
1 
 

 

 

༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི། 

 

 

 
 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། 

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ།༢༠༠༤ 
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དཀར་ཆག 

སོན་གྱེང་། 

ལྱེའུ་དང་པོ། སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་།       ༧ 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྱེན།       ༧ 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས།       ༧ 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད།       ༧ 

ལྱེའུ་གཉྱིས་པ།  བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཞྱེས་པའྱི་གོ་དོན། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ། གལ་ཆྱེའྱི་གོ་དོན་ཁག        ༨ 

ལྱེའུ་གསུམ་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོངས་ཁུངས།     ༨ 

དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས།       ༩ 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་གསར་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རྱེན། ༡༠ 

ལྱེའུ་བཞྱི་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་འདྱེམས། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། ཚོགས་མྱི་འདྱེམས་བསོ་གནང་ཕོགས།     ༡༡ 

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན།    ༡༡ 

ལྱེའུ་ལྔ་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ།  ཚོགས་མྱིའྱི་འགན་དབང་།     ༡༡ 
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དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ།  ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྱེ་གསུམ་གྱི་འགན་དབང་། ༡༣ 

ལྱེའུ་དྲུག་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ཚོགས་མྱིའྱི་དགོས་ངྱེས་གངས་ཚད། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཚོགས་འདུའྱི་རྣམ་གངས།     ༡༤ 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསོང་གནང་ཕོགས།  ༡༥ 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  ཚོགས་འདུའྱི་སོན་བརྡ།      ༡༥ 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ཚོགས་འདུའྱི་གོས་གཞྱི།      ༡༦ 

དོན་ན་བཅུ་བདུན་པ།  ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ཀྱི་སྟངས་འཛིིན་གནང་ཕོགས།  ༡༦  

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཚོགས་འདུ་ཕྱིར་བཤོལ་བ་ཕོགས།    ༡༧ 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  འོས་ཤོག་གྲུབ་འབྲས།      ༡༧ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་།  ༡༧ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པ། གོས་ཆོད་གཏན་འབྱེབ་བྱེད་ཕོགས།    ༡༧ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་པ། ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ཕོགས།  ༡༨ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། ཟྱིན་ཐོའ ིི་ཁྱབ་སྱེལ།      ༡༨ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་པ།  ཟྱིན་ཐོའ ིི་མཁོ་སོད།      ༡༨ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་བདག་ཉར་བ་ཕོགས།  ༡༩ 

ལྱེའུ་བདུན་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ།  ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་བ་སོ།    ༡༩ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་བདུན་པ།  གུང་གསྱེང་རྣམ་གངས་དང་། ཡུན་ཚད།    ༢༠ 
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དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་སྱེར་དགོངས་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། ༢༡ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ།  ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་སྱེར་དགོངས་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། ༢༡ 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  ཚོད་ལྟའྱི་ལས་རྒྱུན་གྱི་གུང་གསྱེང་།    ༢༣ 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་པ། རྩ་དགོངས་ཞུ་ཕོགས།      ༢༤  

དོན་ཚན་སོ་གཉྱི་སཔ།  རང་འཚམས་བསྡད་པ།      ༢༤ 

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ།  ལས་ཁུངས་ཚུགས་གོལ་དུས་ཚོད།    ༢༥ 

དོན་ཚན་སོ་བཞྱི་པ།  སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་།      ༢༥ 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།  གོ་བུར་བརྡབ་སོན་དང་རྱེན་ངན་བྱུང་རྱིགས།   ༢༥ 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།  འགྱིམ་འགྲུལ།       ༢༦ 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།  ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསོ་གནང་ཕོགས།    ༢༩ 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ།  ལས་བྱེད་སོ་སོའ ིི་ལས་བསོས་ལས་སྱེ།    ༢༩ 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ།  ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཁང་དོད་གཏན་འབྱེབས།   ༣༡ 

དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་པ།  ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག ༣༡ 

དོན་ཚན་ཞྱེ་གཅྱིག་པ།  ལས་བྱེད་གནས་དབྱུང་དང་ཉྱེས་ཆད།    ༣༣ 

ལྱེའུ་བརྒྱད་པ། ཆྱེད་བསོས་ཚོགས་ཆུང་ཁག 

དོན་ཚན་ཞྱེ་གཉྱིས་པ།  ཆྱེད་བསོས་ཚོགས་ཆུང་ཁག     ༣༣ 

ལྱེའུ་དགུ་པ། སོན་རྩྱིས་ལས་དོན། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་གསུམ་པ།  ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས།      ༣༣ 
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དོན་ཚན་ཞྱེ་བཞྱི་པ།  དངུལ་རྩྱིས།       ༣༣ 

དོན་ཚན་ཞྱེ་ལྔ་པ།  གསོག་དངུལ།       ༣༥ 

ལྱེའུ་བཅུ་པ། ཕོགས་བསོད། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་དྲུག་པ།  གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད།     ༣༧ 

ལྱེའུ་བཅུ་གཅྱིག་པ། ཕྱིར་བསྡུའྱི་སོར། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་བདུན་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ།      ༣༧ 

ལྱེའུ་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་བརྒྱད་པ།  སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས།      ༣༨ 
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སོན་གྱེང་། 

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ 
ཚན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སབས་༡༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སབས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ 
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅྱེས་གསར་དུ་གཏན་འབྱེབས་གནང་རྱེས་བཙན་བོལ་ 
བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༡ ཚེས་༥ ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་ཐྱེངས་དང་པོ་བསོང་ཚོགས་གནང་སབས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ཉྱིད་ 
གསལ་བསགས་དང་སྦྲགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆྱེས་མཐོའ ིི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་ངྱེས་ 
ལ་བརྱེན་ཚོགས་བཅར་སྨན་པ་ཡོངས་ནས་ཆྱེས་མཐོའ ིི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདྱེམས་གནང་། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྱེས་མཐོའ ིི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༩།ཐ 
ནང་གསལ་ཆྱེས་མཐོའ ིི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ 
འབྱེབ་བ་རྒྱུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༣ པའྱི་ནང་ལྷན་ཚོགས་སབས་དང་པོའ ིི་ཚོགས་འདུ་ཐྱེངས་ 
དང་པོའ ིི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྱེས་མཐོའ ིི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ 
ཟྱིན་བྲྱིས་ཐོག་བགོ་གྱེང་ལྷུག་པོར་གནང་སྟྱེ་བསར་བཅོས་དགོས་རྱིགས་འཐུས་ཚང་ཞུས་རྱེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤    
ཟླ་༨ པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ཐྱེངས་གཉྱིས་པའྱི་སབས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྱེས་ 
མཐོའ ིི་སྨན་པ་འྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཅས་སོ།། 

*************** 
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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།1 

ལྱེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ། 
༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ།༢༠༠༤ འབོད་རྒྱུ།2 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྱེན། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༩༼ཐ༽པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བས།3 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་མོས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབྱེབས་བས་ཉྱིན་ནས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་ཡོངས་
ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན།4 

ལྱེའུ་གཉྱིས་པ། 

གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཞྱེས་པའྱི་གོ་དོན།5 
                                                           
1
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

2
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

3
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

4
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 
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དོན་ཚན་ལྔ་པ།   གལ་ཆྱེའྱི་གོ་དོན་ཁག 

གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཞྱེས་པའྱི་གོ་དོན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང། སྨན་སོར། ནད་པ་བརག་ 
དཔྱད་དང་། ནད་གཞྱི་ངོས་འཛིིན། སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལྱེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆྱེད་སྟངས་འཛིིན་དང་ 
བལྟ་སོང་བྱེད་པོའ ིི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན།6 

ལྱེའུ་གསུམ་པ། 

གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས།7 

ཀ ༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྱེན་པོའ ིི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགྱེས་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ 
 ཞུ་བ་བགྱེས་པ། ༡8 

ཁ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྱིག་ཁོངས་ཚོགས་མྱི། ༤  

 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིིན་དང་སྨན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་ཚེ་  
 སྨོས་མྱེད་ཐོག གཞན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྱེམས་བྱེད་དགོས།9 

ག གཞན་ཡོངས་ཁུངས་ཚོགས་མྱི། ༦ 10 

 ༡། ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རྱེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉྱེར་ཁང་གྱི་སོབ་སྱི། ༡ 

                                                                                                                                                                                                 
5
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

6
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

7
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

8
 ༢༠༡༡།༡༠།༡༤  བསར་བཅོས་བཞྱི་པ། 

9
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 

10
 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 
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 ༢།  ཝཱ་ཎཱ་བོད་ཀྱི་ཆྱེས་མཐོའ ིི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྱེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྩྱིས་སྡྱེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིིན། ༡ 

 ༣། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་རྒྱུན་འཛིིན་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྱེམས་བས་པའྱི་སྨན་པ། ༡ 

 ༤། ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྱེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སྡྱེ་ཚན་འགན་འཛིིན། ༡ 11 

 ༥། གོང་གསལ་དོན་ཚན་གང་དུ་ཡང་མ་ཚུད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདྱེམས་བས་པའྱི་སྨན་པ། ༢ 12 

ང་།  ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་འཕོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ།13 

ཅ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྱེབ་སྱེལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་ཁོངས་འོས་ 
 འདྱེམས་བས་པའྱི་སྨན་པ། ༢ 14 

དོན་ཚན་བདུན་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས།15 

༡། བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ། 

 ཀ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཁ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྱེབ་སྱེལ་ཡོད་པ། 

 ག ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ང་། བུ་ལོན་བསྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཅ། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྱེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
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༢།  བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། 

 ཀ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྱེབ་སྱེལ་ཡོད་པ། 

 ཁ། ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ག བུ་ལོན་བསྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ང་། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྱེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཅ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྱེར་ཡོད་པ། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་གསར་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རྱེན།16 

 ཀ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཁ། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉྱེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ།17 

 ག བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་བ་སོད་སྱེལ་མོང་མྱེད་པ། 

 ང་། བུ་ལོན་སྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཅ། སྱི་ཚོགས་ནང་རོག་གྱེང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 ཆ། རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་མྱིན་པ་དང་། གཟུགས་ཐང་ལས་འཕྱེར་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་ལྡན་སྨན་པའྱི་ངོས་  
  སོར་ཡོད་པ། 

 ཇ། ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་དོན་བཀོད་སྱིག་བས་པར་དང་ལྱེན་དང་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱིར་སྲུང་བརྩྱི་ 
  ངྱེས་པར་ཞུ་ཐུབ་པ། 

ལྱེའུ་བཞྱི་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདྱེམས། 
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དོན་ཚན་དགུ་པ། ཚོགས་མྱི་འདྱེམས་བསོགནང་ཕོགས། 

ཀ ལོ་གསུམ་རྱེའྱི་མཚམས་དྱེབ་སྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུ།18 

ཁ། ཚོགས་མྱི་འདྱེམས་བསོ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་ 
 གཞྱིའྱི་ལྱེའུ་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ།19 

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསར་ 
འདྱེམས་བྱུང་བར་འགག་བ་མྱེད།20 

ལྱེའུ་ལྔ་པ། 

གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

ཀ ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དྱེབ་སྱེལ་དང་ངོས་ལྱེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྱེར་ཁང་ 
 ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དང་། ལོ་རྱིམ། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱྱེར་བཅས་སྡྱེ་ཚན་སོ་སོའ ིི་ 
 སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རོགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྱེབ་བ་རྒྱུ།21 

ཁ། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དྱེབ་སྱེལ་དང་ངོས་ལྱེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཐོན་སྱེད་ 
 ཁག་ལ་ཚད་ལྡན་ངོས་འཛིིན་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སད་རྒྱུ། 
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ག ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཉམས་མོང་ཚད་ལྡན་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་སྨན་གྱི་སོར་ཚད་གསར་པ་དང་ཁ་ཚར་བསན་ 
 ཕོགས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་ངོས་ལྱེན་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འོས་པ་ཁག་ལ་ཚད་འཛིིན་ 
 ལག་འཁྱྱེར་སད་རྒྱུ། 

ང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚད་འཛིིན་སྨན་གཞུང་ཁག་གྱི་ངོས་འཛིིན་དཔྱེ་དྱེབ་བཟོ་བསྐྲུན་བ་རྒྱུ་དང་། སྨན་ 
 གཞུང་གསར་རྩོམ་བྱུང་རྱིགས་རྣམས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་ཚད་འཛིིན་གྱི་སྨན་གཞུང་དཔྱེ་མཐོའ ིི་ནང་ 
 བཀོད་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། འོས་པ་ཁག་རྱིམ་འགོད་བ་རྒྱུ། 

ཅ།  སྨན་སོར་ལག་ལྱེན་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དོགས་གཞྱི་ཡོད་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ཚད་ལྡན་མྱིན་པའྱི་ 
 ར་འཕོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཀག་སྡོམ་དང་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། 

ཆ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པོ་རྣམས་ལ་དྱེབ་སྱེལ་ཞུ་སོད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་ 
 འགོད་གཏན་འབྱེབ་བ་རྒྱུ། 

ཇ། དྱེབ་སྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གོད་འཛུགས་དཀའ་རོག་བྱུང་སབས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་ལྷན་ཚོགས་ 
 ཀྱི་ཁྱིམས་དང་བསྟུན་ཏྱེ་དཀའ་སྱེལ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ། 

ཉ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པའྱི་དོན་གནད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་མྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་ 
 གཉྱིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ཡོད་དགོས། 

ཏ། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་སྨན་སོར་ལག་ལྱེན་སོགས་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་འཆར་ 
 ཅན་དང་འཕར་མའྱི་བྱེད་སོ་གང་འོས་ལ་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཐ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྱེབ་གནང་ 
 རྒྱུ།22 

                                                           
22

 ༢༠༡༥།༩།༡༨  བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 
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དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྱེ་གསུམ་གྱི་འགན་དབང་། 

ཀ ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་དབང་། 

ཀ།༡ ཁྱིམས་སྱིག་འབྲུ་དོན་ལྷན་ཚོགས་སྟངས་འཛིིན་གྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 

ཀ།༢ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བདག་དབང་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་མཚན་དོན་སྲུང་སོབ་ཀྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 

ཀ།༣ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགན་དབང་དང་། ཕོགས་བསོད་མྱི་ 
 འགོ་སུ་གཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 

ཀ།༤ གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་བགོ་གྱེང་ཚོགས་ཆྱེན་ཁག་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་བཅར་དགོས་པ་དང་ 
 ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་མྱི་གཞན་སུ་གཏོང་གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ཀ།༥ དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲྱེལ་མཛད་སོ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞབས་སྟྱེགས་གནང་བ་ 
 དྱེར་ཚོགས་བཅར་ངྱེས་པར་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏྱེ་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་གཞོན་ནམ་དྲུང་ཆྱེ་ 
 གང་རུང་མངགས་གཏོང་དགོས་མྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ཁ། ཚོགས་གཞོན་གྱི་འགན་དབང་། 

ཚོགས་གཙོ་མ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀོད་བྱུས་ལྟར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙོ་མ་བཞུགས་པའྱི་ 
སབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིིན་བྱེད་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 

ག དྲུང་ཆྱེའྱི་འགན་དབང་། 

ག།༡ ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་བསོང་རྒྱུ་ 
 དང་། ལས་བསྡོམས་འགོད་འབུལ། ཡྱིག་རྱིགས་བདག་ཉར། གཞན་ཡང་སབས་འབྲྱེལ་འཛིིན་སོང་གྱི་ 
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 འགན་དབང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། དྲུང་ཆྱེ་ནྱི་དྱེབ་སྱེལ་བྱེད་པོའང་ཡྱིན་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིིན་སོང་གྱི་ལས་ 
 འཛིིན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

ག།༢ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཤྱེས་ཡོན་གོང་སྱེལ་གྱི་ཟབ་སོང་དང་། གསོ་རྱིག་བགོ་གྱེང་ཚོགས་ཆྱེན་ཁག་གྱི་གོ་སྱིག་ 
 བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ག།༣ ལྷན་ཚོགས་འོག་དྱེབ་སྱེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉྱེར་ཁང་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་རོགས་ཞྱིབ་ 
 གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ག།༤ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་། དབྱིན་བོད་གསར་འཕྱིན་དུས་དྱེབ་འདོན་སྱེལ་གྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ང་།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི། 
རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི་ཞྱེས་པ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་གཏན་ 
ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའམ་དགོས་དབང་གྱིས་བསོ་གཞག་སོང་བ་ཡྱིན་དགོས། དྱེའྱི་ལས་འགན་ནྱི། ཚོགས་ 
གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྱེ་གསུམ་གྱི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལས་དོན་བ་དགོས། 

ལྱེའུ་དྲུག་པ། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ཚོགས་མྱིའྱི་དགོས་ངྱེས་གངས་ཚད། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཚོགས་འདུའྱི་རྣམ་གངས། 

ཀ དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ། 

ཁ། ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ། 

ག ཟླ་རྱེའྱི་ཚོགས་འདུ། 

ང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྱེན། 
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དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསོང་གནང་ཕོགས། 

ཀ ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལོ་རྱེར་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ཉུང་མཐར་ཐྱེངས་གཉྱིས་བསྡུ་བསོང་གནང་རྒྱུ། 

ཁ། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུར་ངྱེས་པར་ཚོགས་བཅར་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་ལྡོག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་ 
 རྱེན་ཕད་ནས་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ངྱེས་པར་དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས།23 

ག གལ་ཏྱེ་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ལན་གཉྱིས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཆྱེན་ཚོགས་བཅར་གནང་མ་ཐུབ་ 
 ཚེ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་ཡྱིན།24 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ཚོགས་འདུའྱི་སོན་བརྡ། 

ཀ ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དྲག་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་ལྱེན་བྱེད་ཆོག་མོད། འོན་ཀང་སོན་བརྡ་ 
 བཏང་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔ་ནང་ཚུན་ཚོགས་ཐུབ་པ་དགོས། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་གོས་ 
 གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲྱེལ་བ་ཡོད་རྱིགས་ལས་གཞན་གྱེང་མྱི་ཆོག 

ཁ། ལྷན་ཚོགས་སབས་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ལ་ཟླ་གཅྱིག་གོང་ནས་ཚོགས་བརྡ་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས། ཚོགས་ 
 བརྡའྱི་ནང་ཚོགས་ཡུལ་ས་གནས། ཟླ་ཚེས། ཚོགས་དུས། གོས་གཞྱིའྱི་འདྲ་ཤུས། གོས་གཞྱི་དང་འབྲྱེལ་ 
 བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་རྱིགས་ཚོགས་བརྡའྱི་མཉམ་གཏོང་དགོས། 

ག ཟླ་རྱེའྱི་གཟའ་ཟླ་བ་གཉྱིས་པ་དང་བཞྱི་པ་སོ་སོར་ཟླ་རྱེའྱི་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསོང་གནང་རྒྱུ། དྱེ་ཡང་ཉུང་ 
 མཐར་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་གོང་ཚོགས་བརྡ་གཏོང་རྒྱུ། 

ང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྱེན་དྱེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྱེན་ནས་གཏན་འབྱེབས་གནང་རྒྱུ།25 

                                                           
23

 ༢༠༡༣།༤།༡༩  བསར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ཚོགས་འདུའྱི་གོས་གཞྱི། 

༡། ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་གཞྱི་ཟླ་རྱེའྱི་ཚོགས་འདུ་ནས་གཏན་འབྱེབས་གནང་རྒྱུ། 

༢། དྲུང་ཆྱེ་མཆོག་ནས་གོས་གཞྱིའྱི་རྱེའུ་མྱིག་དྱེ་ཉྱིད་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་འབུལ་དགོས། 
 གོས་གཞྱི་གསར་པ་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་གོས་གཞྱིའྱི་ 
 ནང་བཀོད་འཐུས། 

༣། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གོས་གཞྱི་གང་རུང་ལ་བཀག་འགོག་གནང་ཆོག་པ་ནྱི། 

 ཀ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གོས་གཞྱི། 

 ཁ། ཟླ་བ་དྲུག་སོན་སྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་གྱེང་སོང་ཅན་གྱི་གོས་འཆར་རྱིགས་བསར་གྱེང་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་  
  གཙོ་མཆོག་ནས་བཀག་ཆོག་ཀང་དགོས་གལ་ལ་གཟྱིགས་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་སབས་གོས་གཞྱིའྱི་ 
  ནང་བཀོད་འཐུས། 

 ག གོས་གཞྱིའྱི་སོར་བགོ་གྱེང་གནང་སབས་རོག་གྱེང་དང་ཐྱེ་བྱུས་དྱེ་བཞྱིན་ཚིིག་རྩུབ་རྱིགས་བྱེད་ 
  སོད་མྱི་ཆོག 

 ང་། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གོས་གཞྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དགག་ཆ་གནང་དགོས་བྱུང་ཚེ་དྲུང་ཆྱེར་ཡྱིག་ 
  ཆུང་བསྩལ་རྒྱུ་དང་དྲུང་ཆྱེ་མཆོག་ནས་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡང་དག་  
  གནང་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ཀྱི་སྟངས་འཛིིན་གནང་ཕོགས། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གཙོ་སོང་གནང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་གཙོ་ 
མཆོག་མ་བཞུགས་པའྱི་སབས་འཁྱེལ་ཚེ་ཚོགས་གཞོན་ནས་གནང་དགོས་པ་དང་། གལ་སྱིད་ཚོགས་གཙོ་དང་ 
ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཀ་མ་བཞུགས་པའྱི་སབས་འཁྱེལ་ཚེ་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན་གང་རུང་ནས་ལས་ 
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ཚབ་དམྱིགས་འདོན་གནང་རྒྱུ། ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་གོས་གཞྱིའྱི་བང་རྱིམ་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ 
བསམ་ཚུལ་གནང་ཆོག་པ་མ་ཟད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོང་རྒྱུ།26 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཚོགས་འདུ་ཕྱིར་བཤོལ་བ་ཕོགས། 

ཀ ཟླ་དྲུག་ཚོགས་ཆྱེན་སབས་ཉུང་མཐར་ཚོགས་མྱི་ལྔ་མ་ལོན་ཚེ་ཚོགས་འདུ་ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ།27 

ཁ། ཚོགས་དུས་སོ་སོའ ིི་སབས་སར་མ་༣༠ རྱིང་ཚོགས་མྱིའྱི་དགོས་གངས་མ་ཚང་ན་གཏན་འབྱེབས་གནང་ 
 བའྱི་ཚོགས་དུས་ཕྱི་མ་བར་ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འོས་ཤོག་གྲུབ་འབྲས། 

ཀ འོས་ཤོག་འཕྱེན་དགོས་པའྱི་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་འོས་ཤོག་གྲུབ་འབྲས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གསལ་ 
 བསགས་གནང་རྒྱུ། 

ཁ། འོས་ཤོག་ཆ་མཉམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཚེ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འོས་ཤོག་འཕྱེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ 
 ཡོད། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ལས་བྱེད། དྱེ་མྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་ལས་ 
གཞན་འཛུལ་ཞུགས་མྱི་ཆོག 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་པ། གོས་ཆོད་གཏན་འབྱེབས་བྱེད་ཕོགས། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པའྱི་དོན་གནད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་མྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ 
མོས་མཐུན་ཡོད་དགོས། 
                                                           
26

 ༢༠༠༨།༩།༨ བསར་བཅོས་དང་པོ། 
27

 ༢༠༡༠།༩།༡༣ བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། 
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དོན་ཚན་ཉྱིས་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་པ། ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ཕོགས། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་གོས་ཆོད་གཏན་འབྱེབས་བྱུང་བ་ཁག་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་རྱེས་མའྱི་སབས་གོས་
ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་ཇྱི་བས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྱེས་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྱེ་གཉྱིས་ནས་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིིན་ཡྱིག་ཆར་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། ཟྱིན་ཐོའ ིི་ཁྱབ་སྱེལ། 

ཀ། ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྡོམ་མ་ཟྱིན་གོང་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཁག་ཚོགས་མྱི་དགོས་གངས་ཚང་ངྱེས་ཀྱི་ 
 ཐོག་གོས་ཆོད་གཏན་འབྱེབས་ཟྱིན་ན་ལས་དྱེ་མྱིན་དྲུང་ཆྱེ་མཆོག་ནས་ཚོགས་འདུ་སོ་སོའ ིི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ 
 ཟྱིན་ཐོའ ིི་འདྲ་བཤུས་དྱེ་ཉྱིད་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚུགས་གྲུབ་པའྱི་ཉྱིན་༡༠ ནང་ཚུན་འབུལ་ 
 དགོས། དྱེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དཔང་མཚན་འཁོད་རྱེས་ཉྱིན་གངས་༢༠ ནང་ཚུན་ཚོགས་མྱི་རྣམ་ 
 པར་ཕུལ་དགོས། 

ཁ། གོང་གསལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་དྱེ་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཚོགས་མྱི་སོ་སོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་།
 དྱེ་ཡང་ཉྱིན་གངས་ཞྱེ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་ཟྱིན་ཐོའ ིི་དགོངས་འཆར་གྱི་འབོར་ལན་མ་བྱུང་ཚེ་དགོངས་འཆར་ 
 རྩྱིས་མྱེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ།28 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་པ།  ཟྱིན་ཐོའ ིི་མཁོ་སོད། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཟྱིན་ཐོའ ིི་འདྲ་བཤུས་དྱེ་དྲུང་ཆྱེ་མཆོག་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྱེ་
རྱེར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས། དྱེ་མྱིན་གཞན་ལ་མཁོ་སོད་བ་དགོས་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་ཁོལ་ངྱེས་པར་དུ་ཞུ་ 
དགོས།29 

 
                                                           
28
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དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་བདག་ཉར་བ་ཕོགས། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་བདག་ཉར་གཟབ་ནན་བ་དགོས་པ་ལས་ཚོགས་གཙོའྱི་ཡྱིག་ཐོག་བཀའ་
འཁོལ་མྱེད་པར་གཞན་སུ་ལའང་འཁོ་སོད་མྱི་ཆོག 

ལྱེའུ་བདུན་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས།30  

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ།  ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་བ་སོ། 31 

༡། ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་དུས་རག་ཏུ་གཞན་ཕན་སྱི་དོན་སྱེམས་འཁུར་དང་ལྷག་པར་དྲང་བདྱེན་གྱི་སོ་ནས་ 
 ཡ་རབས་སོད་བཟང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། 

༢། རང་འཁྱིའྱི་འགན་བབས་ལས་དོན་ཆྱེ་ཕ་གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་སབས་སྱེར་དོན་གཉྱེར་བ་དང་། ངོ་ལོག་གཡོ་ཟོལ། 
 གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་བཅས་བས་ཏྱེ་གཞུང་དོན་འཐུས་ཤོར་གཏོང་མྱི་ཆོག 

༣། སྱི་རས་སྱེར་བྱེད་དང་། རྩྱིས་ཁར་སྦས་སྐུང་བར་ཟོས་མྱི་ཆོག 

༤། རྒྱུན་དུ་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་པ་ལས་ལས་བྱེད་ནང་ཁུང་ཚིིག་ངན་དང་། མཐོང་ཆུང་། རྣམ་འགྱུར་ངན་ 

པ་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བ་དགོས་རྒྱུ། 

༥། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་ཚོགས་སྱིད་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཚེ་ཚོགས་སྱིད་ལས་དོན་ཆྱེད་ 
 དུ་དགོངས་ཞུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་སྱེར་གྱི་གུང་གསྱེང་ཐོབ་ཐང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ལས་གཞུང་འབྲྱེལ་ 
 དགོངས་པ་མྱི་ཐོབ། 

༦། ལས་བྱེད་སུས་ཀང་ལྷན་ཚོགས་འཛིིན་སོང་ཚོགས་མྱི་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་ལས་གཞྱི་གང་རུང་ 
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   གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་ལྱེན་བྱེད་པའམ། དྱེའྱི་ལས་འགན་ཐོག་རང་ཉྱིད་ཞུགས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་།
 ཕོགས་མཚུངས་སྱི་དོན་ལ་བསྙད་དྱེ་སྱེར་འབྲྱེལ་རྱིགས་བྱེད་མྱི་ཆོག 

༧། ལས་བྱེད་སུས་ཀང་སྱེར་དོན་ཆྱེད་གཞུང་གྱི་ལས་ཤོག་དང་། ལས་དམ་བྱེད་སོད་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད།
 གཞུང་གྱི་ལས་དུས་སབས་སྱེར་གྱི་ལས་དོན་རྱིགས་བྱེད་མྱི་ཆོག 

༨། ལས་བྱེད་སུ་རུང་ནས་གཞུང་འབྲྱེལ་ཕོགས་བསོད་དང་། དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་སོགས་གཞུང་དོན་ 
 ཆྱེད་ས་འདོན་ཞུས་པའྱི་དངུལ་འབབ་རྣམས་ལས་དོན་གྲུབ་རྱེས་ཉྱིན་གངས་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུན་རྩྱིས་གཙང་
 ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༩། གོང་གསལ་དོན་ཚན་གྱི་ནང་གསྱེས་རྣམས་དང་འགལ་འཛོལ་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་སབས་བབ་ལྷན་ཚོགས་ 
 འཛིིན་སོང་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ། གུང་གསྱེང་རྣམ་གངས་དང་། ཡུན་ཚད། 

༡། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསྱེང་། ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་ཉྱིན་གངས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ། 

༢། ངྱེས་མྱེད་གུང་གསྱེང་། ལོ་གཅྱིག་ནང་ཉྱིན་གངས་དགུ། 

༣། ཕན་ཚེགས་ནད་དགོངས། ལོ་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ 

༤། ལས་བྱེད་བུད་མྱེད་ཕྲུ་གུ་སྱེ་བསུའྱི་གུང་གསྱེང་། ཉྱིན་གངས་༦༠ དང་ལས་བྱེད་སྱེས་པ་ཡྱིན་ཚེ་བཟའ་ 

ཟླར་ཕྲུ་གུ་སྱེས་སབས་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྱེང་ཉྱིན་གངས་༡༠ ཞུ་ཐོབ་ཆོག་པ་ཡྱིན།32 

༥། གལ་ཏྱེ་ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསྱེང་རོགས་རྱེས་ལྡོག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ 
 དགོངས་ཞུ་གནང་རྱེས་ཟླ་གཅྱིག་ཕོགས་མྱེད་དགོངས་པ་ཞུ་འཐུས་ཆོག 33 
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དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་སྱེར་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། 

ཀ ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུར་ཕྱེབས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཚེ་ཚོགས་ 
 གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ཟླ་གཅྱིག་གོང་སྙན་འབུལ་དགོས། 

ཁ། ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་དང་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་ཐབས་མྱེད་ 
 བྱུང་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་དགོངས་སྙན་འབུལ་དགོས།34  

དོན་ཚན་ཉྱིན་ཤུ་རྩ་དགུ་པ། ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་སྱེར་དགོངས་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། 

ཀ ངྱེས་མྱེད་གུང་གསྱེང་ཉྱིན་གངས་ལྔ་ཡན་བསྡྱེབས་ཞུ་མྱི་ཆོག་ཅྱིང་། དྱེ་ལས་བརྒལ་ན་ལོ་འཁོར་ཐོབ་ 
 གསྱེང་ནས་གཅོག་རྒྱུ། གུང་གསྱེང་འདྱི་བཞྱིན་ཉྱིན་ཕྱེད་ཀང་ཞུ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཁ། ངྱེས་མྱེད་གུང་གསྱེང་ཞུ་སབས་གོང་རྱིམ་འབྲྱེལ་ཡོད་སུ་ཞུགས་ནས་ཆོག་མཆན་ངྱེས་པར་ཐོབ་དགོས། 

ག ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསྱེང་ཉྱིན་གངས་སུམ་ཅུ་ཡོད་པས་གུང་གསྱེང་ཞུ་སབས་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ཟླ་ 
 གཅྱིག་གོང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏྱེ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་མ་ཞུགས་པའྱི་སབས་འཁྱེལ་ 
 ཚེ་ཚོགས་གཞོན་དང་དྲུང་ཆྱེ་གཉྱིས་སུ་རུང་གྱི་མཚན་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་འཐུས། 

ང་། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསྱེང་ལོ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་སྡྱེབ་ཞུ་མྱི་ཆོག་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཛ་དྲག་བྱུང་རྱིགས་ཕུད་ 
 དྱེ་མྱིན་ལས་ཚབ་གོ་སྱིག་དགོས་པར་སོང་། ཟླ་གཅྱིག་གོང་དགོངས་ཤོག་འབུལ་དགོས་པ་དང་། སྙན་ 
 ཞུ་ཕུལ་ཟྱིན་པར་བསྙད་དྱེ་རང་འཚམས་ཀྱིས་ཐོན་བསོད་མྱི་ཆོག  

ཅ། ལས་བྱེད་ངོ་མར་མ་གཏོགས་ཚོད་བལྟའྱི་རྱིང་གཞུང་འབྲྱེལ་གུང་གསྱེང་ཁག་ལས་དྱེ་མྱིན་ཕོགས་ཡོད་ 
 གུང་གསྱེང་རྱིགས་ཐོབ་ཐང་མྱེད་ཅྱིང་། ལས་བྱེད་ངོ་མ་ཆགས་ཉྱིན་ནས་བཟུང་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༣༡ བར་ 
 ཟླ་གངས་ཇྱི་སོང་ཆ་གསྱེས་རྩྱིས་འབབ་ཉྱིན་གངས་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། དྱེ་ནས་སྱི་མཚུངས་ཡྱིན།  
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ཆ། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསྱེང་མ་ཞུས་པའམ་ཉྱིན་གངས་འགའ་ཤས་ལས་མ་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཉྱིན་གངས་གཞྱིར་ 
 བཟུང་ཟླ་རྱེའྱི་རྩ་ཕོགས་ཞུ་སོད་ཆོག་པ་ལས་ཐོབ་གསྱེང་ལོ་རྱེས་མར་གསོག་འཁྱྱེར་བྱེད་མྱི་ཆོག35 

ཇ། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསྱེང་དང་། ངྱེས་མྱེད་ནད་དགོངས་བཅས་ཞུས་པའྱི་དཀྱིལ་དུ་གཞུང་འབྲྱེལ་གུང་གསྱེང་ 
 དང་། རྱེས་གཟའ་སྱེན་པ་གཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ། རྱེས་གཟའ་ཉྱི་མ་བཅས་ཇྱི་འཁྱེལ་ 
 གུང་གསྱེང་ཉྱིན་གངས་ཁོངས་སུ་རྩྱི་དགོས།  

ཉ། གོང་གསལ་ལོ་འཁོར་གུང་གསྱེང་དུ་བསོད་དགོས་རྱིགས་ནས་འགྱེངས་ཤོག་ནང་འབྲྱེལ་བ་བ་ཡུལ་གྱི་ 
 ཁ་བང་ངྱེས་པར་འགོད་དགོས་པ་དང་། གཞུང་དོན་གལ་ཆྱེའྱི་སབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ 
 ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན་ནས་གུང་གསྱེང་ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ་དང་། ཛ་དྲག་དགོས་གལ་ 
 གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སབས་སོན་སད་ཟྱིན་པའྱི་གུང་གསྱེང་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ཕྱིར་འབོད་གང་འོས་བྱེད་
 པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད།36 

ཏ། ན་ཚ་ཕན་ཚེགས་ཀྱིས་རྱེན་པས་ནད་དགོངས་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ནས་ཚད་ལྡན་རྒྱ་བོད་སྨན་པ་གང་རུང་ 
 ནས་ནད་དགོངས་འགྱེངས་ཤོག་ལ་ནད་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་གཉྱེར་མཚན་རགས་ངྱེས་པར་ཞུ་དགོས།37 

ཐ། ལས་བྱེད་བུད་མྱེད་ཕྲུ་གུ་སྱེ་བསུའྱི་གུང་སྱེང་། དུས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་དྲུག་ཅུ་དང་། བཙས་རྱེས་ 
 མཇུག་རྱེན་གྱིས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆྱེ་བྱུང་བར་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཁང་གང་དུ་བསྟྱེན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ 
 ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཉྱིན་གངས་༡༥ འཕར་འཐོལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྱེང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།38 

ད། ལས་བྱེད་བུད་མྱེད་གང་ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་སྱེ་ཤོར་བྱུང་བར་སྨན་པའྱི་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཉྱིན་གངས་༡༠ ཕོགས་ 
 ཡོད་གུང་གསྱེང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།39 
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ན། ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་གང་ཞྱིག་ལས་རྒྱུན་གུང་གསྱེང་དང་གུང་གསྱེང་ཞུ་སབས་འབྲྱེལ་ཡོད་ལ་གུང་ 
 གསྱེང་མ་འགོ་སོན་དོ་བདག་ངོ་བཅར་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོངས་སྙན་ཕུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

པ། དགོངས་སྙན་ཐོག་དགོངས་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་འབྲྱེལ་ཡོད་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའྱི་མཚན་རགས་ངྱེས་ 
 པར་ཞུ་དགོས། 

ཕ། ལས་རྒྱུན་གུང་གསྱེང་དང་། ངྱེས་མྱེད་གུང་གསྱེང་རོགས་མཚམས་གུང་གསྱེང་འཕར་ཐོལ་ཞུ་མྱི་ཆོག་ 
 ཀང་། ཛ་དྲག་ནད་མནར་བྱུང་རྱིགས་འབྲྱེལ་ཡོད་སྨན་ཁང་ནས་ངོས་སོར་ངྱེས་པར་དགོས་པ་ཡྱིན།ཕོགས་ 
 བསོད་དུ་གནས་ཡོད་ཚེ་མྱུར་འཕྱིན་གྱི་ལམ་ནས་དགོངས་སྙན་ཕུལ་ཐོག་དོ་བདག་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་ 
 དོན་རྱེན་འཕད་པའྱི་དན་རགས་འཕྱེར་ངྱེས་ཕུལ་རྱེས་འབྲྱེལ་ཡོད་གོང་མ་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། 

བ། ཕན་ཚེགས་ནད་དགོངས་སོགས་དགོངས་སྙན་གང་ཡྱིན་ཡང་དགོངས་པ་ཞུ་ཉྱིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡༡ སོན་ངྱེས་ 
 པར་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་བ་ལས་དྱེ་ལས་བརྒལ་ན་རང་འཚམས་བསྡད་པར་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། ཚོད་ལྟའྱི་ལས་རྒྱུན་གྱི་གུང་གསྱེང་། 

ཀ ཚོད་ལྟའྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་ཟླ་དྲུག་ནས་ལོ་གཅྱིག་བར་ཡྱིན།40 

ཁ། ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་གང་ཞྱིག་ཚོད་ལྟའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་གཞུང་འབྲྱེལ་གུང་གསྱེང་དང་རྱེས་གཟའ་ཉྱི་མ་ 
 དང་ཟླ་རྱེའྱི་སྱེན་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་བཅས་ལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྱེང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ 
 ཡོད། དྱེ་ལས་བརྒལ་བའྱི་གུང་གསྱེང་ཞུ་རྱིགས་ལ་ཕོགས་མྱེད་གུང་གསྱེང་དུ་བརྩྱི་རྒྱུ། 

ག ཚོད་ལྟའྱི་རྱིང་ནད་མནར་དང་། ཡང་ན་ཛ་དྲག་གྱི་དངོས་འབྲྱེལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྱིགས་ལའང་ཕོགས་ 
 མྱེད་གུང་གསྱེང་ཞུ་དགོས་ཀང། དྱེ་ལས་འཁུར་ངོ་མར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྱེན་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་སྱིད་པ་ཡྱིན། 
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ང། ཚོད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསོ་བཞག་འཇོག་འོས་མཆྱིས་མྱིན་གྱི་འགན་དབང་ 
 ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཡོད། 

དོན་ཚན་སོ་གཅྱིག་པ། རྩ་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། 

ཀ ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་སུ་རུང་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཟླ་གཅྱིག་སོན་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ 
 ཐོག་ལ་དགོངས་སྙན་འབུལ་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་འཁོལ་ཆོག་མཆན་མྱེད་པར་ལས་ 
 མཚམས་བཞག་མྱི་ཆོག གལ་སྱིད་དགོངས་ཁོལ་མྱེད་པར་རང་མཚམས་བཞག་ཚེ་གསོག་དངུལ་ནས་ 
 བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གཅོག་འཐྱེན་བ་རྒྱུ།41 

ཁ། རྩ་དགོངས་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཐོག་མ་བསྩལ་སོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིིན་ཆས་དང་ཡྱིག་ཆའྱི་རྱིགས། རྩྱིས་ 
 གསལ་དངུལ་དངོས། གཞན་ཡང་སྱི་རས་ཡོད་རྱིགས་རྩྱིས་འབུལ་གཙང་མ་ཞུ་དགོས། དྱེ་རྱེས་འདྱི་གའྱི་ 
 ལས་རྒྱུན་ནང་གྱི་བས་བྱུང་རྣམ་དབྱེ་ངོ་སོད་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་ཞུ་སྩལ་ཆོག་རྒྱུ། 

ག གོང་གསལ་སྱི་རས་ཆད་པ་དང་གྱེང་ལྷགས་གཞན་གྱི་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་སབས་འཕལ་ཇྱི་འཚམས་ཐག་ 
 གཅོད་ཐོག་ཉྱེས་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་རྱིགས་དང་ལྱེན་ཞུ་བ་ལས་གྱེང་རྩོད་རྱིགས་མྱི་ཆོག 

དོན་ཚན་སོ་གཉྱིས་པ། རང་འཚམས་བསྡད་པ། 42 

ཀ། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་བཀའ་ཁོལ་ཆོག་མཆན་མྱེད་པར་རང་འཚམས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པར་མུ་མཐུད་ 
 ཉྱིན་གངས་བདུན་བརྒལ་ན་ལས་གནས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་ཡྱིན། 

ཁ། ཉྱིན་གངས་བདུན་ནང་ཚུན་ལས་བཅར་ཞུས་ཚེས་རང་འཚམས་བསྡད་པ་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་སོང་ལ་ཉྱིན་རྱེར་ 
 ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་སང་ཕོགས་འབབ་ཉྱེས་ཆད་བསྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་ཐོག་ཉྱིན་གངས་དྱེ་དག་ལོ་འཁོར་ཐོབ་
 གསྱེང་ཁོངས་སུ་བརྩྱི་རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། ལས་ཁུངས་ཚུགས་གོལ་དུས་ཚོད། 

༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚུགས་གོལ་དུས་ཚོད་དྱེ་གཞུང་འབྲྱེལ་ 
 གུང་གསྱེང་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིིགས་བར་གསྱེང་ 
 ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་དུས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་དགུ་པ་ནས་དགོང་དྲོ་ཕག་ཚོད་ལྔ་པ་བར་དང་དགུན་ 
 དུས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་དགུ་པ་ནས་དགོང་དྲོ་ཕག་ཚོད་ལྔ་པ་བར་བཅས་ཁྱོན་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ 
 ཚོད་བདུན་རྱིང་ཚུགས་དགོས།43 

༢། ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་ཚང་མས་ལས་ཉྱིན་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་ལས་བཅར་འགོད་དྱེབ་ནང་ཚུགས་གོལ་དུས་ 
 ཚོད་དང་མྱིང་རགས་ངྱེས་པར་དུ་འགོད་དགོས།44  

༣། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སབས་སུ་ལས་བཅར་རྱེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་ཐོ་འགོད་དགོས། 

༤། གོང་རྱིམ་ནས་ལས་བཅར་འགོད་དྱེབ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་པ། སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་། 

༡། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་ན་མནར་བྱུང་ཚེ་སྨན་བཅོས་འགོ་མགོན་ཐད་ལྷན་ཚོགས་ནས་གང་ཐུབ་ཐག་གཅོད་ 
 གནང་རྒྱུ།45 

༢། སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡུན་རྱིང་སྨན་ཁང་ངམ་ཁང་པ་ག་དགོས་རྱིགས་ལ་ཁང་ག་ཕྱེད་འབབ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ 
 གནང་རྒྱུ་དང་ཕྱེད་འབབ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ནས་སོད་དགོས།46 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། གོ་བུར་བརྡབ་སོན་དང་རྱེན་ངན་བྱུང་རྱིགས། 
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༡། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྲྱེལ་ལས་དོན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་བརྡབ་སོན་གྱིས་ལས་ཀ་མྱི་འཕྱེར་ 
 བ་བྱུང་ཚེ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སོར་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་མང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་སོ་སོའ ིི་གནས་རྱིམ་
 གང་ཡྱིན་དྱེའྱི་ཕོགས་འབབ་ཆ་ཚང་འཐོབ་རྒྱུ། དྱེ་ནས་ཀང་དྲག་བསྱེད་མ་བྱུང་ཚེ་གུན་གསབ་ཐུགས་ 
 གསོའ ིི་ཆྱེད་ཧྱིན་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ།47 

༢། གཞུང་དོན་སབས་བརྡབ་སོན་དང་གོ་བུར་རྱེན་ངན་གྱི་འཆྱི་སོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཤུལ་སྡོད་བཟའ་ཟླ་དང་།
 སྡོད་གཅྱིག་བུ་ཕྲུག་རང་ལོ་༡༨ ཡན་ལོན་པ། འདས་པོའ ིི་ཕ་མ་དང་བཟའ་ཟླའྱི་ཕ་མ་སྡོད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ 
 བཅས་སབས་དྱེར་འདས་པོས་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕོགས་འབབ་ཆ་ཚང་ཐོག་གཟྱིགས་གསོལ་ 
 གནང་རྒྱུ།48 

༣། བལྟ་སོང་བྱེད་མཁན་མྱེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མན་ལ་གོང་གྱི་ཐོབ་འབབ་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ 
 ནས་འགན་འཁུར་ཐོག་ཕྲུ་གུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་དུ་འཇོག་རྒྱུ། 

༤། འདས་པོ་ཧྱེང་པོའ ིི་རྱིགས་ལ་འདས་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤུལ་དངོས་དང་གསོག་དངུལ་ཇྱི་ཡོད་སོད་ཡུལ་ 
 ཡྱིག་ཐོག་ཁ་ཆྱེམས་གདྱེང་འཕྱེར་ཡོད་ན་ལས་དྱེ་མྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ 
 གནང་རྒྱུ། 

༥། གོང་གསལ་རྱེན་ངན་བྱུང་རྱིགས་གཞུང་འབྲྱེལ་ལས་དོན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་མྱིན་སབས་ 
 མཚམས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲྱེལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་པ། འགྱིམ་འགྲུལ། 

༡།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་གང་གོག་ཅན་གྱི་མྱེ་འཁོར་ཉལ་ཁྱི་གཉྱིས་ལྡན་(A.C.II Tier) དང་། སྣུམ་ 
 འཁོར་ཆྱེ་བ།(Volvo/Deluxe/Super Deluxe) ཉྱེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་བཅས་ 
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 ནང་ཕྱེབས་འཐུས། ཛ་དྲག་ཕྱེབས་དགོས་རྱིགས་ཀྱིས་དུས་ཁོམས་མ་བྱུང་ན་ཞལ་པར་ཐོག་གནམ་གྲུའྱི་ 
 ནང་ཕྱེབས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་ཀང་རྱེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ 
 དགོས། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་ན་རྱེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མྱེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཕར་སོང་དོ་ 
 བདག་ནས་གཏོང་དགོས། 
 ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྱེས་ཀྱིས་ལ་ 
 དྭགས་ནས་ས་ཐོག་གྱི་ལམ་མྱེད་པ་འགག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོག་གནམ་ཐོག་ནས་
 ཕྱེབས་ཆོག་པ་དང་ས་ཐོག་ནས་ས་ལམ་ཕྱེ་ཡོད་ན་རླང་འཁོར་ཆུང་བ་(Taxi)ནང་ཕྱེབས་འཐུས་ཆོག49 

 ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་གང་གོག་ཅན་གྱི་མྱེ་འཁོར་ཉལ་ཁྱི་གསུམ་ལྡན་(A.C.III Tier) དང་སྣུམ་ 
 འཁོར་ཆྱེ་བ། (Volvo/ Deluxe/Super Deluxe)  ནང་ཕྱེབས་ཆོག ཉྱེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སབས་ 
 འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དགོས་ཀང་ཡུལ་དུས་སབས་དང་བསྟུན་ནས་ 
 སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའྱི་ནང་ཕྱེབས་འཐུས།50 

༢། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆྱེད་དམྱིགས་བསལ་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་དང་དྱེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ 
 ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་ཚོགས་ཆྱེན་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ལམ་གོན་ 
 དང་བཞུགས་ཡུལ་མགོན་ཁང་དང་ཉྱིན་རྱེའྱི་ལྟོ་དོད་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིིན་སོང་ཚོགས་མྱི་ནས་ 
 སབས་འཚམ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།51 

༣། འགྲུལ་ཁང་ག་ཕོགས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་ག་དགོས་བྱུང་རྱིགས་ཡུལ་དུས་དང་ 
 བསྟུན་ནས་སོར་༡༠༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ལས་བྱེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་ 
 གྱི་ཁང་ག་༧༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག འགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིིན་ངོ་མ་དགོས། 
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 ༢༠༡༨།༣།༣ བསར་བཅོས་བཅུ་གསུམ་པ། 
50

 ༢༠༡༨།༣།༣ བསར་བཅོས་བཅུ་གསུམ་པ། 
51

  ༢༠༡༥།༩།༢༨ བསར་བཅོས་བརྒྱད་པ། 
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 གལ་ཏྱེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ཁང་ག་འཕར་མ་སོང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་འགྱེལ་བརོད་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་ 
 ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ།52 

༤། འཚོ་སོན་དང་ལས་དོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆྱེད་ཡར་མར་འགྲུལ་བཞུད་སབས་ཉྱིན་རྱེར་འཚོ་སོན་ 

  སོར་༤༠༠།༠༠ ལྷན་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་ཉྱིན་རྱེར་ལས་དོད་སོར་༣༥༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ།   
ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་གཞུང་འབྲྱེལ་ཕོགས་བསོད་ཕྱིན་པས་འཚོ་སོན་ཉྱིན་རྱེར་སོར་༣༠༠།༠༠ 
ཐོབ་རྒྱུ།53 

༥། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་དང་ཟླ་རྱེའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིིགས་ལྷན་ 
ཚོགས་ནས་ནར་གཏོང་བ་རྒྱུ་དང་ཚོགས་ཆྱེན་གྲུབ་རྱེས་གསོལ་ཚིིགས་ཞྱིག་ཀང་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོ་ 
སྱིག་བ་རྒྱུ། གསོལ་ཚིིགས་རྒྱས་བསྡུས་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་དགོས་མྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་སབས་ 
མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།54 

༦། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ཚེ་ས་གནས་ནས་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་མྱེད་ཚེ་ཉྱིན་རྱེར་འཚོ་བསོན་ཨ་ 
 སོར་༢༥།༠༠ དང་ཞལ་ལག་མཐུན་རྱེན་ཡོད་ཚེ་འགོ་ཐྱེངས་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་ཨ་སོར།
 ༡༠༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ།55 

༧། སྨན་སོར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྨན་སོར་བསོད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཚོགས་གཙོས་བཀོད་སྱིག་བ་ 
 དགོས་པ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་སོར་བསོད་སབས་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན་དྲུང་ཆྱེ་གང་རུང་ཕྱེབས་ 
 མ་ཐུབ་ཚེ་འཛིིན་སོང་ཚོགས་མྱི་གང་རུང་ལ་གོ་སབས་བསྩལ་རྒྱུ་དང་། དྱེ་ཡང་མ་ཐུབ་ཚེ་དྱེབ་སྱེལ་ཡོད་ 
 པའྱི་སྨན་པ་དྲག་གས་རྱིགས་ཞབས་གཡར་ཞུ་འཐུས་ཆོག་རྒྱུ། ཞབས་གཡར་གྱི་ག་ཐོབ། ས་གནས་སུ་ 
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 ༢༠༡༥།༡།༩ བསར་བཅོས་བདུན་པ། 
53

 ༢༠༡༣།༤།༡༩ བསར་བཅོས་ལྔ་པ། 
54

 ༢༠༡༠།༩།༡༣ བསར་བཅོས་གཉྱིས་པ། 
55

 ༢༠༡༣།༤།༡༩ བསར་བཅོས་ལྔ་པ། 
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 ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་ཚེ་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགོ་ཐྱེངས་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ 
 གསོལ་ཨ་སོར་༡༠༠།༠༠ དང་དྱེའྱི་སྟྱེང་ཟླ་རྱེར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆྱེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཇྱི་ཡོད་སོད་འཐུས་ 
 ཆོག་རྒྱུ། གལ་ཏྱེ་ས་གནས་ནས་ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མྱེད་ཚེ་ཉྱིན་རྱེར་འཚོ་བསོན་ཨ་སོར་༢༥།༠༠ 
 སྟྱེང་ཟླ་རྱེར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆྱེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཇྱི་ཡོད་སོད་འཐུས་ཆོག་རྒྱུ།56 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསོ་གནང་ཕོགས། 57 

ལས་བྱེད་གསར་བསོ་ཞུ་ཕོགས་ཐད། ལས་བྱེད་ས་མྱིག་སྟོང་པའམ་ལས་བྱེད་འཕར་སོན་དགོས་རྱིགས་སབས་ 
མཚམས་ཚོགས་གཙོའྱི་བཏང་འཛིིན་འོག་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཐོག་གསལ་ 
བསགས་གནང་བ་རྒྱུད་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲྱི་།ཤོག་དང་ཐ་མའྱི་གྲུབ་འབྲས་གཞྱིར་བཞག་ཐ་མའྱི་བསོ་གཞག་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། ལས་བྱེད་སོ་སོའ ིི་ལས་བསོས་ལས་སྱེ།58 

ཀ། ཆྱེད་ལས་རྒྱུན་ལས་པ། ༼སྨན་པ་ཆྱེད་ལས།༽ (Executive Officer) 

༡།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཚམས་ 
 པའྱི་གསོ་རྱིག་ལས་དོན་གལ་ཆྱེ་ཁག་གྱི་འབྲྱེལ་ལམ་འགན་བཞྱེས་གནང་རྒྱུ། 

༢། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉྱིན་རྱེའྱི་བྱེད་སོ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་འཛིིན་སོང་ཐོག་སྟངས་ 
 འཛིིན་གནང་རྒྱུ། 

༣། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་དྲུག་བོད་དབྱིན་གསོ་རྱིག་གསར་འཕྱིན་ཕོགས་སྱིག་དཔར་བསྐྲུན་འགན་འཁུར་ 
 གནང་རྒྱུ། 

༤། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་འགན་བཞྱེས་གནང་རྒྱུ། 
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༥། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབྱིན་བོད་དྲ་རྒྱ་དུས་ཐོག་ལས་སོན་བ་རྒྱུ། 

༦། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་འགན་བཞྱེས་གནང་རྒྱུ། 

ཁ། ལས་དྲུང་དང་དངུལ་གཉྱེར་གཅྱིག་ལྕོག 

༡། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་གཞུང་འབྲྱེལ་ཡྱིག་ཆ་ཆྱེ་ཆུང་ཁག་དྲུང་ཆྱེའམ་ལས་ 
 ཁུངས་འགན་འཛིིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་རགས་ཟྱིན་བཟོ་གཏོང་གནང་ནས་གཞུང་འབྲྱེལ་ཡྱི་གྱེ་གཏོང་ 
 འབོར་གྱི་མཐོ་དྱེབ་ནང་དུས་ཐོག་ཁ་གསལ་འཁོད་རྒྱུ། 

༢། གཞུང་འབྲྱེལ་ཡྱིག་ཆ་དང་ཡྱིག་སོད་རྣམས་ཁམས་གཙང་བདག་ཉར་གནང་རྒྱུ། 

༣། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་དྲུག་དབྱིན་ཡྱིག་གསོ་རྱིག་གསར་འཕྱིན་དང་། ཚོགས་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྱེར།   
 དྱེབ་སྱེལ། དྱེབ་སྱེལ་ལག་འཁྱྱེར་སོད་ཕོགས་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་གནང་རྒྱུ། 

༤། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་རྒྱུན་གོན་ཆྱེད་དངུལ་དང་གཞན་ཡང་ཞལ་འདྱེབས་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ 
 སབས་སོ་སོར་བྱུང་འཛིིན་དུས་ཐོག་གནང་སྟྱེ་སབས་ཐོག་བྱེད་སོད་གཏོང་དགོས་ན་ལས་དྱེ་མྱིན་དུས་ 
 ཐོག་དངུལ་ཁང་དུ་བཅུག་སྟྱེ་དངུལ་འཛིིན་བདག་ཉར་གནང་རྒྱུ། 

༥། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིིན་ཆས་དང་དངོས་ཆས་རྣམས་མ་དྱེབ་གཞྱི་བཟུང་ཁམས་གཙང་བདག་ཉར་གནང་རྒྱུ། 

ག། རྩྱིས་པ། 

༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་རྒྱུན་གོན་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་དངུལ་རྩྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་རྩྱིས་ཁ་རྣམས་རྩྱིས་ 
 འགོ་སོ་སོའ ིི་ཐོག་ཁམས་གཙང་བཟོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ། 

༢། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་། གསོག་དངུལ། དཔྱ་ཁལ། གུང་གསྱེང་ཐོ་འགོད་  
 སོགས་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་གནང་རྒྱུ། 

༣། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་དངོས་རྣམས་བདག་ཉར་དང་ཚོང་འགྱེམས་གནང་རྒྱུ། 
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༤། ཟླ་རྱེའྱི་བྱུང་སོང་རྩྱིས་ཁ་ཁམས་དངས་བཟོས་ནས་ལས་ཁུངས་འགན་འཛིིན་ལ་སོད་དགོས། 

༥། ཟླ་རྱེའྱི་ལས་བཅར་ཐོ་དྱེབ་ཁ་གསལ་བཟོས་ནས་ཟླ་བ་རོགས་མཚམས་ལས་ཁུངས་འགན་འཛིིན་གྱི་ 
 ས་རགས་ཞུ་དགོས། 

ང་། ཡྱིག་སྱེལ་དང་གད་པ་གཅྱིག་ལྕོགས། 

༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་གཞུང་འབྲྱེལ་ཡྱིག་ཆ་སྱེལ་ལྱེན་གནང་རྒྱུ། 

༢། རྒྱུན་དུ་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ནང་དང་གཡས་གཡོན་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ། 

 བཅས་ལས་བྱེད་སོ་སོའ ིི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གོང་གསལ་ལྟར་གཏན་འབྱེབས་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་ 
 སབས་དུས་ངྱེས་མྱེད་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་རོགས་འདྱེགས་དང་སབས་དུས་ངྱེས་མྱེད་སྱི་ 
 པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་མཉམ་རུབ་གནང་དགོས་ཆགས་ཚེ་དྱེ་ལྟར་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཁང་དོད་གཏན་འབྱེབས། 59 

ཀ། ཁྱྱིམ་ཚང་མ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རྱེའྱི་ཁང་དོད་སོར་༡༨༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཁ། ཁྱྱིམ་ཚང་ཟྱིན་གྲུབ་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རྱེའྱི་ཁང་དོད་སོར་༢༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ག ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་སོ་སོ་སྱེར་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་ཚེ་གོང་གྱི་ནང་ཚན་ཀ༽ དང་ཁ་༽ 
 གང་ཡྱིན་ཐོབ་དྱེའྱི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐམ་པ་ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་ཆྱེད་ཐོབ་རྒྱུ།60  

དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་པ། ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག61 
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༡། ལས་བྱེད་ཀྱི་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་བསང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ལས་བྱེད་སོ་སོའ ིི་ལས་དོན་ཇྱི་ལྟར་ 
 སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱེད་དང་། ལྱེགས་ཉྱེས་ཇྱི་བྱུང་ཤྱེས་ཐབས་ཐོག་སོན་ནོར་གསལ་རོགས་ཀྱིས་ལྱེགས་བཅོས་ 
 གཏོང་ཐབས་དང་། མ་འོངས་པར་སོ་སོར་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་འགན་འཛིིན་རྒྱུད་ནས་འཛིིན་སོང་ 
 ཚོགས་མྱིར་འབུལ་དགོས། 

༢། ལས་བྱེད་སོ་སོའ ིི་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་འགན་འཛིིན་རྒྱུད་ནས་འཛིིན་སོང་ཚོགས་མྱིར་འབུལ་དགོས། 

༣། གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་གྱི་ཆ་རྱེན། 

ཀ། ལས་བྱེད་དྱེའྱི་ལྷག་བསམ་དང་། དྲང་བདྱེན། གཤྱིས་སོད། ལས་དོན་ཐོག་དོ་སང་དང་སྱེམས་འཁུར་ཆྱེ་ 
ཆུང་། འཇོན་ཐང་། ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་རྒྱུན་དུ་རོགས་ཐབས་བས་ཏྱེ་ཉྱེ་དགའ་ 
ཕོགས་ལྷུང་མྱེད་པར་དྲང་བདྱེན་གྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཡོད་གསང་སྙན་འགྱེངས་ 
ཤོག་ཐོག་ཆད་ལྷག་མྱེད་པར་ཁ་གསལ་བཀོད་དྱེ་འཛིིན་སོང་ཚོགས་མྱིར་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ 
འབུལ་དགོས། 

ཁ། གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་འབུལ་མཁན་གང་ཞྱིག་ལས་བྱེད་དྱེ་དང་མཉམ་དུ་ཉུང་མཐར་ཟླ་དྲུག་རྱིང་ལས་ 
 དོན་ཐོག་འདྲྱིས་གཤྱིབས་ཡོད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ག དོ་བདག་ལ་སོན་བརྡ་བཏང་བ་དང་། སོབ་གསོ་ཇྱི་ཞུས་སོར་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་ནང་ 
 འབྲྱི་དགོས་མྱེད། འོན་ཀང་གནད་དོན་གང་ཞྱིག་ཐོག་སོན་བརྡ་དང་སོབ་གསོ་བས་ཀང་ལྱེགས་བཅོས་སུ་ 
 མ་སོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་ནང་འགོད་འཐུས་ཆོག 

༤། གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་ནང་སོན་བརོད་དང་། ཞན་རགས་འཁོད་རྱིགས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོར་འཛིིན་སོང་ 
 ཚོགས་མྱིས་སོན་བརྡ་ཐྱེངས་གསུམ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ལྱེགས་བཅོས་མ་བས་ནས་སབས་བསྟུན་ 
 འགལ་འཛོལ་ཆྱེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏྱེ་ཉྱེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ། 

༥། གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་བདག་ཉར། གསང་སྙན་འགྱེངས་ཤོག་རྣམས་གསང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་སྟབས་ 
 འཛིིན་སོང་ཚོགས་གཙོའམ་དྲུང་ཆྱེས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ལས་གཞན་འབྲྱེལ་ཡོད་སུ་ཞྱིག་ནས་སོག་འདོན་ 
 མྱི་ཆོག 
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དོན་ཚན་ཞྱེ་གཅྱིག་པ། ལས་བྱེད་གནས་དབྱུང་དང་ཉྱེས་ཆད།62 

ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དོན་ལྟར་འགལ་འཛོལ་རྱིགས་ 
བྱུང་ཚེ་སབས་མཚམས་ཚོགས་གཙོས་དབུས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ལྱེའུ་བརྒྱད་པ། 

ཆྱེད་བསོས་ཚོགས་ཆུང་ཁག 

དོན་ཚན་ཞྱེ་གཉྱིས་པ། ཆྱེད་བསོས་ཚོགས་ཆུང་ཁག 

ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་བྱེད་པོའ ིི་ཆྱེད་བསོས་ཚོགས་ཆུང་བསོ་འཐུས། ད་དུང་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚེ་ཡན་ 
ལག་ཚོགས་ཆུང་བསོ་འཛུགས་ཆོག་རྒྱུ། 

ལྱེའུ་དྲུག་པ། 

སོན་རྩྱིས་ལས་དོན། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་གསུམ་པ། ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས། 

ཀ ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྩྱིས་འགོ་ཟླ་༤ ཚེས་༡ ནས་བརྩམས་ནས་རྩྱིས་མཇུག་རྱེས་ལོའ ིི་ཟླ་༣ ཚེས་༣༡ ནང་ 
 ཚུན་རྩྱིས་བསྡོམས་རྒྱག་དགོས། 

ཁ། ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས་ནང་རང་གཞུང་ནས་གསོལ་སྩལ་གནང་བའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་། ཕྱི་ནང་རོགས་དངུལ་ 
 ཞལ་འདྱེབས། དྱེབ་སྱེལ་གྱི་ཡོང་འབབ་སོགས་འབབ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་འཚེམས་ལུས་མྱེད་པར་མ་ 
 དངུལ་དུ་ཚུད་པ་བ་དགོས། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་བཞྱི་པ། དངུལ་རྩྱིས། 
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ཀ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིིན་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྱེ་གསུམ་ 
 ནས་གནང་རྒྱུ་དང་ཉྱིན་རྱེའྱི་སོད་ལྱེན་འཛིིན་ཤོག་(Voucher)སྟྱེང་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་འགན་འཛིིན་གྱིས་ 
 ས་རགས་ངྱེས་པར་དགོས།63 

ཁ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དངོས་ཟོག་མ་གནས་ཆྱེ་རྱིགས་མ་ཉོས་གོང་སྤུས་ཚད་དང་རྱིན་གོང་འགན་ 
 བསྡུར་ཚད་ལྱེན་དགོས་རྒྱུ་དང་མཐར་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་ཅ་དངོས་ཉོ་རྒྱུ།64 

ག དངོས་ཟོག་སྤུས་ཉོས་སབས་འབྲྱེལ་ཡོད་སུ་ཆགས་ནས་འགོ་གོན་རོབ་འཆར་འགོད་འབུལ་གྱིས་ས་འདོན་ 
 བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་ཀང་། ལས་དོན་ནས་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་དངོས་པོ་ཅྱི་ཉོས་དང་། ལམ་གོན་སོགས་ 
 རྩྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་བཟོས་ཏྱེ་དངུལ་ལྷག་བཅས་ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུན་རྩྱིས་གཙང་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ 
 ནར་འགངས་རྱིགས་མྱི་ཆོག 

ང་། གཞུང་འབྲྱེལ་ལས་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ལ་དངུལ་འབབ་ས་འདོན་དང་བུན་གཡར་ནམ་ཡང་གཏོང་ 
 རྱིགས་མྱི་ཆོག 

ཅ། གཞུང་འབྲྱེལ་ས་འདོན་དགོས་རྱིགས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུ་ལྱེན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ཆ། ས་འདོན་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རྱིགས་རྩྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བར་བསར་དུ་ས་འདོན་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག 

ཇ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་འབྲྱེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་རྩྱིས་པ་འཕོ་འགྱུར་སབས་ས་འདོན་དང་ཡོང་ 
 བསྡད་བཅས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཇྱི་ཡོད་ཁ་གསལ་ཚོགས་མྱི་དང་ལས་བྱེད་རྩྱིས་པ་གསར་པར་རྩྱིས་སོད་བ་ 
 དགོས། དོ་བདག་རྩྱིས་ལྱེན་པས་ཀང་བརྡ་འདྱེད་གཏོང་དགོས།བརྡ་འདྱེད་ཚ་ནན་བས་ཀང་རྩྱིས་སོད་མ་ 
 བྱུང་བའྱི་དན་རགས་ཁུངས་འཕྱེར་ཡོད་ན་ཚོགས་མྱིའམ་རྩྱིས་པ་ལས་བྱེད་རྱིང་པར་འགན་དཀྱི་ཆགས་རྒྱུ། 

ཉ། ས་འདོན་དང་། ཡོང་བསྡད་བཅར་པར་སྟངས་འཛིིན་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཚེ་སབས་མཚམ་གོང་རྱིམ་ནས་ 
 དུས་ཡུན་གཏན་འབྱེབས་གནང་བའྱི་ནང་ཚུན་སར་ཡང་བསྡུ་ལྱེན་མ་ཐུབ་པར་བུན་ནག་ཏུ་གྱུར་རྱིགས་ 
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 འབྲྱེལ་ཡོད་ཚོགས་མྱི་དང་ལས་བྱེད་ནས་ཉྱེས་ཆད་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་སྒྲུབ་འཇལ་གྱིས་གཙང་བཟོ་ 
 དགོས། 

ཏ། དངུལ་གཉྱེར་གྱི་ལག་ཐོག་དངུལ་རང་ཧྱིན་སོར་༥༠༠༠།༠༠ ལྔ་སྟོང་ལས་མང་བ་ཉར་མྱི་ཆོག 

ཐ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ནས་བསོ་བཞག་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
 དངུལ་ཁང་ལ་དངུལ་བཅུག་བཏོན་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱེད་དབང་ཡོད་ཀང་། དངུལ་ཁང་ནས་ 
 དངུལ་འདོན་སབས་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་རགས་ངྱེས་པར་འཁོད་དགོས། 

ད། རྩྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉྱེར་གཉྱིས་ནས་ནང་ཁུལ་གོ་དོན་གསལ་རོགས་དགོས་རྱིགས་ལ་འབྲྱེལ་ལམ་དམ་ 
 ཟབ་ཀྱིས་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་མྱེད་པར་དུས་ཐོག་དངུལ་ཁང་དུ་དངུལ་བཅོལ་བ་རྒྱུ་དང་རྩྱིས་སྡོམ་ 
 དུས་སབས་སོ་སོར་ངྱེས་པར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 

ན། རྩྱིས་པས་ཉྱིན་རྱེའྱི་འབྲྱེལ་ཆགས་ཀྱི་རྩྱིས་རྣམས་ཉྱིན་དྱེ་གར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་བ་ལས་འབུངས་གསོག་ 
 མྱི་ཆོག་པ། བཟློག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་རྱེན་གང་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་དངུལ་བོར་བརླག་བྱུང་བ་ཁུངས་ལྡན་རྒྱུ་ 
 མཚན་ར་འཕོད་ཡོད་ན་ལས་དྱེ་མྱིན་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། རྩྱིས་ཆད་བྱུང་ན་ 
 ཡང་དོ་བདག་སོ་སོས་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས། 

པ། དངུལ་གཉྱེར་གྱིས་ཟླ་རྱེའྱི་དངུལ་རང་གངས་བཤྱེར་དྱེ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མར་རྩྱིས་རྒྱག་ཐོ་འགོད་གནང་ 
 དགོས།65 

ཕ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༤ འམ་སང་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་༢ གང་མང་དྱེ་ 
 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆྱེད་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།66 

དོན་ཚན་ཞྱེ་ལྔ་པ།  གསོག་དངུལ།67 
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ཀ། ལས་བྱེད་ངོ་མ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ ིི་ཟླ་རྱེའྱི་རྩ་ཕོགས་དང་ཉོ་ཐང་གུན་གསབ་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ 
 དོ་བདག་སོ་སོའ ིི་གསོག་དངུལ་རྩྱིས་ཁོངས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་པ་ནས་ཀང་དྱེའྱི་ཆ་ 
 མཚུངས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་བསན་རྒྱུ། 

ཁ། ལས་བྱེད་གསར་ཞུགས་རྣམས་གསོག་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་ཞུས་ཏྱེ་ལོ་གཅྱིག་ཧྱིལ་པོ་སོང་རྱེས་ལོ་ 
 གཉྱིས་པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་སྱེད་འབབ་ཐོབ་རྒྱུ། 

ག ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་རྱེས་བཤུལ་འཛིིན་མཁན་ཡོད་མྱེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གསོག་དངུལ་སོད་ཡུལ་གྱི་  

 མྱིང་དང་། ཁ་བང་། ངོ་སོད་དཔང་རགས་བཅས་དམྱིགས་འཛུགས་བས་པ་དྱེར་སོད་རྒྱུ། 

ང། ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསོ་གཞག་བས་པ་ནས་ལོ་ལྔ་མ་འཁོར་གོང་རྩ་དགོངས་ཞུས་རྱིགས་ལ་རང་འབབ་ 
 མ་གཏོགས་གཞུང་འབབ་དང་སྱེད་འབབ་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག 

ཅ། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ལྔ་འཁོར་མཚམས་རྩ་དགོངས་ཞུས་རྱིགས་ལ་གསོལ་དངུལ་ཆ་ 
 ཚང་ཐོག་དངུལ་སྱེད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་(8%)གཏན་འབྱེབས་གཞྱིར་བཟུང་སོད་རྒྱུ།68 

ཆ། ཚོད་བལྟའྱི་དུས་ཡུན་དང་། ཕོགས་མྱེད་གུང་གསྱེང་། ལོ་འཁོར་གུང་གསྱེང་མ་བསོད་པའྱི་ཟླ་གཅྱིག་ 
 ཕོགས་འབབ་བཅས་ལ་གསོག་དངུལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མྱེད། 

ཇ། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་གནས་དབྱུང་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་རྣམས་ལ་གསོག་དངུལ་རང་འབབ་མ་ 
 གཏོགས་གཞུང་འབབ་དང་སྱེད་འབབ་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག ༼གཞུང་འབབ་དང་སྱེད་འབབ་ཅྱེས་པ་རང་ཉྱིད་ 
 ཀྱི་གསོག་དངུལ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་བརྩྱི་དགོས་པ་གོ་དགོས།༽ 

ཉ། གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སོད་སབས་འབྲྱེལ་ཡོད་ནས་དངུལ་རྩྱིས་དང་འཛིིན་ཆས་སོགས་རྩྱིས་ཆད་མྱེད་ 
 བས་པའྱི་ངོས་སོར་དགོས། 
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ཏ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་པས་དོ་བདག་ལས་བྱེད་པའྱི་གཞུང་སྱེར་གསོག་དངུལ་དང་སྱེད་འབབ་བཅས་ཀྱི་ 
 རྩྱིས་གཙང་བཟོ་བཏོན་གྱིས་དོ་བདག་སོ་སོར་སོད་ནས་དོ་བདག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཆད་ལྷག་ཡོད་མྱེད་ 
 ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསྡོམས་ཐོའ ིི་ཤོག་འཛར་ལ་ངོས་ལྱེན་ས་རགས་བཀོད་དྱེ་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་རྩྱིས་པར་
 ཕྱིར་སོག་དགོས་ཤྱིང་རྩྱིས་པས་དྱེ་དོན་ལོ་འཁོར་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་ཁ་གསལ་བཏོན་དགོས། 

ཐ། ལས་བྱེད་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཚེས་ནས་མུ་མཐུད་གསོག་དངུལ་བཞག་ཚེ་སྱེད་འབབ་ཐོབ་ཐང་མྱེད།
 འོན་ཀང་ལོ་འཁོར་རྩྱིས་ཞྱིབ་མ་གྲུབ་པར་གསོག་དངུལ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ བཀག་ཉར་བ་རྒྱུ། 
 དྱེའྱི་རྱིང་སྱེད་འབབ་ཀང་འཐོབ་རྒྱུ། 

ད། ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་ལ་གཞུང་དངུལ་རྩྱིས་ཆད་བྱུང་བ་དང་། སྱིག་འགལ་ཉྱེས་ཆད་རྩྱིས་ཞུ་མ་བྱུང་བའྱི་ 
 རྱིགས་གསོག་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐྱེན་བ་རྒྱུ། 

ལྱེའུ་བཅུ་པ། ཕོགས་བསོད། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་དྲུག་པ། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད། 

ཀ ཚོགས་མྱི་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཕྱེབས་དགོས་ཚེ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་ 
 གཞོན་སུ་རུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྱེ་གསུམ་ 
 གཞུང་དོན་ཕོགས་ཕྱེབས་གནང་དགོས་ཚེ་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མྱི་འབྱུང་ཆྱེད་གལ་ཆྱེའྱི་ལས་དོན་ཁག་ 
 དང་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སོ་རྣམས་གཤམ་འོག་འབྲྱེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀོད་མངག་གནང་ 
 དགོས། 

ལྱེའུ་བཅུ་གཅྱིག་པ། ཕྱིར་བསྡུའྱི་སོར། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་བདུན་པ། ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ། 
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གལ་ཏྱེ་ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཁར་དབང་ཡོངས་རོགས་འཕོད་བསྟྱེན་ལས་ 
ཁུངས་སུ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

ལྱེའུ་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སོར། 

དོན་ཚན་ཞྱེ་བརྒྱད་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱུན་དུ་རྩ་འཛིིན་ལག་ལྱེན་འགྱེལ་རྒྱུ་དང་། རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་ 
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འཕོད་བསྟྱེན་ལྷན་ཁང་བཅས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལམ་
སྟོན་བཀའ་སོབ་ཕྱེབས་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་སབས་འཕལ་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཚེ་སྱིག་གཞྱི་ 
འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་ཆོག་པ་ཡྱིན། 
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