིའུ་ཏི་སི/ (མིང) (ཆོཥ) གངཥ་རི་ཏི་སེ།

རི་ཕདུདྷ། /རི་ཕདུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རི་ཡི་རྒྱར་ནྫོ་རི་

(ཐཔེ) རི་ཕྫོ་ཏི་སེ་ཟདི་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཡཕ་ཀྱི་ཟཁོཡ་ཡུག་ཕསྐོཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་མུ་ཁྱུཐ་

རི་ཕྫོ་ནྫོ་ཎ་ར། /རིའུ་ནྫོ་ཎ་ར/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟཔགཥ་

ཟཛིདྷ། རྣབྷ་ཟདུཐ། རྟ་སྣ། ལ་དྷ་སྡུག སེང་སྡེང་

ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་

ཅདྷ། གལྫོར་བྷཐཟ་ཟཛིདྷ། གཟ་ཤིང་ཟཛིདྷ་

རི་ཕྫོ་གྲུ་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཕཅཥ་ཕདུདྷ།

/རིའུ་ནྫོ་ཎ་ར/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) པྫོ་བྲང་ཐབྷཡ་ནྫོ་རི།

རི་ཟཐཕཥ། /རི་སཕ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་གལབྷ། རིའི་

/རིའུ་ནྫོ་ཎ་ར/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ལྷྫོ་བྷཙྫོའི་གླིང་ཕྲདྷ་ལཱི་

ཟགྲབྷ། རིའི་རྫོགཥ། (ཐཔེ) རི་ཟཐཕཥ་ལཱི་ཤིང་

འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་ཅིག

རི་པག /རི་པ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་སྫོཐ་

སདྷ་གྱི་གྲོང་ཁྱེཡ་ལ་དྷ་སྡུག་གི་ལཡ་ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་

སྫོབྷ་སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

རི་ཕྫོ་སྤྫོཥ་ངཐ་ལྡདྷ། /རིའུ་ནྫོཥ་ངེ་ཟདེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

མིའི་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་པགན། (ཐཔེ) རི་པག་

ནའི་དྷཐ་རིགཥ་ག་ཡ་ཕཥར་ཚུགཥ་ནའི་སདྷ་ཧ་རཱི་

གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐན་སྐྱེརཛྷ་ཨིདྷ།

ཡ་ཥྫོགཥ་སྐྱེ་ཕའི་རི་ཕྫོ་ཅིག

རི་ཕྫོ་གྲུ་ཟཛིདྷ། /རིའུ་གྲུ་ཟཛིདྷ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་ཡཥ་

རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ། /རིའུ་ཙེ་བྷངཟ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་དྷག་རྒྱར་

གཟིགཥ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ནྫོ་ཎ་ར། (ཐཔེ) གདྷཥ་རི་ཕྫོ་

ཁཕ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རི་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་འུ་ཎའི་ཐང་།
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ཧེདྷ་ཤཱདྷ། ཀི་ཛྷ།ཧེང། ཥྫོང་ལྔ། (ཐཔེ) རྒྱ་དྷག་ལཱི་

ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་དྷང་གཞིཥ་ཕཅགཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི།

ཟཛུར་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཟཕཡ་ཕའི་མེ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ཐང་སེཡ་ཁ་ལཱི་རི་

རི་ཕྫོ་རྩེ་ལྔ་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་མི་ཚུ་གདྷབྷ་གྲུ་དྷང་

རི་མེ། /རི་མེ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་

རི་ཕྫོ་ཕཥང་བྷཆོཐ། /རིའུ་ཥང་ཆོཐ/

མེ་ཟཕཡ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

(མིང) (རྫོང) སྙིང་ཐིག་རིག་ཟཛིདྷ་སྫོག་སྒྲུཕ་ཆོཥ་

རི་བྷྫོ། /རི་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནཡ་ཐང་ཡི་གུ་ཚུ་ངོ་བྷ་

སྐོཡ་རཥ་སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ཁྱཐ་ཆོཐ་ནའི་ཕཥང་བྷཆོཐ་

ཅོག་ཡ་ཟཏཐན་སྦེ་བྲི་ནི་ཅིག (ཁ) སྐུའི་རི་བྷྫོ། ཤིང་

ཀྱི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་རི་ཕྫོ་ཕཥང་

གི་རི་བྷྫོ། ལྷའི་རི་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཟབྲིན་

བྷཆོཐ་གདྷང་དེཥ།

ཟདི་གིཥ་རི་བྷྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

རི་ཕྫོང༌། /རི་ཕྫོང/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོབྷ་ཆུང་

/རི་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་ཐང་ཕཀྱག་ཚུ་ཡང་

བྱི་ལི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཙཐ་རྣབྷ་ཅོ་སྫོབྷ་ཐང་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ) སྟག་

རི་ཕྫོང་ལྔ་དེ་ཅིག་སྫོཐ་ནུག

ཅདྷ་སྟག་གི་རི་བྷྫོ་ཕྱི་རཥ་ཐང་། །བྷགུ་གདྷག་མིའི་

བྷཇུག་བྷ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་

གི་རི་བྷྫོ། རྫོའི་རི་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སེབྷཥ་

རི་ཕྫོང་ཅདྷ། /རི་ཕྫོང་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཟླཛྷ།

རི་བྷྫོ་དྷང་རཥ་ཨིདྷ།།

རི་ཕྫོང་ཟཛིདྷ། /རི་ཕྫོང་རྫིདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཟླཛྷ།

རི་སདྷ། /རི་ཐམེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་

རི་ཕྫོང་རྭ། /རི་ཕྫོང་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རི་ཕྫོང་གི་རྭཛྷ། (ཁ)

སདྷ། (ཐཔེ) རི་སདྷ་ཚུ་དྷང་ནའི་སདྷ་ཁང་དྷང་རག་

རི་ཕྫོང་ལཱི་རྭཛྷ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་དྷང་ནའི་རིག་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

གཞུང་དྷང་མེཐ་ནའི་ཐཔེ་ཅིག་སྦེ་ཕཀོཐ་སྫོར་འྫོཐན་

རི་རྩེ། /རི་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་སྤྱི་ཎྫོག (ཐཔེ) རི་རྩེ་གུ་

ཨིདྷ།

བ་རྒོཐ་ཅིག་ཆགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

རི་རྭ། /རི་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རི་ཕྫོང་གི་རྭཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

རི་རྩྭ། /རི་མ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་སྐྱེ་ཕའི་རྩྭ།

རི་བ། /རི་བ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་བ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷྫོཡ་ག་ཡ་རི་རྩྭ་ཞ་ཕཡ་ཕཎང་ཐ་ནུག

རི་བ་ཟྫོངཥ་ཏེ་གཡུཥ་བ་ཕཐཟ།

རི་ཟུཡ། /རི་ཟུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རིའི་ཟུཡ།

རི་བྲག /རི་དྲ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་བག་གཉིཥ་གཅིག་

རིའི་ཟེ། /རི་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) རིའི་རྩེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟབྲུག་

རིའི་ཟེ་ཕཐཟ་སྟེ་ཐཡ་ཤིང་ཐཡ་ནུག

ལཱི་བྫོདྷ་ཏེ་ཡ་བྲག་ཏབྷཥ་ཅཐ་གདྷཥ་ལཱི་བྱིདྷ་གྱིཥ་

རི་གཞཡ། /རི་གཞཡ/ (མིང) (རྫོང) རི་གྱེདྷ་གཞཡ་

ཕརཕཥ་ནུག

དྲགཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཀཟ་ཐང་རི་གཞཡ་གྱི་

རི་བྲག་ན། /རི་དྲ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རི་ཐང་བྲག་འྫོཐ་

རཕ།།
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རི་རྒྱར། /རི་ཟགེར/ (མིང) (རྫོང) རི་ཕྫོ་རྒྱར་ལྷུདྷ་ནྫོ།

རིག་ལྡདྷ། /རིག་ཟདེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་རིག་འྫོཐ་མི།

རིའི་རྒྱར་ནྫོ། /རིའི་ཟགེར་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) རི་རྒྱར་ཐང་

རིག་སྡུཡ། /རིག་ཟདུཡ/ (མིང) (རྫོང) རིག་ཕསྡུཡ་ཐང་

རིའི་རྒྱརནྫོ། /རིའི་ཟགེར་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) རི་རྒྱར་ཐང་

རིག་ཕསྡུཡ། /རིག་ཟདུཡ/ (མིང) (རྫོང) རིག་ན་གོ་

(ཐཔེ) རི་རྒྱར་ལྷུདྷ་ནྫོའི་རྩེ།

/རིག་ཟདེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བྷཁཥ་ན།

ཟདྲ།

ཟདྲ།

ཟདྲ།

ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཕཡ་དྷ་

རི་ལཱིང༌། /རི་ལཱིང་/ (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་ལཱིངབྷ་གཅིག་

རིག་ཕསྡུཡ་གྱི་རཥ་རིབྷ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཐྫོ།

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཅདྷ་གཞདྷ་སྟག་ཟདི་

རིག་གདྷཥ། /རིག་སྣེ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲ་ཐང་། ཙཐ་བྷ།

གིཥ་རི་ལཱིང་ཕརྒར་ཏེ་འཡ་ཥྫོང་ནུག

ཕཞྫོ། གཥྫོ་ཕ།དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན། སྙདྷ་ངགབྷངོདྷ་

རི་ཤ་བ། /རི་ཁ་ར/ (མིང) (ལུགཥ) སྫོཡ་ཟླ་ལྔ་ན།

ཕརྗོཐ། ཟླྫོཥ་གཡ། སྐཡ་རྩིཥ། སྡེཕ་སྫོཡ་ཕཅཥ་

རི་ཥི། /རི་ཥི/ (མིང) (ལུགཥ) སྐཡ་བྷ། དྲང་སྫོང།

ཕཅུ་ཏབྷ། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་རིག་

རི་སྲུང་ན། /རི་སུང་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རི་སྲུངན་ཐང་ཟདྲ།

གདྷཥ་ལྷཕ་ཐགོན་ཟདི་གར་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

རི་སྲུངན། /རི་སུང་ན/ (མིང) (རྫོང) རི་སྲུང་མི། (ཐཔེ) རི་

རིག་གདྷཥ་ཕཅུ། /རིག་སྣེ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒྲ་ཐང་།

སྲུངན་གིཥ་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཤིང་རྩ་རཥ་ཡ་ཕརཕ་

ཙཐ་བྷ། ཕཞྫོ། གཥྫོ་ཕ།དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན་ཕཅཥ་

མི་སྟེཡ་ཕཥ།

རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ཐང། སྙདྷ་ངགབྷངོདྷ་ཕརྗོཐ།

རིག /རིག/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤེཥ་ནི། (ཁ)

ཟླྫོཥ་གཡ། སྐཡ་རྩིཥ། སྡེཕ་སྫོཡ་ཕཅཥ་རིག་

རིག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ག་དེབྷ་ཅིག་

གདྷཥ་ཆུང་ཕ་ལྔ། (ཁ) རིག་གདྷཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ག་ཡ་

ཚིག་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་སྟེ་གསུངཥ་རཱིང་བྷྫོ་གིཥ་རིག་མི་

ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིདྷ་བྷ་ས་ནཎྜི་ཎ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཚུགཥ་ནཥ།

(ཐཔེ) རིག་གདྷཥ་ཕཅུ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིདྷ་ནཌྷ་ཆེདྷ་

/རིག/ ༢. (མིང) (རྫོང) རིག་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་

སྦེ་རྩིཛྷ་ཨིདྷ།

ཕསྡུཥ་ཏེ་བྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གོ་རིག རྩྫོཐ་རིག་ར་

རིག་གདྷཥ་ཆུང་ཕ་ལྔ། /རིག་སྣེ་ཆུང་ཕ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་རྩྫོབྷ་རིག་དྷང་བྷཁཥ་བྷཆོག་

སྙདྷ་ངག བྷངོདྷ་ཕརྗོཐ།སྡེཕ་སྫོཡ། ཟླྫོཥ་གཡ།

ཨིདྷ།

སྐཡ་རྩིཥ་ལྔ། (ཁ) རིག་གདྷཥ་ཆུང་ཕ་ལྔ་ལཱི་བྷཁཥ་

རིག་སྟྫོཕཥ། /རིག་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་རིག་གི་

ན་ཅིདྷ་ནཌྷ་ཆུང་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རིག་སྟྫོཕཥ་གདྷབྷ་

ཟདི་རིག་གདྷཥ་ཆུང་ཕ་ལྔ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདུག

རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔ། /རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ)
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སྒྲ་རིག་ན་ཐང་། ཙཐ་བྷ་རིག་ན། ཕཞྫོ་རིགཥ་ན།

རིག་ན་ཏྫོར་སྐྱེཥ། /རིག་ན་ཏྫོཥ་ཀེཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སང་

རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔ་ལཱི་བྷཁཥ་ན་ཅིདྷ་ནཌྷ་ཆེདྷ་ཟེཡ་

རིག་ན་ཟཛིདྷ་ན། /རིག་རྫིདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) དེ་ཁོ་དྷ་

གཥྫོ་ཕ་རིག་ན།དྷང་ཐྫོདྷ་རིག་ན་ཕཅཥ་ལྔ། (ཁ)

ཎྫོ་བྷཡ་བྱུང་ནའི་རིག་ན།

ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཕྫོཐ་ལཱི་རིག་གདྷཥ་ཆེ་ཕ་ལྔ་

ཉིཐ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཚུར་ཕཞིདྷ་དུ་ཟཛིདྷ་

ལཱི་བྷཁཥ་མིའི་བབྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ན། (ཐཔེ) རིག་ན་ཟཛིདྷ་ནའི་སྐྱེཥ་བུ་ཚུ་ཕསྟདྷ་ནའི་

རིག་ན། /རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) བྫོ་གྲོཥ། ཤེཥ་ཡཕ།

སྫོག་རྩ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རིག་ན་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཤེཥན་ཟཇབྷ།

རིག་བྱེཐ་ཕཞི། /རིག་བྱེ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་

རིག་ན་སྒྲིབྷ། /རིག་ཟགྲིབྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) དྲདྷན་

གཡ་གྱི་བྲབྷ་ཟེ་ཚུ་གི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་གཞུང༌།

ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) རིག་ན་སྒྲིབྷ་ཐྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ། སྲིཐ་སྲུང༌། ངེཥ་ཕརྗོཐ། སྙདྷ་ཚིག་

སྫོཐ་ངདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཉེཥ་ལབྷཥ་ཕཀར་ནི་ཟདི་

ཕཅཥ་ཕཞི།

གིཥ་ག་ཡ་རིག་ན་སྒྲིབྷ་ཐྫོ།

རིག་བྷ། /རིག་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་

རིག་ན་ཕསྒྲིབྷ། /རིག་ཟགྲིབྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རིག་ན་

བྷཥ་ལུདྷ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཏེ་དྷང་གི་རྟྫོགཥ་ཙཐ་

སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིག་ན་ཕསྒྲིབྷ་ནི། (ཐཔེ) རིག་ན་

ངེཥ་ན་ཐྫོདྷ་གྱི་ཆོཥ་སྐུ་བྷངོདྷ་དུ་གྱུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཕསྒྲིབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ཉེདྷ་ཕར་ཟཕཐ་

ཕྱི་རྟྫོག་བྲར་ངེཥ་མེཐ་ཀྱི་སྫོཐ་ན་ཕཟུང་ཕའི་རྣར་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ཟབྫོཡ་ན་ཚུ་གི་གཥང་ཡུབྷ། (ཁ) རྣར་ཟབྫོཡ་ནའི་

རིག་ན་ཕསྒྲིབྷཥ། /རིག་ཟགྲིབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

རིག་བྷ། རྩ་ཕའི་བ་བྷའི་རིག་བྷ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་

རིག་ན་སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིག་ན་ཕསྒྲིབྷཥ་ནུག

རིག་བྷ་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་བྷཚཐ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཟཕཐདྷ་ཆ་ཡྫོགཥ་ག་ཡ་གིཥ་རིག་ན་

རིག་རྩར། /རིག་ཙེར/ (མིང) (རྫོང) རིག་ནའི་ནུཥ་ན།

ཕསྒྲིབྷཥ་ནུག

(ཐཔེ) མི་ཟདི་ལཱི་རིག་རྩར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

རིག་ན་སྒྲིབྷཥ། /རིག་ཟགྲིབྷ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རིག་ན་

རིག་ཙྫོཐ། /རིག་ཙྫོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རིག་ན་འྫོཐ་

སྒྲིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིག་ན་སྒྲིབྷཥ་ཤིག (ཐཔེ) བག་

མེཐ་ཀྱི་པྫོ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གི་རིག་ཙྫོཐ་ཟདི་

རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རིག་ན་སྒྲིབྷཥ་ཤིག

ཝདྷ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

རིག་ན་ཅདྷ། /རིག་ན་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིག་ན་ཙ་

/རིག་ཙྫོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་མི་ཤེཥ་ཀྱི་པྫོ་ཙྫོཐ།

དྲགཥ་འྫོཐ་མི། (ཁ) མི་རིག་ན་ཅདྷ། ཧ་ལཱི་རིག་ན་

རིག་ཟཛིདྷ། /རིག་རྫིདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཥྫོ་ཡང་རིག་

ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) རིག་ཟཛིདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་ཟབྲུག་

ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་རིག་ན་

ནའི་ཡེ་ཤེཥ་རྒྱུཐ་ཏྫོག་ཏུ་ལུདྷ་ཏེ་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ན།
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རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཥ་ཆ་འྫོཐ་ཙཐ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ཏེ་

གཥཡ་གྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ལཱི་ཤུགཥ་ཏར་ཕ་ཅིདྷ་སྔཡ་

གདྷང་ནུག

སྫོར་ཟབང་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

/རིག་རྫིདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མིའི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་

རིགན། /རིཕ/ (མིང) (རྫོང) རིག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཟདིའི་མིང་རིག་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་

ག་ཏེ་ཟགྱོ་རཱིང་རིགན་ཕསྒྲིབྷ་ནི་ཟདི་ཡང་གི་ཟགདྷ་

ཕཎགཥ་ནུག

ཁུཡ་ཨིདྷ།

རིག་གཞུང༌། /རིག་གཞུང་/ ༡. (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་

རིགཥ། /རིག/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུཐ། རཱིཥ། (ཁ) པ་

ཐང་སྙདྷ་ངག་ར་ཥྫོགཥ་ན་རིག་ནའི་གདྷཥ་ཚུ་ཐང་།

བྷའི་རིགཥ། མིའི་རིགཥ། རྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) རྟ་

ཐགེ་སྡིག་བང་ཐྫོཡ་ཐང་ཕདེདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་རྣབྷ་

ཟདི་རྒྱ་རྟའི་རིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

གཝག་ཚུ་སྟྫོདྷ་ནའི་གཞུང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

/རིག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རིག་གཞུང་གི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལཱི་སང་

རིགཥ་ཀྱི་བུ། /རིག་ཀི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་

ཏྫོགཥ་སྫོབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐངོཥ་སྫོཕ་པྫོ་ཚུ་ལཱི་ཐུགཥ་ཕརྩེ་ཕའི་སྒོ་རཥ་ཟཕྫོ་

ཕརྩྫོདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཚེ་ཟདི་ཕྱི་གཉིཥ་ལཱི་པདྷ་

ཐནྫོདྷ་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཡང་གི་ཐབྷ་ཚིག་ཅདྷ་གྱི་

/རིག་གཞུང་/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་སྡེ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཁ་

ཕའི་ཚུར་ཅིག

སྐཐ་ཐང་གོབྷཥ་གཤིཥ་ཚུ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་རིག་

རིགཥ་ཀྱི་བུ་བྷྫོ། /རིག་ཀི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) བབྷ་ཐང་

རྩར་གྱི་གདྷཥ་ཐང་། ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཐང་ལ་ཕ་སྟྫོདྷ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཡང་གི་ཐབྷ་ཚིག་ཅདྷ་

ནའི་གཞུང་གྱི་ཐཔེ་ཆ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

གྱི་ཐངོཥ་སྫོཕ་བྷྫོ་ཚུ་ལཱི་ཐུགཥ་ཕརྩེ་ཕའི་སྒོ་རཥ་ཕྫོ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) རྒྱ་གཡ་གྱི་རིག་གཞུང། ཕྱི་གླིང་

ནའི་ཚུར་ཅིག

ནའི་རིག་གཞུང་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཕྱི་གླིང་ནའི་

རིགཥ་ཀྱི་མྱུག་གུ། /རིག་ཀི་མྱུ་གུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་གི་

རིག་གཞུང་ཟདི་ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ཐཡ་ཁྱཕ་སྫོབྷ་ཥྫོང་

རིགཥ་རྒྱུཐ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་བུ་ཐང་བུབྷྫོ།

སྟེ་འྫོཐ།

རིགཥ་ཀྱིཥ་སྲུང་བྷ། /རིག་ཀི་སུང་ཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་

རིག་ཤེཥ། /རིག་ཤེཥ/ (མིང) (རྫོང) རིག་ན་གིཥ་

གི་པ་བྷའི་སྐཕཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ནའི་ཆོཥ་སྲུང།

ཐཔྱཐ་དེ་ས་གོ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) མི་ལཱི་

རིགཥ་ཟགྲེ། /རིག་ཟགྲེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཅིག་ལཱི་

བྷངོདྷ་ཤེཥ་མེཐ་རཱིང་རིག་ཤེཥ་འྫོཐ།

ཐཔེ་ཕལ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཝདྷ་ཚུ་དེ་ཐང་ཅོག་

རིག་གཥཡ། /རིག་ཥཡ/ (མིང) (རྫོང) རིག་ན་

ཟཏཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རིགཥ་ཟགྲེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཐ་

གཥཡན། (ཁ) རིག་གཥཡ་གྱི་ཝཕཥ་ཁྲ། རིག་

རིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ཁ་མའི་ཟདི་རཥ་རིགཥ་ཟགྲེ་ནི་

གཥཡ་གྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རིག་

ཟཕཐ་ཐྫོ།
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རིགཥ་ཟགྲེཥ། /རིག་ཟགྲེ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅདྷ་ཕཅཥ་གསུབྷ། (ཐཔེ) དྷང་

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་ཧེ་བྷ་བྲིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རཥ་

གིཥ་ཐཡ་ཁྱཕ་ཕཎང་གདྷང་ནུག

རིགཥ་ཟགྲེ་ཐང་ཟདྲེ། (ཁ) རིགཥ་ཟགྲེཥ་ཡི/ཤིག

ནའི་ཆོཥ་ཟདི་རིགཥ་ཅདྷ་གསུབྷ་གྱི་སྐྱེཥ་བུ་ཚུ་

རིགཥ་ཟགྲེཥ་ཏེ་བྲིཥ་ནུག

རིགཥ་གཅིག /རིག་ཅི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་རཱིཥ་

རིགཥ་ངདྷ། /རིག་ངེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་རཱིཥ་སྐྱོ་

ཅོག་ཟཏཐན། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་རིགཥ་གཅིག་

དྲགཥ། (ཐཔེ) རིགཥ་ངདྷ་ཚུ་གིཥ་ལྷ་ཁང་ཐང་བྷཆོཐ་

ཨིདྷ།

རྟེདྷ་སྫོངཥ་ཟཕག་ཆེ་ནུག

/རིག་ཅི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཅོག་ཟཏཐན། (ཐཔེ)

རིགཥ་ལྔ། /རིག་བྷངཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཡ་རྫོ་རྗེའི་

ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཀ་ན་ཐང་ཁ་ན་གཉིཥ་རིགཥ་གཅིག་ཨིདྷ།

རིགཥ། བང་རཥ་ཀྱི་རིགཥ། ཐབུཥ་བུདྡྷ་རིགཥ་

གཅིག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ཚུ་ག་ཡ་རིགཥ་གཅིགན་

རིགཥ་ཐང་། ལྷྫོ་རིདྷ་ཆེདྷ་རིགཥ། ནུཕ་ནདྨའི་

རིགཥ་གཅིག་ན། /རིག་ཅི་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་

ཕཅཥ་ལྔ། (ཁ) རིགཥ་ལྔ་ལཱི་རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔ་ཟེཡ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་རྒྱདྷ་

རིགཥ་བྷབྷ། /རིག་སྙབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་རཱིཥ་

ཆའི་གྲངཥ་སུ་རིགཥ་ལྔ་འང་ཟདུག

བྷཏྫོ་ཐབྷཟ་ཐང་དྲག་ཝདྷ་མེཐ་ན་ཟདྲདྷ་ཟདྲ།

/རིག་བྷངཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡི་ཐབྷ་ཐང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་

རིགཥ་བྷཐུདྷ། /རིག་ཐུཥདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་

བྷ་ཚུ་གིཥ་ཐབུ་ལཱི་ཕཞེཥ་མིའི་ཥྫོག་ཞུ། (ཐཔེ)

བྷཐུདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིགཥ་བྷཐུདྷ་སྫོག་གི་

རིགཥ་ལྔ་ཕཅུ་དྲུག་རྐྱཕ་མིའི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་གི་

ཐཕང་ནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཐབུ་ལཱི་རིགཥ་ལྔ་ཕཙུགཥ་ནི་ཟདུག

རིགཥ་བྷཐུདྷ་ན། /རིག་ཐུཥདྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་

རིགཥ་ལྔའི་ཐབུ་རྒྱདྷ། /རིག་བྷངའི་ཨུ་ཟགེདྷ/ (མིང)

ཟདྲ་ཕ། རིགཥ་བྷབྷ་ན། (ཐཔེ) རིགཥ་བྷཐུདྷ་ནའི་

(ཆོཥ) དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ན་རིགཥ་ལྔ་བྷཙྫོདྷ་ནའི་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཕཞུག་ནུག

ཐབུའི་རྒྱདྷ་ཆ།

རིགཥ་བྷཏྫོ། /རིག་ཏྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རིགཥ་

རིགཥ་ཅདྷ་ཕཞི། /རིག་ཅེདྷ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) དྷ་

རཱིཥ་ཕཞང་ནི། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་དྷང་ཤཱཀྱའི་

ཏྫོཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཅདྷ། ཡང་རྒྱར་གྱི་རིགཥ་ཅདྷ།

རིགཥ་བྷཏྫོ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་འང་རིགཥ་དེ་

ཐེག་ཆེདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅདྷ། བྷ་ངེཥ་ནའི་རིགཥ་ཅདྷ་

རཥ་ཟཁྲུངཥ་ནུག

ཕཅཥ་ཕཞི།

རིགཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ། /རིག་ཏྫོ་དྲག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་

རིགཥ་ཅདྷ་གསུབྷ། /རིག་ཅེདྷ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷ་

རཱིཥ་ཕཞང་དྲགཥ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་

ཏྫོཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཅདྷ། ཡང་རྒྱར་གྱི་རིགཥ་ཅདྷ།

ཟདི་རིགཥ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཨིདྷ།
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རིགཥ་ལྡདྷ་རྒྱ་བྷཙྫོ་རྣབྷ་རྒྱར། /རིག་ཟདེདྷ་རྗ་ཙྫོ་གདྷབྷ་

(རྫོང) རིགཥ་པཡ་ཚུཡ་ཕཀྲབྷ་ནི། (ཁ) རིགཥ་སྤེར་

ཟགེར/ (མིང) (ཆོཥ) རིགཥ་ལྡདྷ་ཉེཡ་ལྔའི་དྷང་རཥ་

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་སྒོ་དྷྫོཡ་

ཕཅུ་ན།

སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་གྱི་རིགཥ་སྤེར་ཐྫོ།

རིགཥ་ལྡདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་གྲགཥ་ན། /རིག་ཟདེདྷ་

/རིག་པེར/ ༢. (མིང) (རྫོང) རིགཥ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་སྤེར་

ཟཇབྷ་པེར་གྲག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རིགཥ་ལྡདྷ་ཉེཡ་ལྔའི་

ནི་ཅིག

རིགཥ་ལྡདྷ་ཉེཡ་ལྔ། /རིགཥ་ཟདེདྷ་ཉེཡ་བྷངཟ/ (མིང)

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཀྱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་

དྷང་རཥ་ཐང་ན།

རིགཥ་ཟབྲེར། /རིག་སྦྲེཥ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

(ཆོཥ) ༡. རིགཥ་ལྡདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་གྲགཥ་ན། ༢.

ཐང་རིགཥ་ཟབྲེར་ཏེ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གཝདྷ་མི་ཟདི་འང་

ནདྨ་ཐཀཡ་ནྫོ། ༣. ཕཞང་ནྫོ། ༤. རྣབྷ་རྒྱར། ༥.

གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ཐགོ་ནཥ།

ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཕཞང་ནྫོ། ༦. རིདྷ་ཆེདྷ་ཕག ༧.

རིགཥ་མི་བྷཐུདྷ་ན། /རིག་མི་ཐུདྷ་ན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཁྱཕ་ཟཇུག་སཥ་ན། ༨. ཉི་བྷ་གྲགཥ། ༩. ཤིདྷ་

རིགཥ་རཱིཥ་བྷ་གཅིགན། (ཐཔེ) རིགཥ་མི་བྷཐུདྷ་

ཏུ་ཕཞང༌། ༡༠. རྒྱ་བྷཙྫོ་རྣབྷ་རྒྱར། ༡༡. རྒྱར་

ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ།

ཐཀཟ། ༡༢. ཉི་བྷ། ༡༣. སྣ་ཙྫོགཥ་གཟུགཥ།

/རིག་མི་ཐུདྷ་ན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ། (ཐཔེ)

༡༤. ཟླ་ཕའི་ཟྫོཐ། ༡༥. བྷཏཟ་འཥ། ༡༦. ཥ་

རིགཥ་མི་བྷཐུདྷ་ནའི་ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ས་

རྣབྷ་ནཡ་གདྷྫོདྷ། ༢༠. སྟྫོཕཥ་ནྫོ་ཆེ། ༢༡. བྷ་

རིགཥ་ཐབྷདྷ་ན། /རིགཥ་སྨེདྷ་ན/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རིགཥ་

སྐྱོང༌། ༡༧. ཐནར་སྐྱོང༌། ༡༨. སེངྒེ། ༡༩.

ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཟགག་ན། ༢༢. མི་ཡི་སེངྒེ། ༢༣. ཐཕང་ཕྱུག་ཆེ།

ངདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕ་ཟདི་རྒྱ་ཙབྷྫོ་རིགཥ་ཐབྷདྷ་ན་

༢༤. བྷཏཟ་འཥ་རྣབྷ་རྒྱར། ༢༥. རིགཥ་ལྡདྷ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

དྲག་ནྫོ་ཟཁོཡ་རྫོ་ཅདྷ་ཕཅཥ་ཉེཡ་ལྔ།

རིགཥ་གམང་བྷ། /རིག་མང་བྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རིགཥ་

རིགཥ་ལྡདྷ་དྲག་ནྫོ་ལྕགཥ་ཟཁོཡ་ཅདྷ། /རིགཥ་ཟདེདྷ་

རཱིཥ་ལཱི་ལྷཐ་མེཐ་ནཡ་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ན།

དྲག་ནྫོ་ཁོཡ་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རིགཥ་ལྡདྷ་ཉེཡ་ལྔའི་དྷང་

རིགཥ་བྷཚུངཥ། /རིག་ཚུང/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རིགཥ་

རཥ་ཉེཡ་ལྔ་ན།

གཅིག་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་རྟ་ཚུ་ག་ཡ་

རིགཥ་ལྡདྷ་ནདྨ་ཐཀཡ་ནྫོ། /རིག་ཟདེདྷ་པེ་བྷ་ཀཡ་ནྫོ/

རིགཥ་བྷཚུངཥ་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(མིང) (ཆོཥ) རིགཥ་ལྡདྷ་ཉེཡ་ལྔའི་དྷང་རཥ་གཉིཥ་

རིགཥ་ཕཞི། /རིག་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་ཕུ་རྒྱ་གཡ་

ན།

ལཱི་མི་རིགཥ་ལཱི་བྲབྷ་ཟེའི་རིགཥ་ཐང་། རྒྱར་

རིགཥ་སྤེར། /རིག་པེར/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རིགཥ། རྗེ་རིགཥ། ཐབྷངཥ་རིགཥ་/གཐྫོར་ནའི་

1292

1293
རིགཥ་ཕཅཥ་ཕཞི་ལཱི་སཕ་སྫོར་ཅིག

རིགཥ་གསུབྷ་བྷགོདྷ་ནྫོའི་སྐུ་ཟདྲ་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཞེངཥ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) རིགཥ་ཕཞང་གི་བུ་བྷྫོ་ལཱི་

རིང༌། /རིང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

རིགཥ་ཕཞང༌། /རིག་ཕཞང/ (མིང) (རྫོང) རིགཥ་

ཕཝག་ནུག

བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་བྷཙདྷ་རྟགཥ་ཟདུག

ཏག་ལུ་ལ་འྫོཐ་མི། (ཁ) རབྷ་རིང་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)

རིགཥ་རཱིཥ། /རིག་རཱིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) མིའི་རྒྱུཐ་ན།

གཡུཥ་ཙདྷ་ཟདི་དྷང་ཕསྐོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་རབྷ་རིང་

(ཐཔེ) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ལ་ཕ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ན་ཅིདྷ་མི་ལཱི་

ནི་བྷཥ།

རིགཥ་རཱིཥ་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི་མེཐ།

/རིང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་

རིགཥ་རབྷ། /རིག་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཎདྷ་ཚིགཥ་

མེདྷབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཉིདྷབྷ་རིང་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)

ཀྱི་གཞུང་ལཱིགཥ། (ཁ) བྫོ་རིག་ཐང་། རྟགཥ་རིག

དེ་ཕཟུབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་དུཥ་ཡུདྷ་རིང་ཐྫོ།

ཕསྡུཥ་གྲྭ་ཚུ་རིགཥ་རབྷ་གྱི་གཞུང་ལཱིགཥ་ཨིདྷ།

/རིང/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) འཡ་ཐང་བྷཡ་ཙཐ་

(ཐཔེ) རིགཥ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སངཥ་ན་ཅིདྷ་

གཞི་ཐུང་ཀུ་མེདྷབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གཟུགཥ་རིང་

རིགཥ་ཤིང་ཟཏཐ་ན། /རིག་ཤིང་ཐེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ)

ཅིག་རིང་ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཕ་ལུདྷ་ནི་ལཱི་ཁེ་པདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐ་ལྫོ་གཟུགཥ་ས་རབྷ་

ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

རིང་ཕརྒྱུཐ། /རིག་རྒྱུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུཐ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་

རིགཥ་ཥཐ་ན། /རིག་སེ་ན/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ཤིག) (ཆོཥ)

ཕརྒྱུཐ་དེ་ཟྫོངཥ་ཟྫོངཥབྷ།

ཧེ་བྷ་གི་ཕག་ཆགཥ་ཙྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) སྤྲུར་སྐུ་ཟདི་ཁོ་

རིང་ཕརྒྱུཐ་ཕཀཟ་བྷ། /རིག་རྒྱུཥ་ཀ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡའི་སྐྱེ་ཕ་ཧེ་བྷའི་རིགཥ་ཥཐ་དེཥ།

གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷ་ནའི་ལཱིགཥ་ཀྱི་བྷཐྫོ་སྒྱུ་སེབྷཥ་

རིགཥ་གསུབྷ། /རིག་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) དེ་ཕཞིདྷ་

གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཌྷ་གྲུཕ་རྣབྷཥ་

གཤེགཥ་ནའི་རིགཥ། རྫོ་རྗེའི་རིགཥ། ནདྨའི་

རཥ་ཕྫོཐ་ཀྱི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་རྣབྷཥ་ལཱི་ཕལཐ་དེ་ཕསྒྱུཡ་

རིགཥ་ཕཅཥ་གསུབྷ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཕརྒྱུཐ་དེ་བྱུང་ཕའི་

རིགཥ་གསུབྷ་ཐགོདྷ་ན། /རིག་སུབྷ་སྒོཥདྷ་ན/ (མིང)

ཆོཥ།

(རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་གའང་རྩེ་རྫོང་ཁག་དྷང་གི་ཐགོདྷ་སྡེ་

རིང་ཐུང༌། /རིང་ཐུང་/ (མིང) (རྫོང) རིངབྷྫོ་ཐང་ཐུང་ཀུ་

ཅིག

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གཟུགཥ་

རིགཥ་གསུབྷ་བྷགོདྷ་ནྫོ། /རིག་སུབྷ་སྒོཥདྷ་ནྫོ/ (མིང)

ཀྱི་རིང་ཐུང། དུཥ་ཡུདྷ་རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

(རྫོང) ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཐང། ཕག་དྷ་རྫོ་རྗེ།

(ཐཔེ) ཐཡ་ཤིཡ་ཟཕཡཛྷ་ཐ་ཐཡ་ཤིང་གི་རིང་ཐུང་ཐང་

སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཕཅཥ་གསུབྷ། (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་

ཟལར་ཏེ་ཐཡ་ཟཐཕ་ཉོ་ཐགོན་ཨིདྷ།

1293

1294
རིང་དྲགཥ། /རིང་དྲག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་རིངབྷྫོ། (ཐཔེ)

བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ཞིང་ཕེཕཥ་ཙཡ་ཕའི་

རིང་མི་རིང༌། /རིང་མི་རིང/ (མིང) (རྫོང) རིང་ག་བྷ་རིང་

ཕསྲེར་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་དྷང་ལརཾ་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ནདྨ་ཟདི་ག་རཥ་གཟུགཥ་རིང་དྲགཥ་ཟདུག

ཤུར་བྷཡ་སྐུ་རཱིཥ་རཥ་བྱུང་ནའི་རིར་བུ། (ཁ) རིང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་

(ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་རྫོ་རྗེ་གཐདྷ་གྱི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་དྷང་ཥངཥ་

རབྷ་ཏག་རིང་མི་རིང་ཕལ་ས་རུ།

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་རིང་ཕསྲེར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རིང་ཙཐ། /རིང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) རིང་ཕའི་ཙཐ་གཞི།

/རིང་སེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་སྐུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་

(ཁ) ཤིང་གི་རིང་ཙཐ། གཟུགཥ་ཀྱི་རིང་ཙཐ་ར་

ཟཐཥ་ཙཡ་ཕའི་སྐུ་གདུང། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་རྒྱ་གཡ་

ཕིཉ་ཉི་ཤུ་ཟདུག

ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཁོཡ་སྫོཕ་བྷ་ཚུ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟཁཡཛྷ་གི་རིང་ཙཐ་ཟཇརཛྷ་ཐ་

རྩྭ་བྷཆོག་གྲོང་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་སྐུ་མྱ་

རིང་རབྷ། /རིང་རབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ།

གིཥ་དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ནའི་རིང་ཕསྲེར་ཕགོ་

(ཐཔེ) རབྷ་ཏག་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ཥཡ་རིང་རབྷ་

ཕལཟ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་ཞུ་ཟཕག་ནུག

ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང།

/རིང་སེ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ལྷའི་གཟུགཥ་གཞུག

རིང་ལཱིགཥ། /རིང་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་

རིང་ཕསྲེར་གསུབྷ། /རིང་སེ་སུབྷ/

རབྷ་ཐང་ལཱིགཥ་སྫོར། (ཁ) ཟབྲུག་ནའི་རིང་ལཱིགཥ།

(མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྐུའི་རིང་ཕསྲེར། སྐུ་ཕར་གྱི་རིང་

རྒྱ་གཡ་གྱི་རིང་ལཱིགཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐནར་

ཕསྲེར། སྐུ་གདུང་གི་རིང་ཕསྲེར་གསུབྷ།

ཎྫོ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) སྒང་ཎྫོག་ག་ཟཕཡ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ་ཤིང་ཟདི་

ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་རིང་ལཱིགཥ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་

རིངབྷྫོ། /རིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཐུང་ཀུ་མེདྷབྷ།

རིང་ལཥ
ྫོ ། /རིང་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཡ་རཥ་རིངབྷྫོ་

རིངབྷྫོ་ཅིག་ཟདུག

འྫོཐ་མི། (ཁ) ཤིང་རིང་ལྫོཥ། རབྷ་རིང་ལཥ
ྫོ །

རིདྷ། /རིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་རའི་གོང་ཙཐ། (ཐཔེ)

གམང་ཆུ་རིང་ལཥ
ྫོ ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་

གོཥ་ཆེདྷ་གོ་ཟདི་རིདྷ་སྫོབྷ་སྫོཐ་དེ་ཉོ་འྫོཐ།

ཁྱཕ་ཀྱི་གྲཥ་རཥ་གཟུགཥ་རིང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་རྒྱར་

རིདྷ་གོང༌། /རིང་གོང་/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

བྷཙདྷ་ཨིདྷ།

བྷ་གཞིའི་རིདྷ་གོང། ལྷབྷ་གྱི་རིདྷ་གོང་ར་ཥྫོགཥ་

རིང་སུ། /རིང་སུ/ (མིང) (རྫོང) དུབྷ་གྲ་ཅིག་རིངབྷྫོ་སྦེ་

ན། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཀེ་ཇི་གང་ལཱི་རིདྷ་གོང་ཐངུར་ཀྲབྷ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་ཚུ་གི་ས་ཁཡ་ཅདྷ་ཐདྷ་

ཁར་རུ་ཨིདྷ།

ཤིང་ཟདི་རིང་སུ་ཅིག་ཟདུག

རིདྷ་ཐངུར། /རིང་སྔུར/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནིའི་

རིང་ཕསྲེར། /རིང་སེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་

ཐངུར་ཀྲབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་ཐཕང་ཟདུཥ་
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ཀྱིཥ་ངེའི་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་རིདྷ་ཐངུར་ཟདི་ཙངབྷ་སྦེ་

གསེཡ།

རིདྷ་ཆེདྷ། /རིདྷ་ཆེ/རིདྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

ཆེ་དྲགཥ་ཅིག

སྫོཐ་དེཥ།

རིདྷ་ཆེདྷ་རྫོ། /རིདྷ་ཆེདྷ་ཟཐྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རིགཥ་རྩ་

རིགཥ། (ཁ) རིདྷ་ཆེདྷ་གསེཡ། རིདྷ་ཆེདྷ་ཐངུར།

རིདྷ་ཆེདྷ་རྣབྷ་གསུབྷ། /རིང་གདྷབྷ་སུབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ)

རིདྷ་ཆེདྷ་གཡུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) རིདྷ་ཆེདྷ་གསེཡ་

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་རྣབྷ་ན་གསུབྷ།

ཟདི་གོང་ཙཐ་སྫོབྷ་ཨིདྷ།

/རིང་གདྷབྷ་སུབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རིགཥ་རབྷ་ཕྲ་བྷྫོ་

/རིདྷ་ཆེདྷ/རིདྷ་ཆེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གོང་ཙཐ་སྫོབྷ།
རིདྷ་ཆེདྷ/རིདྷ་ཆེ/ ༣.

ཟབྱེཐ་ནའི་རྣབྷ་ཐཔྱྫོཐ། གཞུང་ལཱིགཥ་གཐབྷཥ་

(མིང) (རྫོང) བྷའི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥ་

ནཡ་ལཡ་ཕའི་བྷཥ་ལུདྷ། ཚིག་སྫོཡ་ཚུར་ལཱི་

སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་རིདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་

བྷཁཥ་ནའི་ངག་ཕཅཥ་གསུབྷ།

ལྷང་མི་ལཱི་ཏི་རཱི་བྱིདྷ་དེཥ།

རིདྷ་ཆེདྷ་སྣ་ལྔ། /རིདྷ་ཆེདྷ་གདྷཟ་ལྔ/ (མིང) (རྫོང) ༡.

རིདྷ་ཆེདྷ་སྒང༌། /རིདྷ་ཆེ་ཟགང/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་

གསེཡ། ༢. ཐངུར། ༣. གཡུ། ༤. བྱུ་རཱི། ༥.

ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་ལཱི་རྫོག་གི་གཐྫོང་

མུ་ཏིག་ཕཅཥ་ལྔ། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ཟདྲ་ཟདི་

གཎཐ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) རིདྷ་ཆེདྷ་

རྒྱུ་རིདྷ་ཆེདྷ་སྣ་ལྔ་རཥ་གྲུཕ་གྲུཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྒང་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

རིདྷ་ཆེདྷ་སྣ་ཕདུདྷ། /རིདྷ་ཆེདྷ་གདྷཟ་སྡུདྷ/ (མིང) (རྫོང) ༡.

རིདྷ་ཆེདྷ་གཉིཥ་ན། /རིང་ཆེདྷ་སྙི་ན/ (མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ)

ཟཁོཡ་རྫོ། ༢. དྷྫོཡ་བུ། ༣. ཕཙུདྷ་བྷྫོ། ༤. བྫོདྷ་

ཐངུར།

ནྫོ། ༥. གླང་ནྫོ། ༦. རྟ་བྷཆོག ༧. ཐབྷག་

རིདྷ་ཆེདྷ་གཏེཡ་བྷཚྫོཐ། /རིདྷ་ཆེདྷ་ཏེཡ་རྫོཥ/ ༡. (མིང)

ཐནྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཕཅཥ་ཕདུདྷ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་

(ཆོཥ) རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རིགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་གཏེཡ་ཁ་

གིཥ་རྒྱརནྫོ་ལཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྣ་ཕདུདྷ་ཕུར་ནུག

ཐང་ཕང་བྷཚྫོཐ།

རིདྷ་ཆེདྷ་སྤུངཥ་རྫོང༌། /རིདྷ་པུང་བྷཚྫོང/ (མིང) (རྫོང)

/རིདྷ་ཆེདྷ་ཏེཡ་རྫོཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་བབྷ་ཟཇབྷ་

ཟབྲུག་ནུཕ་ཕྫོགཥ་སྤ་ཡྫོ་ལཱི་ལཱི་ཝཕཥ་དྲུང་ངག་

བྷགོདྷ་ཀོང་སྤྲུར་འྫོདྷ་ཎདྷ་རྒྱ་བྷཙྫོ་གིཥ་སྔ་ཟགྱུཡ་

ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོག་གིཥ་ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་གཅིག་

རྙིང་བྷའི་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་བ་བྷ་རཥ་བྷཆོག་

ན་སྤྱི་རྫོ་ ༡༦༤༤ ལཱི་ཕཞེངཥ་གདྷང་འྫོཐ་ནའི་

གྱུཡ་ཕདེ་ཆེདྷ་གླིང་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་

རྫོང་ཅིག (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་རྫོང་དྷང་ཐགེ་ཟདུདྷ་གྱི་སྡེ་

ཕརྒྱ་རྩའི་གཏེཡ་གཞུང་ཚུ་ཕྫོགཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐ་ནའི་ནྫོ་ཏི་དྲུག་ཅུ་རུ་གཉིཥ།

རིདྷ་ཆེདྷ་སྤུངཥ་ལཐ། /རིདྷ་པུང་ཤེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་

རིདྷ་ཆེདྷ་ཐང་ནྫོ། /རིདྷ་ཆེདྷ་ཐང་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ)

ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་གྱར་ཟྫོག་བྷཡ་སྤྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་
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ཚིག་ཟབྲུ་གཅིག་ཐང་གཉིཥ་ཀྱི་རྒྱཕ་རཥ་ལཐ་རྐྱཕ་

ཚུ་རིདྷ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

མིག་ཎྫོ་ཐང་ལྷ་ནའི་ཕཀོཐ་རིཥ་སྦེ་ཕཀར་ཞིདྷབྷ་

ཕའི་ཁཡ་ཏྫོཕ་རཱིང་རིདྷ་གོང་སྫོབྷ་གདྷཥ་ནའི་ཐངོཥ་

ཐགོན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཙག་གསུབྷ་མིའི་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏྫོཕ་ནཡ་ཐཀཟ་

རཥ་བྷཇུག་ཡིག་ལཐ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་ཟཐེདྷ་མི་ཅིག

རཥ། (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཕག་བྷཚྫོཐ་དྷང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ལུ་ལ་

(ཁ) རིདྷ་ཆེདྷ་སྤུངཥ་ལཐ་ར་ལཱི་ཅིག་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་

ཡ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཙག་གཉིཥ་སྦེ་གོང་ཟྫོག་ཕརྩེགཥ་ཏེ་བྲི་སྫོར་ཅིག་

/རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་གདྷཥ་ཀྱི་ཚིག་གྲོགཥ་

འང་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྣབྷ་ཏཡ་གྱི་ཡིག་ཆ་དྷང་

སྦེ་སཡ་ཕ་ཅིདྷ་མི་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་ཐཀཟ་ངར་ཕཥར་

རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ། /རིདྷ་ཆེདྷ་སྦྱུང་སྣེ/ ༡. (མིང)

རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་སྟྫོདྷ་

རིདྷ་ཆེདྷ་སྤུངཥ་ལཐ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་སྟྫོཕཥ་ཐང་ཐཕང་ཙཐ་ཚུ་གཝདྷ་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) རྒྱ་བྷཙྫོ།

ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) རྒྱརནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། ཕཙུདྷབྷྫོ་

/རིདྷ་ཆེདྷ་སྦྱུང་སྣེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥ་གཞི།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། (ཐཔེ) རྒྱརནྫོ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་

/རིདྷ་ཆེདྷ་སྦྱུང་སྣེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ།

བབྷཥ་སྐྱོང་གི་སྒོ་རཥ་སྐྱོང་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

/རིདྷ་ཆེདྷ་སྦྱུང་སྣེ/ ༤. (མིང) (རྫོང) རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཟབྱུང་ཥའི་

/རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ ༣. (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

གདྷཥ།

སྤྲུར་སྐུ་ཚུ་གི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ཕ་ཅིདྷ་རྒྱུཐ་ལཱི་

ནྫོ་ཆེའི་རིགཥ་ལུ་ལ་ཅིག་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ཞིདྷབྷ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་གཝདྷ་རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་དུ་

རིདྷ་ཆེདྷ་རིར་བུ། /རིདྷ་ཆེདྷ་རིར་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རིདྷ་

ཏྫོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་གྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་

རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་རིར་བུ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་རིདྷ་

ཟཔགཥ་ན་ཐང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་སྦེ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནི་

ཆེདྷ་རིར་བུའི་སདྷ་ཅིག་གདྷང་དེཥ།

ཅིག (ཁ) བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ།

རིདྷ་ཏང༌། /རིདྷ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་གོང་། (ཐཔེ)

སྤྲུར་སྐུ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་

ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཞྫོང་ཆ་ཚུ་རིདྷ་ཏང་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཆེ་གིཥ་མི་ཐབྷངཥ་ལཱི་ཕག་ཐཕང་གདྷང་དེཥ།

བྷཥ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྣ་ཕདུདྷ། /རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་སྣ་སྡུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ༡.

རིདྷ་ཏང་ཅདྷ། /རིདྷ་ཏང་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་གོང་

ནདྨ་རཱ་ག་ཐང༌། ༢. ༣. ཨིནྡྲ་ནིཟ་ར། ༤.

སྫོབྷ་གདྷཥ་ནའི་ཅ་ར། (ཐཔེ) གཟི་ཐང་བྱུ་རཱི་ཚུ་རིདྷ་

བཻཌཱུརྻ། ༥. བྷརྒཐ། ༦. རྫོ་རྗེ་པ་རབྷ། ༧. མུ་

ཏང་ཅདྷ་ཨིདྷ།

ཏིག་བྱུ་རཱི་ཕཅཥ་ཕདུདྷ། འང༌དྷ། ༡. བཻཌཱུརྻ་ཐང༌།

རིདྷ་ཕསྡུཡ། /རིདྷ་ཟདུཡ/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཙཐ་ཟགྲདྷ་

༢. གསེཡ། ༣. ཐངུར། ༤. རྫོ ་ཤེར། ༥. སྤུག

ཕསྡུཡ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཀེ་ཕ་ཐང་ར་ཕུག་

༦. མུ་ཏིག་ཐབྷཡ་ནྫོ། ༧. རྫོའི་སྙིང་ནྫོ་ཕཅཥ་
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རིབྷ་གྲོ། /རིབྷ་དྲྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕསྙེདྷ་

རིདྷ་སྤུངཥ། /རིདྷ་པུང/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་ཆེདྷ་སྤུངཥ་

ཕསྐུཡ། ཕཀུཡ་སྟི།

རྫོང་གི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་རིདྷ་སྤུངཥ་རྫོང་དྷང་

/རིབྷ་དྲྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷཐན་དྷཐ་རཥ་དྲག་ནི་ཐང་།

སྐུ་རྟེདྷ་གསུང་རྟེདྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཟླྫོག་ཏཕཥ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བ་ཕ་རབྷ་

ཆེདྷ་སྤུངཥ་རྫོང་ཐང་ཟདྲ།

ཐབྷ། བྷཁཟ་ཟགྲོ། ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་

རིདྷ་སྤུངཥ་རྫོང༌། /རིདྷ་པུང་བྷཚྫོང/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་

ཟགྲོ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བ་བྷ། ཡི་

རིདྷ་སྫོཐ། /རིདྷ་ཊོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙྫོང་

ཟདེཕཥ་ཐང་ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་སྒོ་རཥ་ཆོ་གུ་གཎང་ནི་

ཉོ་ཉོཛྷ་གི་རིདྷ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) རིདྷ་སྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་རྒྱར་ཁཕ་ཞི་ཕདེའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིབྷ་

(ཐཔེ) གཉེཡ་ཙང་ཉོ་ཉོཛྷ་གི་རིདྷ་སྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏི་

གྲོ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རཱི་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

རིབྷ་སྒྲིག་ན། /རིབྷ་ཟགྲིག་ན/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་སྒྲིག་

རིདྷ་བྱིདྷ། /རིདྷ་བྱིདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཙྫོང་

ཐང་ཟདྲ།

ཉོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་རིདྷ་སྫོཐནི། (ཁ) རིདྷ་བྱིདྷ་

རིབྷ་སྒྲིག /རིབྷ་ཟགྲིག/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་

ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) རིདྷ་བྱིདྷ་ནི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཙྫོང་

ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ག་ཡ་རིབྷ་སྒྲིག་གྱི་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཙྫོང་འང་བྱིདྷ་མི་ཕཏུཕ།

ཏྫོག་ལཱི་སྫོཐ་ནུག

རིདྷ་ཟཕཕ། /རིདྷ་སཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རིདྷ་གོང་གི་བྷང་

རིབྷ་ཕརྒྱུཐ། /རིབྷ་ཟགུཥ/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་གཅིག་

ཧིང།

རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་ན། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཟདི་དྷང་

རིདྷ་མེཐ། /རིདྷ་མེ/ (མིང) (རྫོང) རིདྷ་གོང་མེཐ་ནཡ་

བབྷ་ཚུ་རིབྷ་ཕརྒྱུཐ་སྦེ་ཡ་བྫོདྷ་ནུག

སྟྫོང་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཕཀཕ་

རིབྷ་གཉིཥ། /རིབྷ་སྙི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིབྷ་ན་གཉིཥ་

གོ་ར་ཚུ་ག་ཡ་རིདྷ་མེཐ་སྦེ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རིབྷ། /རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་གྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ)

རིབྷ་བྷཐུདྷ། /རིབྷ་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་བྷཐུདྷ་

རིབྷ་ཟདི་མིང་ཚིག་གཝདྷ་གྱི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ཏེ་

ན།

བྲིཥ་བྲིཥན།

རིབྷ་ན། /རིབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) གོང་ཟྫོག་ཐང་སྔ་ཕྱིའི་

རིབྷ་གྱིཥ་ན། /རིབྷ་གི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་

གོ་རིབྷ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་གོང་ཟྫོག་གི་རིབྷ་ན་

དུ་སྦེ་ཟཕཐ་མི།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག

རིབྷ་ཟགྱུཡ། /རིབྷ་སྒྱུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་

རིབྷ་ན་སྒྲིག /རིབྷ་ན་ཟགྲིག/ (བ) (ཐ) (རྫོང) གོ་རིབྷ་

དུ་ཟགྱུཡ་ནི་ཅིག

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རིབྷ་ན་སྒྲིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་
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ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞུགཥ་བྲར་གྱི་རིབྷ་ན་སྒྲོག་ཐྫོ།

ཅིག

ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རིབྷ་ན་སྒྲིག་ཐྫོ། (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་

ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་ཕང་

རིབྷ་ན་སྒྲིག /རིབྷ་ན་ཟགྲིག/ (བ) (ཐ) (རྫོང) གོ་རིབྷ་

རིབྷ་རྩེག /རིབྷ་ཙེག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཅིག་ལཱི་གཅིག་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞུགཥ་བྲར་གྱི་རིབྷ་ན་སྒྲོག་ཐྫོ།

རིབྷ་ཟདི་རིབྷ་རྩེག་ལྔ་དེ་ཅིག་ཟདུག

རིབྷ་ན་ཕསྒྲིག /རིབྷ་ན་ཟགྲིག/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རིབྷ་ན་

རིབྷ་ཕརྩེགཥ། /རིབྷ་ཙེག/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་རྩེག་གི་

སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིབྷ་ན་ཕསྒྲིག་ནི། (ཐཔེ) ཆོ་གན་

ཟབྲི་ཏངཥ་གཝདྷ་ཅིག

ཚུ་ལཱི་ཟགྱེཐན་ཆའི་རིབྷ་ན་ཕསྒྲིག་ནིའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ། /རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གོང་ཟྫོག་

སཕ་དེཥ།

ཐང་སྔ་ཕྱི་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི།

རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ། /རིབྷ་ན་ཟགྲིག/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

(ཐཔེ) གངཥ་གུ་ཁཛྷ་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་

རིབྷ་ན་སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིབྷ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཅི།

ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) དྷངཥ་ནའི་རཥ་རིབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིབྷ་ན་

རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ། /རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གོ་

ཕསྒྲིགཥ་ཙཡ་ཡི།

རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་

རིབྷ་ན་སྒྲིགཥ། /རིབྷ་ན་ཟགྲིག/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རིབྷ་

རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་སྦེ་གྱར་ཕཅཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

ན་སྒྲིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རིབྷ་ན་སྒྲིགཥ་ཤིག

རིབྷ་ཕཞིདྷ། /རིབྷ་ཕཞིདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་

རིབྷ་བྫོདྷ། /རིབྷ་བྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གི་ཤུར་

ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་བྲི་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་

བྷཡ་གཅིག་ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཁ)

རིབྷ་ཕཞིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ། བབྷ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

རིབྷ་ལཱིགཥ། /རིབྷ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་རྒྱརནྫོ་རིབྷ་བྫོདྷ་ཚུ་ག་ཡ་མི་སེཡ་ལཱི་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ག་ཏེ་ཡ་

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཅདྷ་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་རཱིང་ལབྷཥ་ཀྱི་རིབྷ་ལཱིགཥ་རུ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རིབྷ་ཟབྱུང༌། /རིབྷ་རྗུང/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གི་ཤུར་

རིབྷ་ཧང༌། /རིབྷ་ཧང/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་གྱི་ཧང་།

བྷཡ་གཅིག་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་གྲོཥ་ཙྫོཐ་ཚུ་ག་ཡ་རིབྷ་ཧང་

ཐགོདྷ་ན་ཟདི་དྷང་བབྷ་རིབྷ་ཟབྱུང་སྦེ་བྫོདྷ་ནུག

ཕཀོཐ་དེ་བྲིཥ་ནུག

རིབྷ་བྱུང། /རིབྷ་ཇུང/ (མིང) (རྫོང) རིབྷ་ཟབྱུང་སྦེ་བྱུང་

རིབྷཥ། /རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་རཥ་གཅིག་གུ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིངབྷ་ཟདི་དྷང་གི་ཆུ་ཟདི་རིབྷ་

ཟབུ་མིའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་རིབྷཥ་དྷཐ་

བྱུང་ཨིདྷ།

ཏྫོདྷ་ཏེ་མི་ག་ཡ་སདྷ་ཞ་དེཥ།

རིབྷ་བྲར། /རིབྷ་དྲེར/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་མེཐ་མི་

རིབྷཥ་དྷཐ། /རིབྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་
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གཅིག་ལཱི་ཟབུ་ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) གམང་སྦྲ་

ཅིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡཛྷ་ཐ་ཐབྱིཕཥ་ཐྫོཐ་ཀག་

ཉེདྷ་ཁ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

རིར་རི། སྤྫོ་ཎྫོ་རིར་རི། རྒྱགཥ་ཎྫོ་རིར་རི། སྫོ་

ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་རིབྷཥ་དྷཐ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་

ཀ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) གོང་ཎྫོ་

རིབྷཥ་ཙཐ། /རིབྷ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཙཐན་ཐང་ཟབྲེར་

རིར་རི། བྱུ་རིར་རི།

ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཧ་ལཱི་ཚུ་

(ཐཔེ) ཙར་ལཱི་ཟདི་

རིབྷཥ་ཙཐ་ཅིག་དྷཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

/རིར་རི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) མིང་ཚིག་ར་ལཱི་ཅིག་གི་ཚིག་

རིར། /རིར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་

གྲོགཥ་སྦེ་སཡཛྷ་ཐ་རྔབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་

གྱིཥ་རྫོཕ་རིར་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རཕ་རིར་

ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) སའུ་རིར་རི། ངོ་ཙ་རིར་རི།

ནི/ཐྫོ/ཡི/སྐུར། (ཐཔེ) བག་གུ་རཥ་བྷཡ་རྫོ་ཅིག་རཕ་

རིརབུ། /རིན/ (མིང) (རྫོང) རིར་བུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རིར་འཡ་ཥྫོ་ནུག

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ང་ལཱི་རིརབུ་ཅིག་གདྷང་

རིར། /རིར/ (མིང) (རྫོང) རིར་བུ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཚིག་

ཡི།

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཚེ་རིར། སདྷ་རིར།

རིཥ། /རི/ ༡. (མིང) (རྫོང) མིང་ཚིག་ར་ལཱི་ཅིག་གི་

རིར་སྒྲུཕ། /རིར་ཟདྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) རིརན་ཕཞྫོ་ནི་ལཱི་

ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡཛྷ་ཐ་རི་བྷྫོ་ལཱི་གོ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཚེ་རིར་ཕསྒྲིར་

ནཡ་རིཥ། ཐཔེ་རིཥ། རག་རིཥ། མེ་རིཥ། ཆུ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རིར་སྒྲུཕ་གདྷང་དེཥ།

རིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རིར་ནྫོ། /རིར༌ནྫོ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཟླ་ཁ་ཙང་འྫོཐ་མི་

/རི/ ༢. (མིང) (རྫོང) མིང་ཚིག་ར་ལཱི་ཅིག་གི་ཚིག་

ཅིག

གྲོགཥ་སྦེ་སཡཛྷ་ཐ་ཕྫོགཥ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ལཱི་གོ་ཕའི་

/རིར༌ནྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ག་ཡ།

ཐྫོདྷ། (ཁ) རིཥ་བྷཐུདྷ་ན། རིཥ་སུ་བྷ་ཆཐ་ན་ཟེཡ་

/རིར༌ནྫོ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཧྲིར་ནྫོ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

/རིར༌ནྫོ/ ༤. (མིང) (ཆོཥ) ཟླུབྷ་ནྫོ།

རིཥ་མེཐ། /རི་མེ/ (མིང) (རྫོང) ཆགཥ་སང་ཕྫོགཥ་

རིར་བུ། /རིར་བུ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་ཐང་ཐབྷ་རཥ་ར་

རིཥ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཆོཥ་ལཱིགཥ་རིཥ་མེཐ། མི་

ཥྫོགཥ་ན་པདྷ་ནུཥ་ཅདྷ་གྱི་རཥ་སྫོཡ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་

སྡེ་རིཥ་མེཐ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཆོཥ་

ཕསྒོངཥ་ཏེ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་ཕསྒྲིར་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལཱིགཥ་རིཥ་མེཐ་ཨིདྷ།

(ཁ) ཚེའི་རིར་བུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རྩ་ཕའི་བ་བྷ་

རཱིཥ། /རཱིཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རིགཥ་རྒྱུཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་

གིཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་རིར་བུ་ལུ་ལ་ཡ་གདྷང་དེཥ།

པ་བྷའི་རཱིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ།

རིར་རི། /རིར་རི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མིང་ཚིག་ར་ལཱི་

/རཱིཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ།
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/རཱིཥ/ ༣. (མིང) (རྫོང) མིང་ཚིག་ར་ལཱི་ཅིག་གི་ཚིག་

ཁོ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

གྲོགཥ་སྦེ་སཡཛྷ་ཐ་སྙིང་སྟྫོཕཥ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག

རཱི་རྟ། /རཱི་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) སྔོ་སདྷ་ཁ་རྫོ་ཡིཐ་ཟེཡ་མི་

(ཁ) སྙིང་རཱིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཅིག (ཁ) མིང་གི་རྣབྷ་གྲངཥ་ལཱི་ཁྱཕ་བྱེཐ་ཐང༌།

རཱི་ཁག /རཱི་ཁ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཙྫོགཥ་ན་ཐང་སྡེ་ཙདྷ།

ཐབྱུག་ནཥ་བྷཙདྷ། སྨིདྷ་ལྡདྷ། ཟྫོཐ་ཟཕཡ་བྷ་ཟེཡ་

(ཁ) མི་རཱི་ཁག དྷྫོཡ་རཱི་ཁག བ་རཱི་ཁག་ར་ཥྫོགཥ་

སཕ་སྫོར་ཟདུག

ན། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་རཱི་ཁག་ཅིག་སྤང་དྷང་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་

རཱི་ཐཡ། /རཱི་ཐཡ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ནུག

ཀྱི་ཐཡ་རྩེ་གསུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་

/རཱི་ཁ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙྫོ་ཁག

རཱི་ཐཡ་ཟཕཡ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

རཱི་ཀུ་སྦྱིཥ། /རཱི་ཁག/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་

རཱི་ཐནྫོདྷ། /རཱི་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷག་མི་རཱི་ཁག་

བྲང་ཆ་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) རཱི་ཀུ་སྦྱིཥ་

ཅིག་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ།

རཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཕུག་ལུ་ལ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

རཱི་ཙདྷ། /རཱི་ཚེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རཱི་ཁག་ཐང་ཟདྲ།

རཱི་སྒྲིག /རཱི་ཌི/ (མིང) (རྫོང) མི་ལུ་ལ་གྱར་ཕསྒྲིགཥ་

རཱིག་རཱིག /རཱིག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་

ཏེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་རཱི་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེ་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

སྫོཐ་ནུག

རཱིག་རཱི། /རཱིག་རཱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མིང་ཚིག་ར་ལཱི་ཅིག་

རཱི་སྒྲིག་སྟི་སྫོ། /རཱི་ཌི་ཏི་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་མི་ཚུ་

གི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡཛྷ་ཐ་ལུ་ལ་ཅིག་གཅིག་ཁཡ་

རཱི་སྒྲིག་ཟཕཐཛྷ་ཐ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྕང་གླིང་

སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གདྷག་རཱིག་རཱི། སེཡ་

བྷའི་ཏང་དྷང་ཐབྷག་མི་ཚུ་རཱི་སྒྲིག་སྟི་སྫོ་ཞུ་དེཥ།

རཱིག་རཱི། སྫོ་རཱིག་རཱི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧའི་

རཱི་ཎྫོ། /རཱི་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུའི་

གིཥ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཟདི་ཕ་རཱིག་རཱི་སྦེ་གཏུཕཥ་ཏེ་ཕཝག་

གཟུགཥ་ཁཡ་ལའི་དྷང་དྷ་རཥ་འྫོཐ་ནའི་གཟུངཥ་

ནུག

ཤིང་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཁཡ་རཱི་ཎྫོ་

རཱིང༌། /རཱིང/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕཏུཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

མེཐ་ན་ཅིདྷ་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་

/རཱིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱདྷ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་

འྫོཐ།

རྣབྷ་ལུགཥ་རཱིང་ཕཥབྷ་ན་ཞྫོག་དྲགཥ་ཟདུག

སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་བྷཥ་མེཐ་ཕྱི་ཁ་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་

རཱི་ཎྫོ་ཁོག་ཁོ། /རཱི་ཎྫོ་ཁོག་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་

རཱིང་ཕ། /རཱིང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རཱིང་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

རཥ་རཱི་ཎྫོ་འང་མིག་ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

རཱིང་ཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གླང་ཟདི་རྩྭ་བྷ་ཞ་ཕཡ་སྫོཐ་དེ་རཱི་ཎྫོ་ཁོག་

རཱིང་ཕའི་ཕཞཟ་ཕ་ལྔ། /རཱིང་ཛྷའི་ཕཞཟ་ཕ་ལྔ/ (མིང) (རྫོང)
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ཡཕ་ཏུ་བྱུང་ཕ་ཚུ་གིཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཕཏུཕ་ནའི་ཞཥ་

དེཥ།

ཟཁུཡ་ཕ་ཕཅཥ་ལྔ།

ཕའི་ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱི་རཱིཥ་ཁུ་ཟཐུང་དེཥ།

ཟབྲཥ་ཆདྷ་ཐང༌། ཞདྷ། ཐག་ནའི་ལ། ཕྱེ།

རཱིཥ་ཁུ། /རཱིཥ༌ཁུ/ (མིང) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ་ཕསྐོར་ཕསྐོར་

རཱིང་མི་རཱིང༌། /རཱིང་མི་རཱིང/ (མིང) (རྫོང) རཱིང་ག་མི་རཱིང་

རཱིཥ་ཁོག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/རཱིཥ་ཁོག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྦེ་འྫོཐ་

རཱིཐ། /རཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་རཱིཥ་ཁོག་སྫོབྷ་

ཆཐ་ཥྫོ་ནུག

རཱིཥ་རྒྱདྷ། /རཱིཥ་ཟགེདྷ/ (མིང) (རྫོང) རཱི་ཎྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཆཐ་དེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་བྷཐཟ་སྟེ་རཱིཐ་སྫོབྷ་སྦེ་

ཟདུག

རཱིཕ། /རཱིཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་

ཕཞྫོ་ཕའི་རྒྱདྷ་ཆ། (ཐཔེ) བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་སྐུ་

ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) རཱིཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཆ་

གཟུགཥ་ལཱི་རཱིཥ་རྒྱདྷ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཞེཥ་ནུག

ཡྫོགཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཥཡ་བྷཏྫོང་བྷ་ཅིདྷ་རཱིཕ་ཐགོན་

རཱིཥ་རྒྱུཐ། /རཱིཥ་ཟགུཥ/ (མིང) (རྫོང) པའི་རིགཥ་རཱིཥ་

ཨིདྷ།

ཀྱི་ཕརྒྱུཐ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གི་རཱིཥ་རྒྱུཐ་ཟདི་རྒྱ་རིགཥ་

/རཱིཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཨིདྷ།

ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) དྷྫོཡ་གཅིག་ཁཡ་རཱིཕ་ནི། རྫོ་གཅིག་

རཱིཥ་ཏང༌། /རཱིཥ་ཏང/ (མིང) (ཆོཥ) རཱིཥ་ཁུ་ཐང་ཟདྲ།

ཁཡ་རཱིཕ་ནི། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཏཕ་ཤིང་ཁ་

རཱིཥ་སར། /རཱིཥ་ཟབེར/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་དྷང་གི་

གཎྫོཡ་ཏེ་ཕཝག་མི་ཚུ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་རཱིཕ་ནི་

སརན་ནགཥ་ཀོ་ས་ཀྲག་ཀྲ་ཐབྱིཕཥ་ཉིདྷ་ཟདུགཥ་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕཟུབྷ་ཅིག་སྒར་ནཡ་ཟཕག་སྟེ་ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཐང་

རཱིར། /རཱིར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལ་ཐང་ཐཡ་ཚིར་

ཟཕཐན་ཐ་རྐང་རག་ཐང་བྷགུ་ཎྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ལ་རཱིར་ནི།

གཟུགཥ་ག་ཡ་ནགཥ་ཀོ་ཟདི་དྷང་ས་སྟེ་སྫོཐ་ཚུགཥ་

ཐཡ་ཚིར་རཱིར་ནི། ཤིང་ཟབྲཥ་རཱིར་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

མི་ཅིག (ཐཔེ) རཱིཥ་སར་ཚུ་ག་ཡ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཕྱི་ཁཡ་

(ཐཔེ) ཟཁྱེག་སྒྲོབྷ་དྷང་ཐཡ་ཚིར་རཱིར་ཥྫོ་ནུག

ཏྫོདྷ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

རཱིར་དྲི། /རཱིར/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཐང་ཐཡ་ཚིར་ར་

རཱིཥ་ཐབྷཟ། /རཱིཥ་རྨ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རིགཥ་རཱིཥ་ཝདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་རཱིར་རཱིརཛྷ་གི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) ལ་ཟདི་རཱིར་དྲི་

དྲགཥ།

བྷདྷབྷཥ་ཆེ་ནུག

རཱིཥ་ཚིགཥ། /རཱིཥ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

རཱིར་ཕ། /རཱིར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རཱིར་ཐང་ཟདྲ།

ཅདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་རཱི་ཎྫོའི་ཕཡ་དྷའི་

(ཐཔེ) ཐཡ་ཚིར་རཱིར་ཕ་གིཥ་བྷ་ཙཐ་དྲིབྷ་འང་བྷདྷབྷ་

བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཚིགཥ་ཎྫོ། (ཐཔེ) རབྷ་ཏག་
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རིངབྷྫོ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རྐངབྷ་གི་རཱིཥ་ཚིགཥ་ཚུ་དྷ་ནི་

ན་རུ་ཕརྒྱཐ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རཱིཥ་ཕཞང༌། /རཱིཥ་ཕཞང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རཱིཥ་རྒྱུཐ་

གསུབྷ་ཐང་ལྔ། (ཐཔེ) སྒྲོབྷ་དྷང་པྫོཡན་རུ་ལྔ་ཕཙུགཥ་

འྫོཐ།

རུ་ལྔ། /རུ་བྷངཟ་/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

ཕཞང་ནྫོ།

ཏེ་ཕཝག་ནུག

རུ། /རུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་

རུ་ཅིག་སྐཕཥ། /རུ་ཅི་ཀཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲར་ཟཕྲར་

སྟྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་རུ། རྫོ་རུ། མི་རུ་ཟེཡ་ཐྫོ་

སྐཕཥ། (ཐཔེ) རུ་ཅིག་སྐཕཥ་ལྫོ་བྷ་ཞ་ཕཡ་ཇ་ཟཐུང་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ར་རུའི་རྒྱཕ་ཁཡ་གཡུཥ་རུ་ཆགཥ་ཏེ་

སྟེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟདུག

རུ་གཅིག /རུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་གསུབྷ་

/རུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་དྲུག་ཅུ་རཥ་ཕདུདྷ་ཅུ་

ཐང་གཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གཉེཡ་ཁུག་དྷང་ཏི་

ཚུདྷ་རྩིཥ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་དྲུག་ཅུའི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་སྟྫོདྷ་

རཱི་རུ་གཅིག་ཟཕག་ནི་ཟདུག

ཚུགཥ་མི་ཅིག (ཁ) རུ་གཅིག རུ་གཉིཥ། རུ་

རུ་ཆི། /རུ་ཆི/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་རུ་ཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

གསུབྷ། རུ་ཕཞི། རུ་ལྔ། རུ་དྲུག རུ་ཕདུདྷ། རུ་

ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རཥ་འྫོདྷ་ཎདྷ་སྫོབྷ་སྦེ་

ཕརྒྱཐ། རུ་ཐགུ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཐངུར་ཁང་དྷང་ཏི་རཱི་

ལྷཕ་ཚུགཥ་ནའི་རུ་ཆི་ཕསྐྱེཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟབུབྷ་དྲུག་ཅུ་རུ་ལྔ་འྫོཐ།

རུ་གཉིཥ། /རུ་སྙི/ (གྱངཥ) (རྫོང) རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་

/རུ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རུ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) བང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་རུ་གཉིཥན་གི་ཝྫོཡ་རཥ་

ཆུཕ་ཆེདྷ་ནྫོའི་རབྷ་ར་རུ། །བབྷཥ་ཐང་སྙིང་རྗེའི་

ག་ཡ་ལཱི་ཁ་ཕཎངབྷ་བྷཥ།

སྫོཐ་ནཡ་ཕརྩྫོདྷ།།

རུ་གཉིཥ་ཅིག /རུ་སྙི་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུ་རུ་གཉིཥ་

རུ་ཁ། /རུ་ཁ/ (མིང) (ལུགཥ) རི་བྷྫོ།

གཉིཥ་ཟདེ་རུ། (ཐཔེ) ཏཕ་ཤིང་རྩཛྷ་རུ་གཉིཥ་ཅིག་

རུ་ཐགོན། /རུ་སྒོན/ (མིང) (རྫོང) རུ་ལྫོཥ་ཞུ་ཐགོན།

བྷ་ཕརཕཥ་ནཡ་ཕཝག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ལཱ་དེའི་སྐོཡ་རཥ་ཁོང་ལཱི་རུ་ཐགོན་མེཐ་ནི་ཟདི་

རུ་གཉིཥ་རུ། /རུ་སྙི་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུ་གཉིཥ་ཅིག་

གིཥ་ཁོང་ལཱི་རྫོ་རྒྱུཥ་འང་བྷ་སཕ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁའི་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་རུ་གཉིཥ་རུ་

རུ་ཐགུ། /རུ་སྒུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་གསུབྷ་

ཁབྷཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཟདུག

ཐང་ཐགུ། (ཁ) དྲུག་ཅུ་རུ་ཐགུ། (ཐཔེ) སྒང་ཎྫོ་གུ་ཐཡ་

རུ་ལྫོཥ། /རུ་ཎྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རུ་ཥ། བྫོ་གཎཐ། (ཐཔེ)

ཤིང་གྱངཥ་ཁ་དྲུག་ཅུ་རུ་ཐགུ་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

རྩ་ཕའི་བབྷ་ཟདི་ཡང་གི་རུ་ལྫོཥ་ཞུ་ཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

རུ་ཕརྒྱཐ། /རུ་ཟགྱེཐ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

རུ་སྟེཡ། /རུ་ཏེཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྱིདྷ་ཟྫོང་ཟེཡ་

གསུབྷ་ཐང་ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་ཟདི་དྷང་གུང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་རུ་སྟེཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་

1302

1303
ཝང་གིཥ་ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་ལྷང་རཱིང་རུ་སྟེཡ།

རུ་ཕདུདྷ། /རུ་སྡུཥདྷ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

སྦེ་ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་གིཥ་རུ་ཕ་སྫོབྷ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཆང་ཕམྫོ་ཐ་ནུག

རུ་སྟྫོང༌། /རུ་ཎྫོང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུ་ཕ་སྐྱེཐ་ཐྫོཛྷ་ཕཟུབྷ་

གསུབྷ་ཐང་ཕདུདྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་དྷག་བྲེ་རུ་ཕདུདྷ་

སྦེ་ཕསྐྱེཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་རུ་སྟྫོང་འཡ་སི།

རུ་ཟདུདྷ། /རུ་སྡུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་རུ་ཕ་ཐང་

རུ་ཏག /རུ་ཏག/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་རུ་ཏག བྫོ་

བྫོའི་ཟདུདྷ་ན། འང་དྷ་ བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཐང་ཐམིགཥ་

ཏག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བུབྷྫོ་ཟདི་ལཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་ཐགཟ་

ཡུར། (ཐཔེ) ཁོང་གི་རུ་ཟདུདྷ་ཟདི་དྲག་ཡ་དྲག་ནཥ།

རཱིང་བྷྫོ་གིཥ་འ་ཅིག་ཟཕཐ་བྷ་ཕཏུཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཁོ་

རུ་ཟཐྫོཐ། /རུ་སྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་རུ་ཕ་ཐང་

འང་རུ་ཏག་རྫོགཥ་ཥྫོ་ནུག

བྫོའི་ཟཐྫོཐ་ན། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་གཞུང་རཥ་རུ་

རུ་ཏག་ཆོཐ། /རུ་ཏག་ཆོཐ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཟཐྫོཐ་སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཕསྐྱེཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

རུ་ཕ་རྫོགཥ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ཁོང་གི་ཟཕཐ་

རུ་ལྡེ། /རུ་ཟདེ/ (མིང) (རྫོང) རུ་ཛི་ཐང་ཟདྲ།

གཝག་ལཱི་ཕལ་སྟེ་རུ་ཏག་ཆོཐ་ཥྫོ་ཡི་ས་རུ།

རུ་ཛི། /རུ་ཛི/ (མིང) (རྫོང) རུཐ་ཐང་ཀཡ་ར་ཥྫོགཥ་

རུ་ཏག་རྫོགཥ། /རུ་ཏག་ཟཚྫོག/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ནའི་ཟབྱུ་ཉི་བྷཡ་ཕརར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་གྱིཥ་

རུ་ཕ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རུ་ཏག་རྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/སི།

ཟཏགཥ་ཟཏགཥ་ནའི་སྫོཐ་རྒྱ་སྫོབྷ་ཅིག (ཁ) རུ་ཛི་

(ཐཔེ) ང་གིཥ་བྷྫོ་ར་ཕལ་སྟེ་རུ་ཏག་རྫོགཥ་ནི་ཟཕཐ་

ལཱི་ཕཡ་རི། སྟྫོང་རི། རི་ཅུང་ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཏངབྷ་

ཐྫོ།

ཕརར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རུ་ཛི་ཐགོ།

རུ་ཐྫོགཥ། /རུ་ཐྫོག/ (མིང) (ཆོཥ) རུ་ཕ་ཐང་ཐྫོགཥ་ན་

རུ་ཕ། /རུ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཟཐྫོཐ་ན་ཐང་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟཏྫོཕ་

ཟལར་ཏེ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་ཅིག (ཁ) པ་བྷའི་རུ་

ཚུགཥ་ནའི་རུ་ཕ་ཐང་མི་ཟཏྫོཕ་ཟྫོང་བྷདྷྫོ་ཕའི་ཐྫོགཥ་

ཕ། སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་རུ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) མི་ཚེ་

ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟྫོང་ནི་ཅིག་ལཱི་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ཐུང་ཀུ་ཅིག་དྷང་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་འང་ཐག་ཅིག་ཟཕཐ་

རུ་ཐྫོདྷ། /རུ་ཐྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང་དེ་ལཱི་

ནིའི་རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ཐྫོ།

ཐམིགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཐག (ཁ) པ་བྷའི་རུ་ཐྫོདྷ། ཡང་

རུ་ཕ་སྟྫོང་རྫོག /རུ་ཕ་ཎྫོང་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་

གི་རུ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་གིཥ་པ་བྷའི་རུ་ཐྫོདྷ་

མི་ཟདི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཕསྒྲུཕ་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ངེ་གི་རུ་ཕ་སྟྫོང་རྫོག་ཕཞྫོ་བྷ་ཐ།

རུ་དྲུག /རུ་བྲུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་གསུབྷ་

རུ་ཕ་སྐྱེཐ། /རུ་ཛྷ་ཀེ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་

ཐང་དྲུག (ཐཔེ) ང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་དྷྫོཡ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་

ཟཐྫོཐ་ན་ཐང་ཟལར་ཏེ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི། (ཁ) རུ་

སྫོབྷ་ཐ་རུ་དྲུག་དེ་ཅིག་ཟདུག

ཕ་སྐྱེཐ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་གིཥ་ལཱ་གའྫོག་

1303

1304
ཟདི་ལཱི་རུ་ཕ་སྐྱེཐ་ཐྫོ།

ཚེ་ཟདི་ཕྱི་གཉིཥ་ཀྱི་སྐྱཕཥ་ཐང་རུ་ཥ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི/ཅི། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་

རུ་གསུབྷ། /རུ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ། /རུ་ཛྷ་ཀེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) རུ་ཕ་སྐྱེཐ་

གསུབྷ་ཨིདྷ།

ཕརྟགཥ་ཤིང་བྷ་ཐཔྱཐ་ནཡ་ཕྲང་རུ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་

གསུབྷ་ཐང་གསུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཧའི་གི་ཏི་རཱི་དྲུག་

ཕཝག་ཐགོ་ནཥ།

ཅུ་རུ་གསུབྷ་བྱིདྷ་འྫོཐ།

རུ་སྫོདྷ། /རུ་ཐབྷྫོཥདྷ/ (མི) (རྫོང) རུ་ཕ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་

རུག /རུག/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་སེཡ་

གཅིག་ལཱི་ཟཐྫོགཥ་ནི། (ཁ) རགན་གཟུགཥ་ཁཡ་

གྱི་རུ་སྫོདྷ་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་ཕཅུག་ཟེཡ་

རུག་ནི། གོ་ར་གཟུགཥ་ཁཡ་རུག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཨིདྷ་ནཥ།

(ཐཔེ) གོ་ར་ཟཇབྷ་ཕཅུག་ཕཅུག་ཚུ་གཟུགཥ་ཁཡ་

རུ་ཚེ་སྐཕཥ། /རུ་ཚེ་ཀཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རུ་ཅིག་སྐཕཥ་

རུག་ནའི་ཕསྒང་རཥ་སྫོང་ཆི་ཆི་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རུ་ཚེ་སྐཕཥ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ཟཕཐ་ནཡ་

/རུག/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པྫོག་ནི། (ཁ) བྷཐཟ་

ལྫོག

ཟཕཟ་གུ་རུག་ནི། སྫོ་རུག་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རུ་ཕཞི། /རུ་ཕཞི/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཁར་

རུག་ཆེ་ནུག

རུ་ཞིག /རུ་ཞིག/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) གདྷཥ་སྐཕཥ་ཅིག

ཁོ་རྫོ་གཡུགཥ་རྐྱཕ་ཐ་ཁྱིབྷ་ཙང་གི་སྒོ་སྒྲིག་ཁཡ་

གསུབྷ་ཐང་ཕཞི། (ཐཔེ) ནཐ་ཀཡ་བྲེ་ རུ་ཕཞི་ཕཙིཡ་

རུག་གཎྫོགཥ། /རུག་ཎྫོག/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟབྲེར་ཕ།

ཟཕྲུར་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་བྷཡ་ཁུ་ཕཙིཡ་ཡི།

(ཐཔེ) དེ་ཕཟུབྷ་གྱི་ལཱ་དྷང་ང་རུག་གཎྫོགཥ་མེཐ།

རུ་རུ། /རུ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་སྦེ་ཟེཡ་

རུག་དུག /རུག་དུ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་རུགན་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཤིང་རུ་རུ། མི་རུ་རུ། རྫོ་རུ་རུ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཐ་དུག་ལཱི་ཟགྱུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རུག་དུག་པྫོག་ན་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཞབྷ་བྷགུ་རཥ་པཡ་མི་རུ་རུ་སྦེ་ཟྫོང་

ཅིདྷ་དྷ་ཙ་ཏྫོཕ་ཨིདྷ།

དེཥ།

རུག་ན། /རུག་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་

རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ། /རུ་རུ་སྙི་སྙི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕུཐ་

གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་རཥ་གཅིག

རྫོག་གཅིག་ཐང་གཉིཥ་རུ། (ཁ) ཐཡ་ཤིང་རུ་རུ་

/རུག་ན/ ༢. (བ) (ཆོཥ) རུག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧུབྷ་

གཉིཥ་གཉིཥ། བྱི་ཅུང་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ། (ཐཔེ)

རག་ནཡ་རུག་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ་རྐང་བྷཡ་འང་རུག་ཆེ་

ཕཎགཥ་ཕཝག་ནི་ཟདུག

རུག་བ། /རུག་ཇ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིཥ་ལཱི་རུག་ནའི་

ཁྱིབྷ་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་ཡྫོ་ཁྱི་རུ་

ནུག

རུ་ཥ། /རུ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) རུ་ཕ་སྐྱེཐ་ཥའི་ཡུར། (ཐཔེ)

སྐཕཥ་ལཱི་ཙྫོཡ་ཕའི་ཙ་གྲང་ཐང་། ཟཇབྷ་རྩུཕ་ར་

1304

1305
ཥྫོགཥ་ནའི་ཙྫོཡ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་རུག་བ་ཟཇབྷ་

ནི།

རུགན། /རུན/ (མིང) (རྫོང) རུག་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་མིང་

རུབྷཥ་ན། /རུབྷ་ན/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) རུབྷ་ན་

རུང༌། /རུང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) པྫོ་ཐང་བྷྫོའི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་

རུའུ་མིག /རུའུ་མིག/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐིག་ཁྲབྷ། (ཐཔེ)

དྲགཥ་ཟདུག

/རུབྷ་ན/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི།

བྷཏཟ་འཡ་ཟདྲེདྷ་ཏེ་བྲི་སྫོར་ཅིག

ཐང་ཟདྲ།

སཡ་ཕ་ཅིདྷ་གཉེདྷ་གྲོགཥ་མེཐ་ནའི་པྫོ་རྐྱང་ཐང་བྷྫོ་

རྩིཥ་ཀྱི་རུའུ་མིག་ཐང་ཟལར་ཏེ་གཞཟ་སྐཡ་ཕལ་

རྐྱང་ཨིདྷབྷ་སྟྫོདྷ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག

དེཥ།

རུངཥ། /རུང/ ༡. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བྷཉེདྷ་ཀུ་མེཐན།

/རུའུ་མིག/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གྱངཥ་ཁ།

/རུང/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གྱོང་ནྫོ།

རུཥ་ཟགཟ། /རུ་སྒ/ (ཐབྱེ) (ཆོཥ) ཟཕྲར་ཟཕྲར།

རུཐ། /རུའེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་བྱཱ་ཙྫོ་ཙྫོ་ནའི་བྷགུ་

རུ་ཅིག /རུ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྐཕཥ་སྐཕཥ། ཟཕྲར་

ཎྫོ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཧ་རིང་ཁ་ལཱི་རུཐ་ལུགཥ་ཡ་

ཟཕྲར། (ཐཔེ) རུ་ཅིག་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཟཏྫོཕ་

ལུགཥ་ནཥ།

ཚུགཥ་ནཡ་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

/རུའེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྱཱ་ཟཕུཡ་ཟཕུཡཛྷ། (ཐཔེ) ལཱིཐ་

རུ་ཅིག་སྐཕཥ། /རུ་ཅི་ཀཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕྲར་ཟཕྲར་

ནའི་དྷང་རུཐ་ཟདེགཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

སྐཕཥ་ཅིག (ཐཔེ) རུ་ཅིག་སྐཕཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བྷ་

རུ་ཅུང༌། /རུ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) རུ་ཛི་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ) ཧང་

ཕཐཟ་ཕཡ་རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གཟུགཥ་ཕདེ་ཕཥ།

རྒཥ་ཀྱི་གེ་ཞ་ཆང་ཕམྫོ་སྟེ་རུ་ཅུང་དྷང་ཕརར་ཏེ་

རུཥ་གཞཟ། /རུ་གཞཟ/ (མིང) (རྫོང) གཞཟ། (ཁ) རུཥ་

ཕཝག་ནུག

གཞཟ་མིག་ཐབྷཡ་ཐང་ཟླ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རུཐ་ཕསྡུ། /རུ་ཟདུ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྱཱ་ཙྫོ་སྟེ་ཧ་

རུཥ་གཞཟ་ན་ཥངཥ་ལཱི་གཡུཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི་ཟཕཐ་

རིང་ཁ་རཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སྫོཐ་དྷང་བླུགཥ་

ཐྫོ།

ནི། (ཁ) རུཐ་ཕསྡུ་ནི/ཡི། (ཐཔེ) ཧ་རིང་ཁ་རཥ་རུཐ་

ཡྫོ། /ཡྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཤི་ཤིཛྷ་

ཕསྡུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རཥ་མི་ཟཙྫོར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་

གི་ཕུང་ནྫོ། (ཁ) རྟ་ཡྫོ། མི་ཡྫོ། ཁྱི་ཡྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ནཥ།

(ཐཔེ) ཡྫོ་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཀོ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་དྲིབྷ་

རུབྷ། /རུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟཕཐ་

ཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

/ཡྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྲྫོཛྷ།

རུབྷཥ། /རུབྷ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) རུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཡྫོ་ཁང༌། /ཡྫོ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ།

རུབྷ་ན། /རུབྷ་ན/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) རིག་ན་ཕསྒྲིབྷ་

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁང་དྷང་ ཡྫོ་གཅིག་འང་མིདྷ་ཟདུག
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ཡྫོ་ཁབྷཥ། /ཡྫོ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) མི་གདྷབྷ་མེཐ་

ཧ་ལཱི་རྨཥ་སྐྱེཥ་ཟདི་དུཡ་ཁྲོཐ་ཟཕག་ནི་ཟདི་གིཥ་ཡྫོ་

གྱིཥ་སཕ་ནི་ཅིག (ཁ) ཁོ་གི་ཡྫོ་ཁབྷཥ། བྷྫོ་གི་ཡྫོ་

ཡྫོ་སྒྲོབྷ། /ཡྫོ་ཌོ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་ནི་

ཥ་མེཐ་ཁབྷཥ་ཕམྫོང་སྫོཐ་མིའི་ཁབྷཥ་ལཱི་གཝདྷ་

གྲིཕ་པྫོག་ཆེ་ནུག

ཁབྷཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་ཡྫོ་ཁབྷཥ་

གི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་སྒྲོབྷ་ཟདི་ཅདྷ་ཐདྷ་ཤིང་གིཥ་

ཟདི་གིཥ་དེ་ཅིག་འང་མི་ཟཏྫོཕ་ནི་བྷཥ།

ཕསྒྲིགཥ་ནུག

ཡྫོ་ཁབྷཥ་ཕམྫོང་། /ཡྫོ་ཁབྷ་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཡྫོ་སྒབྷ། /ཡྫོ་ཟགབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོ་སྒྲོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) (རྩུཕ) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁབྷཥ་ས་ཀྲག་སྦེ་

ཡྫོ་ཕརྒྱ། /ཡྫོ་རྗ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཐང་ཕཅུཐ་

ཕམྫོང་ནི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཡྫོ་ཁབྷཥ་ཕམྫོང་ནི་ཟདི་དེ་

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཐཔེ) ཡྫོ་

ཅིག་སྦེ་ཕཝག་ཐ།

ཕརྒྱ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཝར་ཞཥ་ཚུ་བ་བྷ་ལཱི་ཕུར་དེཥ།

ཡྫོ་ཁྱི། /ཡྫོ་ཁི/ཡྫོ་ཆི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་ཁཡ་སྫོཐ་

/ཡྫོ་རྗ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྲྫོཛྷ་ཕརྒྱ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕྱི་རཥ་མི་ངོ་ཤེཥན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཡྫོ་བྷངཡ། /ཡྫོ་སྔཡ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་ཎྫོང་ཎྫོ་

དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གཅདྷ་གཞདྷ་

བླུགཥ་ཏེ་སྒྱེཥ་ཕཝག་ནུག

གཝདྷ་ཚུ་ཟྫོངབྷ་ཐ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒོ་

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཡྫོ་བྷངཡ་ཕའི་སྦྲང་རྩི་ཟཚཡཛྷ་དྷང་

གྱི་རིགཥ་ཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཐྫོབྷ་ཅུང་གིཥ་ཀ་

ཡྫོ་ཐགྲ། /ཡྫོ་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) ཧ་ལཱི། (ཐཔེ) ཐ་རཱིང་

ལ་གུ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཧབྷ་སྲུ་ཟདི་གིཥ་ཡྫོ་ཐགྲ་ཅིག་སྐྱེ་ནི་ཟཕཐ་ཆེ་ནུག

ཡྫོ་ཁྱིབྷ། /ཡྫོ་ཆིབྷ/ཡྫོ་ཁིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་ཁང་ཐང་ཟདྲ།

ཡྫོ་ཕཅུཐ། /ཡྫོ་ཅུཐ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོའི་བྲྫོཛྷ་ཐང་

(ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱིབྷ་གྱི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་རྩྭ་སྐྱེཥ་ཆེ་ནུག

ཕཅུཐ། (ཁ) ཞཥ་ཀྱི་ཡྫོ་ཕཅུཐ། ཡྫོ་ཕཅུཐ་ལྡདྷ་ནའི་

ཡྫོ་ཁོག /ཡྫོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཥ་ག་ནི་འང་མེཐ་

ཁ་ཞཥ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཕཅུཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནའི་

ནའི་རཱི་ཎྫོ་ཁོག་ཁོ། (ཁ) གཞདྷ་ཐྫོབྷ་ཡྫོ་ཁོག རྟ་ཡྫོ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཅིག་ཞ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཁོག གླང་ཡྫོ་ཁོག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་

ཡྫོ་ཏག /ཡྫོ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཤི་ཤི་

དྷ་ཟུག་གི་ཡྫོ་ཁོག་ཡ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཕའི་ཕུངབྷ་གུ་ཕསབྷ་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) མིའི་ཡྫོ་ཏག་

ཡྫོ་གོ། /ཡྫོ་གོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཤི་ཕའི་གོ་ར། (ཐཔེ)

ཟདི་ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་གཡུཥ་ལི་རྩྭ་གིཥ་ཟཁར་

ཡྫོ་གོ་ཚུ་ག་ཡ་དྷགཥ་ཙར་དྷང་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

ཟཁར་ཕའི་ཏགན་ཐགོན་ཨིདྷ།

ཡྫོ་གོཥ། /ཡྫོ་གོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོ་གོ་ཐང་ཟདྲ།

ཡྫོ་སྒོང། /ཡྫོ་ཟགོང/ (བ) (ཐ) (རྫོང) མི་ཤི་ཤིཛྷ་ཚུ་དུཡ་

ཡྫོ་གྲིཕ། /ཡྫོ་དྲིཕ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཤི་

ཁྲོཐ་ཁཡ་མེ་གཎང་ནཡ་ཟཕག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕུངབྷ་

ཤིཛྷ་གི་ཕུང་ནྫོ་ཚུ་རཥ་བྱུང་ནའི་མི་གམང་ཕ། (ཐཔེ)

གཅིག་ཁཡ་ཕལཕཥ་ཏེ་ཏགན་གིཥ་ཕསབྷ་ནི། (ཐཔེ)
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མི་ངོ་བྷ་ཤེཥན་ཅིག་གིཥ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཡྫོ་སྒོང་དེཥ།

ཡྫོགཥ། /ཡྫོ/ (ཙཕ) (རྫོང) གཝདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ)

(ཁ) ཡྫོ་ཕསྒོང་ནི།

ཅ་ར་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་སཕ་ནའི་ཁ་

ཡྫོ་ཕསྒོང། /ཡྫོ་ཟགོང/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཡྫོ་སྒོང་ཐང་ཟདྲ།

ཡྫོགཥ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ། ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་ཆ། ཡྫོགཥ་ཀྱི་

ཡྫོ་ཕསྒོངཥ། /ཡྫོ་ཟགོང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཡྫོ་སྒོང་ཐང་

ལཱི་དྷ་ན་ཅིདྷ་ཟཕྲར་ལཱ་ཁག་འྫོཐ།

ཟདྲ། (ཁ) ཡྫོ་ཕསྒོངཥ་ཡི།

ཡྫོགཥ་ཡབྷ། /ཡྫོག་ཡབྷ/ (མིང) (རྫོང) གྲོགཥ་ཡབྷ།

ཡྫོ་སྒོངཥ། /ཡྫོ་ཟགོང/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཡྫོ་སྒོང་ཐང་

ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་རྒྱར་ཁཕ་ཕྱུགནྫོ་ཚུ་

ཟདྲ། (ཁ) ཡྫོ་སྒོངཥ་ཤིག

གིཥ་སང་ཀ་ཚུ་ལཱི་ཡྫོགཥ་ཡབྷ་ཟཕཐ་བྱིདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཡྫོ་དྲུག /ཡྫོ་དྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷྫོ། སྐྱུཡནྫོ།

ཡྫོང༌། /ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིངབྷ་གཞཡ་དྲགཥ། (ཐཔེ)

རདྷ་ཚྭ། ཙ་ཕ། ཁག་དྲགཥ། ཕསྐ་ཕ་ཕཅཥ་དྲུག

བང་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཡྫོང་ཐྫོག་དྲགཥ་ཟདུག

ཡྫོ་ཁུཡ། /ཡྫོ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཤིཛྷ་གི་ཕུངབྷ་གི་

ཡྫོང་ཆུ། /ཡྫོང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཡྫོང་ཐང་ལཱིངབྷ་ཚུ་

ཁུཡ་ཆ།

དྷང་རཥ་བྷཡ་ཕཕཥ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཡྫོང་ཆུ་

ཡྫོ་མྱྫོང༌། /ཡྫོ་ཉོང/ (བ) (བྷ/ཐ) (ཆོཥ) ཁ་ལཱི་བྲྫོཛྷ་ཙྫོཡ་

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་གིཥ་ལྕང་ལཱ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་

ནི།

ཚུགཥན་ཨིདྷ།

ཡྫོ་མྱྫོངཥ། /ཡྫོ་ཉོང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཡྫོ་མྱྫོང་

ཡྫོང་སྟྫོདྷ། /ཡྫོང་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་

ཐང་ཟདྲ།

ཡཥ་ན་ལཱི་སྐུ་འྫོདྷ་ཕུར་མིའི་བབྷ་ཅིག

ཡྫོ་སཐ། /ཡྫོ་ཐམེ/ (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) ཁོཐ་སཐ།

ཡྫོང་ཐྫོག /ཡྫོང་ཐྫོག/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱིངབྷ་

ཡྫོ་ཞདྷ། /ཡྫོ་ཟེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) ཡྫོ་ཞཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཐཟ་སྟེ་ཥ་གོ་འངཥ་དྲགཥ་མེཐ་ནི། (ཁ) ཡྫོང་ཐྫོག་

ཡྫོ་ཞཥ། /ཡྫོ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) (རྩུཕ) ཤི་ཡདྷབྷ་ཐ་ཞ་

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་ཥ་གོ་ཟདི་དྷང་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་

ཕཅུག་ནའི་ཞཥ།

ཡྫོང་ཐྫོག་ནི་བྷཥ།

ཡྫོ་རངཥ། /ཡྫོ་རང/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

/ཡྫོང་ཐྫོག/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཕཥབྷ་ན་གོ་

ཤི་ཙཡཛྷ་ཐ་འཡ་རྫོང་སྟེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་མི་

འངཥ་དྲགཥ་མེཐ་ནི། (ཁ) ཡྫོང་ཐྫོག་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཕལཐ་ནི་ཟདུག

ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ར་ལཱི་ཅིག་ཤི་ཙཡཛྷ་ཐ་ཡྫོ་རངཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟྫོངཥ་

ཁྱིབྷ་ཙང་ཚུ་ཡྫོང་ཐྫོག་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷབྷ་ཟབྲེར་

ཡྫོ་རྫོང་། /ཡྫོ་རང/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོ་རྫོང་ཐང་ཟདྲ།

ཡྫོང་ཞྫོབྷ། /ཡྫོང་ཞྫོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་བབྷ་ཡྫོང་

ཡྫོ་རབྷ། /ཡྫོ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཡྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཥའི་

ཞྫོབྷ་བྷ་ཧཱ་ནཎྜི་ཎའི་བྷཙདྷ་སྦེ་ཞུ་སྫོར་ཅིག (ཁ) ཡྫོང་

ཕྫོགཥ་ཐང་རབྷ།

ཞྫོབྷ་ཟདི་གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷའི་བ་བྷ་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་
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ཅིག་ཨིདྷ།

ཕདེ་ཕཥ།

ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཏགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཤིང་གུ་ཐཀྱིཥ་ཏེ་སྐྱེཥ་

(ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཡྫོར་ཅུང་ཅིག་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ལྷ་ཕཥང་

ཡྫོཕ་ཟབྱེར། /ཡྫོཕ་སྦྱེ/ (མིང) (རྫོང) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

ཡྫོར་ཅུང༌། /ཡྫོར་ཆུང/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་ཆུང་ཀུ།

མི་སྔོ་ཤིང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཡྫོཕ་ཟབྱེར་ལཱི་

གཎང་དེཥ།

གཡུཥ་ཏག་ཡྫོཕ་ཟབྱེར། བྱི་ཅུང་ཡྫོཕ་ཟབྱེར། པྱེ་

ཡྫོར་ཆཥ། /ཡྫོར་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོར་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

ཎ་ཡྫོཕ་ཟབྱེར། རྩྭ་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་

ཡྫོར་ཆུང༌། /ཡྫོར་ཆུང/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོར་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

ཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡྫོཕ་ཟབྱེར་ཟདི་ཡཛྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཕཅིང་

ཡྫོར་ཆེདྷ། /ཡྫོར་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་སྫོབྷ། (ཐཔེ)

ཏག་རྐྱཕ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ལྷ་ཁང་དྷང་ཡྫོར་ཆེདྷ་ཅིག་ཟདུག

ཡྫོར། /ཡྫོར/ ༡. (མིང) (རྫོང) གླང་རྨྫོ་ཙཡཛྷ་ཐ་ཏྫོངབྷ་

ཡྫོར་ཐབངཥ། /ཡྫོར་ཐབང/ (མིང) (རྫོང) སྙདྷ་ཐཀྲོགན་

ཐནགཥ་ཐནགཥ་ནའི་ཤུར། (ཐཔེ) ཧབྷ་གིཥ་གླང་

ཐ་ཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་གཐངཥ། (ཐཔེ) ཟླྫོཥ་གཡ་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

གི་ཡྫོར་ཕཐཟ་སྟེ་ཀེ་ཕ་གི་ཥྫོདྷ་ཕཙུགཥ་དེཥ།

འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཡྫོར་ཐབངཥ་ཀྱི་སྒྲ་ཅིག་ཟཏྫོདྷ་ཐྫོ།

/ཡྫོར/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཐགཟ་ཕའི་བ་ཕ་ལཱི་

ཡྫོར་བྷྫོ། /ཡྫོར་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོརབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི།

ཡྫོར་བྷྫོའི་གསུང་སྐཐ་ཟདི་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

/ཡྫོར/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) སྤྲུར་ནི།

ཡྫོརབྷྫོ། /ཡྫོརབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆོ་གུ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་

/ཡྫོར/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ནི།

ཐབངཥ་སྙདྷ་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཚིག་

/ཡྫོར/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཟཁྱིཐ་ནི།

གི་ཕཅཐ་བྷཙབྷཥ་ཐང་ཕཡ་བྷཙབྷཥ་ཚུ་ཐང་ཟལར་

/ཡྫོར/ ༦. (མིང) (ཆོཥ) གླུ་གཡ་ཐང་སྙདྷ་ཆ།

ཏེ་ཐབུ་བྷཚྫོཐ་ཀྱི་རགན་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་ལཱི་

/ཡྫོར/ ༧. (མིང) (ཆོཥ) མིང་ཚིག་པ་ཐང་ཚུ་གཉིཥ་ཀྱི་

ཕཤེཐ་དེ་ཕརྡུང་མིའི་བྷཆོཐ་ཆ་ཅིག (ཁ) ཡྫོརབྷྫོ་གི་

ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་སཡ་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་ཥ་ཆའི་གོ་ཐྫོདྷ་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟདི་རྒྱ་ཞྭབྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

སྟྫོདྷ་ཚིགཥ་ནི་ཅིག (ཁ) པ་ཡྫོར། ཚུ་ཡྫོར།

ཐབུ་བྷཚཐ་ཀྱི་ཡྫོརབྷྫོ་རྡུང་ཏངཥ་ཟདི་སེབྷཥ ་ལྫོཡ་སི་

/ཡྫོར/ ༨. (མིང) (ཆོཥ) ཡྫོར་བྷྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་ཕསྡུཥ་

སི་ཟདུག

ན།

ཡྫོར་བྷྫོ་བྷཁདྷ། /ཡྫོར་ཁེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྙདྷ་ཆ་

ཡྫོར་ཆ། /ཡྫོར་ཆ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྒྲ་སྙདྷ་ཐང་པྱི་ཛྷང་

ཐཀྲོག་མི།

ར་ཥྫོགཥ་ན་སྙདྷ་ཆའི་རིགཥ།

ཡྫོར་བྷཙྫོ། /ཡྫོར་ཙྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་གྱི་རི་ཕདུདྷ་

/ཡྫོར་ཆ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡྫོར་བྷྫོ་ཐང་སིར་སྙདྷ་

གྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་མི་ཡྫོར་བྷཙྫོ་ཕདུདྷ་གྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཐཀྲོག་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐབུ་བྷཚྫོཐ་ཟདི་ཡྫོར་ཆ་ཕདེ་ཡ་

(ཐཔེ) བྷངོདྷ་ནཡ་བྷཚྫོཐ་དྷང་རཥ་ཡྫོར་བྷཙྫོ་གི་སྐོཡ་

1308
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རཥ་ཕལཐ་ནི་ཟདུག

རངཥ་ཁྲུཥ། /བང་ཁྲུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཆུའི་རངཥབྷ་

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག

དྷང་རངཥ་ཁྲུཥ་རྐྱཕ་ནི་ཟདུག

ཡ་དྷི། /ཡ་དྷི/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒང་རྫོང་ཁག་

ཕདུགཥ་ཏེ་ཆུ་ཟཁྱུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷང་ནའི་སདྷ་ཁང་

ཡ་དྷིན། /ཡ་དྷིན/ (མིང) (རྫོང) ཡ་དྷི་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་མི།

རངཥབྷ་ཁོག་ཁོ། /བཟབྷ་ཁོག་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

རྭ། /རྭ/ (མིང) (རྫོང) རྭ་ཕའི་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཁ) གའག་

རངཥབྷ་ཁོག་ཁོ་ཐང་ཟདྲ།

རྭ། ལཱིག་རྭ་རྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་རཥ་གའག་

རངཥབྷ་བེདྷ་བེ། /བཟབྷ་བེདྷ་བེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རངཥབྷ་

རྭ་ཅིག་ཏྫོཕ་ཅི།

ལུ་ལ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

རྭཛྷ། /རྭའུ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་བྷགུ་ཎྫོ་

བྷགཡ་ཥ་ཙ་ཆུ་ཟདི་རངཥབྷ་བེདྷ་བེ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཁཡ་སྐྱེ་ཕའི་རཱི་ཎྫོ་ས་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་སྤྱི་ཎྫོ་

རངཥ་ཕམྫོ། /བང་མྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རངཥབྷ་

རྣྫོཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གླང་གི་རྭཛྷ། ལཛྷ་གི་རྭཛྷ།

ཕདུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཟུགཥ་ཀྱི་ལ་ཁྱག་ཕམྫོ་སྟེ་

གའག་གི་རྭཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) དྷྫོཡབུ་ཕསི་ལིའི་

ཟཁྱུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་རངཥ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་

རྭཛྷ་ཟདི་ལྷ་ན་གུ་རཥ་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

དེཥ།

རྭཛྷ་ཅདྷ། /རྭའུ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྭཛྷ་འྫོཐ་མི།

/བང་མྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རངཥབྷ་གིཥ་ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ།

རྭཛྷ་ཅདྷབྷ། /རྭའུ་ཅེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྭཛྷ་འྫོཐ་མི། (ཁ)

(ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཐང་སདྷབྷ་ཅུབྷ་ཚུ་

ཟབུན་རྭཛྷ་ཅདྷབྷ་ཅིག་གིཥ་རྐང་བྷ་ལཱི་ཥྫོ་ཕཎཕ་ཐ་

རངཥ་ཕམྫོ་རྐྱཕ། /བང་མྫོ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟབུན་རྭཛྷ་ཅདྷབྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་རྭཛྷ་ཅདྷབྷ། (ཐཔེ)

རངཥ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནུག

(རྫོང) ཆུའི་རངཥབྷ་གིཥ་ཕམྫོ་ནི། (ཁ) རངཥ་ཕམྫོ་

རངཥ། /བང/ (མིང) (རྫོང) རངཥབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ཟདི་ཀླུབྷ་སྦེ་ཡ་

དུག་རངཥ། ཥ་རངཥ། ཆུ་རངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

རངཥ་ཕམྫོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞ་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ཙ་ཆུ་དྷང་རཥ་ཆུ་རངཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

རངཥ་ཙགཥ། /བང་ཙ/ (མིང) (རྫོང) རངཥབྷ་གིཥ་

ཏྫོདྷ་དེཥ།

ཕམྫོ་ཥའི་སྫོཐ།

རངཥབྷ། /བཟབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཙདྷ་ཐང་ཥ་རྫོདྷབྷ་

རངཥ་ལཱིབྷཥ། /བང་ལཱིབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་ནའི་གཥྫོ་

ཚུ་དྷང་རཥ་དུ་ན་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག (ཁ) ཆུའི་

རིག་གི་ཁ་ཐུག་དྷཐན་ཕཅོ་ཏངཥ་ཅིག

རངཥབྷ། ཙ་ཆུའི་རངཥབྷ། ཥའི་རངཥབྷ། (ཐཔེ)

རདྷ། /བླེདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཐ་རིཥ་ཞིང་ཁ་རཥ་ཥའི་རངཥབྷ་དུ་ན་ཕཟུབྷ་སྦེ་

རདྷ་གཤེཡ། /བླེདྷ་ཤེཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོདྷ་གཤེཡ་ཐང་

ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཟདྲ།

1309
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རྫོདྷ། /བྫོཥདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོདྷབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

/རདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་གཞི་གི་རྒྱ་ཆེ་ཕ་ཚུ།

ཙྫོཐ་ཞིང་དྷང་རྫོདྷ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཀ་ཀུ་རཱིའི་ཥྫོདྷ་

རླིག་སྒོང༌། /བླིག་ཟགོང/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷིགན་ཎྫོ།

རྫོདྷབྷ། /བྫོཥབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་ཕའི་

རིགཥ་ཚུ་གི་པྫོ་བྷཙདྷ་གྱི་ཡ་ཎྫོ་ཁ་རཥ་བྷཡ་ཟབྲཥ་

ཕཎཕ་རཱིང་སྐྱེ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཥ།

རླིག་ན། /བླིན/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་པྫོ་

རིགཥ་ཐང་ཟདྲེཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྐབྷ་མེདྷབྷ་སྦེ་

བུ་རྫོག་རྫོ་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གོ་ར་རྫོདྷབྷ་ཅིག་

རླིག་ཕྱུང་ཕ། /རླིག་ཕྱུང་ཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ)

གྱོདྷ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ནུག

ལྷིགན་ཕཎྫོདྷ་ནི།

རྫོདྷ་གཤེཡ། /བྫོཥདྷ་ཤེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རླུང༌། /བླུང/ (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་བྷཁཟ་སྟྫོང་ནའི་ཥ་གོ་

ཁུ་ཕ་ཐང་ཟདྲེཥ་ཏེ་རྫོདྷབྷ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ།

དྷང་རཥ་པཡ་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་ཟཕུ་ཏེ་ཟྫོང་མི་

རཕཥ། /བཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ནུཥ་ཤུགཥ། (ཁ) ཟྫོཐ་

ཅིག (ཁ) རླུང་ཟདི་ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་རཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཀྱི་རཕཥ། (ཐཔེ) གློག་མེའི་མེ་ཟདི་ཚུ་རཕཥ་ཆེ་

(ཐཔེ) རླུང་ཤུ གཥ་སྦེ་ཟཕུ་ཏེ་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཟཐུ་ཟཕག་ཆེ་

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ནུག

/བཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱ་བྷཙྫོ་ཐང་གམང་ཆུ་སྫོབྷ་ཚུ་

རླུང༌བྷ། /བླུང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གི་གཞུང་ཁཡ་རླུང་བྷ་ཟཕུ་ཕའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ཆུ་ཁ་

རླུང་བྷ་གིཥ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ག་ཡ་སྤུཐ་ཕཎང་ཐ་

རཥ་པཡ་གཉེཡ་བྷ་བྷཏཟ་བྷཡ་ཕལ་སྟེ་ཟཕུར་ཏེ་

ནུག

ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཁ) ཆུའི་རཕཥ། (ཐཔེ) རྒྱ་བྷཙྫོའི་

རླུང་ཁབྷཥ། /བླུང་ཁབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་

བྷཏཟ་བྷཡ་སྫོཐན་ཐ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་རཕཥ་ཟྫོང་ནི་

ལཱིགཥ་ལཱི་ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་རཥ་རླུང་གི་ཁབྷཥ།

ཟདུག

/བླུང་ཁབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཞེ་སང་

རཕཥ་ཆེདྷ། /བཕ་ཆེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ནུཥ་ཤུགཥ་

རང་ནི་ཅིག འང་དྷ་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཙིགན་ཞ་

སྫོབྷ།

ཕའི་རྣབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་རླུང་ཁབྷཥ་བྷཏྫོ་

/བཕ་ཆེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུའི་རཕཥ་སྫོབྷ། (ཐཔེ)

དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཆུའི་རཕཥ་ཆུང་ཨིདྷ་རཱིང་མི་ཟཕག་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

རླུང་ཟཁོཡ། /བླུང་ཁོཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་བྷ་གིཥ་

འྫོཐ།

ཟགྱིཡ་ཕའི་ཟཁོཡ་རྫོ། (ཐཔེ) སྒང་ཎྫོག་གུ་རླུང་ཟཁོཡ་

རཕཥ་ཆུང་། /བཕ་ཆུང/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ནུཥ་ཤུགཥ་

ལུ་ལ་ཕཞྫོ་ཕཝག་ནུག

ཆུང་ཀུ།

རླུང་ཟཁྱིར། /བླུང་ཁིར/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་ནཐ་སྐོཡ་

/བཕ་ཆུང/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུའི་རཕཥ་ཆུང་ཀུ།

ཟགྱིཡ་ཏེ་ཟྫོང་མི།

1310

1311
རླུང་གི་རྒྱུ་རབྷ། /བླུང་གི་རྗུ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་བྷ་

ཡཥ་གུ་རྒྱར་བྷཙདྷ་རྩེ་བྷྫོའི་ཐཔུང་རྒྱདྷ་གྱི་གཞུང་

རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥ་ལཱི་རླུང་རྟ་ལུ་ལ་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

ཟྫོང་ཥའི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་རླུང་གི་རྒྱུ་རབྷ་ལྷྫོ་

ཚིག་ཐང་རྟའི་ནཡ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ར་བྷཏྫོ་

རླུང་གི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ། /བླུང་གི་ཀིར་ཁོ/ (མིང) (རྫོང)

རླུང་ཏཕ། /བླུང་ཏཕ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

བྷངོདྷ་ན་བྷཚྫོཐ་རཥ་ཕལཐ་ནའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདིའི་

ཚུའི་ཧ་ཕའི་དྲིབྷ་ཕཟུང་ཞིདྷབྷ་རཥ་དེ་གུ་མེ་སྤཡ་ཏེ་

ཟྫོག་གཞི་ཐབྱིཕཥ་ཟླུབྷ་ནྫོ་ཐང༌། ཁ་ཐྫོག་སྣ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ནའི་ཏཕ། (ཐཔེ) རླུང་ཏཕ་གུ་

ཙྫོགཥ། རྒྱ་ཙཐ་གྲངཥ་མེཐ་ནའི་ཁཡ་ གཏིང་ཙཐ་

ལྫོ་ཟཕཐ་ཞཛྷ་ཐ་ལཱ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐནག་ཙཐ་ཥ་འ་གཅིག་ཐང་དྲུག་ཟབུབྷ་འྫོཐ་མི་

རླུང་ཐུཕ། /བླུང་ཐུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ར་

ཅིག (ཐཔེ) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཟྫོག་ལཱི་རླུང་གི་ཐཀྱིར་

ཥྫོགཥ་ན་རླུང་བྷ་གིཥ་གདྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་

ཟཁོཡ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདིའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཟདི་རླུང་ཐུཕ་སྦེ་ཡ་

རླུང་སྒོ། /བླུང་ཟགོ/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཐྫོང་

ཕཀཕ་ནུག

ཐང་སྫོ་ཀ། (ཐཔེ) ཥ་ཕྫོགཥ་ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་རླུང་སྒོ་

རླུང་ཟཐུཥ། /བླུང་ཐུཥ/ (མིང) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རླུང་བྷའི་

འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

ཤུགཥ་ཙཐ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟཐུཥ་གཎང་ནི་ཅིག

རླུང་སྒྲ། /བླུང་ཟགྲ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཟཕུ་ཕའི་

རླུང་ཟཐུཥ་ཕཀར། /བླུང་ཐུཥ་ཀེར/ (མིང)

སྐཕཥ་ཀྱི་སྐཐ། (ཐཔེ) ར་ཕཐཟ་སྟེ་སྫོཐ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་ལཱིགཥ་བྷཐཟ་གཞུའི་ཏྫོག་

རླུང་སྒྲ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

རཥ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་རླུང་གི་ཤུགཥ་ཐང་

རླུང་ཆཡ། /བླུང་ཆཡ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཟཕུ་ཕའི་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཙ་གཎཐ་དེ་གཎང་ནི། (ཐཔེ) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐ་

ཁཡ་ཆཡན་འང་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་བྱཱཡ་ཟཕྲར་

རླུང་བྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུ་ཕ་ཅིདྷ་རླུང་ཟཐུཥ་ཕཀར་

ཟཕྲར་ཡ་རླུང་ཆཡ་རྐྱཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐགོ།

རླུང་ཆཡན། /བླུང་ཆཱན/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཆཡ་ཐང་ཟདྲ།

རླུང་ཐཡ། /བླུང་ཐཡ/ (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ཏང་རླུང་རྟ་ཚུ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རླུང་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་གྱང་སུ་

ཐཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཡ་གོཥ་ཀྱི་རྫོགཥ་ལཱི་རྒྱར་བྷཙདྷ་

ཅིག་ཟདུག

རྩེ་བྷྫོའི་ཐནང་རྒྱདྷ་གྱི་བྷཐྫོ་སྤཡ་ཕཎཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

རླུང་རྟ། /བླུང་ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁབྷཥ་ཐང་རབྷ་ཟགྲོ།

ཕཡ་བྷཙབྷཥ་དྷང་སྟག་སེང་ཁྱུང་ཟབྲུག་གི་རི་བྷྫོ་ཚུ་

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ང་ལཱི་རླུང་རྟ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐན་རཥ་

འང་ཕཀོཐ་དེ་རླུང་གིཥ་གའཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་ནཥ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) རི་བྷཏྫོ་ཥཡ་རླུང་ཐཡ་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་

/བླུང་ཎ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རླུང་རྟ་ཟྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཡ་

ཟཕཡ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

1311

1312
རླུང་དྷཐ། /བླུང་དྷཐ/ (མིང) (རྫོང) སྙིང་རླུང་ཐང་སྫོག་

རླུང་ཕཟེཐ། /བླུང་ཕཟེ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཕཀཕ་

རླུང་དྷཐ་དྷ་སྟེ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕའི་ཤིང་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་གིཥ་ལྡིང་རིའི་ཥྫོ་

རླུང་ཚུ་རྫོངཥ་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་

ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྡིང་རི་གི་ཥྫོ་ཁ་རཥ་པཡ་ཕཀར་

རླུང་ཟཕྲིདྷ། /བླུང་ཕྲིདྷ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་རབྷ་གྱི་ཏྫོག་

ཁ་རཥ་པཡ་རླུང་ཕཟེཐ་ཕཀར་ཐ་ནུག

རཥ་ཏག་རིང་ཥཡ་གདྷཥ་ཚུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཎབྷ་

རླུང་འཕ། /བང་འཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་གའཕ་ཐང་

ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་གཎྫོང་ལུདྷ་ཟཕཐ་མི་གི་ཟཕྲུར་ཆཥ།

ཟདྲ།

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་ཟགྱོ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལཱིང་

རླུང་གའཕ། /བླུང་གའཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཟཏྫོདྷ་

ཕྫོགཥ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་དྷང་ཡ་རླུང་ཟཕྲིདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་གི་ནགཥ་ཀོ་ཐང་། ཟཐཕ་བྷ། བ་

ཟདུག

སྒྲོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གཡུ་ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་གཡུག་

རླུང་ཟཕྲུར། /བླུང་ཕྲུར/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ཕཏུཕ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཙཐ་ནའི་དྷང་ལཱི་

ནའི་ཟཕྲུར་ཆཥ།

རླུང་གའཕ་ཟདི་པདྷ་ཏྫོགཥ་དྲགཥ་འྫོཐ།

རླུང་བླུག /བླུང་བླུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རླུང་ཕཀང་ནི།

/བླུང་གའཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) རླུང་ཟྫོང་ཕཅུག་ནིའི་

(ཁ) རླུང་བླུག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་ཟདི་གིཥ་ལྒང་

ཐྫོདྷ་ལཱི་གཡུག་ནི། (ཁ) རླུང་གའཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ)

རླུང་བླུགཥ། /བླུང་བླུ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རླུང་བླུག་

ཀྱིཥ་རླུང་གའཕ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕུ་དྷང་རླུང་བླུག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཧབྷ་ཟདི་གིཥ་རུཐ་ཟཕཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྦི་ཟཁྱཕ་

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རླུང་བླུགཥ་ཅི/ཤིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

རླུང་གའཕཥ། /བླུང་གའཕ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རླུང་

གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་དྷང་རླུང་བླུགཥ་ཅི།

ཟྫོང་ཕཅུག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཡུག་ནི། (ཁ) རླུང་

རླུང་བྷ། /བླུང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་། (ཐཔེ) རླུང་བྷ་

གའཕཥ་ཅི/ཤིག

ཟཕུཛྷ་ཐ་ཏརཛྷ་རྫོངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཡ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

རླུང་ཕསིར། /བླུང་སིར/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཕསིར་ཎྫོང་

རླུང་ཚུཕ། /བླུང་ཚུཕ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕུ་

ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་རླུང་ཕསིར་ཟཕུ་

ནི། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཥྫོ་ཁ་ལཱི་རླུང་ཚུཕ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

སྟེ་གྱངབྷ་བྷཥ།

ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

རྫོདྷ་ཁྲར། /བྫོཥདྷ་ཁྲེར/ (མིང) (རྫོང) རྒྱགཥ་སྐར་ཐང་

རླུང་ཟཚུཕ། /བླུང་ཚུཕ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཚུཕ་ཐང་

གཉེཡ་ཙང་གི་ཁྲར། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་མི་སེཡ་ཚུ་གིཥ་

ཟདྲ།

གཞུང་ལཱི་རྫོདྷ་ཁྲར་འང་ཕཎཕ་སྫོར་ཟདུག

རླུང་ཟཚུཕཥ། /བླུང་ཚུཕ/ (མིང) (རྫོང) རླུང་ཚུཕ་ཐང་

རྫོདྷ་ཆ། /བྫོཥདྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱགཥ་སྐར་ཐང་

ཟདྲ།

གཉེཡ་ཙང། (ཐཔེ) ཙྫོགཥ་ཟཁོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོདྷ་ཆ་
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ཟདི་ང་གིཥ་ཕཎྫོདྷ་ནི་སྦེ་ཨིདྷ།

/བྫོབྷ/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) གཐྫོདྷ་གྱིཥ་ཟུདྷ་ནི།

རྫོདྷ་པྫོགཥ། /བྫོཥདྷ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱགཥ་སྐར་ཐང་

/བྫོབྷ/ ༣. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི།

གཉེཡ་ཙང། (ཐཔེ) གྲྭ་ཙང་དྷང་ལཱི་རྫོདྷ་པྫོགཥ་བྱིདྷ་

ཕརབྷ། /བྫོབྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) རྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྫོདྷ་ཙཐ། /བྫོཥདྷ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ག་དེབྷ་ཅིག་

རྫོབྷཥ། /བྫོབྷ/ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) རྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ནིའི་སྫོར་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕརབྷཥ། /བྫོབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) རྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

རྫོདྷབྷ་འྫོཐ་གའི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་

རྫོབྷཥ་སེབྷཥ། /བྫོབྷ་སེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ང་རྒྱར། (ཐཔེ)

ཟདི་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ཥའི་ཞིང་གི་རྫོདྷ་ཙཐ་

རྫོབྷཥ་སེབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ཡྫོགཥ་གཝདྷ་ལཱི་ཆ་

ཟཇར་དེཥ།

ཕཝག་མི་ཕཏུཕ།

རྫོདྷ་གཤེཡ། /བྫོཥདྷ་ཤེཡ/ (མིང) (རྫོང) རྫོདྷབྷ། (ཐཔེ)

ཕར་ལ། /བ་ལ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

ཙྫོཐ་ཞིང་དྷང་རྫོདྷ་གཤེཡ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་

གི་ཕརཐ་དུའི་ལ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ལཱི་ཕར་ལ་

ག་ཡ་ཤི་ཥྫོ་ནུག

ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

རཕ། /བཕ/ (བ) (ཐྫོ) (རྫོང) བྱིདྷ་རཕཥ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ)

རག /བག/ ༡. (བ) (ཐ) (རྫོང) ཧེ་བྷཡ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་

བྱིདྷ་གྱིཥ་རཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་ཙྫོགཥ་རཥ་བྱིདྷ་

དྷྫོཡ་ཚུ་ཁུངཥ་མེཐན་སྦེ་རྫོགཥ་ནི། (ཁ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རག་

གྱིཥ་རཕ་ཐྫོ།

ཐྫོ། (ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་གིཥ་པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཟདི་རག་

རྫོཕ། /བྫོཕ/ (བ) (ཐྫོ) (ཆོཥ) རཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཐྫོ།

ཕརཕ། /བཕ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

/བག/ ༢. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ཕྱེ་བྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི།

བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕ་ནི། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་གཥཡན་

ཕརག /བག/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྐྱཕཥ་རྗེ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་བྫོདྷ་ནུག

ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

ཆགཥ་ཥཡ་ཥ་ཆ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕརག་ནི། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནཡ་ཏི་རཱི་ཕརག་ནི་

ཕརཕཥ། /བཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརགཥ། /བག/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རག་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ཅི། (ཐཔེ) གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་

(ཁ) ཕརགཥ་ཅི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལ་ཕའི་དྷབྷ་དུཥ་པ་

གིཥ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལཱི་བྫོདྷ་སྟེ་ཥ་ཆ་ག་ཡ་

བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ས་རབྷ་ཅིག་ཕརགཥ་ཕཎང་ཡི།

བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་ནུག

རགཥ། /བག/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

རཕཥ། /བཕ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕརགཥ་ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐགྲ་བང་ཕཐ་ཚུ་ཏར་

རྫོཕཥ། /བྫོཕ/ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) རཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཡ་རགཥ་ཤིག

རྫོགཥ། /བག/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) རག་ཐང་ཟདྲ།

རྫོབྷ། /བྫོབྷ/ ༡. (བ) (ཐ) (ཆོཥ) ང་རྒྱར་ཕསྐྱེཐ་ནི།

1313

1314
ཕརག་སྟྫོཡ། /བ་ཎྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཧཡཛྷ་ལྫོཡ་ཕའི་

ཕརག་སྟྫོཡ་ལྫོཡ་ཥྫོང་ནུག

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་པ་བྷའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ག་ཡ་

1314

1315

༼ལ༽
ར། /རཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཉེཡ་དྲུག་ན།

ར་གོང་གསུབྷ། /ར་གོང་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་

གདྷཥ་ཥྫོ། བྱེཐ་ན་ ལྕེའི་རྩེ་བྷྫོ། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་ཥྫོ་

ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གླིང་

མིང་གཞི་བྷྫོ་གལབྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་སྐྱེ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་པཡ་ཟཙྫོ་ཕ་ར་དྷྫོཡ་

ཐང་ལྕེ་རྩེ་ཅུང་ཞཐ་ཕྲཐ་ན། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆུང་

གཞི་ཟདི་ར་གོང་གསུབྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་གཅིག་ཨིདྷ།

སྒྲ་ལྡདྷ། (ཁ) ར་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་

རཥ་བྷགོདྷ། /ལུ་རྒོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་

རཥ་ ལྕེའི་བྷགུ་ཎྫོ་གཐྫོང་ཁའི་འ་ཥྫོ་གི་ཡ་ཐང་དྷང་

རཥ་གཅིག (ཐཔེ) སྤུ་དྷ་སྒྲོབྷ་བྷཆོཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་

ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་ནཡ་ ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་

ཁཕ་ཀྱི་ཆོཥ་སྐྱོང་གམྫོ་ཕྫོ་བྷགོདྷབྷ་ལྕབྷ་དྲར་གསུབྷ་

རྫོགཥ་གུ་ རུག་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་སཡ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་བྷགོདྷ་གྱི་སྐུ་ཟཆབྷ་བྷཇར་ཁ་གདྷང་ནི་འྫོཐ།

རཥ་ རྫོག་བྷཡ་ཟཐུཛྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ དུཥ་

རཥ་ཀྱི་བྷགོདྷ་ནྫོ། /ལུ་ཀི་རྒེབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་

བྷབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་རིབྷ་བྫོ་

བྷགོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རཥ་ཀྱི་བྷགོདྷ་ནྫོ་ལཱི་

གཥཡ་ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ལྫོག་ཀུ་གུ་གཥར་བྱེཐ་ར་ལུ་

གཥར་ཁ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་གི་ཕཡ་ཆཐ་སེར་ཚུགཥ།

ལ་བྲིཥ་ཕཝག་ནུག

ར་ཐགུ་ལཱིང་ཐགུ། /ར་རྒུ་ལཱིང་རྒུ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཐང་

གཝདྷ་ཐང་ཕཐན་ཐ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ།

ཕཎྫོདྷ་ནཡ་ར་ཐགུ་ལཱིང་ཐགུ་ཕརྒར་ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ་ཐྫོ་

/ར/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཏཟ་ཟཁོཡ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་

ལཱིང་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་མི་ཚུ་ཙྫོང་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ར་སྫོབྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

/ར/ ༣. (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་དྷང་རཥ་ར་ཐྫོདྷ་

ར་བྷགོ། /རང་རྒོ/

གྱི་ཕྲཐ། (ཁ) ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཕྲཐ་ཕདུདྷ་ནི། སུ་ཡ་རཱི་དུ་

༡. (མིང)

(རྫོང) རི་ཐང་སྒང་གི་སྤྱི་

ཎྫོག (ཐཔེ) ར་བྷགོ་ལཱི་ཁཛྷ་གིཥ་སྤུཕཥ་ཏེ་ཟདུག

ཏུ་དྷ་ར།

/རང་རྒོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མིང་གཞི་ཡི་གུ་གི་ཏྫོག་

ར་ཁ། /ར་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སཕ་

ཁཡ་ར་ཕཀར་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་

ར་ཁན། /ར་གཕ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྫོཐ་

ཁ་དྷང་ར་བྷགོ་ཕཅུ་ཏབྷ་འྫོཐ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཁ་ལཱི་ཁཛྷ་རྐྱཕ་ནུག

ལ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ་ཚུ་ར་བྷགོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་

མི། (ཐཔེ) ར་ཁན་ཚུ་ཟཙྫོ་ཕ་ར་དྷྫོཡ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་

ར་སྒྲ། /ར་ཋ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) རྗོཐ་ཚིག་ཕཞྫོ་ཕའི་

སྫོཐན་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ཚིག་ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུར་བྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་
བྷཐུཐ་ནིའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) ལཡ་ཕྫོགཥ་བྷཏྫོ་ར་ལྷྫོ་

1315

1316
ཕྫོགཥ་ཐབྷཟ།། མེ་ནི་ཙ་ར་རླུང་ནི་ཕསིར།། ཟེཡ་

གླ་བ་ཟླ་ར་ས་ཚུ་ར་ཕཎགཥ་ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཨིདྷ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ར་ཕཎགཥ་དྲུག་གི་སྐོཡ་

/ར་ཋ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་དྷང་ལཱི་ར་ཐྫོདྷ་

རཥ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ར་ཐྫོདྷ་གྱི་ཕྲཐ་ཏུ་ར་

ར་ལྫོང༌། /ར་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) བྷཐའི་ལྫོང་གི་ཕཞྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕདུདྷ་ཐང་འང་དྷ་དུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྲུག་གི་

རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ར་ཐང་གངཥ་རི། (ཐཔེ) ར་

ཏ་བྷཡ་ར་ཡིག་ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་ར་སྒྲ་ཟེཡ་སཕ་

ལྫོང་གུ་ཐཡ་ཤིང་ལུ་ལ་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

ཨིདྷ། དེ་འང་སུ་ཡ་རཱི་དུ་ཏུ་དྷ་ར་ཕཅཥ་ཕདུདྷ་ཨིདྷ།

ར་ལྫོང༌ར། /ར་ཎྫོང་ར/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལཡ་

ར་ཕརྒར་ལཱིང་ཕརྒར་རྐྱཕ། /ར་རྒེ་ལཱིང་རྒེ་ཅཕ/ (བ)

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་ནའི་བྷྫོང་སྒཡ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཏག་རིང་ཥ་ལཱི་ར་ཐང་ལཱིང་ཚུ་

ཥ་ལིང་ཐང་སེང་སྒོཡ་ཟེཡ་ཕའི་གཡུཥ་ཙདྷ་གཉིཥ་

ཕརྒར་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ར་ཕརྒར་ལཱིང་ཕརྒར་རྐྱཕ་

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ར་ཅིག (ཐཔེ) ར་ལྫོང་ར་ཟདི་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བ་བྷའི་ཝར་བྷཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་

ཟབྲུག་གི་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕརྒར་ལཱིང་ཕརྒར་རྐྱཕ་སྟེ་ཟྫོང་ཡི།

ར་སྟྫོཐ། /ར་ཎྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རའི་ཕྫོགཥ་སྟྫོཐ་ཁ་

ར་རྒྱཕ། /ར་རྗཕ/ (མིང) (རྫོང) རའི་རྒྱཕ་ཁ། (ཐཔེ)

ཐུག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིང་ནའི་ར་སྟྫོཐ་ལཱི་

ཉིབྷ་ར་རྒྱཕ་ལཱི་ཟཛུར་ཐྫོ།

ཁཛྷ་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་དེཥ།

ར་ཆུ། /ར་ཆུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབུ་ཡཥ་ཟབུན་ཐང་

ར་ཏག /ར་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཐང་ཏག་རིང་ཐུང་

རྒྱ་ཙྫོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཚིགཥ་བྷའི་ཧ་ཡྫོ། (ཁ) ཙྫོཥ་

གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཏག་ཉེ་ཥ་ཅིག་ཁཡ་སྒཡ་

རྐྱཕ་རྐྱཕ་ནའི་ཧ་ཡྫོ། (ཐཔེ) ར་ཆུ་ཟདི་ཐིའུ་རྐྱཕ་ཐ་

ཕཅག་གེ།

ཐགོན་ཨིདྷ།

ར་ཏང༌། /ར་ཏང/ (མིང) (ཆོཥ) སྒང་ཐང་ར་གི་སྤྱི་

/ར་ཆུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ར་ཁ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཆུ།

ཎྫོག་གུ་འྫོཐ་ནའི་ཏང་། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་ར་ཏང་དྷང་

(ཐཔེ) ར་ཆུ་ཚུ་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟདུག

ལྷྫོཐན་ཐ་ངར་ཟཙྫོ་གེ།

ར་ཆུང༌། /ར་ཆུང/ (མིང) (རྫོང) ར་ཆུང་ཀུ། (ཐཔེ)

ར་ཐཡ། /ར་ཐ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཁཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་རཕ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ར་ཆུང་ལུ་ལ་འྫོཐ།

རྩ་གུ་ཟཕཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཐཡ། (ཐཔེ) ར་ཁཡ་ལྷྫོཐན་

ར་ཆེདྷ། /ར་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ར་སྫོབྷ། (ཐཔེ) ར་

ཐ་རྐྱེདྷ་ངདྷ་སེར་ཏཕཥ་ལཱི་ར་ཐཡ་ཟཕཡ་ཐགོ།

ཆེདྷ་རྩེ་ལཱི་རླུང་ཐཡ་ཅིག་ཟཕཡ་ཏེ་ཟདུག

ར་དུག /ར་དུ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཁཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་བྷགུ་

ར་ཕཎགཥ། /ར་ཎ/ (མིང) (རྫོང) མིང་གཞི་ཡི་གུ་

ཎྫོ་ཐང་པྫོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷ་ནིའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག

གི་ཟྫོག་རཥ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ར་ཡིག (ཁ) ཀླ་

(ཐཔེ) ར་ཁཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ར་དུག་ཟཏྫོཕ་ནིའི་

1316
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ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟཙྫོ་ཕ་ར་དྷྫོཡ་ལཱི་ཕརྟེདྷ༌ཏེ་སྫོཐན༌ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཕྲཐ་སུ་ཡ་རཱི་དུ་ཏུ་དྷ་ར་ཚུའི་སྒྲ་སྫོཡ་ཐང་

མི་ཟཚྫོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ར་ཡིག་རག་

ར་ཐྫོདྷ། /ར་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་

ར་ན། /ར་ན/ (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གོ་རིབྷ་ཚུ་

ཐྫོདྷ་སྫོཡ་སྟྫོདྷ་ནའི་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཅིག (ཁ) རྣབྷ་ཐབྱེའི་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ངོ་རྟགཥ་ཕཀར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

རྐྱེདྷ་སུ་ཡ་རཱི་དུ་ཏུ་དྷ་ཕཅཥ་ར་ཐང་ཟཇུག་ན་བྷང་ཆེ་

ཆོཥ་ནྫོ་ཏི་ར་ན།སྡེ་ཙདྷ་ར་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ལྫོཥ་ཅིག་ར་གི་ཟཇུག་ན་ཐང་ཟདྲ་ནི་དེ་གིཥ་སྤྱི་

བྷཐྫོ་སྡེ་ར་ན་ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

མིང་དུ་ར་ཐྫོདྷ་ཟེཡ་ཕཎགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་

ར་ཕུག /ར་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་ཐང་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ར་ཐྫོདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

ཐབྷཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྩ་ཕྫོ་ཕཞྫོ་

ར་ཐྫོབྷ། /ར་ཐྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐ་

རྣབྷ་བྱུ་རིརབྷ་རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་

མི་གཅདྷ་གཞདྷ་ཐྫོབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཐྫོབྷ་

རིགཥ་ཅིག (ཁ) ར་ཕུག་ཐཀཡནྫོ་ཐང། ར་ཕུག་

ཟདི་ཥ་ཁཡ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐབྷཡནྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧའི་གིཥ་ར་

ར་དྭགཥ། /ར་དཱ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་བང་ནུཕ་

ཕུག་གི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཁ་ཐུག་ལཱི་ཕྫོཐ་ཐང་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཥ་བྷཙབྷཥ་ལཱི་འྫོཐ་

ར་ཕུག་ཐཀཡནྫོ། /ར་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་

ནའི་རྒྱ་གཡ་བྷངཟ་སྡེའི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྩ་ཕྫོ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་བྱུ་རིརབྷ་

ཆ་ཁྱཕ་ར་དྭགཥ་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཥྫོང་ནུག
ར་སྡེ། /ར་རྡེ/

༡. (མིང)

རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་རིགཥ་ཅིག

(རྫོང) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གོ་རིབྷ་

(ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ར་ཕུག་ཐཀཡནྫོ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཚུ་སྒྲིག་ནའི་སྐཕཥ་གཥར་བྱེཐ་ར་ཡིག་རག་ལུདྷ་

ར་ཕུག་མེ་ཎྫོག /ར་ཕུ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡ་ཎྫོ་ར་

ཟཏཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གྱར་ར་སྡེ། གོ་

ཕུག་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་ཐང་

རིབྷ་ར་སྡེ། (ཐཔེ) ཁོ་ར་སྡེ་དྷང་ཚུཐ་ཥྫོ་ནུག

སེཡནྫོ། ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་མེ་ཎྫོག་གི་རིགཥ་

/ར་རྡེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་སྡེ་ཙདྷ་

ཅིག (ཁ) ཀེ་ཕ་མེ་ཎྫོག་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཕྱེཐ་ཐང་ཕརྒྱཐ་དྷང་ཐབྱེ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སྡེ་ཙདྷ་

ར་ཕུག་མེ་ཎྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ལཡ་དེཥ།

ཕདུདྷ་ན། (ཁ) ར་སྡེ་དྷང་གཥར་བྱེཐ་ཡ་ར་ལ་ཥ་

ར་ཕུག་ཐབྷཡནྫོ། /ར་ཕུ་རྨཟནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་

ཕཞི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ར་སྡེ་དྷང་གི་གཥར་བྱེཐ་ག་ཅི་ཡ་

ཐབྷཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྩ་ཕྫོ་ཕཞྫོ་

སྫོ།

རྣབྷ་བྱུ་རིརབྷ་རྩེབྷྫོ་བྷཇུག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་

ར་དྷྫོཡ། /ར་དྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་ཟཙྫོ་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཕུག་ཐབྷཡནྫོ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་མིག་

སྐྱོང་ཟཏཕ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆ་ཁྱཕ་

ཎྫོ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ།
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ར་ཕྱི་གངཥ། /ར་ཆི་གང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཐང་

ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ དྷང་དྷ་

སྒྲུཕ་གདྷཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཚུ་ར་ཕྱི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕྱི་རཱི་མེ་སྤཡ་ཏེ་ཕཏེག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་

ཕར་ནྫོའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡཥ་ནའི་

བྷཡ་ཁུ་བླུགཥ་འྫོཐ་མི་དྷང་ ཡཥ་ཅིག་ཕཙུགཥ་

གངཥ་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གློག་མེ་མེཐ་ནའི་སྐཕཥ་ ཕྱི་རཱི་

ར་ཕྱི་གངཥ་ཀྱི་ཡ་ཕ། /ར་ཆི་གང་ཀི་ཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ར་ཛྷང་ཟདི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོཐ་ནུག

ར་ཕྱི་གངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ར་ཕྱི་གངཥ་ཀྱི་ཡ་ཕ་ལཱི་

ར་འག /ར་འ/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡ་ཥ་རྫོང་ཁག་

རྗེ་མི་ར་ཐང་ཡཥ་ཆུང་ནའི་སྒྲུཕ་ཕུག་བྷཇར་ནི་

རཥ་ཉིདྷ་རབྷ་གཉིཥ་ལྷག་མབྷ་གྱི་ཥ་ཁཡ་འྫོཐ་

ཟདུག

ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་སྐཕཥ་

ར་ཕཡ། /ར་བཱ/ (མིང) (རྫོང) ར་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་

ར་འག་ལཱི་ཁཛྷ་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) བྷཏྫོཛྷ་ར་ཕཡ་གཉིཥ་ཀྱི་

ར་འགན། /ར་འཕ/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡ་ཥ་རྫོང་

བྷཙབྷཥ་ལཱི་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག་ཕཞེངཥ་ནུག

ཁག་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ར་འག་གཡུཥ་ཀྱི་མི། (ཐཔེ)

ར་བྷཡ། /ར་མཱ/ (མིང) (རྫོང) ར་དྷྫོཡ་ཟབྱིབྷྫོ་གི་

གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ར་འགན་ཚུ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥཡ་ཟྫོང་ནི་

ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐཀྲོགཥ་ཏེ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་བྷཡ།

འྫོཐ།

(ཐཔེ) ར་བྷཡ་ཚུ་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

ར་འག་ཕཞཟབྷྫོ། /ར་འ་ཕཞབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡ་

ར་བྷྫོ། /ར་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ར་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་

ཥ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ར་འག་གཡུཥ་ཀྱི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཏྫོ་ཕའི་ར་བྷྫོ་ཕརྒར་ཚེ་ཡང་གི་པ་

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་གདྷཥབྷྫོ་

ཡུར་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ།

ཟདི་ར་འག་ཕཞཟབྷྫོ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ར་སདྷ། /ར་རྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྐྱེ་

ར་འྫོགཥ། /ར་འྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཕཥབྷ་

ཕའི་སདྷ་རིགཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱཕ་ཁཕ་ཟདི་ར་སདྷ་

ན་ངདྷ་ན་ཐང་ཞྫོགན་ཟཕཐ་ཕའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ཡང་ལཱི་

གྱི་ཕྱུག་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟཁོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཡྫོགཥ་ལཱི་བྷགུ་སྐོཡ་ཕཎང་

ར་རྩ། /ར་མ/ (མིང) (རྫོང) རི་ར་ཥྫོགཥ་ན་རབྷ་

ཕའི་ར་འྫོགཥ་ཟདི་ཐ་ལྫོ་ཟཁོཡ་ཐྫོ།

གྱེདྷ་ཟཛེགཥ་ཟགྱོ་ཥའི་ཐབྷཟ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐ་ལྫོ་

ར་ལཱི། /ར་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ར་ལཱི་ཅིག་ཐང་ཟདྲ།

ར་རྩ་ཡ་བྷ་ལྷྫོཐ་ནཥ།

(ཁ) མི་ར་ལཱི། སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ལཱི། ཅ་ར་ལཱི། (ཐཔེ)

ར་རྩེ། /ར་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) རའི་སྤྱི་ཎྫོག (ཐཔེ) ར་རྩེ་

མི་ར་ལཱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་

ལཱི་ཐཡ་ཤིང་རིངབྷྫོ་ཅིག་ཟཕཡ་ཕཝག་ནུག

དེཥ།

ར་ཛྷང༌། /ར་ཛྷང/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་ཞངཥ།

ར་ལཱི་ཅིག /ར་ལཱི་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ག་ཡ་མེདྷ་ནཡ་
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ཐག་ན་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ར་ལཱི་ཅིག།

ལཱ་ཟགདྷ་ཟཕག་སྟེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་ལཱ་རྒྱཕ་ཀྱིཥ་ལ་རྟྫོག་ཟཕཐ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ལཱི་ཅིག། ཅ་ར་ལཱི་ཅིག་ཟེཡ་ཐྫོ་

ལཱ་རྒྱཕ། /ལཱ་རྗཕ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཕཀོཐན་ཐང་

སྦེ་མི་ཟཕཐ་ཕཥ།

དེཥ།

ལཱ། /ལཱ/ (མིང) (རྫོང) གཞི་ཅིག་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཞིདྷ་དྷ་

ལཱ་ངདྷ། /ལཱ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་མེཐ་ནའི་

ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་གའྫོག་ཕཀོར་ནི་ཅིག (ཁ) ཟཆཡ་

ལཱ། (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཡྫོགཥ་ལཱི་ལཱ་ངདྷ་

གཞིའི་ལཱ། ཐགེ་ཕའི་ལཱ། སྡིག་ནའི་ལཱ། ཞིང་ཁའི་

ཟཕཐ་ནི་གི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལཱ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཞིང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ལུ་ལ་

ལཱ་ངདྷབྷ། /ལཱ་ངེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ངདྷ་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་ངདྷབྷ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

ལཱ་སྐར། /ལཱ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གི་ཕགོ་ཕལཟ།

ལཱ་ཆཥ། /ལཱ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་

(ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱ་སྐར་ཟདི་བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་སྦེ་ཟཕཐ་

ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ལཱ་ཆཥ་ཚུ་

ཐགོ།

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ལཱ་ཕཀོཐ། /ལཱ་ཀོཥ/ (བ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་གི་ཁ་

ལཱ་ཟཇུག /ལཱདྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཙཡ་

ཕཀོཐ་ཐང་ཕཀོཐ་རྒྱ། (ཐཔེ) ལཱན་ཚུ་ལཱི་ལཱ་ཕཀོཐ་

ཕཡ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་ཕཝག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་གཎང་ཐགོ།

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཇུག་ཟདི་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཟཕཐ་ཐ།

ལཱ་ཕཀོཐ་ན། /ལཱ་ཀོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཕཀོཐན་

ལཱ་སྟྫོང་ཆག /ལཱ་ཎྫོ་ཆ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་

སྦེ་གཎང་དེཥ།

ཆཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕྲྫོ་བྷཐུཐ་དེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ)

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱ་ཕཀོཐ་ན་གིཥ་ཕཀོཐ་རྒྱ་སྤུཥ་མ་

ཅིག་ཟཕཐ་སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་གཝདྷ་ཅིག་གིཥ་ཕཡ་

ལཱ་ཕཀོཐན། /ལཱ་ཀོཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གི་ཁ་

ལཱ་སྟྫོང་ཆག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཕལཐ་ཏྫོ་ཟདི་

ཕཀོཐ་ཐང་ཕཀོཐ་རྒྱ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཁྱིབྷ་གཥཡན་

གིཥ་ང་ལཱ་སྟྫོང་ཆག་ཐྫོ།

རྐྱཕ་ཥཡ་ལཱ་ཕཀོཐན་ཨིདྷ་ནཥ།

ལཱ་ཟཐུཥ། /ལཱ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་

ལཱ་ཁག /ལཱ་ཁ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་འྫོཐ་མི་

འྫོཐ་ནའི་གླ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ལཱ་ཟཐུཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཐང་རྫོའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་

སྫོཐ་དེ་ཁུཡ་ཆ་ཕཀར་ཕཅུག་ཡི།

ཅིག་ཟདུག

ལཱ་དུཥ། /ལཱ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་དུཥ་

ལཱ་ཟགདྷ། /ལཱ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཐགོན་

ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་ལཱ་དུཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕཙུགཥ་

ཕཅཟ་ཐགོན་གི་ཟགདྷ་ཁུཡ། (ཐཔེ) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་

ཐགོ།
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ལཱ་ཐནྫོདྷ། /ལཱ་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་རྒྱཕ་ཀྱི་ལག་

ཎི་ཕགྱང་དེཥ།

ལྫོབྷ་ཟགྱོ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཡག་ལུགཥན་

(རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཧ་ལཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་མི་ཅིག་རཥ་

རཥ་ཁ་ཕཀོཐ་རྐྱཕ་མི་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ལུགཥ་

རག་སྐོཡ་རྐྱཕ། /ལཱ༌ཀོ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཨིདྷ།

ཅིག་གི་རགན་ཁཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) རག་སྐོཡ་རྐྱཕ་

ལཱ་བྱེར་ཕཀྲབྷ། /རཕ་བྱེ་ཉབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་རག་སྐོཡ་རྐྱཕ་

(རྫོང) ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་ནི། (ཁ) ལཱ་བྱེར་ཕཀྲབྷ་

སྟེ་ཥག་ན་ཅིདྷ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་མེཐན་ཟགྱོ་ཟྫོང་།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟགོ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཧེ་བྷ་

རག་ཁྱུང༌། /ར༌ཆུ/ (མིང) (རྫོང) རག་ཅུང་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་ལཱ་བྱེར་ཕཀྲབྷ་དེཥ།

(ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་གི་སྐཕཥ་རག་ཁྱུང་རག་

ལཱ་གའྫོག /ལཱ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།

ཟཕཐ་ནི་ཐང་། ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་རཥ་ཟཕཐ་ནིའི་ལཱ།

རག་ཁྱེཡ། /ར༌ཁེཡ/ (མིང) (རྫོང) གྲུཕ་ཟབྲཥ་

(ཁ) ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ལཱ་གའྫོགཡིག་ཙང་གི་ལཱ་གའྫོག་

ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ངོ་སྫོཡ་ཐང་། རབྷ་ཏག་རིང་ཥཡ་

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱ་གའྫོག་ཟཕཐ་

ཐང་པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཐགོ་ནའི་ངོ་

ཐགོན་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

སྫོཡ་གྱི་ཡིག་གུ་ཅིག (ཁ) ཤེཥ་ཙཐ་རག་ཁྱེཡ། མི་

ལཱ་ཤུར། /ལཱ་ཤུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཟཕཐ་

ཁུངཥ་ངོ་སྫོཐ་རག་ཁྱེཡ། (ཐཔེ) བྷཏྫོ་རིབྷ་ཤེཥ་ཙཐ་

ཕའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ། (ཐཔེ) ཟླ་རིབྷ་གྱི་ལཱ་ཤུར་ཚུ་ཟགོ་

བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཕའི་སྐཕཥ་རག་ཁྱེཡ་རུ་ཟཏྫོཕ་ནི་

ཐནྫོདྷ་ལཱི་རྩིཥ་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

འྫོཐ།

ལཱ་ཤེཥ། /ལཱ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་ཆ་

རག་ཁྲབྷ། /ར༌ཁྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་མིང་ཏྫོག་

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་ལཱི་ལཱ་

ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆའི་ཏྫོ་ཡིག (ཐཔེ) ཡང་གི་ཥ་འྫོཐ་

ཤེཥ་ལུ་ལ་མིདྷ་ཟདུག
རག /ལཱ/

༡. (མིང)

ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ན་ཅིདྷ་རག་ཁྲབྷ་ངེཥ་ནཡ་ཐགོན་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་

རག་ཟཁོཡ། /ར༌ཁོ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཎི་རག་ཟཁོཡ་
ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་བྷ་ཎི་རག་ཟཁོཡ་

/ལཱ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྟ་དྲེར་ཕདུདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཕསྒྱིཡ་ཐྫོ།

ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་རྒཥ་ལཱི་རྟ་དྲེར་རག་ཅིག་ཟྫོཐ།

རག་གང༌། /ར་གང/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་བྷ་

/ལཱ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) རགན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕརྩི་ཕཡ་གཝདྷ་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཕཞི་ཞིཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་

རག་སྐོཡ། /ལཱ༌ཀོ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཎི་རག་ཟཁོཡ་

ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) ལྕབྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཥ་སྟྫོང་རག་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱིཥ་རག་སྐོཡ་ཕསྒྱིཡ་ཏེ་བྷ་

གང་ཕཝག་ཐ།

1320

1321
རག་གཐང་། /ར༌རང/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་ཁུག་གུ་འྫོཐ་

རག་ངཡ། /ར་ང/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་

ཟཛེགན་ཐ་རགན་རག་གཐང་གུ་ཕལཐ་དེ་ཟཛེག་

(ཐཔེ) རྫོཕ་རིར་ཏེ་རག་ངཡ་རྨ་ ཕཎྫོདྷ་ནུག

ནའི་རགན་ཕཤེཐ་ཥའི་ཤིང་། (ཐཔེ) ཨེ་ཁུག་

ཐང་ཀི་ལི་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་རག་ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག

ཐགོ།

རག་ཐངུར། /ར་རྔུཥ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་སྐཕཥ་

རག་གཐདྷ། /ར༌རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་

ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟགྲོ་ཥྫོང་གཎང་ནི་གི་རག་ནཡ་ཐངོཥ་སུ་

སྐཕཥ་ རག་ནའི་ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་ནིའི་གཐདྷ་ཅིག

འྫོཐ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ) ངེའི་བུབྷྫོ་ལཱི་རག་ཐངུར་སྦེ་ཏི་

(ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་རག་གཐདྷ་རག་ལུདྷ་

ཟཏཕ་ཐགོ།

རག་རྒྱདྷ། /ར༌རྒེ/

༡. (མིང)

རཱི་ཧ་ཙི་ཅིག་བྱིདྷ་ཕཎང་ཡི།

རག་ཅུང༌། /ར༌ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཕབྷ་ཕྱིབྷ་

(རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་པྫོ་

ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནི་ཐང་ཕཞུགཥ་གྲར་དྲང་ནའི་

སྐྱེཥ་ཚུ་གི་གོའི་ཕུ་དུང་ཕྱི་དྷང་རྫོགན་ཐ་དྷང་དྷ་རཥ་

སྐཕཥ་བྷཁོ་ཕའི་ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་སྫོཐ་

གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་ཐཀཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་རག་ཅུང་ཆ་གཅིག་ཉོ་ནུག

རག་རྒྱདྷ་བྷཏྫོ་གང་ཕསྫོགཥ་ཏེ་ཟྫོང་དེཥ།

རག་ཕཅུཐ་ཆེ། /ར༌ཅུཥ་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་

/ར༌རྒེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རག་ན་ལཱི་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་

ནའི་རྒྱདྷ་ཆའི་རིགཥ།
རག་རྒྱུདྷ། /ར༌རྒུཥདྷ/

༡. (མིང)

ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཐང་ཕཅུཐ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་
སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧའི་ཟདི་རག་ཕཅུཐ་ཆེ་

(རྫོང) རྫོ་ཐང་ཁུཡ་ཆ་

ནི་ཟདི་གིཥ་མི་ག་ཡ་གིཥ་བྷྫོ་གི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཟདི་ཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་མི་གཅིག་རཥ་གཅིག་གི་རག་ནཡ་

ཞིབྷ་ནཥ་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

སྫོཐ་དེ་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་རྐྱཕ་ཥཡ་

རག་ལྕགཥ། /ར༌ཅ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཟགར་

རྫོ་ཚུ་ལཱན་ཚུ་གིཥ་རག་རྒྱུདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཀར་དེཥ།

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ ཉེཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་རགན་ཕསབྷ་ནིའི་

/ར༌རྒུཥདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རག་ལུདྷ་བྷ་བྷཥ་

ལྕགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་ཅིག་རག་

ནཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ནཡ་རག་ལྕགཥ་ཕཤེཐ་དེ་སྫོཐ་ནུག

རག་སྒབྷ། /ར༌རྒབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་སྫོཐ་ཆ་

རག་ལྕགཥ་རྐྱཕ། /ར༌ཅ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཚུ་ཕཙུགཥ་ཥའི་ཤིང་སྒྲོབྷ་ཆུང་ཀུ་ཟཕཐ་མི་ཅིག

(རྫོང) ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ ཉེཥ་ཅདྷ་

(ཐཔེ) པྫོཡན་ཏ་ལི་ཚུ་རག་སྒབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝག

ཚུའི་རགན་ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕསབྷ་ནི། (ཁ) རག་

རག་སྒྲོབྷ། /ར་ཌོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རག་སྒབྷ་ཐང་

ལྕགཥ་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) རག་སྒྲོབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར་ཚུ་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་

ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་རག་ལྕགཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

དེཥ།

རག་ཆ། /ར་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་
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རཥ་བྷཁོ་ཕའི་ཅ་ཆཥ། (ཁ) ཕཞྫོ་ཕྫོའི་རག་ཆ།

རག་ཕསྟཡ། /ར་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ) རག་ལུདྷ་ཐངོཥ་

རག་ཆ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ཐྫོ།

རག་ཏགཥ། /ར༌ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་ཐང་

ཐབྷག་གི་རག་ཆ། (ཐཔེ) ཞིང་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་
རག་རྗེཥ། /ར༌རྗེ/

༡. (མིང)

སུ་སྦེ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག

(རྫོང) རགན་གི་ནཡ་

ལ་ཏགཥ་གུ་མེདྷ་ནཡ་ནང་ཏགཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཐང་ཤུར། (ཐཔེ) ཟཐབྷ་དྷང་མི་གི་རག་རྗེཥ་ཅིག་

སྟེ་ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་གོ་རའི་རིགཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ཧ་

འང་ཟདུག

རྟག་ཡ་རག་ཏགཥ་ཀྱི་གོ་ར་མང་མ་ཡ་གྱོདྷ་ནི་ཟདུག

/ར༌རྗེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མིང་རྟགཥ་ཀྱི་ཙཕ་སྦེ་རག་

རག་ཏར། /ར༌ཐེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁ་

ནའི་ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་གི་གཐྫོང་ཕྫོགཥ་ཟདི་སྣག་རྩི་

ལགཥ་ཐང་ཟཏཕ་ཟཛིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྱུང་ནའི་

དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཡི་གུ་ཐང་ཡིག་ཆ་ཚུའི་གུ་ནཡ་

སྐཕཥ་རགན་ཐྫོཛྷ་ཏར་ཏེ་བྷཚྫོག་ཐང་སྫོ་དྲང་ནི།

ཕཝག་ནི། (ཐཔེ) གདྷ་རྒྱ་ཟདི་གི་གལབྷ་བྷཡ་རྩ་

(ཁ) རག་ཏར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁ་ལགཥ་དུབྷ་གྲ་རུ་

པདྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་གི་རག་རྗེཥ་ཟདུག

རྐྱཕ་རཱིང་རག་ཏར་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ར༌རྗེ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཤུར། (ཐཔེ) ཐ་

རག་ཐི། /ལཱ༌ཐི/ (མིང) (རྫོང) རག་རྗེཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

རིཥ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་རག་རྗེཥ་ཡ་མིདྷ་

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གདྷ་རྒྱ་ཟདི་དྷང་ཐནང་

ཟདུག

ནྫོ་གི་རག་ཐི་མིདྷ་ཟདུག

རག་རྟགཥ། /ལཱ༌ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཏག་རིང་ཥ་

རག་ཐིའུ། /ལཱ༌ཐིའུ/ (མིང) (རྫོང) རག་ཐི་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་མི་ལཱི་ཅ་ར་ཐང་ཏི་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕསྐྱར་ནི་

(ཐཔེ) ཡི་གུ་བྲིཥ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་རག་ཐི་རྐྱཕ་ནི་བྷ་

ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་རག་རྟགཥ་རྫོག་བྷ་ཐྫོ་ཅིག་

ཕརྗེཐ།

ཕསྐྱར་ཕཎང་ཡི།

རག་བྷཐིར། /ལཱ༌ཐི/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་སྤཡ་རི་

རག་སྟཕཥ། /ར༌ཎཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཐང་

སྦུག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རག་བྷཐིར་

ཝཕཥ་ཁྲ་ཚུ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རག་ནའི་ཕག་རྒྱ་

ཟདི་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་ཟདུག

རྐྱཕ་སྟེ་གཡུག་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མི་

རགན་ཟཏཕ། /རན༌ཏཕ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཚུ་རག་སྟཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཟཙཕ་ཟཙཕ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རག་གིཥ་ཏཕ་ཏྫོཕ་

རག་ཎྫོབྷ། /ར༌ཎྫོབྷ (མིང) (རྫོང) ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) རགན་ཟཏཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཡིག་

ཕའི་སྐཕཥ་རགན་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཙང་དྷང་ཟཕྱིཥ་ནའི་ཟེཡ་རགན་ཟཏཕ་སྟེ་ཡི་གུ་ཥྫོ་

(ཐཔེ) བྷཚྫོག་ཁྱཐ་ཟཇར་མི་ཚུ་ལཱི་རག་ཎྫོབྷ་ཕདེ་

ཥྫོ་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོང་ནུག

དྲགཥ་འྫོཐ།

རགན་ཐརཛྷ། /རན༌དེཛྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་བྷ་

1322
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ཟཕཐ་ཕཡ་རགན་སྟྫོངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

རག་ན། /ར་ས/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཐང་ཟདྲ།

རག་དེཕ། /ར༌དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་

རགན། /རན/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཕག་ལག་

རག་ཐརཛྷ་སྦེ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ལཱ་རྩ་ཟགེངཥ་ཟཕཐ་ཐ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡའི་རག་ན་ལཱི་ཏི་རཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

ཕཅཟ་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་སྟྫོདྷ་ཐང་ཕཀོཐ་རྒྱ་འྫོཐ་ནའི་

གའཥ་གའྫོདྷ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་འདྷ་

ཐཔེ་དེཕ་ཅིག (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་རག་དེཕ།ཟཕྲུར་

རག་གཟུང་ནི་ཐང་ཕཤེཐ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ་

ཆཥ་ཀྱི་རག་དེཕ།སདྷ་གྱི་རག་དེཕ། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་ཆ་

ཟཕཐ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཚུ་རགན་གིཥ་ཟཐུ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་རག་དེཕ་

སྟེ་པཡ་ཕཀོ་གཎང་ཐ།

དྷང་ཕལ་ཐགོ།

རགན་སྟྫོངབྷ། /རན་ཎྫོབྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་གི་

རགན་ཐྫོག /རན༌ཐྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རག་

གོངབྷ་ཐང་ཟཆབྷ་བྷཐུདྷབྷ་ཚུ་ལཱི་ཕག་བྷཇར་ཐང་

ནཡ་ཐངུར་མེཐ་ནཡ་དྷང་ཐྫོག་ནི། (ཁ) རགན་ཐྫོག་

ཁྱོཥབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཕཐ་ནཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་མེཐ་ནཡ་རགན་ཐྫོག་ཐྫོ།

ཟགྱོཛྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་བྷཇར་ཕ་

རག་གདུཕ། /ར༌རྡུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རག་ནཡ་

རགན་སྟྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཙུགཥ་ནི་གི་གཐྫོཕ་ཅུ།

/རན་ཎྫོབྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) རགན་ཁ་ལཱི་ཅ་ར་ག་ནི་

རག་བྷཐཟ། /རཟདྷ༌ར/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནི་

འང་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ནཡ་རག་བྷཐཟ་རུ་ཕཤེཐ་དེ་ཟདུག

ཟདི་ཟཕག་གདྷང་།

བྷྫོ་ཐྫོག་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཐང་རགན་བྷ་ན་རཥ་མེཐ་མི་

ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རག་

གི་རག་ཆ་ཀྲོཕ་བྷཐཟ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུའི་རག་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་རགན་སྟྫོངབྷ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ངེའི་ཅ་ར་

རག་རྡུབྷ། /ར༌རྡུབྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་

རག་ནའི་ཕག་རྒྱ། /ར་པི་ཕ་རྗ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཆབྷ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རག་རྡུབྷ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཅ་

ནའི་བྷཉེདྷ་ཁུག་སྒྱུཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་

ར་ཚུ་ཕཤེཐ་མི་ཚུགཥ།

རྐྱཕ་ཐ་བྷྫོ་གི་རག་ནའི་ཕག་རྒྱ་ཟདི་ལུགཥ་ཡ་

རག་རྫོ། /རང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གིཥ་ཏག་

ལུགཥ་ནཥ།

རིང་ཥ་ཕཀོ་ནིའི་རྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་རག་རྫོ་ཟགྲདྷ་

རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ། /ར་པི་རྫུ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་

ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཐབྱིཕཥ་བྱུ་རིརབྷ་ཐང་རིང་ཐུང་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

རག་ཕར། /ར༌ར/ (མིང) (རྫོང) རག་རིཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

རག་ནའི་ཆ་ལཥ། (ཐཔེ) མི་ལཱི་རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཕང་ནྫོ་སྐྱོདྷ་ཅདྷ་ཚུ་

ཕཅུ་ཏབྷ་འྫོཐ།

ལཱི་རག་ཕརའི་ཏྫོག་རཥ་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

རག་སྫོཐ། /ར་ཊོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཐངུར་

1323

1324
ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐངོཥ་སུ་སྦེ་རག་ནཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག

ཟཕཐ་ཚུགཥ།

རག་སྫོཐབྷ། /ར་ཊོཥབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཉོ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་རག་སྫོང་ཟཕཐ་དེཥ།

(ཐཔེ) ང་གིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཏི་རཱི་རག་སྫོཐ་སྦེ་སྫོཐ་ཅི།

རག་སྫོང༌། /ར་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་སྫོང་ཐང་

ཕའི་སྐཕཥ་རིདྷ་ཚུ་རག་ནཡ་ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ་སྫོཐ་ནི་

རག་ཐབྷཡ། /ར་རྨ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གི་ཕཀྱག་

ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱི་རིདྷ་ཟདི་རག་

ཐབྷཡནྫོ་བྷཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རག་

སྫོཐབྷ་སྦེ་སྫོཐ་ཅི།

ཐབྷཡ་ཟདི་བྷཛེཥ་ནའི་རྒྱདྷ་ཆ་ཨིདྷ།

རག་སྫོཐ་བྷ། /ར་ཊོཥ་བྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རག་སྫོཐབྷ་

རག་རྩར། /ར་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) རགན་གིཥ་རི་བྷྫོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གོ་ར་གི་ཏི་རཱི་ཟདི་རག་སྫོཐ་བྷ་ཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲི་ནིའི་དྷང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྫོཐ་ཐ་ཡི།

(ཐཔེ) ཁོ་ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་དྷང་རག་རྩར་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

རག་ཕྱིཥ། /ར་ཕྱི/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཟཕག་ནི་

ཟདུག

གི་ཡཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་རག་ཕྱིཥ་ཚུ་ལྫོག་

རག་རྩིཥ། /ར་ཙི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཏང་ཙཕ་

ཀུ་གི་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཟདུག

ལཱི་རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ལྔའི་གུ་གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་

རག་ཕབྷ། /ར་ཕབྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་ན་གིཥ་

རྩིཥ་པཕ་ནི་ཅིག (ཁ) རྩིཥ་ན་ཡཕ་རག་གང༌།

གཡུགཥ་ཕཀོཛྷ་ཐ་ཟགཥ་ཟགྱོ་ཕའི་རྡུར་བྷཙྫོདྷ་

རྩིཥ་ན་ཏ་བྷ་གཐྫོང་གང་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་

རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཟགཥ་རཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་

ཝང་རྩིཥ་ན་གིཥ་རག་རྩིཥ་ཏྫོག་རཥ་གཤིདྷ་རྩིཥ་

རག་ཕབྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏངཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་སྫོཡ་

ལ་དེཥ།

ཕརཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

རག་ཙཕ། /ར་ཙཕ/

རག་བྲིཥ། /ར་བྲི/ (མིང) (རྫོང) གློག་རིག་ཐང་ནཡ་

༡. (མིང)

(རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་མི་ངོ་

བྷའི་ཙཕ་བྷ། (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་ངེའི་ཧ་ནའི་རག་ཙཕ་

ཕཎཕ་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་རགན་གིཥ་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་

སྦེ་ལཱ་ཥཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཐང་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་

/ར་ཙཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རགན་ངོ་བྷ་མེདྷ་ནཡ་

རག་བྲིཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟགྱིཕ་ཐང་ལྕགཥ་ཚུ་གིཥ་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཅིག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཟདི་རག་བྲིཥ་བྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

རག་ཚིགཥ། /ར་ཚི/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཐང་རག་

རག་བྲིཥ་བྷ། /ལཱ་བྲི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་བྲིཥ་ཐང་

(ཐཔེ) ཁོ་རགན་ཕཅག་སྟེ་རག་ཙཕ་ཕཙུགཥ་ནུག

རག་སང༌། /ར་རྗང (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་

ངཡ་གཉིཥ་བྷཐུཐ་ནའི་བྷཙབྷཥ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་རག་

སང་ཕ་ཐང་བྷཥ་མྱྫོང་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་

ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྩེཐབྷྫོ་

ཟཕཐ་ནིའི་རག་སང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཏྫོགཥ་ཆ་མེཐ་ནཡ་

རྩེཥ་ཏེ་རག་ཚིགཥ་ཕཅག་ཐ་ནུག

1324

1325
རག་ཚེབྷ། /ར་ཚེབྷ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཚུ་ཟཕྲུར་

མེཐ་ནཡ་རགན་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འངཥ་ནའི་

ཧ་ན་གིཥ་པཐ་ཅུང་ཅིག་རག་ཚེབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ལཱི་ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་རུ་

ཚེབྷ་གྱིཥ་མེདྷ་ན་རགན་གིཥ་ཕཙེབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཟདི་རགན་འངཥ་དྲགཥ་

ཕཙེབྷཥ་ཕཝག་ནུག

གདྷངབྷ་བྷཥ།

རག་གཟུང༌། /ར་གཟུང/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་

/རན་འང་དྲ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་སྫོ་དྲང་ནི་

ཥྫོགཥ་ན་རགན་ཕཤེཐ་དེ་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་

བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གཝདྷ་

(ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་གི་རག་གཟུང་ཟདི་ཕཤེཐ་ངོ་ཕདེ་

རག་ཡཥ། /ར་རུ/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཟཕག་ནིའི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ལཱིང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

ལཱི་སྫོ་ཕཀར་ནི་ཟདི་རགན་འངཥ་དྲགཥ་ཟདུག

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཁ་ལ་ཐང་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཞིདྷབྷ་རཥ་རག་

རག་ཕཞྫོ། /ར་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཡཥ་ཀྱིཥ་རགན་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།

ན་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཏྫོག་རཥ་མེདྷ་ནཡ་རགན་གིཥ་ཕཞྫོ་

རག་རིར། /ར་རི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཟགྱིཕ་ཐང་ཀོཛྷ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) རག་ཕཞྫོ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཧ་མ་ཡ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་རགན་གིཥ་རྩེ་ནིའི་

གི་ཟཕགན་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

རྩེཐབྷྫོ་ཕཞྫོ་རྣབྷ་གོང་ཎྫོ་རི་རི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རག་ཕཞྫོའི་ཅ་ར། /ར་ཕཞྫོའི་ཅ་ར/ (མིང) (རྫོང)

རྩེཐབྷྫོ་གི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་རག་རིར་ཅིག་ཉོ་

ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱིཥ་མེདྷ་ནཡ་རགན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཟཕག་ལྫོག

ཕའི་ཅ་ཆཥ་ཐང་ཞྫོང་ཆའི་རིགཥ། (ཐཔེ) རག་

རག་རིཥ། /ར་རི/ ༡. (མིང) (རྫོང) རག་བྷཐིར་དྷང་

ཕཞྫོའི་ཅ་ར་ཚུ་གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།
རགན་འངཥ། /རན་འང/

༡. (བ)

རི་བྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཐིག་པཡ་ཚུཡ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
བབྷ་གིཥ་ངེའི་རག་རིཥ་གུ་གཟིགཥ་ཏེ་བྷྫོ་ཕཎཕ་

(བྷ/ཐ) (རྫོང)

ཡྫོགཥ་ལཱི་བྱིདྷ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ལཱི་ཚེཡ་སྣང་མེཐ་ནི། (ཁ)

བྱིདྷ་ཡི།

རགན་འངཥ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཟདི་རགན་འངཥ་

/ར་རི/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྫོ་བྷ་སཕ་ནཡ་རགན་པཡ་

ནཥ།

ཚུཡ་གཡུགཥ་ཏེ་ཕར་ཐྫོདྷ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཕཀརཛྷ་བྷགྱོགཥ་ནི། (ཁ) རགན་འངཥ་ནི/ནཥ།

སྫོཐན་བྷཥ།

/རན་འང/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་སྫོ་

ཟདི་ཁ་སཕ་བྷ་ཤེཥན་ཕཟུབྷ་སྦེ་རག་རིཥ་སྒྱུཡ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་དྲང་ནི་ཟདི་ཁོ་རགན་འངཥ་ནཥ།

རག་ཡྫོགཥ། /ར་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་

རགན་འངཥ་དྲགཥ། /རན་འང་དྲ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕཅཟ་ནི་ཚུ་རཱིཕ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་རགན་

ཡྫོགཥ་ལཱི་བྱིདྷ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཚུ་ལཱི་ཚེཡ་སྣང་ག་ནི་འང་

ཐརཛྷ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་རག་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་གདྷང་།
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རག་ལུདྷ། /ར་ལུ/ (མིང) (རྫོང) གའྫོག་ཕཀོར་ནི་

ཟཙྫོར་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཟཏཕ་སྟེ་རབྷ་སེར་དེཥ།

སྤཡ་རི་གཅིག་གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྤཡ་རི་

ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་ཟཕྲུར་ཆཥ་རག་ལུདྷ་

རགན་གང༌། /རན་གང/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་

རག་ཤུཕཥ། /ར་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཙ་དྲྫོཐ་ར་

གང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཆུབྷ་

ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ནའི་ཕྱི་

རགན་གང་ཐཕྫོག་སྟེ་ལུགཥ་ཧེང་ཕལ་དེཥ།

རཥ་སྤུཡ་ནི་ཐང་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཤུཕཥ་ཅིག (ཐཔེ)

རགན་བྷཐུཐ། /རན་ཐུཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རགན་གྱངབྷ་ཐ་རག་ཤུཕཥ་ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་དྲྫོ་

(རྫོང) རགན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྦྱེར་ནི།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་།

(ཁ) རགན་བྷཐུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་

ཤུགཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཐཔུང་ཤུགཥ་

དེཥ།

རག་ཤེཐ། /ར་ཤེ/ (བ) (རྫོང) རག་ནའི་སྟྫོཕཥ་

ཡྫོགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕཐན་ཐ་རགན་བྷཐུཐ་

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རག་ཤེཐའྫོཐ་ནི་

/རན་ཐུཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

(རྫོང)

མི་ཐང་ལཱིང་ཕྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཡ་དྷ་བྷཐུདྷ་

ཟདི་གིཥ་རྫོ་སྫོབྷ་ཚུ་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཐུ་ཟཕག་ནི་

ཟབྲེར་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) རགན་བྷཐུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཟདུག

(ཐཔེ) ཙྫོང་ཟབྲེར་གྱི་ཐྫོདྷ་རཥ་རྒྱར་ཁཕ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་

རག་ཤེཥན། /ར་ཤེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རིག་གི་ལཱ་

གཉིཥ་རགན་བྷཐུཐ་ཐ་ནུག

ཕབྷ་ཕྱིབྷ་རུ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་རག་ཤེཥན་ཅིག་

རགན་ཐབྷ་དྲགཥ། /རན་ཐབྷ་དྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་

ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་དྷང་ཆཥ་ཚུ་ག་ཡ་ཁོ་ཡ་

ཐངོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཡང་ལཱི་འྫོཐ་རཱིང་གཝདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་

གིཥ་ཕཞྫོ་ནུག

བྷ་ནུབྷ་མི། (ཐཔེ) བྷྫོ་རགན་ཐབྷ་དྲགཥ་ཟཕཐཛྷ་

རག་ལྫོག /ར་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནཡ་ཕཀྲབྷ་

རཥ་ག་ནི་འང་བྱིདྷ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

ནིའི་ཡི་གུ་ཐང་ཡིག་ཆ། ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

རགན་ཟཐྫོགཥ། /རན་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རག་ལྫོག་རུ་རུ་གདྷང་དེཥ།

(རྫོང) རགན་གིཥ་རུག་ནི་ཐང་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ)

རག་ལྷི། /ར་ཧི/ (མིང) (རྫོང) རུཐ་ཐང་གེ་ཞ་ར་

རགན་ཟཐྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གཤིདྷ་ནྫོའི་

ཥྫོགཥ་ན་ལྷིའུ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་ཕརྡུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་

ཕུངབྷ་གུ་རགན་ཟཐྫོགཥ་ནི་ཟྫོང་།

བྱུ་རིརབྷ་རིང་ཐུང་ཟཐྫོབྷ་གང་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་

རགན་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ། /རན་མང་ཎྫོ་ཎྫོ/

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་སྦུག་རཥ་ཁྱུ་གང་དེ་ཅིག་གཝྫོག་

༡. (མིང)

(རྫོང)

རགན་གིཥ་ཧཡཛྷ་བྷ་ཕརྐུ་མི། (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཕའི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་རགན་ཕཤེཐ་ཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་

སྐཕཥ་རགན་གམང་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཞ་ཐགོ།

ཅིག (ཐཔེ) ཙར་བྷ་དྷང་རག་ལྷི་ཕཞྫོ་ནིའི་ཤིང་ཅིག་

/རན་མང་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་མི་
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གམང་ཕའི་རིགཥ་བྷ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་

སཕ་ནའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག

དྷང་མི་ག་ཡ་རགན་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) རགཥ་ཥྫོ་ཐ་ཟཕཐདྷ་ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ཝར་

/རན་མང་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) རགན་ཁབྷཥ་རྫོག་

ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་ཨིདྷ།

སི་སི་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཆུ་ཟཁྱུ་སྟེ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི།

རང༌། /རང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཙཐ་གཞི་ཀྲིག་ཀྲི་

(ཐཔེ) རགན་གམང་ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་ནཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི་

མི་ཟྫོང་།

རགཥ། /ལཱ/

༡. (མིང)

སྦེ་འྫོཐ་ག་མེཐ་ག་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) རང་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྱེབྷ་པཐ་ཙི་ཕཅུ་ཏབྷ་གྱིཥ་ཀྲིག་ཀྲི་རང་

(རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

བྷཥ།

གིཥ་ཕཀཟ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ཐང་ཟཕྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་

རངཥ། /རང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རང་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་ཧ་ཟེཡ་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག

(ཁ) རངཥ་ནུག (ཐཔེ) ཧའི་གི་བྱིདྷ་མི་ཏི་རཱི་གིཥ་

(ཐཔེ) མི་སྫོབྷ་ཚུ་གིཥ་ཟཕྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་རགཥ་ཟེཡ་

ཀྲིག་ཀྲི་རངཥ་ཡི།

ཞུ་ཐགོན་ཨིདྷ།

རང་རྐྱཕ། /རང་ཅཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

/ལཱ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་གོ་

ཟཕྲར་ཟཕྲར་སྦེ་ཡ་དྷ་ཟུག་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

གདྷཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་བྷཡ་སཡ་ཏེ་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཚུར་

(ཁ) རང་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རང་རྐྱཕ་སྟེ་དྷ་ཕ་

སྦེ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རགཥ་ཁོང་ཆ་

ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཁྱཕ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ་རགཥ།

/རང་ཅཕ/ ༢. (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་དུང་དྷང་

/ལཱ/ ༣. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་དྲི་

རཥ་ཆུ་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཤུགཥ་ཟྫོང་ནི་ཐང་ཟཕྲར་

བྷཇུག་ལཱི་སཡ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་

རང་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ནུག (ཐཔེ) ཆུ་ཟདི་རང་རྐྱཕ་སྟེ་

ཕ་གསུངབྷ་ཐ་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་ཞུ་རདྷ་གྱི་

ཟཕྲར་གོ་རཥ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ལཱ་ཚུ་ག་ཡ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཡི་རགཥ།

ལཡ་ཡ་ཡ་སྦེ་ཟྫོང་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

རགཥ་ཥྫོ། /ར་ཥྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

རང་ཙཐ། /རང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འྫོཐ་ག་

ཚུ་གིཥ་ཡང་ལཱི་ཕཀཟ་གདྷངབྷ་ཐ་ངོཥ་ལུདྷ་འྫོཐ་

མེཐ་ག་གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ཟེཡ་གུཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཙུགཥ་ནིའི་རྫོའི་རང་ཙཐ་ག་དེ་ཅིག་སྫོ།

རགཥ་ཥྫོ་དྲག་ལྫོཥ་ ང་གི་ཕག་ཞུ་གེ་རགཥ།

རང་ཙྫོ། /རང་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)

/ར་ཥྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཐང་མི་

རང་ཙྫོ་ཕཝྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སྫོ་ཕ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

བྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ་ཚུ་དྷང་བྫོ་སཕ་ཐ་བྫོའི་ཏྫོག་བྷཏཟ་

རང་ཙྫོ་ཐཡ་ཕ། /རང་ཙྫོ་ཐ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་

ཕཡ་གསུབྷ་གང་རཱིང་ལཱི་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་ཅི་ཕཅཐ་ཅི་

གཝྫོདྷབྷ་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཐཡ་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ)
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རང་ཙྫོ་ཐཡ་ཕའི་དུཥ་ལཱི་སེབྷཥ་གཞཕ་གཞཕ་

ཕཀོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ངག་ཏྫོག་སྦེ་སཕ་ནི་ཐང་། འང་

རང་ལིང༌། /རང་ལིང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུ་ན་ཐང་ཥ་

ཕསྟུདྷ་ནའི་རདྷ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཟཕཐ་ཐགོ།

དྷ་ཡིག་ཏྫོག་རཥ་སྦེ་བྲི་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲི་ཕ་ཐང་

སྨུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཏྫོདྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

/ལུདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙཡ་ཐང་ཐེངཥ་པྫོག (ཐཔེ)

ཥ་སྨུག་རང་ལིང་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་རདྷ་གསུབྷ་དེ་ཅིག་ཟཏཕབྷྫོ་ཟཙྫོར་ཏེ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དུ་ན་རང་རྫོང་ཕཎང་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

རདྷ་ཀདྷ། /ལུདྷ་ཀེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་གཞཡ་

རང་རྫོང༌། /རང་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) རང་ལིང་ཐང་

ཟྫོང་ཡི།

རང་ལཡ
ྫོ ། /རང་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) གོབྷཥ་གཤིཥ་

ཐང་ཟདྲ།

ཚུཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་བྫོ་སཕ་ནི་ཟདི་

རདྷ་གྲངཥ། /ལུདྷ་གྲང/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་

རང་ལྫོཡ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་སཕ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གྱངཥ་ཁ།

རངདྷ། /རཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ང་ལཱི་སཕ་ནི་ཟདི་རདྷ་གྲངཥ་བྷང་ཡ་བྷང་ཐྫོ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཏི་རཱི་གིཥ་རངདྷ་ཁྱིབྷ་ཅིག་འང་ཉོ་

རདྷ་ཆགཥ། /ལུདྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་མི་ཐགེ་ཕ་

ཐགོ་ནཥ།

ཐང་གདྷྫོཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ཐང་

རངབྷ། /རངབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟབྫོཡན་ཟབྫོཡན་ཟེཡ་

ཕག་ཆགཥ། (ཐཔེ) ཚེ་ཐ་རུཥ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་མི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་ཏི་རཱི་རངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ག?

ཟདི་ཚེ་ཧེ་བྷའི་རདྷ་ཆགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

རཉྩ། /ལུདྷ་ཅ/ (མིང) (ལུགཥ) ཥབྷ་སྐྲྀ་ཎ་ལུགཥ་

རདྷ་ཟཇར། /ལུདྷ་རྗེ/

སཡ་གྱི་ཡིག་གཟུགཥ། (ཐཔེ) བྷ་ཎི་རག་ཟཁོཡ་གུ་

༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕཀོཐ་རྒྱ་ཐང་དྲི་ཕ་ཚུ་ཕཀོཐ་ནའི་སྐཕཥ་རདྷ་སཕ་

རཉྩ་གི་ཡི་གུ་བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག

ནི། (ཁ) རདྷ་ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་དྲི་

རཐ་ཚུར། /ལུ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) རཐ་སྫོར་ཐང་

ཕའི་རདྷ་ཟཇར་ནིའི་སྐོཡ་རྒྱཕ་ཟདི་ཁྱོཐ་ལཱི་པྫོགན་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕྱི་རྒྱར་གྱི་རབྷ་སྫོར་ངདྷ་ན་ཚུ་རཐ་

ཨིདྷ།

ཚུར་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ལུདྷ་རྗེ/ ༢. (བ) (རྫོང) ཁ་རྒོར་ནི། (ཁ) རདྷ་ཟཇར་

རཐ་སྫོར། /ལུ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱི་ག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་རདྷ་ཟཇར་ནི་

ཟཕཐ་ཕཝག་ངདྷ་ན་ཚུ་རཐ་སྫོར་ཟཕཐ་དེ་སྟྫོདྷ་ནི་

རདྷ་ཐེངཥ། /ལུདྷ་ཐེང/ (མིང) (རྫོང) རདྷ་གྲངཥ་

ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མེདྷ།

མི་ཟྫོང་།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་དྷང་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་རདྷ་

རདྷ། /ལུདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཀོཐ་རྒྱ་ཐང་དྲི་ཕ་ཚུ་

ཐེངཥ་གསུབྷ་དེ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཅི།
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རདྷ་མི་རདྷ། /ལུདྷ་མི་ལུདྷ/ (བ) (རྫོང) རདྷ་ག་མི་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་རཕ་རྫོཕ་ཕཎང་བྷ་སྫོཐ།

ལུདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཅ་ར་ཟདི་རདྷ་མི་

རབྷ། /རབྷ/

རདྷ་ཕལ་ཐ།

༡. (མིང)

(རྫོང) རྐང་སྟྫོང་ཐང་སྣུབྷ་

ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོག་རཥ་ཥ་གདྷཥ་གཅིག་

རདྷ་ཚྭ། /ལུདྷ་ཙ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ཞཥ་

རཥ་གཝདྷ་ཅིག་དྷང་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་གོ་ཕདེ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲྫོཛྷ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བླུག་ནི་འྫོཐ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཥར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) མི་རབྷ། རྟ་

ནའི་རཥ་ཟབྫོཡ་ཚྭ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རབྷ། གཞུང་རབྷ། གསེཕ་རབྷ། ཕྲང་རབྷ།

རདྷ་རྫོག /ལུདྷ་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁ་

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་

ཟཐེདྷ་ཐང་ཡི་གུ། བྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རདྷ་ཟཇར་ནི།

ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

(ཁ) རདྷ་རྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁ་ཟཐེདྷ་ག་དེབྷ་

/རབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་ཐང་གདྷཥ་སྐཕཥ།

ཅིག་ཕཎང་རཱིང་རདྷ་རྫོག་ནི་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ང་ཡ་བྷདྷྫོ་མི་ལཡ་དུ་བྷ་གཎྫོགཥ་གཝདྷ་ཟཕཐ་

རདྷ་སྫོག /ལུདྷ་སྫོ/ (བ) (ཆོཥ) རདྷ་རྫོག་ཐང་ཟདྲ།

ཥའི་རབྷ་མིདྷ་ཟདུག

རདྷ་གཥར། /ལུདྷ་སེ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཟཐེདྷ་ཐང་

/རབྷ/ ༣. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) སུབྷ་རྟགཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ཀྱི་

ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་ཡི་གུ་ཕསྐྱར་

ཟབྱེཐ་སྡུཐ་ཀྱི་ཕྲཐ་ཅིག

རཕ་རྩ། /རཕ་མ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཐང་རི་ར་ཥྫོགཥ་

ཟགྲུར་ཟཏཕ་ནི་མེཐན་སྦེ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

ཕཎང་རཱིང་རདྷ་གཥར་ཅིག་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག

རབྷ་ཕཀག /རབྷ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་རྒྱུདྷ་

ན་ཚུ་གི་སྤྱི་ཎྫོག་ཁཡ་རྫོ་སྤུངཥ་ཏེ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་རྣབྷ་

རིཥ་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཕཐཟ་སྟེ་རབྷ་ཕཀག་གི་རཥ་

ན་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རཕ་རྩ་ཁཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་

རིབྷ་ཅིག་ཟདུག

སྫོདྷ་རབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཎཕ་ཐགོ།

རབྷ་ཁ། /རབྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་

རཕ་ལུཕ། /རཕ་ལུཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་

ཥ་རབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་རབྷ་ཁ་ལཱི་

ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་སྫོདྷ་
ཙྫོཐ་རཕ་ལུཕ་སྦེ་སྐྱེཥ་ནུག
རཕ་རྫོཕ། /རཕ་རྫོཕ/

༡. (ཁྱཐ)

ཕསྒུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་གདྷང་བྷཥ།

རབྷ་ཁ་བར། /རབྷ་ཁཕ་བྱེ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་

(རྫོང) གོ་ར་ཐྫོཐ་

གཅིག་རཥ་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་ཁ་གྱེཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཥ།

རིར་རི་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ ཝར་ཝྫོར་སྦེ་གྱོདྷ་ནི་ཅིག

(ཐཔེ) རབྷ་ཁ་བར་ལུ་ལ་འྫོཐན་རཥ་ཐགོདྷ་ནཡ་

(ཐཔེ) གོ་ར་རཕ་རྫོཕ་ཕཎང་གྱོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ་ག་ཟདི་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ།

/རཕ་རྫོཕ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་

རབྷ་གྲོགཥ། /རབྷ་གྲོ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་

མེདྷ་ནཡ་ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་

གཅིག་ཁཡ་ཟགྱོ་མི་གི་ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ང་གཡུཥ་
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ཁཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རབྷ་གྲོགཥ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

རབྷ་རྒྱ་གྲབྷ།

རབྷ་ཟགྲོདྷ། /རབྷ་ཌོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཏག་རིང་ཥ་

/རབྷ་རྗ་དྲབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཥ་གདྷཥ་ཁག་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་ཁ་གྱེཥ་ཏེ་ཟགྱོ་

ལཱི་ཟགྱོ་མི་ཟགྲུར་ན། (ཁ) ཟདི་ལཱི་རབྷ་ཟགྲུརན་

ཥའི་རབྷ་ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་དེ་འྫོཐ་ཥ། (ཐཔེ)

གཞཕ་གཞཕ་སྦེ་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཟགྱོ་ཐགོ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྲོདྷ་ཚུ་རབྷ་ཁཡ་

ཁྲོབྷ་གྱི་རབྷ་རྒྱ་གྲབྷ་དྷང་གཞཕ་གཞཕ་སྦེ་རབྷ་

རབྷ་གླ། /རབྷ་གླ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་

རབྷ་རྒྱགཥ། /རབྷ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་གླ་ཆ། (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་

ཟགྱོཛྷ་ཐ་ རབྷ་ཁཡ་ཞ་ནི་ཟཐུང་ནིའི་ལྫོ་ཐང་

ཕའི་སྐཕཥ་རབྷ་གླ་སྫོཐ་ཐགོ།

རྒྱགཥ་སྐར། (ཐཔེ) ར་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རབྷ་

རབྷ་ཟགེགཥ། /རབྷ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་གྱི་ཕཡ་

རྒྱགཥ་རངབྷ་སྦེ་ཟཕག་ཐགོ།

དྷ་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་རྐྱཕ་ཥ།

རབྷ་རྒྱུཥ་ན། /རབྷ་རྗུ་ན/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་རྒྱུཥན་

(ཐཔེ) རབྷ་ཟགེགཥ་དྷང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་ཞིཕ་ཐཔྱཐ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རབྷ་རྒྱུཥ་

རྐྱཕ་དེཥ།

ན་སྦེ་པྫོ་སྐྱེཥ་ཅིག་ཁྱིཐ་ཥྫོང་ཡི།

རབྷ་ཟགྲུར། /རབྷ་ཌུཥ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་ཚུཡ་

རབྷ་རྒྱུཥན། /རབྷ་རྗུན/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཐང་

ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་དྷང་

རབྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཤེཥ་མི། (ཐཔེ) ང་ཐ་

རབྷ་ཟགྲུར་ཟཕཐཛྷ་ཐ་གཞཕ་གཞཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།

རིཥ་ཐགོདྷ་ན་ལཱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་རབྷ་རྒྱུཥན་སྦེ་

རབྷ་ཟགྲུར་ན། /རབྷ་ཌུཥ་ན/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་

ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟགྲུརན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྲུར་ན་བྷང་ལྫོཥ་

རབྷ་ལྔ། /རབྷ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་

ཡ་གླ་ཟཁོཡ་དྷང་ཟགྱོ་ནི་ཟདུག

ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསྒྲུཕ་ཐགོ་ནའི་རབྷ་

རབྷ་ཟགྲུརན། /རབྷ་ཌུཥན/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཐང་

ཁག་ལྔ། (ཁ) རབྷ་ལྔ་ཟདི།༡. ཙྫོགཥ་རབྷ། ༢.

ཚུཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཁང་ཟདི་

སྫོཡ་རབྷ། ༣. བྷཏྫོང་རབྷ། ༤. སྒོབྷ་རབྷ། ༥.

དྷང་རབྷ་ཟགྲུར་ན་ཚུ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཞཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

མི་སྫོཕ་ནའི་རབྷ་ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

རབྷ་ཟགྲོ། /རབྷ་ཌོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཟཆཡ་

གྱིཥ་རབྷ་ལྔ་གི་སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

གཞི་ཚུ་ཡང་གི་བྷདྷྫོ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟགྲུཕ་མི་ཟགྲུཕ་

རབྷ་ཆཥ། /རབྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་

ཀྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ངེ་

ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རབྷ་ཁཡ་ཐགོ་ནའི་བྷཐུདྷ་

གི་ཙྫོང་ལཱ་ཟདི་རབྷ་ཟགྲོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟགྱོ་བྷ་

རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རབྷ་ཆཥ་

ཕཏུཕ།

གྲ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ཐགོ།
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རབྷ་ཟཇུག /རབྷ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) པབྷ་ཐང་སྤུདྷ་ཆ།

ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་གདྷཥ་དྷ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ཟཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྱིདྷ་ཏེ་གཎང་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྐོཡ་རཥ་ ཡིག་ཏྫོག་ཐང་འང་དྷ་ཁ་རྒྱུདྷ་གྱི་ཏྫོག་

ཟཇུག་སྦེ་ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་ཅིག་བྱིདྷ་དེཥ།

ལཱིགཥ་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཕལཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་

ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཏི་རཱི་ཐང་ཕཞཟ་

/རབྷ་ཎྫོཥདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གི་

(ཐཔེ) ང་ཐིབྷ་ཕུག་ཟྫོངབྷ་ཐ་ཧ་ཁུ་གིཥ་ང་ལཱི་རབྷ་

རཥ་དེ་གི་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་

རབྷ་ཟཇུག་རྐྱཕ། /རབྷ་རྗུ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྒཥ་ལྫོཥབྷ་ཚུ་རཥ་རབྷ་སྟྫོདྷ་ཚུ་

(རྫོང) པབྷ་ཐང་སྤུདྷ་ཆ། ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ལུདྷ་ཐགོ།

ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཏི་རཱི་ཐང་ཕཞཟ་ཟཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྱིདྷ་

རབྷ་སྟྫོདྷ་ན། /རབྷ་ཎྫོཥདྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) པཡ་

ནི། (ཁ) རབྷ་ཟཇུག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཙཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རབྷ་ག་ཏེ་རཥ་

ཕྱི་རྒྱར་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་དེ་གིཥ་ཁྱིབྷ་

ཨིདྷ་དྷ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ལ་ཕལརན་ཚུ་རབྷ་སྟྫོདྷ་

ཙང་ཚུ་གིཥ་ཁོ་ལཱི་རབྷ་ཟཇུག་རྐྱཕ་དེཥ།

ན་གིཥ་ཁྱིཐ་ཟགྱོ་དེཥ།

རབྷ་རྟགཥ། /རབྷ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་མི་ཟཚྫོར་

/རབྷ་ཎྫོཥདྷ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་གི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་མིང་ཐང་

སྐོཡ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་དེ་གི་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་

ཕལརན་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རབྷ་རྟགཥ་

ཕལཐ་བྱིདྷ་མི། (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཁོ་ངེ་གི་

ཕར་བྷཙྫོདྷ་ཚུ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལ་
ལུ་ལ་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

རབྷ་སྟྫོང་རབྷ། /རབྷ་ཎྫོང་རབྷ/

༡. (མིང)

ཏངཥ་ཥྫོགཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་ཁ་གཥར་སྦེ་
རབྷ་སྟྫོདྷ་ན་ཨིདྷ།

(རྫོང) རྒྱུདྷ་

རབྷ་ཏག /རབྷ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་རིང་ཐུང་གི་

ཟགྲུར་ཟཏཕ་ནི་མེཐ་ནའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གི་རྟ་

ཙཐ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་ཁྱིབྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་རབྷ་ཏག་

རབྷ་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་རབྷ་སྟྫོང་རབྷ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

རིང་བྷཥ།

/རབྷ་ཎྫོང་རབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཕརྒྱ་ཐང་སྟྫོང་སྦེ་

རབྷ་དེཕ། /རབྷ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་

ཟགྱོ་ཥའི་གཞུང་རབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་སྟྫོང་རབྷ་གྱི་ཟུཡ་

ཟགྲུར་ཟཕཐཛྷ་ཐ་རབྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་

ཁ་ལཱི་ཁྱིབྷ་སྫོབྷ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་ནུག

ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་དེཕ། (ཐཔེ) ལ་ཕལརན་ཚུ་ལཱི་

རབྷ་སྟྫོདྷ། /རབྷ་ཎྫོཥདྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

རབྷ་དེཕ་རུ་རུ་ཕཀྲབྷ་དེཥ།

(རྫོང) རབྷ་ག་ཏེ་རཥ་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་བྷགུ་

རབྷ་གཐདྷ། /རབྷ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་

ཟཏྫོབྷ་སྫོཐན་ཐ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) རབྷ་སྟྫོདྷ་

ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཟབྫོདྷབྷ་ཐ་རབྷ་ཁ་རཥ་པཡ་ཐིང་ནི་འྫོཐ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྷ་ཁང་གི་སྫོ་རྫོགཥ་

ནའི་གཐདྷ་ཁ་ཐྫོག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)
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ཕཅཟ་སྒྲིག་རྐྱཕ་མི་ཚུ་རབྷ་གཐདྷ་ཐིང་དེཥ།

ཤེཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རབྷ་

རབྷ་ཕདེདྷ། /རབྷ་རྡེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་ན་ཕཞི་

ཕཞང་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

རཥ་རབྷ་གྱི་ཕདེདྷ་ན་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/རབྷ་ཕཞང་/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱིགཥ་སྫོར་ཕཞང་ནྫོ།

རབྷ་བྷཐྫོ། /རབྷ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་

(ཐཔེ) གོང་བྷ་ལཱི་གུཥ་ཕཀུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་འ་ཡཕཥ་

རབྷ་ཕར། /རབྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་རྟགཥ་ཐང་

རབྷ་ལག /རབྷ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་

རབྷ་ཁ་བར།

རབྷ་ཕཞང་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རབྷ་ཕར་བྷ་

ཥའི་རབྷ་གྱི་ལག་གི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) རབྷ་ལག་ལཱི་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག་ཟདུག

རབྷ་དྷག /རབྷ་དྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྩི་དྷག་ཕཎང་

རབྷ་ཟྫོག /རབྷ་ཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་

འྫོཐ་ནའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རབྷ་ག་ཡ་

ཥའི་རབྷ་གྱི་ཟྫོག་གི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟྫོག་ལཱི་ལ་

རབྷ་དྷག་གཎང་ནི་ཟཆཡ་གཞི་འྫོཐ།

མུ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནུག

/རབྷ་དྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ) མེ།མེ་ལྷ།གཞཟ་སྒྲ་

རབྷ་ཡིག /རབྷ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་

ཅདྷ།

ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ཐགོ་ནའི་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ) ང་
ཕྱི་རྒྱར་ལཱི་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རབྷ་ཡིག་ཅིག་ཕཞྫོ་

རབྷ་ཕཡ། /རབྷ་ཕ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཟགོ་ཐང་

ཐགོ་ནཥ།

བྷཇུག་གི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་

རབྷ་ལཱིགཥ། /རབྷ་ལཱི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་

གཡུཥ་ཟདི་ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་གི་རབྷ་

ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་ཚུ་གི་གཞི་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཕཡ་ལཱི་ཨིདྷ།

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རབྷ་ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་

རབྷ་ཙཐ། /རབྷ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་

ཐགོ།

ཐང་རིང་ཐུང་གི་ཙཐ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་རབྷ་

/རབྷ་ལཱི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་

ཙཐ་སྫོབྷ་སྦེ་ཕཥར་ནུག

ཏངཥ་ཀྱི་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁའི་སྔཡ་སྫོར་གྱི་

རབྷ་ཙཐ་རྫོ་རྟགཥ། /རབྷ་ཚེ་རྫོ་ཎ/ (མིང) (རྫོང)

རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕཝག་ཐགོ།

རབྷ་ཁ་རཥ་པཡ་ཥ་གདྷཥ་ཐང་ཀི་རྫོ་མི་ཉཡ་ར་

རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར། /རབྷ་ལཱི་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་ཚུ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟྫོང་ཕའི་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་

གཞུང་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་རབྷ་ཙཐ་རྫོ་རྟགཥ་བྲིཥ་ཏེ་

ཕཅཟ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ་སྫོར་

ཟདུག

ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ཐགོ།

རབྷ་ཕཞང༌། /རབྷ་ཕཞང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏཕཥ་
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རབྷ་རྫོབྷ། /རབྷ་རྫོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ས་ཀྲག་སྦེ་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་གཡུཥ་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོའི་དྷང་རབྷ་

(ཐཔེ) སྐུ་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཟཐབྷ་ན་ཟདི་རབྷ་རྫོབྷ་སྦེ་

རཥ། /ལུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་

མེདྷ་ནཡ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ར་ཉིར་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྫོར་བྷ་ཟདྲཛྷ་རུ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

གྱིཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) སྡིག་ནའི་རཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

/རབྷ་རྫོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཏེ་ཟབྲཥ་བུ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཙྫོ་ཕཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་

/ལུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་གཞུང་

གིཥ་སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཙྫོཐབྷ་རབྷ་རྫོབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཕཝག་

གི་སྐཕཥ་ཟབྱུང་ཥའི་ཡུར་སྟྫོདྷ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག (ཐཔེ)

ནུག

ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་རཥ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཐཔེཡ་ཕརྗོཐ་

/རབྷ་རྫོབྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཅིག་རྐྱཕ།

ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་ཙྫོ་ཕཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

རཥ་ཀྱི་སྒྲིཕ་ན། /ལུ་ཀི་སྒྲི་ན/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐགེ་

རྫོག་བྷ་ཟདི་རབྷ་རྫོབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷབྷ་རཥ་མི་ཞིབྷ་

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་རྣབྷ་སྨིདྷ། (ཐཔེ) རཥ་ཀྱི་སྒྲིཕ་ན་

ནཥ།

ཐག་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

རབྷ་ཤུར། /རབྷ་ཤུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཟགྲུར་

རཥ་ཀྱི་བྷཏཟ། /ལུ་ཀི་ཏ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་གི་

ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཤུར། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཟགྱོ་

བྷཇུག

ཕའི་རབྷ་ཤུར་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

/ལུ་ཀི་ཏ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) བྷཙབྷཥ་ཐང་ཙཐ་མེཐ་

/རབྷ་ཤུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་

ནའི་ལཱ།

ནའི་ཤུར་ཐང་སྫོར། (ཐཔེ) པབྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་

རཥ་ཁང༌། /ལུ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་

རབྷ་ཤུར་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་

ཁང་མིག་ཐང་ཡིག་ཙང་། (ཐཔེ) རཥ་ཁང་དྷང་ལཱ་

ཐགོ།

ཟཕཐ་མི་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

རབྷ་སེར། /རབྷ་སེ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་མེཐ་ནའི་ཥ་

རཥ་ཁུངཥ། /ལུ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གི་གདྷཥ་

ཁོངཥ་དྷང་རཥ་པཡ་རབྷ་གཥཡན་ཕཎྫོདྷ་ནི་

སྟངཥ་ཐང་ཥ་ཁོངཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་ཡིག་

ཐང་།རབྷ་མེཐན་ཏར་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

ཙང་། (ཁ) གཥྫོ་ཕའི་རཥ་ཁུངཥ། ཥྫོ་དྷབྷ་རཥ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རབྷ་སེར་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ཁུངཥ། ཝཕཥ་ཎྫོག་རཥ་ཁུངཥ། ཕྱི་ཟབྲེར་རཥ་

རབྷ་སྫོར། /རབྷ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) མི་སྤྱིཡ་ཕཎང་

ཁུངཥ། དྷགཥ་ཙར་རཥ་ཁུངཥ་ཚུ། (ཐཔེ) གཞུང་

གི་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་ཏངཥ་ཐང་།བྷདྷྫོ་ལཱིགཥ་ར་

གི་རཥ་ཁུངཥ་ཁག་གི་མི་ངོབྷ་ཚུ་ལ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་ཆ་ཕཝག་སྟེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག

ཥྫོ་ནུག

1333

1334
རཥ་ཟགདྷ། /ལུ་ཟགེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟགདྷ་ཐང་

ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རཥ་ངདྷ་ཡང་ལཱི་ཟཁོཡ་ཟྫོང་།

རཥ་ཟགུར། /ལུ་ཟགུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐམིགཥ་

སུ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རཥ་ངདྷ་ང་ལཱི་ཐགཟ་ཕའི་

ཞིདྷབྷ་རཥ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཚུ་འང་གདྷཥ་ཡུདྷ་ཐང་

རཥ་ངདྷ་ཅདྷ། /ལུ་ངེདྷ་ཅེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྡུག་

ཟདྲ།

/ལུ་ངེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རྗེ་ཐང་ཐཕང་ཏང་ཆུང་

གཎཐ་ཐང་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕརྩབྷཥ་

དུཥ་ཅིག་དྷབྷ་འང་ཟྫོང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ཟལར་ཏེ་གཎདྷ་ཁེར་སྦེ་ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕསྔར་ཡ་མྱྫོང་སྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་

རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གློག་མེ་རཥ་ཟགུར་ལུ་ལ་ཟགོ་

ངདྷ་ན་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷ་རཥ་ངདྷ་ཅདྷ་ལཱི་སྐྱེ་

ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཟྫོང་།

རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ། /ལུ་རྗུ་ཟབྲེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐགེ་

/ལུ་ངེདྷ་ཅེདྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རྗེ་ཐང་ཐཕང་ཏང་

སྡིག་གི་ལཱ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཟབྲཥ་བུ་ཕདེ་སྡུག་གི་

ཆུང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རཥ་ངདྷ་ཅདྷ་གྱི་མི་ང་ག་ཏེ་

ཕ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཟབྲཥ་བུ་ཕདེ་ཕ་ཟཏྫོཕ་ནི་ཐང་།

རཥ་ཅདྷ། /ལུ་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

རྣབྷ་སྨིདྷ་མྱྫོང་ཚུར་གྱི་རྣབྷ་གཝག་ཅིག (ཁ) རྒྱུ་ཐགེ་

ཟགྱོ་རཱིང་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་དུཥ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

རྒྱུ་སྡིག་ན་ཕཥགཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་

ཅདྷ་ཐང་རཥ་ཟཕྲྫོ་ཅདྷ། (ཐཔེ) རཥ་ཅདྷ་གྱི་སྫོཕ་བྷ་

ནི་ཕཟུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཕསླུ་ཕ་རྩ་

ཚུ་གིཥ་བབྷ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་དེཥ།

རཥ་མེཐ།

རཥ་ཟཆཡ། /ལུ་ཟཆཡ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་རཥ་

རཥ་སྒོ། /ལུ་སྒོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་བ་སྒོ་

རིབྷ་ཚུ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་ཨིདྷ་ནའི་ཟཆཡ་གཞི་ཐང་

ཐང་རིབྷ་ན།

རིབྷ་ན། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོ་གཅིག་གི་རཥ་ཟཆཡ་ཚུ་

རཥ་སྒྲ། /ལུ་སྒྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་

གཞུང་ལཱི་ཕུར་ཡི།

རྣབྷ་ཐབྱེ་ལྔ་ན་ཟབྱུང་ཁུངཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

རཥ་རྟགཥ། /ལུ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་ཁུངཥ་ཐང་

ཅིག

ཡིག་ཙང་།དེ་རཥ་རཥ་སྡེ་ཡང་ཥྫོའི་ལཱ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

རཥ་སྒྲིཕ། /ལུ་སྒྲིཕ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

ནའི་ངོ་རྟགཥ་ཕཟུབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ནཡ་ཐང་

སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཕའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་གྱི་སྒྲིཕ་ན།

རི་བྷྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) རཥ་ཁུངཥ་ག་ཡ་ལཱི་ཡང་

(ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རཥ་སྒྲིཕ་ཚུ་ཐག་

ཥྫོའི་རཥ་རྟགཥ་རུ་འྫོཐ།

ནི་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་མེཐ།

རཥ་ཏབྷ། /ལུ་ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་ཁུངཥ་ཐང་

རཥ་ངདྷ། /ལུ་ངེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལཱ་མི་ཐགེ་ཕ་

ཡིག་ཙང་།རཥ་སྡེ་ཁག་གི་ཐིའུ། (ཐཔེ) རཥ་སྡེ་ཥྫོ་ཥྫོ་

ཟཕཐ་ཕའི་ཟབྲཥ་བུ་སྡུག་ཕསྔར། (ཐཔེ) མི་ཐགེ་ཕའི་

དྷང་ཡང་ཥྫོའི་རཥ་ཏབྷ་རུ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
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རཥ་ཐག /རཥ་ཐ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཐགེ་

/ལུ་ཕྲྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕསྒང་གི་ལཱ་

ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ཚུ་མེཐན་ཟགྱོ་ནི།

ཟཕྲྫོ།

སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཐགོན་མེཐ།

བྷའི་དུཥ་ལཱི་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

(ཁ) རཥ་ཐག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རཥ་ཐག་ན་ཅིདྷ་

རཥ་ཟཕྲྫོ་ཅདྷ། /ལུ་ཕྲྫོ་ཅེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཧེ་

རཥ་ཐྫོདྷ། /ལུ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་

ཐ་རུཥ་ཀྱི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཏྫོག་ལཱི་བྱུང་སྟེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཐགོ་ནའི་ཐགོཥ་ན་ཐང་ཐམིགཥ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

རཥ་ཟཕྲྫོ་ཅདྷ་གྱི་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་ང་ཕཅཥ་གཉིཥ།

རཥ་ཐྫོདྷ་ག་ཅིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥན་སྫོ?

རཥ་བུབྷ། /ལུ་བུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོ་གའི་སྐཕཥ་

རཥ་སྡེ། /ལུ་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཆཕ་སྦྲྫོདྷ་ནི་ཐང་ཁྲུཥ་ཟཕཐ་ནིའི་བུབྷ་ན།

གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོགཥ་ན་ཐང་ཡིག་

རཥ་བང༌། /ལུ་ཇང/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་ཐབྷ་ཕསྒྲུཕ་

ཙང་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གཞུང་གི་རཥ་སྡེ་ཅིག་དྷང་ལཱ་

ནིའི་ཆོ་གའི་གཞུང༌ཅིག

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

རཥ་ཐཕང༌། /ལུ་ཐཕང/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཧེ་བྷའི་

རཥ་གདྷབྷ་ཕསྐོཥ། /ལུ་རྣབྷ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་

རཥ་ཀྱི་ནུཥ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་རཥ་

ཧེ་བྷའི་རཥ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་གྱི་སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཅིག

ཐཕང་གིཥ་ཟཕཐ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཆེ་ནུག

(ཁ) རཥ་གདྷབྷ་ཕསྐོཥ་འྫོཐ་ནཡ་སྦྲགཥ་མི་

རཥ་བྱེཐ་ན། /ལུ་ཇེ་ན/ (མིང) (རྫོང) རཥ་བྱེཐན་

ཐགོ།།སེབྷཥ་མིག་གཞི་བྷཐུདྷ་ནཡ་ལུགཥ་མི་ཐགོ།།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཥཡ་རཥ་བྱེཐ་ན་ག་དེབྷ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་གཉེདྷ་སྦེ་ཕསྫོབྷཥ་མི་ཟདི་

ཅིག་ཟདུག

རཥ་གདྷབྷ་ཕསྐོཥ་ཅིག་འྫོཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ།

རཥ་བྱེཐན། /ལུ་ཇེ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་མི།

རཥ་སྣང༌། /ལུ་སྣང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཥྫོའི་རཥ་

(ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་རཥ་བྱེཐན་ཚུ་ཁ་མ་ཝར་

ཕཞང་ངདྷ་གྱིཥ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་ཟཆཡ་སྣང།

ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟཙྫོགཥ་ཅི།

རཥ་ཕྲདྷ། /ལུ་ཕྲེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཆུང་ཀུའི་

རཥ་བྱེཐ་ཙྫོགཥ་ཆུང༌། /ལུ་ཇེ་ཙྫོ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང)

རིགཥ།

ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་

རཥ་ཟཕྲྫོ། /ལུ་ཕྲྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཧེ་བྷའི་དུཥ་

འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཅཟ་ལབྷཥ་ཕརྩབྷ་

ལཱི་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐ་རུཥ་ཀྱི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རཥ་བྱེཐ་ཙྫོགཥ་ཆུང་ཅིག་གཞི་

ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཏྫོག་ལཱི་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡ་ཚེ་ཧེ་

ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

བྷའི་རཥ་ཟཕྲྫོ་འྫོཐ་ནི་དེ་གིཥ་ཐ་རུཥ་བབྷ་ཕཞང་ནྫོ་

རཥ་སྫོཡ། /ལུ་རྗོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་ཐབྷ་ཕསྒྲུཕཥ་

ཚུ་ཐང་བྷཇར་ཚུགཥ་ཅི།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཞི་རྒྱཥ་ཐཕང་དྲག་གི་རཥ་ལཱི་སྫོཡ་

1335

1336
ཕའི་ཆོ་ག་ཅིག

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྒེཡ་སྡེའི་རཥ་ཙྫོགཥ་ཅིག་

ཐང་དེའི་རྣབྷ་སྨིདྷ། (ཐཔེ) རཥ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་

རཥ་ཙྫོགཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། /ལུ་ཙྫོ་སྫོ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང)

རཥ་ཟབྲཥ། /ལུ་ཌེཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཕཞང་ངདྷ་

གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནུག

ཐང་ཕརྩི་བྷཏྫོང་ཕསྐྱེཐ་ཤེཥ་ཐགོ།

གཞུང་གྲྭ་ཙང་དྷང་ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཕག་

རཥ་ཟབྲེར། /ལུ་ཌེཥ/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཧེ་བྷའི་ལཱ་

ཟགདྷ་ཕསྣབྷ་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་གདྷཥ་

ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ཟབྲེར་ཕ། (ཐཔེ) རཥ་ཟབྲེར་ལཱི་ཕརྟེདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རཥ་ཙྫོགཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཏེ་ཚེ་ཐ་རུཥ་གཉེདྷ་ཐང་ཐགྲ་སྦེ་ཟགྱུཡཛྷ་ཨིདྷ།

ཆོཥ་ཕལཐ་གདྷང་དེཥ།

རཥ་མི། /ལུ་མི/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ)

རཥ་བྷཙབྷཥ། /ལུ་

གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་རཥ་མི་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་ཁག་

རཥ་ཟཛིདྷ། /ལུ་

རཥ་སྫོདྷ། /ལུ་རྨྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཚེ་ཧེ་བྷའི་རཥ་

(མིང) (རྫོང) རཥ་སྡེ་ཐང་

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་སྒེཡ་གྱི་རཥ་ཟཛིདྷ་

ཕསྐོཥ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཅིག་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་རཥ་ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་གྱིཥ་ཟཕཐ་

རཥ་གའྫོག /ལུ་གའྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་ཐང་

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ཆེ་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) རཥ་གའྫོག་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ཚུར་ཐང་

རཥ་ཙདྷ། /ལུ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གི་ཐབྱེ་ཕ་བྷ་

བྷཐུདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་སྡེ་ཙདྷ་ཐང་ཡིག་ཙང་། (ཁ) ཥྫོ་

རཥ་གའྫོག་ཕཀོཐ་ཙྫོགཥ། /ལུ་གའྫོ་ཀོཥ་ཙྫོ/ (མིང)

དྷབྷ་རཥ་ཙདྷ།སྒོ་དྷྫོཡ་རཥ་ཙདྷ།ཤེཥ་རིག་རཥ་

(རྫོང) ལཱ་གའྫོག་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཟགདྷ་ཟཕག་

ཙདྷ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་ཟྫོག་ལཱི་རཥ་ཙདྷ་བྷ་
ཙཕ/

ཟཛིདྷ/

ཡིག་ཙང་ལུ་ལ་ཟགོ་ཟཛིདྷ་གཅིག་གི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་

ཐང་སྫོདྷ་རབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) རཥ་གདྷབྷ་

རཥ་ཙཕ། /ལུ་

(མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་

སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་བྷཙབྷཥ་ཕཝག་ནི་ཅིག

ཟདུག

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཙབྷ/

མི་ཙྫོགཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རཥ་གའྫོག་ཕཀོཐ་ཙྫོགཥ་
ཀྱིཥ་དྷ་གཝྫོདྷ་གའྫོག་མེཐ་ནའི་ཐཀཟ་ངར་སེར་

(མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་མི་གི་

ཚུགཥན་ཨིདྷ

ཙཕ་བྷ། (ཐཔེ) རྒེཐ་ཟྫོག་ཟདི་དྷང་གཞུང་གི་རཥ་

རཥ་རིགཥ། /ལུ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་རིགཥ་ཐང་

ཙཕ་ཡིག་ཙང་ཅིག་སྒོ་ཟབྱེཐ་ཟཕཐ་ནུག

ཟདྲ།

རཥ་ཚུར། /ལུ་ཚུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ།

ལཱ་རིགཥ། /ལུ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་

རཥ་ཙྫོགཥ། /ལུ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་

ནིའི་ལཱ་སྣ་ཙྫོགཥ། (ཐཔེ) ལཱ་རིགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ་རཱིང་

ཡིག་ཙང་ཐང་སྡེ་ཙདྷ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཟེཡ་

གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕཐ་ཐགོ།
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རཥ་རིབྷ། /ལུ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་

ཕསྔར་མྱྫོང་ནི་ཨིདྷ།

དྷངཥ་ན་ལྷ་ཁང་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ནིའི་རཥ་རིབྷ་

སྤཡ་ཁ་ཕརྒྱཐ་རཥ་གཅིག

ཕཅཟ་ཏངཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཐང་ཟཆཡ་གཞི། (ཐཔེ)

ལི། /ལི/ ༡. (མིང) (རྒྱ་དྷག) རྩིཥ་གཞུང་གི་སྐཕཥ་

ཅིག་འྫོཐ།

/ལི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ལུ་ལ་ས་

རཥ་ཡྫོགཥ། /ལུ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་མི་གི་

ཕསྲེཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཞངཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ལཱ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནཥ།

ལི་སྐུ། /ལི་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལི་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) རཥ་ཡྫོགཥ་ཅིག་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཡྫོརབྷྫོ་ཟདི་ལི་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

རཥ་ལྫོག /ལུ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཡིག་ཙང་ཐང་རཥ་

ཕའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ལི་སྐུ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་

སྡེ་ཡང་ཥྫོའི་མིང་རྟགཥ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲི་ལྫོག

ཟདུག

(ཐཔེ) རཥ་ཁུངཥ་ཐང་རཥ་སྡེ་ཚུ་དྷང་ལཱི་གཞུང་

ལི་ལ། /ལི་ལ/ (མིང) (རྫོང) ལི་ཛྷང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟབྲེར་ཡིག་རིགཥ་ཚུ་རཥ་ལྫོག་དྷང་བྲིཥ་ཏེ་

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཐཡ་དེ་ཕྱེཐ་ལི་ལ་སྦེ་འྫོཐ།

གཎངབྷ་ཨིདྷ།

ལི་ཅི། /ལི་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ནགཥ་ཀོ་ཚཡ་ཚྫོཡ་ཐང་

རཥ་སུ་བ་ཕ། /ལུ་སུ་ཇ་ཕ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་

རྒྱ་སྨུག་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་རཥ་

ཐང་ཕར་གཞུང་གི་སྐཕཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་

བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་ཆུ་ཆོཕ་ཆོ་སྦེ་རིབྷ་ན་སྦེ་འྫོཐན་བྷ་ཙཐ་

ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ) ར་སུ་བ་ཕ་ཟདི་རྣབྷ་ཐབྱེ་གཉིཥ་ན་

དྷང་རཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རཥ་སུ་བ་ཕ་ལཱི་ཕྲཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་ཟདི་ལི་ཅི་གི་ཙྫོང་ལཱ་ཟཕཐ་སྫོཐན་

རཥ་གཥག /ལུ་ཥ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) སྡིག་ནའི་ལཱ་

ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) རཥ་གཥག་ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་ལྫོཕ་རྐྱཕ་སྟེ་

ལི་བྷ། /ལི་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་ལི་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཅ་

རཥ་གཥག་ཐྫོ།

ཆཥ་ཀྱི་རིགཥ།

རཥ་ཕཥག /ལུ་ཥ/ (བ) (བྷ/སྐུར) (རྫོང) རཥ་

ལི་ཛྷང༌། /ལི་ཛྷང/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་

གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རཥ་ཕཥག་ནི/ཤིག (ཐཔེ)

ཐང་སེཡནྫོ་ས་ཕསྲེཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག་ཅིག (ཐཔེ)

སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོག་གཅཐ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རཥ་ཕཥག་

ཙར་ལཱིའི་ཙྫོཥ་གཞི་ལི་ཛྷང་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཟྫོང་།

ལིའུ། /ལིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་ཟཆབྷ་ར་

རཥ་ཕཥགཥ། /ལུ་ཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རཥ་

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རྐང་རག་གི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་

གཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རཥ་ཕཥགཥ་ནུག (ཐཔེ) མི་

སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲའི་

ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་རཥ་ཕཥགཥ་ཏེ་སྡུག་

ལིའུ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཟཁྲཕ་ནི་ཟདུག
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ལི་ཤི། /ལི་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་རྒྱ་སྨུག་

རྣབྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིག་ཟདི་

ཅིགབྲྫོཛྷ་ཐིང་ངེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་རྫོག་བྷ་ཐང་

ལཱིག་ཁྱིབྷ། /ལཱི་ཆིབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་མེ་ཎྫོག་ཆུང་སུ་

ཐཀཡནྫོ་ཐང་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

སྲུ་ཇ་ཚུ་དྷང་བླུག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷཛྷ་ཐ་ལི་

ལཱིག་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ལཱིག་ཁྱིབྷ་གམང་

ཤི་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་པདྷ་ནཥ།

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

ལིང་ཐནྫོདྷ། /ལི་ནྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་མིའི་གོ་

/ལཱི་ཆིབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

གདྷཥ་ཕཡ་དྷ་སྐོཡབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལིང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་དུཥ་སྫོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཐང་ཁྱིབྷ་ཕཅུ་

ལིང་ལིང༌། /ལིང་ལིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) རང་ལིང་ཐང་

ཟདི་ལཱིག་ཁྱིབྷ་པྫོགན་ཨིདྷ།

ཕཀོཐ་རྒྱ་གཎང་དེཥ།

གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཟླ་ཕཞི་ན་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཥ་སྨུག་ཚུ་ལིང་ལིང་

ལཱིག་ཁྱུ། /ལཱི་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིག་སྡེ་ཙདྷ་ཅིག་ལཱི་

སྫོཐ་ནུག

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ལཱིག་ཁྱུ་ཅིག་སྤང་དྷ་རྩ་ཞ་སྫོཐ་

ལིང། /ལིང་ག/ (མིང) (ཆོཥ) རིབྷ་ཟགྲོ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་

ནུག

ཐགྲ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་

ལཱིག་བྷགོ /ལཱི་རྒོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱིག་གི་

ཅིག

བྷགུ་ཎྫོ།

ལིབྷ་བུ། /ལིབྷ་བུ/ . (མིང) (རྫོང) ནཱུ་པཱར་གྱི་མི་

ལཱིག་ན། /ལཱི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིག་རྫི་ཐང་ཟདྲ།

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལིབྷ་བུ་ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲའི་

ལཱིག་ལྤགཥ། /ལཱི་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ལཐབྷྫོ་ཅིག་སྟྫོདྷ་དེཥ།

ལཱིག་གི་ནགཥ་ཀོ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་གིཥ་ལཱིག་

ལཱི། /ལཱི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཕར་གཞུང་དྷང་ལཱི་རྣབྷ་ཐབྱེ་

ལྤགཥ་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོང་དེཥ།

གཉིཥ་ན་རཥ་སུ་བ་ཕ་ཐང་ཕཞི་ན་ཐགོཥ་ཆེཐ།

ལཱིག་རྫི། /ལཱི་རྫི/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱིག་

ཕདུདྷ་ན་གདྷཥ་ཕཞི་ཚུ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག

ཟཙྫོ་མི། (ཐཔེ) ལཱིག་རྫི་གཅིག་གིཥ་ལཱིག་ལྔ་ཕརྒྱ་དེ་

(ཐཔེ) ཕྲཐ་ར་ཕཙུགཥ་ཏེ་རྣབྷ་ཐབྱེ་ཕཞི་ནའི་ཐཔེཡ་

ཅིག་ཟཙྫོ་དེཥ།

ཕརྗོཐ་ཅིག་རྐྱཕ་ཤིག

ལཱིག་རྫིན། /ལཱི་རྫི/ (མིང) (རྫོང) ལཱིག་རྫི་ཐང་ཟདྲ།

ལཱི་ཧི་ན། /ལཱི་ཧི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་གྲུཕ་

(ཐཔེ) ལཱིག་རྫིན་ཚུ་སྤང་དྷ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་དེཥ།

ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཅུ་རྩ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ལཱིག་རྫོ། /ལཱི་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

ལཱིག /ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་སྐྱོང་

ཀྱི་དྷང་རཥ་རྫོ་རྟགཥ་ལཱིག་པྫོག་ནའི་གདྷབྷ་རྫོ།

ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཡ་གི་ཕཞྫོ་

(ཐཔེ) དྷ་ཧིང་གདྷབྷ་རྫོ་ལཱིག་རྫོ་ཨིདྷ།
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ལཱིགཥ། /ལཱིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཕཅཟ་

རིབྷ་ན་སྦེ་ཟྫོང་ཕའི་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་ཕཅཟ་ཏངཥ།

ལུདྷ་ཐགོ།

ནཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཏངཥ། (ཐཔེ) ལཱིགཥ་ཕཞང་ཐགྲ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་

(ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་

ལཱིགཥ་སྐུ། /ལཱི་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) ཞངཥ་ཐང་ལྕགཥ་

ལཱིང༌། /ལཱིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ནཡ་ཀོང་དྷང་བླུགཥ་

གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཚིག་ཐྫོདྷ་ཚུ་

ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་བླུགཥ་སྐུ་ཟེཡ་

རྒྱུདྷ་མི་ཆཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སདྷ་སྐུ་རཥ་ལཱིགཥ་སྐུ་ཟདི་

གིཥ་ཕལཐ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་ཕཀཟ་

གོང་བྷཏྫོ་ཕཥ།

ཟགྱུཡ་གྱི་ལཱིང་གདྷང་དེཥ།

ལཱིགཥ་གཉིཥ། /ལཱི་རྙི/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་

/ལཱིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁཕ་དྷང་སྐུཐན་རྒྱུ་ཥའི་

གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

ཐྫོང་། (ཐཔེ) ཁཕ་ཀྱི་ལཱིང་སྫོབྷ་མེཐན་རཥ་སྐུཐན་

ལཱིགཥ་བྷཐུདྷ། /ལཱི་ཐུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་

ལཱིང་གི་སྡེ་སྣྫོཐ། /ལཱིང་གི་རྡེ་རྣྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟདུར་

དྷང་ལཱིགཥ་གཉིཥ་ཟུང་ཟབྲེར་སྦེ་འྫོཐ།

ཕརྒྱུ་ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་རྐྱཕ་བྷཥ།

ལཱིགཥ་ཐང་ཟགྲིགཥ་ཏེ་ཚུར་བྷཐུདྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཕ་བྷཐྫོ་སྡེ་བྷངོདྷ་ནའི་ཆོཥ་གསུབྷ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་ཐང་མི་སེཡ་ག་ཡ་ལཱིགཥ་བྷཐུདྷ་

ལཱིང་རྒྱུདྷ། /ལཱིང་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

གྱི་ཏྫོག་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཀྱིཥ་གསུངཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཚིག་ཐྫོདྷ་

ལཱིགཥ་ན། /ལཱི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཞངཥ་ཐང་ལྕགཥ་

ཚུ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཕརྒྱུཐ་དེ་གསུངཥ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞུ་སྟེ་ཅ་ཐངོཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་མི།

ངེའི་རྩ་ཕའི་བབྷ་ལཱི་ལཱིང་རྒྱུདྷ་ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ།

ལཱིགཥ་ཕཞིདྷ། /ལཱི་ཕཞིདྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་

ལཱིང་ཆུ། /ལཱིང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་གལྫོང་རཥ་

ལཱིགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་

མེདྷ་ནཡ་ལཱིང་ན་རཥ་ཟཕཕ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཡང་གི་

ལཱིགཥ་ཕཞིདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཟཚྫོར་ཕ་མི་ཟབྱུང་།

ལཱིང་ཆུ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ལཱིགཥ་ཟུང༌། /ལཱི་ཟུང/ (མིང) (ཆོཥ) ལཱིགཥ་གཉིཥ་

ལཱིང་རྟྫོགཥ་གཉིཥ། /ལཱིང་ཎྫོ་གཉི/ (མིང) (ཆོཥ) དྷང་

ཐང་ཟདྲ།

ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱིང་གི་སྡེ་སྣྫོཐ་གསུབྷ་

ལཱིགཥ་ཕཞྫོ། /ལཱི་ཕཞྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) བླུགཥ་ཕཞྫོ་

ཐང་།རྟྫོགཥ་ནའི་ཆོཥ་ཕསཕ་ན་གསུབྷ། (ཐཔེ) སྟྫོདྷ་

ཐང་ཟདྲ།

ནའི་ཐབྷ་ཆོཥ་ཟདི་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུ་ཕ་ཅིདྷ་ལཱིང་རྟྫོགཥ་

ལཱིགཥ་སྫོར། /ལཱི་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་བྫོདྷ་རྒྱར་

གཉིཥ་ལཱི་ཕསྡུཛྷ་ཨིདྷ།

ཕ་གོངབྷ་ཐང་ པབྷ་ཚུ་གིཥ་བྷཚཐ་དེ་ མི་ཡཕཥ་

ལཱིང་སྟྫོང༌། /ལཱིང་ཎྫོང/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་
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ཅདྷ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ལཱིང་སྟྫོང་ཟདི་

ལཱིང་དྷག /ལཱི་དྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡ་ཥ་རྫོང་ཁག་

ལཱིང་སྟྫོདྷ་ན། /ལཱིང་ཎྫོཥདྷ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་

ཟདི་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

དྷང་སྫོཐ་ནི་ཟདི་ཟདྲྫོག་ཟདྲེགཥ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིང་དྷག་

ཐག་གོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒྲ།

ལཱིང་དྷགན། /ལཱི་དྷན/ (མིང) (རྫོང) བྷགཡ་ཥ་རྫོང་

/ལཱིང་ཎྫོཥདྷ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནིའི་

ཁག་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ལཱིང་དྷག་གཡུཥ་ཙདྷ་གྱི་མི།

རབྷ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ངེའི་ལཱིང་སྟྫོདྷ་ན་

(ཐཔེ) ལཱིང་དྷགན་ཚུ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནཡ་ཟྫོངཥ་ནུག

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ལཱིང་ན། /ལཱིང་ན/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) གཡུཥ། (ཁ) རི་

ལཱིང་ཕསྟདྷ། /ལཱིང་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་

ཐང་གལྫོང་ལཱི་འང་ལཱིང་ན་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་

གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་ལུགཥ་ཉེཥ་ཚུ་ ཧེ་བྷ་རཥ་

ཆ་ཁྱཕ་ལཱིང་ན་ཥྫོ་ཥྫོ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གསུངཥ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་དྷང་ན་

ལཱིང་ནའི་སྐཐ། /ལཱིབྷ་པེ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཆོཥ་ཐཡ་ནིའི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་འྫོཐ།

ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཚུ་དྷང་སཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཐཔེ)

ལཱིང་ཏག /ལཱིང་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཟབྲུག་ལཱི་ལཱིང་ནའི་སྐཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཅ་ཆཥ་ཚུ་ལཱི་ཕཎགཥ་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) ལཱིང་ཏག་

ལཱིང་ནའི་ཕུ། /ལཱིང་པེ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཀྱི་

ཟདི་ཙཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྟྫོཐ་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ལཱིང་ནའི་ཕུ་རཥ་ཆུ་ཅིག་ཟཕཕ་

ལཱིང་དྲང། /ལཱིང་དྲང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྫོ་སཕ་

དེཥ།

ནའི་སྐཕཥ་ཐང་འང་དྷ་ཡི་གུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལཱིང་ཕྫོགཥ། /ལཱིང་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) ཁག་ཁག་སྦེ་

ཕཀཟ་ཐང་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྩྫོབྷ་ཡིག་

འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ། (ཐཔེ) ལཱིང་ཕྫོགཥ་རུ་ལཱི་རབྷ་སྫོར་

ཙཐ་ལྡདྷ་གཝདྷ་གྱི་ཚིག་རྒྱཕ་ཁུངཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་

རུ་འྫོཐ།

ཟཏཕ་ནི། (ཁ) ལཱིང་དྲང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ནའི་

ལཱིང་ཐབྷཡ། /ལཱིང་རྨཡ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་

སྐཕཥ་ཟྫོཥ་ཟཕཕ་འྫོཐ་ནའི་ལཱིང་དྲང་ཐགོ།

ཐབྷཡནྫོ་གུ་སེཡནྫོ་གི་བྷཐངཥ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་འྫོཐ་མི།

ལཱིང་དྲངཥ། /ལཱིང་དྲང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱིང་

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་དྷ་ཕཞཟ་ལཱིང་ཐབྷཡ་ཅིག་

དྲང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལཱིང་དྲངཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཕཞེཥ་ནུག

གིཥ་ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟདི་དྷང་དྷང་ནའི་གཞུང་ཐཔེ་ཆ་ལུ་

ལཱིང་ཙདྷ། /ལཱིང་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་ཕྫོགཥ་ཐང་

ལ་ཅིག་རཥ་ལཱིང་དྲངཥ་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱིང་ཙདྷ་དྷང་གི་མི་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་རྐྱཕ་

ལཱིང་ཟདྲེདྷ། /ལཱིང་ཌེདྷ/ (བ) (ཆོཥ) ལཱིང་དྲང་ཐང་

དེཥ།

ཟདྲ།

ལཱིང་རིགཥ། /ལཱིང་རི/ (མིང) (རྫོང) ཟཏཐ་ལྡདྷ་གྱི་
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ལཱིང་ཐང་ཐཔྱཐ་ན་གཎང་ནིའི་རིགཥ་ན་གཉིཥ་

གློ་ཚིར།

ཏྫོག་རཥ་རྩྫོཐ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

གཅིག་ཁཡ་སྤུངཥ་སྤུངཥན། (ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིང་རིགཥ་ཀྱི་

ལཱིཐ་ཕུང༌། /ལཱིཥ་ཕུང/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཐ་ལུ་ལ་

ལཱིང་ལཱིང༌། /ལཱིང་ལཱིང/ (མིང) (རྫོང) དུ་ན་ཟཏྫོདྷ་

ཕཐཟ་སྟེ་ལཱིཐ་ཕུང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིང་ནའི་ཕུ་རཥ་དུ་ན་ལཱིང་ལཱིང་

ལཱིཐ་སྫོཡ། /ལཱིཥ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་རིགཥ་བྷ་

ཕཎང་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཟདྲཛྷ་གཅིག་ཁཡ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་ལཱིཐ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག

ལཱིང་གལྫོང༌། /ལཱིང་གལྫོང/ (མིང) (རྫོང) རི་ཐང་སྒང་

(ཐཔེ) ལཱིཐ་སྫོཡ་གྱི་ཥ་ཕཅུཐ་འྫོཐན་ཕཞྫོ་ནི་ལཱི་པདྷ་ན་

ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ལཱིང་གལྫོང་དྷང་

འྫོཐ།

སེབྷཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

ལཱིཐན། /ལཱིཥན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལཱིང་སེཡབྷ། /ལཱིང་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབུ་ཡཥ་

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་གྱིཥ་ཟཏག་ནའི་

སྐུཐན་གིཥ་ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཞྫོང་

སྫོཐ། (ཐཔེ) ཙཡ་གྱི་ལཱིཐན་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རྟེདྷ་ཟབྲེར་རྩི་ཥ་ལཱི་ལཱིང་སེཡབྷ་གི་

སྒྲིང་སྒྲི་ཟདུག

གོ་ཅིག་གྱོདྷ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ནུག

ལཱིམྦི་ནི། /ལཱིབྷ་བི་ནི/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་

ལཱིངན། /ལཱིངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐུཕ་ན་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་

ལཱིངན་ཟདི་དྷང་མི་སྫོཐ་མི་མེཐ་ནཡ་སྟྫོངབྷ་ཏྫོདྷ་ནུག

གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱིམྦི་ནི་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

ལཱིངབྷ། /ལཱིངབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིང་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ལཱིཥ། /ལཱིཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱིངབྷ་ཟདི་ཙ་དྲྫོཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

(ཐཔེ) ཡང་གི་ལཱིཥ་ཟདི་ཡག་གིཥ་ཡ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ལཱིཐ། /ལཱིཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥ་ཞིང་ཕཅུཐ་འྫོཐན་

ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཧ་ཛྷ་ཐང་

/ལཱིཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷཇུག་མི་ཕསྡུ་

ཟཐཕ་བྷ་རཱིར་རཱིརཛྷ་ཚུ་བླུག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ནི། (ཁ) ལཱིཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་

རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞིང་དྷང་ལཱིཐ་

བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ལཱིཥ་ཐྫོ།

བླུག་ཐགོ།

/ལཱིཥ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཐཟ་མི་ཟུདྷ་ནི།

/ལཱིཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷང་དྷ་བྷ་ལྫོང་

(ཁ) ལཱིཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་

ནཡ་ ཕྱི་ཁཡ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ལཱིཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ནཡ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག

སྫོཐ་དྷང་ཆུ་གང་དྲགཥ་ཏེ་ཕྱི་ཁཡ་ལཱིཐ་ཟགྱོ་དེཥ།

ལཱིཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལྔ། /ལཱིཥ་ཀི་རྡེ་རྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕག་

ལཱིཐ་ན། /ལཱིཥ་ན/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྐོཐ་བྷའི་དྷང་གི་

ཟཕུརཛྷ་ཐ་ཥ་ཁཡ་རུག་ཐགོ་ནའི་ ཐཔྱརཛྷ་ཐང་།
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རག་བྷཐིར་གཉིཥ། པུཥ་བྷྫོ་གཉིཥ་ཕཅཥ་ལྔ།

ལཱ་ཚུ་སྤང་ཐགོ།

ཐགོ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ལཱིཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལྔ་གི་སྒོ་རཥ་ཕག་ཟཙར་

ལཱིཥ་སྔ་བྷ། /ལཱིཥ་རྔ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་ཕ་ཧེ་བྷ་

ལཱིཥ་ཀྱི་རཥ། /ལཱིཥ་ཀི་ལུ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཀྱི་སྒོ་

ལཱིཥ་ཅདྷ། /ལཱིཥ་ཅེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྦེ་འྫོཐ་

རཥ་ཕཥག་ནའི་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ། (ཁ) ལཱིཥ་ཀྱི་རཥ་

ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་གྲོར་

གསུབྷ་ནི། སྫོག་གཅཐ་ནི་ཐང་། བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ལུདྷ་

ཏཕཥ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

ནི་ མི་ཙངཥ་ནཡ་སྫོཐ་ནི་ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་

ལཱིཥ་རྟེདྷ། /ལཱིཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕུང་ནྫོ་ལྔ་ཐང་

ཀྱི་རཥ་ཕཥག་ནི་སྤངཥ་ཏེ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ལཱི་

ལྡདྷ་ནའི་གཟུགཥ། (ཁ) མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ།སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཕརྩྫོདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

གྱི་ལཱིཥ་རྟེདྷ། (ཐཔེ) མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཟཏྫོཕ་ནའི་

ལཱིཥ་ཁབྷཥ། /ལཱིཥ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་

སྐཕཥ་པདྷ་ནའི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་ཁབྷཥ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་

ལཱིཥ་སྟྫོཕཥ། /ལཱིཥ་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

ཕཝག་ཏཕཥ་ལཱི་ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཤུགཥ་ཐང་ནུཥ་ན། (ཐཔེ) ལཱིཥ་སྟྫོཕཥ་སྒྲིང་སྒྲི་

ལཱིཥ་སྒྱུཡ། /ལཱིཥ་རྗུ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) རྫོ་ཀག་

ཕཝག་ཏཕཥ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཅུཐ་ཅདྷ་ཚུ་ཞ་ཐགོ།

ཐང་ཟླ་ཀག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཚེཥ་གྲངཥ་ངདྷ་ནའི་

ལཱིཥ་ཐར། /ལཱིཥ་དེ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་

ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་རཥ་ཕཟླྫོག་ནིའི་ཏཕཥ་ལཱི་གཟུགཥ་

ཕཅཟ་ནི་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཐརཛྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག

ཁཡ་གྱོདྷ་ཆཥ་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་སེཡནྫོ་གི་རིགཥ་གྱོདྷ་

(ཐཔེ) ལཱིཥ་ཐར་ཕའི་སྐཕཥ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་སྒྲུཕ་

ནི། (ཁ) ལཱིཥ་སྒྱུཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་དུཥ་ཅི་ལཱིཥ་རྒུཐ་

ཐགོ།

སུ་ཅིག་ཟཕཐ་ནི་དེ་གིཥ་ལཱིཥ་སྒྱུཡ་དེཥ།

ལཱིཥ་ཟབྲེར། /ལཱིཥ་ཟབྲེ/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་

ལཱིཥ་ཕསྒྱུཡ། /ལཱིཥ་རྗུ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱིཥ་

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཀྱི་ཐཕང་གིཥ་པྫོ་བྷཙདྷ་ཐང་

སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལཱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ནི/ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཡ་

བྷྫོ་བྷཙདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཤུགཥ་སྦེ་དྷ་སྟེ་ལཱིཥ་ཕསྒྱུཡ་ནི་སྦེ་གོ་ར་སེཡནྫོ་ཅིག་

ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་པྫོ་བྷཙདྷ་ཤུཕཥ་

ཉོ་ཟཕག་དེཥ།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ། /ལཱིཥ་ང་ཡི་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལཱིཥ་སྦྱིདྷ། /ལཱིཥ་རྗིདྷ/ (མིང) (རྫོང) པང་སེབྷཥ་མེཐ་

གའྫོ་ཕའི་གཟུགཥ་ཐང་།སཕ་ནའི་ཁ།བྷདྷྫོ་ཕའི་

ནཡ་ལཱིཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཐང་ཐཕང་ནྫོ་ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་

སེབྷཥ་གསུབྷ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྒོ་གསུབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ཅིག་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱི་མི་ཐགེ་ཕའི་

གིཥ་ཁོ་ཡའི་མིག་ཎྫོ་ཆ་གཅིགནྫོ་ལཱིཥ་སྦྱིདྷ་སྦེ་མིག་
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ཎྫོ་མེཐ་ནའི་མི་ཅིག་ལཱི་གདྷང་ནུག

ལཱིཥ་སེབྷཥ་སྒྲིང་སྒྲི་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཁབྷཥ་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཝག་ཏཕཥ་ལཱི་རྩེཐབྷྫོ་ཐང་ཕང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ལཱིཥདྷ་རྫོག་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ལཱ་

ལཱིཥ་སྫོང༌། /ལཱིཥ་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་

ལཱིཥདྷ། /ལཱིཥདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལཱིཥ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

རྒྱུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྩེ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་

ཁག་ཨིདྷ།

ཕ་ཅིདྷ་དྷཐ་གཞི་ཟཏྫོཕ་ནི་རཥ་ཕཀག་ཚུགཥ།

ལཱིཥན། /ལཱིཥན/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཤུར་བྷཡ་ལཱིཥ་ནི་

ལཱིཥ་སྫོཡ། /ལཱིཥ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཐང་

ཐང་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་རབྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཱིཥ་སྫོཡ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཉེདྷ་སྲུང་ཐང་

ཁཡ་ལཱིཥན་ཨིདྷ།

ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ལུ་ཙདྷ། /ལུ་ཚེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྡེ་ཙདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ལཱིཥ་རྩར། /ལཱིཥ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཆོང་ནི་

(ཁ) ལུའུ་ཙདྷ་གྱི་ཕསྡུཥ་ཚིག

ཐང་།ཕང་ཕརྒྱུག་ནི།དེ་རཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་ཟཆབྷ་ར་

ལུ་རྫོ། /ལུ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་ཕ་ཐང་ཕརྩྫོདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་རྐང་རག་གིཥ་ལིའུ་

ཤུགཥ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལུ་རྫོ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ལཱ་གི་

ཕསྒྱུཡ་ནི་ཚུ་གི་རིག་རྩར། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

གྲཕ་ཟབྲཥ་ག་ཅི་འང་ཟཏྫོདྷ་མི་ཚུགཥ།

ལཱིཥ་རྩར་ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་

ལུ་རྫོ་ཅདྷ། /ལུ་རྫོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་ཕ་ཐང་

ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ལཱིཥ་ཙཐ། /ལཱིཥ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་སྫོབྷ་

ལུ་རྫོ་ཅདྷ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཆུང་ཐང་རིང་ཐུང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ)

ལུ་ལ། /ལུ་ལ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷངབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཐབྷག་མི་དྷང་ཟཛུར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཱིཥ་ཙཐ་རིང་ཐུང་

ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་ལུ་ལ། དྷྫོཡ་ལུ་ལ། ཏི་རཱི་ལུ་ལ། སྣུབྷ་

ག་དེབྷ་ཅི་ཐགོན་སྫོ།

ཟཁོཡ་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་མི་ལུ་ལ་

ལཱིཥ་ལཱིཥན། /ལཱིཥ་ལཱིཥན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་སྫོཐ་ནུག

བྷཇུག་བྷ་ཕསྡུ་ཕཡ་འྫོཐ་མི་ཐང་ཤུར་བྷཡ་སྫོཐ་

ལུགཥ། /ལུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྫོཐན། (ཁ) ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་ལཱིཥ་

སྦེ་བྷཏྫོང་ནི། (ཁ) ལུགཥ་ནི/ནཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རྣབྷ་

ལཱིཥན།ཕཐཟ་བྷ་ཟུདྷ་ནཡ་ལཱིཥ་ལཱིཥན། (ཐཔེ) ཁང་

ཟགྱུཡ་ཚུ་ལུགཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷྫོ་ལཱི་ཐགཟ་ཐགཟཛྷ་

མིག་དྷང་ཅ་ར་ལཱིཥ་ལཱིཥན་ག་ནི་འང་མིདྷ་ཟདུག་

ཨིདྷ།

ག?

/ལུ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལཱིཥ་སེབྷཥ། /ལཱིཥ་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

(ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལུགཥ་ནཥ།

སེབྷཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ལུགཥ་སྐྱེཥ། /ལུ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཐང་
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ངར་ཡངཥ་ཀྱི་གཥྫོར་ཡ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ལུགཥ་སྐྱིདྷ་

/ལུ་ལྡེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག

ཟེཡ་འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ལཱ་

ལུགཥ་ནའི་སྐཡ་བྷ། /ལུ་པེ་ཀ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ལུགཥ་ཕཅོཥ། /ལུ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཕ་

ལུགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་དྲུག /ལུ་པེ་འྫོཥདྷ་ཏེདྷ་དྲུ/ (མིང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ལུགཥ་སྐྱེཥ་གདྷང་ནུག

ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་རྫོག་ལ་སྐྱེཐ་མི་ཐགེ་སྫོང་ཅིག

དྲགན་སྦེ་ཕཅོ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་འཡ་དྲག་

(ཆོཥ) ༡. ཐཕང་ཕྱུག་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན། ༢.

གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་

གཟུགཥ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན། ༣. ཐནར་ཕུདྷ་སུབྷ་

ལུགཥ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདུག

ཙྫོགཥ་ན། ༤. གྲགཥ་ན་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན། ༥.

ལུགཥ་ཆ། /ལུ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཡེ་ཤེཥ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་ ༦. ཕརྩྫོདྷ་གྲུཥ་ཕུདྷ་

བྷཏྫོང་ནིའི་གཞི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་

སུབྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཕཅཥ་དྲུག

ལུགཥ་ཆ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

ལུགཥ་ན། /ལུ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ལུགཥ་ཆང༌། /ལུ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཐང་

བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་

ངར་ཡངཥ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་བྱིདྷ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཆང་།

གཟུགཥ་གཞི་ལུགཥ་ན་ལཱི་ངོ་རིཥ་ཅིག་འང་ཟདུག

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་མི་ཚུ་ལཱི་ལུགཥ་ཆང་

ལུགཥ་ཟབུར། /ལུ་སྦུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ནའི་

དྲང་དེཥ།

རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་རྒྱུ་ཐངོཥ། (ཐཔེ)

ལུགཥ་ཉེཥ། /ལུ་ཉེ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་

ཁོ་གོ་གདྷཥ་འཡ་སེང་ཏྫོཕ་ནི་དེ་གིཥ་ལུགཥ་ཟབུར་

བང་ཉེཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་

ཅིག་ཕུར་ཡི།

ཕཞང་ངདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

ལུགཥ་སཡ། /ལུ་རྗ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལུགཥ་སཡ་

རཱིང་ལཱ་ལུགཥ་ཉེཥ་ཀྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྐཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སཾ་སྐྲྀ་ཎ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ལུགཥ་ཐཡ། /ལུ་ཐཟ/ (མིང) (རྫོང) ལ་བྷངཟ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྔགཥ་ཟདི་ལུགཥ་སཡ་

གཥྫོར་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལུགཥ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་གྱི་

རཥ་རྫོང་ཁ་དྷང་སྒྱུཡ་དེཥ།

སྐཕཥ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་ཐཡ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཀྱི་

/ལུ་རྗ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་

གཉེདྷ་སྟྫོདྷ་སྐཕཥ་ལཱི་ལུགཥ་ཐཡ་ཅིག་ཕུར་ཕཡ་

ཅིག་གི་ཏྫོག་ལཱི་ཁུངཥ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕལཐ་སཕ་ནི་

ལུགཥ་ལྡདྷ། /ལུ་ལྡེདྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ངདྷ་ན་

ལུགཥ་སཡ་ཕུར་ཡི།

ཥྫོང་ཡི།

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་འྫོངཥ་དུཥ་ཆེདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ཁོ་གིཥ་

གཅིག་འང་མེཐ་ནཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མང་མ་འྫོཐ་ནའི་

ལུགཥ་སཡ་སྐཐ། /ལུ་རྗ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཐྫོདྷ།

སྐཐ་རིགཥ་ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་སཾ་སྐྲྀ་ཎའི་སྐཐ།
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(ཐཔེ) ཁོ་རྒྱ་གཡ་ལཱི་ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་ལྷཕ་ནཡ་

ལུགཥ་རུ་ལུགཥ་ཙཐ། /ལུ་རུ་ལུ་ཚེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལུགཥ་སཡ་ཕ། /ལུ་རྗ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་རིབྷ་

ལུགཥ་རུ་ལུགཥ་ཙཐ་ག་ཡ་ཕཎྫོགཥ་ཕཎང་ནུག

ཥྫོང་ནུག

ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་

སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་སྫོཕ་སྫོང་སྤེར་ཁང་ཚུ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་

ལུགཥ་ལྫོཥ། /ལུ་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་ནའི་དྷང་

མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། (ཐཔེ) བྷྫོ་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭའི་ལུགཥ་

རཥ་འང་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་

སཡ་ཕ་ཨིདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུ་གི་དྷང་རཥ་ལུགཥ་ལྫོཥ་ཡ་གསེཡ་

ལུགཥ་མི་ལུགཥ། /ལུ་མི་ལུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་

ཨིདྷ།

མེཐ་ཥ་མེཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་

ལུགཥ་ཕལཐ། /ལུ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཡ་དྷང་གི་མེ་ཎྫོག་ཟདི་ལུགཥ་མི་ལུགཥ།

གསུང་ཐང་ སྔོདྷ་བྫོདྷ་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་གསུངཥ་

ལུགཥ་སྫོདྷ། /ལུ་རྨྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་

ཕཝག་ནའི་ཕསཕ་བ་ཐང་ཐཔེ་ཆ། (ཁ) ལུགཥ་

ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

ཕལཐ་གསེཡ་གྱི་ཕདུཐ་རྩི། ལུགཥ་ཕལཐ་རིདྷ་ཆེདྷ་

དྷང་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཟབྱུང་ཕཅུག་ཟེཡ་ལུགཥ་སྫོདྷ་

ཟཕྲེང་ཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཕཎཕ་གདྷང་ཡི།

རཥ་ལུགཥ་ཕལཐ་ཚུ་ག་དེ་བྷང་བྷང་དྷ་ཐགོ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ། /ལུ་ལྫོབྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷཛེཥ་ཎྫོག་

ལུགཥ་ཕལཐ་ན། /ལུ་ཤེ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་

ཎྫོ། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་མེ་ཎྫོག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ལཡ་

སཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ནུག

ལུགཥ་ཕལཐ་ན་ལུ་ལ་ཟདུག

/ལུ་ལྫོབྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥབྷ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་

ལུགཥ་ཕལཐན། /ལུ་ཤེན/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་

ཕཞང་ནའི་ཁཡ་སྫོཐ་ན་འང་གཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་ཞི་

སཡ་ཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་མི་

ལུགཥ་ཕལཐན་སྦེ་ཕག་ཞུ་ཐྫོ།

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལུགཥ་ཥྫོ། /ལུ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

/ལུ་ལྫོབྷ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ)

ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཚུར་ལཱི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ནའི་ཚིག་

ཁྱོཐ་ཀྱི་གྲོཥ་ཟཆཡ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཧང་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་འྫོཐ་མི་ལཱི་

/ལུ་ལྫོབྷ/ ༤. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ།

ལུགཥ་ཥྫོ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ལུགཥ་ཧེང༌། /ལུ་ཧིང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤུཥ་ཙཐ་ཐང་

/ལུ་ལྫོབྷ/ ༥. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཀཟ་ངར་མེཐན། (ཐཔེ)

ཕཞྫོ་ལ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུགཥ་ཐང་བྷ་ལུགཥ་ཀྱི་ཁྱཐ་

ངེའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག་ག

ནཡ། (ཐཔེ) བྷྫོ་བྲིཥ་མི་ནཡ་ཟདི་ལུགཥ་ཧེང་ག་དེ་སྦེ་
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ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཏི་རཱི་ལུཕ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཟདི་ལུགཥདྷ་ཁྱོཐ་ཡ་

རཱི་ཕརྒྱ་ཐང་ལུཕ་ཕཅོ་ལྔ་བྱིདྷ་དེཥ།

ལུགཥདྷ། /ལུདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལུགཥ་ན་ཅིདྷ་

གཅིག།ཨེདྷ་ཎ་ལུཕ་གཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ང་ལཱི་ཏི་

ཕཝག་ནི་བྷཥ།

/ལུཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གྱངཥ་

ལུགཥན། /ལུན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་

ཁ་ཕརྩི་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཨེདྷ་ཎ་ལུཕ་གཅིག (ཐཔེ)

ཅི་ཟདུག་ག་ཐབྱེ་ཕ་ཐཔྱཐ་ཐགོ།

ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) གཝདྷ་གྱིཥ་སཕ་ནའི་བྫོ་ཚུ་ལུགཥན་ག་

གདྷབྷ་ནང་ཕཀཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨེདྷ་ཎ་ལུཕ་ག་དེབྷ་

ལུདྷ། /ལུདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་

ལུཕ་སྒྲོ། /ལུཕ་སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང) བའི་གལྫོག་སྒྲོ་གི་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་གི་རག་ན་རཥ་གཅིག་

ཕཡ་དྷ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་སྒྲོ་གའཥ་གའྫོདྷ་གཉིཥ་

གིཥ་ཟཕག་ནི། (ཁ) ལུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཀྱི་ཐཔྱ་ཕགོ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་

ཀྱིཥ་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཙངབྷ་སྦེ་ལུདྷ་ཕཝག་ཐ།

གི་རྩ་ཕཡ་ལུཕ་སྒྲོ་ཅིག་བུཐ་དེ་ཟདུག

ལུདྷ་ཏྫོ། /ལུདྷ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་ཐང་ཐངུར་ར་

ལུཕ་རྔ། /ལུཕ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཤིང་ཟབུཡ་སྦེ་

ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་གི་རག་ན་རཥ་གཅིག་གིཥ་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་མེདྷ་ནཡ་ས་ཐང་སྤག་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟཕག་འྫོཐ་ནའི་ཏྫོ། (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་

ཟཛྷ་ཕཀུགན་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་རྔའི་

ལུདྷ་འྫོཐ་ནའི་ལུདྷ་ཏྫོ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།

རིགཥ་ཅིག (ཁ) རྔ་ཟདི་བྷང་ལྫོཥ་བྷགོདྷ་ཁང་གི་

ལུདྷ་མི། /ལུ་མི/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཐང་ཐངུར་ར་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐང་ ཆོཥ་སྲུང་གི་ཕསྐང་རྒྱུདྷ་གཎང་ནིའི་

ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་གི་རག་ན་རཥ་གཅིག་གིཥ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷགོདྷ་ཁང་

ཟཕག་ཟགྱོ་མི། (ཁ) རྩིཥ་ལུདྷ་མི། རག་ན་གིཥ་

གི་ཕྱི་ཁཡ་ལུཕ་རྔ་ཚུ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཟདུག

ལུདྷ་མི།ཁར་ལུདྷ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ཧང་ཐང་ནའི་གཥྫོར་

ལུཕ་གཅིག /ལུཕ་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་

ཡ་ལུདྷ་མི་ཨིདྷ།

ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་གི་གྱངཥ་ཁ་ཕརྩི་ཏངཥ།

ལུདྷ་ན། /ལུདྷ་ན/ ༡. (བ) (བྷ) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཐང་

(ཁ) ལུཕ་གཅིག།ལུཕ་གཉིཥ།ལུཕ་གསུབྷ་ར་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕག་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ནཡ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྫོག་ཀུ་ལུཕ་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལུདྷ་ནཡ་ཥྫོང་ནུག

ལྔ་དེ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

/ལུདྷ་ན/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་

ལུཕ་ཎག་ཎ། /ལུཕ་ཎ་ཎ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟུག་ཙཐ་ཆུང་

དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཀུ་ཐང་ཁོཐ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་

ལུཕ། /ལུཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཏི་རཱི་ཕུཐ་རྫོག་རུ་རུ་སྦེ་

ཅིག (ཐཔེ) སརན་ཅིག་རྫོ་ལུཕ་ཎག་ཎ་ཅིག་གུ་ཉིབྷ་
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ཟབྱུང་ནའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་བྷ་

ལུཕ་ཏེག་ཏེ། /ལུཕ་ཏེ་ཏེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུཕ་ཎག་ཎ་

ཟགྲིགན་ཟགྱོ་ཕའི་ལུའུ་ཅིག་འྫོཐ་ཡ་འྫོཐ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཀེཕ་ཎ་ལུཕ་ཏེག་ཏེ་སྦེ་

/ལུའུ/ ༥. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་ཐང་ཝཕཥ་ཁྲ་ར་

ཕཞྫོ་དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་སྐཕཥ་རྐངབྷ་ཐང་རག་ནའི་བྷཉེདྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) གཎྫོཡབྷ་ཕཀར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཨེདྷ་ཎ་ལུཕ་

ལིའུ་སྒྱུཡ་ཏངཥ་ཟདི་ཟཇཟ་ཡ་ཟཇཟ་ཕཥ།

ལུཕ་ཏེབྷ། /ལུཕ་ཏེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལུཕ་ཎག་ཎ་ཐང་

ཁུག་ཕཙུགཥ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ཏེབྷ་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ལུའུ་ཙདྷ། /ལུའུ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལུའུ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

ལུཕ་ལུཕ། /ལུཕ་ལུཕ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) སྤུཥ་མ་སྦེ་

༡ ན་ཐང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གཞུང་ཟདི་ལཱི་

དྲང་ནི་ཐང་པབྷ་གཎང་ནི། (ཐཔེ) མི་ཅིག་གིཥ་ཧ་ལཱི་

ལུའུ་ཙདྷ་ལུ་ལ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག?

ཅིག་ལུཕ་ལུཕ་ཡ་དྲངཥ་ཕཝག་ནུག

རྫོ། /རྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་རང་ནའི་

/ལུཕ་ལུཕ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) སྤུཥ་མ་སྦེ་ཐབྷཟ་པཕ་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་ཟདི་རྫོ་དྲུག་ཅུ་

རྐྱཕ་ནི་ཐང་ཙྫོགཥ་ཕར་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་

རངཥ་ཥྫོ་ཡི།

ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་ཁོ་གིཥ་ལུཕ་ལུཕ་ཡ་ཕཞྫོ་ཕཎང་ཡི།

/རྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཚིག་གི་

ལུའུ། /ལུའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་ཏཡ་ཐང་ཐཔེ་ཆ་

བྷཇུག་ལཱི་སཡ་ཏེ་སཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཙྫོཡ་སྟྫོདྷ་

ཐཔེ་ཆའི་ལུའུ་གསུབྷ་ན་དྷང་རྫོ་རྒྱུཥ་ཆ་ཙང་སྦེ་

ནུག་རྫོ།ཨིདྷ་ནཥ་རྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཕཀྲ་བྷ་

ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་རུ་རུ་ལཱི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ) ག་ཅི་ཟཕཐ་ཡི་རྫོ།སཕ་ནུག་རྫོ།ཞ་

ཕལཐ་ནི་ཟདུག

ཤིཥན་ཟཕཐ་ནུག་རྫོ་ཟེཡ་གོ་ཕ་ཅིདྷ་ཙགཥ་ཁཡ་མི་

/ལུའུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གློག་ཕརྙདྷ་ཐང་ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་

ཚུཐ་ས་རུ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་

རྫོ་ཀེ་ཤྭ་ཡྲཿ /རྫོ་ཀེ་ལྫོ་ཡ/ (མིང) (ལུགཥ) ཟཇིག་རྟེདྷ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་བྷཏྫོང་སྣང་ཟེཡ་འང་

ཐཕང་ཕྱུག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གློག་ཕརྙདྷ་ཟདི་དྷང་ལུའུ་ག་དེབྷ་

རྫོ་ཀེག /རྫོ་ཀཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྷག་རྩིཥ་རཥ་

ཅིག་ཟདུག

ཡང་གི་གདྷབྷ་རྫོ ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ༌ལཱི༌རྫོའི་ཕཡ་ཆཐ་

/ལུའུ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཐང་སཕ་

ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཀག་གི་ཟླྫོག་ཏཕཥ་

ནི་ཕཅཟ་ནི་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ལུའུ་

ལཱི་རིབྷ་གྲོ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདི་རྫོགཥ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

རྫོ་སྐེག /རྫོ་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཀག་ཐང་ཟདྲ།

/ལུའུ/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཟཐུཥ་ལྫོཡ་ཟགདྷ་ལྫོཡ་

རྫོ་སྐོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ། /རྫོ་ཀོ་ཅུ་རྙི/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་
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ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་སྐོཡ་ཕཅུ་

ཚེཥ་ནའི་དུཥ། (ཐཔེ) དྷག་རྩིཥ་རཥ་རྫོ་ཟགོ་ཟདི་

རྫོ་སྐྱེཐ། /རྫོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱིདྷ་ཟགྲུར་ཐང་

རྫོ་རྒདྷ་དྲུག་ཅུ། /རྫོ་རྒེདྷ་དྲུ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་

གཉིཥ་དྷང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཐང་ག་ཡ་འྫོཐན་སྫོ?

སྟག་གིཥ་ཚེཥན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐངུར་ཚུ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་རྫོ་རུ་དྷང་སྐྱེཐ་

གཞུང་རཥ་རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཡང་ཡང་ལཱི་

ཙཡ་རུ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་རབྷ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཁབྷཥ་ལྔ་རུ་སཡ་ཏེ་རྫོའི་གྱངཥ་དྲུག་ཅུ་ལཱི་སཕ་

ཁོ་རཥ་ཏི་རཱི་ཟབུབྷ་གཅིག་རྫོ་སྐྱེཐ་ཏྫོག་སྦེ་ཕསྐྱིཥ་

ཏངཥ་ཅིག

ཡི།

རྫོ་རྒཥ། /རྫོ་རྒེ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྫོ་

རྫོ་ཁབྷཥ། /རྫོ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་རྫོ་རུ་ལཱི་

གྲངཥ་ར་ལ་ཥྫོང་སྟེ་དྷ་ཙྫོཐ་ཧ་རྒཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རྫོ་

ཤིང་། མེ། ཥ། ལྕགཥ། ཆུ་ཕཅཥ་ཁབྷཥ་ལྔ་ག་

རྒཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་རྫོ་རྒཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་པྫོག་ནི་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

མིག་ཎྫོ་གིཥ་བྷཏྫོང་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

(ཁ) རྫོ་ཁབྷཥ་ཟདི་རྫོ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཥྫོཡ་ཟགྱོཛྷ་

རྫོ་རྒྱུཥ། /རྫོ་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) གཎབྷ་ཐང་གདྷཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོ་ཁབྷཥ་ག་ཅི་པྫོགན་ཨིདྷ་དྷ།

ཚུར། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་གི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་

རྫོ་ཟཁོཡ། /རྫོ་ཁོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་

ཤེཥ་ཐགོན་གར་ཆེ།

ཙང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རྫོ་

རྫོ་ངོ༌། /རྫོ་ངོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཁོཡ་གྱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ཅི།

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་རྫོ་ངོ་གཅིག་གི་རྒྱཕ་རཥ་

/རྫོ་ཁོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོའི་གྱངཥ་ཁ་ཕཅུ་གཉིཥ་

རྫོག་ཕཐ་ཅི།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་རྫོ་

རྫོ་ཆང༌། /རྫོ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོ་སྟེ་རྫོ་གཅིག་

ཟཁོཡ་གཅིག་ཟདུག

ཥྫོང་ཕའི་ཆང་། (ཐཔེ) རྫོ་བྷཆོཐ་སྐཕཥ་ལཱི་རྫོ་ཆང་

རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ། /རྫོ་ཁོ་ཅུ་རྙི/ (མིང) (རྫོང) བྱི་

ཟཐུང་ནི་འྫོཐ།

ཕ།གླང་།སྟགའྫོཥ།ཟབྲུགསྦྲུར།རྟ།ལཱིགསྤྲེར།བ།ཁྱི།པ

རྫོ་ཆུང༌། /རྫོ་ཆུང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་ཆུང་

ག་ཕཅཥ་ཕཅུ་གཉིཥ། (ཐཔེ) རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་

ཀུ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་དྷ་ཆུང་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་

རཥ་ཁྱོཐ་རྫོ་རྟགཥ་ག་ཅི་སྫོ?

ཆུང་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཕལར་ཟགྱོ་ནི་རཥ་ཟཛེབྷ་ཐགོ།

རྫོ་གྲངཥ། /རྫོ་གྲང/ (མིང) (རྫོང) རྫོའི་གྱངཥ་ཁ།

རྫོ་ཆེདྷ་དརྨ་ ཤྲི། /རྫོ་ཆེདྷ་ཐཡ་བྷ་ཤི་རི/ (མིང) (ཆོཥ)

(ཐཔེ) ང་ཡ་ཡིག་ཙང་ཟདི་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་རྫོ་གྲངཥ་

ཡཕ་བྱུང་ཕཅུ་གཅིག་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་ བྷཐྫོ་སྔགཥ་

ཕཅུ་ཏབྷ་རངཥ་ཥྫོ་ཡི།

གཥཡ་རྙིང་ལཱི་བྷཁཥ་མི་ ཆོཥ་རྒྱར་གཏེཡ་ཕཐག་

རྫོ་ཟགོ། /རྫོ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་རྫོ་གཥཡན་

གླིང་ནའི་ ནུ་གཅུང་ཆོཥ་ཐནར་རྒྱ་བྷཙྫོ།
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རྫོ་ཆོག /རྫོ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་བྷཆོཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་རྟག་བུ་ཡ་ང་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་

དེཥ།

རྫོ་ཕསྟཡ། /རྫོ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ལཡ་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) རྫོ་ཆོག་གཎང་ཥཡ་ཟགྱོདྷབྷ་སྦེ་ལྫོག་ཟེཡ་སཕ་

འྫོཐ།

རྫོ་བྷཆོཐ། /རྫོ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ལཡ་ཕཞིདྷ་དུ་

(ཐཔེ) རྫོ་ཕསྟཡ་ཕཞིདྷ་དུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥཥ་ཟགོ་

ཡང་གི་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་སེར་ཏཕཥ་ལཱི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།

ལཱི་བྷཆོཐ་ནའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་རྫོ་

རྫོ་ཏྫོག /རྫོ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་སྐྱེ་ཕའི་

བྷཆོཐ་གཎང་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟབྲུ་སྣའི་རིགཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོ་ཏྫོག་ཚེ་ལུགཥ་ཡ་

རྫོ་བྷཇུག /རྫོ་རྗུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་

ལུགཥ་ནཥ།

ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཟཇུག་ཟདི་དྷབྷ་

རྫོ་ཐཡ་བྷ། /རྫོ་ཐ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་

རཥ་ཚེཥན་སྫོ?

གཝྫོདྷབྷ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/རྫོ་རྗུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་གཅིག་གི་ཟླཛྷ་བྷཇུག་

རྫོ་དུཥ། /རྫོ་དུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཟེཡ་

ཁབྷཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟཆཡ་གཞི་གི་ལཱ་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཚུ་རྫོ་བྷཇུག་ལཱི་ཟཕུར་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྫོ་ཕཐག /རྫོ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་སྐྱེཥ་ནའི་

རྫོ་ཉེཥ། /རྫོ་ཉེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་ཤིང་ཏྫོག་

གདྷབྷ་རྫོ།

ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཙྫོ་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) དུཥ་

རྫོ་ཟཐཕ། /རྫོ་རཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་སྫོདྷ་ལྡུ་

ཅི་རྫོ་ཉེཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་མི་ལུགཥ་

ཚུ་གི་ཟཐཕ་བྷ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་གི་རྫོ་ཟཐཕ་ཚུ་ག་ནི་

ནཥ།

ཕ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟདུག

རྫོ་བྷབྷ། /རྫོ་བྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་

རྫོ་དྷ། /རྫོ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒདྷ་གཝྫོདྷ་གྱི་དྷ་ཙྫོཐ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་བྷབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་དྷ་རྒཥ་ཡ་བྷ་རྒཥ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟབྱུང་

ནཥ།

ཚུགཥ།

རྫོ་དྷག /རྫོ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་དྷང་རཥ་

རྫོ་ཎྫོག /རྫོ་ཎྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་ཟདྲ།

གདྷབྷ་རྫོ་སྤྲེར་སྟག་པག་སྦྲུར་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་གདྷབྷ་

རྫོ་ལཡ། /རྫོ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐན་

རྫོའི་སྨེ་ཕ་གཉིཥ་དྷག་པྫོགན་ཐ་རྫོ་དྷག་ཆེ་ཕ་ཟེཡ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) རཥ་རིབྷ་ཟདི་རྫོ་ལཡ་ཕཞིདྷ་

རྫོ་ངདྷ་ན་ཙཡ་རུ་པྫོག་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་

དུ་ཐགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ།

དྷག་ཟདི་རྫོ་ཐགུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཙཡ་རུ་པྫོགན་ཨིདྷ།

རྫོ་རྟག་བུ། /རྫོ་ཎ་བུ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) རྫོ་དྷག་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱིབྷ་གཥཡ་ནའི་ཟགྱབྷ་
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ཕཙུགཥ་ནི་ཟདི་མི་ཕཏུཕ།

རྫོ་ཟཕག /རྫོབྷ་ས/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ནུཕ་

ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ཟབྲུ་རིགཥ་ཐང་ ཤིང་ཏྫོག་ཚུ་ཐཀོདྷ་

ཕཅུ་ནའི་ཚེཥ་ཉེཡ་ཐགུ་ལཱི་རྫོ་གཥཡ་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་

རྫོ་ཕུཐ། /རྫོ་ཕུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རུ་དྷང་དུཥ་ཙྫོཐ་

ཕྫོགཥ་ཧཱ་ཐང་སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཁག་གི་མི་ཚུ་གིཥ་ཟླཛྷ་

བྷཆོག་ལཱི་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཕུཐ་ཚུ་གཡུཥ་ཁའི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཟཕག་གི་སྐཕཥ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་

ལྷ་ཁང་དྷང་ཕུར་ཡི།

ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནི་འྫོཐ།

རྫོ་པྫོགཥ། /རྫོ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གཅིག་ཞ་ནི་

རྫོ་བྷྫོ། /རྫོ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གཅིག་གི་དྷང་ལཱི་

རང་ནའི་ལྫོ་རྒྱགཥ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོ་ཏྫོག་བྷ་ལུགཥ་

ཕརྩི་བ་ཡང་ཡང་ཥྫོ་ཥྫོའི་རྫོ་ཁབྷཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ནའི་

ནི་ཟདི་གིཥ་རྫོ་པྫོགཥ་རངབྷ་སྦེ་མེཐ།

སྫོག་ལཱིཥ་ཐཕང་ཀླུང་གི་ཐཡ་རྒུཐ་ཐང་གདྷབྷ་རྫོ་ཐང་

རྫོ་ཕྱུགཥ། /རྫོ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་དྷང་གི་ཟབྲུ་སྣ་

ཕདུདྷ་ཟུཡ་བྷཐུདྷ་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་

ཐང་ དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ཏེ་

ཡ་པྫོག་སྟེ་འྫོཐ་ག་ཟཚུཕཥ་ཆག་ཕཞང་ངདྷ་ཕལ་མི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆཡ་ཆུ་དུཥ་སུ་ཟཕཕ་ རྫོ་

གི་རྩིཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཀེག་རྩིཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཕྱུགཥ་རྟག་ཏུ་ལུགཥ་ནིའི་སྫོདྷ་རབྷ་འྫོཐ།

ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྩིཥན་ཟཕཐ་ཥཡ་དུཥ་ཅི་རྫོ་གཅིག་གི་

རྫོ་ཕྱེཐ། /རྫོཕ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གཅིག་ལཱི་ཟླཛྷ་

རྫོ་བྷ་ཅིག་ཕལ་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

ཕཅུ་གཉིཥ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཟླཛྷ་དྲུག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

རྫོ་བྷྫོ་རྫོ་དུཥ། /རྫོ་བྷྫོ་རྫོ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་དུཥ་

ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རྫོ་ཕྱེཐ་ཀྱི་ཆོཥ་རྒྱུགཥ་སྐཕཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་བྷྫོ་རྫོ་དུཥ་ཀྱི་ཆོ་གུ་རིབྷ་གྲོ་ཚུ་

ཧང་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་ནུག

ཙངབྷ་སྦེ་གཎང་ཐགོ།

རྫོ་ཟཔྫོ། /རྫོ་པྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཧེ་བྷབྷ་ཟདི་

རྫོ་དུཥ། /རྫོ་བྷྫོ་རྫོ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཟཁོཡ་ཅིག་

རྫོགཥ་ཏེ་ ཤུར་བྷབྷ་གཥཡན་ཚེཥ་ནའི་དུཥ་

གི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) རྫོ་དུཥ་ཀྱི་རྫོ་བྷཆོཐ་ཟདི་རྒྱུདྷ་

བྷཙབྷཥ།

བྷ་ཆཐ་ནཡ་གཎང་ཐགོ།

རྫོ་བྷ། /རྫོ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གཡུང་རྫོག་

རྫོ་ཙཱ་ཕ། /རྫོ་མ་ཛྷ/ (མིང) (ལུགཥ) སྐཐ་ཡིག་གཅིག་

གི་ཟཐཕ་བྷ་སྐབྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་རྫོ་བྷའི་

རཥ་གཅིག་དྷང་སྐཐ་སྒྱུཡ་རྐྱཕ་མི། (ཐཔེ) རྫོ་ཙཱ་ཕ་

ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཚུ་གིཥ་རྒྱ་ཆོཥ་ཚུ་ཕྫོཐ་སྐཐ་དྷང་ཕསྒྱུཡ་གདྷང་ནུག

/རྫོ་བྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཟཐཕ་ཐང་ཟདྲ།

རྫོ་ཙཐ། /རྫོ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གི་གྱངཥ་ཁའི་

རྫོབྷ། /རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་བྷའི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡

ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནིའི་རྫོ་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་རྫོབྷ་ཚུ་གོང་ག་ནི་བྷ་

ཙཐ་ཟདི་ག་དེ་ཅིག་སྫོ།

བྷཏྫོ་ཕཥ།

རྫོ་ཚིགཥ། /རྫོ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ) སྔོདྷ་གྱི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་
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ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་རྫོ་ཐང་ཟླཛྷ་དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཚེཥ་

སུ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ནགཥ་ཀོ་སྤུག་ཁོག་ཁོ་སྦེ་

རྫོ་གཝྫོདྷབྷ། /རྫོ་གཝྫོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་དྷ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་རྫོ་སི་ཁབྷ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

གྲངཥ་ཚུ་ཕཀོཐ་ནི་ཅིག

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་བྲྫོ་བྷངཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་

ཐང་རྒཥ་ནའི་གྲངཥ་སུ་བྷ་ཚུཐ་ནའི་རྫོ་དྷ་ཐཡ་བྷ།

རྫོ་གསུབྷ། /རྫོ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་གསུབྷ་ཕྫོགཥ་

(ཐཔེ) རྫོ་གཝྫོདྷབྷ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཐགོ།

གསུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཅིག་རྫོ་གསུབྷ་དྷང་

རྫོ་ཟླ། /རྫོ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་ཐང་ཟླཛྷ་ཟེཡ་ཕསྡུ་

ཕཞུགཥ་ཏེ་ཟདུག

སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

རྫོ་གསུབྷ་ཕྫོགཥ་གསུབྷ། /རྫོ་སུབྷ་ཆོ་སུབྷ/ (མིང)

རྫོ་རིང་ཆཐ་ཡ། /རྫོ་རིང་ཆ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྫོ་ཧ་རྟག་

(རྫོང) རྫོ་གསུབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་གསུབྷ་ཝག་གསུབྷ་གྱི་

ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་རྫོ་རིང་ཆ་ཡ་གཡུཥ་ཁཡ་

རིང་ལཱི་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་སྒྲུཕ་ན་གདྷང་ནི། (ཐཔེ)

ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་དུཥ་ཅི་རྫོ་གསུབྷ་ཕྫོགཥ་གསུབྷ་ལཱི་བྫོདྷ་

རྫོ་རིང་ཆཐ་མེཐ་ནཡ། /རྫོ་རིང་ཆ་མེ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཥྫོ་ནུག

རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་རྫོ་རིང་ཆཐ་

རྫོག /རྫོ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐ་རཱིང་ཙཡ་ཅིག་ཟཕཐ་

མེཐ་ནཡ་ཐུདྷ་ཕཎང་སྟེ་སྫོཐན་བྷཥ།

ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཁ) ལཱ་རྫོག་ཟཕཐ།བྫོ་ཟདི་རྫོག་

རྫོ་ལུགཥ། /རྫོ་ལུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཞིང་

སཕ།ཡི་གུ་རྫོག་བྲིཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་

དྷང་རྫོ་ཏྫོག་ཐང་ཤིང་ཟབྲཥ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེ་

རྫོག་ཟཕཐ་ཐགོན་སྦེ་ཕཀཟ་གདྷང་ནུག

ནི། (ཁ) རྫོ་ལུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ནཥ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

/རྫོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐ་རཱིང་ཙཡ་

ཟཕཐ་རཱིང་རྫོ་ལུགཥ་ནིའི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཅིག་ཟགྱོ་ནི་ཐང་ཟྫོང་ནི། (ཁ) རྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

རྫོགཥ་རྫོ་ཟགོ་གཥཡན་ཚེཥ་ནའི་ཕརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་རྫོག་ནི་བྷ་ཕརྗེཐ་བྷཥ།

རྫོ་གཥཡ། /རྫོ་ཥཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྙིངབྷ་ཟདི་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཆ་ཁྱཕ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཥྫོང་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་རྫོ་གཥཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཐཟ་

རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི། /རྫོ་ཅི་རྫོ་ཅི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རདྷ་

རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ།

ཐེངཥ་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཐྫོདྷ་

རྫོ་གཥཡན། /རྫོ་ཥཟན/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཥ་ནའི་རྫོ་

ས་བྷ་གོ་ཕ་ཅིདྷ་རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཡ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཟདི་རྫོགཥ་ཏེ་རྫོག་གཥཡན་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་འྫོཐ་

རྫོག་ཟཇར། /རྫོ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཞང་ངདྷ་གང་

མི་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་གཥཡན་ཟདི་དྷང་ཐགཟ་

རཱིང་གི་རདྷ་ཟཇར་ནི་ཅིག

སྐྱིཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ནིའི་སྫོདྷ་རབྷ་འྫོཐ།

རྫོག་རྟྫོག /རྫོ་ཎྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ས་གོ་ནི་

རྫོ་སི་ཁབྷ། /རྫོ་སི་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁབྷ་རྫོག་སྫོབྷ་

ཅིག
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རྫོག་ལ། /རྫོ་ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡའི་པབྷ་ཟཕཐ་ཥཡ་རྫོགདྷ་

(ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བབྷ་ཚུ་ལཱི་རྫོག་ལ་སྐྱེཥ་ན་

རྫོག་རྫོགན། /རྫོ་རྫོན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་ཥྫོང་

ཐཐ་ན་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་མེཐ་ནའི་བྷདྷྫོ་ལཱིགཥ་ཅིག

ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟྫོང་།

ཅིདྷ་ངདྷ་ཥྫོང་ལཱི་སྐྱེ་ཟྫོང་།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚུཡ་ཟྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་

/རྫོ་ཎ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་ཐང་རྒྱུ་རཥ་བྱུང་ཕའི་

གཡུཥ་ཁ་རཥ་རྫོག་རྫོགན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཟབྲཥ་བུ་ཚུ་མེཐ་ནཡ་ཟཐྫོཐ་ནའི་ལཱིགཥ།

རྫོགཥ། /རྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) གྱང་ཐང་།ཁྱིབྷ།ཥ་ཆ་

རྫོག་ལཕ། /རྫོ་ཎཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙཐ་ཐང་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ངོཥ་ཐང་ཕྫོགཥ། (ཁ) གྱང་གི་

གྱངཥ་ཁ། གོང་ཙཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཉིཥ་ཟགྱུཡ་སྦེ་

རྫོགཥ།ཁྱིབྷ་གྱི་རྫོགཥ། (ཐཔེ) སྤང་གི་རྫོགཥ་ལཱི་མེ་

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་རྐྱཕ་སྟེ་ཁེཕ་

ཎྫོག་ཅིག་ལཡ་ནུག

ཥ་རྫོག་ལཕ་སྦེ་ཏྫོཕ་ཅི།

རྫོགཥ་རིཥ། /རྫོ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་

རྫོག་སྫོདྷ། /རྫོ་རྨྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་གུཥ་ནའི་སྒོ་

ལྡེཕཥ་རིཥ།

རཥ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

རྫོགཥ་སུ། /རྫོ་སུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐམིགཥ་ཕཥར་

ཕདུཐ་ཀྱི་རྫོག་སྫོདྷ་ཟདི་ཐེཕཥ་ནུག

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཕསཕ་བ་རྫོགཥ་སུ་སྦེ་བྱིདྷ་

རྫོག་གཡེབྷ། /རྫོ་ཨེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཚུར་ཐང་བྷ་

ཐགོན་ཟདུག

བྷཐུདྷ་ནའི་ཟཐྫོཐ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོག་

རྫོགཥ་སུ་ཕྱེ། /རྫོ་སུཕ་ཕྱེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང)

གཡེབྷ་ཟདི་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་སྤང་ཐགོ།

ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེ་ནི། (ཁ)

རྫོག་ལུདྷ། /རྫོ་ལུདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་

རྫོགཥ་སུ་ཕྱེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཆུབྷ་ཐང་རུཐ་རྫོགཥ་སུ་

ཐངོཥ་ཚུ་ཕརྙ་སྟེ་ཟཕག་འྫོཐ་མི་ཚུ་རྫོག་སྟེ་ཚུཡ་

ཕྱེ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཟཕག་ཟྫོང་ནི། (ཁ) རྫོག་ལུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རྫོགཥ་སུ་ཕྱེཥ། /རྫོ་སུཕ་ཕྱེ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཅ་ར་ཟདི་རྫོ་ཐག་ན་ཅིག་གི་རྒྱཕ་རཥ་རྫོག་ལུདྷ་ཡི།

རྫོགཥ་སུ་ཕྱེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྫོགཥ་སུ་ཕྱེཥ་

རྫོག་རྫོག /རྫོ་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་ཐང་

ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བུཙ་ཐང་བུབྷྫོ་རྫོགཥ་སུ་ཕྱེཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བྫོ་རྫོག་རྫོག་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང༌།

ཕཝག་ནུག

རྫོག ་ཤུར་རཥ། /རྫོ་ཤུཥ་ལུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐ་རཱིང་

རྫོང༌། /རྫོང/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ཥ་

དུཥ་ཙྫོཐ་བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་དྷང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་

རཥ་འཡ་རྫོང་ནི། (ཁ) རྫོང་ནི/ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཕཅཥ་གཉིཥ་རྫོག ་ཤུར་རཥ་ཕཐ་ནིའི་རུ་ཕ་འྫོཐ།

ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷབྷ་ཐ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་འཡ་རྫོང་ཐགོ།

རྫོགདྷ། /རྫོཟྫོདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྫོག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

/རྫོང་/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཕཐ་ཕའི་
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དུཥ་ཙྫོཐ་ཀྱི་ཡུདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལྫོ་ཞ་རྫོང་ཡ་མེཐན་

ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) རྫོངཥ་སྫོཐ་

ཟགྱོ་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) པབྷ་གི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་བུ་གཞི་ཚུ་

/རྫོང་/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ཐར་ཁོབྷཥ།

གིཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐྫོ།

རྫོངཥ། /རྫོང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྫོང་གི་ཐྫོདྷ་

རྫོཐ། /རྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) རྫོངཥ་ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

དྷཐན་ཚུ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཕ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་སྐྱོ་སུ་སྦེ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟབྫོདྷ་དེཥ་ཁྱོཐ་ག་ཡ་འཡ་རྫོངཥ་ཤིག

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) རྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་དྲག་

རྫོང་བྷ་རྫོང༌། /རྫོང་བྷ་རྫོང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོང་ནུག་ག་

ནི་མེཐ་ནཡ་རྫོཐ་ཐྫོ།

བྷ་རྫོང་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོང་བྷ་རྫོང་ཕལ་

རྫོཐ་སུ། /རྫོཥ་སུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོང༌།

དྷཐན་ཚུ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཕ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་སྐྱོ་སུ་སྦེ་

རྫོང་རྫོང༌། /རྫོང་རྫོང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་

ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་དྷཐན་ཟདི་རྫོཐ་

སྐཕཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཅིག (ཐཔེ) མི་གཅིག་རྫོང་རྫོང་

སུ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕཎང་ཟྫོང་ཥ་བྷཏྫོང་ཅི།

རྫོཐདྷ། /རྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) རྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

རྫོང་རྫོངན། /རྫོང་རྫོན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷཐན་རྫོཐདྷ་ལཱ་ཁག་ཟྫོང༌།

སྫོཐ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་འཡ་རྫོང་ནི། (ཐཔེ) ང་ཐ་རིཥ་ས་

རྫོཐ་རྫོཐན། /རྫོཥ་རྫོཥན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་

ཥག་རྫོང་རྫོངན་ཨིདྷ།

གཞི་ཐང་དྷཐན་ཚུ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ཕ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་

རྫོངབྷ་རྫོང་ཥ། /རྫོབྷ་རྫོང་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་བྷ་

སྐྱོ་སུ་སྦེ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་ཁ་མ་ཐང་

སྫོཐ་ནཡ་འཡ་རྫོངཥ་ཏེ་ཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་

ཕཐན་ཐ་ཐ་རུཥ་རྫོཐ་རྫོཐན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཐཉིདྷབྷ་ཅིག་རྫོངབྷ་རྫོང་ཥ་ཡ་སྫོཐ་ཅི།

རྫོཥ། /རྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐེ་ཙྫོབྷ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་

རྫོངཥ་སྐུ། /རྫོང་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་

ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལབྷཥ་ཟགར་གྱི་

རཥ་རྫོངཥ་སྫོཐ་རྫོགཥ་ནའི་སྐུ། (ཐཔེ) རྫོངཥ་སྐུ་ལཱི་

ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཉེཥ་ལབྷཥ་རྫོཥ་ཕཀར་ཟྫོང་།

རྒྱདྷ་ཆ་ལུ་ལ་ཕུར་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

རྫོཥ་ཀྱང་། /རྫོཥ་ཅང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྫོཥ་ཐང་ཐྫོདྷ་

རྫོངཥ་སྫོཐ། /རྫོང་ཅོཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་ཥ་

གཅིག

གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྒྱུ་ཐངོཥ། (ཐཔེ) ཚེ་ཐ་རུཥ་སྦྱིདྷ་

ར་ར། /ར་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ར་ལཱི་ཐང་ཟདྲ།

ན་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་

ར་ལཱིང༌། /ར་ལཱིང/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་ཕའི་ར་ཐང་

སྦེ་སྐྱེ་ཟྫོང་།

ཐབྷཟ་ཕའི་ལཱིངབྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

/རྫོང་ཅོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་

ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ར་ལཱིང་ལུ་ལ་ཅིག་
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གི་རྒྱཕ་ཁཡ་འྫོཐ།

ར་སྲུངན། /ར་སུཕ/ (མིང) (རྫོང) ར་ཕཐཟ་འྫོཐ་ནའི་

པཡ་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ང་ཕཅཥ་

ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ཁུ་ཟདི་ར་སྲུངན་སྦེ་སྫོཐན་

ར་ཕལར། /ར་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་

ཤིང་ཐང་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཆ་ཁྱཕ་ར་ཕལར་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

ཨིདྷ།

ར་ཕལརན། /ར་ཤེན/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་

ར་ཥྫོགཥ་ན། /ར་ཥྫོ་ན/ (ཕྲཐ) (རྫོང) མིང་ཐང་ཐྫོདྷ་ཚུ་

རཥ་པཡ་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་མི། (ཐཔེ) ར་ཕལརན་ཚུ་ར་

ཐངོཥ་སུ་སྦེ་བྷ་ཕལཐ་ནཡ་སྡུཐ་ནའི་ཚིག་ཕྲཐ་ཅིག

ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

(ཁ) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན།རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟེཡ་ཐྫོ་

ར་ཕལར་ན། /ར་ཤེ་ན/ (མིང) (རྫོང) ར་ཕལརན་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ཡ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཕྱི་གླིངན་ར་ཕལར་ན་ལུ ་

ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ལ་ལྷྫོཐ་ནུག
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༼ཤ༽
ལ /ལཟ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཉེཡ་

ལ་སྐབྷ། /ལ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་དྲྫོཐ་དྷང་སྐབྷ་

གདྷཥ་ རྐདྷ་ཐང་། བྱེཐ་ན་ ལྕེའི་ཐབུཥ། དྷང་གི་

ཟགྱོ་དེཥ།

ཕདུདྷ་ན།མིང་གཞི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ། སྐྱེཥ་

འྫོཐ་ནའི་ལ། (ཐཔེ) ལ་སྐབྷ་ཟདི་ཨོ་ར་གིཥ་ཟཕག་

རྩྫོར་ཕ་ བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་ སྫོག་ཆེདྷ་

ལ་སྐབྷ་སྤགཥ། /ལ་ཀབྷ་ནཟ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་དྲྫོཐ་

སྒྲ་མེཐ་ཨིདྷ། (ཁ) ལ་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་སྫོབྷ་འང་བྷ་

དྷང་སྐབྷ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ཟདི་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕཎྫོག་སྟེ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུ་ཁ་ཕྱེཥ་ཏེ་ལྕེའི་

ཙྫོཐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

སྫོབྷ་ ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་བྷཡ་ ཙཐ་ཅིག་སྦེ་ཕརྒྱངཥ་

ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ལ་སྐབྷ་སྤགཥ་ཀྱི་

ཐབུཥ་ཀྱི་ཆ་རཥ་ཐབུགཥ་ཐང་སྦྲགཥ་ འ་རྐདྷ་གུ་

ལ་སྐབྷ་ཨེ་རཥ། /ལ་ཀབྷ་ཨེ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་དྲྫོཐ་

རུག་བྷ་རུག་ཅིག་སྦེ་འཡ་ཕཏེག་ཕཞིདྷ་དུ་སཕ་

དྷང་སྐབྷ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ཟདི་ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལ་ཡིག་བྲི་ནི་ལྷཕ་

ཕཎྫོགཥ་ཞིདྷ་རཥ་ཨེ་བྷ་ཐང་རཥ་སྫོཡ་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་

དེཥ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ལ་སྐབྷ་

/ལཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཨེ་རཥ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་ཐང་རཱི་ཎྫོ་གི་ཕཡ་དྷ་

ལ་སྐབྷ་ཐཡ་ཚི། /ལ་ཀབྷ་ཐ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཉིདྷ་དྲྫོཐ་

འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཁ) མི་གི་ལ། བ་གི་ལ། ་

དྷང་སྐབྷ་འྫོཐ་ནའི་ལ་ཟདི་ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

གི་ལ།

ཕཎྫོགཥ་ཞིདྷ་རཥ་ཨེ་བྷ་ཐང་ཐཡ་ཚི་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་

པགན་གི་ལ། ཡ་གི་ལ་ཚུ། (ཐཔེ) ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་

ཕམྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཉིདྷ་བྷའི་ལ་དྷང་ལ་

རཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལ་ཞ་ནི་ཟདི་མི་ཐགེ་ཕ་ཨིདྷ།
ལ་ཐཀཡནྫོ། /ལ

ཀཟན/ (ཁྱཐ)

སྐབྷ་ཐཡ་ཚི་ཅིག་འང་ཟདུག

(རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

ལ་ཕཀྱག /ལ ཅ/ (མིང) (རྫོང) མིའི་གཟུགཥ་ཐང་

ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ ་ལ་
ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཟདུག
ལ་ཀྲིདྷ། /ལ

ཊིདྷ/ (མིང)

གཐྫོང་གི་ཙྫོཥ་གཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་
ཟདི་ལ་ཕཀྱག་ལུགཥ་ཡ་ལུགཥ་ནཥ།

(རྫོང) (གཥཡ) ལ་ཕམྫོ་

ལ་ཁ། /ལ་ཁ/ . (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་གུ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་རཥ་སྫོཡ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཟདེགཥ་

ཐཀཡནྫོ་གི་བྷཐངཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་

ཕཝག་ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ལ་ཀྲིདྷ་དྷང་འྫོཐ་ནའི་ལ་

གི་མེ་ཎྫོག ་ལ་ཁ་ཟདི་ལུགཥ་ནཥ།

ཟདི་ཕཅུཐ་ཅདྷ་ཅིག་མེདྷ་ནཥ།

ལ་ཁང༌། /ལ
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ཁང/ (མིང)

(རྫོང) ལ་ཕམྫོང་ཥའི་ཁྱིབྷ་
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ཐང་ཁང་མིག (ཐཔེ) ལ་ཁང་དྷང་ལ་ཟདུག

ལ་གཅོཐ། /ལ

ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཁུ་ཕ་ཐང་ཧུབྷ། (ཐཔེ) ལ་ཁུ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་

པྫོ་ཁྱི་ག་ཡ་སྒོ་དྷྫོཡ་རཥ་ཁུངཥ་ཀྱིཥ་ལ་གཅོཐ་

ལ་ཁུ། /ལ་ ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཕམྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཟཕཐ་དེཥ།

ལ་ཁྱི། /ལ་ཁི/ལ་ཆི/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཡྫོགཥན་ཐང་

ལ་གཅོཐན། /ལ

གཅིག་ཁཡ་ལ་ཕཐཟ་མི་ཡྫོ་ཁྱི།

(རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

རིཥ་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལ་གཅོཐན་ཚུ་གཡུཥ་

ལ་ཁྲག /ལ ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ལ་ཐང་

ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཁྲག་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ལ་ཆང༌། /ལ

གཟུགཥ་ལ་ཁྲག་གི་ཕུང་ནྫོ་ཟདི་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་ཕཝག་

ཆང/ (མིང)

(རྫོང) ཞ་ནིའི་ལ་ཐང་

ཟཐུང་ནིའི་ཆང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཐགོ།

(ཐཔེ) ལ་ཆང་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་ལཱ་

ལ་ཁྲར /ལ ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུའི་དུཥ་ལཱི་

ཅིག་ཨིདྷ།

གཞུང་ལཱི་ལ་གི་ཁྲར་སྦེ་དྷྫོཡ་ཕུར་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལ་ཆེདྷ་སྣ་ལྔ། /ལ

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་གཞུང་གིཥ་ལ་ཁྲར་ཟདི་

ཆེདྷ སྣ་ལྔ/ (མིང)

ཐང་ཟདྲ།

ཐགོངཥ་འངཥ་ཕཎང་ནུག

ལ་རྗེདྷ། /ལ་

ལ་གྲི། /ལ གྲི/ (མིང) (རྫོང) ལ་གི་རིགཥ་ཕཎྫོག་ནི་

རྗེདྷ/ (མིང)

ཐྫོདྷ།

གི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་གྱི་ཅུ། (ཐཔེ) ལ་ཁང་དྷང་ལཱི་ལ་གྲི་རྣྫོཥ་
གླང/ (མིང)

ཅོཥན/ (མིང)

ཅདྷ་པྫོའི་རིགཥ་ཚུ་པ་ཥྫོདྷ་མེཐན་ཕཞྫོ་མི། (ཐཔེ) ཐ་

(ཐཔེ) ཧན་ལ་ཡྫོགཥན་ལཱི་ལ་ཁྱི་གཉིཥ་ཟདུག

ལ་གླང༌། /ལ

(རྫོང) སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་

ཅདྷ་པྫོའི་རིགཥ་ཚུ་པ་ཥྫོདྷ་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གཟུགཥ་སྟྫོཕཥ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ།

ཁིག་ཁི་ལུ་ལ་ཟདུག

ཅོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ལ་ལྔ་

(ཆོཥ) ལ་རྫོདྷབྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ལ་གཉེཡ། /ལ་རྙེ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རྫོང་གཞིཥ་ཚུ་
དྷང་རཥ་པཡ་ལ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་གི་ཟགོ་

(རྫོང) ལ་ཐགོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐནྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཁོ་ལ་གཉེཡ་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

གཥྫོ་ཕའི་གླང་། (ཐཔེ) ལ་གླང་གི་མིག་ཎྫོ་ཁ་རཥ་

ལ་སྟག /ལ

མིག་ཆུ་ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ཎཟ/ (མིང)

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ལ་སྒྲོབྷ། /ལ་སྒྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་

(ཆོཥ) རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟེཡ་

ལ་ཏག /ལ ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཀོཛྷ་ཟཕུཡ་ཞིདྷབྷ་

ཥའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ལ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

རཥ་དྲ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་

ལ་ལྔ། /ལ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ) གླངབྷ་ཆེའི་ལ་ཐང།

ལཱི་ལ་ཏག་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

མི་གི་ལ། རྟ་གི་ལ། ཡྫོ་ཁྱི་གི་ལ། ཕ་གླང་ འངདྷ་

ལ་ཏང་ཆཐ། /ལ་ཏང་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) འུ་སྡུག་སྟེ་

རྨ་ བའི་ལ་ཕཅཥ་ལྔ།

ཏག་ཆོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།
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ལ་ཐུག /ལ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) ལ་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཅིག (ཐཔེ) ལ་ཡྫོགཥན་ཟདི་ལཱི་ལ་བྷཐཟ་ལུ་ལ་ཟདུག

གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ལ་ཐུག་ཕསྐོར་ཕཝག་ནུག

ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཥ་ཕཐཟ་

ཕའི་ཐུགན་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཁུ་ཕའི་རིགཥ (ཐཔེ) ཁོ་

ལ་ཕཐཟ། /ལ་ར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རི་ཁ་

ལ་ཟཐུཥ། /ལ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལའི་ཙཕ་ལཱི་ཏི་རཱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལ་ཡྫོགཥན་ཟདི་ལ་ཕཐཟ་ནི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གི་ཁོ་ལཱི་ལ་ཟཐུཥ་

ལཱི་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཟདུག

ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་གཅིག་བྱིདྷ་ཡི།

ལ་ཐྫོ། /ལ་ཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལ་གི་ཁུཡ་ཆ་ལཱི་སཕ་

ལ་ཟཐེཕ། /ལ་ཐེཕ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་ལ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་ལཱི་ལ་ཐྫོ་གཅིག་

ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཟུགཥ་

ཁྱོཥབྷ་སྦེ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

ཁ་ལཱི་ ལ་ཟཐེཕ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ གལག་ཕཅོཥ་

ལ་དྷཐ། /ལ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ལའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ལཱི་

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཏྫོཕ་ནའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) ལ་ལུ་ལ་ཞ་ཕ་

ལ་དུག /ལ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) ལ་དྷང་འྫོཐ་མི་ཐང་ལ་

ཅིདྷ་ལ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཏྫོཕ་ནའི་དུག (ཐཔེ) ལ་ཕམྫོ་སྟེ་བྷ་ཞ་

ལ་དྷྫོཡ། /ལ་དྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་

ཕ་ཅིདྷ་ལ་དུག་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཕཝག་ནའི་དྷྫོཡ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལ་དྷྫོཡ་གྱི་

ལ་དྲི། /ལ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) ལ་རཥ་བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་མེདྷ།

ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) ལ་ཁང་དྷང་རཥ་ ལ་དྲི་བྷདྷབྷ་

ལ་པཕ། /ལ་པཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལ་

བྷཥ།

གཅོཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལ་པཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ལ་གཐདྷ། /ལ་གདེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཕརབྷ་ནའི་

(ཐཔེ) གླང་ཟདི་ཁེ་ཀོ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལ་པཕ་

སྐཕཥ་ཨེདྷ་ཙེའི་ཟྫོག་ལཱི་ཐིང་ནི་གི་གོ་ར་ཐང་ཡཥ་

ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

རིགཥ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ལཛྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ལ་གཐདྷ་ཟདི་ཀོཛྷ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་

ལཛྷ་པྫོ། /ལའུ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་ལ་ཕ་པྫོ་

ལ་སྟདྷ། /ལ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་གུ་སྒ་རྐྱཕ་ནའི་

པྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་རྟའི་སྒར་ཎྫོ་ཁའི་ཁ་རཥ་ཕཀཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ལ་ཕྲུག /ལ་ཕྲུ/ (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

གོ་ར་ཐང་གཐདྷ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཅིག (ཐཔེ) ལ་སྟདྷ་

ལཛྷ་གི་ཕྱུ་གུ། (ཐཔེ) ལཛྷ་ཅིག་ལཱི་ལ་ཕྲུག་གསུབྷ་

ཟདི་བྷར་ཆ་གིཥ་ཕཙེབྷཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ནུག

ཟདུག

ལ་བྷཐཟ། /ལ་ར/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་

ལ་ཕ། /ལ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཛྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་བྷཙྫོདྷ་ཆ་བྷཐའི་རིགཥ་

དྷགཥ་ཙར་སྟུག་དྲགཥ་དྷང་རཥ་པཡ་ལ་ཕ་ལུ་ལ་
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ནི་ཟདུག

ཞིདྷབྷ་རཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་ཕསྒྲིར་འྫོཐ་མི་དྷང་ལ་ཐང་

སངབྷ་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) པག་ལ་གུ་ལ་སངབྷ་ལུ་ལ་

(ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ལ་ཕག་ལུཕ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟཏྫོཕ་

ལ་མུ། /ལ་མུ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕཅུཐ་འྫོཐ་ཥ་ཐང་།

ལ་ཕག་ལུཕ། /ལ་ཕ་ ལུ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེ་ཕསྣཥ་

/ལཕ་ཇབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལ་གུ་ཟཁོཡ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

རཥ་སྫོཡ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཞཥ་ཅིག

ཟཁོཡ་ནི་ཟདུག

ནཥ།

ཤིང་རཱིར་རཱིརཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་རཥ་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ལ་ཕའི་ཟཕགན། /ལའི་རཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་

རྩཛྷ་ཕ་སི་སི་ཐང་བྷགུ་ཎྫོ་ཞྭབྷྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་

ཟགྱིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ནའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ལ་མུ་ཟདི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་

ལཛྷ་གི་གཐྫོང་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཅིག (ཐཔེ)

འང་སྐྱེ་ཕའི་ཁཡ་ ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཐང་བྷ་ཕཏུཕ་མི་

ཚེ༌ཕཅུའི༌སྐཕཥ་ ལ་ཕའི་ཟཕགན་ཕཙུགཥ་མི་ཟདི་

རིགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) མི་ཚུ་གིཥ་ཙྫོང་ཟབྲེར་གྱི་

ཁོ་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལ་མུ་ཟཛུགཥ་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ལ་ཟབུཕ། /ལ་ཟབུན/ (མིང) (རྫོང) ལ་རཱིར་རཱིརཛྷ་གུ་

ལཛྷ་བྷྫོ། /ལའུ་ བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་

ཕཎགཥ་མི་ཟབུཕ་ཀྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལ་རཱིར་ཏེ་

ཅདྷ་བྷྫོ་གི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྤང་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་དྷང་

ལ་ཟབུཕ་ཕཎགཥ་ནུག

ལཛྷ་བྷྫོ་ལུ་ལ་ཟཁྱབྷཥ་སྫོཐ་ནུག

ལ་སཡ། /ལ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) རག་རྒྱདྷ་ཐང་གོང་

ལཛྷ་རྒཥ་རྭ་ཕཅུ། /ལའུ་རྒེ་ཡཕ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) རི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕཙེབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་སྟྫོཐ་གོ་

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཛྷ་པྫོའི་རིགཥ་ རྫོ་དྷ་རྒཥ་

ཐཀཡནྫོ་ གོ་གི་དྷང་དྷ་རཥ་གྱོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་

སུ་ཅིག་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཡཛྷ་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ་

གི་དྷང་དྷ་རཥ་ལ་སཡ་གྱོདྷ་ན་ཅིདྷ་ཐྫོཐ་རིར་རི་

གཉིཥ་རཥ་ཁ་ཀྲ་ལྔ་ལྔ་རུ་རྒྱགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཕསྫོབྷཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་

ལ་སཡ་སྟྫོཐ་གོ། /ལ་རྗ་ཎྫོཥ་གོ/ (མིང) (རྫོང) ལ་སཡ་

ཟདི་དྷང་ལཛྷ་རྒཥ་རྭ་ཕཅུ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ལ་སཡ་སྟྫོཐ་གོ་

ལ་ཐབྷཡནྫོ། /ལ་རྨཟནྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་གི་གཟུགཥ་

ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཡི།

ཀྱི་ལ་ཐང་གཐྫོང་ཚུའི་བྷཐངཥ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ལ་སྦྲང༌། /ལ་ཟབྲང/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་སངབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་གཐྫོང་ཟདི་ལ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཟདུག

ལ་སངབྷ། /ལཕ་ཇབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ལ་སདྷ། /ལ་སྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལའི་ཙྫོདྷབྷ་དྷང་བླུག་

ཅདྷ་ཚུ་གི་ ཁྲག་ཟཇིཕ་མི་སངབྷ་གི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ནིའི་རཥ་སྫོཡ་ཅིག (ཐཔེ) ལའི་ཙྫོཐབྷ་དྷང་ལ་སདྷ་

ལ་སངབྷ་གིཥ་བྷདུང་རྐྱཕ་ཐ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཙ་

བླུགཥ་ཏེ་ཕམྫོ་ནུག
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ལ་གམང་རཱིཥ་གམང༌། /ལ་མང་རཱིཥ་མང/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟདྲྫོག་སི་སི་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་ལ་གམང་རཱིཥ་གམང་གི་མི་

ཕམྫོ་ཕའི་ཙྫོཐབྷ། (ཐཔེ) ལ་ཙྫོཐ་ཟདི་ཁུ་ཕ་དྲགཥ་ཥྫོ་

གཝདྷ་ཐང་ས་ཕསྲེཥ་མེཐ་ནའི་རིགཥ་ཕརྒྱུཐ་ཅིག

ལ་ཙྫོཐ། /ལ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལ་བླུགཥ་སྟེ་ཕམྫོ་

ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

ནུག

ལ་ཙ། /ལ་ཙ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་

ལ་བྷཙདྷ། /ལ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་རྨེདྷ་

གཅིག་གི་གཅིག་ལཱི་བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་གདུང་འྫོཐ་

ཟབྲཥ་ཕཟུབྷ་བྷའི་རྟགཥ་ ཐབྷཡནྫོ་ཐང་གདྷགནྫོ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) པབྷ་གྱི་བུ་གཞི་ཚུ་ལཱི་ལ་ཙ་འྫོཐ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་ལ་

/ལ་ཙ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་

བྷཙདྷ་ཟདི་ལག་ཀོ་ཁཡ་ཟདུག

གཅིག་གི་གཅིག་ལཱི་བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་གདུང་

ལ་ཞེདྷ། /ལ་ཞེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཙ་ནི་རྐྱངབྷ་

ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) ལ་ཙ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཁྱོཐ་

གཅིག་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ནཡ་སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་རཥ་

ལཱི་ལ་ཙ་ནི་ཟདི་གིཥ་སཕ་ཐྫོ།

སྤངཥ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་

ལ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ལ་ཙ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་

རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ལ་ཞེདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཤེཥ་ཐགོ།

ཕཡ་དྷ་གཅིག་གི་གཅིག་ལཱི་བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་

ལ་ཞ་ཁྲག་ཟཐུང༌། /ལ་ཞ་

གདུང་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་

ཁྲ་ཐུང/ (མིང)

(རྫོང) ལ་

ཐང་ཁྲག་ལཱི་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལ་ཞ་ཁྲག་

སྤུདྷ་ཆ་གཉིཥ་ལ་ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག

ཟཐུང་གི་རིགཥ་ཟདི་སྲིདྷ་ནྫོའི་རིགཥ་ཨིདྷ།

ལ་ཙ་མི་ཙ། /ལ་ཙ་མི་ཙ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་

ལ་ཞ་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ། /ལ་ཞ་

ཕཡ་དྷ་གཅིག་གི་གཅིག་ལཱི་བབྷཥ་ན་ཐང་ཕརྩེ་

ཁཟདྷ་ཟགྲོབྷ/ (མིང)

(རྫོང)

མི་སྫོག་གཅཐ་མི་གི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་རིགཥ་ཅིག

གདུང་ཚུ་འྫོཐ་ག་མེཐ་ག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ལ་ཞ་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་ཚུ་ལཱི་ཧ་ལཱི་མི་གཥྫོ།

(ཐཔེ) སྤ་ བུབྷྫོ་ཟདི་ལ་ཙ་མི་ཙ་ཐཕའི།

ལ་ཞའི་སྐཐ། /ལ་ཞའི་ཀེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ལ་ཙ་ཧིང་ཙ། /ལ་ཙ་ཧིང་ཙ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་

སྐཐ་རིགཥ་ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

གདིང་རཥ་ཡང་ཕརྩེ་ཕ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

ལ་ཞའི་གླིང༌། /ལ་ཞའི་གླིང/ (མིང) (ཆོཥ) སྲིདྷ་ནྫོ་ཚུ་

ཟཕཐ་རཱིང་ཡང་ལཱི་པྫོག་ནའི་ལཱ་ཟདི་ལ་ཙ་ཧིང་ཙ་སྦེ་

སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ།

ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ།

ལ་ཞ་སེབྷཥ་ཅདྷ། /ལ་ཞ

ལ་ཙང༌། /ལ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཁང་ཐང་ཟདྲ།

སེབྷ་ཅེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ལ་

ཞ་མིའི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

(ཐཔེ) ལ་ཙང་དྷང་གི་ལ་ག་ཡ་རཱིར་ཥྫོ་ནུག

བྱི་ལི་ཟདི་ལ་ཞ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་གྲཥ་རཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

ལ་ཚུགཥ། /ལ་ཚུ/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཀྱི་ཕྱིའི་

ལ་ཟིང་སྤུ་ཟིང༌། /ལ་ཟིང་པུ་ཟིང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་
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མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདྲྫོགཥ་ནའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ གཟུགཥ་

ཟདུག

(ཐཔེ) རི་ཁཡ་སྟག་ཐང་ཕཐ་དེ་ལ ་ཟིང་སྤུ་ཟིང་ཡ་ཕཎང་

ཁཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཥཐ་དེ་ཟཙྫོ་ཕ་སྐྱོང་སྫོཐ་མི།

ཀྱི་ས་སྤུ་ཐང་ སྐྱ་ཚུ་གདྷབྷ་ཁཡ་རྫོང་ཟགྱོ་ནི་ཅིག

ལ་ཡྫོགཥན། /ལ་ཡྫོན/ (མིང) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་རི་

ཡི།

(ཐཔེ) ལ་ཡྫོགཥན་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་ལཱ་

ལ་གཟུགཥ། /ལ་གཟུ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཐང་ཁྲག་

ཅིག་ཨིདྷ།

རཥ་གྲུཕ་ནའི་གཟུགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ལ་སྲུང་ན། /ལ་སུང་ ན/ (མིང) (རྫོང) ལ་སྲུངན་ཐང་

ལ་གཟུགཥ་ཟདི་ལཱི་རྐྱེདྷ་ཟབྱུང་ནིའི་བྷང་ཡ་བྷང་།

ཟདྲ།

ལ་ཡ་ཕ། /ལ་ཡ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡཕ་བྱུང་ཐང་ནའི་

(ཐཔེ) ཁོ་ལ་སྲུང་ན་ཟདི་གིཥ་ལ་ལུ་ལ་ཡྫོ་ཁྱི་ལཱི་ལྫོཡ་

དྷང་བྫོདྷ་ནའི་ཕཀཟ་གཐབྷཥ་ནའི་ཐགེ་ཕཤེཥ་ཅིག་

ཥྫོང་ནུག

ཡ་ཕ་ཟེཡ་མི་གཅིག་བྫོདྷ་ནུག

ཕཐཟ་ནིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་འྫོཐ་མེཐ་ལ་མི་ཐང་། ལ་ཉི་

གི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ར ལ་

ལ་སྲུངན། /ལ་སུཕ/ (མིང) (རྫོང) རི་ཁ་ལཱི་སྫོཐ་དེ་ལ་

ལ་ཡ་ཡ། /ལ་ཡ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོགཥ་ཆགཥ་མེཐ་

བྷཡ་སྐབྷ་ཕཝག་ནའི་སྐཕཥ་ལ་རྟྫོག་ཟཕཐ་སྫོཐ་མི་

ནཡ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གོ་གདྷཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ལ་སྲུངན་ཟདི་ལ་སྲུང་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ལ་ཡ་ཡ་ཟཛེག་ཟགྱོ་ནི་ཟདུག

ལ་ཕསྲེ། /ལ་སེ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཐང་གཅིག་

ལ་རཱིཥ། /ལ་རཱིཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་ཐང་རཱི་ཎྫོ་གཉིཥ་

ཁཡ་བླུགཥ་ནིའི་ལ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་དྷང་ལ་ཕསྲེ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལ་རཱིཥ་ལྷག་
ལཱིཥ་ཟདི་ཡྫོ་ཁྱི་ལཱི་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།
ལ་རཱིཥ་གཅིག /ལ

རཱིཥ་ཅི/ (མིང)

བླུག་ནི་མེཐ་ནཡ་ མི་ཞིབྷ་ནཥ།

ལ་ལྷག /ལ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ལ་ཐང་པག་ལ་ར་

(རྫོང) ཧ་ན་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན་ལྷག་བྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) མི་ཚུ་གིཥ་ལ་ཁང་

ཧའི་གཅིག་གི་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

དྷང་རཥ་ལ་ལྷག་ཡ་མེཐ་ནཡ་ཟཕག་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ལ་རཱིཥ་གཅིག་གི་སྤུདྷ་ཆ་ཨིདྷ།

ལག /ལཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་མིག (ཐཔེ)

ལ་ཕྱེཐ་རཱིཥ་ཕྱེཐ། /ལཕ་ཆེ་རཱིཥན་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེཐ་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་ ཡང་ཥྫོའི་ལག་དྷང་ཐུདྷ་གཎང་དེཥ།

ཀ་ལ་ཐང་ཕྱེཐ་ཀ་རཱི་ཎྫོ་སྦེ་བྷང་ཉུང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་

/ལཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ས་ལུཕ་ཐང་སྤག་ཤིང་ར་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལ་ཁང་དྷང་རཥ་ལ་ཕྱེཐ་རཱིཥ་ཕྱེཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ལྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཐབྷ་ཕསྣཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་

ལ་ཡྫོགཥ་ན། /ལ་ཡྫོ་ཕ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཡྫོགཥན་

ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནུག

ཧ་ཙི་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ས་སྒོཡ་ཟདི་ལག་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཇཟ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལ་ཡྫོགཥ་ན་གི་རག་ནཡ་ལ་བྷཐཟ་

/ལཟ/ ༣. (མིང) (རྫོང) པག་ལ་རིང་ཐུང་ཁྱུ་གང་དེ་
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ཅིག་གི་ཙཐ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) པག་ལ་ལག་

ལངཥ་ཚིར། /ལང་ ཚི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྷ་ན་དྷང་

ལག་སྐོཡ། /ལ་ ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ས་ལུཕ་ཐང་སྤག་

རིབྷཥ་ཕཎཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལངཥ་ཚིར་ལུ་ལ་ཏྫོདྷ་

གཅིག་ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ལྷཕ་ཐང་ཕམྫོག་ན། (ཐཔེ) བབྷ་ཙ་

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཐབྷ་ཕསྣཥ་ཏེ་

དེཥ།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ང་གཡུཥ་ཁཡ་ལག་སྐོཡ་

ལཐ། /ཤེ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཚུ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་

གྱི་ཁྱིབྷ་ཅིག་རྐྱཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག་དྷང་སྫོཐན་ཨིདྷ།

རྗོཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཐྫོདྷ་བྷཙབྷཥ་ཚུ་བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་ཐ་མིང་

ལག་མིག /ལ་ མི/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཁང་མིག

ཚིག་བྷཇུག་གི་ཤུར་བྷཡ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ལཐ།

(ཐཔེ) ལག་མིག་ཟདི་ཆུང་ཡ་ཆུང་ཥྫོ་ནུག

(ཁ) ཡི་གུའི་ལཐ་ལཱི་ གཅིག་ལཐ། ཉིཥ་ལཐ།རིདྷ་

ལག་ལག /ལ་ ལ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ས་ཚུ་

ཆེདྷ་སྤུངཥ་ལཐ། སྦྲུར་ལཐ་ཚུ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕཀགན་ཐ་བྷ་གའྫོ་ཕཡ་ཕྲང་སྦེ་ཕཀག་ཕཏུཕ་ནི་

ཚིགཥ་གཅཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཉིཥ་ལཐ་

ཅིག (ཐཔེ) སྤག་ཤིང་ཕཀག་ནའི་སྐཕཥ་ལག་ལག་

ཟཏྫོཕ་ཨིདྷ།

སྦེ་ཟགྱོ་ཕཏུཕ་ནཥ།

ལཐ་བྷཙབྷཥ། /ཤེ་

ལགཥ། /ལཟ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཟཏཕ་ཚིག་ཟཏཕ་

བྷཇུག་ཕསྡུཛྷ་ཐ་མིང་ཚིག་བྷཇུག་གི་ཤུར་བྷཡ་ལཐ་

ལང་ལང༌། /ལང་ ལ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་བྲིཥ་ཐང་

ཟཐེདྷ་ཏེ་ཥ་སྟྫོང་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ཟབྲི་

ལྡེཕཥ་རིཥ་ཚུའི་སྐཕཥ་ ཁོཐ་སྟྫོཐ་མི་ཐང་ཁོཐ་སཐ་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཐ་བྷཙབྷཥ་ཕཝག་སྟེ་ཟབྲི་ཐགོ།

བའི་རྣབྷ་ན་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་

ལདྷ། /ཤེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) པྫོཡན་ཐང་། ན་རང་།

ལང་ལང་གིཥ་ཕཏེགཥ་ནའི་ཕཞུགཥ་ལ་ཅིག་ཟདུག
ཏེའུ/ (མིང)

ལང་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) ཡི་གུ་ཚུ་

ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་རྗོཐ་ཐྫོདྷ་ཐང་ཐྫོདྷ་བྷཙབྷཥ་ཚུ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཁ་ལགཥ་རྐྱཕ་དེཥ།

ལང་ལང་ཏེའུ། /ལང་ལ་

ཙབྷ/ (མིང)

དུང་རྒྱ་གླིང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་གུ་གསེཡ་ཐང་

(ཆོཥ) བ་ལང་

ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་རི་བྷྫོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་སཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་

ལངཥ། /ལང/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྷ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཤུཕཥ་ཟདི་ཐངུར་གྱི་ལདྷ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐནྫོདྷ་གྱི་ལངཥ་གུ་ཏརཛྷ་ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག

/ཤེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཞི་ཅིག་གུ་ས་ཕསྲེ་ཐང་

ལངཥ་ཕྱིཥ། /ལང་ ཕྱི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྷ་ན་དྷང་

ལྷཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་གླུ་གཝཥ་དྷང་

ཡཥ་ཐང་གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གི་ལངཥ་ཕྱིཥ་ཟདི་

ནུག

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ལྷཕ་ཐང་ཕམྫོག་ན་ཚུ་ཟཕག་ནིའི་

རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་གྱི་གཐངཥ་ཐབངཥ་ལདྷ་ཞུགཥ་

ཆུ་ཟཁྱུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕུར།

ལདྷ་ཏག /ཤེདྷ་ ཏ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཚིར་བྷ་ར་
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ཥྫོགཥ་ན་ར་ཉིར་ཐང་དྷཡ་དྷྫོཡ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

(ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་དྷང་ཕྱི་གླིངན་གི་སྐཐ་ལུ་ལ་ཅིག་ལདྷ་

ཟདུག

ལནི། /ལཟདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལ་ནི་ཟེཡ་ཕའི་ནི་སྒྲ་ཟདི་

ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་གུ་ཕཕ་ལདྷབྷ་གི་ལདྷ་ཏག་ལུ་ལ་

ཞུགཥ་ནུག

/ཤེདྷ་ཏ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་རཥ་ཏཡ་

ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་

བྷ་ཚུགཥ་ནའི་གཞི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ལནི་མི་ཕཞེཥ་ནཥ།

ཟཁོཡ་ཕའི་ལདྷ་ཏག་གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཐང་བུ་གཞི་

ལཕ། /ལཕ/ (མིང) (རྫོང) ཟགྲིག་ཁབྷ་ཚུ་རྐྱཕ་ནའི་

ཨིདྷ།

སྐཕཥ་སྒྲིང་སྒྲི་ཐང་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ལདྷ་ཏག་ཁོག་ཁོ། /ཤེདྷ་ཏ་ཁོ་ཁོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཚིར་

བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ལཱི་ཤིང་དུབྷ་ཐང་རྫོ་ལུཕ་ར་ཥྫོགཥ་

བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ར་ཉིར་ཐང་དྷཡ་དྷྫོཡ་རིངབྷྫོ་ལུ་ལ་

ན་ཕརཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཎྫོག་ཙི་གཡུ་ན་ཟདི་ལཕ་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཟདི་སྤརན་གིཥ་ལདྷ་ཏག་

རྐྱཕ་སྟེ་སྒྲིང་སྒྲི་ཕཞྫོ་ནུག

ཁོག་ཁོ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

ལབྷ་སྔོདྷ། /ལབྷ་

/ཤེདྷ་ཏ་ཁོ་ཁོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་

སྔོཥདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་

གི་ལབྷ་ཏཕ་ཙྫོཥ་གཞི་སྫོདྷབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷབྷ་འང་བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག

ཐགེ་སྫོང་གིཥ་ལབྷ་སྔོདྷ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ལདྷ་ཏག་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ལབྷ་ཏཕཥ། /ལབྷ་

ལདྷ་ན། /ཤེདྷ་ ན/ (མིང) (རྫོང) སྡི་ཆི་སྙིང་རྗེ་ར་

ཏཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་

གི་ཁོཐ་སཐ་ལཱི་ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག་ཐཀྱི་ནི་འྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ནའི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་ལཱི་ལབྷ་

ལཱི་གའང་ཞ་ནི་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ལདྷ་ན་གིཥ་སེབྷཥ་

ཏཕཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཅདྷ་གཥཐ་ནི་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་མིདྷ་ཟདུག

ལབྷ་ཕཡ་དྷ། /ལབྷ་ཕ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཁྱིབྷ་ཐང་

ལདྷ་ཟབྱེཐ། /ཤེདྷ་ རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་གྱི་

ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གོ་སྟྫོང་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནི།

ཁྱིབྷ་གྱི་ལབྷ་ཕཡ་དྷ་བ་ལུ་ལ་ཟདུག

ལདྷ་སཡ། /ཤེདྷ་ རྗ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་སྐཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་

ལབྷ་བུ། /ལབྷ་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་བྷཙདྷ་ཐང་སྒོ་

ཚུ་སྐཐ་ཡིག་གཅིག་དྷང་གོ་རིབྷ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་སྟཕཥ་

ཡཥ་འྫོར་ལི་ཚུ་གུ་ ཐཡ་སདྷ་ཙེ་ཚིའུ་ཕསྡུ་ཞིདྷ་དྷ་

གཅིག་དྷང་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་རྫོང་ཐབྱིདྷ་

ཕཀར་ཏེ་ཕཙེབྷཥ་ཕམྫོབྷཥ་ཅིག

ལདྷ་སཡ་གྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཅིག་བྲིཥ་ཡི།

ལབྷ་བ་ར། /ལབྷ་བ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཚབྷ་གླིང་བང་

ལདྷ་ཞུགཥ། /ཤེདྷ་ཞུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ས་

ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ ཆོཥ་རྒྱར་ཟླ་ཕ་ཕཞང་ནྫོ་ར་

ཕསྲེ་རྐྱཕ་རྐྱཕ་འྫོཐ་ནི། (ཁ) ལདྷ་ཞུགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ ཆོཥ་རྒྱར་ཕདུདྷ་ཐང་རིགཥ་ལྡདྷ་ཉེཡ་
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ལྔ་ཚུ་གི་གཐདྷ་ཥའི་མིང་།

དྷང་ལཡ་ཕཎང་ཥྫོང་བྷཥ།

ལཛྷ། /ལཛྷ/ (མིང) (རྫོང) རྐང་རག་རིང་སུ་ཅིག་

ལཡ་ཐཀཡ། /ལ་

ཐང་བྷཇུག་བྷ་ཐུང་ཀུ། སྤུ་ཁ་རྒྱ་སྨུག་ཟཙབྷཥ་ཅིག་

ཀཟ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲྫོ་

ན་དྷབྷ་རང་ནི་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་གདྷབྷ་ཐཀཡ་སུ་

ཐང་། པྫོའི་རིགཥ་ལཱི་ཡཛྷ་ཝར་རག་ཅདྷབྷ་སྦེ་

ཅིག་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ལཡ་ཐཀཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་

འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཀ་ལའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་

ཟཕཐདྷ་གདྷབྷ་ལཡ་ཐཀཡ་ཐྫོ་ ཟགྱོ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་

ཏང་དྷང་ལཛྷ་པྫོ་བྷྫོ་གཉིཥ་རྩྭ་ཞ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ལཡ། /ལཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཞི་སྦེ་འྫོཐ་

ལཡ་རྐྱང༌། /ལ་ཅང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རབྷ་ཁ་ལཱི་པཡ་

ནའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཅིག་གི་མིང་། (ཁ) ཕྫོགཥ་ཕཞི་

ཚུཡ་ག་ཏེ་འང་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་ཕྲང་ཕྲང་ཟགྱོ་ནི་ཐང་ཟྫོང་

ཟདི་ ལཡ་ཐང་། ལྷྫོ། ནུཕ། བང་ཕཞི་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གཡུཥ་ཁ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ལཡ་རྐྱང་སྦེ་ཥྫོང་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཡཕ་གཥར་ཟདི་ལཡ་ལཱི་ཕསྒོཡ་ཏེ་ཟདུག

ཡི།

/ལཟ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་ར་

ལཡ་ན། /ལཟ་ ན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལཡ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཟྫོཐ་བྷཐངཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) ལཡ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་སྫོཐ་མིའི་མི་རིགཥ། (ཐཔེ) ལཡ་ན་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིབྷ་ལཡ་ཏེ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཚུ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་ཐགཟ་ལྫོཥ་ཨིདྷ།

ཟདུག

ལཡ་ཕྫོགཥ། /ལ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་ཉིབྷ་ལཡ་

/ལཟ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ཁ་ཕྱེ་ནི།

ཥའི་ཕྫོགཥ། (ཁ) ལཡ་ཐང་། ལྷྫོ། ནུཕ། བང་

(ཁ) ལཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་མེ་ཎྫོག་ལུ་ལ་

ཕཅཥ་ཕྫོགཥ་ཕཞི་རཥ་ལཡ་གྱི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ)

ལཡ་ནུག

ཟབྲུག་གི་ལཡ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ཚུ་དྷང་ལ་ཕལར་

/ལཟ/ ༤. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཁ་

ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

ཐུག་གི་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་རྫོང་

ལཡ་ཕྫོགཥ་ན། /ལ་ཆོ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥཡ་ཕྫོགཥན་

ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧབྷ་སྲུ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལཡ་ཕྫོགཥ་ན་གི་རབྷ་སྫོར་ཟདི་

ཟདི་ལཡ་རཥ་ཨིདྷ།

འང་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་ཟདུག

/ལཟ/ ༥. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་

ལཡ་ཕྫོགཥན། /ལ་ཆོན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལཡ་

ནི་ཐང་དྲདྷ་ནི། (ཁ) ལཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ངེའི་

ཁ་ཐུག་སྫོཐ་མིའི་མི། (ཐཔེ) ལཡ་ཕྫོགཥན་ཚུ་ཥྫོ་དྷབྷ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ག་ཅི་ལཡ་ཐྫོ་ག་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཤེཥ་ག?

ཞིང་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཏེ་ཟདུག

/ལཟ/ ༦. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཏྫོགཥ་ཆ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ནི་

ལཡ་ཕྫོགཥ་རྫོ་གཥཡ། /ལ་ཆོ་རྫོ་ཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་ཁཡ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཁྱིབྷ་

ཟབྲུག་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་དྷང་
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གཐདྷ་ཕཞི་ཐང་རྫོ་རྗེ་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ལཱིགཥ་ལཡ་དུ་

བྷཙབྷཥ་ཕཞི་ཟེཡ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ ལཡ་ཐང་

གཥཡན་ཚེཥ་ཚེཥན་སྦེ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕསྐྱར་ཡི།

སྦེ་ ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ནའི་ཚེཥ་གཅིག་རཥ་ རྫོ་

ལྷྫོའི་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) གླུཐ་ལཡ་ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ལཡ་ཕྫོགཥ་རྫོ་གཥཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལཡདྷ། /ལཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནི་ཨིདྷ།

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཉིབྷ་ལཡདྷ་ཏངབྷ་ཕརར།

ལཡ་བྷ། /ལཡ་ བྷ/ (མིང) (རྫོང) ནཱུ་པཱར་གྱི་མི་

ལཡནི། /ལཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལཡ་ནི་ཟདི་ལཡ་ཡི་

རིགཥ་ཅིག་གི་མིང༌། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ལཡ་
བྷ་ཅིག་འྫོཐ།

ལཡ་ཕཞཟབྷྫོ། /ལ་

ཕཞབྷ/ (མིང)

ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་
ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག ་ལཡནི་ལཡ་ཡི་ དེ་

(རྫོང) ཟབྲུག་གི་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་མིདྷ་ཟདུག

ནུཕ་ཕྫོགཥ་རྫོང་ཁག་ ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་ཟྫོག་གི་

ལཡཛྷ། /ལཛྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལཡ་ཟེཡ་ཕའི་བ་

གཡུཥ་ཙདྷ་ལཡ་ཟེཡ་ཥའི་ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་ལཱི་སཕ་

ཚིག་ལཱི་མིང་བྷཏཟ་ཛྷ་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཡ་རཥ་ཟྫོང་མི་ལཡ་ཕཞངབྷྫོ་ཚུ་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཉིབྷ་དྲྫོ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ལཡཛྷ་བྷཥ།

ཟཇཟ་རིབྷ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ལཡཛྷ་ལཡ་ཥ། /ལཛྷ་ལ་ཥ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་

ལཡ་རི། /ལ་ རི/ (མིང) (རྫོང) ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་

མེ་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཡ་ཏེ་ཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ར་ཐང་རི། (ཐཔེ) ལཡ་རི་རཥ་ཉིབྷ་ལཡ་

མེ་ཎྫོག་ཟདི་བྱཱཡ་ཐགུདྷ་མེཐ་ནཡ་ལཡཛྷ་ལཡ་ཥ་

ནི་འྫོཐ།

སྫོཐ་ནི་ཟདུག

ལཡ་ལཡ། /ལ་ ལ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཏྫོགཥ་ཆགཥ་

/ལཛྷ་ལ་ཥ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

མེཐན་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་བྷྫོ ་ལཡ་ལཡ་སྦེ་

གཎང་ནི་ཐང་དྲདྷ་ནི་རྫོགཥ་ནི་མེཐན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ལཡ་ཤུཡ། /ལཡ་ ཤུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཡ་ལྫོཡ་ཐང་

ཟདུག

ཕཕཥ་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ངེའི་སེབྷཥ་ཁཡ་ལཡཛྷ་ལཡ་ཥ་ཡ་སྫོཐ་ནི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཙྫོཐབྷ་ལཡ་ཤུཡ་སྦེ་ཕམྫོ་སྟེ་

ལཡ་ལཡཛྷ། /ལ་ལཛྷ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཉིབྷ་

ཟདུག

ཐང་མེ་ཎྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཡ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ)

ལཡ་ལྫོཡ། /ལཡ་ ལྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་ཐང་

ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་མེ་ཎྫོག ་ལཡ་ལཡཛྷ་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ཐུགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁུ་ཕ་བྷང་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ལ་ལཛྷ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་

(ཐཔེ) ཐུགན་ལཡ་ལྫོཡ་ཕཎང་ཕསྐོར་ནུག

བྷདྷྫོཛྷ། (ཐཔེ) ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁཡ་ལཡ་

ལཡ་ལྷྫོ། /ལ་ ལྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཞི་ཐང་

ལཡཛྷ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སཕ་ཐ།
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ལཡ་ཛྷང་སྤ་གསུབྷ། /ལ་ཛྷང་ན་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཚུ་གྲུཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྐཕཥ་སེབྷཥ་པབྷ་ནི། (ཁ)

ཟདུཥ་རྫོང་ཁག་ཐང་། ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་སྤུ་དྷ་ཁ། སྤ་

ཕཏུཕ་ནཥ།

ཟབྲུག་གི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་ནའི་ཐཕང་

ཤི་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་སེབྷཥ་ཤི་སྟེ་ལྫོ་འང་ཞ་མི་

ཡྫོ་རྫོང་ཁག་གསུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཡ་

ཤི་ཀི། /ཤི་ ཀི/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེཐ་ཀྲབྷ་ཁར་གཅིག་

ཛྷང་སྤ་གསུབྷ་གྱི་མི་ཚུ་སྔ་རྫོངན་གི་གྲངཥ་སུ་

ཐང་ལྔ། (ཁ) ཤི་ཀི་གཉིཥ་ལཱི་ཏ་ར་གཅིག། ཏ་ར་

ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ

གཉིཥ་ལཱི་ཏི་རཱི་གཅིག་ཟེཡ་ཕརྩི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཤི་

ལར། /ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱེངབྷ་ཐང་། བྱུ་རཱི། ཕྱུཡ་

ཀི་ཕཞི་གིཥ་ཐངུར་ཀྲབྷ་གཅིག་ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

གོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཏགན་གུ་ཕརྒྱུ་ཕརྒྱུཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཤི་རྐྱེདྷ། /ཤི་

ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཕྱུཡ་གོ་ལར་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་

ཀེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) བུང་ཆཐ་དེ་ཤི་ཐགོ་

ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) དྲདྷན་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་བྷ་

ཟྫོངཥ་ཡི།

ཕཎང་ན་ཅིདྷ་ཤི་རྐྱེདྷ་ཟབྱུང་ནིའི་དྷ་ཁ་འྫོཐ།

ལར་བྷ་རིའི་སྫོང་ནྫོ། /ཤེ་བྷ་རིའི་སྫོང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཤི་ཆཐ། /ཤི་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཤི་རྐྱེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཏ་ཐབྷ་ཚིག་ཐང་སྫོབྷ་ན་ཕརྟདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྲུང་བྷ་

ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཤི་ཆཐ་རྫོགཥ་ནི་མེཐན་རཥ་

ཚུགཥ་མི་ཚུ་ཚེ་ཕྱི་བྷཡ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ཥ་ཅིག

དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ཐགོ།

ལར་སྐོཡ། /ཤེ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ལར་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཤི་ཆོག་ཆོ། /ཤི་ཆོ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤི་ནི་ལཱི་ཐེ་ཙྫོབྷ་

ཧ་རྒཥ་ལཱི་ཁྱོཥབྷ་སྦེ་ཕྱེངབྷ་ལར་སྐོཡ་ཅིག་ཟཕག་

ཐང་ཟདྲྫོག་ནི་ཕཅཟ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡ་རྒྱར་

བྱིདྷ་ཡི།

ཁཕ་སྲུང་སྐྱོཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤི་ཆོག་ཆོ་ཨིདྷ།

ཤི། /ཤི/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཤི་ར་ཡྫོ་ར། /ཤི་ཉེ་ཡྫོ་ཉེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤི་ཤི་ཕའི་

ཐང་རྣབྷ་ཤེཥ་གཉིཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་ཁ་བར་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་

ཡྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ར་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྤཡ་ནི་ཡ་མེཐན་སྦེ་

སྐཕཥ་བུང་ཆཐ་དེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཤི་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ ་ཤི་ར་ཡྫོ་ར་ཕཟུབྷ་སྦེ་ར་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་ཤི་ནི་ཟདི་ཟཁོཡ་ཕའི་ཡང་

ནི་ཟདུག

ཕཞིདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཤི་བྷ་ཤི། /ཤི་བྷ་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བུང་ཆཐ་ཥག་ཥ་སྦེ་

/ཤི/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྔོ་ཤིང་རྫོ་ཏྫོག་ར་

འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་ཤི་བྷ་ཤི་ཅིག་སྦེ་སྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཆུ་མེཐ་ནཡ་སྐབྷ་སྟེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཤི་

ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རབྷ་ལག་ལཱི་ཤིང་སྫོབྷ་ཅིག་ཤི་ཥྫོ་

ཤི་མི་ཤི /ཤི་མི་ཤི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤི་ཥྫོན་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་

ནུག

ཤིཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་དྷབྷ་

/ཤི/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་གི་བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་

ཤི་མི་ཤི་སཕ་མི་ཤེཥ།
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ཤི་སདྷ། /ཤི་སྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷ་ཟུག་མེཐན་ཟགྱོ་

ཤི་ཥ། /ཤི་ཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐན་གལག་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་

གཥྫོ་ཟཕཐ་ཕཡ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

ནི་ཐང་དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ནི་གི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་

བུང་ཆཐ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཧའི་མི་ཤི་ཥ་ལཱི་སེབྷཥ་

ཤི་སདྷ་གྱི་ཁཕ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

/ཤི་ཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་

ཤི་ཙཐ། /ཤི་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཤི་ཕའི་གྱངཥ་ཁ་ཐང་

ཐཡ་རྒུཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཕརྩི་ཏངཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

རཥ་སྐྱེཥ་ཙཐ་རཥ་ཤི་ཙཐ་ཟདི་ཉུང་བྷཥ།

གཟུགཥ་ཁ་རཥ་ཁྲག་ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་སྫོཐ་མི་

ཙཐ་གཞི། (ཐཔེ) སདྷ་ཕཅོཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་འྫོཐན་

ཤིག /ཤི/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

ཤི་ཤི་ཡ། /ཤི་ཤི་ཡ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷ་ཤི་མབྷ་ཅིག་

སྫོག་ཆགཥ་ཟབུན་ཅིག (ཐཔེ) གཟུགཥ་བྷ་ཟཁྱུ་ཕཡ་

སྦེ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་ཤི ་ཤི་

སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཤིག་ལུ་ལ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ།

ཡ་ཟཛིངཥ་ཡི།

/ཤི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕསྐུར་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགཥ་

/ཤི་ཤི་ཡ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷ་ཤི་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཟཏཕ་

སྦེ་ཟཇུག་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) སཕ་ཤིག། ཟཕཐ་

ཟཛིང་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གླང་གཉིཥ་ཤི་ཤི་ཡ་

ཤིག། ཞ་ཤིག། ཟཐུང་ཤིག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

ཟཏཕ་དེཥ།

རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་སྟེ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཤིག

ཤི་ཡྫོ། /ཤི་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཤིག་ཅུང་། /ཤིཕ་ཅུ/ . (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཐང་མི་ ཤི་ཤི་ཕའི་ཕུངབྷྫོ། (ཁ) རྟ་ཤི་ཕའི་ཤི་ཡྫོ་ མི་

ཅདྷ་ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་ཁྲག་ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་

ཤི་ཕའི་ཤི་ཡྫོ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

སྫོཐ་མི་སྫོག་ཆགཥ་ཟབུན་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

ཤི་ཡྫོ་ལུ་ལ་ཟདུག

དྷྫོཡ་གྱི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཤིག་ཅུང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཤི་ལ། /ཤི་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཤི་ཕའི་

ཤིག་ཕཎགཥ། /ཤི་

ལ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་ལཱི་ཤི་ལ་ལུ ་ལ་ཟདུག

ཎཟ/ (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཁྲག་

ཤི་ཤིཛྷ། /ཤི་ཤིའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་མིའི་ཟབུན་ཟཁོཡ་ནི། (ཁ) ཤིག་

ཅདྷ་ཚུ་བུང་ཆཐ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཆང་དྲགཥ་ནི་

ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་བྷགུ་ཎྫོ་གུ་ཤིག་

ཟདི་གིཥ་ཤི་ཤིཛྷ་བྷཥ།

ཕཎགཥ་ནུག

/ཤི་ཤིའུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྔོ་ཤིང་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་ར་

ཤིག་ཤིག /ཤིག་

ཥྫོགཥ་ན་ཆུ་མེཐ་ནཡ་སྐབྷ་ཏར་ཏརཛྷ། (ཐཔེ) དུཥ་

ནི་ཅིག

ཅི་ཆཡ་ཆུ་ཐཀོདྷབྷ་རཥ་རྫོ་ཏྫོག་ག་ཡ་ཤི་ཤིཛྷ་ཨིདྷ་

ཤིག/ (མིང)

(ཆོཥ) པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་

ཤིགཥ། /ཤིཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕཤིག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

བྷཥ།

ཤིགཥ་ཐ/ཤིག (ཐཔེ) རྩིག་ནའི་གྱང་ཟདི་ཤིགཥ་ཤིག
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ཤིང༌། /ཤིང/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོཐ་ཐང་རྫོདྷ་གཤེཡ་ཚུ་ལཱི་

ཐནྫོདྷ། ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་ཕཞུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་

ཝར་རག་ཚུ་སྫོབྷ་སྦེ་རྒྱཥ་ཏེ་སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཏྲ་ཅདྷབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཥ་ཁ་རཥ་ཥྫོདྷ་ལྕུ་གུ་རྒྱགཥ་ཏེ་སྫོང་ནྫོ་ཐང་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་ལ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་དྷང་ལཱི་ཤིང་ལ་ན་

ཟབྲུག་ལཱི་ཤིང་གི་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ཤིང་ ལ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷྫོ ་ཤིང་ལ་རྒྱར་ནྫོ་ཟེཡ་

/ཤིང/ ༢. (ཕྲཐ) (ཆོཥ) ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིཥ་བྷཙབྷཥ་

གེ་ཥཡ་རྒྱར་ནྫོའི་བང་ཕཐ་ཅིག

སྫོཡ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག

ཤིང་གི་ལྷ་བྷྫོ། /ཤིང་

ཤིང་ཀྲོ། /ཤིང་ ཀྲོ/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ལཱི་

བྷྫོ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ།

པྫོཡན་ཏ་ལི་ཚུ་ཕཀར་ཏེ་ཟཕག་ནིའི་སྫོཐ་ཆ་ཅིག

ཤིང་གེ་ཎ། /ཤིང་

(ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཤིང་ཀྲོ་ཟཇཟ་ཆི་

ཤིང་སྐབྷ། /ཤིང་

ཀབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ལཱི་

ཕཐག་ནྫོ་སྦེ་གདྷཥ་ནའི་ལྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ལཱི་ཤིང་གི་ལྷ་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་ཇ་ཆང་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྲང་ནའི་སྐཕཥ་

ཆི་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

གི་ ལྷ་ བྷྫོ/ (མིང)

གེ་ ཎ/ (མིང)

(རྫོང) དྷགཥ་ཙར་

དྷང་ཤིང་གུ་རཥ་པཡ་སྫོཐ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཞྫོ་

རྣབྷ་བྱི་ཙི་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཟུགཥ་ཁཡ་སྤུ་

(རྫོང) ཆུ་ག་ཡ་སྐབྷ་ཏེ་

ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་གི་ཝར་

ས་ཀྲག་ཏར་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

རག་གུ་པཡ་ཤིང་གེ་ཎ་ཅིག་ཕརྒྱུགཥ་ཟགྱོ་དེཥ།

རཥ་ཤིང་སྐབྷ་ཚུ་ཏཕ་ཤིང་སྦེ་ཟཐུ་ནི་འྫོཐ།

ཤིང་སྒྲོབྷ། /ཤིང་

ཤིང་ཁུཡ། /ཤིང་ ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ཤིང་ཟཐུ་ཕའི་

སྒྲོབྷ/ (མིང)

(རྫོང) གོ་ར་ཐང་ཅ་

ཆཥ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་གྲུ་

སྐཕཥ་སྒར་ནཡ་ཟཕག་ཐེག་ནའི་ཙཐ་ཅིག (ཁ) ཤིང་

ཕཞི་ཐང་གྲུ་ཕཞི་དྷཡ་དྷ་ཁཕ་ཎྫོ་ཅདྷབྷ་སྦེ་ཤིང་གི་

གི་ཁུཡ་ཆ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་ལཱི་ཤིང་ཁུཡ་

ཨེདྷ་ཎ་ཚུ་གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ལྔ་ཟཐུ་ཡི།

ཤིང་སྒྲོབྷ་དྷང་གོ་ར་ལུ་ལ་ཕལཕཥ་ཏེ་ཕཙུགཥ་

ཤིང་ཁྲར། /ཤིང་ཁྲེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་གཞུང་ལཱི་

ཕཝག་ནུག

ཤིང་གི་ཁྲེར་སྦེ་ཏཕ་ཤིང་ཕུར་ཐགོན་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཤིང་ང་ཐཔུང་ཕཅཐ། /ཤིང་

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་པབྷ་ཚུ་གཞུང་ལཱི་ཤིང་ཁྲེར་པྫོག་སྟེ་

ང་ ཐཔུང་ ཕཅཐ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧ་ཎེབྷྫོ་ཚུ་གི་བང་ཁོག་ཐང་ཨོབྷ་ས་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཐཀཟཛྷ་སྫོཐ་ནུག

ལཱི་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཅིག

/ཤིང་ཁྲེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ལཱ་ཐང་ཉོ་ཕམྫོང་

ཤིང་ཆ། /ཤིང་ ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཟཏཕ་འྫོཐ་ནའི་ཁྲར། (ཐཔེ) ཤིང་དྲ་ཁང་ཚུ་གིཥ་

རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཤིང་གི་ལྕབྷ་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་

གཞུང་ཤིང་ཁྲར་ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ།

ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ལཱི་ཤིང་ཆ་རངབྷ་སྦེ་

ཤིང་ལ། /ཤིང་ ལ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་

ཐགོ།
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ཤིང་ཆཥ། /ཤིང་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

ལུགཥ་ཅི།

(ཐཔེ) ཁོ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཆཥ་ཕཎྫོག་ནཡ་

ཤིང་ཏག་ཙཐ། /ཤིང་

ཥྫོང་ནུག

དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་ཤིང་ཏག་ཙཐ་གསུབྷ་ཟཕག་

ཚུ་རཥ་སྫོཡ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྫོཡ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཟྫོང་ཡི།

ཇ། (ཐཔེ) སྲུ་ཇ་ཕསྲུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཤིང་ཇ་བླུག་ནི་འྫོཐ།

ཤིང་ཏྫོག /ཤིང་ ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ་ཐང་

ཤིང་གཉེཡ། /ཤིང་ རྙེ/ (མིང) (རྫོང) ཏཕ་ཤིང་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཤིང་ཏྫོག་ག་ཡ་ཙྫོ་

ཤིང་ཆ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་དྷགཥ་

ཕཏུཕ་ཨིདྷ།

ཙར་དྷང་ཤིང་གཉེཡ་སྦེ་ཕཝག་ཡི།

ཤིང་དུབྷ། /ཤིང་

ཤིང་ཎྫོག /ཤིང་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟབྲཥ། (ཐཔེ)

(རྫོང) ཤིང་གི་རྩཛྷ་ཐང་

སྦེ་ཕཎྫོགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཤིང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཤིང་རྟ། /ཤིང་ ཎ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྟ་གིཥ་ཟཐེདྷ་ཏེ་

ཤིང་དུབྷ་ཐག་ན་ཅིག་ཕཎྫོགཥ་ཕཝག་ཡི།

ཟདྲུཐ་ཟཕག་ནའི་ཤིང༌གི༌ཟཁོཡ་རྫོ་ཅདྷབྷ་གི་

ཤིང་རྫོཕ། /ཤིང་

ཟཕྲུར་ཟཁོཡ༌ཅིག

རྫོཕ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཐང་ཨོབྷ་ཚུ་

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

(ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཐབྷག་རྐྱཕ་ཐ་ཤིང་རྟ་ཟདི་རག་རདྷ་

ཕའི་སྫོཐ་ཅིག

ཟཏཕ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཨོབྷ་ཟདི་ཤི ང་རྫོཕ་དྷང་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

/ཤིང་ ཎ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁབྷཥ་ལྔ་རཥ་ཤིང་གི་

ཤིང་དྲ་ཟཕྲུར་ཁང༌། /ཤིང་

ཁབྷཥ་ཐང་རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་རཥ་རྟ་གི་རྫོ་

དྲ་ ཕྲུཥ་ ཁང/ (མིང)

(རྫོང)

ཤིང་གི་ཅ་ཆཥ་ཐང་སྫོཐ་ཆ་ཚུ་ཕཞྫོ་ཥའི་ཟཕྲུར་ཁང་།

རྟགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་པྫོག་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) བབྷ་

(ཐཔེ) ཟབྲི་ལ་ཐང་རྐང་ལ་ཚུ་ཤིང་དྲ་ཟཕྲུར་ཁང་དྷང་

ཟདི་ཤིང་རྟ་གི་རྫོ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནུག

ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཤིང་རྟ་ཟཁོཡ་རྫོ། /ཤིང་ཎ་ཁོ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་རྟ་
ཎཟ/ (མིང)

དུབྷ/ (མིང)

ཝར་རག་ བྷགུ་བྷཇུག་ཚུ་ག་ཡ་ཕཎྫོགཥ་ཙཐ་ཙཐ་

ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཤིང་ཎྫོག་ལུ་ལ་ཟདུག

ཤིང་སྟག /ཤིང་

(རྫོང) ཤིང་བྷང་

ཉུང་ཟཇར་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ)

ཤིང་ཇ། /ཤིང་ ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

ཐང་ཟདྲ།

ཏ་ཚེ/ (མིང)

ཤིང་སྫོང༌། /ཤིང་

སྫོང/ (མིང)

(རྫོང) རྩཛྷ་ཕྲང་སྟེ་

ཝར་རག་ཚུ་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཥའི་ཤིང་གི་ཆ་ལཥ་

(རྫོང) ཁབྷཥ་ལྔ་རཥ་

ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་སྫོང་རཥ་ཝར་རག་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་

ཤིང་གི་ཁབྷཥ་ཐང་རྫོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་རཥ་སྟག་

ཏེ་ཟདུག

གི་རྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་པྫོག་ནའི་རྫོ། (ཁ) ཤིང་པྫོ་

ཤིང་དྷགཥ། /ཤིང་

སྟག་གི་རྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་སྟག་གི་རྫོ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་

དྷཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་ལུ་ལ་

སྐྱེཥ་འྫོཐ་ནའི་དྷགཥ་ཙར། (ཐཔེ) ཤིང་དྷགཥ་དྷང་
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ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཤིང་ཟབྲཥ། /ཤིང་ཟབྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཡྫོཕ་

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་

ནའི་ཟབྲཥ་བུ་ ཞ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཤིང་

ཤིང་སྣ། /ཤིང་ སྣ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་རིགཥ་བྷ་
ཤིང་སྣ་ལུ་ལ་འྫོཐ།
ཤིང་ནཡ། /ཤིང་

ནཟ/ (མིང)

ཟབྱེར་ཚུ་རཥ་མེ་ཎྫོག་ཚུ་ལཡ་ཏེ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་

གི་རྫོག་བྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་

(རྫོང) ཤིང་གུ་ཕརྐོ་འྫོཐ་

རིགཥ་རཥ་ཨེ་པཱར་ཟདི་ཡ་ཞིབྷ་བྷཥ།

ནའི་ནཡ་ཐང་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཐཡ་ནཡ་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་
ལཱི་ཤིང་ནཡ་ཅིག་རྙ་ཐགོ་ནཥ།
ཤིང་ལྤགཥ། /ཤིང་

ནཟ/ (མིང)

ཤིང་ཟབྲཥ་ཁུ་ཕ། /ཤིང་

(རྫོང) ཤིང་གི་ནགཥ་

ཁུ་ཕ། (ཐཔེ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ཁུ་ཕ་ཚུ་གཟུགཥ་ལཱི་པདྷ་
ན་འྫོཐ།

ཥ་ཀྲག་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཤིང་ཟབྲུག /ཤིང་

ཤིང་པྫོ། /ཤིང་ པྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་

ཟབྲུ/ (མིང)

(རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་ཀྱི་

སྐཕཥ་ཁབྷཥ་ལྔ་རཥ་ཤིང་གི་ཁབྷཥ་ཐང་རྫོ་ཟཁོཡ་

ཁབྷཥ་ལྔ་ལཱི་པྫོ་བྷྫོ་རུ་རུ་སྦེ་སཡ་ཏེ་རྩི་ཕའི་སྐཕཥ་

ཕཅུ་གཉིཥ་རཥ་རྫོ་རྟགཥ་ཟབྲུག་གཉིཥ་པྫོག་ནའི་

ཁབྷཥ་ཤིང་ལཱི་པྫོ་རྫོ་པྫོག་པྫོགན་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཤིང་

རྫོ། (ཐཔེ) སཥ་ཟདི་ཤིང་ཟབྲུག་གི་རྫོ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་

པྫོ་སྤྲེར་རྫོ་ལཱི་སྐྱེཥ་ནུག

ནུག

ཤིང་པྫོཡ། /ཤིང་ པྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཤིང་བྷཡ། /ཤིང་

ཕཞྫོ་ཕའི་པྫོཡན། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་གི་ཤིང་པྫོཡ་དྷང་ཇ་

བྷཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་

ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་སྦེ་ཙྫོ་ཙྫོན་ཟདི་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ཕམྫོ་

བླུགཥ་ཏེ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ།

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཙིཡ་ཏེ་བྷཡ་ཁུ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎྫོདྷབྷ་ཅིག

ཤིང་ཕྱེ། /ཤིང་ ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་དྲ་ནའི་སྐཕཥ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཤིང་བྷཡ་ཕཙིཡ་སྫོར་མིདྷ་

ཕྱེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཕྱེ་ཚུ་

ཟདུག

ལྡུབྷ་ཡ་ནི་ལཱིཐ་སྦེ་བླུག་ནི་ཟདུག།
ཇང/ (མིང)

(རྫོང)

ཤིང་ཟབྲཥ་ཚུ་ཕཙིཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་

ཀོ། (ཐཔེ) ཤིང་བྷང་ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་གི་ཤིང་ལྤགཥ་ཟདི་

ཤིང་བང༌། /ཤིང་

ཟབྲེ་ཁུ་ ཕ/ (མིང)

ཤིང་རྩ། /ཤིང་མ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཡ་ཎྫོ་ལཱི་འྫོཐ་

(ཆོཥ) རི་བྷྫོ་ཐང་རྟགཥ་

ནའི་རྩ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཐང་ཨེདྷ་ཎ།

(ཐཔེ) ཤིང་རྩ་རཱིར་ཕ་ཅིདྷ་ཤིང་གྱེར་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཤིང་བྱི། /ཤིང་ བྱི/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་གི་

ཤིང་ཙང༌། /ཤིང་

བྱི་ཕ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་པྫོག་ནའི་རྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་བྱི་

ཟཐུ་ཟཕག་ལྫོག

སྐཕཥ་ཁབྷཥ་ལྔ་རཥ་ཤིང་གི་ཁབྷཥ་ཐང་རྫོ་རྟགཥ་

ཙང/ ༡. (མིང)

(རྫོང) ཏཕ་ཤིང་ཐང་

ཤིང་ཆ་ཚུ་ཕཝག་ཥ། (ཐཔེ) ཤིང་ཙང་དྷང་རཥ་ཤིང་

གི་རྫོ་ལཱི་ཆཡན་ཤུགཥ་སྦེ་ཡ་རྐྱཕ་ནུག

/ཤིང་ ཙང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་
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ཁོངཥ། (ཐཔེ) ཤིང་ཙང་དྷང་ཤིང་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་

ཕཀཕ་ནི་གི་ཨེདྷ་ཎ་ཆུང་ཀུ་ལུཕ་ཎག་ཎ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཤིང་ཚེ་རིང༌། /ཤིང་ཚི་རིང/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་

ཤིང་རྫོ། /ཤིང་ རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

འྫོཐ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཏྫོག ་ཤིང་ལུཕ་ཕཀཕ་ནུག

ལཱིགཥ་རཥ་ཚེ་རིང་རྣབྷ་དྲུག་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ་ཥ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤིང་རྫོ་

རཥ་ཤིང་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཚེ་རིང་རྣབྷ་

ན་ཏྲ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཕརྐོ་ནི་ཟདུག

དྲུག་ཚུ་འང་བྲག་ཚེ་རིང་ཐང་། ཆུ་ཚེ་རིང་། ཤིང་ཚེ་

ཤིང་སེཡབྷ། /ཤིང་

རིང་། མི་ཚེ་རིང་། བ་ཚེ་རིང་། རི་དྭགཥ་ཚེ་རིང་
ཚུ་ཨིདྷ།

ཤིང་ཙྫོདྷ། /ཤིང་

ཙྫོཥ/ (མིང)

ནའི་རི་ཁའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) རི་ཁཡ་ཤིང་སེཡབྷ་

(རྫོང) ཤིང་ཆ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཟཙྫོར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།
ཤིང་ཥྫོདྷ། /ཤིང་

ལྷ་བྲིཥ་ཟདི་ཤིང་ཙྫོདྷ་གྱིཥ་ཕཎང་ནུག
གཞཟ/ (མིང)

(རྫོང) ཙྫོཐབྷ་

ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐ་དེཥ།
ཤིང་སྲིདྷ། /ཤིང་

ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཏབྷ་ཙང་དྷང་ཤིང་གཞཡ་ཟཇཟ་ཆི་
ཤིང་ཕཞྫོ། /ཤིང་

ཕཞྫོ/ (མིང)

ཤིནི། /ཤིདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཤི་ནི་ཟདི་ཤི་ཐགོ་ཟེཡ་

ཐྫོ་ཕཟུབྷ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ཟཕཐ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) སྐྱེཥ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཙཡ་ཅིག་ཤིནི་ཤི་ཐགོ་

(རྫོང) ཤིང་རག་

ཟདྲྫོག་ཐགོན་མེཐ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་མི།

ཤིཛྷ། /ཤིའུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤི་ནི་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་ཤིང་ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་ཟཚུཕ་ཅདྷ་སྦེ་འྫོཐན་རཥ་ཤིཛྷ་

ཤིང་ལཱ། /ཤིང་ ལཱ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཕཎྫོག་ནི་དྲ་ནི་

ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་ཟདི་དྷང་ཤིང་

ཤིཥ་ཕརྗོཐ། /ཤིཥ

ལཱ་ཟཕཐ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

ལུཕ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཤིང་མེཐན་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ཤེཥ་རིག་འྫོདྷ་ཎདྷ་བྷ་སང་རཱིང་ཤིང་ཕཞྫོ་གི་ལཱ་

ཤིང་ལུཕ། /ཤིང་

(རྫོང) ཤིང་གི་ལྕངབྷ།

ཤིདྷ་ཏུ། /ཤིདྷ་ ཏུ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

(རྫོང) ཤིང་རག་ལུདྷ་

ཕཞྫོཛྷ/ (མིང)

སིདྷ/ (མིང)

ཕཎང་མི་གི་ཟབུཕ།

ཟཏཕ་སྟེ་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ།

ཤིང་ཕཞྫོ་ཕྫོ། /ཤིང་

ཥྫོཥདྷ/ (མིང)

(ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཤིང་ཥྫོདྷ་ཚུ་

ཐཕྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་གཞཡ་རཱི་
ཆི་ཅིག་ཟདུག

(རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ཕཀྱག་

སེཡནྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཐཕ་བྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཕཀོཐ་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ་གུ་གཎང་ནིའི་ཙྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ)
ཤིང་གཞཡ། /ཤིང་

སེབྷ/ (མིང)

རྗོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) གདྷཥ་ཐང་

ཕཥབྷ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟགྲུཕ་ཕཅུག་ཅིག་

(རྫོང) ཁྱིབྷ་ཏྫོག་ཁཡ་

ཟེཡ་ཕའི་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག
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ཤིཥ་སྦྱིཥ། /ཤིཕ་རྗི/ (མིང) (རྫོང) རྟཥ་ཏག་ཐང་སྫོ་

ཤུགཥ་ཅདྷ། /ཤུ་

སྦྱིཥ་རུག་ཆི་ནུག

ཟཕཐཛྷ་རཥ་རྫོ་སྫོབྷ་ཚུ་ཟཐུ་ཟཕག་ནི་འྫོཐ།

དྲང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རཥ་ཤིཥ་

ཅེདྷ/ ༡. (ཁྱཐ)

(རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཐང་

ནུཥ་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ མི་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཅིག་

ཤུ་ཐག /ཤུ་ཐ/ (མིང) (ཆོཥ) སྔོ་སདྷ་ཅིག

/ཤུ་ཅེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་སྟྫོཕཥ་གོ་ཥ་

ཤུ་ཙི། /ཤུ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) སྔོ་སདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག

སྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གི་མི་

ཤུག་ན། /ཤུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཤུགན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཤུགཥ་ཕཎྫོདྷ། /ཤུ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

(ཐཔེ) ཤུ་རྩི་སདྷ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཤུགཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཤུག་ན་ཤིང་ཟདི་དྲི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ།

རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི། (ཁ) ཤུགཥ་ཕཎྫོདྷ་

ཤུགན། /ཤུན/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཤུགཥ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་

ཤིང་ཕཞྫོ་རྣབྷ་མདྷ་ཐདྷ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཁཡ་ཕཥང་རཥ་སྦེ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤུཕ་ཤིང་གི་

ཤུགཥ་ཕསྟདྷ། /ཤུ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་

བྷཆོཐ་ཕལབྷ་ཕཞྫོ་སྫོར་འྫོཐ།

ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཐངོཥ་སུ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཤུགཥ་

ཤུག་བྲག /ཤུ་ བྲ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་

ཀྱིཥ་ཟཕཐ་ས་གོ་ནི་ཅིག

ནའི་དྷང་ གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ལྡདྷ་བྷ་རྩེ་

ཤུགཥ་ཏར། /ཤུ་ཐེ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

བྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་བུབྷ་ཏང་ལཱི་བྫོདྷ་ཏེ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་

ཙཐ་གཞི་རཥ་ལྷག་སྟེ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཤུགཥ་ཏར་

ཕཅག་གདྷང་ཕའི་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་པྫོ་རྒདྷབྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཁྱོཐ་ཕཀྲ་བྷ་

ཟདི་ཤུག་བྲག་ལཱི་བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་འྫོཐ།
ཤུག་གསེཕ་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ། /ཤུ་སེཕ་ཀ་

ཤིཥན་གི་ལཱ་ལཱི་ཤུགཥ་ཏར་ཐྫོ་བྷཥ།

ཤུགཥ་ཕམྫོང། /ཤུ་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཁེ་

རྒུཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) པག་གྲུ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་ཆུང་ཕ་

ཀོ་ཐང་། རྒྱུ་སྟྫོཕཥ། ཐཕང་ཙཐ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

གཝདྷ་ལཱི་ཐནཟ་བྷཥ་སྟྫོདྷ་ནི་ཐང་རྔབྷ་བྷཐྫོག་

ཤུགཥ། /ཤུའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཐང་ནུཥ་ན།

ཕསྒྱུཡ་ནི། (ཁ) ཤུགཥ་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) གོ་

(ཐཔེ) ཁོ་ཤིང་ཟདྲུཐ་ནིའི་དྷང་ཤུགཥ་ཟདུག

གདྷཥ་གོ་ཥ་སྫོབྷ་འྫོཐ་ཟེཡ་ཤུགཥ་ཕམྫོང་ནི་མི་ཟྫོང་།

/ཤུའུ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཐང་ནུཥ་ན་འྫོཐན་སྦེ་

ཤུགཥ་ཙཐ། /ཤུ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་ཐང་ནུཥ་ན་

ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཁ) རླུང་བྷ་ཤུགཥ།

ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ་ག་གི་ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) གློག་མེ་གི་

ཟཕྲུར་ཆ་ཤུགཥ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཤུགཥ། (ཐཔེ) ཆུའི་

ཤུགཥ་ཙཐ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

རྐ་བྷགོ་རཥ་ཆུ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕཕ་ནི་ཟདུག

ཤུཐ། /ཤུཥ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ཙྫོཡ་ཕ་སྟྫོདྷ་
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ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཤུཐ་ སྐཐ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་སྫོཐ།

ཁྱོཐ་ ཁོ་གི་ཤུར་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་རབྷ་ཟཚྫོར་

ཟབྲཥ་ ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ནགཥ་ཀོ།

ཤུར་བྷ། /ཤུཥ་ བྷ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཅིག་གི་རྟིང་

ཤུདྷ་ན། /ཤུཥདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་ཐང་ཤིང་

ཡ་མི་ཟཚྫོར།

ཤུཕཥ། /ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) གྱི་ཅུ་ཐང་སྟ་རི་ར་

རཥ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ ཁྱོཐ་ཆ་ཁྱཕ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུའི་ཕྱི་ཁ་སྤུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་ཐང་ཀོཛྷ་

ཀྱི་ཤུར་བྷ་ཟྫོང་ནི།

ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧན་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གི་གྱི་ཅུ་

/ཤུཥ་ བྷ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) བྷ་ཟྫོངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གི་ཤུཕཥ་ཟདི་ཞངཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ང་གིཥ་ཤུར་བྷ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་གེ།

བྷཥ།

ཤུར་ཕཝག /ཤུཥ་

ཤུབྷ། /ཤུབྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་སྔུ་

གཝཟ/ ༡. (མིང)

(རྫོང) པབྷ་གིཥ་

བུ་གཞི་ཚུ་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ཥ་གཞི་ཚུ་བྱིདྷ་ཕཝག་ནི་

ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཤུབྷ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ)

ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་པབྷ་གི་ཤུར་ཕཝག་སྦེ་པ་ཁྱིབྷ་ཟདི་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཐ་རིཥ་ཐུགཥ་པབྷ་སྟེ་ཤུབྷ་དེཥ།

ཏྫོཕ་ཅི།

ཤུཡ་བྷ། /ཤུ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབུ་མེཐ་བྷགྱོགཥ་

/ཤུཥ་ གཝཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཅིག་ཟཕཐ་འྫོཐ་

ཡིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ནའི་གྲུཕ་ཟབྲཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ངོ་ཕསྒང་ལཱི་ཡིག་ཙང་

ཟགྱོ་ཟགྱོ་ཕའི་རྟགཥ། (ཁ) རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤུར།

ཤུར་རཥ། /ཤུཥ་ལུ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཤུར་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཤུར། /ཤུཥ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་སྫོཐ་སྫོཐན་ཐང་

ཟདི་དྷང་ཤུར་ཕཝག་སྫོབྷ་ཅིག་ཕཝག་ཡི།

གཡུཥ་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཤུར། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་ཟདི་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཤུར་རཥ་བྷཇར་ནིའི་སྫོདྷ་

དྷང་རྫོང་ཅིག་ཆགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཤུར་ཅིག་ཟདུག

རབྷ་འྫོཐ།

/ཤུཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་གྲུཕ་

ཤུར་ཤུར། /ཤུཥ་

ཟབྲཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཤུར་ག་

ཤུཥ/ (ཐབྱེ)

(རྫོང) ཤུར་བྷ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ཤུར་ཤུར་ཡ་

ཅི་འང་མིདྷ་ཟདུག

ཟྫོངཥ་ནུག

/ཤུཥ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་པབྷ་ཚུ་གི་ཕཝག་

ཤེ་བྷཡ། /ཤེ་བྷཟ/ (མིང) (རྫོང) ར་དྷྫོཡ་ཐང་བྷཏཟ་

འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཐང་ཥ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

དྷྫོཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་བྷཡ་ཐང་ཐཡ་ཚི་ར་

ཁྱིབྷ་ཟདི་ངེའི་པབྷ་གི་ཤུར་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཤེ་བྷཡ་

ཤུར་ཕཐཟ། /ཤུཥ་ར/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་

གྱི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཐང་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཐང་ཟལར་ཏེ་

ཤེཐ་པཕ། /ཤེ་

ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི། (ཁ) ཤུར་ཕཐཟ་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ)

པཕ/ ༡. (བ)

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྟ་པྫོ་ཐང་གླང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁེ་ཀོ་ཕཎགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་
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ལཱི་བྷཙདྷ་བྷའི་ལྷིགན་ཎྫོ་ཐང་རྩ་ཚུ་གལག་ཕཅོཥ་

ཤེར་གུ་ཡབྷ། /ཤེ་

པཕ་སྟེ་ཤུགཥ་ཕཎགཥ་ནུག

རིར་རི་སྦེ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ཟཕཐ་དེ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གླང་ཅིག་ཤེཐ་
ཤེཡ་སྙིང་ཕདུཐ་ཟླྫོག /ཤེཡ་

ཤེར་གྱི་མེ་རྫོང༌། /ཤེ་གི་

ཉིང་ དུཐ་ ཟླྫོག/ (མིང)

སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ལ་ཚུཕསབྷ་ནི་ཐང་ཕྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་

ཤེར་སྒོ། /ཤེ་ སྒོ/ (མིང) (རྫོང) ཤེར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཟགྱིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕའི་ཁྱིབྷ་ཐང་ཁང་མིག་ཚུ་སྒོ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་

ཁྱོཐ་ཀྱི་ཀོ་ལ་གི་ཤེཕ་ཤེ་མེཐན་ཏར་ཥྫོ་ནུག

ཟདི་ཤེར་སྒོ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་

ཤེར་རྔ་དྷ། /ཤེ་རྔ་དྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ནུཕ་

ཕྫོགཥ་ག་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྤུ་དྷ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་

ཤེར། /ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གཏེཡ་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་ཤེར་

ཐངོཥ་ནྫོ་ཕྱི་དྷང་མེཐན་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་

རྔ་དྷ་རཥ་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་མིག་ཤེར་ཐང་ཐབྷ་སྦྱིཥ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་

ཤེར་ཐབྷ། /ཤེ་

རྒྱུ་ཅིག (ཐཔེ) ཤེར་གྱི་ཐབྷ་སྦྱིཥ་དྷང་མེ་ཎྫོག་ཅིག་
ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག
ཤེར་ཀ་ཡ། /ཤེ་

ཀ་ ཡ/ (མིང)

གཞི་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཁྲབྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཆུ་ཐང་ཆང་ར་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཤེར་ཐབྷ་ཅིག་དྷང་

(ཆོཥ) གུ་ཡབྷ་ཙྫོཥ་

སདྷ་རཥ་བླུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཤེར་རྫོ། /ཤེ་ རྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲི་ལ་ར་ཥྫོགཥ་
ནའི་གུ་ལྫོག་ཀུ་བྷནཱུབྷ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤེར་

རྐྱཕ་ནའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཤེར་ཁྱིབྷ་ལུ་ལ་
ཤེར་ཁྲབྷ། /ཤེ་

ཐབྷ/ (མིང)

ཥྫོགཥ་ན་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤེར་གྱིཥ་

ཤེར་ཁྱིབྷ། /ཤེ་ཆིབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤེར་གྱིཥ་རྐྱཕ་
འྫོཐ།

(རྫོང) ཡང་གི་

ཕཞྫོ་ཕའི་མེ་རྫོང་། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ཤེར་གྱི་མེ་རྫོང་

ཤེཕ་ཤེ། /ཤེཕ་ ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཁུག་ཐང་ཀོ་

ཤེཡ་ཕྱིདྷ་གྱི་གཞུང༌།

མེ་རྫོང/ (མིང)

གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཕལ ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཤེར་གྱི་ཕཞྫོ་

ཕཟླྫོག་ནིའི་ཆོ་ག་ཅིག

ཆིདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཤེར་ཀ་ཡ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་ཤེར་གུ་ཡབྷ་གོང་ཎྫོ་

(ཆོཥ) ཤེཥ་ཡཕ་སྙིང་ནྫོའི་སྒོ་རཥ་ཕདུཐ་ཕཞི་

ཤེཡ་ཕྱིདྷ། /ཤེཡ་

གུ་ ཡབྷ/ (མིང)

གྱིཥ་ཐབྱིཕཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཐང་གྲུ་ཕཞི་ར་ཥྫོགཥ་
ན་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟབྲི་ལ་

(རྫོང) ནཡ་ཐང་ཁྱིབྷ་གྱི་

གུ་ཤེར་རྫོ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཅིག་ཟདུག

སྒོ་སྒྲིག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཤེར་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕསྒྲིགཥ་

/ཤེ་ རྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཆོ་ག་ཕག་ལུདྷ་ཚུ་གི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཤེར་

སྐཕཥ་ཐུགཥ་ཀྱི་ཐཕང་རྟེདྷ་སྦེ་ཐགོ་ནའི་རཥ་ཅིག

ཁྲབྷ་སྒྲིག་དེཥ།

/ཤེ་རྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཤེར་ཡང་ཕཞིདྷ་རཥ་གྲུཕ་

1373

1374
ནའི་རྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཕརྐོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཤེར་རྫོ་ཅིག་

མེཐན་རཥ་ས་གོ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཏྫོཕ་ཅི།

ཤེཥ་ཟཐྫོཐ། /ཤེ་

ཤེར་སྣྫོཐ། /ཤེ་སྣྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤེར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ཟཐྫོཥ/ (མིང)

(རྫོང) ས་གོ་ནི་ཐང་

ཤེཥ་ནི་ལཱི་ཐང་ཟཐྫོཐ་ཐང་སྫོ་ཕ། (ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟདི་

ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཤེར་སྣྫོཐ་ཚུ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་

གུ་ཤེཥ་ཟཐྫོཐ་འྫོཐདྷ་ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཏེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཤེཥ་ལྡདྷ། /ཤེ་

ཤེར་པྫོཡ། /ཤེ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཤེར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

ལྡེདྷ/ ༡. (མིང)

འྫོདྷ་ཎདྷ་འྫོཐ་མི།

ཕཞྫོ་ཕའི་པྫོཡན་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཤེར་པྫོཡ་

(ཆོཥ) རིག་ན་ཐང་

/ཤེ་ ལྡེདྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) རྣབྷ་ཤེཥ་ཐང་སེབྷཥ་

ལུ་ལ་ཟདུག

འྫོཐ་ནའི་རིགཥ།

སྔགཥ་ཚུ་ཕགྱང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་ཤེར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

ཕྱིའི་ཡུར་གཟུགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནའི་

ཤེར་ཕྲེང༌། /ཤེ་ཕྲེང/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ནཱི་ཐང་གཟུངཥ་

ཤེཥ་ན། /ཤེ་ན/ (མིང) (རྫོང) དྷང་གི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་

ཕའི་ཕྱེངབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་ཤེར་ཕྲེང་ཅིག་

ནུཥ་ན་ཅིག

ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ།

ཤེཥ་བ། /ཤེ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་ནི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཤེཥ། /ཤེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་ཕ་ཐང་

(ཐཔེ) ཤེཥ་བའི་རིག་ན་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ

ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ས་གོ་ནི། (ཁ) ཤེཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་

ཤེཥ་བའི་འྫོདྷ་ཎདྷ། /ཤེ་ཇའི་འྫོཥདྷ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

གིཥ་སཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཤེཥ་ཅི།
ཤེཥ་སྒྲིཕ། /ཤེ་

སྒྲིཕ/ (མིང)

ལྷཕ་ནིའི་འྫོདྷ་ཎདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་དྷ་གཝྫོདྷབྷ་སྦེ་སྫོཐན་

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ཐ་ཤེཥ་བའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ཐགོ།

གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ནི་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་མིའི་རྣབྷ་རྟྫོག

ཤེཥ་ཙཐ། /ཤེ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་

ཤེཥ་ཅི་བྷཏྫོང་ཅི་ཡ། /ཤེ་ཅི་ཏྫོང་ཅི་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཐང་སྫོཕ་གྲྭ་ཚུ་དྷང་སང་འྫོཐ་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་

ཤེཥ་ཕཞིདྷ་དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཤེཥ་ཅི་

རིག་རྩར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་

བྷཏྫོང་ཅི་ཡ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གྲྭའི་ཤེཥ་ཙཐ་ཟདུག

ཤེཥ་ཕརྗོཐ་ཟཇུག་གསུབྷ། /ཤེ་རྗོཥ་རྗུ་སུབྷ/ (མིང)

ཤེཥ་ཙཐ་རག་ཁྱེཡ། /ཤེ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) བྷཏྫོ་རིབྷ་

(ཆོཥ) ཀུདྷ་རྫོཕ་ཀྱི་ཆོཥ་ཚུ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ས་གོ་ནི་

སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་སྫོཕ་གྲྭ་ཚུ་དྷང་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་རྩར་

ཐང་། ཁ་གིཥ་སཕ་ནི། རག་ལུདྷ་ལཱི་ཟཇུག་ནི་ཚུ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཏྫོཕ་འྫོཐ་ནའི་ངོ་སྫོཡ་གྱི་ཡི་གུ་ཅིག

ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ཕའི་

ཤེཥ་སྟྫོཕཥ། /ཤེ་ཎྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ས་གོ་ནིའི་རིག་

ཤེཥ་ཙཐ་རག་ཁྱེཡ་ཏྫོཕ་ནུག

རྩར་ཐང་ནིཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ཡ་ཤེཥ་སྟྫོཕཥ་ཀྱི་རིག་ན་

ཤེཥ་ཕཞིདྷ། /ཤེ་
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ཕཞིདྷ/ (མིང)

(རྫོང) ཡང་གིཥ་
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ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཐང་བྷདྷྫོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཟདི་ལཱི་དྷྫོཡ་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཤེཥ་རིག་འྫོདྷ་ཎདྷ་སང་ནི་ཟདི་

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཤེཥ་ཕཞིདྷ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་ལཱ་ཟཕཐ་

ཤེཥ་རིག་ལྷདྷ་ཁག /ཤེ་རི་ལྷེདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

ཟཁྲུར་འྫོཐ་མེཐ་ཐཔྱཐ་ན་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་
ཐགོ།

ཤེཥ་འྫོདྷ། /ཤེ་

འྫོཥདྷ/ (མིང)

ཕཀོ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཁཕ་དྷང་སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

(རྫོང) རིག་རྩར་ཐང་

ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་མི་

ལྕོགཥ་གྲུཕ་གོང་ཟཕེར་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སང་ཕ་

ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཤེཥ་རིག་ལྷདྷ་ཁག་དྷང་ལཱ་

ཟཕཐ་ནི་ཐང་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཙདྷ་ཐང་སྫོང་

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཕརཡ་ཚུ། (ཐཔེ) ཁོ་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ནཡ་བྷཏྫོ་རིབྷ་
སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཥྫོང་ཡི།
ཤེཥ་ཡཕ། /ཤེ་

ཡཕ/ ༡. (མིང)

གི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

ཤེཥ་རིག་བྫོདྷ་ནྫོ། /ཤེ་རི་བྫོཥབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་
ཁཕ་དྷང་སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

(ཆོཥ) པཡ་ཕྱིདྷ་དྲུག་

ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་མི་
ཡིག་ཙང་གི་གོ་གདྷཥ་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

/ཤེ་ ཡཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་ནི་ཐང་ས་གོ་ནིའི་

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཤེཥ་རིག་བྫོདྷ་ནྫོ་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་

རིག་ན། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཤེཥ་ཡཕ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་

ཟབྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷཥ།

ལྫོ། /ལྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཤེ་ ཡཕ/ ༣. (མིང) (རྫོང) མི་གི་མིང་སྦེ་རག་ལུདྷ་

གིཥ་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་ཕཞི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ངོཥ་

ཟཏཕ་སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་མིང་ཤེཥ་ཡཕ་ཟེཡ་
སཕ་ཨིདྷ།

ཤེཥ་ཡཕ་ཅདྷ། /ཤེ་

ཡཕ་ཅེདྷ/ ༣. (ཁྱཐ)

དྲུག་རུ་རུ་གུ་ཧང་གྲངཥ་གཅིག་རཥ་དྲུག་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་
བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནི་ཐང་བྷྫོ་ཕཎཕ་ནི་གི་ཅ་

(རྫོང) ཤེཥ་

ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ང་ལཱི་ཤིང་གི་ལྫོ་ཅིག་ཕཞྫོ་

ནི་ཐང་ས་གོ་ནིའི་རིག་ན་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

བྱིདྷ་ཡི།

ཟདི་ཤེཥ་ཡཕ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

/ལྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རྩེ་ནི་

ཤེཥ་རིག /ཤེ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་རིག་འྫོདྷ་ཎདྷ་

འྫོཐ་ནའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་པྫོ་རྒྱ་གསུབྷ་ལྫོ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཤེཥ་རིག་གི་རྩ་གཞུང་ཚུ་ཕསྐྱཡ་

རྐྱཕ་སྫོཐ་ནུག

ཞིཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

/ལྫོ/ ༣. (མིང) (རྫོང) སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ཐང་ང་ སྫོང་

ཤེཥ་རིག་འྫོདྷ་ཎདྷ། /ཤེ་རི་འྫོཥདྷ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང)

ཕརཡ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ལྫོ་གཅིག་ཨིདྷ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཐང་རིག་རྩར་ཚུ་ལྷཕ་སང་

ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ཆོཥ་བྷཐུདྷ་ཞུ་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་

སྫོཕ་གྲྭའི་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཐང་སྫོཕ་སྫོང་

ལྫོ་ཀ་ལི། /ལྫོ་ཀ་ལི/ (མིང) (རྫོང) ཕལཐ་གྲྭ་དྷང་གི་
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སྐཕཥ་ནྫོ་ཏི་དྷང་གི་ལྫོག་ལུཕ་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཟཕག་

ནུག/ཡི། (ཐཔེ) གཉེདྷ་སྟྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྫོ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་

ལྫོག་ལུཕ་ཀྱི་ཙཐ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་

ལྫོ་ཆཥ། /ལྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནིའི་ཅ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྤག་ཤིང་ཐང་ས་ཚུ་ཕཀག་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཕཝག་ནུག

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གིཥ་ལྫོ་ཀ་ལི་

ཆཥ། (ཁ) ལྫོ་ཆཥ་ཚུ་འང་ལྫོ་པྫོཡ་ཐང་ རྡེའུ་ ལྫོ་

རགན་ཁཡ་ཕཤེཐ་དེ་ཟཕག་ཟགྱོ་དེཥ།

གཐདྷ་ རག་ཤིང་ ལྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ལྫོ་རྐྱཕ། /ལྫོ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྫོ་

ལྫོ་རྐྱཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ལྫོ་ཆཥ་ག་ཡ་ཙང་ཐགོ།

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནི། (ཁ) ལྫོ་རྐྱཕ་

ལྫོ་དྲེར། /ལྫོ་དྲེ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ལུ་ལ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གསུབྷ་ལྫོ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཕའི་སྐཕཥ་རྟ་ག་ཡ་གི་ཧེ་བྷ་རབྷ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་དེ་

ལྫོ་སྒྲིག /ལྫོ་སྒྲི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) གཅིག་བྷཚུངཥ་སྦེ་

ཟཁྱིཐ་མི་རྟ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་ལྫོ་དྲེར་ཟདི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཧ་ལཱི་ག་ཡ་སྒྲིག་གོ་

སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཟདུག

གྱོདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལྫོ་སྒྲིག་ནཥ།

ལྫོ་གཐདྷ། /ལྫོ་གདེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་

/ལྫོ་སྒྲི/ ༢. (བ) (ཐ) (རྫོང) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་ཟབྫོདྷ་ཥའི་

ཕའི་སྐཕཥ་རྡེའུ་ཕཀྲབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟྫོག་རཥ་ཐིང་

རབྷ་ཁཡ་ཕསུ་ལུདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཤིང་ཟབྲཥ་ཐང་

ནིའི་ཡཥ་ཐང་གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་གཐདྷ་ཟདི་གོཥ་

ཕཞཟ་ཟཐུང་གི་རིགཥ་རག་ནཡ་ཟཕག་སྟེ་གྱར་

ཆེདྷ་གྱིཥ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

གཅཐ་ནི་ཐང་ཕཞུགཥ་གྲར་གྱི་རིབྷ་ན་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་

ལྫོ་རྡེའུ། /ལྫོ་རྡེཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་

རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ལྫོ་སྒྲིག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) བབྷ་གི་ཕསུ་

སྐཕཥ་ལྫོ་མིག་གི་གྱངཥ་ཁ་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཕརྩི་རྐྱཕ་

ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་ཚུ་རབྷ་ཁཡ་ལྫོ་སྒྲིག་དེཥ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་རྫོ་ཅུང་ཐང་བྷགྲོདྷ་བུ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ལྫོ་སྒྲིགཥ། /ལྫོ་སྒྲི/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) ལྫོ་སྒྲིག་གི་

(ཐཔེ) ལྫོ་རྡེའུ་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་བྷགྲོདྷ་བུ་ཟདི་རག་

ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལྫོ་སྒྲིགཥ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

ཐ/ཤིག (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩི་སྲུང་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྫོ་

ལྫོ་པྫོཡ། /ལྫོ་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་

སྒྲིགཥ་ཐ།

སྐཕཥ་ལྫོ་ཕཙུགཥ་ཥའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་པྫོཡ་ཟདི་

ལྫོ་ཕསྒྲིག /ལྫོ་སྒྲི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལྫོ་སྒྲིག་གི་ཐྫོདྷ་

ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལྫོ་ཕསྒྲིག་ནི། (ཐཔེ)

ལྫོ་མིག /ལྫོ་མི/ (མིང) (རྫོང) ལྫོའི་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕའི་

དྷངཥ་ན་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྫོ་ཕསྒྲིག་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སྐཕཥ་ལྫོ་གི་ངོཥ་དྲུག་ལཱི་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ།

ལྫོ་ཕསྒྲིགཥ། /ལྫོ་སྒྲི/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ལྫོ་སྒྲིག་གི་

(ཐཔེ) ལྫོ་མིག་ཟདི་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕརྐོ་ནུག

ཐྫོདྷ་ཧང་གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལྫོ་ཕསྒྲིགཥ་

ལྫོ་བྷྫོ། /ལྫོ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

1376

1377
ཕཞང་ངདྷ་ཐང་ཐཡ་རྒུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་བྷྫོ་ཕཎཕ་

ཁེ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ལྫོག་ཀུ་

ཕཎཕ་ནི་འྫོཐ།

ལྫོག་ཁཕ། /ལྫོ་ཁཕ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་གུ་ཕཎཕ་

སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ཝང་གིཥ་ལྫོ་བྷྫོ་

ཅིག་ཟཕག་ལྫོག

ལྫོ་བྷཚུངཥ། /ལྫོ་ཚུང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅོག་ཟཏཐན་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་སྐུཐ་ཕལཕཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལྫོ་

ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཐག་ན་ཅིག་ལྫོག་ཁཕ་

བྷཚུངཥ་སྦེ་སྒྲིག་གོ་གྱོདྷ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།
ལྫོ་གཟུགཥ། /ལྫོ་

གཟུ/ (ཁྱཐ)

ཀྱིཥ་ཕཎཕ་ཕཝག་ནུག

(རྫོང) ཐབྱིཕཥ་གྲུ་

ལྫོག་ཁྲ། /ལྫོ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གུ་

ཕཞི་ཀག་ཀ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་ཟདི་ལྫོ་

ཧང་གྲངཥ་ཐང་རྟགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་

གཟུགཥ་སྦེ་ཟདུག

ནའི་རྩེཐབྷྫོ་གི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཎ་སི་ཟེཡ་

ལྫོ་ཡར། /ལྫོ་རུ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་གི་འ་བྷཆུ་ཐང་བྷ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཁྲ་རྩེ་ནི་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

བྷཆུ་ལཱི་སྐྱོདྷ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ལྫོ་ཡར་ཚུ་སདྷ་ཕཅོཥ་

ཅིག་མེདྷ།

ཟཕཐ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་དྲུང་ཟཙྫོ་བྷཁཥ་བྷཆོག་ཅིག་བྫོདྷ་

ལྫོག་ཁྲབྷ། /ལྫོ་ཁྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་སྫོབྷ་

ནུག

ཟཙབྷཥ་ཅིག་གུ་ཡི་གུ་ཐང་ཥཕ་ཁྲ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ལྫོ་རྫོ་ཀ། /ལྫོ་རྫོ་ཀ/ (མིང) (རྫོང) རྩྫོབྷ་རྐྱཕ་ནའི་

རི་བྷྫོ་བྲིཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ལྫོག་

སྐཕཥ་ཡིག་ཟབྲུ་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་འྫོཐ་ནའི་ཚིག་རྐང་

ཁྲབྷ་དྷང་ཡི་གུ་ཟབྲི་དེཥ།

ཕཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བབྷ་ལཱི་

ལྫོག་གྲངཥ། /ལྫོ་གྲང/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ནྫོ་ཏི་

ཕསྟྫོཐ་ནའི་རྩྫོབྷ ་ལྫོ་རྫོ་ཀ་གཉིཥ་རྐྱཕ་ནུག

ཚུ་དྷང་གི་ལྫོག་ལུཕ་ཀྱི་གྱངཥ་ཁ། (ཐཔེ) ཐཔེ་དེཕ་

ལྫོག /ལྫོ/ ༡. (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཟྫོང་གདྷང་ཟེཡ་ཟཕྫོ་

ཟདི་ལྫོག་གྲངཥ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཚུཡ་ལྫོག། བྷགྱོགཥ་ནཡ་ལྫོག།

ལྫོག་གྲི། /ལྫོ་གྲི/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་དྲ་ནི་གི་གྱི་ཅུ་

དྷངཥ་ན་ལྫོག། ཅ་ར་ཟཕག་ལྫོག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ག་

ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ལྫོག་གྲི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ལྫོག་

ཡ་ལྫོ་ཞ་ཕཡ་ལྫོག

ཀུ་ཚུ་ཕཎྫོག་དེཥ།

/ལྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ལྫོག་སྒབྷ། /ལྫོ་སྒབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་སྒྲོབྷ་ཐང་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁ་ཞཥ་ཚུ་ལྫོག་སྒབྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་ཞིང་རྒྱཥ་ནཡ་ལྫོག

ཟདུག

ལྫོག་ཀུ། /ལྫོ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ལྫོག་སྒྲོབྷ། /ལྫོ་སྒྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་གུ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཤིང་གི་ནགཥ་ཀོ་ཐང་རཥ་སྫོཡ་ཚུ་གིཥ་སཕ་ཁེག་

འྫོཐ་ནའི་སྒྲོབྷ། (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཚུ་ལྫོག་སྒྲོབྷ་དྷང་
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ཕཙུགཥ་ཕཝག

ནི་ཐང་ཟགྲུར་ཟཁོཡ་དྷང་ཟགྱོ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཙཕ་ལཱི་ལྫོག་ཀུ་གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཏི་རཱི། (ཐཔེ)

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་ཟགྱོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ལྫོག་ཐངུར། /ལྫོ་ཐངུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཏིག་རྐྱང་གི་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྫོག་ཀུ་ཆུང་ཀུ་དྷང་ལཱི་ཁ་བང་ཚུ་བྲིཥ་འྫོཐ་

ཟབྲུག་གི་ལྫོག་ཐངུར་གཥཡན་ལུ་ལ་ཕཎྫོདྷ་ནུག

ཟགྲུར་ཟཁོཡ་གྱི་ལྫོག་ཟཛིདྷ་ཅིག་ཕཎགོ་ཐགོ་ནཥ།

ལྫོག་ཏང༌། /ལྫོ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཏང་ཀ་

ལྫོག་ལུཕ། /ལྫོ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་ནཡ་ཚུ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཟླ་ཏྫོ་ཚུ་ལྫོག་ཏང་དྷང་

བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཡི་གུ་

བྲིཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ལྫོག་ལུཕ་གཅིག་རཥ་ཕརྒར་བྷ་བྲིཥ་ཕཥ།

ལྫོག་དུབྷ། /ལྫོ་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཕསྒྲིར་ཏེ་

ལྫོག་རྫོཡ། /ལྫོ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ཐངུར་ཐང་

ཆག་ན་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟླ་ཏྫོ ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ལྫོག་རྫོཡ་ལྔ་འྫོཐ།

ལྫོག་དུབྷ་ཅིག་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

ལྫོག ་ལྫོག /ལྫོ་ལྫོ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) ཟྫོང་གདྷང་ཟེཡ་

ལྫོག་དྷག /ལྫོ་དྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཐང་ནཡ་ར་

ཟཕྫོ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོག ་ལྫོག་བྷགྱོགཥ་ནཡ་

ཥྫོགཥ་ནའི་རི་བྷྫོ་ཚུ་གི་ཟདྲ་ཟཏྫོདྷ་ཕཏུཕ་ནའི་ལྫོག་

ཟགྱོ་གེ།

གུ་གདྷགནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ལྫོག་དྷག་རག་

ལྫོག་ལྷེ། /ལྫོ་ལྷེ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་ལུཕ་ཐང་ཐྫོདྷ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ནཡ་བྲིཥ་དེཥ།

གཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟབྲི་རྩྫོབྷ་ལྫོག་ལྷེ་ལྔ་བྲིཥ་ནུག

/ལྫོ་དྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྫོག་གུ་ཕཀྱག་གདྷགནྫོ་

ལྫོང༌། /ལྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མི་ཐང་ཐངོཥ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གསེཡ་ཡིག་ཟདི་ལྫོག་དྷག་

ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཥ་གོ་ཅིག་དྷང་སྟཕཥ་གཅིག་ཁཡ་

གུ་བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག

ཚུཐ་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ལྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་

ལྫོག་བ། /ལྫོ་བ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོག་གུ་གིཥ་བའི་རྣབྷ་

དྷང་སྫོཕ་ཕྲུག་ལུ་ལ་ལྫོང་ནཥ།

ན་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ལྫོང་སྟྫོདྷ་རྫོ་ཙཱ་ཕ། /ལྫོང་ཎྫོཥ་རྫོ་མ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ལྫོག་བ་ཕཞྫོ་ནི་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་

ཟགྲོ་བྷགོདྷ་ཆོཥ་རྒྱར་ཟཔགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཥ་

དེཥ།

སྐྱའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཅིག

ལྫོག་བང༌། /ལྫོ་ཇང/ (མིང) (རྫོང) བྷགྲོདྷ་ཕར་ཐང་

ལྫོང་རྫོ་རྗེ་རྒྱར་བྷཙདྷ། /ལྫོང་རྫོ་རྗེ་རྒེ་

ཕཀྲ་ཤིཥ་ལུགཥ་སྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་

ཚེདྷ/ (མིང)

(ཆོཥ)

ཟགྲོ་བྷགོདྷ་ཆོཥ་རྒྱར་ཟཔགཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཥ་

ལྫོག་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡའི་གཉེདྷ་སྟྫོདྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སྐྱའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་སྙདྷ་ངག་ལུ་བྷྫོང་བྷ་སྒྱུཡ་མི་གི་བྷཙདྷ།

ལྫོག་བང་རུ་རུ་ཕཀྲབྷ་ཐགོ་ནཥ།

ལྫོང་མི་ལྫོང༌། /ལྫོང་མི་ལྫོང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཥ་གོ་ཐྫོག་

ལྫོག་ཟཛིདྷ། /ལྫོ་རྫིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གློག་ཕརྙདྷ་ཕལ་

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་དྷང་ལཱི་
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སྫོཕ་ཕྲུག་ལྫོང་མི་ལྫོང་སྦེ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྐཕཥ་ཁོ་གི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཚུ་ག་ཡ་བྷྫོ་ལཱི་ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག

ཥྫོགཥ་ན་ཥ་གོ་ཅིག་དྷང་སྟཕཥ་གཅིག་ཁཡ་ཚུཐ་

ནི་ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) ཕམྫོདྷ་

ག་དེབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་དྷ།

ཁ་ལྫོཡ་ནི། སྫོབྷ་ན་ལྫོཡ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷར་

ལྫོང་ཙཐ། /ལྫོང་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ར་

/ལྫོ/ ༢. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཀག་མི་ཚུགཥ་

ཚུགཥ་ནའི་ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཐ་ཟདི་དྷང་ཆུ་ལྫོང་ཙཐ་

ན་ལྫོཡ་ནི། རག་ན་རཥ་པྫོཡན་ཥ་ཁཡ་ལྫོཡ་ནི།

ལྫོངདྷ། /ལྫོཟྫོདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ལྫོང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ཆ་དྷང་ཆུ་ལྫོཡ་ཥྫོ་ནུག

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་སྒྲོབྷ་དྷང་ལྫོངདྷ་ག་ཡ་

ལྫོཡ་བྷ་ལྫོཡ། /ལྫོ་བྷ་ལྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལྫོཡ་ག་མི་ལྫོཡ་

ཕཙུགཥ་ཐ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་རྒྱར་ལྫོཡ་བྷ་

ལྫོང་ལང
ྫོ བྷ། /ལྫོང་ལྫོབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) མི་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་

ལྫོཡ་ཕལ་ས་རུ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཥ་གོ་ཅིག་དྷང་སྟཕཥ་གཅིག་ཁཡ་

ལྫོཡདྷ། /ལྫོཟྫོདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཚུཐ་ཚུགཥ་ཚུགཥན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྫོཐ་ཟདི་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་གཝདྷ་ལཱི་ཁ་ལྫོཡདྷ་ཉེདྷ་ཁ་མི་

དྷང་ཆུ་ག་དེབྷ་ཅིག་ལྫོང་ལྫོངབྷ་བླུག

ཟཕག་ས་རུ།

ལྫོཕ། /ལྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕྲང་སྟེ་བྷ་སཕ་ནའི་བྫོ།

ལྫོཡ་ལྫོཡཛྷ། /ལྫོ་ལྫོའུ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ལཱི་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ག་ཡ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཡི་ཟེཡ་ལྫོཕ་རྐྱཕ་

འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཐཕང་ཟྫོག་ལཱི ་

ནི་ཟདུག

ལྫོཡ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྫོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཏི་རཱི་ལྫོཡ་

ལྫོཕ་ཅདྷ། /ལྫོཕ་ཅེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོཕ་ཟེ་ཐང་ཟདྲ།

ལྫོཡཛྷ་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཁོ་ མི་ལྫོཕ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

/ལྫོ་ལྫོའུ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཀག་བྷ་ཚུགཥན་

ལྫོཕ་ཟེ། /ལྫོཕ་ཟེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་བྫོ་ཕྲང་སྟེ་

ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥན། (ཐཔེ) ང་

ཕཝག

ལྫོཡཛྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟདུག

བྷ་སཕ་མི། (ཐཔེ) མི་ལྫོཕ་ཟེ་ལཱི་ག་གིཥ་འང་ཆ་མི་

ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་གཥང་ཕ་ཟདི་བྷྫོ་གིཥ་ཁ་ལྫོཡ་

ལྫོབྷ་ཟཐཕ། /ལྫོབྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

ལྫོར་ཟླ། /ལྫོཥ་ར/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཙྫོཐ་ལྷག་བྷ་

ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ངང་རའི་ལྫོབྷ་

ཕཥགཥ་ཏེ་ཟླ་ཟཐེཕ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཐཕ་ཟདི་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

ཤཱ་རིའི་བུ། /ལ་རི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་

ལྫོཡ། /ལྫོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་ལཱི་

དྷ་ཏྫོཥ་ བྷཆོག་ཟུང་གཉིཥ་རཥ་ཤེཥ་ཡཕ་

འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་ཐངོཥ་ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་ཐཕང་ཟྫོག་ལཱི་

བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ནའི་བྷཙདྷ་ཅིག

ཚུཐ་ནི། (ཁ) ལྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྩྫོཐ་གཞི་ཕྱེ་ཕའི་
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ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན། /ལ་ཅ་ཐུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་

གལགཥ། /གལཟ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ)

ཐུཕ་ན་གི་སྐུ་ཅིག་ཟདུག

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གལགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ངེའི་སྫོཕ་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཤཱཀྱ་

ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་བུང་ཆཐ་དེ་ཤི་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་

ཤཱཀྱ་སེངྒེ། /ལ་ཅ་སིང་གེ/ (མིང) (རྫོང) གུ་རཱི་བྷཙདྷ་

ཐནྫོདྷ་ཟདི་དྷཐ་གཞི་གིཥ་ཟུདྷ་ཏེ་གལགཥ་ཥྫོ་ནུག

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་

གལང༌། /གལང/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོདྷ་ནྫོའི་ལཱིགཥ་ཀྱི་

དྷང་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་གི་ཝར་ཏང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཡྫོརབྷྫོ་ཅིག

ཤཱཀྱའི་རྒྱར་ནྫོ། /ལ་ཅའི་རྒེ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་

གལདྷ་ན། /ཤེདྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ལདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་བྷཙདྷ། (ཐཔེ) ཤཱཀྱའི་རྒྱར་ནྫོ་གི་

གལབྷ། /གལབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷ་སྦྱིཥ་ཐང་རབྷ་

སྐུ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཕཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་སྫོཐ་ཆའི་ཟྫོག (ཐཔེ) ཇ་པྫོཡ་གྱི་

གལག /གལཟ/ ༡. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྟ་

གལབྷ་ཟདི་ཐྫོང་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

རི་ཐང་གྱི་ཅུ་ཚུ་གིཥ་ཤིང་ཚུ་བྷགུ་བྷཇུག་ཕལ་སྟེ་

/གལབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཀྱི་བྷཇུག་ཐང་ཆུ་ར་

ཕཀག་ནི། (ཁ) གལག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་

ཥྫོགཥ་ནའི་གཏིང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་

གིཥ་ཨེདྷ་ཎ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཤིང་གལག་དེཥ།

ཙར་གྱི་གལབྷ་ལཱི་སྤང་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

/གལཟ/ ༢. (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དྷགཥ་

གལབྷ་ཟཁོཐ། /གལབྷ་ཁོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ར་

ཙར་ཐང་གཡུཥ་སྦུག་རཥ་ཡ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཁ)

ཥྫོགཥ་ན་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཟྫོག་རཥ་བྷཡ་

གལག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་མི་ཆ་ཁྱཕ་ཁྲོབྷ་

འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གལབྷ་ཟཁོཐ་

གལག་སྟེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཀྱི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག

གལག་ཕཅོཥ། /གལཟ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་

གལབྷ་གཥར། /གལབྷ་སེ/ (མིང) (རྫོང) གལབྷ་

ཐང་གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་ཁྲོར་ཚུ་ལཱི་དྷཐ་གཞི་ཟཚུཕ་

ཟཁོཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) གལབྷ་གཥར་གྱི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་

ཅདྷ་སྦེ་ཏྫོཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ ལ་དྲ་སྟེ་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་

གུ་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་གདྷང་གེ།

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་གལག་ཕཅོཥ་མིའི་

གཤིདྷ་ཕསྔོ། /གཤི་སྔོ/ (མིང) (རྫོང) ཤི་ཙཡ་ཕའི་མི་

དྷཐན་ལུ་ལ་ཟདུག

ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་ཕ་ཕསྔོ་ནི་ཅིག

གལག་ཕཞྫོ། /གལཟ་ཕཞྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གིཅ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་གཤིདྷ་ཕསྔོ་གདྷང་ཡི།

ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཕཞྫོ་རིག་ཅིག (ཐཔེ)

གཤིདྷ་ཆོག /ཤིདྷ་ཆོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཤིདྷ་ནྫོའི་ཐྫོདྷ་

གཡུཥ་ཁའི་མི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་གལག་ཕཞྫོ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་

ལཱི་གཎང་ནིའི་ཆོ་ག

ནི་ཟདུག

གཤིདྷ་རྗེ། /གཤིང་རྗེ/ (མིང) (རྫོང) ཐམྱར་ཕ་དྷང་ལཱི་
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སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་རཥ་ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ནའི་ཐབྱེ་

གཤིདྷ་ཥ། /གཤིདྷ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ག་ཅི་

རཥ་གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་གིཥ་ཟདྲྫོག་ཟཕར་ཟྫོང་།

གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གཤིདྷ་ཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཕ་ཕྱེ་མི། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཤུར་

ཕཎཕ་རཱིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ། (ཐཔེ)

གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་རྒྱར། /ཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང)

གཤིདྷནྫོ། /གཤིབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཤིདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐམྱར་ཕ་དྷང་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་རཥ་ཐགེ་ཕ་

མིང་བྷཏཟ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཤིདྷནྫོ་

ཐང་སྡིག་ནའི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་མི་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཡཀྴ་

གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེ་རྩ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐབྷངཥ་ཟཆབྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་རྒྱར་

གཤིཕ། /གཤིཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་

འང་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཐང་གྱར་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕདེ་སྒྲིག་

གཤིདྷ་རྗེའི་སྐྱེཥ་བུ། /ཤིདྷ་རྗེ་ཀེ་བུ/ (མིང) (རྫོང)

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) གཤིཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

ཐམྱར་ཕའི་རཥ་བྷཁདྷ་གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

རྒྱཕ་ཁཡ་ཏཕ་ཤིང་ཚུ་གཤིཕ་སྟེ་ཕཝག་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) གཤིདྷ་རྗེའི་སྐྱེཥ་བུ་ཚུ་གི་ཝར་ཁྲོ་ཕྫོ་སྦེ་

གཤིཥ། /གཤི/ (མིང) (རྫོང) གཤིཥ་རྒྱུཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཟདུག

(ཐཔེ) མི་ཟདི་གཤིཥ་ཕཞང་ཡ་ཕཞང་ནཥ།

གཤིདྷ་ཟདྲེ། /གཤིདྷ་ཟདྲེ/ (མིང) (རྫོང) མི་གི་སྫོག་

གཤིཥ་རྒྱུཐ། /གཤི་རྗུ/ (མིང) (རྫོང) མི་གི་ཕཥབྷ་ན་

ཕཅཐ་མི་ཟདྲེ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོ། (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་གཤིདྷ་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

ཟདྲེ་གིཥ་གདྷྫོཐ་ནུག་ཟེཡ་སཕ་དེཥ།

རཱིང་གཤིཥ་རྒྱུཐ་ཕཞང་ནྫོ་འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་གཅིག་

གཤིདྷ་ནྫོ། /གཤིདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་བུང་ཆཐ་དེ་ཤི ་

ཁཡ་སྫོཐ་ཐགོ།

ཤིཛྷ། (ཐཔེ) གཤིདྷ་ནྫོའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགེཛྷ་ཐགེ་རྩ་སྒྲུཕ་

གཤིཥ་ལཱིགཥ། /གཤི་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ཐགོ་ནཥ།

གཎང་ཏངཥ། (ཐཔེ) གཝདྷ་ལཱི་ཞྫོགན་བྷདྷྫོ་ནི་ཟདི་ཁོ་

གཤིདྷ་སང༌། /གཤིདྷ་རྗང/ (མིང) (རྫོང) གཤིདྷ་ནྫོའི་

གི་གཤིཥ་ལཱིགཥ་ཡ་ཨིདྷ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་གཎང་ཕའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གཤིདྷ་

གཤེགཥ། /གཤེ/ (བ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཟབྫོདྷ་ནི་ཐང་ལྷྫོཐ་

སང་གི་ཆོ་ག་གདྷང་དེཥ།

ནི།

གཤིདྷ་རྩིཥ། /གཤིདྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) མི་ཤི་ཕའི་

/གཤེ/ (བ) (ཆོཥ) (ཞེ) ཤི་ནི།

སྐཕཥ་ཕཞང་ངདྷ་ཐང་ཐགེ་རྩ་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་ཐགོན་

གཤེཐ་གཞཟ། /གཤེ་གཞཟ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཞུང་

(ཐཔེ) ང་ གཤིདྷ་རྩིཥ་ལ་མི་བབྷ་ཅིག་ཞུ་ཕཡ་ཥྫོང་

རཥ་ངདྷ་ན་པྫོག་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ངེ་གི་གཤེཐ་

ཕཅཟ་ཐགོན་ཕལ་ནི་ཅིག

རཥ་ཡང་ཥྫོའི་རྫོ་རྟགཥ་ཐང་ཟལར་ཏེ་གཞཟ་ཕདུདྷ་

ཡི།

གཞཟ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ལཱ་ཟགོ་མི་ཕཙུགཥ།
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གཤེདྷ་ཡཕ། /ཤེདྷ་

ཡཕ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ཥངཥ་

ཁཡ་ཟཕུཡ་ཚུགཥ་ནཥ།

རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐང་དུཥ་བྷབྷ་ལཱི་ཝང་

གལྫོགན། /གལྫོན/ (མིང) (རྫོང) གལྫོག་སྒྲོ་ཐང་ཟདྲ།

ཞུང་གི་ཡུར་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་ ཕྫོདྷ་ནྫོའི་སྟྫོདྷ་ནའི་

(ཁ) བའི་གལྫོགན་ གདྷབྷ་གྲུའི་གལྫོགན།གལྫོག་

བྷཙདྷ།

ན་གི་མིང་བྷཏཟ་ཕསྡུཥ་ཚིག (ཐཔེ) བའི་གལྫོགན་ཚུ་

གལྫོག་ཐཀཡ། /གལྫོ་ཀཟ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བ་

འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ངང་ནའི་མིང་།

གལྫོང༌། /གལྫོང/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཐང་ཥ་ཆ་ཁ་

གལྫོག་སྒྲོ། /གལྫོ་ སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁཡ་

ཐབྷཟ་ཕའི་ཁཡ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཕུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བ་ཐང་ཟབུན་ཚུ་གི་གཟུགཥ་

གལྫོང་ཟདི་དྷང་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཁཡ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) འུགན་གི་གལྫོག་

གལྫོང་ཆུ། /གལྫོང་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཁ་ཐབྷཟ་ཚུ་

སྒྲོ་ཟདི་ཁྲ་ཅདྷབྷ་སྦེ་ཟདུག

སྦེ་འྫོཐ་མི་རཥ་ཟཕཕ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) གལྫོང་ཆུ་ཟདི་

གལྫོག་ཏར། /གལྫོ་ཐེ/ (མིང) (རྫོང) གལྫོག་སྒྲོ་ཐང་

ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐི་ལི་རྒྱརབྷྫོ་གི་གལྫོག་ཏར་ཟདི་ཕཀྱག་

གལྫོར། /གལྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་ཁཡ་གླང་རྨྫོ་ཕའི་

ཏར་ཁ་སྦེ་འྫོཐ།

སྐཕཥ་ཁ་མིག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

གལྫོག་ཟཐཕ། /གལྫོ་ཟཐཕ/ (མིང) (རྫོང) གལྫོག་སྒྲོ་

ཅིག (ཐཔེ) གལྫོར་གཟ་ཤིང་གུ་ཐཔྱང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བ་ལཱི་གལྫོག་ཟཐཕ་མེཐ་ནཡ་ཟཕུཡ་
མི་ཚུགཥ།

གལྫོག་ལྡདྷ། /གལྫོ་

ལྡེདྷ/ (མིང)

སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཏགན་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཐགོན་ཨིདྷ།

གལྫོར་བྷཐཟ། /གལྫོཥ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་ཁཡ་རྫོ་

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) བ་

ཏྫོག་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཞིང་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་
སྐཕཥ་གླང་གི་གཟ་ཤིང་ཐང་རགན་ཕཤེཐ་ཥའི་

གལྫོག་ན། /གལྫོ་ན/ (མིང) (རྫོང) གལྫོག་སྒྲོ་ཐང་

གལྫོརཛྷ་གཉིཥ་བྷཐུཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ)

ཐྫོདྷ་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྱི་ཅུང་ཟདི་ཐ་ལྫོ་གལྫོག་ན་ཡ་བྷ་

གལྫོར་བྷཐཟ་ཟདི་ཤིང་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་གིཥ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

ཕཎགཥ་ནཥ།

གལྫོརཛྷ། /གལྫོཥཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་ཁཡ་རྫོ་ཏྫོག་

གལྫོག་ན་ཅདྷ། /གལྫོ་ན་ཅེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གལྫོག་

ཕཎཕ་ནི་སྦེ་ཞིང་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་གླང་

ལྡདྷ་ཐང་ཟདྲ།

གི་གཟ་ཤིང་གུ་གལྫོར་བྷཐཟ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་

གལྫོག་རྩར། /གལྫོ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) བའི་གཟུགཥ་

བྷཇུག་ལཱི་ཤིང་ལུཕ་སྫོབྷ་ཟཐྫོབྷ་གང་གི་ཙཐ་སྦེ་འྫོཐ་

ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་གལྫོག་སྒྲོ་གི་སྟྫོཕཥ་ཐང་ནུཥ་ན།

ནའི་སྦུག་རཥ་རགན་ཕཤེཐ་ཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཐཔེ) བ་ག་ཡ་ལཱི་གལྫོག་རྩར་འྫོཐན་རཥ་གདྷབྷ་

(ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཞིང་དྷང་གལྫོརཛྷ་

1382
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རྐྱཕ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

གཥཡན་ཅིག་ཕསྐོཥ་ནུག

ཙྫོགཥ་ཐང་བྷཆོཐན་ཕུར་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕསྡུ་ནི། (ཁ)

གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཚུ་ཡིག་ཏྫོག་རཥ་མེདྷ་ནཡ་ཁ་རཥ་

ཕལགཥ། /ཕལཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཕལཐ་རྒྱུདྷ། /ཕཤེ་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྲུང་ཐང་

ཕལགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རགན་ཧིང་ཥང་ཥ་

གཅིག་རཥ་གཅིག་ཕརྒྱུཐ་དེ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་འྫོཐ་མི་

སྦེ་ཟཁྱུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཆོཐན་ཕལགཥ་ཐགོ།

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་རྒྱུདྷ་ལཡ་དུ་

ཕལགཥ་རྟེདྷ། /ཕལཟ་ཏེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕལགཥ་ན་

བྷ་གཎྫོགཥ་ཡིག་ཏྫོག་ལཱི་མིདྷ་ཟདུག

ཕུར་ཥའི་ཡུཥ།

ཕལཐ་སྒྲུཕ། /ཕཤེ་སྒྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕལཐ་གྲྭ་ཐང་
སྒྲུཕ་གྲྭ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཕལགཥ་ན། /ཕལཟ་ན/ (མིང) (རྫོང) སྡིག་སྒྲིཕ་ཐང་

(ཐཔེ) ཕལཐ་སྒྲུཕ་ཀྱི་ཐགེ་སླླྫོང་ཚུ་ཐུདྷ་གཎང་དེཥ།

ཉེཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟཚྫོར་ཕ་ཚུ་ཟཐག་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཕལཐ་ཏྫོ། /ཕཤེ་ཏྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་

ལཱི་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང་གཥྫོར་ཟདེཕཥ་ཕུར་ནི་

གཎབྷ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ལཱི་བྷ་སདྷ་ནའི་ཚིག་ལུ་ལ་

སྤང་དྷ་ཕལཐ་ཏྫོ་ཕརར་སྫོཐ་ནུག

ཞུ་མི་ཟདི་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

ཕལཐ་ན། /ཕཤེ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཅིག་གི་

ཕལགཥདྷ། /ཕལཟདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕལགཥ་ན་ཅིདྷ་

ཏྫོག་ཁཡ་ཁ་གཥར་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྡིག་ན་ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

གིཥ་ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་གི་སྐོཡ་རཥ་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་དེཥ།

ཕལགཥདྷ་བྷ་ཐག་ནའི་ཐཔེ་མེཐ།

ཕལཐ་སྫོར། /ཕཤེ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་

ཕལང་རབྷ། /ཕལང་རབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཐང་

ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཡིག་ཏྫོག་རཥ་མེདྷ་ནཡ་ཁ་རཥ་སཕ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་ཆཕ་གཥང་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཐྫོང་།

སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཡུཥ་ཟདི་དྷང་བབྷ་སྫོབྷ་

ཕལཐ། /ཕཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་རཥ་གཎབྷ་ཐང་

ཚུ་གིཥ་ཝཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཅགཥ་འྫོཐན་སྦེ་ཕལཐ་སྫོར་

ཚིག་ཚུ་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་བྱིདྷ་ནི། (ཁ) ཕལཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག

འྫོཐ

(ཐཔེ) ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་བྷ་ཟཚྫོར་ཕཡ་ཕལཐ་ཐགོ།

ཕལཐདྷ། /ཕཤེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕལཐ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ཕལཐ་གྲྭ། /ཕཤེ་གྲ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་གཞུང་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ཐྫོདྷ་ཟདི་ཕལཐདྷ་ག་ཡ་གིཥ་ས་

ཐང་རིག་གདྷཥ་ཚུ་ལྷཕ་སང་ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་གོ་ཅིག

གོ་ཚུགཥ་ནི་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་དྷང་ནའི་ཕལཐ་གྲྭ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཕལཐན། /ཕཤེན/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཁ་གཥར་

ཕལཐ་གྲྭ་བྷཁདྷ་ནྫོ། /ཕཤེ་གྲ་ཁེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་

སྦེ་སཕ་བྱིདྷ་ནི། (ཐཔེ) ཁ་རཥ་ཕལཐན་མབྷ་གྱིཥ་མི་

ནའི་གཞུང་ཐང་རིག་གདྷཥ་ཚུ་ལྷཕ་སང་ཟཕཐ་ཥའི་

ཕཏུཕ་ ཐྫོདྷ་ཐག་ས་གོ་ཐགོ།

ཥ་གོ་གི་ཐབུ་ཟཛིདྷ། (ཐཔེ) ཕཤེཐ་གྲྭའི་བྷཁདྷ་ནྫོ་
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ཕལདྷ་ན། /ཕཤེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཕཥ་ཅིག་ ང་ཆཕ་

ཟདྲ།

ཕལར། /ཕཤེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཆུ་

ཕལདྷ་ཁང༌། /ཕཤེདྷ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་ཁང་ཐང་

གཥང་ཕལཡཛྷ་ཕལཡ་ཥ་ཡ་ཨིདྷ།

ཕལདྷ་གྲིཕ། /ཕཤེདྷ་གྲིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་ཁང་ཐང་

གིཥ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཟཁྱུ་ནི། (ཁ) ཕལར་

ལ་གཥཐ་་གཥཐ་ཚུ་རཥ་ཟཏྫོཕ་ནའི་ཕམྫོག་གྲིཕ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཤེར་ཐབྷ་ཚུ་ཕཥར་ཏེ་ཆུ་

(ཐཔེ) ཕལདྷ་གྲིཕ་ཀྱིཥ་ང་ཕཅཥ་ལཱི་གདྷཐན་ཨིདྷ།

ཟདེགཥ་ཕཝག

ཕལདྷ་ན་རག་ཐབྷཡ། /ཕཤེདྷ་ན་ར་རྨ/ (མིང) (ཆོཥ)

/ཕཤེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐརཛྷ་

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གཥཐ་མི་སྦེ་ཐམིགཥ་ཕཥར་

སྦེ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་ཕྲུག་

ཕལབྷ། /ཕལབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཞཥ་ཐང་

ཕལཡ་ཆུ་ཟཏཕ། /ཕལཟ་ཆུ་ཏཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ)

སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་མི།

ཐག་ན་ཅིག་རི་ཁ་རཥ་པཡ་ཕལར་ཏེ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཙྫོང་ཆཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཀྲབྷ་ནི། (ཁ) ཕལབྷ་

(རྫོང) པྫོཛྷ་དྷ་སྟེ་ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཧན་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཙྫོང་ཆཥ་ཚུ་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ ཐ་རིཥ་ཕལཡ་

ཕལབྷ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཆུ་ཟཏཕ་སྟེ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

ཕལབྷཥ། /ཕལབྷ/ (མིང) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕལབྷ་ཐང་

ཕལར་ཟཁྱབྷ། /ཕཤེ་ཆབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཐང་

ཟདྲ། (ཁ) ཕལབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་པྫོཡན་ཏ་ལི་

གའྫོག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་པཡ་ཚུཡ་ག་ཏྫོཕ་སྦེ་ཟགྱོ་

ལུ་ལ་ཕལབྷཥ་ཐ་ནུག

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཕལར་

ཕལཡ། /ཕལཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་

ཟཁྱབྷ་རྐྱཕ་ཕཅུག་སྟེ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

རྒྱཥན་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཕལཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཕལར་དྷཐ། /ཕཤེ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་

(ཐཔེ) ཕཞེཥ་ག་ཏྫོཕ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཆཕ་གཥང་ཕལཡ་

རྒྱཥན་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕལཡ་ཏེ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་ཟེཡ་ཕའི་

ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕལར་དྷཐ་ཏྫོཕ་ཐ་གཟུགཥ་ཀྱི་སྟྫོཕཥ་

ཕལཡ་ཕལཡཛྷ། /ཕལཟ་ཕལའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཤུགཥ་བྷཥ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏྫོདྷབྷ། (ཐཔེ)

ཕལར་སདྷ། /ཕཤེ་

ཆཕ་གཥང་ཕལཡ་ཕལཡཛྷ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ཕཞེཥ་སྒོ་

སྨེདྷ/ (མིང)

(རྫོང) པྫོཛྷ་དྷང་གི་

ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་ཕཞུ་བྷ་ཕཏུཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཕཞུ་གཎང་

སྤུཥ་མ་སྦེ་ཞ་ཐགོ།

ནི་གི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་ཕལར་སདྷ་

ཕལཡཛྷ་ཕལཡ་ཥ། /ཕལའུ་ཕལཟ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

ཅིག་ལུདྷ་ཟཕག་ཡི།

ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ཟཏྫོདྷ་ཥ་ཡ་

ཕལར་རིབྷཥ། /ཕཤེ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་
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རྒྱཥན་ཕལཡ་ཡི་ཡ་དྷ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་

ཕཎངབྷ། (ཐཔེ) སྡེ་ཙདྷ་ཟདི་ག་གིཥ་ཕཤིགཥ་

རིབྷཥ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཕཤིགཥ། /ཕཤི/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཤིག་ཐང་

ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་དྷང་རྩེཐབྷྫོ་རྩེ་ཕ་ཅིདྷ་ཕལར་

ཕཤིགཥན་སྫོ།

ཕལཡདྷ། /ཕལཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕལཡ་ཕ་ཅིདྷ་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཤིགཥ་ནུག (ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་རབྷ་ལཱིགཥ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆཕ་གཥང་ཕལཡདྷ་སདྷ་ཁང་

ཟདི་ཕཤིགཥ་ཏེ་གཥཡན་ཅིག་ཕཞེངཥ་ཐགོ་ནཥ།

དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ།

ཕཤུཐ། /ཕཤུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་གོ་

ཕལར་ཕལརཛྷ། /ཕཤེ་ཕཤེཛྷ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཅིག་དྷང་བྷ་ཕཝག་ནཡ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ)

གོ་ར་ཐང་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ཆུ་གིཥ་ཟཁྱུ་ཟཁྱུཛྷ། (ཐཔེ) གོ་

ཕཤུཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟབྲི་ལ་ཟདི་དུབྷ་གྲ་

ར་ཚུ་ག་ཡ་ ང་གིཥ་ཕལར་ཕལརཛྷ་ཨིདྷ།

ཅིག་པཡ་ཕལ་ཕཤུཐ་ཐགོ་ནཥ།

/ཕཤེ་ཕཤེཛྷ/ ༢. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐརཛྷ་

ཕཤུཐདྷ། /ཕཤུཥདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཤུཐ་ན་ཅིདྷ་

སྦེ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་ཟགྱོཛྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ ཐ་རིཥ་ག་ཏེ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཚུ་པཡ་པཡ་ཡ་ཕཤུཐདྷ་དྷབྷ་

རཥ་པཡ་ཡ་ཕལར་ཕལརཛྷ་སྫོ།

བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི་སྫོ།

ཕལརཛྷ། /ཕཤེཛྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐརཛྷ་

ཕཤུཕ། /ཕཤུཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྫོག་

སྦེ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་

བྷ་ཐང་ཁ་ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ནགཥ་ཀོ་ཚུ་ཕར་

ཧ་རྟག་ཡ་ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཕལརཛྷ་བྷཥ་ཟེཡ་ག་གིཥ་

གཎང་ནི། (ཁ) ཕཤུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཙར་ལཱི་

སཕ་དེཥ།

ནགཥ་ཀོ་ཕཤུཕ་སྟེ་ཞ་ཐ།

ཕལརཛྷ་ཕལར་ཥ། /ཕཤེཛྷ་ཕཤེ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

/ཕཤུཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཤིག་ཐང་

དུཥ་ཙྫོཐ་ཐརཛྷ་སྦེ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོཛྷ་ཟགྱོ་ཥ་ཟེཡ་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཤུཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གུཡ་སྤུཕཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཉིདྷ་ནུཕ་མེཐ་ནཡ་

འྫོཐ་མི་ཟདི་ཕཤུཕ་ཐགོ་ནཥ།

ཕལརཛྷ་ཕལར་ཥ་ཡ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག

/ཕཤུཕ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཟུགཥ་

ཕཤིག /ཕཤི/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་ལབྷཥ་

ཁཡ་གྱོདྷ་འྫོཐ་ནའི་གོ་ར་ཚུ་ཕུཐ་ནི། (ཁ) ཕཤུཕ་

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་བྷཥ་གཥྫོ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ར་ཚུ་ཕཤུཕ་གཎང་ཐགོ་ནཥ།

ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་མེཐན་གཎང་ནི། (ཁ) ཕཤིག་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཆུ་ཕལར་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོ་

ཕཤིག་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཕཤུབྷ། /ཕཤུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཕཤིགཥ་ཕཤིགཥན། /ཕཤི་ཕཤིན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཚུ་སྔུ་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕཤུབྷ་ནི/ཐྫོ།

ཁྱིབྷ་ཐང་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་མེཐན་ཕཎང་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་ཕཤུབྷ་ཐགོ་ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་ག་

1385

1386
ཅི་ཨིདྷ་དྷ།

ཕལ་ནིའི་རྩེཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཤེཐ་རུ་སྤཡ་རི་རྐྱཕ་ཐ་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཤུབྷཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་ཐ་རིཥ་

ཕཤེཐདྷ། /ཕཤེདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཤེཐ་ཕ་ཅིདྷ་

ཕཤུབྷཥ། /ཕཤུབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཤུབྷ་ཐང་

མི་གསུབྷ་གྱིཥ་ཁོ་ལཱི་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

སྐཕཥ་ཅིག་ཕཤུབྷཥ་ཏེ་ཡ་ཕཞུགཥ་ནི་ཟདུག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ངེའི་ཅ་ར་ཟདི་

ཕཤུཡ། /ཕཤུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལ་

ཕཤེཐདྷ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཆེ་ནི་བྷཥ།

ཐང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་ཆུ་ཙདྷ་དྷང་སངཥ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་

ཕཤེཐ་ཕཤེཐན། /ཕཤེ་ཕཤེན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཅ་

ནི། (ཁ) ཕཤུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁག་ཏེབྷ་ཟདི་

ར་ཚུ་རགན་གིཥ་ཕཟུངབྷ་ཕཟུངབྷ། (ཐཔེ) ངེའི་པཐ་

ཕཤུཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕརྔོ་སྦེ་ཞ་ཡི།

ཅུང་ཟདི་ག་གིཥ་ཕལཐ་ཕལཐན་སྫོ།

/ཕཤུ/ ༢. (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) མེ་ཐང་ཆུ་ཙདྷ་

ཕཤེཡ་ལུདྷ། /ཕཤེཡ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་ཐབྱེ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོ་གུ་རུགན་

ཕ་ཕྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་

ཐ་ཆུ་བུཡ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཙ་ནི། (ཁ) ཕཤུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ནའི་ཡི་གུའི་ལུདྷ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཕཤེཡ་ལུདྷ་

ཧ་ལཱི་གི་རགན་ག་ཡ་ཆུ་ཙདྷ་གྱིཥ་ཕཤུཡ་ཕཎང་ནུག

བྲི་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟཕཐ་ཥཡ་ལྷྫོཐ་ནུག

ཕཤུཡ་སྐབྷ། /ཕཤུ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་ཚུ་ཆུ་

ཕཤེཡ་ཡིག /ཕཤེཡ་ ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཕདེདྷ་རྫུདྷ་

ཙདྷ་དྷང་སངཥ་ཏེ་སྐབྷ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཕཙུགཥ་ནའི་

ཙྫོཐབྷ་ཨེ་བྷ་ཕཤུཡ་སྐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཡི་གུ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཞུ་ཚིག་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཕཤུཡ་ཆུབྷ། /ཕཤུཆུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཙདྷ་དྷང་

ཁོང་པདྷ་ཚུདྷ་གཉིཥ་ཥའི་སྐོཡ་རཥ་བྷ་ཟགྲིགཥ་

ཆུབྷ་སངཥ་ཞིདྷ་དྷ་སྐབྷ་ཕཅུག་སྟེ་ཞ་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ནཡ་ལབྷཥ་ཁང་དྷང་ཕཤེཡ་ཡིག་ཅིག་ཕཙུགཥ་ནུག

ཆུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཕཤུཡ་ཆུབྷ་ཉོ་

ཕཤེཥ་ངོ༌། /ཕཤེ་ངོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལ་ལྫོ་ཙང་ཐང་ཆ་

ཟཕག་ཟྫོངཥ་ཡི།

ཡྫོགཥ་ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཕཤེཥ་འྫོཐ་མི།

ཕཤེཐ། /ཕཤེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་

ཕཤེཥ་གཉེདྷ། /ཕཤེ་གཉེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྒྱུཐ་

རགན་གིཥ་ཕཟུང་ནི། (ཁ) ཅ་ར་ཕཤེཐ་

ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ཐང་ཚེ་ཟདི་ཐང་ཕྱི་བྷའི་རབྷ་སྟྫོདྷ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ཐཔེ་ཆ་རག་ནཡ་

ཟཕཐ་མི་ཕཀྲཟ་དྲིདྷ་ཅདྷ་གྱི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

ཕཤེཐ་དེ་ཟཕགན་བྷཥ།

(ཐཔེ) བབྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཟདི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་

ཕཤེཐ་རུ་སྤཡ་རི། /ཕཤེ་རི་ན་རི/ (མིང) (རྫོང) མི་

ཆེ་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

གཅིག་གི་རགན་ཟདི་མི་གཝདྷ་མི་ཚུ་ལཱི་གཟུང་

ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ངདྷ་ན། /ཕཤེ་གཉེདྷངེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ཕཅུག་ཞིདྷབྷ་རཥ་པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ཏེ་ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་མེཐ་

ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་པདྷ་བྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་ཟཚྫོར་ཕའི་རབྷ་

1386

1387
ལཱི་ཟཁྱིཐ་མི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། ཆ་ཡྫོགཥ་ར་

ཕལྫོར། /ཕལྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལཱ་

ངདྷ་ན་གི་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཕུར་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཕལྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཐ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་

ཐང་ཟཆཡ་གཞི་ཚུ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཝག་ནི་ཐང་པཡ་

ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ། /ཕཤེ་གཉེདྷཆེབྷ་ནྫོ/ ༡. (མིང)

ཀྱི་ཁུངཥ་མེཐ་ནའི་བྫོ་ཚུ་སཕ་ཕལྫོར་ནི་བྷཥ།

(ཆོཥ) (བྷངོདྷ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོཥ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་

ཕལྫོརདྷ། /ཕལྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕལྫོར་ཕ་ཅིདྷ་

བྷཙདྷ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཕལྫོརདྷ་

/ཕཤེ་གཉེདྷཆེབྷ་ནྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ཕའི་རབྷ་ལཱི་

དྷབྷ་རཥ་ཟཕཐ་ནི་སྫོ།

ཟཁྱིཐ་མི་བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ།

ཕལྫོརཛྷ། /ཕལྫོཥཛྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ལཱ་ཚུ་བྷ་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཨིདྷ།

ནི་ཐང་པཡ་ཟཕུར་རྐྱཕ་ནི། (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ལཱ་ཟཕཐ་

ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཐབྷ་ན། /ཕཤེ་གཉེདྷ་ཐབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང)

ནི་ཕལྫོརཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཏཡ་ནའི་གོ་

ཕལྫོར་ཕལྫོརཛྷ། /ཕལྫོཥ་ཕལྫོཥཛྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཐབྷ་ན་ལཱི་

ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཝག་ཕཝགན་ཐང་པཡ་ཟཕུར་

ཕསྟེདྷ་ཐགོ།

རྐྱཕ་རྐྱཕ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་རཥ་ཟགུར་ཟདི་ཟཕཐཛྷ་

ཕཤེཥ་ནའི་སྤྲིང་ཡིག /ཕཤེ་པེ་སྤྲིང་་ཡི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕལྫོར་ཕལྫོརཛྷ་ཨིདྷ་དྷ།

ཕཤེཥ་སྤྲིངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཤེཥ་ནའི་སྤྲིང་ཡིག་
ཟདི་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།
ཕཤེཥ་སྤྲིངཥ། /ཤེཥ་

སྤྲིངཥ/ (མིང)

ཕལྫོཥ་ཅུང་། /ཕལྫོཥ་ཅུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཝར་ཞཥ་
གཎྫོཡབྷ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཆོཥ) བྷགོདྷ་ནྫོ་

ཕལྫོཥན། /ཕལྫོཥན/ (མིང) (རྫོང) ནགཥ་ཀོ་ཐང་

ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་ ཁོ་ཡའི་ཆ་ཡྫོགཥ་རྒྱརནྫོ་ཕདེ་སྫོཐ་

སྦྲགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་གེ་ཞ། (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་གེ་ཞ་

ཕཞང་ནྫོ་ལཱི་གདྷང་ཕའི་ཡི་གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཕཤེཥ་

ཕལྫོཥན་ཐག་ན་ཅིག་ཕཎྫོགཥ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

སྤྲིངཥ་དྷང་རཥ་ཚི་ཚེ་དྷང་ཁག་ཆེ་ཕའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལུ་
ལ་ཟཏྫོཕ་ནི་འྫོཐ།
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༼ས༽
ཥ། /ཥཟ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཕཅུའི་ཡི་

ཥ་རྐྱང༌། /ཥ་ཅང/ ༡ (མིང) (རྫོང) མིང་གཞི་ལཱི་སྔོདྷ་

ཁཡ་ སྐྱེ་གདྷཥ་ཥྫོ་ཐང། བྱེཐ་ན་ལྕེ་རྩེ། དྷང་གི་

ནའི་ཡི་གུ་ཥ་རྐྱང་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ ཧ་ལཱི་

གུ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ་ན། མིང་གཞི་གི་བྷྫོའི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་ནའི་

ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་གི་སྫོཡ་ཕ་ག་ནི་འང་མེཐ་

རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ་ཐང། ཕྱིའི་རྩྫོར་ཕ་སྫོག་

ཚུ་ལཱི་ཥ་རྐྱང་གི་སྫོཡ་ཕ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་དེཥ།

ཆེདྷ་དྲྫོ་ཞིང་སྒྲ་མེཐ། (ཁ) མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་རཥ་བྷྫོ་

/ཥ་ཅང/ ༢ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཆུ་ཚུ་ག་ནི་འང་ས་བྷ་

ཡིག་ཐང༌། རྗེཥ་ཟཇུག་ཕཅུའི་དྷང་རཥ་པྫོ་ཡིག་

ཕསྲེཥ་ཕའི་ཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག (ཐཔེ) རྫོ་རཱིག་ཚུ་ཕྱི་

ཕཞི་ན་ཨིདྷ།

ཥ་སྐབྷ། /ཥ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཐང་རྫོདྷ་ཆ་ག་ནི་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ཥ་ཟདི་སྡེ་ན་ཕདུདྷ་ནའི་

སེར་རྐྱཕ་སྟེ་ཥ་རྐྱང་སྦེ་ཕཞྫོ་ཕཝག

འང་མེཐ་ནའི་ཥ། (ཐཔེ) ཥ་སྐབྷ་དྷང་རྫོ་ཏྫོག་མི་

/ཥཟ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་

ལུགཥ་ནཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཟདི་ང་ཕཅཥ་མི་ལཱི་ཉེ་ཕཡ་བྷཁོཛྷ་

ཥ་སྐཡ་ཕདུདྷ། /ཥ་ཀཟ་

ཨིདྷ།

རྩིཥ་

གཞུང་རཥ་ཥའི་ཁབྷཥ་ཟཕཐ་སྐཡབྷ། (ཁ) ཥ་སྐཡ་

/ཥཟ/ ༣ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་གཞི་སྦེ་ཟཇུག་ཚུར་

ཕདུདྷ་ཚུ་འང་ ༡. སྣཡ་བྷ། ༢. སྫོདྷ། ༣. ལྷ་

ཅིག (ཁ) ཐགེ་ཕ་སྒྲུཕཥ་ཥ། ཆོཥ་ཟཕཐ་ཥ། ལཱ་

བྷཙབྷཥ། ༤. ཆུ་སཐ། ༥. གྲོ་ཕཞིདྷ། ༦. བྱི་

ཟཕཐ་ཥ། བྫོ་སཕ་ཥ། (ཐཔེ) ང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཥ་

ཕཞིདྷ། ༧. བྷྫོདྷ་གྲུ་ཚུ་ཨིདྷ།

ཐབངཥ་ཅདྷ་ཕུག་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཨིདྷ།
ཥ་ཀུདྷ་ཐཕང་ནྫོ། /ཥ་ཀུཥདྷ་

རྡུཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ་སྐུ། /ཥ་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཥ་རཥ་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་

ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ནའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཁ) ཟདི་སདྷ་སྐུ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འང་

(བྷངོདྷ) ཟཁོཡ་རྫོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱར་ནྫོ།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཥ་སྐུ་ཟདི་གོང་བྷཏྫོ་ཡ་བྷཏྫོ་ཕཥ།

ཥ་ཐཀཡ། /ཥ་ཀཟ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་ཏར་ཁ་

ཥ་སྐྱ། /ཥ་ཅ/ ༡ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡཕཥ་ཐང་ནའི་དྷང་

ཟཙབྷཥ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟཁོདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་རྒྱར་ནྫོ་གིཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་

ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་གུ་ཥ་ཐཀཡ་ཐབུཡ་དེཥ།

གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཤུར་ལཱི་ཥ་ཆེདྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་སྙིང་

ཥ་ཕཀྲ། /ཥཕ་ཀྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥཕ་ཁྲ་ཐང་ཟདྲ།

ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཥ་སྐྱ་གོང་བྷ་རྣབྷ་ལྔ་གིཥ་ཐཡ་ཁྱཕ་

ཥ་རྐོ། /ཥ་ཀོ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཎྫོག་ཙི་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཕཎང་ཞིདྷ་དྷ་ གསུང་ངག་རབྷ་ཟབྲཥ་ཆོཥ་ཀྱི་སྙིང་

གིཥ་ཥ་སྫོག་ནི། (ཁ) ཥ་རྐོ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་
ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་རྐོ་ཐྫོ།
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ནྫོ་སྦེ་ཕརྩི་ཕའི་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་

ཥ་སྐྱོང༌། /ཥ་ཅོང/ (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ) རྒྱར་ནྫོ།

སྐྱ་གི་གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཥ་ཕརྐོ། /ཥ་ཀོ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་རྐོ་ཐང་

/ཥ་ཅ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཥའི་ཁ་ཐྫོག་སྐྱ་ཏར་ཏར་སྦེ་

འྫོཐ་མི་ཅིག

ཥ་སྐྱ་གོང་བྷ། /ཥ་ཅ་གོང་

བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཟདྲ། (ཁ) ཥ་ཕརྐོ་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་
ཥ་ཕརྐོ་ཕཡ་ཟགྱོ་གེ།

ཥ་སྐྱ་གི་

ཥ་སྐོཡ། /ཥ་ཀོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཕལར་ཏེ་སྐོཡ་ཡ་

གདུང་ཡཕཥ་ཟཁོདྷ་རིགཥ་ཀྱི་དྷང་རཥ་བ་བྷ་སྙདྷ་

རྐྱཕ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཥ་སྐོཡ་ལཱི་ཟགྱོ་ནིའི་རཥ་

གྲགཥ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཨིདྷ་མི་ཅིག

ཥ་སྐྱ་གོང་བྷ་རྣབྷ་ལྔ། /ཥ་ཅ་གོང་བྷ་

རིབྷ་ཟདུག

ཥ་ཁ། /ཥ་ཁ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་བྷཏྫོ་ཐབྷའི་ཙཐ་

རྣབྷ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥ་སྐྱ་གི་གདུང་ཡཕཥ་ཟཁོདྷ་རིགཥ་ཀྱི་དྷང་རཥ་བ་

གཞི། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྫོཐ་མི་ཚུ་ཟཙྫོ་ཕ་ར་

བྷ་སྙདྷ་གྲགཥ་ཆེ་ཕ་ལྔ། (ཁ) དེ་ཚུ་འང་ ༡.ཥ་ཆེདྷ་

དྷྫོཡ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

ཀུདྷ་ཐགཟ་སྙིང་ནྫོ། ༢.སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རྩེ་

/ཥ་ཁ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཞིང་ཐང་ལྡུབྷ་ཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྷྫོ། ༣.རྗེ་ཕཙུདྷ་གྲགཥ་ན་རྒྱར་བྷཙདྷ། ༤.ཥ་ནདྷ་

སྙོབྷ་ཧེང་གི་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་སྙོབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

ཀུདྷ་ཐགཟ་རྒྱར་བྷཙདྷ། ༥.ཟགྲོ་བྷགོདྷ་ཆོཥ་རྒྱར་

ཕཞྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོདྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཟཔགཥ་ན་བྫོ་གྲོཥ་རྒྱར་བྷཙདྷ།

/ཥ་ཁ/ ༣ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཏྫོག་ཁ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཥ་སྐྱ་ཕཐག་ཆེདྷ། /ཥ་ཅ་ར་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་སྐྱ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཥ་ཁ་རཥ་རྫོ་ཅིག་ཟཐུ་སྟེ་ཕཀོ་ཡི།

ཥ་སྐྱ་ན། /ཥ་ཅ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥ་སྐྱ་གི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་

ཁོཐ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཥའི་བྷཏྫོ་ཙཐ་བྷཏྫོ་

གོང་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ། /ཥ་ཁ་ཏྫོ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕསིར་དྲྫོཐ་

བྷཥ་སུ་ལུདྷ་མི། (ཐཔེ) ཥ་སྐྱ་ན་ཚུ་ཆོ་ག་ཕག་ལུདྷ་

དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་གྱི་

ལྷཕ་དེཥ།

སྐཕཥ་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་གྱངབྷ་ཨིདྷ།

ཥ་སྐྱ་ནཎྜི་ཎ། /ཥ་ཅ་པེདྷ་་ཌི་ཎ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་

ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥ། /ཥ་ཁ་རྨ་ ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕསིར་དྲྫོཐ་

གསུབྷ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་ནའི་ ཕྫོཐ་ཀྱི་ནཎྜི་ཎ་ཐང་ནྫོའི་

ཙ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ ཥའི་བྷཏྫོ་ཙཐ་ཐབྷཟ་

བྷཙདྷ་སྙདྷ་ཏྫོཕ་མི་ཅིག

ལྫོཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥ་ཚུ་དྷང་

ཥ་སྐྱེར་རྫོ་སྐྱེར། /ཥ་ཀེ་རྫོ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་

ཟབྲུ་སྣ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟཙྫོཛྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཥ་ཐང་རྫོ་ཚུ་ཟཕག་

ཥ་ཁྱཐ། /ཥ་ཁེ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆའི་བྷཏྫོ་ཐབྷདྷ། (ཐཔེ)

སྟེ་སྐྱེར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ ཥ་སྐྱེར་རྫོ་

ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་སྤ་ཡྫོ་གི་ཥ་ཁྱཐ་ག་དེ་སྦེ་འྫོཐ།

སྐྱེར་ག་ཡ་ཆ་ཡྫོགཥ་ཚུ་གིཥ་ཟཕཐ་བྱིདྷ་ཡི།
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ཥ་ཁབྷཥ། /ཥ་ཁབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་གཞུང་རཥ་

གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཡིག་ཆ། (ཐཔེ) ཥ་ཉོ་

ཁབྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྱུང་ཕ་ཥ་ཁབྷཥ་ཟདི་སེཡནྫོ་ཨིདྷ།

ཥཕ་ཁྲ་ཐཔེ་དེཕ། /ཥཕ་ཁྲ་པེ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་

ཁབྷཥ་ལྔ་སྦེ་ཕརྩི་དྷྫོ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཁ་གི་

ཕམྫོང་ཟཏཕ་ཐ་ཥ་ཁྲབྷ་སྤྫོ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ།

ཥ་ཁུག་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཥ་ཁུའུ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་

ཐང་ཕཞྫོ་ཕཀོཐ་ཚུའི་་ཕཀོཐརིཥ་ཕཀོཐ་དེ་འྫོཐ་ནའི་

ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟཙྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ་ཞིང་ཕཅུཐ་

ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཥཕ་ཁྲ་ཐཔེ་དེཕ་ཟདི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཅདྷ། (ཐཔེ) ལཱིཐ་བླུགཥ་ནའི་ཥ་ཟདི་ཥ་ཁུག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཟཕཐ་ཕཝག་ཐགོ།

ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཥཕ་ཁྲ་རིག་ན། /ཥཕ་ཁྲ་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥཕ་ཁྲ་

/ཥ་ཁུའུ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) རླུང་བྷ་བྷ་པྫོག་ནའི་ཥ་དྲྫོ་

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ཥཕ་ཁྲ་རིག་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་གཡུཥ་ཟདི་ཥ་ཁུག་ཎྫོག་ཎྫོ་

ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་འྫོཐ།

ཅིག་དྷང་ཆགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཥ་ཁྲབྷ་ཡིག་ཙང༌། /ཥ་ཁྲབྷ་ཡིག་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་

ཥ་ཁུར། /ཥ་ཁུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཁོངཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཥའི་རཥ་

ཥ་ཁོངཥ། /ཥ་ཁོང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཐང་ཥ་ཕྫོགཥ།

ཁུངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་ཧ་ན་ཥ་ཁྲབྷ་ཡིག་ཙང་དྷང་

(ཐཔེ) ཥ་ཁོངཥ་ཟདི་དྷང་གི་མི་ཚུ་ལཱ་ཟཕཐ་དེཥ།

ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཥ་ཁྱིབྷ། /ཥ་ཆིབྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཏྫོག་གཅིག་ཟཕཐ་

ཥ་ཁྲར། /ཥ་ཁྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཥྫོའི་ཥ་ཁྲབྷ་དྷང་

མི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ཁྱིབྷ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཥ་

ཚུཐ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གཞི་ཚུ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ནའི་ཟཐུཥ་

ཁྱིབྷ་ཨིདྷ།

གཞུང་ལཱི་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཡིག་ཙང་དྷང་

/ཥ་ཆིབྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཥ་གིཥ་རྐྱཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་

ཥ་ཁྲར་ཕུར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཁྱིབྷ། (ཁ) གྱང་ཁྱིབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ)

ཥ་བྷཁཡ། /ཥ་ཁཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཐང་རྫོ་གིཥ་ཕཞྫོ་

གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་ཥ་ཁྱིབྷ་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་

འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཐང་ལྷ་ཁང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

བྷཏྫོང་ནི་ཟདུག

ཥ་ག། /ཥ་ག/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

ཥ་ཁྱོདྷ། /ཥ་ཁོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གི་རྒྱ་ཙཐ། (ཐཔེ)

གསེཥ་རཥ་སྐཡབྷ་ཕཅོ་ལྔ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྐཡབྷ་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཥ་ཁྱོདྷ་འང་དྲགཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྟཕཥ་ཕདེ་

ཥ་ག་པྫོགན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཡ་ཕདེ།

ཥ་ག་ཟླ་ཕ། /ཥ་ག་ར་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོདྷ་ནའི་དུཥ་

ཥ་ཁྲ། /ཥཕ་ཁྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥཕ་ཁྲ་ཐང་ཟདྲ།

ཆེདྷ་ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ སྐཡབྷ་ཥ་ག་གིཥ་

ཥ་ཁྲབྷ། /ཥ་ཁྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཥྫོའི་མིང་ཏྫོག་ལཱི་

ཚེཥ་ནའི་ཟླཛྷ་ཕཞི་ན། (ཐཔེ) ཥ་ག་ཟླ་ཕ་ཟདི་དུཥ་

འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ་ཚུ་གི་ཐབྱེ་ཁག་ཐང། བྷང་ཉུང་ཁ་

ཆེདྷ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།
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ཥ་ཀ་ཥྫོ་ཀ། /ཥ་ཀ་ཥྫོ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཐང་ཙྫོང་ར་

/ཥ་སྒྲ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་གདྷྫོཐ་ཁ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕབྷ་ཕྱིབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཉོ་ཙྫོང་ཥ་ཀ་ཥྫོ་

འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ངདྷ་ན། (ཐཔེ) ཥ་ཐགྲ་ཟླྫོག་ཏཕཥ་

ཥ་གོ། /ཥ་གོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་ཐང་ཥ་ཁོངཥ།

ཥ་བྷགོ། /ཥ་སྒོ/ (མིང) (ཆོཥ) མིང་གཞི་ཡི་གུ་ལཱི་བྷགོ་

ཀ་ཅིག་རྐྱཕ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

ལཱི་རྣབྷ་ཕཅུ་ཐཕང་ལྡདྷ་གྱི་རི་བྷྫོ་བྲི་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གོ་ཟདི་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཥ་ཕཀར་ཏེ་བྲི་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཥ་

ཥ་གོང་བྷ། /ཥ་གོང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་

བྷགོ་ཚུ་འང་ སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་སྟ་ས་སྣ་སྤ་ས་ས་སྩ་ཚུ་

ཟཔང་ཕསྒྲུཕ་ནི་གི་ཥ་ཕཅུ་ཐང་རབྷ་ལྔ་འྫོཐ་མི་རཥ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཥ་བྷགོ་ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཕཅུ་གཅིག་འྫོཐ།

ཥ་ཐང་ནའི་ལྷག་ལཱིཥ་ཐང་གཉིཥ་ནའི་ལག་རཥ་ཀྱི་

ཥ་རྒྱ། /ཥ་རྗ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་སྫོབྷ་ཆུང་གི་ཙཐ། (ཐཔེ)

ཥ་གསུབྷ་ན།

ཁོ་ལཱི་ཥ་རྒྱ་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

ཥ་གྲོགཥ་ཆུ། /ཥ་གྲོ་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་

ཥ་སྒ། /ཥ་སྒ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་རཥ་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ་

ལཱིགཥ་རཥ་ བྷ་བུ་ཐགྲ་གྲོགཥ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་

ཚུ་དྷང་རཥ་སྫོཡ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་སྔོ་

ཥའི་གྲོགཥ་ཆུ་སྦེ་རྩི་ཏངཥ་ཅིག

ཤིང་གི་ཡ་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་སྒ་ཟདི་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥཡ་

ཥ་གླང༌། /ཥ་གླང/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྐོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་

ཟཙྫོ་ནི་འྫོཐ།

ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ལྔ་རུ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཁབྷཥ་ཥ་ཐང་

ཥ་སྒོ། /ཥ་སྒོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟྫོག་ཏྫོག་གི་སྒོ།

རྫོ་རྟགཥ་གླང་པྫོགཥ་མི། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་གི་རྫོ་ཟདི་ཥ་

(ཐཔེ) མི་ཚུ་ཥ་སྒོ་དྷང་རཥ་ཟཛུར་ཟྫོང་དེཥ།

གླང་ཨིདྷ།

/ཥ་སྒོ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་རཥ་ ཡང་གི་

ཥ་གླང་ཐྫོ་གཅིག /ཥ་གླང་ཐྫོ་ཅི/ (མིང) (རྫོང) གླང་ཐྫོ་ཆ་

ཕཕཥ་སྤཡ་ཁོདྷ་ཥ་ལཱི་པྫོགན་ཐ་གི་ཕཟླྫོག་ཏཕཥ་

གཞི། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཥ་གླང་རྫོ་གཅིག་རཥ་ཕརྒར་མེཐ།

སྒོ་ཥ་སྒོ་འང་གཎང་ཐགོ་ནཥ།

གཅིག་གིཥ་ཉིདྷབྷ་གཅིག་དྷང་རྨྫོ་ཙཡ་ཕའི་ཙཐ་

རིབྷ་གྲོ་ཅིག (ཐཔེ) ཕརྒྱ་ཕཞི་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གདྷབྷ་

ཥ་ཐགཟ་ཥ། /ཥ་སྒ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་ལུགཥ་

ཥ་གཅཐ། /ཥ་ཅེ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་ཕརྐོ་སྟེ་ཥ་

ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཐགཟ་ཥ་ལཱི་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་

གོ་ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཕཞྫོ་ནི་ཐང་འང་དྷ་ཏང་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

ཐགོ།

ཥ་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་

ཥ་ཐགྲ། /ཥ་སྒྲ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

གཅཐ་ཐགོ་ནཥ།

རཥ་བྷ་བུ་ཐགྲ་གྲོགཥ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཥའི་ཐགྲ་

ཥ་ཕཅཐ། /ཥ་ཅེ/ ༡ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་གཅཐ་ཐང་

ཤིང་སྦེ་རྩི་ཏངཥ་ཅིག

ཟདྲ། (ཁ) ཥ་ཕཅཐ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་ཆཥ་ཀྱིཥ་
ཥ་ཕཅཐ་ཐ་ནུག
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/ཥ་ཅེ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཚུ་ཁག་ཥྫོ་

ཥ་ཕཅུཐ་བུབྷ་ན། /ཥ་ཅུཥ་བུབྷ་

ཥྫོ་སྦེ་ཕྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཐ་ཟཇུག་གི་ཥ་

ན/ (མིང) (རྫོང)

ཥ་

ཕཅུཐ་བུབྷ་གཏེཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཥ་

ཕཅཐ་ཨོ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

ཕཅུཐ་བུབྷ་ན་ཅིག་ཐགོ་ནཥ།

ཥ་ཕཅུ། /ཥ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་

ཥ་ཆ། /ཥ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྩ་ཤིང་སྐྱེ་ཥ་ཐང་། མི་ཐང་

ཥ་ཕཅུ་ཏབྷ། (ཁ) ཥ་ཕཅུ་ཚུ་འང་ .༡ཡཕ་ཏུ་ཐགཟ་ཕ

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟཁྱབྷཥ་ཥའི་ཥ་གོ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་

༢.དྲི་བྷ་མེཐ་ན། ༣.ཟྫོཐ་བྱེཐ་ན། ༤.ཟྫོཐ་ཟཕྲྫོ་ཕ།

ཥ་ཆ་ཟདི་ལྷའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཕཟུབྷ་འྫོཐ།

༥.སངཥ་ཐཀཟ་ཕ། ༦.བྷངོདྷ་དུ་གྱུཡ་ན། ༧.རིང་དུ་

ཥ་ཆུ། /ཥ་ཆུ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཐང་ཆུ་གཅིག་ཁཡ་

གདྷཥ་ན། ༨.ཕརྒྱཐ་ན་མི་གའྫོ་ཕ། ༩.ལུགཥ་ནའི་

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཥ་ཆུ་ཟདི་ཟགྲོ་ཕ་མི་ལཱི་ཉེ་ཕཡ་

བྫོ་གྲོཥ། ༡༠.ཆོཥ་ཀྱི་སྤྲིདྷ། (ཐཔེ) ཕདུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་

བྷཁོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཅདྷ་ཚུ་ཥ་ཕཅུ་ཏྫོཕ་ཚུགཥ་ནཡ་ཐཀཟ།

/ཥ་ཆུ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་ལཱི་

ཥ་ཕཅུ་ར་གདྷཥ་ན། /ཥ་ཅུ་ར་སྣེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་

ཟཕྲྫོཐ་ཆུང་ ཕཅུ་ཏབྷ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ཕཞང་ནྫོ་གསུབྷ་

ཥ་ཕཅུའི་ཐཕང་ཕྱུག /ཥ་ཅུའི་ཐཕང་ཆུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཆུ་ཟཕྲྫོཐ་ན་རང་ཙྫོ་སྫོཡ།

ཕཅུ་ན་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ།

གྱི་དྷང་རཥ་ཥ་ཐང་ཆུའི་ཁབྷཥ་གཅིག་ཁཡ་སྫོཡཛྷ་

ཕཅུ་ཏྫོཕ་ཙཡ་ཕའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ། (ཐཔེ)

ཥ་ཆུ་མེ་རླུང༌། /ཥ་ཆུ་མེ་རླུང/ ༡ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཥ་ཕཅུའི་ཐཕང་ཕྱུག་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ རྩྭ་ཤིང་ཚུ་ལཱི་མེཐ་ཏཕཥ་མེཐ་ནའི་རྒྱུ་

ཨིདྷ།

རྐྱེདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཆུ་མེ་རླུང་ཟདི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཟཚབྷ་གླིང་

ཥ་ཕཅུཐ། /ཥ་ཅུཥ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཏྫོག་ཐང་རྩ་ཤིང་

དྷང་སྫོཐ་མི་ཚུགཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་སྐྱེ་ཚུགཥ་ནའིཥའི་

ཥ་ཆོག /ཥ་ཆོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕསང་ཐང་ཥ་གཞི་

ནུཥ་ན། (ཐཔེ) ཥ་ཕཅུཐ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རྫོ་ཏྫོག་ལུགཥ།

ཡཕ་གདྷཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཆོག་

ཥ་ཕཅུཐ་བུབྷ་གཏེཡ། /ཥ་ཅུཥ་བུབྷ་ཏེཡ/ (མིང) (རྫོང)

གཎང་ཞིདྷ་དྷ་ཥ་ལུདྷ་ཐགོ།

ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ཐ་ཐང། ཥའི་གའང་བྷཥ་

ཥ་བྷཆོག /ཥ་ཆོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ་

མི་ཚུ་གཥྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་གཏེཡ་བུབྷ།

ཐང་། འང་དྷ་ ཞིང་ཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ།

(ཁ) ཟདི་ལཱི་གའང་བུབྷ་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་

ཥ་ཟཇར། /ཥ་རྗེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་ཆའི་

རྐྱཕ་ཐ་ཥ་ཕཅུཐ་བུབྷ་གཏེཡ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

རྒྱ་ཙཐ་སྫོབྷ་ཆུང་ཐང་བྷང་ཉུང་གི་གྱངཥ་ཁ་ཕལ་ནི།
(ཁ) ཥ་ཟཇར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ངེ་གི་གཡུཥ་

ཁའི་ཥ་ཚུ་ཟཇར་ཙཡ་ཡི།
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ཥ་བྷཥ། /ཥ་བྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཥའི་གདྷཥ་སྟངཥ།

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་གཡུཥ་ཁའི་ཁྱིབྷ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཥ་ཎག་

ཕཥ།

ཥ་གཏེཡ། /ཥ་ཏེཡ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཟྫོག་རཥ་ཏྫོདྷ་

(ཐཔེ) སྤ་ཡྫོ་གི་ཥ་ཆ་ཚུ་ཥ་བྷཥ་ཐགཟ་ཡ་ཐགཟ་

ཟཆབྷཥ་ཏེ་རྐྱཕ་སྫོཐ་ནུག

/ཥ་བྷ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཥ་ཕཅུཐ་མེཐན་

ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཐངོཥ་ནྫོ་གསེཡ་ཐང་ཞངཥ་ར་

ཏར་ནི། (ཁ) ཥ་བྷཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཥ་གཏེཡ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ལཱིཐ་བླུགན་ཐ་ཥ་བྷཥ་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

ཥ་རྟགཥ་རྫོ་རྟགཥ། /ཥ་ཎ་རྫོ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་

ཥ་གདྷ། /ཥ་སྙེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཀླུ་ཐང་ཥ་ཕཐག་

བྷཙབྷཥ་མི་ཟཚྫོར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ངོ་རྟགཥ་ཕཀར་ཏེ་

གདུག་དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཥ། (ཐཔེ) ཥ་གདྷ་འྫོཐ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཥ་རྟགཥ་རྫོ་རྟགཥ་ག་ཏེ་

ཥཡ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

རཥ་སྫོ།

ཥ་ཏི། /ཥ་ཏི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་བྷཡ་ཁུ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

ཥ་སྟེགཥ། /ཥ་ཏེའེ/ (མིང) (རྫོང) ཏངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སྣུབྷ་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ཏེ་མེ་ཕཏེག་ནིའི་ཅ་ཆཥ་

ཕརར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡང་ལཱིགཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཟུཡ་ཁཡ་

ཅིག (ཐཔེ) གློག་མེ་ཤིཛྷ་ཐ་ཥ་ཏི་ཕཏེག་ཐགོན་

ཟྫོག་རཥ་ཤིང་གཞིཕཥ་ཞིདྷ་དྷ་ དེའི་གུ་ཥ་གིཥ་

ཟཏྫོདྷབྷ་བྷཥ།

ཝར་ལི་ཟཆབྷཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་སྟེགཥ་གུ་

ཥ་ཎྫོག་ལུཕ་གང༌། /ཥ་ཎྫོ་ལུཕ་གང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གི་

ཏངབྷ་ཕརར་ཕཝག་ནུག

རྒྱ་ཙཐ་ཉུང་ཕའི་ཙཐ་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ཥ་སྟེང༌། /ཥ་ཏེང/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་། (ཐཔེ) ཥ་

ཥའི་བྷང་ཉུང་ཎྫོག་ཙེའི་ཁ་གངབྷ་ཟེཡ་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ངེ་

སྟེང་ཟདི་དྷང་ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཡང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

གི་མིང་ཏྫོག་ལཱི་ཥ་ཎྫོག་ལུཕ་གང་འང་མེཐ།

/ཥ་ཏེང/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གི་ཏྫོག་ཁ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཥ་ཎག /ཥ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་སྐབྷ་རྫོདྷ་ཡདྷ་ཎྫོག་

ཥ་སྟྫོང་། /ཥ་ཎྫོང/ ༡ (མིང) (རྫོང) ལཱ་གའྫོག་གི་གོ་

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཥ་ཎག་གི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཥ༌སྟྫོང་ལུ་ལ་ཟདུག

ཎྫོ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཝར་ལི་ཕརྡུངཥ་ཕརྡུངཥབྷ་ཅིག (ཐཔེ)

སྐཕཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཞ་ཁང་དྷང་ལཱི་གའྫོག་གི་

ཥ་ཎག་ཟཆབྷ། /ཥ་ཎ་ཆབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཥ་

/ཥ་ཎྫོང/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་འངཥ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་

བླུགཥ་ཏེ་ཝར་ལི་ཕརྡུང་ནི། (ཁ) ཥ་ཎག་ཟཆབྷ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཥ་སྟྫོང་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་

ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཁྱིབྷ་ཚུ་རྐྱཕ་ནའི་

ངེའི་ཅ་ར་ཚུ་འང་ཕཝག་ཐགོ་ནཥ།

སྐཕཥ་ཥ་ཎག་ཟཆབྷ་ནི་འྫོཐ།

/ཥ་ཎྫོང/ ༣ (མིང) (རྫོང) གཞི་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ཥ་གོ་

ཥ་ཎག་ཟཆབྷཥ། /ཥ་ཎ་ཆབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྲི་ཕའི་རདྷ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཥ་

ཎག་ཟཆབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཥ་ཎག་ཟཆབྷཥ་ནུག

སྟྫོང་ཕཝག་སྟེ་ཟབྲི་ཐགོ།
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ཥ་ཏ། /ཥ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་སྐྱོ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཥ་གཐདྷ། /ཥ་རྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ཐང་ཝར་ལི་

ཥ་ཏག /ཥ་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་རིང་ཐུང་གི་ཙཐ་

(ཐཔེ) རྩི་ཥའི་ཝར་ལི་གུ་ཟཐིང་ནིའི་ཥ་གཐདྷ་ཅིག་

(ཐཔེ) ཥ་ཏ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་མི་ལུགཥ།

གུ་ཡུག་གཅིགབྷ་སྦེ་ཐིང་ཕཏུཕ་ནའི་གཐདྷ་ཅིག

གཞི། (ཐཔེ) ཥ་ཏག་རིང་ཥ་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཆ་ཡྫོགཥ་

ཉོ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་ནུག

ཟཁྱིཐ་ཐགོ།

ཥ་ཕཐག /ཥ་ར/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཥའི་ཇོ་ཕཐག (ཁ)

ཥ་ཏང༌། /ཥ་ཏང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁོཐ་སྙོབྷཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཥའི་འྫོདྷ་ཕཐག ཥའི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ར་ཥྫོགཥ་ན།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཏང་དྷང་སེབྷཥ་སྐྱིཐ་ནཥ།

/ཥཕ་ར/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཥ་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཀླུ།

ཥ་ཏར། /ཥ་ཐེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གི་ཏརཛྷ།

(ཐཔེ) གཡུཥ་དེ་ཁའི་ཥ་ཕཐག་ཟདི་ལཱི་ཟཕྲར་ཟཕྲར་

ཥ་ཏྫོག་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། /ཥ་ཏྫོ་ཀེར་ཌེདྷ/ (བ) (རྫོང) ཥ་

ཡ་བྷཆོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཏྫོག་རཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

/ཥ་ར/ ༣ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱརནྫོ།

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཚུ་ཥ་ཏྫོག་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་གྲི་གྲངཥ་སུ་

ཥ་ཕཐག་ཟཁྲུགཥ་ཕཅོཥ། /ཥ་ར་ཁྲ་ཅོཥ/ (མིང) (རྫོང)

ཥ་བྷཐིར། /ཥ་ཐི/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཡི་སྦུག

ཟཁྲུགཥ་མི་ཚུ་ ལྫོ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་དེ་ བྷཥ་

ཨིདྷ།

ཥ་རྐོ་རྫོ་སྫོག་ཐང་། ཕམྫོག་ཞུགཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཀླུ་

ཥ་ཏབྷ། /ཥ་ཏབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་

ན་གཥྫོ་ཕའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་

ཅིག

གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཕཐག་ཟཁྲུགཥ་ཕཅོཥ་གཎང་ཐགོ་

ཥ་ཐབྷ། /ཥ་ཐབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཏབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ནཥ།

ཥ་ཐྫོང༌། /ཥ་ཐྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་དྷང་དྷ་སྫོག་ཀ་

ཥ་ཕཐག་གཐྫོདྷ་ཟགྲོར། /ཥ་ར་རྫོཥདྷ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྱི་ཙི་ཟདི་ཥ་ཐྫོང་དྷང་ཟཛུར་ཥྫོ་

སྒྲོཥ/ (མིང)

(ཆོཥ) ཀླུ་ཐང་ཥ་ཕཐག་གིཥ་གདྷྫོཐ་ནའི་གཐྫོདྷ་རཥ་

ཡི།

ཟགྲོར་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ནིའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཕཐག་

ཥ་དྲེག /ཥ་དྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་ཆགཥ་ནའི་དྲེག་

གཐྫོདྷ་ཟགྲོར་གྱི་ཆོ་ག་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལ་ཆང་ཚུ་

ན། (ཐཔེ) རབྷ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་ཥ་དྲེག་རཥ་ཟགྱེར་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་མེཐ།

ཎ་རྐྱཕ་ཨིདྷ།

ཥ་བྷཐཟ། /ཥབྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) གཥང་བྷཐཟ་ཐང་

ཥ་དྲྫོཐ། /ཥ་དྲྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་རྫོ་ཏྫོག་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥ་བྷཐཟ་ཕཀར་ཏེ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་ནི་

རྩྭ་ཤིང་ཚུ་སྐྱེ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་དྲྫོཐ་ཤུགཥ།

མི་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) ཥ་དྲྫོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཥ་བྷཐྫོག /ཥ་རྫོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་གི་བྷཐྫོག་ཐང་
ཟདྲ་ཕའི་ཙྫོཥ་གཞི། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་གྱང་ཚུ་ཥ་བྷཐྫོག་
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ཐབུཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་ལཱིགཥ་ཐང་ཕུའི་ཁྱིབྷ་ཕཟུབྷ་

ཥ་གདྷཥ། /ཥ་རྣེ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཐང་ཥ་ཆ། (ཐཔེ)

བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ལྫོ་ཙང་ཁྱོཐ་ཥ་གདྷཥ་ག་རཥ་བྫོདྷབྷ་སྫོ།

/ཥ་རྫོ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་སེཡནྫོ། (ཐཔེ) ནཡ་

ཥ་གདྷཥ་གཞུང༌། /ཥ་རྣེ་གཞུང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་

ཟདི་གུ་ཙྫོདྷ་ཥ་བྷཐྫོག་གཎང་ནུག

ཁག་རཥ་པཡ་ གོང་ཟཕེར་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་

ཥ་ཟདུར། /ཥ་རྡུཥ/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (ཆོཥ) ཥ་

ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་ཡིག་ཙང།

ས་ཀྲག་ཐང་ཟཕཡ་ཟབུཡ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་

(ཐཔེ) ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ཥ་གདྷཥ་གཞུང་གི་ཟགོ་ལཐན་

ཕཞྫོ་ནི།

ཚུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་དེཥ།

/ཥ་རྡུཥ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕཐག་ལྫོ་ཟཕྱེ་རཥ་ཥ་

ཥ་སྣ། /ཥ་སྣ/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་

ལྷང་ཞིདྷ་དྷ་ ཥ་གཞི་ཟདུར་སྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་སྔགཥ་

ནའི་ཥ། (ཁ) གདྷཥ་ཥ། དུཡ་ཥ། ཐགྲ་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ཀྱི་ཆོ་ག་ཅིག

ན། (ཐཔེ) རིབྷ་གྲོ་གདྷངབྷ་ཐ་ཥ་སྣ་ཐགོན་འྫོཐ།

ཥ་རྫོ། /ཥ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཥ་སྣུབྷ། /ཥ་སྣུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕྲུར་ཆཥ་ཐང་སྣུབྷ་

ཏངཥ། (ཐཔེ) ཥ་རྫོ་གཅིག་ཁཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ལཱ་

ཟཁོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་བླུག་ནའི་བྷཡ་ཁུའི་

ཁག་འྫོཐ།

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཥ་སྣུབྷ་དྷང་ཟདྲེདྷ་

ཥ་རྫོག /ཥ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒོངཥ་

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཥ་སྣྫོཐ། /ཥ་སྣྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཥ་སྡེ་ལྔ། /ཥ་སྡེ་ལྔ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཔགཥ་ན་ཏྫོགཥ་

སྫོཐ་ཅིག

མེཐ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ་ལྔ། (ཁ) ཥ་སྡེ་ལྔནྫོ་འང་

ཥ་ན། /ཥ་ན/ ༡ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་

༡.ཥའི་ཐངོཥ་གཞི་ཕསྡུ་ཕ། ༢.གཎདྷ་ར་ཐཕཕཥ་

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་

ན་ཕསྡུ་ཕ། ༣.གཞི་ཕསྡུ་ཕ། ༤.རྣབྷ་གྲངཥ་ཕསྡུ་ཕ།

ཥ་བྲིཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཁ) སྡེ་ཙདྷ་ཥ་ན། ཐཔེ་ཆ་ཥ་ན།

༥.སྒོ་ཕསྡུ་ཕ།

ཁང་ཁྱིབྷ་ཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཥ་ན་དྷང་ཚུཐ་

ཥ་དྷཐ། /ཥ་ནཱུ/ . (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕཐག་ཀླུ་གདྷ་

ནའི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ཟཆབྷ་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

གྱིཥ་གདྷྫོཐ་དེ་པྫོག་ནའི་དྷཐ།

/ཥ་ན/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཟདི་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་སྫོཐ་མི་

ཥ་གདྷག /ཥ་རྣཟ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཅིག

ཤིང་ཆ་ལྕབྷ་ཚུ་གུ་ཥ་གདྷག་ཐབུཡ་ཐགོ་ནཥ།

ན་རྐྱཕ་ཐ་རྫོའི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་རྩིགན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཥའི་ཙྫོདྷ་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཥ་ནག་ཅུང། /ཥ་ནཟ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་ཥྫོགཥ་
ཟཐབྷ་ཕསྣཥ་ཏེ་གྲུ་ཕཞི་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་
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ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་ཟདི་ཥ་ནག་ཅུང་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཥ་ཕྫོགཥ། /ཥ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) གཡུཥ་ཐང་ལཱིང་ནའི་

ཥ་ནཌྷ། /ཥ་པེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་སྐྱ་ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་

ཥ་ཕྫོདྷ། /ཥ་ཕྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲཥ་བུ་ཟབྱུང་ནིའི་

ཕཞྫོཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཥ་ཕྫོགཥ་ག་རཥ་སྫོ།

བྷཁཥ་ན་ནཎྜི་ཎ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ནུཥ་ན་འྫོཐ་ནའི་རྒྱུ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཙར་ལཱི་གི་ཥ་

ཥ་པྲ། /ཥ་ཉ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་པཕ་ནའི་པྲ་

ཕྫོདྷ་འྫོཐ།

བྷྫོ།

ཥ་ཕྫོདྷ་ཟཚག་ན། /ཥ་ཕྫོཥདྷ་ར་ན/ ༡ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) པྫོ་

ཥ་ཐཔྱཐ། /ཥ་ཅེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆའི་ལུགཥ་ཉེཥ་

བྷཙདྷ་རཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཁུ་ཕ་ཟཏྫོདྷ་ནི།

ཐང་། རྟགཥ་ཐང་རྟེདྷ་ཟབྲེར། ཕཞང་ངདྷ་ཚུ་ཕརྟག་

/ཥ་ཕྫོཥདྷ་ར་ན/ ༢ (བ) (ཐ) (ཆོཥ) སདྷབྷ་ཅུབྷ་ར་

ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་ཁྱིབྷ་གྱི་ཥ་ཐཔྱཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཤིང་གུ་ཁུག་ཆོཐ་དེ་དྷང་དྷ་རཥ་ཥྫོདྷ་

/ཥ་ཅེ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) བང་ཕཐ་ཀྱི་ཁ་གཥར་ར་

ཥ་བྱི། /ཥཕ་བྱི/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྐོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་

གཟིགཥ་གདྷང་ཡི།

ཟཏྫོདྷ་ནི།

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ལྔ་རུ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཥའི་ཁབྷཥ་

ཥ་སྤྫོ་ཎྫོ། /ཥ་ནྫོ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་གཝདྷ་རཥ་

ཐང་བྱི་ཕ་གི་རྫོ་རྟགཥ་པྫོག་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་བྱི་གི་

ཁ་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྒང་

རྫོ་ལཱི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གོང་ཟཕེར་ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ལུ་

ཎྫོག་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཚུ་བྷང་

ལ་ཟཕཐ་ནུག

ལྫོཥ་ཡ་ཥ་སྤྫོ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཞེངཥ་ཏེ་ཟདུག

/ཥཕ་བྱི/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཏང་དྷང་འྫོཐ་ནའི་བྱི་ཙི།

ཥ་པག /ཥ་པཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྐོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཥ་བྱི་ཚུ་གིཥ་རྫོ་ཏྫོག་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཐྫོ།

ཐང་རྫོ་རྟགཥ་པག་པྫོག་མི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་རྫོ་ཁབྷཥ་

རཥ་བྷཏྫོ་རིཥ་ཐང་ལྷ་ཡུར། (ཁ) ཥ་གསུབྷ་འང་ ༡.

ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ལྔ་རུ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཥའི་ཁབྷཥ་

ཥ་བ། /ཥ་བ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་

ཟདི་ཥ་པག་པྫོགན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥ་བ། ༢. ཥ་སྟེང། ༣. ཥ་ཟྫོག

ཥ་ཕུག /ཥ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) སྒང་ཐང་རིའི་རྫོགཥ་ཚུ་

ཥ་ཐཕང༌། /ཥ་ཐཕང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕཐག་གི་ཐྫོདྷ་

དྷང་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྫོཐ་ཕཏུཕ་ནའི་ཥ་

ཧང་ ༣ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཥ་ཕཐག། རྒྱརནྫོ་ར་

གདྷཥ་ཐང་བག་ཕུག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་

ཥྫོགཥ་ན།

ཆ་ཁྱཕ་ཆཡན་རྐྱཕ་ཐ་ཥ་ཕུག་དྷང་ཟཛུར་སྫོཐ་ཅི།

ཥ་ཐབྱིཕཥ། /ཥ་ཨིཕ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཆགཥ་ཚུར་

ཥ་ཕུང༌། /ཥ་ཕུང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་སྤུངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་

གྱི་ཕཞྫོ་རྣབྷ། (ཐཔེ) བུབྷ་ཏང་གི་ཥ་ཐབྱིཕཥ་ཟདི་

ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ཥ་ཕུང་གུ་ཟཛེགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

བུབྷ་ན་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ།

1396
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ཥ་ཟབུབྷ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /ཥ་བུབྷ་ཆོཥ་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་

ཥ་ཐབྷཡ། /ཥ་སཟ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཥའི་ཙྫོཥ་གཞི་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཟདུཥ་ལཱི་ཥ་ཟབུབྷ་

ཟདི་ཥ་ཐབྷཡ་ཨིདྷ།

དྷ་སྐུ་གདུང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཥ་གིཥ་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་ནའི་

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕང་ཟདུཥ་ཀྱི་ཥ་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་འྫོཐ།

/ཥ་སཟ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཙྫོདྷ་ཕཀྱག་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་

ཥ་ཟབཡབྷ། /ཥ་རྗབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གུ་སཡ་ཏེ་སྐྱེ་ནི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་གུ་ཐིག་རྐྱཕ་ཐ་ ཥ་ཐབྷཡ་

ཟདི་ཞཛྷ་ཐ་ཞིབྷ་ནཥ།

ཥ་སྨུག /ཥ་སྨུ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཆུའི་ཟིརན་གིཥ་ཕཞྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ན་ནིའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ན་ནཱུ་ཥ་ཟབཡབྷ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཥ་བྷཡ་ཁུ། /ཥ་བྷཟ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཟཕུ་ནི་ཐང་།

ཕའི་བྷཐྫོག་ཏར་ཁའི་བྷཐངཥ་སྦེ་ གདྷབྷ་ཁཡ་ཉི་ཟླ་

ཥ་ཏི་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་མེ་ཕཏེག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷཁོ་ཆེ་

གྲིཕ་ནའི་ཁཡ་ ཥ་ཁ་རཥ་པཡ་རབྷ་ཐང་པཡ་

ཕའི་བྷཡ་ཁུ། (ཐཔེ) རག་ནཡ་ཏང་ཆུ་རུགན་ཐ་ཥ་

རྫོགཥབྷ་ཚུ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་མི་དུ་ན་ཕཟུབྷ་སྦེ་

བྷཡ་ཁུ་བླུགཥ་ཏེ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་ཐགན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་སྨུག་སྤུཡ་ཏེ་རབྷ་མིག་གིཥ་ཡ་

ཥ་མི་ཆོཐ། /ཥ་མི་ཆོཥ/ ༡ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་མིག་

མི་བྷཏྫོང་ནཥ།

གི་ཐཕང་ནྫོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་ཞུགཥ་མི་ཚུ་གིཥ་རབྷ་ཏག་

/ཥ་སྨུ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཥའི་བྷཐྫོག་ཕཀྱག་རྒྱ་སྨུག་སྦེ་

རིང་ཥཡ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་རྐངབྷ་གུ་

འྫོཐ་མི་ཅིག

མི་ཆོཐ་ནཥ།

གིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲི་ནིའི་སྨྱུག་

རྨ་ སྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཕཎྫོདྷ་འྫོཐན་རཥ་རབྷ་ཟགྱོ་ནི་ལཱི་ཥ་

ཥ་སྨྱུག /ཥ་སྙུ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐཀཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

/ཥ་མི་ཆོཥ/ ༢ (བ) (ཆོཥ) ཥ་རྒྱུཥ་བྷ་ཤེཥ་མི།

གུ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་སྨྱུག་ཚུ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་

ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ། /ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཥ་འང་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ།

མེདྷ་ རྫོ་འང་མེདྷ་ནའི་བྱེ་ཥ། (ཐཔེ) ཁོང་གི་ཞིང་ཟདི་

ཥ་གམང་རྫོ་གམང༌། /ཥ་མང་རྫོ་མང/ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོག་

ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ན་བྷ་ཞུགཥ་ནའི་ཥ་ཐང་རྫོ། (ཐཔེ) གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་ཚུ་

/ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཚུ་བླུགཥ་

ཥ་གམང་རྫོ་གམང་དྷང་གལགཥ་ཐ།

ཏེ་ཕཞྫོ་ཐགོ་ནའི་ལྕགཥ་རིགཥ་ས་ཀྲག (ཐཔེ) ཟཕྫོང་

ཥ་ཕམག /ཥ་མཟ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཙྫོདྷ་ཕཀྱག་

རྫོ་ཟདི་ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཕམག་ཟེཡ་

/ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ/ ༣ (མིང) (རྫོང) ཟཚེཡ་སྣང་རྩ་རཥ་མེཐ་

འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཙྫོདྷ་བྷ་གཎང་ནའི་ཧེ་བྷཡ་

ནའི་མི། (ཐཔེ) མི་ཥ་མིདྷ་རྫོ་མིདྷ་ཚུ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་

ཥ་ཕམག་ཐབུཡ་དེཥ།

ཟཕཐ་ནི་མི་ཟྫོང།
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ཥ་ཕམྫོག /ཥ་མྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁབྷཥ་དྭངཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

ཥ་ཙྫོང་། /ཥ་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) མི་ཚུ་གི་ཕཡ་དྷ་ཥ་ཆ་

ཥ་ཙཕ། /ཥ་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང) མིང་ཏྫོ་དྷང་ཚུཐ་འྫོཐ་

ཥ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་ཅདྷ་གྱི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཐང་ཧིང་ཥང་ཥ་མེཐ་ནའི་ཥ་ཆ།

ཚུ་ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོང་ཟབྲེར་ཅིག (ཐཔེ)

ནའི་ཥ་ཆ་ཐང་ཞིང་ཚུ་གཝདྷ་ཅིག་གིཥ་རག་ལུདྷ་

ཥ་ཟཛིདྷ་ཐཕང་ནྫོ། /ཥ་རྫིདྷ་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) (བྷངོདྷ)

ཟཏཕ་ནའི་ཙཕ་སྦེ་ཥ་ཆ་ཥྫོ་ཥྫོ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

རི་རྒྱར་ལྷུདྷ་ནྫོ།

གཞུང་རཥ་ང་ལཱི་ཥ་ཙཕ་གདྷང་ཡི།

ཥ་ཞིང༌། /ཥ་ཞིང/ (མིང) (རྫོང) ཐངུར་ཏྫོག་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་

ཥ་ཚིགཥ། /ཥ་ཚིའི/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཏག་གང་

ཕཎཕ་ཥའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) མི་སེཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་

བྷཙབྷཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ རུ་ལི་ཐང་གྲུ་ཕསྒུག་ཥ་ཐང་

ཥ་ཞིང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཟྫོང་ཟཕཕ་ལུ་ལ་ཕཞྫོ་ཚུགཥ་

ཟགྱོ་ཥ། གདྷབྷ་གྲུ་ཆགཥ་ཥ་ཐང་ཟཕུཡ་ཥ་འྫོཐ་

ནཥ།

ནའི་ཥ་གོ་ཅིག

ཥ་ཞིང་ཕཅོཥ་ཕསྒྱུཡ། /ཥ་ཞིང་ཅོཥ་རྗུ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ)

/ཥ་ཚིའི/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱར་ཁཕ་ཐང་། རྫོང་ཁག།

སྐབྷ་ཞིང་ཚུ་ཆུ་ཞིང་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཐང་ འང་ཅིདྷ་ ཆུ་

རྒེཐ་ཟྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ཕྫོགཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་འི་ཥ་

ཞིང་སྐབྷ་ཞིང་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

བྷཙབྷཥ་ཀྱི་རྟགཥ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ཥ་ཞིང་ཅོཥ་རྗུའུ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) སྤང་ཞིང་ཐང་། རྩེ་རི་

ཥ་ཙྫོ་དྲགཥ། /ཥ་ཙྫོ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཕཅུཐ་ཆེ་ཎྫོག་

ཚུ་ ཐངུར་ཏྫོག་ལྡུབྷ་ཡ་ལཱི་ཕསྒྱུཡ་ནི། (ཐཔེ) མི་སེཡ་

གི་རིགཥ་ག་ཅི་ཡ་ཕཎཕ་རཱིང་ཏྫོདྷ་ཤུགཥ་ལུགཥ་

ཕཅོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཎྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཥ་ཙྫོ་དྲགཥ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་རྫོ་ཏྫོག་

ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཟཕཕ་ཁུངཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཞིང་

ལྫོབྷ་ཟྫོང།

/ཥ་ཞིང་ཅོཥ་རྗུའུ/ ༣ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཆ་ཕསྐྱཡ་ཟཇར་

ཥ་ཙྫོདྷ། /ཥ་ཙྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཥ་

ཐང་རབྷ་ལཱིགཥ་གཥཡ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་ནི་འྫོཐ་མི་

གདྷག ངང་ན། ཕམག་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཥ་གཞི། /ཥ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) ཟཙྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞི་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཙྫོདྷ་གྱི་རིགཥ། (ཁ) ཥ་ཐཀཡ། ཥ་

ཅིག

དྷངཥ་ན་ཥ་ཙྫོདྷ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ ཉུངབྷ་བྷཥ།

ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཁ) ཆུ་ཞིང་། སྐབྷ་ཞིང་།

ཥ་བྷཙབྷཥ། /ཥ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཥྫོ་ཥྫོའི་ཕཡ་

ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཥ་ཆ་ཚུ་ལཱི་གོ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་མིང་ཏྫོག་

དྷ་ཥ་གོ་ཐང་ཕྫོགཥ་ཐབྱེ་ཕའི་རིབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱ་

ལཱི་ཥ་གཞི་ལུ་ལ་འྫོཐ།

ཟབྲུག་གི་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཁཡ་དྷགཥ་ཙར་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཥ་གཞི་ཆགཥ་ཚུར། /ཥ་གཞི་ཆཟ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་
ཆའི་ཐབྱིཕཥ་ཐང་གདྷཥ་སྟངཥ། (ཐཔེ) སྤ་ཡྫོའི་ཥ་
གཞི་ཆགཥ་ཚུར་ཟདི་ཐགཟ་ཡ་ཐགཟ་ཕཥ།
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ཥ་གཞི་རིག་ན། /ཥ་གཞི་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་

ཥ་འྫོབྷ། /ཥ་འྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཟྫོག་དྷང་གི་ཟབྱུང་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཥ་གཞི་རིག་ནའི་སྫོཕ་

རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་འྫོབྷ་ཞི་ཏཕཥ་ལཱི་

ཆགཥ་ཏངཥ་ཚུའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

རིབྷ་ཚུ་ཟཁྲུགཥ་ནའི་རྐྱེདྷ་གྱིཥ་ཥ་སྟེང་ལཱི་གའྫོབྷ་

སྫོང་ཅིག་གདྷང་དེཥ།

ཟཔགཥ་ནའི་ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཏཐབྷ་ཏཐ་ཁ་

ཥ་ཟུཡ་ཁ། /ཥ་ཟུ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཏག་

རཥ་པཡ་སྐུ་རིབྷ་གདྷང་དེཥ།

རིང་ཕའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཥ་ཟུཡ་ཁ་ལཱི་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཞཐ་

ཥ་གའང༌། /ཥ་གའང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕཅུཐ་ཐང་ཟདྲ།

ཟགྲོ་ཉུང་།

ཥ་གའྫོཥ། /ཥ་གའྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་འྫོབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཥ་ཟྫོག /ཥ་ཟྫོ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥའི་དྷང་དྷ། (ཐཔེ) གློག་

(ཐཔེ) ཥ་གའྫོཥ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཟདྲྫོག་ནི་མི་ཟྫོང་།

མེའི་ཟཕྲུར་ཧབྷ་ཚུ་ཥ་ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟྫོངབྷ་
ཨིདྷ།

༢ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཥ་ཡ་ས། /ཥ་ཡ་ས/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་གྲུཕ་ཏྫོཕ་

ཕརྒྱཐ་ཅུའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནྫོ་གཥང་

ཥ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཀླུའི་

སྔགཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ན་གམྫོ་ཕྫོཡ་སྤེར་མི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀླུ་

ཡུར། (ཐཔེ) ཥ་ཟྫོག་ལཱི་ཀླུ་ཚུ་གདྷཥ་ཏེ་འྫོཐ།

སྒྲུཕ་ཀྱི་རྩ་ཕའི་བབྷ།

ཥ་ཟྫོག་གི་རབྷ། /ཥ་ཟྫོ་གི་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥའི་ཟྫོག་

ཥ་ཡང་ཡྫོང༌། /ཥ་ཡང་ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་སྙོབྷཥ་

རཥ་པཡ་ཚུཡ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ)

ཎྫོག་ཎྫོ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་རྐོ་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཅིག་

ཥ་ཟྫོག་གི་རབྷ་ཚུ་ཉེདྷ་ཁ་ཆེ་ཕཥ།

ཟཙྫོར་ཏེ་ཥ་ཡང་ཡྫོང་ཚུ་ཕཥར་ཐགོ་ནཥ།

ཥ་ཟྫོག་སྒོབྷ་ཆེདྷ། /ཥ་ཟྫོ་སྒོབྷ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཐྫོང་

ཥ་རི། /ཥ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་སྐཡ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་

དྷང་སྫོཐ་མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཟཕྱི་ཕ།

གསེཥ་ཕཅུ་ཕཞི་ན།

ཥ་འ། /ཥ་འ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཟབུབྷ་ཕཅུ་ཏབྷ།

ཥ་རུ་ཥྫོ་རུ /ཥ་རི་ཥྫོ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བུང་ཐང་སྐཐ་ཧིང་

(ཐཔེ) སྦྱིདྷ་ཕཐག་གཅིག་གིཥ་ཆོཥ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་

ཥང་ཥ་མེདྷ་ནཡ་སུཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ)

ལཱི་ ཏི་རཱི་ཥ་འ་གཅིག་ཕུར་ནུག

ཥཡ་ཥྫོཡ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་དྷཐན་

ཥ་ཡི་ལྷ་བྷྫོ། /ཥའི་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ལཱི་གདྷཥ་

ཟདི་ཟཚུཕ་དྲགཥ་འྫོཐན་རཥ་བུང་འང་ཥ་རུ་ཥྫོ་

ནའི་ལྷ་བྷྫོ་ཕསྟདྷ་བྷ།

རུཅིག་རཥ་ཕཎག་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཥ་ཡིག /ཥ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཥྫོའི་མིང་རྟགཥ། (ཁ)

ཥ་རིདྷ། /ཥ་རིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཉོ་ཕམྫོང་ཟཏཕ་ནའི་

ཟདི་ལཱི་རག་བྲིཥ། རག་རྗེཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ།

སྐཕཥ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་རིདྷ་གོང། (ཐཔེ) ཁོ་

(ཐཔེ) ཡིག་ཆ་ཚུ་ཥ་ཡིག་བྷ་རྐྱཕ་ནའི་ཧེ་བྷ་ཙཡ་

གིཥ་ཥ་རིདྷ་ཙངབྷ་སྦེ་སྫོཐ་དེ་ཁྲབྷ་སྤྫོ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་

གཅིག་ལྷག་ཕལ་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

ནུག
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ཥ་རིཥ། /ཥ་རི/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་གཝྫོང་དྷང་རི་བྷྫོ་

ཥ་རབྷ། /ཥ་རབྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕཅུ་ཐང་རབྷ་ལྔ་

རིཥ་ཕསྒྱུཡ་ཤེཥ་ནཥ།

ཐང་ལྡདྷ་ནའི་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་ཕག་

ཕསྒྱུཡ་ཏེ་བྷྫོ་ཕཎཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྩིཥན་གིཥ་ཥ་

གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཥ་རབྷ་གྱི་འྫོདྷ་ཎདྷ་

/ཥ་རི/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཥ་གུ་ཟབྲི་ཕའི་རི་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཥ་

བྷཆོཐ་ཕུར་ཐགོ།

རིཥ་བྲི་ནི་ཟདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་མེདྷ།

/ཥ་རབྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་སྡེ་ཁག་ཚུ་དྷང་གུཥ་

ཥ་རཱིཐ། /ཥ་རཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

ཕཏུཐ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཕག་རྒྱ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྟི་སྫོ་

ལ་ཅིག་ཨེཕ་ནུག

ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཥ་རབྷ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཆཐ་དེ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་རཱིཐ་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཥ་ཞིང་ལུ་

ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐབྷག་མི་ཚུ་ཁོང་ཡའི་ཟགོ་

ས་རུ་སྫོ་རུ། /ཥ་རུ་ཥྫོ་རུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དྷབྷ་དྷངཥ་བྷ་

ཥ་ལཱིག /ཥ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་སྐོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་

དྷངཥ་ཐང་སྫོ་བྷ་སྫོ་ཅིག་གི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ས་

ཟབྱུང་ཁབྷཥ་ལྔ་རུ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཥའི་ཁབྷཥ་

རུ་སྫོ་རུ་ཅིག་ཁཡ་མི་ཅིག་ཟྫོང་དེཥ།

ཐང་རྫོ་རྟགཥ་ལཱིག་པྫོག་མི། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རྫོ་ཁབྷཥ་

ཥ་ཡྫོ་རྫོ་ཡྫོ། /ཥ་ཡྫོ་རྫོ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་པདྷ་བྷ་

ཟདི་ཥ་ལཱིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཏྫོགཥ་མེཐ་མི། (ཐཔེ) ཥ་ཡྫོ་རྫོ་ཡྫོ་ཚུ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་

ཥ་ལཱིགཥ། /ཥ་ལཱིའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་སྐྱ་ནའི་རིང་

ཐཕྫོག་ཕཀོ་ཐ།

ལཱིགཥ། (ཁ) ཟཁོདྷ་ཐཀོདྷ་ཅོག་རྒྱར་ནྫོ་ཐང༌། ཥ་སྐྱ་

ཥ་ཡྫོང༌། /ཥ་ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གོ་ཐྫོག་ཁག་ཁ་འྫོཐ་

གོང་བྷ་རྣབྷ་ལྔ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་བྷདྷ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཡྫོང་དྷང་རཥ་པཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གཞཕ་

ངག

གཞཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཥ་གཤིཥ། /ཥ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆའི་ཕསིར་དྲྫོཐ་ཀྱི་

ཥ་རངཥ། /ཥ་གླང/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ལཱི་དྲྫོཐ་ཐང་རྫོདྷ་

ཡང་གཤིཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ཥ་གཤིཥ་ཕསིར་དྲྫོཐ་

གཤེཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཥ་རྫོདྷ། /ཥ་གློཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ་

ཥ་ཕལར། /ཥ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཕལར་ཏེ་ཕལ་

རྫོདྷབྷ།

ཕཡ་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཥ་ཕལར་

ཥ་ལུདྷ། /ཥ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) གྱང་ཁྱིབྷ་ཐང་རྩིག་

དྷང་ཟགྱོ་གེ།

ཁྱིབྷ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་བྷགུ་རཥ་པཡ་ཕཙུགཥ་ནའི་ཨེདྷ་

ཥ་སྫོཥ། /ཥ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཱིའི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཕདུདྷ་

ཎ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ནའི་སྒྲིང་ཁྱིབྷ་ཚུ་དྷང་ཥ་

རཥ་ཐགུ་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ། (ཐཔེ) ཥ་སྫོཥ་ཀྱི་དུཥ་

ལུདྷ་ཕཙུགཥ་སྫོར་མིདྷ་ཟདུག

ཙྫོཐ་ལཱི་ཁྱིབྷ་དྷང་སྫོཐ་ཐགོ།

1400

1401
ཥ་གསུབྷ། /ཥ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཟྫོག་ཐང་ཥ་སྟེང་

གཡུཥ་གལགཥ་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་རག་ནཡ་ཟཁཡཛྷ་

ཥ་ཕསང༌། /ཥ་སང/ (བ) (ཆོཥ) ཥ་ལྷང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཥང༌། /ཥང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྷངཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།

ཥ་བ་གསུབྷ།

ཅིག་ཥགདྷ་བྫོ་ཕདེ་ཕཥ།

བབྷ་ཞུ་སྟེ་ཥ་ཕསང་ཅིག་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཥང་གྷ། /ཥང་སྒ/ (མིང) (ལུགཥ) ཐགེ་ཟདུདྷ།

ཥ་ཕསང་རྟེདྷ་ཟབྲེར། /ཥ་སང་ཏེདྷ་སྦྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་

ཥང་པྫོཐ། /ཥང་པྫོཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་ཅི་གི་རྫོའི་ཤུར་

ར་ཥྫོགཥ་ན་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ལྷང་ནིའི་བྷཚཐ་

རཥ། (ཐཔེ) ངེའི་བུབྷྫོ་ཟདི་ཥང་པྫོཐ་སྫོཕ་རིབྷ་ཕརྒྱཐ་

སྒོའི་རིབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཥ་ཕསང་རྟེདྷ་

ན་དྷང་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

ཟབྲེར་ཟདི་དྷངཥ་ན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥངཥ། /ཥཟང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྷཐ་གཞི་ཐང་

སཱ། /ཥཟ/ (མིང) (ཆོཥ) གཉེདྷ་སྫོཡ་ཏེ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཧ་ལཱི།

ཟུག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཧིང་ཥང་ཥ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) ཥངཥ་

ཥག /ཥཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ག་ཅི་ཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) སདྷ་ཟདི་ཞཛྷ་ཅིག་པྫོཛྷ་དྷ་ནི་འང་

ཨིདྷ་རཱིང་ཟཆང་ནི་ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ)

ཥངཥ་ཥྫོ་ཡི།

ཥག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ངེའི་ཐནཟ་རྟགཥ་ཟདི་

ཥངཥ་རྒྱཥ། /ཥང་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་རིག་ནའི་གཉིཐ་

ཁོ་གིཥ་ཥག་སྫོཐ་ནུག

རཥ་ཥངཥ་ཏེ་ཇི་ལ་ཕ་ཐང་ཇི་སྙེཐ་ནའི་ཆོཥ་ག་ཡ་

ཥག་ཥ། /ཥཟ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷ་ཟཏདྷ་ཡ་དུབྷ་ཁ་

བྷཁྱེདྷ་ནའི་བྫོ་གྲོཥ་ནདྨའི་ཟཐཕ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྒྱཥ་

ཐནག་ནི་ཅིག (ཁ) ཟཛུར་ཥག་ཥ། ཟཏྫོདྷ་ཥག་ཥ།

ནི་ཟདི་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཟགྱོ་ཥག་ཥ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཤིང་དུབྷ་ཟདི་བུཐ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ་ག་ཡ་ཕདེདྷ་ན་

ཥག་ཥ་སྦེ་ཟདུག

ཨིདྷ།

ཥག་སིག /ཥཟ་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) (སྐྱོདྷ) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སཥ། /ཥང་རྒེ་ཀི་སེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐུའི་

ཅདྷ་གྱིཥ་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་སྟྫོདྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

སཥ་སྒྲ་གཅདྷ་ཟཛིདྷ། གསུང་གི་སཥ་དྷ་ཏྫོཥ་ཡང་

གཝྫོདྷབྷ་ཚུ་ ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་པཡ་ཥག་སིག་ཕཎང་

རྒྱར། ཐུགཥ་ཀྱི་སཥ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ།

སྫོཐ་ནུག

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྐྱངཥ། /ཥང་རྒེ་ཅང/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱ་

ཥག་སུག /ཥཟ་སུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོབྷ་ཐང་ལུ་ལ་སྦེ་

གཡ་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་ཐབུ་བྷ་ཏར་གྱུཡ་ནའི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

མེདྷ་ནཡ་ཕབྷ་ཕྱིབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ཁྱོཥབྷ་ཥག་

ཅིག

སུག་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཐགོ་ནཥ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ན། /ཥང་རྒེ་ཏེབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) དྷང་

ཥགདྷ། /ཥཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཥག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུང་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) ཥངཥ་

ཟདི་ལཱི་ཥག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

1401

1402
རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ན་ཟདི་མི་བྷཥ་གོང་ཟཕེར་གཎང་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཡཕ་ཕདུདྷ། /ཥང་རྒེ་ཡཕ་རྡུཥདྷ/ (མིང)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ན། /ཥང་རྒེ་ན/ ༡ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ལ་མུ། /ཥང་རྒེ་ལ་མུ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་

ཐགོ།

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐནཟ་ཕྫོ་ཕདུདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏྫོཕ་ནི།

བྱཱཡ་ལཱི་ ཥ་ཕསིར་ཥ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་ཕའི་ལ་མུ་ སྐྱེ་

/ཥང་རྒེ་ན/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱི་

ཕའི་སྐཕཥ་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཕཟུབྷ་སྦེ་

རྗེཥ་སུ་ཟཇུག་མི། (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རིདྷ་གོང་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་མི་ཅིག

རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལ་མུ་ཟདི་བྷང་ལ ྫོཥ་ཡ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ། /ཥང་རྒེ་པི་གྲུབྷ་ཏ/ (མིང)

ཐགེ་ཕསྙེདྷ་ཁ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

(ཆོཥ) ཏཡ་ན་ཐང་ཏབྷཥ་ཅཐ་བྷཁྱེདྷ་ནའི་གོ་ཟཔང་

ཥངཥདྷ། /ཥཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཥངཥ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཏྫོཕ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་ ལཱིང་རིག་གཉིཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

(ཁ) ཥངཥ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷ་ཟུག་

རཥ་ཕརྟག་ཤིང་ཐཔྱཐ་དེ་ངེཥ་ཤེཥ་ཀྱིཥ་ཟཛིདྷ་

ཥངཥདྷ་སདྷ་ཞཛྷ་ཕལྫོར་ཐ།

བྷཙབྷཥ་ཕཅཐ་དེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དྷང་ན་ཥངཥ་

ཥཐ། /སེ/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་

རྒྱཥ་ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཚུ་འང་ ༡. བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་ཕ།

གཉིཐ་ཙྫོཡ་ནི། (ཁ) གཉིཐ་ཥཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

༢. བྷཐྫོ་སྡེ་ན། ༣. སེབྷཥ་མབྷ་ན། ༤. ཐབུ་བྷ་

ཀྱིཥ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཧ་ལཱི་གཉིཐ་ཥཐ་ཐ་ནུག

ནའི་རིང་ལཱིགཥ་ཕཅཥ་ཕཞི་ཨིདྷ།

/སེ/ ༢ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་ ཥའི་རངཥབྷ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐནཟ་ཕྫོ་ཕདུདྷ། /ཥང་རྒེ་ནཟྫོ་རྡུཥདྷ/ (མིང)

ཆུའི་ཟིརན་ཁཛྷ་ཕཟུབྷ་ཆགཥ་མི་ཟདི་གིཥ་ མེ་

སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་ཕདུདྷ། (ཁ) དེ་འང་ ༡. རྣབྷ་ནཡ་

ཟདི་ལཱི་ཕ་བྷྫོ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཥཐ་ཀྱིཥ་

(ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་གཝདྷ་རཥ་ལྷག་ནའི་ནུཥ་

ཎྫོག་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཕཅོབྷ་མི། (ཁ)

གཟིགཥ། ༢. གཙུག་ཎྫོཡ་ཅདྷ། ༣. ཏབྷཥ་ཅཐ་

མེ་ཎྫོག་ག་ཡ་ཕཅོབྷ་ཕཎང་ནུག

སྐྱོཕ། ༤. ཟཁོཡ་ཕ་ཟཇིག། ༥. གསེཡ་ཐུཕ། ༦.

ཥཐ་མི་མི་ཕདུདྷ། /སེ་མི་མི་རྡུཥདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་

ཟྫོཐ་སྲུང་། ༧. ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་ཕཅཥ་ཕདུདྷ་ཨིདྷ།

རྒྱར་ནྫོ་ལ་སྫོང་ལྡེའུ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ བྷཁདྷ་ཆེདྷ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བ། /ཥང་རྒེ་སྨེདྷ་བ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕྫོ་དྷི་ཥ་ཏྭ་གིཥ་ ཕྫོཐ་མི་ཚུ་ཐགེ་སྫོང་གི་སྫོབྷ་ན་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྷཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་སྐྱོཕ་མི་

སྲུང་ཚུགཥ་ག་མི་ཚུགཥ་ ཙྫོཐ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་གྱི་ལྷ་ བཻཌཱུརྻ་ཟྫོཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོའི་

ཏབྷཥ་ཅཐ་འྫོཐ་ནཡ་སྨྲ་ཕའི་ལཱིགཥ་ལཡ་དུ་སྦེ་ ཐགེ་

བྷཙདྷ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་ལྷ/སདྷ་བ་ཟེཡ་འང་

སྫོང་གི་སྫོབྷ་ན་ཞུ་ཕཅུག་མི། (ཁ) ཥཐ་མི་མི་

ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཕདུདྷ་འང་ ༡. ས་གཥར་སྣང་། ༢. ས་ལ་ཞེཡ།
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༣. བཻ་ཡྫོ་མ་དྷ། ༤. རྒྱར་ཕ་བྷཆོག་ཐབངཥ། ༥.

ཥམྦྷ་ཕ། /ཥབྷ་ས་ཛྷ/ (མིང) (ལུགཥ) གུ་རཱི་ནདྨ་ཟབྱུང་

བྷཆོག་གམང་ ལུགཥ་གྲུཕ་ཕཅཥ་ཕདུདྷ་ཨིདྷ།

ཥབྷ་བྫོ་ཉ། /ཥབྷ་སྫོ་ཀྲ/ (མིང) (ལུགཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་

ཟཁོདྷ་ཀླུའི་ཐཕང་ནྫོ། ༦. རྨ་ རིདྷ་ཆེདྷ། ༧.

གདྷཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ།

ཥཐ་སེཡ་ཕམཟ་ཏདྷ། /སེ་སེཡ་མ་ཐེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕ་

བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ ཐུ་མི་ཥབྷ་བྫོ་ཉ་ལཱི་ཞུ་ཕའི་ཆེ་

བྷྫོ་ཐང་ སེཡཛྷ་ ཕམཟ་ཐང་ཏར་ཕཞི་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་

ཕསྟྫོཐ་ཀྱི་བྷཙདྷ་ཅིག (ཁ) སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་དུཥ་

ཏངཥ་ཅིག

སྐཕཥ་ཀྱི་ཕྫོཐ་ཀྱི་བྷཁཥ་ན་ སུབྷ་ཅུ་ན་ཐང་རྟགཥ་

ཥཕ་ཁྲ། /ཥཕ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་ཥ་ཆ་ཚུའི་

ཀྱི་ཟཇུག་ནའི་རྩ་ཕ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གཞུང་ལུ་ལ་

སྐོཡ་རཥ་རི་བྷྫོ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཀོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཅིག་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་མི། ཁོ་གི་བྷཙདྷ་ཕྫོཐ་ཕཞང་ནྫོ་

ཁྱིབྷ་གྱི་ཥཕ་ཁྲ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟདུག

ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཥཕ་ཥྫོཕ། /ཥཕ་ཥྫོཕ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཚུ་ཆཡན་

ཥར། /ཥཡ་ཛྷ/ (ཙཕ) (ལུགཥ) ག་ཡ་ཟེཡ་བྷང་ཚིག་ལཱི་

དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཝགན་ཐ་ལཱི་ཟཇཕ་ཅུག་ཅུ་

གོ།

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཟགྱོ་སྟེ་མེཐན་ཏར་ཏརཛྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཥའི་ཁབྷཥ། /ཥའི་ཁབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟབྱུང་རྩིཥ་ཀྱི་

ཤིང་ཚུ་ཆཡན་དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་

ལཱིགཥ་རཥ་ཥ་གི་ཁབྷཥ།

ཥཕ་ཥྫོཕ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཥའི་ལབྷཥ་ཡིག /ཥའི་ལབྷ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཐང་

/ཥཕ་ཥྫོཕ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཆུའི་ཁ་རཥ་པཡ་ཆུ་ཟབུཡ་

ཟབྲེར་ཕའི་གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཟཕཐ་

ཐཀཡནྫོ་མེ་ཎྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཆོགན་བྷ་ཆོགན། ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ཚུ་ ཁ་གཥར་

ཥཕ་སེཕ། /ཥཕ་སེཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་གཞུང་གིཥ་གཎདྷ་ཟབེཕཥ་ཕཞྫོ་ཙཡ་

སྐབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རཥ་པཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་

ཕའི་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཉོ་ཕམྫོང་གི་ལཱ་

སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་སྐཐ་ཥཕ་སེཕ་

ཚུ་ཥའི་ལབྷཥ་ཡིག་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཅིག་རྐྱཕ་དེཥ།

ཥབྷ་ཀྲ། /ཥབྷ་ཀྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡི་གུ་ཐང་རི་བྷྫོ་ཟབྲི་

ཥའི་ཆོ་ག /ཥའི་ཆོ་ག/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆོག་ཐང་ཟདྲ།

ཥའི་བང་ཤིང་།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥའི་ཆོ་ག་ཅིག་གཎང་

སཾ་སྐྲྀཎ། /ཥབྷ་ཀྲི་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་སྐཐ་

ཐགོ་ནཥ།

རིགཥ་ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ལུགཥ་སཡ་ལྷའི་

ཥའི་ལྷ་བྷྫོ། /ཥ་ཡི་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

སྐཐ།

ཟཏཕ་མི་ལྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཕསང་གི་སྐཕཥ་ཥའི་ལྷ་

སཾ་ཉ། /ཥབྷ་ཀྲ/ (མིང) (ལུགཥ) ཥབྷ་ཀྲ་ཐང་ཟདྲ།

བྷྫོ་གི་སྐུ་ནཡ་ཐགོ།
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ཥཡ་སྫོཐ། /ཥཟ་སྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཁཡ་སྫོཐ་ཟེཡ་

སྒོཡ་སྒོ་ཐང་། འང་དྷ་ ཟུཡ་གཉིཥ་ཐཀྱུ་ཐཀྱུ་དྷཡ་དྷ་

ཥཡ་ཥྫོཡ། /ཥཡ་ཥྫོཡ/ ༡ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) བག་ཐང་རི་ར་

ཟདེགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཁྱོཐ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ཥཡ་སྫོཐ།

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སི་ན་དྷང་བྷཡ་ལྟེབྷ་ལྟེ་

ཥྫོགཥ་ན་ཁ་གྱེདྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སི་རི་རི། /སི་རི་རི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རླུང་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་

/ཥཡ་ཥྫོཡ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་རུ་ཥྫོ་རུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཟཕུ་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རླུང་

མི་ཟདི་གི་སྐཐ་ཥཡ་ཥྫོཡ་སྦེ་ག་ནི་འང་མི་གོ་ཕཥ།

བྷ་སི་རི་རི་སྦེ་ཟཕུ་དེཥ།

/ཥཡ་ཥྫོཡ/ ༣ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་སྫོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སི་ལི་ལི། /སི་ལི་ལི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྲིརབུ་གཡེཡ་ཁ་ཚུ་

གདྷབྷ་ཥཡ་ཥྫོཡ་ཅིག་རཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་བྷ་ལྷྫོཐདྷ་པབྷ་

གི་སྒྲ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟའི་གཡེཡ་ཁ་

ཙ་གྱང་རང་ཟྫོང།

ཕཎགཥ་མི་ཚུ་སི་ལི་ལི་ཕཎང་ཟགྱོ་དེཥ།

ཥརྒྲཿ /ཥཡ་ག/ (མིང) (ལུགཥ) ལུའུ་ཐང་ཡཕ་བྱེཐ་ལཱི་

སི་སི་ལ་མུ། /སི་སི་ལ་མུ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་གྱི་

གོ།

དུཥ་ལཱི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་ནཡ་སྐྱེ་ཕའི་ལ་མུ་

སི། /སི/ ༡ (མིང) (རྫོང) སྨྱུ་གུ་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ས་ཅིག

སེཡནྫོ་ཞིབྷ་ལྫོཥ་ཐང་འྫོངཥ་གྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཡི་གུ་བྲིཥ་ཕའི་སྐཕཥ་སི་རག་ལུདྷ་

(ཐཔེ) སི་སི་ལ་མུ་ཟདི་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

ཟཏཕ་ཐྫོ་འྫོཐན་ཨིདྷ་ནཥ།

སི་སི་ཤིང༌། /སི་སི་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་བྷ་སྫོབྷ་སུ་

/སི/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཨུབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ ལྕེའི་རྩེ་བྷ་ཥྫོ་ལཱི་

ཅིག་སྦེ་བྷཏཟབྷ་ཥྫོག་ལིའི་ཁ་ཕཟུབྷ་འྫོཐ་མི་ སྐབྷ་

ཟབཡ་ཏེ་ཐབུགཥ་ཕྱི་ཁཡ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་

སྟེ་ཥ་ཁཡ་བུཐཛྷ་ཐ་དྷྫོཡ་གྱི་ཥྫོག་སྦེ་བླུག་ཕཏུཕ་མི།

ནའི་སྒྲ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་བྱི་སི་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ།

ཤིང་སྫོབྷ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཏཕ་ཤིང་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

(ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གིཥ་རུཐ་ཐང་ཆུབྷ་ཚུ་ཟཕཡ་ཕའི་

ཕཏུཕ་ནའི་ཤིང་ས་ཀྲག་ཅིག (ཐཔེ) སི་སི་ཤིང་ཟདི་

སྐཕཥ་སི་རྐྱཕ་སྟེ་རླུང་བྷ་ཟཕྫོ་ནི་འྫོཐ།

ཏཕ་ཤིང་གི་གྲཥ་རཥ་ས་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སི་ཏཱ། /སི་ཎཟ/ ༡ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་རྒྱར་ནྫོ་ཡ་

སིང༌། /སིང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྒྲའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

བྷ་ཌྷ་གི་ཕཙུདྷབྷྫོ།

སིང་སི། /སིང་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྕགཥ་རྡུང་ནའི་སྐཕཥ་

/སི་ཎཟ/ ༢ (མིང) (ལུགཥ) བྷཙྫོ་བྷ་དྲྫོཥ་ནའི་བང་

ཀྱི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཚུ་ཕརྡུངབྷ་ཐ་སྐཐ་སིང་སི་

ཕྫོགཥ་བག་སེང་གེའི་ཁ་རཥ་ཟཕཕ་ནའི་ཆུ་ཆེདྷ་

སྦེ་རྐྱཕ་དེཥ།

ཅིག

སིང་ཆང༌། /སིང་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཆང་གི་གླུབྷ་རཥ་

སི་ན། /སི་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷཡ་བླུག་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ས་

ཕམག་ནའི་ཁུ་ཕ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཐང་ཙཡ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཏཐ་

1404

1405
ཅིག (ཐཔེ) སིང་ཆང་ཟདི་གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་འྫོངཥ་

བྷ་ ཀུདྷ་ཟཇོབྷཥ་ཟེཡ་མི་ གཡུཥ་ཏྫོདྷ་ཏེ་བུབྷ་ཏང་

སིང་ཏགཥ། /སིདྷ་ཏཟ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཀ་ཕར་གྱིཥ་

སྫོཐ་མི་ཅིག

གྲགཥ་འྫོཐ།

ལྕགཥ་བྷཁཡ་ལཱི་ཟྫོངཥ་ཞིདྷ་དྷ་ གཞི་ཆགཥ་ཏེ་

ཟཏགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ལ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཅིག

སིཕ་ཅུ་དྲིབྷ། /སིཕ་ཅུ་དྲིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ར་ལཱི་ཅིག་

(ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་སིང་ཏགཥ་ཀྱི་སྦུདྷ་དྲིར་ཅིག་ཟདུག

གི་ཨེ་ཙི་ཟྫོག་རཥ་ཟབུན་སིཕ་ཅུ་གི་དྲིབྷ་ཕཟུབྷ་

སིངྒྷ་ར། /སིང་སྒ་ར/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་ལྷྫོའི་

བྷདྷབྷ་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ སིཕ་ཅུ་དྲིབྷ་ཟདི་

ཕྫོགཥ་སུ་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཤྲཱི་

གིཥ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

རངྐ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ།

སིབྷ། /སིབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་བྷཡ་ཁུ་ར་

སིདྷ་ཅུ་ར། /སིདྷ་ཅུ་ར/ (མིང) (རྫོང) ༡. ཐིབྷ་ཕུག་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན་བྱེབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྷང་ཟཛུར་ནི། (ཐཔེ)

སྤུངཥ་དྷ་ཁའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་ནའི་ར་ཅིག ༢. ཧཱ་རྫོང་

ཆུ་ཕཀར་ཕའི་སྐཕཥ་གཡུ་ཕ་དྷང་སིབྷ་ནི་འྫོཐ།

ཁག་ཐང་ཟབྲཥ་ལྗོངཥ། ཕྫོཐ་ཀྱི་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཕཡ་

སིབྷདྷ། /སིབྷདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

དྷའི་ར་ཅིག ༣. ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་

སིབྷ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་ཧ་རིང་དྷང་

ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ཐང་རྒྱ་གཡ་གྱི་ཕཡ་དྷ་སིདྷ་ཅུ་

སིབྷདྷ་ལྕངབྷ་སྐྱེ་ཟྫོང༌།

རའི་ཆིངཥ་ཡིག་ཕཞྫོ་སྟེ་འྫོཐ།

སིབྷཥ། /སིབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སིབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སིདྷ་ཅུ༌། /སིདྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་རྣབྷ་ཅོ་

སིབྷཥ་ནུག (ཐཔེ) ཆུ་ཞིང་དྷང་སིབྷཥ་ཥྫོ་ནུག

ཁཡ་ཕཎགཥ་ནི་གི་རྒྱདྷ་ཆའི་རིགཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ལཱི་

སིར་སྙདྷ། /སི་སྙེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཞངཥ་ཐང་ལི་རཥ་

གསེཡ་གྱི་སིདྷ་ཅུ་ཆ་གཅིག་ཟདུག

ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཆོཐ་ཆཥ་ བྷཏཟབྷ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

སིདྷ་ཟབྲུ། /སིདྷ་སྦྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་རྩང་ཁོག་ཁོ་

ཐང་ སྦུཕ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་བ་

རྫོག་བྷ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་ཐང་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ དྷང་རཥ་ཕཞྫོ་

རྒྱུཐ་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི་འྫོཐ་མི་

རྣབྷ་གེ་ཞ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཐབྷཡ་རཱིག་རཱི་སྦེ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་ཙི་

ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཐབྱེ་ཕ་ སྫོཡ་སིར་ཐང་། ཕྫོཐ་སིར་

སྐྱུཡཙི་སྦེ་ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག (ཐཔེ) སིདྷ་

ཟེཡ་འྫོཐ། (ཐཔེ) གཥྫོར་ཟདེཕཥ་གཎངབྷ་ཐ་ སིར་

ཟབྲུ་ཚུ་གདྷབྷ་སེཡ་ཁའི་དུཥ་ལཱི་ཙྫོན་ཨིདྷ།

སྙདྷ་ཐཀྲོག་ཐགོ།

སིནྡྷུ་ཡ། /སིདྷ་སྡུ་ཡ/ (མིང) (ལུགཥ) ཙྫོདྷ་ཐབྷཡནྫོ་ལི་

སིར་ཙྫོང༌། /སི་ཙྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་རུ་རུ་གཉིཥ་

ལའི་མིང༌།

གཉིཥ་སྦེ་ཕམྫོང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོང༌། (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་

སིནྡྷུ་ཡ་ཛཱ། /སིདྷ་སྡུ་ཡ་ཚཟ/ (མིང) (ལུགཥ) ཧེ་བྷ་རྒྱ་གཡ་

སིར་ཙྫོང་རྐྱཕ་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

གྱི་གྲོང་ཁྱེཡ་སེཡ་སྐྱའི་རྒྱརནྫོ་ སིང་ག་རའི་བུ་ཕཡ་

1405

1406
སིར་སིར། /སིར་སིར/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སིར་སྙདྷ་ཐང་།

སུདྷ་སྦྱིཡ་སྦྱི། /སུཥདྷ་བྱི་བྱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སུདྷ་ཁག་ཁ་

སུ། /སུ/ ༡ (ཕྲཐ) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་གཞུང་

སྦྱིཡ་སྦྱི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

གཡེཡ་ཁ། དྲིར་བུ་ཚུ་གི་སྒྲ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ར་ཕུག་གི་ཙྫོཐབྷ་ཟདི་གིཥ་སུདྷ་

གི་སྐཕཥ་ར་ཐྫོདྷ་གྱི་རྐྱེདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་

སུདྷ་མི་སུདྷ། /སུཥདྷ་མི་སུཥདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སུདྷ་ཁག་

ཕྲཐ་ཅིག (ཁ) སྐཕཥ་སུ། ཐབུཥ་སུ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཁ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གི་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་སུདྷ་མི་

(ཐཔེ) ཁོ་སྫོཐ་ཥ་ལཡ་ཕྫོགཥ་སུ་ཨིདྷ།

སུདྷ།

/སུ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཇ་སྲུབྷ་ཐང་ཆུའི་ཞྫོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

སུདྷ་སུདྷབྷ། /སུཥདྷ་སུཥབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སུདྷ་

ན་ཕཞྫོ་ནི་གི་སྤག་ཤིང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱ་ཟདི་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་སུདྷ་སུདྷབྷ་

ཆུ་ཐཕྫོག་ནིའི་ཞྫོབྷ་ཚུ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་སུ་གིཥ་ཕཞྫོ་ཐྫོ་

བྷཥ།

འྫོཐན་ཨིདྷ་བྷཥ།

སུདྷབྷ། /སུདྷབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སུདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོ་

སུ་ལཱི། /སུ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ར་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་པཡ་སྐྱེ་

ཕཀག་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ཕ་སུདྷབྷ་ཅིག་མེཐ།

ཕའི་སྔོ་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ ཕཥང་

སུཕ། /སུཕ/ ༡ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཡི་གུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཥང་

ཀྲེག་སྟེ་མེཐན་གཎང་ནི། (ཁ) ཡི་གུ་སུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ)

རཥ་དྷང་སུ་ལཱི་ས་ཕསྲེ་ནི་འྫོཐ།

ཧ་ལཱི་གིཥ་ཡི་གུ་ཡག་ཡྫོག་བྲིཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་སུཕ་ཐྫོ།

སུག་བྷ། /སུའུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) བྱཱ་ཟཕུཡ་ཙཡ་ཕའི་

/སུཕ/ ༢ (བ) (ཐ) (རྫོང) སག་ཀ་སྫོག་ཀ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

ཤུར་ལཱི་ལཱིཥ་ནའི་ཨུ་ན་སྐབྷ་སྐབྷ། (ཐཔེ) སུག་བྷ་ཚུ་

མེཐན་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཐྫོང་སུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) རབྷ་སྫོག་ཀ་

སུག་སྨེར། /སུག་སྨེར/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཞང་དྲུག་གི་དྷང་

/སུཕ/ ༣ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་རབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷ་

ཕུང་ཕརྩེགཥ་ཕཝག་ནུག

འྫོཐ་མི་ཚུ་སུཕ་ཐྫོ།

གསེཥ་རཥ་ བྷཁར་བྷའི་སདྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཏརཛྷ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གཡུ་ཕ་སུཕ་ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཡ་ཆུའི་

སུདྷ། /སུཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོ་ཕ་ཐང་ཐང་

སུཕཥ། /སུཕ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཆུ་

མི་ཅིག

གཡུ་ཕ་སུཕ་ཐྫོ།

ཟཐྫོཐ་བྷཥ་ནི། (ཁ) སུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྟག་བུ་

ཐྫོང་སུཕཥ་ཤིག (ཐཔེ) བྱི་ཙིའི་ཐྫོང་ཚུ་སུཕཥ་ཐ།

ཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་གཅིག་ཡ་ཞ་རཱིང་སུདྷ་ནི་འྫོཐ།

སུབྷ་ཕརྒྱ། /སུབྷ་རྗ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གཅིག་

སུདྷ་ཁག་ཁ། /སུཥདྷ་ཀ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་ཕ་ཐང་ཐང་

ཕརྒྱ་ཟཕཐ་མི་གསུབྷ། (ཁ) ཟདི་ཁར་ཕཅོ་ལྔ་ཟེཡ་

ཟཐྫོཐ་བྷཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་གིཥ་སུདྷ་ཁག་ཁ་

འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) གླ་ཟཁོཡ་གྱི་གླ་ཆ་ཏི་རཱི་སུབྷ་

ཡ་ཕཞྫོ་ཐ་ཡི།

ཕརྒྱ་ཨིདྷ་བྷཥ།

1406

1407
སུབྷ་ཅུ། /སུབྷ་ཅུ/ (གྱངཥ) (རྫོང) ཕཅུ་ཏབྷ་ཟཕཐ་མི་

སེ་ཀོ། /སེ་ཀོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཐང་དྲྫོདྷ་གོང་ར་

ལཱི་ཁར་ཕྱེཐ་ཐང་གཉིཥ་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་

ལྫོའི་སེ་ཀོ་ཚུ་ས་ཀྲག་ཡ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

གསུབྷ་ཕསྫོབྷཥ་ཐ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་གྱངཥ་ཁ། (ཁ) ཟདི་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཤུར་གྱི་པྱེ་ཎ་སྐབྷ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ལཱི་ཟདི་ལཱི་ང་གིཥ་ཏི་རཱི་སུབྷ་ཅུ་བྱིདྷ་ཡི།

/སེ་ཀོ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཙྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྐབྷ་སྟེ་ཕྫོག་

སུབྷ་ཅུ་ན། /སུབྷ་ཅུ་ན/ (མིང) (ཡཚྫོང) ཐུ་མི་བྷཁདྷ་ནྫོ་

ཟྫོང་མི་ཅིག (ཐཔེ) གྱང་གུ་རཥ་ཙྫོདྷ་སེ་ཀོ་རྫོག་དེཥ།

ཕར་གཞུང༌། (ཐཔེ) སུབྷ་ཅུ་ན་ལྷཕ་ན་ཅིདྷ་ཕར་

གང་རཱིང་བྷཐེ་ཕྫོང་གིཥ་ཕཤེཐ་དེ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གིཥ་བྷཚཐ་མི་ལྫོ་རྫོ་ཀ་སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་ན་འྫོཐ་ནའི་

སེ་ཀྲོབྷ། /སེ་ཊོབྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

གཞུང་ཤེཥན་ཟཇབྷ།

ཧ་ལཱི་ཟདི་བྷ་དྷ་ན་ཅིདྷ་སེ་ཀྲོབྷ་དྲང་བྱིདྷ་ཐ།

སུབྷ་ཅུ་རྩ་གསུབྷ། /སུབྷ་ཅུ་མ་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ལྷ་

སེ་སྐོཡབྷ། /སེ་ཀོཟྫོབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གྱོདྷ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

ཕརྒྱཐ་ཐང༌། དྲག་ནྫོ་ཕཅུ་ཏབྷ། ཉི་བྷ་ཕཅུ་གཉིཥ།

ན་ཕག་ལག་གའྫོདྷ་ཁ་ཐུག་རཥ་བྷཆདྷ་ཁུང་

ཏ་སྐཡ་གྱི་བུ་གཉིཥ་ཏེ་ཉེ་ཐཕང་ཥྫོ་གཉིཥ་ཐང་། ལྷ་

གའཥ་ཁ་ཐུག་གསེག་ཁབྷཥ་སྦེ་ཕཎགཥ་ནི་ཅིག

ཐཕང་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ཕཅཥ་སུབྷ་ཅུ་རྩ་གསུབྷ་གྱི་ལྷ་

(ཐཔེ) གཟ་ཡཥ་ཟདི་སེ་སྐོཡབྷ་སྦེ་ཕཀཕ་ཐགོ།

རྣབྷཥ་རྩེ་ཞིང་ཡྫོར་ཕའི་གདྷཥ། (ཁ) ལྷ་ཡུར་སུབྷ་

སེ་ཁ། /སེ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་ཟླ་དུཥ་ཕཞིའི་དྷང་

ཅུ་རྩ་གསུབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཕཕཥ་

གསེཥ་ ཟླཛྷ་ཕརྒྱཐ་ན། ཐགུ་ན། ཕཅུ་ནའི་དུཥ་

དུཥ་ཆེདྷ་གྱི་ཉིདྷབྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སུབྷ་ཅུ་རྩ་

ཙྫོཐ། (ཁ) སེཡ་ཁ་ཟེཡ་འང་བྲི་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) གདྷབྷ་

གསུབྷ་རཥ་མི་ཡུར་ལཱི་བྫོདྷ་བྫོདྷབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།

སེ་ཁ་ལཱི་ཆཡན་རྐྱཕ་ན་ཅིདྷ་རྫོ་ཏྫོག་མེཐན་གཎངབྷ་

སུབྷ་ཆ། /སུབྷ་ཆ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གསུབྷ་ཆ་ཐང་ཟདྲ།

ཨིདྷ།

སུབྷ་རྟགཥ། /སུབྷ་ཎཟ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོདྷ་མི་ཥབྷ་བྫོ་

སེཡ་གུ། /སེའེ་གུ/ (མིང) (རྫོང) ཨེདྷ་ཎ་ཐང་གྱང་ར་

ཉ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་ནའི་སུབྷ་ཅུ་ན་ཐང་རྟགཥ་ཀྱི་

ཥྫོགཥ་ན་སྫོག་ཀ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེདྷ་

ཟཇུག་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ལཱི་འང་

ཎ་སེཡ་གུ་ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

སུབྷ་རྟགཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ།

སེ་ཆོག /ཥྫོ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) དྷབྷ་སེ་ཁའི་སྐཕཥ་

སུབྷ་རྟགཥ་བྷཁདྷ་ནྫོ། /སུབྷ་ཎཟ་ཁེབྷ་སྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

གཎང་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཆོག་གུ། (ཐཔེ) སེ་ཆོག་

སུབྷ་རྟགཥ་ཕལཐ་མི་ཐང་ཟབྲི་མི།

གཎངབྷ་ཐ་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་སྙདྷ་ཐཡ་ཕུར་ཕཡ་

སུབྷ་བྷཐྫོ། /སུབྷ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་གསུབྷ་ཐང་

ཟྫོང་ཐགོ།

འང་དྷ་ལཱིང་ན་གསུབྷ། འང་དྷ་ཆུ་གསུབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་

སེ་ཕའི་མེ་ཎྫོག /སེ་ཝི་མེ་ཎྫོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེའུ་ཤིང་མེ་

འྫོཐ་མི།

ཎྫོག་ཐང་ཟདྲ།

1407

1408
སེ་ཟབྲུ། /སེ་སྦྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) སེའུ་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ།

/སེང/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་ར་

སེ་བྷྫོ་ཐྫོ། /སེ་བྷྫོ་ཐྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་རྫོངཥ་སྐུའི་རྒྱདྷ་ཆ་

ཥྫོགཥ་ན་ཟཐེཕ་ཕཀར་ནི། (ཁ) སེང་

ལར་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ།

ཤིང་ཆ་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་འྫོཐ།

རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་རྒྱདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ) ཐྫོ ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཏྫོག་སེང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སེ་ཡ། /སེ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ལྷ་ཥའི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་

/སེང/ ༣ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཐངུར་པྫོགཥ་

འྫོཐ་ནའི་རི་ཕྫོ་ཐགཟ་ལྡདྷ་ནའི་ཐགོདྷ་སྡེ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་

ཟཐེཕ་ཕཀར་ནི། (ཁ) སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྫོ་

སེག་ཅུང། /སེག་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ན་ཏྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སེང་ནི་འྫོཐ།

ཅིག

ལཡ་ཕཞིདྷ་དུ་གཞུང་གའྫོགན་ཚུ་གི་ཐངུར་པྫོགཥ་

རྐོཛྷ་ཐ་བྷཁོ་ཕའི་རག་ཆ་ཁ་གའྫོ་ཁབྷཥ་སྦེ་གཡུག་

/སེའེང/ ༤ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁང་གླ་ཐང་

ན་ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སེག་ཅུང་ཟདི་ན་

རིདྷ་གོང་ཟཐེཕ་ཕཀར་ནི། (ཁ) སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

སེག་རཡ། /སེ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཚུ་ཕརཡ་ཏེ་

/སེང/ ༥ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཝཕཥ་ཁྲ་ཐང་

ཏྲ་ཕརྐོ་ནི་གི་རག་ཆ་བྷཁོ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་གོང་ཚུ་སེང་ནུག

སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཕཞྫོ་ནི། འང་དྷ་ ཕཎྫོག་ནི།

སྐཐ་བྷཏྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་སཕ་ནི་ཐང་ཟཐེདྷ་ནི། (ཁ) སེང་

གྱིཥ་ལྕགཥ་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཕཞྫོ་དེཥ།

སཕ་ཐ་སྐཐ་སེང་སྟེ་སཕ་ཐགོ།

འང་དྷ་རྣྫོཥ་ཕརཡ་ནི་གི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) སེག་རཡ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྣབྷ་ཅོ་བྷ་གོ་མི་ཚུ་ཐང་བྫོ་

སེག་སེགབྷ། /སེག་སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷཚཡཛྷ་ཐང་

/སེང/ ༦ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཡུདྷ་

འྫོཥ་ཚུ་ཕརྔོ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ས་ཕ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཟིར་ཏེ་

ཟགྱངཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་

ཐཀཡནྫོ་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕབྷ་ཆག་

གཅིག་ལཱི་སེང་ཐ་ནུག

ཕབྷ་ཆག་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཐང་། འང་དྷ་ པེ་ཎ་

ཕཅཥ་ཡའི་སྫོང་ཕརཡ་གྱི་དུཥ་ཡུདྷ་ཟདི་ཕདུདྷ་ཕྲག་

ཕསབྷཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཚཡཛྷ་ཕརྔོཛྷ་

/སེང/ ༧ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ར་

ཐ་སེག་སེགབྷ་གིཥ་ཐཀྲུག་ཐགོ།

ཥྫོགཥ་ན་འཡ་སྤྲིང་ནི། (ཁ) སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཚུ་འཡ་ཕཀར་ནི། (ཁ) སེང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

རྐང་བྷའི་རྟིངབྷ་སེང་སྟེ་ཕལ་དེཥ།

སེང༌། /སེང/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཏྫོཕ་གོ་ཥ་

(ཐཔེ) ལཐབྷྫོ་ཕལ་ཕའི་སྐཕཥ་རྒྱཕ་ཁཡ་སྫོཐ་མི་ཚུ་

གཞུང་ལཱི་ཕག་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ་དུཥ་ཙྫོཐ་

སེང་ལ། /སེང་ལ/ (མིང) (རྫོང) ལའི་གུ་སེངྒེ་གི་ནཡ་

ཁཡ་གོ་ཥ་སེང་ནི་འྫོཐ།

ཐང་ན་ཏྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྐོ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

བབྷ་སེང་ལ་གུ་ཕཞུགཥན་ཐ་གཟི་ཕརྗིཐ་ཆེ་ཕཥ།

1408

1409
སེང་ལ་བྷནཱུབྷ་མི། /སེང་ལ་སྣེབྷ་མི/ (མིང) (རྫོང) སེངྒེའི་

སེང་པཕ། /སེང་པཕ/ (མིང) (རྫོང) སེང་ནི་ཐང་པཕ་ནི་

སྐཕཥ་སེང་ལ་བྷནཱུབྷ་མི་ག་སྫོ།

གོ་གདྷཥ་སེང་པཕ། ཐངུར་པྫོགཥ་སེང་པཕ།

ལ་ཏྫོག་ཁཡ་ཕཞུགཥ་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དུཥ་སྟྫོདྷ་གྱི་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཁ) སྐཐ་སེང་པཕ།

སེང་གེ། /སེང་གེ/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོཕཥ་ཤུགཥ་འྫོཐ་ནའི་

བྷཐཟ་སེང་པཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) གོ་གདྷཥ་སེང་

ཁཡ་ རཱི་ཁག་སྦེ་སྫོཐ་མི་ ལ་ཞ་མི་རི་དྭགཥ་གཅདྷ་

པཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐཕང་ཙཐ་ཞི་གའྫོག་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་

གཞདྷ་ཅིག (ཐཔེ) སེང་གེ་ཟདི་རི་དྭགཥ་ཀྱི་རྒྱརནྫོ་

ལཱི་འྫོཐ།

སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ།

སེང་ཕྲུག /སེང་ཕྲུ/ (མིང) (ཆོཥ) རི་དྭགཥ་སེངྒེའི་ཕྱུ་གུ།

སེང་གེ་ཁ་ཟཕཕ། /སེང་གེ་ཁ་རཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་ཆེདྷ་

སེདྷ་རྩི། /སེདྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) རྐང་རག་གི་སེདྷ་བྷྫོ་ཚུ་

ཕཞི་གི་དྷང་གསེཥ་སེངྒེའི་ཁ་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ་

གུ་ཐབུཡ་ནི་གི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་སེདྷ་བྷྫོ་

སི་ཏཱ།

གུ་སེདྷ་རྩི་ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ།

སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག /སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གུ་རཱི་

སེདྷ་བྷྫོ། /སེ་མུ/ (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རག་ནའི་

བྷཙདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་གཅིག

བྷཛུཕ་བྷྫོའི་སྤྱི་ཎྫོག་གུ་ས་ཀྲག་སྦེ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཆ་

སེང་ཆེདྷ། /སེང་ཆེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གླིང་གེ་ཥཡ་རྒྱར་

ཤེཥ་ཅིག (ཐཔེ) སེདྷ་བྷྫོ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་རགན་ཟཁྱུ་

ནྫོའི་བྷཙདྷ།

ཐགོ།

སེང་གཐྫོང༌། /སེང་སྫོང/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་

སེབྷཥ། /སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་

བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་སེངྒེའི་གཐྫོང་ན་ཅདྷ།

མིག་བྷཏྫོང་རག་གཟུང་སྦེ་མེཐ་རཱིང་ཕཞང་ངདྷ་གྱི་ལཱ་

/སེང་སྫོང/ ༢ (མིང) (རྫོང) སེངྒེའི་གཐྫོང་གི་རྣབྷ་ན་སྦེ་

ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷདྷྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ཟཆབྷ་གྱི་ཟཕགན་ཅིག (ཐཔེ) སེང་གཐྫོང་

ཕཥབྷ་གཎང་ཕཅུག་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྫོ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁཡ་

གི་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་མི་ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཨིདྷ།

ཕཝག་ས་རུ།

སེང་གཐྫོང་བྷའི་ཟླྫོག་སྒྱུཡ། /སེང་སྫོང་མི་རྫོཟྫོ་སྒྱུཡ/ (མིང)

སེབྷཥ་སྐྱིཐ། /སེབྷ་ཀི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

(ཆོཥ) ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་སེངྒེའི་གཐྫོང་ན་

ཁ་ལཱི་ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་སྐྱིཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཅདྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཕཡ་ཆཐ་སེར་ཕའི་ཆོ་ག་ཅིག

(ཐཔེ) ཐགོདྷ་ན་ལཱི་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སེབྷཥ་སྐྱིཐ་ནི་བྷཥ།

སེང་ལྡེང༌། /སེང་སྡེང/ (མིང) (རྫོང) རྔ་ཐང་གཅོཐ་ཋབྷ་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ། /སེབྷ་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་ཕཏུཕ་ནའི་ཤིང༌། (ཐཔེ) སྒྲ་སྙདྷ་

གཎང་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སེང་ལྡེང་ཤིང་ཅིག་ཟཙྫོར་ཐགོ་

སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐགོ།

ནཥ།

1409

1410
སེབྷཥ་སྐྱོ། /སེབྷ་ཅོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ཁུཡ། /སེབྷ་ཁུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཡ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

སེབྷཥ་ལཐ། /སེབྷ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་ངོ་ཕྫོ་ག་

ཁཡ་ཙ་གྱང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་སྐྱོ་

པྫོག་ནའི་ཙ་གྱང་ཐང་ཟགདྷ་ཁུཡ།

སེབྷཥ་སྐྱོ་སྟེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཅི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་དྷ་ངོ་སྫོཐ་ཟཕཐ་དེ་ཕལཐ་ནི་ཅིག

སེབྷཥ་སྐྱོ་སི་སི། /སེབྷ་ཅོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙ་གྱང་

སེབྷཥ་ཁྲེར། /སེབྷ་ཁྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁོང་ཁྲོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་སྟེ་སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་ཕཡ་སྫོཐ་

སེབྷཥ་ཟཁོར་ཕ། /སེབྷ་ཁོཥ་ཛྷ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) ཐགཟ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ ང་ལཱི་སེབྷཥ་སྐྱོ་སི་སི་གི་རྫོ་

ཕ་འང་དྷ་སྫོ་ཕ།

རྒྱུཥ་ལུ་ལ་སཕ་དེཥ།

སེབྷཥ་ཟཁྲུར། /སེབྷ་ཁྲུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཁབྷཥ། /སེབྷ་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐང་

སེབྷཥ་སྐྱོ་སྣང་རང་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཟཁྲུར་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཟབྲེར་ཕའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ། (ཐཔེ) མི་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་ཟཕཐདྷ་སེབྷཥ་

ཚུ་སེབྷཥ་ཁབྷཥ་ཀྱི་དྷཐ་གཞི་རཥ་ཕརྟེདྷ་དྷ་ནི་

ཟཁྲུར་ནིའི་གཞི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཟདུག

སེབྷཥ་ཐགཟ། /སེབྷ་སྒཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཁབྷཥ་རིག་ན། /སེབྷ་ཁབྷ་རིག་ན/ (མིང) (རྫོང)

སྫོ་ཕ་ཐང་ཐང་ཟཐྫོཐ་ཕསྐྱེཐ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཐགཟ་

སེབྷཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱོཐ་ཐང་ཕཐ་དེ་

ཁབྷཥ་རིག་ནའི་བྷཁཥ་བྷཆོག་ཅིག་གིཥ་སྫོང་

སེབྷཥ་ཐགཟ་ཡི།

ཕརཡ་གདྷང་དེཥ།

སེབྷཥ་ཟགྱུཡ། /སེབྷ་རྗུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཀར། /སེབྷ་ཁ་ཀེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གཎང་ཏངཥ་ཥྫོཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཟགྱུཡ་

(རྫོང) ཙ་གྱང་ཟཕག་ནི་ཐང་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ)

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་སཕ་རཱིང་སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ག་ཅི་

ཟགྱུཡ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་ཟཕཐ་ཐགོན་

སེབྷཥ་གྱུཡ། /སེབྷ་ཇུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཁག་ཆེ།

ཟགྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་གྱུཡ་ནུག (ཐཔེ) ཁོ་

སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ། /སེབྷ་ཁ་དྲེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

སེབྷཥ་གྱུཡ་ཏེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འཡ་ཥྫོ་ནུག

(རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ལཡ་ནི་ཐང་ཙྫོཡ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་རྒྱུཐ། /སེབྷ་རྒུཥ/ (མིང) (རང) སེབྷཥ་ཀྱི་གཞི་

ཁཡ་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་གི་པབྷ་

ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སེབྷཥ་རྒྱུཐ་ཕཞང་

སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ།

བྷཥ།

1410

1411
སེབྷཥ་རྒྱུཐ་ངང་རིང༌། /སེབྷ་རྒུཥ་ངང་རི/ ༡ (ཁྱཐ) (ཆོཥ)

སྐྱོཕ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་

སེབྷཥ་བྷ་ན་རཥ་ཟཙཕ་ནི་མེཐ་མི་ཅིག

ཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གླིང་ག་ཕལ་ཕཡ་

/སེབྷ་རྒུཥ་ངང་རི/ ༢ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཕཞང་དྲགཥ།

ཟཁྱིཐ་ཐགོ་ནཥ།

སེབྷཥ་རྒྱུདྷ། /སེབྷ་རྒུཥདྷ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཕཡ་

སེབྷཥ་གཅིག /སེབྷ་ཅིའི/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

བྷ་ཆཐ་ནཡ་གདྷཥ་ནི་ཅིག

གཎང་ཏངཥ་ཅོག་ཟཏཐན། (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་དྷང་ལཱ་

/སེབྷ་རྒུཥདྷ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ།

ཟཕཐཛྷ་ཐ་ག་ཡ་སེབྷཥ་གཅིག་གི་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་

སེབྷཥ་སྒྱུཡ། /སེབྷ་རྗུའུ/ (བ) (ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཡག་གི་

ཐགོན་ཁག་ཆེ།

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ ཕཞང་ནྫོ་ཐང་ངདྷ་ན་གང་རཱིང་གི་ཐཕང་

སེབྷཥ་ཆགཥ། /སེབྷ་ཆཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལཱི་ལྫོཡ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་སྒྱུཡ་ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ) ཆ་

སེབྷཥ་ལྫོཡ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཡྫོགཥ་ཚུ་ངདྷ་ནའི་རབྷ་རཥ་ཕཞང་ནྫོ་ལཱི་སེབྷཥ་

(ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ ང་བྷྫོ་ལཱི་སེབྷཥ་ཆགཥ་ཆི་ཡི།

སྒྱུཡ་ཐྫོ།

སེབྷཥ་ཆུང༌། /སེབྷ་ཆུང/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཏག་གཅཐ་བྷ་

སེབྷཥ་ཕསྒྱུཡ། /སེབྷ་རྗུའུ/ (བ) /བྷ/ཟཐཥ/ (རྫོང) སེབྷཥ་

ཚུགཥ་མི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཆུང་ན་ཅིདྷ་ལཱ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་

སྒྱུཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་ཕསྒྱུཡ་ནི/ནུག (ཐཔེ) བབྷ་

ཕཎྫོདྷ་མི་ཚུགཥ།

གིཥ་ཆོཥ་ཕལཐ་གདྷང་སྟེ་ མི་ཆ་ཁྱཕ་སེབྷཥ་ཕསྒྱུཡ་

/སེབྷ་ཆུང/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདྲྫོགཥ་སྟེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཏེ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཥྫོང་ནུག

བྷྫོ་སེབྷཥ་ཆུང་ཅིག་ཟཕཐཛྷ་རཥ་བྷྫོ་ཡ་རྐྱངབྷ་

ཕཞིདྷ། (ཐཔེ) ང་བབྷ་རཥ་སེབྷཥ་ངོ་ཅིག་ཞུ་ཐགོ་

སེབྷཥ་རྟེདྷ། /སེབྷ་ཏེདྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་གདྷཥ་

སེབྷཥ་ངོ༌། /སེབྷ་ངོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་

གཅིག་སྫོཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ནཥ།

ནའི་གཞི། (ཐཔེ) ང་ཁྱོཐ་ལཱི་སེབྷཥ་རྟེདྷ་སྦེ་མེ་ཎྫོག་

སེབྷཥ་ངདྷ། /སེབྷ་ངེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥབྷ་ན་ངདྷ་ན།

ཅིག་བྱིདྷ་གེ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་སེབྷཥ་ངདྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སེབྷཥ་རྟྫོགཥ་ཁ། /སེབྷ་ཎྫོ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་

སེབྷཥ་ཅདྷ། /སེབྷ་ཅེ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་དུཐ་ཟགྲོ་

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་རྟྫོགཥ་ཁ་རྫོང་གི་

སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅདྷ་པ་བྷ་

ཉེ་ཟཐཕཥ་ཀྱི་ཥ་ཁོངཥ། (ཐཔེ) ངེའི་པྫོ་རྒདྷབྷ་ཟདི་

ཨིདྷ།

སེབྷཥ་རྟྫོགཥ་ཁ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།

སེབྷཥ་ཅདྷ་གླིང་ག /སེབྷ་ཅེ་གླིང་ག/ (མིང) (རྫོང) རི་

སེབྷཥ་རྟྫོགཥ་ཁ་རྫོང། /སེབྷ་ཎྫོ་ཁ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང)

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཕཟུང་སྟེ་ མི་ཐབྷངཥ་

ཟབྲུག་ཐིབྷ་ཕུག་ལཱི་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༦༢༩ ལཱི་ཝཕཥ་

ལཱི་ལཐབྷྫོ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐང། རིགཥ་སྤེར་ནི། སྲུང་

དྲུང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་ཕཞེངཥ་གདྷང་ཕའི་རྫོང་གཞིཥ་

1411

1412
ཅིག (ཁ) རྫོང་ཟདི་ལཱི་ ཧེ་བྷ་གཥང་སྔགཥ་ཞཕ་ཐྫོདྷ་

སེབྷཥ་ཐང་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། /སེབྷ་ཐ་རྣྫོ་ཥབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཟབྲུག་གཞུང་གི་རིག་གཞུང་སྫོཕ་གྲྭ་ཕཙུགཥ་

ཥའི་གཞི་སེབྷཥ་ཟདི་ཐང་། སེབྷཥ་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་

པྫོ་བྲང་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ་རཱིང་ སྤྱི་རྫོ་ ༡༩༦༡ ལཱི་

ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཐང་ཙྫོཡ་ནི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟབྱུང་

གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚུཡ་ རྫོང་གི་མིང་ལཱི་སེབྷཥ་

ཏེ་ཟབྱུང་ནའི་ཟཕཐ་ནི་ཕཟ་ནིའི་བ་ཕ་ཟདི་གཉིཥ་

རྟྫོགཥ་ཁའི་རྫོང་ཟེཡ་ཐཡ་ཁྱཕ་ཥྫོང་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་

(ཐཔེ) སེབྷཥ་རྟྫོགཥ་ཁ་རྫོང་ཟདི་ཟབྲུག་གི་རྫོང་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་ཐང་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཅིག་ཁཡ་

གཞིཥ་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་རྙིང་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

གཎང་ཐགོ།

སེབྷཥ་སྟྫོཕཥ། /སེབྷ་ཎྫོཟྫོཕ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ཐང་བྷ་ལྡདྷབྷ། /སེབྷ་ཐ་བྷ་ལྡེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཤུགཥ་ཐང་བྫོ་སྟྫོཕཥ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་སྟྫོཕཥ་ཡ་

སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་མེདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་

འྫོཐདྷ་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥན་མེཐ།

ཟདི་ཁོ་གི་སེབྷཥ་ཐང་བྷ་ལྡདྷབྷ་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།

སེབྷཥ་ཏག་གཅཐ། /སེབྷ་ཏཟ་ཅེ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང)

སེབྷཥ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ། /སེབྷ་དྲེབྷ་ཎྫོཥདྷ/ (བ)

གདྷཐ་ཐྫོདྷ་གང་རཱིང་གུ་ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ཀྱི་གྲོཥ་

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་གུ་ཕཀར་ནི།

ཏག་གཅཐ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཏག་གཅཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག

(ཁ) སེབྷཥ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་

(ཐཔེ) ཁོ་སེབྷཥ་ཏག་གཅཐ་ནི་ཟཇབྷ་ཡ་ཟཇབྷ་བྷཥ།

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་སེབྷཥ་དྲདྷབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

སེབྷཥ་ཏག་ཕཅཐ། /སེབྷ་ཏཟ་ཅེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

སེབྷཥ་སྡུག /སེབྷ་སྡུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ཏག་ཕཅཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་ཏག་ཕཅཐ་

ལཱི་ཙ་གྱང་པྫོག་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་སྡུག་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ནུག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་རཥ་ཁྱོཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི་

ཁྱོཐ་ཡ་ངེའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་སྡུག་མི་ཐགོ།

སྦེ་སེབྷཥ་ཏག་ཕཅཐ་དེ་ཟྫོངཥ་ཡི།

སེབྷཥ་དྷ། /སེབྷ་དྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ཏག་ཉེ། /སེབྷ་ཏ་ཉེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྫོ་

སྡུག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་དྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཅ་ར་

ཕདེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཥྫོང་སྟེ་ཙ་གྱང་ཉུང་སུ་ཟགྱོ་ནི། (ཁ)

ཟདི་ཉོ་སྟེ་སེབྷཥ་དྷ་ནིའི་གཞི་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།

སེབྷཥ་ཏག་ཉེ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་

སེབྷཥ་དྷཐ། /སེབྷ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐང་ཟབྲེར་

ལྷྫོཐ་དེ་སེབྷཥ་ཏག་ཉེ་ཡི།

ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) སྡུག་ཕསྔར་གྱི་ངང་ལཱི་སྫོཐ་ན་

སེབྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ། /སེབྷ་ཐ་ལྡེདྷ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ཅིདྷ་སེབྷཥ་དྷཐ་ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

སེབྷཥ་གདྷགནྫོ། /སེབྷ་སྣཟན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷྫོཐ་ནའི་

སེབྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་སེབྷཥ་གདྷགནྫོ་
ཐང་ཆ་ཡྫོགཥ་བྷ་ཟཕཐ།

1412

1413
སེབྷཥ་ཐནཟ། /སེབྷ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཐནཟ་

སེབྷཥ་ཕཞང༌། /སེབྷ་ཕཞང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་པབྷ། /སེབྷ་པབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙགཥ་

ཟགྲོ་ཟབྱུང་ཟྫོང།

བྷ་ཞུབྷ་ནཡ་སྫོ་ཕ་སྐྱེཐ་མི།

ལུགཥ་ལྫོབྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཕཞང་གི་མི་ཟདི་རབྷ་

ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་ནཡ་བྫོ་ཟཁོར་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་པབྷ་

སེབྷཥ་ཡེང། /སེབྷ་ཡེང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཟཕཐ་

ཕཎྫོདྷ་བྷ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཡེང་ནི/ཐྫོ།

ནུག་ཟེཡ་ཧ་ན་སེབྷཥ་པབྷ་ནུག

(ཐཔེ) ཆོཥ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་སེབྷཥ་ཡེང་ནི་མི་ཟྫོང་།

སེབྷཥ་ཟཔཡ། /སེབྷ་པཟ/ (བ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཤུགཥ་

སེབྷཥ་ཡེངཥ། /སེབྷ་ཡེང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཕཎགཥ་ནིཐང་ང་རྒྱར་སྫོབྷ་སུ་ཟགྱོ་ནི།

ཡེངཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་ཡེངཥ་ནུག (ཐཔེ) ལཱ་

སེབྷཥ་ཟཕྲྫོག /སེབྷ་ཋོཟྫོ/ (བ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ལྫོཡ་ནི།

ཟཕཐ་སྫོཐན་ཨིདྷ་ཟེཡ་སེབྷཥ་ཡེངཥ་ཥྫོ་ནུག

སེབྷཥ་ཙིག་ཀག་ཀ། /སེབྷ་ཙི་ཀ་ཀ/ (ཐབྱེ) (རྫོང)

སེབྷཥ་རཥ་འྫོར། /སེབྷ་ལུ་འྫོཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང)

ཙིགན་ཞ་ཐགོ་བྷདྷྫོ་སི་སི་སྦེ་ཟྫོང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

སེབྷཥ་ཁ་རཥ་ཕརྗེཐ་ནི། (ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་ལཱ་ཚུ་སེབྷཥ་

ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཙིག་ཀག་ཀ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

རཥ་འྫོར་ཥྫོ་ནུག

སེབྷཥ་གམྫོའི་རིང་ལཱིགཥ། /སེབྷ་མྫོའི་རིང་ལཱི/ (མིང)

སེབྷཥ་ལུགཥ། /སེབྷ་ལུའེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

(རྫོང) སེབྷཥ་གམྫོ་ཕྫོཡ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག

གཎང་ཏངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་སེབྷཥ་གམྫོའི་རིང་ལཱིགཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་

ཟདི་ཟཕཐདྷ་སེབྷཥ་ལུགཥ་ནཥ།

ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་དེཥ།

སེབྷཥ་ཤི། /སེབྷ་ཤི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡང་

སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིབྷ། /སེབྷ་ཙེ་ཅིག་ཌིབྷ/ (བ) (ཆོཥ)

གི་བྷདྷྫོ་ཐྫོདྷ་ལཡ་དུ་ཟགྱོ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཡ་བྫོ་པབྷ་ནི།

སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྲདྷ་ན་ཕཎྫོདྷ་ནི།

(ཁ) སེབྷཥ་ཤི་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་གའྫོག་བྷ་

སེབྷཥ་ཟཙཕ། /སེབྷ་ཙཕ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཟཏྫོཕ་ནཡ་སེབྷཥ་ཤི་སྟེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་པབྷ་ལྫོཥ་ཅིག་

ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཐང་ཟཡ་འུཡ་

ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ཟཙཕ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ལཱ་

སེབྷཥ་ཤུགཥ། /སེབྷ་ཤུའུ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ནི་

ཟཕཐཛྷ་ཐ་སེབྷཥ་ཟཙཕ་ནི་མི་ཟྫོང།

ཕཅཟ་ནི་ལཱི་ཐནཟ་བྷ་ཞུབྷ་ནཡ་བྫོ་སྟྫོཕཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་

སེབྷཥ་ཞྫོགནྫོ། /སེབྷ་ཞྫོན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡང་ཐང་

ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་སེབྷཥ་ཤུགཥ་

གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་ཅིག

ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) མི་སེབྷཥ་ཞྫོགནྫོ་ཚུ་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི་

ཐཀོདྷ་སུ་ཨིདྷ།

1413

1414
སེབྷཥ་ལྫོཡ། /སེབྷ་ལྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

སེབྷཥ་ཕཥཐ། /སེབྷ་སེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་

རྒྱུ་དྷྫོཡ་ལཱི་སེབྷཥ་ལྫོཡ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ལཱ་ངདྷ་ཟདི་གིཥ་ཁོ་གི་སེབྷཥ་ཕཥཐ་ཐ་ནུག

སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་ལྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

གཥཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེབྷཥ་ཕཥཐ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

སེབྷཥ་ལྫོཡ་སི་སི། /སེབྷ་ལྫོ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་

སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་། /སེབྷ་ལྷྫོཥ་ལྷྫོཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སེབྷཥ་

ཁཡ་ཟཕཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁཡ་ཅ་

ཟཙཕ་ཟཚུཕ་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ར་སེབྷཥ་ལྫོཡ་སི་སི་ལུ་ལ་ཡ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་ཚུ་སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་ཟཕཐ་

སེབྷཥ་གཥཐ། /སེབྷ་སེའེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) པཡ་

ཐགོ།

རྫོགཥབྷ་གི་སེབྷཥ་པབྷ་ཕཅུག་ནི་ཐང་སེབྷཥ་ཁཡ་

སེཛྷ་ཤིང༌། /སེའུ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) སྤང་ཏང་ཐང་ཙར་

པྫོག་ཕཅུག་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་གཥཐ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཡང་

བྷ་དྷང་ལཱི་རྩང་ཁོག་ཁོ་ཐང་ མེ་ཎྫོག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ལཡ་

གི་པབྷ་གྱི་ སེབྷཥ་གཥཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནི་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ རྫོག་བྷ་ཞ་ཕཏུཕ་ནའི་སྔོ་ཤིང་

སེབྷཥ་གཥྫོ། /སེབྷ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་

ཅིག (ཐཔེ) སེཛྷ་ཤིང་གི་མེ་ཎྫོག་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ནཥ།

འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་རྒྱུའི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཐང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཆ་

སེཛྷ་ཤིང་མེ་ཎྫོག /སེའུ་ཤི་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) སེཛྷ་ཤིང་

ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ལཱི་

གི་མེ་ཎྫོག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་སེཛྷ་ཤིང་མེ་ཎྫོག་ལུ་ལ་

སེབྷཥ་གཥྫོ་ཅིག་ཕསྐྱར་ཕཡ་ཥྫོང་ཡི།

ལཡ་ནུག

སེབྷཥ་གཥྫོ་ཟཕཐ། /སེབྷ་ཥྫོ་སྦེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

སེའུ་མེ་ཎྫོག /སེའུ་མེ་ཎྫོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) སེཛྷ་ཤིང་གི་མེ་

(རྫོང) སྡུག་ཕསྔར་པྫོག་འྫོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་རྒྱུའི་གྲོགཥ་

ཎྫོག (ཐཔེ) སེའུ་མེ་ཎྫོག་གི་ཏྫོག་ཁཡ་སེཡ་སངབྷ་

ཡབྷ་ཐང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) སེབྷཥ་

ཆགཥ་དེཥ།

གཥྫོ་ཟཕཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཕཞཟ་ཙང་ཚུ་

/སེའུ་མེ་ཎྫོ/ ༢ (མིང) (རྫོང) སེའུ་མེ་ཎྫོག་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ལཱི་སེབྷཥ་གཥྫོ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་དྲག་ནྫོའི་གོ་ཥ་གི་རྟགཥ་ཅིག

སེབྷཥ་གཥྫོའི་གཥྫོར་ཡ། /སེབྷ་ཥྫོའི་ཥྫོཥ་རུ/ (མིང)

ནུག

ནུག

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སེའུ་མེ་ཎྫོག་གི་གོ་ཥ་ཅིག་ཕཎགཥ་

(རྫོང) རྒྱར་ཁ་བྷ་ཏྫོཕ་སྟེ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཕཅཟ་བྷཡ་

སེཡ་ཀ། /སེཡ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) སེཡ་གུ་ཐང་ཟདྲ།

གཎྫོགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ལཱི་གཥྫོར་ཡ་ཆུང་ཀུ་

སེཡ་སྐྱ། /སེཡ་ཅ/ ༡ (མིང) (རྫོང) སེཡནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་

རུ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སེབྷཥ་གཥྫོའི་གཥྫོར་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་སྟྫོཐ་གོ་སེཡ་སྐྱ་

ཡ་སྦེ་ཏི་རཱི་ལྔ་ཕརྒྱ་ལུདྷ་ཟཕག་ཡི།

ཅིག་གྱོདྷ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ནུག

/སེཡ་ཅ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) དྲང་སྫོང་།

1414

1415
/སེཡ་ཅ/ ༣ (མིང) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་

སེཡ་ཅདྷ་མེ་ཎྫོག /སེ་ཅེདྷ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོག་

ཡུར།

སེཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་གི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སེཡ་

གསེག་ཁབྷཥ། /སེ་ཁབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐིག་ཐང་རབྷ་

ཅདྷ་མེ་ཎྫོག་ལུ་ལ་ལཡ་ནུག

ར་ཥྫོགཥ་ན་གའྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གོ་

སེཡ་ཅེབྷ་ཅེ། /སེ་ཅེབྷ་ཅེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེཡནྫོ་གི་

ར་གསེག་ཁབྷཥ་སྦེ་དྲ་སྟེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

བྷཐངཥ་ཐང་ཟྫོཐ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་གོ་

སེཡ་ཁྲ། /སེ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ཏགཥ་སྐུཐ་ཀྱི་གཞི་

སེཡ་ཅེབྷ་ཅེ་ཅིག་གྱོདྷ་ནུག

ཐབྷཡནྫོ་གུ་ ཁྲ་སེཡནྫོ་བྷང་སུ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

སེཡ་དིང་དི། /སེ་དིང་དི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སེཡ་ཅེབྷ་ཅེ་ཐང་

ཟཏགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཞྫོང་ཆའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སེཡ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁ་མ་དྲྫོ་ན་ཉིབྷ་སེཡ་དིང་དི་སྦེ་ལཡ་ཡི།

ཁྲ་གོ་ཟདི་ཁྲ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཟདུག

སེཡ་བྷཐངཥ། /སེཡ་རང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཀྱག་སེཡནྫོ་

སེཡ་ག /སེ་ག/ (མིང) (ཆོཥ) སེཡ་གུ་ཐང་ཟདྲ།

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་སྟྫོཐ་གོ་ཟདི་སེཡ་

སེཡ་གུ། /སེ་གུ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་ར་

བྷཐངཥ་སྦེ་ཟདུག

ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཕྱི་རཥ་གག་ཟགྱོ་ནི་

སེཡ་སྣ། /སེཡ་སྣ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཚུ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་ཤིང་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་སེཡ་གུ་

ཡང་ཞ་བྷ་ནུབྷ། གཝདྷ་ལཱི་འང་བྱིདྷ་བྷ་ནུབྷ་ནའི་

ཏྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

པངཥ་སེབྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ ཉོདྷ་བྷྫོངཥ་དུག་ལྔའི་

/སེ་གུ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཆ་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་ར་ཥྫོགཥ་

དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) སེཡ་སྣ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཟདི་བྷག་

ནའི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་རཥ་ཁ་རྒྱཥ་ཏེ་ ཕཡ་དྷ་རཥ་

ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྫོ་ཀ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་སེཡ་གུ་

སེཡ་ནྫོ། /སེཡ་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེཡནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

དྷང་ལཱི་ཏརཛྷ་ཟེཡཛྷ་ཅིག་ཟདུག

སེཡ་ཕ། /སེཡ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སེཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ།

སེཡ་གུ་ཟཏྫོདྷ། /སེ་གུ་ཏྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཤིང་

སེཡ་སངབྷ། /སེཕ་སབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་བྷཐྫོག་སེཡནྫོ་

ཐང་ཨེདྷ་ཎ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཕྱི་རཥ་

གུ་ ཁྲ་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ གལྫོགན་འྫོཐ་

གག་ཟགྱོ་སྟེ་སྫོ་ཀ་ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) སེཡ་གུ་ཟཏྫོདྷ་

ནའི་ཟབུན་ མེ་ཎྫོག་གི་སང་ཟཇིཕཥ་ཏེ་ཟཐུང་མི་ཅིག

ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཤིང་ཆ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་སྐབྷ་ན་

(ཐཔེ) སེཡ་སངབྷ་གིཥ་བྷདུང་རྐྱཕ་སྟེ་ཙ་ཡི།

ཅིདྷ་སེཡ་གུ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

སེཡ་སྦྲེང་། /སེཡ་ཌེང/ (མིང) (རྫོང) རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷཚཐ་

སེཡ་གུ་ཏྫོདྷ། /སེ་གུ་ཏྫོཥདྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཥྫོཡ་གུ་

སྒོའི་སྐཕཥ་བྷཆོཐ་རཥ་ཐང་བྷཆོཐ་ནའི་སྒྲ་ར་

ཟཏྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སེཡ་གུ་ཏྫོདྷ་ནུག (ཐཔེ) སེཡ་གུ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ཏྫོག་རཥ་ ཕེཕཥ་ཕསུ་ཞུ་ནིའི་རབྷ་

ཏྫོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཆ་ཚུ་སྤུངཥ་ཕཝག་ནུག

1415

1416
སྫོར་ཅིག (ཐཔེ) རྫོང་ཕཐག་ཟདི་རྫོང་ཁག་དྷང་སེཡ་

/ཥྫོ/ ༢ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཚུ་གི་བྷཏཟབྷ། (ཐཔེ) ཧ་

སྦྲེང་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་བྫོདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་དེཥ།

ལཱི་ཟདི་ཏརཛྷ་དྷང་རྩེཐབྷྫོ་རྩེཥ་ཏེ་གོ་གི་ཥྫོ་ག་ཡ་

སེཡ་རྫོག་ཐབྷཡ་རྫོག /སེ་རྫོ་རྨ་ རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་

ཡར་ཥྫོ་ནུག

ཐབྷཡནྫོ་ཐང་སེཡནྫོ་གི་བྷཐངཥ་ཆེ་སུ་འྫོཐ་མི་ཅིག

/ཥྫོ/ ༣ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཟཐཥ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་བ་ཚིག་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཐཀྱི་ཡ་སེཡ་རྫོག་ཐབྷཡ་རྫོག་ཅིག་གྱོདྷ་

གི་ཚིག་གྲོགཥ་ཀྱི་ཧེ་བྷཡ་སཡ་ཏེ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག

སེཡ་ལྫོག་མེ་ཎྫོག /སེཡ་ལྫོ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་

ཡ་ཚེཥ་ཕཅུ་བྷཇར་ཕཡ་འཡ་ཥྫོ་ཡི།

ནུག

(ཁ) འཡ་ཥྫོ་ནུག། འཡ་ཥྫོ་ཡི། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ག་

སེཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་མེ་ཎྫོག་ཅིག (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་

/ཥྫོ/ ༤ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སུབྷ་ཅུ་རཥ་ཕཞི་ཕཅུ་

སེཡ་ལྫོག་མེ་ཎྫོག་ལུ་ལ་ལཡ་ནུག

གི་ཕཡ་དྷའི་ཧང་གྲངཥ་ཚུ་རྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཧང་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག་ཅིག (ཐཔེ) ཟགྲདྷ་ཕསྡུཡ་

ཥྫོ་གཅིག། ཥྫོ་གཉིཥ། ཥྫོ་གསུབྷ། ཥྫོ་ཕཞི་ར་

སེཡནྫོ། /སེའེཕ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐང་ཉིབྷ་གི་ཟྫོཐ་

གྲངཥ་ཀྱི་ཧེ་བྷ་སཡ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སུབྷ་ཅུ་

ཟདི་དྷང་ཁེདྷ་ཇ་སེཡནྫོ་གྱོདྷ་མི་སྡེ་ཙདྷ་གྱིཥ་རྒྱར་ཁ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ། (ཐཔེ) ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་མི་གྲངཥ་ཥྫོ་

ཟཏྫོཕ་ནི་བྷཥ།

ལྔ་དེ་ཅིག་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

སེཡཛྷ། /སེཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཁྱེག་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་

ཥྫོ་ཀྲོ། /ཥྫོ་ཀྲོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁའི་དྷང་ཥྫོ་ཡང་ཡྫོང་ཕཎང་

ཆཡན་ཕཟུབྷ་སྦེ་གདྷབྷ་རཥ་ཟཕཕ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག

སྟེ་གྱར་གའྫོ་གའྫོཛྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཥྫོ་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆཡན་རྐྱཕ་སྟེ་སེཡཛྷ་འང་དུབྷ་གྲ་རུ་

ག་ཡ་ཥྫོ་ཀྲོ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

རྐྱཕ་དེཥ།

ཥྫོ་ཕཀྲུ། /ཥྫོ་ཀྲུ/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོ་ཆུ་ཟཁྱུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སེར། /སེའེ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ)

གཡུ་ན་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཟགྱིཕ་ཀྱི་ཅ་ཆཥ་ཅིག

སེར་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་ཟདི་ཟཕྲུར་

(ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཐང་ཕྱི་རཱི་ཧ་རྟག་ཡ་ཥྫོ་ཕཀྲུ་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཆཥ་ཀྱིཥ་སེར་དེཥ།

ཥྫོ་སྐྱེཥ། /ཥྫོ་ཀེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་

ཥྫོ། /ཥྫོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཚུ་རྨུཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཟཔང་བྷ་ཏྫོཕ་ནའི་གང་ཞག

ཁའི་དྷང་དྷ་རཱི་ཎྫོ་ཐཀཡནྫོ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཥྫོ་ཁ། /ཥྫོ་ཁ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྫོ་གཅིག་དྷང་དུཥ་ཕཞི་

(ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷངཡབྷྫོ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཥྫོ་

སྦེ་ཕརྩི་ཕའི་སྐཕཥ་ཟླཛྷ་གཉིཥ་ན་ཐང་། གསུབྷ་ན།

ཟབུན་གིཥ་ཞ་ནི་འྫོཐ།

ཕཞི་ན་གསུབྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཥྫོ་ཁའི་དུཥ་ལཱི་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་ཕཎཕ་ཨིདྷ།

1416

1417
/ཥྫོ་ཁ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) རབྷ་གྱི་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ།

ཥྫོ་དྲེག /ཥྫོ་དྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་རབྷ་གྱི་ཥྫོ་ཁ་ལཱི་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཞ་ཕའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཐང་ཥའི་ཡ་ཎྫོ་ཁཡ་ཆགཥ་ནི་འྫོཐ་

ཥྫོ་གཅིག /ཥྫོ་ཅི/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་སུབྷ་ཅུ་ཐང་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྲེག་བྷ་ཆགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥྫོ་ཕཀྲུ་

གཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྐུགཥ་

རྐྱཕ་ཐགོ།

ཕརྒྱ་ཆ་རཥ་སུབྷ་ཅུ་ཥྫོ་གཅིག་ཏྫོཕ་ནུག

ཥྫོ་དྷཐ། /ཥྫོ་ནཱུ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་ཐང་ཟབྲེར་

ཥྫོ་ཕརྗེ། /ཥྫོ་རྗེ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་རྙིངབྷ་

ཕའི་དྷཐ་གཞི། (ཐཔེ) གུ་ཡབྷ་ལུ་ལ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་ཥྫོ་དྷཐ་

ཏར་ཏེ་བུཐ་ཟགྱོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཥཡན་སྐྱེ་ནི་ཅིག

ཟཏྫོཕ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

(ཁ) ཥྫོ་ཕརྗེ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་རྫོ་ཕརྒྱཐ་རངབྷ་ཐ་ཥྫོ་

ཥྫོ་དྷབྷ། /ཥྫོ་དྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་དྷང་རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་

ཕརྗེ་ནི་འྫོཐ།

ནི་ཐང་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་སྟེ་

ཥྫོ་ཕརྗེཥ། /ཥྫོ་རྗེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཥྫོ་ཕརྗེ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཙྫོ་ཕ་སྐྱོང་ནིའི་ལཱ་ཅིག (ཐཔེ) མི་སེཡ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་

(ཁ) ཥྫོ་ཕརྗེཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ངེའི་ཧ་ལཱི་

ཥྫོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

འང་ཥྫོ་ཕརྗེཥ་ཙཡ་ནུག

ཥྫོ་དྷབྷ་ཟཕྲུར་ཆཥ། /ཥྫོ་དྷབྷ་ཕྲུཥ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཞིང་

ཥྫོའི་ཉིའུ། /ཥྫོའི་ཉིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་སྒྲིང་

དྷང་རྫོ་ཏྫོག་ཕཎཕ་ནི་ཐང་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

སྒྲི༌སྦེ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥྫོའི་ཡ་ཎྫོ་ཁཡ་འྫོཐ་ནའི་ལ་

གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཏཕ་སྟེ་ཟཙྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ཆོཥ་གཞི་ལ་ཁ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ངེའི་

ཐགོ་ནའི་ཟཕྲུར་གྱི་ཅ་ཆཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་

ཥྫོའི་ཉིའུ་ག་ཡ་སྫོ་སྟེ་དྷཛྷ་བྷཥ།

ཞིང་ལཱ་ཚུ་ཥྫོ་དྷབྷ་ཟཕྲུར་ཆཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་

ཥྫོ་རྙིར། /ཥྫོ་རྙི/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོའི་རྙིའུ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོ་ཎྫོ་ཁོག་ཁོ། /ཥྫོ་ཎྫོ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧིང་ཥངཥ་ཥ་

ཥྫོ་དྷབྷ་རཥ་ཁུངཥ། /ཥྫོ་དྷབྷ་ལུ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་

མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ཟཁྱུ་ཡ་བྷ་ཟཁྱུ་ཕཡ་ཥྫོ་ཎྫོ་

ཞིང་གི་ལཱ་ཐང་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥྫོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་

ཁོག་ཁོ་སྦེ་ཕཝག་ནུག

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཐང་ཕཐག་སྐྱོང་གི་

ཥྫོ་ཕཎཕ། /ཥྫོ་ཎཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁ་དྷང་

ཟགདྷ་ཁག་ཟཕག་མི་ཡིག་ཙང་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཥྫོ་

གི་ཥྫོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྦེ་རྨུཡ་ནི་ཐང་ཕཎྫོག་ནི། (ཁ)

དྷབྷ་རཥ་ཁུངཥ་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོ་ཕཎཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་པཡ་ཚུཡ་

ཥྫོ་ནའི་རྟཥ་ལྕག /ཥྫོ་པེ་ཏེ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) དྲང་ནི་ཐྫོདྷ་

ཕལར་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ཡྫོ་ཁྱི་གིཥ་ཥྫོ་ཕཎཕ་ནི་ཉེདྷ་ཁ་

ལཱི་ཙཡ་ཐང་ས་ཚུ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་རྟཥ་ཏག་གི་

འྫོཐ།

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་ནའི་རྟཥ་ལྕག་གིཥ་རྡུངབྷ་ཐ་
གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་བྷཐ་ཙཛྷ་ཨིདྷ།

1417

1418
ཥྫོ་སྤྱིཥ། /ཥྫོ་པྱི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁའི་འ་

ཥྫོ་ཡཥ། /ཥྫོ་རུ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་ཙཡ་ཚུ་རཥ་

སྤྱིཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཟདི་ཥྫོ་སྤྱིཥ་ཏེ་ཤི་

(ཐཔེ) ཧ་ན་གི་ཥྫོ་ཡཥ་དྷང་བྷཐཟ་ཆ་གཉིཥ་ཟདུག

བྷཆུ་བྷ་བྷཆུ་ཕྱེ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཥྫོ་ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) ཥྫོ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཐཟ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནིའི་སྫོཐ་ཅིག

ཥྫོ་ནུག

ཥྫོ ་ཤིང༌། /ཥྫོ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) དེང་ཥང་གི་ཥྫོ་སདྷ་ཐང་

ཥྫོ་བྷ། /ཥྫོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུའི་

ཥྫོ་ཕཀྲུ་བྷ་ཏྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ཥྫོ་ཟཁྱུ་ནི་གི་ཤིང་ཅིག

གཟུགཥ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིག་གི་སྒོང་

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་དྷངཥ་ན་ཥྫོ ་ཤིང་གིཥ་ཥྫོ་ཆུ་ཟཁྱུ་མི་བྷ་

རྫོག (ཐཔེ) ཕྫོའུ་ཅུང་གི་གཟུགཥ་ཁཡ་ཥྫོ་བྷ་ལུ་ལ་

བྷཏྫོང་།

ཟདུག

ཥྫོ་ཥྫོ། /ཥྫོ་ཥྫོ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷབྷ་ཅིག་མེདྷ་ནཡ་

ཥྫོ་བྷ་ཡ་མ། /ཥྫོ་བྷ་ཡ་མ/ (མིང) (ལུགཥ) སྔོ་སདྷ་གྱི་

ཁག་ཐབྱེ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཙདྷ་

རིགཥ་ཅིག

ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཕཅུག་ནུག

ཥྫོ་སདྷ། /ཥྫོ་སྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་གུ་ཆགཥ་

/ཥྫོ་ཥྫོ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཅིག་མེདྷ་ནཡ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་དྲེག་ན་ཚུ་ཟཕག་ཕཀོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥྫོ་ཕཀྲུ་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་ཡིག་ཙང་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་

ཥྫོ་སདྷ་ཐགོ།

ཥྫོག /ཥྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་སྐབྷ། (ཐཔེ)

རྐྱཕ་ནིའི་སདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོ་ཕཀྲུ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་

ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

ཥྫོ་ཙཕ། /ཥྫོ་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་བུཐ་ཟགྱོ་

ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཙར་བྷ་དྷང་ཥྫོག་ཟཕག་ནཡ་ཟགྱོ་

མི་ཐང་ཆག་ཟགྱོ་འྫོཐ་མི་ཚུའི་ཙཕ་བྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་

གེ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཐང་ཟགྱིཕ་ས་ཀྲག་ཚུ་གིཥ་ཕཞྫོ་

ཥྫོག་ནྫོ། /ཥྫོཟྫོ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷྫོང་གོ་ལི་འ་རྒྱར་ཁཕ་

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཥྫོ་ག་ཡ་ཟབུན་གིཥ་ཞ་

ཀྱི་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥྫོག་ནྫོ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་

ཙཡཛྷ་རཥ་ཥྫོ་ཙཕ་ཕཙུགཥ་ཐགོ་ནཥ།

ཟབྲུགན་གི་ཕཞྫོ་ལ་ཐང་ཟདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ།

ཥྫོ་ཟུཡ་གནུཕཥ་གསུབྷ། /ཥྫོ་ཟུ་རྣུཕ་སུབྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཥྫོག་ནྫོ་སྟག་ལཐ། /ཥྫོ་ནྫོ་ཎཟ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱང་གི་

སྔ་ཟགྱུཡ་ཕཀཟ་བྷའི་ལཱིགཥ་ཀྱི་བ་ཆེདྷ་གསུབྷ་གྱི་

རྫོགཥ་རཥ་པཡ་ མི་ཅིག་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྟག་

བྷཙདྷ། ༡. ཥྫོ་ཡེ་ཤེཥ་ཐཕང་ཕྱུག ༢. ཟུཡ་ཤཱཀྱ་

ཅིག་ཏགན་གིཥ་ཟཐེདྷ་ཏེ་ཁྱིཐ་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་

ཟབྱུང་གདྷཥ། ༣. གནུཕཥ་ཆེདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཡེ་

རི་བྷྫོ་ཅིག

ཤེཥ།

ཥྫོག ་ཤིང༌། /ཥྫོཟྫོ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་

སྐབྷ་ཚུ་ཟཕག་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཕཝག་

1418

1419
ནའི་ཤིང༌། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་ཥྫོག ་ཤིང་

ཥྫོང་ཥྫོངན། /ཥྫོང་ཥྫོན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཟགྱོ་ཙཡ་

ཥྫོག་ཥྫོགབྷ། /ཥྫོཟྫོ་ཥྫོབྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་

ཥྫོངན་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ནུག

ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) ཁོང་ག་ཡ་ཚེཥ་ཕཅུ་བྷཇར་ཕཡ་ཥྫོང་

ཤིང་ཆ་ཚུ་གུ་ཐབུཡ་ཏེ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཥྫོདྷ། /ཥྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཐང་རྫོ་ཏྫོག་ཚུ་སྐྱེ་

ལྫོག་ཀུའི་རྫོགཥ་ལཱི་བྱེབྷ་སཡ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག

ནིའི་རྒྱུ། (ཐཔེ) རྫོ་ཏྫོག་གི་ཥྫོདྷ་ཚུ་ཟབུན་གིཥ་ཞ་

(ཁ) ཟདི་ལཱི་བྱེ་ལྫོག་ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། ཤིང་གི་

ཕཅུག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཟཐཕ་བྷ་ས་ཀྲག་ཅིག་འང་ཥྫོག་ཥྫོགབྷ་སྦེ་རག་

ཥྫོཕ་ཥྫོ། /ཥྫོཕ་ཥྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་སྦེ་འྫོཐ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་ཕཏུཕ་མི་ཅིག་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་ག་ཡ་

མི་ཅིག (ཁ) ཥ་ཥྫོཕ་ཥྫོ། ཤིང་ཥྫོཕ་ཥྫོ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་

ཥྫོག་ཥྫོགབྷ་ཐབུཡ་ཏེ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

དྷང་རཥ་གཐདྷ་ཥྫོཕ་ཥྫོ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

/ཥྫོ་ཥྫོབྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཟཁཡཛྷ་རིང་སུ་ཅིག་ཟཕཐ་

ཥྫོབྷ་ཉི། /ཥྫོབྷ་ཉི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐེ་ཙྫོབྷ།

མི་གཉིཥ་ཕཎྫོགཥ་ཏེ་ བྷཏཟབྷ་ཅིག་རཥ་རྣྫོཥ་

ཥྫོའི་དྲུང་ཟཙྫོ། /ཥྫོའི་དྲུང་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་དྷང་གི་ཥྫོ་

ཕཝྫོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཏང་དྷང་ཟཕཟ་ཕརཕཥ་ཏེ་

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་མིའི་བྷཁཥ་

འྫོཐ་མི་གུ་གཡུག་ཕཀོ་སྟེ་རྩེ་ཕའི་རྩྫོཐབྷྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

བྷཆོག (ཐཔེ) ཥྫོའི་དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་གུ་ཡབྷ་ལུ་ལ་བྷ་ཞ་

དྷྫོཡ་རྫིན་ཚུ་སྤང་དྷང་ཥྫོག་ཥྫོགབྷ་རྩེ་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

ཟེཡ་གསུངཥ་དེཥ།

ཥྫོགཥ། /ཥྫོཟྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལུ་ལ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་

ཥྫོཡ། /ཥྫོཟྫོ/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཅ་ར་ཚུ་

སྟེ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག

པདྷ་ཚུདྷ་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་དེ་ཕརྗེ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ)

(ཁ) ཥྫོགཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་རྫོང་ཁ་དྷང་ ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཥྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ཥྫོཡ་ཐ་ནུག

ཥྫོང༌། /ཥྫོང/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་ཟགྱོ་

/ཥྫོཟྫོ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཅིག་རྐྱངབྷ་

ནི། (ཁ) ཥྫོང་ནི/ཡི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཁ་མ་རཥ་

གཅིག་མེདྷ་ནཡ་གཝདྷ་ཅིག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནི།

གཡུཥ་ཁཡ་ཥྫོང་ཡི།

(ཁ) ཥྫོཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་

ཥྫོངནི། /ཥྫོཟྫོདྷ/ (བ) (རྫོང) ཥྫོང་གི་བྷཏཟ་བྷཡ་སཡ་

ཏངཥ་ཟདི་ཥྫོཡ་ཐགོ་ནཥ།

འྫོཐ་ནའི་ནི་སྒྲ་ཟདི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ)
ཁོ་ཟཕཐ་ཥཡ་ཥྫོངནི་ཥྫོང་ཡི་ དེ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཕཐ་བྷ་

ཥྫོཡ་གང༌། /ཥྫོཟྫོ་གང/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་གི་

ཚུགཥ།

རྩ་ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་གི་ཙཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་

1419
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ནའི་པྫོ་རྒྱཥ་ཚུའི་གོ་གིཥ་གོང་ཟདི་ཥྫོཡ་གང་ཕསྫོག་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་གོ་ར་ཥྫོཡཛྷ་

ཥྫོཡ་ཆུཐ། /ཥྫོཟྫོ་ཆུཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷཡ་བྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ཥྫོར། /ཥྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོར་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཐགོ།

ཥྫོཡ་ཥ་སྫོཐ་ནི་ཟདུག

མི་ཚུ་རྫོག་ཧ་རྟག་ས་ལཱིགཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཥྫོར་བྷཐྫོག /ཥྫོཥ་རྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥྫོར་བྷྫོ་གི་ཕཀྱག་

རབྷ་སྫོར་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་བྷཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཥྫོཡ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཆུཐ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

ཙྫོདྷ་ཥྫོར་བྷཐྫོག་ཟཕཐ་མི་ཅིག་སྫོཡ་དེཥ།

ཥྫོཡ་སྡེཕ། /ཥྫོཟྫོ་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀཕ་གོ་ར་ཥྫོཡ་ཡི་

ཥྫོར་དྷག /ཥྫོཥ་དྷཟ/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོར་བྷྫོ་ཕཀྱག་

ཥྫོཡ་ཡི་གྱོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐྫོཡབྷ་ཥྫོཡ་སྡེཕ།

གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཏཕ་ཟདི་ཥྫོར་དྷག་

ཁེདྷ་ཇ་ཥྫོཡ་སྡེཕ། གོ་ཥྫོཡ་སྡེཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ།

གིཥ་གང་ཥྫོན་རཥ་ཟཕག་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ལ་ཕལར་དྷང་ཟགྱོཛྷ་ཐ་གོ་ར་ཥྫོཡ་སྡེཕ་ལུ་ལ་

ཥྫོར་བྷྫོ། /ཥྫོཥ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་མེ་

ཟཕག་ཐགོ།

གིཥ་ཟཚིགཥ་ནའི་ཤུར་ལཱི་འང་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

ཥྫོཡ་གདུཕ། /ཥྫོ་རྡུ/ (མིང) (ཆོཥ) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

གདྷགནྫོ་སྦེ་ལཱིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཟཚིགཥ་ཡྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

ལཱི་ཕཙུགཥ་ནིའི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི།

བྷགཡ་ཙང་དྷང་ཥྫོར་བྷྫོ་ལུ་ལ་སྤུངཥ་ཕཝག་ནུག

ཥྫོཡ་ཕ། /ཥྫོ་ཛྷ/ (བ) (ཆོཥ) ཕརྗེ་ཥྫོཡ་ཟཕཐ་ནི།

ཥྫོར་རིཥ། /ཥྫོཥ་རི/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོར་བྷྫོ་རག་ལུདྷ་

ཥྫོཡ་ཚིགཥ། /ཥྫོ་ཚི/ (མིང) (ཆོཥ) རག་ནའི་བྷཛུཕ་

ཟཏཕ་སྟེ་ནཡ་རིཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲིཥ་བྲིཥཛྷ་ཅིག

བྷྫོའི་ཚིགཥ་ཎྫོག

(ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥན་གིཥ་ཙྫོདྷ་བྷ་ཕཎང་ནའི་ཧེ་བྷ་ཥྫོར་

ཥྫོཡ་ཕཝག /ཥྫོཡ་ཕཝཟ/ (བ) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་ག་ཨིདྷབྷ་

རིཥ་ཟབྲི་དེཥ།

སྦེ་ཕཝག་ནི།

ཥྫོཥ་ཀ། /ཥྫོཥ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཥྫོ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ཥྫོཡ་ཥྫོཡཛྷ། /ཥྫོ་ཥྫོའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཥྫོཡ་ཐང་

ས་སྟི། /ཥ་ཛྷསི་ཏི/ (མིང) (ལུགཥ) ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ།

ཟདྲ། (ཁ) ཅ་ར་ཥྫོཡ་ཥྫོཡཛྷ། ཟཕཐ་ཏངཥ་ཥྫོཡ་

སཱ་ར། /ཥཟ་ར/ (མིང) (ལུགཥ) སྤྫོཥ་ཐཀཡ།

ཥྫོཡཛྷ། ཟཕྲུར་ཆཥ་ཥྫོཡ་ཥྫོཡཛྷ། (ཐཔེ) ངེ་གི་སྣུབྷ་

སཱཙྪ། /ཥ་ཙ/ (མིང) (ལུགཥ) གཐབྷ་ཐང་ཕྱེ་ར་ཥྫོགཥ་

ཟཁོཡ་ཐང་ཁོ་གི་ཥ་གཞི་ཥྫོཡ་ཥྫོཡཛྷ་ཨིདྷ།

ན་ཕསྣཥ་ཏེ་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་

ཥྫོཡཛྷ། /ཥྫོའུ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཥྫོཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕརྙདྷ་འྫོཐ་ནའི་ནཡ་ཀོང་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་

ཁོང་གཉིཥ་པཡ་ཚུཡ་ག་ཅི་ཥྫོཡཛྷ་སྫོ།

ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) བག་ཕུག་ཅིག་དྷང་སཱཙྪ་ལུ་ལ་

ཥྫོཡཛྷ་ཥྫོཡ་ཥ། /ཥྫོའུ་ཥྫོ་ཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཅ་ར་ར་

ཟདུག

ཥྫོགཥ་ན་གཅིག་ཡ་མེདྷ་ནཡ་ཥྫོཡ་ཏེ་ཡ་སྫོཐ་ནི་ཅིག་
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ས། /ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲིང་སྒྲི་ཐང་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ས་དྲགཥ། /ཥ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟགྱུཡ་ནི་ཐང་པཡ་

ས་ཡ་ས། /ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྒྲིང་

ཕཀཟ་གདྷངབྷ་ཐ་ས་དྲགཥ་སྦེ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཅིག (ཐཔེ) གཞུ་ཟདི་ང་ལཱི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་ས་ཕཥ།

ཚུཡ་སྤཡ་ནི་མེཐན་སྦེ་སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོངབྷ་གིཥ་

སྒྲི་ཐང་ས་ཀྲག་སྦེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྤག་ཤིང་ཟདི་ས་ཡ་

ས་མི་ས། /ཥ་མི་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཀྲག་འྫོཐ་མེཐ་

ས་ཕཥ།

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཟདི་ས་མི་ས་ ཞིང་དྷང་

ས་ཀྲག /ཥ་ཀྲ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུག་བ་ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནཥ།

མེདྷ་མི་ཅིག (ཁ) རྫོ་ས་ཀྲག ཤིང་ས་ཀྲག (ཐཔེ)

ས་ཤིང༌། /ཥ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་མེདྷ་

ལྕགཥ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ས་ཀྲག་ཟདུག

ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྦྱིཥ་ཤིང་གི་ས་ཤིང་གི་གྲངཥ་སུ་

/ཥ་ཀྲ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟཕཐ་

ཚུཐན་ཨིདྷ།

གཝག་ཐང་ཡང་གཤིཥ་རྩུཕ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

སང༌། /ཥང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཐང་ཟབྲུ་སྣ་ར་

(ཐཔེ) ཁོ་ས་ཀྲག་ཅིག་ཟཕཐཛྷ་རཥ་མི་ག་ཡ་གིཥ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ལྗིཐ་ཙཐ་ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་

ཁོ་ལཱི་ཟཚེཡཛྷ་བྷཥ།

ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་བྷཡ་སང་གང་ཉོ་

/ཥ་ཀྲ/ ༣ (ཁྱཐ) (རྫོང) བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཚིག་རྩུཕ་

ཟཕག་ཡི།

དྲགཥ་སྦེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

སང་སྒོ། /ཥང་སྒོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྒོའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག

གཝདྷ་ལཱི་བྫོ་ས་ཀྲག་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སང་ཏག /ཥང་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཐང་ཟབྲུ་སྣ་

ས་ཀྲག་ཀྲ། /ཥ་ཀྲ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷཥ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ལྗིཐ་ཙཐ་ཟཇར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་

ས་ཀྲག་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) རྫོ་ས་ཀྲག་ཀྲ། ཟཕཐ་

འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཀྱི་ཏགན། (ཐཔེ) ཅ་ཆཥ་ལྗིཐ་ཅདྷ་

གཝག་ས་ཀྲག་ཀྲ། ཚིག་ས་ཀྲག་ཀྲ། སེབྷཥ་ས་

ཚུ་ཟཇར་ཕའི་སྐཕཥ་སང་ཏག་ཟཐྫོགཥ་ཟགྱོ་ནིའི་

ཀྲག་ཀྲ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཁ་ས་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་སཕ་ནི་

ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཟདུག

སང་བྷཐཟ། /ཥང་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ལྗིཐ་ཙཐ་ཟཇར་ནི་

ས་བྷཉེདྷ། /ཥ་རྙེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཀྲག་ཀྲ་ཐང་

གི་ཅ་ཆཥ་ཀྱི་ཤིང་།

བྷཉེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སང་རྫོ། /ཥང་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྗིཐ་ཙཐ་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

(ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ས་གཉེདྷ་ཕལ་སྟེ་སཕ་

ལཱི་སང་ཁཡ་ཕཎཕ་སྟེ་ཟཇར་ཕའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་

ཐགོ།

ཟཏཕ་ནའི་ཙཐ་ལྡདྷ་ཅདྷ་གྱི་རྫོ་ཐང་ལྕགཥ་ཅིག

(ཐཔེ) སང་རྫོ་ལྗིཐ་ཙཐ་གསུབྷ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཟཐུ་

ཟཕག་ལྫོག

1421

1422
སདྷབྷ། /སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ནགཥ་ཀོ་གྱི་ཅུའི་ཤུཕཥ་

སཕ་ཏག /ཥཕ་ཏ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་གུ་ཕཝྫོདྷ་ཏེ་ཕྫོགཥ་

ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡྫོཕ་ཟབྱེར་ཕཎགཥ་ཏེ་སྐྱེ་

ཏགན་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་དྲུང་གིཥ་རྟ་སཕ་ཏག་རཥ་

ཕཟུབྷ་ཅིག་ཐང་ དྷང་རཥ་གོང་ཎྫོ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་

ཕསྒོཡ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྟའི་ཁ་གུ་ལཱི་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་

མི་ཅིག (ཐཔེ) སདྷབྷ་ཟདི་ཕཅུཐ་ཅདྷ་གྱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

ཕལཐ་དེ་ཟཐེདྷ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཅིག་ཨིདྷ།

སཕ་བྷཐུཡ། /ཥཕ་ཐུ/ (མིང) (རྫོང) རྟའི་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་

སདྷབྷ་ཅུབྷ། /སེབྷ་ཅུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་སྦེ་ཕམྫོ་ཞ་

ཏགན་ཕཎགཥ་ཏེ་ཟཐེདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཕགན་

ཕཏུཕ་ནའི་སྲེདྷབྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་འྫོཐ་མི་བྷཐུཡ་ཐང་། རྟ་ཁ་ཕསྒོཡ་

ཧའི་གིཥ་སདྷབྷ་ཅུབྷ་གྱི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་ཕམྫོ་ཕཝག་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ཁའི་གུ་རཥ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་སཕ་

ནུག

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གི་སཕ་

སདྷབྷ་སྫོ་ཅུབྷ། /སེབྷ་སྫོ་ཅུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་

བྷཐུཡ་ཟདི་ཏགན་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་གིཥ་ཕཞྫོ་ཐགོ།

སདྷབྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་སདྷབྷ་སྫོ་

སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། /ཥཕ་ཕྲྫོཥ་ཕྲྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟུག་

ཅུབྷ་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ནག་ན་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ལུཕ་ཏེབྷ་ཕ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་

སཕ། /ཥཕ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྟའི་གུ་ཝྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་

ཅིག (ཐཔེ) གྱང་ནའི་སྐཕཥ་གོ་ར་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

རྟའི་ཙཐ་གཟུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ རྟའི་ཁ་དྷང་རྐྱཕ་འྫོཐ་

གྱོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནའི་ལྕགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྟ་གུ་

སཕ་ལུཕ། /ཥཕ་ལུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་ཕྱེ་གིཥ་ལུཕ་

ཝྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་ཕལཐ་ཏངཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཎག་ཎ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་སཕ་

ཤེཥ་ཐགོ།

ལུཕ་ཀྱིཥ་ཕསྒོཡ་ཕཝག་ནུག

/ཥཕ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྫོག་ཀུ་ཐང་གཐདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

སཕ་ལྫོག ་ལྫོ། /ཥཕ་ལྫོ་ལྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སཕ་ཟཕྲྫོཥ་

ན་སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གཐདྷ་

ཟཕྲྫོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཟདི་སཕ་ལྫོག ་ལྫོ་

ཟདི་སཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་གྱང་ནི་ཟདུག

ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཡི་གུ་ཟབྲི་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

སཕ་ཁིག་ཁི། /ཥཕ་ཁི་ཁི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སཕ་ཟཕྲྫོཥ་

སཕ་སུ། /ཥཕ་སུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་

ཟཕྲྫོཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཟདི་སཕ་ཁིག་ཁི་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་ཟདི་སཕ་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

སཕ་སྟུག /ཥཕ་ཏུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྟུག་ནག་ན་ཐང་

སཕ་སྲིཕ། /ཥཕ་སིཕ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གདྷབྷ་དྷངཥ་མི་

སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་གཉིཥ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

དྷངཥ་ཐང་ གདྷབྷ་ཕསྫོ་བྷ་ཕསྫོ་གི་བྷཙབྷཥ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཨེདྷ་ཎ་སཕ་སྟུག་ག་དེ་སྦེ་ཟདུག

1422

1423
མིག་ཎྫོ་གིཥ་ཡཕ་རིཕ་མབྷ་བྷཏྫོང་ཕའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་

སྲི། /སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ཐང་ཕཡ་ཆཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

སཕདྷ། /ཥཟདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སཕ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཨིདྷ་

ཟཆཡ་གཞི་ཕརྩབྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ངདྷ་ནའི་ལཱ། (ཐཔེ) རྒྱར་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་སྲི་རང་ནིའི་

ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོ་སཕདྷ་

སྲི་གདྷྫོདྷ། /སི་རྣྫོཥདྷ/ (བ) (རྫོང) ཡང་གི་ཚེ་སྫོག་ལཱི་

དྷང་ལཕཥ་ཕཙུགཥ་ཐགོ།

གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་མི་ཟདྲེ་ཐང༌གཐྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཆོ་

སབྷ། /ཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་དྷང་གི་་ཕཟུང་སྟེ་ཞ་མི་

ག་ཐང་རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་དེ་བྷཡ་གདྷྫོདྷ་ཕཝག་ནི་ཅིག

སེབྷཥ་ཅདྷ་བྱི་ཙི་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

(ཐཔེ) ཧན་རྫོ་རྗེ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་སྲི་གདྷྫོདྷ་རྐྱཕ་ནི་བྷཥ།

(ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སབྷ་ལུ་ལ་ཉིབྷ་ཕསྫོ་

སྲི་བྷདྷདྷ། /སི་རྣེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) སྲི་གདྷྫོདྷ་ཐང་ཟདྲ།

སྫོཐ་ནུག

སི་ན། /སི་ན/ (མིང) (རྫོང) ས་ཐང་ཙཡ་གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་

སཥ། /སེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་གི་བུ་ལཱི་

ཕའི་སྫོཐ་བྷཡ་ཟདེགཥ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྲི་ན་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་སཥ་སྐུ་དྷ་ཆུང་

དྷང་བྷཡ་ལྟེབྷ་ལྟེ་ཟདུག

ཀུ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྲི་ཞུ། /སི་ཞུ/ (བ) (ཆོཥ) ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕསྙེདྷ་ཕཀུཡ།

སཥ་ཀྱི་ཐུ་ཕྫོ། /སེ་ཀི་ཐུཟྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་

སྲི་ཟླྫོག /སི་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕུང་ཐང་རྐྱེདྷ་ངདྷ་གྱི་ཕཡ་

གོངབྷ་ཚུ་གི་བུ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཆཐ་ཚུ་ཕཀག་ནི་ཅིག

སཥ་བྷཁཡ་ཐགུ་ཏྫོག /སེ་ཁ་རྒུ་ཏྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་

སྲི་རང༌། /སི་རང/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཕུང་ཐང་རྐྱེདྷ་ངདྷ་

བྱུང་ཐང་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་ བྷཡ་ན་རྫོ་ཙཱའི་སྫོཕ་བྷ་

གྱི་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་ཟཏྫོདྷ་ནི། (ཁ) སྲི་རང་ནི/ཐྫོ/ནུག

མི་ར་ཡཥ་ན་གིཥ་ཕཞེངཥ་གདྷང་ནའི་གཙུག་རག་

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཥརི་རང་ནིའི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་

ཁང༌ཏྫོག་ཐགུ་ཟཕཐ་མི།

མི་ཟྫོང་།

སཥ་བྷྫོ། /སེ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) སཥབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ།

སྲི་རངཥ། /སི་རང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྲི་རང་ཐང་

(ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་ལཱི་སཥ་བྷྫོ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཟདྲ། (ཁ) སྲི་རངཥ་ནུག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་བྷང་ལཥ
ྫོ ་

སཥ་སྫོཥ། /སེ་ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

དྷང་སྲི་རངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

གི་བུ་ཐང་བུབྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་

སྲི་སྫོང༌། /སི་སྫོང/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕུངཥ་

ལཱི་སཥ་སྫོཥ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཐང་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཟཏྫོདྷ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) སྲི་སྫོང་

སཥབྷྫོ། /སེབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་གི་བུབྷྫོ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སྲི་སྫོང་ནིའི་ལཱ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སཥབྷྫོ་

མེདྷ་ནཡ་ཞི་ཕདེ་ལཱི་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཟདི་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཟདུག

1423

1424
/སི་སྫོང/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟདྲེ་ཐང་

ཙྫོགཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྲིཐ་སྐྱོང་ཟདུཥ་ཙྫོགཥ་

ཕཝག་མི་ཟདི་རྫོག་ཟཏྫོདྷ་ཕཅུག་ནི། (ཁ) སྲི་སྫོང་

སྲིཐ་ཟཁྲུག /སི་ཁྲུ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་སྐྱོང་དྷང་དྷ་བ་

གཐྫོདྷ་ཚུ་གིཥ་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ནི་རཥ་ཕཀག་

ཀྱི་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྲི་བྷདྷདྷ་ཕཝག་ཕཝགན་

སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་སྐྱོང་

ཟདི་སྲི་སྫོང་མི་ག་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ?

དྷང་སྲིཐ་ཟཁྲུག་ཟཏྫོདྷ་ཕཅུག་ན་ཅིདྷ་མི་སེཡ་སྐྱིཐ་

སྲིང་ཕར། /སིང་བེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཀ་ཕར་ཐང་ཟདྲ།

ཎྫོང་ཎྫོ་མི་ཟྫོང་།

སྲིངབྷྫོ། /སིའིབྷ/ (མིང) (རྫོང) པ་ཐང་བྷ་གཅིག་རཥ་

སྲིཐ་ཐྫོདྷ། /སི་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་གཞུང་

ཨིདྷ་ནའི་ཡང་རཥ་ཆུང་ཕའི་བུབྷྫོ། (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་

སྐྱོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཚུ་སྲིཐ་ཐྫོདྷ་

སྲིངབྷྫོ་ལྔ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ནི་གར་

སྲིཐ། /སི/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གདྷཥ་ནི་ཐང་

ཆེ།

ཟབྱུང་ཚུགཥ་ནི། (ཁ) སྲིཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་

སྲིཐ་སྡེ། /སི་སྡེ/ (མིང) (རྫོང) སྲིཐ་ལྡདྷ་ཙྫོགཥ་ན་ཐང་

གྱི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཟྫོང་ཟཕཕ་བྷ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཐཔེ་མི་

ཟདྲ།

སྲིཐ།

སྲིཐ་ན། /སི་ན/ ༡ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ནི་ཐང་ཟབྱུང་

/སི/ ༢ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ཐང་

ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷ་ཐངུར་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་

ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་

ག་ཡ་ཟགྲུཕ་ནི་ཟདི་སྲིཐ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

ཚུ་ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

/སི་ན/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཁོཡ་ཕ། (ཐཔེ)

སྲིཐ་ཀྱི་ཐཕང་ཆ། /སི་ཀི་ཐཕང་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

སྲིཐ་ན་ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་དྷང་སྡུག་ཕསྔར་ལུ་

ཁཕ་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཐཕང་ཙཐ། (ཐཔེ)

ལ་ཟདུག

སྲིཐ་ཀྱི་ཐཕང་ཆའི་སྐོཡ་རཥ་ལབྷཥ་ལཱིགཥ་ཅིག་

/སི་ན/ ༣ (མིང) (ཆོཥ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་

ཟདུག

གསེཥ་ཅིག

སྲིཐ་སྐྱོང༌། /སི་ཅོང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་གཞུང་

སྲིཐ་ན་གསུབྷ། /སི་ན་སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) རཥ་ཐང་ཉོདྷ་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་ཟཏཕ་ནིའི་རབྷ་

བྷྫོངཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་ལཱི་གྱུཡ་ཕའི་

ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སྲིཐ་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲི་

གཞི་གདྷཥ་གསུབྷ། (ཁ) སྲིཐ་ན་གསུབྷ་འང་ ༡.

འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་ཚུགཥ།

སྟེང་ལྷའི་སྲིཐ་ན། ༢. ཟྫོག་ཀླུའི་སྲིཐ་ན། ༣. ཕཡ་

སྲིཐ་སྐྱོང་ཟདུཥ་ཙྫོགཥ། /སི་ཅོང་རྡུཥ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང)

མིའི་སྲིཐ་ན། (ཐཔེ) སྲིཐ་ན་གསུབྷ་ཆ་ཡ་མི་རྟག་ནའི་

རྒྱར་ཁཕ་སྐྱོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཙྫོག་ནི་འྫོཐ་ནའི་

ཡང་ཕཞིདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

1424

1425
སྲིཐ་ན་སྫོ། /སི་ན་སྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སྤཡ་ཁ་ཕརྒྱཐ་ཐང་

/སིདྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) མིའི་ལ་ཞ་མི། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་

སྨེ་ཕ་ཐགུའི་ལྷ་ཚུ་བྲིཥ་ཏེ་གཞཟ་སྐཡ་ངདྷ་ན་ཐུཕ་

ཧེ་བྷ་ཟདྲེ་སྲིདྷ་ཚུ་གིཥ་གང་སྟེ་ཟདུག

ནའི་ཕག་རྒྱ་ཅིག

སྲིདྷ་ཏྫོར། /སིདྷ་ཏྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་

སྲིཐ་བྱུཥ། /སི་ཇུ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཐང་གདྷཥ་

ཀོ་ལཱི་རྣག་ཕཥགཥ་ཏེ་རྨ་ ཐབྷཡནྫོ་ཟབུཡ་ཟབུཡ་སྦེ་

སྟངཥ་ཅིག་དྷང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རྐངབྷ་ལཱི་སྲིདྷ་ཏྫོར་ཅིག་

ཕརྩབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་ཏཕཥ་ཤེཥ་ཐང་རབྷ་སྟྫོདྷ་ཅིག

ཏྫོདྷ་ཏེ་དྷཛྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) རབྷ་སྫོར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་སྲིཐ་

སྲིདྷ་ནྫོ། /སིདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) མིའི་ལ་ཞ་མི་པྫོའི་

བྱུཥ་སྒྲིང་སྒྲི་ཅིག་ཐགོན་ཁག་ཆེ།

རིགཥ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་དུཥ་ལཱི་སྲིདྷ་ནྫོ་ཐངོཥ་སུ་སྦེ་

སྲིཐ་བྫོདྷ། /སི་བྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་གཞུང་

ཏྫོདྷ་ཏེ་མི་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཕཀར་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

སྐྱོང་གདྷང་མི་ཐབུ་ལཐ། (ཐཔེ) རྒྱ་གཡ་གྱི་སྲིཐ་བྫོདྷ་

སྲིདྷ་ཕར། /སིདྷ་བེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྐུཐན་ཟབུ་ཡཥ་

ཟབྲུག་ལཱི་གཟིགཥ་སྐོཡ་དྷང་བྫོདྷ་ནུག

ཟཏྫོདྷ་ཥའི་རྒྱུ།

སྲིཐ་ཟཛིདྷ། /སི་རྫིདྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྒྱརནྫོ་ཐང་

སྲིདྷ་བ། /སིདྷ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) གཐྫོང་ལུཕ་ཏེབྷ་

ཕཙུདྷབྷྫོ་གིཥ་མེདྷ་ནཡ་མི་སེཡ་གྱི་ཕམག་ཟཐུ་རཥ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ མིག་ཎྫོ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

གྲུཕ་སྟེ་གཞུང་སྐྱོང་མིའི་ཐབུ་ལཐན། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་

བ་ དྷབྷ་ནུཕ་བྷྫོ་པཡ་ཚུཡ་ཟཕུཡ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྲིཐ་ཟཛིདྷ་ཚུ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་ནི་

ལཱི་འུགན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ནུཕ་བྷྫོ་སྲིདྷ་བ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

གིཥ་སྐཐ་ཤུགཥ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་འྫོཐ།

/སི་རྫིདྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) རཥ་སྡེ་ཐང་རཥ་ཙྫོགཥ།

སྲིདྷ་ཟབུ། /སིདྷ་རྦུ/ (མིང) (རྫོང) སྫོག་ཆགཥ་ཟབུན་

ཟདུཥ་ཙྫོགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཟགོ་ཟཛིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

གི་རིགཥ། (ཐཔེ) རྨ་ གུ་སྲིདྷ་ཟབུ་ཕཎགཥ་ཕཅུག་ནི་

རཥ་སྡེ་ཟདི་གི་སྲིཐ་ཟཛིདྷ་སྦེ་ཕག་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

མི་ཟྫོང་།

སྲིཐ་གཞུང༌། /སི་གཞུང/ (མིང) (མིང) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་

སྲིདྷ་བྷྫོ། /སི་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྲིདྷབྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཐག་སྐྱོང་ཐང་ཟཛིདྷ་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནིའི་རབྷ་

དྷབྷ་ཕྱི་རཱི་སྲིདྷ་བྷྫོ་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་ཕརྒྱུག་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་

ལཱིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྲིཐ་གཞུང་ལྟེ་ཕ་རཥ་ཞི་ཕདེ་

ཨིདྷ་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ།

སྲུང་སྐྱོཕ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ཕཀཟ་རྒྱ་ཕེཕཥ་ནུག

སྲིདྷ་སདྷ། /སི་སྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་མིག་

སྲིདྷ། /སིདྷ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟབུཕ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་གིཥ་བྷ་བྷཏྫོང་ཕའི་ཟབུན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཕཎགཥ་ནི་

ལ་དྷང་ཟབུཕ་སྲིདྷ་ཕཎགཥ་ནུག

རཥ་ཕཀག་ནི་ཐང་། ཕཎགཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕཀག་

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སདྷ་

1425
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ཅིག (ཐཔེ) སདྷ་ཁང་དྷང་རཥ་ཟཏྫོཕ་ནའི་སྲིདྷ་སདྷ་

སྲུ་ཇ། /སུ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་དྷང་བྷཡ་ཐང་ཚྭ་ཚུ་

སྲིདྷ་བྷཛུཕ། /སིདྷ་རྫུ/ (མིང) (རྫོང) སྲིདྷ་རག་ཐང་ཟདྲ།

བྷཚཡ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་སྲུ་ཇ་ཟཐུང་ནི་འྫོཐ།

ཚུ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཞ་ཐགོ།

བླུགཥ་ཏེ་ཕསྲུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོའི་ཇ། (ཐཔེ) དྲྫོ་

(ཐཔེ) སྲིདྷ་བྷཛུཕ་གུ་གསེཡ་གྱི་བྷཛུཕ་ཐཀྱི་ཅིག་

སྲུང༌། /སུང/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ཕཎགཥ་ནུག

ཟཏཕ་ནི། (ཁ) སྲུང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་གི་རྫོ་

སྲིདྷ་ཡུར། /སིདྷ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) མིའི་ལ་ཞ་མི་ཚུ་

ཏྫོག་ཚུ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རཥ་སྲུང་ཐགོ་ནཥ།

སྫོཐ་ཥའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཟབྲུག་ལཱིངན་ཟདི་སྲིདྷ་

/སུང/ ༢ (མིང) (རྫོང) གཎབྷ་ཐང་རྫོ་རྒྱུཥ། (ཐཔེ) ཧང་

ཡུར་ཅིག་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

རྒཥ་ཀྱིཥ་ཐང་ཕུ་གི་སྲུང་ལུ་ལ་གཎང་ནི་འྫོཐ།

(ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་ཟདི་སྲིདྷ་རིགཥ་ལུ་ལ་གིཥ་ཟུདྷ་ཏེ་

གསུབྷ་ལཱི་དྷཐ་ཐང་གཐྫོདྷ་ ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་རཥ་ཕསྲུང་

སྲིདྷ་རིགཥ། /སིདྷ་རི/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཟབུན་གི་རིགཥ།

སྲུང་སྐུཐ། /སུང་ཀུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

ཟདུག

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་སྐུཐན་ར་

/སིདྷ་རི/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) མི་གི་ལ་ཞ་མི་སྲིདྷ་ནྫོའི་

ཥྫོགཥ་ན་གུ་སྔགཥ་ཕཎཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཨོར་ཀོ་

རིགཥ།

ཁཡ་ཕཎགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་སྲུང་སྐུཐ་རུ་རུ་

སྲིདྷ་རག /སིདྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

གདྷང་ནི་ཟདུག

ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་རཥ་ཕརྩིཛྷ་ཐ་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཕཞི་ན།

སྲུང་སྐྱོཕ། /སུང་ཅོཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་

(ཐཔེ) བྷྫོ་གི་རགན་གི་སྲིདྷ་རག་ཟདི་ཕ་སི་སི་ཟདུག

ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཡང་ཐཕང་སྲུང་སྐྱོཕ་

སྲིདྷབྷྫོ། /སིབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་གི་ལ་ཞ་མི་བྷྫོའི་

ཟཕཐ་ནི་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

རིགཥ། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་གལྫོང་ཟདི་དྷང་སྫོདྷབྷྫོ་གདུག་

སྲུང་ཟཁོཡ། /སུང་ཁོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་

དྲགཥ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

གསུབྷ་ལཱི་དྷཐ་ཐང་གཐྫོདྷ་ ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་རཥ་ཕསྲུང་

སྲིཕ། /སིཕ/ (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ཐང་གེ་ཞ་ཚུ་ཕརྔོ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་ཐང་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་སྔགཥ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ་རྩབྷ་གྱི་

ཕཎཕ་སྟེ་འྫོཐ་ནའི་གའུ་ཐང་ཟཁོཡ་ཅདྷབྷ་གྱི་རིགཥ་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཇ་དྷང་སྲིཕ་བླུགཥ་ཏེ་རྫོཕ་ཞཛྷ་ཐ་

ཚུ་ཨོར་ཀོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱི་

ཞིབྷ་ནཥ།

སྲུང་ཟཁོཡ་ཟདི་ཞངཥ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག་

སྲིཕ་རི། /སིཕ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཉིབྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཨིདྷ་བྷཥ།

པྫོག་ནི་མེཐ་ནའི་རི་གི་ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) སྲིཕ་རི་ལཱི་
གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་གྱངབྷ་ཨིདྷ།
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སྲུང་ཟཁོཡ་ན། /སུང་ཁོ་ན/ (མིང) (རྫོང) སྲུང་ཟཁོཡན་

བྲིཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གློག་ཕརྙདྷ་གྱི་སྲུང་ལྫོག་

གདྷང་དེཥ།

སྲུངདྷ། /སུངདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སྲུང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྫོདྷ་ནྫོ་གི་སྲུང་ཟཁོཡ་ན་ཟདི་ཐུདྷ་

ཅིག་བྲི་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

སྲུང་ཟཁོཡན། /སུང་ཁོན/ (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་ཚུ་གི་

ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐབྷ་ཚིག་ཕརྟདྷ་

ཕཡ་ཆཐ་ཕསྲུང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་ཐུདྷ་ཐགེ་སྫོཡ་ར་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྲུངདྷ་ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་ཚུགཥ།

ཥྫོགཥ་ནའི་ཝར་ཐུདྷ་གདྷང་མི། (ཐཔེ) ཧ་ཝང་ཐགེ་

སྲུངབྷ། /སུབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྲུང་སྐུཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

སྫོང་ཟདི་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་སྲུང་ཟཁོཡན་སྦེ་ཕག་ཞུ་དེཥ།

སྲུངབྷ་ཕཎགཥ་ན་ཅིདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་རཥ་ཕཀག་

སྲུང་རྒྱཕ། /སུང་རྗཕ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ཐང་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་

ཚུགཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཁ) རྫོང་གི་སྲུང་

སྲུཕ། /སུཕ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཆུ་ཐང་ཨོབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

རྒྱཕ། ཡིག་ཙང་གི་སྲུང་རྒྱཕ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་སྲུང་རྒྱཕ་

ཁུ་ཕའི་རིགཥ་ཐཀྲོག་ནི། (ཐཔེ) སྲུཕ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ)

ཟདི་གཝྫོདྷབྷ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཧའི་གིཥ་ཆུ་ཙདྷ་དྷང་ཚྭ་ཐང་བྷཡ་བླུགཥ་ཏེ་སྲུཕ་

སྲུང་བྷདུཐ། /སུང་རྡུཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གཐྫོདྷ་ཐང་ཕཡ་

དེཥ།

ཆཐ་ཚུ་གིཥ་མི་གདྷྫོཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྔགཥ་ཕཎཕ་

སྲེ། /སེ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གཅིག་

ཕཎཕ་ནའི་སྐུཐན་བྷདུཐ་ཕུཐ་ཅདྷབྷ།

ཁཡ་ཕསྫོབྷ་ནི། (ཁ) སྲེ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཕཥང་གཎང་

སྲུང་བྷ། /སུང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་སྲེ་དེཥ།

ན་ཐང་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་གྱི་སྐྱེཥ་བུ་ཚུ་ཕཡ་ཆཐ་རཥ་

སྲེག /སེ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ལ་ཐང་སྒོང་རྫོག་ར་ཥྫོགཥ་

སྲུང་མི་ཐང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་བྷཚཐ་མི་ལྷ་ཐང་ལྷབྷྫོ།

ན་མེ་ཐང་བྷཡ་ཁུ་དྷང་ཕམྫོ་ནི། (ཁ) སྲེག་ཐྫོ/དེཥ།

(ཐཔེ) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་སྲུང་བྷ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་

(ཐཔེ) སྒོང་རྫོག་སྲེག་ཞ་ནི་ཟདི་གཟུགཥ་ལཱི་གདྷྫོཐན་

ཁ་ཕུར་ཐགོ།

ཨིདྷ།

སྲེག་བླུགཥ། /སེ་བླུ/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྱིདྷ་སྲེག་ཐང་ཟདྲ།

སྲུང་མི། /སུང་མི/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཆ་ཐང་རྒྱུ་ཐངོཥ་ར་

སྲེག་རཥ། /སེ་རྫེ/ (མིང) (ཆོཥ) སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་ཆོ་གུ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་ཚུ་

གཎང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགོ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ཐང་རཥ།

བྷང་ལཥ
ྫོ ་ཡ་ཁྱིབྷ་སྲུང་མི་སྦེ་ཕཝགན་ཨིདྷ།

སྲེག་ན། /སེག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) བྷཐུདྷ་ན་སྤུདྷ་ཕཞི་རི་

སྲུང་ལག
ྫོ /སུང་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) གློག་ཕརྙདྷ་ཐང་

བྷྫོ་གི་དྷང་གསེཥ་རཥ་བ་ལྷ་བ་གོངབྷྫོ་ལཱི་སཕ་

ཟཁྲཕ་སྟྫོདྷ་ཚུ་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཁྲཕ་རྩེཐན་ཐང་

ཏངཥ་ཅིག

ནཡ་ཆཥ་ཕཎཕ་ཏངཥ་ཚུའི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་

1427

1428
སྲེགཥ། /སེའེ/ (བ) (སྐུར) (རྫོང) སྲེག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྫོག་གི་ཐཕང་ནྫོ། /ཥྫོ་གི་ཐཕང་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་

སྲེཐ་ན། /སེའེ་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཆགཥ་ནི་ཅིག

ཅིག

སྲེགཥ་ཤིག/ཐ།

ཅདྷ་ཚུ་ཚེ་ཧེ་བྷའི་རཥ་ཐཕང་གིཥ་ཚེ་ཙཐ་ཐུཕ་ནི་

(ཁ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་

སྫོག་ཅདྷ། /ཥྫོ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོག་འྫོཐ་ནའི་

ཨིདྷ།

རིགཥ། (ཐཔེ) ཤིང་འང་སྫོག་ཅདྷ་གྱི་གྲངཥ་སུ་

སྫོ། (བ) (ཐ) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་དྲྫོཐ་

ཚུཐན་ཨིདྷ།

ལཱི་ཕསྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) སྫོ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གདྷབྷ་

སྫོག་གཅཐ། /ཥྫོ་ཅེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

མེཐ་ཥ་མེཐ་གྱང་བྷཥ་ཟེཡ་མེ་སྫོ་དེཥ།

ཅདྷ་ སྫོག་ཆགཥ་ཚུ་གཥཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་

སྫོ་བྷ། /སྫོ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་

ཟཕཐ་རཱིང་སྫོག་གཅཐ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་སྤངཥ་ཏེ་ཐགེ་ཕའི་

ཥྫོགཥ་ནའི་གཟུགཥ་ཐང་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནི་

ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཐགོ།

འྫོཐ་ནའི་སྫོག་ཆག་ཤིག་གི་སྒོང་རྫོག (ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་

/ཥྫོ་ཅེ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) གཥཐ་ནི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་

བྷ་ཟཁྱུ་ཕ་ཅིདྷ་སྫོ་བྷ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ།

ཅདྷ་སྫོག་གཅཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་ལཱ་སྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཆགཥ་ཐང་རྩི་ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷ་ཤི་ཕཡ་སྫོཐ་

ཟདྲ།

སྫོག /ཥྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ། སྫོག་

སྫོག་གཅོཐ། /ཥྫོ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོག་གཅཐ་ཐང་

ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་སྫོག་ཡང་

སྫོག་ཕཅཐ། /ཥྫོ་ཅེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོག་གཅཐ་

གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་གར་ཆེ།

ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྫོག་ཕཅཐ་ཡི/ནུག (ཐཔེ) མི་སྡིག་

སྫོག་སྐྱཕཥ། /ཥྫོ་ཅཕ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོག་ཕཅཐ་ནུག

ཅདྷ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ གཥཐ་ནི་གུ་ལྷྫོཐ་མི་ཟདི་གཥཐ་

སྫོག་ཆགཥ། /ཥྫོ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཐང་ཆུ། དྲྫོཐ་ར་

བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་གདྷཥ་ནའི་མི་ཐང་སེབྷཥ་

སྫོག་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཡང་གི་མི་ཚེ་རིངབྷྫོ་སྦེ་

ཅདྷ། ཟབུན་ཐང་འི་རིགཥ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་

སྫོཐ་ཚུགཥ།

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྫོག་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་རིགཥ་ལཱི་སཕ་

སྫོག་ཁབྷཥ་རིག་ན། /ཥྫོ་ཁབྷ་རི་ན/ (མིང) (ཆོཥ) སྐྱེ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་དྷང་གདྷཥ་ནའི་སྫོག་ཆགཥ་ལུ་ལ་

ལྡདྷ་རིག་ན་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐན་ཨིདྷ།

སྫོག་ལབྷཥ། /ཥྫོ་ལབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་སྫོག་བྫོཥ་

སྫོག་ཆགཥ་རིག་ན། /ཥྫོ་ཆ་རི་ན/ (མིང) (རྫོང) སྫོག་

གཎང་ཐགོ་ནའི་ཉེཥ་ལབྷཥ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ར་ལཱི་

ཆགཥ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་

ཅིག་དྷང་སྫོག་ལབྷཥ་ཕཀར་ནིའི་རབྷ་ལཱིགཥ་འྫོཐ།

1428

1429
ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟདི་སྫོག་ཆགཥ་རིག་ན་གི་

ཐཕང་ནྫོ་གཥར་ཕ་ སེབྷཥ་རྗེཥ་སུ་ཕཟུང་ཕའི་ སྤྱི་

སྫོག་ཆཐ། /ཥྫོ་ཆེ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དྲདྷ་ན་མེཐན་ཟགྱོ་ནི་

སྫོག་ཞུ། /ཥྫོ་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་

ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ནུག

ཕྫོ་ཀླཐ་ནའི་སྦུགཥ་དྷ་འྫོཐནའི་རྩ་ཕའི་རླུང་ལྔ།

ཐང་འང་དྷ་ཤི་ནི།

གིཥ་ གསུང་ཆོག་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ཐབུ་ལཱི་ཕཞེཥ་

སྫོག་ཏཡ། /ཥྫོ་ཏཡ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོག་གི་ཉེདྷ་ཁ་རཥ་

སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ལྔའི་རིགཥ་ཅིག

གྲོར་ནི།

སྫོག་གཞཟ། /ཥྫོ་གཞཟ/ (མིང) (རྫོང) རྩིཥ་ཀྱི་ལཱིགཥ་

སྫོག་ཏྫོག་ལབྷཥ་གཅོཐ། /ཥྫོ་ཏྫོ་ལབྷ་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ)

རཥ་ཡང་ཥྫོའི་རྫོ་རྟགཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ ལཱ་ཐང་བ་ཕ་

ཉེཥ་ལབྷཥ་སྫོག་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀར་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་རཱིང་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ནའི་

སྫོག་ཏྫོག་ཉེཥ་ཆཐ། /ཥྫོ་ཏྫོ་ཉེ་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཉེཥ་ན་

ཉིདྷབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ངེ་གི་སྫོག་གཞཟ་ཟདི་གཞཟ་ཟླཛྷ་

སྫོག་ཏྫོག་ཐང་ཟདྲ།

ཨིདྷ།

སྫོག་ལྡདྷ། /ཥྫོ་ལྡེདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྐྱེ་ནི་ཐང་ཤི་ནི་འྫོཐ་

སྫོག་རིདྷ། /ཥྫོ་རིདྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཕམྫོདྷ་ལབྷཥ་ཀྱི་

ནའི་མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་སྫོག་

ཙཕ་སྦེ་ཐངུར་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཀྲ་བྷ་

ལྡདྷ་གྱི་རིགཥ་ཚུའི་སྐོཡ་རཥ་ཞིཕ་ཟཙྫོར་ཟཕཐཛྷ་

ཤིཥན་ཟཕཐ་སྫོག་རིདྷ་ཥ་འ་ལྔ་ཟཕག་ལྫོག་ཟེཡ་་

བྷཥ།

སཕ་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྫོག་བླུ། /ཥྫོ་བླུ/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) སྫོག་སྐྱཕཥ་ཐང་ཟདྲ།

/ཥྫོ་རིདྷ/ ༢ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕཥཐ་

སྫོག་ཐབུགཥ། /ཥྫོ་ཐབུ/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོག་ཐང་

འྫོཐ་མི་ལཱི་ཙཕ་བྷ་ཟཐུཥ་སྦེ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོག་མེཐ། /ཥྫོ་མེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

རིདྷ་སྫོཐ་ཐགོ་ནཥ།

ཐབུགཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གྱིཥ་གླང་ཅིག་ཕརྡུངཥ་འྫོཐ་ནའི་སྫོག་

སྫོག་ཐང་སེབྷཥ་མེཐ་ནའི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྫོག་མེཐ་

སྫོག་རླུང༌། /ཥྫོ་རླུང/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་གཟུགཥ་ཕརྒྱག་ནི་འང་མེཐན་ཨིདྷ།

སྫོག་ཆགཥ་ཚུ་བྷ་ཤི་ཕཡ་སྫོཐ་ཚུགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སྫོག་རྩ། /ཥྫོ་མ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་རྩ་ག་ཡའི་

གཟུགཥ་དྷང་དྷ་ཟཐེདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རླུང་། (ཐཔེ)

གཞི། (ཐཔེ) སྫོག་རྩ་ལཱི་གདྷྫོཐ་རྐྱེདྷ་ཟབྱུང་ཕཅུག་ནི་

ཕགཥ་རྙིགཥ་ག་ལྷྫོཐ་ཕཀོ་སྟེ་སྫོག་རླུང་ཁབྷཥ་

མི་ཟྫོང་།

རྫོག་སི་སི་ཕཞྫོ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སྫོག་ཟཛིདྷ་རླུང༌། /ཥྫོ་ཟཛིདྷ་རླུང/ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་

སྫོག་རདྷ། /ཥྫོ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཅིག་གིཥ་གཝདྷ་

ཀྱི་རྩ་ཕའི་རླུང་ལྔའི་དྷང་གསེཥ་ བྱེཐ་རཥ་བྫོ་རྣྫོ་ཕ་

མི་ཅིག་ཕཥཐ་ཕཥཐན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་རྫོག་རདྷ་ཟདི་
འང་གཥཐ་ནི་ཨིདྷ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མི་བྷདྷྫོ་ནི་མེཐན་

1429
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ཚུ་གིཥ་སྫོག་རདྷ་ཟཇར་ནིའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་

སྫོར། /ཥྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་ཕཅཟ་

སྫོག་ལཱི་ཐུག /ཥྫོ་ལཱི་ཐུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཚེ་བྫོཥ་

སྫོར་བྷ་ཟདྲཛྷ་རུ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཟྫོང་།

ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་

གཎང་ནིའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ལཱི་ལྷྫོཐ་ནི། (ཁ) སྫོག་ལཱི་ཐུག་

སྫོར་རྒྱུདྷ། /ཥྫོཥ་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) པབྷ་ཚུའི་སྐཕཥ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཡང་གི་སྫོག་

རཥ་ཡ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་འྫོཐ་

ལཱི་ཐུག་སྟེ་ཟཕཐ་རཱིང་རྒྱཕ་ཕཤུཐ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནའི་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་ཕཅཟ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

སྫོག ་ཤིང༌། /ཥྫོ་ཤི/ ༡ (མིང) (རྫོང) བབྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་

ནའི་སྫོར་རྒྱུདྷ་ཕཞང་ནྫོ་ཚུ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་ཕཝག་

ཚུའི་སྐུ་སྫོག་ཕརྟདྷ་ནའི་ཏཕཥ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནའི་

ཐགོ།

ཤིང་། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་སྫོག ་ཤིང་ལུ་ལ་

སྫོར་ངདྷ། /ཥྫོཥ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་

ཕཙུགཥ་ནུག

ཕཅཟ་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེདྷ་མི།

/ཥྫོ་ཤི/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཁག་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་མེཐ་ཏཕཥ་

(ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་སྫོར་ངདྷ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

མེཐན་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྐཐ་ཡིག་

སྫོར་རྙིངབྷ། /ཥྫོཥ་རྙིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་ཐཡ་

ཟདི་རཥ་སྫོར་གྱི་སྫོག ་ཤིང་ཨིདྷ།

ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རབྷ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) སྫོར་རྙིངབྷ་ཚུ་

སྫོག་ཕསླུ། /ཥྫོ་སླུ/ (མིང) (རྫོང) གཥཐ་ནི་རཥ་སྫོག་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་དེ་ཚེ་ཏཡ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཚེ་

སྫོར་གཎྫོཐ། /ཥྫོཥ་ཎྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རབྷ་ལཱིགཥ་

ཟདི་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོག་

གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

ཕསླུ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སྫོར་ཟཛིདྷ། /ཥྫོཥ་ཟཛིདྷ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ལཱིགཥ་

སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོ། /ཥྫོང་ཙེདྷ་སྒབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་

སྫོར་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་

ཀྱི་ཆོཥ་རྒྱར་ཅིག་གི་བྷཙདྷ། (ཁ) ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་

ཀྱི་སྫོར་ཟཛིདྷ་བྷཥ་སྲུང་ཟཕཐ་ནིའི་དྷང་གམྫོ་ཕྫོ་

མེཥ་ཐཕྫོདྷ་རྣབྷ་གསུབྷ་རཥ་མེཥ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་

ཕཎྫོདྷ་ཐགོ།

ནྫོ། (ཐཔེ) སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོ་གི་བྷཚཐ་རྣབྷ་ཚུ་འ་

སྫོརནི། /ཥྫོཥནི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོརནི་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་

བྷཙདྷ་ཆེ་ཕཥ།

ལཱི་ནི་སྒྲ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་གི་

སྫོཐ། /ཥྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) རྩིཥ་ལཱིགཥ་རཥ་ཕྱི་རཱི་ཆུ་

སྫོརནི་ག་ཡ་བྷཥ་ནི་གུ་ལྷྫོཐ་ཥྫོ་ནུག

ཙྫོཐ་ཐགུ་རཥ་ཕཅུ་གཅིག་ཚུདྷ་གྱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕརྩི་

ས། /ས/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཇབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཏངཥ་ཅིག

ས་ཁ། /ས་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ལུ་ལ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་
ཐམིགཥ་ཕཥར་སྦེ་ཕར་སྟྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་

1430

1431
ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུགན་གི་ས་ཁ་ལཱི་ཕྱི་གླིངན་

སཕ་ཏངཥ། /སཕ་ཏང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རཥ་གཎབྷ་

གཅིག་འང་ཟདུག

ཐང་ཚིག་སཕ་ནིའི་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་
གསུབྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྫོ་སཕ་ཏངཥ་ཤེཥ་ཐགོ།

ས་ང༌། /ས་ང/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཚཡཛྷ་ཚུ་ཕརྔོ་ནི་གི་

སཕ་བྲིཥ། /སཕ་བྲི/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷཕ་ནི་ཐང་བྲི་ནི་

ལྕགཥ་ཀྱི་སྫོཐ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་རྫོང་ཁ་རཥ་ལྷ་ང་

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

སཕ་གཞི། /སཕ་གཞི/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་

ས་སྲེ། /ས་སེ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་འྫོཐ་

བྷ་ཟགྲིགཥན་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ཕདེདྷ་རྫུདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་

མི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕཝག་དྷང་ཐང་ཐཀྲུག་ནི། (ཁ) ས་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་ཁྱིབྷ་ཙང་གཉིཥ་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་

སྲེ་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་བུཙ་ཐང་བུབྷྫོ་ཚུ་ས་སྲེ་

སྐོཡ་རཥ་སཕ་གཞི་ཕྱེ་དེཥ།

ཐྫོ།

སཕདྷ། /སཕདྷ/ (མིང) (རྫོང) སཕ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་

ས་ཕསྲེ། /ས་སེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་འྫོཐ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་སཕདྷ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་དྷ་

མི་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཕཝག་དྷང་ཐང་ཐཀྲུག་ནི་ཅིག

ཡ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

(ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཞེཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ས་

སཡ། /སཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོག་སྟེ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

སཡ་ཕསྡུ། /སཡ་སྡུ/ (མིང) (རྫོང) སུབྷ་རྟགཥ་ཐང་ཕར་

/ས་སེ/ ༢ (བ) (བྷ) (རྫོང) ས་སྲེ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ས་ཕསྲེ་

གཞུང་རཥ་ཚིག་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ཀྱི་

ནི། (ཐཔེ) ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ས་ཕསྲེ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཐྫོདྷ་ཐག་ཙཡ་ཅིག་རྫོགཥན་ཐ་ཏྫོཕ་ནའི་ཕྲཐ་ཅིག

ས་ཕསྲེཥ། /ས་སེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ས་སྲེ་ཐང་ཟདྲ།

(ཁ) སཡ་དུའི་ཕྲཐ་ཚུ་འང་ གོ་ངོ་ཐྫོ་དྷྫོ་ཕྫོ་བྷྫོ་ཟྫོ་ཡྫོ་རྫོ་

(ཁ) ས་ཕསྲེཥ་ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ལྫོ་ཐང་

ཥྫོ་ཎྫོ་ཚུ་ཨིདྷ། ཐཔེཡ་དྷ། ཏྫོཕ་ནུག་གོ། གདྷང་ངོ།

ཙྫོཐབྷ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་ཞ་དེཥ།

འྫོཐ་ཐྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་སཡ་ཕསྡུ་

སཐ་དུ། /སླེ་དུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

གི་སྐོཡ་རཥ་ལྷཕ་དེཥ།

སཐ་བྷཡ། /སླེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤུར་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་

སཡ་ཟབྱུང༌། /སཡ་ཟཇུང/ (མིང) (རྫོང) རྫོག་ཅི་རྫོག་ཅི་

ཐྫོདྷ།

ཡ་ཟྫོང་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སཡ་

སཕ། /སཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཟབྱུང་གི་ཏྫོདྷ་སྐྱེཐ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

བྷདྷྫོ་མི་ཚུ་ཁ་རཥ་ཚིག་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཕར་སྫོཐ་ནི། (ཁ)

སཡ་རྫོག /སཡ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) སཡ་ཟབྱུང་ཐང་ཟདྲ།

སཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ང་ལཱི་ཐགཟཛྷ་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་སཡ་རྫོག་ཟབྲུག་ལཱི་སྐྱེ་ཕཅུག་

བྷཥ་ཟེཡ་སཕ་ནི་ཟདུག

ཟེཡ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

1431

1432
སཡ་འང༌། /སཡ་འང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐ་རཱིང་འང་ཟེཡ་

སྫོང༌། /སྫོང/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕུང་ཐང་

སླུ། /སླུ/ (མིང) (ཆོཥ) པཡ་རྫོགཥབྷ་ལཱི་ཚིག་སདྷ་ཎྫོང་

ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་སྐྱོདྷ་སྫོང་ནི་མེདྷ་ནཡ་གཅིག་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

སྐྱོདྷ་ཟཙྫོར་ནི། (ཁ) སྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག/ཐ། (ཐཔེ)

ཎྫོ་ཚུ་སཕ་སྟེ་བྷགུ་སྐོཡ་གཎང་ནི།

བྷཐུདྷ་ཏྫོག་རཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

སླུ་ཟབྲིཐ། /སླུ་ཟབྲི/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནའི་

/སྫོང/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་

ཐྫོདྷ།

ན་ཕརྐོ་ནི། (ཁ) སྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག/ཐ། (ཐཔེ) རྫོ་
ཏྫོག་ཕཎཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྡུབྷ་ཡ་སྫོང་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

སླེབྷ་བྷ། /སླེ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གླེབྷ་བྷ་ཐང་ཟདྲ།

/སྫོང/ ༣ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་ཕདེ་ཞིཕ་

སྫོག /སྫོ/ ༡ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཕྱི་ཐང་དྷང་ཥྫོཡ་ནི། (ཁ)

སྟེ་ཕཝག་ཕཝགན་ཚུ་ཏཡ་ཏྫོཡ་སྦེ་ཕཝག་ནི། (ཁ)

སྫོག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁོ་ ཁེདྷ་ཇའི་ཕུ་དུང་སྫོག་དེཥ།

སྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག/ཐ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་སྒྲོབྷ་

/སྫོ/ ༢ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཥ་ཐང་རྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྐོ་ནི།

སྫོང་སྟེ་ཅ་ར་ག་ཡ་གཎྫོཡ་ཕཝག་ནུག

(ཁ) སྫོག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཟཕྲུར་གླང་གིཥ་ཞིང་སྫོག་

སྫོང་སྫོངབྷ། /སྫོང་སྫོབྷ/ ༣ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕུང་ཐང་སྐྱོདྷ་ར་

དེཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཟཙྫོར་ཟཙྫོརཛྷ་ཐང། ཥ་ཐང་རྫོ་ར་

/སྫོ/ ༣ (བ) (ཐ) (རྫོང) རྟ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕྫོགཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཕརྐོ་ཕརྐོཛྷ། ཅ་ར་ཚུ་ཐཀྲོགཥ་

ཥྫོ་ཥྫོ་ཁ་ཐུག་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་རྫོག་སྟེ་ཡ་ཕྫོགཥ་ཅིག་

ཐཀྲོགཥན་ཟེཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

དྷང་ཕསྒྱིཡ་ནི། (ཁ) སྫོག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫིན་

རྩྫོཐ་གཞི་སྫོང་སྫོངབྷ། ཤིང་གི་ཡ་ཎྫོ་སྫོང་སྫོངབྷ། གོ་

གིཥ་དྷྫོཡ་ཚུ་ཁ་སྫོག་ཐྫོ།

ར་ཚུ་སྫོང་སྫོངབྷ། (ཐཔེ) མི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་ཚུ་གིཥ་

སྫོག་ཟཇར། /སྫོ་ཟཇེ/ (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཚིག་རཥ་

ཕུང་སྫོང་སྫོངབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཝདྷ་གྱི་ཡང་ཐཕང་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་མི་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་

སྫོངབྷ། /སྫོབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) པཡ་རྫོགཥབྷ་ལཱི་ཕུང་ཐང་

ཚུ་ཟཕྫོག་སྟེ་ཟཕག་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཕཎཕ་ཐགོ་ནའི་

སྐྱོདྷ། ཥ་ཐང་རྫོ། ཅ་ར་ཚུ་སྫོང་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་དྲི་

ཟཐུཥ། (ཐཔེ) མི་གཝདྷ་གྱི་ཧབྷ་སྲུ་ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ཕ་

ཕའི་ཚིག་སྦེ་སཕ་ནི་ཐང་རདྷ་རྐྱཕ་ཐ་རག་ལུདྷ་

ཅིདྷ་སྫོག་ཟཇར་སྫོཐ་ཐགོ།

ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ག་ཅི་གི་སྐྱོདྷ་སྫོངབྷ་སྫོ།

སྫོགན། /སྫོན/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་

ཞིང་སྫོངབྷ་ཨིདྷ་དྷ། གོ་ར་ཚུ་སྫོངབྷ་ཨིདྷ་དྷ། (ཐཔེ)

གཟུགཥ་ཐང་བྷགུ་ཎྫོ་ཁཡ་ཕཎགཥ་ནའི་དྲེག་ན་

ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཐ་རིཥ་ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་རྫོ་ཚུ་སྫོངབྷ་ཨིདྷ་

ཏརཛྷ་ཁོག་ཁོ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷགུ་ཎྫོ་ཆུ་བྷ་

བྷཥ།

ཟཁྱུ་ཕཡ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་སྫོགན་ཕཎགཥ་ནི་འྫོཐ།
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སྫོཕ། /སྫོཕ/ ༡ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཟེཡ་ཕའི་མིང་

སྫོཕ་གྲྭ་ན། /སྫོཕ་གྲ་ན/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ཁག་དྷང་

གསུང་ནི་ག་ཅི་འྫོཐ་རཱིང་ ཐ་ལྫོ་གསུངཥ་གདྷང་།

ན་ཚུ་ངར་གཥྫོ་ཕཎང་ནུག

ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ནཱ་སྫོཕ་བྷཆོག་གིཥ་

ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་མི། (ཐཔེ) བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭའི་སྫོཕ་གྲྭ་

/སྫོཕ/ ༢ (བ) (སྐུར) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་ཐང་ཡི་གུ་ར་

སྫོཕ་གྲྭ་ཟབྲིང་བྷ། /སྫོཕ་གྲ་ཟབྲིང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་

ཥྫོགཥ་ན་ལྷཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

རིབྷ་ཕརྒྱཐ་ན་ཚུདྷ་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ཥའི་ཥ་གདྷཥ།

སྫོཕ་ཁང༌། /སྫོཕ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ཐང་སྫོང་

(ཐཔེ) ངེའི་བུབྷྫོ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་སྫོཕ་གྲྭ་ཟབྲིང་བྷ་དྷང་

ཕརཡ་ཚུ་ཟཕཐ་ཥའི་ཁང་མིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་

ལྷཕ་ཨིདྷ།

སྫོཕ་ཁང་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་དེཥ།

སྫོཕ་བྷཆོག /སྫོཕ་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་བྷཆོག་

སྫོཕ་ལཐ། /སྫོཕ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔེ་ཆ་གི་གོ་ཐྫོདྷ་

ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟེཡ་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

ཐང་ཚིག་ཚུ་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག

རིཥ་སྫོཕ་བྷཆོག་ནཱ་ལཱི་བྫོདྷ་གདྷང་མི་ལཱི་ཕཀཟ་དྲིདྷ་

སྫོཕ་གོངབྷ། /སྫོཕ་གོབྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་

ཆེ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།

ཕལཐ་གྲྭ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷང་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གོ་གདྷཥ་

སྫོཕ་གཉེཡ། /སྫོཕ་གཉེ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་

བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་གོངབྷ་ཡིག་ཙང་

ནིའི་ཤེཥ་འྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་གཉེཡ་གྱི་

དྷང་བྷ་ཕཞུགཥ་ནཥ།

གྲོགཥ་ཡབྷ་བྱིདྷ་ཐགོན་ཟདུག

སྫོཕ་གྲྭ། /སྫོཕ་གྲ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཚུ་ཤེཥ་འྫོདྷ་

སྫོཕ་སྟངཥ། /སྫོཕ་ཎང/ (མིང) (ཆོཥ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

ལྷཕ་སང་ཟཕཐ་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་སྫོཕ་

ཐཔེ་ཆ་སྟྫོདྷ་ཏངཥ།

གྲྭ་དྷང་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ།

སྫོཕ་སྟྫོདྷ། /སྫོཕ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

སྫོཕ་གྲྭ་ཆུང་ཕ། /སྫོཕ་གྲ་ཆུང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་རིབྷ་

ཤེཥ་འྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ལཱ། (ཐཔེ) སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་ཤེཥ་

དྲུག་ན་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཥ་

ན་ཅིདྷ་སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གིཥ་ས་གོ་ཚུགཥ།

གདྷཥ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་ག་ཡ་སྫོཕ་གྲྭ་ཆུང་

སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཏཕཥ་ཤེཥ། /སྫོཕ་ཎྫོཥདྷ་ཏཕ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང)

ཕ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཨིདྷ།

འྫོདྷ་ཎདྷ་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་སྟྫོདྷ་ཏངཥ་ཀྱི་གདྷཥ་

སྫོཕ་གྲྭ་ཆེ་ཕ། /སྫོཕ་གྲ་ཆེ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་རིབྷ་

སྐཕཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཏཕཥ་རབྷ་

ཕཅུ་གཉིཥ་ཚུདྷ་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ཥའི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ)

བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་སྒོ་རཥ་སྟྫོདྷ་ཐགོ།

ངེའི་པྫོ་རྒདྷབྷ་ཟདི་སྫོཕ་གྲྭ་ཆེ་ཕ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་

སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ན། /སྫོཕ་ཎྫོཥདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) རིག་རྩར་

ཨིདྷ།

ཐང་སྫོང་ཕརཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་
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མི། (ཐཔེ) བྷྫོ་ རྫོང་ཁའི་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ན་སྦེ་ཕམག་ཟཐུ་

སྫོཕ་ཕྲུག /སྫོཕ་ཕྲུ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཟྫོག་

སྫོཕ་དེཕ། /སྫོཕ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཆོཥ་ཙདྷ་ཐང་

ཚུ་འྫོདྷ་ཎདྷ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཟགྲུཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ལྷཕ་ཐགོ།

ཟཕཐ་ནུག

ལཱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་རྩར་སང་མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་

ཕསྟུདྷ་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་སང་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

སྫོཕ་སྫོང༌། /སྫོཕ་ཟཇོང/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་

དྷང་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་ཆ། (ཐཔེ) ཟབྲི་ལ་

ཐགོ་མི་ཐང་ལྷཕ་ནིའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་རྩར། (ཐཔེ)

ཏྫོག་ཁཡ་རྫོང་ཁའི་སྫོཕ་དེཕ་ཅིག་ཟདུག

ཕཞྫོ་རིགཥ་ཀྱི་སྫོཕ་སྫོང་དྷང་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ཏེ་

སྫོཕ་དུཥ། /སྫོཕ་དུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་

ཡང་བྷགོ་ཡང་ཟདྲྫོངཥ་སྦེ་སྫོཐ་ཚུགཥ།

ཐང་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ནིའི་དུཥ་ཡུདྷ། (ཐཔེ) རྫོ་གཅིག་

སྫོཕ་སྫོང་ལ་ཕལར། /སྫོཕ་ཟཇོང་ཎ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་

དྷང་སྫོཕ་དུཥ་གཉིཥ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཙདྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལྷཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་

སྫོཕ་སྡེ། /སྫོཕ་སྡེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཥའི་

གོ་ཥྫོ་ཥྫོ་དྷང་ཟགྱོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་སྫོཕ་

སྤེར་ཁང་ཐང་གཙུག་སྡེ། (ཐཔེ) རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ཟཛིདྷ་

སྫོང་ལ་ཕལར་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཞྫོ་གྲྭ་ཟཕྲུར་ཁང་དྷང་

སྐྱོང་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སྫོཕ་སྡེ་གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག

ཟྫོངཥ་ནུག

/སྫོཕ་སྡེ/ ༢ (མིང) (རྫོང) སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ནིའི་ཐབྱེ་ཕ་

སྫོཕ་སྫོང་སྤེར་ཁང༌། /སྫོཕ་ཟཇོང་པེ་ཁང/ (མིང) (རྫོང)

ཐང་རིབྷ་ན། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡའི་བུ་ཟདི་སྫོཕ་སྡེ་ག་དེབྷ་

ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་རྩར་སང་ཥའི་སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་

ཅིག་དྷང་ལྷཕ་སྫོ།

གཙུག་སྡེ། (ཐཔེ) ངེའི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་སྫོཕ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ། /སྫོཕ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་དྷང་གཉིཥ་

སྫོང་སྤེར་ཁང་དྷང་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཀྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་ན་ཐང་རིག་རྩར་ཚུ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་

སྫོཕ་སྫོང་རྩ་གཞུང༌། /སྫོཕ་ཟཇོང་མ་གཞུང/ (མིང) (རྫོང)

མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་རྩེཐ་རིགཥ་ཀྱི་

སྫོཕ་གྲྭ་ཐང་སྤེར་ཁང་ཚུ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནི་ཐང་

སྐོཡ་རཥ་སྟྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ། /སྫོཕ་ནྫོཥདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) གུ་

ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་དེཕ་ཅིག (ཐཔེ) བྷཏྫོ་རིབྷ་སྫོཕ་གྲྭ་

རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྷཙདྷ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྤྱིཡ་ཕཎང་གི་

ཟདི་དྷང་སྫོཕ་སྫོང་རྩ་གཞུང་ག་ཡ་སྫོ་ཕ་ཆེ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྫོབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་

ཟདུག

འང་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཆ་ཟདི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་

སྫོཕ་སྫོང་རག་དེཕ། /སྫོཕ་ཟཇོང་ར་དེཕ/ (མིང) (རྫོང)

ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ཥ་ཨིདྷ།

སྫོཕ་སྫོང་ཐང་རིག་རྩར་གྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སང་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ལཱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་བྷཐྫོཡ་ཕསྡུཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་
ནའི་ཐཔེ་དེཕ་ཅིག (ཐཔེ) སྤེར་ཁང་གི་སྫོཕ་སྫོང་རག་
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དེཕ་ལཱི་ཕལ་ཕའི་སྐཕཥ་ཤེཥ་འྫོདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟྫོང་

གཥང་ཁ། /ཥང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) གཎབྷ་རྫོ་རྒྱུཥ་ཚུ་

སྫོཕ་རྩར། /སྫོཕ་ཙེ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ནི་

ཀྱི་ཕཡ་དྷ་གཥང་ཁ་ཅིག་ཟདུག

ནི་བྷཥ།

གཝདྷ་ས་བྷ་གོཛྷ་སྦེ་སཕ་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

ཐང་སྟྫོདྷ་ནིའི་རིག་རྩར།

གཥང་གོང༌། /ཥང་གོང/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་

སྫོཕ་ཙཐ། /སྫོཕ་ཚེ/ (མིང) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་ནིའི་

དྷ་ཙྫོང་ཐང་ཐངུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྫོཐ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་

ཙཐ་གཞི༌ཐང་རིབྷ་ན།

སྐཕཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་ཤེཥན་སྦེ་རྐྱཕ་ནའི་རིདྷ་

སྫོཕ་ཙདྷ། /སྫོཕ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་

གོང་། (ཐཔེ) ཁོང་ཙྫོང་ཐནྫོདྷ་དྷང་རྫོག་གཥང་གོང་ཥྫོ་

རྩར་ལྷཕ་སང་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཥྫོ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་དྷང་རྫོང་ཁའི་སྫོཕ་

གཥང་གྲོཥ། /ཥང་གྲོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

ཙདྷ་ཟདི་སྫོ་ཕ་ཆེ་ཕཥ།

ཤེཥན་ནའི་གྲོཥ་ཕསྡུཡ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག

སྫོཕ་རིག /སྫོཕ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཐང་རིག་

གཥང་རྒྱ། /ཥང་རྗ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ག་གིཥ་བྷ་

རྩར་གཅིག་གུ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཐང་ལྷཕ་སང་ཟཕདྷ་ནི་

ཤེཥན་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ་ནའི་བྫོ། (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཆ་

ཅིག

ཡྫོགཥ་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་གཥང་རྒྱ་ཟདི་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་

སྫོཕ་རིབྷ། /སྫོཕ་རིབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤེཥ་འྫོདྷ་ཐང་རིག་

ནི་མི་ཟྫོང།

རྩར་སང་ནིའི་རིབྷ་ན་ཐང་ཐང་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

གཥང་སྒོ། /ཥང་སྒོ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

སྫོཕ་རིབྷ་དྲུག་ན་རཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཚུདྷ་ཧང་ཐང་ན་

བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཥའི་སྒོ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞིཥ་ཀྱི་རྒྱཕ་

ཏྫོདྷ་ཡི།

ཕྫོགཥ་རཥ་གཥང་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཟདུག

སྫོཕ་གཥྫོ། /སྫོཕ་ཥྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) གཝདྷ་ལཱི་རབྷ་སྟྫོདྷ་

གཥང་སྔགཥ། /ཥང་སྔ/ (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ན་ཉིཐ་ཐང་

ཐང་ཕསཕ་བ་བྱིདྷ་ཏྫོག་རཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཟགྱོ་

སྙིང་རྗེ་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་གཥང་ཕའི་ཏྫོག་ལཱི་ཕསྒྲུཕ་

ཕཅུག་ནི་ཅིག

ནིའི་དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ཝང་ཟདི་

གཥང༌། /ཥང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཎབྷ་རྫོ་རྒྱུཥ་

གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཚུ་གཝདྷ་གྱིཥ་ས་གོ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ)

གཥང་སྔགཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ། /ཥང་སྔ་ཆོཥ་ཁོ/ (མིང) (རྫོང)

གཥང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་བྫོ་ཟདི་

སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཁག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཝཕཥ་དྲུང་གསུང་སྤྲུར་

གཥང་སྟེ་ཕཝག་ཐགོ།

གཉིཥ་ན་ཕྫོགཥ་རཥ་ཤཱཀྱ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་

གཐདྷ་ཥ། (ཐཔེ) གཥང་སྔགཥ་ཆོཥ་ཟཁོཡ་གྱི་ཕལཐ་
གྲྭ་དྷང་ཐགེ་སྫོང་ལུ་ལ་ཟདུག

1435

1436
གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷ། /ཥ་སྔ་རྙིང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་

གཥང་གཎབྷ། /ཥང་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་

སྒབྷ་ནྫོའི་སྐཕཥ་རྒྱ་གཡ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཀུ་སཱ་ཡ་ཚུ་

བྷྫོའི་ཕཡ་དྷ་གཥང་གཎབྷ་ལུ་ལ་ཡ་འྫོཐ།

ཡཕཥ་ཕདུདྷ་ནའི་དྷང་ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་

ཤེཥ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནའི་གཎབྷ། (ཐཔེ) ང་ཐང་

གཐདྷ་དྲངཥ་ཏེ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་ཆོཥ་རཥ་ཟགོ་

གཥང་ཐྫོདྷ། /ཥང་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་ཕཝག་

ཕཙུགཥ་ཏེ་དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་དྷང་རྒྱར་ནྫོ་ལ་

ཐགོ་ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ།

སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ནདྨ་ཥབྷ་བ་ཕ་

གཥང་བྷཐཟ། /ཥང་ར/ ༡ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

ཐང་ནཌྷ་ཆེདྷ་བི་བྷ་ར་མི་ཏྲ་ཚུ་གཐདྷ་དྲངཥ་ཏེ་

ཤེཥན་སྦེ་རྐྱཕ་མིའི་བྷཐཟ་ཐང་ཀྲོཕ་བྷཐཟ། (ཐཔེ) ལ་

ཕསྒྱུཡ་ཕའི་ཆོཥ་ཐང་། དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་ནའི་བྷཇུག་

ཡྫོགཥན་གིཥ་གཥང་བྷཐཟ་རྐྱཕ་སྟེ་སེབྷཥ་ཅདྷ་

མབྷ་ལཱི་ནཎྜི་ཎ་སྨྲི་ཏི་ཕྫོཐ་ལཱི་བྫོདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་

/ཥང་ར/ ༢ (མིང) (རྫོང) ལ་ཡྫོགཥན་ཚུ་གིཥ་རི་

ཆོཥ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལཱི་གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷ་ཟེཡ་སཕ་

དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གཥཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཥ་ཁཡ་

ཕཞུགཥ་མི་བབྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

གཞུ་ཕཀང་སྟེ་ཧིང་ཕཀར་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥང་སྔགཥ་རྙིང་བྷ་ལཱི་སྒོབྷ་གདྷང་སྟེ་

ཀཛྷ་ཆུང་ཀུ་གཉིཥ་ཕརཕཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་བྷཐཟ་

གཥང་སྔགཥ་གཥཡ་བྷ། /ཥ་སྔ་ཥཡ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

གི་བྷཏཟ་བྷཡ་གཥང་བྷཐཟ་ཅིག་ཕཀར་ཕཝག་ནུག

དུཥ་ཡཕཥ་ཕཅུ་གཅིག་ན་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཞིདྷ་དྷ་རྫོ་

གཥང་ཕར། /ཥང་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ག་གིཥ་འང་བྷ་

ཙཱ་ཕ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཕཞང་ནྫོ་རཥ་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ཤེཥན་སྦེ་སཕ་བྫོ་ཐང་། ཕར་ཟཕྲིདྷ། རྟགཥ་བྷཙདྷ་

ཕསྒྱུཡ་ཕའི་ཆོཥ། (ཐཔེ) ཁོ་གཥང་སྔགཥ་གཥཡ་བྷ་

ར་ཥྫོགཥ་ན།

གི་གྲྭ་ཙང་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཨིདྷ།

གཥང་སྫོཐ། /ཥང་ཅོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆཕ་གཥང་ཟཕཐ་

གཥང་སྔགཥ་གཥཡ་བྷ་ན། /ཥ་སྔ་ཥཡ་བྷ་ན/ (མིང)

ཥའི་ཁང་མིག་ཐང་ཁྱིབྷ།

(རྫོང) གཥང་སྔགཥ་གཥཡ་བྷའི་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་རང་

གཥང་ཕ། /ཥང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

མི། (ཐཔེ) གཥང་སྔགཥ་གཥཡ་བྷ་ན་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་གི་ལཱ་ཐང་གཎབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

ཕལཐ་གྲྭ་ཅིག་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ཐྫོ།

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་ཀྱི་གཥང་ཕ་ཟདི་ག་ལཱི་འང་སཕ་བྷ་

གཥང་ཆཕ། /ཥང་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཐ་བྷཥ།

ཚུའི་ཆཕ་གཥང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆོ་ག་

གཥང་ཕའི་ལཱིང༌། /ཥང་ཝེ་ལཱིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་བྱིདྷ་

གྲོར་ཏེ་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་གཥང་ཆཕ་གདྷང་ནཡ་བྫོདྷ་ཥྫོ་

རཕཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཚུ་གཥང་སྟེ་གདྷང་ནི་ཅིག

ནུག

གཥང་ཐཕང༌། /ཥང་ཐཕང/ (མིང) (ཆོཥ) ཐབྷ་ཚིག་
ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ལཱི་གདྷང་ནིའི་བྱིདྷ་རཕཥ་ཅདྷ་

1436

1437
གྱི་ཐཕང་ཅིག (ཁ) གཥང་ཐཕང་ཟདི་ཐཕང་གཞིའི་

གཥཡ་རྐྱང༌། /ཥ་ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

གཥང་མིང༌། /ཥང་མིང/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

ཏར་ཕཡ་གཥཡན་སྦེ་ཡ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྒྲོབྷ་དྷང་གོ་

དྷང་གསེཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

རག་ལུདྷ་བྷ་ཟཏཕ་ནཡ་འྫོཐ་མི་ཐང་། རྙིངབྷ་བྷ་

ཤེཥན་སྦེ་ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནཟ་མིང༌། (ཐཔེ) ཁོང་གཉིཥ་

ར་ལུ་ལ་གཥཡ་རྐྱང་སྦེ་ཡ་ཟདུག

གཅིག་གིཥ་གཅིག་གཥང་མིང་ཟཕྫོ་ནི་ཅིག་འྫོཐན་

གཥཡ་སྐྱེཥ། /ཥ་ཀེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མི་ཐང་ཥབྷཥ་ཅདྷ་

བྷཥ།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཧེ་བྷ་མེཐ་མི་ཅིག་

གཥང་བྷྫོ། /ཥང་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷྫོ་རིགཥ་རཥ་

གཥཡན་ཏྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྫོ་གཥཡ་སྐྱེཥ་ཚུ་

ཕརྒྱུཐ་ནའི་རིགཥ་རྒྱུཐ། (ཁ) ཧ་ཏང་གཥང་བྷྫོ། རྟ་

ཕྱི་ཁཡ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཞཟ་སྐཡ་ཕལ་ཐགོ།

རྫོག་གཥང་བྷྫོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

གཥཡ་ཕསྐོཥ། /ཥ་ཀོཥ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཥ་ཐང་གོ་

གཥང་ཡུབྷ། /ཥང་ཡུབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གདྷཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་མི་གཥཡན་གཐབྷ་ཟཐུ་ཟཕཐ་ནི།

ཚུ་གི་གདྷཥབྷྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

(ཐཔེ) ཡིག་ཙང་ཟདི་དྷང་རཥ་བྱེཐན་གཥཡན་ལུ་ལ་

ཐནྫོདྷ་གྱི་གཥང་ཡུབྷ་ཆོཥ་ཞུ་ཕཡ་བྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

གཥཡ་ཕསྐོཥ་ཟཕཐ་ནུག

གཥང་རབྷ། /ཥང་རབྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་

གཥཡ་ཟགྱུཡ། /ཥ་ཟཇུཡ/ (མིང) (ཆོཥ) གདྷཥ་ཚུར་

བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་ཐང་ཕུ་

ཐང་ཕར་ཐྫོདྷ།

ཕཐ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་ཐ་གཥང་རབྷ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

གཥཡ་སྒྲུཕ། /ཥཡ་སྒྲུཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ག་ཅི་

ནུག

ཨིདྷ་རཱིང་ཧེ་བྷ་མེཐ་མི་ཅིག་གཥཡན་སྦེ་ཕསྒྲུཕ་ནི་

/ཥང་རབྷ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་ཐེག་ནའི་རབྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ག་ཡ་དྷངཥ་ན་ངེའི་ཁྱིབྷ་གཥཡ་སྒྲུཕ་

/ཥང་རབྷ/ ༣ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བྷྫོ་བྷཙདྷ།

དྷང་བྷགྱོདྷབྷ་སྦེ་ཟྫོང་ཐགོ་བྷཥ།

གཥཐ། /སེ/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

གཥཡ་རྙིང༌། /ཥ་རྙི/ (མིང) (རྫོང) གཥཡན་ཐང་རྙིངབྷ་

སྫོག་གཅཐ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) གཥཐ་ནི/ཐྫོ/ཤིག (ཐཔེ)

གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་ནི་ཟདི་སྡིག་ནའི་རཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

དྷང་སྫོཕ་ཕྲུག་གཥཡ་རྙིང་ངོ་ཤེཥ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

གཥདྷ། /སེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་དྷ་ནི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

གཥཡ་གཎྫོཐ། /ཥ་ཎྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་མེཐ་མི་

ཅིག (ཁ) གཥདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཞུ་མི་

ཅིག་གཥཡན་ཅིག་ཟགོ་ཐང་ན་གཞི་ཕཙུགཥ་

ཚུ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གཥདྷ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷཁཥ་བྷཆོག་ཅིག་གིཥ་གདྷབྷ་

གཥཡ། /ཥཟ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥཡན་ཐང་ཟདྲ།
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གཤིཥ་ཟགྱུཡ་ཕ་ཕཀག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏཕཥ་རབྷ་

གཥཡ་བྷ་ཕ། /ཥཡ་བྷ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གཥང་སྔགཥ་

གཥཡ་ཕཎྫོདྷ། /ཥ་ཎྫོཥདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡིག་ཙང་ཐང་

གཥཡ་ཕཙུགཥ། /ཥཡ་ཙུ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་མེཐ་མི་

ཅིག་གཥཡ་གཎྫོཐ་ཟཕཐ་ནུག

གཥཡ་བྷ་ན་ཐང་ཟདྲ།

རཥ་ཟགུར་ར་ཥྫོགཥ་ན་སྒོ་ཟབྱེཐ་ཟཕཐ་ནི། (ཐཔེ)

ཅིག་གཥཡན་གཞི་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་། གཐབྷ་

རབྷ་སྫོར་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་

ཟཐུ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རཥ་ཁུངཥ་ཟདི་དྷང་ཟགོ་

ཐཔེ་དེཕ་ཅིག་གཥཡ་ཕཎྫོདྷ་ཟཕཐ་ནུག

ཐནྫོདྷ་ཐག་ན་ཅིག་གཥཡ་ཕཙུགཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་

གཥཡ་ཏྫོཕ། /ཥ་ཏྫོཕ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧེ་བྷ་མེཐ་མི་ག་ཅི་

ནཥ།

ཨིདྷ་རཱིང་གཥཡན་ཏྫོཕ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གཥཡ་ཚེཥ། /ཥ་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་ཚེཥ་ར་

གཥཡ་དེཕ། /ཥ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་ཐང་

ཥྫོགཥ་ན་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནའི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕར་ཐྫོདྷ་གཥཡན་ཚུ་ནཡ་སྐྲུདྷ་ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཐཔེ་

གདྷབྷ་རྫོ་གཥཡ་ཚེཥ་ལཱི་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕདེ་ལུགཥ་

དེཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཡིག་ཙང་གི་གཥཡ་དེཕ་ཚུ་ཡིག་

འྫོཐ།

ཙང་གཝདྷ་ཚུ་དྷང་ཕཀྲབྷ་སྤེར་ཟཕཐ་ནུག

གཥཡ་ཕཞྫོ། /ཥ་ཕཞྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧེ་བྷ་མེཐ་མི་

གཥཡ་ན། /ཥཡ་ན་/ (མིང) (ཆོཥ) གཥཡན་ཐང་ཟདྲ།

གཥཡན་ཅིག་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) ཁྱིབྷ་གཥཡ་ཕཞྫོ། རབྷ་

གཥཡན་གཥཡ་རྐྱང༌། /ཥན་ཥ་ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

གཥཡ་ཕཞྫོ། (ཐཔེ) ཞབྷ་གཥཡ་ཕཞྫོ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

གཥཡ་རྐྱང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གོ་ར་གཥཡན་གཥཡ་

ལཱི་བྷ་ཐངུར་ལུ་ལ་ཐགོ་ནཥ།

རྐྱང་། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཥཡན་གཥཡ་རྐྱང་། ལཱིགཥ་

གཥཡ་རིཥབྷྫོ། /ཥ་རིབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་

སྫོར་གཥཡན་གཥཡ་རྐྱང་ཚུ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྫོཕ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གཥཡ་རིཥབྷྫོ་མང་མ་གིཥ་

དེཕ་ཟདི་གཥཡན་གཥཡ་རྐྱང་སྦེ་ཟདུག

ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་དེཥ།

གཥཡ་ཕུཐ། /ཥཡ་ཕུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་

གཥཡ་ལྫོག /ཥཟ་ལྫོ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཥ་ཚུར་ཐང་

ན་ཡང་བྷ་ཞ་ཕའི་ཧེ་བྷཡ་ཟགོ་ཐང་ན་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཕར་ཐྫོདྷ་ཚུ་ཕཀོཐ་འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་གུ་ཐང་ཐཔེ་དེཕ།

ལཱི་ ཕུཐ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཨོབྷ་ཕཝྫོ་སྟེ་གཥཡ་ཕུཐ་

(ཐཔེ) ཕདུདྷ་ཕྲག་ཟདིའི་ཀུདྷ་གཥར་གཥཡ་ལྫོག་

ཟདི་བྷཆོཐ་ཕལབྷ་ལཱི་ཕུར་ཐགོ།

ཅིག་ལྷག་ཐགོ་ནཥ།

གཥཡ་བྷ། /ཥཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ལཱི་དུཥ་ཡཕཥ་

གཥཡན། /ཥཟན/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་

ཕཅུ་གཅིག་ནའི་དྷང་རཥ་ཐཡ་ཕའི་བྷཐྫོ་སྔགཥ་ཀྱི་

ཟགོ་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་མི། འང་དྷ་རག་ལུདྷ་བྷ་ཟཏཕ་ནཡ་

ཆོཥ་ལཱིགཥ་ཅིག

འྫོཐ་མི། (ཁ) ཅ་ར་གཥཡན། ཁྱིབྷ་གཥཡན། ཙྫོཐ་
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ཕསྲེ་གཥཡན། བྷཡ་གཥཡན། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་

རྒཥ་ཟདི་རྫོ་དྷ་རྒཥ་རཱིང་མིག་ཎྫོ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

རཥ་ཟབྲི་དེཕ་གཥཡན་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

ཟདུག

/ཥཟན/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ངོ་ཤེཥ་ཟདྲིཥ་ཤེཥ་ཐང་

/སེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་རཥ་སཕ་ནའི་གཎབྷ་

གོབྷཥ་གཤིཥ་མེཐ་མི། (ཁ) མི་གཥཡན། ཥ་

ཐང་། ཐཔེ་ཆའི་གོ་ཕ་ཚུ་ས་གོ་ཚུགཥན་སྦེ་འྫོཐ་མི་

གཥཡན་ཟཕཐཛྷ་རཥ་རིགན་ཕསྒྱིབྷ་ཐགོ།

ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ཐྫོདྷ་ཐག་

གཥཡན། (ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གཎང་ནི་ལཱི་རགན་

ཅིག (ཁ) གོ་ཕ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། ཚིག་ཐྫོདྷ་གཥར་

གཥར། /སེའེ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་ཐཕང་ནྫོ་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྟྫོདྷ་གདྷང་དེཥ།

གིཥ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཐང་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་

གཥར་ཟདེཕཥ། /སེ་ཟདེཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུ་ཕ་ཚུ་

ཐང་གོ་ནི། (ཐཔེ) མིག་ཤེར་ཕཙུགཥན་ཐ་ངེའི་མིག་

ཕསྐོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐང་ལྷ་ཐང་ལྷབྷྫོ་

ཎྫོ་ཟདི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་གཥར་ཕཥ།

ཚུ་སྫོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཚེ་ཟདི་ཕྱི་གཉིཥ་

/སེའེ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཉིདྷབྷ་ཐང་མེ་གི་ཟྫོཐ་ཀྱི་གདྷག་

ཀྱི་ཕཡ་ཆཐ་ཕཥར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

དུང་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

གཥར་ཟདེཕཥ་ཕགྱང་ཐགོ།

གློག་མེ་རཥ་ཉིདྷ་བྷའི་ཟྫོཐ་དེ་ཡ་གཥར་ཕཥ།

གཥར་དྲགཥ། /སེ་དྲ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) རིག་ན་ཐང་

གཥར་ཕསྒྲགཥ། /སེ་སྒྲ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཕ་ཁ་

ཟཕཐ་གཝག་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཙ་དྲགཥ་འྫོཐ་

གཥར་སྦེ་ཁྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱང་བྷཏྫོང་ཐང་ཕར་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མི་གཥར་དྲགཥ། བྱི་ལི་གཥར་

ཕརྒྱུཐ་ཚུའི་ཏྫོག་རཥ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཕར་

དྲགཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཆུང་ཀུ་ཕསྒང་རཥ་ཡ་

སྫོཐ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཞུང་གིཥ་སྫོ་རཥ་རག་

གཥར་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལུདྷ་ཟཏཕ་མི་ཆོག་ཟེཡ་གཥར་ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐ་ནུག

/སེ་དྲ/ ༢ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཐང་གའྫོག་

གཥར་ཆ། /སེ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ལཱི་གཎབྷ་

ཕཀོར་ནི་ལཱི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག། (ཁ) གྱི་ཅུ་

(ཐཔེ) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཙྫོགཥ་ཁང་ལཱི་གཥར་

གཥར་དྲགཥ། (ཐཔེ) སྟ་རི་ཟདི་ཤིང་ཕཎྫོག་ནི་ལཱི་

རྫོ་རྒྱུཥ་གཥར་ཏེ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གཥར་དྲགཥ། གཞུ་གཥར་དྲགཥ། རགན་

ཆ་ཅིག་ཞུ་ནི་འྫོཐ།

གཥར་དྲགཥ་ཟདུག

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། /སེ་ཎྫོ་ཎྫོ/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཀྱི་

གཥར་ནྫོ། /སེ་ནྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་ཐང་

ཐཕང་ནྫོ་ཚུ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) མིག་

ཟདྲ།

ཎྫོ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། རྣབྷ་ཅོ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། སེབྷཥ་

གཥར་བྱེཐ། /སེ་ཇེ/ (མིང) (རྫོང) ཐབངཥ་ཐང་།

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། རིག་ན་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཧང་

བྷགོ་ཅདྷ། ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ་ཚུ་བྷ་ཕརྩིཥ་ཕའི་ཡི་གུ་ཀ་
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རཥ་ཧ་ཚུདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་

གཥར། མི་གཥར་མི་གཥར་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ)

གཥར་བྱེཐ་ཐབངཥ་ལྡདྷ། /སེ་ཇེ་ཐབང་ལྡེདྷ/ (ཁྱཐ)

གཥར་ཞུ། /སེ་ཞུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཅིག་གུ་ཁ་

སུབྷ་ཅུ་ལྷཕ་དེཥ།

ཞིང་ཕརྐོ་ནིའི་དྷང་ཎྫོག་ཙི་ཟདི་གཥར་མི་གཥར།

(ཆོཥ) གི་གུ་ཐང་། ཝཕཥ་ཀྱུ། ཟགྲེང་བུ། རྣ་ཡྫོ་ཚུ་

གཥར་སྦེ་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲུང་ཟཙྫོ་གིཥ་དྷཐ་གཞི་

ཕཎགཥ་འྫོཐ་ནའི་ཡི་གུ།

ཕཀག་ཏཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་གཥར་ཞུ་ཅིག་ཕུར་

གཥར་བྱེཐ་ཐབངཥ་མེཐ། /ཥར་བྱེ་ཐབངཥ་མེཐ/ (ཁྱཐ)

དེཥ།

(ཆོཥ) གི་གུ་ཐང་། ཝཕཥ་ཀྱུ། ཟགྲེང་ནྫོ། དྷ་ཡྫོ་

གཥར་རི་རི། /སེ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཁ་

ཞུགཥ་ཏེ་མེཐ་ནའི་ཡི་གུ།

གཥར་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཕཅཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་

གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ། /སེ་ཇེ་སུབྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཀ་

ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་གཥར་རི་རི་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

རཥ་ཧ་ཚུདྷ་གྱི་ཡི་གུ། (ཁ) ཀ་ཁ་ག་ང༌། ཅ་ཆ་ཇ་།

གཥར་རབྷ་རབྷ། /སེ་རབྷ་རབྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གཥར་

ཎ་ཏ་ཐ་དྷ། ན་པ་ཕ་བྷ། མ་ཙ་ཚ་ཛྷ།ཝ་ཞ་ཟ་འ།

རི་རི་ཐང་ཟདྲ།

ཡ་ར་ལ་ཥ། ས་ཧ་ཕཅཥ་སུབྷ་ཅུ། (ཐཔེ) སྫོཕ་རིབྷ་

གཥར་ཕལཐ། /སེ་ཕཤེ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ཕ་གཥར་

བྫོ་གཥཡ་གྱི་ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུ་སྟྫོདྷ་

རྐྱཕ་ཏེ་ཕལཐ་ནི་ཐང་ གསུངཥ་ཕལཐ་གདྷང་ནའི་

བྱིདྷ་དེཥ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གཥར་ཕལཐ་གདྷང་མིལབྷཥ་སྤྱི་

གཥར་བྱེཐ་ཡི་གུ། /སེ་ཇེ་ཡི་གུ/ (མི) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་

བྫོདྷ་ནྫོ་ཨིདྷ་ནཥ།

སུབྷ་ཅུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རྫོང་ཁའི་གཥར་བྱེཐ་ཡི་གུ་

གཥརདྷ། /སེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གཥར་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ག་ཅི་ཡ་སྫོ།

ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་སེབྷཥ་

གཥར་བྱེཐ་ཥྫོ་ཕཞི། /སེ་ཇེ་ཥྫོ་ཕཞི/ (མིང) (ཆོཥ)

ཡང་གིཥ་གཥརདྷ་བྷཁཥ་ན་ཨིདྷ།

ལུགཥ་སཡ་གྱི་གཥར་བྱེཐ་ཥྫོ་ཕཞི་ཕརྩི་སྫོཐ་འྫོཐ་

གསིག /སིའི/ (བ) (ཐ) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ནི། (ཁ)

མི། (ཁ) ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། མ་ཙ་ཚ་ཛ་། ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་

གསིག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ས་ཚུ་གིཥ་ཤིང་གསིག་དེཥ།

ཌྷ།ཎ་ཏ་ཐ་ད་དྷ། ན་པ་ཕ་བ་བྷ། འ་ཡ་ར་ཛྷ། ལ་ཤ་

གསིག་བྷ། /སི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ཐང་ཕྱེ། རྫོ་

ཥ་ས་ཨ་ཕཅཥ་ཥྫོ་ཕཞི།

རཱིག་ཐང་བྱེབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ས་ཕསྲེ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཥྫོ་

གཥར་མི་གཥར། /སེ་མི་སེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཥར་ཎྫོག་

ཥྫོ་སྦེ་ཟཕར་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙཡ་ཐང་ལྕགཥ་སྐུཐ།

ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གོ་ཐྫོདྷ་གཥར་མི་གཥར།

ཟགྱིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གིཥ་དྲྱྭ་མིག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་་

ཚིག་གཥར་མི་གཥར། རྒྱུ་བྷཙདྷ་གཥར་མི་

འྫོཐ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་རྐྱཕ་ཥ་
ལཱི་ལྕགཥ་ཀྱི་གསིག་བྷ་ལུ་ལ་ཟདུག
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གསིགདྷ། /སིདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གསིག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

གསུང་གྲོཥ། /སུང་གྲོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གཝདྷ་གྱི་མིག་ཁཡ་མི་ཟཕཕ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཆ་ཁྱཕ་

ཕའི་ཕསྡུ་ཚིག (ཐཔེ) ཟཆར་རྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གསིགདྷ་

ཐང་ཐནྫོདྷ་ཁག་ཚུ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་ཟཙྫོག་ནའི་སྐཕཥ་

གསིགན། /སིན/ (བ) (ཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་འཡ་

དྷཐ་གཞི་ཕཀག་ཏཕཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་གསུང་གྲོཥ་

བྷཡ་ཐང་པཡ་ཚུཡ་སྤཡ་ནི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཐ་རིཥ་

གདྷང་དེཥ།

གཟུགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཅིག་སྦེ་ཡ་གསིགན་བྷཥ་ཥ།

གསུང་གླེང༌། /སུང་གླེང/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གསིར། /སིའི/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷཆོཐ་

ཚུ་བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཆཥ་ཡྫོརབྷྫོ་ཐང་དྲིརབུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ)

གསུང་བྷགུཡ། /སུང་བྷགུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

གསིར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་དྲིརབུ་

རྟྫོགཥ་ལྡདྷ་ན་ཚུ་ཕརྩབྷཥ་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་ཐང་

ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་ཟཕཐ་གསིར་དེཥ།

ཟབྲེར་ཕའི་གླུ་ཐབངཥ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

/སིའི/ ༢ (བ) (བྷ་ཐ་ཟཐཥ་སྐུར) (རྫོང) ལ་མུ་ཐང་ཙྫོཐ་

རྗེ་ཕཙུདྷ་མི་ར་ཡར་ནའི་གསུང་བྷགུཡ་ཟདི་ཟཁྲུར་

ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕྱི་བྷ་སྦེ་གཏུཕ་ནི། (ཁ) གསིར་

སི་སི་ཟདུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

གསུང་རྒྱུདྷ། /སུང་རྒུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

སྲེདྷབྷ་ཅུབྷ་གསིར་ཐྫོ།

ཚུ་གིཥ་གཅིག་རཥ་གཅིག་ལཱི་ཕརྒྱུཐ་དེ་གོ་ཕའི་རྫོ་

གསུང༌། /སུང/ ༡ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

རྒྱུཥ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་

གིཥ་སཕ་ནའི་གཎབྷ་ཐང་ཚིག་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

གསུང་རྒྱུདྷ་གྱི་སྐོཡ་རཥ་ཐཔེ་དེཕ་ཅིག་ཟདུག

ཅིག (ཐཔེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གསུང་ཚུ་ཟལར་ཕ་

གསུང་ཕཅག /སུངཕཅཟ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

མེཐན་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ།

(ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་བྫོ་སཕ་སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་

/སུང/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་

རཥ་གཝདྷ་ཅིག་གིཥ་གཅཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་

བྫོ་ཐང་གསུང་ཕལཐ། ཕསཕ་བ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གདྷང་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གསུང་ཕཅག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ནི། (ཁ) གསུང་ནི/དེཥ/དེཥ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་

མི་སྫོབྷ་ཚུ་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་གསུང་

ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་བྷ་ཟཕཐ་ཟེཡ་གསུང་དེཥ།

ཕཅག་ནི་མི་ཟྫོང་།

གསུང་སྐཐ། /སུང་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

གསུང་ཆོཥ། /སུང་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

གི་སྐཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཆོཥ། (ཐཔེ)

གསུང་སྐཐ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

མི་ག་ཡ་བབྷ་གིཥ་གསུང་ཆོཥ་དྷ་ནི་སྦེ་ཟཚྫོབྷཥ་

ཟདུག

ནུག

1441

1442
གསུང་ཆོག /སུང་ཆོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་ཆོཥན་

/སུང་ཎ/ ༢ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བ་ཕ་རབྷ་ཟགྲོ་ཟྫོང་མི་

ཚུ་གིཥ་གདྷང་ནའི་ཆོ་ག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་གསུང་

ཟྫོང་ཕལ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་

གསུང་ཆོགན། /སུང་ཆོན/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཆོ་ག་གདྷང་

བྱུངབྷ་རཥ་བབྷ་རཥ་གསུང་ཕརྟག་ཅིག་ཞུ་ཐགོ་

ཆོཥ་གདྷང་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

གཟིགཥ་མིའི་བྷྫོ་ཅིག། (ཐཔེ) ང་རབྷ་ཟགྲོ་ཅིག་བྷ་

མིའི་བབྷ་ཐང་ཐགེ་སྫོང་། (ཐཔེ) ཁོང་གསུང་ཆོགན་

ནཥ།

དྲུག་གིཥ་ཟབུབྷ་ལྷག་དེཥ།

གསུང་ཟཕྲིདྷ། /སུང་ཕྲིདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གསུང་བྷཆིཐ། /སུང/ཆི/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཡུར་

ཚུ་གིཥ་ཕཎང་ནའི་ཁ་ཟཐེདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཕཀཟ་སྫོཕ་ཐང་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ཐ་

ཕསཕ་བ།

ཟེཡ་བབྷ་གིཥ་གསུང་ཟཕྲིདྷ་ཅིག་ཕསྐྱར་གདྷང་ནུག

/སུང/ཆི/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གསུང་གྲོཥ་ཐང་ཟདྲ།

གསུང་ཟཕྲྫོཥ། /སུང་ཕྲྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གསུང་སྙདྷ། /སུང་སྙེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་བྫོ་སཕ་ཟཕྲྫོ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་

ཚུ་གི་སྐཐ་ཐང་ཐབངཥ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

གསུང་ཟཕྲྫོཥ་ཟདི་རྫོག་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་

ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གསུང་སྙདྷ་གྱི་ཝཕཥ་

ཕསྐྱང་གདྷང་།

གསུང་རྟེདྷ། /སུང་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གི་གསུང་

ཁྲ་ཅིག་ཟཐེདྷ་གདྷང་ཡི།

གསུང་ཟབུབྷ། /སུང་ཟབུབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) བབྷ་ཐང་

བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་ནའི་ཕཀཟ་

རྩྫོབྷ་ཚུ་ཕྫོགཥ་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེ་ཕཝག་ཕཝགན་ཅིག

ཟགྱུཡ་ཐང་ཕསྟདྷ་ཕསྒྱུཡ་ར་ཥྫོགཥ་ནའིདྷང་ནའི་ནྫོ་

(ཐཔེ) ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་གསུང་ཟབུབྷ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་

ཏི་ཚུ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷ་དྷང་གི་གསུང་རྟེདྷ་ཚུ་ལཱི་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

བྷཆོཐན་ཕུར་ཐགོ།

གསུང་རྩྫོབྷ། /སུང་མྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཐང་གཐྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་གིཥ་

གྱི་གསུང་རྩྫོབྷ་གྱི་ཐཔེ་དེཕ་ཅིག་ཉོ་ཐགོ་ནཥ།

གསུང་ཕརྟག /སུང་ཎ/ ༡ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) དྷཐ་གཞི་

ཚུ་གིཥ་ཕརྩབྷཥ་ནའི་རྩྫོབྷ་རིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

གདྷྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་བབྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཚུ་གིཥ་བྷྫོ་

གསུང་ཙཕ། /སུང་ཙཕ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གཟིགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་གིཥ་གསུང་ཕརྟག་

ཚུ་གི་ཙཕ་སྦེ་བྫོ་སཕ་མི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་

གཟིགཥ་ནའི་སྐཕཥ་གཐྫོདྷ་གྱིཥ་གདྷྫོཐ་ནུག་ཟེཡ་

གསུང་ཙཕ་སྦེ་སདྷ་ཞུ་ཕུར་དེཥ།

གསུངཥ་དེཥ།

གསུང་ཡཕ། /སུང་ཡཕ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་
གསུངཥ་གདྷང་ནའི་ཕཀཟ། (ཐཔེ) གསུང་ཡཕ་ཚུ་ག་

1442

1443
བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་བྱིདྷ་རཕཥ་བྷཥ་ཏེ་

གསུཕ། /སུཕ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཐྫོང་ཐང་རྐང་རྗེཥ་ར་

གསུང་རདྷ། /སུང་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡང་གིཥ་དྲི་

(ཐཔེ) ཕཞྫོ་ཕྫོ་ཚུ་ཨེདྷ་ཎ་སྫོ་ཀ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་གསུཕ་

ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་ཤུར་མེཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་ནི། (ཁ) གསུཕ་ནི།

ཕ་ཞུ་མི་ལཱི་ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་རདྷ་གདྷང་ནི་ལཱི་

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གྲ་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེཥ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་དྲི་ཕ་ཟདི་ལཱི་དྲག་ལྫོཥ་

གསུབྷ། /སུབྷ/ (གྱངཥ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གསུབྷ། (ཁ)

ཀྱིཥ་གསུང་རདྷ་ཅིག་གསུངཥ་ཏེ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་

ཤིང་གསུབྷ། རྫོ་གསུབྷ། ཁྱིབྷ་གསུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གདྷང་།

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གསུབྷ་སྤང་དྷ་རྩྫོཐབྷྫོ་ཕརྩེཥ་སྫོཐ་ནུག

གསུང་ཕལཐ། /སུང་ཕཤེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གསུབྷ་ག /སུབྷ་ག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ལྷག་ཆཐ་མེཐ་ནཡ་

གོངབྷ་གིཥ་ཐྫོདྷ་ཙདྷ་ཅིག་གི་ཏྫོག་ལཱི་གཥར་ཕལཐ་

འྫོཐ་ནའི་གྱངཥ་ཁ་གསུབྷ།

གཎང་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་བྷགྲོདྷ་གམྫོ་

གསུབྷ་ཆ། /སུབྷ་ཆ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གསུབྷ་ཆ་ཡ་ཐང་

ཕྫོ་གིཥ་གདྷབྷ་གཤིཥ་ཟགྱུཡ་ཕའི་སྐོཡ་རཥ་གསུང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་གསུབྷ་ཆ་གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཕདེདྷ་

ཕལཐ་གདྷང་ཙཡ་ཡི།

ན་ཟདུག

གསུངདྷ། /སུའུདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) (ཞེ) གསུང་ན་ཅིདྷ་

/སུབྷ་ཆ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཐཔྱ་གསུབྷ་ལཱི་ཕགོ་ཕའི་

ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་

ཐཔྱ་གཅིག

ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནི་བྷཥ།

གསུབྷ་འྫོཐ་མི་ག་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཁོང་གསུབྷ་

ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཕཀཟ་སྫོཕ་ཅིག་གསུངདྷ་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་

གསུབྷ་ཆ་ཡ། /སུབྷ་ཆ་ཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་

གསུངཥ། /སུང/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཆ་ཡ། མི་གསུབྷ་ཆ་ཡ། སྣུབྷ་ཟཁོཡ་གསུབྷ་ཆ་ཡ་ར་

གོངབྷ་ཚུ་གིཥ་བྫོ་ཐང་གསུང་ཕལཐ། ཕསཕ་བ་ར་

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཁོ་གི་བུབྷྫོ་གསུབྷ་ཆ་ཡ་བྷཏྫོ་རིབྷ་

ཥྫོགཥ་ན་གདྷང་ནི། (ཁ) གསུངཥ་ནུག/ཡི/ཤིག

སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཐཔེ་ཆ་ལཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ལ་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་ཟཆཡ་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་དུཥ་ཙྫོཐ་

གསུབྷ་ལཕ། /སུབྷ་ཎཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཔྱ་གསུབྷ་སྦེ་

ཁཡ་ཟཕཐ་ཟེཡ་གསུངཥ་ཡི།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ལྫོག་ཀུ་གསུབྷ་ལཕ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་

གསུངབྷ /སུབྷ/ (བ) (ཐ) (རྫོང) (ཞེ) ག་ཅི་གསུང་ཐྫོ་ག་

གསུབྷ་ལཕ་སྦེ་ཕལཕཥ་ཏེ་ཡིག་ཤུཕཥ་དྷང་

ཟེཡ་དྲི་ཕ་ཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་བ་

ཕཙུགཥ་དེཥ།

ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་དྷང་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ན་

གསུབྷ་བྷཐྫོ། /སུབྷ་རྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆུ་ཐང་རབྷ་ཁག་

གིཥ་ག་ཅིའི་སྐོཡ་རཥ་གསུངབྷ་སྫོ།

གསུབྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཥ།
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གསུབྷ་ན། /སུབྷ་ན/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་གསུབྷ་

གསེག་ཁ། /སེ་ཁ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྲང་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་

རིབྷ་གསུབྷ་ན། གྲར་རིབྷ་གསུབྷ་ན། (ཐཔེ) སྡེ་ཙདྷ་

ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེབྷ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་གོ་ར་གསེག་

ཟཕཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཧང་གསུབྷ་ན། གོ་

ཕྫོགཥ་གཅིག་ག་ཐུག་ལཱི་གའྫོ་སུ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

གསུབྷ་ན་གི་ཧ་་ལཱི་ཚུ་ཝཕཥ་ཁྲ་སང་ཕ་ཟཕཐ་དེཥ།

ཁ་སྦེ་དྲ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཕཙེབྷ་དེཥ།

གསུབྷ་ཕརྩེགཥ། /སུབྷ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་

གསེང༌། /སེང/ (མིང) (ཆོཥ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ར་ཥྫོགཥ་

ལྫོག་ཀུ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གྱངཥ་ཁ་རིབྷ་ན་གསུབྷ་སྦེ་

ན་ཟཙྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ཕཡ་གྱི་དུཥ་བྷཙབྷཥ།

ཕརྩེགཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) གྱངབྷ་ནའི་སྐཕཥ་བྷར་

གསེང་བྷཁཡ། /སེང་ཁ/ (མིང) (ཆོཥ) ལུ་ལ་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་

ཆ་གསུབྷ་ཕརྩེགཥ་སྦེ་ཕཀཕ་ནི་འྫོཐ།

སྫོཐ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཁ) ཐབྷག་ཁང་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གསུབྷ་ཙདྷ། /སུབྷ་ཚེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐབྱེ་ཕ་ཐང་ལྷབྷ་

གསེཕ། /སེཕ/ ༡ (མིང) (རྫོང) པའི་ཥྫོདྷ་འྫོཐ་ནའི་རྟ།

ན་གསུབྷ་ཟཕཐ་ཕའི་སྡེ་ཙདྷ། (ཐཔེ) ཅ་ར་ག་ཡ་

(ཁ) རྟ་པྫོ་ཆེདྷ་བྷ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཧེ་བྷ་གསེཕ་ཟེཡ་སཕ་

གསུབྷ་ཙདྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ཨིདྷ། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་རྟ་གསེཕ་ལུ་ལ་རྩ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

གསུཡ། /སུའུ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་། མི་བྷ་ཡིདྷ།

/སེཕ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) སྦུག་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཟདྲེཥ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོའི་རིགཥ་ཚུ་ལཱི་རཥ་རིགཥ་ཚུ་

གསེཕ་ཕཡ། /སེཕ་ཕཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐངོཥ་ནྫོ་གཉིཥ་

ཐཀཡ་གསུཡ་ཐང་ཐབྷཡ་གསུཡ་ཟེཡ་ལྷབྷ་ན་གཉིཥ་

གསེཕ་རབྷ། /སེཕ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཞུང་རབྷ་མེདྷ་

མེ་ཕཎང་སྟེ་སྦིདྷ་ན་གཎང་ནི་ཅིག (ཁ) གསུཡ་ལཱི་

ཀྱི་ཕཡ་དྷའི་ཥ་སྟྫོང།

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཕྱི་རཱི་གདྷབྷ་སྫོཕ་ཅིག་

ནཡ་རྟ་ཐང་དྷྫོཡ་ཚུ་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) གསེཕ་

གསུཡ་གཎང་ནི་ཟདུག

རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ཟཐབྷ་ན་རྩང་གིཥ་

གསུཡ་ཕསྔོ། /སུའུ་སྔོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་གསུཡ་ཐང་

ཟུགན་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འྫོཐ།

ཐབྷཡ་གསུཡ་མེ་དྷང་ཕསྲེགཥ་ཏེ་སྦྱིདྷ་ཕཎང་ནའི་

གསེཡ། /སེའེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་གསེཡནྫོ་ཟྫོཐ་ཅེབྷ་

ཟདྲེཥ་ཐང་ཟབྱུང་ནྫོ་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་

གྱི་རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་རིདྷ་ཆེདྷ་ཐང་ན་ཟེཡ་

སྐཕཥ་དེའི་ཐགེ་ཕ་ཚུ་མི་ཐང་། བྷང་བྷ་ཡིདྷ།

ཅེ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐངོཥ་ནྫོ་ ཥ་རཥ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཥ་གཏེཡ་

དེ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གསུཡ་གཎང་ནའི་སྐཕཥ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གསེཡ་ཟདི་རིདྷ་གོང་བྷཏྫོ་

གསུཡ་ཕསྔོ་གི་ཚིག་ལྷག་ཐགོ།

དྲགཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གསེག་ཀ་ལི། /སེ་ཀ་ལི/ (མིང) (ཆོཥ) ལྫོ་ཀ་ལི་ཐང་

གསེཡ་ཀོང༌། /སེའི་ཀོང/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་མེ་ཕུར་

ཟདྲ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྒྱུ་གསེཡ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ་ཅིག
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(ཐཔེ) གསེཡ་ཀོང་དྷང་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་པདྷ་

ཏྫོག་རཥ་གསེཡ་གྱིཥ་ཁཕརྐྱཕ་མི་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ།

གསེཡ་ཐཀཡ། /སེའེ་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་

ཁཕ་ཕཙུགཥ་ཕཅུག་ཡི།

འྫོདྷ་འང་སྫོབྷ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ངེའི་ཧ་རྒཥ་ཟདི་ཤུགཥ་སྦེ་ཡ་དྷ་སྟེ་གསེཡ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་གསེཡ།

/སེའེ་ཁཕ/ ༢ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ག་རྐྱང་རཥ་ཕཞྫོ་

གསེཡ་སྐུ། /སེའི་ཀུ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་ག་རྐྱང་

ཕའི་ཁཕ། (ཐཔེ) ཁོ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཐང་ཕུ་གི་གསེཡ་

གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུ་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷ་དྷང་

ཁཕ་ཅིག་ཟདུག

གསེཡ་སྐུ་གཉིཥ་ཟདུག

/སེའེ་ཁཕ/ ༣ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་གསེཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

/སེའི་ཀུ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཞངཥ་ཐང་ཐངུར་གྱིཥ་ཕཞྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ཁཕ། (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་གསེཡ་ཁཕ་

ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུ་ཟདྲ་གུ་གསེཡ་སྒྲོདྷ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཆག་ན་གསུབྷ་ཉོ་ཟཕག་ནུག

ཙྫོང་ཁང་དྷང་གསེཡ་སྐུ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

གསེཡ་ལ། /སེའེ་ལ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་རཥ་

གསེཡ་སྐུཐ། /སེའི་ཀུཥ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཕ་སི་སི་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ལ། (ཐཔེ) རྫོང་གཞིཥ་ཟདི་དྷང་གསེཡ་

སྦེ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་

ལ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

རགན་ཁཡ་གསེཡ་སྐུཐ་ཅིག་ཕཎགཥ་ནི་ཟདུག

/སེའེ་ལ/ ༢ (མིང) (རྫོང) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོ་

ཕཞུགཥ་ཥའི་ལ། (ཐཔེ) བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནྫོའི་

/སེ་ཀུཥ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཥ་གཞི་གསེཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

གསེཡ་ལའི་ཟྫོག་ལཱི་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

འྫོཐ་ནའི་སྐུཐན། (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་ཟདི་གསེཡ་སྐུཐ་ཀྱིཥ་

གསེཡ་གྱི་ཀ་ཕ། /སེ་གི་ཀ་ཛྷ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་

ཕརྒྱདྷ་ཏེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནུག

གྱིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཐང་གསེཡ་སྒྲོདྷ་འྫོཐ་ནའི་ཀཛྷ།

/སེ་ཀུཥ/ ༣ (མིང) (ཆོཥ) སྔོ་སདྷ་གྱི་རིགཥ་ཅིག

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་ཀཛྷ་ག་ཡ་གསེཡ་གྱི་ཀ་ཕ་ཨིདྷ་

གསེཡ་སྐྱེབྷཥ། /སེའེ་ཀེབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ལྷ་ཐང་

བྷཥ།

ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་ལཱི་ཇ་ཐང་། ཆང་། ཨོབྷ་ར་

ཥྫོགཥ་ནའི་བྷཆོཐན་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་

/སེ་གི་ཀ་ཛྷ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) གཟུགཥ་ཀྱི་རྩ་རབྷ་ཅིག

ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་ཚུ་ལཱི་གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་

གསེཡ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ། /སེ་གི་ཁོ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་

གསེཡ་ཁཕ། /སེའེ་ཁཕ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་རཥ་

དྷང་ལཱི་གསེཡ་གྱི་ཟཁོཡ་རྫོ་ཅིག་ཟདུག

ཕུར་ཐགོ།

གསེཡ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཟཁོཡ་རྫོ། (ཐཔེ) ལ་རྫོང་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཁཕ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་སདྷ་ཕཅོཥ་

གསེཡ་གྱི་རྒྱ་ཕིཕཥ། /སེ་གི་རྗ་ཕིཕ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་

ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཁ) རྐང་ཚིགཥ་རག་ཚིགཥ་ར་

གཞིཥ་ལྷ་ཁང་གུ་ཕཀར་མི་གསེཡ་ཎྫོག་རྒྱ་ཕཞི།

ཥྫོགཥ་ན་དྷ་ཕའི་སྐཕཥ་དྷང་ནའི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཀྱི་
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(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གུ་གསེཡ་གྱི་རྒྱ་ཕིཕཥ་ཅིག་ཕཀར་ཏེ་

གསེཡ་། /སེ་/ ༡ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་གྱི་ཙྫོཥ་གཞི་

གསེཡ་གྱི་སྒྲོབྷ་བུ། /སེ་གི་སྒྲོབྷ་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་

གསེཡ་་ཐག་ན་ཅིག་ཟདུག

ཟདུག

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཆུ་རྫིང་དྷང་

གསེཡ་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྒྲོབྷ་ཆུང་ཀུ།

/སེ་/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཞི་ཕདེ་གི་ཕར་བྷཙདྷ་སྟྫོདྷ་མི་

གསེཡ་གྱི་གླེགཥ་ཕབྷ། /སེ་གི་གླེ་ཕབྷ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཁ)

ཀྱི་ནྫོ་ཏི། (ཁ) ཟདི་ལཱི་གསེཡ་བྲིཥ་བྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སདྷ་ཨིདྷབྷ་ནའི་ཕར་འང་སྟྫོདྷབྷ་

སྣག་རྩིའི་ཙཕ་ལཱི་གསེཡ་གྱིཥ་བྲིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཆོཥ་

ཕཀྲ་ཤིཥ་རྟགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་གསེཡ་་ཟདི་གིཥ་

ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་གི་དྷང་རྟེདྷ་སྦེ་གསེཡ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) གྱང་གུ་གཉེཡ་་གི་རི་བྷྫོ་བྲིཥ་ཕཝག་

གྱི་གླེག་ཕབྷ་ཅིག་ཕཙུགཥ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདུག

ནུག

གསེཡ་སྒ། /སེའེ་སྒ/ (མིང) (རྫོང) རྟ་ཐང་གའག་གུ་

གསེཡ་ཎྫོག /སེ་ཎྫོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞིཥ་ཐང་

ཕཀར་ནིའི་སྒ་ རྒྱུ་གསེཡ་ག་རྐྱང་རཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་

གཙུག་ལྷ་ཁང་ཚུའི་ཁྱིབྷ་ཏྫོག་གུ་ཞངཥ་ཐང་ལྕགཥ།

ཐང་། གསེཡ་སྒྲོདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཙང་

ཤིང་ར་ཥྫོགཥ་ན་གུ་ཕཀར་མི་ཎྫོག (ཐཔེ) རྫོང་

ཧན་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་གསེཡ་སྒ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཟདུག

གཞིཥ་གུ་གསེཡ་ཎྫོག་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

གསེཡ་སྒྲོདྷ། /སེ་སྒྲོཥདྷ/ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/སེ་ཎྫོ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ཞྭབྷྫོ་གི་ཟེ་ཎྫོག

ཐངུར་ཐང་ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ར་ཚུ་གུ་གསེཡ་

གསེཡ་གཎང༌། /སེ་ཎང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) ཐངུར་

གཎང་ནི། (ཁ) གསེཡ་སྒྲོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ)

ཐང་ཞངཥ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་གུ་གསེཡ་སྒྲོདྷ་

ཐངུར་སྐུ་གུ་གསེཡ་སྒྲོདྷ་ཏེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནུག

ནི། (ཁ) གསེཡ་གཎང་ཐྫོ/ནི/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཥ་རྐོན་

གསེཡ་རྔ། /སེ་རྔ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་གྱིཥ་རི་བྷྫོ་རྐྱཕ་

གིཥ་ཐངུར་ཀོངབུ་གུ་གསེཡ་གཎང་ནི་ཟཕཐ་དེཥ།

སྟེ་འྫོཐ་ནའི་རྔ་ཅིག (ཐཔེ) གསེཡ་རྔ་ཟདི་རྫོང་གཞིཥ་

གསེཡ་ཕཎང༌། /སེ་ཎང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གསེཡ་

ཁག་དྷང་རཥ་པཡ་འྫོངཥ་གྲགཥ་སྦེ་བྷཏྫོང་ནི་འྫོཐ།

གཎང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) གསེཡ་ཕཎང་ནུག/ཡི། (ཐཔེ)

གསེཡ་ཐངུར། /སེ་ཐངུཥ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐང་

སདྷ་སྐུ་གུ་གསེཡ་ཕཎང་སྟེ་ཟྫོཐ་ཅེབྷ་ཅེ་ཕཞྫོ་ཐ་ནུག

ཐངུར་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་

གསེཡ་ཀྲབྷ། /སེ་ཀྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་

ངེའི་ཧ་ན་ཟདི་གསེཡ་ཐངུར་གྱི་ཙྫོང་རྐྱཕ་སྫོཐ་ནུག

ཕཞྫོ་ཕའི་ཏིག་ཅུང། (ཁ) གསེཡ་ཉབྷ་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་

གསེཡ་ལྗང་ཕརྡུངཥ། /སེ་ལྗང་རྡུང/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷཐ་

སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བབྷ་ལཱི་ཕག་བྷཇར་སྦེ་

མེཐ་ནའི་གསེཡ་ག་རྐྱང་གིཥ་ཕརྡུངཥ་ཕའི་ཅ་ཆཥ།

གསེཡ་ཀྲབྷ་གསུབྷ་ཕུར་ནུག

1446

1447
གསེཡ་ཏབྷ། /སེ་ཏབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་རཥ་

གསེཡ་གཝྫོང༌། /སེ་གཝྫོང/ ༡ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་གྱིཥ་

ཚུ་གསེཡ་ཏབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཡ་ཟདུག

ཥཡ་གསེཡ་གཝྫོང་དྷང་ཨོབྷ་ལྟེབྷ་ལྟེ་བླུགཥ་ཕཝག་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཐིའུ། (ཐཔེ) གཞུང་ཟབྲེར་གྱི་ཡིག་ཆ་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྫོཐ། (ཐཔེ) རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཕརྩིཥ་གདྷང་

གསེཡ་ཐིག /སེ་ཐི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོདྷ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ལ་

ནུག

ཕའི་གཞུང་ཅིག

/སེ་གཝྫོང/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་ལུགཥ་ཕུག་ཐང་བྷྫོང་

གསེཡ་ཐུཕ། /སེ་ཐུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོགཥ་ནའི་ཥངཥ་

སྒཡ་རྫོང་ཁག་གི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག་

གསེཡ་གདུཕ། /སེ་རྡུཕ/ (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་གྱི་ཕཞྫོ་

ཏྫོག་ག་ཡ་ཙྫོ་ཕཏུཕ་ནཥ།

རྒྱཥ་སྟྫོང་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་གཉིཥ་ན།

གི་མིང་། (ཐཔེ) གསེཡ་གཝྫོང་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་རྫོ་

ཕཞྫོ་ཕའི་རག་ཚིགཥ་ཐང་རག་ངཡ་ལཱི་ཕཎགཥ་

གསེཡ་ཞངཥ། /སེ་ཞང/ (མིང) (རྫོང) ཥ་གཏེཡ་རཥ་

ནའི་གཐྫོཕ་ཅུ།

ཟཏྫོདྷ་ནའི་གསེཡ་ཐང་ཞངཥ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

གསེཡ་བྷཐྫོག /སེ་རྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་བྷཐྫོག་གསེཡ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཟགྲེབྷཥ་སྟྫོདྷ་ཁང་དྷང་

ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) གསེཡ་གྱི་ཁ་བྷཐྫོག་

གསེཡ་ཞངཥ་ཀྱི་ཅ་ཆཥ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཟེཡ་ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གསེཡ་

གསེཡ་ཕཞྫོ་ཕྫོ། /སེ་ཕཞྫོའུ/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཐང་

བྷཐྫོག་གི་ཙྫོཥ་གཞི་ཟཕཐ་ཕའི་ནཡ་ཟདི་ལུགཥ་ཡ་

ཟབྲེར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི། (ཁ) གསེཡ་ཕརྡུང་མི།

ལུགཥ་ནཥ།

གསེཡ་སྒྲོདྷ་མི། གསེཡ་ཕཞུ་ནི་ཐང་ཕཏུར་ནིའི་ལཱ་

གསེཡ་བུབྷ། /སེ་བུབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་གསེཡ་རཥ་

ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) གསེཡ་ཕཞྫོ་ཕྫོ་གིཥ་ཐངུར་སྐུ་ཅིག་

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་བུབྷ་ན། (ཁ) གསེཡ་གྱི་བུབྷ་ན་ཟེཡ་

གུ་གསེཡ་སྒྲོདྷ་དེཥ།་

འང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐགོདྷ་ཁང་དྷང་གསེཡ་

གསེཡ་ཡིག /སེ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་གྱིཥ་བྲིཥ་

བུབྷ་ཆ་གཅིག་ཟདུག

བྲིཥ་ནའི་ཡི་གུ། (ཐཔེ) རག་ཁྱེཡ་གུ་མིང་གསེཡ་ཡིག་

གསེཡ་བྲིཥ། /སེ་བྲི/ (མིང) (རྫོང) སྣག་རྩིའི་ཙཕ་སྦེ་

སྦེ་བྲིཥ་ཏེ་ཟདུག

གསེཡ་གྱིཥ་བྲིཥ་བྲིཥ་ཕའི་ཐཔེ་ཆ་ཐང་ནྫོ་ཏི། (ཐཔེ)

གསེཡ་ལྫོག /སེ་ལྫོ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་

ཧ་ཝང་བབྷ་གིཥ་གསེཡ་བྲིཥ་བྷཇར་ཁ་གདྷང་དེཥ།

ལྫོག་ཀུ་ཕཟུབྷ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

གསེཡ་ཕམྫོ་བྷ། /སེ་མྫོ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་ཕཞུ་

གསེཡ་ལྫོག་ཅིག་གུ་ན་ཏྲ་ཕརྐོ་སྟེ་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྷཐ་ག་ཡ་ཕཎྫོདྷ་ཕཀོ་ཕའི་གསེཡ་ངོ་བྷ།

ནུག

/སེ་ལྫོ/ ༢ (མིང) (རྫོང) གསེཡ་གྱི་ཙྫོཥ་གཞི་ཕཟུབྷ་སྦེ་

གསེཡ་ཞུདྷ་བྷ། /སེ་ཞུཥ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) གསེཡ་ཕམྫོ་

འྫོཐ་ནའི་ལྫོག་ཀུ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ངེའི་སྐྱེ་ཕའི་ཉིདྷབྷ་

བྷ་ཐང་ཟདྲ།

1447

1448
ལཱི་ཁྱོཥབྷ་གསེཡ་ལྫོག་གིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཟཕག་ཟྫོངཥ་

གཥྫོ་ཕ། /ཥྫོ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཐང་

གསེཥ་ཤིང༌། /སེ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) གདུང་ཤིང་གི་

རིཥ་གཥྫོ་ཕ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སྫོང་ཕརཡ་རཥ་རིབྷ་

ནུག

སེབྷཥ་ཁབྷཥ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སདྷ་ཕཅོཥ། (ཐཔེ) ཐ་

ཟཐཕ་བྷ་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་ཤིང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཅིག་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

དྷགཥ་ཙར་ཟདི་གསེཥ་ཤིང་གི་གང་སྟེ་ཟདུག

གཥྫོ་ཕའི་རཥ་གའྫོགན། /ཥྫོ་ཝེ་ལུ་གའྫོན/ (མིང) (རྫོང)

གཥྫོ། /ཥྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་

གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སདྷ་

ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལྫོ་ཐང་ཕཀཕ་གོ་ར་ཚུ་བྱིདྷ་ཏེ་

ཕཅོཥ་ཐང་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཕུར་མི། (ཁ) སདྷ་ཁང་དྷང་

ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི། (ཁ) གཥྫོ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ལཱི་འང་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥྫོ་ཕའི་

(ཐཔེ) བུ་གཞི་ཚུ་བྷ་ཕཏུཕ་ཕཏུཕ་སྦེ་གཥྫོ་ཞིདྷབྷ་

རཥ་གའྫོགན་ཚུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྦེ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

རཥ་ཤུར་རཥ་པདྷ་ཏྫོགཥ་ནི་འྫོཐན་ཅིག་ཕཞྫོ་

གཥྫོ་ཕའི་ལྷདྷ་ཁག /ཥྫོ་ཝེ་ལྷེདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱར་

ཐགོ།

ཁཕ་དྷང་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཐང་ཟཕྲྫོཐ་ཕསྟེདྷ་ཐང་

གཥྫོ་སྐྱོང༌། /ཥྫོ་ཅོང/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཐང་དྷྫོཡ་

ཟབྲེར་ཕའི་སདྷ་ཕཅོཥ་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཚུ་གི་སྲིཐ་བྱུཥ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཐང་ཟགདྷ་ཁག་འྫོཐ་ནའི་རཥ་སྡེ་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག (ཐཔེ)

གཡུཥ་ཁ་རཥ་པཡ་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥྫོ་སྐྱོང་

དྷཐ་གཞི་ཁྱཕ་སྤེར་ཟགྱོ་ཕའི་སྐོཡ་རཥ་གཥྫོ་ཕའི་

གི་ལཱ་ཟཕཐ་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

ལྷདྷ་ཁག་གིཥ་ཁྱཕ་ཕསྒྲགཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གཥྫོ་བྷཁདྷ། /ཥྫོ་ཁེདྷ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ལཱི་ཐང་དྷྫོཡ་

གཥྫོ་སྫོང༌། /ཥྫོ་རྗོང/ (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ལཱིགཥ་

སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

རཥ་ཐགེ་ཕ་ཁ་སྐོང་ཕསྒྲུཕ་ནི་ཐང་། སྡིག་ན་སྤང་

/ཥྫོ་ཁེདྷ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) དྷཐན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་སདྷ་

ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་ཆ་ཁྱཕ་གཥྫོ་

ཕཅོཥ་ཟཕཐ་དེ་ཕཅོ་མི།

སྫོང་གི་སྫོབྷ་ཞུ་ནུག

གཥྫོ་ཟཐུཥ། /ཥྫོ་ཐུཥ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཧ་ལཱི་ཟདི་

གཥྫོ་མི། /ཥྫོ་མི/ (མིང) (རྫོང) བུ་གཞི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

མི་གཝདྷ་ཅིག་གིཥ་གཥྫོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི། (ཁ) སེབྷཥ་

སྫོཐ་ནི་འྫོཐ་ནའི་བྷ་ཐངུར། (ཐཔེ) ཧ་ལཱིའི་གཥྫོ་

ཅདྷ་གཥྫོ་མི། བུ་གཞི་གཥྫོ་མི། (ཐཔེ) གཡུཥ་ཁ་རཥ་

ཟཐུཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཏི་རཱི་སྟྫོང་ཕྲག་ལྔ་སྫོཐ་ནི་འྫོཐ།

པཡ་ཥྫོ་དྷབྷ་ན་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥྫོ་

གཥྫོ་ཐཔྱཐ། /ཥྫོ་ཅེ/ (མིང) (ཆོཥ) སདྷ་ཕཅོཥ་ཀྱི་ཏྫོག་

མི་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ།

རཥ་དྷཐ་གཞི་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཅོ་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ་

གཥྫོག /ཥྫོ/ (བ) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཥག་

ཅིག

ནི།

1448

1449
གཥྫོག་ཟཇོག /ཥྫོག་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ཐང་ཏི་རཱི་

མིའི་རིགཥ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གཥྫོདྷ་ཟདྲེ་གིཥ་

ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཡའི་ཐངུར་པྫོགཥ་རཥ་ཏི་རཱི་

གཥྫོདྷ་ནྫོ། /ཥྫོཥབྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཤི་ཕཡ་འྫོཐ་ནའི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕཥགཥ་ཏེ་

གདྷྫོཐ་ནུག་ཟེཡ་རིབྷ་གྲོ་ཅིག་ཟཕཐ་ཡི།

ཐག་ན་ཅིག་གཥྫོག་ཟཇོག་སྦེ་ཕཝག་ནི་འྫོཐ།

མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ། (ཐཔེ) ཡང་གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་

གཥྫོག་ཟཇོག་ངར་གཥྫོ། /ཥྫོག་རྗོ་ངེ་ཥྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕསྒང་རཥ་ཡ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གཞུང་གའྫོགན་ཚུ་ཐངུར་པྫོགཥ་བྷ་ཕཎྫོག་ནཡ་

གཥྫོདྷ་བྲར། /ཥྫོཥདྷ་བྲེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷ་ཤིཛྷ་རཥ་ཁ་

ཟཏྫོཕ་ནའི་ངར་གཥྫོ་ཅིག (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ངེའི་གཥྫོག་

ཥྫོ་ཥྫོཡ་གྱེཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི།

ཟཇོག་ངར་གཥྫོ་གངབྷ་མིདྷ་ཟདུག

གཥྫོདྷ་སང༌། /ཥྫོཥདྷ་རྗང/ (མིང) (རྫོང) མི་བྷ་ཤིཛྷ་རཥ་

གཥྫོཐ། /ཥྫོཥ/ (བ) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཐཕང་ཕསྐུཡ་གྲིཕ་སང་ཟཕཐ་ནིའི་ཆོ་ག་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོག་གཅཐ་ནི།

ངེའི་ཧང་རྒཥ་ལཱི་བབྷ་གིཥ་གཥྫོདྷ་སང་བྷཚཐ་

གཥྫོདྷ། /ཥྫོཟྫོདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གཥྫོ་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

གདྷང་ནུག

ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཕ་ལུ་ལ་གཥྫོདྷ་

གཥྫོདྷ་གཤིདྷ། /ཥྫོཥདྷ་ཤིདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཥྫོདྷ་ནྫོ་ཐང་

བྷཡ་ཐང་ཐཡ་ཚི་བྷ་ཏྫོཕ་ནའི་ཐཀཟ་ངར་མི་ཟཏྫོདྷ།

གཤིདྷ་ནྫོ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) དྷང་

གཥྫོདྷ་ཕསྐྱུཡ། /ཥྫོཥདྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་གི་དུཥ་

ནའི་ལཱིགཥ་རཥ་གཥྫོདྷ་གཤིདྷ་གྱི་ཆོ་ག་ལུ་ལ་

ལཱི་མི་ཉེཥ་ན་ཅདྷ་ཚུ་གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་ཆུ་ཐང་བག་རཥ་

གཎང་ནི་འྫོཐ།

ཕཀོ་ནི་གི་ལབྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) གཥྫོདྷ་ཕསྐྱུཡ་ཏྫོག་

གཥྫོནི། /ཥྫོཟྫོདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) གཥྫོ་ནི་ཟེཡ་ཕའི་

རཥ་ཕཀར་ཕའི་ཉེཥ་ལབྷཥ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཅིག་

སྐཕཥ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

མེདྷ།

(ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥྫོནི་གཥྫོ་ཐགོ་ན་ལཱི་ དྷྫོཡ་ལུ་ལ་

གཥྫོདྷ་སྟྫོང༌། /ཥྫོཥདྷ་ཎྫོང/ (མིང) (ཆོཥ) མི་ཅིག་གིཥ་མི་

གཥྫོ་ཐགོན་ཟདུག

གཝདྷ་མི་ཅིག་ཏཐ་རི་ཕ་རི་གཥཐ་ནིའི་ཐནཟ་

གཥྫོདྷནྫོ། /ཥྫོཥདྷནྫོ/ (མིང) (རྫོང) གཥྫོདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་

ཕཅབྷ་ཏེ་ཟཕཐ་རཱིང་གཥཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་འྫོཐ་མི་

སྐཕཥ་མིང་བྷཏཟ་ན་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ཟདིའི་ཁ་ཉེཥ་ཟདི་ལབྷཥ་ཥཡ་ཞུ་སྟེ་རྒུཐ་ཟཐུཥ་

(ཐཔེ) གཥྫོདྷནྫོ་སྦེ་སྫོཐན་ཐ་ཐབྷ་ཆོཥ་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་

ལུདྷ་ནི་ཅིག

ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ།

གཥྫོདྷ་ཟདྲེ། /ཥྫོཥདྷ་ཟདྲེ/ (མིང) (རྫོང) མི་གཥྫོདྷ་ནྫོ་སྦེ་

གཥྫོཕ། /ཥྫོཕ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) སྤུར་ཐང་སརན་ར་

སྫོཐ་མིའི་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་ན་ཕཀར་

ཥྫོགཥ་ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཀོའི་ཕྱི་རཥ་ཁ་ལ་

1449

1450
གི་ཡཥ་ཕཟུབྷ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལྷ་གཥྫོར་ཏེ་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་རཥ་

རབྷ་ཁཡ་སྦུར་གྱི་གཥྫོཕ་ཕུཐ་དེ་ཕཝག་ནུག

ཕཟླྫོག་ཏཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ།

/ཥྫོཕ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་རུཐ་ར་

གཥྫོར་ཀྲུབྷ། /ཥྫོཥ་ཀྲུབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཥྫོགཥ་ནའི་ནགཥ་ཀོ་ཕཤུཕ་ནི། (ཁ) གཥྫོཕ་

ཚུ་ལཱི་དྲང་ནིའི་ལ་ཐང་སྤགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ནུག/ཐྫོ/ནི/ཤིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་རུཐ་པཐ་ཙི་གང་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཀྲུབྷ་ཧེང་སྐར་དྲང་

གཥྫོཕ་སྟེ་ཆུབྷ་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་ནུག

ཐགོ་ནཥ།

/ཥྫོཕ/ ༣ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གྱི་ཅུ་ཐང་རྩང་ར་

གཥྫོར་ཁ། /ཥྫོཥ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་

ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་གཟུགཥ་ཐང་རྐངབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཆོ་ག་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་

གུ་ཟུག་ནི། (ཁ) གཥྫོཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) རྐང་

དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་གཥྫོར་ཁ་ཕུར་ནི་འྫོཐ།

བྷཡ་ཁཕ་ཀྱིཥ་གཥྫོཕ་ན་ཅིདྷ་སདྷ་ཁང་དྷང་ཟགྱོ་

གཥྫོར་སྒྱེཥ། /ཥྫོཥ་སྒེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཐགོ།

ཚུ་ལཱི་དྲང་ནིའི་ཙྫོཐབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གཥྫོབྷ ་ཤིང༌། /ཥྫོབྷ་ཤི/ (མིང) (ཆོཥ) གདུང་ཤིང་ཐང་

ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་སྫོདྷ་་ཙྫོཐ་ཀྱི་གཥྫོར་སྒྱེཥ་ཅིག་ཕམྫོ་སྟེ་

ཟདྲ།

དྲང་ཐགོ་ནཥ།

གཥྫོར། /ཥྫོཥ/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གཥྫོར་སྒྲོ། /ཥྫོཥ་སྒྲོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གཥྫོར་ཀྲུབྷ་

གོངབྷ་ཚུ་གི་མིང་ཕཎགཥ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ནཱ་བུ་ལཱི་གཥྫོར་སྒྲོ་ག་ནི་འང་

ཅིག (ཁ) གཥྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱི་

དྲང་ནི་མིདྷ་ཟདུག

སཥ་ཅིག་ཟཁྲུངཥ་འྫོཐ་མི་ལཱི་བྷཙདྷ་ག་ཅི་གཥྫོར་

གཥྫོར་ཆུ། /ཥྫོཥ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ནུག

ལཱི་དྲང་ནིའི་ཆུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

/ཥྫོཥ/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གདྷང་མི་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་ཆུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་དྲང་ཐགོ།

ཚུ་གིཥ་རྒྱདྷ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྒྱདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སཕ་

གཥྫོར་ཆུབྷ། /ཥྫོཥ་ཆུབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གཥྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྐུ་

ཚུ་གི་རྒྱགཥ་སྐར་ཆུབྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཟདྲ་ཟདི་ཐཡ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཀྱིཥ་གཥྫོར་ཏེ་བྷཆོཐན་

ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་བབྷ་གི་གཥྫོར་ཆུབྷ་པཐ་ཙི་ཅིག་ཉོ་

ཕུར་ཕཝག་ནུག

ཟཕག་ལྫོག

/ཥྫོཥ/ ༣ (མིང) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཡ་ཆཐ་

གཥྫོར་བྷཆོཐ། /ཥྫོཥ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀཟ་སྲུང་

ཕཥར་ནི་ཐང་རུ་ཟཐྫོཐ་ཟགྲུཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷ་ཐང་

ཐང་ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་ལཱི་ཕུར་ཕའི་གཥྫོར་ཁ་ཐང་

ལྷབྷྫོ་ཚུ་གི་ཆོ་ག་གཎང་ནི། (ཁ) གཥྫོར་

བྷཆོཐན། (ཐཔེ) ཞི་ཕདེ་ཟབྱུང་ཏཕཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

1450

1451
ཟབྲུག་ནའི་ཕཀཟ་སྲུང་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་བྷ་ཆཐ་

ཀྱིཥ་དྷ་གཝྫོདྷ་ཚུ་གི་ཐཔེ་སྟྫོདྷ་སྦེ་ཕཞུགཥ་གདྷང་

གཥྫོར་ཇ། /ཥྫོཥ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

གཥྫོར་སྡེཡབྷ། /ཥྫོཥ་སྡེབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) ཕཞེཥ་སྒོ་

ནཡ་ཕུར་ཐགོ།

ཟེཡ་གཥྫོར་ཟདེཕཥ་ཕུར་ནི་ཨིདྷ།

ལཱི་དྲང་ནིའི་ཇ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཟཐུཥ་མི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་བླུགཥ་ཞ་ནིའི་སྫོཐ།

ཚུ་གཥྫོར་ཇ་ཕཞེཥ་ནཡ་བྫོདྷ་ཥྫོ་ནུག

གཥྫོར་ཐནྫོདྷ། /ཥྫོཥ་ནྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེཥ་

གཥྫོར་ཕཎཕ། /ཥྫོཥ་ཎཕ/ (མིང) (རྫོང) ཕདེ་ཐྫོག་ཐང་

སྒོ་ཟཕཐ་མི་ཚུའི་ལག་རཥ་ཕཀོཐ་རྒྱ་གཎང་མིའི་

སྐྱིཐ་སྡུག་གཟིགཥ་ཏེ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་གདྷང་ཟེཡ་

ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཕྱི་རྒྱར་ལཱི་གཥྫོར་ཐནྫོདྷ་

ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཆ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་གདྷང་ཟེཡ་

གྱི་སྫོང་ཕརཡ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཟགྱོ་ནུག

དྲག་ལྫོཥ་ལཱི་གཥྫོར་ཕཎཕ་ཟཕཐ་ཡི།

གཥྫོར་ཕྱེ། /ཥྫོཥ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

གཥྫོར་སྟྫོདྷ། /ཥྫོཥ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་རྡིག་

གྱིཥ་ཕཞེཥ་ནའི་ཀཡ་ཐང་དྷག་གི་ཕྱེ་ཚུ་ལཱི་སཕ་

རྡིགབྷ་ཚུ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐྫོ་ཐགཟ་སྫོ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐགེ་སྫོང་གིཥ་དྲྫོ་ནའི་གཥྫོར་ཇ་ཐང་

ཐ་རིཥ་ཕཞཟ་ཁང་དྷང་གཥྫོར་སྟྫོདྷ་གྱི་རཥ་རིབྷ་

གཅིག་ཁཡ་གཥྫོར་ཕྱེ་ཕཞེཥ་ནི་ཟདུག

ཅིག་འྫོཐ།

གཥྫོར་ཕ། /ཥྫོཥ་ཛྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (ཞེ) གཥྫོརཛྷ་ཐང་

གཥྫོར་ཏཕ། /ཥྫོཥ་ཏཕ/ ༡ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཕཞེཥ་སྒོ་

ཟདྲ།

ཟཕཐ་ཥའི་ཏཕ་ཙང་། (ཐཔེ) གདྷཥ་ཟདི་དྷང་བ་བྷའི་

གཥྫོར་ཕ་སྙུང༌། /ཥྫོཥ་ཛྷ་སྙུང/ (བ) (བྷ) (ཆོཥ) (ཞེ)

གཥྫོར་ཏཕ་འང་བྷཇར་ནི་ཟདུག

གཥྫོརཛྷ་སྙུང་ཐང་ཟདྲ།

/ཥྫོཥ་ཏཕ/ ༢ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ན་ཚུ་

གཥྫོར་ཕབྷ། /ཥྫོཥ་ཕབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཐང་ཐགུདྷ་གྱི་དུཥ་ལཱི་པཡ་ཚུཡ་གཞིཥ་

ཚུ་གི་སྒོ་དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) གྲྭ་

སྤྫོ་ཟབྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་ཐགེ་ཟདུདྷ་

ཙང་གི་གཥྫོར་ཕབྷ་ཚུ་སྤང་དྷང་རྩ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

ན་ཚུ་སྤུ་དྷ་ཁ་ལཱི་གཥྫོར་ཏཕ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཨིདྷ་བྷཥ།

གཥྫོར་བྷཡ། /ཥྫོཥ་བྷཟ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གཥྫོར་དུག /ཥྫོཥ་དུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) དུག་གི་ཞེ་ཥ།

ཚུ་ལཱི་དྲང་ནིའི་བྷཡ། (ཐཔེ) ཆོཥན་ཚུ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

(ཐཔེ) བབྷ་ཟདི་གཥྫོར་དུག་དྲང་སྟེ་ཕཀྲོངཥ་ནའི་རྫོ་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཥྫོར་བྷཡ་འང་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

རྒྱུཥ་ཟདུག

གཥྫོར་སདྷ། /ཥྫོཥ་སྨེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གཥྫོར་ཟདེཕཥ། /ཥྫོཥ་ཟདེཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་

ཚུ་གིཥ་ཕཞེཥ་ནའི་སདྷ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཞུ་ཕ་ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གོངབྷ་ཆ་ཁྱཕ་

ཕྱི་རཱིའི་ཙྫོགཥ་ཕཞེཥ་ཙཡཛྷ་ཅིག་བབྷ་ལཱི་གཥྫོར་
སདྷ་དྲང་ཐ་ས་རུ།

1451

1452
གཥྫོར་ཙྫོགཥ། /ཥྫོཥ་ཙྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཉིདྷ་བྷའི་

གཥྫོར་ཡཥ། /ཥྫོཥ་རུ/ ༡ (མིང) (རྫོང) གཥྫོར་ཡ་ཐང་

གཥྫོརཛྷ་ཐང་ཕྱི་རཱི་གི་ཙྫོགཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཟདྲ།

ཏངཥ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སྫོདྷ་རབྷ་རཥ་རིབྷ་དྷང་

/ཥྫོཥ་རུ/ ༢ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཕཞེཥ་

གཥྫོར་ཙྫོགཥ་ཐཡང་མི་ལུ་ལ་ཟདུག

སྒོ་ཕཟེཐ་དེ་ཕཞེཥ་ཥའི་ཁ་ལ་གི་ལྫོ་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་དུཥ་ཙྫོཐ་ཕྱི་རཱི་ཁབྷཥ་ཅིག་ཁཡ་དྲང་

ཕཝག

གཥྫོར་བྷཚཡ། /ཥྫོཥ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

ཧ་ཝང་བབྷ་གི་གཥྫོར་ཡཥ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཆུ་ཟཁྱུ་

ནིའི་ཕཞེཥ་སྒོ། (ཁ) པཡ་ཐང་ཚུཡ་རཥ་ གཥྫོར་

གཥྫོར ་ཤིང༌། /ཥྫོཥ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཙྫོགཥ་ཕཅཐ་དེ་དྲང་མི་ཟདི་ལཱི་འང་གཥྫོར་བྷཚཡ་

ཚུ་གི་ཏཕ་དྷང་མེ་གཎང་ནིའི་ཏཕ་ཤིང་། (ཐཔེ) དྲག་

ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཆོ་ག་གཎང་ཥཡ་གཥྫོར་བྷཚཡ་

ལྫོཥ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་གཥྫོར ་ཤིང་བྷཁོ་བྷངག་ཟཕཐ་ཐགོ་

ག་ཅི་དྲང་ནི་སྫོ།

ནཥ།

གཥྫོར་ཟཚཡ། /ཥྫོཥ་རཟ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་

གཥྫོར་ལྷག /ཥྫོཥ་ལྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ཇ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་དྲང་ནིའི་ཟཚཡཛྷ་

ཚུ་གི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཕཞེཥ་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་མི་ལཱི་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) རབྷ་དྷང་གི་གཥྫོར་ལྷག་ག་ཡ་

ཟཚཡ་སྫོ་འྫོཥ་ཟདི་དྲང་ཐ།

ཁོཐབྷ་ཏར་ཥྫོ་ནུག

གཥྫོར་ཝྫོ། /ཥྫོཥ་ཝྫོ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

གཥྫོརཛྷ། /ཥྫོཥའུ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

ལཱི་དྲང་ནིའི་ཝྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཉིདྷ་བྷའི་

ལཱི་དྲང་ནིའི་ཉིདྷ་བྷའི་ལྫོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཆོཥ་

གཥྫོརཛྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་གཥྫོར་ཝྫོ་འང་དྲང་ནི་

ལྷག་མི་ཚུ་ལཱི་ཉིདྷ་བྷའི་ཆུ་ཙྫོཐ་གཅིག་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

ཨིདྷ།

དྲང་ནི་ཨིདྷ།

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ། /ཥྫོཥའུ་ཎཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

གཥྫོར་ཡ། /ཥྫོཥ་ཡ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཕདེ་ཐྫོག་ཐང་སྐྱིཐ་སྡུག་གཟིགཥ་

ཕཞེཥ་བྷ་ཙཡ་ལཱིཥ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ལྷག་བྷཇུག

གདྷང་ཟེཡ་ཞུ་ནི། (ཁ) གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་

(ཐཔེ) བབྷ་གི་གཥྫོར་ཡ་ཟདི་ང་གིཥ་ཞུ་གེ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ཟཚྫོར་ཕ་ཟཕཐ་མི་

/ཥྫོཥ་ཡ/ ༢ (མིང) (རྫོང) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ཐུགཥ་

ཟདི་ལཱི་ཐགོངཥབྷ་བྷ་ཁྲེར་ཟེཡ་ཁོ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་

ཐགྱེཥན་ཐ་ཐངུར་ཐང་རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་གདྷང་ནི་ཅིག

ཕཎཕ་ཅི།

(ཐཔེ) དྲག་ལྫོཥ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་གཥྫོར་ཡ་སྦེ་ཏི་རཱི་སྟྫོང་

ཕྲག་ལྔ་གདྷང་དེཥ།

གཥག /ཥཟ/ ༡ (བ) (ཐ) (རྫོང) དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཐང་
རྒྱུ་ཅ་ར་ཚུ་བྷ་ཟྫོངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཕསྡུ་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེ་
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ཕཝག་ནི། (ཁ) གཥག་ཐྫོ/དེཥ། (ཐཔེ) ཁོང་པབྷ་ཆ་

ཅིག (ཐཔེ) ང་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་ཕཥང་བྷ་ཆཐ་ནཡ་

གཥག་དེཥ།

ཕཥང་པྫོཡ། /ཥང་པྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྣ་ཐང་རཥ་ར་

ཁྱཕ་བུ་གཞི་ཚུ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལཱ་ཁག་སྦེ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་

གཎང་ཐྫོ།

/ཥཟ/ ༢ (བ) (ཐ) (རྫོང) ཐགེ་ཕའི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ཥྫོགཥ་ན་མེ་ལཱི་ཕཎང་སྟེ་ཕཥང་གཎང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཕཥག་ནི་ཐང་སྡིག་ནའི་རཥ་ཟཁོཡ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་སྫོཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཞངཥ་

ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཙྫོགཥ་གཥག་ཐྫོ། སྡིག་ན་གཥག་

ཕརྡུངཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཕཥང་པྫོཡ་ཟདི་འང་

དེཥ། རཥ་གཥག་དེཥ། (ཐཔེ) ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་པདྷ་

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟདུག

ནའི་ལཱ་མང་མ་ཡ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་

ཕཥང་རཥ། /ཥང་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཥང་གཎང་ནིའི་

གཥག་ཐྫོ།

ཐྫོདྷ་ལཱི་སྔོ་ཤིང་ཐང་གཝདྷ་སྔོ་སདྷ་ཚུ་ཕསྡུ་སྟེ་སྫོཡ་

ཕཥག /ཥཟ/ (བ) (བྷ/སྐུར) (རྫོང) གཥག་ཐང་ཟདྲ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་རཥ་ཕཞྫོ་ཕའི་

(ཁ) ཕཥག་ནི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོང་ཏི་རཱི་ཕཥག་ནི་ཟཕཐ་

ཕཥང་རཥ་ཟདི་ཡ་དྲིབྷ་ལུགཥ་ནཥ།

དེཥ། ངདྷ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་དེ་རཥ་བྷ་ཕཥག

ཕཥང་གསུཡ། /ཥང་སུའུ/ (མིང) (རྫོང) དྲྫོ་ན་ཕྱི་རཱི་

ཕཥགདྷ། /ཥཟདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཥག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

གཎང་ནིའི་ཕཥང་ཐང་གསུཡ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྒྱུ་སྡིག་ན་

སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) ཕཥང་གསུཡ་གཎང་ན་ཅིདྷ་

ཕཥགདྷ་ཟབྲཥ་བུ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ཏེ་ཡང་གི་ཕཡ་ཆཐ་ཚུ་

ཕཥགཥ། /ཥཟ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཥག་ཐང་ཟདྲ།

སེར་ཚུགཥ།

(ཁ) ཕཥགཥ་ཡི/ནུག (ཐཔེ) སྡིག་ནའི་རཥ་ཕཥགཥ་

ཕཥང་ཕདུག /ཥང་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) ཤི་གྲིཕ་ཐང་ཕག་

ཏེ་འྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཐགོ།

གྲིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཕམྫོག་ན་པྫོག་པྫོགན་ཚུ་ཕཥང་

ཕཥགཥ་ཕཥགཥན། /ཥཟ་ཥན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྒྱུ་

རཥ་མེ་ལཱི་ཕཎང་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྲིབྷ་ཕདུག་སྟེ་ཐག་

དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཕཥགཥ་འྫོཐན་ཐང་། ཙྫོགཥ་

ཕཅུག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཤི་ཥཡ་ཥྫོང་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཕཥགཥ་འྫོཐན། སྡིག་ན་ཕཥགཥ་འྫོཐན་ར་

རྫོག་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྷྫོཐན་ཐ་ཕཥང་ཕདུག་རྐྱཕ་ཐགོ།

ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཧེ་བྷ་ཙྫོགཥ་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་

ཕཥཐ། /སེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) གཥཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

མེཐན་རཥ་ཐ་ལྫོ་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་བྷཥ།

ཕཥཐ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཥཐ་དེ་ཞ་ནི་ཟདི་

ཕཥང༌། /ཥང/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་སྣ་ཐང་རཥ་ར་

སྡིག་ནའི་ལཱ་སྫོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཥྫོགཥ་ན་མེ་ལཱི་ཕཎང་སྟེ་དུ་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི་

ཕཥཐ་ལ། /སེ་ལ/ (མིང) (རྫོང) ཞ་སྫོཐ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་
ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱ་ཁག་སྦེ་ཕཥཐ་ཕཥཐ་ནའི་ལ།
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(ཐཔེ) ཕཥཐ་ལ་ཞ་ནི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་ནི་

ཕཥབྷ་ངདྷ། /ཥབྷ་ངེདྷ/ (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་གདྷྫོཐ་

ཕཥཐ་ཕཥཐན། /སེ་སེན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོག་

གཝདྷ་ལཱི་ཕཥབྷ་ངདྷ་གཎང་ནི་ཟདི་རྩ་ཕ་རཥ་ཡ་

གཉིཥ་ཆ་ཡ་སྡིག་ནའི་རྒྱུ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནི་ཐང་་པདྷ་བྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ། (ཐཔེ)

གཅཐ་ཟཕཐ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) སྦུར་ཟདི་ག་གིཥ་

སྤང་ཐགོ།

ཕཥཐ་ཕཥཐན་སྫོ།

ཕཥབྷ་ཟཆཡ། /ཥབྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་

ཕཥབྷ། /ཥབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི།

གུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཐང་ཞྫོགན་གི་སྐོཡ་རཥ་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

(ཁ) ཕཥབྷ་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ང་ཡ་འང་མི་ཐབྷངཥ་ལཱི་

ཕཎང་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕལཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་

ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ནི་ཟེཡ་ཕཥབྷ་ཐྫོ།

ཟཙྫོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཚུ་

ཕཥབྷ་བྷཁཡ། /ཥབྷ་ཁཡ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྲ་ཤིཥ་སྒང་

ཕཀོཐ་ཐགོ།

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གཡུཥ་

ཕཥབྷ་ཕརྗོཐ། /ཥབྷ་རྗོཥ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ཕཥབྷ་བྷཁཡ་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

བྷདྷྫོ་ནི་ཐང་ཁ་རཥ་སཕ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ། /ཥབྷ་གི་མི་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང)

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཕཥབྷ་ཕརྗོཐ་ཤེཥ་འྫོདྷ། ཕཥབྷ་

ཕཥབྷ་མི་ཁྱཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ནཱ་གིཥ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་

ཕརྗོཐ་ངདྷ་ན། ཕཥབྷ་ཕརྗོཐ་ཕཞང་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན།

གདྷང་མི་ཟདི་ལཱི་ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ནའི་ཐགཟ་

(ཐཔེ) བྫོ་སཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཕཥབྷ་ཕརྗོཐ་ཕཞང་ནྫོའི་

ཙྫོཡ་འྫོཐ།

སྒོ་རཥ་སཕ་ཐགོ།

ཕཥབྷ་གྲུཕ། /ཥབྷ་གྲུཕ/ ༡ (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཡང་གིཥ་

ཕཥབྷ་ཐང་ཕརྗོཐ་ཀྱིཥ་བྷ་རང་ཕ། /ཥབྷ་ཐང་རྗོཥ་ཀི་བྷ་

བྷདྷྫོ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟགྲུཕ་ནི།

རང་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང)

/ཥབྷ་གྲུཕ/ ༢ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་ཥ་ཆའི་མིང་སྦེ་རག་

ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཥབྷ་ཐྫོདྷ། /ཥབྷ་ཐྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་

ལུདྷ་ཟཏཕ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཁང་དྷང་

བྷདྷྫོ་མིའི་ཐྫོདྷ་ཐག་ཐང་རུ་ཕ། (ཐཔེ) ཡང་གི་བ་ཕ་

རཥ་ཕཥབྷ་གྲུཕ་ཀྱིཥ་ཧང་ཐང་ན་ཏྫོདྷ་ནུག

རབྷ་ཟགྲོ་ཐང་ཕཥབྷ་ཐྫོདྷ་ཟགྲུཕ་ཏཕཥ་ལཱི་ཐཀོདྷ་

ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ། /ཥབྷ་གྲུ་ལྗོང་ཁ/ (མིང) (རྫོང)

བྷཆོག་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ཟབྲུག་གི་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་ཁག་ཅིག་གི་

ཕཥབྷ་ན། /ཥབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷྫོ་ནི་

མིང་། (ཁ) རྫོང་ཁག་ཟདི་ཟབྲུག་གི་ལཡ་ལྷྫོ་ག་ཐུག་

ཅིག (ཐཔེ) ཕཥབྷ་ན་ཕཞང་དྷ་ཥ་ཐང་རབྷ་འང་

རྒྱ་ཐང་ཟབྲུག་གི་ཥ་བྷཙབྷཥ་ཁཡ་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཕཞང་། །ཕཥབྷ་ན་ངདྷ་དྷ་ཥ་ཐང་རབྷ་འང་ངདྷ།།

(ཐཔེ) ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ་གྱི་མི་སེཡ་ཚུ་ཥྫོ་

དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ལཱི་ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟདུག
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ཕཥབྷ་བྫོ། /ཥབྷ་བྫོ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་བྷདྷྫོ་

ཕཥབྷ་འཥ། /ཥབྷ་ཡེ/ ༡ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཕཥབྷ་ནའི་

ཕཥབྷ་གཎང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཕཥབྷ་བྫོ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་

བྷཏཟ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

སྦེ་ཕཎང་སྟེ་རདྷ་རྐྱཕ་ཐགོ།

/ཥབྷ་ཡེ/ ༢ (མིང) (རྫོང) བྷཁདྷ་སྫོཕ་ཆོཥ་གསུབྷ་

ཕཥབྷ་སྫོཡ། /ཥབྷ་རྗོ/ (མིང) (ཆོཥ) སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་མི་

གྱིཥ་ཕཞེངཥ་ནའི་ཕྫོཐ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཕཥབྷ་འཥ་མི་

ཐང་ལཱིཥ་ངག་གི་རག་ལུདྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ཟགྱུཡ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་ཟགྲུཕ་ནའི་གཙུག་རག་ཁང༌། (ཐཔེ)

ཏངཥ་ཅིག

དུཥ་ཅི་ཕཥབྷ་འཥ་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

ཕཥབྷ་མི་ཁྱཕ། /ཥབྷ་མི་ཆཕ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ག་

ཅིའི་སྐོཡ་རཥ་ཨིདྷ་རཱིང་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཙཐ་ཐནག་བྷ་

ཕཥབྷ་ཡུར་རཥ་ཟཐཥ་ན། /ཥབྷ་ཡུཥ་ལུ་རྡེ་ན/ (ཁྱཐ)

ཚུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་བ་ཚུ་

(རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྫོབྷ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ།

ཕཥབྷ་མི་ཁྱཕ་སྦེ་འྫོཐ།

(ཐཔེ) བ་བྷའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཟདི་ཕཥབྷ་ཡུར་རཥ་ཟཐཥ་

ཕཥབྷ་རྩེ། /ཥབྷ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལྷྫོ་ནུཕ་ཀྱི་

ན་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་རྫོང་ཁག་ཅིག

ཕཥབྷ་ལཱིགཥ། /ཥབྷ་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

(ཐཔེ) ང་ཡའི་གཡུཥ་ཟདི་ཕཥབྷ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ཟྫོག་

ཕཎང་ཏངཥ། (ཐཔེ) མི་ཥྫོ་ཥྫོ་ལཱི་ཕཥབྷ་ལཱིགཥ་བྷ་

ལཱི་ཨིདྷ།

ཟདྲཛྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཕཥབྷ་ཚུར། /ཥབྷ་ཚུཥ/ (མིང) (རྫོང) བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་

ཕཥབྷ་རདྷ། /ཥབྷ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ག་ཅི་

གཎང་ཏངཥ། (ཐཔེ) གདྷཐ་ཐྫོདྷ་ཅིག་གུ་ཕཥབྷ་ཚུར་

གུ་ཨིདྷ་རཱིང་ཕཏུཕ་བྷ་ཕཏུཕ་ཀྱི་ཕཥབྷ་ཟཆཡ་ཕཀོཐ་

བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཕཀོཐ་ནི་ཟདུག

ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོང་ཕརཡ་ཟདིའི་ཕཥབྷ་རདྷ་ཚུ་ཕསྡུ་

ཕཥབྷ་རྫོགཥ། /ཥབྷ་རྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཐགོ་ནཥ།

ཕཥབྷ་ཐྫོདྷ་གྲུཕ་སྟེ་རུ་ཕ་ཕསྐང་ནི། (ཁ) ཕཥབྷ་

ཕཥབྷ་ཕསེའུ། /ཥབྷ་སེའུ/ (མིང) (ཆོཥ) ཁབྷཥ་

རྫོགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་བབྷ་གིཥ་

ཐཀཡནྫོ་ཐང་ཐབྷཡནྫོ་ཟབྱུང་ཥའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་

ཐཕང་གདྷང་སྟེ་ཕཥབྷ་རྫོགཥ་ཅི།

ལཥ་ཅིག

ཕཥབྷ་ཕཞང༌། /ཥབྷ་ཕཞང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཥབྷ་ན་

ཕཥབྷཥ། /ཥབྷ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཕཥབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཕཞང་ནྫོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) ཧེ་བྷའི་ལཱ་ཟཚྫོར་ཕ་ལཱི་ཕཥབྷཥ་ཏེ་བྫོ་ཟགྱོཐ་

རཱིང་ ཕཥབྷ་ཕཞང་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕསྐྱེཐན་བྷཥ།
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ཕཥར། /སེའེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེར་ཐང་

ཕསིར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཆུའི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་

ཟདྲ། (ཁ) ཕཥར་ནི/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཆུ་རབྷ་

ཕསིར་ནི་བྷཥ།

ཕསུཕཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཡཕ་རཱིཕ་ཕཎང་སྟེ་ཕཥར་ཐ་

/སིའི/ ༢ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་

ཡི།

ཚུ་རྐང་རག་ཆུ་ཟཁྱུ་ཕའི་སྐཕཥ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

(ཁ) ཝཕཥ་ཕསིར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཕཥརདྷ། /སེདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཥར་ཕ་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ཝར་ཕསིར་ནི་གི་ཆུ་ཙྫོཐ་ཟཕག་ལྫོག

ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་སླླཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་

ཕསིར་ཀྲག་ཀྲ། /སི་ཀྲ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཐང་

ཕཥརདྷ་པདྷ་འྫོདྷ་སྫོབྷ་འྫོཐ།

ཆཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་གྱང་

ཕཥརནི། /སེནི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕཥར་ནི་ཟེཡ་ཕའི་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཕ་བྷྫོ་ཆགཥ་ཏེ་གདྷབྷ་

(ཐཔེ) སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཕཥརནི་མི་ཕཥར་ཕཥ་ ག་ཅི་

ཕསིར་སྐབྷ། /སི་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) པག་ལ་ར་ཥྫོགཥ་

སྐཕཥ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

གཤིཥ་ཕསིར་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་ཟདུག

ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ།

ན་ཉིབྷ་དྷང་མེདྷ་ན་ཥ་གོ་ཕསིར་ཥཡ་ཐང་གྱིཕ་བྷ་

དྷང་སྐབྷ་ཕཝག་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཉིདྷ་བྷའི་ལྫོ་

ཕཥར་ཕཥརཛྷ། /སེ་སེའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) ཧིང་

དྷང་ཕསིར་སྐབྷ་ཕམྫོ་ཕཝག་ནུག

ཥང་ཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ། (ཁ) ཐཀཟ་ངར་ཕཥར་

ཕསིར་ཁང༌། /སི་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ཙ་དྲྫོཐ་མེཐ་ནའི་

ཕཥརཛྷ། ཐྫོགཥ་ན་ཕཥར་ཕཥརཛྷ། རབྷ་

ཁང་མིག་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཁ) ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁང་

ཕཥར་ཕཥརཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ཞིང་གི་

མིག་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཙཐན་ཙ་ཕ་ཅིདྷ་ཕསིར་ཁང་

བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་གཡུཡ་ཕ་ཕཥར་ཕཥརཛྷ་ཨིདྷ།

དྷང་ཟཛུར་སྫོཐ།

ཕསིག /སིའི/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་གཡུག་ནི།

ཕསིར་གྲིཕ། /སི་གྲིཕ/ (མིང) (ཆོཥ) གྱིཕ་ཕསིར་ཐང་

(ཁ) ཕསིག་ནི། (ཐཔེ) ང་ཙིགན་ཞཛྷ་ཐ་བྷགུ་ཎྫོ་ཕསིག་

ཟདྲ།

ནི་འྫོཐ།

ཕསིར་ཆུ། /སི་ཆུ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་

འྫོཐ་ནའི་ཆུ། (ཐཔེ) ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་བྷཡ་ཕསིར་ཆུ་

ཕསིགཥ། /སིའི/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) པཡ་ཚུཡ་གཡུག་

ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཁ) བྷགུ་ཎྫོ་ཕསིགཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) བྷྫོ་

ལུ་ལ་ཟཕཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕསིར། /སིའི/ ༡ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཐང་

ནིའི་ཆུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བབྷ་ལཱི་ཕསིར་ཆུ་

/སི་ཆུ/ ༢ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཡུར་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་དྲང་

གིཥ་སྐྱ་ག་ཡ་ཕསིགཥ་ཏེ་སྔུ་སྫོཐ་ནུག

པྫོཡན་གང་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

ཆཡན་ར་ཥྫོགཥ་ན་གིཥ་ཁོཐ་སི་སི་སྦེ་གྱང་ནི། (ཁ)
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ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ། /སི་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཐང་ཆུ་

ཕསུ། /སུ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

བྷ་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟཕུཡ་ཐ་སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕཥ།

ཕསུ་ཆང༌། /སུ་ཆང/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་རཥ་ཟྫོང་མིའི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཁོཐ་སི་སི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) རླུང་

ཟྫོང་ནའི་སྐཕཥ་ཟབྫོདྷ་ཟེཡ་ཐགཟ་ཙྫོཡ་ཕསྐྱེཐ་ནི།

ཕསིར་དྲགཥ། /སི་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རླུང་བྷ་ཐང་ཆུ་ར་

བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ལཱི་བྱིདྷ་ནི་གི་ཆང༌། (ཐཔེ) གདྷཥནྫོ་

ཥྫོགཥ་ན་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟཁོཐ་སི་སི་འྫོཐ་མི་

ཕཞངབྷྫོ་གི་ཕསུ་ཆང་ཟདི་གཡ་དྲགཥ་ཟདུག་བྷཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁཛྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཥ་ག་ཡ་ཕསིར་དྲགཥ་ཏར་

ཕསུ་ཕ། /སུ་ཛྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཟབྫོདྷ་ནའི་

ནི་ཟདུག

སྐཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཟབྫོདྷ་གདྷང་ཟེཡ་རབྷ་ཁཡ་

ཕསིར་དྲྫོཐ། /སི་དྲྫོཥ) (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་གཤིཥ་

ཟགྱོ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ག་ཡ་བ་བྷའི་ཕསུ་ཕ་

ཕསིར་ནི་ཐང་དྲྫོ་ནི་གཉིཥ་གཅིག་ཁ་སྦེ་སཕ་ཏངཥ་

ཟཕཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟྫོངཥ་ནུག

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཕསིར་དྲྫོཐ་ལྡདྷབྷ་

ཕསུ་ལུདྷ་ན། /སུ་ལུདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཟྫོང་

སྦེ་འྫོཐ།

ནའི་སྐཕཥ་ཟབྫོདྷ་གདྷང་ཟེཡ་ཞི་མི། (ཐཔེ) ང་ཡ་ཡིག་

ཕསིར་བུ། /སི་བུ/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་བྷ།

ཙང་ཟདི་དྷང་ཕསུ་ལུདྷ་ན་སྦེ་ཕག་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཕསིར་མི་ཕསིར། /སི་མི་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) གདྷབྷ་

ཕསུདྷ། /སུཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) སུདྷ་ཐང་

གཤིཥ་ཕསིར་ཧིང་གི་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་ནི་ཅིག (ཁ) རླུང་

ཟདྲ། (ཁ) ཕསུདྷ་ནི/ནུག (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་ཀེ་ཕའི་

བྷ་ཕསིར་མི་ཕསིར། ཆུ་ཕསིར་མི་ཕསིར་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཙྫོཐ་ཞ་ནི་ཟདི་ཕསུདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཐགུདྷ་ལཱི་རླུང་བྷ་ཕསིར་མི་

ཕསུཕཥ། /སུཕ/ ༡ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སུཕ་ཐང་ཟདྲ།

ཕསིར།

(ཁ) ཕསུཕཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཆུ་དུང་ཕསུཕཥ་ཏེ་ཆུ་

ཕསིར་འཕ། /སི་འཕ/ (མིང) (རྫོང) ཙཐན་ཙཛྷ་ཐ་རླུང་

ཟྫོང་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

བྷ་ཕསིར་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་གའཕ་ནིའི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ)

/སུཕ/ ༢ (བ) (ཐ/བྷ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྐོཐབྷ་ཚུ་ཡང་

ཟདི་ལཱི་རླུང་འཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ནའི་ཁཡ་ཕསིར་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཕསུཕཥ་ནི། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ལྐོཐབྷ་

ཚུ་ཕསིར་འཕ་རུ་རུ་ཕལཐ་དེ་རབྷ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕསེ། /སེ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་པྫོཡན་ཐང་ཏ་ལི་ཚུ་

གའཕ་ཟེཡ་འང་ཟབྲི་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལ་ཕལརན་

ཕསུཕཥ་ཏེ་སྐཐ་ཟཐེདྷ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཕསིར་ཕསིརཛྷ། /སི་སིའུ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) (ཞེ) ཁོཐ་

ལཱི་གཎང་ནིའི་རྩི་ཤིང་ཅིག་གི་མིང་། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་ཀྱི་

སི་སི་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཆཡན་རྐྱཕ་ནི་

པྫོཡན་ཟདི་ཕསེ་ཕཎང་སྟེ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཕཞྫོ་ནུག

ཟདི་གིཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཆ་ཁྱཕ་སྐུ་ཕསིར་ཕསིརཛྷ་

ཕསེ་ཡག /སེ་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་དྷྫོཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཀྱི་

ཟྫོང་།

ཕཅུཐ་ཞ་ཕའི་གཐྫོདྷ་ཟདྲེ་ཅིག་གི་མིང་།
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ཕསེ་རཱི། /སེ་རཱི/ (མིང) (རྫོང) རྭཛྷ་ལྷཕ་ན་གུ་རཥ་སྐྱེ་

ནའི་མི། (ཐཔེ) ཁོ་ མི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཅདྷ་ཟཕཐཛྷ་

ཕསེ་རཱིའི་རྭ། /སེ་རཱིའི་ཡ/ (མིང) (ཆོཥ) དྷྫོཡབུ་ཕསི་ལི་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཐནར་ཟཚྫོབྷཥ། /ཥྫོཥ༌དྷབྷ༌པེར༌ཚྫོབྷ/

ནི་འྫོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཅིག་གི་མིང་།

རཥ་མི་ག་ཡ་གིཥ་ཐགཟཛྷ་བྷཥ།

གི་རྭཛྷ།

(མིང) (ཆོཥ) ཕུདྷ༌སུབྷ༌ཙྫོགཥ༌ཏེ༌འྫོཐ༌ནའི༌ཐྫོདྷ།

ཕསེ་ཤིང༌། /སེ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་པྫོཡན་ཐང་ཏ་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རྩེ་བྷྫོ། /ཥྫོཥ༌ (མིང) (ཆོཥ) ཡཕ་བྱུང་

ལི་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཐབུཡ་ནི་འྫོཐ་

གཉིཥ་ནའི་དྷང་བྫོདྷ་མི་ ཥ་ཆེདྷ་ཀུདྷ་ཐགཟ་སྙིང་

ནའི་རྩི་ཤིང་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་གྱི་བྷཏཟབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་

ནྫོའི་སཥ་ ཥ་སྐྱ་གོང་བྷ་གཉིཥ་ནའི་བྷཙདྷ།

ཕསེ་ཤིང་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟདུག

དྷབྷ༌ཙེ༌བྷྫོ/

ཕསདྷ། /སེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཐཀཟཛྷ་ག་དེ་ཅིག་

ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ། /ཥྫོཥ༌ཉོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཐགེ་སྫོང་ཐང་

སྫོཐ་རཱིང་ཕཞྫོཐ་སྫོཐ་ནི། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཕསདྷ་བྷ་

སྒོབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་གིཥ་ཐགེ་ཕའི་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་

ཚུགཥ་ནའི་ཙྫོགཥ་ཕར་གཎང་ནི་ཟདུག

ཐཐ་ན་ཅདྷ་གྱི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཚུ་རཥ་ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་

ཕསྲུ། /སུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སྲུ་ཇ་ཕཞྫོ་ཕའི་

ཞཥ་ཚུ་ལྷང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཝང་བབྷ་ཅིག་སྒོ་ཁཡ་

སྐཕཥ་ཆུ་ཙྫོཐ་དྷང་བྷཡ་ཐང་ཚྭ་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་ཐཀྲུག་

ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལྷང་ནཡ་བྫོདྷ་ནུག

ནི། (ཁ) ཕསྲུ༌ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གསུང་ཆོགན་ཚུ་

ཕཥྫོཐ་ཕདེ། /ཥྫོཥ༌ཕདེ/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཕཥྫོཐ་

ལཱི་དྲྫོ་ན་སྲུ་ཇ་ཕསྲུ་སྟེ་དྲང་ཐགོ་ནཥ།

དྷབྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཕཥྫོཐ་ཕདེ་མེཐ་ནཡ་རག་

ཕསྲུང༌། /སུང/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ནཡ་རྒྱུ་དྷྫོཡ་ཕཥག་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

ཕསྲུང་ནི། (ཐཔེ) པྫོ་བྷྫོའི་ཕཡ་དྷ་ཐབྷ༌ཚིག༌ཕསྲུང༌ནི་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ། /ཥྫོཥ༌དྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་

ཟདི་ག་ནི་རཥ་གར་ཆེ།

ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་དྷང་ཐགཟ་ཕ་

ཕསྲུངཥ། /སུང/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྲུང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

སྐྱིཐ་ན་ཟབྱུང་ཐགོ་ན་ཅིདྷ་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཕཥག་ནིའི་

ཕསྲུངཥ་ཡི/ནུག (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་སྫོབྷ་ཅིག་ཁྱིབྷ་

ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཕསྲུངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རྒྱ་བྷཙྫོ། /ཥྫོཥ༌དྷབྷ༌ཟཇབྷ༌ཙྫོ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕསྲུངདྷ། /སུའུདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕསྲུང་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

ཐགེ༌ཕའི༌ལཱ༌ཟཕཐ་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ།

ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་གཞི་

ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་ཅདྷ། /ཥྫོཥ༌དྷབྷ་ཅེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕསྲུངདྷ་བུ་གཞི་ཚུ་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ་

ཐགེ༌ཕའི༌ལཱ༌ཟཕཐ༌ཕའི་ཟབྲཥ་བུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་བ་ཕ་

ཚུགཥ།

རབྷ་ཟགྲོ་ཚུ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙྫོགཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟབྱུང་ནི་འྫོཐ་

ཕསྲུངནི། /སུནི/ (མིང) (རྫོང) ཕསྲུང་ནི་ཟེཡ་ཕའི་

སྐཕཥ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟདྲི་ཏངཥ་ཅིག
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(ཐཔེ) ཞིང་ཕསྲུངནི་ཕསྲུང་ཐགོ་ ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཕསྲེཥ་ལྷཐ། /སེ༌ཧེ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཕསྲེ། /འེསེ/ ༡ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐབྷ་རིགཥ་ཅིག་ཕམྫོ་

ཕསྲེཥདྷ། /སེདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕསྲེཥ་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་ཕའི་

སྲུངཥ་ཐ་ས་རུ།

ཕཞང༌ནྫོ༌ཐང༌ངདྷ༌ན༌ས༌ཕསྲེ༌སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕའི་སྐཕཥ་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ར་ཥྫོགཥ་ན་གཝདྷ་ས་ཕསྲེ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཕསྲེ་གཝདྷ་ག་ཅི་

ངདྷ༌ན༌ཐང༌ཕཞང༌ནྫོ༌ཕསྲེཥདྷ༌ཞུགཥ༌བྷ༌ཕཅུག

བླུག་ནི་སྫོ།

ཕསྫོ། /ཥྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེ་ར་

/འེསེ/ ༢ (མིང) (ཆོཥ) ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་ནི།

ཥྫོགཥ་ནའི་དྲྫོཐ་འྫོཐ་ཥཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) མེ་ཕསྫོ་

ཕསྲེག /འེསེ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སྲེག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཟདི་གྱང་བྷཥ་ཟེཡ་

ཕསྲེག་ནི/ཟྫོང་། (ཐཔེ) ལ་མེ་ལཱི་ཕསྲེག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

མེ༌ཕསྫོ༌སྟེ༌སྫོཐ༌ནུག

མེ་ཟཕུ་དེཥ།

ཕསྫོ་ཁང༌། /ཥྫོ༌ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཉིབྷ་ཐང་མེའི་དྲྫོཐ་

ཕསྲེགདྷ། /སེདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕསྲེག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

འྫོཐ་ཥའི་ཁང་མིག་ཐང་ཁྱིབྷ། (ཁ) མེ་ཕསྫོ་ཥའི་ཁྱིབྷ།

ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ར་ཁཡ་ལ་

ཉིབྷ༌ཕསྫོ༌ཥའི༌ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ཧ༌རྒཥ༌ཐང༌ཧང༌

ཐང་སྒོང་རྫོག་ཚུ་མེ་ལཱི་ཕསྲེགདྷ་རླུང་ཟཚུཕ་ཟྫོངབྷ་

(ཐཔེ) རྒཥ༌ཚུ༌ཕསྫོ༌ཁང༌དྷང༌མེ༌

ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཕསྫོ༌དེཥ།

ཕསྲེགནི། /སེནི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕསྲེག་ནི་ཟེཡ་ཕའི་

ཕསང༌། /སང/ (མིང) (ཆོཥ) ཡང་ལཱི་མེཐ་ནཡ་

(ཐཔེ) སྒོང་རྫོག་ཕསྲེགནི་ཕསྲེགཥ་ཙཡ་ཡི་ ཐ་

ཕསཐ། /སླེ/ (བ) (བྷ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕཞང་ནྫོའི་དྷང་དྷ་

སྐཕཥ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

གཝདྷ༌རཥ༌ལྷང༌ནི།

ཟཕཐདྷ་ཞ་གེ།

ངདྷ་ན་ཟཛུར་ནི་ཅིག

ཕསྲེགཥ། /སེའེ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྲེག་ཐང་ཟདྲ།

ཕསཕ། /སཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (ཆོཥ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ལྷཕ་

(ཁ) ཕསྲེགཥ་ནུག/ཅི། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཕསྲེགཥ་ཏེ་

ནི་ཐང་སང་ནི།

ཞ་ནི་ཟདི་གིཥ་གཟུགཥ་ལཱི་གདྷྫོཐན་ཨིདྷ།

ཕསཕ་སྟྫོདྷ། /སཕ་ཎྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་ཕཀོཐ་ཐང་

ཕསྲེགཥ་ཕསྲེགཥན། /སེ་སེན/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྒོང་

ཕསཕ་བ། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཚུ་ལཱི་ཕཀྲ་བྷ་ཤིཥན་བྷ་

རྫོག་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྔོ་ཙཡ་ཙཡཛྷ། (ཐཔེ) སྒོང་རྫོག་

ཟཕཐ་ཟེཡ་ཕསཕ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་ཐགོ།

ཕསྲེགཥ་ཕསྲེགཥན་ལུ་ལ་ཞ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕསཕ་སྫོབྷ། /སཕ་སྫོབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐེག་ན་གསུབྷ་

ཕསྲེཥ། /འེསེ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕསྲེ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

གྱི་ཕསཕ་བ་ཐང་སྫོབྷ་ན།

གཉིཥ་ན་ཐང་ཟདྲ།
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ཕསཕ་བ། /སཕ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཏྫོགཥ་ནའི་བྫོ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་རྫོག་བྷ་ཁབྷ་ཎྫོ་ཅིག་བྱིདྷ་མི་ཟདི་ཕས་

བྷའི་ཕསཕ་བ། (ཐཔེ) སཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕསཕ་བ་ཚུ་

ཕསླུཥ། /སླུཥ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕསླུ་ཐང་ཟདྲ།

ཐང་གཎབྷ་སཕ་ནི། (ཁ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཕསཕ་བ། པ་

ཞཥ་ཨིདྷ།

སེབྷཥ་ཁཡ་གཝག་ཐགོ།

ཕསྫོག /སྫོ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) སྫོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ཕསཕཥ། /སཕ/ (བ) (ཟཐཥ) (ཆོཥ) ཕསཕ་ཙཡ་ཕའི་

ཕསྫོག་ནི/ཟྫོང་། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རྫོ་ཚུ་

ཐྫོདྷ།

ཕསྫོག་ནི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནུག

ཕསླུ། /སླུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) སེབྷཥ་ལྷུ་སྟེ་

ཕསྫོགདྷ། /སྫོཟྫོདྷ/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕསྫོག་ན་ཅིདྷ་ཟེཡ་

བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཕསླུ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) རཥ་རྒྱུ་

ཕའི་ཚིག་ཕསྡུ་སྟེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་སྫོབྷ་ཚུ་

ཟབྲཥ་ལཱི་ཕསླུ་ནིའི་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ག་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་ཕསྫོགདྷ་ཡང་ལཱི་གདྷྫོཐ་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་

ཕསླུ་ལཐ། /སླུ་ལ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་

འྫོཐ།

ཟཁྱིཐ་ནི།

ཕསྫོགནི། /སྫོནི/ (བ) (བྷ) (རྫོང) ཕསྫོག་ནི་ཟེཡ་ཕའི་

ཕསླུ་བྲིཐ། /སླུ་བྲི/ (བྷིིིིང) (ཆོཥ) གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་བྷགུ་སྐོཡ།

སྐཕཥ་མིང་བྷཏཟ་ནི་ཚུཡ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟབྲི་ཏངཥ་ཅིག

ཕསླུ་རཥ། /སླུ་ཛེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགོ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནའི་

(ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་ཕསྫོགནི་ཐ་ལྫོ་ཕསྫོག་གེ་ ལ་བྷ་

སྐཕཥ་སུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ་ནའི་རཥ་སྫོཡ་ཅིག

ཟཕཐདྷ་ཆཡན་རྐྱཕ་ཟྫོང་།

ཕསླུ་ཚིག /སླུ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་བྷགུ་སྐོཡ་

ཕསྫོགཥ། /སྫོཟྫོ/ (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) སྫོག་ཐང་ཟདྲ།

རྐྱཕ་ནིའི་ཚིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་ཕསླུ་ཚིག་ལུ་ལ་

(ཁ) ཕསྫོགཥ་ནུག/ཡི། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་རྫོ་སྫོབྷ་ཅིག་

སཕ་སྟེ་བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕསྫོགཥ་ཕཝག་ནུག

ཕསླུ་ཞཥ། /སླུ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་

སེབྷཥ་ལྷུ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྱིདྷ་ནའི་ཞཥ་ཐང་ཕཞེཥ་སྒོ།
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༼ཧ༽
ས། /ས/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཅུའི་ཡི་

ས་གོ /ས་གོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཤེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

གུ་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་སྐྱེཥ་གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན། བྱེཐ་ན་

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་སྟྫོདྷ་གདྷང་ཕའི་འྫོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་ང་

གུ་ཁར་གཅིག་ཐགུ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོ་གལབྷ་གྱི་ཡི་

(ཁ) ས་གོ་ནི/ཐྫོ/ཡི/

བྷགྲིདྷ་ན། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕྱེ་ཕ། ཕྱིའི་

གིཥ་ས་གོ་ཐྫོ།

རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་སྒྲ་ལྡདྷ། (ཁ) ས་ཟེཡ་སཕ་ཐ་ ཁ་

ས་རྒྱང༌། /ས་རྗང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྣབྷ་རྟྫོག་ཐང་ཐཔྱཐ་

ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ལྕེ་ཁའི་བྷ་རྐདྷ་གྱི་དྷང་དྷ་ཕདེ་

ང་ས་རྒྱང་ཡང་ཕཎང་ཡི།

སྫོབྷ་འང་བྷ་སྫོབྷ་ཆུང་འང་བྷ་ཆུང་ཕཡ་ཙཐ་ཅིག་སྦེ་

རིག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཝག་ཙཡཛྷ་ཐ་ལྐོཐ་བྷའི་དུང་ཅུ་ཁ་ཕྱེ་

ས་སྒྲོབྷ། /ས་སྒྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཞིདྷབྷ་རཥ་སཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) གཥར་བྱེཐ་ས་

ཟདེགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཤིང་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྒྲོབྷ་ཅིག

ཕཙུགཥ་ཏེ་རྩྫོབྷ ་ལྫོ་རྫོ་ཀ་གཅིག་རྐྱཕ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ཆུབྷ་ས་སྒྲོབྷ་གང་རཥ་མིདྷ་ཟདུག

/ས/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཁའི་དྷང་རཥ་རངབྷ་ཕཎཕ་ནི་

ས་ཅང༌། /ས་ཅང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་

ཅིག (ཁ) ས་ཕཎཕ། ས་ཟཕཐ། ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ས་ཅང་བྷང་ཥྫོ་ནུག

འྫོཐ། (ཐཔེ) ཟགྲུར་ཟཕྲིདྷ་ཟདི་ས་ཕཎཕ་སྟེ་ཟཕག

ས་ནུ་བྷདྷ་ཏ། /ས་ནུ་མཱདྷ/ (མིང) (རྒྱ) རིག་བྱེཐ་གཎབྷ་

/ས/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག་ངོཥ་

རྒྱུཐ་རཥ་རྒྱར་ནྫོ་ཡ་བྷ་ཌྷ་གི་ཕཙུདྷབྷྫོ་སི་ཏཱ་སྲིདྷ་

ཕཟུང་འྫོཐ་མི་རཥ་ཧེ་བྷ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ས་ནི/ཐྫོ/ཡི།

ནྫོའི་གཡུཥ་ཁ་རཥ་རྫོག་ལུདྷ་ནའི་སྐཕཥ་གྲོགཥ་

(ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་རཥ་ཟགྱོ་ནི་ཟདི་ཧ་ཙི་ས་ཕཥ།

ཡབྷ་ཟཕཐ་མི་ཁྱཕ་ཟཇུག་གི་སྤྲུར་ན་སའི་རྒྱར་ནྫོ་

ས་ཀ་སྫོ་ཀ /ས་ཀ་སྫོ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་ཐབྱིཕཥ་

རྫུ་ཟཕྲུར་ཅདྷ་ཅིག

སྙོབྷཥ་ཎང་ཎ་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟདི་ས་

ས་ཕྱི། /སཕ་ཕྱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཕཟུང་ནི་ཅིག

ས་རྐྱང༌། /ས་ཅང/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ས་ལཱི་

ས་མི་ས། /ས་མི་ས/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ས་དྲགཥ་

ཀ་སྫོ་ཀ་བྷངཥ་སུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་རཥ་ཟྫོངབྷ་ཐ་ས་ཕྱི་ཕལ་སྟེ་ལྫོག

བྷགོ་ཅདྷ་ཐང་ཟཐྫོགཥ་ཅདྷ། རྗེཥ་ཟཇུག་མེཐ་ནཡ་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཤིང་ཏྫོག་ཚུ་མེ་ཎྫོག ་ལཡ་ནི་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ས་ཅང་ཟེཡ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་

ས་མི་ས།

ཀྱི་ས་ཟདི་ས་རྐྱང་ཨིདྷ།

ས་ཡང་ས། /ས་ཡ་ས/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་མི་ས་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཟདི་ཡིག་ཙང་དྷང་ཟགྱོ་ནི་ས་ཡང་ས་ཕཥ།
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ས་འང༌། /ས་འ/ (མིང) (རྫོང) ཀ་ར་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་

ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ།

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་རྫོ་ས་རབྷ་ཅིག་རྒྱ་གཡ་དྷ་སྫོཐ་ནུག

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་ རབྷ་ཅིག (ཐཔེ) རྡིག་ཟདི་ས་འང་

ཟབྲཥ་ཅིག་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ཡིཐ་ཆེཥ་ནི། (ཁ) ས་རཥ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ས་འང་ཕཞུ་སྟེ་ཁུ་རཱི་འང་

/ས་རབྷ་ཅི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷང་ཆེ་ཕ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་

ས་འང་རྡིག /ས་འ་རྡི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ས་འང་གིཥ་

ས་རཥ། /ས་ལུ/ (བ) /བྷ/ཐ/ཟཐཥ/ (རྫོང) ལཱ་གི་གྲུཕ་

རྡིག་ཡ་ཐགཟ་ཕཥ།

ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་

ས་ར། /ས་ར/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོང་ཕ་དྷག་ནྫོ། (ཁ)

ཏངཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ས་རཥ་ཐྫོ།

ས་ར་ཏར། /ས་ར་ཐེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ག་

ས་རཥ་སི་སི། /ས་ལུ་སི་སི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྣབྷ་རྟྫོག་རང་

གིཥ་འང་སཕ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་རང་ལྫོཡ་ཏར་ནི།

སི་སི་ཐང་བྫོ་རཥ་ཟཐཥ་ན་ཅིག (ཐཔེ) (ཐཔེ བབྷ་

(ཁ) ས་ར་ཏར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ས་ར་ཏར་དེཥ།

གིཥ་གྲུཕ་རྟགཥ་ས་རཥ་སི་སི་ཕཎྫོདྷ་གདྷང་ནུག

/ས་ར་ཐེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཛྷ་བྷཏྫོ་

ས་རྫོ་མེ་ཎྫོག /ས་རྫོ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་གི་

དྲགཥ་འྫོཐ་ནའི་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ས་ར་

རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ས་རྫོ་མེ་ཎྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཁྱོཐ་ཀྱི་

ཏར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྫོ་གི་རདྷ་རྐྱཕ་མི་ག་

གཐྫོང་།

འང་མེཐ་ནི་དེ་གིཥ་ཁོ་ས་ར་ཏར་ཐྫོ།

ས་ལང་། /ས་ལང/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཔགཥ་ནའི་གདྷཥ་

ས་ར་ཏར་ཏརཛྷ། /ས་ར་ཐེ་ཐེཛྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སཕ་སྟེ་

ཕརྟདྷ་ཕཅུ་དྲུག་གི་སྦྱིདྷ་ཕཐག་རྒྱ་དྷག་གི་རྒྱརནྫོ་

དྷ་ཁུག་མེཐ་ནཡ་ལཥ་ངདྷ་ཟགྱོ་ཙཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཅིག

ཧ་ལཱི་ཟདི་ས་ར་ཏར་ཏརཛྷ་ཅིག་བྷཥ།

ས་ལྫོཥ། /ས་ལྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཕ་འང་ཧེ་བྷ་ཟེཡ་

ས་རབྷ། /ས་རབྷ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) གཎདྷ་གཎདྷ་སྦེ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཡ་ཡིག་ཙང་དྷང་ས་ལྫོཥ་

མེདྷ་ནཡ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་པྫོ་ཙྫོཐ་ཐནག་སྟེ་སཕ་ནི་ཅིག

ཟྫོང་མི་ཟདི་ང་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཅ་ར་ཟདི་གི་གོང་ཙཐ་ས་རབྷ་སྟྫོང་ཕྲག་

ས་ཥག /ས་ཥག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) དུཥ་ཙྫོཐ་ཅིག་ངོཥ་

ལྷགན་ཅིག་སཕ་ཟྫོང་།

ཟཛིདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཟདི་རཥ་ཧེ་བྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྲྫོ་

/ས་རབྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) བྷང་ཆེ་ཕ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ན་ས་ཥག་རྫོངཥ་ཏེ་ཐཔེ་ཆ་ཕལ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟདི་ས་རབྷ་རྫོགཥ་ཥྫོ་ཡི།

ས་སུ། /ས་སུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་ཥག་བྷཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་

ས་རབྷ་ཅིག /ས་རབྷ་ཅི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡཕ་ཟབྲིང་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕྱི་རཱི་ཁྱིབྷ་དྷང་ས་སུ་ཅིག་སྦེ་

ཏ་གསུབྷ་རཥ་ཟབྲིང་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

ཟགྱོ་ཐགོ

ཆོཥ་རྒྱུགཥ་ཀྱི་གྲུཕ་ཟབྲཥ་ཟདི་ས་རབྷ་ཅིག་ཡ་

ས་ས། /ས་ས/ ༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཕགོཐ་བྲའི་སྒྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་
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ཁྱོཐ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ས་ས་ཟེཡ་ཕགཟ་དེཥ།

སང་རྒྱ། /སང་རྗ/ (མིང) (རྫོང) ཁའི་རྒྱ་ཕྫོ་ཚུ་ཟཕར་ནི་

ཕའི་སྒྲ།

དེཥ།

/ས་ས/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཟཇིགཥ་སྐྲག་གིཥ་ཕསྐུར་

གི་ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་སང་རྒྱ་གིཥ་རྒྱ་ཕྫོ་ཟཕར་

ས་ས་ཧི་ཧི། /ས་ས་ཧི་ཧི/ ༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ས་ས་ཐང་

སང་སྟྫོང་བྷ། /སང་ཎྫོ་བྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐཔྱཐ་རིག་རྣབྷ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ས་ས་ཧི་ཧི་ཟཕཐ་དེ་ཡེངཥ་བྷ་སྫོཐ།

རྟྫོག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་གློ་བུཡ་དུ་ཟབྱུང་ནི་ཅིག

/ས་ས་ཧི་ཧི/ ༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་ཕའི་སྒྲ།

(ཐཔེ) ངེ་ཧ་ན་དྷྫོཡ་ཟཙྫོ་སྫོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་སང་སྟྫོང་བྷ་

(ཐཔེ) ས་ས་ཧི་ཧི་ངང་ལཱི་མི་ཚེ་རྫོགཥ།

སྟག་ཏྫོདྷ་ཏེ་ཟྫོངཥ་ཡི།

ཧཱ། /སཟ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་

སང་སྟྫོང་མུ། /སང་ཎྫོ་མུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སང་སྟྫོང་བྷ་ཐང་

ཉི་ཤུ་འྫོཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་གི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་སང་སྟྫོང་མུ་ཡ་ཟགྱོ་ཐགོན་ཏྫོདྷ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ཅིག (ཁ) ཧཱ་རྒྱུཐ་ཕཞི་ཟེཡ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ།

སདྷ་ན། /ཧེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) སང་ཐང་ཟཕྫོར་གཐདྷ་

(ཐཔེ) རྫོ་རྗེ་ཁྱུང་ཕདུཐ་ཧཱ་གི་ཡུར་ལྷ་ཨིདྷ།

ཚུ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནིའི་རྩྭ་མིདྷ་སྔོ་མིདྷ་གྱི་རིགཥ་

སང༌། /སང/ (མིང) (རྫོང) ཝག་ར་ཕའི་སྐཕཥ་བྷགུ་

ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཟདི་འང་ར་

ཎྫོ་ཕཀར་ཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཝག་རཛྷ་ཐ་སང་ཨིདྷ་

ཁཡ་སྐྱེ་མི་ཅིག་ཐང་ཆུ་རཕ་ཟཐབྷ་རཕ་འྫོཐ་ནའི་

ཅིག་མིདྷ་ཅིག་ཐགོ།

ཧིག་བྷ་ཙང་དྷང་སྐྱེ་མི་ཅིག་སྦེ་གཉིཥ་འྫོཐ། (ཐཔེ)

སང་ཀུ། /སང་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) རྡིག་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

སང་དྷང་ལཱི་སདྷ་ན་ཕཙུགཥ་ན་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ལཱི་

སྫོཐ་ཚུ་ ཕཀར་ཕཝག་ཥའི་སྟེགཥ། (ཐཔེ) སང་ཀུ་

པདྷ།

གུ་ཅ་ར་ལུ་ལ་ཟདུག

སང་ཕརབྷ། /སང་བེབྷ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་ཐང་ཟདྲ།

སང་ཁེཕཥ། /སང་ཁེཕ/ (མིང) (རྫོང) སང་གུ་ཕཀཕ་

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་སང་དྷང་སང་ཕརབྷ་ཕཙུགཥ་

ནིའི་གོ་ར་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་སང་གུ་སང་ཁེཕཥ་ཡ་མིདྷ་

སྫོར་མིདྷ་ཟདུག

ཟདུག

སང་ཤུཕཥ། /སང་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) སང་ཕཙུགཥ་ནིའི་

སང་སྒྲ། /སང་སྒྲ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕདེདྷ་ན་མེཐ་ནའི་བྫོ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁ་ལ་གིཥ་ཕཙེབྷ་ཕཙེབྷཥ་ནའི་ཤུཕཥ་ཅིག

ཟཐེཕ་ཕཀར་ཏེ་སཕ་ནི། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་སང་སྒྲ་དེ་ཡང་

(ཐཔེ) སང་ཤུ ཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ སྤུཡ་ཞིག

བྷ་ཕཎང་།

སང་སང༌། /སང་སང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མེ་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་

སང་རྒྱང་རྒྱ། /སང་རྗང་རྗ/ (མིང) (རྫོང) རྣབྷ་རྟྫོག་རངཥ་

ཟཕཡ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མེ་ཐབྷཡ་སང་སང་སྦེ་ཟཕཡ་

ཏེ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥན་ཏར་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

དེཥ།

མི་གིཥ་སྦུག་ལཱི་སང་རྒྱང་རྒྱ་ཟཕཐ་ལཱིཥ་ཥྫོང་ཡི།

སཐ། /སཐ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།
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སཐ་ཕཎགཥ། /ཧེ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་རྐྱེདྷ་ལཱི་སཕ་

རིཥ་ཡྫོ་ཁྱི་ཤུགཥ་སྦེ་སཕ་དེཥ།

ཕཎགཥ་ཟཕཐ་དེ་དྷ་ཡི།

རགན་ཕསྣཡ་ནི། (ཁ) སཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཅ་ར་

(རྫོང) གཝདྷ་ལཱི་ཟཏཕ་བྷྫོ་ཟཙྫོར་ནི། (ཁ) སཐ་

སཕ་ཏྫོཕ། /སཕ་ཏྫོཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྒྱུ་ལཱི་ཟཐྫོཐན་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁ་མ་གི་ཕཞེཥ་སྒོ་དེ་གིཥ་སཐ་

/སཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་

སཐ་ཕཎགཥ་ཟཙྫོར། /ཧེ་ཎ་ཙྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཟདི་ཟཐུ་ནི་སྦེ་ཁོ་རགན་སཕ་ཐྫོ།

ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ཐྫོདྷ་ཐག་ག་ནི་

ཕམྫོང་སྟེ་ག་ཏྫོཕ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་གིཥ་

འང་མེཐ་ནཡ་ང་ལཱི་སཐ་ཕཎགཥ་ཟཙྫོར་ཐྫོ།

སཕ་ཏྫོཕ་རྐྱཕ་སྟེ་ཅ་ར་ག་ཡ་ཟཐུ་ཟཕག་ཅི།

ཧེང་ཟཕུར། /ཧེང་ཕུཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁ་ཥྫོ་

སཕ་སྫོཕ། /སཕ་སྫོཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཞིཕ་

ཥྫོ་ཅིག་གུ་ཕཀར་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཕདེདྷ་ཕདེདྷ་

ཞིཕ་སྦེ་ཞ་རྫོང་མེཐ་ནཡ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་ཞ་ཏངཥ་ཅིག

ཟདི་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ཧེང་ཟཕུར་

(ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་སཕ་སྫོཕ་ཕཎང་ཞ་དེཥ།

ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཁོ་བྷ་ན་ཡ་ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷྫོ་

/སཕ་སྫོཕ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཞ་ཁབྷཥ་ཕདེ་དྲགཥ་འྫོཐ་

ཕཡ་ཡྫོགཥ་ལཱི་ཧེང་ཟཕུར་ཐྫོ།

མི་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཕ་ཟདི་རྩྭ་སཕ་སྫོཕ་ཕཎང་ཞཛྷ་

ཟཛུར་ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

སབྷ། /སབྷ/ ༡. (བ) (ཟཐཥ) (རྫོང) རྐྱེདྷ་ཅིག་ལཱི་

སདྷ། /ཧེདྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྣ་ཕཡ་

བྷཥ།

ཝཕཥ་ཁྲ་སདྷ། བྫོ་སདྷ། སྲུང་སདྷ། ཟེཡ་ཐྫོ་

ཕརྟེདྷ་ཏེ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ལཱིཥ་ནི།

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་སྐཐ་སདྷ་ནའི་ཕག་

(ཁ) སབྷ་ནུག (ཐཔེ) སང་སྟྫོང་བྷཡ་ཧ་ན་ཟྫོངཥ་ཏེ་ང་

ཆགཥ་ཕཝག

སབྷ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། /ཧེདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་སྙདྷ་

/སབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་གོ་ར་ཚུ་དྲྫོཐ་

ནའི་ཁཡ་སེབྷཥ་ཁཡ་ལཱི་ཟཕཕ་ནའི་སྒྲ་ལཱི་སཕ་

དྷང་ལཱི་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕསབྷཥ་ཕཝགན་སྤུ་

སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གིཥ་

ཚུ་སྒྲོབྷ་དྷང་ཕསབྷཥ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་སབྷ་ཕཎགཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) བྫོ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ།ཁ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ། ཚིག་

ཐཀཡནྫོ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་དྲྫོཐ་འྫོཐ་ཥ་ལཱི་གོ་ར་

ཝཕཥ་ཁྲ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག་ཟཐེདྷ་ཡི།

ཟྫོང་།

སདྷབྷ། /ཧེབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) སྐཐ་

/སབྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) སབྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་

སདྷབྷ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ཐནཟ་བྷཐྫོག་བྷ་ཕསྒྱུཡ།

ཟདི་སབྷ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཅིག་ཟདུག

ཞ་སྟེ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི། (ཁ) ཡྫོ་ཁྱི་སཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི (ཐཔེ) ཐ་

ཕཎགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་གོ་ར་ཚུ་ལཱི་

སཕ། /སཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཡྫོ་ཁྱི་ཙིགན་

སབྷ་ཁོག་ཁོ། /སབྷ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སབྷ་ལུ་ལ་སྦེ་
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སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གོ་ར་སབྷ་ཁོག་ཁོ། རྡིག་

གུ་ཕྱུགནྫོ་ཟཕཐ་ནི་སྦེ་སབྷ་ཕམྫོངཥ་ཡི།

ཁོ་ཚུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཆུ་ཟཁྱུ་སྟེ་གྱོདྷ་ཐགོ།

ཏེ་བྷ་ཕདེདྷ་ནའི་གཎབྷ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་

སབྷ་ཁོག་ཁོ། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) གོ་ར་སབྷ་ཁོག་

སབྷ་རྫུདྷ། /སབྷ་རྫུཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སབྷ་གུ་ཕཀར་

སབྷ་ཆེདྷ། /སབྷ་ཆེཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) སབྷ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་

སབྷ་རྫུདྷ་གྱི་བྷགུ་སྐོཡ་དྷང་ཚུཐ་ཥྫོང་ནུག

འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སབྷ་ཆེདྷ་གྱི་མི་ཐང་གྲོཥ་བྷ་ཕསྟུདྷ།

སབྷ་ཕལཐ། /སབྷ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) བྷ་ཤེཥ་རཱིང་ཤེཥ་

སབྷ་ཏར་ཏར། /སབྷ་ཐེ་ཐེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་

རྫུ་ཕཎཕ་སྟེ་སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་བྷ་

ནི་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ལཱིཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཁྲོབྷ་ཁ་

ཕདེདྷ་ནའི་གཎབྷ་ཚུ་སབྷ་ཕལཐ་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་བྷཥ།

ལཱི་ཏི་རཱི་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཟཕྫོག་ཟཕག་སྟེ་སབྷ་ཏར་

སབྷ་ཕལཐ་བྷགུ་སྐོཡ། /སབྷ་ཤེ་རྒུ་ཀོཡ/ ༡ (མིང) (རྫོང)

ཏར་སྦེ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ནུག

ཡང་གིཥ་ག་ནི་འང་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་ཤེཥན་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་

སབྷ་དྲི། /སབྷ་གྲི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སབྷ་ཕཎགཥ་ཏེ་

སྟེ་སཕ་ཞིདྷ་དྷ་པཡ་རྫོགཥ་ཟདི་བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་

བྷདྷབྷ་ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དེ་དྷང་མི་སྫོཐ་མི་མེཐ་

ཅིག (ཐཔེ) སབྷ་ཕལཐ་བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་མི་ཐགེ་

ནཡ་ སབྷ་དྲི་བྷདྷབྷ་བྷཥ།

ཕའི་ལཱ་ཨིདྷ།

སབྷ་ན། /སབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་མེཐ་

སབྷ་ཕལཐ་སྟྫོངབྷ་ཕལཐ། /སབྷ་ཤེ་ཎྫོབྷ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང)

རཱིང་འྫོཐན་ཕཟུབྷ་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སབྷ་ན་

ཕདེདྷ་ན་ག་ནི་འང་མེཐ་རཱིང་སྤྫོཕཥ་ཁཡ་ཕཀར་ཏེ་

གུ་ཕཀར་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕལཐ་ན་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

སབྷ་ན་ཙ་དྲགཥ། /སབྷ་ན་ཙ་ཀྲ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སབྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སབྷ་ཕལཐ་སྟྫོངབྷ་ཕལཐ་གུ་ཕཀར་ཏེ་

ཆེདྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་དེ་སབྷ་ན་ཙ་དྲགཥ་ཅིག་

སཕ་རཱིང་མི་ཚུ་གིཥ་ཆ་ཕཝགན་བྷཥ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

སའི་ཟཕཡ། /སའི་ཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལྫོཛྷ་

སབྷ་ཕམྫོང་། /སབྷ་མྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ)

ཕཀྱེཥན་ཐ་ཐང་གཉིཐ་རྫོག་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་སྐཕཥ་

(རྫོང) སབྷ་ན་གུ་ཕཀར་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཡྫོགཥ་

ཁ་ཕརྒྱངཥ་ཞིདྷ་དྷ་སའི་སྒྲ་ཐང་ཕཅཥ་ཏེ་ཟཕཡ་ནི།

ལཱི་སབྷ་ཕམྫོང་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཡང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟེཡ་

(ཁ) སའི་ཟཕཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་ལྫོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ཏེ་

ཤི་ཀི་ཅིག་འང་མེཐ་ནཡ་ཐྫོ་རཱིང་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཉོ་ནིའི་

སའི་ཟཕཡ་དེཥ།

སབྷ་ཕམྫོང་ཐྫོ།

སའུ། /སའུ/ (མིང) (རྫོང) ཕགེགཥ་ཕསྐྲཐ་ཀྱི་སྐཕཥ་

སབྷ་ཕམྫོངཥ། /སབྷ་མྫོང/ (བ) (ཟཐཥ)

གིང་ཟཆབྷ་གྱིཥ་མེ་ཆག་གུ་གཎྫོཡ་ཕའི་ཤིང་རཱིར་

(རྫོང) སབྷ་ཕམྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སབྷ་ཕམྫོངཥ་

རཱིརཛྷ་ཕསྐབྷཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཕྱེ་ཕསྒྲར་ཏེ་ཕཞྫོ་མི་ཅིག

ནུག (ཐཔེ) ཁོ་རྒུཐ་པྫོགཥ་མི་ཟདི་ཐེངཥ་པྫོག་གཅིག་

(ཐཔེ) མེ་ཟཆབྷ་རྐྱཕ་ཐ་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སའུ་ཐགོ།
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སའུ་རིར་རི། /སའུ་རི་རི/ (མིང) (རྫོང) སབྷ་ཏར་ཏར་

སཥ་ནྫོ་རི། /ཧེ་ནྫོ་རི/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཕཥབྷ་འཥ་

རི་སྦེ་སྫོཐ་ནུག

སཥ་ཕུ། /ཧེ་ཕུ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་སྤ་ཡྫོ་སཐ་ཁ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་ཡ་རྐྱངབྷ་གཅིག་སྤང་དྷ་སའུ་རིར་

ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རི་ཆེདྷ་ཅིག (ཁ)

སཡ། /སཟ / (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་

ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཧ་མརྱ་ཡེ་ཤེཥ་ཐབངཥ་ཀྱི་རྣབྷ་

པྫོཡན་དྷང་རྫོཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་གིཥ་

སྤྲུར་གཏེཡ་སྟྫོདྷ་འྫོངཥ་ཟཛིདྷ་ངག་ཐཕང་གྲགཥ་

སྐྱོཡ་ཏེ་ཞ་ནི། (ཁ) སཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ཇ་དྷང་

ནའི་གཐདྷ་ཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་གདྷཥ་ཕུ་ཐགོདྷ་ན་

ཟཚཡཛྷ་རྫོཕ་སྟེ་སཡ་ཐྫོ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། ངག་ཐཕང་གྲགཥ་ན་ཟདི་

སཡ་ཧུཡ། /སཡ་ཧུཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་

རིག་ཟཛིདྷ་ནདྨ་གླིང་ནའི་གཏེཡ་གའྫོག་ཐཀྱིར་

བྷགྱོགཥ་ནཡ་ལ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་མིག་ཎྫོ་

ཟཁོཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་བུ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་གསེཥ་རཥ་

སཡ་ཧུཡ་ཟཕཐ་ལཛྷ་བྷཥ།

གཅིག་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་ཏབྷ་ལཱི་སཥ་ཕུ་ཐགོདྷ་

/སཡ་ཧུཡ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ཐགོ་རཱིང་

ན་ལཱི་གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ།

སྒྱིཐ་ཏག་འང་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་སཡ་ཧུཡ་

ཧི་ཀ /ཧི་ཀ/ (མིང) (ཆོཥ) ཟཔྫོ་ཕ་གདྷངབྷ་ཐ་རྣབྷ་

ཕཎང་སྟེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ་

ཤེཥ་སྤཡ་ནི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྐཐ་ཁོག་ནའི་གདིང་རཥ་

/སཡ་ཧུཡ/ ༣. (མིང) (རྫོང) བྫོ་གའང་ཟདྲྫོག་བྷ་ཞ་ཕཡ་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་རྐདྷ་གྱི་སྦུག་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ་ཅིག (ཁ)

ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་སཕ་ཚུགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་བྫོ་

ཧི་ཀུ། /ཧི་ཀུ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཕཥབྷ་ན་ངདྷ་ན་ཐང་

སཕ་རཱིང་སཡ་ཧུཡ་སྦེ་སཕ་བྷཥ།

རགན་ཐབྷ་དྲགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་

སར། /ཧེའེ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཧ་ལཱི་

ཟདི་ཕྱུགནྫོ་ཨིདྷ་རཱིང་ཧི་ཀུ་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐང་དྷཐན་ཚུ་བྷཡ་ར་ཕཅུག་ནི། (ཁ) སར་

ཧི་མཱ་ར་འ། /ཧི་བྷ་ར་འ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཧའི་ཐ་ལྫོ་ཧ་ལཱི་བྷར་ཆ་དྷང་

གངཥ་རི་བྷཏྫོ ་ལྫོཥ་ཅིག་ཐང་རིང་ལྫོཥ་ཅིག་ཨིདྷ་

སར་ཐྫོ།

ནའི་ཕྫོཐ་ཐང་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ན་ཀིསི་ཏཱདྷ་གྱི་བང་བྷཏཟ་

/ཧེའེ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) གཞི་གཅིག་རཥ་

རཥ་རྒྱ་གཡ་ཐང་། ཕར་ཡུར། ཟབྲཥ་ལྗོངཥ།

ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་ཟཕར་ནི། (ཁ) སར་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་

ཟབྲུག་ཡུར་ཕཅཥ་ཀྱི་ཉེ་ཟཐཕཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རི་

གི་ངེའི་རྐངབྷ་སྒ་སར་ཐྫོ།

རྒྱུཐ་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཧི་བྷ་ར་འ་རི་

/ཧེའེ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རྫོང་ཡ་བྷ་

རྒྱུཐ་ཀྱི་ཥ་ཆ་ཅིག་དྷང་ཆགཥ་ཏེ་འྫོཐ།

ཚུགཥན་སྦེ་དྲངཥ་ནི། (ཁ) སར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཧི་ཧི། /ཧི་ཧི/ (མིང) (རྫོང) ས་ས་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཐེངཥ་པྫོག་གཅིག་དྷང་ཡ་སར་ཐ་ནུག

ཟདི་ཧི་ཧི་ཟེཡ་ཕགཟ་དེཥ།
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ཧིག /ཧིག/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧི་ཀ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

དེ་ཤི་ཥྫོང་ནུག

ཟདུག

བྷ་ཡངཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཡུདྷ་རིངབྷྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནི་ཅིག

ངརཛྷ་ཥངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཁུཡ་ཆ་འཡ་ཟཐེདྷ་ཏེ་

ཐང་བྷ་ཕཥཐ་ཀྱི་ཧིང་ག་ནི་འང་མེཐ།

བབྷ་གྱིཥ་ཟཔྫོ་ཕ་གདྷངབྷ་ཐ་ཧིག་ཟེཡ་ཟཕཐ་ནི་

/ཧིང/ ༣. (མིང) (རྫོང) གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ངར་

/ཧིག/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕག་ལག་

(ཐཔེ) ང་ཕཅཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་པ་ཕཥཐ་ཀྱི་ཐགྲ་

ཕག་ལག་ཐང་ཏགན་གི་ཕཡ་དྷ་ཥ་སྟྫོང་ཕཎྫོདྷ་ནི།

ཧིང་ཕཀར། /ཧིང་ཀེ/ (བ) (རྫོང) ཏགན་ར་ཥྫོགཥ་

(ཁ) ཧིག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཁུཡ་ཆ་བྷ་ཕདེཛྷ་

སྤྲིང་སྟེ་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐང་བ་ཚུ་གཟུང་ནི།

ཟྫོང་ནི་བྷཥ་རྫོག་ཅི་ཡ་ཧིག་དེཥ།

(ཁ) ཧིང་ཕཀར་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་

/ཧི/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) པཐ་ཙི་ཐང་སྫོཐ་

པགན་གི་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷ་ཧིང་ཕཀར་

ཚུ་དྷང་ཅ་ར་ཚུ་ཥ་སྟྫོང་བྷ་ལཱིཥ་ནཡ་བྷཡ་ཆགཥ་

དེཥ།

ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་འཡ་བྷཡ་ཐང་པཡ་ཚུཡ་གསིག་ནི། (ཁ)

ཧིང་ཁཡ། /ཧིང་ཁ/ (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་

ཧིག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཀེ་ཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཐྫོདྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཞྫོགནྫོ་ཁཡ་བྷ་ཏྫོདྷ། །ལུགཥན་

ཟདེགཥ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྷྫོ་གིཥ་པཐ་ཙི་ཧིག་ཐྫོ།

ཧིང་ཁཡ་བྷ་བྷདྷྫོ། །

/ཧི/ ༤. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཁེ་ཀོ་འྫོཐ་དྷ་མེཐ་

ཧིང་ཁྲག /ཧིང་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཧིང་དྷང་གི་ཁྲག

དྷ་ཕཎྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ཧིག་ནི/ཐྫོ/ཅི/ཤིག (ཐཔེ) ཐ་

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་གློང་ན་ཅིདྷ་ཁ་རཥ་ཧིང་

རིཥ་ཟཕཐདྷ་ཁོ་གིཥ་ཧིག་ཐྫོ།

ཁྲག་སྐྱུགཥ་ཏེ་ཤི་ཟྫོང་།

ཧིག་ཅུ། /ཧི་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) སྤང་ཙར་དྷགཥ་ཙར་

ཧིང་བྷགུ། /ཧིང་རྒུ/ (མིང) (རྫོང) ཀཡ་ཐང་དྷག་བྱཱ་ཚུ་

དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ས་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་ལཱི་ཧིག་ཅུ་

གི་བྷགུ་ཎྫོ། (ཐཔེ) ཟབྲུ་སྣ་ཧིང་བྷགུ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཐ་ཞིང་

ཕཎྫོག་བྱིདྷ་ཐགོ་ནཥ།

ན་ཐགཟ་ཕའི་དུཥ་ཨིདྷ།

ཧིག་བྷ། /ཧི་བྷ/ (མིང) (རྫོང) སྤང་ཙར་དྷགཥ་ཙར་

ཧིང་ཟགྲབྷ། /ཧིང་སྒྲབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ལཱི་ཞྫོགནྫོ་

ཚུ་དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ཧིག་བྷ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཟཕཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ཡང་བྷ་ཡངཥ་ནཡ་རྫོག་སྐྱིདྷ་བྷ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧིག་བྷ་ཙང་དྷང་ཝག་ར་སྫོཐ་ནུག

ཟཇར་ཐགོ་བྷདྷྫོ་ཕའི་ཕཥབྷ་བྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་

ཧིང༌། /ཧིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐྫོདྷ་ཧིང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གཉིཥ་བྷ་ཟཆབྷ་མི་ཟདི་ཧེ་བྷའི་ཧིང་ཟགྲབྷ་ཅིག་

བུབྷྫོ་དེ་གིཥ་ངེའི་་ཧིང་ཁཡ་བྷཐཟ་རྐྱཕ་དེ་རྐྱཕ་ཅི།

འྫོཐན་ཟྫོང་ནི་བྷཥ།

/ཧིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) བ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་ཥྫོགཥ་

ཧིང་ལྕགཥ། /ཧིང་ཅ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་དྷང་དྷ་གི་

ན་གཟུང་ནིའི་ཏགན། (ཐཔེ) ཀ་ལ་ཟདི་ཧིང་དྷང་ཚུཐ་

རིབྷ་ན་ངཡ་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)
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སི་སི་ཤིང་གི་ཧིང་ལྕགཥ་ཟདི་ས་ཡ་ས་ཕཥ།

ཁཡ་ཚུཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ཧིང་ཙ་ཀག་ཀ་ཅིག་

གཎཐ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཧིང་གཎཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཧིང་ར། /ཧིང་ར/ ༡ (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཀྱོང་ར་ཐང་རི་

ཧིང་གཎཐ། /ཧིང་ཏེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྫོ་

ཟདུག

(ཐཔེ) ང་ཁྱོཐ་ལཱི་ཧིང་གཎཐ་ཐྫོ།

རྒྱུཐ་གཅིག་ནའི་རླུང་ཅུ་ཟེ་ཐང་གླངབྷྫོ་ཟེ་གྱི་ཕཡ་དྷ་

/ཧིང་ཏེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གིཥ་ཡིཐ་ཆེཥ་ཟདྲྫོངཥ་

འྫོཐ་ནའི་ར་ཅིག (ཐཔེ) ཐང་ཕུ་ཐིབྷ་ཕུག་རཥ་ཐཕང་

ནའི་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་ཟདི་ངེ་གི་ཧིང་

ཟདུཥ་པྫོ་བྲང་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ཧིང་ར་ཕརྒར་ཟགྱོ་ཐགོ།

གཎཐ་ཨིདྷ།

ཧིང་རཥ། /ཧིང་ལུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཀྱི་གཏིང་

ཧིང་གཎབྷ། /ཧིང་ཎབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཙ་ཕའི་གཎབྷ།

རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སེབྷཥ་ཧིང་རཥ་ཐགཟ་

(ཐཔེ) ཟཆབྷ་ཚེ་ཧིང་གཎབྷ་བྷ་ཕལཐ། །རྒྱག་ཚེ་ཁ་

ཕའི་བུབྷྫོ་ཅིག་འྫོཐ།

རདྷ་མི་ཟབྫོཡ། །

ཧིང་ཥང་ཥ། /ཧིང་ཥང་ཥ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁབྷཥ་རྫོག་

ཧིང་ཕཎྫོདྷ། /ཧིང་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སི་སི་ཐང་དྲེགཥ་ན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ག་ནི་འང་མེཐ་ན་

བྫོཥ་པྫོག་ཡིཐ་པྫོག (ཁ) ཧིང་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

མི་ཅིག (ཁ) ཆུ་ཧིང་ཥང་ཥ། ཅ་ར་ཧིང་ཥང་ཥ་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་བྷྫོ་གིཥ་ཧིང་ཕཎྫོདྷ་ཐྫོ།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ཚུ་ཧིང་ཥང་

ཧིང་ཐུཕ། /ཧིང་ཐུཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕརྩེ་ཕ་སྫོབྷ་

ཥ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ

ཕསྐྱེཐ་ཥའི་ཡུར་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

/ཧིང་ཥང་ཥ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ཙ་གྱང་

ལཱི་ཟདི་ཧང་རྒཥ་ཀྱི་ཧིང་ཐུཕ་ཨིདྷ།

སྡུག་ཕསྔར་ག་ནི་འང་མེཐ་མི་ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་ཧིང་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གི་ཧིང་ཐུཕ་ཟདི་ཡ་

སྫོཐན་ཐ་སེབྷཥ་འང་ཧིང་ཥང་ཥ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

/ཧིང་ཐུཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཅ་ར་རིདྷ་གོང་ཆེ་དྲགཥ་

ཥང་ཥ། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་ཟདི་ཁཡ་

གསེཡ་སྐུ་གཅིག་འྫོཐ།

/ཧིང་ཥང་ཥ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷག་ལཱིཥ་མེཐ་ནཡ་

ཧིང་དྷག /ཧིང་དྷག/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལྫོ་ཟདི་ཁོ་གིཥ་ཧིང་ཥང་

གུ་ཧིང་དྷག་ཟདུག

ཧིང་སུཕ། /ཧིང་སུཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་

གདྷགནྫོ་ཏཐ་རིབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་གཐྫོང་

ཥ་སྦེ་སྤུཐ་ཐནུག

/ཧིང་དྷག/ ༢. (མིང) (རྫོང) སེབྷཥ་ཞྫོག་དྲགཥ་ལཱི་

ཁོངཥ་ཐྫོག་དྲགཥ་འྫོཐ་མི་རཥ་ཕརྟེདྷ་སེབྷཥ་བྷ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་མི་ཧིང་དྷག་ཅིག་

ཕདེ་ཀག་ཀ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ཧིང་སུཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ)

ཨིདྷ།

ཁོ་གིཥ་གོ་ར་གྱོདྷ་ཏངཥ་ཕལ་སྟེ་ང་ཧིང་སུཕ་ཐྫོ།

ཧིང་ཙ་ཀག་ཀ། /ཧིང་ཙ་ཀ་ཀ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) སེབྷཥ་

/ཧིང་སུཕ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་
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ཐགོན་གཅིག་ཤུར་གཉིཥ་ཤུར་སྦེ་ཏྫོདྷ་ཏེ་བྷགུ་

རྐྱཕ་ཐ་ཆུ་ཧུ་བྷ་ཟདུ་ཟདུ་སྦེ་ཟྫོང་ནི་ཟདུག

ཟཕཐ་ཏངཥ་ལཱི་ཕལ་སྟེ་ང་ཧིང་སུཕ་ཐྫོ།

ཟདུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཆུ་ཟདི་ཕསྐོར་བྷ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་

ཟཏྫོབྷ་ནི། (ཁ) ཧིང་སུཕ་ནི/ཐྫོ/ཅི། (ཐཔེ) ཁོང་གི་ལཱ་

ཧུ་བྷ་ཁོག་ཁོ། /ཧུ་བྷ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧུ་བྷ་ཟདུ་

ཧིང་སུཕ་ཀག་ཀ། /ཧིང་སུ་ཀ་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧིང་སུཕ་

ཧུ་ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་གདྷང་ཥའི་ཁང་མིག་

ཧུ་རི་རི། /ཧུ་རི་རི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྤུ་ཟགྱིཡ་དྲག་འྫོཐ་

ཟདི་ཧིང་སུ་ཀག་ཀ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལཱ་ཧུ་རི་རི་སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་

ཧིང་སུཕ་སྤཡ་སུ་རང། /ཧིང་སུ་ནཟ་སུ་རང/ (བ)

ནི་དེ་གིཥ་ག་ཡ་གིཥ་ཐགཟ་ཕཥ།

(བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཧིང་སུཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཧིང་སུཕ་

ཧུ་རཱི་རཱི། /ཧུ་རཱི་རཱི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱང་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་

སྤཡ་སུ་རང་ནི/ཐྫོ/ཡི། (ཐཔེ) ཥ་དྲྫོཐ་ཥ་ལཱི་གོ་ར་

གསེཕ་ཕཡ་དྷང་རཥ་རླུང་བྷ་ཟཕུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

གཉིཥ་ཕཙེགཥ་རྐྱཕ་གྱོདྷ་ནི་དེ་གིཥ་ཧིང་སུ་སྤཡ་སུ་

གྱང་གི་གསེཕ་ཕཡ་དྷང་རཥ་རླུང་བྷ་ཧུ་རཱི་རཱི་ཕཎང་

རང་ཐྫོ།

ཟཕུ་དེཥ།

ཧིདྷ་དྷུ། /ཧིདྷ་དྷུ/ (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ)

ཧུ་ཧུ། /ཧུ་ཧུ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཐུང་ནའི་

རྒྱ་གཡ།

སྐཕཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) གོང་བྷའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་

ཧིའུ། /ཧིའུ/ (མིང) (རྫོང) ཐཀཡ་མེ་སྫོང་ཡཥ་ཕརཕ་

ཇ་ཟཐུངབྷ་ཐ་ཧུ་ཧུ་གི་སྒྲ་ཕཎྫོདྷ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ནི་ཐང་ཀོ་ལྷབྷ་ཕཙེབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྕགཥ་ཕ་སི་སི་

ཧུང༌། /ཧུང/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་བྷཙདྷ་ཐང་བྷྫོ་བྷཙདྷ་

རྣྫོཥ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཡུ་ན་ཤིང་གིཥ་ཕསྒྲིགཥ་འྫོཐ་

གཉིཥ་ཀྱི་རྩ་ཕཡ་སྐྱེ་མི་སྤུ། (ཐཔེ) པྫོ་བྷཙདྷ་ཐང་བྷྫོ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧིའུ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ལྷབྷ་ཕཙེབྷ་ནི་ཟདི་

བྷཙདྷ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཕཝག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧུང་ཕཞུཡ་

ར་ཁག་འྫོཐ།

ཐགོ།

ཧུ་བྷ། /ཧུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆུ་ཧིང་ཥང་ཥ་མེཐ་མི་ཅིག

ཧུཕ། /ཧུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཐུགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་

(ཐཔེ) ཆུ་ཟདི་དྷང་ཧུ་བྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཁ་ཐབུགཥ་ཐེངཥ་གཅིག་ལཱི་ཟཐུང་ཕའི་ཙཐ། (ཐཔེ)

ཧུ་བྷ་སྫོང་། /ཧུ་བྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆུ་ཧིང་

ཆང་ཧུཕ་ཐེངཥ་གཅིག་གིཥ་ཡ་མི་ཕཟི།

ཥང་ཥ་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཐཀྲུགཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཕམྫོག་ན་ཕཞྫོ་

ཧུཕ་སྐོཡ། /ཧུཕ་ཀོཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) པྫོཡན་གཅིག་གི་

ནི། (ཁ) ཧུ་བྷ་སྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་

དྷང་རཥ་ཆང་ཧུཕ་གང་རུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་ཅི་ཡང་ཟཐུང་ནི་

ཆུ་ཧུ་བྷ་སྫོང་ཐྫོ།

ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་གསུབྷ་ཆུ་ཧུཕ་སྐོཡ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཐུང་

ཧུ་བྷ་ཟདུ་ཟདུ། /ཧུ་རྡུ་རྡུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་དྭངཥ་

དེཥ།

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་མེཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཆཡན་

ཧུཕ་ཆ། /ཧུཕ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) ལྫོ་ཞའི་སྐཕཥ་ལྐོརབྷ་
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བྷ་ཏྫོགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཐུང་ནིའི་རིགཥ་ཅིག (ཁ)

ཧུབྷ་ཆི་ཆི། /ཧུབྷ་ཆི་ཆི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་དྷང་སྫོཐ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྫོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཧུཕ་ཆ་ཐགོ་ནཥ།

མི་ཟདི་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་སྫོཐན་བྷཥ།

ཧུཕ་ཆ་ཟདི་ཇ། ཆུ། ཐཡཛྷ། ཆང་། ཚུ་ཟཐུངབྷ་

ཏངཥ་ཐང་ རྒྱུ་ཆ་ཨོ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ)

ཧུབྷ། /ཧུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཡ་ཁུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

/ཧུབྷ་ཆི་ཆི/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཅ་རའི་རིགཥ་ཧུབྷ་ཁོག་

ཅིག (ཐཔེ) གོ་ར་གུ་ཧུབྷ་རུག་ན་ཅིདྷ་ཟཁྱུ་ནི་ར་

ཁོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རག་ནཡ་ཕཤེཐ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཁག་འྫོཐ།

ཟཇབྷ་ལྕུག་ལྕུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/ཧུབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) དྲི་ཕཞང་ངདྷ་འྫོཐ་

(ཐཔེ) ཐཀྱི་ཡ་ཟདི་ཟཕཐདྷ་ཧུབྷ་ཆི་ཆི་ཟདུག་སྨེ།

མེཐ་ལྷ་ན་གིཥ་ཕལ་ནི། (ཁ) ཧུབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཧུབྷ་ཏག་ཏ། /ཧུབྷ་ཏག་ཏ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཟཏག་

ཁོ་གིཥ་སདྷ་གྱི་དྲིབྷ་ཧུབྷ་ཐྫོ།

ནའི་སྐཕཥ་གའྫོ་གའྫོཛྷ་ཐང་སྐུཐ་ཡྫོ་ཚུ་ག་ནི་འང་

/ཧུབྷ/ ༣. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ཥྫོགཥ་གཝདྷ་རཥ་གདྷང་

མེཐ་ནཡ་ཧུབྷ་ཆ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕ་མེཐ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ཏག་ཐཔྱཐ་དེ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་

གོ་ར་ཟདི་ཧུབྷ་ཏག་ཏ་སྦེ་ཟཏག་ནུག

ནི། (ཐཔེ) ཁོ་ཟཕཐདྷ་ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཧུབྷ།

ཧུབྷ་ན། /ཧུབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་གི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཙར་

ཧུབྷ་ཁོག་ཁོ། /ཧུབྷ་ཁོ་ཁོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

ལཱི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་ཧ་ཙི་ཆུང་སུ་ཅིག་འྫོཐ་ནའི་

ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་ལཱི་ཧུབྷ་ལུ་ལ་ཕསྒྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ)

ཁཡ་ཐབྱིཕཥ་ཐཀྱུ་ཐཀྱུ་དྷཡ་དྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་

གོ་ར་ག་ཡ་ཧུབྷ་ཁོག་ཁོ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཟབྲཥ་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཧུབྷ་ན་ཟདི་ཤིང་

ཧུབྷ་ཅུག་ཅུ། /ཧུབྷ་ཅུ་ཅུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧུབྷ་ཐབུཡ་ཏེ་

ཟབྲཥ་ཚུ་གིཥ་གྲཥ་རཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག་

ཟཇབྷ་ལྕུག་ལྕུ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཨིདྷ།

བུབྷྫོ་གི་གཐྫོང་ཧུབྷ་ཅུག་ཅུ་ཟདུག

ཧུབྷ་ཟཕུཡ། /ཧུབྷ་ཕུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁཡ་སདྷ་

ཧུབྷ་ཆ། /ཧུབྷ་ཆ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཇབྷ་ཅུག་ཅུ་ཟེཡ་

ཐང་བྷཡ་ཁུའི་རིགཥ་ཚུ་ཐབུཡ་ཏེ་རགན་གིཥ་

ཕའི་ཐྫོདྷ (ཐཔེ) ཤིང་ཟདི་ཧུབྷ་ཆ་ཟདུག

ཟཕུཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) གཟུགཥ་ཧུབྷ་ཟཕུཡ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ཧུབྷ་ཆག /ཧུབྷ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) དྷྫོཡ་ལཱི་བྱིདྷ་ནིའི་

ཧུབྷ་ཐབུཡ། /ཧུབྷ་ཨུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

བྷཡ་ཁུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་བྷཥ་

གཟུགཥ་ལཱི་ཧུབྷ་ཐང་སདྷ་ཚུ་ཐབུཡ་ནི། (ཁ) ཧུབྷ་

ཕཎགཥ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧུབྷ་ཆག་བླུགཥ་ཐགོ།

ཐབུཡ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་རྐངབྷ་ལཱི་རྨ་ མི་ཟཏྫོདྷ་

ཧུབྷ་ཆོཕ་ཆོ། /ཧུབྷ་ཆོཕ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་

ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧུབྷ་ཐབུཡ་དེཥ།

ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་ལཱི་བྷཡ་ཁུ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་འྫོཐ་ནའི་

ཧུཡ་ཕཎགཥ། /ཧུཡ་ཎ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕཞེཥ་སྒོ་ཧུབྷ་ཆོཕ་ཆོ་ཟཕཐ་བྷ་ཕཞྫོ།

དྷཐན་ཐང་ཧ་ལཱི་ཚུ་འཡ་དྲག་ཥྫོང་ཕ། (ཁ) ཧུཡ་
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ཕཎགཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཧུཡ་ཕཎགཥ་ནུག

ཆཥ། (ཐཔེ) ཧེ་རཱི་ཀའི་ཆཥ་ཟདི་ གཟི་ཕརྗིཐ་ཆེ་ཕཥ།

ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རྩ་ཟགེངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་

(ཐཔེ) མི་གི་གཐྫོང་ཁཡ་ཧེ་ཧེ་ཟེཡ་བྷ་ཕགཟ།

ཧུཡ་ཏག་ཕཡ་ཏག /ཧུ་ཏ་ཕ་ཏ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་

ཧེ་ཧེ། /ཧེ་ཧེ/ (མིང) (རྫོང) ཐགོཐ་བྲ་སྟེ་ཕགཟ་ཕའི་སྒྲ།

ཀྱི་ལཱ་ཟདི་ཧུཡ་ཏག་ཕཡ་ཏག་སྦེ་ཟཕཐ་ནུག

ཧེང་སྐར། /ཧེང་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་རཥ་འྫོཐ་མི་དེ་

ཧུཡ་ཐྫོང༌། /ཧུ་ཐྫོང/ (མིང) (རྫོང) སྫོ་ཀ་གཏིང་རིངབྷ་

གུ་ཁ་སྐོང་ཕཀར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཧེང་སྐར་

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧུཡ་གཐྫོང་དྷང་ལཱི་

ཧ་ཙི་ཐགོ་ནཥ།

ཟཛུར་ཥྫོང་ན་ཅིདྷ་ཟཏྫོདྷབྷ་ར་ཁག་ཨིདྷ།

ཧེཐན། /ཧེན/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོཕ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཉོཛྷ་

ཧུཡ་ཕརྩྫོདྷ། /ཧུཡ་རྩྫོདྷ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) སྙིང་རཱིཥ་གདྷབྷ་

མེདྷ་ཧེཐན་ཨིདྷ། ཕམྫོངབྷ་མེདྷ་བངབྷ་ཨིདྷ།

མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཟཕཐ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཧེདྷ། /ཧེདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཕསྟེདྷ་ཏེ་

ཧེ་ཟགྱོ། /ཧེ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) ཐིབྷ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་

སྫོཐ་ནི། (ཁ) ཧེདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་རྒྱཕ་ཤིང་

ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) ཥ་གདྷཥ་ཟདི་

ཁཡ་ཧེདྷ་དེཥ།

གི་མིང་ལཱི་སྔོདྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ལྷ་གྲོང་ཟེཡ་སཕ་

ཧེདྷ་རྒྱུག་ན། /ཧེདྷ་རྗུ་ན/ (མིང) (རྫོང) བ་བྷ་ཐང་ཐནྫོདྷ་

ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཧེ་ཟགྱོ་ཟདི་ཐིབྷ་ཁྲོབྷ་རཥ་ཁ་བང་

ཚུ་བྷ་བྫོདྷ་ནའི་ཧེ་བྷ་ཕར་སྐྱེར་མི། (ཐཔེ) ཧེདྷ་རྒྱུག་ན་

ཐུག་ལཱི་པྫོགན་ཨིདྷ།

བྷ་ལྷྫོཐ་ཚུདྷ་ཕཥང་བྷ་ཕཎང་།

ཧེ་བྷ། /ཧེ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཤུར་བྷ་མེདྷ་ནཡ་དེ་གི་

ཧེདྷ་རྟིང༌། /ཧེདྷ་ཏིང་/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུར་བྷ།

གོང་ལཱི་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་ལཱི་སྔོདྷ་བྷ་ཟེཡ་འང་

(ཐཔེ) ཧེདྷ་རྟིང་ཟཕཐ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཙ་ངེཡ་ཕཎྫོདྷ་སྫོཕ་

སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཡིག་ཙང་དྷང་ངེ་གི་ཧེ་བྷ་

ཁང་དྷང་ཥྫོང་།

བྷྫོ་བྷགྱོགཥ་ཥྫོ་ནུག

ཧེདྷ་མི། /ཧེདྷ་མི/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཕྲང་སྟེ་བྷ་

ཧེ་བྷབྷ། /ཧེ་བྷབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་གི་དྷང་ཟེཡ་ཕའི་

སྫོཐ་ནཡ་གཝདྷ་ཅིག་གུ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) རྒྱཕ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གོ་ཕསྡུཡ་ཝར་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདི་ཕདུདྷ་ཕྲག་

ཁ་རཥ་ངེ་གུ་ཧེདྷ་མི་ཟདི་ག་སྫོ།

ཧེ་བྷབྷ་དྷང་ཙྫོགཥ་ཅིག

ཧེདྷ་རཥ། /ཧེདྷ་ལུ/ (མིང) (རྫོང) རྟིང་རཥ་མེདྷ་ནཡ་དེ་

ཧེ་རཱི་ཀ /ཧེ་རཱི་ཀ/ ༡. (མིང) (ལུགཥ) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོ་སྤྱིཡ་

ཧེ་བྷ་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་བྷྫོ་གི་ཧེདྷ་རཥ་

ཕཎང་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག

བྷཏྫོང་ཡི།

/ཧེ་རཱི་ཀ/ ༢. (མིང) (ལུགཥ) ཕདེ་བྷཆོག་ཟཁོཡ་རྫོ།

ཧེདྷ་ཧེདྷབྷ། /ཧེ་ཧེབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཕྲང་སྟེ་མེདྷ་ནཡ་

/ཧེ་རཱི་ཀ/ ༣. (མིང) (ལུགཥ) ཁྲག་ཟཐུང་།

གཝདྷ་ཅིག་གུ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཏངཥ།

ཧེ་རཱི་ཀའི་ཆཥ། /ཧེ་རཱི་ཀའི་ཆེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོའི་

(ཁ) ཤིང་ཧེདྷ་ཧེདྷབྷ། ཐཡ་ཤིང་ཧེདྷ་ཧེདྷབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་
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ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟདི་དྷང་ཤིང་ཧེདྷ་ཧེདྷབྷ་ཅིག་ཟདུག

གཅིག་ཁཡ་སྫོ་སྒྱེཥ་ཅིག་འང་ཟདུག

ལྕགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་གཡུ་ན་ཤིང་གིཥ་

ཟབྲཥ་ཚུ་ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཞཛྷ་ཐ་ཆོཕ་ཆོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ཧེབྷ། /ཧེབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྷགུ་ཎྫོ་ལུཕ་ཏེབྷ་ཐང་

སྫོ་ཆོཕ་ཆོ། /སྫོ་ཆོཕ་ཆོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཐང་ཤིང་

ཕསྒྲིགཥ་ཏེ་ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐཕྫོག་ནི་ཐང་ཟཕྫོ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་པཱར་ཟདི་སྫོ་ཆོཕ་ཆོཕ་

ནིའི་རག་ཆ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་ཐཕྫོག་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཧེབྷ་

ཟདུག

ཟདི་ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ།

སྫོ་ལྗོངཥ་ལྗོ། /སྫོ་རྗོང་རྗོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) རྩྭ་ཐང་སྫོདྷ་ལྡུ་

ཧེབྷ་ཅུང་། /ཧེབྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱིཥ་གོ་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་གི་ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་དེ་གིཥ་

གྱོདྷབྷ་ཐ་ཐང་ཧབྷ་སྲུ་ཚུག་གིཥ་ཐཀྱི་ཡ་ཐཀྱི་ཕའི་

ཡུར་ཆ་ཁྱཕ་ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་བྷཏྫོང་མི་ལཱི་སཕ་

སྐཕཥ་བང་ཎྫོ་ཐང་ཏཐ་ཕྲང་སྟེ་ཅ་ར་ཕཙུགཥ་ཥའི་

ཏངཥ་ཅིག (ཁ) གཡུཥ་སྫོ་ལྗོངཥ་ལྗོ། དྷགཥ་ཙར་

ལྷུག་ཅིག (ཁ) པྫོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་ཧེབྷ་ཅུང་ཟདི་སྫོབྷ་སུ་

སྫོ་ལྗོངཥ་ལྗོ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) སྤང་ཟདི་སྫོ་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་ལཱི་ཏི་རཱི་ཧེབྷ་ཅུང་གང་

ལྗོངཥ་ལྗོ་སྦེ་ག་ནི་ཕ་བྷཥ་ཐགཟ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟདུག

འྫོཐ་རཱིང་ཐགཟ་ནི་བྷཥ།

སྫོ་བྷཐིང་ཐི། /སྫོ་ཐིང་ཐི/ (མིང) (རྫོང) བྷཙྫོ་ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོ་

ཧེཟྫོ། /ཧེཛྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་དྷཐ་གཟུགཥ་སྫོ་ཁོག་ཚུ་

ཚུ་ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

རབྷ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཟགྱོཛྷ་ཅིག་ལྐོཐབྷ་རཥ་བུང་

རྒྱ་བྷཙྫོ་སྫོ་བྷཐིང་ཐི་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) བ་བྷཙྫོ་

ཕཎང་ཕའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཧ་རྒཥ་རབྷ་ཟགྱོ་བྷ་ཚུགཥ་

ཟདི་སྫོ་བྷཐིང་ཐི་སྦེ་ཟདྲྫོག་སི་སི་ཟདུག

ནཡ་ཧེའུ་བྷཥ།

སྫོ་དུང་དུ། /སྫོ་དུང་དུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོདྷ་ལྡུ་ཕཀྱག་

སྫོ། /སྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ངོ་བྷཙཡ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ)

སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཨེ་བྷ་སྫོ་ར་ངོ་བྷཙཡ་ཆེ།

(ཐཔེ) རབྷ་གྱི་ལག་ཐང་ཟྫོག་རཥ་བྷཡ་སྫོདྷ་ལྡུ་ཚུ་སྫོ་

/སྫོ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཟཕྫོཐ་ནའི་སྒྲ། (ཁ)

དུང་དུ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཟདུག

སྫོ་ཁྲ། /སྫོ་ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་ཕྫོཐ་རཥ་བྷཡ་ཏྫོདྷ་

སྫོ་དྲེག /སྫོ་གྲེ/ (མིང) (རྫོང) དྲེག་ན་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཆགཥ་

ནའི་ཕར་གྱི་གོ་ར་ཁྲ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་སྲུ་

འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཐ་བྷ་ཟཁྱུ་ཕ་སྫོ་

ཟདི་གིཥ་ཐ་རིཥ་སྫོ་ཁྲ་ཐཀྱི་ཡ་ཅིག་ཐཀྱི་ནུག

དྲེག་འང་ཆགཥ་ནུག

སྫོ་སྒྱེཥ། /སྫོ་རྒེ/ (མིང) (རྫོང) གོདྷ་ཐང་ཀོ་པི་ར་ཕུག་

སྫོ་བྷཐྫོག /སྫོ་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ། (ཐཔེ)

ཐང་གཡུང་རྫོག་ཚུ་དྷང་ཨེ་བྷ་ཐང་ཐིང་ངེ། ཐཡ་ཚི་

ལྷ་ཁང་གི་ཀ་ཆེདྷ་ཟདི་གུ་སྫོ་བྷཐྫོག་ཅིག་ཕཎང་ནུག

ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཅིག (ཁ) སྫོ་སྒྱེཥ་ཟདི་ཆང་

སྫོ་སྤྲིང་སྤྲི། /སྫོ་ཀྲིང་ཀྲི/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁཡ་ཥ་

སྤགཥ་སྦེ་འང་ཞཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཉིདྷ་བྷ་ལྫོ་ཐང་

སྨུག་ཕུཐ་རྫོག་གཅིག་འང་མེཐ་ནཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་སྦེ་
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འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་སྫོ་

ཟབྲཥ་ཚུ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཆོཕ་ཆོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་

སྤྲིང་སྤྲི་སྦེ་སྫོཐ་ན་ཅིདྷ་ཉིབྷ་དྲྫོ་ཕཥ།

ཁ་ལཱི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཚུ་སྫོ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

སྫོ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ། /སྫོ་ཁྲོཥ་ཁྲོཥ/ . (ཁྱཐ) (རྫོང) ཆུ་ར་

/སྫོ་རཱི་རཱི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་གི་ལྕངབྷ་ཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཧུ་བྷ་མེཐ་ནཡ་དྭངཥ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་འྫོཐ་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིདྷ་དྷ་

བྷདྷྫོ་སི་སི་ཟདུག

གྱི་ལྕངབྷ་ཚུ་སྫོ་རཱི་རཱི་སྦེ་ཏྫོདྷ་ནུག

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཆུ་སྫོ་ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་ཟཐུང་ཐགོ་

ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་ཀཡ་

སྫོ་བྱེབྷ་བྱེ། /སྫོ་བྱེབྷ་བྱེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཀཡ་དྷག་ར་

སྫོ ་ཤུཕཥ་ཅདྷབྷ། /སྫོ་ཤུཕ་ཅེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱིའི་

ཥྫོགཥ་ནའི་ལྕུ་གུ་ཚུ་ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་

ཤུཕཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིང་ཕཎགཥ་ནའི་ཐནཟ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་ཀཡ་ཐང་དྷག་ཀྱི་ལྕུག་གུ་

རྟགཥ་ཚུ་གི་གྲཥ་རཥ་ཤུཕཥ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཚུ་སྫོ་བྱེབྷ་བྱེབྷ་ཟདུག

ཁཡ་བྫོདྷ་ནྫོ་ཐང་གཉིཥ་སྐརབྷ་རྒདྷ་ལྫོཥ་ཚུ་གིཥ་

སྫོ་ཕག་ཕག /སྫོ་ཕག་ཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

དྷབྷ་རྒྱུདྷ་ཕཞེཥ་ནའི་ཐནཟ་རྟགཥ་ཅིག (ཁ) ཕྱི་གི་

དྲངཥ་ཏེ་གཟུགཥ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་

ཤུཕཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིང་ཕཎགཥ་ནའི་ཐནཟ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ག་ཡ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་དེ་

རྟགཥ་ཚུ་འང་། ཕསེ་དྷག་ཅདྷབྷ། ཆུ་རིཥ་ཅདྷབྷ།

གཅིག་གིཥ་གཅིག་མིག་ཎྫོ་ཡ་སྫོ་ཕག་ཕག་སྦེ་ཕཞྫོ་

བེདྷ་གཞུང་རྐྱང་། སྫོ ་ཤུཕཥ་ཅདྷབྷ། སར་ལྤགཥ་

ཐ་ནུག

ཅདྷབྷ་ཟེཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྲགོཥ་དྲུང་ཆེདྷ་གྱིཥ་

སྫོ་ཐབྷཡ། /སྫོ་རྨ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་སྫོདྷབྷྫོ་ཐང་

ཐནཟ་རྟགཥ་ཀྱི་སྫོ ་ཤུཕཥ་ཅིག་ཕཞེཥ་ནུག

ཐབྷཡནྫོ་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག་ཅིག (ཐཔེ)

སྫོ་ཥང་ཥ། /སྫོ་ཥང་ཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) སྫོ་སྤྲིང་སྤྲི་ཐང་

ཐཡ་གྱི་བྷཐྫོག་སྫོ་ཐབྷཡ་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་གདྷབྷ་སྫོ་ཥང་ཥ་སྦེ་ཟདུག

སྫོ་སྨུག /སྫོ་རྨུ/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྱག་རྒྱ་སྨུག་ཐང་

སྫོ་སྲིཕ། /སྫོ་སིཕ/ (མིང) (རྫོང) བྱཱ་ཨོ་ཕཅཟ་ཕསྒང་

སྫོདྷབྷྫོ་ས་ཕསྲེཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁ་ཐྫོག་ཅིག (ཐཔེ)

རཥ་ཕརྡུང་ནའི་སྲིཕ་རྡིག་རྡིགབྷ། (ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷ་ལཱི་

སྟྫོཐ་གོ་ཀྱི་བྷཐྫོག་ཟདི་སྫོ་སྨུག་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཇ་མབྷ་སྫོ་སྲིཕ་དྲངཥ་ཐ།

སྫོ་ཡུག་ཡུ། /སྫོ་ཡུག་ཡུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) མེ་སྫོདྷབྷྫོ་

སྫོག་ཀ /སྫོག་ཀ/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཁོཐ་

ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་ཟཕཡ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སྙོབྷཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་མེཐ་ནཡ་ཐྫོང་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་

བྷཐང་ཕྱི་རཱི་ངེ་གི་གཉིཐ་རབྷ་དྷང་ངེའི་ཁྱིབྷ་གུ་རཥ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭའི་རྩེཐ་ཏང་གི་སྦུག་ལཱི་ཡ་

མེ་ཧེ་ཡུག་ཡུ་སྦེ་ཟཕཡ་ཥ་བྷཏྫོང་ཅི།

སྫོག་ཀ་སྫོབྷ་ཅིག་ཟདུག

སྫོ་རཱི་རཱི། /སྫོ་རཱི་རཱི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཐང་ཤིང་

སྫོག་ཀ་ཕཎྫོདྷ། /སྫོག་ཀ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

1473

1474
(རྫོང) ཥ་ཐང་ཤི ང་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ཐྫོང་སྤེཐ་ནི། (ཁ)

རཥ་པཡ་རྩྭ་མེདྷ་ནའི་གཡུཡ་བྷ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་བྷ་གཞང་ནཡ་རབྷ་ཆ་བྷབྷ་སྫོག་

བྷང་ནཥ།

སྫོག་ཀ་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཆུའི་གཡུཡ་ཕ་

ཅིག (ཐཔེ) ཞིང་དྷང་རྫོ་ཏྫོག་སྐྱེ་ནི་རཥ་སྫོདྷ་ལྡུ་སྐྱེ་ནི་

ཀ་ཕཎྫོདྷ་དེཥ།

སྫོདྷ་ཙྫོཐ། /སྫོཥདྷ་ཙྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ནཐ་ཙྫོཐ་ཐང་ཟདྲ།

སྫོག་བྷ། /སྫོ་བྷ་/ (མིང) (རྫོང) ཧུ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) སྫོདྷ་ཙྫོཐ་ཆག་ན་གཅིག་ལཱི་ཏི་རཱི་སུབྷ་ཅུ་ཨིདྷ་

ཆུ་ཟདི་སྫོག་བྷ་མེཐ་ནཡ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཟདུག

བྷཥ།

སྫོག་བྷ་སྫོང་། /སྫོ་བྷ་སྫོང་/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

སྫོདྷ་ཤིང༌། /སྫོཥདྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཟླ་དུཥ་

ཧུ་བྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) སྫོག་བྷ་སྫོང་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ཕཞི་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་སྫོཐ་ནའི་སྔོ་

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ཆུ་སྫོག་བྷ་སྫོང་དེཥ།

ཤིང་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་བྱཱཡ་སྫོདྷ་ཐགུདྷ་སྫོདྷ་ཟེཡ་འང་

སྫོང་ཀོང༌། /སྫོང་ཀོང/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་དྷག་གི་ཁྲོབྷ་སྐཐ་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) བྷཆོཐ་ཕལབྷཥ་དྷང་སྫོདྷ་ཤིང་ཕུར།

གྲགཥ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཟདི་སྫོང་

སྫོདྷབྷྫོ། /སྫོཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཥ་སྨུག་

ཀོང་རཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

མེཐ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་བྷཐྫོག་ཐང་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཁ་ཐྫོག་

སྫོངཥ། /སྫོང/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཁ་ཐུག་རཥ་ཟེཡ་ཕའི་

ཐང་ཟདྲ་ཕའི་ཙྫོཥ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) གདྷབྷ་སྫོདྷབྷྫོ་

ཐྫོདྷ། (ཁ) ངེའི་སྫོངཥ་རཥ། བྷྫོ་གི་སྫོངཥ་རཥ་ཟེཡ་

གིཥ་གུཡ་སྤུཕཥ། ཥ་སེཡ་ནྫོའི་གཐདྷ་ཟཐིང་།

ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ངེའི་སྫོངཥ་རཥ་སཕ་ནི་ཟེཡ་རཱིང་

སྫོཕ་ཕཎྫོདྷ། /སྫོཕ་ཎྫོཥདྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་རཥ་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ཐང་ཏ་ཐབྷ་ཚིག་

གཉིཐ་རྫོགན་ཐ་སང་བྷ་ཕདེ་ཕའི་རྐྱེདྷ་གྱིཥ་སྫོཕ་སྒྲ་

ཟདི་སེབྷཥ་རཥ་ཕརྗེཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཕཎྫོདྷ་ནི། (ཁ) སྫོཕ་ཕཎྫོདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཁོ་སྫོཕ་

སྫོཐ། /སྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) དྷང་རཥ་ཟདེགཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཕཎྫོདྷ་དེཥ།

ལཱི་བྷཁོ་ཕའི་རབྷ་ཐང་པཐ་ཙི་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ཅ་ར་

སྫོཕ་སེར། /སྫོཕ་སེ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ཕཥར་ནི་ཐྫོདྷ་

ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཅ་ར་ཚུ་ཕཀྲབྷ་བྷ་

ལཱི་ཐནག་ཙཐ་ཕཀར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཤིང་ཐང་སྫོདྷ་

ཕཝག་ནཡ་སྫོཐ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝག

སྫོང་ཚུ་ཕརབྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་མི་སེཡ་ཚུ་ག་ཡ་

སྫོཐ་ཆ། /སྫོཥ་ཆ/ (མིང) (རྫོང) རབྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་དྷང་

སྫོཕ་སེར་རྐྱཕ་དེཥ།

དྷ་ཐངོཥ་རཥ་བླུགཥ་ཏེ་ཥག་ཕཏུཕ་ནའི་ཅ་ར་གི་

སྫོཕ་ཕསིར། /སྫོཕ་སི/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྐྱཕ་

རིགཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་སྫོཐ་ཆ་

ནའི་སྐཕཥ་ཟཕཟ་གི་གའཥ་ཐང་གའྫོདྷ་རཥ་ཀ་

རངབྷ་སྦེ་ཉོ་ཐགོན་འྫོཐ།

ཅུང་གཉིཥ་ཕརཕཥ་ཞིདྷ་དྷ་སྐེཐ་ན་རཥ་ཤིང་གི་

སྫོདྷ་ལྡུ། /སྫོཥདྷ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) གདྷབྷ་བྱཱཡ་ཞིང་དྷང་

ཟཐཕ་ལུཕ་ཆག་ན་སྦེ་ཕཞྫོ་སྟེ་ཕསབྷཥ་ནི་ཐང་།
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བྷགུ་རཥ་རྒྱུ་ཤིང་ཕཀར་མི་དེ་གུ་ཐཡ་ཐཀཡ་སེཡ་

སྫོབྷ ་ཤིང༌། /སྫོབྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) དྲག་ནྫོའི་བྷངོདྷ་

བྷཐཟ་ཟདི་སྫོཕ་ཕསིར་ཕཡ་རཥ་སྤཡ་ཡ་མི་སྟེཡ་

ཤིང་། (ཐཔེ) ཁོ་སྫོབྷ ་ཤིང་ཟཙྫོར་དེཥ།

ཐབྷཡ་ལྗང་སྦེ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

སྫོཐ་ཀྱི་རཥ་སྦེ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ སྦྱིདྷ་སྲེག་གི་

ཕཥ།

སྫོབྷ་སྲེག /སྫོབྷ་སེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) དྲག་ནྫོའི་སྦྱིདྷ་

/སྫོཕ་སི/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྐུ་ཆེདྷབྷྫོ་ཚུ་པཡ་ཚུཡ་

སྲེག (ཐཔེ) བ་བྷ་གིཥ་སྫོབྷ་སྲེག་གདྷང་དེཥ།

ཟབྫོདྷབྷ་ཐ་རབྷ་ཕཡ་དྷ་སྐོཡ་གཥྫོརཛྷ་ཐང་གཥྫོར་

/སྫོབྷ་སེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཕགེགཥ་ཀྱི་ལིང་ག་མེ་ལཱི་

ཇ་ཕཞེཥ་ཥ་ལཱི་ཤིང་ཆུང་རུ་ཕརཕཥ་ཞིདྷ་དྷ་དེ་གུ་

སྲེག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྫོབྷ་སྲེག་ཟཕཐ་མི་ག་ཨིདྷ་ནཥ།

ཕཞྫོ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྷངཥ་ན་བབྷ་ཟབྫོདྷ་

ཤེ་འའི་དྷང་རཥ་རྒྱ་དྷག་ཐང་ཡ་ཤེ་འའི་ཕཡ་དྷ་འྫོཐ་

ཤིང་གི་ཟཐཕ་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་

སྫོཡ། /སྫོཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཨེ་

ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཐ་རིཥ་གཡུཥ་ཁ་གི་མི་ཚུ་སྫོཕ་

ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཥྫོག་ནྫོའི་གཡུཥ་ཟེཡ་

ཕསིར་ཕཞྫོ་དེཥ།

སཕ་ཨིདྷ། དེང་ཥང་བྷྫོང་གོ་ལི་འ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཨིདྷ།

སྫོཕ་སྫོཕ། /སྫོཕ་སྫོཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཇ་ཐང་ཆང་།

(ཐཔེ) དྷང་ནའི་དྲུང་ཙྫོ་ཚུ་སྫོཡ་ཕརཡ་ཟཕཐ་ཕ་སྫོཡ་

ཐུགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཟཐུང་ནིའི་རིགཥ་ཚུ་སྫོཕ་སྒྲ་

ལཱི་ཟགྱོཛྷ་བྷཥ།

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཐུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) སྒྲིག་རབྷ་རྣབྷ་གཝག་

སྫོཡ་གླིང༌། /སྫོཡ་ཀླིང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕྫོཐ་རྒྱར་ཁཕ་

ཤེཥ་མི་གིཥ་ག་ཅི་ཟཐུང་རཱིང་སྫོཕ་སྫོཕ་སྦེ་མི་ཟཐུང་།

རཥ་བང་ལཡ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག (ཁ)

སྫོབྷ། /སྫོབྷ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཕགེགཥ་ཀྱི་ལིང་ག་

ཟདི་ལཱི་ཤིང་བྱིཟང་ ཝིཀ་སཡ༼Xinjiang

འང་དྷ་དྲག་ནྫོའི་བྷངོདྷ་སྫོཐ།

Uighur༽ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) སྫོང་གླིང་གི་

/སྫོབྷ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) སྫོབྷ་ཁུང་ཐང་ཟདྲ།

སྐོཡ་རཥ་འྫོངཥ་ཟབྲེར་དྷང་རཥ་ཤེཥ་ཚུགཥ་ནཥ།

སྫོབྷ་ཁུང་། /སྫོབྷ་ཁུང/ (མིང) (རྫོང) དྲག་ནྫོ་བྷངོདྷ་

/སྫོཡ་ཀླིང/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྫོཡ་གཡུཥ་ཐང་ཕྫོཐ་ཀྱི་

སྫོཐ་ཀྱི་རཥ་སྫོཡ་ཟཕཐ་ཥའི་ཐྫོང་ཐབྱིཕཥ་གྲུ་

ཡུར་སྡེ་གླིང་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

སྫོཡ་བྷཚཐ་ནའི་སྐཕཥ་སྫོབྷ་ཁུང་ཟདི་ཕཞྫོ་ཐགོན་

ཆཡ་ཐཕང་ཕའི་ཐནྫོདྷ་ནྫོ་ཨིདྷ།

གསུབྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) དྲག་ནྫོའི་རཥ་

(ཐཔེ) སེང་ཆེདྷ་གེ་ཥཡ་རྒྱར་ནྫོ་ཟདི་སྫོཡ་གླིང་གཉིཥ་

ཨིདྷ།

སྫོཡ་སྒོ /སྫོཡ་རྒོ/ (མིང) (རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟབྲུག་ནའི་

སྫོབྷ་སྤཡ། /སྫོབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཕགེགཥ་ཀྱི་ལིང་ཀ་

ཁྱིབྷ་བྷང་ཆེ་ལྫོཥ་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཟཁྱིར་

ཕསྒྲར་ཞིདྷ་དྷ་མེ་སྤཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་སྫོབྷ་

གསུབྷ་སྦེ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་སྒྲིག་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) སྒོ་སྒྲིག་ལཱི་

སྤཡ་རྐྱཕ་དེཥ།

སྫོཡ་སྒོ། གླིང་སྒོ། ཕར་སྒོ་ཟེཡ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)
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ཐང་ཕུ་མི་དྷག་ནའི་ཁྱིབྷ་བྷང་ལྫོཥ་ཡ་སྫོཡ་སྒོ་

ཧྭ་ལང་བྷ་ཧཱ་འ་དྷ། /ཧྭ་ལང་བྷ་ཧཱ་འ་དྷ/ (མིང) (རྒྱ་དྷག)

སྫོཡ་གཞུ་སྒོ་ཅུང་། /སྫོཡ་གཞུ་རྒོ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཡ་སྒོ་

ཟཆིང་ཕའི་རྒྱུ་ཨིདྷབྷ་རཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་ག་ནི་འང་བྷ་

ཕསྒྲིགཥ་སྟེ་ཡ་ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཐགེ་མི་ཐགེ་གི་རྣབྷ་རྟྫོག་ག་ཅི་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཁོཡ་ཕཡ་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་བྷཛེཥ་ཆ་ཐང་

བྷདྷྫོ་ཕཡ་སྫོཐ་མི་གིཥ་ཏཡ་ན་ཏྫོཕ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཟཐྫོཐ་

ཕསྟུདྷ་ཏེ་ག་ཏེ་འང་སྫོཡ་གཞུ་སྒོ་ཅུང་ཟདི་ཡ་

ནའི་གྲུཕ་བྷཏཟ་ཟཛིདྷ་མི་རྒྱ་དྷག་གི་ཕཙུདྷ་ན་ཅིག

ཕཙུགཥན་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཁ) ཆོཥ་རྒྱར་ལ་སྫོང་ལྡེ་ཕམདྷ་གྱི་སྐཕཥ་ལཱི་རྒྱ་

སྫོཡ་གཞུ། /སྫོཡ་གཞུ/ (མིང) (རྫོང) སྫོཡ་སྒོ་ཐང་ཟདྲ།

དྷག་རཥ་ཕྫོཐ་དུ་བྫོདྷ་སྟེ་སྟྫོདྷ་མུདྷ་ཟེཡ་ཅིག་ཅཡ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་གི་སྒོ་སྒྲིག་གི་གཞུ་ཟདི་སྫོཡ་གཞུ་

ནའི་ལཱིགཥ་ཅིག་སྤེར་ནུག ཤུར་རཥ་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་

ཨིདྷ་ནཥ།

ཀ་བྷ་ར་ཤཱི་ར་ཐང་རྩྫོཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་པབྷ་ཥྫོངབྷ་རཥ་

སྫོཡ་ཟླ། /སྫོཡ་ར/ (མིང) (རྫོང) སྫོཡ་ལཱིགཥ་རཥ་

ཕམདྷ་ནྫོཥ་ཧྭ་ལང་གི་ལཱིགཥ་ཟདི་ཟཕཐ་བྷ་ཆོག་

ཕརྩིཥ་ནའི་ཟླཛྷ། (ཁ) དེ་འང་སྤྱི་རྫོ་༡༢༢༧ཡཕ་བྱུང་

ཕཀཥ་ཕཅཐ་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ་རྫོག་རྒྱ་དྷག་ལཱི་

༤ནའི་མེ་པག་གི་རྫོའི་ཟླ་ཐང་ན་ལཱི་སྫོཡ་གྱི་རྒྱར་ནྫོ་

བྫོདྷ་ནུག

ཇིང་གིཡ་གྱིཥ་མི་ག་ཕཅོབྷ་སྟེ་བྷངཟ་ཟྫོག་ལཱི་

ཧྭགཥ། /སག/ (མིང) (ཆོཥ) གུ་ཡབྷ་ཕཞུ་ཕའི་ཉིང་

ཕཙུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟླ་ཕ་ཟདི་ལཱི་སྫོཡ་ཟླ་ཐང་སྫོཡ་

ཁུ།

ཟླ་ཐང་ནའི་ཚེཥ་གཅིག་ལཱི་རྫོ་གཥཡ་སྦེ་ཕརྩི་ཚུར་

ཧཱ། /སཟ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་

ཐཡ་ནུག (ཐཔེ) སྫོཡ་ཟླ་ཐང་ན་ཟདི་ཆོ་ཟཕྲུར་སྟྫོདྷ་

ཉི་ཤུ་གི་གྲཥ་རཥ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

ནའི་དུཥ་ཆེདྷ་ཨིདྷ།

རྫོང་ཁག་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གཡུཥ་ཧཱ་རཥ་ཨིདྷ།

སྫོཡ་ཡིག /སྫོཡ་ཡིའི/ (མིང) (རྫོང) ཥྫོག་ནྫོའི་ཡི་གུ།

ཧཱ་ན། /ཧཱ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་བྷངཟ་ཟྫོག་

(ཐཔེ) ཁོ་གི་སྫོཡ་ཡིག་འང་བྲི་ཤེཥ།

ལཱི་སྫོཐ་མི། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཧཱ་ན་ཟདི་ཐ་རིཥ་བྷ་

ཧྭ་ལང༌། /ཧྭ་ལང/ ༡. (མིང) (རྒྱ) སྔོདྷ་བྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་

བྫོདྷ་ནཥ།

སྐཐ་རིགཥ་ཆེདྷ་ནྫོ་ཕཞིའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཡང་

ཧ་ལུ་ཧྲི་ལུ། /ཧ་ལུ་ཧྲི་ལུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཐབྱིཕཥ་སྒོང་

ཕཞིདྷ་གྱི་སྐཐ་དྷང་ཁོ་ལ་ཐང་ལུགཥ་སཡ་གྱི་སྐཐ་

རྫོག་རིར་རི་སྦེ་ཆུང་སུ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་འྫོཐ་མི་ལཱི་

དྷང་ཨུ་པཱ་དྷྱཱ་ཟེཡ་བྷཁདྷ་ནྫོའི་ཐྫོཐ་ཁ་ལཱི་སཕ་སྫོར་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧའི་གིཥ་སདྷབྷ་ཅུབྷ་གྱི་དྷང་

འྫོཐ་མི་ཟདི་ཟུཡ་བྷཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག།

རཥ་ཧ་ལུ་ཧྲི་ལུ་ཕཎང་ཕཎྫོདྷ་ཕཝག་ནུག

/ཧྭ་ལང/ ༢. (མིང) (རྒྱ་དྷག) རྒྱ་དྷག་གི་ཕཙུདྷ་བྷྫོའི་

ཧག /ཧག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་ཏི་རཱི་ར་ཥྫོགཥ་

མིང་།

ན་ལུདྷ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་དུཥ་ཡུདྷ་ལུ་ལ་བྷ་ཟགོཡ་
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ཕཡ་དེ་ཟཕྲྫོ་རཥ་ཕཎྫོདྷ་བྱིདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཏི་

(ཐཔེ) ཁ་མ་ཕཞྫོ་མི་གྲོཥ་གཞི་ཟདི་ཧབྷ་ཕཎང་ནུག

ཧག་ཕསྡུཥ། /ཧག་རྡུཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དེ་བྷ་ཏག་ཏུ་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གིཥ་ལྫོག་ཀུ་ཧར་དེཥ།

རཱི་སྐྱིདྷ་བྷ་ཟདི་ཧག་ཟེཡཛྷ་ཅིདྷ་སྫོཐན་བྷཥ།

ཧར། /ཧྲེ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སྤེཐ་གཎང་ནི།

ཟདུ་རཱི་རཱི་སྤུངཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཅ་ར་ཚུ་

ཧར་ལུ་ཧྲུར་ལུ། /ཧར་ལུ་ཧྲུཥ་ལུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་

ཧག་ཕསྡུཥ་རྐྱཕ་ཐ།

ཥྫོགཥ་ཡར་ཡརཛྷ། (ཐཔེ) གོ་ར་ཧར་ལུ་ཧྲུར་ལུ་

ཧག་ཧག /ཧག་ཧག/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟདུ་རཱིག་རཱི།

ཅིག་ཕ་གྱོདྷ་ནི་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཏི་རཱི་ཧག་ཧག་སྦེ་སྫོཐ་ཤིག

ཧྲིག་ཧྲིག /ཧྲིག་ཧྲི/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་རིག་རིག་

/ཧག་ཧག/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྒྲའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ)

སྦེ་ཕལ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ང་ལཱི་མིག་ཎྫོ་ཧྲིག་ཧྲིག་

ཟཕྲུར་ཆཥ་ཟདི་གི་སྐཐ་ཧག་ཧག་ཕཎང་རྐྱཕ་དེཥ།

སྦེ་ཕལཛྷ་བྷཥ།

ཧག་ཧྫོག /ཧག་ཧྫོ/ (མིང) (རྫོང) སྒྲའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

/ཧྲིག་ཧྲི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) དྲདྷ་ན་ཟདི་ཟཕྲྫོ་རཥ་ཕསྡུ་

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་བྷའི་གྱི་ཁུག་དྷང་རཥ་སྐཐ་ཧག་ཧྫོག་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྲདྷ་ན་ཧྲིག་ཧྲིག་ཕཎང་གཥར་

ཧགཥ། /ཧག/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) རྩུཕ་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་

ཧྲིཕ། /ཧྲིཕ/ (བ) (རྫོང) ཧཕ་ཧྲིཕ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཟདེ་ཡ་གོཛྷ་བྷཥ།

ཐྫོ།

ཐྫོདྷ།

གིཥ་ལྫོ་ཟདི་ཧྲིཕ་ཟེཡཛྷ་ཐ་ཞ་ཙཡ་ནུག

ཧགཥ་ཕསྡུཥ། /ཧག་རྡུཥ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) གར་ཆེ་

ཧྲིཕ་མབྷ། /ཧྲིཕ་མབྷ/ (མིང) (ཆོཥ) དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ།

དྲགཥ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ཕྫོགཥ་ཕསྡུཥ་ཟཕཐ་ནི།

ཧྲིར་ནྫོ། /ཧྲི་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང) འདྷ་རག་ཐང་ཆ་ལཥ་

ཧང་ཧང༌། /ཧང་ཧང/ (མིང) (རྫོང) སྒྲའི་དྷང་གསེཥ་

རྐྱངབྷ་གཅིག་མེདྷ་ནཡ་ཆ་ཙང་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཅིག (ཐཔེ) ཧང་ཧང་ཟེཡ་ཕའི་སྐཐ་ཅིག་གོ་ཡི།

(ཁ) དེ་ལཱི་ཡུག་གཅིགབྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

ཧཕ་ཧྲིཕ། /ཧཕ་ཧྲིཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཡུཐན་ཐེངཥ་ཅིག་

ལཱ་ཟདི་གི་ཟགདྷ་ཁ་ཧྲིར་ནྫོ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཟཕག་ཐགོ།

དྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) བྷགྱོགཥ་ནཡ་བྷགྱོགཥ་ན་

ཧྲིར་བུབྷ། /ཧྲི་བུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧྲིར་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་ཧཕ་ཧྲིཕ་ཕཎང་ཟཕཐ་

(ཐཔེ) ཞིང་ཟདི་ཡྫོགཥ་ཐང་ཕགོ་ཕལཟ་མེདྷ་ནཡ་ང་ཡ་

ཞིདྷ་དྷ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཥྫོང་།

ཧྲིར་བུབྷ་ཨིདྷ།

ཧབྷ། /ཧབྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཁྱིབྷ་ར་

ཧྲིར་བྷྫོ། /ཧྲི་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཧྲིར་ནྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཥྫོགཥ་ན་རྐྱེདྷ་ཅིག་གིཥ་སྦེ་མེཐན་གཎང་ནི། (ཐཔེ)

ངེ་གཉིཐ་རབྷ་དྷང་ཁྱིབྷ་ཧྲིར་བྷྫོ་མེ་གི་ཟཚིགཥ་ཥ་

ཥ་འྫོབྷ་གྱིཥ་ཁྱིབྷ་ཧབྷ་ཕཎང་ནུག

བྷཏྫོང་ཅི།

/ཧབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཆ་མེཐ་གཎང་ནི།

ཧྲེང༌། /ཧྲེང/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྐྱང་ན། (ཐཔེ) པྫོ་ཧྲེང་
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ཐང་བྷྫོ་ཧྲེང་ཚེ་ག་ཏེ་ཟགྱོ་རཱིང་སྟཕཥ་ཕདེ།

ལྷ་ཁང༌། /ལྷ་ཁང/ (མིང) (རྫོང) ལྷའི་སྐུ་ཟདྲ་ཐང་རྒྱར་

ཧྫོག /ཧྫོ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་རཥ་ཚིག་རྩུཕ་དྲགཥ་སྦེ་

ཁང་ཟདི་རྩ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

/ཧྲེང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཕཀུགན་ར་ཁག་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕའི་གསུང་ཡཕ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥའི་ཁྱིབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་

སཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་སེབྷཥ་ལུགཥ་རཱིང་ཁ་

ལྷ་ཁོག་ཟདྲེ་ཞུགཥ། /ལྷ་ཁོཟྫོ་སྒྲེ་ཞུ/ (མིང) (རྫོང) མི་

ཧྫོག་ནི་དེ་གིཥ་སྤུདྷ་ཆ་ཚུ་འང་ཟཁོཡ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཕཞང་ནྫོའི་ཁོག་ནཡ་ངདྷ་ནའི་ལྷཐ་ཞུགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཧྫོཕ་རབྷ། /ཧྫོཕ་རབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྩི་དྷག་བྷ་ཕཎང་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི ལྷ་ཁོག་ཟདྲེ་ཞུགཥ་སྟེ་ ངདྷ་ནའི་

ནཡ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་ཏརཛྷ་ཅིག་ཕཥར་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་

ལཱ་ཡ་ཟཕཐཛྷ་བྷཥ།

ཟཁོཡ་རབྷ། (ཐཔེ) ཧྫོཕ་རབྷ་ཕཐཟ་སྟེ་སྣུབྷ་ཟཁོཡ་

ལྷ་ཟཁོདྷ། /ལྷ་ཁོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཐུགཥ་བྷ་

གཎང་ནི་ཟདི་ཉེདྷ་ཁག་ཆེ་ཕཥ།

བྷཉེཥ་ནཡ་ཁྲོཥ་ཏེ་པྫོག་ཐུག་ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་

ལྷ། /ལྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྔགཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱི་ཞུགཥ་

དུཥ་ཀྱི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་ཚུ་བྷ་ཕུར་ཕཡ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་

མི་ཚུ་གིཥ་ཕསྒོབྷ་ནའི་ཡི་ཐབྷ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ།

ལྷ་ཟཁོདྷ་ཟབྱུང་ཟྫོང་།

(ཐཔེ) ཡང་གི་ལྷ་ག་ཨིདྷ་མི་ཟདི་ཕསྒོབྷཥ་ཞིདྷ་དྷ་

ལྷ་ལཐན། /ལྷ་ལན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐབྷག་རྐྱཕ་ནའི་

གཥྫོར་ཕ་རྒྱུདྷ་དུ་ཕཎཕ་ཐགོ།

སྐཕཥ་ཀྱི་ཐབྷག་གི་ཟགོ་ལཐན། (ཐཔེ) ལྷ་ལཐན་

/ལྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་དྷང་

ཡིཐ་ངེཥ་ཐིང་ངེཥ་ཅིག་ཟདུག

གསེཥ་བྷཏྫོ་རིཥ་མི་རཥ་འང་ལྷག་ནའི་རིག་ན་ཐང་

/ལྷ་ལན/ ༢. (མིང) (རྫོང) རིགཥ་ལྔ་ཕཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་

ནུཥ་བྷཐུ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོངཥ་སྫོཐ་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་

ཟཆབྷ་གདྷང་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་གཐངཥ་ཐབངཥ་ཚུ་

བྱེཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་མྱྫོང་ནི་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ལཐན་ག་སྫོ།

གྱིཥ་གྲུཕ་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ལཱི་ཟཆི་ཟཔྫོ་ལྟུང་

ཟགོ་ཐང་ན་ཕཙུགཥ་གདྷང་མི། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཀྱི་ལྷ་

/ལྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) རྒྱར་ནྫོ་ཐང་རྒྱར་སཥ།

ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོ། /ལྷ་ཁྲོཛྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཟདྲྫོག་སི་སི་གི་

ཕཙུདྷ་བྷྫོ་ཚུ་ལཱི་ཞུ་ཕའི་ཚིག (ཁ) ལྷ་རྗེ། ལྷ་ལྕབྷ།

རྣབྷ་ན་ཅིག (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུ་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ལྷ་ཁྲོ་ཕྫོའི་

ལྷ་སཥ། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་སཥ་ཡིཐ་ཕཞིདྷ་

ཝར་ཟཕགན་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་གཡ་ཟཆབྷ་གདྷང་ནི་

དྷྫོཡ་བུ་ཟཇིགཥ་མེཐ་བྷཙདྷ། །ལྷ་ལྕབྷ་ནདྨའི་སྦུག་

ཟདུག

རཥ་ཟཁྲུངཥ་ཟདི་བྷཙཡ། །

ལྷ་གོཥ། /ལྷ་གོཥ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་དྷ་ཕཞཟ།

ལྷ་ཀླུ། /ལྷ་ཀླུ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཐང་ཀླུ་གཉིཥ་གཅིག་

(ཁ) ལྷའི་གོཥ་ཟདི་བྷཐྫོག་ཐཀཡནྫོ་ཨིདྷ།

ཁཡ་སཕ་ཏངཥ། (ཐཔེ) དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་

/ལྷ་གོཥ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐཡ།

ཕཐག་ཚུ་ལཱི་ཕཥང་བྷཆོཐ་ཕུར་ཐགོ།

ལྷ་ང༌། /ལྷ་ང/ ༡. (མིང) (རྫོང) འྫོཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྔོ་
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ཥའི་ལྕགཥ་ཀྱི་སྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ང་དྷང་བྷཚཡཛྷ་ཕརྔོ་

ལྷ་ཆེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག /ལྷ་ཆེདྷ་རྒེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) བྷགྲིདྷ་

དེཥ།

ན་སྫོདྷབྷ་ཐང་ཐབུ་ལཱི་ཟླ་ཕའི་ཅོཐ་ནདྷ་ཕཞེཥ་ཏེ་

/ལྷ་ང/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) པུཥ་བྷྫོའི་ཚིགཥ་ལཱི་གོ།

འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རག་ནཡ་ཏྫོཐ་ན་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་

ལྷ་ལྕབྷ། /ལྷ་ཅབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་དྲག་དྲགབྷ་ཚུ་

མིའི་ལྷ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཅིག (ཐཔེ) རིག་

གི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) སྡེ་ནའི་ལྷ་ལྕབྷ་ཟདི་ཟཁྲུངཥ་

བྱེཐ་ཀྱི་གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཚུ་རཥ་ལྷ་ཆེདྷ་ཐཕང་ཕྱུག་གི་རྫོ་

གཡུཥ་ག་རཥ་ཨིདྷ་དྷ།

རྒྱུཥ་ལུ་ལ་ཕལཐ་ནི་འྫོཐ།

/ལྷ་ཅབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཙུདྷབྷྫོ་ལཱི་ཞུ་

ལྷ་ཆོཥ། /ལྷ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) གཞི་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཐཕང་ཟབྲུག་རྒྱར་གསུབྷ་

གསུབྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྲོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་དྷང་ན་ཥངཥ་

ནའི་ཡུབྷ་གྱི་བྷཙདྷ་ཟདི་ལྷ་ལྕབྷ་ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་ཆོཥ་

རྒྱཥ་ནའི་ལ་སྒོབྷ་སྫོཐ་ཟབྲཥ་ལྡདྷ་ནའི་ཆོཥ་ཅིག

སྒྲོདྷ་ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

(ཁ) (ཁ)དྷང་ནའི་ལ་སྒོབྷ་སྫོཐ་ཟབྲཥ་ནི། ལ་ཕ་

ལྷ་ལྕབྷ་གྱི་ཆཥ། /ལྷ་ཅབྷ་གི་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ལྕབྷ་

ཕཀཡ་ཕཎགཥ་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཕཞི། སྒོབྷ་ན་སྲིཐ་རྩེའི་

གྱིཥ་ཕཞེཥ་ནའི་གྱོདྷ་ཆཥ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

གཉེདྷ་ནྫོ་འྫོཐ་ན། སྫོཐ་ན་ཟཚེ་མེཐ་ཞི་ཕའི་རབྷ་

(ཐཔེ) གྱོདྷ་ཆཥ་ཟདི་ཚུ་དེ་ཕསྒང་ལྷ་ལྕབྷ་གྱི་ཆཥ་སྦེ་

སྟྫོདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ན། ཟབྲཥ་བུ་མྱ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥ་

བྷ་གཎྫོགཥ་གཝདྷ་མི་གིཥ་གྱོདྷ་ནི་མིདྷ་ཟདུག

ནའི་གོ་ཟཔང་ཏྫོཕ་ན་ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཚེ་མི་རྟག་

ལྷ་ཆཥ། /ལྷ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ལྷའི་དྷ་ཕཞཟ། (ཐཔེ) ལྷ་

ན་སེབྷཥ་ལཱི་དྲདྷ་ཏེ་ཐབྷ་ནའི་ལྷ་ཆོཥ་ཅིག་ཕསྒྲུཕ་

ཆཥ་ལཱི་འང་ལྷ་ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕྫོའི་ཆཥ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་

ཐགོ།

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ལྷ་ཆོཥ་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ། /ལྷ་ཆོཥ་རྒེ་ཕ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང)

ལྷ་ཆེདྷ། /ལྷ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང) (བྷངོདྷ) ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་

ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) མི་ཚེ་དྷང་ལཱི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཆེདྷ་ནྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་ཆེདྷ་བྷགྲིདྷ་ན་ཟདི་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཟཕཐ་རཱིང་ལྷ་ཆོཥ་ཐགེ་ཕ་ཕཅུ་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་

ནི་དེ་གིཥ་བྷགྲིདྷ་སྔོདྷ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཟཕཐ་ཐགོ

ལྷ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ། /ལྷ་ཆེདྷ་རྒེའེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཐཕང་

ལྷ་བྷཆོཐ་ཀླུ་བྷཆོཐ། /ལྷ་ཆོཥ་ཀླུ་ཆོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་

ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ། ཕརྒྱ་བྱིདྷ། ཙངཥ་ན། ཁྱཕ་ཟཇུག

ཐང་ཀླུ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ཕུར་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷཐན་

ཟཐྫོཐ་ནའི་ཐཕང་ཕྱུག ཙྫོགཥ་ཕཐག ་ངྒི་རི་དྷི།

ཟདི་དྲག་ནི་གི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ ལྷ་བྷཆོཐ་ཀླུ་བྷཆོཐ་ཟཕཐ་

གཝྫོདྷ་ནུ་གཐྫོང་དྲུག་ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ། (ཐཔེ) ཕྱི་ཡྫོར་

ཐགོ་ནཥ།

ནའི་ལྷ་ཆེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ཏཡ་ཚུ་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཎྫོག་

ལྷ་རྗེ། /ལྷ་རྗེ/ (མིང) (ཆོཥ) དྲུང་ཟཙྫོ།

ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ།

ལྷ་གཉེཡ། /ལྷ་རྙེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐཀོདྷ་གཉེཡ་ཐང་
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ཟདྲ། (ཁ)

ནའི་ལྷ་ཥའི་གཙུག་རག་ཁང༌། (ཁ) ལྷ་ལྡདྷ་གཙུག་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་སྐུ་རྟེདྷ་ཟེཡ་འང་སཕ་

སྐར་དུ་དྲངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་རྫོ་

ལྷ་རྟེདྷ། /ལྷ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་གདྷཥ་ཥའི་རྟེདྷ་ལཱི་

རག་ཁང་གི་ཐབུཥ་ལཱི་རྟེདྷ་གྱི་གམྫོ་ཕྫོ་རྒྱ་ཕཞའི་རྟེདྷ་

ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་རྟེདྷ་ཚུ་ལཱི་ཕག་བྷཆོཐ་གང་དྲག་ཕུར་

གྲངཥ་ཕཅུ་གཉིཥ་ནའི་ཙཐ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ཇོ་ཕྫོ ་

ཕ་ཅིདྷ་ཙྫོགཥ་ཕཥགཥ་ཟྫོང་།

ཤཱཀྱ་མུ་ནཱུ་ཕཞུགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ།

ལྷ་བྷཏྫོང་ཟདྲེ་བྷཏྫོང༌། /ལྷ་ཏྫོང་སྒྲེ་ཏྫོང་/ (མིང) (རྫོང) ཆ་

ལྷ་སྡེ། /ལྷ་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགེ་ཟདུདྷ་ནའི་ཟཁོཡ་

ཕཝག་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་བྷཏྫོང་སྣང་ལུ་ལ་ཟབྱུང་ཚུར་

ཟཕངཥ་སུ་གཎྫོགཥ་ནའི་རིགཥ། (ཁ) བ་ཆོཥ་ཀྱི་

ཕལཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལྷ་བྷཏྫོང་

སྡེ། (ཐཔེ) ལྷ་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ཝཕཥ་ཎྫོག་ཞུ་ཐགོ

ཟདྲེ་བྷཏྫོང་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ། /ལྷ་རྡེ་མི་རྡེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཆོཥ་སྒོཡ་

ལྷ་ཐང་མི་རྣབྷཥ་ཀྱི་སྟྫོདྷ་ན། /ལྷ་ཐ་མི་རྣབྷ་ཀི་ཎྫོཥདྷ་ན/

ཕཞུགཥ་མི་བ་སྫོཕ་ཐགེ་ཟདུདྷ་ཚུ་ཐང་ཟཇིག་རྟེདྷ་

ནའི་སྡེ་གཉིཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་

(མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ། (ཁ) ཥངཥ་རྒྱཥ་

ཟདི་དྷང་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ག་ཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནུག

བྷཙདྷ་ཕཅུའི་དྷང་གསེཥ་ཅིག་འང་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་

ལྷ་ན། /ལྷ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐཕང་ནྫོ་ལྔ་རཥ་དྲི་

ཐང་མི་རྣབྷཥ་ཀྱི་སྟྫོདྷ་ན་ར་ཕག་ཟཙར་རྫོ།

ཙྫོཡ་ཕའི་ཤེཥ་ན་ལྡདྷ་ནའི་ཐཕང་ནྫོ་གཅིག་ཨིདྷ།

ལྷ་ཐཡ། /ལྷ་ཐཟ/ (མིང) (རྫོང) རྫོང་གཞི་ཐང་ལྷ་

(ཐཔེ) ལྷ་ན་སྫོབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ཁང་།ཐགོདྷ་སྡེ། སྣག་ཙང་ཚུ་གི་གཐྫོང་ཁཡ་ཟཕཡ་

/ལྷ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལ་ཐང་རཱི་ཎྫོ་ཟེཡ་གཉིཥ་འྫོཐ་

ཕའི་ཐཡ་ཤིང་སྤྱིཡ་ཕཎང་རཥ་སྫོབྷ་སུ་སྦེ་འྫོཐ་མི་

ནའི་དྷང་རཥ་རཱི་ཎྫོ་མེདྷ་ནཡ་ཟཇབྷ་ལྕུག་ལྕུ་སྦེ་འྫོཐ་

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གི་གཐྫོང་ཁཡ་ལྷ་ཐཡ་གཅིག་

ནའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ལ་བྷཥ་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཟཕཡ་ཏེ་ཟདུག

(ཐཔེ) ལ་ལྷ་ན་མེདྷ་ནཡ་རཱི་ཎྫོ་མང་མ་ཉོ་ཟཕག་བྷཏྫོང་

ལྷ་ཟདྲེ། /ལྷཟདྷ་སྒྲེ/ (མིང) (རྫོང) པདྷ་ཡྫོགཥ་ཟཕཐ་མི་

ནུག

ལྷ་ཐང་གདྷྫོཐ་ན་སྐྱེར་མི་ཟདྲེ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

ལྷ་ཕེཕཥ། /ལྷ་ཕེཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཐནཟ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཟདྲེ་མི་གསུབྷ་སྫོཐ་རབྷ་

ཕྫོ་ཐནཟབྷྫོ་ཚུ་གི་ཁོག་ན་ལཱི་ལྷ་ཞུགཥ་ནི། (ཁ) ལྷ་

གཅིག་ཟེཡ་སཕ་ནི་འྫོཐ།

ཕེཕཥ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ཐ་ཟཕཐདྷ་ལྷ་ཕེཕཥ་ཐྫོ།

ལྷ་ལྡདྷ་གཙུག་རག་ཁང༌། /ལྷ་རྡེདྷ་ཙུ་ར་ཁང་/ (མིང)

ལྷ་ཕཕ། /ལྷ་ཕཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ལྷ་

(ཆོཥ) དུཥ་ཡཕཥ་ཕདུདྷ་ནའི་དྷང་ཆོཥ་རྒྱར་སྫོང་

ཡུར་རཥ་མི་ཡུར་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་དུཥ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་

ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་དུཥ་ལཱི་རྒྱ་ཕཞཟ་ཀོང་ཇོ་གིཥ་རྒྱ་

ལྷ་ཕཕ་ཀྱི་ངར་གཥྫོ་ཨིདྷ།

རྩིཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཥ་ཐཔྱཐ་གདྷང་ཕཞེངཥ་འྫོཐ་
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/ལྷ་ཕཕ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) མི་གི་ཁོག་ནཡ་ལྷ་ཞུགཥ་

སྫོཐ་ནའི་བ་སྤུ་ཁ་ཁྲ་ཕྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ལག་ཀོ་ཁ་

ནའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་བྷཡ་མེ་ཎྫོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་བ་རིགཥ་ཅིག

ལྷ་ཕཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། /ལྷ་ཕཕ་ཆོཥ་ཏེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

(ཁ) དེ་ལཱི་བ་སྲེག་ན་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ར་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ལྷ་ཡུར་རཥ་རྫོག་མི་ཡུར་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་

ཁའི་ཁ་ཕ་ཆེ་ཆུང་ཟདི་ལྷ་བ་གོང་བྷྫོའི་སྐཐ་ཐང་

སྐཕཥ་ཡུར་འངཥ་ན་ཅདྷ་གྱི་མི་ཚུ་གིཥ་ཕཞེངཥ་

ཟལར་ཐགོ།

ནའི་ཕདེ་གཤེགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་

ལྷ་བྲིཥ། /ལྷ་གྲི/ (མིང) (རྫོང) ལྷའི་སྐུ་གཟུགཥ་ཀྱི་

ཅིག (ཁ) ཕདེ་གཤེགཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཕརྒྱཐ་ནི།

རྣབྷ་ན་རི་བྷྫོའི་ཏྫོག་ལཱི་ཕཀོཐ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་རག་

༡.ནཐ་སྤུངཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༢.བང་ཆུཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ།

རྩར་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྲིཥ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཟྫོང་ཟཕཕ་ཕཞྫོ་

༣.ཕཀྲིཥ་སྒོ་བྷང་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༤.ཆོ་ཟཕྲུར་བྷཆོཐ་

ཚུགཥ་ནཥ།

རྟེདྷ། ༥.ལྷ་ཕཕཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༦.ཐབྱེདྷ་ཟླུབྷ་

ལྷ་ཐཕང་ཕརྒྱ་བྱིདྷ། /ལྷ་ཐཕང་རྗ་ཇིདྷ/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༧.རྣབྷ་རྒྱར་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ༨. མྱང་

ལྷ་ཡུར་སུབྷ་ཅུ་རྩ་གསུབྷ་གྱི་ཕཐག་ནྫོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ།

ཟཐཥ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ། ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཕི་

(ཐཔེ) ལྷ་ཐཕང་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་གྱི་མིང་རྣབྷ་གྲངཥ་ལཱི་

བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟདི་ལྷ་ཕཕ་བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཟེཡ་ཞུ་མི་ཟདི་

བྷཆོཐ་སྦྱིདྷ་ཕརྒྱ་ན་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ།

ཨིདྷ་བྷཥ།

ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ། /ལྷ་ཐཕང་ཆུ་ཆེདྷ་ནྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ལྷ་ཕཕཥ་དུཥ་ཆེདྷ། /ལྷ་ཕཕ་དུཥ་ཆེདྷ/ (མིང) (རྫོང)

(རྣབྷ) ལྷ་ཆེདྷ་ཐཕང་ཕྱ྄ག་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) རིག་བྱེཐ་ཀྱི་

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐགུང་རྫོ་༤༢ཕཞེཥན་ཐ་ལྷ་ཡུར་སུབྷ་

གཎབྷ་རྒྱུཐ་ཚུ་དྷང་ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ཆེདྷ་ནྫོ་གངཥ་ཏི་

ཅུ་རྩ་གསུབྷ་རཥ་རྫོག་སྟེ་མི་ཡུར་ལཱི་བྫོདྷ་ནའི་དུཥ་

སི་ལཱི་ཐཀཟ་ཐུཕ་སཐ་དེ་ཕཞུགཥ་ནའི་རྫོ་རྒྱུཥ་

ཕཞང་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག (ཁ) ལྷ་ཕཕཥ་དུཥ་ཆེདྷ་

ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ།

ཟདི་རྫོ་ཧ་རྟག་ཡ་ཡང་ཟླ་ ༩ ནའི་ཚེཥ་༢༢ ལཱི་

ལྷ་ཟཕྫོཐ། /ལྷ་རྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ཡུར་

པྫོགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཕཕ་དུཥ་ཆེདྷ་ལཱི་གདྷཥ་

ཕྫོགཥ་ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་ཡུར་ལྷ་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་

སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་ཟཕཐ་ཐྫོ།

ཕུར་ཕའི་སྫོར་ཅིག (ཁ) ལྷ་ཟཕྫོཐ་ཟདི་སྔཡ་ཕྫོདྷ་

ལྷ་བ། /ལྷ་བ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ལྷའི་གཡུཥ་ཁ་གི་བ།

རཥ་ཐཡ་ཐཡ་ཕའི་ལཱིགཥ་སྫོར་ཅིག་ཨིདྷ་རཱིང་ཐ་

(ཐཔེ) ལྷ་བ་ཚུ་མི་ཡུར་ལཱི་མི་བྷཏྫོང་།

རིཥ་དྷངཥ་ན་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྫོག་གཅཐ་ཟཕཐ་དེ་

/ལྷ་བ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷ་བ་གོང་བྷྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཐབྷཡ་བྷཆོཐ་སྦེ་ཕུར་ནི་མེཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཟཕྫོཐ་ཀྱི་

ལྷ་བ་ཟདི་རི་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་སྫོཐན་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ལཱི་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ལྷྫོཐན་སྦེ་ལྫོག

ལྷ་བ་གོང་བྷྫོ། /ལྷ་བ་གོང་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) རི་བྷཏྫོ་ཥ་ལཱི་

ལྷ་ཟཕྫོཐ་ཀླུ་ཟཕྫོཐ། /ལྷ་རྫོཥ་ཀླུ་རྫོཥ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷང་
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ཐྫོགན་ཐ་ག་ཏེ་གུ་ཏེ་མེཐ་ནཡ་སྐྱཕཥ་ཟཙྫོར་ཕའི་

སྒྱུ་བྷ་ལྷ་བྷཛེཥ་ཟེཡ་འང་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་སྒྱུ་

ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷ་ཟཕྫོཐ་ཀླུ་ཟཕྫོཐ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ།

གཥར་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

སྐཕཥ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷ་ཙ་དྲག་ནི་གི་

ཟཕྲུར་བྷའི་བྷཚཐ་རྣབྷ་ཚུ་ཀི་དེཕ་ཟདི་དྷང་ཁ་

ལྷ་ཟབྲུབྷ། /ལྷ་སྒྲུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུབྷ་དྷཐ་

ལྷ་བྷྫོ་ཐནར་ཆེདྷ་བྷྫོ། /ལྷ་བྷྫོ་པེཥ་ཆེདྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཐཀཡནྫོ། (ཐཔེ) དེང་ཥང་དུཥ་ཀྱི་ཟཔྫོ་ཟགྱུཡ་ཐང་

(རྣབྷ)

ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྲུང་བྷྫོ་རྒྱུཐ་ཀྱི་གམྫོ་

རྒྱར་ཁཕ་གོང་ཟཕེར་གྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཐང་ཕསྟུདྷ་

ཕྫོ་ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཟགར་རྐྱེདྷ་ཕཡ་

ཟབྲུབྷ་ལྷ་ཟབྲུབྷ་ཟདི་རྩ་མེཐ་ཥྫོང་ཡི།

ཆཐ་ཚུ་ཞི་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ལྷ་བྷྫོ་ཐནར་ཆེདྷ་བྷྫོ་ལཱི་

ལྷ་བྷྫོ། /ལྷ་བྷྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷྫོ་ལྷའི་རིགཥ། (ཐཔེ)

གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ།

ལྷ་བྷྫོ་ཐབངཥ་ཅདྷ་བྷ་ཟདི་ཤེཥ་ཡཕ་ཀྱི་ལྷ་འང་

ལྷ་བྷྫོ་ཚེ་རིང་བྷཆེཐ་ལྔ། /ལྷ་བྷྫོ་ཚི་རི་ཆེ་རྔ/ (མིང) (རྫོང)

ཨིདྷ།

ཚེ་རིང་བྷཆེཐ་ལྔ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནུཕ་ཕྫོགཥ་

/ལྷ་བྷྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་

སྤ་ཡྫོ་རྫོང་ཁག་དྷང་ལྷ་བྷྫོ་ཚེ་རིང་བྷཆེཐ་ལྔ་གི་གདྷཥ་

སྲུང་བྷགོདྷནྫོ་ལྕབྷ་དྲར་གསུབྷ་རཥ་ཐནར་ལྡདྷ་ལྷ་

ལུ་ལ་བྷཇར་ནི་འྫོཐ།

བྷྫོ། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ལྷ་བྷྫོའི་གཥྫོར་བྷཆོཐ་

ལྷ་བྷྫོ་ཡྫོ་རངཥ་བྷ། /ལྷ་བྷྫོ་ཡྫོ་རང་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) རྫོ་རྗེ་

ཅིག་གདྷང་ནི་ཨིདྷ།

ཟཇིགཥ་བྱེཐ་ཀྱི་ཡུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ལཱི་ལྷ་བྷྫོ་ཡྫོ་

ལྷ་བྷྫོ་ཁྲོ་གཉེཡ་ཅདྷ། /ལྷ་བྷྫོ་ཁྲོ་རྙེ་ཅེདྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང)

རངཥ་བྷའི་སྐུ་ཟདྲ་གཅིག་ཟདུག

ལྷ་བྷྫོ་ཁྲོ་ཕྫོའི་བྷཥ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ལྷ་བྷྫོ་སྤྱིཡ་ཕཎང་

ལྷ་བྷྫོ་ཨུ་བྷ། /ལྷ་བྷྫོ་ཨུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཆེདྷ་ཐཕང་

ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་ཁྲོ་གཉེཡ་ཅདྷ་གྱི་ལྡེཕ་

ཕྱུག་གི་ཕཙུདྷ་བྷྫོ། (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་ཨུ་བྷ་ལཱི་བྷཙདྷ་གྱི་

རིཥ།

རྣབྷ་གྲངཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ལྷ་བྷྫོ་ཁྲོ་རྙེ་ཅེདྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྒྲོར་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་

ལྷ་ཙྫོགཥ། /ལྷ་ཙྫོཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ལུ་ལ་གཅིག་

གཅིག་གི་དྷང་རཥ་གཅིག (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་ཁྲོ་གཉེཡ་

དྷང་ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོགཥ་ན་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཅདྷ་བྷ་ལཱི་གཥྫོར་ཕ་ཕཎཕ།

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་ཟདི་དྷང་རྟེདྷ་གམྫོ་ཕྫོ་ཕཡ་ཆཐ་

ལྷ་བྷྫོ་གཽ་ར་བྷ། /ལྷ་བྷྫོ་གཽ་ར་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ) ལྷ་

རབྷ་སེར་གྱི་ལྷ་ཙྫོགཥ་ཕཞུགཥ་ཏེ་ཟདུག

ཐཕང་ཕྱུག་གི་ཕཙུདྷབྷྫོ་ལྷ་བྷྫོ་ཨུ་བྷ། (ཐཔེ) བྲབྷ་ཟེ་

ལྷ་བྷཙབྷཥ། /ལྷ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་སྐཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་

ཅིག་གིཥ་ལྷ་བྷྫོ་གཽ་རི་བྷའི་རྣབྷ་ཏཡ་ཕལཐ་དེཥ།

ཕརྒྱཐ་ཀྱི་དྷང་གསེཥ་ཕཅུ་དྲུག་ན། (ཐཔེ) ཟདི་སྐཡ་བྷ་

ལྷ་བྷྫོ་སྒྱུ་ཟཕྲུར་བྷ། /ལྷ་བྷྫོ་རྗུ་ཁྲུཥ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

ལྷ་བྷཙབྷཥ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཡུབྷ། (ཁ) བྷཙདྷ་གཝདྷ་

ལྷ་རཥ། /ལྷ་རྫེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྷཆོཐ་རཥ་
1482

1483
གདུགཥ་ཐང་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཕ་ཐདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལཱི་

ཕཥང་ཅིག་གཎང་ཐགོ་ནཥ།

བྷཆོཐན་ཕུར་ཐགོ།

ཕཝག་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་གཎབྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་བྫོ་ལྷ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་རཥ་ཚུ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་

ལྷ་ཕལཐ་ཟདྲེ་ཕལཐ། /ལྷ་ཤེ་སྒྲེ་ཤེ/ (མིང) (རྫོང) ཆ་

/ལྷ་རྫེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ཁ་ཐཡ།

ཕལཐ་ཟདྲེ་ཕལཐ་ཟདི་པཡ་ཕཝག

/ལྷ་རྫེ/ ༣. (མིང) (ཆོཥ) ལྷའི་གོ་ར་ཐང་རྒྱདྷ་ཆ་ར་

ལྷ་ཕལྫོཥ། /ལྷ་ལྫོཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ལཱི་ཕུར་ནི་གི་

ཥྫོགཥ་ནའི་འྫོ་བཐ་ཀྱི་རིགཥ།

ཝར་ཞཥ།

ལྷ་ཡུར། /ལྷ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཥའི་

ལྷ་ཥ། /ལྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱར་ཥ། (ཁ) དེ་

ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་དྷང་ལྷ་ཡུར་

འང་ཕྫོཐ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་སྫོང་ཕམདྷ་སྒབྷ་ནྫོའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལཱི་ལྷྫོཐ་ནའི་བྷཥ་ལཡ་ཐྫོ།

ཐབྷཡ་ནྫོ་རིའི་རྩེ་གུ་སྐུ་བྷཁཡ་པྫོ་བྲང་ཐབྷཡ་ནྫོ་

ལྷ་རིག་ནའི་སེངྒེ། /ལྷ་རིག་པི་སིང་གེ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐུ་མི་

ཕཞེངཥ།ཟྫོ་ཏང་ལཱི་རྒྱ་དྷག་ཐང་ཕར་ནྫོ་གཉིཥ་རཥ་

ཥབྷ་བྫོ་ཉ་གི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རྒྱ་གཡ་གྱི་ནཎྜི་ཎ་ཅིག

སདྷ་དྲངཥ་ནའི་སྐུ་རྟེདྷ་ཇོ་ཕྫོ་རྣབྷ་གཉིཥ་ཕཞུགཥ་

(ཐཔེ) ཐུ་མི་བྷཁདྷ་ནྫོ་གིཥ་ལྷ་རིག་ནའི་སེངྒེ་རཥ་སྐྲ་

སུ་གཥྫོར་ཕའི་ཡ་ཥ་ཟཕྲུར་སྣང་གི་གཙུག་རག་ཁང་

ཀ་མདྷ་ཐབངཥ་གསུབྷ་གཥདྷ་གདྷང་ནུག

ཕཞེངཥ་ཏེ་ཆོཥ་སྲིཐ་ཀྱི་གཞི་ཕཙུགཥ།རྒྱར་ནྫོའི་

ལྷ་རིཥན། /ལྷ་རིན/ (མིང) (རྫོང) ལྷའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་

བྷངཟ་ཏང་ཐང༌། ཟཕངཥ་ཀྱི་ཕདེ་སྐྱིཐ་ཆོཥ་ཀྱི་

རི་བྷྫོ་ཚུ་ཙྫོདྷ་ཁྲ་སྣ་ཙྫོགཥ་སྫོཡ་ཏེ་བྲིཥ་ཤེཥ་མི་ལཱི་

ཟབྫོཡ་ཏེ་བྷངོདྷ་ནཡ་བྷཏྫོ་ཕ་ལྷ་ཡུར་ཥ་ལཱི་ཟཔྫོཥ་ན་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་རིཥན་གིཥ་ཚེ་རིང་དྲུག་

ལ་བུ་འྫོཐན་རཥ་ལྷ་ཥ་ཟེཡ་ཕའི་བྷཙདྷ་ཟདི་འྫོངཥ་

ཟཁོཡ་ཅིག་ཙྫོདྷ་གཎང་དེཥ།

གྲགཥ་ཟགྱོ་ནུག (ཐཔེ) ཟབྲུག་མི་ཚུ་ལྷ་ཥ་ལཱི་

ལྷ་ཤིང༌། /ལྷ་ཤི/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་གདྷཥ་ཥའི་ཤིང་།

གདྷཥ་སྐོཡ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ།

(ཁ) ལྷ་ཤིང་ཟདི་བྷང་ལཥ
ྫོ ་མདྷ་ཐདྷ་ཐང་ཤུག་ན་ཚུ་

ལྷ་ཥའི་ཇོ་ཁང༌། /ལྷ་ཥའི་ཇོ་ཁང/ (མིང) (ཆོཥ) ཇོ་ཕྫོ ་

ལཱི་ཧླཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷ་ཤིང་མདྷ་ཐདྷ་སྫོང་ནྫོ་བྷ་

ཤཱཀྱ་མུ་ནཱུ་ཕཞུགཥ་ཥ་ལྷ་ལྡདྷ་ལྷ་ལྡདྷ་གཙུག་རག་

གའྫོ་གཎདྷ་ཀྱང་ཕཞུགཥ་གདྷང་།

ཁང་། (ཐཔེ) ལྷ་ཥའི་ཇོ་ཁང་ཟདི་བྷཇར་ཚུགཥ་ན་

ལྷ་ཤིང་ཤུག་ན། /ལྷ་ཤི་ཤུའུ་ན/ (མིང) (རྫོང) ར་བྷཏྫོ་ལཱི་

ཅིདྷ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་ཨིདྷ།

སྐྱེཥ་ནའི་ཕཥང་ཤིང་ཕཞྫོ་རྣབྷ་མདྷ་ཐདྷ་ཐང་ཟདྲ་སུ་

ལྷ་སི་སི། /ལྷ་སི་སི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐུགན་ཐང་ཨོབྷ་ར་

ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་དྷང་ཆུ་བྷང་སུ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) སྐ་

ནའི་ཤིང་ཅིག (ཁ) ཤུག་ན་ལཱི་ལྷ་ཤུག་ཐང་ཟདྲེ་ཤུག་

ནག་ན་གི་ཟགར་མིང༌། (ཐཔེ) ཐུགན་ཟདི་ལྷ་སི་སི་

ཟེཡ་གཉིཥ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་ཤིང་ཤུག་ནའི་

ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

1483

1484
ལྷ་སྲིདྷ། /ལྷ་སིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཟདྲེ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ནཡ་བྱེཐ་ནའི་ཏཕཥ་ལཱི་བྷགྲོདྷ་ཕཞི་ལཱི་ཕཥང་བྷཆོཐ་

ལྷ་སྲིདྷ་སྡེ་ཕརྒྱཐ། /ལྷ་སིདྷ་ཟདེ་ཟགེ/ (མིང) (རྫོང)

གཎང་ཐྫོ།

ལྷ་སྲིདྷ་གྱི་གཎབྷ་ཚུ་ཟདྲྫོག་སི་སི་ཟདུག

ཕུར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ངེ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྷ་ཕཥང་

གཤིདྷ་རྗེ་གཤེཐ་ཀྱི་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ལྷག /ལྷཟ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཡི་གུ་ལཱི་

གཤིདྷ་རྗེ། བྷ་བྷྫོ། སྲིདྷ་ནྫོ། གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། མིཟབྷ་ཅི། ཥ་

ཕལ་ཞིདྷ་དྷ་ཚིག་ཚུ་ཁ་རཥ་སཕ་ནི། (ཁ) ལྷག་

ཕཐག ཕམདྷ། ཕདུཐ་ཕཅཥ་ཕརྒྱཐ། (ཁ) འང་ཕལཐ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་གཥཡ་ལྫོག་ལྷག་ཐྫོ།

ལཱིགཥ་གཝདྷ་ཅིག་རཥ་ ༡.གཤིདྷ་རྗེ་ཐང༌། ༢.བྷ་

/ལྷཟ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་ཁྱཐ་ནཡ་

བྷྫོ། ༣.ཕདུཐ། ༤.ཕམདྷ། ༥.རྒྱར་ནྫོ། ༦.ཀླུ།

ཟཔགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) འྫོདྷ་ཎདྷ་ག་ཅི་གི་ཏཐ་

༧.གདྷྫོཐ་སྦྱིདྷ། ༨.གཞཟ་ཕཅཥ་ཕརྩི་ལཱིགཥ་བྷ་

རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ང་རཥ་ཁོ་ལྷག

ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འྫོཐ། (ཐཔེ) ལྷ་སྲིདྷ་སྡེ་ཕརྒྱཐ་གི་

/ལྷཟ/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངེཥ་ཏིག་ཐགོ་མི་རཥ་ཟཐེཕ་

གདྷྫོཐ་ན་ཞི་ནི་ལཱི་གསེཡ་སྐྱེབྷཥ་ཅིག་ཕུར།

ཏྫོདྷ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལྫོ་ལྷག ཙྫོཐ་

སྐྱོཕ་ནའི་སྲུང་བྷ་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ཏངཥ་

མིང་ཏྫོག་ཁཡ་ཥ་ལྷག་ལུ་ལ་ཏྫོདྷ་ནུག

ལྷ་སྲུང༌། /ལྷ་སུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) པདྷ་ནའི་ལྷ་ཐང་

ལྷག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཥ་ཟཇརཛྷ་ཐ་ཁོ་གི་

ཅིག (ཐཔེ) ལྷ་སྲུང་ཚུ་ལཱི་བྷཆོཐན་ཕུར་ཕ་ཅིདྷ་

ལྷག་ཕཅཥ་ཀྱི་སྒྲ། /ལྷཟ་ཅེ་ཀི་སྒྲ/ ༡ (མིང) (ཆོཥ) ཚིག་

སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་ནི་འྫོཐ།

སྔ་ཕྱི་གཉིཥ་བྷཙབྷཥ་སྫོཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཟཇུག་ནའི་

/ལྷ་སུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷའི་སྲུང་བྷ། (ཐཔེ) ལྷའི་

ཕྲཐ། (ཁ) ལྷག་ཕཅཥ་ཀྱི་ཕྲཐ་སུབྷ་རྟགཥ་དྷང་ལཱི་

སྲུང་བྷ་ཚུ་བྷཐུ་རྩར་ག་ནི་ཕ་ཆེ་ཕཥ།

སྟེ། ཏེ། དེ། གསུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་རྫོང་ཁའི་སྐཕཥ་ལཱི་

ལྷ་སྲུང་རྒྱུཐ་སྐུར། /ལྷ་སུང་རྒུཥཐ་ཀུཥ (བ) (ཆོཥ) ཡང་

སྦེ་ཐང་རཥ་འང་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

གི་ལྷ་ཐང་སྲུང་བྷ་ལཱི་བྷགོདྷ་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་གདྷང་

ལྷག་ཕཅཥ་ཀྱི་སྒྲ་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐན་སྫོ།

ཟེཡ་སྐུར་བྷ་ཟཕཐ་ནི།

ལྷག་ཆཐ། /ལྷག་ཆེ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཟཐེཕ་

ལྷ་གཥྫོར། /ལྷ་ཥྫོཥ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) རི་

ཏྫོདྷ་མི་ཐང་ཆཐ་ལཱིཥ་མི་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་སཕ་

ལྷ།ཆུ་ལྷ།ཤིང་ལྷ།བྲག་ལྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ལཱི་གཥྫོར་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཀྱི་ཟླཛྷ་དེ་དྷང་ཚེཥ་གྲངཥ་

བྷཆོཐ་ཕུར་ནི། (ཁ) ལྷ་གཥྫོར་དྷྫོ/ཐྫོ/ནུག/ཤིག

ལྷག་ཆཐ་མིདྷ་ཟདུག

(ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལྷ་གཥྫོར་ཐྫོ།

ལྷག་ཟཇོག /ལྷཟདྷ་རྗོ/ (མིང) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་བྷ་ཙཡ་

ལྷ་ཕཥང། /ལྷཕ་ཥ/ (མིང) (རྫོང) ཕྱི་ཁའི་ཕམྫོག་གྲིཕ་

ལྫོ་ཞ་བྷ་ཙཡ་བྷའི་ལྷག་བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན། (ཐཔེ) ལཱ་དེ་

ཐང་དྷང་གི་ཟཁོདྷ་གྲིཕ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་གྲིཕ་ཚུ་ཐག་

དྷ་རུཥ་ཀྱི་ཟླཛྷ་དྷང་ཟཇུག་ཕསྡུ་ཐགོན་ཨིདྷ་རཱིང་
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1485
ལྷག་ཟཇོག་ལུ་ལ་ཟདུག

ལྷག་ལཱིཥ། /ལྷཟ་ལཱིཥ/ (མིང) (རྫོང) ལྷག་ཟཇོག་ཐང་

ཐངུར་ཥ་ཥྫོགཥ་ན་ཐགོ་མིའི་ཙཐ་གཞི་རཥ་ལྷག་

དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

ལྷག་ཐང་བྱུ་རཱི། /ལྷཟ་ཐ་བྱུ་རཱི/ (མིང) (རྫོང) ཟབྱུ་ཐང་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དུཥ་ཅི་རྫོའི་ཟཆཡ་ཐངུར་ལྷག་ལཱིཥ་ག་

ལུ་ལ་ཏྫོདྷ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྱུའི་སྐྱིདྷ་བྷ་ཟདི་ལྷག་

ལྷག་ཕཥབྷ། /ལྷག་ཥབྷ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གཝདྷ་པདྷ་

ཐང་བྱུ་རཱི་ཨིདྷ་བྷཥ།

སེབྷཥ་ཀྱི་བྷདྷྫོ་ཕཥབྷ་ཕཞང་ནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) ཡང་གི་

ལྷག་དེཕ། /ལྷཟ་དེཕ/ (མིང) (རྫོང) ལྷག་ནི་གི་ཐཔེ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ལྷག་ཕཥབྷ་ཀྱི་ཏྫོག་རཥ་ཕག་

དེཕ། (ཐཔེ) སྫོཕ་ཕྲུག་ཚུ་ལཱི་ལྷག་དེཕ་ལྷག་ཕཅུག་ནི་

ཞུ་ཐགོ།

ཟདི་གར་ཆེ།

ལྷག་ཕཥབྷ་རྣབྷ་ཐག /ལྷག་ཥབྷ་རྣབྷ་ཐཟ/ (ཁྱཐ) (རྫོང)

ལྷག་ན། /ལྷག་ན/ (མིང) (རྫོང) གཞཟ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་

གའྫོ་སྒྱུ་ཐང་ངདྷ་སེབྷཥ་མེཐ་ནའི་ཕཥབྷ་ན་ཕཞང་

རཥ་གཅིག (ཁ) གཞཟ་ཕདུདྷ་ནི། ༡.ཉི་བྷ། ༢.ཟླ་

ནྫོ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཆོཥ་ཐང་སྲིཐ་ཀྱི་ལཱ་ག་ཅི་ཡ་

ཕ། ༣.ཐམིག་ཐབྷཡ། ༤.ལྷག་ན། ༥.ཕུཡ་བུ།

ཨིདྷ་རཱིང་ལྷག་ཕཥབྷ་རྣབྷ་ཐག་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཟཕཐ་

༦.ན་ཥངཥ། ༧.སྤེདྷ་ན། ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) རུ་

ཐགོ།

གཞཟ་ཕདུདྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཐགཟ་ལྫོཥ་ཡ་གཞཟ་

ལྷག་ལྷུག /ལྷག་ལྷུག/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཁོཐ་སྙོབྷ་ཎང་ཎ་

ལྷག་ན་ཟདི་ཨིདྷ།

སྦེ་མེཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལ་བྷཥ་ལྷག་

ལྷག་ནཡ། /ལྷག་ནཡ/ (མིང) (རྫོང) ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ཟེཡ་

ལྷུགགོ་ར་ལྷག་ལྷུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཟདི་ཨྫོདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆོ་

བྷཥ་ལྷག་ལྷུག་ཅིག་ཟདུག

གིཥ་ཝཕཥ་ཀྱི་ཕཅགཥ་གདྷངབྷ་བྷ་ཙཐ་ལྷག་ནཡ་

ལྷག་ལྷྫོག /ལྷགལྷྫོག/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཝཕཥ་དྲུང་ཡིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གིཥ་གདུར་སྦེ་བྱིདྷ་གྱིཥ་

ཞིཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཟདི་མེཐན་ཕཞྫོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ)

ཕརཕཥ་གདྷང་ནུག

ཁོ་གིཥ་གོ་ར་ཚུ་ལྷག་ལྷྫོག་ཕཎང་སྟེ་སྫོང་ཕཝག་

ལྷག་ཟཕྲྫོ། /ལྷཟ་ཁྲོ/ (མིང) (རྫོང) ཐཔེ་ཆ་ར་ཥྫོགཥ་

ནུག

ལྷག་ནི་གི་རིགཥ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་བྷ་ཙཡ་ཕཡ་ཟཕྲྫོ་

ལྷགཥ། /ལྷག/ (བ) (ཆོཥ) ལྷྫོཐ་ནི།

སྦེ་ཕཝག་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྷབྷཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆོཥ་ལྷག་

ལྷགཥ་ན། /ལྷག་ན/ (མིང) (ཆོཥ) རླུང་བྷ་ཕསིར་ཎྫོང་

ཟཕྲྫོ་སྦེ་ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཎྫོ།

ལྷག་བྷ། /ལྷཟ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷག་ཟཇོག་ཐང་ཟདྲ།

ལྷང༌། /ལྷང/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གཝདྷ་རཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ལྫོ་ལྷག་ཟཇོག་ཡ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཞ་

ལྫོ་གོཥ་ཚུ་རིདྷ་གོང་བྷ་སྫོཐ་ན་ལུདྷ་ནི། (ཁ) ལྫོ་ལྷང་།

ནུག

ཏི་རཱི་ལྷང་། ཅ་ར་ལྷང་། ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

1485

1486
སྒོབྷ་ཆེདྷ་གཅིག་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལྷང་དེཥ།

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཐང་ན་ཟབྱུང་ཕའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་ཡང་

ཁུག་ཟདི་ཚུཡ་ཟཕག་ལྫོག

ཟདི་ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཀྱི་དྲི་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ།

ལྷང་ཁུག /ལྷང་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) སྟེགཥ། (ཐཔེ) ལྷང་

ཐང་གཅིག་ཁཡ་བྱུང་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཟདི་གི་དྲིབྷ་

ལྷང་མི། /ལྷང་མི/ (མིང) (རྫོང) ལྷངབྷ་རྐྱཕ་སྟེ་སྫོཐ་མི།

/ལྷེདྷ་ཀེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) (རྣབྷ)

ཡི་ཐབྷ་ཕདེ་བྷཆོག

(ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ཕཥྫོཐ་སྙོབྷཥ་ལྷང་མི་ཅིག་ཟབྫོདྷ་དེཥ།

ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཀྱི་དྲི། /ལྷེདྷ་ཀེ་ཀི་གྲི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་ཕཞིདྷ་

ལྷང་ལྷང༌། /ལྷང་ལྷང་/ ༡. ) (རྫོང) རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་སྒྲ་ར་

གྱིཥ་འྫོཐ་ནའི་དྲིབྷ། (ཐཔེ) མེ་ཎྫོག་ཟདི་བྷགུ་རཥ་

ཥྫོགཥ་ན་ཤུགཥ་སྦེ་མེདྷབྷ་ནཡ་ཧ་ཙི་རུ་གོ་ཏངཥ་

ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཀྱི་དྲི་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་བྷདྷབྷ་བྷཥ།

ཅིག (ཁ) སེབྷཥ་ཁཡ་ལྷང་ལྷང་ཟཆཡ་ནི་ལཱི་འང་གོ་

ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཀྱི་ལྷ་ཟདྲེ། /ལྷེདྷ་ཀེ་ཀི་ལྷ་སྒྲེ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་

ཟྫོང༌། (ཐཔེ) མི་མེཐ་ནའི་སྐཐ་ཅིག་སྐཐ་ལྷང་ལྷང་སྦེ་

གི་ལཱིཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྐྱེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཤིཛྷ་

གོཛྷ་བྷཥ།

ཅིག་ཁ་བྲར་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཁཡ་ཐཀཡ་དྷག་གི་ལཱ་ག་

/ལྷང་ལྷང་/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕའི་རྣབྷ་ན་

ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཝག་མི་ལྷ་ཐང་

ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་སེབྷཥ་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་ཟཕཐཛྷ་

ཟདྲེ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་བྫོ་ཕྲང་སྟེ་བྷ་སཕ་རཱིང་

བྷཥ།

ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཀྱི་ལྷ་ཟདྲེ་ཀྱིཥ་བྷཏྫོང་སྟེ་སྫོཐ་ཟྫོང་།

/ལྷང་ལྷང་/ ༣. (ཁྱཐ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ལཡ་ནི་ཅིག

ལྷདྷ་ཁག /ལྷེདྷ་ཁ/ (མིང) (རྫོང) ཐབུ་ལཐ་བྫོདྷ་ནྫོ་

(ཐཔེ) ཧེ་བྷ་གི་ཟཕག་ཆ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁཡ་ལྷང་ལྷང་དྲདྷ་

གཅིག་འྫོཐ་མི་གི་གཞུང་སྐྱོང་རཥ་སྡེ་སྫོབྷ་ཅིག (ཁ)

བྷཥ།

ཤེཥ་རིག་ལྷདྷ་ཁག གཥྫོ་ཕ་ལྷདྷ་ཁག་ཟེཡ་ཐྫོ་

ལྷངབྷ་རྐྱཕ། /ལྷངབྷ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་ལྷདྷ་ཁག་ཕཅུ་

(རྫོང) ལྷང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ལྷངབྷ་རྐྱཕ་

ཏབྷ་འྫོཐ།

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་བྷ་ཆུང་ཟདི་ཚུ་ཞ་ནི་ལྫོ་

ལྷདྷ་ཁག་ཡིག་ཙང༌། /ལྷེདྷ་ཁ་ཡི་ཙང་/ (མིང) (རྫོང) ལྷདྷ་

འང་མེཐ་ནཡ་ལྷངབྷ་རྐྱཕ་ཐྫོ།

ཁག་གིཥ་ཕག་ལཱ་གདྷང་ཥའི་ཡིག་ཙང༌། (ཐཔེ) ང་

ལྷཐ། /ལྷེ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་གྱི་དྷང་ལཱི་

ལྷདྷ་ཁག་ཡིག་ཙང་དྷང་ཟགྱོ་ཐགོ་ནའི་ལཱ་ཅིག་

ཞྫོགནྫོ་ས་ཕསྲེཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གསེཡ་དྷང་ལཱི་

ཟཏྫོདྷ་ཡི།

ཡག་ལྷཐ་རྐྱཕ་ནུག

ལྷདྷ་རྒྱཥ། /ལྷེདྷ་རྒེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བྫོདྷ་ནྫོའི་གོ་ཥ།

ལྷདྷ། /ལྷེདྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དུཥ་བྷབྷ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

(ཐཔེ) ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཚུ་ལཱི་ཕག་ཐཕང་ཕཅཡ་ནིའི་ཏྫོཕ་

(ཐཔེ) ཟདི་བ་སྫོཕ་ལྷདྷ་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་སྐུ་ནཡ་ཨིདྷ།

རབྷ་ཥྫོ་ཥྫོ་སྦེ་འྫོཐ།

ལྷདྷ་སྐྱེཥ། /ལྷེདྷ་ཀེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་ག་ཅི་

/ལྷེདྷ་རྒེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ)
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གཝདྷ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) སྐུ་

ལྷདྷ་ཟཚྫོབྷཥ། /ལྷེདྷ་རྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) གཅིག་ཁཡ་

ཞུ་ཐྫོ།

རཥ་བྱེཐན་ཚུ་ལྷདྷ་ཟཚྫོབྷཥ་གི་ཏྫོག་རཥ་ཝར་

བྷགྲོདྷ་ལྷདྷ་རྒྱཥ་འྫོངཥ་ལཱི་བྫོདྷ་ན་ལུགཥ་ཥྫོ་ཟེཡ་

ཙྫོགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཞུང་གི་ཟགོ་ཐནྫོདྷ་ཐང་

ལྷདྷ་ཅིག /ལྷེདྷ་ཅི/ (མིང) (རྫོང) སྟཕཥ་ཅིག་ཁཡ་

ཟཚྫོབྷཥ་ཅིག་ཟཙྫོགཥ་ནུག

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལྷདྷ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནའི་ལྷ་ཐང་ཟདྲེ།

ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཟྫོགབྷ། /ལྷེདྷ་རྒེ་ཟྫོབྷ/ (མིང) (རྫོང) བྫོདྷ་ནྫོ་

ལྷདྷ་ཏཕཥ། /ལྷེདྷ་ཏཕ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་སྐོངཐང་ཟདྲ།

ཟྫོག་ནའི་གོ་གདྷཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་ལྷདྷ་ཟྫོགབྷ་གི་

(ཐཔེ) སྤྱི་ཙྫོགཥ་དྷང་ལཱི་ལྷདྷ་ཏཕཥ་ཀྱི་སྙདྷ་ཞུ་ཕུར་

གོ་གདྷཥ་གདྷང་ནུག

ནུག

ལྷདྷ་ཟྫོག /ལྷེདྷ་ཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷདྷ་རྒྱཥ་ཟྫོགབྷ་ཐང་

ལྷདྷ་དྲུཕ། /ལྷེདྷ་གྲུཕ/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་དྲ་དུབྷ་བྷཐུཐ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྲགོཥ་ལཱི་ལྷདྷ་ཟྫོག་གི་གོ་གདྷཥ་

དེ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་སྐུ་ཏང་། (ཐཔེ) ལྷདྷ་དྲུཕ་ཀྱི་ཅ་ཆཥ།

ཕཞེཥ་ནུག

ལྷདྷ་ཕསྫོབྷཥ་གྲོཥ་ཆོཐ། /ལྷེདྷ་རྫོབྷ་གྲོཥ་ཆོཥ/ ༡. (མིང)

ལྷདྷ་ཡྫོགཥ། /ལྷེདྷ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཆ་ཡྫོགཥ། (ཐཔེ) ཁོ་

(རྫོང) ལབྷཥ་ཐནྫོདྷ་ལྷདྷ་རྒྱཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་

གིཥ་ལྷདྷ་ཡྫོགཥ་ཅིག་འང་ཏྫོཕ་ནུག

ཏེ་ཏག་ཕཅཐ་གདྷང་ཕའི་གྲོཥ་ཆོཐ། (ཐཔེ) ལྷདྷ་

ལྷདྷབྷ། /ལྷེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷདྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕསྫོབྷཥ་གྲོཥ་ཆོཐ་ལཱི་ངོཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ།

ཐང་ཕུ་གོ་ར་ལྷདྷབྷ་ཕཎཕ་སྟེ་གྱོདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ།

/ལྷེདྷ་རྫོབྷ་གྲོཥ་ཆོཥ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩྫོཐ་གཞིའི་ཕཅུཐ་

ལྷཕ། /ལྷཕ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཐྫོདྷ་ག་ཡ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྡུ་ཕའི་གྲོཥ་ཆོཐ། (ཐཔེ)

(རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་སང་ནི། (ཁ) ལྷཕ་

ལབྷཥ་ཁང་དྷང་རཥ་ལྷདྷ་ཕསྫོབྷཥ་གྲོཥ་ཆོཐ་གདྷང་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཡང་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་རཥ་རི་བྷྫོ་

ནུག

ལྷཕ་ཐྫོ།

ལྷདྷ་ན། /ལྷེདྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཡར་ཟགྱོ་མི་ཚུ་

/ལྷཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷ་ན་དྷང་རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་མི་

ཕྱི་རཥ་མི་བྷཏྫོང་ནིའི་ཐྫོདྷ་རཥ་ཡཥ་དྲ་དུབྷ་ཕཎྫོག་

གམང་ཕ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་རྫོ་གིཥ་ལྷ་ན་དྷང་རཥ་ལྷཕ་

ཕཎཕ་དེཥ།

ལྷཕ་ཏངཥ། /ལྷཕ་ཏང/ ༡ (ཁྱཐ) (རྫོང) འྫོདྷ་ཎདྷ་ར་

ཏེ་སཡ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་གོ་ར་ལྷདྷ་ན་

ཟཏྫོདྷ་དེཥ།

ལྷདྷ་ཙྫོགཥ། /ལྷེདྷ་ཙྫོཟ/ (མིང) (རྫོང) བྫོདྷ་ནྫོའི་གོ་

ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་སྫོཕ་སྫོང་ཟཕཐ་ཕའི་ཟཕཐ་ལཱིགཥ།

གདྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཙྫོགཥ་ན།

(ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ཏངཥ་སྟྫོདྷ་བྱིདྷ་

(ཐཔེ) ཁོ་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཀྱི་དྷང་ཡིག་ཙང་ཕངག་ལཱ་

དེཥ།

གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

ལྷཕ་ཕྱི། /ལྷཕ་ཕྱི/ (མིང) (རྫོང) ལྷཕ་ཟཕག་ནི་གི་ཡཥ།
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(ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ལྷཕ་ཕྱི་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ལྫོག

ཅ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) ཀོ་ལྷབྷ། ཞྫོབྷ་ལྷབྷ། གམང་ལྷབྷ།

ན་དྷང་རཥ་ལྷཕ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ནི། (ཁ) ལྷཕ་ཕཙིཡ་

གིཥ་ང་ལཱི་ལྷབྷ་ཆ་གཅིག་ཉོ་ཟཕག་ནུག

ལྷཕ་ཕཙིཡ། /ལྷཕ་ཙིཡ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ལྷ་

གྲྭ་ལྷབྷ། ཙྫོགཥ་ལྷབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ལྷཕ་ཕཙིཡ་དེཥ།

/ལྷབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷཚཡ་

ལྷཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ། /ལྷཕ་ལུ་ལྫོབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟཕཐ་

ཅུབྷ་སྐཕཥ་ཙྫོཐབྷ་ལྷབྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟདུག

ཞཕ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་

ཀོཛྷ། (ཐཔེ) ལྷབྷ་ཀོ་མེཐ་ན་ལྷབྷ་ཕཙེབྷ་མི་ཚུགཥ།

ཕཝག་ཕཅཟ་ཕཝག་ག་ཅི་གི་ཏཐ་རཥ་ཟཕཐ་རཱིང་

ལྷབྷ་ཀོ /ལྷབྷ་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་བྷཐིར་སཡ་ནི་གི་

ལྷཕ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཚུ་ག་ཏེ་ཟགྱོ་རཱིང་གཅིག་

ལྷབྷ་སྒྲོག /ལྷབྷ་སྒྲོག/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་ཕཅིང་ཐང་

ཁྱཐ་ཆོཐ།

ཟདྲ། (ཐཔེ) ལྷབྷ་སྒྲོག་ཟདི་ཆུ་ཟཁྱུ་སྦེ་སྐབྷ་ཐྫོ།

ལྷཕ་ལྷཕ། /ལྷཕ་ལྷཕ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མེ་ལྕེ་ཟཕཡ་

ལྷབྷ་ཕཅིང་། /ལྷབྷ་ཅིང/ ༡ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་གྱི་གཡུ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཟདི་རཥ་མེ་ལྷཕ་ལྷཕ་ཟཕཡ་

ན་ཕསབྷ་ནི་གི་ཕཅིང་ཏག (ཁ) ཙྫོགཥ་ལྷབྷ་གྱི་ལྷབྷ་

དེཥ།

ཕཅིང་ཟདི་རྒྱ་གཞི་སྫོབྷ་སྦེ་འྫོཐན་བྷ་ཙཐ་ཚེབྷ་དྲུཕ་

/ལྷཕ་ལྷཕ/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐཡ༌ཐཀཡ་གཡུག་ཚུར་

འང་ཟཐུ་སྟེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷབྷ་ཕཅིང་ཟདི་

ཅིག (ཐཔེ)

ལྷབྷ་ཐང་གཅིག་ཁ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ།

1488སྒང༌ཎྫོག༌གུ༌རཥ༌ཐཡ༌ཐཀཡ༌ཅིག༌ལྷཕ༌ལྷཕ༌

ལྷབྷ་ཟདུ། /ལྷབྷ་རྡུ/ (མིང) (རྫོང) སྣ་ཁག་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་

སྦེ༌གཡུག༌དེཥ།

གཅིག་ཁཡ་ཟཚྫོབྷཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཟདི་

ལྷཕ་ལྷུཕ། /ལྷཕ་ལྷུཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐངོཥ་རཥ་ར་

ཁཡ་མི་ལྷབྷ་ཟདུ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཥྫོགཥ་ན་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་མི་ཚུ་

ལྷབྷ་ན། /ལྷབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) སྣ་ཁག་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་

པཡ༌ཐང༌ཚུཡ༌གའྫོ༌ཕའི༌བྷཏྫོང་ཚུར་ཅིག (ཐཔེ)

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ལཱི་ལྷབྷ་ན་ལུ་ལ་འྫོཐ།

བྷཆོཐ་རཥ་སདྷ་གཟིགཥ་ཚུ་ལྷཕ་ལྷུཕ་ཕཎང་ཐཔྱང་

ལྷབྷ་རྩི། /ལྷབྷ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་གུ་ཐབུཡ་ནིའི་རྩི།

སྟེ་ཟདུག

(ཐཔེ) ལྷབྷ་གུ་ལྷབྷ་རྩི་ཐབུཡ་ཕ་ཅིདྷ་ཧུབྷ་ཟཆི་ཆི་

ལྷཕ་ལྷེཕ། /ལྷཕ་ལྷེཕ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་ར་ཐང་ཨེདྷ་ཎ་

ཟཏྫོང་ཟྫོང་།

ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕཞྫོ་རྣབྷ་རཕ་ལུཕ་ཕཎང་འྫོཐ་མི།

ལྷབྷ་ཡུ། /ལྷབྷ་ཡུ/ (མིང) (རྫོང) ལྷབྷ་གྱི་གཡུ་ན། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) རྫོ་ལྷཕ་ལྷེཕ་ལྫོག་ཀུ་ལྷཕ་ལྷེཕ་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཁྱོཐ་ཀྱི་ལྷབྷ་ཡུ་རིང་ཥྫོང་ནུག

ལྷབྷ། /ལྷབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྐང་བྷཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་

ལྷའི་ཟདུདྷ་ཥ། /ལྷའི་རྡུཥདྷ་ཥ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷ་ཚུ་

ཐྫོདྷ་རཥ་རྒྱུ་ཀོཛྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་

ཟཚྫོབྷཥ་ཏེ་གསུང་གྲོཥ་གདྷང་ཥའི་ཙྫོགཥ་ཁང༌།
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(ཐཔེ) ལྷའི་ཟདུདྷ་ཥ་ལཱི་ལྷ་ཚུ་ཕཞུགཥ་ཏེ་ཟདུག

(ཁ) གོ་གི་ལྷུག ཟཆབྷ་གོ་གི་ལྷུག་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ལྷའི་ཞིང་ཁབྷཥ། /ལྷའི་ཞིང་ཁབྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཚུ་

(ཐཔེ) གོ་ར་གི་ལྷུག་སྫོབྷ་ཥྫོང་ནུག

ཕཞུགཥ་ཥའི་གདྷཥ། (ཐཔེ) ལྷའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཟདྲ་

/ལྷུའུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷ་ཟགྲིགཥན་བྱུང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཕའི་ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཁཕ།

(ཐཔེ) ཆ་ཡྫོགཥ་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ལྷུག་ཞུགཥ་ནུག

ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀྱི་སྐུ་བྷཆེཐ་རྫོག་ལ་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

ཕཅཐ་ནཡ་རིངབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ)

ལྷཥ་བྱིདྷ། /ལྷེ་ཇིདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་

ལྷུག་ན། /ལྷུག་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཚིག་དུབྷ་བུ་སྦེ་བྷ་

སྔོདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་ལཱི་ལྷཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་

སྙདྷ་ངག་གི་ལཱིཥ་ཕཅཐ་ལྷུག་སྤེར་གསུབྷ་ཟེཡ་འྫོཐ་

གམྫོཥ་ནའི་ཕདུཐ་ཀྱི་ཐཔུང་ཚུ་གིཥ་ཕཡ་ཆཐ་རྐྱཕ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཚིག་ལྷུག་ན་དྷང་ལཱི་ཕསྟྫོཐ་

རཱིང་གླགཥ་བྷ་ཟཁེར་ཕཥ།

རྩྫོབྷ་ཅིག་རྐྱཕ་ཐ།

ལྷིགན་རྫོག /ལྷིན་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) པྫོ་བྷཙདྷ་གྱི་ཟྫོག་

/ལྷུག་ན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐེ་ཡགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ལཱི་ཐབྱིཕཥ་སྒོང་རྫོག་རིར་རི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕརཡ་ཁུ་

ཐབྷ་དྲགཥ་སྦེ་བྷ་ཕཅིངཥ་ནཡ་ལྷྫོཐ་དེ་ཕཝག་ནི་

ལྷིགན་རྫོག་གཉིཥ་འྫོཐ།

ལྷུང་། /ལྷུང/ (བ) (ཆོཥ) བུཐ་ཥྫོང་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ལཱ་

ཕཥགཥ་ཥའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ལཱི་

ཅིག

ལྷིགན། /ལྷིཕ/ (མིང) (རྫོང) ལྷིགན་རྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ངདྷ་ན་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ངདྷ་ཥྫོང་ལཱི་ལྷུང་ཟྫོང་།

ས་ལཱ་མེཐ།།ལྷིགན་རྫོ་གུ་ཕསྒྲར།།

ལྷུང་ཕཟེཐ། /ལྷུང་ཕཟེ/ (མིང) (ཆོཥ) རྒྱུ་རྫོ་ཐང་ལྕགཥ་

ལྷིའུ། /ལྷིའུ/ (མིང) (རྫོང) རུཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕརྡུང་ནི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཁ་ཐྫོག་ཨོ་ཡྫོག་གི་མིག་

གི་སྫོཐ། (ཁ) རྫོའི་ལྷིའུ། ཤིང་གི་ལྷིའུ། ལྕགཥ་ཀྱི་

ཎྫོ་ཕཟུབྷ་ཐང་ཐབྱིཕཥ་སྒོང་རྫོག་རྐེཐ་ན་རཥ་

ལྷིའུ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ལྷིའུ་དྷང་

ཕཎྫོགཥ་ཕཎྫོགཥན་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཡཕ་བྱུང་གི་འྫོ་བཐ་

ཕཥང་རྡུང་དེཥ།

ཅིག (ཐཔེ) ཐབཡ་གདྷཥ་ཀྱི་སྐཕཥ་ལཱི་ཐགེ་སྫོང་ཚུ་

ལྷུ། /ལྷུ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) ཧ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་

ཕག་ལཱི་ལྷུང་ཕཟེཐ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཟབྫོདྷ་ནི་ཟདུག

སྔུཛྷ་ཐ་སེབྷཥ་གཥྫོ་ཟཕཐ་ནི། (ཁ) ལྷུ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག

ལྷུང་ལྷུང་། /ལྷུང་ལྷུང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཆུ་ཟཕཕ་ཚུར་ལཱི་

(ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་སྔུ་སྟེ་ཧའི་གིཥ་ལྷུ་ཐྫོ།

རྒྱདྷ་ཚིག་སཡ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) པཡ་གྱི་བག་

/ལྷུ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་སྐོཡ་རྐྱཕ་

ཟདི་བྷགུ་རཥ་ཆུ་ལྷུང་ལྷུང་སྦེ་ཟཕཕ་དེཥ།

ནི། (ཁ) ལྷུ་ནི/ཐྫོ/ཡི/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་ལཱི་རྒྱུ་དྷྫོཡ་འྫོཐ་

ལྷུདྷ་གྲུཕ། /ལྷུཥདྷ་གྲུཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཡང་གིཥ་

ནི་དེ་གིཥ་གཝདྷ་གྱིཥ་སེབྷཥ་ལྷུ་ཐྫོ།

ཐཀཟཛྷ་སཐ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་

ལྷུག /ལྷུའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གོ་ར་གི་ལཕ་བྷཙབྷཥ།

ཟབྱུང་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སདྷ་སྣ་ཚུ་
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ག་གིཥ་འང་ཕཙུགཥ་ཕཙུགཥན་མེཐ་ནཡ་ལྷུདྷ་

ལྷེབྷ་ལྷེབྷ། /ལྷེབྷ་ལྷེབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ལྷེཕ་ལྷེཕ་ཐང་

ལྷུདྷ་གྲུཕ་རིདྷ་ཆེདྷ་རྩེའི་རྫོང༌། /ལྷུཥདྷ་གྲུཕ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཙེའི་

སྫོཐན་བྷཥ།

གྲུཕ་ཏུ་བྱུང་ནུག

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྷཐན་ཟདི་བུང་ལྷེབྷ་ལྷེབྷ་ཕཎང་སྟེ་

རྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ལཡ་ཕྫོགཥ་ཀུཡ་སྟྫོཐ་ལྷུདྷ་རྩེ་

ལྷྫོ། /ལྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕྫོགཥ་ཕཞི་རཥ་བང་ཕྫོགཥ་

རྫོང། (ཐཔེ) ཥང་པྫོཐ་ཟླཛྷ་ཐང་ནའི་དྷང་ལྷུདྷ་གྲུཕ་

ཐང་གཐྫོང་ཏཐ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཕྫོགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

རིདྷ་ཆེདྷ་རྩེའི་རྫོང་ཟདི་བྷཇར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནཥ།

རིཥ་རླུང་བྷ་ཟདི་ལྷྫོ་རཥ་ཟཕུཡ་ཐྫོ།

ལྷུདྷ་ཆགཥ་ལྷུདྷ་ནྫོ། /ལྷུཥདྷ་ཆཟ་ལྷུཥདྷ་གྲུཕ/ ༡ (མིང་)

ལྷྫོ་སྒོ། /ལྷྫོ་སྒོ/ (མིང) (རྫོང) ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་

(ཆོཥ) རི་རྒྱར་ལྷུདྷ་ནྫོ་ཟེཡ་རི་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ཐབུཥ་ཀྱི་རི་

སྒོ། (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་དྷང་ལྷྫོ་སྒོ་འང་ཕསྒྲིགཥ་ནུག

ཕྫོ་བྷཆོག་ཡཕ། (ཁ) བྱིདྷ་ཆགཥ་ན།ཕཅོཥ་བྷ་མིདྷ་

ལྷྫོ་སྟྫོཐ། /ལྷྫོ་ཎྫོཥ/ (མིང) (རྫོང) ལཡ་ཐང་ཏག་ཉེ་ཕའི་

ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་འྫོཐ་ན།

བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) ཕྫོགཥ་ལྷྫོ་སྟྫོཐ་རཥ་ཕཞངབྷ་བྷཥ།

ལྷུདྷ་རྩེ།

ལྷྫོ་ཐྫོཡ། /ལྷྫོ་ཐྫོཡ/ (མིང) (རྫོང) ཐང་ཕུ་པྫོ་སྐྱེཥ་ཚུ་གི་

/ལྷུཥདྷ་ཙེ/ (མིང) (ཆོཥ) ལྷུདྷ་གྲུཕ་རིདྷ་ཆེདྷ་རྩེ་ཟེཡ་

ཕཙུགཥ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོཡབྷ་རྟ་པཡ་ཐང་ཚུཡ་

ཕསྡུཥ་ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུཐ་ཤུཐ་ཏག་ཡཥ་

ལྷག་སྟེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ལྷྫོ་ཐྫོཡ་ཟདི་ཐ་རུཥ་

ཟདི་ལྷུདྷ་རྩེ་རཥ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

དྷངཥ་ན་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཅིག་བྷཏྫོང་སྫོར་མིདྷ་

ལྷུབྷཥ། /ལྷུབྷ/ (མིང) (རྫོང) (ཞེ) ཧའི་གི་བྷངར། (ཐཔེ)

ཟདུག

དུཥ་ཆེདྷ་ལྔ་ཟཚྫོབྷཥ་ཀྱི་དྲངཥ་སུ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཡུབྷ་

ལྷྫོ་ནུཕ། /ལྷྫོ་ནུཕ/ (མིང) (རྫོང) ལྷྫོ་ཐང་ནུཕ་ཀྱི་ཕཡ་

གྱི་ལྷུབྷཥ་སུ་ཞུགཥ་ནའི་དུཥ་ཆེདྷ་ཆེདྷ་འང་ཨིདྷ།

དྷའི་བྷཙབྷཥ། (ཐཔེ) གླུཐ་ཟདི་ལྷྫོ་ནུཕ་ལཱི་ཕསྐྱར་ཐ།

ལྷུཡ་ལུདྷ། /ལྷུཡ་ལུདྷ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐང་དུ་ལུདྷ་ནའི་

ལྷྫོ་ན། /ལྷྫོ་ན/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་གི་

ཐྫོདྷ།

མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་

ལྷེཕ་ལྷེཕ། /ལྷེཕ་ལྷེཕ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཐབུགཥ་དྷང་དྷ་

ཕྫོཐ་རཥ་ལཛྷ་ཐ་ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་ལཱི་པྫོག་ནི་དེ་གིཥ་རྒྱར་

ཟཐེདྷ་ནི་ཐང་ཕྱི་ཁཡ་གཎང་ཚུར་ཅིག (ཁ) ཐབུགཥ་

ཁཕ་ལཱི་ལྷྫོ་ལྗོངཥ་ཐང་མི་ལཱི་ལྷྫོ་ན་ཟེཡ་སཕ་ཨིདྷ།

ལྷེབྷ་ལྷེབྷ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འང་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཡྫོ་ཁྱི་

(ཐཔེ) ལྷྫོ་ན་ཁ་རྗེ་ཆེ་ནི་དེ་གིཥ་བབྷ་ཝཕཥ་དྲུང་ལྷྫོ་ལཱི་

ཟདི་བུང་ལྷེཕ་ལྷེཕ་ཕཎང་ཟྫོང་དེཥ།

བྫོདྷ་ཡི།

ལྷེབྷ་ཕཎང༌། /ལྷེབྷ་ཎང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) དྷ་ཟུག་ཥངཥ་

ལྷྫོ་ནའི་ཁ། /ལྷྫོ་པི་ཁ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་ནའི་མི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་ལྫོ་ཡང་དྷ་ཟུག་སྫོབྷ་འྫོཐ་མི་ཟདི་

ཚུ་གིཥ་སཕ་ནའི་ཁ་སྐཐ། (ཁ) འྫོངཥ་གྲགཥ་ལཱི་

ལྷེབྷ་ཕཎང་སྟེ་ཟཇབྷ་ཥྫོ་ཡི།

ཟབྲུག་ནའི་ཁ་ཟེཡ་བྷ་གཎྫོགཥ་སཕ་སྫོར་མེཐ།

1490

1491
(ཐཔེ) ལྷྫོ་ནའི་ཁ་ཟདི་རྒྱར་ཁཕ་གཝདྷ་གྱི་ཁ་སྐཐ་

/ལྷྫོ་སྒྲུཟ་ན/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཝཕཥ་དྲུང་ངག་ཐཕང་

ཐང་མི་ཟདྲ།

རྣབྷ་རྒྱར་གྱིཥ་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་ལཱི་ཕཙུགཥ་ནའི་ཐནར་

ཕྫོགཥ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཐག་ན་ཅིག་དྷང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ་

ཆོཥ་ལབྷཥ་ཟདི་ཐུདྷ་བྷྫོང་བྷ་ཡིདྷ་ན་ཅིག་འྫོཐ།

/ལྷྫོ་པི་ཁ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་ལྷྫོ་

ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ། (ཐཔེ) ལྷྫོ་ཟབྲུག་ནའི་

ནའི་ཁ་སྐཐ་ཅིག (ཁ) ཁ་སྐཐ་ཟདི་རྙིང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་

ལྷྫོ་ཟབྲུག་ཆོཥ་ཟབྱུང༌། /ལྷྫོ་སྒྲུཟ་ཆོཥ་རྗུང་/ (མིང) (རྫོང)

ཨིདྷབྷ་ནའི་ཁཡ་སཕ་མི་འང་ཉུང་སུ་ཅིག་རཥ་

ཟབྲུག་གི་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ལ་ཡཕཥ་ ༦༩ ན་རྗེ་ཐགེ་

མེཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ལྷྫོ་ནའི་ཁ་ཟདི་ཕཥབྷ་རྩེ་ཐང་

ཟདུདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཆོཥ་ཟབྱུང་། (ཐཔེ)

ཕུདྷ་ཙྫོགཥ་གླིང་གི་ཥ་གོ་ར་ལཱི་ཅིག་དྷང་སཕ་ནི་

ལྷྫོ་ཟབྲུག་ཆོཥ་ཟབྱུང་དྷང་ལཱི་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

འྫོཐན་ཨིདྷ།

ཆགཥ་ཚུར་ཐང་ཟདི་དྷང་མི་རིགཥ་ཟབྱུང་ཚུར་ཚུ་

ལྷྫོ་ཕྫོགཥ། /ལྷྫོ་ཆོཟ/ (མིང) (རྫོང) ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་གི་

གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་ཕཀོཐ་དེ་ཟདུག

ཕྫོགཥ། (ཐཔེ) དེ་ཕསྒང་ལྷྫོ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ་བྷང་

ལྷྫོ་བྷྫོདྷ། /ལྷྫོ་བྷྫོཥདྷ/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

ལྫོཥ་ཡ་དྷགཥ་ཙར་སྟུག་དྲགཥ་སྦེ་འྫོཐན་ཨིདྷ་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ། (ཐཔེ) ཟཚབྷ་གླིང་དྷང་ལཱི་ལྷྫོ་བྷྫོདྷ་

བྷཥ།

རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཞི་ཕདེ་གིཥ་ཕྱུག་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་

བྲག་ཐནཟ་ཕྫོ་གཙུག་རག་ཟཕྲེང་ཕ་གིཥ་བྷཚཐ་

ལྷྫོ་བྷྫོདྷ་ཁ་ཕཞི། /ལྷྫོ་བྷྫོཥདྷ་ཁ་ཕཞི/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ)

ལྷྫོ་བྲག་ཆོཥ་ཟབྱུང༌། /ལྷྫོ་གྲ་ཆོཥ་རྗུང/ (མིང) (རྫོང) ལྷྫོ་

སྦེ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ནའི་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རྫོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་ཚུ་གི་

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ། (ཁ) ལྷྫོ་བྷྫོདྷ་ཁ་ཕཞི་ནི། ༡.ལཡ་

བྱུང་ཕ་གཥར་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟབྱུང༌། (ཐཔེ)

གདུང་ཕཥབྷ་ཁ།༢.ལྷྫོ་ཐནག་ཕཥབྷ་ཁ།༣.ནུཕ་ད་

ལྷྫོ་བྲག་བྷཡ་ན། /ལྷྫོ་གྲ་བྷཡ་ན/ (མིང) (རྫོང) སྔགཥ་

ཕཅཥ་ཡ་ལྷྫོ་བྷྫོདྷ་ཁ་ཕཞི་གི་ལྗོངཥ་ཟདི་ཝཕཥ་དྲུང་

ལྷྫོ་བྲག་ཆོཥ་ཟབྱུང་གི་ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཕམྫོང་ནི་ཟདུག

ལིང་ཁ།༤.བང་སྟག་ཚེཡ་ཁ་ཕཅཥ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ང་

གཥཡ་ཕའི་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ཆེདྷ་ནྫོ་ལྷྫོ་བྲག་གྲོ་ཕྫོ་ལཱིང་གི་རྫོ་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གི་གདུར་ཞིང་ཨིདྷ།

ཆེདྷ་བྷཡ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་བྫོ་གྲོཥ། (ཐཔེ) ཐཀཡ་ཕརྒྱུཐ་

ལྷྫོ་ཐབྷག /ལྷྫོ་རྨག/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་གྱི་ཟབྲུག་ཡུར་

ཕསྟདྷ་ནའི་གཥར་བྱེཐ་ལྷྫོ་བྲག་བྷཡ་ནའི་ཝཕཥ་ར་

གྱི་ཐབྷག་ཐཔུང༌། (ཐཔེ) སྔོདྷ་བྷ་ལྷྫོ་ཐབྷག་གི་ཐབྷག་

ཟདུཐ།

ཐནྫོདྷ་ཚུ་ལྗོདྷ་ཏངཥ་ཅདྷ་མང་མ་ཡ་སྫོཐ་ནུག

ལྷྫོ་ཟབྲུག་ན། /ལྷྫོ་སྒྲུའུ་ན/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕྫོཐ་རཥ་ལྷྫོ་

ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ། /ལྷྫོ་ཙབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལྷྫོ་

ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་ཟབྲུག་ཡུར་དྷང་གདྷཥ་ནའི་མི།

ཕྫོགཥ་ཀྱི་ཥ་གདྷཥ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་གི་ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་

(ཐཔེ) ལྷྫོ་ཟབྲུག་ན་ཚུ་གི་ལཱ་ཟཕཐ་ཏངཥ།

ཥ་གདྷཥ་ཚུ་དྷང་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་རིགཥ་ལུ་ལ་ཟཏྫོཕ་
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ནི་འྫོཐ།

ལྷྫོང༌། /ལྷྫོང/ (བ) (བྷ/ཐ/སྐུར) (རྫོང) མི་ཐང་ཅ་ར་ག་ཅི་

ཁ་ཐུག་ལཱི་སྫོཐ་མི་གི་མི། (ཐཔེ) ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ན་ཚུ་

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ང་ཧ་ལཱི་འཡ་ལྷྫོང་ཐྫོ།

ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་ན། /ལྷྫོ་ཙབྷ་ན/ (མིང) (རྫོང) ལྷྫོ་བྷཙབྷཥ་

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ འཡ་ཕཏེགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) ལྷྫོང་

གིཥ་ཐངུར་ཏྫོག་གམྫོ་ཕྫོ་ཅིག་ཙར་ལཱི་ཟདི་ཨིདྷ།

ལྷྫོངཥ། /ལྷྫོཥ/ (བ) /ཟཐཥ/ (རྫོང) ལྷྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཁ)

ལྷྫོ་ཡིག /ལྷྫོ་ཡིག/ (མིང) (རྫོང) དུཥ་ཡཕཥ་ཕརྒྱཐ་ནའི་

ལྷྫོང་ནུག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གཥཡན་ཟདི་ཁ་མ་སྒོ་ལྷྫོང་

དྷང་རྫོ་ཙཱ་ཕ་ལྡདྷ་བྷ་རྩེ་བྷང་གིཥ་ཟབྲུག་བུབྷ་ཏང་སྐུ་

ནུག

རྗེཥ་ལཱི་སྦེ་ཡིག་གཟུགཥ་གཥཡན་ཕརྩབྷཥ་གདྷང་

ལྷྫོཐ། /ལྷྫོཥ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་

ཕའི་ཟབྲུག་ནའི་ཡི་གུ (ཁ) དེ་ལཱི་བྷགྱོགཥ་ཡིག་ཟེཡ་

ཅིག་རཥ་གཝདྷ་ཅིག་ཁཡ་ཟབྫོཡ་ནི། (ཁ) ལྷྫོཐ་

འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་ནའི་ཡི་གུ་ཟདི་ལྷྫོ་

ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ) ང་ལྷ་ཁང་དྷང་ལྷྫོཐ་ཐྫོ།

ཡིག་ཨིདྷ།

/ལྷྫོཥ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) བྷ་ཐབྷ་ནཡ་འང་

ལྷྫོ་ལཱིང་ན། /ལྷྫོ་ལཱིང་ན/ (མིང) (རྫོང) (རྣབྷ) ཟབྲུག་རྒྱར་

ཟཕྲྫོཥ་ཟཕྲྫོཥ་སྦེ་ཕཝག་ནི། (ཁ) ལྷྫོཐ་ནི/ཐྫོ/ནུག

ཁཕ། (ཁ) དེ་འང་ཧེ་བྷ་དུཥ་ཡཕཥ་ ༡༧ ན་ཚུདྷ་གྱི་

(ཐཔེ) བྷྫོ་ཁུཡ་ཆ་ཏགན་ལྷྫོཐ་ཐྫོ།

ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་མིང༌། (ཐཔེ) ལྷྫོ་ལཱིང་ནའི་མི་

/ལྷྫོཥ/ ༣. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྷ་

སེཡ་འྫོངཥ་ཀྱི་ཕཥྫོཐ་དྷབྷཥ་རཥ་བབྷ་ཝཕཥ་དྲུང་

ཟཙཕཥ་ནཡ་ཞི་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་གདྷཥ་ནི། (ཁ) ལྷྫོཐ་

ལྷྫོག /ལྷྫོཟྫོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་བྷཇུག་

བྷཇུག་ཕསྡུ་ནི་དེ་གིཥ་ཐ་རིཥ་སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་ཐྫོ།

ལྷྫོ་ལཱི་ཕེཕཥ་ནུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཚུ་ཁ་མ་རཥ་

སྫོག་ནི། (ཁ) ལྷྫོག་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཚེ་རིང་

ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི། /ལྷྫོ་ཆི་ཆི/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) མིའི་ཡང་ཕཞིདྷ་

གིཥ་ཐཔེ་ཆའི་ལྫོག་ལུཕ་ཚུ་ལྷྫོག་དེཥ།

རྩུཕ་དྲགཥ་མེདྷ་ནཡ་ཟཇབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག་

ལྷྫོག་ཕཀོ /ལྷྫོཟྫོ་ཀོ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) བྷགུ་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི་ཅིག་

བྷཇུག་སྫོག་ཞིདྷ་དྷ་ཟཕུར་གཎང་ནི། (ཁ) ལྷྫོག་ཕཀོ་

ཟདུག

ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) བག་བྷགུ་རཥ་ཤིང་ལྷྫོག་

/ལྷྫོ་ཆི་ཆི/ ༢. (ཐབྱེ) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་

ཕཀོ་དེཥ།

ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཕཎང་མེདྷ་ནཡ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་

ལྫོག་བང་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཁ་ལྷྫོག་སྟེ་སྫོཕ་སྟྫོདྷ་ཟཕཐ་

བྷཥ། བྫོ་ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི་སྦེ་སཕ་ནི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་

ལྷྫོག་སྟྫོདྷ་ལྫོག་གྱང༌། /ལྷྫོཟྫོ་ཎྫོཥདྷ་ལྫོག་ཇང/ (མིང) (རྫོང)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཁ) ལཱ་ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་

ནིའི་སྟྫོདྷ་ཆཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱིཥ་ལྷྫོག་སྟྫོདྷ་

གིཥ་བྫོ་ག་ནི་ཕ་ལྷྫོཐ་ཆི་ཆི་སྦེ་སཕ་ནི་ཟདུག

ལྫོག་གྱང་ཟཙྫོར་བྷ་ཏྫོཕ་ནཥ།

ལྷྫོཐ་ཕཎང༌། /ལྷྫོཐ་ཎང/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཟགྲོཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་
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ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཡ་ངེའི་རྟིང་ཕཐཟ་བྷ་ལྷྫོཐ་

ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ། /ལྷྫོཥ་ལྷྫོཥ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཟཙཕ་ཟཙཕ་མེདྷ་

ལྷྫོཐ་མི་ལྷྫོཐ། /ལྷྫོཥ་མི་ལྷྫོཥ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ལྷྫོཐ་

ནཡ་ལྷྫོཐ་ལྷྫོཐ་སྦེ་ཟཕཐ།

ཕཎང་ལག
ྫོ

ནཡ་གོ་ལུ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ལཱ་ཟདི་བྷ་ཟཙཕ་

དྲགཥ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) མི་ཟདི་སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་མི་ལྷྫོཐ་

ལྷྫོའི་ཆོཥ་ཟབྱུང༌། /ལྷྫོའི་ཆོཥ་རྗུང/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་

ཟཙཕ་ནི་ཟེཡ་རྩ་རཥ་མིདྷ་ཟདུག

གི་རྗེ་བྷཁདྷ་ཡཕཥ་ལ་ཡཕཥ་ ༡༠ ན་ནཌྷ་ཆེདྷ་

/ལྷྫོཥ་མི་ལྷྫོཥ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ངེཥ་ན་མེཐ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཆོཥ་རྒྱར་གྱིཥ་བྷཚཐ་ནའི་ཆོཥ་ཟབྱུང་

(ཐཔེ) བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཐ་རུཥ་ལྷྫོཐ་མི་ལྷྫོཐ་མི་ཤེཥ་ནཥ།

ཟཇབྷ་བྷགོདྷ་སྫོདྷ་བྷཏའི་ཟཕྲེང་ཕ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་

ལྷྫོཐ་ལུདྷ། /ལྷྫོཥ་ལུདྷ/ (བ (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང) ཙིགན་བྷ་

རྒྱར་ཁཕ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་ཁ་གཥར་སྦེ་ཤེཥ་ཐགོ་ན་

ཞ་ཕཡ་སྫོཐ་ནི། (ཁ) ལྷྫོཐ་ལུདྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

ཅིདྷ་ལྷྫོའི་ཆོཥ་ཟབྱུང་དྷང་ལཱི་ཕལ།

སེབྷཥ་ལྷྫོཐ་ལུདྷ་ཏེ་ལཱ་ཟཕཐ།

1493
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༼ཨ༽
ཧ། /ཧཟ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་སུབྷ་ཕཅུའི་

ཅིག (ཁ) ཧ་ཀ་རཱི་ཟདི་ཟཁདྷ་ན་ཐཀཡ་ཅུ་ཟེཡ་འང་

ནའི་ཁཡ་སྐྱེཥ་གདྷཥ་བྷགྲིདྷ་ན། བྱེཐ་ན་ལྕེའི་རྩ་

ཨིདྷ་ནཥ། (ཐཔེ) ཕཥང་རང་དྷང་ཧ་ཀ་རཱི་འང་བླུག་

ཡི་གུ་སུབྷ་ཅུ་ན། མིང་གཞི་བྷྫོ་གལབྷ་གྱི་ཡི་གུ་ཨིདྷ་

སཕ་ནའི་ཁཡ་ཕཥང་རཥ་སྦེ་འང་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་

ཕཡ། དྷང་གི་རྩྫོར་ཕ་བྷགྲིདྷ་ན་ཕཙུབྷ་ན། ཕྱིའི་

ནི་འྫོཐ།

རྩྫོར་ཕ་སྫོག་ཆེདྷ་སྒྲ་མེཐ། (ཐཔེ) ཧ་ཟདི་གཥར་བྱེཐ་

ཧ་ཀཡ། /ཧ་ཀཡ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ཀ་རཱི་ཟེཡ་ཕསྡུཥ་

ཀྱི་སུབྷ་ཅུའི་བྷཏཟ་ཡིག་ཅིག་ཨིདྷ།

ཏེ་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

/ཧཟ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་

ཧ་ཀྲ་ཨོ་ཀྲོ། /ཧ་ཉ་ཨོ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) གོ་རའི་

ཟཕྫོ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ཁ་རདྷ་ཟཇར་ནིའི་ཚིག (ཐཔེ)

རིགཥ་ཚུ་ཏག་ཏ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཧང་གོང་ཕསྒོངཥ་ཏེ་

ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་ཡང་ལཱི་ཟཕྫོ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཧ་ཟེཡ་ཁ་

སྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཐཀྱི་ཡ་ཧ་ཀྲ་ཨོ་ཀྲོ། གོཥ་ཆེདྷ་ཧ་

རདྷ་ཟཇར་ཐགོ།

ཀྲ་ཨོ་ཀྲོ། (ཐཔེ) གོ་ར་ག་ཡ་ཧ་ཀྲ་ཨོ་ཀྲོ་ཕཞྫོ་ཕཝག་

ཧ་ཀ། /ཧ་ཀ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ནུག

ཧ་ཀ་ཀ། /ཧ་ཀ་ཀ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧ་ཁ་ཁ་ཐང་ཟདྲ།

ཨོ་ཀྲ། /ཧ་ཉ་ཨོ་ཉ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཧ་ཀྲ་ཨོ་ཀྲོ་ཐང་

ང་ཐབུགཥ་གབྷ་མི་གབྷ།

ཆགཥ་ཆེ་ནུག

(ཐཔེ) ཧ་ཀ་ཀ་མི་དེ་གི་ཟཕཐ་གཝག་ཟདི་ལཱི་ཕལ་སྟེ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་གི་སྟྫོཐ་གོ་ཟདི་ག་ཡ་ཨོ་ཀྲ་

ཧ་ཀ་རཱི། /ཧ་ཀ་རཱི/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ཥ་ཕསིར་དྲྫོཐ་

ཨོ་ཀྲ་སུབྷ། /ཧ་ཉ་སུབྷ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ལྡདྷ་ཥའི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་སྐྱེ་ཕའི་ཤིང་ཟཐཕ་བྷ་

ཙིགན་ཞཛྷ་ཐ་ཐང་འང་དྷ་ཐབུགཥ་གབྷ་ནའི་

སྫོབྷ་ཆུང་ཡདྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཐཕ་བྷ་

སྐཕཥ་ཐཔྱརཛྷ་གཉེཡ་བྷ་ཕསྡུ་ནི།

ཐང་ཤིང་གུ་རཥ་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོག་ཎྫོ་ཟཏྫོདྷ་མི་ཅིག

(ཁ) ཨོ་ཀྲ་སུབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

(ཁ) ཧ་ཀ་རཱི་ལཱི་ག་རཱི་སྐྱ་ཕྫོ་ཐང་། ཧ་ག་རཱི་ཁྲ་ཕྫོ།

ཐཔྱརཛྷ་ཨོ་ཀྲ་སུབྷ་ནུག

ཚིག་ཚུཡ་ཕསྡུཥ་ན་ཅིདྷ་ཧ་གཡ་ཐང་། ཧཡ་ཟེཡ་བྲི་

རིགཥ་ཚུ་ཏག་ཏ་སྦེ་བྷ་སྫོཐ་ནཡ་ཧང་གོང་ཕསྒོང་ནི།

ཧ་ག་རཱི་གོ་སྙོཐ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རིགཥ་ལུ་ལ་འྫོཐ།

/ཧ་ཉ་སུབྷ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང) གོ་རའི་

ཕཏུཕ།

(ཁ) ཨོ་ཀྲ་སུབྷ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) གོ་ཨོ་ཀྲ་སུབྷ་

/ཧ་ཀ་རཱི/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྩྭ་སདྷ་གྱི་རིགཥ་ཟཐཕ་

སྟེ་བྷ་གྱོདྷ།

ལུཕ་ཟཁདྷ་ན་ཕཟུབྷ་ཐང་མེ་ཎྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ལཡ་མི་

1494
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ཨོ་ཀྲ་ཟུབྷ། /ཧ་ཉ་སུབྷ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

/ཨཱ་ཁ་ཁ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་བྫོ་ཟགྱོཐ་སྐྱེཥ་ནའི་

ཨོ་ཀྲ་སུབྷ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཐཔྱེཛྷ་ཨོ་ཀྲ་ཟུབྷ་ཆི་ནུག་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཁ་ཁ་བྷྫོ་ལཱི་ཁྲེར་ཐང་ངོ་ཙ་ཟེཡ་འང་

ཧ་ཀྲཐ། /ཧ་ཊེ/ ༡. (མིང) (ཆོཥ) ལྷབྷ་རྙིངབྷ་གི་ཀོཛྷ།

མིདྷ་ཟདུག་སྫོ།

/ཧ་ཊེ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) ལྷབྷ་རྙིངབྷ།

ཧ་ག་རཱི། /ཧ་ག་རཱི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧ་ཀ་རཱི་གི་ཐྫོདྷ་

ཧ་ཀྲོང་། /ཧ་ཊོང/ (མིང) (ཆོཥ) སྔོ་སདྷ་ཟཁདྷ་ནའི་

ཧང་ ༡ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ག་རཱི་ཟདི་དྲིབྷ་ཞིབྷ་

རིགཥ་ཅིག (ཁ) ཧ་ཀྲོང་ལཱི་ཟཁདྷ་ན་ཧ་ཀྲོང། རྩྭ་

ཎྫོང་ཎྫོ་འྫོཐ།

ཧ་ཀྲོང། ཤིང་ཧ་ཀྲོང་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་ར་ལ་འྫོཐ།

/ཧ་ག་རཱི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ཀ་རཱི་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢

ཧ་ཀྲོང་ཐཀཡ་ནྫོ། /ཧ་ཊོང་ཀན/ (མིང) (ཆོཥ) ར་རི་

ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་ག་རཱི་ཟདི་ར་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་པཡ་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོ་བྷ་ཥ་ཁ་རཥ་པཡ་སཡ་ཏེ་འྫོཐ་

ཧ་ག་རཱི་དྷག་ནྫོ། /ཧ་ག་རཱི་དྷག་ནྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ག་

བྷཏྫོ་ཥཡ་སྐྱེ་ཕའི་རྩྭ་བྷ་ཤིང་རིང་སུ་ཐང་ཕ་སུ་ཅིག་

སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

མི་ཅིག

རཱི་ཁ་ཐྫོག་གདྷགནྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཧ་རྐྱང༌། /ཧ་ཅང་/ (མིང) (རྫོང) ཡི་གུ་ཧ་རྐྱང་ན།

ཧ་རྒཥ། /ཧ་རྒེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒདྷ་

(ཐཔེ) བང་ཤི ང་གུ་ཧ་རྐྱང་ཅིག་བྲིཥ་ཏེ་ཕཝག་ནུག

རྒཥ་ཏར་མི་པྫོའི་རིགཥ། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ཧ་རྒཥ་

ཧ་སྐབྷ། /ཨཱ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

གསུབྷ་ཕལཐ་ཏྫོ་ཕཎང་སྫོཐ་ནུག

ཚུ་གི་ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ཕྱི་ཁཡ་ཕཎང་འྫོཐ་མི་སྐབྷ་

/ཧ་རྒེ/ ༢. (མིང་) (རྫོང) ཡང་གི་ཧན་ཐང་ཧའི་གི་ཧ་

ཏར་ཏརཛྷ། (ཐཔེ) སྤང་དྷང་ལཱི་ཧ་སྐབྷ་ལུ་ལ་ཅིག་ཡ་

ན། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་རྒཥ་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་ཐུདྷ་ཕཎང་སྦེ་

ཧ་ཁ། /ཨཱ་ཁ/ ༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཁབྷཥ་རྫོག་ནའི་ཐྫོདྷ་

ཧ་ཅང༌། /ཧ་ཅང/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཟེཡ་

ཟདུག

སྫོཐ་ནི་འྫོཐ།

སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཁ་རབྷ་ཁཡ་ཧ་ཛྷ་ཅིག་

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་སྦེ་ཟདུག

ཧ་ཅོ། /ཧ་ཅོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) པ་ཐང་བྷ་གཅིག་

/ཨཱ་ཁ/ ༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་པབྷ་ནའི་ཐྫོདྷ།

རཥ་སྐྱེཥ་ཕའི་པྫོ་སྤུདྷ་ཡང་རཥ་རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་སྫོབྷ་མི་

(ཐཔེ) ཧ་ཁ་ང་རྫོ་རྒྱུཥ་ཟདི་ཁོ་ལཱི་བྷ་སཕ་རཱིང་ཀྲིག་

ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ཅོ་གིཥ་བྷཐཟ་སྤུཥ་མ་སྦེ་རྐྱཕ་

ཀྲི་ཕཎང་ནུག

ཤེཥ།

ཧ་ཁ་ཁ།

/ཧ་ཅོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཡང་རཥ་རྫོ་དྷ་

ཙྫོཐ་སྫོབྷ་མི་པྫོ་རྒྱཥ་ཆ་ཁྱཕ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག
(ཐཔེ) ཧ་ཅོ་གཡུཥ་གར་སྫོ?
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ཧ་ཅོ་ལྫོ་ཡ། /ཧ་ཅོ་ཎྫོ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཐང་།

ཧ་རྟག /ཧ་ཎ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རྟག་བུ་ཐང་དྷབྷ་རྒྱུདྷ་

ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཕག་ནིའི་ཡཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཙྫོང་ཁང་

ཕཝག་ནི་མི་ཟྫོང་།

གཐྫོང་། རགན། དེ་རཥ་བྷགུ་ཎྫོ་ཥྫོགཥ་ཟཁྱུ་ཙཡཛྷ་

ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཧ་རྟག་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ཕཀོ་

དྷང་རཥ་ཧ་ཅོ་ལྫོ་ཡ་གཥཡན་ཅིག་ཉོ་ཟཕག་ཐགོ་

ཧ་རྟག་ཡ། /ཧ་ཎ་ཡ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) རུ་ཚེ་སྐཕཥ་

ནཥ།

རྐྱངབྷ་གཅིག་མེདྷ་ནཡ་དུཥ་རྟག་བུ་ཡ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ

ཧ་ལྕེ་ལྷ་བྷྫོ། /ཧ་ཅེ་ལྷ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ཆོཥ་

(ཐཔེ) ཁོ་དྲྫོ་ན་ཧ་རྟག་ཡ་ལཱིཥ་སྫོང་ཟཕཐ་ནི་ཟདུག

རྒྱར་དྷྫོཡ་ཕཞང་ཐང་ཡིཐ་ཟཕྲྫོག་ལྷ་བྷྫོའི་ཐཔེ་སྟྫོདྷ་

ཧ་རྟག་ས་ལཱིགཥ། /ཧ་ཎ་ས་ལཱི/ (མིང) (རྫོང) ཧེ་བྷ་ག་

སྦེ་ཟཁྲཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་ཟཆབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཚེཥ་

ཨིདྷབྷ་སྦེ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) གཝདྷ་རཥ་ཅ་ར་

ཕཅུའི་སྐཕཥ་ཧ་ལྕེ་ལྷ་བྷྫོ་གི་ཟཆབྷ་བྷཇར་ཁ་

ཕརྙ་ཟཕག་མི་ཚུ་རྫོག་ཧ་རྟག་ས་ལཱིགཥ་སྦེ་སྫོཐ་

གདྷང་ནི་ཟདུག

ཐགོ།

ཧ་ལྕོ་ཉེ་ཉེ། /ཧ་ཅོ་ཉེ་ཉེ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་རྟག་ཡ་ཧེདྷ་

ཧ་ཏང༌། /ཧ་ཏང/ ༡. (མིང) (རྫོང) སྟྫོང་ཕུ་ཤིང་གི་

རྟིང་སྦེ་ཟགྱོ་ནི་འྫོཐ་ནའི་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་བྱི་

ནགཥ་ཀོ་དྷང་དྷ་བྷ་ཤིང་གུ་རཥ་གྱི་ཅུང་གི་ཀྲེག་ཞ་

ལིའི་ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་ཏྫོག་

ནི་གི་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷྫོཡ་རྫིན་ཚུ་ཧ་ཏང་སྤྫོག་ཞ་

ཁ་རཥ་ཧ་ལྕོ་ཉེ་ཉེ་གཉིཥ་ཟགྱོ་དེཥ།

དེཥ།

ཧ་ཆུ། /ཧ་ཆུ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) གྱངབྷ་ཐ་སྐཐ་ལྫོཡ་ཕའི་

/ཧ་ཏང/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ཐཕང་ཟདུཥ་པྫོ་

སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཆུ་ཐཕའི་ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་ཤུགཥ་

བྲང་རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་

ཧ་ཆུ་ཆུ། /ཧ་ཆུ་ཆུ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧ་ཆུ་ཐང་ཟདྲ།

ཧ་ཏང་ཐབྷཡ་ཁྲ། /ཧ་ཏང་རྨ་ ཁྲ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་

སྦེ་ཡ་གྱང་བྷཥ།

ཆ་ཡྫོགཥ་ཟདི་གཡུཥ་ཧ་ཏང་རཥ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཧ་ཆུ་ཆུ་ཕྱི་ཁཡ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་གྱང་བྷཥ།

ནའི་ཞྫོང་ཆ་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧ་ཏང་ཐབྷཡ་ཁྲ་

ཧ་ཏི་ལ། /ཧ་ཏི་ལ/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་བྷཁཥ་

གི་གོ་གྱོདྷབྷ་ཐ་ཐྫོཐ་རིར་རི་བྷཏྫོང་བྷཥ།

ན་ཕྫོཐ་ལཱི་བྫོདྷ་མི་ ཇོ་ཕྫོ་རྗེ་ཐནར་ལྡདྷ་ཧ་ཏི་ལ་དྭི་

ཧ་དུབྷ། /ཧ་དུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་

པཾ་ཀཱ་ཡ། (ཐཔེ) ཧ་ཏི་ལ་ཟདི་རྒྱ་ཕྫོཐ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱི་

དུབྷ་ཙདྷ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་གྱི་

བྷཁཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷ།

བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་ཡྫོ་ཁྱི་གི་ཧ་དུབྷ་ལུ་ལ་ཟདུག

ཧ་ཏི་འྫོ་ག /ཧ་ཏི་འྫོ་ག/ (མིང) (ལུགཥ) གཥང་

ཧ་དྲི། /ཧ་དྲི/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་གི་

སྔགཥ་རྙིང་བྷའི་ཐེག་ན་རིབྷ་ཐགུའི་དྷང་རཥ་

དྲིབྷ། (ཐཔེ) རབྷ་ཟུཡ་ཁ་ཧ་དྲི་བྷདྷབྷ་ནི་ཟདུག

རྫོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནྫོ།
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ཧ་དྲུང༌། /ཧ་དྲུང/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཝྫོདྷ་རྟ་ཟཁྱིཐ་

ཧ་ནཱུ་སྦེ། /ཧ་ནཱུ་སྦེ/ (མིང) (རྫོང) ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟེཡ་

དེ་ཁྱིཐ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཐགོ།

མི། (ཐཔེ) ཧ་དྲུང་གིཥ་ཆིཕཥ་རྟའི་ཏགན་གུ་ཕལཐ་

ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) དྷབྷ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ལཱ་ཧ་ནཱུ་སྦེ་ཟཕཐ་

/ཧ་དྲུང/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྟ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི།

ཧ་ནཱུབྷྫོ། /ཧ་ནཱུབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ནཱུ་གི་ཐྫོདྷ་ཧང་

(ཐཔེ) ཧ་དྲུང་གིཥ་རྟ་ཚུ་སྒ་ཆཥ་ཕཀར་དེཥ།

༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ངེའི་བུབྷྫོ་ཟདི་ཧ་ནཱུབྷྫོ་དྷང་

ཧ་དྷ། /ཧ་དྷ/ (མིང) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཏི་རཱི་གཅིག་

ཟཛུར་ནི་ཟེཡ་དྷ་ཡ་མི་ཕཏུཕ་ནཥ།

གི་ཙཐ་གཞི་ཅིག (ཁ) ཧ་དྷ་ཕཅུ་དྲུག་ལཱི་ཏི་རཱི་

ཧ་ན། /ཧ་ན/ ༡. (མིང) (རྫོང) བུ་གཞིའི་པབྷ་གཉིཥ་

གཅིག་སྦེ་ཕརྩི་ནི་འྫོཐ།

རཥ་པ་ཟདི་ལཱི་གོཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ན་ཟདི་ཤེཥ་

ཧ་ནཱ། /ཧ་ནཱ/ ༡. (ཐབྱེ) (རྫོང) ཏག་ཉེ་ཕ་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ།

རིག་ལྷདྷ་ཁག་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཧ་ནཱ་སྫོཐ།

/ཧ་ན/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

/ཧ་ནཱ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ངོཥ་ཟཛིདྷ་

ལྫོཥ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གི་ཙྫོང་

ཟཕཐ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཧ་ནཱ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཅ་ར། ཧ་

ཁང་ཟདི་སྫོབྷ་སྦེ་ཟདུག་ས་རུ།

ནཱ་ཁོ་གིཥ་སཕ་དེཥ། ཧ་ནཱ་ཕལ་ཤིག་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཧ་ནའི་བྷགུ་ཎྫོ། /ཧ་པེ་བྷགུ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཁ་རི་མུ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཧ་ནཱ་ཁ་མ་ཁྲོབྷ་ཁ་རཥ་ཉོ་ཟཕག་མི་

ཞ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཥྫོ་དྷབྷ་ན་ཚུ་ཞིང་དྷང་ཧ་ནའི་

ཅ་ར་ཟདི།

བྷགུ་ཎྫོ་གི་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཧ་ནཱི། /ཧ་ནི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ངོཥ་

ཧ་སྤ་སྤ། /ཧ་ན་ན/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧ་སྤཟྫོ་ཐང་ཟདྲ།

ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཟ་ནཱི་ཟེཡ་

(ཐཔེ) ཧ་སྤ་སྤ་ཁྱོཐ་ཡ་ཨིདྷབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ང་རྒྱར་བྷ་

སཕ་སྫོར་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཧ་ནཱི་ཟཕྲུར་ཆ་ཚུ་ལུགཥ་

ཕམྫོང་།

ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་ཐགོ།

ཧ་སྤཟྫོ། /ཧ་ནའུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ས་རཥ་ནའི་སྐཕཥ་

ཧ་ནཱུ། /ཧ་ནཱུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧའི་གི་པྫོ་སྤུདྷ་ཚུ་གི་

རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་སྤཟྫོ་ཁྱོཐ་

གདྷཥབྷྫོ་ཐང་། ཧ་ནའི་སྲིངབྷྫོ་ཐང་ཧ་ཞེབྷྫོ་ཚུ་ལཱི་

ཀྱི་གོ་ར་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལུགཥ་ནཥ།

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཧ་ནཱུ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་རྫོ་

ཧ་པ། /ཧ་པ/ (མིང) (རྫོང) ཡུར་ཐང་ཐངོཥ་ནྫོ་ཚུ་

བྷཆོཐ་གཎངབྷ་བྷཥ།

ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཧ་པ་

/ཧ་ནཱུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) དྷང་ནའི་ཆོཥ་ཟཕཐ་སྫོཐ་མི་

ཥྫོང་ཤིག ཧ་པ་ལ་ཤིག ཧ་པ་སྫོཐ་ཤིག (ཐཔེ) ཧ་

ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ལྷ་ཁང་དྷང་ཧ་ཎི་ཆ་ཁྱཕ་ཐུདྷ་གཎང་

པ་རཥ་ཟྫོང་མི་ཟདི་ག་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ?

དེཥ།
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ཧ་ཕི། /ཧ་ཕི/ (མིང) (རྫོང) ཧ་པ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧ་

ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་ཧ་མི་རི་ཀ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནིའི་གོ་

ཧ་སྦུ། /ཧ་བུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྐངབྷ་གི་ཕརཐ་ཐྫོ་

ཧ་མྲ། /ཧ་མྲ/ (མིང) (ཆོཥ) ཤིང་ཟབྲཥ་ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་

ཕི་ཁྱིབྷ་དྷང་ག་སྫོཐན་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ?

སྐཕཥ་ཏྫོཕ་ནུག

གཉིཥ་ཁ་རྒྱཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཥའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཅིག

ལི།

(ཁ) ཟདི་ལཱི་ཨུཕ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཧ་མྲྀ་ཎ། /ཧ་མྲྀ་ཎ/ (མིང) (ལུགཥ) ཕདུཐ་རྩི།

ཟཐབྷ་ན་གུ་རཥ་ཟགྱེར་ཎ་རྐྱཕ་སྟེ་ཧ་སྦུ་ཕརྡུངཥ་

ཧ་མ། /ཧ་མ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) མེ་ཐང་ཆུ་ཙདྷ་ར་

ཐ་ནུག

ཥྫོགཥ་ནའི་ཙ་ཎྫོབྷ་ཐང་ཙ་ནིའི་རིགཥ་ཚུ་གཟུགཥ་

/ཧ་བུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ཁ་རཥ་ཆཕ་

ཁཡ་རུགན་ཙྫོཡ་ཕའི་སྒྲ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་མ་ཐཕའི་

གཥང་རྒྱཥན་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཐྫོང་། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་གི་ཧ་

ངེའི་རྐང་བྷཡ་རྩང་གིཥ་གཥྫོཕ་ཐ་ནུག

བུག་དྷང་རཥ་ཧ་ཛྷ་ས་ཀྲག་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག

ཧ་མ་མ། /ཧ་མ་མ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧ་མ་ཐང་ཟདྲ།

ཧ་བྷ། /ཧ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བུ་གཞི་གི་པབྷ་

(ཐཔེ) ཧ་མ་མ་ཇ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཙ་ཎྫོབྷ་

གཉིཥ་རཥ་ཧའི་ཟདི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་

ཟདུག

ཧ་བྷ་ཟདི་ལྷ་ཁང་དྷང་ཐཀཡ་མེ་ཕུར་ཕཡ་ཟགྱོ་ནུག

ཧ་མ་ཡ། /ཧ་མ་ཡ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟཆབྷ་གྱི་ལཐབྷྫོ་

/ཧ་བྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་ཅུབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ཧང་ ༡ ན་

སྟྫོདྷབྷ་ཐ་ ཐགོཐ་བྲ་སྒྱུཡ་མི། (ཐཔེ) ཚེཥ་ཕཅུའི་

ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ངེ་གི་ཧ་བྷ་པྫོགན་ཨིདྷ།

སྐཕཥ་ཧ་ལཱི་ཚུ་གིཥ་ཧ་མ་ཡ་ཟདི་ཡ་ཐགཟ་ནི་

/ཧ་བྷ/ ༣. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་རྫོ་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་

ཟདུག

ལྫོཥ། (ཐཔེ) ནཱ་ཧ་བྷ་ལཱི་ཧ་ལཱི་ག་དེབྷ་ཅིག་འྫོཐ།

/ཧ་མ་ཡ/ ༢. (མིང) (ཆོཥ) གྲུཕ་ཏྫོཕ་ཀྱི་སྫོཐ་ན་

ཧ་བྷ་ལུ་སྫོ། /ཧ་བྷ་ལུ་སྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ཐགཟ་ཕའི་

བྷཚཐ་དེ་གཐབྷཥ་ངག་ཕརའི་སྒོ་རཥ་སྟྫོདྷ་ནའི་

ཧ་མི། /ཧ་མི/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཐངོཥ་ནྫོ་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཧ་ཙི། /ཧ་ཙི/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཐང་དུཥ་ཡུདྷ་

ཝཕཥ་ཁྲའི་ཚིག་ཚིག་ཅིག

ཚུར་ཅིག་ཨིདྷ།

ངེཥ་ཕཟུང་ཟཕཐ་དེ་སྟྫོདྷ་ནིའི་ཚིག་ཅིག (ཁ) ཧ་མི་

ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་མེདྷ་ནཡ་དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་

ཅ་ར། ཧ་མི་ཁྱིབྷ། ཧ་མི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ། (ཐཔེ) ཧ་

ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཧ་ཙི་ང་ཟཕཐ་ཥཡ་ལྫོག་བྷཥ།

མི་ཞིང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ག་ཨིདྷ་དྷ?

ཧ་ཙི་ཅིག /ཧ་ཙི་ཅི/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ཙི་ཐང་ཟདྲ།

ཧ་མི་རི་ཀ། /ཧ་མི་རི་ཀ/ (མིང) (ཨིང) ཟཚབྷ་བུ་གླིང་

(ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཏི་རཱི་ཧ་ཙི་ཅིག་རཥ་ཕརྒར་བྱིདྷ་མི་

གི་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྒྱར་ཁཕ་སྟྫོཕཥ་ཅདྷ་

ཕཏུཕ་ནཥ།
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1499
ཧ་ཙི་རུ། /ཧ་ཙི་རུ/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁ་ཐང་དུཥ་

ཧ་ཞེ། /ཧ་ཞེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱར་ནྫོའི་ཕཙུདྷབྷྫོ།

(ཐཔེ) ལྷ་ཁང་གཥཡན་ཕཞེངཥ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཝར་

ཟེཡ་གསུངཥ་ཡི།

ཡུདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ལུ་ལ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་དུབྷ་གྲ་རུ།

(ཐཔེ) ཥང་པྫོཐ་རྫོང་ཁག་ཟདི་དྷང་ཧ་ཞེ་ཟབྫོདྷ་ནི་

ཟདེཕཥ་ཧ་ཙི་རུ་ཕུར་ཐགོ་ནཥ།

/ཧ་ཞེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཐནྫོདྷ་ཐང་ཆོཥ་རྗེ་གདུང་

ཧ་ཚི་རྐྱཕ། /ཧ་ཚི་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

རྒྱུཐ་ཀྱི་རིགཥ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་ནའི་སཥབྷྫོ་ཚུ་ལཱི་ཞུ་

ཟཛུར་ཕའི་སྐཕཥ་གའཟ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་དེ་ལྷ་ན་

ཞེ་གི་གཟིབྷ་ཅུང་ཨིདྷ།

དྲེག་ཡ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་དྲིབྷ་བྷདྷབྷ་ཐ་ཐང་། ཏརཛྷ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱིབྷ་ཟདི་གཡུཥ་ཟདི་དྷང་གི་ཧ་

ཐང་ཁ་དྷང་རཥ་རླུང་ཙཡ་ཅིག་གུ་ཕཎྫོདྷ་གཎང་ནི།

ཧ་ཞེབྷྫོ། /ཧ་ཞིབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) པ་ཐང་བྷ་གཅིག་

(ཁ) ཧ་ཚི་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཟཚིག་ནའི་

རཥ་ཕྱེཥ་ནའི་བྷྫོ་སྤུདྷ་སྫོབྷ་ལྫོཥ། (ཐཔེ) ཕཞཟ་ཙང་

དྲིབྷ་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཡ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཧ་ཚི་རྐྱཕ་ཅི།

དྷང་ཧ་ཞེབྷྫོ་སྫོབྷ ་ལྫོཥ་ག་སྫོ?

ཧ་ཛི། /ཧ་ཛི/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཟདྲྫོག་ནའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་

/ཧ་ཞིབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཧབྷ་སྲུ་རྒཥ་

སྐཐ་ལྫོཡ་ཕའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ཛི་ སྟག་ཟདི་

ལྫོཥབྷ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་གྲྭ་དྷང་ཧ་

ཧ་ཛྷ། /ཧ་ཛྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ར་ཥྫོགཥ་

ཧ་ཟེ། /ཧ་ཟེ/ (མིང) (རྫོང) ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་ལྫོཡ་

ཟདྲྫོག་སི་སི་ཅིག་ཟདུག

ཞེབྷྫོ་ཚུ་ལཱི་གུཥ་ཝཕཥ་ཟཕཐ་ཐགོ་ས་རུ།

ན་པྫོཛྷ་དྷང་ཕཞུ་ཙཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཟུགཥ་ཁཡ་བྷ་

མི་ཐང་། དུཥ་ཐང་དུཥ་སུ་ཆཕ་གཥང་རྒྱཥན་

ཐགོ་ནའི་རིགཥ་ཚུ་ས་སུ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་ཧ་བུག་

གཎང་ནི་འྫོཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཧ་ཟེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་

གི་ཐྫོང་དྷང་རཥ་ཏྫོདྷ་ཟགྱོ་མི་ཅིག (ཁ)

ཧ་ཛྷ་ཕཎང་སྟེ་ཡ་སྫོཐ་ཐགོ་མི་ཅིག་ཨིདྷ་བྷཥ།

(ཐཔེ) དྷྫོཡ་གྱི་ཧ་ཛྷ་ཟདི་ཞིང་དྷང་བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཥ་

ཧ་འ། /ཧ་འ/ (མིང) (རྫོང) ལག་གི་ཕྫོགཥ་སྟྫོདྷ་

ཕཅུཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ།

ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་འ་གི་ཐགོདྷ་ན་ཟདི་ཐགཟ་

/ཧ་ཛྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ཡྫོ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཞངཥ་

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

ཕཞུ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཡ་ཧ་ཛྷ་སྦེ་ལཱིཥ་ཥྫོ་ཡི།

ཧ་ཡི། /ཧ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) ཧ་འ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཧ་ཝང༌། /ཧ་ཝ/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཧའི་གི་པྫོ་

ཧ་ཡི་ཥ་ཆ་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་བྷཛེཥ་ཎྫོག་ཎྫོ་

སྤུདྷ་ཚུ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ངེའི་ཧ་ཝང་ཟདི་

ཅིག་ཟདུག

རྫོང་དྷང་ལཱ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།

ཧ་ཡིག /ཧ་ཡི/ (མིང) (རྫོང) གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་
ཧ། (ཐཔེ) ལྫོག་ཀུ་ཅིག་གུ་ཧ་ཡིག་སྫོབྷ་ཅིག་བྲིཥ་
ཕཝག་ནུག
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1500
ཧ་ཡུ། /ཧ་ཡུ/ (མིང) (ཆོཥ) གའག་ར་ཥྫོགཥ་ན་

ཧ་རཱི་ཡ། /ཧ་རཱི་ཡ/ (མིང) (རྫོང) སདྷ་སྫོཡ་ཕའི་

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྤང་དྷང་གླང་ཧ་ཡུ་ཅིག་

ཧ་རཱི་ཡ་ཟདི་སདྷ་ཕཞང་ལཥ
ྫོ ་ཅིག་སྦེ་ཕརྩི་ནི་ཟདུག

རྭཛྷ་སྐྱེ་ནི་འྫོཐ་ནའི་སྒོ་དྷྫོཡ་པྫོའི་རིགཥ་རྭཛྷ་མེཐ་མི་

སྐཕཥ་བླུག་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་གི་རྫོག་བྷ་ཅིག (ཐཔེ)

རྩྭ་ཞ་སྫོཐ་ནུག

ཧ་རཱི། /ཧ་རཱི/ (མིང) (རྫོང) ཧ་རཱི་ཡ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཧ་ཡེ། /ཧ་ཡེ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧའེ་ཐང་ཟདྲ།

ངེ་གི་ཁྱིབྷ་གྱི་སྫོ་རྫོགཥ་ཁཡ་ཧ་རཱི་ཤིང་འྫོཐ།

ཧ་ཡ་ག་ཡ། /ཧ་ཡ་ག་ཡ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ཟཕཐ་ཙཡ་

ཧ་ཡྫོ། /ཧ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང) ལྕགཥ་ཐང་ཞངཥ་ཚུ་

བྷ་ཙཡ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་ལཱ་ཧ་ཡ་ག་

ཕཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཞུ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཡ་

ཡ་སྦེ་འྫོཐ་ནི་ཟདི་གི་ཁྱོཐ་ཟཕཐ་ཥ་ལྷྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ།

ལཱིཥ་ནི་འྫོཐ་ནའི་ཚིག་ཡྫོ། (ཐཔེ) ལྕགཥ་ཀྱི་ཧ་ཡྫོ་ཚུ་

ཧ་ཡག /ཧ་ཡ/ (མིང) (རྫོང) ཟབྲུ་སྣ་ཆུབྷ་ར་ཥྫོགཥ་

སྒྲོབྷ་ཅིག་དྷང་ཕཙུགཥ་ཕཝག་ནུག

ན་ཕམྫོ་ཕམྫོཛྷ་གུ་པཕཥ་རྟ་བླུགཥ་ཏེ་གླུབྷ་ཟགྱོ་

ཧ་ཡྫོགཥ་ཐགཟ་ཡྫོགཥ། /ཧ་ཡྫོ་རྒ་ཡྫོ/ (མིང) (རྫོང)

ཕཅུག་མི་ཟདི་ཆུ་བླུགཥ་ཏེ་ཕསྐོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་དེའི་

པྫོ་ཐང་བྷྫོ་གཉེདྷ་གྲོགཥ་ངོ་བྷ་ཟཕཐ་དེ་བྷ་ཕསྫོབྷཥ་

རངབྷ་ཟཚག་སྟེ་ཆང་ལཱི་གྱུཡ་གྱུཡཛྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

ནའི་ཧེ་བྷཡ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ཐགཟ་བྷཐུདྷ་སྦེ་

ཡག་ལུ་ལ་ཟཐུང་ན་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁཡ་གདྷྫོཐན་

སྫོཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ལྷཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཧ་

ཨིདྷ།

ཡྫོགཥ་ཐགཟ་ཡྫོགཥ་ཕཞྫོ་སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཧ་ཡག་མདྷ་ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ། /ཧ་ཡ་ཙེདྷ་དེ་བྷཟབྷ/ (མིང)

ཧ་ར། /ཧ་ར/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) དྷ་ཟུག་རྐྱཕ་ཐ་ལྫོཡ་ཕའི་

(རྫོང) ཧ་ཡག་དྷང་མདྷ་ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ་ཕྱི་བྷ་སྦེ་ཕཞྫོ་

སྒྲ། (ཐཔེ) ཧ་ར་ཐཕའི་སྒར་ཎྫོ་དྷ་སྟེ་ཟཕཐ་ཡ་མི་

སྟེ་བླུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཙྫོཥ་གཞི་ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་ཕཞྫོ་

ཚུགཥ་ནཥ།

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) ཧ་ཡག་མདྷ་ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ་ཟདི་ཧ་

ཧ་ར་ར། /ཧ་ར་ར/ ༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཧ་ར་ཐང་ཟདྲ།

ཡག་རྡིག་ལྫོཥ་ཅིག་སྦེ་ཕརྩིཛྷ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧ་ཡག་

(ཐཔེ) ཧ་ར་ར་ཐ་རིཥ་ཟཕཐདྷ་གཟུགཥ་ག་ཡ་དྷ་ཆི་

མདྷ་ཐདྷ་ཐབྷཡབྷྫོ་དེ་བྲྫོཛྷ་ག་ནི་ཕ་ཞིབྷ་ནཥ།

ནུག

ཧ་རིང༌། /ཧ་རི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཆུབྷ་གྱི་ཐྫོདྷ་ལཱི་བྱཱ་

/ཧ་ར་ར/ ༢. (ཙྫོཡ) (ཆོཥ) ས་རཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཕཙུགཥ་ཥའི་ཞིང༌། (ཐཔེ) ཧ་རིང་དྷང་ལཱི་བྱཱ་སྫོ་ལྡེབྷ་

ཧ་རདྷ། /ཧ་ལུདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཡྫོགཥ་ཀྱི་ཕྫོ་ཕའི་

ལྡེབྷ་སྦེ་སྐྱེཥ་ནུག

སྐཕཥ་ཧ་ཟེཡ་རདྷ་ཟཇར་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ང་གིཥ་ག་

/ཧ་རི/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་རྒཥ་ན་ཐཔྱར་ཕ་ལཱི་

དེབྷ་ཅིག་ཕྫོ་རཱིང་བྷྫོ་གིཥ་ཧ་རདྷ་ཅིག་ཡ་མིདྷ་ཟདུག

གཉེཡ་བྷ་ཆགཥ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོ་རྒཥན་ཐ་ཐཔྱར་
ཕཡ་ཧ་རིང་ཟཏྫོདྷ་ནི་ཟདུག

1500

1501
ཧ་ལཱི། /ཧ་ལཱི/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཆུང་ཀུ་རྫོ་ཐགུ་

ཏགན་ཕཎགཥ་ཏེ་རྟའི་ཨོར་ལྐོག་ཁཡ་ཐཔྱངཥ་

དྷང་ཡ་བྷ་ཕཙུགཥ་ནཥ།

ཧ་ལྫོ་ཀ /ཧ་ལྫོ་ཀ/ (མིང་) (ལུགཥ) རྒྱ་གཡ་གྱི་ཆོཥ་

བྷདྷ་ཆཐ་ཟཕཐ་མི། (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་ཐ་ལྫོ་སྫོཕ་གྲྭ་

ཕཝག་ནུག

/ཧ་ལཱི/ ༢. (མིང) (རྫོང) བུ་གཞི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཀྱི་རྒྱརནྫོ་ཅིག་གི་བྷཙདྷ།

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཧ་ལཱི་ཟདི་ཁྱིབྷ་དྷང་ཡ་འྫོཐ་ག?

ཧ་ལྫོབྷ། /ཧ་ལྫོབྷ/ (མིང) (ལཡ) (རྣབྷ) གེ་ཞ་ཐང་ཟདྲ།

ཧ་ལཱིང༌། /ཧ་ལཱིང/ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་རྫོང་ཐང་ཟདྲ།

(ཐཔེ) དུཥ་ཅི་ཆཡན་དུཥ་ཙྫོཐ་ཁཡ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་

ཧ་རྫོ། /ཧ་རྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཟབྲུག་གི་ལཡ་

ཧ་ལྫོབྷ་ལུགཥ་ནཥ།

ཕྫོགཥ་ཀྱི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཚུ་དྷང་ཡང་གི་མི་ཐང་

ཧ་ཥབྷ། /ཧ་ཥབྷ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱ་གཡ་གྱི་ལཡ་

བྷགྱོདྷབྷ་ཚུ་ཥ་ཏག་རིང་ཥཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྐཕཥ་

ཕྫོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་བྷངཟ་སྡེ་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

བྷགྱོདྷབྷ་རྒྱཕ་བྷ་ཏར་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལུགཥ་སྫོདྷ་གྱི་

ཥབྷ་རཥ་ཟགྲོ་ཟགྲུར་ཟཕཐ་ཕའི་སྐཕཥ་དྷ་ཟཏདྷ་

ཚུར་སྦེ་གཐངཥ་ཐབངཥ་ཟཐེདྷ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཟཕཐ་ཐགོ།

(ཐཔེ) ངེའི་ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་ཧ་རྫོ་སདྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་སྦེ་ཟཐེདྷ་

ཧ་ས་ས། /ཧ་ས་ས/ ༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐགཟ་

ནི་འྫོཐ།

ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་སྐཐ་ལྫོཡ་ཏེ་ཕགཟ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

/ཧ་རྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བྷཐཟ་རྐྱཕ་ནའི་སྐཕཥ་ཙ་

ས་ས་ཁོ་གིཥ་ཐགོཐ་བྲ་སྤུཥ་མ་སྦེ་ཕསྒྱུཡ་ནི་ཟདུག

གཎཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ཟཕཟ་གཎཐན་ཐ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་སཕ་

/ཧ་ས་ས/ ༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) ཙགཥ་ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་ནའི་

ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ) ཐཕའི་ཐཕའི་ཧ་རྫོ་གཞུང་ཕྲང་

སྐཕཥ་བྫོ་ཟགྱོཐ་ཕསྐྱེཐ་དེ་སཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ)

ཧ་ལཱི་ཆགཥ། /ཧ་ལཱི་ཆ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

ཧ་ཧུ་ཧུ། /ཧ་ཧུ་ཧུ/ (མིང) (རྫོང) ཏག་རིང་ཥ་རཥ་

ཐགོ་ནཥ་ས་རུ།

ཧ་ས་ས་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ཕསྐྱར་ཥཡ་ཕསྐྱར་ཡི་བྷཥ།

ཧབྷ་སྲུ་གི་བྷངར་དྷང་ཧ་ལཱི་ཟབྱུང་ནི། (ཁ) ཧ་ལཱི་

སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕར་རདྷ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁོང་

ཆགཥ་ནི/ཐྫོ/དེཥ/ནུག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་ཟླཛྷ་

ཚུ་ཧ་ཧུ་ཧུ་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཐགུ་རངབྷ་ཐ་ཧ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

ཧ་སྫོ། /ཧ་སྫོ/ (མིང) (ཆོཥ) ས་རཥ་ནའི་ཐྫོདྷ།

ཧ་རྫོང༌། /ཧ་རྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཅ་ཆཥ་ཐང་ཚུ་གུ་

ཧག་རྩ། /ཧ་མ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གླང་ཚུ་ངར་བྷ་

ཏགན་ཕཎགཥ་ནི་ཐང་རགན་ཕལཐ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་

ཡངཥ་ནཡ་ཨུང་ཨུང་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་

ཐྫོང་འྫོཐན་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) སྒོའི་ཧ་རྫོང་།

རིཥ་དྲྫོ་ན་རཥ་ཡ་གླང་ཚུ་ཧག་རྩ་རྐྱཕ་དེཥ།

ལྕགཥ་ཀྱུའི་ཧ་རྫོང་། ཏགན་གི་ཧ་རྫོང་ཟེཡ་ཐྫོ་

ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) དྲིརབུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ཧ་རྫོང་རཥ་

1501

1502
/ཧ་མ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཙིགན་ཞ་སྟེ་ངཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་

ཧང་རྟགཥ། /ཧང་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཧང་ཡིག་ཐང་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ཁྱིབྷ་དྷང་ཧག་རྩ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) དྲི་ཕའི་རདྷ་ཟབྲི་ཕའི་སྐཕཥ་ཧང་རྟགཥ་

རྐྱཕ་ནི་ཅིག་ཟདུག

ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཕཀོཐ་ཐགོ།

ཧང༌། /ཧང/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་གྱངཥ་ཁ་

ཧང་ཐྫོཡ། /ཧང་ཐྫོ/ (མིང) (རྫོང) གོ་གི་དྷང་དྷ་གྱོདྷ་

ཕརྩི་ནིའི་ཀ་རྟགཥ་ཐང་ཧང་ཡིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ནིའི་ཐྫོཡབྷ་ རྐངབྷ་ཐུང་ཀུ་ཟཕཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧ་

སྫོཕ་ཁང་དྷང་རཥ་ཧང་གསུབྷ་ན་ཏྫོདྷ་ནུག

ལཱི་ཚུའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་ཙྫོང་ཁང་དྷང་རཥ་ཧང་ཐྫོཡ་རུ་རུ་ཉོ་

ཧང་ཀི། /ཧང་ཀི/ (མིང) (ཆོཥ) ཧང་ཡིག་ཐང་ཟདྲ།

ཟཕག་ཡི།

ཧང་གོང༌། /ཧང་གོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་

ཧང་རྩིཥ། /ཧང་ཙི/ (མིང) (རྫོང) ཧང་ཡིག་ཐང་ཕཞྫོ་

སྤགཥ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རགན་གིཥ་ཐབྱིཕཥ་གོང་ཎྫོ་

ཐབྱིཕཥ་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་རྩིཥ་རྐྱཕ་ནི་ཅིག

རིར་རི་སྦེ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གསེཡ་ཧང་གོང་།

(ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཧང་རྩིཥ་ཟདི་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་ཡ་ཤེཥ་

ལྫོ་ཧང་གོང་། སྤགཥ་ཀྱི་ཧང་གོང་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ།

ནཥ།

(ཐཔེ) ཁོ་ཙིགན་ཞ་སྟེ་ཡིག་ཆ་ག་ཡ་ཧང་གོང་ཕཞྫོ་

ཧང་རྩིཥ་རིག་ན། /ཧང་ཙི་རི་ན/ (མིང) (རྫོང) ཧང་

ཕཎང་ནུག

ཡིག་ཐང་ཕཞྫོ་ཐབྱིཕཥ་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་ལྷཕ་

ཧང་གྲངཥ། /ཧང་གྲང/ (མིང) (རྫོང) གོ་རིབྷ་ཐང་

ནའི་རྩིཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧང་རྩིཥ་རིག་ན་ཟདི་ཤེཥ་ན་

ཧང་གྲངཥ་ཀྱི་གྱངཥ་ཁ་ཕརྩི་ནི་ཅིག (ཐཔེ) དྲི་ཕ་

ཅིདྷ་ཙྫོང་རྐྱཕ་ནི་ལཱི་པདྷ་ཏྫོགཥ།

ཧང་གྲངཥ་ཐང་ནའི་རདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟཕག་ལྫོག

ཧང་ཡིག /ཧང་ཡི/ (མིང) (རྫོང) གྱངཥ་ཁའི་བྷཙྫོདྷ་

ཧང་རྒཥ། /ཧང་རྒེ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ཧའི་ཐང་

བྱེཐ་ལཱི་སྔོདྷ་ཟཇུག་ཐང་རྗེཥ་ཟཇུག་མིང་གཞི་

ཧ་ན་གི་ཧའི། (ཐཔེ) ངེའི་ཧང་རྒཥ་ཀྱིཥ་སྲུང་ལུ་ལ་

ཥྫོགཥ་གཥར་བྱེཐ་ངོ་བྷ་སྦེ་བྷ་བྲིཥ་ནཡ་ཧང་གྲངཥ་

གཎང་ནི་འྫོཐ།

ཀྱི་ཕར་བྷཙྫོདྷ་སྦེ་ཀ་རྟགཥ་ཐང་ཧང་གྲངཥ་བྲི་ནི་

/ཧང་རྒེ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རྫོ་ཐང་དྷ་ཙྫོཐ་རྒཥ་ནའི་

འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) གཅིག་གཉིཥ་ཟེཡ་བྷ་བྲིཥ་ཕཡ་༡

ཧབྷ་སྲུ་སྤྱིཡ་ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཏང་

༢ ཐང་འང་དྷ་ ཀ ཁ ར་ཥྫོགཥ་ན་བྲི་ནི་ཅིག

དྷང་ཧང་རྒཥ་གསུབྷ་ཉིབྷ་ཕསྫོ་སྟེ་སྫོཐ་ནུག

(ཐཔེ) ཧང་ཡིག་ཕཀོཐ་ཏྫོག་རཥ་ཟཚྫོབྷཥ་ཟདུ་དྷང་

ཧང་རྒཥབྷྫོ། /ཧང་རྒེབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཧང་རྒཥ་ཀྱི་

ཟྫོང་མི་ཚུའི་མིང་ཏྫོ་ཕཀོཐ་ཕཝག

ཕའི་སྐཕཥ་གཐྫོང་གུ་གཉེཡ་བྷ་ཟཏྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཕདྷ་ཐ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཙྫོན་ཐ་ཐབྷཡ་

ཐྫོདྷ་ཧང་ ༢ ན་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཧང་རྒཥབྷྫོ་ཏར་

ཧདྷ་ཟབྲཥ། /ཨཱདྷ་ཌེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་བབྷ་
ཚེག་ཚེ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཤིང་

1502

1503
ཏྫོག་ཁཡ་ཧདྷ་ཟབྲཥ་ཐབྷཡ་ཚེག་ཚེ་སྦེ་ཕཎགཥ་

ཧབྷ་ཅུབྷ། /ཧབྷ་ཅུབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧའི་གི་བྷྫོ་

ཧཕ་སྲུ། /ཧཕ་སུ/ (མིང) (རྫོང) སྤུ་རིངབྷྫོ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་

/ཧབྷ་ཅུབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང་) ཧ་ན་གིཥ་ཧབྷ་སྲུ་

ནུག

སྤུདྷ། (ཐཔེ) ང་ཧབྷ་ཅུབྷ་ཐང་ཆ་སྫོཐན་ཨིདྷ།

འྫོཐ་ནའི་ཡྫོ་ཁྱི་ཆུང་ཀུའི་རིགཥ། (ཁ) ཟདི་ལཱི་ཐབྷ་ཁྱི་

གཥཡན་ གཝདྷ་ཅིག་ཟཙྫོར་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་

ཅིག་རཥ་ཕརྒར་ཞ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

ཟཙྫོར་ནུག

ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧཕ་སྲུ་གིཥ་ལྫོ་ཧ་ཙི་

ཅིག (ཐཔེ) ཧ་ན་གིཥ་ཧབྷ་ཅུབྷ་གཥཡན་ཅིག་

ཧབྷ། /ཧབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གདྷཥབྷྫོ་ལཱི་སཕ་

ཧབྷ་ཆང་བྷ། /ཧབྷ་ཆང་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ཚེཥ་ཕཅུ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཧབྷ་ཟདི་གཡུཥ་ག་ཏེ་

ཐང་ཡཕ་གདྷཥ་ཚུ་གི་བྷཚཐ་སྒོ་ཚུ་དྷང་ཆང་ཕཐག་

རཥ་སྫོ?

ཟཛིདྷ་ཟཏཕ་མི་སྦེ་ཕཀར་ཕའི་ཧབྷ་སྲུ། (ཐཔེ) ཧབྷ་

/ཧབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) (ཞེ) གོ་ཥ་གོ་གདྷཥ་སྫོབྷ་

ཆང་བྷ་གིཥ་བྷགྱོདྷབྷྫོ་ཚུ་ལཱི་ཆང་དྲངཥ།

འྫོཐ་མི་ཐང་། ཡུར་གོངབྷ་ཚུའི་གདྷཥབྷྫོ་ལཱི་སཕ་

ཧབྷ་ཎང་ཎ། /ཧབྷ་ཎང་ཎ/ (མིང) (རྫོང) གཟུགཥ་ལཱི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་གྱི་ཧབྷ་ཟདི་ཤེཥ་རིག་

བྷཉེདྷ་ཁུག་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ས་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་འྫོཐ་

རཥ་ཁུངཥ་དྷང་ཕག་ལཱ་གདྷངབྷ་ཨིདྷ།

མི། (ཐཔེ) ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ཐ་གཟུགཥ་ཧབྷ་ཎང་ཎ་སྦེ་

ཧབྷ་སྐྱག /ཧབྷ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞེཥ་སྒོ་ཐང་རྫོག་

སྫོཐ་ནི་མི་ཟྫོང་།

བྷ་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྨུཡ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཐང་འང་དྷ་

ཧབྷ་བྷཐེ་ཕྫོང་། /ཧབྷ་ཐེ་ཕྫོ/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཐང་

ལུགཥ་ལྫོབྷ་མེཐ་ནའི་རིགཥ་རྫོག་ཁ་དྷང་རཥ་

རྐང་བྷའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་ཐང་ན། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཧབྷ་བྷཐེ་

ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ལྷག་བྷ་སྦེ་ཕཀོ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) རྫོག་བྷ་ཧབྷ་

ཕྫོང་གུ་རྨ་ ཅིག་ཏྫོདྷ་ནུག

སྐྱག་ག་བྷདྷྫོ་ཥཡ་ཕཀོ་ཕ་ཅིདྷ་ཁབྷཥ་རྫོག་སི་སི་

ཧབྷ་ཕྲིང་ཕྲི། /ཧབྷ་ཕྲིང་ཕྲི/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ང་རྒྱར་ཁོང་

བྷཏྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ལཱི་འྫོཐ་ནའི་རྟགཥ་ཕྱི་ཁཡ་སྟྫོདྷ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) མི་ཟདི་

ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་ལི། /ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་ལི/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་

ཧབྷ་ཕྲིང་ཕྲི་སྦེ་སྫོཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ།

གོང་ཎྫོ་རིར་རི་བྷཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ནགཥ་ཀོ་ཧུབྷ་ཆི་

ཧབྷ་ཚུ། /ཧབྷ་ཚུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་སྤྱིཡ་

ཆི་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ ཙྫོན་ཐ་ཕཀྱག་སེཡནྫོ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་

ཕཎང་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཚུ་ཚུ་ཤེཥ་

བྷ་ཙཐ་དྷང་རཥ་ཥྫོདྷ་ས་ཀྲག་ཀྲ་གཅིག་རྐྱངབྷ་

ཡཕ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ།

གཅིག་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་བྲྫོཛྷ་བྷངཡ་ཙི་སྐྱུཡ་ཙི་

/ཧབྷ་ཚུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཅིག་ཁཡ་

སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་ལི་ཟདི་ཁུག་ཡ་བྷ་

གཉེདྷ་རྐྱཕ་སྫོཐ་ནའི་བུབྷྫོ། (ཐཔེ) ངེའི་ཧབྷ་ཚུ་དེ་

ཁུག་ནཥ།

ཟཇཟ་རིཥབྷྫོ་ཅིག་འྫོཐ།

1503

1504
ཧབྷ་ར། /ཧབྷ་ར/ (མིང) (རྫོང) ཥ་ཙ་ཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་

ཧའུ་སེང་ངེ༌། /ཧའུ་སེང་ངེ / (མིང) (རྫོང) ནུཕ་བྷྫོཡ་

ཕཟུབྷ་སྦེ་སེཕ་སེཕ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་རྫོག་བྷ་རིར་

(ཐཔེ) ཆུ་པཡ་ཀི་རྫོགཥ་རཥ་ཧའུ་སེང་ངེ་ཅིག་སྐཐ་

ཕའི་ཤིང་རིངབྷྫོ་ཟཙབྷཥ་ཅིག་ཐང་ཟཐཕ་བྷ་བའི་སྒྲོ་

སྐཐ་རྐྱཕ་ཞིདྷ་དྷ་ ལཥ་ངདྷ་གཎང་མི་གི་སྲིདྷ་བ།

རིར་ཐང་ལྗང་སེཡ། བྲྫོཛྷ་སྐྱུཡན་ཐང་དྷང་རཥ་ཟུཡ་

རྐྱཕ་དེཥ།

ཕཞི་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་སྐྱུ་རཱི་ཡ་ཟེཡ་འང་

ཧའུ་ལྷ་ཅུ། /ཧའུ་ས་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) མིག་ཎྫོ་གི་དྷང་

སཕ་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཧབྷ་ར་ཞ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཆུ་ཟཐུང་ན་
ཅིདྷ་ཞིབྷ།

རཥ། (ཁ) དེ་ལཱི་མིག་ཟབྲཥ་ཟེཡ་འང་སཕ་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཧའུ་ལྷ་ཅུ་ཕཎྫོདྷ་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་མིག་གིཥ་མི་

ཧབྷ་ལིའུ་ཙི། /ཧབྷ་ལིའུ་ཙི/

བྷཏྫོང་།

(མིང) (རྫོང) བ་རིགཥ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཕཟུང་ཞ་ཕའི་ཁཡ་

ཧའེ། /ཧའི/ ༡. (ཙྫོཡ) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་

ཧབྷ་ལིའུ་ཙི་ཟདི་གདྷབྷ་ཁཡ་ལྡིངཥ་ཏེ་སྫོཐ་ནུག

སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕཞྫོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་སྡི་ཆེ་ཕའི་ཚིག་

ཤིང༌། (ཐཔེ) ཧབྷ་ཤིང་དེ་ཥ་ཁ་ཐབྷཟ་ཥ་རཥ་པཡ་

ཕལ་སྟེ་ཕཞྫོཐ་ཡ་མི་ཚུགཥ་ནཥ།

བྷང་ལཥ
ྫོ ་རླུང་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྫོཐ་ནའི་བ་ཅིག (ཐཔེ)

ཐཀཟ་ངར་གྱི་གདྷཥ་སྟངཥ་དྷང་སྫོཐ་ནའི་སྐཕཥ་

ཧབྷ་ཤིང༌། /ཧབྷ་ཤིང/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་ཅུ་ཀུ་ལི་གི་

ཅིག (ཐཔེ) ཧའེ་བྷྫོ་གིཥ་སྐྱིཐ་སྡུག་མྱྫོང་ཏངཥ་ལཱི་
/ཧའི/ ༢. (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕའི་གདྷཥ་

སྐྱེཛྷ་ཨིདྷ།

ཧབྷ་སྲུ། /ཧབྷ་སུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཡང་ཐང་གཅིག་

སྟངཥ་སྐཕཥ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཚིག་ཅིག (ཐཔེ)

སྲུ་ཨིདྷ།

ཕཥ།

ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ལཱི་

ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག་གྲོགཥ། (ཐཔེ) ཧཟྫོ་ལཱ་ཟདི་ང་

ཧའེ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་དེསྦེ་བྷ་སཕ་ང་སེབྷཥ་མི་ཐགཟ་

ཁཡ་གཉེདྷ་རྐྱཕ་སྫོཐ་ནའི་བུབྷྫོ། (ཐཔེ) བྷྫོ་ངེ་གི་ཧབྷ་

ཧཟྫོ། /ཧཟྫོ/ (ཙྫོཡ) (རྫོང) སེབྷཥ་ཐནཟ་ཞུབྷ་ནའི་

/ཧབྷ་སུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) སྤྱིཡ་ཕཎང་མི་བྷྫོའི་རིགཥ་

ཧབྷ་སྲུ་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ་བྷཥ།

གིཥ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ནི་བྷཥ།

ནའི་བྷ། (ཐཔེ) ཡང་གི་ཧའི་ལཱི་ཁ་ངདྷ་སཕ་ནི་མི་ཟྫོང་།

ཧཡ་ཁེ་ཟདི་དྷབྷ་ཡང་ཟཕཐ་རཱིང་འཡ་སྐྱེཐ་མི་

ཀྱིཥ་ཏགཥ་ཟཏག་ནའི་གོ་ར་ཅིག (ཁ) ཧའི་ཀ་སྤུཡ་

ཧཡ་ཇག /ཧཡ་ཇག/ (མིང) (ཆོཥ) ཧཡཛྷ་རྐུ་མི་ཐང་

ཧའི་ཀ་སྤུཡ་དེ་གོང་ཙཐ་ག་ནི་ཕ་སྫོབྷ་ཟདུག

སཕ་ཏངཥ་ཅིག

ཧའི། /ཧའི/ (མིང) (རྫོང) ཡང་གི་ལཱིཥ་སེབྷཥ་སྐྱེཐ་

ཧཡ་ཁེ། /ཧཡ་ཁེ/ (མིང) (རྫོང) ཧཡཛྷ་རྐུ་མི། (ཐཔེ)

ཧའི་ཀ་སྤུཡ། /ཧའི་ཀ་པུཡ/ (མིང) (རྫོང) ཟབུ་ཡཥ་

ཕཎགཥ།

གྱི་གོ། ཧའི་ཀ་སྤུཡ་གྱི་ཐཀྱི་ཡ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ)

ཟཕྲྫོག་ཕཅོབྷ་ཟཕཐ་མི་ཇག་ན་གཉིཥ་གཅིག་ཁཡ་

1504

1505
ཧཡ་དྷག /ཧང་དྷག/ (མིང) (ཆོཥ) ཧ་ག་རཱི་དྷག་ནྫོ་

ཨིག་བུ། /ཨིག་བུ/ (མིང་) (ཆོཥ) ཧིག་དུབྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཧཡ་བྷྫོ། /ཧཡ་བྷྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་ཞེ་ཚུ་གི་དྷང་

རི་ཀ་ཐང་ཨིང་ལུདྷཉ་གི་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་སཕ་ནི་འྫོཐ་

ཐང་ཟདྲ།

ཨིང་སྐཐ། /ཨིང་ཀེ/ (མིང) (རྫོང) ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཧ་མི་

གའྫོག་རྒྱུག་མི་ཐང་སཥ་སཥབྷྫོ་ཚུ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་

ནའི་སྐཐ་ཡིག་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཨིང་སྐཐ་

ཟཏཕ་སྟེ་ལ་མི་གའྫོགབྷྫོ། (ཐཔེ) དྲགོཥ་ཧབྷ་ག་ཏེ་

དེ་ཤུགཥ་ཆེ་སུ་ཅིག་ཟདུག

ཟབྫོདྷ་ཥ་ལཱི་ཧཡ་བྷྫོ་ཁྱིཐ་དེ་ཟབྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཨིང་ལིལ། /ཨིང་ལིལ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཨིང་སྐཐ་ཐང་

ཧཡ་ཙང་། /ཧ་ཙང/ (མིང) (རྫོང) ཧཡཛྷ་སྫོཐ་ཥའི་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཨིང་ལིལ་ཟདི་རྒྱར་སྤྱི་གི་སྐཐ་ཡིག་ཨིདྷ།

གདྷཥནྫོ། (ཐཔེ) ཧཡཛྷ་མི་གམྫོ་ཧཡ་ཙང་གམྫོ།

/ཨིང་ལིལ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཨིང་ལུདྷཉ་གི་མི་ཚུ་ལཱི་

ཧཡཛྷ། /ཧའུ/ ༡. (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ག་ཅི་ཡ་

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨིང་ལིལ་གི་བྷགྱོདྷ་ཚུ་ལ་

(ཐཔེ) ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ནི་ཟདི་འ་ཡཕཥ་ཕཟཞང་ནྫོའི་ལཱ་

ཨིདྷ། /ཨིང/ () (རྫོང) ཡང་ཐང་ཡང་གི་ཡུར་ཟཇུག་

ཨིདྷ་རཱིང་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྱིདྷ་ནཡ་ཟཐུ་ཟཕག་ནི།

ཕལར་དྷ་ཟྫོང་ནུག

ཅིག་མེདྷ།

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་འང་ ཕཀྲིཥ་ཟདི་ང་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་

/ཧའུ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧཡཛྷ་རྐུ་མི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

ཕཟུབྷ་ཡང་ལཱི་ཟཇུག་ནི་ཐང་། ང་ལཱ་ཟཕཐ་ཥ་ཐིབྷ་

ཧཡཛྷ་ཅིག་ལབྷཥ་སྲུང་ཟགག་ན་གིཥ་ཕཐཟ་ཟུདྷ་

ཕུག་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ་ཡུར་ལཱི་ཟཇུགན་ཨིདྷ།

ཆི་ནུག

(ཐཔེ) ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ང་ཨིདྷ།

ཧཡཛྷ་རྐུ་མི། /ཧའུ་ཀུ་མི/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཅ་ར་ག་ཅི་

/ཨིང/ (གྲོགཥ) (རྫོང) བ་ཚིག་གི་བྷཏཟ་བྷཡ་སཡ་

ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་གཝདྷ་གྱིཥ་བྷ་བྱིདྷ་ཕཞིདྷ་དུ་རྒྱཕ་ཁཡ་

ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཚིག་གྲོགཥ་སྦེ་ཟཇུགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ)

(ཐཔེ) མི་ཟདི་དྷྫོཡ་ཧཡཛྷ་རྐུ་མི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི། /ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ངེཥ་

རཥ་ཡྫོགཥ་ཀྱིཥ་བྷ་བྷཏྫོངབྷ་སྦེ་ཟཐུ་ཟཕག་མི།

ཐཔེ་ཆ་ཟདི་ཁོ་གིཥ་སྟྫོདྷབྷ་ཨིདྷ།

ཨི་ལྡདྷ། /ཨི་རྡེདྷ་གི་རྣབྷ་ཨེ/ (མིང) (རྫོང) རྗེཥ་ཟཇུག་

ནཡ་དུ་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཡི་གུ་ཟདི་ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་

ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་ཡང་ཥྫོའི་ཟཇུག་ན་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཕྲཐ་ ཀྱ།

ཅི་བྲི་ཐགོ།

ག། གྱ། ཟ། དེ་ཚུ་གུ་ཐབངཥ་ཨི་སཡ་ཏེ་ཟཇུག་ནའི་

ཨིདྷ་དྷ། /ཨིདྷ་དྷ/ ༡. (ཕྲཐ) (རྫོང) དྲི་ཕ་ཟདྲི་ཕའི་ཚིག

རྣབྷ་ཐབྱེ་ཅིག (ཁ) སུབྷ་ཅུ་ན་དྷང་ཨི་ལྡདྷ་གྱི་རྣབྷ་

(ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་མིང་ཕཀྲིཥ་ཨིདྷ་དྷ?

ཐབྱེ་སྦེ་འྫོཐ་རཱིང་རྫོང་ཁའི་སྐཕཥ་ལཱི་བྱེཐ་སྒྲ་ཐང་

/ཨིདྷ་དྷ/ ༢. (ཕྲཐ) (རྫོང) ཐེ་ཙྫོབྷ་གི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཟབྲེར་སྒྲ་ལཱི་ཐབྱེ་སྟེ་འྫོཐན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) ཨི་ལྡདྷ་གྱི་

གིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ་དྷ་སྫོ།

རྣབྷ་ཐབྱེ་ཟདི་ཟཇབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་ཟདུག

1505

1506
ཨིནྡྲ་ནཱི་ར། /ཨིནྡྲ་ནཱི་ར/ (མིང) (ལུགཥ) རྫོའི་རིགཥ་

ཨུ་རྒྱདྷ་ཡུར། /ཨུ་རྒེདྷ་ཡུཥ/ (མིང) (རྫོང) སྔོདྷ་བྷ་རྒྱ་

(ཁ) ཨིནྡྲ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཐཕང་ནྫོ་ཐང་། ནཱི་ར་ཟེཡ་མི་

ཥའི་ཥ་གདྷཥ་ཅིག (ཁ) དེ་འང་ཨཽ་ཊི་འ་དྷ། འང་

ཁ་ཐྫོག་སྫོཐབྷྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

གཡ་ནུཕ་ཕྫོགཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནྫོ་ཨིདྷ་དྲ་བྷུ་ཏི་ཕཞུགཥ་

ཟདི་སྔོདྷ་ནྫོཟབྷ་སྫོདྷབྷྫོ་ལཱི་ཟཇུགན་ཨིདྷ། (ཐཔེ) དྷྫོཡ་

དྷ་ཟཕུཡ་ཟགྲོ་ཟེཡ་སཕ་སྫོར་འྫོཐ་མི་ཟདི་ཟུཡ་

བུ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ར་དེ་ཟཏྫོཕ་ནཡ་ཐཀོདྷ་དྲགཥ་ཨིདྷ།

བྷཥ་ཏེ་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ་བྷཥ། (ཐཔེ) བྷཙྫོ་ད་དྷ་ཀོ་

ཨིདྷ་ནཥ། /ཨིདྷ་པེ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) གཎབྷ་ཐང་ཚིག་ར་

ལཟདི་ཐ་ལྫོའི་ཕཡ་དྷ་འང་ཨུ་རྒྱདྷ་ཡུར་ལཱི་བྷཇར་ནི་

ཥྫོགཥ་ལཱི་ཕདེདྷ་ན་ཐང་ངེཥ་ནཡ་ཕཟུང་ཕའི་ཐྫོདྷ།

འྫོཐན་ཨིདྷ།

(ཐཔེ) ཟདི་རྫོ་ཨིདྷ་ནཥ།

ཨུ་དུབྷ་བཱ་ཡ། /ཨུ་དུབྷ་ཛྷ་ཡ/ (མིང་) (རྫོང) རྫོ་རྒྱུཥ་

ཨིདྷ་ནཥ་ཥྫོང༌། /ཨིདྷ་པེ་ཥྫོང་/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཐེ་ཙྫོབྷ་

དྷང་སཕ་སྫོར་འྫོཐ་ནའི་མེ་ཎྫོག་མིང་ཅདྷ་ཅིག (ཐཔེ)

གྱི་ཐྫོདྷ་སྟྫོདྷ་ནའི་ཚིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་སཕ་མི་དེ་ཨིདྷ་

ཨུ་དུབྷ་བཱ་ཡ་དེ་ཟཇིག་རྟེདྷ་དེ་དྷང་ཐཀོདྷ།

ནཥ་ཥྫོང་།

ཨུ་བྷ། /ཨུ་བྷ/ (མིང) (རྫོང) ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་གི་གཥང་

ཨིདྷ་བྷཥ། /ཨིདྷ་བྷཥ/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཨིདྷ་ནཥ་ཐང་

ཡུབྷ། (ཐཔེ) ལྷ་བྷྫོ་ཨུ་བྷ་གི་སྐུ་ཟདི་ག་ནི་ཕ་བྷཛེཥ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) པྫོཡན་ཟདི་ཤིང་གིཥ་ཕཞྫོ་ཕཞྫོཛྷ་ཡ་ཨིདྷ་

ཎྫོག་ཎྫོ་སྦེ་བྷཇརཛྷ་བྷཥ།

བྷཥ།

ཨུ་ཚུགཥ། /ཨུ་ཚུ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ལཱ་ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་

ཨིདྷ་བྷཥ་ཥྫོང་། /ཨིདྷ་མེ་ཥྫོང་/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཨིདྷ་ནཥ་

རཱིང་ཐནཟ་ཞུབྷ་སྟེ་ཕཀོ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་སེབྷཥ་

ཥྫོང་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མི་ཟདི་ངོ་བྷ་ཡང་

ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཐཔེ་ཆ་ཨུ་ཚུགཥ་རྐྱཕ་

ཨིདྷ་བྷཥ་ཥྫོང་།

སྟེ་ཕལ་ཕཅུག

ཨིདྷ་རཱིང༌། /ཨིདྷ་རཱིང་/ (ཕྲཐ) (རྫོང) ཨིདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་

ཨུ་བྷཚྫོ་ཡྫོང༌། /ཨུ་རྫོ་ཡྫོང/ (མིང) (རྫོང) ཕཀྲིཥ་སྒང་

རཱིང་ཟེཡ་ ཕྱི་ཚིག་མི་བྷཐུདྷ་ན་སྟྫོདྷ་ནའི་སྒྲ། (ཐཔེ) ཁོ་

རྫོང་ཁག་ཟྫོག་གི་གཡུཥ་ཙདྷ་ཅིག (ཐཔེ) ང་ཨུ་བྷཚྫོ་

གིཥ་ཟདི་སཕ་དེཥ། ཨིདྷ་རཱིང་ང་ཡང་བྫོ་བྷ་ཕདེ་

རཱིང་རཥ་ཨིདྷ།

ཕཡ་ཕལ་ཕཡ་ཟྫོང་ཡི།

ཨུ་ཤི་ར། /ཨུ་ཤི་ར/ (མིང) (རྫོང) ཟཐཕ་ལུ་ཏཐ་སྒོཡ་

ཨུ་རྒྱདྷ། /ཨུ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨུ་རྒྱདྷ་ཡུར་ཐང་

སྒོ་བྷཙབྷཥ་ཅིག་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎྫོང་ཎྫོ་

ཟདྲ། (ཐཔེ) ཡང་ཟླ་ ༡༢ ནའི་ཚེཥ་ ༡༠ ལཱི་གུ་རཱི་

བྷདྷབྷ་ནའི་སྫོདྷ་ལྡུ་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་རཥ་དྷང་ཨུ་ཤི་ར་

རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཨུ་རྒྱདྷ་རྒྱར་ནྫོའི་ལ་ལཱི་བྷངཟ་གཥྫོར་

བླུགཥ་ན་ཅིདྷ་ཞིབྷ་ནཥ།

གདྷང་ནུག

1506

1507
ཨུག་ཀག་ཀ /ཨུ་ཀག་ཀ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཥ་གདྷཥ་

ཨེ་ཁུ། /ཨེ་ཁུ/ (མིང) (རྫོང) ཏྫོག་ཁཡ་ཟཛེག་ནི་ཐང་

ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཥ་གདྷཥ་དེ་ཨུག་ཀག་ཀ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཕཞྫོ་ཕཞྫོ་ཕའི་བྷཁོ་ཆཥ་ཅིག (ཁ) དེ་ལཱི་ཕཐ་སྐཥ་

ཥྫོགཥ་སྟཕཥ་བྷ་ཕདེ་ཕཡ་ཧིང་ཕསུཕ་ཀག་ཀ་འྫོཐ་

བྷཡ་ཟཕཕ་ནི་གི་ཐྫོདྷ་རཥ་རྒྱུ་ལྕགཥ་ཐང་ཤིང་གི་

ཨུང་ཏག /ཨུང་ཏག/ (མིང) (རྫོང) གོདྷ་ཐང་ཀ་ཀུ་རཱི་

ཟེཡ་འང་སཕ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཨེ་ཁུ་གུ་རཥ་བྱི་ལི་

ཚུ་གི་ཡྫོཕ་ཟབྱེར། (ཐཔེ) ཀ་ཀུ་རཱི་གི་ཨུང་ཏག་བྷགུ་

ཅིག་ཟཛེགཥ་ཟགྱོ་དེཥ།

ཕཤེཐ་དེ་ཟཐེདྷ།

ཨེ་ལྕང༌། /ཨེ་ཅ/ (མིང) (རྫོང) ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཨེ་བྷ་གི་

ཨུཏྤར། /ཨུ་པེར/ (མིང་) (རྫོང) མེ་ཎྫོག་ནཐ་བྷ་

ལྕངབྷ། (ཐཔེ) ལྡུབྷ་ཡ་དྷང་ལཱི་ཨེ་ལྕང་ཕཙུགཥ་ཐགོ་

སྫོདྷབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ཀྱི་ཁ་

ནཥ།

བྷཆུ་ཟདི་མེ་ཎྫོག་ཨུཏྤར་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟདུག

ཨེ་ཎྫོག་མེ་ཎྫོག /ཨེ་ཎྫོ་མེ་ཎྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཟླཛྷ་

ཨུཕ། /ཨུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཧ་སྦུ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ)

གསུབྷ་ན་ཐང་ཕཞི་ནའི་དྷང་ལཱི་ཥ་ཁ་བྷཏྫོ་ཥ་རཥ་

ཨུཕ་ཥཡ་ཕཀར་ཏེ་སྫོཐ།

པཡ་ལཡ་ཕའི་མེ་ཎྫོག་ཐབྷཡནྫོ་ཅིག (ཐཔེ) རབྷ་གྱི་

ཨུབྷ། /ཨུབྷ/ (ཐབྱེ) (རྫོང) ཁ་ཐང་རགན་ཚུ་

ལག་ལཱི་ཨེ་ཎྫོག་མེ་ཎྫོག་ཟཇཟ་ཆི་ཆི་སྦེ་ལཡ་ཏེ་ཟདུག

ཕརྒྱངཥ་ཏེ་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཕཞྫོ་ཏངཥ་

ཨེ་པཱར། /ཨེ་ནཟར/ (མིང) (རྫོང) ནགཥ་ཀོ་ལྕང་ཁ་

ཅིག (ཐཔེ) རགན་ཨུབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཁྲུཥ་ཆུ་ཕཟེཐ།

ཐང་དྷང་དྷ་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཐབྱིཕཥ་སྒོག་རྫོག་རིར་རི་

ཨུབྷ་ཆུ། /ཨུབྷ་ཆུ/ (མིང་) (རྫོང) ཥ་ཁ་རཥ་ཡང་

སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་ཟཙྫོན་ཐ་ཐབྷཡནྫོ་ཐང་སེཡནྫོ་

ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ་མིག (ཁ) ཥའི་ཐྫོང་དྷང་

ཟཙབྷཥ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤིང་ཟབྲཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་པཱར་

རཥ་ཟཏྫོདྷ་ནའི་ཆུ་རྫིང་ཚུ་ལཱི་འང་ དེ་སྦེ་སཕ་ཨིདྷ།

ཟདི་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་གཟུགཥ་ཁ་ལཱི་པདྷ།

(ཐཔེ) རབྷ་གི་ལག་ལཱི་ཡ་ཨོབྷ་ཆུ་ཅིག་ཟདུག

ཨེ་ཕྱེ། /ཨེཕ་ཕྱེ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་སྐབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཕྱེ་

ཨུབྷ་སྦྱི། /ཨུབྷ་བྱི/ (མིང) (རྫོང) རུཐ་རྡུངབྷ་ཐ་རུཐ་ཀྱི་

ཟཏག་ཟཏགན། (ཐཔེ) ཨེ་ཕྱེ་གི་ཨེ་རཥ་དེ་ཁ་ཙ་

ནགཥ་ཀོ་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨུབྷ་སྦྱི་ཟདི་

དྲགཥ་ཟདུག

ཆུབྷ་ཐང་ས་བྷ་ཕསྲེཥ་ཕཡ་ཕཝག

ཨེ་བྷ /ཨེ་བྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁ་ཐྫོག་སྫོདྷབྷྫོ་ཐང་

ཨེ་ཀཡ། /ཨེ་ཀཡ/ (མིང) (ཨིང) ཆུ་ཞིང་ཟཕཐ་ཕ་

ཐབྷཡནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཁཡ་དྷང་རཥ་དྷ་ཥྫོདྷ་ལུ་ལ་

ཅིདྷ་གླང་ཐྫོ་ཕཞི་ཐང་སྐབྷ་ཞིང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་གླང་ཐྫོ་

འྫོཐན་བྷ་ཙཐ་ཞཛྷ་ཁ་ཙ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་ཅིག

གསུབྷ་འྫོཐ་ནའི་ཥ་ཆ། (ཁ) ཌིཥ་གཅིག་ཕརྒྱ་འྫོཐ་

(ཁ) སྤྱིཡ་ཕཎང་ཨེ་བྷ་སྫོདྷབྷྫོ་ཐང་ཨེ་བྷ་སྐབྷ་ཟེཡ་

ནའི་ཥ་ཆ། (ཐཔེ) ཁྱོཐ་ལཱི་ཥ་ཆ་ཨེ་ཀཡ་ག་དེབྷ་ཅིག་

འྫོཐ་རཱིང་། ཨེ་བྷ་སྐབྷ་དེ་ལཱི་ སྫོ་སྐབྷ། ཨེ་བྷ་

འྫོཐ།

ཕཤུཡ་སྐབྷ། ཨེ་བྷ་ཐབྷཡནྫོ་སྐབྷ་ཟེཡ་དྷང་གསེཥ་

1507

1508
ཕྱེ་ནི་འྫོཐ། (ཐཔེ) ཨེ་བྷ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ཙྫོཐབྷ་ཁ་ཙ་ཡ་

ན་ཚུ་བླུགཥ་ཏེ་སྫོཡ་ཕའི་ཞཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་རཥ་ལུ་

མིདྷ་ཟདུག

ལ་ཞ་ཕ་ཅིདྷ་པྫོཛྷ་དྷ་ཟྫོང་།

/ཨེ་བྷ/ ༢. (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ངོ་བྷཙཡ་ཆེ་ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཨེ་ཤེ་འ། /ཨེ་ཤེ་འ/ (མིང) (རྫོང) ཟཚབྷ་གླིང་དུབྷ་བུ་

ཨེ་བྷ་ཐཡ་ཚི། /ཨེ་བྷ་ཐ་ཚི/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་དྷང་ལཱི་

དྲུག་སྦེ་ཕགོ་འྫོཐ་ཥ་རཥ་ལཡ་ཁ་ཐུག་འྫོཐ་ནའི་

ཐཡ་ཚི་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་བྷ་

གླིང་། (ཁ)

ཐཡ་ཚི་དེ་ཟབྲུགན་ཚུ་གི་ཙྫོཐབྷ་ཐགཟ་ལྫོཥ་ཅིག་

(ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ཨེ་ཤེ་འ་གི་ལཱིང་ཕྫོགཥ་

ཨིདྷ།

དྷང་ཚུཐན་ཨིདྷ།

བྷ་སྫོདྷབྷྫོ་ཆུ་ཙདྷ་དྷང་ཕམྫོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་སྐབྷ་ཐ་ཙྫོཥ་

ན་ཕཞྫོ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནའི་ཨེདྷ་ཎ་

ཨེ་བྷ་ཕཤུཡ་སྐབྷ། /ཨེ་བྷ་ཤུཡ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་

ཨེདྷ་ཅུང་། /ཨེདྷ་ཅུ/ (མིང) (རྫོང) ལྟེ་ཞཥ་ར་ཥྫོགཥ་

གཞི་ཐཀཡནྫོ་ལཱི་ཟགྱུཡ་འྫོཐ་མི་ཅིག (ཐཔེ) ཨེ་བྷ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཨེདྷ་ཅུ་གུ་ལྟེ་ཞཥ་ཕསྒྲིར་

ཕཤུཡ་སྐབྷ་དེ་ཁ་ཙ་འྫོཐ།

དེཥ།

ཨེ་བྷ་སྫོ་སྐབྷ། /ཨེ་བྷ་ཀབྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་

ཨེདྷ་ཎ། /ཨེདྷ་ཎ/ (མིང) (རྫོང) ཤིང་དུབྷ་རྒྱ་གཞི་

ཐབྷཡནྫོ་ཟགྱོ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་སྫོདྷབྷྫོ་སྦེ་ཡ་སྐབྷ་འྫོཐ་

སྫོབྷ་སུ་ཐང་སྟུག་ཙཐ་སཕ་སུ་ཅིག་སྦེ་དྲ་སྟེ་འྫོཐ་

མི་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རིཥ་ཨེ་བྷ་སྫོ་སྐབྷ་གྱི་ཙྫོཐབྷ་ཅིག་

ནའི་ཤིང་ཆཥ་ཐབྱིཕཥ་ལུཕ་ཏེབྷ་སྦེ་འྫོཐ་མི་ཅིག

ཕཞྫོ་ཞ་ཐགོ་ནཥ།

(ཐཔེ) ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་ཐིང་གཞི་ཨེདྷ་ཎ་ཡ་མེཐ་ནཡ་སྫོཐ་

ཨེ་བྷ་སྫོ། /ཨེ་བྷ་སྫོ/ (ཁྱཐ) (ཆོཥ) ངོ་བྷཙཡ་ཆེ་ཟེཡ་

ནུག

ཕའི་ཐྫོདྷ།

ཨེདྷ་ཙེ། /ཨེདྷ་ཙེ/ (མིང) (རྫོང) ལ་ཕརབྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་

ཨེ་ཙི་ཕགཟ་ཕ། /ཨེ་ཙི་ཕགཟ་ཕ/ (མིང་) (རྫོང་) རགན་

ལཱི་ཕཞྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཤིང་དུབྷ་ཅིག (ཐཔེ) ལ་ཨེདྷ་རྩེ་གུ་

ཨེ་ཙི་ཟྫོག་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕགཟ་ཕཅུག་ནི།

ཕཀར་ཏེ་ཕརབྷ་ཐགོ།

ཨེ་ཙི་ཟྫོག /ཨེ་ཙི་ཟྫོ/ (མིང) (རྫོང) རགན་ཐང་

ཨེཕ་ཏག་རྐྱཕ། /ཨེཕ་ཏ་ཅཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ) (རྫོང)

གཟུགཥ་ཀྱི་བྷཐུཐ་བྷཙབྷཥ་ཁཡ་ཕག་ལ་གའཥ་

མི་ཟཚྫོབྷཥ་ཥཡ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་ཨེཕ་སྟེ་

གའྫོདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་འྫོཐ་ནའི་སྫོག་ཀ་དེ་ལཱི་

ཟགྱོ་ནི། (ཁ) མི་ཨེཕ་ཏག་རྐྱཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག (ཐཔེ)

སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་རགན་ཨེ་ཙི་ཟྫོག་

ཐཕང་གདྷང་ཥ་ལཱི་མི་ཚུ་ཨེཕ་ཏག་རྐྱཕ་ཐྫོ།

རགན་རྐྱཕ་སྟེ་ཕགཟ་ཕཅུགན་བྷཥ།

ཨེཕ། /ཨེཕ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥསྐུར) (རྫོང) ཤུགཥ་སྦེ་

ཨེ་རཥ། /ཨེ་རྫེ/ (མིང) (རྫོང) ཨེ་བྷ་དྷང་ལཱི་ཚྭ་ཐང་

ཟཕུར་ཞིདྷ་དྷ་སྤཡ་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ཕཝག་ནི། (ཁ)

ཐིང་ངེ། ཐཡ་ཚི་ཐང་བབྷ་ཕདྷ་ཐ། སྒོགན་ར་ཥྫོགཥ་

1508

1509
ཨེཕ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ཟབུན་རྐངབྷ་

ཡུབྷ་ལཱི་བྷ་ལྫོཥ་ནཡ་མེ་ཎྫོག་ནཐ་བྷའི་སྦུག་རཥ་བྷ་

ཨེབྷ་རྗེ། /ཨེབྷ་རྗེ/ (མིང་) (ཆོཥ) དྷཐན་སདྷ་ཕཅོཥ་

ཡང་ཕཞིདྷ་སྤྲུར་ནའི་སྐུའི་ཚུར་དུ་བྫོདྷ་མི་སྐྱེཥ་བུ་

ཟྫོག་ལཱི་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཨེཕ་ཐྫོ།

རིག་རྫོག་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟདྲེདྷ་ནའི་ཐནར་ལཱི་

ཟཕཐ་ཕའི་དྲུང་ཟཙྫོའི་ལཱི་གོ།

ཅིག (ཐཔེ) ཟབྲུག་ལཱི་ཨོ་རྒྱདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་རདྷ་

ཨེདྲིསི། /ཨེདྲིསི/ (མིང་) (ཨིང) ལཱིཥ་ཟབྲེར་ལཱི་

ཐེངཥ་གསུབྷ་བྫོདྷ་ཡི།

ཕརྟེདྷ་ཏེ་སྤེར་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག (ཐཔེ) དྷཐ་གཞི་

ཨོ་རྒྱདྷ་ཞ་སྫོཡ་བྷ། /ཨོ་རྒེདྷ་ཞ་སྫོཡ་བྷ/ (མིང) (ཆོཥ)

ཨེདྲིསེ་ཟདི་ཉེདྷ་ཁ་ཆེ་ཕའི་དྷཐ་གཞི་ཅིག་ཨིདྷ།

ཨྫོདྷ་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་ཞ་སྫོཡ་རྒྱར་ནྫོའི་ཆཥ་ཕཞེཥ་ཏེ་

ཨོ་ཀྲོ། /ཨོ་ཀྲོ/ ༡. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཙིགན་ཞཛྷ་ཐ་

འྫོཐ་མི་ལཱི་ཞུ་ཏངཥ་ཅིག

ཐཔྱརཛྷ་གཉེཡ་བྷ་ཕསྡུ་ནི་ཅིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་ང་ལཱི་

ཨོ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ། /ཨོ་རྒེདྷ་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ/ (མིང) (རྫོང) ཨོ་

ཐཔྱརཛྷ་ཨོ་ཀྲོ་ཕཙུབྷ་དེཥ།

རྒྱདྷ་གུ་རཱི་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ང་ཧ་རྟག་ཡ་ཨོ་རྒྱདྷ་རིདྷ་

/ཨོ་ཀྲོ/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) ཚེབྷ་རྐྱཕ་ཐ་ཚིཛྷ་ཕསྡུ་སྟེ་

ནྫོ་ཆེ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐྫོ།

ཕཙེབྷ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) སྐུ་ཏང་གི་བྷཏཟབྷ་ཚུ་ཨོ་

ཨོ་ཇ། /ཨོ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) ཇ་ཏང་དྷང་ཨོབྷ་རྐྱངབྷ་

ཀྲོ་ཕསྡུ་སྟེ་ཕཙེབྷཥ་ནུག

གཅིག་བླུགཥ་ཏེ་ཕཞྫོ་ཕའི་ཇ། (ཐཔེ) ཨོ་ཇ་དེ་བྲྫོཛྷ་ག་

ཨོ་ཀྲོབྷ། /ཨོ་ཀྲོབྷ/ (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་བྷཛུཕ་བྷྫོ་

ནི་ཕ་ཞིབྷ།

ཕསྐུབྷཥ་ནའི་ཚིགཥ་ཎྫོ་རྒྱཕ་ཀྱིཥ་གཝདྷ་ཚུ་ལཱི་དྲང་

ཨོ་ཎྫོག་ཎྫོ། /ཨོ་ཎྫོ་ཎྫོ/ (ཁྱཐ) (རྫོང) ཕཞྫོ་ལ་ཐང་རྒྱུ་

ནི་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གིཥ་ཧ་ལཱི་གུ་ཨོ་ཀྲོབྷ་བླུགཥ་བྱིདྷ་

དྷྫོཡ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཚུ་ས་རབྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟཕཕ་

ནུག

ཎྫོག་ཎྫོ་འྫོཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) བུབྷྫོ་ཟདི་ངོ་རིཥ་ཨོ་

ཨོ་རྒྱདྷ། /ཨོ་རྒེདྷ/ (མིང) (རྫོང) ཨུ་རྒྱདྷ་ཐང་ཟདྲ།

ཎྫོག་ཎྫོ་ཅིག་ཟདུག

(ཐཔེ) ཨོ་རྒྱདྷ་གྱི་སྫོཕ་ཐནྫོདྷ་ཆེདྷ་ནྫོ་ནདྨ་ཟབྱུང་

ཨོ་ཌི་ཡཱ་དྷ། /ཨོ་ཌི་ཡཱ་དྷ/ (མིང་) (ལུགཥ) ཨྫོདྷ་གྱི་

གདྷཥ་ལཱི་གཥྫོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐྫོ།

ཡུར། (ཐཔེ) ཨོ་ཌི་ཡཱ་དྷ་ཟདི་གུ་རཱི་རིདྷ་ནྫོ་ཆེ་གི་

ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི། /ཨོ་རྒེདྷ་གུ་རཱི/ (མིང) (རྫོང) ཨོ་རྒྱདྷ་

ཟཁྲུངཥ་ཡུར་ཨིདྷ།

ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཐང་ཟདྲ། (ཐཔེ) ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་

ཨོ་ཡྫོག /ཨོ་ཡྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) བ་ཡྫོག་ཐང་ཟདྲ།

ཟདི་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་བྷཆོག་གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརཕཥ་

(ཐཔེ) བ་ཨོ་ཡྫོག་དེ་

གདྷང་ཕའི་སཥ་གདྷཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ཟབྲུག་རྒྱར་འྫོངཥ་ཀྱི་བ་ཨིདྷ།

ཨོ་རྒྱདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ། /ཨོ་རྒེདྷ་པེ་བྷ/ (མིང) (རྫོང)

/ཨོ་ཡྫོག/ ༢. (ཁྱཐ) (རྫོང) སྐྱ་ར་ཥྫོགཥ་ན་ཕྲང་ཎང་

ཨོ་རྒྱདྷ་ཡུར་གྱི་སིནྡྷུ་རྒྱ་བྷཙྫོའི་ཀློང་རཥ་འཕ་ཐང་

ཎ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ཕཀུག་ཕཀུགན་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་

1509

1510
ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) བྷྫོ་གྱི་སྐྱ་ཟདི་ཨོ་ཡྫོག་ཅིག་ཨིདྷ་

རཥ་ཟགར་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཨོག་ཀ་དྷང་

ཨོ་ར། /ཨོ་ར/ (མིང) (རྫོང) སྤུ་ཁ་གདྷགནྫོ་སྦེ་འྫོཐ་

ཨོག་ལཕ། /ཨོ་ཎཕ/ ༡. (མིང) (རྫོང) གཝདྷ་གྱིཥ་

བྷཥ།

ཕཙུགཥ་ཟྫོང་།

ནའི་ཁཡ་སྐཐ་ཧ་ཧ་ཟེཡ་རྐྱཕ་ནའི་བ་ཅིག (ཐཔེ)

གདྷཥ་སྐཕཥ་ཀྱི་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་ནའི་ཐྫོདྷ། (ཐཔེ) ཁོ་

ཀེཕ་ཎ་ཟདི་ཨོ་ར་གིཥ་ཟཐུ་ཟཕག་ནུག

གཝདྷ་གྱི་ཨོག་ལཕ་ཟྫོག་ལཱི་ཚུཐ་ཥྫོང་ནུག

ཨོ་ར་བྷཆུ་ཎྫོ། /ཨོ་ར་ཆུ་ཎྫོ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་

/ཨོ་ཎཕ/ ༢. (མིང) (རྫོང) རག་ནའི་ཀི་ལི་རཥ་ཚུཡ་

རྣབྷཥ་ཨོ་ར་གི་བྷཆུ་ཎྫོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འྫོཐ་ནའི་ཙྫོཐ་

ཕཀུགན་མི་ལཱི་སཕ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) གོང་བྷའི་སྐུ་

ཚུ་གོང་ག་ནི་ཕ་བྷཏྫོ་ཕཥ།

ལཕ་དྷང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཟཕག་ཐགོ།

ཕསྲེ་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཁྲོབྷ་ཁ་ལཱི་ཨོ་ར་བྷཆུ་ཎྫོ་

བྷདུདྷ་ལཱི་ཕག་བྷཇར་ཟཕགན་ཐ་རག་ནའི་ཨོག་

/ཨོ་ར་ཆུ་ཎྫོ/ ༢. (མིང) (རྫོང) བ་ཨོ་ར་གི་བྷཆོ་ཎྫོ།

ཨོབྷ། /ཨོབྷ/ ༡. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་

(ཐཔེ) ཨོ་ར་བྷཆུ་ཎྫོ་ཐཀཡནྫོ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཟྫོང་ཡ་མི་

བྷྫོའི་རིགཥ་རཥ་ཕཀྱག་ཐཀཡནྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་ནིའི་

ཟྫོང་།

འྫོཐ་ནའི་གཤེཡ་ཁུ་ཅིག (ཁ) ཧའི་གི་ཨོབྷ། ཕའི་

ཨོ་ར་ཙར། /ཨོ་ར་ཚེ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞྫོ་རྣབྷ་ཨོ་ར་

ཨོབྷ། ཡའི་ཨོབྷ་ཟེཡ་ཐྫོ་ཕཟུབྷ། (ཐཔེ) ཨོབྷ་དེ་

བྷཆུ་ཎྫོ་ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་དྷགཥ་ཙར་དྷང་རཥ་ཟཏྫོཕ་

གཟུགཥ་ལཱི་ཕཅུཐ་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ།

ནའི་ཙྫོཐ་ཕསྲེ་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨོ་ར་ཙར་ཟདི་

/ཨོབྷ/ ༢. (མིང) (རྫོང) མི་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་

ཙྫོཐབྷ་ཕམྫོ་ཞ་ནི་འྫོཐ།

གཟུགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཥ་ཨོབྷ་ཟཏྫོདྷ་ཥའི་ཐཕང་ནྫོ་ཅིག

སྤུཡ་ནིའི་ཤུཕཥ། (ཐཔེ) བྷྫོ་གི་ཨོ་ཤུཕཥ་ལུ་ལ་ཕམྫོང་

རྣབྷ་ནའི་ཚུར་ཅིག་འྫོཐན་བྷ་གཎྫོགཥ་ཨོབྷ་མི་

ཨོ་ཤུཕཥ། /ཨོ་ཤུཕ/ (མིང) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་གི་ཨོབྷ་

(ཁ) སེབྷཥ་ཅདྷ་པྫོའི་རིགཥ་ཚུ་ལཱི་དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་

ནཡ་ཟཕག་ནུག

ཟཏྫོདྷ། (ཐཔེ) ཕ་ཟདི་ཨོབྷ་སྫོབྷ་ཟདུག

ཨོག་ཀ /ཨོ་ཀ/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཁྱིབྷ་གྱི་ཟྫོག་ཏྫོག་

ཨོབྷ་ཐཀྲོག /ཨོབྷ་ཀྲོ/ ༡. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཧབྷ་སྲུ་

དྷྫོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཝག་ཥ་ཕཞྫོ་འྫོཐ་མི་ལཱི་སཕ་

ཚུ་གི་ཨོབྷ་ལཱི་རགན་གིཥ་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ) བུབྷྫོ་གི་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཐ་རུཥ་དྷངཥ་ན་ཁྱིབྷ་གྱི་ཨོག་ཀ་

ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥ་ན་ཅིདྷ་

དྷང་དྷྫོཡ་ཕཝག་ནི་མེཐ།

ཟཐྫོཐ་ཆགཥ་ཟཕེར་ཟྫོང་།

/ཨོ་ཀ/ ༢. (མིང) (རྫོང) ལབྷཥ་ཟགར་གི་ལཱ་ངདྷ་

/ཨོབྷ་ཀྲོ/ ༢. (བ) (བྷ/ཐ) (རྫོང) ཨོབྷ་ཕཝྫོ་ཞིདྷ་དྷ་ཨོ་

ཟཕཐ་མི་ཚུ་ཕཝག་ཥའི་ཕམྫོདྷ་ཁང༌། (ཐཔེ) ལབྷཥ་

ཞྫོབྷ་དྷང་བླུགཥ་ཏེ་བྷཡ་ཕཎྫོདྷ་ནིའི་ཐྫོདྷ་ལཱི་སྲུཕ་ཤིང་

1510

1511
གིཥ་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ) ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ནི/ཐྫོ། (ཐཔེ) ཧའི་

ཨོབྷ་ཥྫོ། /ཨོབྷ་ཥྫོ་/ (མིང) (རྫོང) གོ་ར་ཟཇབྷ་ཅུག་

ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥ། /ཨོབྷ་ཀྲོ/ (བ) (ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཆཥ། (ཐཔེ) ངེ་གི་ཨོབྷ་ཥྫོ་ཟདི་ཆུ་ཟཁྱུ་ཕཝག་ནུག

གི་དྲྫོ་ན་ས་ཥག་རྫོངཥ་སྟེ་ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥ་དེཥ།

ཅུ་གིཥ་ཟཏག་འྫོཐ་ནའི་རྐང་ནཡ་ཕཙུགཥ་ནིའི་

ཨོབྷ་ཐཀྲོག་ཐང་ཟདྲ། (ཁ) ཨོབྷ་ཐཀྲོགཥ་

ཨོབྷ་ཥྫོ་ཁེདྷ་ཇ། /ཨོབྷ་ཥྫོ་ཁེདྷ་ཇ/ (མིང) (རྫོང) རྒྱུ་ཕར་

ནུག/ཤིག

སྐུཐ་ཀྱིཥ་ལྷག་སྟེ་ཟཏག་ཟཏག་ནའི་ཁེདྷ་ཇ་ཅིག

ཨོབྷ་གྱི་སྤྱིཥ། /ཨོབྷ་གི་པྱི/ ༡. (མིང) (རྫོང) ཨོབྷ་གྱི་

(ཐཔེ) གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ཨོབྷ་ཥྫོ་ཁེདྷ་ཟཇཡ་ཟདི་ཡ་དྲྫོ་

ཁ་རཥ་ཆགཥ་ནའི་ཝག (ཐཔེ) ཧ་ལཱི་ཟདི་གིཥ་ཨོབྷ་

ཕཥ།

གྱི་སྤྱིཥ་ག་ཡ་ཝཡབྷ་ཞ་ཐ་ནུག

ཨོར་ཀོ། /ཨོར་ཀོ/ (མིང) (རྫོང) ལག་ཀོ་གི་གཐྫོང་

/ཨོབྷ་གི་པྱི/ ༢. (མིང) (རྫོང) ཧ་ལཱིའི་ཧའི་རཥ་ཨོབྷ་

ཕྫོགཥ་བྷགུ་ཎྫོ་ཐང་ཕག་ལག་གཅིག་ཁཡ་བྷཐུཐ་མི།

ཟགོ་ཐང་ན་ཕཀྱག་སེཡནྫོ་སྦེ་ཟཏྫོདྷ་མི་ལཱི་སཕ་

(ཐཔེ) བ་ཟཁྲུངཥ་ཟཁྲུངཥ་ཟདི་ཨོར་ཀོ་རིངབྷྫོ་སྦེ་

ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ) ཨོབྷ་གྱི་སྤྱིཥ་དེ་ཕཅུཐ་ཆེ་ལྫོཥ་

ཟྫོངབྷ་ཨིདྷ།

ཅིག་ཨིདྷ།

ཨོར་ཀོ་གཅུ། /ཨོར་ཀོ་ཅུ་ནི/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར)

ཨོབྷ་ཆུ། /ཨོབྷ་ཆུ/ (མིང) (རྫོང) ཨུབྷ་ཆུ་ཐང་ཟདྲ།

(རྫོང) རྐངབྷ་ཐང་རགན་ར་ཥྫོགཥ་ན་རྫོགཥ་ཅིག་

(ཐཔེ) ངེ་གི་ཁྱིབྷ་ལག་ལཱི་ཨོབྷ་ཆུ་ཅིག་ཟདུག

ཁ་ཐུག་ལཱི་ནཐ་སྐོཡ་ཕསྒྱིཡ་ཏེ་གཎང་ནི། (ཁ) རགན་

ཨོབྷ་ཟཕུཡ། /ཨོབྷ་ཕུ/ (བ) (བྷ/ཐ/ཟཐཥ/སྐུར) (རྫོང)

ཨོར་ལྐོག་གཅུ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གིཥ་

ཧབྷ་སྲུ་ཚུ་གི་ཨོབྷ་རགན་གི་ཐཀྲོག་ནི། (ཁ) བྷྫོ་གི་

རགན་ཨོར་ཀོ་གཅུ་ཐྫོ།

ཨོབྷ་ཟཕུཡ་ནི/ཐྫོ/ནུག/ཤིག (ཐཔེ) ཁོ་གི་བྷྫོ་གི་ཨོབྷ་

ཨོར་རྫོག /ཨོར་རྫོ/ (མིང) (རྫོང) ཕཞཟ་ཕཏུང་ལྐོཐ་

ཟཕུཡ་དེཥ།

བྷ་རཥ་པྫོཛྷ་དྷང་ཟགྱོ་ཥའི་རབྷ། (ཐཔེ) ཞ་ཟཐུང་

ཨོབྷ་ཕཙུགཥ། /ཨོབྷ་ཙུག/ (མིང) (རྫོང) པུཥ་བྷྫོ་

རིགཥ་ཚུ་ཨོར་རྫོག་རཥ་བྷཡ་ཕཎང་ཐགོ།

གཉིཥ་ཥ་ཁཡ་ཕཙུགཥ་ཏེ་སྫོཐ་ཏངཥ་ཅིག (ཐཔེ)

ཨོར་ཝྫོར /ཨོར་ཝྫོར/ (མིང) (རྫོང) ཕ་ཐང་གླང་ཚུ་

བབྷ་རཥ་ཕསྔོ་ཕཞུ་ཕའི་སྐཕཥ་ཨོབྷ་ཕཙུགཥ་སྦེ་

གི་ཨོར་ཀོ་གུ་རཥ་བྷཡ་ཐཔྱངཥ་ཏེ་འྫོཐ་ནའི་ལ

སྫོཐ་གོ།

(ཐཔེ) གླང་ཟདི་ཨོར་ཝྫོར་རིངབྷྫོ་ཅིགཨིདྷ་བྷཥ།

ཨོབྷ་ཝྫོ ་ཤིང༌། /ཨོབྷ་ཝྫོ ་ཤིང་/ (མིང) (རྫོང་) ཨོབྷ་

ཨོཾ་བྷ་ཎི་ནདྨེ་ཧཱུྂ། /ཨོབྷ་བྷ་ཎི་པེ་མེ་ཧུང་/ (མིང) (རྫོང)

ཟཏྫོདྷ་མི་ཤིང་གི་རིགཥ་ཅིག (ཐཔེ) དྷགཥ་ཙར་ཟདི་

ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་

དྷང་ཨོབྷ་ཝྫོ ་ཤིང་ལུ་ལ་ཡ་ཟདུག

ཡི་གེ་དྲུག་བྷ། (ཐཔེ) ང་ཧ་རྟག་ཡ་ཨོཾ་བྷ་ཎི་ནདྨེ་ཧཱུྃ་
ཟེཡ་ཕགྱང་ཐྫོ།

1511

1512
ཨོཾ་སསྟི /ཨོབྷ་ཥྫོཛྷཥ་ཏི/ (མིང) (ལུགཥ) ཕདེ་ལུགཥ་

ཨཱ་ལི། /ཨཱ་ལི/ (མིང) (རྫོང) ལུགཥ་སཡ་གྱི་ཐབངཥ་

ཕརྩབྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྷཇུག་བྷ་ཕསྡུ་ཚུདྷ་ཙྫོཐ་ལཱི་

(ཐཔེ) ཆོཥ་སྐཐ་ཐང་རྫོང་ཁ་དྷང་ལཱི་ཨཱ་ལི་ཡི་གུ་ཕཞི་

སུ་གྱུཡ་ཅིག་ཟེཡ་ཕའི་ཐྫོདྷ། (ཁ) དེ་འང་ལཱ་ཟགོ་

ཡིག་ཕཅུ་དྲུག་ཐང་རྫོང་ཁའི་ཐབངཥ་ཡིག་ཕཞི།

རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ག་ནི་འང་མེཐ་ནཡ་ལུགཥ་ལྫོབྷ་སྦེ་

ཡ་ཨིདྷ།

བྷཏཡ་ཟཁྱོར་ནི་ཐང་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལཱི་པདྷ་

ཨཱརྱ་དེ་ཛྷ། /ཧཡ་འ་དེ་ཛྷ/ (མིང) (ལུགཥ) ཟཚབྷ་གླིང་

ཕཅུག་ཟེཡ་ཕཀྲིཥ་ནའི་ཚིག་གིཥ་ཟགོ་དྲངཥ་ནའི་

བྷཛེཥ་ནའི་རྒྱདྷ་དྲུག་རཥ་ཐབུ་བྷའི་རྒྱདྷ་སྫོཕ་

ཐྫོདྷ་ཨིདྷ་བྷཥ།

ཐནྫོདྷ་ཀླུ་གྲུཕ་ཀྱི་ཐུགཥ་སཥ་ཟཔགཥ་ན་ལྷ།

1512

1513

བྷཇུག་བང།
༉ ཁ་སྐཐ་ག་ཅི་དྷང་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་
ཐང་ གདྷཥ་ཙཐ་བྷཏྫོ་དྲགཥ་ཅིག་སྦེ་ཆ་ཕཝགན་ཨིདྷ་ནཥ། དེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་
ཕཞྫོ་མི་ཚུ་ལཱི་འང་ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཕཞྫོ་ནིའི་རིག་ན་ཐང་ཤེཥ་འྫོདྷ་ཚུ་ལྡདྷ་ཐགོ་ནའི་ཁཡ་ ངེཥ་
ནཡ་དུ་རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་ཐང་དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་གིཥ་གམྫོཥ་ནའི་ རྒྱཕ་རྟེདྷ་གྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ལཱི་
བྷཁཥ་བྷཆོག་ཐགོན་ཟདུག
ཏབྷ་ཐང་ཕཅོ་ལྔའི་ཕཡ་དྷ་

དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཕཞྫོ་ནིའི་དུཥ་ཡུདྷ་འང་ཉུང་བྷཏཟ་ཡ་
ལཱ་རིགཥ་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟབྲེར་ཕཡ་

རྫོ་ངོ་ཕཅུ་

ཐམིགཥ་ཕཥར་སྦེ་དུཥ་ཙྫོཐ་ལུདྷ་ཏེ་

ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ་ནཥ། ཕྱི་རྒྱར་གྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ར་ལཱི་ཅིག་ རྩྫོབྷ་ན་ནྫོ་བྷཁཥ་བྷཆོག་སྡེ་ཙདྷ་སྦེ་འྫོཐ་དེ་
ཟཕཐ་རཱིང་ རྫོ་ངོ་ཕཞི་ཕཅུ་ཐང་ལྔ་ཕཅུ་སྦེ་ཟགོཡ་ཕའི་རྫོ་རྒྱུཥ་འང་ལུ་ལ་ཟདུག
གཞུང་ཟབྲེར་རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོའི་ཏཐ་ཁཡ་ལྷྫོཐན་ཐ་ ཐང་ན་ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཡིག་ཙང་དྷང་ ཚིག་
བྷཚྫོཐ་ཕཞྫོ་ནི་ལཱི་བྷཁཥ་བྷཆོག་འྫོཐ་ནའི་མི་སྟྫོཕཥ་རངབྷ་སྦེ་མེཐ་ནའི་ཁཡ་
ཐབྷངཥ་གམྫོའི་རིང་ལཱིགཥ་

ཡ་ཕཎགཥ་ནའི་དྷབྷ་དུཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་

གཉིཥ་ན་རྒྱར་ཁཕ་དྷང་
ཟཆཡ་གཞི་ཐང་སྲིཐ་བྱུཥ་

ཟདྲ་མིདྷ་སྣ་ཙྫོགཥ་ཅིག་ཥྫོཡ་ཡི་ཡ་ཟྫོང་ཐྫོ་འྫོཐན་རཥ་ག་ནི་ཕ་རྒྱ་ཆེ་ཕའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ་ཟདི་ལཱི་
འང་ རྫོ་ངོ་ལྔའི་དྷང་ཟཁོཐ་ཟཆཡ་གཞིའི་རཥ་སྣ་གཝདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ས་ཕསྲེ་རྐྱཕ་སྟེ་ཝཡ་ཐང་ཝྫོཡ་
ཁ་རཥ་ རྫོ་ཟཁོཡ་རུ་དྷང་ཟླ་ངོ་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ ཟཕཐ་ཐགོན་གུ་ཐུག་སྟེ་འྫོཐ། རྒྱུ་བྷཙདྷ་དེ་
རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་མིང་ཚིག་ཆ་ཙང་སྦེ་ཕསྡུ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ནི་ཐང་།

ཟིདྷ་བྲིཥ་འྫོངཥ་རྫོགཥ་སྦེ་ཕཀོཐ་ནི།

ཞུདྷ་

ཐག་བྷཐིར་ཕྱིདྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཚུ་ལཱི་དུཥ་ཡུདྷ་རངབྷ་སྦེ་བྷ་ཏྫོཕ་ནཡ་ག་ཡ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནི་
ཟདི་གིཥ་

ལྷག་ཆཐ་ཐང་དྷྫོཡ་ཟཁྲུར་ལུ་ལ་ཞུགཥ་སྲིཐན་རཥ་

གཟུཡ་གདྷཥ་བྷཁཥ་ན་ཚུ་གིཥ་

ཐུགཥ་ཀྱི་ཕཞྫོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་ཞུ་ནི།
ཨིདྷ་རཱིང་བྷ་ཟྫོངཥ་ན་དྷ་

ཚིག་བྷཚྫོཐ་རྩྫོབྷ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཐངོཥ་སུ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་གིཥ་

རཥ་སྟཕཥ་ཕདེ་ཐྫོག་ཐང་ཟལར་ཏེ་ཞུ་ཕ་ཕུར་མིའི་རཥ་ཟཆཡ་ཐང་

བྷཥ་མྱྫོང་གི་ཏྫོག་

ཟབྲེར་འྫོཐ་ཟགདྷ་ཐཕང་ཅདྷ་གྱིཥ་

ཕཞྫོ་མིའི་ཟཆཡ་གཞི་ཐང་སྲིཐ་བྱུཥ་ཚུ་ ག་ཡ་ལྫོཥ་ཥ་ལྫོཥ་ཆོཥ་ཀྱི་ཚུར་སྦེ་བྷགུ་བྷཐུཐ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཐ་
ལྫོའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཐང་ན་ཟདི་དྷང་ ལཱ་ཟཕྲྫོ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཕཅཟ་ཐགོན་འྫོཐ་མི་ཚུ་ བྷཏཡ་ཕྱིདྷབྷ་
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སྦེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་རུ་ཕ་སྫོབྷ་ཡ་འྫོཐ།

བྷ་གཞི་ཐ་ལྫོའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཟདི་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཀོཐ་ནའི་དྷབྷ་དུཥ་

ལཱི་ ལྷདྷ་ཙྫོགཥ་ཡིག་ཙང་གི་རཥ་གའྫོགན་ ཆོཥ་སྐཐ་ཐང་རྫོང་ཁ་ཟུང་ཟབྲེར་གྱི ་ཤེཥ་འྫོདྷ་འྫོཐ་མི་ཐང་།
རྫོང་ཁ་ཐང་ཨིང་ལིལ་ཟུང་ཟབྲེར་གྱི་ཤེཥ་འྫོདྷ་འྫོཐ་མི། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྐཐ་ཡིག་རིག་ནའི་ཤེཥ་འྫོདྷ་འྫོཐ་མི་
ཚུ་གིཥ་ཕཅཟ་བྷཡ་གཎྫོགཥ་ཏེ་འྫོཐ་ན་གིཥ་བྷ་ཙཐ།
ཕྱི་ཁ་རཥ་འང་སྐཕཥ་ཏྫོག་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཏེ་ ཆོཥ་སྐཐ་ཐང་དྷང་ནའི་རིག་གཞུང་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་ གྲྭ་ཙང་ཐང་
ཕལཐ་གྲྭ་ཁག་གི་བྷཁདྷ་ནྫོ་ཐང་བ་སྫོཕ།
གྱི་རྫོང་སྫོཕ།
བྷཆོག

རྫོང་ཁའི་སྐཐ་ཡིག་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་སྫོཕ་གྲྭ་ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་གསུབྷ་

གོ་ཐྫོདྷ་ཟགྲེར་ཕལཐ་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་ཟབྲེར་འྫོཐ་རཥ་སྡེ་ཐང་སྒེཡ་སྡེ་སྤེར་ཁང་གི་བྷཁཥ་

ཕཞྫོ་རིག་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་ཕཞྫོ་ཐནྫོདྷ།

ཥྫོ་དྷབྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་རྒཥན།

ཐཔེ་གཎབྷ་

ཐང་གཝཥ་རིགཥ་ལཱི་བྷཁཥ་ནའི་གཝཥ་ཐནྫོདྷ་ར་ཥྫོགཥ་ནའི་ ཁྱཐ་རིག་རཥ་གའྫོགན་འང་ལུ་ལ་ཅིག་
ཡ་

གཐདྷ་ཟདྲེདྷ་ཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་

ཕགྲོ་གླེང་ཐང་རྩྫོཐ་ཕསྡུཡ་གྱི་ཏྫོག་རཥ་

ཕཅུཐ་ཕཎྫོདྷ་ཏེ་ཟཕཐ་

ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་གཝདྷ་ཐང་ཟཕཐན་ཐ་ དྷང་ཐྫོདྷ་ཁྱཐ་ཆོཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་
ལ་འྫོཐ་ནའི་ ཁུངཥ་ཐུཕ་ཀྱི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ།
བྷཇུག་ཡ་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁའི་ཚིག་བྷཚྫོཐ་ཆེདྷ་བྷྫོ་ཕཞྫོ་ནིའི་ལཱ་ལཱི་ལྷག་ཕཥབྷ་རྣབྷ་ཐག་གི་སྒོ་
རཥ་ ཕརྩྫོདྷ་ཤུགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཅི་ལྕོགཥ་གང་ལྕོགཥ་སྦེ་ ཟཕཐ་འྫོཐ་མི་ཚུ་རཥ་ཏྫོཕ་ནའི་ཐགེ་ཕ་ཟདི་
གིཥ་

ཟབྲུག་གི་རྒྱར་འྫོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཟདི་ཇི་སྲིཐ་ཕསྐར་ན་བྷ་སྟྫོངཥ་ཀྱི་ཕཡ་དུ་

ཁཕ་དྷང་ རག་ལུདྷ་རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་དེ་གདྷཥ་ཕཅུག་ཟེཡ་ཕའི་ཕསྔོ་སྫོདྷ་ཞུ་ཕ་ཐགེཟྫོ།།
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།།

ཟབྲུག་རྒྱར་

