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

 

 

 
 

 

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

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡ 
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དཀར་ཆག 

སོན་གླེང་། 

ལླེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ།   སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་།    ༥ 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།   སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རླེན།    ༥ 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།   སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས།   ༥ 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ།   སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད།    ༥ 

ལླེའུ་གཉྱིས་པ། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།    ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས།   ༦ 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།   ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས།   ༧ 

དོན་ཚན་བདུན་པ།   ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན།   ༨ 

ལླེའུ་གསུམ་པ། 

འོས་འདླེམས་བླེད་ཕོགས། 
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དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།   འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་།   ༨ 

དོན་ཚན་དགུ་པ།   འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་དབང་། ༨ 

དོན་ཚན་བཅུ་པ།   འོས་འདླེམས་བླེད་ཕོགས།   ༩ 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ།  འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ།    ༡༠ 

ལླེའུ་བཞྱི་པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས།   ༡༣ 

ཟུར་འཛར། 

ཀ༽ འོས་བསྡུའྱི་འགླེངས་ཤོག       ༡༤  

བསྐྱར་བཅོས་ཁག 

  བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ།   ༢༠༡༡།༤།༥ 

  བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ།  ༢༠༡༢།༤།༦ 

  བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ།  ༢༠༡༢།༡༢།༡༦ 

  བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ།  ༢༠༡༣།༣།༡༡ 

  བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ།  ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

  བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ།  ༢༠༡༦།༤།༤ 
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སོན་གླེང་། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་ལྷན་ཚོགས་ 
སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ 
ཆླེད་ཕྲལ་སླེལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོ་འགོད་གནང་། ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ 
ཕྲལ་སླེལ་སྱིག་གཞྱི་དླེའྱི་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་འོག་འོས་བསྡུས་གནང་། བར་ལམ་སྐབས་གསུམ་ 
པའྱི་ཆླེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་མ་འོངས་པར་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཚགས་
ཚུད་སྱིག་མཐུན་ཡོང་བར་ཕྲལ་སླེལ་སྱིག་གཞྱི་དླེར་གོ་བསྡུར་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཐ་མའྱི་གཏན་ 
འབླེབས་ལག་བསྟར་དགོས་གལ་ཆླེན་པོ་མཐོང་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐླེངས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ 
གོས་གཞྱིར་ཕླེབས། ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐླེངས་བཅུ་དྲུག་པ་དླེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༥ ནས་ 
ཚེས་༨ བར་ཚོགས་གནང་ནས་གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དླེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ 
ནས་འདས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འཕྲད་སོགས་ལ་གོས་
བསྡུར་མང་པོ་བགྱིས་མཐར་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྱི་མོས་ 
ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བྱུང་བའྱི་ངོ་སོད་སོན་གླེང་ཚུལ་དུ་བྱིས་པ་དགླེའོ།། 

**************** 
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ལླེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ཞླེས་འབོད་རྒྱུ།1 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རླེན། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསླེས་ ༼ ཏ་ ༽ 
པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བས།2  

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱི་འགོ་འཛུགས། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བས་ཉྱིན་ཏླེ་བོད་རྒྱལ
་ལོ་༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༨ ནས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།3 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན།4 

                                                           
1 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
2 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
3 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

4
 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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ལླེའུ་གཉྱིས་པ། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས།5 

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

༡། བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ། 

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

 ཁ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐྱླེལ་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་ཉླེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༢། བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། 

 ཀ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པ། 

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

                                                           
5 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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 ག བུ་ལོན་བསྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

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

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

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས།6 

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

ཀ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགླེས་པའམ་ 
 བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགླེས་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་མླེད་ཐོག་གཞན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདླེམས་
 བླེད་དགོས། 

ག གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མྱི། ༤ 

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

༢། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆླེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་སླེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ༡ 

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

༤། སྱིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མླེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདླེམས་བས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ།༡ 
                                                           
6
 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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ང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ། 

ཅ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་
 ཁོངས་འོས་འདླེམས་བས་པའྱི་སྨན་པ། ༢ 

དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 

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་རླེ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་ 
མྱིར་བསྐྱར་འདླེམས་བླེད་པར་དགག་བ་མླེད།7 

ལླེའུ་གསུམ་པ། 

འོས་འདླེམས་བླེད་ཕོགས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་། 

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

དོན་ཚན་དགུ་པ། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་དབང་། 

                                                           
7
 བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ། ༢༠༡༦།༤།༤ 
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༡། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ། འོས་འདླེམས་བྱུང་བའྱི་ 
 ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆླེ་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ 
 ལས་རྱིམ་དང་འབླེལ་བའྱི་འོས་ཤོག་གངས་བཤླེར་དང་གསལ་བསགས་ཀྱི་འགན་དབང་    
 ཆ་ཚང་ཡོད། འོན་ཀང་འོས་འདླེམས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་གངས་འབོར་མ་ 
 ལོང་ན་གསར་འདླེམས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོ།
 ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆླེ་བཅས་ཀྱི་འོས་འདླེམས་ཞུ་རྒྱུ།8 

༢། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་རོད་རོག་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
 ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསླེས་༣༽ དགོངས་དོན་བཞྱིན་ 
 བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདླེམས་བ་ཕོགས་ཐད། རོག་གླེང་ 
 རྱིགས་བྱུང་ཚེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།9  

དོན་ཚན་བཅུ་པ། འོས་འདླེམས་བླེད་ཕོགས། 

༡།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་མླེད་ཐོག གཞན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདླེམས་བླེད་ 
 དགོས།10 

                                                           
8
 བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ། ༢༠༡༣།༣།༢༢ 

9
 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

10
 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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ཁ། གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མྱི། ༤ 

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

༢། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆླེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་སླེ་ཚན་གྱི་འདན་འཛིན། ༡ 

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

༤། སྱིག་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མླེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་འོས་འདླེམས་བས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༡ 

ག ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ 
བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ། 

ང་།༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགླེས་པའམ་ 
བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགླེས་པ་གཅྱིག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ།11 

༢། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཅྱིག དྲུང་ཆླེ་གཅྱིག་དགོས་ 
པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་མང་མོས་འོས་འདླེམས་བ་རྒྱུ།12 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ། 

ཀ གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་དངུལ་ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ིའོས་ 
 འཕླེན་པའྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་མྱིང་གཞུང་ཉར་ཚགས་བ་དགོས་པ་དང་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ 
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 བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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 དླེབ་སྐྱླེལ་མྱིང་གཞུང་ནང་གསལ་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་མ་གཏོགས་འོས་འཕླེན་པའྱི་ཐོབ་ 
 ཐང་སོད་མྱི་ཆོག 

ཁ། འོས་འཕླེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་གཞྱིའྱི་མཚན་དང་། སོད་གནས། དླེབ་སྐྱླེལ་ཨང་གངས་ 
 སོགས་འགླེངས་ཤཤོག་ཟུ་འཛར་ཀ་༽ནང་གསལ་ཆ་ཚང་བསྐང་མླེད་རྱིགས་རྣམས་འོས་བསྡུ་
 ཚོགས་ཆུང་ནས་འོས་རྱིས་མླེད་གཏོང་ཆོག13 

ག འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འོས་བསྡུ་གསལ་བསགས་སོང་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་གངས་སུམ་བཅུ་ 
 ནང་ཚུད་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག གོག་ཡྱིག (E-Mail) སྦྲག་ཐོག 
 (By-Post) མྱུར་འཕྲྱིན།  (Fax) གང་རུང་བརྒྱུད་འོས་འཕླེན་པ་སྨན་པ་སོ་ སོའ་ི དླེབ་    སྐྱླེལ་    ཨང་  
 གངས་    མཉམ་འཁོད་ཐོག་སོན་འགོ་འོས་གཞྱི་འབུལ་དགོས།14 

ང་། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་བའྱི་གངས་འབོརགྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མྱི་ཉུང་ 
 བའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་མྱི་གཏན་འབླེབས་གནང་རྒྱུ། ཅྱི་སྟླེ་སོན་འགོའ་ིའོས་མྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ 
 མ་ལྡང་བ་བྱུང་ཚེ་སྐབས་བསྟུན་ཐག་ཆོད་ཇྱི་དགོས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགན་དབང་ 
 ཡོད།15 

ཅ། དངོས་གཞྱིར་འོས་འདླེམས་བྱུང་བའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དགོངས་ཞུ་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་སྐབས་ 
 བསྟུད་མར་ཚོགས་མྱིར་འོས་འདླེམས་བྱུང་བ་དང་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉླེར་ 
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 ཁང་གྱི་སྨན་དགླེ་རྣམས་དགོངས་ཞུ་ཆོག16 

ཆ། གལ་ཏླེ་གོང་གྱི་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོག་དང་བླངས་ཀྱིས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ 
 མྱིར་བཞུགས་བློ་ཡོད་ཚེ་དླེབ་སྐྱླེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་བཅུའྱི་རྒྱབ་གཉླེར་ཡོད་ཐོག་ཧྱིན་སོར་ 
 ༡༠༠༠།༠༠ འབུལ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ནང་ཞུགས་ཆོག 

ཇ། འོས་གཞྱི་གསལ་བསགས་གནང་ནས་ཉྱིན་གངས་བཅོ་ལྔ་ནང་ཚུད་འོས་འཕླེན་པ་རྣམས་ 
 ནས་སོ་སོའ་ིདླེབ་སྐྱླེལ་ཨང་གངས་འཁོད་ཐོག་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཤོག་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་
 གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་གོག་ཡྱིག (E-Mail) སྦྲག་ཐོག (By-Post) མྱུར་འཕྲྱིན། (Fax) 
 གང་རུང་བརྒྱུད་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས། 

ཉ། འོས་ཤོག་གངས་གཤླེར་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ 
 གངས་བཤླེར་གནང་རྒྱུ། 

ཏ། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་འོས་ཤོག་གངས་བཤླེར་སྐབས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའོས་གངས་མང་ 
 རྱིམ་རླེ་བཏོག་གྱིས་ཚོགས་མྱི་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ། 

ཐ། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གསར་རྱིང་འཕོ་ལླེན་གྱི་ 
 ཚོགས་ཆླེན་གྱི་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་ཚོགས་ཐོག་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཐོབ་གསལ་བསགས་གནང་ 
 དགོས། 

ད། སྐབས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་འོས་ 
 བསྡུ་ཟྱིན་མཚམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་དུ་བརྱིས་སོད་དགོས་རྒྱུ། 
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ན། འོས་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ལས་རྒྱུན་རྱིང་ཚེ་འདས་ 
 དང་དགོངས་ཞུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་སར་འོས་འདླེམས་མ་དགོས་པར་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ིའོས་
 གངས་མང་རྱིམ་རླེ་བཏོག་གྱིས་ཚོགས་མྱིར་གཏན་འབླེབས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་དླེ་ 
 མཚམས་འོས་གངས་མང་བ་དླེ་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་བཞག་ཆོག་རྒྱུ། 

པ། གལ་ཏླེ་འོས་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ 
 ཆླེ་གསུམ་གྱི་མཚན་གནས་ཐོག་དགོངས་ཞུས་གནང་བ་ཡྱིན་ཚེ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱིའྱི་ངོ་
 ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་འོས་འཕླེན་ཐོག་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ།17 

ལླེའུ་བཞྱི་པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་བྱུང་མཚམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ངོ་ 
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབླེབས་བ་ཆོག 

 

 

 

 
                                                           
17

 བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༡༡།༤།༥ 



14 
 

 

ཟུར་འཛར། ཀ༽ འོས་བསྡུའྱི་འགླེངས་ཤོག 

ཨང་། མྱིང་དང་ཁྱད་མྱིང་། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། དླེབ་སྐྱླེལ་ཨང་གངས། 
༡།  

 
  

༢།  
 

  

                          
འོས་འཕླེན་པའྱི་དླེབ་སྐྱླེལ་ཨང་གངས། 

 
 

*********** 


