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༄༅། །བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སབོ་གཉརེ་ཁང་ངསོ་ལནེ་བྱ་ཕགོས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་
སྱིག་གཞྱི། 

 

 
 

བསྐྱར་བཅོས་ཁག 

བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ།  ༢༠༠༨།༨།༡༢ 

བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ།  ༢༠༡༡།༤།༥ 

བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ།  ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༠༨།༩།༡༨་༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པ།༽ 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཀའ་བཅུ་པའི་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི་ཞེས་ 
འབོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དང་པོ། 

༡། མིང་དང་འགོ་འཛུགས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༡།༡ སིག་གཞི་འདི་ལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི་ཞེས་ 
 འབོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡།༡ སིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཀའ་བཅུ་པའི་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་ 
 བ་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་ གཞི་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༣།༢ སིག་གཞི་ནི། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གསོ་རིག་སོབ་ 
 གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དེ་ལ་ཟེར། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 
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༣།༢ སིག་གཞི་ནི། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གསོ་རིག་སོབ་ 
 གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི་དེ་ལ་ཟེར། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༣།༣  ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན། གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་ཡོང་ཆེད་དུ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ལ་ 
 གོ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༣།༣  ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན། གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་ཡོང་ཆེད་དུ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་གང་ཟག་གམ་སོབ་ 
 གཉེར་ཁང་དེ་ལ་གོ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༣།༤ སོབ་ཚན། རྒྱུད་བཞིའམ་འབུམ་བཞི་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའ་ིའཁིད་གཞུང་ཐོག་
 བོཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པའི་སོབ་ཚན་ལ་གོ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༣།༤ སོབ་ཚན། རྒྱུད་བཞིའམ་འབུམ་བཞི་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའ་ིའཁིད་གཞུང་ཐོག་
 བོཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སོབ་ཚན་ལ་གོ་དགོས། 

དོན་ཚན་བཞི་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༤།༡ ཀ། གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་ནང་མུ་མཐུད་སོབ་གཉེར་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤།༡ ཀ། གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེའི་ནང་མུ་མཐུད་སོབ་གཉེར་བ་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཡིན། 
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ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༤།༡ ཁ སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སོབ་ཚན་གཙོ་བོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ལེན་གནང་བའི་རྒྱུད་བཞིའམ་འབུམ་བཞི་གང་རུང་ 
  ཞིག་ཡིན་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤།༡ ཁ སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སོབ་ཚན་གཙོ་བོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་རྒྱུད་བཞིའམ་འབུམ་བཞི་  
  གང་རུང་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

ང་། གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞི་དང་དགེ་ལས་ཀི་ཆ་རེན་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི། སོབ་འཇུག་ 
 དང་སོབ་ཚན་བཀོད་སིག་གི་སིག་གཞི། དཔལ་འབོར་སྟངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་བཅས་ ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ང་། གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་འཛིན་སྐྱོངང་དང་དགེ་ལས་ཀི་ཆ་རེན་དང་ཐོབ་ཐང་།སོབ་འཇུག་དང་སོབ་ཚན་བཀོད་ 
 སིག དཔལ་འབོར་སྟངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་བཅས་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

ཅ། ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་མཁན་གི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ངེས་པར་དགོས་ 
 པ་དང། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང་ནི་སོབ་ཚན་དང་སོབ་འཇུག ཕི་ནང་མཐུན་རེན། ཡིག་རྒྱུགས། 
 ལག་འཁེར། སོབ་ཡོན་སོགས་ཆ་ཚང་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡོང་མིན་ལྟ་རོགས་དང་སྟངས་འཛིན་ 
 གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེའམ་དྲུང་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིབ་ 
 འཇུག་བེད་པའི་འགན་དབང་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཅ། ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ངེས་པར་དགོས་པ་དང། 
 འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང་ནི་སོབ་ཚན་དང་སོབ་འཇུག ཕི་ནང་མཐུན་རེན། ཡིག་རྒྱུགས། ལག་འཁེར། 
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 སོབ་ཡོན་སོགས་ཆ་ཚང་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡོང་མིན་ལྟ་རོགས་དང་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དེ་ 
 ཡིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེའམ་དྲུང་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་ 
 འགན་དབང་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༤།༢ སོབ་གཉེར་ཁང་ཚང་མའི་སྟངས་འཛིན་བེད་པོ་ནི་གང་ཟག་སེར་པ་མ་ཡིན་པར་གནས་ཡུལ་གཞུང་སོ་སོའ་ིའགོ་ལུགས་ 
 ལྟར་ (Society Reg. Act.) ཁིམས་མཐུན་ཚོགས་པའི་དེབ་སྐྱེལ་བེད་པའི་ཚོགས་པའམ་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ་གང་ 
 རུང་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤།༢ སོབ་གཉེར་ཁང་ཚང་མའི་སྟངས་འཛིན་བེད་པོ་ནི་གང་ཟག་སེར་པ་མ་ཡིན་པར་གནས་ཡུལ་གཞུང་སོ་སོའ་ིའགོ་ལུགས་ 
 ལྟར་ (Society Reg. Act.) ཁིམས་མཐུན་ཚོགས་པའི་དེབ་སྐྱེལ་བེད་པའི་ཚོགས་པའམ་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ་ཞིག་ 
 ཡིན་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༤།༣ གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཆེད་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་ཀི་གསོལ་ཕོགས་ 
 དུས་ཐོག་སོད་ཐུབ་པ་དང། ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཀི་དགོས་དངུལ་དུས་ཐོག་འདོན་ཐུབ་པའི་དཔལ་ 
 འབོར་གི་གཏན་འཇགས་ཡོང་སོ་དང། རྒྱབ་རེན་འདང་ངེས་ཡོད་དགོས།མ་ཟད་མ་འོངས་ལོ་གསུམ་གི་འཆར་རྩིས་ 
 ལེང་ངེས་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤།༣ གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཆེད་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་ཀི་གསོལ་ཕོགས་ 
 དུས་ཐོག་སོད་ཐུབ་པ་དང། ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཀི་དགོས་དངུལ་དུས་ཐོག་འདོན་ཐུབ་པའི་དཔལ་ 
 འབོར་གི་གཏན་འཇགས་ཡོང་སོ་དང། རྒྱབ་རེན་འདང་ངེས་ཡོད་དགོས། མ་ཟད་མ་འོངས་ལོ་གསུམ་གི་འཆར་རྩིས་ 
 ལེང་ངེས་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡིག་ཆ་དགོས་པ་ཡིན། 
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ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༤།༤ སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་མ་གསར་འཇུག་གི་ཆ་རེན་སིག་གཞི་ཡོད་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤།༤ སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་མ་གསར་འཇུག་གི་ཆ་རེན་སིག་གཞི་ཡོད་དགོས་པ་དང་། ཤེས་ཚད་ཀི་ཆ་རེན་དེ་དེང་རབས་ 
 ཀི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་དང་། དེ་དང་ཆ་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ངེས་པར་དགོས་པ་ 
 ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༤།༥ དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཞབས་སྟེགས་ཟུར་བཅད་ཆོག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤།༥ དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་སོབ་འཇུག་བེད་སྟངས་ཐད་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཞབས་སྟེགས་ཟུར་བཅད་ 
 ཡོད་ཆོག འོན་ཀང་ཤེས་ཚད་ཀི་ཆ་རེན་གོང་གསལ་ལྟར་ཚང་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༥།༡ སོབ་གཉེར་ཁང་དང་དེའི་སོབ་ཚན་ལ་ངོས་ལེན་ཐོབ་སད་སྙན་ཞུ་འབོར་ཚེ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་མི་ 
 གསུམ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་སོབ་གཉེར་དེར་བལྟ་ཞིབ་ཆེད་བསོ་རོངས་གནང་ 
 རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༥།༡ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་གཉེར་ཁང་གང་ཞིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོས་ལེན་ཐོབ་སད་ཞུ་སྙན་འབོར་ 
 མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་མི་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་ཐོག་ཞུ་ 
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 སྙན་འབུལ་མཁན་གི་སོབ་གཉེར་སོབ་གཉེར་ཁང་དེར་རོགས་ཞིབ་ཆེད་བསོ་རོངས་གནང་རྒྱུ། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ 
 མི་མང་ཉུང་ཇི་ལྟར་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཟུར་དཔང་གི་ཚུལ་དུ་འབེལ་ཡོད་ཕི་མི་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་པ་ཡིན།  

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༥།༢ བལྟ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་མི་ཚོས་བལྟ་ཞིབ་ཟིན་རེས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ 
 ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༥།༢ རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་བལྟ་ཞིབ་ཟིན་རེས་ཟླ་བ་གཅགི་གི་ནང་ཚུད་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ 
 ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༥།༣ ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སོབ་ཚན་གཞིར་བཞག་སྟེང་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོ་ནས་གཏན་འབེབས་ 
 གནང་བའི་སོབ་ཚན་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ་རྣམས་ནས་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སར་ཡང་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའ་ིསོབ་ཚན་
 ལ་སྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དང། བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་རིགས་ལ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༥།༣ ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སོབ་ཚན་གཞིར་བཞག་སྟེང་སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མིན་པའི་ 
 གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སོབ་ཚན་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ་རྣམས་ནས་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སར་ཡང་སོབ་གཉེར་ཁང་
 སོ་སོའ་ིསོབ་ཚན་ལ་སྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དང། བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་རིགས་ལ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་འབུལ་ 
 དགོས། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༦།༢ སོབ་གཉེར་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་དགོས། 
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ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༦།༢ སོབ་གཉེར་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་སོང་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་དགོས། 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  

༧།༡ དོན་ ༦ པའི་༼༥༽ནང་གསལ་སོབ་ཚན་ཡོང་རོགས་སོབ་འཁིད་མ་གནང་ཚེ། སོབ་གཉེར་ཁང་དེའམ་དེའི་སོབ་ 
 ཚན་ལ་སྔར་གནང་བའི་ངོས་ལེན་དེ་ཕིར་བསྡུ་གནང་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༧།༡ དོན་ ༦ པའི་༼༥༽ནང་གསལ་སོབ་གཉེར་ཁང་གང་ཞིག་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ངོས་ལེན་གནང་བའི་ 
 སོབ་ཚན་ཡོང་རོགས་སོབ་འཁིད་མ་གནང་ཚེ། སོབ་གཉེར་ཁང་དེའམ་དེའི་སོབ་ཚན་ལ་སྔར་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་ 
 བའི་ངོས་ལེན་དེ་ཕིར་བསྡུ་གནང་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ།  

༧།༢ ངོས་ལེན་ཕིར་བསྡུའི་བཀའ་ཁབ་སོང་རེས་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་བསྐྱར་དུ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་འབོར་ཚེ་ལྷན་ 
 ཚོགས་ནས་ལོ་གཅིག་གི་གོ་སབས་སད་རེས་ད་དུང་སོབ་འཁིད་སོགས་ཕི་ནང་གི་ཡར་རྒྱས་ཚད་ལན་མ་བྱུང་བའི་ར་ 
 འཕོད་བྱུང་ཚེ་སོབ་གཉེར་ཁང་ངམ་དེའི་སོབ་ཚན་ལ་ངོས་ལེན་ཕིར་བསྡུ་གནང་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༧།༢ ངོས་ལེན་ཕིར་བསྡུའི་བཀའ་ཁབ་སོང་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ཚུད་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ནས་བསྐྱར་དུ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ 
 ཞུ་སྙན་འབུལ་མི་ཆོགདེ་རེས་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་འབོར་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་གོ་ 
 སབས་གནང་རྒྱུ། ད་དུང་སོབ་འཁིད་སོགས་ཕི་ནང་གི་ཡར་རྒྱས་ཚད་ལན་མ་བྱུང་བའི་ར་འཕོད་བྱུང་མཚམས་སོབ་ 
 གཉེར་ཁང་ངམ་དེའི་སོབ་ཚན་ལ་ངོས་ལེན་ཕིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད་དེ་ནས་རྩིས་པའི་ལོ་གསུམ་རིང་ངོས་ལེན་ཡོང་ 
 བའི་ཞུ་སྙན་འབུལ་བཞེས་མི་ཆོག 

**************** 



9 
 

བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༡།༤།༥༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ།༽ 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༣།༡ སོབ་གཉེར་ཁང་ནི། སིག་གཞི་འདིའི་འོག་ངོས་འཛིན་བས་པའི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་   

 སོབ་སོང་བེད་ཡུལ་གི་བསྟི་གནས་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༣།༡ སོབ་གཉེར་ཁང་ནི། སིག་གཞི་འདིའི་འོག་ངོས་འཛིན་བས་པའི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ 
 སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་སོབ་སོང་བེད་ཡུལ་གི་བསྟི་གནས་མཐོ་སོབ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དོན་ཚན་བཞི་པ། 

༤།༡ ཆ། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། སྨན་སོར་ཁང་། བརག་དཔྱད་ཁང་། ནད་གསོ་ཁང་།  
  ཚོགས་ཁང་། འཛིན་ཁང་། ཉུང་མཐར་སོབ་མ་གངས་༡༠ དགེ་རྒན་གངས་གཉིས། སྨན་དགེ་གཉིས་  
  དང་རིག་དགེ་གཅིག འཛིན་ཆས་སོགས་ཀི་མཐུན་རེན་རན་པོ་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

༤།༡ ཆ། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། སྨན་སོར་ཁང་། བརག་དཔྱད་ཁང་། ནད་གསོ་ཁང་།  
  ཚོགས་ཁང་། འཛིན་ཁང་། ཉུང་མཐར་སྨན་སོབ་གངས་༡༠ སྨན་དགེ་གཉིས་བཅས་ངེས་པར་འཛོམས་  
  དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

ཇ། སོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཚད་ཉམས་མོང་དང་ལག་འཁེར་ཚད་ལན་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཇ། སོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཚད་ཉམས་མོང་དང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་  
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 སྐྱེལ་ཟིན་པའི་ལག་འཁེར་ཚད་ལན་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༤།༥ དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་སོབ་འཇུག་བེད་སྟངས་ཐད་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཞབས་སྟེགས་ཟུར་བཅད་ 
 ཆོག་པ་དང། འོན་ཀང་ཤེས་ཚད་ཀི་ཆ་རེན་གོང་གསལ་ལྟར་ཚང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

༤།༥ དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་སོབ་འཇུག་བེད་སྟངས་ཐད་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཞབས་སྟེགས་ཟུར་བཅད་ 
 ཆོག 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།   

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༦།༦ དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོངས་ནས་ཐོན་རྒྱུགས་ཆེ་མོའ་ིསབས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ 
 ཀི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ཟུར་དཔང་དུ་གདན་འདེན་གནང་དགོས་པ་དང། སོབ་ཐོན་ལག་འཁེར་དེ་ཡང་དེང་རབས་ཀི་འགོ་ 
 ལུགས་དང་མཚམས་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཅིག་གྱུར་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བརོད་བ་ལྟར་འཁོད་ 
 དགོས་པ་མ་ཟད་ལག་འཁེར་སྟེང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་རགས་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

༦།༦ དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོངས་ནས་ཐོན་རྒྱུགས་ཆེ་མོའ་ིསབས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ 
 སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཟུར་དཔང་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། དོན་ཚན་༦།༦ ནས་ཟུར་དུ་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

༦།༧ སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་སོབ་ཐོན་རེས་ཚད་ལན་ལག་འཁེར་སྟེང་༼སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་༽སོབ་ཐོན་ཟིན་ཞེས་པའི་གོ་མིང་ 
 ཚིག་བརོད་གཅིག་འགྱུར་འགོད་དགོས།། 
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བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ཉེར་བཞི་པ།༽ 

བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པའི་གོས་ཆོད་ཨང་དང་པོའ་ིནང་གསལ། ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༩ 
ཚེས་༩ ཚེས་༡༥ ནས་ཚེས་༢༥བར་སབས་བཅོ་ལྔ་པའི་དཔལ་ལན་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ ཚོགས་དུས་༡༠ 
པའི་ཐོག་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལས། ལྷན་ཚོགས་ཀི་མིང་བང་དུ་ 
༼བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་༽ ཅེས་གཞུང་འབེལ་ལས་ཤོག་དང་ལས་དམ། ད་རྒྱ་དང་སིག་གཞི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ 
ཁིམས་ཡིག་གི་མིང་བང་བཞིན་བཅོས་བསྒྱུར་གནང་གཏན་འཁེལ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཀའ་བཅུ་པའི་
སོབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞིའི་ནང་གི་མིང་བང་བསྐྱར་བཅོས་སོང་ཡོད།། 

************** 

 


