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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 

 

 བསྐྱར་བཅོས་ཁག 

བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༡༡།༤།༥ 

བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༢།༤།༦ 

བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༠༡༢།༡༢།༡༡ 

བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ། ༢༠༡༢།༤།༦ 

བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ། ༢༠༡༦།༣།༣༠ 
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བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༡༡།༤།༥  ༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ།༽ 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ན། གལ་ཏེ་འོས་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་ 
 གཞོན།དྲུང་ཆེ་གསུམ་གྱི་མཚན་གནས་ཐོག་དགོངས་ཞུས་གནང་བ་ཡྱིན་ཚེ་འཛིན་སྐྱོང་ 
 ཚོགས་མྱིའྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་འོས་འཕེན་ཐོག་བསོ་བཞག་གནང་རྒྱུ། 

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

བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༢།༤།༦  ༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བདུན་པ།༽ 

དོན་ཚན་ལྔ་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༦། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

༧། འཕོད་བསེན་སྐུ་ཚབ་ཕུད་ཚོགས་མྱི་གཞན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་ 

ཙམ་མ་ཟད། འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་ནང་ཚོགས་དངུལ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས། 
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དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

ཀ མཚན་གནས་རེས་འབེལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
 སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགེས་པ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཀ། མཚན་གནས་རེས་འབེལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
 སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགེས་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགེས་པ་གཅྱིག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་
 ཚང་ནས་བསོ་བཞག་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། འོས་འདེམས་བེད་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགེས་པའམ་ 
 བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགེས་པ་གཅྱིག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བསོ་བཞག་གནང་རྒྱུ། 

*********** 

བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༠༡༢།༡༢།༡༡  

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  
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ང་། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་བའྱི་གངས་འབོར་གྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མྱི་ཉུང་ 
 བའྱི་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

 ང་། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་བའྱི་གངས་འབོར་གྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མྱི་ཉུང་ 
 བའྱི་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། ཅྱི་སེ་སོན་འགོའ་ིའོས་མྱི་ཉྱིས་ལྡབ་མ་ 
 ལྡང་བ་བྱུང་ཚེ་སབས་བསྟུན་ཐག་ཆོད་ཇྱི་དགོས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགན་དབང་ཡོད། 

*********** 

བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ། ༢༠༡༣།༣།༡༡  ༼ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ།༽ 

དོན་ཚན་དགུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

༡། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ། འོས་འདེམས་ 
 བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀྱི་འོས་ 
 བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་དང་གསལ་བསགས་སོགས་ཀྱི་ 
 འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ། འོས་འདེམས་ 
 བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀྱི་འོས་ 
 བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་དང་གསལ་བསགས་སོགས་ཀྱི་ 
 འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། འོན་ཀང་འོས་འདེམས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་ 
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 གངས་འབོར་མ་ལོང་ན་གསར་འདེམས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚེ་
 ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀྱི་འོས་འདེམས་ཞུ་རྒྱུ། 

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

བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨  ༼སབས་༡༥ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས།༡༠༽ ༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ཉེར་བཞྱི་པ།༽ 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ 
སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ 
ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པ
འྱི་ནང་གསེས་ ༼ ཏ་༽ པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༼ ཏ་ ༽ 
པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བས། 
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དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་ཉྱིན་ཏེ་བོད་རྒྱལ་ལོ
་༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༨ ནས་ལག་བསར་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལཧན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་ཉྱིན་ཏེ་བོད་
རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༨ ནས་ལག་བསར་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་
སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

ལེའུ་གཉྱིས་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 
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ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལེའུ་གཉྱིས་ 
པའྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསལ། 

༡། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ། 

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

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

༤། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

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

༦། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ།  

༧། འཕོད་བསེན་སྐུ་ཚབ་ཕུད་ཚོགས་མྱི་གཞན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ 
 ཟད། འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་ནང་ཚོགས་དངུལ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས།  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་ 
གསལ། 

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་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ། 
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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་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༢། བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། 

ཀ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་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་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

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

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དྲུག་པ
འྱི་དགོང་དོན་བཞྱིན། 

ཀ། མཚན་གནས་རེས་འབེལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
 སྐུའྱི་བླ་སྨན་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགེས་པ། 

ཁ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། ། 
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ག བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། དེའྱི་ནང་ 
 ནས་ཉུང་མཐར་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་གཅྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 

ང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ 
 ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན། 

  

ཀ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགེས་ 
 པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགེས་པ། 

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

 བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་།སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་སྨན་
 པ་ཡྱིན་ཚེ་སྨོས་མེད་ཐོག གཞན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་ 
 འདེམས་བེད་དགོས། 

ག  གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མྱི། ༤ 

༡། ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི། ༡ 

༢། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ༡ 

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

༤། སྱིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ།༡ 
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ང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ། 

ཅ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་ 
 ཁོངས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་སྨན་པ། ༢ 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་
བསོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག༼ཚོགས་གཙོ།༽སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བསོ་ 
འཛུགས་གནང་བའྱི་སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག༼ ཚོགས་མྱི།༽དབུས་སྨན་རྱིས་ 
ཁང་ནས་བསོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག༼ཚོགས་མྱི།༽ 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་
བསོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག༼ཚོགས་གཙོ།༽ སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བསོ་ 
འཛུགས་གནང་བའྱི་སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སཡ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག ༼ཚོགས་མྱི།༽དབུས་སྨན་ 
རྱིས་ཁང་ནས་བསོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག༼ཚོགས་མྱི།༽ 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

༢། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་རོད་རོག་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་༣༽ དགོངས་དོན་བཞྱིན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ 
ཚེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་རྒྱུ། 
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ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༢། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་རོད་རོག་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
 ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣༽དགོངས་དོན་བཞྱིན་ 
 བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདེམས་བ་ཕོགས་ཐད། རོག་གེང་རྱིགས་ 
 བྱུང་ཚེ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། འོས་འདེམས་བེད་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

ཀ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ 
 ཚན་དྲུག་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ 
 པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི་དགོས་པ་བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
 པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཀ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་དགོངས་དོན་ 
 བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི་དགོས་པ་ 
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་ 
 སྨན་པ་ཡྱིན་ཚེ་སྨོས་མེད་ཐོག གཞན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་ 
 འདེམས་བེད་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

ཁ། བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ 
 བཞྱི་དགོས་པ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་  
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 འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ག གཞན་ཡོང་ཁོངས་ནས་ཚོགས་མྱི། ༤ 

༡། ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི།༡ 

༢། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།༡ 

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

༤། སྱིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༡ 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

༢། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཅྱིག   
 དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་དགོས་པ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་མང་མོས་འོས་ 
 འདེམས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༢། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཅྱིགདྲུང་ཆེ་ 
 གཅྱིག་དགོས་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་མང་མོས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། 

********** 

བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ།༢༠༡༦།༣།༣༠༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ཉེར་ལྔ་པ།༽༼སབས་༡༥ གོས་ཚོགས་དུས་༡༡༽ 

དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 
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ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསྐྱར་ 
འདེམས་བེད་པར་དགག་བ་མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་ 
བསྐྱར་འདེམས་བེད་པར་དགག་བ་མེད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

ཅ། དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་མྱི་དངོས་གསལ་བསགས་མ་གནང་གོང་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའོས་གཞྱིར་ཡོད་ 
 པ་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་གནང་སེ་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་མེད་འདྲྱི་བརད་ཀྱིས་ཉྱིན་ 
 གངས་བདུན་ནང་ཚུད་འོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཅ། དངོས་གཞྱིར་འོས་འདེམས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དགོངས་ཞུ་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་སབས་ 
 བསྟུད་མར་ཚོགས་མྱིར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་དང་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་
 ཁང་གྱི་སྨན་དགེ་རྣམས་དགོངས་ཞུ་ཆོག 

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


