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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 

 

 

 
 

 

 

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

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༧ ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༠ 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 

 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ 

༼ ཁ ༽ པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བྱས། 

 

Est. under section 9 (b) of Tibetan Medicine Central Council Act.2003 

 

 
 

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

Central Council of Tibetan Medicine 

Gangchen Kyishong, Dharamsala- 176215 

Distt. Kangra, H.P. (India) 
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པར་ཐེངས་དང་པོ། 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༠  

དེབ་གྲངས། ༣༠༠ 

 

 

 

 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༧ རབ་བྱུང་རྱི་ཟླའྱི་ལྕགས་སྟག་ལོ། 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༠ ཟླ་༢ དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 

Central Council of Tibetan Medicine 

Gangchen Kyishong, Dharamsala- 176215 

Distt.Kangra, H.P. (India) 

 

Website: www.tibmedcouncil.org 

E-Mail: chethoe@yahoo.com / cctm2004@gmail.com 

Tele fax: 0091 1892 226462 
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དཀར་ཆག 

སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་སོད། 

སོན་གེང་། 

སེ་ཚན་དང་པོ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱི་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 

སེ་ཚན་གཉྱིས་པ། 

སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 

སེ་ཚན་གསུམ་པ། 

འགེངས་ཤོག་ཁག 

ཀ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་གྱི་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག 

ཁ། རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིའགེངས་ཤོག 

སེ་ཚན་བཞྱི་པ། 

དེབ་སེལ་ལག་འཁེར། 

སེ་ཚན་ལྔ་པ། 

ཟུར་འཛར། 
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སྱིག་གཞྱིའྱི་ངོ་སོད། 

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་༼ཁ་༽ པའྱི་དགོངས་དོན་འོག་འདྱི་ག་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ 
གཉྱིས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་དང་སོར་སེབ་རྣམས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱི་ཁྱིམས་ 
འགྲོས་དང་ལྷག་པར་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་བཀོལ་སོད་ལག་ལེན་འཁེལ་དགོས་ལ་བརེན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ 
ཟླ་༣ ཚེས་༣༡ ནས་ཟླ་བ་༤ ཚེས་༤ བར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་དགུ་པའྱི་ཐོག་དེ་དོན་གྲོས་གཞྱིར་ཕེབས། སྱིག་གཞྱི་ 
འདྱི་ཐོག་མ་ཟྱིན་བྱིས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་རྩའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བོད་སྨན་སོར་སེབ་ཚད་ལྡན་དང་སྨན་རྒྱུའྱི་སྤུད་ཚད་དང་ཕན་
ནུས་གཞུང་གསལ་ལྟར་དགོས་གནད་དང་ལྷག་པར་དེང་སྱི་ཚོགས་ནང་བོད་སྨན་སོར་བཟོ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་བཟོ་བསྐྲུན་དང་། ཚོང་འགྲེམས། ཁབ་བསགས། ཚུལ་མཐུན་བེད་སོད་བཅས་ལ་གཞུང་འབེལ་སྟངས་འཛིན་ 
ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་གལ་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་ག་སྨན་ལྷན་ཚོགས་མྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མོས་མཐུན་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཟོ་
སྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་། 

སྱིར་མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་ལྷག་པར་ནད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བཀོལ་སོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་རྒྱུའྱི་སྤུས་ཚད་དང་སོར་ 
སེབ་ཚད་ལྡན་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དབང་འཛིན་སེ་ཁག་གསོ་བ་རྱིག་ 
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ལ་རགས་ལུས་ཡོད། གཞན་ཡང་དེང་སྱི་ཚོགས་ནང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁེ་ཁད་ཀྱི་དོན་དུ་སྨན་རྫུས་དང་ཚོང་རགས་ 
ལོག་སོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་འགོག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ལ་འཁྱི་བའྱི་འགན་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པར་སོང་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྡུར་གནང་ནས་ཐོག་མར་སྱིག་གཞྱི་རགས་པ་ཞྱིག་ཟྱིན་ 
བྱིས་གནང་། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་གྲོས་ཆོད་བྱུང་དོན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཆེད་ལས་མཁས་དབང་རྣམས་ལ་འདྱི་ 
ནས་རགས་ཟྱིན་གནང་བའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱིར་བསོན་འཕྱི་སོར་གཅྱིག་དང་དེ་བཞྱིན་ཆེད་ལས་པ་རྣམསནས་
དངོས་ཐོག་ཕག་ལེན་གནང་སྐབས་དཀའ་ངལ་དང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་སོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་བསྡུ་ལེན་ཆེད་ཕུལ་བ་བཞྱིན་ཆེད་
ལས་མཁས་དབང་སོ་སོ་ནས་ཚིག་དོན་རེ་རེར་ཐུགས་ཞྱིབ་ནན་ཏན་གནང་བའྱི་དགོངས་འཆར་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་སུ་དུས་ཐོག་ 
གནང་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། མཁས་དབང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་འཆར་ཟྱིན་བྱིས་རྣམས་སླར་ཡང་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ 
པའྱི་སྐབས་སྨན་ལྷན་ཚོགས་མྱི་ཚང་འཛིམས་ཐོག་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ས་བཅད་རེ་རེའྱི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་དང་དགོས་གལ་ལ་ 
གཟྱིགས་ནས་ས་བཅད་གསར་བསོན་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་སོགས་གང་ཅྱིར་ཞྱིབ་དཔྱད་གནང་བའྱི་ཟྱིན་
བྱིས་དེ་སླར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་དང་སྨན་སོར་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་བསྡུས་ལེན་ཞུས་ཡོད། དེ་ 
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ལྟར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་གྱི་རྱིང་གྲོས་བསྡུར་དང་དགོངས་འཆར་བསྡུས་ལེན་བགྱིས་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཟྱིན་
བྱིས་སུ་འདོ་ལོ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༩ ཞེས་༣༡ ནས་ཚེས་༢༥ བར་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་མཐའ་མའྱི་གཏན་ 
འབེབས་གནང་ནས་ད་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་བ་ཡྱིན། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་སེ་ཚན་ཁག་ལྔར་དབྱེ་བ་སྟེ་སེ་ཚན་དང་པོ་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་རྩ་འཛིན་གྱི་སྱིག་ 
གཞྱི་ཞེས་ནང་གསེས་སུ་སོན་འགྲོ་དང་སྨན་ཚད་ལྡན། དགོས་ངེས་ཆ་རེན། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན། དེབ་སེལ་བྱེད་ 
ཕོགས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལེའུ་དྲུག་གྱིས་དབྱེ་ནས་སོན་འགྲོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དང་འགོ་འཛུགས། འབྱུང་ཁུངས། ཁབ་ 
ཚད། དམྱིགས་ཡུལ་བཅས་གསལ་སྟོན་འཁོད་ཡོད། དེ་ནས་དངོས་གཞྱིར་སྨན་ཚད་ལྡན་གྱི་ངེས་ཚིག ངོ་བོ། སྨན་རྒྱུ་སྨན་རྫས་ཚད་ 
ལྡན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན། སྨན་དང་སྨན་སོར་གསར་པའྱི་རྱིགས་ལ་ལུགས་མཐུན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་འབས་བུ་གནད་ཕྱིན་བྱུང་བར་ 
འདྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱིས་ངོས་ལེན་གནང་ཆོག དེ་བཞྱིན་བཟོ་སྐྲུན་དང་སྨན་ཚོང་འགྲེམས། ཁབ་བསགས། ཚུལ་བཞྱིན་ 
བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྱིག་གཞྱི་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལག་ལེན་སྐབས་སྨན་ 
དཀྱུས་དང་མྱི་འདྲ་བར་དངུལ་ཆུའྱི་སོར་སེ་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་དང་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་སྐོར་ནན་ཏན་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་དང་དེ་བཞྱིན་སྨན་སོར་སེ་ཚན་བཅས་དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས་ཐད་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་དང་། 
དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་ཕོགས་དེབ་སེལ་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་ དང་འདྱི་ནས་ཆེད་བཀོད་གནང་རྒྱུའྱི་རོགས་ 
ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིའགེངས་ཤོག་བཅས་འགེངས་ཤོག་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས། དེ་བཞྱིན་དེབ་སེལ་ཟྱིན་རེས་དེབ་སེལ་ལག་ 
འཁེར་ཨང་སོད་ཕོགས་ཐད་སེ་ཚན་མྱི་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས་སྨན་སོར་ཁང་དེབ་སེལ་སོང་བར་ PR/C/001/2010 ཞེས་ 
P=Pharmaceutic R=Recognition/C=Company ཞེས་དང་དེ་རེས་དེབ་སེལ་ཨང་དང་ལོ་ཚིགས་བཅས་འཁོད་ཡོད་ 
པ་དང་ཡང་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་སོང་བར་ PR/U/001/2010 ཞེས་ P=Pharmaceutic R=Recognition/U=Unit 
དང་ནང་གསེས་ཀ་ཁ་སྟེ་AB གཉྱིས་སུ་དབྱེ་ནས་དེབ་སེལ་ཨང་དང་ལོ་ཚིགས་སོད་རྒྱུ། སྨན་དང་སྨན་སོར་རྩ་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ 
འདྱི་དཔར་བསྐྲུན་ཟྱིན་མཚམས་འདྱི་ནས་གསལ་བསགས་གནང་ཐོག་ལག་བསྟར་གནང་སོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་དུས་
ནས་དུས་སུ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་མཚམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་བསར་བཅོས་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༢ ཚེས་༡ ལ།། 
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སོན་གེང། 
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སེ་ཚན་དང་པོ། 

 

 
 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 
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    དཀར་ཆག 

    ལེའུ་དང་པོ།   

    སོན་འགྲོ། 
 དོན་ཚན་དང་པོ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དང་འགོ་འཛུགས། 

 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་འབྱུང་ཁུངས། 

 དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁབ་ཚད། 

 དོན་ཚན་བཞྱི་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། 

    ལེའུ་གཉྱིས་པ།  

    སྨན་ཚད་ལྡན། 

 དོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྨན་ཚད་ལྡན་གྱི་ངེས་ཚིག 

 དོན་ཚན་དྲུག་པ།  སྨན་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ། 

    ལེའུ་གསུམ་པ།  

    དགོས་ངེས་ཆ་རེན། 

 དོན་ཚན་བདུན་པ།  སྨན་རྒྱུ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཆ་རེན། 

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

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

    ལེའུ་བཞྱི་པ།  

   སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན། 
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 དོན་ཚན་བཅུ་པ།  སྨན་སོར་ཁང་ཚད་ལྡན་གྱི་ཆ་རེན། 

 དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ། 

 དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྨན་རྫུས་ངོ་སོད་དང་འགོག་ཐབས། 

 དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྨན་ཚོང་འགྲེམས་དང་། ཁབ་བསགས། ཚུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས། 

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

    ལེའུ་ལྔ་པ།  

   དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

 དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། སྨན་དང་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན། 

 དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། སྨན་དང་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོགས། 

 དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ངོས་ལེན་ཐོབ་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ནས་དང་ལེན་ཞུ་དགོས་སྐོར། 

 དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་ཕོགས། 

    ལེའུ་དྲུག་པ།  

   སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

 དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 

ལེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགྲོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དང་འགོ་འཛུགས། 

 ༡་༡། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

 ༡་༢། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༣ ཚེས་༡༧ ནས་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་འབྱུང་ཁུངས། 

 སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༼ཁ་༽ 
 པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།1 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁབ་ཚད། 

 སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་འཛིན་སྨན་པ་དང་སྨན་སོར་བ་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། 

 ༤་༡། བོད་སྨན་གྱི་སྤུད་ཚད་དང་ཕན་ནུས་འགན་བསྲུང་། 

 ༤་༢། དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་མེད་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་བ་རྫུན་མའྱི་རྱིགས་འགོག་ཐབས། 

 ༤་༣། སྨན་དང་སྨན་སོར་རྣམས་གཞུང་གསལ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གཞྱི་བཟུང་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས། 

 ༤་༤། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་བདེ་རྩར་དམྱིགས་པ། 

 ༤་༥། སྨན་རྣམས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པ་བཟོ་བསྐྲུན་ཡོང་ཐབས། 

                                                           
1
 བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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 ༤་༦། སྨན་བཟོ་བསྐྲུན་དང་། ཚོང་འགྲེམས། ཁབ་བསགས། ཚུལ་མཐུན་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས་བཅས་གཞུང་འབེལ་ 
  སྟངས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས། 

ལེའུ་གཉྱིས་པ། 

སྨན་ཚད་ལྡན། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ། སྨན་ཚད་ལྡན་གྱི་ངེས་ཚིག 

 ༥་༡། ནད་གཞྱི་གང་ལ་དམྱིགས་པ་དེར་ཕན་ནུས་ངེས་ཅན་ཐོན་ཐུབ་པ། 

 ༥་༢། ཟུར་ཕོག་ཆུང་ལ་ཕན་ཁད་ཆེ་བ།་ 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྨན་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ། 

༦་༡། སྨན་གང་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་  
  ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་བའྱི་ཕག་དེབ་དང་གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིག་ཚང་ནང་གྱི་  
  ཡོངས་གྲགས་སྨན་སོར་གྱི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞྱིག་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ།2 

༦་༢། སྨན་གང་ཞྱིག་གཞུང་གསལ་བཞྱིན་རོ་ནུས་ཞུ་རེས་ལྟར་འཕོད་པར་སར་ཞྱིང་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་སོགས་  
  ཚད་ལྡན་དང་། སོ་སྨན་རྱིགས་གཞུང་གསལ་གཅེས་པའྱི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 

༦་༣། སྨན་གང་ཞྱིག་གཞུང་གསལ་ལག་ལེན་བཞྱིན་སར་བའྱི་སྟེང་སྨན་ནུས་མྱུར་ཐོན་ཆེད་དེང་རབས་ཀྱི་རྫས་  
  སོར་རྱིགས་བསེས་སོར་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༦་༤། སྨན་གྱི་སོར་སེབ་གང་ཞྱིག་གཞུང་གསལ་སོར་ཚད་ལས་དམན་ལྷག་ཆད་པའྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༦་༥། སྨན་གང་ཞྱིག་གཞུང་བཤད་ཀྱི་ཕན་ནུས་ལྟར་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ། 

༦་༦། སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད་རྣམས་གཞུང་བཤད་བཞྱིན་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་དགོས་རྒྱུ། 

                                                           
2
 བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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༦་༧། བོད་སྨན་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་དང་སྨན་དཀྱུས་རྱིལ་ཕེ་སོགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱྱིབས་ད་བར་བཟོ་འགྲེམས་གནང་བཞྱིན་ 
  པ་དེས་བོད་སྨན་གྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ 
  ཐོག་ནས་གཅྱིག་གྱུར་བསྒྱུར་བཅོས་མ་གནང་གོང་རང་འཚམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཤུབས་བཟོ་བ་དང་ཀེབ་སུལ་  
  (Capsule) ལྟར་བཟོ་འགྲེམས་མྱི་ཆོག3 

༦་༨ བོད་སྨན་གྱི་རྱིལ་རྩྱི་རྣམས་གཞུང་གསལ་ལྟར་ནད་གཞྱིའྱི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་རང་མདོག་དང་ལྕགས་རྩྱི།
  གུར་གུམ། མཚལ། ཅོང་ཞྱི་བཅས་ལས་བརྒལ་བའྱི་རང་བཟོའ་ིརྱིལ་རྩྱི་རྱིགས་བེད་སོད་མྱི་ཆོག 

ལེའུ་གསུམ་པ། 

དགོས་ངེས་ཆ་རེན། 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  སྨན་རྒྱུ་ཚད་ལྡན་གྱི་ཆ་རེན། 

 ༧་༡། སྨན་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་སོ་སྨན་ཡྱིན་ཚེ་གཞུང་གསལ་གཅེས་པའྱི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཆ་རེན་ཚང་བ་དགོས་རྒྱུ། 

 ༧་༢། སྨན་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་གཞུང་བཤད་ལྟར་ལས་ངོས་འཛིན་མ་ལོག་པ་དགོས་རྒྱུ། 

 ༧་༣། སྨན་རྒྱུ་གསོག་འཇོག་ཡོ་ཆས་རྣམས་དུགས་རྫས་སོགས་ཀྱིས་འབག་བཙོག་མ་ཤོར་བ་དག་གཙང་དགོས་རྒྱུ། 

 ༧་༤། སྨན་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་ཧམ་བུ་དང་། རུལ་སུངས། དེ་བཞྱིན་དུག་རྱིགས་དང་རྫས་འགྱུར་གཞན་སོགས་ཀྱིས་བསེས་ 
  ལྷད་མ་ཞུགས་པ་དགོས་རྒྱུ། 

 ༧་༥། སྨན་རྒྱུ་དྲྱི་ལྡན་གྱི་རྱིགས་རྣམས་དྲྱི་མ་ཡལ་བ་དང་། གཞན་རྣམས་སོ་མ་སྤུས་གཙང་ལས་རྱིང་སོང་མ་ཡྱིན་པ་ 
  དགོས་རྒྱུ། 

 ༧་༦། སྨན་རྒྱུ་རྱིགས་གང་ནས་ཉོས་འབྱོར་བྱུང་བ་དེ་དག་གྱི་ལྱིད་ཚད། བེད་སོད་ཇྱི་སོང་དང་གསར་རྱིང་དབྱེ་འབྱེད་ 
  སླད་ལོ་དུས་ཟླ་ཚེས་ཁ་གསལ་ཡོད་པའྱི་ཐོ་གཞུང་གཅེས་ཉར་དགོས་རྒྱུ། 

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

                                                           
3
 བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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 ༨་༡། སྨན་གྱི་སོར་སྱིབ་གང་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་ 
  གཉྱིས་ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་བའྱི་ཕག་དཔེ་ཞྱིག་དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིག་ཚང་ 
  ནང་གྱི་ཡོངས་གྲགས་སྨན་སོར་གྱི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞྱིག་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ།4 

 ༨་༢། སྨན་གྱི་སོར་ཚད་རྣམས་གཞུང་གསལ་ལག་ལེན་ལྟར་ལས་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་དམན་ལྷག་ཆད་གསུམ་མ་ཡྱིན་  
  པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ། 

 ༨་༣། སྨན་གྱི་སོར་སེབ་སོ་སོའ་ིབཟོ་སྐྲུན་དང་། འགྲེམས་སེལ། ལོ་དུས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཟུར་ཉར་དགོས་རྒྱུ། 

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

 ༩་༡། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་༼ག༽པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་  
  རང་གྱི་ཉམས་མོང་དང་ཚད་ལྡན་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དང་། སྨན་རྒྱུ། སྨན་གྱི་སོར་ཚད་གསར་  
  པའྱི་རྱིགས་རེད་པ་དང་བཟོ་འདོན་བྱེད་པ། དེ་བཞྱིན་ཁ་ཚར་སོན་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་ 
  གཞུང་འབེལ་ངོས་ལེན་འོས་མྱིན་ཐད་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་འབས་ཕུལ་རེས་ལྷན་ཚོགས་ 
  ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་པ་ཁག་ལ་ངོས་ལེན་གྱིས་ཇྱི་དགེའྱི་བདག་ཐོབ་དང་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།5 

ལེའུ་བཞྱི་པ། 

སྨན་སོར་ཁང་དང་སྨན་སོར་སེ་ཚན། 

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

 ༡༠་༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཉྱིས་དང་ལས་རོགས་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གསུམ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་དགོས་རྒྱུ།
  གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་ལྡན་བོད་ 
  ཀྱི་གསོ་རྱིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ 
  ལོ་ལྔའྱི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞྱིག་ནས་  
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  འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས།6 

 ༡༠་༢། ལས་མྱིའྱི་ཁ་གྲངས་སུམ་ཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་དགོས་རྒྱུ། ཕོགས་མཚུངས་ལས་མྱི་རྣམས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང་།
  ནད་གཅོང་། དེ་བཞྱིན་འགོས་ནད་སོགས་མེད་པའྱི་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་དགོས་རྒྱུ། 

༡༠་༣། སྨན་གྱི་སོར་སེབ་གྲངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞྱིན་པ། 

 ༡༠་༤། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའ་ིལག་ལེན་ཚད་ལྡན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་ལྡན་པ། 

 ༡༠་༥། སྨན་རྒྱུ་གསོག་འཇོག་བྱ་ཡུལ་དང་། སྐམ་གསེད། དུག་འདོན། གཡའ་ཕྱི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁང་ཁུངས་ལོགས་  
  སུ་ཡོད་དགོས། 

 ༡༠་༦། སྨན་བཟོ་འདོན་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཉར་ཚགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁང་མྱིག་ཁམས་གཙང་དགོས་རྒྱུ། 

 ༡༠་༧། ཆུ་དང་གོག དེ་བཞྱིན་རླངས་ཐབ། བཙོ་བསེག་གྱི་མེ་ཐབ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་དགོས་རྒྱུ། 

 ༡༠་༨། སྨན་རྒྱུ་གསོག་འཇོག་ཁང་དང་།ཉར་ཚགས་བྱ་ཡུལ། དེ་བཞྱིན་སྨན་བཟོ་སོར་ཁང་དུ་ཚ་ཚད་སྟངས་འཛིན་དང་། 
  གཞའ་ཚན་སྟངས་འཛིན།འབུ་སྱིན་སོགས་ཀྱིས་འགོས་ཁབ་བསེས་ལྷད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ཆ་རེན་ཚང་ 
  བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ།   

 ༡༠་༩། སྨན་སོར་ཁང་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་དུག་སེལ་དང་གཙང་འཕོད་ལེགས་པོ་དགོས་རྒྱུ། 

༡༠་༡༠། སྨན་སོར་ཁང་གྱི་སྨན་བཟོ་སོར་བྱ་ཡུལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཧ་ཡང་དང་། འགྱིག སོས་དཀར་ 
  སོགས་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་དངས་ལྕགས་ལྷད་མེད་ (stainless steel) ལས་གྲུབ་་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ། 
  གཞན་ཡང་སྨན་སོར་གྱི་ཡོ་བྱས་རྣམས་གཡའ་སོགས་དུག་རྫས་ཀྱིས་འབག་བཙོག་ཤོར་བ་དང་། རོ་ཧམ་  
  ཐེབས་པ། རྱིང་རུལ་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ཁམས་གཙང་དགོས་རྒྱུ། 

 ༡༠་༡༡། སྨན་སོར་ཁང་གྱི་ཉེ་འཁོར་འགངས་ཁད་ཀེ་ལོ་མྱི་ཌར་གཉྱིས་ནང་ཚུད་མཁའ་རླུང་འབག་བཙོག་ཡོང་བའྱི་བཟོ་གྲྭ་ 
  དང་བཟོ་གྲྭའྱི་ཆུ་སྙྱིགས་རྒྱུག་ཡུར། དེབཞྱིན་གད་སྙྱིགས་གསོག་འཇོག་བྱ་ཡུལ་རྱིགས་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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 ༡༠་༡༢། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་སོགས་སྨན་གྱི་ལུགས་གཞན་པའྱི་  
  མྱིང་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ། 

ཀྲ་སེ། ༡། གསོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅྱིག ལས་རོགས་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅྱིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ 
 ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པའྱི་ 
 ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའྱི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཟྱིན་
 པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞྱིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས།7 

ཁ་སེ། ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅྱིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་ 
 སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་གྱི་ 
 ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའྱི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་
 ཞྱིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས།8 

 ༢། ལས་མྱི་གྲངས་ལྔ་ལས་མྱི་ཉུང་བ། ལས་མྱི་རྣམས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང་། ནད་གཅོང་། དེ་བཞྱིན་འགོད་ནད་སོགས་ 
 མེད་པའྱི་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་དགོས་རྒྱུ། སྨན་གྱི་སོར་སེབ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ 
 བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞྱིན་པ། 

ག་སེ།9 ༡། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་སྨན་པ་གཅྱིག གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བ་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ 
 དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་ལྡན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁེར་ཐོག་སྨན་སོར་ལག་ལེན་ 
 གྱི་ཉམས་མོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའྱི་ལག་འཁེར་རམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ 
 ཚན་ཞྱིག་ནས་འགན་ལེན་ངོས་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས། 

 ༢། ལས་མྱི་གྲངས་གཅྱིག་ལས་མྱི་ཉུང་བ། ལས་མྱི་རྣམས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང། ནད་གཅོང་། དེ་བཞྱིན་འགོས་ནད་ 
 སོགས་མེད་པའྱི་དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་པའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་དགོས་རྒྱུ། སྨན་སོར་བཟོ་བྱེད་པ་རྣམས་ཚོང་འགྲེམས་  
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 ཆེད་མ་ཡྱིན་པ་སོ་སོའ་ིབརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་སོར་བཟོ་བྱེད་བཞྱིན་པ། 

ང།10  ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སློབ་འཁྱིད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་ 
 སོར་སེ་ཚན་རྣམས་དམྱིགས་བསལ་དེབ་སེལ་གནང་མྱི་དགོས་ཀང་དེ་ལས་སོར་བཟོ་བྱེད་པའྱི་སྨན་རྣམས་སློབ་ཁང་གྱི་ 
 བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་མ་གཏོགས་ཕྱིར་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་མྱི་ཆོག  

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྨན་རྫུས་ངོ་སོད་དང་འགོག་ཐབས། 

 ༡༢་༡། སྨན་གྱི་སོན་གནད་རྣམས་སྦས་བསྐུམ་ཆེད་རྱིལ་རྩྱི་འདྲ་མྱིན་བརྒྱབ་པ། 

 ༡༢་༢། སྨན་མྱིང་བརྫུས་ཏེ་སྨན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་པ། 

 ༡༢་༣། སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭའམ་ཚོང་རགས་གཞན་གྱི་མྱིང་རྫུས་ཏེ་སྨན་དང་སྨན་གྱི་ཆ་བྱད། སྨན་གྱི་ཅ་དངོས་སོགས་བཟོ་ 
  བའམ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་པ། 

 ༡༢་༤། སྨན་གཞུང་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བའྱི་སྨན་རྒྱུའམ་རྱིལ་རྩྱི། དེ་བཞྱིན་རྫས་རྱིགས་སོགས་ཚབ་གཏོང་  
  བྱེད་པ། 

 ༡༢་༥། སྨན་ནུས་དང་ཕྱི་ཐུམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། བླང་དོར་ཡྱིག་ཆ་སོགས་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་ཁུལ་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྨན་ཚོང་འགྲེམས་དང་། ཁབ་བསགས། ཚུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས། 

༡༣་༡། སྨན་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་དེ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུ་དགོས་་ལས་ལག་འཁེར་མེད་ 
  པར་སྱི་སེར་གང་རུང་གྱིས་སྨན་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་མྱི་ཆོག11 

 ༡༣་༢། སྨན་འཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་སྨན་སོར་ལ་བསེས་ལྷད་མྱི་ཡོང་སླད་དུག་རྫས་ཅན་གྱི་བླུག་སོད་ཁང་བེད་སོད་མྱི་ཆོག 

 ༡༣་༣། སྨན་བླུག་སོད་སྟེང་སྨན་དེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕན་ཡོན། ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་སོགས་གསལ་བཀོད་དགོས་  
  པ་ལས་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་མདོག་གྱིས་གསལ་བརོད་འཕར་མ་རྱིགས་བྱིས་མྱི་ཆོག 
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 ༡༣་༤། སྨན་གྱི་སོར་སེབ་གང་ཞྱིག་གཞུང་གསལ་ལྟར་གྱི་ཕན་ཡོན་ལས། ཚོང་འགྲེམས་ཆེད་འུད་བསྟོད་ཀྱི་ཁབ་  
  བསགས་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་འགྲེམས་སོགས་བྱེད་མྱི་ཆོག 

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

 ༡༤་༡། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྨན་སོར་ལག་ལེན་བྱེད་ཆོག་པའྱི་དེབ་སེལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་  
  པར་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་ 
  མོའ་ིལག་ལེན་བྱེད་མྱི་ཆོག12 

 ༡༤་༢། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའ་ིལག་ལེན་བྱེད་པོའ་ིགཙོ་འགན་སྨན་པ་དེར་ཉུང་མཐར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་ 
  མོའ་ིལག་ལེན་ཐེངས་གཉྱིས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མོང་བའྱི་ངོས་སོར་ལག་འཁེར་དགོས་རྒྱུ། 

 ༡༤་༣། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་བ་གང་ཞྱིག་ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་ 
  བཀྲུ་ཆེན་མོའ་ིལག་ལེན་བྱེད་ཡུལ་དེ་སྨན་སོར་བྱྱིངས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཡུལ་ལས་འགངས་ཁད་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ 
  གཉྱིས་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡྱིན།13 

 ༡༤་༤། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་འགྲེམས་སེལ་  
  སྐབས་བཟོ་འདོན་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཚད་ལྡན་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཡྱིས་ཚོང་རགས་མེད་པར་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་ཚད་ལྡན་  
  ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ལེན་མེད། 

 ༡༤་༥། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་སྐབས་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུའྱི་ཕན་ཡོན་དང་། ན་ཚོད་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་  
  ཐུན་ཚད་བཅས་གཞུང་གསལ་ལྟར་བཟོ་སོད་དགོས་རྒྱུ། 

ལེའུ་ལྔ་པ། 

དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན། 
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༡༥་༡། སྨན་སོར་ཁང་ཡྱིན་ཚེ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་ཆ་རེན་རྣམས་ཚང་དགོས། སྨན་སོར་སེ་ཚན་ 
  ཡྱིན་ཚེ་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་ཚང་དགོས། 

༡༥་༢། ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚདལྡན་གྱིས་རྱིགས་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་ངོས་ལེན་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༡༥་༣། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པའྱི་ནག་ཉེས་ཕོག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

༡༥་༤། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་བྱ་སོད་སེལ་མོང་མེད་པ། 

༡༥་༥། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པ།14 

༡༥་༦། སྨན་སོར་ཁང་འཛུག་རྒྱུ་དང་། སྨན་སོར་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ག་ཕོགས་དང་འཕོད་བསྟེན་བདེ་རྩ་སོགས་ 
  འགན་ལེན་ཐུབ་པའྱི་མ་དངུལ་ལྡང་ངེས་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་འཕེར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

 ༡༦་༡། སྨན་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་ཚོགས་སེ་གང་ཞྱིག་ནས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ 
  གནང་བའྱི་འགེངས་ཤོག་ཨང་གཞྱིར་བཟུང་ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབྱོར་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མྱི་གྲངས་༣ 
  ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ 
  དེར་རོགས་ཞྱིབ་ཆེད་བསྐོ་བརྫོངས་གནང་རྒྱུ།15 

 ༡༦་༢། རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རོགས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་དུ་ཉྱིན་གྲངས་སུམ་ 
  ཅུ་ལས་མྱི་འགངས་བར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།16 

 ༡༦་༣། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་མཐུན་རེན་དང་ལས་གཞྱི་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ 
  ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཀ་པ། ཁ་པ་བཅས་གང་རུང་དུ་ངོས་འཛིན་དབྱེ་འབྱེད་ 
  དགོས་རྒྱུ། 
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 ༡༦་༤། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོར་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཁག་ལ་ 
  ཞྱིབ་འཇུག་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོང་དང་ཡོང་མྱིན་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།17 

 ༡༦་༥། ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགེངས་ཤོག་ཨང་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་ 
  རྣམས་ལ་ལོ་གཅྱིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།18 

 ༡༦་༦། གོང་གསལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཁག་ནས་དེབ་སེལ་གནང་བའྱི་དུས་ 
  ཡུན་རྫོགས་མཚམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྙན་འབུལ་རེས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ 
  ཆེད་གཏོང་གྱིས་འགེངས་ཤོག་ཨང་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དེབ་སེལ་དུས་ཡུན་འཕར་ 
  འགངས་སོད་རྒྱུ།19 

 ༡༦་༧། སྨན་སོར་ཁང་དང་སྨན་སོར་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིགཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་འགེངས་ཤོག་ཨང་རྱིམ་སོ་སོའ་ི 
  དོད་དང་དེབ་སེལ་གྱི་དོད་བཅས་གཏན་འབེབས་ཟུར་གསལ་ལྟར་འབུལ་དགོས། 

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

 ༡༧་༡། ངོས་ལེན་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་རྣམས་ལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་དུ་ 
  རོགས་ཞྱིབ་གནང་ཆོག་རྒྱུ།20 

 ༡༧་༢། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཁག་ནས་གཙོ་བོ་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ 
  འཕོད་བསྟེན་བདེ་རྩེའྱི་འགན་བསྲུང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 

 ༡༧་༣། སྨན་སོགས་བཟོ་གྲྭའྱི་ཐོན་བསེད་ཁག་གྱི་རྱིན་ཚད་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་མཚུངས་  
  གཏན་འབེབས་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།21 
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 ༡༧་༤། དེབ་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་  
  འདོན་སོན་སེལ་དང་དུས་ནས་དུས་སུ་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་འམ་ལམ་སྟོན་སོགས་གལ་ཆེའྱི་  
  གསལ་བསགས་རྣམས་ལ་བརྩྱི་བསྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས།22 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ། 

 ༡༨་༡། གོང་གསལ་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཁག་མ་ཚང་ཚེ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་ 
  སེ་ཚན་དེའྱི་ངོས་ལེན་ལག་འཁེར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

 ༡༨་༢། ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུའྱི་ཉེན་བརྡའྱི་བཀའ་ཁབ་སོང་རེས་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སོད་རྒྱུ་ 
  དང་ད་དུང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་གྱི་ཡར་རྒྱས་མ་བྱུང་ཚེ་ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ། 

 ༡༨་༣། ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུའྱི་བཀོད་ཁབ་སོང་རེས་ལོ་གསུམ་རྱིང་བསར་དུ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་མྱི་ཆོག 

 ༡༨་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞྱིག་གྱི་སྨན་དང་སྨན་གྱི་ཐོན་སེད་རྱིགས་ནས་མྱི་ཤྱི་དོན་རེན་སོགས་ 
  མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སོན་བྱུང་གནས་རྱིགས་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་ 
  འཇུག་མཐར་ཕྱིན་དང་འབེལ་ར་འཕོད་བྱུང་ཚེ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེའྱི་ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུ་དང་ 
  སྦྲགས་ཇྱི་དགའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།23 

ལེའུ་དྲུག་པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བསར་བཅོས་ཆོག་པའྱི་དབང་ཚད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ 
ལ་ཡོད།24 
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སེ་ཚན་གཉྱིས་པ། 

 

 
 

 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 
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དཀར་ཆག 

ལེའུ་དང་པོ། སོན་འགྲོ། 

  དོན་ཚན་དང་པོ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དང་འགོ་འཛུགས། 

  དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་དང་ཁབ་ཚད། 

ལེའུ་གཉྱིས་པ། ཚིག་དོན། 

  དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཚིག་དོན། 

ལེའུ་གསུམ་པ། དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

  དོན་ཚན་བཞྱི་པ།  དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

  དོན་ཚན་ལྔ་པ།  དེབ་སེལ་འགེངས་ཤོག་དང་ལག་འཁེར་དོདོ། 

ལེའུ་བཞྱི་པ། དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག 

  དོན་ཚན་དྲུག་པ།  དེབ་བསེལ་ཟྱིན་རེས་དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག 

ལེའུ་ལྔ་པ། དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ། 

  དོན་ཚན་བདུན་པ།  དེབ་བསེལ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་ཕོགས། 

ལེའུ་དྲུག་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི། 

ལེའུ་དང་པོ། 

སོན་འགྲོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་དང་འགོ་འཛུགས། 

 ༡་༡། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་ 
  འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

 ༡་༢། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་ ཚེས་ ནས་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ།  སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་དང་ཁབ་ཚད། 

 ༢་༡། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་  
  ༼ཁ༽པའྱི་འོག་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།25 

 ༢་༢། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་འཛིན་སྨན་སོར་བ་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན། 

ལེའུ་གཉྱིས་པ། 

ཚིག་དོན། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཚིག་དོན། 

 ༣་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ནྱི། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
  སྨན་སོར་གྱི་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གཞྱི་བཞག་ཐོག་བོད་སྨན་སོར་བཟོ་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྨན་སོར་ཁང་དང་། བོད་སྨན་ 
  བཟོ་སྐྲུན་བྱ་ཡུལ་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ལ་ཟེར། 
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 ༣་༢། སྱིག་གཞྱི་ནྱི། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་བོད་ཀྱི་ 
  གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་དེ་ལ་ཟེར།26 

 ༣་༣། ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་ 
  མཁན་གྱི་གང་ཟག་གམ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 ༣་༤། སྨན་སོར་གྱི་གཞུང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་ 
  གཅྱིག་པའྱི་ཟུར་འཛར་༼ཀ༽ པའྱི་ནང་གསལ་གྱི་དཔེ་དེབ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
  ལོ་རྒྱུས་ཡྱིག་ཚང་ནང་གྱི་ཡོངས་གྲགས་སྨན་སོར་གྱི་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞྱིང་ནང་གསལ་བ་དགོས་རྒྱུ།27 

ལེའུ་གསུམ་པ། 

དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་བྱེད་ཕོགས། 

 ༤་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ 
  གནང་བའྱི་འགེངས་ཤོག་ཨང་གཞྱིར་བཟུང་ངོས་ལེན་ཐོབ་སླད་ཞུ་སྙན་འབྱོར་མཚམས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ 
  ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་སྟེང་ཆེད་བཀོད་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་ 
  ཐོག་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེར་རོགས་ཞྱིབ་ཆེད་བསྐོ་རྫོངས་གནང་རྒྱུ།28 

 ༤་༢། རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་བལྟ་ཞྱིབ་ཟྱིན་རེས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
  ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་དགོས་ངེས་ཆ་ 
  རེན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོང་དང་ཡོང་མྱིན་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།29 

 ༤་༣། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཞྱི་བཟུང་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བའྱི་རྱིགས་ 
  ལ་ལོ་གཅྱིག་ནས་གསུམ་བར་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུ།30 
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 ༤་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞྱིག་ལ་དེབ་སེལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་མཚམས་ 
  སླར་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་གཏོང་གྱིས་ 
  འགེངས་ཤོག་ཨང་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དེབ་སེལ་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་སོད་ 
  རྒྱུ།31 

 ༤་༥། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞྱིག་ལ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་མ་གནང་ཚེ་ཚོགས་ 
  ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་ཉྱིན་དེ་ནས་བརྩྱིས་པའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུད་ངོས་ལེན་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་  
  བཅས་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གཏོང་རྒྱུ།32 

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

 ༥་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་དོད། 

       ཧྱིན་སོར།   ༥༠༠།༠༠ 

 ༥་༢། དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་གྱི་དོད།   

  སྨན་སོར་ཁང་།    ཧྱིན་སོར། ༡༠༠༠༠༠།༠༠ 

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

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

  སྨན་སོར་སེ་ཚན་ག་པ།33   ཧྱིན་སོར། ༡༠༠༠༠།༠༠ 

 ༥་༣། གོང་གསལ་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་གྱི་དོད་རྣམས་ལོ་གསུམ་རྱིང་ཡྱིན་པ་དང་། ལོ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ཆོག་ 
  མཆན་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་ཀྱིས་གོང་གསལ་གྱི་དོད་དེ་འབུལ་དགོས།34 
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ལེའུ་བཞྱི་པ། 

དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་ཟྱིན་རེས་དང་ལེན་ཞུ་སོ་ཁག 

 ༦་༡། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ངམ་ལས་བྱེད་གང་རུང་གྱིས་དུས་ཚོད་ངེས་ 
  མེད་དུ་སྨན་སོར་བྱ་ཡུལ་དུ་བལྟ་ཞྱིབ་གནང་ཆོག་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགེ་སོན་སྟངས་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁབ་ 
  གནང་བར་བརྩྱི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས།35 

 ༦་༢། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་སྱིག་གཞྱིའམ་ལམ་སྟོན་ཁག་ 
  དང་གལ་ཆེའྱི་གསལ་བསགས་རྣམས་ལ་བརྩྱི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས།36 

 ༦་༣། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིགཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཨང་རྱིམ་ 
  གྱི་དོད་དང་དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་གྱི་དོད་བཅས་གཏན་འབེབས་ཟུར་གསལ་ལྟར་འབུལ་དགོས། 

ལེའུ་ལྔ་པ། 

དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ། 

དོན་ཚན་བདུན་པ། དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་ཕོགས།  

 ༧་༡། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གང་ཞྱིག་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཟྱིན་ནའང་། སྨན་དང་ 
  སྨན་སོར་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིགས་གང་ལའང་སྨན་རྒྱུའྱི་ངོས་འཛིན་ནམ་སོར་སེབ། དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་སོགས་ 
  ལག་ལེན་རྣམས་ལུགས་མཐུན་མེད་པར་སྨན་དང་སྨན་སོར་གྱི་ནུས་པར་སོན་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ར་ 
  འཕོད་བྱུང་ཚེ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་སར་གནང་བའྱི་ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་ཆོག་པ་ཡྱིན།37 

 ༧་༢། ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུའྱི་བཀའ་ཁབ་སོང་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚུད་དུ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ནས་ 
  བསར་དུ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་མྱི་ཆོག དེ་རེས་ཡང་བསར་ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབྱོར་  
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  མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ། ད་དུང་  
  ཡར་རྒྱས་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བའྱི་ར་འཕོད་བྱུང་མཚམས་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེའྱི་ངོས་ལེན་ 
  དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུ། 

 ༧་༣། ངོས་ལེན་ཕྱིར་བསྡུའྱི་བཀོད་ཁབ་སོང་རེས་ལོ་གསུམ་རྱིང་བསར་དུ་ངོས་ལེན་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྙན་འབུལ་མྱི་ཆོག 

 ༧་༤། སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཐོན་སེད་རྱིགས་ནས་མྱི་ཤྱི་དོན་རེན་སོགས་མང་ 
  ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སོན་བྱུང་གནས་རྱིགས་ལ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་ 
  དང་འབེལ་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་ཕྱིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཇྱི་དགེའྱི་ཐག་ 
  གཅོད་གནང་རྒྱུ།38 

ལེའུ་དྲུག་པ། 

སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བསར་བཅོས་དགོས་མཐོ་བྱུང་ཚེ་བསར་བཅོས་གཏོང་བའྱི་དབང་ཚད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ 
ཡོད།39 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38

 བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
39

 བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨ 
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སེ་ཚན་གསུམ་པ། 
 

 
 

 

དེབ་སེལ་འགེངས་ཤོག་ཁག 
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ཀ༽ 

༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་ཆེད་ཞུ་སྙན། 

 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱི་དྲུང་དུ། 

         གུས་གསོལ། 

འདྱི་གའྱི་སྨན་སོར་ཁང་/ སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་ཡོང་སླད་ཟུར་གསལ་འགེངས་ཤོག་སྟེང་གྱི་ཆ་རེན་རྣམས་ཁ་གསལ་འགོད་ 

འབུལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན་ཕན་མྱིང་……………………………………………………….. 

སྨན་སོར་ཁང་ / སྨན་སོར་སེ་ཚན་……………………………………………………………………………………….. 

འདྱི་ཉྱིད་སྨན་སོར་ཁང་ / སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཏུ་དེབ་སེལ་ངོས་ལེན་སབས་འཇུག་ཡོང་བ་མཁེན། 

 

གོང་མྱིང་པས་ཕྱི་ལོ་  ཟླ་ ཚེས་   ལ་ཕུལ། 

 

 མཚན་རགས།        ལས་དམ། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་གྱི་འགེངས་ཤོག 

    འགེངས་ཤོག་ཨང་།   ༣།ཀ 

         FORM No. 3-A  

༡། སྨན་སོར་ཁང་/ སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་མྱིང་།…………………………………… 

 Name of Pharmaceutical Company / Unit………………………….. 

༢། ཁ་བྱང་། Address ……………………………………………………… 

   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

 ཁ་པར་ཨང་། Contact Numbers ………………………………………. 

 ཨྱི་མེལ་ཁ་བྱང་། E-Mail ID  …………………………………………. 

 དྲ་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་། Website    ………………………………………….. 

༣། སྨན་སོར་ཁང་ /སྨན་སོར་སེ་ཚན་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས། ………………. 

༤། བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་སོར་སེ་གྲངས། ……………………………….. 

 (ཐོ་གཞུང་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས།) 

 Number of medicinal formulation manufacturing at present……………..…..  

 (Attach list separately) 

༥། འཛིན་སོང་། Administration 

 ཀ ཚོགས་པ་དང་སེར་གཉེར་གང་ཡྱིན། ……………………………….. 

  Organization / Private ……………………………………..  
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ཁ ཚོགས་པའམ་སེར་གཉེར་སེ་ཚན་དེ་ས་གནས་གཞུང་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་དམ་མེད།……………………  
  Registered under Society / Act…………………Yes / No 

 

  དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་ཚེ་དེབ་སེལ་ཨང་གྲངས་…………………………………..…………….. 
  (དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས།)If yes, attach copy of the registration 
 
ག སྨན་སོར་ཁང་ /སྨན་སོར་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའཛིན་སོང་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད།…………… 
 Is there separate rules and regulations for the Administrative functioning of the  

 Pharmaceutical company / Unit………………Yes / No 

 ཡོད་ཚེ་སྱིག་གཞྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས། If yes, attach copy of the rules and regulations 
 ………………………………………………………..………………………………………………… 
ང་། གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བའྱི་མྱིང་།…………………………………………………………………………….. 
 Name of Chief Pharmacist………………………………………………………………………… 

 
༦། ས་ཁང་སྐོར། Pharmaceutical Site: 
 ཀ སྨན་སོར་ཁང / སྨན་སོར་ཐོན་སེད་སེ་ཚན་གྱི་ཁང་པ་རང་བདག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། 
  ………………………………………………………………………… 
  Is the site of the Pharmaceutical Company / unit private or rented? ............................ 

 
 ཁ གལ་ཏེ་ཁང་ག་ཡྱིན་ཚེ་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ལ་ལན་བསོན་ནས་ཁང་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ངོ་བཤུས་ 
  ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས།  
  If on rent, answer the following and attach copy of the document 

 ཁང་བདག་གྱི་མྱིང་དང་ཁ་བྱང་།……………………………………. 
  Name and Address of house owner ………………………… 

  ……………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………….. 
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 གཡར་པོ་ཞུས་པའྱི་གན་རྒྱའྱི་དུས་ཡུན།……………………………….. 
 Duration of the contract agreement ………………………….. 

 ས་ཁང་ཆགས་སའྱི་ས་གནས།……………………………………….. 
 Location …………………………………………………….. 

ཁང་པའྱི་མཐུན་རེན། Housing Facilities 

 སྨན་ལས་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་གྱི་མཐུན་རེན།    ཡོད། / མེད། 
 Staff quarter facilities      Yes / No 

 འཛིན་སོང་ཡྱིག་ཚང་།      ཡོད། / མེད། 
 Administration office      Yes / No 

 སྨན་རྒྱུའྱི་མཛོད་ཁང་ཟུར་དུ།      ཡོད། / མེད། 
 Separate store room for raw materials   Yes / No 

 བཟོ་སྐྲུན་ཟྱིན་པའྱི་གསོལ་སྨན་འཇོག་ཡུལ་ཟུར་དུ།   ཡོད། / མེད། 
 Separate room for storing finished products   Yes / No 

 བཙོ་བསེག་མེ་ཐབ་ཟུར་དུ།      ཡོད། / མེད། 
 Heating / Burning facilities     Yes / No 

 ཆུ་གོག་གྱི་མཐུན་རེན་ལྡང་ངེས།     ཡོད། / མེད། 
 Adequate water and electrical facilities   Yes / No 

༨། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའྱི་ལག་ལེན་སྐོར། Preparation of Ngul-Chu Tso-Tru 

 བཙོ་བཀྲུའྱི་ལག་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།    ཡོད། / མེད། 
 Do you undertake Ngul-chu Tso-Tru preparation?  Yes / No 

 ཅོག་ལའམ་མཚལ་གྱི་རྱིལ་རྩྱི་བསོན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།   ཡོད། / མེད། 
 Do you polish pills with Cinnabar?    Yes / No 

 ཚ་འདུལ་དང་དཀར་འདུལ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དངུལ་ཆུའྱི་ལག་ལེན།  ཡོད། / མེད། 
 Do you practice Tsa-dul and Kardul preparation?  Yes / No 

 སྨན་རྣམས་ལ་དངུལ་ཆུ་བསེས་ལྷད་མྱི་འགྲོ་བའྱི་འགན་སྲུང་།  ཡོད། / མེད། 
 Do you have safety measures against Ngul-Chu contamination?    

         Yes / No 
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 གོང་གསལ་རྣམས་ཡོད་ཚེ་གཙོ་འགན་བྱེད་པོ་དེར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཙོ་བཀྲུ་ལག་ལེན་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ལག་ 
 འཁེར་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ། 
 If yes, the chief Pharmacist must obtain permit certificate from CCTM 

༩། གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་སྐོར། Herbal Products 

 སྨན་སོར་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་གཞན།   ཡོད། / མེད། 

 Herbal products other than medicine    Yes / No 

 གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ་གསོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་སོར་བཟོ་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། 
 ཐོན་དངོས་ཁག་གྱི་མྱིང་དང་འགྲེལ་བརོད་བཅས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགོས།  

 If yes, a license certificate must be obtained from CCTM. List of herbal products to be 

 attached  

༡༠། ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་དོད་སོར་…………………………………………… 

 དངུལ་རང་ / ཌབ་འཛིན་/ ཅེག་བརྒྱུད་ཕུལ་ཟྱིན། 

 Application from fees Rs………………………………………….. 

 Cash / Draft / Cheque 
མཉམ་སར་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་མྱིང་དང་ངོ་གྲངས། Name and list of other Documents / Papers attached 

༡། ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 

༢། …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

༣། …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 
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༤། …………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………............... 

༥། …………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………... 

༦། …………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………... 

༧། …………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………... 

༨། …………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………… 

༩། …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

༡༠། …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

གོང་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྐོང་བའྱི་དྲང་བདེན་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་ཁས་ལེན་བརྩྱི་བསྲུང་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

I abide by the above statement dully filled by myself and is true to my knowledge. 

 

མྱིང།    ས་རགས།   ས་གནས།  ཕྱི་ལོ།   ཟླ།  ཚེས། 

Name   Signature  Place    Year  Month  Day 
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ཁ༽ 

༄༅ ། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་ཆེད་         
རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགེངས་ཤོག 

འགེངས་ཤོག་ཨང་། ༣།ཁ 

Form No.3-B 

དོན་ཚན་དང་པོ། 

ཀ༽ སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ། 

༡༽ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་མྱིང་། 

 

༢༽ མངའ་སེ་དང་སྦྲགས་ཁང་གྱི་ཨང་རགས། ཁ་བྱང་ཆ་ཚང་། 

 

 

༣༽ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་ཚེས། 

 

༤༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 

 

 

༥༽ གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན། 
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༦༽ རོགས་ཞྱིབ་གནང་ཚེས། 

༧༽ དགེ་རྩ་ཡྱི་མྱིང་དང་ཁ་བྱང་བྱིས་ ༼ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་མཚན་དོན་རེད་བྱང་དང་མཉམ་དེའྱི་དེབ་ 
 སེལ་ཨང་གྲངས་དང་། དེ་འཛིན་སོང་བྱེད་པའྱི་ཚོགས་པའམ་སྱི་ཚོགས། དགེ་རྩ་ཡྱི་སྐོར་ལ་ངོ་བཤུས་ཤུག་སོར་ཟུར་ 
 འབུལ་དགོས།༽ 

༨༽ འཛིན་སོང་ཚོགས་པའམ་སྱི་ཚོགས། དགེ་རྩ་དེ་བཞྱིན་དུས་ནམ་ཞྱིག་བར་དུ་དེབ་བསེལ་བྱས་ཡོད་དམ། 

 

༩༽ བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་དོན་ལྟར་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་འཛིན་ཡོང་བའྱི་ཆ་རེན་ 
 རྣམས་ཚང་འདུག་གམ། 

 

༡༠༽ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ཉྱིད་ཁེ་ཡོད་དམྱིགས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་བསེལ་གནང་གྱི་ 
 འདུག་གམ། རྩྱིས་ཞྱིབ་པའམ་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ནས་བདེན་དཔང་འཕེར་བའྱི་མཚན་རགས་བསོན་པའྱི་རྩྱིས་ཁའམ། དེ་ 
 མྱིན་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་ནས་བྱུང་སོང་རྩྱིས་ཐོར་བདེན་དཔང་འཕེར་བའྱི་མཚན་རགས་ 
 བསོན་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཞུ་དགོས། 

 

༡༡༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཟྱིགས་སང་གཞན་གང་བྱུང་ངམ། 

 

 

ཁ༽ ཆེད་ལས་དང་ལས་བྱེད་པའྱི་ཆ་རེན། 

 ༡༽ ཆེད་ལས་པའྱི་གྲངས་འབོར། 
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  ༼ གཏན་འཇགས། ཆོད་གན། འཕལ་སེལ། ༽ 

 

 ༢༽ ཆེད་ལས་པའྱི་མྱིང་དང་གནས་རྱིམ། 

 

 ༣༽ དེ་དག་ལ་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་ཚང་གྱི་འདུག་གམ། 

 

 ༤༽ ལས་བྱེད་ལ་གསོལ་ཕོགས་ལས་གཞན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་སད་འདུག་གམ། 

 

 ༥༽ ལས་བྱེད་ལ་གསོག་དངུལ་དང་ཕོགས་ཡོད་གུང་སེང་གྱི་ཐོབ་ཐང་འདུག་གམ། 

 

 ༦༽ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཞབས་ལོའ་ིམ་དེབ་དང་སེར་གྱི་ཡྱིག་སོད་ཁག་ཉར་འཇོག་བྱས་འདུག་གམ། 

 

 ༧༽ ཚོད་ལྟའྱི་དུས་ཡུན་དང་གཏན་འཇགས་ཇྱི་ཡོད། 

སེ་ཚན་གཉྱིས་པ། 

སྨན་སོར་ཁང་དང་དེའྱི་ཁོར་ཡུག 

༡༽ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ཉྱིད་རང་བདག་ཁང་པ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་གཡར་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཡར་པོ་ཞུས་པ་ 
 ཡྱིན་ན་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་ཞུས། 
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༢༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ 
 དགོངས་འཆར་ཇྱི་བྱུང་ཡོད། 

 

༣༽ སྨན་སོར་ཁང་གྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན། 

 

སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གྱི་ཡོང་སོ་དང་རྩྱིས་ཁ། 

༡༽ ཟླ་རེ་ཡོང་བབས་ཇྱི་ཡྱིན། 

 

༢༽ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ཉྱིད་ལ་མ་འོངས་པའྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའྱི་དགོས་དངུལ་འདུག་གམ། 

 

༣༽ སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སེ་ཚན་དེའྱི་རྩྱིས་ཁ་དེ་བཞྱིན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 

 

༤༽ དཔལ་འབྱོར་ཡོང་བབས་ཐད་འཛིན་སོང་ཐོག་དགོངས་འཆར་གཞན་གང་ཡོད་དམ། 

 

སེ་ཚན་གསུམ་པ། 

ཉམས་ཞྱིབ་སྐོར། 

༡༽ སྨན་སོར་བཟོ་གསར་པའྱི་རྱིགས་ཉམས་ཞྱིབ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་སྐོར། 
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༢༽ ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཇྱི་ཡོད། 

 

༣༽ གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་འདུག་གམ། 

 

༤༽ སྨན་ས་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དངོས་ཐོག་ལག་ལེན་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་སྐོར། 

 

༥༽ ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟུར་འཇོག་ཡོད་དམ་མེད། 

 

༦༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཚུལ་ཐད་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་དགོངས་འཆར་ཇྱི་བྱུང་། 

 

 

མ་འོངས་པའྱི་ལས་འཆར། 

སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་རྒྱ་བསེད་གཏོང་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གང་དང་གང་འདུག་གམ། 

 

སེ་ཚན་བཞྱི་པ། 

ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ཉྱིད་ཐོག་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་བྱུང་ངམ། 
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སེ་ཚན་ལྔ་པ། 

༡༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་དེ་ཉྱིད་ངོས་འཛིན་མ་གནང་བའྱི་སོན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ 
 པའྱི་ཆ་རེན་དང་དགོངས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་དང་། ངོས་འཛིན་གནང་འོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་འགོད་ 
 དགོས་རྒྱུ། 

༢༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 

 ཀ༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཙོ་སོང་གྱི་མཚན། གནས་རྱིམ། ཞལ་བྱང་དང་ཐེལ་ཙེ། 

 

 

 ཁ༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་མཚན། གནས་རྱིམ། ཞལ་བྱང་དང་ཐེལ་ཙེ། 

 

 

 ག༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱིའྱི་མཚན། གནས་རྱིམ། ཞལ་བྱང་དང་ཐེལ་ཙེ། 

 

 

 ག༽ རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱིའྱི་མཚན། གནས་རྱིམ། ཞལ་བྱང་དང་ཐེལ་ཙེ། 
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ག༽ 

༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཉྱིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྨན་སོར་ཁང་/ སྨན་སོར་སེ་ཚན་ 

རོགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དགོངས་འཆར་སྙན་ཐོ། 

འགེངས་ཤོག་ཨང་། ༣།ག 

FORM No. 3-C 

རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་མྱི་རང་ངོས་ཀྱི་གཟྱིགས་སང་དང་ཇྱི་དགེའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་གཤམ་གསལ། 

 

ཀ༽ སྨན་སོར་དེབ་སེལ་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་སྨན་སོར་ཁང་དུ་དགོས་ངེས་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་བ་འདུག་གམ། 

 

 

 

 

 

ཁ༽ སྨན་སོར་འགན་འཛིན་དང་ལས་མྱི་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་གནས་སྟངས་སྐོར། 
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ག༽ ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྨན་སོར་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ཆ་རེན་ནམ་མཐུན་རེན་མ་ཚང་མ་འཐུས་ 
 པའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་འདུག་གམ 

 

 

 

 

ང་།༽ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལེགས་ཉེས་གནས་ཚུལ་དགོངས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་སྐོར། 

 

 

 

 

 

རོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་མཚན།   མཚན་རགས།   ཕྱི་ལོ།  ཟླ། ཚེས། 
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སེ་ཚན་བཞྱི་པ། 

 
 

དེབ་སེལ་ལག་འཁེར། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས། 

 
དེབ་སེལ་ལག་འཁེར། 

ལག་འཁེར་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་༩ དང་༡༠ འོག་བཀོད་སྱིག་བྱས། 

དེབ་སེལ་ལག་འཁེར་ཨང་།  PR/C/001/2009 

    PR/U-A/001/2009 
    PR/U-B/001/2009 

ཞུ་སོར་བ་འགན་འཛིན་ /གཙོ་འགན་སྨན་སོར་བའྱི་མྱིང་།…………………………………………………………… 

ཕ་མྱིང་། ………………………………………………………………………………………………………… 

ས་གནས། ……………………………………………………………………………………………………… 

ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་………………………………………………………………………………………………… 

འདྱི་ཉྱིད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སེ་ཚན་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྱིག་ 

གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྨན་སོར་ཁང་/ སྨན་སོར་སེ་ཚན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ཟླ་   ཚེས་   བར་ལོ་ཡུན་…………… 

རྱིང་ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་ཞུས་སོད་ཟྱིན། 

ལག་འཁེར་འདྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་སེལ་མ་དེབ་ནང་དེབ་བཀོད་ཞུས་པའྱི་ལག་འཁེར་ངོ་མ་ཡྱིན། 



46 
 

 

སེ་ཚན་ལྔ་པ། 

 

 

 

ཟུར་འཛར། 
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༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཟུར་འཛར་ཀ་༽པའྱི་ནང་གསལ་      
སྨན་གཞུང་མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ། 

ཨང་། ཕག་དཔེའྱི་མཚན།    རྩོམ་པ་པོ།     འཁྲུངས་ལོ། 

༡ རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སོན།  སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མྱི་བོ།    ༡༨༠༡༩ 

༢ རྣམ་རྒྱལ་སྨན་འབུམ་དཀར་པོ།   ’’     ’’ 

༣ གསོ་བྱའྱི་ནད་འབུམ་ནག་པོ།    ’’     ’’ 

༤ གསོ་བྱེད་ཀྱི་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བོ།   ’’     ’’ 

༥ དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ།  དྲང་སོང་དཔྱད་བུ་ཁྱི་ཤེས།    ༡༦༤༩༩ 

༦ གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི།   གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།   ༧༠༨ 

༧ མན་ངག་བྱེ་བ་རྱིང་སེལ།   ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉྱིད་རྡོ་རེ།    ༡༤༣༩ 

༨ མན་ངག་ཉམས་ཡྱིག་བརྒྱ་རྩ།  གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་ཕར་དར།   ༡༥༡༡ 

༩ གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའྱི་སྙྱིང་པོ།  འབྱི་གུང་ཚེ་དབང་བསྟན་པ།    ༡༦༣༡ 

༡༠ གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ།   དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།  ༡༦༣༨ 

༡༡ མན་ངག་ལྷན་ཐབས།   སེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།    ༡༦༥༣ 

༡༢ ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཕེང་དང་། ཉར་ལྔ་བརྒྱ་བརྩ། དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།   ༡༧༢༥ 

༡༣ སྨན་བསྡུས་ཝམ།    ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན།   ༡༧༣༢ 

༡༤ གཅེས་བསྡུས་འཆྱི་མེད་ནོར་ཕེང་།  ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་འཕྱིན་ལས་རབ་རྒྱས། ༡༧༧༠ 
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༡༥ ཟྱིན་ཏྱིག་གཅེས་བསྡུས་བདུད་རྩྱིའྱི་ཐྱིགས་པ།  ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།   ༡༨༡༣ 

༡༦ དངུལ་ཆུའྱི་ལག་ལེན་རྣམ་པར་གསལ་བ་འཚོ་བྱེད་མཁས་པའྱི་སྙྱིང་བཅུད། 

       ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།   ༡༨༡༣ 

༡༧ སོ་སོར་བདུད་རྩྱིའྱི་ཐྱིག་ལེ།    མྱི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།   ༡༨༤༦ 

༡༨ གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའྱི་བང་མཛོད།   མྱི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།   ༡༨༤༦ 

༡༩ ཟྱིན་ཏྱིག་མཛེས་རྒྱན་བདུད་རྩྱིའྱི་སྨན་མཛོད།  མྱི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།   ༡༨༨༠ 

༢༠ ལག་ལེན་ཉེར་མཁོའ་ིསོར་དཔེ། འཆྱི་མེད་བདུད་རྩྱིའྱི་བུམ་བཟང་། 

       བླ་སྨན་མཁེན་རབ་ནོར་བུ།   ༡༨༨༣ 

༢༡ གསོ་རྱིག་རྒྱུད་འབུམ་བྱེ་བའྱི་ཡང་སྙྱིང་འགྲོ་ཀུན་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་གདུང་ཀུན་སེལ་སྨན་སོར་སྟོང་རྩ།   
      ཁྲུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མེད་ནམ་མཁའྱི་རྡོ་རེ།  ༡༨༩༧ 

༢༢ འཆྱི་བདག་ཞགས་གཅོད་བདེ་བའྱི་དབུགས་འབྱྱིན། ཁྲུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མེད་ནམ་མཁའྱི་རྡོ་རེ། ༡༨༩༧ 

༢༣ ཟུར་རྒྱན་ཉེར་མཁོ་དཔག་བསམ་ལོན་ཤྱིང་།  ཁྲུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མེད་ནམ་མཁའྱི་རྡོ་རེ། ༡༨༩༧ 

༢༤ གསོ་རྱིག་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་བཟོ་ཐབས་པ་ཏྲའྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གསལ་བྱེད་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར།   
       ཁྲུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མེད་ནམ་མཁའྱི་རྡོ་རེ། ༡༨༩༧ 

༢༥ གསོ་རྱིག་སྱི་ཆྱིངས་གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་ཡོན།  དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས།  ༡༩༣༢ 

༢༦ སྨན་རྫས་རྱིག་པའྱི་རྩ་བའྱི་ཤེས་ཡོན།   དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས།  ༡༩༣༢ 

༢༧ སྨན་སོར་རྱིག་པའྱི་རྩ་བའྱི་ཤེས་ཡོན།   དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས།  ༡༩༣༢ 

༢༨ སྨན་རྫས་དུག་འདོན་ལས་སོན་གྱི་ཤེས་ཡོན།  དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས།  ༡༩༣༢ 

༢༩ མན་ངག་བདུད་རྩྱིའྱི་རོལ་མཚོ།   སེ་དགེ་བླ་སྨན་རྱིན་ཆེན་འོད་ཟེར། 



49 
 

༣༠ གཅེས་བསྡུས་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ།   ཕག་རྡོར་མགོན་པོ།     

༣༡ མན་ངག་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།   ལྕང་སའྱི་སློབ་མ་འཇམ་དཔལ།    

༣༢ ཕན་བདེའྱི་བྱུང་གནས།    སྱི་ཏུའྱི་བཀའ་འབུམ་(ཐ་)པར་གསལ། 

༣༣ སྨན་གྱི་སོར་ཡོན་བདུད་རྩྱིའྱི་ཟེགས་མ།  དགེ་སློང་ཟླ་བ། 

༣༤ བོད་ཀྱི་སྨན་རྫས་རྱིག་པའྱི་སློབ་དེབ།   ལྷ་ས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་། 

༣༥ སོར་ཚད་ཆེན་མོ།     སྨན་རྩྱིས་ཁང་། 

༣༦ ལྡུམ་བུའྱི་སྟོང་ཐུན་ཉྱི་མའྱི་དབང་པོ་ཉྱི་འོད་རབ་གསལ། སྐམ་གཡུང་དྲུང་ཉྱི་རྒྱལ། 

༣༧ ཉེར་མཁོའ་ིསྨན་སོར་ཕོགས་བསྱིགས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩྱིའྱི་གཏེར་མཛོད། བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། 

༣༨ སྨན་སོར་ལེགས་བསྱིགས་ཡང་གསལ་སོན་མྱི།  ཐུབ་པ་ཚེ་རྱིང་དང་དཀོན་མཆོག་འཕྱིན་ལས། 

 

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


