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བསྐྱར་བཅོས་ཁག 
   

བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ།   ༢༠༡༣།༨།༣༡ 

བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ།  ༢༠༡༥།༩།༢༨ 

བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ།  ༢༠༡༧།༩།༡༥ 
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བསྐྱར་བཅོས་དང་པོ། ༢༠༡༣།༨།༣༡  

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚ་ལྡན་གི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི། 

༡༦།༥ ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་དགོས་ 
 ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༦།༥ ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་དགོས་ 
 ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།དེ་ནས་རོགས་ཞིབ་སྙན་ཐོར་
 གཞིགས་པའི་སོན་འགོའ་ིཆ་རེན་དང་རོག་གེང་རིགས་མེད་རིེགས་ལ་གཏན་འཇགས་ལག་འཁེར་སོད་འཐུས། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༢། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་བེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི། 

༥།༣ གོང་གསལ་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་གི་དོད་རྣམས་ལོ་གསུམ་རིང་ཡིན་པ་དང་། ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་དུས་ 
ཡུན་འཕར་འགངས་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༥།༣ གོང་གསལ་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་གི་དོད་རྣམས་ལོ་གསུམ་རིང་ཡིན་པ་དང་། ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཆོག་ 
མཆན་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་ཀིས་གོང་གསལ་གི་དོད་དེ་འབུལ་དགོས། 
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བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨  ༼སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༠ པ།༽ 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

སིག་གཞི་འདི་བཞིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ 
ནང་གསེས་ ༼ཁ་༽ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀོད་སིག་བས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

སིག་གཞི་འདི་བཞིན་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༼ཁ༽ པའི་ 
དགོངས་དོན་ལྟར་བཀོད་སིག་བས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྨན་ཚད་ལྡན་གི་ངོ་བོ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༦་༡། སྨན་གང་ཞིག་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ 
 དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་བའི་ཕག་དེབ་དང་གཞན་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་ 
 པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ཡོངས་གགས་སྨན་སོར་གི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞིང་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༦་༡། སྨན་གང་ཞིག་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཟུར་ 
 འཛར་ནང་གསལ་བའི་ཕག་དེབ་དང་གཞན་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ཡོངས་གགས་ 
 སྨན་སོར་གི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞིག་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༦་༢། བོད་སྨན་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་དང་སྨན་དཀྱུས་རིལ་ཕེ་སོགས་ཀི་བཟོ་དབིབས་ད་བར་བཟོ་འགེམས་གནང་བཞིན་པ་ 
 དེས་བོད་སམན་གི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པར་སོང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཐོག་ནས་གཅིག་གྱུར་ 
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 བསྒྱུར་བཅོས་མ་གནང་གོང་རང་འཚམས་ཀིས་ཕི་ཤུབས་བཟོ་བ་དང་ཀེབ་སུལ་ (Capsule) ལྟར་བཟོ་འགེམས་ 
 མི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༦་༧། བོད་སྨན་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་དང་སྨན་དཀྱུས་རིལ་ཕེ་སོགས་ཀི་བཟོ་དབིབས་ད་བར་བཟོ་འགེམས་གནང་བཞིན་པ་ 
 དེས་བོད་སྨན་གི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པར་སོང་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཐོག་ནས་གཅིག་གྱུར་ 
 བསྒྱུར་བཅོས་མ་གནང་གོང་རང་འཚམས་ཀིས་ཕི་ཤུབས་བཟོ་བ་དང་ཀེབ་སུལ་(Capsule) ལྟར་བཟོ་འགེམས་ 
 མི་ཆོག 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གི་ཆ་རེན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༨་༡ སྨན་གི་སོར་སེབ་གང་ཞིག་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ 
 ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་བའི་ཕག་དཔེ་ཞིག་དང་།  གཞན་ཡང་བོད་ 
 ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ཡོངས་གགས་སྨན་སོར་གི་དཔེ་གང་རུང་ཞིག་ནང་གསལ་བ་ 
 དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༨་༡། སྨན་ཀི་སོར་སེབ་གང་ཞིག་བཙན་བོལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་ 
 དང་བཅུ་གཉིས་ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་བའི་ཕག་དཔེ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ 
 ཚང་ནང་གི་ཡོངས་གགས་སྨན་སོར་གི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞིག་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དགུ་པ།  སྨན་དང་སྨན་སོར་གསར་པའི་སྐོར། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༩་༡། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གེས་ ༼ག༽ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རང་གི་ 
 ཉམས་མོང་དང་ཚད་ལྡན་ཉམས་ཞིབ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དང་། སྨན་རྒྱུ། སྨན་གི་སོར་ཚད་གསར་པའི་རིགས་རིད་ 
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 པ་དང་བཟོ་འདོན་བེད་པ། དེ་བཞིན་ཁ་ཚར་སོན་ཕོགས་སོགས་ཀི་རིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་གཞུང་འབེལ་ངོས་ 
 ལེན་འོས་མིན་ཐད་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་འོས་པ་ཁག་ལ་ངོས་ལེན་གིས་ཇི་དགེའི་བདག་ 
 ཐོབ་དང་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༩་༡། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༼ག༽ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རང་གི་ 
 ཉམས་མོང་དང་ཚད་ལྡན་ཉམས་ཞིབ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དང། སྨན་རྒྱུ། སྨན་གི་སོར་ཚད་གསར་པའི་རིགས་རེད་པ་ 
 དང་བཟོ་འདོན་བེད་པ། དེ་བཞིན་ཁ་ཚར་སོན་ཕོགས་སོགས་ཀི་རིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་གཞུང་འབེལ་ངོས་ལེན་ 
 འོས་མིན་ཐད་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་འོས་པ་ཁག་ལ་ངོས་ལེན་གིས་ཇི་དགེའི་བདག་ཐོབ་
 དང་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། སྨན་སོར་ཁང་ཚད་ལྡན་གི་ཆ་རེན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༠་༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཉིས་དང་ལས་རོགས་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་བ་དགོས་རྒྱུ། གཙོ་ 
 འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་
 གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་
 སྨན་ལྷན་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་ 
 དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༠་༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཉིས་དང་ལས་རོགས་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་བ་དགོས་རྒྱུ། གཙོ་ 
 འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་
 ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ 
 ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་ 
 དགོས། 
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དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྨན་སོར་སེ་ཚན་གི་དབེ་བ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

ཀ་སེ། ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅིག ལས་རོགས་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་ 
 ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་
 པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་སྨན་ལྷན་འོག་དེབ་སྐྱེལ་
 ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཀ་སེ། ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅིག ལས་རོགས་སྨན་སོར་སྨན་པ་གཅིགགཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ 
 ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་ 
 པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་ 
 སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

ཁ་སེ། ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་ 
 སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གི་
 ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་སྨན་ལྷན་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་
 ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

ཁ་སེ། ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ 
 དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ 
 ལེན་གི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་
 སོར་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 
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ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༣་༡། སྨན་ཚོང་འགེམས་བེད་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་དེ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ལག་འཁེར་མེད་ 
 པར་སི་སེར་གང་རུང་གིས་སྨན་ཚོང་འགེམས་བེད་མི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༣་༡། སྨན་ཚོང་འགེམས་བེད་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་དེ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ལག་འཁེར་མེད་ 
 པར་སི་སེར་གང་རུང་གིས་སྨན་ཚོང་འགེམས་བེད་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའ་ིསྨན་སོར་ལག་ལེན་སྐོར། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༤་༡། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྨན་སོར་ལག་ལེན་བེད་ཆོག་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྨན་ 
 པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའ་ིལག་ལེན་ 
 བེད་མི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༤་༡། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྨན་སོར་ལག་ལེན་བེད་ཆོག་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ 
 སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའ་ིལག་ 
 ལེན་བེད་མི་ཆོག 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༤་༣། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་བ་གང་ཞིག་ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་ 
 མོའ་ིལག་ལེན་བེད་ཡུལ་དེ་སྨན་སོར་བིངས་ཀི་བཟོ་བསྐྲུན་བེད་ཡུལ་ལས་འགངས་ཁད་ཀེ་ལོ་མི་ཊར་གཉིས་ངེས་ 
 པར་དུ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 



8 
 

༡༤་༣། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་བ་གང་ཞིག་ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ 
 ཆེན་མོའ་ིལག་ལེན་བེད་ཡུལ་དེ་སྨན་སོར་བིངས་ཀི་བཟོ་བསྐྲུན་བེད་ཡུལ་ལས་འགངས་ཁད་ཀེ་ལོ་མི་ཊར་གཉིས་ 
 ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༥་༥། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༥་༥། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པ། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་བེད་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༦་༡། སྨན་སོར་བེད་མཁན་གི་གང་ཟག་གམ་ཚོགས་སེ་གང་ཞིག་ནས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ 
 བའི་འགེངས་ཤོག་ཨང་གཞིར་བཟུང་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་འབོར་ཚེ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ 
 མི་གངས་༣ ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་ 
 སེ་ཚན་དེར་རོགས་ཞིབ་ཆེད་བསྐོ་བརོངས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༦་༡། སྨན་སོར་བེད་མཁན་གི་གང་ཟག་གམ་ཚོགས་སེ་གང་ཞིག་ནས་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ 
 བའི་འགེངས་ཤོག་ཨང་གཞིར་བཟུང་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་འབོར་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མི་གངས་༣ ལས་མི་ 
 ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེར་རོགས་ 
 ཞིབ་ཆེད་བསྐོ་བརོངས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༦་༣། རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་རོགས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཚང་དུ་ཉིན་ 
 གངས་སུམ་ཅུ་ལས་མི་འགངས་བར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༦་༣། རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་རོགས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཚང་དུ་ཉིན་གངས་སུམ་ 
 ཅུ་ལས་མི་འགངས་བར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༦་༤། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོར་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ 
 ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གོས་བསྡུར་གིས་ངོས་ལེན་ཡོང་དང་ཡོང་མིན་ཐད་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༦་༤། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོར་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཁག་ལ་ 
 ཞིབ་འཇུག་དང་གོས་བསྡུར་གིས་ངོས་ལེན་ཡོང་དང་ཡོང་མིན་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༦་༥། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་དགོས་ 
 ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ལོ་གསུམ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༦་༥། ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་ 
 རྣམས་ལ་ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༦་༦། གོང་གསལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཁག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་གནང་བའི་དུས་ཡུན་ 
 རོགས་མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྙན་འབུལ་རེས་སྨན་ལྷན་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་
 གཏོང་གིས་འགེངས་ཤོག་ཨང་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་
 སོད་རྒྱུ། 
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ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༦་༦། གོང་གསལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཁག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་གནང་བའི་དུས་ཡུན་ 
 རོགས་མཚམས་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྙན་འབུལ་རེས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་གཏོང་ 
 གིས་འགེངས་ཤོག་ཨང་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་སོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ངོས་ལེན་ཐོབ་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་རྣམས་ནས་དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༧་༡། ངོས་ལེན་ཐོབ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་རྣམས་ལ་སྨན་ལྷན་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་དུ་རོགས་ 
 ཞིབ་གནང་ཆོག་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༧་༡། ངོས་ལེན་ཐོབ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་རྣམས་ལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་དུ་ 
 རོགས་ཞིབ་གནང་ཆོག་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༧་༣། སྨན་སོགས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་བསྐྱེད་ཁག་གི་རིན་ཚད་རྣམས་སྨན་ལྷན་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་སི་མཚུངས་གཏན་ 
 འབེབས་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༧་༣། སྨན་སོགས་བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་བསྐྱེད་ཁག་གི་རིན་ཚད་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་སི་མཚུངས་གཏན་ 
 འབེབས་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 
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༡༧་༤། དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཡོངས་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགེ་ 
 འདོན་སྐྱོན་སེལ་དང་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའི་སིག་གཞི་འམ་ལམ་སྟོན་སོགས་གལ་ཆེའི་གསལ་ 
 བསགས་རྣམས་ལ་བརྩི་བསྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༧་༤། དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཡོངས་ནས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགེ་ 
 འདོན་སྐྱོན་སེལ་དང་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའི་སིག་གཞི་འམ་ལམ་སྟོན་སོགས་གལ་ཆེའི་གསལ་ 
 བསགས་ རྣམས་ལ་བརྩི་བསྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༡༨་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་གི་སྨན་དང་སྨན་གི་ཐོན་སྐྱེད་རིགས་ནས་མི་ཤི་དོན་རེན་སོགས་མང་ 
 ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་གནས་རིགས་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ 
 མཐར་ཕིན་དང་འབེལ་ར་འཕོད་བྱུང་ཚེ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེའི་ངོས་ལེན་ཕིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཇི་ 
 དགེའི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༡༨་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་གི་སྨན་དང་སྨན་གི་ཐོན་སྐྱེད་རིགས་ནས་མི་ཤི་དོན་རེན་སོགས་ 
 མང་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་གནས་རིགས་ལ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་
 དང་འབེལ་ར་འཕོད་བྱུང་ཚེ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེའི་ངོས་ལེན་ཕིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཇི་དགེའི་ཐག་ 
 གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ།  སིག་ཞི་བསྐྱར་བཅོས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་སིག་གཞི་འདིར་བསྐྱར་བཅོས་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་
ཡོད། 
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ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་སིག་གཞི་འདིར་བསྐྱར་བཅོས་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ལ་ཡོད། 

སེ་ཚན་གཉིས་པ། 

༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་སོད་ 
བེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི། 

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  སིག་གཞིའི་ཆ་རེན་དང་ཁབ་ཚད། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༢་༡། སིག་གཞི་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ 
 དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༼ཁ༽ པའི་འོག་བཀོད་སིག་བས་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༢་༡། སིག་གཞི་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་ 
 གསེས་ ༼ཁ༽ པའི་འོག་བཀོད་སིག་བས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཚིག་དོན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

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

༣་༢། སིག་གཞི་ནི། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་ 
 རིག་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་བེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་སིག་གཞི་དེ་ལ་ཟེར། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༣་༤། སྨན་སོར་གི་གཞུང་། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་གསུམ་པའི་ 
 དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་ཟུར་འཛར་ ༼ཀ༽ པའི་ནང་གསལ་གི་དཔེ་དེབ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་ 
 བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ཡོངས་གགས་སྨན་སོར་གི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞིག་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༣་༤། སྨན་སོར་གི་གཞུང་། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་ 
 པའི་ཟུར་འཛར་༼ཀ༽པའི་ནང་གསལ་གི་དཔེ་དེབ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ 
 ཡིག་ཚང་ནང་གི་ཡོངས་གགས་སྨན་སོར་གི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞིག་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཞི་པ། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་བེད་ཕོགས། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༤་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་ 
 བའི་འགེངས་ཤོག་ཨང་གཞིར་བཟུང་ངོས་ལེན་ཐོབ་སད་ཞུ་སྙན་འབོར་མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ 
 ཀི་ཚོགས་མིའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་སྟེང་ཆེད་བཀོད་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་ཐོག་ 
 ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེར་རོགས་ཞིབ་ཆེད་བསྐོ་རོངས་གནང་རྒྱུ།  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ནས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ 
 གནང་བའི་འགེངས་ཤོག་ཨང་གཞིར་བཟུང་ངོས་ལེན་ཐོབ་སད་ཞུ་སྙན་འབོར་མཚམས་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ 



14 
 

 ཚོགས་མིའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་སྟེང་ཆེད་བཀོད་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིར་ཟུར་འཛུགས་ཐོག་ 
 ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེར་རོགས་ཞིབ་ཆེད་བསྐོ་རོངས་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༤་༢། རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་བལྟ་ཞིབ་ཟིན་རེས་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ཚུད་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ 
 ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ 
 གི་སྙན་ཐོར་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གོས་བསྡུར་གིས་ངོས་ལེན་ཡོང་དང་ཡོང་མིན་ཐད་ཐག་ 
 གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤་༢། རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་བལྟ་ཞིབ་ཟིན་རེས་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ཚུད་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་ 
 ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཁག་ལ་
 ཞིབ་འཇུག་དང་གོས་བསྡུར་གིས་ངོས་ལེན་ཡོང་དང་ཡོང་མིན་ཐད་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༤་༣། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གཞི་བཟུང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བའི་ 
 རིགས་ལ་ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤་༣། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གཞི་བཟུང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ 
 ལོ་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།  

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༤་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་དུས་ཡུན་རོགས་མཚམས་སར་ 
 ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཚམས་སྨན་ལྷན་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་གཏོང་གིས་ 
 འགེངས་ཤོག་ཨང་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་སོད་རྒྱུ། 
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ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་དུས་ཡུན་རོགས་མཚམས་སར་ 
 གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་གཏོང་གིས་འགེངས་
 ཤོག་ཨང་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་སོད་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༤་༥། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་མ་གནང་ཚེ་ 
 ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའི་ཉིན་དེ་ནས་བརྩིས་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུད་ངོས་ལེན་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ 
 བཅས་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གཏོང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༤་༥། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ལ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་མ་གནང་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ 
 སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའི་ཉིན་དེ་ནས་བརྩིས་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུད་ངོས་ལེན་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སྨན་སོར་ 
 ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གཏོང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་རེས་དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༦་༡། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ངམ་ལས་བེད་གང་རུང་གིས་དུས་ཚོད་ 
 ངེས་མེད་དུ་སྨན་སོར་བ་ཡུལ་དུ་བལྟ་ཞིབ་གནང་ཆོག་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགེ་སྐྱོན་སྟངས་འཛིན་གི་བཀོད་ཁབ་
 གནང་བར་བརྩི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༦་༡། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ངམ་ལས་བེད་གང་རུང་གིས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་དུ་ 
 སྨན་སོར་བ་ཡུལ་དུ་བལྟ་ཞིབ་གནང་ཆོག་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགེ་སྐྱོན་སྟངས་འཛིན་གི་བཀོད་ཁབ་གནང་བར་ 
 བརྩི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 
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ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༦་༢། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའི་སིག་གཞིའམ་ལམ་སྟོན་ཁག་ 
 དང་གལ་ཆེའི་གསལ་བསགས་རྣམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༦་༢། བོད་ཀི་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའི་སིག་གཞིའམ་ལམ་སྟོན་ཁག་དང་ 
 གལ་ཆེའི་གསལ་བསགས་རྣམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  དེབ་སྐྱེལ་ཕིར་བསྡུ་བེད་ཕོགས་། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༧་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཟིན་ནའང་། སྨན་ 
 དང་སྨན་སོར་དང་འབེལ་བའི་རིགས་གང་ལའང་སྨན་རྒྱུའི་ངོས་འཛིན་ནམ་སོར་སེབ། དུག་འདོན་གཡའ་ཕི་སོགས་ 
 ལག་ལེན་རྣམས་ལུགས་མཐུན་མེད་པར་སྨན་དང་སྨན་སོར་གི་ནུས་པར་སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རིགས་ར་འཕོད་ 
 བྱུང་ཚེ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སར་གནང་བའི་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་དེ་ཕིར་བསྡུ་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༧་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞིག་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཟིན་ནའང་། སྨན་དང་སྨན་ 
 སོར་དང་འབེལ་བའི་རིགས་གང་ལའང་སྨན་རྒྱུའི་ངོས་འཛིན་ནམ་སོར་སེབ། དུག་འདོན་གཡའ་ཕི་སོགས་ལག་ལེན་ 
 རྣམས་ལུགས་མཐུན་མེད་པར་སྨན་དང་སྨན་སོར་གི་ནུས་པར་སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རིགས་ར་འཕོད་བྱུང་ཚེ་གསོ་
 རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་སར་གནང་བའི་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་དེ་ཕིར་བསྡུ་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༧་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཐོན་སྐྱེད་རིགས་ནས་མི་ཤི་དོན་རེན་སོགས་མང་ཚོགས་ 
 ཀི་འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་གནས་རིགས་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་ 
 དང་འབེལ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གི་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་ཕིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཇི་དགེའི་ཐག་གཅོད་  
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 གནང་རྒྱུ། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༧་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཐོན་སྐྱེད་རིགས་ནས་མི་ཤི་དོན་རེན་སོགས་མང་ 
 ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་གནས་རིགས་ལ་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་ 
 དང་འབེལ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གི་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་ཕིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཇི་དགའི་ཐག་གཅོད་ 
 གནང་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅོས་གསུམ་པ། ༢༠༡༧།༩།༡༥  ༼ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༢༨ པ།༽ 

དོན་ཚན་དགུ་པ།  སྨན་དང་སྨན་སོར་གསར་པའི་སྐོར། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

༩་༡།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་༼ག་༽པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རང་གི་ 
 ཉམས་མོང་དང་ཚད་ལྡན་ཉམས་ཞིབ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དང། སྨན་རྒྱུ། སྨན་གི་སོར་ཚད་གསར་པའི་རིགས་རེད་པ་ 
 དང་བཟོ་འདོན་བེད་པ། དེ་བཞིན་ཁ་ཚར་སོན་ཕོགས་སོགས་ཀི་རིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་གཞུང་འབེལ་ངོས་ལེན་ 
 འོས་མིན་ཐད་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་འོས་པ་ཁག་ལ་ངོས་ལེན་གིས་ཇི་དགེའི་བདག་ཐོབ་
 དང་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།  

ཚིག་བརོད་གསར་པ། 

༩་༡།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་༼ག་༽པའི་དགོངས་དོན་ ལྟར་རང་གི་ 
 ཉམས་མོང་དང་ཚད་ལྡན་ཉམས་ཞིབ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དང། སྨན་རྒྱུ། སྨན་གི་སོར་ཚད་གསར་པའི་རིགས་རེད་ 
 པ་དང་བཟོ་འདོན་བེད་པ། དེ་བཞིན་ཁ་ཚར་སོན་ཕོགས་སོགས་ཀི་རིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་གཞུང་འབེལ་ངོས་ལེན་ 
 འོས་མིན་ཐད་གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབས་ཕུལ་རེས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་འོས་པ་ 
 ཁག་ལ་ངོས་ལེན་གིས་ཇི་དགེའི་བདག་ཐོབ་དང་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།  
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དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  སྨན་སོར་སེ་ཚན་གི་དབེ་བ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

ག་སེ། ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ 
 དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ 
 ལེན་གི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་
 སོར་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 

༢། ལས་མི་གངས་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བ། ལས་མི་རྣམས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་དང། ནད་གཅོང་། དེ་བཞིན་འགོས་ནད་ 
 སོགས་མེད་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་པའི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་དགོས་རྒྱུ། སྨན་སོར་བཟོ་བེད་པ་རྣམས་ཚོང་ 
 འགེམས་ཆེད་མ་ཡིན་པ་སོ་སོའ་ིབརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཁོ་ནའི་ཆེད་སོར་བཟོ་བེད་བཞིན་པ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། མེད། 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

ང།༡། ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སོབ་འཁིད་དང་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་སྨན་སོར་ཁང་ 
 ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་རྣམས་དམིགས་བསལ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་མི་དགོས་ཀང་དེ་ལས་སོར་བཟོ་བེད་པའི་སྨན་རྣམས་
 སོབ་ཁང་གི་བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་མ་གཏོགས་ཕིར་ཚོང་འགེམས་བེད་མི་ཆོག  

༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀི་ རྩ་འཛིན་སིག་གཞི། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  དེབ་སྐྱེལ་འགེངས་ཤོག་དང་ལག་འཁེར་དོད་གཤམ་གསལ། 

ཚིག་བརོད་རིང་པ། 

 ༥་༢།  དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་དོད། 

  སྨན་སོར་ཁང།   ཧིན་སོར། ༡༠༠༠༠༠།༠༠ 
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  སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཀ་པ།   ཧིན་སོར། ༥༠༠༠༠།༠༠ 

  སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཁ་པ།  ཧིན་སོར། ༣༠༠༠༠།༠༠ 

ཚིག་བརོད་གསར་པ།  

 ༥་༢།  དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁེར་དོད། 

  སྨན་སོར་ཁང།   ཧིན་སོར། ༡༠༠༠༠༠།༠༠ 

  སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཀ་པ།   ཧིན་སོར། ༥༠༠༠༠།༠༠ 

  སྨན་སྦྱོར་སྡེ་ཚན་ཁ་པ།   ཧིན་སྦྱོར། ༣༠༠༠༠།༠༠ 

  སྨན་སྦྱོར་སྡེ་ཚན་ག་པ།   ཧིན་སྦྱོར། ༡༠༠༠༠།༠༠ 

 

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

 


