
 

བསྐྱར་བཅོས་ཁག 
བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༩ ཚེས་༨༼༢༠༠༨།༩།༨༽    

བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༩ ཚེས་༡༣ ༼༢༠༡༠།༩།༡༣༽   

བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༤ ༼༢༠༡༡།༤།༤༽    

བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༤ ༼༢༠༡༡།༡༠།༡༤༽           

བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༤ ཚེས་༡༩ ༼༢༠༡༣།༤།༡༩༽   

བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༤ ཚེས་༤ ༼༢༠༡༤།༤།༤༽   

བསྐྱར་བཅོས་བདུན་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༩ ༼༢༠༡༥།༡།༩༽    

བསྐྱར་བཅོས་བརྒྱད་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༩ ཚེས་༢༨ ༼༢༠༡༥།༩།༢༨༽   

བསྐྱར་བཅོས་དགུ་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣ ཚེས་༢༨ ༼༢༠༡༦།༣།༢༨༽   

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༤ ཚེས་༤ ༼༢༠༡༦།༤།༤༽   

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་གཅྱིག་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༤ ༼༢༠༡༧།༡༠།༡༤༽ 

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་གཉྱིས་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༣ ༼༢༠༡༧།༡༠།༡༣༽ 

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་གསུམ་པ།   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ ཚེས་༣ ༼༢༠༡༨།༣།༣༽ 

 

 

 

 

 

 



བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༠༨།༩།༨  

དོན་ཚན་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གསུམ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཁ། ཁྱིམས་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱིན།འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསྐྱར་འདེམས་བེད་པར་འགག་ 

བ་མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསྐྱར་ 

འདེམས་བེད་པར་འགག་བ་མེད། 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཟླ་རེའྱི་ཚོགས་འདུ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ 
མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་འཁེལ་ཚེ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་གནང་དགོས་པ་དང་། གལ་སྱིད་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་ 
གཉྱིས་ཀ་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་འཁེལ་ཚེ་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཞྱིག་བསྐོ་ 
བཞག་གནང་དགོས། ཚོགས་གཙོ་འམ་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་གོས་གཞྱིའྱི་བང་རྱིམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གནང་ཆོག་པ་མ་ 
ཟད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོང་རྒྱུ། 



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

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་གོས་ཆོད་ཟྱིན་ཐོའ་ིཡྱིག་ཆ་བཏང་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་ ༤༥ 
ནང་ཚུན་ཟྱིན་ཐོའ་ིདགོངས་འཆར་གྱི་འབོར་ལན་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་ལས་འགངས་ན་རྱིས་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། གོང་གསལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་དེ་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཚོགས་མྱི་སོ་སོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། 
དེ་ཡང་ཉྱིན་གངས་ཞེ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་ཟྱིན་ཐོའ་ིདགོངས་འཆར་གྱི་འབོར་ལན་མ་བྱུང་ཚེ་དགོངས་འཆར་རྱིས་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ། 

དོན་ཙན་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ། ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་དང་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་ར་དགོངས་ཞུ་ཆོག་ཀང་ར་དགོངས་ཞུ་ 
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བས་པའྱི་དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་བྱུང་རེས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་དགོངས་སྙན་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ར་དགོངས་ཆོག་མཆན་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་དང་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་ར་དགོངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ 
གསལ་བཤད་ར་འཕྲོད་བྱུང་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དགོངས་སྙན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ར་དགོངས་ཆོག་མཆན་སོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་བ་རྣམས་ལ་གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ 
འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀར་ཆུ་ཚོད་བདུན་རྱིང་ཚུགས་ 
དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ལ་གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་དང་།དམྱིགས་བསལ་ 
བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀར་ཆུ་ཚོད་བདུན་རྱིང་ 
ཚུགས་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༢། ལས་བེད་དང་ལས་བ་ཚང་མས་ལས་ཉྱིནརེ་རེ་བཞྱིན་ལས་བཅར་འགོད་དེབ་ནང་ཚུགས་གོལ་དུས་ཚོད་ 
དང་མྱིང་རྟགས་ངེས་པར་དུ་འགོད་དགོས། 



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༢། ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་ཚང་མས་ལས་ཉྱིན་རེ་རེ་བཞྱིན་ལས་བཅར་འགོད་དེབ་ནང་ཚུགས་གོལ་དུས་ 
ཚོད་དང་མྱིང་རྟགས་ངེས་པར་དུ་འགོད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།  གོ་བུར་བརྡབ་སྐྱོན་དང་རེན་ངན་བྱུང་རྱིགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༡། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་བརྡབ་སྐྱོན་གྱིས་ལས་ཀ་མྱི་འཕེར་ 
བ་བྱུང་ཚེ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སོར་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་མང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་ང་ཡྱིན་དེའྱི་ཕོགས་འབབ་ 
ཆ་ཚང་འཐོབ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཀང་དྲག་བསྐྱེད་མ་བྱུང་ཚེ་ར་ཕོགས་དང་ཉོ་ཐང་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་སྨན་པཅོས་འགོ་གོན་ 
ནམ་མཚོའྱི་བར་འཐོབ་རྒྱུ། ལས་འཕེར་བྱུང་མཚམས་རང་འཇགས་ལས་བཅར་ཞུ་ཆོག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་བརྡབ་སྐྱོན་གྱིས་ལམ་ཀ་མྱི་འཕེར་ 
བ་བྱུང་ཚེ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སོར་བྱུང་དང་བསྟུན་མང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་དེའྱི་ཕོགས་འབབ་ 
ཆ་ཚང་འཐོབ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཀང་དྲག་བསྐྱེད་མ་བྱུང་ཚེ་གུན་གསབ་ཐུགས་གསོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༢། གཞུང་དོན་སྐབས་བརྡབ་སྐྱོན་དང་གོ་བུར་རེན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཤུལ་སོད་བཟའ་ཟླ་དང་། སོད་གཅྱིག་ 
བུ་ཕྲུག་རང་ལོ་༡༨ ཡན་ལོན་པ། འདས་པོའ་ིཕ་མ་དང་བཟའ་ཟླའྱི་ཕ་མ་སོད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་བཅས་སྐབས་དེར་འདས་པོས་ 
ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕོགས་འབབ་ཆ་ཚང་ཐོག་གཟྱིགས་གསོལ་རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༢། གཞུང་དོན་སྐབས་བརྡབ་སྐྱོན་དང་གོ་བུར་རེན་ངན་གྱི་འཆྱི་སྐྱོན་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཤུལ་སོད་བཟའ་ཟླ་དང་། 
འདོད་གཅྱིག་བུ་ཕྲུག་རང་ལོ་ ༡༨ཡན་ལོན་པ།འདས་པོའ་ིཕ་མ་དང་བཟའ་ཟླའྱི་ཕ་མ་འདོད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་བཅས་སྐབས་དེར་འདས་ 
པོས་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕོགས་འབབ་ཆ་ཚང་ཐོག་གཟྱིགས་གསོལ་ཐོབ་རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་ཕྱིར་འཐེན་སོང་བ། ༦། ལས་བེད་མཐོ་དམན་ལ་མ་ལོས་པར་ཤུལ་སོད་ནང་མྱིར་སེམས་གསོའ་ིཆེད་མཇལ་དར་དང་ 
དངུལ་འབབ་གཏན་འབེབས་ཟུར་ཡོད་ལར་སོད་རྒྱུ། 

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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་གང་གོག་ཅན་གྱི་མེ་འཁོར་ཨང་གསུམ་པ་དང་། སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ།  
ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་བཅས་ནང་ཕེབས་འཐུས།   ཛ་དྲག་ཕེབས་དགོས་ཀྱིས་དུས་ཁོམས་མ་བྱུང་ 
ན་ཞལ་པར་ཐོག་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་ཀང་རེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་པར་འཕར་སོང་དོ་བདག་ནས་གཏོང་དགོས། 
ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་མེ་འཁོར་ཨང་གཉྱིས་པ་ཉལ་ཁྱི་རང་བདག་དང་སྣུམ་འཁོར་འབེང་བ།  ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་ 
འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བེད་དགོས་ཀང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའྱི་ན
ང་ལའང་ཕེབས་འཐུས། 



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་གང་གོག་ཅན་གྱི་མྱི་འཁོར་ཉལ་ཁྱི་གསུམ་ལྡན་དང་། སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ། 
ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་བཅས་ནང་ཕེབས་འཐུས། ཛ་དྲག་ཕེབས་དགོས་རྱིགས་ཀྱིས་དུས་ཁོམསམ་བྱུང་ 
ན་ཞལ་པ་ཐོག་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་ཀང་རེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོར་བའ་འཁོལ་ཞུ་ 
དགོས། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་པར་འཕར་སོང་དོ་བདག་ནས་གཏོང་དགོས།  
ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་མེ་འཁོར་ཨང་གཉྱིས་པ་ཉལ་ཁྱི་རང་བདག་དང་སྣུམ་འཁོར་འབྱིང་བ།ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་ 
འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བེད་དགོས་ཀང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའྱི་ན
ང་ལའང་ཕེབས་འཐུས། 

བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༠།༩ །༡༣ 

དོན་ཚན་དང་པོ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་པའྱི་ལས་དོན་ 

བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

ཚིག་བརོང་གསར་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ 
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ འབོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། 

ཚིག་བརོང་རྱིང་པ།  སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་ 
ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོས་གསར་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་༼འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱི་བཅུ།༽ 
དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ། 

ཚིག་བརོང་རྱིང་པ། ཀ ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་། སྨན་སོར། ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ 
དང་། ནད་གཞྱིའྱི་ངོས་འཛིན། སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་བལ་སྐྱོང་བེད་ 
པོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོང་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན།     
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་། སྨན་སོར། ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་ དང་། ནད་གཞྱིའྱི་ངོས་འཛིན། སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཐབས་ 
བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་བལ་སྐྱོང་བེད་པོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 



དོན་ཚན་དྲུག་པ། 

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

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོངས་ཁུངས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས། 

དོན་ཚན་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཁ། ལྷན་ཚོགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་པ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་པ། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་གསར་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རེན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་གསར་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རེན། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཚོགས་མྱི་འདེམས་བསྐོ་གནང་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདེམས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཀ ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་འཕོ་ལེན་སྐབས་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ 

ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་འོས་འདེམས་བ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 

ཚོགས་མྱིའྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་འོས་འདེམས་བ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ག བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བཙན་ 
བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། 



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ 
ཁྱབས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་འོས་ 

འདེམས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ང་། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབས་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ 
རྣམས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབས་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ 
པ་རྣམས་ནས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ང་། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབས་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ 
རྣམས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ 
ཁྱབས་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་འོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ལྷན་ཚོགས་སྱིའྱི་འགན་དབང་། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།     ཀ ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཚོགས་མྱི་དགོས་གངས་མ་ཚང་ཚེ་ཚོགས་འདུ་ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།   ཀ ཟླ་དྲུག་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཉུང་མཐར་ཚོགས་མྱི་ལྔ་མ་ལོན་ཚེ་ཚོགས་འདུ་ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ། 

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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་དེ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རེ་ 
རེར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས། དེ་མྱིན་སུ་ལའང་ཕུལ་ན་འགྱིགས་མེད་ཀང་སོན་དུ་དགོས་མཁོའ་ིསྙན་ཞུ་དང་དེའྱི་དོད་འབོར་རེས་ 
ལྷན་ཚོགས་ནས་འབུལ་ཆོག 



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཟྱིན་ཐོའ་ིའདྲ་བཤུས་དེ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ 
མྱི་རེ་རེར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས། དེ་མྱིན་གཞན་ལ་མཁོ་སོད་བ་དགོས་ཚེ་ཚོགས་གཙིའྱི་བཀའ་ཁོལ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ། ཚོད་ལའྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་ཟླ་དྲུག་ནས་ལོ་གཅྱིག་བར་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་སོ་གཅྱིག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཀ ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་སུ་རུང་ནས་ར་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་མེད་པར་ལས་མཚམས་བཞག་མྱི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཀ ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་སུ་རུང་ནས་ར་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་མེད་པར་ལས་མཚམས་བཞག་མྱི་ཆོག གལ་ 
སྱིད་དགོངས་ཁོལ་མེད་པར་རང་མཚམས་བཞག་ཚེ་གསོག་དངུལ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གཅོག་འཐེན་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་བཞྱི་པ། 

ཚིག་བརོད་ཕྱིར་འཐེན་སོང་བ། ༡། སྨན་བཅོས་ཆེད་སོ་སོའ་ིཟླ་རེའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཟུར་གསལ་ལར་ཟླ་རེ་བཞྱིན་གནང་མུས་ 
ལ་བརྟེན་ཆམ་རྱིམ་སོགས་ནད་རྱིགས་ཕྲན་ཚེགས་དང་། སོ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་སོ་ཚབ་འགར་རྒྱུ། མྱིག་ཤེལ་བཟོ་རྒྱུ། ཆུ་ཚན་ 
སྨན་བཅོས་བཅས་ལ་སྨན་པའྱི་མཚན་རྟགས་ཡོད་མེ་ལ་མ་ལོས་པར་སྨན་རྱིན་དང་འགོ་གོན་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༡། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ནད་མནར་ 
སྨན་བཅོས་བ་དགོས་ཚེ་སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པར་བསྐྱོད་རྱིགས་ལ་ 
སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་མནར་བྱུང་ཚེ་སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་ཐད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ 
གང་ཐུབ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༢། སྨན་བཅོས་བེད་ཡུན་རྱིང་སྨན་ཁང་ངམ་ཁང་པ་ག་དགོས་རྱིགས་ལ་ཁང་ག་ཕེད་འབབ་གཞུང་ནས་ 
གནང་རྒྱུ་དང་ཕེད་འབབ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ནས་སོད་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༢། སྨན་བཅོས་བེད་ཡུན་རྱིང་སྨན་ཁང་ངམ་ཁང་པ་ག་དགོས་རྱིགས་ལ་ཁང་ག་ཕེད་འབབ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ 
གནང་རྒྱུ་དང་ཕེད་འབབ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ནས་སོད་དགོས། 



ཚིག་བརོད་ཕྱིར་འཐེན་སོང་བ། ནད་གཡོག་འཁྱིད་རྱིགས་གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་མཚམས་འཁྱིད་དགོས་རྱིགས་ 
ལ་ཉྱིན་རེའྱི་ག་འབབ་དང་ལམ་གོན་གཏན་འབེབས་ལར་ཐོབ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༢། འགྲུལ་ཁང་ག་དགོས་བྱུང་རྱིགས། ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་ག་དགོས་བྱུང་རྱིགས་ 
ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་སོར་༥༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ལས་བེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་གྱི་ཁང་ 
ག་༣༥༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་ཞུགས་མྱི་ཆོགའགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་དགོས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ 
ཁང་ག་འཕར་མ་སོང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་ཡང་དག་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༢། འགྲུལ་ཁང་ག་ཕོགས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་ག་དགོས་བྱུང་རྱིགས་ཡུལ་དུས་དང་ 
བསྟུན་ནས་སོར་༨༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ལས་བེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་གྱི་ཁང་ག་༤༥༠།༠༠ ལས་ 
བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག འགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་དགོས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ཁང་ག་འཕར་མ་སོང་ཚེ་ 
རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༣། འཚོ་སོན་དང་ལས་དོན། ལྷན་ཚོགས་བསྡུ་བསྐོང་གྱི་ཚོགས་ཡུན་དང་ཡར་མར་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ 
ཉྱིན་རེར་འཚོ་སོན་སོར་༢༥༠།༠༠ ལྷན་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་ཉྱིན་རེར་ལས་དོད་སོར་༣༠༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། 
ལས་བེད་དང་ལས་བ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་སོན་ཉྱིན་རེར་སོར་༡༨༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༣། འཚོ་སོན་དང་ལས་དོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཡར་མར་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ཉྱིན་རེར་འཚོ་ 
སོན་སོར་༣༠༠།༠༠ ལྷན་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་ཉྱིན་རེར་ལས་དོད་སོར་༣༥༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་ 
རྣམས་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕྱིན་པས་འཚོ་སོན་ཉྱིན་རེར་སོར་༢༥༠ ཐོབ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༤། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ༤། སྨན་ལྷན་ཚོགས་ཆེན་དང་ཟླ་རེའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ 
ནར་གཏོང་བ་རྒྱུ་དང་ཚོགས་ཆེན་གྲུབ་རེས་གསོལ་ཚིག་ཞྱིག་ཀང་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུ།གསོལ་ཚིགས་རྒྱས་བསྡུས་ཇྱི་ 
ཙམ་གཏོང་དགོས་མྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་སྐབས་མཚམས་ཐག་ཆོད་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱི་པ། དངུལ་རྱིས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དངོས་ཟོག་མ་གནས་ཆེ་རྱིགས་མ་ཉོས་གོང་སྤུས་ཚད་དང་རྱིན་གོང་འགན་ 
བསྡུར་ཚད་ལེན་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དངོས་ཟོག་མ་གནས་ཆེ་རྱིགས་མ་ཉོས་གོང་སྤུས་ཚད་དང་རྱིན་གོང་ 
འགན་བསྡུར་ཚད་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དང་མཐར་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་ཅ་དངོས་ཉོ་རྒྱུ། 



བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༠༡༡།༤།༤  

ལེའུ་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  དགོངས་ཞུ་གནང་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་བ་སོ། 

༡།  ལས་བེད་ཡོངས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་གཞན་ཕན་སྱི་དོན་སེམས་འཁུར་དང་ལྷག་པར་དྲང་བདེན་གྱི་སོ་ནས་ཡ་རབས་སོད་ 
 བཟང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བེད་དགོས། 

༢།  རང་འཁྱིའྱི་འགན་བབས་ལས་དོན་ཆེ་ཕྲ་གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་སྐབས་སེར་དོན་གཉེར་བ་དང་།   ངོ་ལོག་གཡོ་ཟོལ། 
 གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་བཅས་བས་ཏེ་གཞུང་དོན་འཐུས་ཤོར་གཏོང་མྱི་ཆོག 

༣། སྱི་རྫས་སེར་བེད་དང་། རྱིས་ཁར་སྦས་སྐུང་བར་ཟོས་མྱི་ཆོག 

༤། རྒྱུན་དུ་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་བེད་པ་ལས་ལས་བེད་ནང་ཁུལ་ཚིག་ངན་དང་། མཐོང་ཆུང་། རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་ནམ་ཡང་ 
 མྱི་འབྱུང་བ་དགོས་རྒྱུ། 

༥། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཚེ་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་དགོངས་ 
 ཞུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་སེར་གྱི་གུང་གསེང་ཐོབ་ཐང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ལས་གཞུང་འབེལ་དགོངས་པ་མྱི་ཐོབ། 

༦།  ལས་བེད་སུས་ཀང་སྨན་ལྷན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱི་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་ལས་གཞྱི་གང་རུང་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་ 
 ལེན་བེད་པའམ། དེའྱི་ལས་འགན་ཐོག་རང་ཉྱིད་ཞུགས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ཕོགས་མཚུངས་སྱི་དོན་ལ་བསྙད་ཏེ་ 
 སེར་འབེལ་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག 

༧། ལས་བེད་སུས་ཀང་སེར་དོན་ཆེད་གཞུང་གྱི་ལས་ཤོག་དང་། ལས་དམ་བེད་སོད་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད། གཞུང་གྱི་ལས་ 
 དུས་སྐབས་སེར་གྱི་ལས་དོན་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག 

༨། ལས་བེད་སུ་རུང་ནས་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་དང་། དངོས་ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་སོགས་གཞུང་དོན་ཆེད་ས་འདོན་ 
 ཞུས་པའྱི་དངུལ་འབབ་རྣམས་ལས་དོན་གྲུབ་རེས་ཉྱིན་གངས་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུན་རྱིས་གཙང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།  



༩། གོང་གསལ་དོན་ཚན་གྱི་ནང་གསེས་རྣམས་དང་འགལ་འཛོལ་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་སྐབས་བབས་སྨན་ལྷན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ 

 མྱི་རྣམས་ནས་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ༤། ལས་བེད་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའྱི་གུང་གསེང་། ཉྱིན་གངས་༤༥ དང་ལས་བེད་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ 
ཚེ་བཟའ་ཟླར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཉྱིན་གངས་༡༠ ཞུ་ཐོབ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཆ།   ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་མ་ཞུས་པའམ་ཉྱིན་གངས་འགའ་ཤས་ལས་མ་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་ལ་སྨན་དོད་དང་། 
ཆུ་གོག་དོད། གསོག་དངུལ་བཅས་བཅག་སྟེ་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཕོགས་འབབ་ཞུ་སོད་ཆོག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆ། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་མ་ཞུས་པའམ་ཉྱིན་གངས་འགའ་ཤས་ལས་མ་ཞུས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཉྱིན་གངས་ 
གཞྱིར་བཟུང་ཟླ་རེའྱི་ར་ཕོགས་ཞུ་སོད་ཆོག་པ་ལས་ཐོབ་གསེང་ལོ་རེས་མར་གསག་འཁྱེར་མྱི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཉ། གོང་གསལ་ལོ་འཁོར་གུང་གསེང་དང་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་དུ་བསྐྱོད་དགོས་རྱིགས་ནས་འགེངས་ 
ཤོག་ནང་འབེལ་བ་བ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བང་ངེས་པར་འགོད་དགོས་པ་དང་། གཞུང་དོན་གལ་ཆེའྱི་སྐབས་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ནས་ 
གུང་གསེང་ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ་དང་། ཛ་དྲག་དགོས་གལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་སོན་སད་ཟྱིན་པའྱི་གུང་གསེང་མཚམས་འཇོག་ 
གྱིས་ཕྱིར་འབོད་གང་འོས་བེད་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཉ། གོང་གསལ་ལོ་འཁོར་གུང་གསེང་དུ་བསྐྱོད་དགོས་རྱིགས་ནས་འགེངས་ཤོག་ནང་འབེལ་བ་བ་ཡུལ་ 
གྱི་ཁ་བང་ངེས་པར་འགོད་དགོས་པ་དང་།  གཞུང་དོན་གལ་ཆེའྱི་སྐབས་སྨན་ལྷན་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན་ནས་གུང་གསེང་ 
ཕྱིར་བཤོལ་བ་རྒྱུ་དང་།  ཛ་དྲག་དགོས་གལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་སོན་སད་ཟྱིན་པའྱི་གུང་གསེང་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ཕྱིར་ 
འབོད་གང་འོས་བེད་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཏ། ན་ཚ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱིས་རེན་པས་ནད་དགོངས་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ནས་ཚད་ལྡན་རྒྱ་བོད་སྨན་པ་གང་རུང་ 
ནས་ནད་དགོས་འགེངས་ཤོག་ལ་ནད་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་མཚན་རྟགས་ངེས་པར་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཐ། ལས་བེད་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའྱི་གུང་སེང་། དུས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ཞེ་ལྔ་དང་། བཙས་རེས་ 
མཇུག་རེན་གྱིས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཁང་གང་དུ་བསྟེན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཉྱིན་གང
ས་༡༥ འཕར་འཐོལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ད། ལས་བེད་བུད་མེད་གང་ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ཤོར་བྱུང་བར་སྨན་པའྱི་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཉྱིན་གངས་༡༠    
ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་ཕྱིར་འཐེན། གུང་གསེང་གྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་རེས་རང་འཚམས་འགངས་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཉྱིན་གངས་ལྔ་ལ་ཕོགས་ 
མེད་ཐོག་ཉྱིན་རེར་སོར་ལྔ་བཅུ། ཉྱིན་གངས་བཅུ་ལ་སོར་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་། ཉྱིན་གངས་བཅོ་ལྔར་ཉྱིན་རེར་སོར་བརྒྱ་རེའྱི་ཉེས་ 
ཆད་གཏོང་རྒྱུ། ད་དུང་ལས་བཅར་མ་བས་ཚེ་ལས་འཁུར་ཞུ་བློ་མེད་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལས་བེད་དང་ལས་མྱིའྱི་རྒྱུན་གྱི་གཤྱིས་ 
སོད་དང་སྱི་ཁུར་ཇྱི་ཡོད་དང་བསྟུན་པའྱི་ར་དགོངས་སམ། ཡང་ན་ཉེས་ཆད་ཇྱི་ཡོད་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག བ། ཕྲན་ཚེགས་ནད་དགོངས་སོགས་དགོངས་སྙན་གང་ཡྱིན་ཡང་དགོངས་པ་ཞུ་ཉྱིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡༡ 
སོན་ངེས་པར་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་བ་ལས་དེ་ལས་བརྒལ་ན་རང་འཚམས་བསད་པར་བརྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་སོ་གཉྱིས་པ། རང་འཚམས་བསད་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ཀ། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་བཀའ་ཁོལ་ཆོག་མཆན་མེད་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་ཚེ་རང་འཚམས་བསད་པ་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་སོང་ལ་ཉྱིན་རེར་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ 
སང་ཕོགས་འབབ་ཉེས་ཆད་བསྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགོས་ཐོག་ཉྱིན་གངས་དེ་དག་ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་ཁོངས་སུ་བརྱི་རྒྱུ། 

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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༡། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་ཐད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་གང་ཐུབ་ 
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་ཐད་ལྷན་ཚོགས་ནས་གང་ཐུབ་ཐག་ 
གཅོད་གནང་རྒྱུ། 



ཚིག་བརོད་ཕྱིར་འཐེན་སོང་བ། ༣། སྨན་བཅོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཚེས་ནས་སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་རྱིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ 
གསུམ་ནང་དྲུང་ཆེར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས། དུས་ཚོད་དེ་ནས་བརྒལ་ཚེ་རྱིས་མེད་ཡྱིན།དེ་ཡང་འགོ་ཐེངས་རེར་བཀའ་འཁོལ་ 
ཐེངས་རེ་ཞུ་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་གནང་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ལས་བེད་གསར་བསྐོ་ཞུ་ཕོགས་ཐད། ལས་བེད་ས་མྱིག་སྟོང་པའམ་ལས་བེད་འཕར་སོན་དགོས་ 
རྱིགས་སྐབས་མཚམས་ཚོགས་གཙོའྱི་བཏང་འཛིན་འོག་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཐོག་གསལ་ 
བསགས་གནང་པ་རྒྱུད་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲྱི་ཤོག་དང་ཐ་མའྱི་གྲུབ་འབས་གཞྱིར་བཞག་ཐ་མའྱི་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། ལས་བེད་སོ་སོའ་ིལས་བསྐོས་ལས་སེ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད།  

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག 

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

༡། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཙོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཚམས་པའྱི་ 

 གསོ་རྱིག་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་གྱི་འབེལ་ལམ་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱུ། 

༢། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་བེད་སོ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་སྟངས་ 

 འཛིན་གནང་རྒྱུ། 

༣། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་དྲུག་བོད་ཡྱིག་གསོ་རྱིག་གསར་འཕྲྱིན་ཕོགས་སྱིག་དཔར་བསྐྲུན་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུ། 

༤། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱུ། 

༥། སྨན་ལྷན་དབྱིན་བོད་དྲ་རྒྱ་དུས་ཐོག་ལས་སོན་བ་རྒྱུ། 

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

ཁ། ལས་དྲུང་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལོག 

༡། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ཁག་དྲུང་ཆེའམ་ལས་ཁུངས་འགན་ 

 འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་རགས་ཟྱིན་བཟོ་གཏོང་གནང་ནས་གཞུང་འབེལ་ཡེ་གེ་གཏོང་འབོར་གྱི་མཐོ་དེབ་ནང་དུས་ 



 ཐོག་ཁ་གསལ་འཁོད་རྒྱུ། 

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

༣། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་དྲུག་དབྱིན་ཡྱིག་གསོ་རྱིག་གསར་འཕྲྱིན་དང་། དེབ་སྐྱེལ། དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁྱེར་སོད་ཕོགས་ 
 དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་གནང་རྒྱུ། 

༤། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་རྒྱུན་གོན་ཆེད་དངུལ་དང་གཞན་ཡང་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་སྐབས་ 

 སོ་སོར་བྱུང་འཛིན་དུས་ཐོག་གནང་སྟེ་སྐབས་ཐོག་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ན་ལས་དེ་མྱིན་དུས་ཐོག་དངུལ་ཁང་དུ་ 

 བཅུག་སྟེ་དངུལ་འཛིན་བདག་ཉར་གནང་རྒྱུ་དང་། 

༥། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་ཆས་དང་དངོས་ཆས་རྣམས་མ་དེབ་གཞྱི་བཟུང་ཁམས་གཙང་བདག་ཉར་གནང་རྒྱུ། 

ག ། རྱིས་པ། 

༡། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་བྱུང་སོང་རྱིས་ཁ་རྣམས་རྱིས་འགོ་ 

 སོ་སོའ་ིཐོག་ཁམས་གཙང་བཟོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ། 

༢། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་། གསོག་དངུལ། དབ་ཁལ། གུང་གསེང་ཐོ་འགོད་སོགས་ 
 དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་རྣམས་གནང་རྒྱུ། 

༣། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་དངོས་རྣམས་བདག་ཉར་དང་ཚོང་འགེམས་གནང་རྒྱུ། 

༤། ཟླ་རེའྱི་བྱུང་སོང་རྱིས་ཁ་ཁམས་དངས་བཟོས་ནས་ལས་ཁུངས་འགན་འཛིན་ལ་སོད་དགོས། 

༥། ཟླ་རེའྱི་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་ཁ་གསལ་བཟོས་ནས་ཟླ་བ་རྫོགས་མཚམས་ལས་ཁུངས་འགན་འཛིན་གྱི་ས་རྟགས་ཞུ་དགོས། 

ང་། ཡྱིག་སྐྱེལ་དང་གད་པ་གཅྱིག་ལོགས། 

༡། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་སྐྱེལ་ལེན་གནང་རྒྱུ། 

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

བཅས་ལས་བེད་སོ་སོའ་ིལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གོང་གསལ་ལར་གཏན་འབེབས་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་སྐབས་དུས་ངེས་མེད་ལས་ 
བེད་ནང་ཁུལ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་རོགས་འདེགས་དང་སྐབས་དུས་ངེས་མེད་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་མཉམ་རུབ་གནང་དགོས་ཆགས་ 
ཚེ་དེ་ལར་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཁང་དོད་གཏན་འབེབས། 



ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག 

ཀ། ཁྱྱིམ་ཚང་མ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་ཁང་དོད་སོར་ ༡༢༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཁ། ཁྱྱིམ་ཚང་ཟྱིན་གྲུབ་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་ཁང་དོད་སོར་ ༡༥༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།  

ག བཟའ་ཡ་གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ལས་ཤག་ཡོད་པ་ཚོར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཟྱིན་གྲུབ་པའྱི་ལས་བེད་ 
 ཀྱི་ཁང་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འཐོབ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་པ། ལས་བེད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ༡། ལས་བེད་ཀྱི་གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་བསྐང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ལས་བེད་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ 
ཇྱི་་ལར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་།ལེགས་ཉེས་ཇྱི་བྱུང་ཤེས་ཐབས་ཐོག་སྐྱོན་ནོར་གསལ་རྟོགས་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་ཐབས་དང་། 
མ་འོངས་པར་སོ་སོར་འགན་འཁྱིའྱི་ལས་སེ་དང་མདུན་ལམ་ལ་ཕན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བ་རྒྱུར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། 

༢། ལས་བེད་སོ་སོའ་ིགསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འགན་འཛིན་རྒྱུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱིར་འབུལ་དགོས།  

༣། གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་གྱི་ཆ་རེན། 

ཀ། ལས་བེད་དེའྱི་ལྷག་བསམ་དང་།    དྲང་བདེན། གཤྱིས་སོད། ལས་དོན་ཐོག་དོ་སང་དང་སེམས་འཁུར་ཆེ་ཆུང་། འཇོན་ 
 ཐང་། ལས་བེད་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་རྒྱུན་དུ་རྟོགས་ཐབས་བས་ཏེ་ཉེ་དགའ་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པ་དྲང་བདེན་ 
 གྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཐོག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ 
 འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱིར་ལོ་ལར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་འབུལ་དགོས། 

ཁ། གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་མཁན་གང་ཞྱིག་ལས་བེད་དེ་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་སྐོར་རེ་རེ་བཞྱིན་གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ནང་འབེ་དགོས་མེད།
 འོན་ཀང་གནད་དོན་གང་ཞྱིག་ཐོག་སོན་བརྡ་དང་སོབ་གསོ་བད་ཀང་ལེགས་བཅོས་སུ་སོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་གསང་
 སྙན་འགེངས་ཤོག་ནང་འགོད་འཐུས་ཆོག 



༤། གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ནང་སྐྱོན་བརོད་དང་། ཞན་རྟགས་འཁོད་རྱིགས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོར་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱིས་ 
 སོན་བརྡ་ཐེངས་གསུམ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ལེགས་བཅོས་མ་བས་ནས་སྐབས་བསྟུན་འགལ་འཛོལ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ 
 ཏེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ། 

༥། གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་བདག་ཉར། གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་རྣམས་གསར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་སྟབས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ 
 གཙོའམ་དྲུང་ཆེས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ལས་འབེལ་ཡོད་སུ་ཞྱིག་ནས་སོག་འདོན་མྱི་ཆོག 

དོན་ཚན་ཞེ་གཅྱིག་པ། ལས་བེད་གནས་དབྱུང་དང་ཉེས་ཆད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དོན་ལར་ 
འགལ་འཛོལ་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་སྐབས་མཚམས་ཚོགས་གཙོས་དབུས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་པ།  གསོག་དངུལ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་བཅུག ། 

ཀ། ལས་བེད་ངོ་མ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིཟླ་རེའྱི་ར་ཕོགས་དང་ཉོ་ཐང་གུན་གསབ་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་དོ་བདག་སོ་སོའ་ི 
 གསོག་དངུལ་རྱིས་ཁོངས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་པ་ནས་ཀང་དེའྱི་ཆ་མཚུངས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་བསན་རྒྱུ། 

ཁ།  ལས་བེད་གསར་ཞུགས་རྣམས་གསོག་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལོ་གཅྱིག་ཧྱིལ་པོ་སོང་རེས་ལོ་གཉྱིས་ནས་འགོ་ 
 འཛུགས་ཀྱིས་སྐྱེད་འབབ་ཐོབ་རྒྱུ། 

ག། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་རེས་བཤུལ་འཛིན་མཁན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་པར་གསོག་དངུལ་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་དང་།
 ཁ་བང་། ངོ་སོད་དཔང་རྟགས་བཅས་དམྱིགས་འཛུགས་བས་པ་དེར་སོད་རྒྱུ། 

ང། ལས་བེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་བས་པ་ནས་ལོ་ལྔ་མ་འཁོར་གོང་ར་དགོངས་ཞུས་རྱིགས་ལ་རང་འབབ་མ་གཏོགས་གཞུང་ 
 འབབ་དང་སྐྱེད་འབབ་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག 

ཅ། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ལྔ་འཁོར་མཚམས་ར་དགོངས་ཞུས་རྱིགས་ལ་གསོག་དངུལ་ཆ་ཚང་ཐོག་དངུལ་སྐྱེད་ 
 བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་བཟུང་སོད་རྒྱུ། 

ཆ། ཚོད་བལའྱི་དུས་ཡུན་དང་། ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་། ལོ་འཁོར་གུང་གསེང་མ་བསྐྱོད་པའྱི་ཟླ་གཅྱིག་ཕོགས་འབབ་ 
 བཅས་ལ་གསོག་དངུལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། 



ཇ། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་གནས་འབྱུང་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་རྣམས་ལ་གསོག་དངུལ་རང་འབབ་མ་གཏོགས་གཞུང་ 
 འབབ་དང་སྐྱེད་འབབ་ཞུ་སོད་མྱི་ཆོག༼གཞུང་འབབ་དང་སྐྱེད་འབབ་ཅེས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་འགོ་འཛུགས་ 
 ཞུས་པ་ནས་བཟུང་བརྱི་དགོས་པ་གོ་དགོས།༽ 

ཉ། གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སོད་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ནས་དངུལ་རྱིས་དང་འཛིན་ཆས་སོགས་རྱིས་ཆད་མེད་བས་པའྱི་ངོས་སོར་ 
 དགོས། 

ཏ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པས་དོ་བདག་ལས་བེད་པའྱི་གཞུང་སེར་གསོག་དངུལ་དང་སྐྱེད་འབབ་བཅས་ཀྱི་རྱིས་གཙང་བཟོ་ 
 བཏོན་གྱིས་དོ་བདག་སོ་སོར་སོད་ནས་དོ་བདག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཆད་ལྷག་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསོམས་ཐོའ་ིཤོག་
 འཛར་ལ་ངོས་ལེན་ས་རྟགས་བཀོད་དེ་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་རྱིས་པར་ཕྱིར་སོག་དགོས་ཅྱིང་རྱིས་པས་དེ་དོན་ལོ་འཁོར་རྱིས་
 ཁའྱི་ནང་ཁ་གསལ་བཏོན་དགོས། 

ཐ། ལས་བེད་ར་དགོངས་ཞུས་ཚེས་ནས་མུ་མཐུད་གསོག་དངུལ་བཞག་ཚེ་སྐྱེད་འབབ་ཐོབ་ཐང་མེད།  འོན་ཀང་ལོ་འཁོར་ 
 རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་པར་གསོག་དངུལ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ བཀག་ཉར་བ་རྒྱུ། དེའྱི་རྱིང་སྐྱེད་འབབ་ཀང་ཐོབ་རྒྱུ། 

ད། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ལ་གཞུང་དངུལ་རྱིས་ཆད་བྱུང་བ་དང་། སྱིག་འགལ་ཉེས་ཆད་རྱིས་ཞུ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་གསོག་ 

 དངུལ་ནས་གཅོག་འཐེན་བ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་བཞྱི་པ། ༢༠༡༡།༡༠ །༡༤ 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཀ ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་བགེས་པ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 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། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ག བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ 
རྣམས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བཞྱི། དེའྱི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་གཅྱིག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོང་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ 
ཀྱི་འཐུས་མྱི་བཞྱི། དེའྱི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་གཅྱིག 



ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིགབཙན་བོལ་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་ 
བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ།  ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཀ། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཚོན་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོས་ལེན་ 
ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དང་། ལོ་རྱིམ། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་ 
འཁྱེར་བཅས་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཚན་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོས་ལེན་ 
ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དང་། ལོ་རྱིམ། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་ 
འཁྱེར་བཅས་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། གལ་ཏེ་ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཁར་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བོད་གཞུང་ 
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། གལ་ཏེ་ལྷན་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཁར་དབང་ཡོངས་རྫོགས་དབུས་ 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་ལྔ་པ། ༢༠༡༣།༤།༡༩  

དོན་ཚན་དགུ་པ།    ཚོགས་མྱི་འདེམས་བསྐོ་གནང་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཀ ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ 
མྱིའྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་འོས་འདེམས་བ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། ནང་གསེས། ཁ།ག།ང་།ཅ།ཆ།ཇ།ཉ།ཏ།ཐ།ད།ན།    ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུས་གནང་ནས་བཙན་ 
བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་
གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 



ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་ 

བསྐྱར་འདེམས་བྱུང་བར་འགག་བ་མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསྐྱར་ 
འདེམས་བྱུང་བར་འགག་བ་མེད། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་གསུམ་གྱི་འགན་དབང་། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཀ ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་དབང་། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་འབྲུ་དོན་ལར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བེད་པའྱི་འགན་ 
དབང་ཆ་ཚང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ།ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་དབང་། 

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

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

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

ཀ།༤ གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་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་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞབས་སྟེགས་གནང་བ་དེར་ཚོགས་ 
 བཅར་ངེས་པར་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་གཞོན་ནམ་དྲུང་ཆེ་གང་རུང་མངགས་གཏོང་ 
 དགོས་མྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ། ཚོགས་གཞོན་གྱི་འགན་དབང་། ཚོགས་གཙོ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀོད་བྱུས་ལར་གནང་ 
རྒྱུ་དང་ཚོགས་གཙོ་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཚོགས་གཞོན་གྱི་འགན་དབང་། 

ཚོགས་གཙོ་མ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀོད་བྱུས་ལར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙོ་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ 
ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བེད་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ག དྲུང་ཆེའྱི་འགན་དབང་། 

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་དང་། ལས་བསོམས་འགོད་   



འབུལ། ཡྱིག་རྱིགས་བདག་གཅེས། གཞན་ཡང་སྐབས་འབེལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། དྲུང་ཆེ་ནྱི་དེབ་ 
སྐྱེལ་བེད་པོའང་ཡྱིན་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་འཛིན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག དྲུང་ཆེའྱི་འགན་དབང་། 

ག།༡ ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་དང་། ལས་ 
 བསོམས་འགོད་འབུལ། ཡྱིག་རྱིགས་བདག་ཉར། གཞན་ཡང་སྐབས་འབེལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན།
 དྲུང་ཆེ་ནྱི་དེབ་སྐྱེལ་བེད་པོའང་ཡྱིན་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་འཛིན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

ག།༢ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་གྱི་ཟབ་སོང་དང་། གསོ་རྱིག་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཁག་གྱི་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ 
 དབང་ཡོད། 

ག།༣ ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་རྟོགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ 
 སོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ག།༤ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་། དབྱིན་བོད་གསར་འཕྲྱིན་དུས་ཐོག་འདོན་སེལ་གྱི་འགན་དབང་ཡོད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ང་། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི་ཞེས་པ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ 
ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་གཏན་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའམ་དགོས་དབང་གྱིས་བསྐོ་བཞག་སོང་བ་ཡྱིན་དགོས། 
དེའྱི་ལས་འགན་ནྱི། ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་གསུམ་གྱི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལས་དོན་བ་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཁ། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་བཅར་ངེས་པར་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུར་ངེས་པར་ཚོགས་བཅར་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་ལྡོག་ཏུ་མེད་ 
པའྱི་རེན་ཕྲད་ནས་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ངེས་པར་དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག 
གལ་ཏེ་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ལན་གཉྱིས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བཅར་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་ཆེས་མཐོྱིའྱི་སྨན་པའྱི་ 
ལྷན་ཚོགས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་ཡྱིན། 

 



དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༥། གལ་ཏེ་ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་རྫོགས་རེས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ 
ཐོག་དགོངས་ཞུ་གནང་རེས་ཟླ་གཅྱིག་ཕོགས་མེད་དགོངས་པ་ཞུ་འཐུས་ཆོག 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༢། འགྲུལ་ཁང་ག་ཕོགས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་ག་དགོས་བྱུང་རྱིགས་ཡུལ་དུས་དང་ 
བསྟུན་ནས་སོར་༨༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ལས་བེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་གྱི་ཁང་ག་ ༤༥༠།༠༠ 
ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག འགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་དགོས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ཁང་ག་འཕར་ 
མ་སོང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་འགོད་བརོད་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༢། 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་བེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་གྱི་ཁང་ག་༤༥༠།༠༠ 
ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག འགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་དགོས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ཁང་ག་འཕར་ 
མ་སོང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཚོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༣། འཚོ་སོན་དང་ལས་དོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཡར་མར་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ཉྱིན་རེར་འཚོ་སོན་ 
སོར་༣༠༠།༠༠ ལྷན་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་ཉྱིན་རེར་ལས་དོད་སོར་༣༥༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ 
གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕྱིན་པས་འཚོ་སོན་ཉེར་རེར་སོར་༢༥༠།༠༠   ཐོབ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༣། འཚོ་སོན་དང་ལས་དོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཡར་མར་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ཉྱིན་རེར་འཚོ་སོན་ 
སོར་༤༠༠།༠༠ ལྷན་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་ཉྱིན་རེར་ལས་དོད་སོར་༣༥༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ 
གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕྱིན་པས་འཚོ་སོན་ཉྱིན་རེར་སོར་༣༠༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༥། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ཚེ་ས་གནས་ནས་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་མེད་ཚེ་ཉྱིན་རེར་འཚོ་བསོན་ 
ཨ་སོར་༢༥།༠༠ དང་ཞལ་ལག་མཐུན་རེན་ཡོད་ཚེ་འགོ་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་ཨ་སོར།༡༠༠།༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༦། སྨན་སྐོར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྨན་སྐོར་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཚོགས་གཙོས་བཀོད་སྱིག་ 
བ་དགོས་པ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན་དྲུང་ཆེ་གང་རུང་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཚེ་འཛིན་སྐྱོང་ 
ཚོགས་མྱི་གང་རུང་ལ་གོ་སྐབས་བསྩལ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་མ་ཐུབ་ཚེ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོ་པའྱི་སྨན་པ་དྲག་གས་རྱིགས་ཞབས་གཡར་ཞུ་ 



འཐུས་ཆོག་རྒྱུ། ཞབས་གཡར་གྱི་ག་ཐོབ། ས་གནས་སུ་ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་ཚེ་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་ལ་མ་ལོས་པར་འགོ་ 
ཐེངས་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་གསོལ་ཨ་སོར་༡༠༠།༠༠ དང་དེའྱི་སྟེང་ཟླ་རེར་སྨན་ལྷན་དྲུང་ཆེའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཇྱི་ཡོད་སོད་འཐུས་ཆོག་རྒྱུ། 
གལ་ཏེ་ས་གནས་ནས་ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མེད་ཚེ་ཉྱིན་རེར་འཚོ་བསོན་ཨ་སོར་༢༥།༠༠ སྟེང་ཟླ་རེར་སྨན་ལྷན་དྲུང་ཆེའྱི་ 
ཕོགས་ཐོབ་ཇྱི་ཡོད་སོད་འཐུས་ཆོག་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཁང་དོད་གཏན་འབེབས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། 

ཀ། ཁྱྱིམ་ཚང་མ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་ཁང་དོད་སོར་༡༢༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཁ། ཁྱྱིམ་ཚང་ཟྱིན་གྲུབ་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་ཁང་དོད་སོར་༡༥༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ག བཟའ་ཡ་གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ལས་ཤག་ཡོད་པ་ཚོར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཟྱིན་གྲུབ་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ 

 ཁང་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འཐོབ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

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

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

ག བཟའ་ཡ་གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ལ་ཤག་ཡོད་པ་ཚོར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཟྱིན་གྲུབ་པའྱི་ལས་བེད་ 

 ཀྱི་ཁང་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འཐོབ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་དྲུག་པ། ༢༠༡༤།༤།༤  

དོན་ཚན་ཞེ་བཞྱི་པ། དངུལ་རྱིས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཀ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་གསུམ་ 
ནས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆེ་གསུམ་ 
ནས་གནང་རྒྱུ་དང་ཉྱིན་རེར་སོད་ལེན་འཛིན་ཤོག་(Voucher)སྟེང་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་འགན་འདྱིན་གྱིས་ས་རྟགས་ངེས་པར་དགོས། 

 



དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། གསོག་དངུལ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཅ། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ལྔ་འཁོར་མཚམས་ར་དགོངས་ཞུས་རྱིགས་ལ་གསོག་དངུལ་ཆ་ 
ཚང་ཐོག་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་བཟུང་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཅ། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ལྔ་འཁོར་མཚམས་ར་དགོངས་ཞུས་རྱིགས་ལ་གསོག་དངུལ་ 
ཆ་ཚང་ཐོག་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ (8%) གཏན་འབེབས་གཞྱིར་བཟུང་སོད་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་བདུན་པ།  ༢༠༡༥།༡།༩  

ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས། ༢༣ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་པ།  གུང་གསེང་རྣམ་གངས་དང་། ཡུན་ཚད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༤། ལས་བེད་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའྱི་གུང་གསེང་། ཉྱིན་གངས་༤༥ དང་ལས་བེད་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ཚེ་བཟའ་ 
ཟླར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཉྱིན་གངས་༡༠ ཞུ་ཐོབ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༤། ལས་བེད་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུྱི་གུང་གསེང་། ཉྱིན་གངས་༦༠ དང་ལས་བེད་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ཚེ་བཟའ་ 
ཟླར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཉྱིན་གངས་༡༠ ཞུ་ཐོབ་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ།  ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་སེར་དགོངས་དང་ར་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ། ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་དང་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་ར་དགོངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ 
གསལ་བཤད་ར་འཕྲོད་བྱུང་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་སྙན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ར་དགོངས་ཆོག་མཆན་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་དང་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་དགོས་ཐབས་མེད་ 
བྱུང་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་དགོངས་སྙན་འབུལ་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་པ། ལས་བེད་རྣམས་ནས་སེར་དགོངས་དང་ར་དགོངས་ཞུ་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཐ། ལས་བེད་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའྱི་གུང་སེང་། དུས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་ཞེ་ལྔ་དང་། བཙས་རེས་མཇུག་ 
རེན་གྱིས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཁང་གང་དུ་བསྟེན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཉྱིན་གངས་༡༥ 
འཕར་འཐོལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཐ། ལས་བེད་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའྱི་གུང་སེང་། དུས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་གངས་དྲུག་ཅུ་དང་། བཙས་རེས་ 
མཇུག་རེན་གྱིས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཁང་གང་དུ་བསྟེན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཉྱིན་གང
ས་༡༥ འཕར་འཐོལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསེང་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། 



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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ལ་གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་དང་།དམྱིགས་བསལ་ 
བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀར་ཆུ་ཚོད་བདུན་རྱིང་ 
ཚུགས་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚུགས་གོལ་དུས་ཚོད་དེ་གཞུང་འབེལ་ 
གུང་གསེང་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་ 
དུས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་དགུ་པ་ནས་དགོང་དྲོ་ཕག་ཚོད་དྲུག་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། 

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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ༢། 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་བརྒྒླ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ལས་བེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་གྱི་ཁང་ག་ ༤༥༠།༠༠ ལས་  
བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོག འགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་དགོས།གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ཁང་ག་འཕར་མ་སོང་ཚེ་ 
རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 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་བེད་རྣམས་འགྲུལ་ཁང་གྱི་ཁང་ག་༧༠༠།༠༠ 
ལས་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཞུགས་མྱི་ཆོགའགྲུལ་ཁང་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་དགོས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ཁང་ག་འཕར་མ་ 
སོང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་ཡང་དག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་བཞྱི་པ། དངུལ་རྱིས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། པ། དངུལ་གཉེར་གྱིས་ཟླ་རེའྱི་དངུལ་རང་གངས་གཤེར་དེ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མར་རྱིས་རྒྱག་ཐོ་འགོད་ 
གནང་དགོས།  

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 
ཕ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༤ འམ་སང་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ གང་མང་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆེད་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 



བསྐྱར་བཅོས་བརྒྱད་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨  

འགོ་བརོད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

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་ལས་དོན་བེད་ 
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ།༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ།༢༠༠༤ འབོད་རྒྱུ།  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་ 
རྒྱལ་ལོ།༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ།༢༠༠༤ འབོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཙོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༩ 
༼ཐ༽ པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བཅས་བས། 

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

དོན་ཚན་བཞྱི་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁྱབ་ཚད། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་༼འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱི་བཅུ།༽ 
དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་ 
མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན། 

ལེའུ་གཉྱིས་པ། 

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

ཚིག་བརོད་གསར་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན། 

 



དོན་ཚན་ལྔ་པ། གལ་ཆེའྱི་གོ་དོན་ཁག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་། སྨན་སོར། 
ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་དང་། ནད་གཞྱིའྱི་ངོས་འཛིན། སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་ 
འཛིན་དང་བལ་སྐྱོང་བེད་པོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང་། སྨན་སོར། ནད་པ་ 
བརྟག་དཔྱད་དང་། ནད་གཞྱིའྱི་ངོས་འཛིན། སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་ 
བལ་སྐྱོང་བེད་པོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཙོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཁ བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་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། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ག བཙན་བོལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ 
འཐུས་མྱི་བཞྱི། དེའྱི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་གཅྱིག  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག གཞན་ཡོངས་ཁུངས་ཚོགས་མྱི། ༤ 

༡། ལགས་པོ་རྱི་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི། ༡ 

༢། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའུ་གཙུག་ལས་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འདན་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། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 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་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

ཀ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ། 

 ཁ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་པ། (༢) 

 ག། ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

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

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

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

 ཇ། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་གཟྱིའྱི་བ་སོད་རྱིགས་སེལ་མོང་མེད་པ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་ཆོས། 

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། 

 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། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཁ། ཚོགས་མྱི་འདེམས་བསྐོ་གནང་ཕོགས་ཐད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ། (༣) 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཁ། ཚོགས་མྱི་འདེམས་བསྐོ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་ 
གཞྱིའྱི་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཀ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཚོན་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོས་ལེན་ཡོད་ 
པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་ རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དང་།ལོ་རྱིམ། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ 
བཅས་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ི སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ 
ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ དང་། ལོ་རྱིམ། རྒྱུགས་སོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱེར་བཅས་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོལ་ 
སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་ བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཐ། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ 
བ་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཐ། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ག གལ་ཏེ་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ལན་གཉྱིས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བཅར་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་ 
ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་ཡྱིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག གལ་ཏེ་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ལན་གཉྱིས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བཅར་གནང་མ་ཐུབ་ 
ཚེ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་ཡྱིན། 

ལེའུ་བདུན་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། མེད།  



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་དང་དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ 
འདུ་དང་ཟབ་སོང་ཚོགས་ཆེན་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་བཞུགས་ཡུལ་མགོན་ཁང་དང་ 
ཉྱིན་རེའྱི་ལོ་དོད་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མྱི་ནས་སྐབས་འཚམ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་དགུ་པ། ༢༠༡༦།༣།༢༨  

 ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༢༥ 

དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཇ། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་དང་། ངེས་མེད་ནད་དགོངས་བཅས་ཞུས་པའྱི་དཀྱིལ་དུ་གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ 
དང་། རེས་གཟའ་སེན་པ་གཉྱིས་པ་དང་། བཞྱི་པ། ཉྱི་མ་བཅས་ཇྱི་འཁེལ་གུང་གསེང་ཉྱིན་གངས་ཁོངས་སུ་རྱི་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཇ། ལོ་འཁོར་ཐོབ་གསེང་དང་། ངེས་མེད་ནད་དགོངས་བཅས་ཞུས་པའྱི་དཀྱིལ་དུ་གཞུང་འབེལ་གུང་ 
གསེང་དང་། རེས་གཟའ་སེན་པ་གཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ། རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་བཅས་ཇྱི་འཁེལ་གུང་གསེང་ཉྱིན་ 
གངས་ཁོངས་སུ་རྱི་དགོས། 

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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ལ་གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་ 
བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀར་ཆུ་ཚོད་བདུན་རྱིང་ 
ཚུགས་དགོས།  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚུགས་གོལ་དུས་ཚོད་དེ་གཞུང་འབེལ་ 
གུང་གསེང་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིགས་ཕུད་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དབར་ 
དུས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་དགུ་པ་ནས་དགོང་དྲོ་ཕག་ཚོད་དྲུག་པ་བར་དང་དགུན་དུས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་དགུ་པ་ནས་དགོས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ 
ལྔ་པ་བར་བཅས་ཁྱོན་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་བདུན་རྱིང་ཚུགས་དགོས། 

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་པ།༢༠༡༦།༤།༤  

སྐབས་༡༥ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༡ པ། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  ཚོགས་མྱི་འདེམས་བསྐོ་གནང་ཕོགས། 

ཀ ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུ། 



ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཀ ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དུས་ཡུན། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསྐྱར་འདེམས་བྱུང་བར་འགག་བ་ 
མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མུ་མཐུད་ཚོགས་མྱིར་བསྐྱར་ 
འདེམས་བྱུང་བར་འགག་བ་མེད། 

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་གཅྱིག་པ། ༢༠༡༦།༡༠།༡༤  

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཕྱིར་འཐེན།    

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་གང་ཞྱིག་སོ་སོ་སེར་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་ཚེ་གོང་གྱི་ནང་ཚན་ཀ༽ དང་ཁ་༽ 
གང་ཡྱིན་ཐོབ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐམ་པ་ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་ཆེད་ཐོབ་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་གཉྱིས་པ། ༢༠༡༧།༡༠།༡༣  

སྐབས་༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ སྱི་མོས་བྱུང་བ། 

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

ག།༤ ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།  མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ག།༤། ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སེ་ཚན་འགན་འཛིན། ༡  

ག།༤ ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༥། 

གོང་གསལ་དོན་ཚན་གང་དུ་ཡང་མ་ཚུད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༡ 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

གོང་གསལ་དོན་ཚན་གང་དུ་ཡང་མ་ཚུད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༢ 



བསྐྱར་བཅོས་བཅུ་གསུམ་པ། ༢༠༡༨།༣།༣  

ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ཉེར་དགུའྱི་གོས་ཆོད། 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་གང་ཅན་གྱི་མེ་འཁོར་ཉལ་ཁྱི་གསུམ་ལྡན་(A.C.III) དང་། སྣུམ་འཁོར་ 
ཆེ་བ།(Deluxe/Super Deluxe)ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་བཅས་ནང་ཕེབས་ འཐུས། ཛ་དྲག་ཕེབས་ 
དགོས་རྱིགས་ཀྱིས་དུས་ཁོམས་མ་བྱུང་ན་ཞལ་པར་ཐོག་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་ ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་ཀང་རེས་སུ་ 
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་ 
པར་འཕར་སོང་དོ་བདག་ནས་གཏོང་དགོས། 
ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་མེ་འཁོར་ཨང་གཉྱིས་པ་ཉལ་ཁྱི་རང་བདག་དང་སྣུམ་འཁོར་འབྱིང་བ། ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་ 
འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བེད་དགོས་ཀང་ཡུལ་ དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའྱི་ནང་ 
ཕེབས་འཐུས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་གང་གོག་ཅན་གྱི་མེ་འཁོར་ཉལ་ཁྱི་གཉྱིས་ལྡན་(A.C.II Tier) དང་། 
སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ།(Volvo/Deluxe/Super Deluxe) ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་བཅས་ནང་ཕེབས་ 
འཐུས། ཛ་དྲག་ཕེབས་དགོས་རྱིགས་ཀྱིས་དུས་ཁོམས་མ་བྱུང་ན་ཞལ་པར་ཐོག་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ 
ཆོག་ཀང་རེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ 
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་པར་འཕར་སོང་དོ་བདག་ནས་གཏོང་དགོས། 
ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་གང་གོག་ཅན་གྱི་མེ་འཁོར་ཉལ་ཁྱི་གསུམ་ལྡན་(A.C.III Tier) དང་སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ། (Volvo/ 

Deluxe/Super Deluxe)  ནང་ཕེབས་ཆོག ཉེ་འཁོར་འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲུལ་ 
བཞུད་བེད་དགོས་ཀང་ཡུལ་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བའྱི་ནང་ཕེབས་འཐུས། 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། མེད།  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ལ་ 
དྭགས་ནས་ས་ཐོག་གྱི་ལམ་མེད་པ་འགག་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོག་གནམ་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཆོག་པ་དང་ས་ 
ཐོག་ནས་ས་ལམ་ཕེ་ཡོད་ན་རླང་འཁོར་ཆུང་བ་ (Taxi) ནང་ཕེབས་འཐུས་ཆོག 

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

 

 


