འག་་་ཚོགས་གམ་པ།
ཚོགས་ངས་བ་པ།

ས་ད་-༤

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་མ་དང་ས་ད།
གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ་མ་ལས་ས་ ༣༠ ༼གནམ་གང་༽
ན། ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༦ ལས་་ ༡༢ པ་ས་ ༡༤ ན།

ཚོགས་དཔོནཿ

དབང་ག་མ་ལ།

དཀར་ཆག།
ཨང་
༡.

གནད་དོན་

ཤོག་ངས།

འ་བགས་ན་འལ་་མཛད་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡
༡.༡ ཚོགས་དཔོན་ས་ འ་བགས་གསལ་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡

༢.

དད་ག་་ོད་དང་ཆ་འག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣
༢.༡ འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་ འས་་ན་འན་
་་ ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣
༢.༢ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡
༢.༣ འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽
དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡

༣.

དད་ག་ཕར་འངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧
༣.༡ ལ་གང་འག་་འགག་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧
༣.༢ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༡༩ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨

༤.

མན་ས་་ོད་དང་ཆ་འག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨
༤.༡ འག་ལ་གང་དང་་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་་
ལས་དོན་་་ ང་བཞག་དང་འལ་བ་ག་བད་གན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨
༤.༢ འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་ ་ང་གནམ་
གས་མ་དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩

༥.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ཀ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༧
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༦.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ཁ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༥

༧.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༢

༨.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ང་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༨

༩.

ས་དོན་་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༤

༡༠. ན་བགས་་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༢
༡༠.༡ འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་
༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༢
༡༠.༢ འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༡༩ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༦
༡༡. དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ དལ་འལ་ས་བ་ན་་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༠
༡༢. དད་ག་བར་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༦
༡༢.༡ འག་ལ་ཁབ་་ བ་འག་ག་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༦
༡༢.༢ འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༨
༡༣. གང་་མས་བཟོ་དང་ལོ་བར་འཆར་ག་ཁར་གང་་གཙོ་མ་དང་
བཅས་པ་ལ་ཁབ་་ལོ་བར་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༢
༡༤. ས་ད་དག་བས་དང་ ཆ་འག་མཛད་པ་བས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༩
༡༥. མག་བ་བ་ན་འལ་མཛད་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༠
༡༥.༡

བན་དགའ་ཚོར་་་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༠

༡༥.༡.༤ ཚོགས་དཔོན་ས་ མག་བ་བ་གསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༡
༡༥.༡.༥ ཞབས་བན་དང་བས་ོན་ལམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༣
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ར་གས།
ཨང་

གནད་དོན་

ཤོག་ངས།

༡.

ཚོགས་དཔོན་ས་ འ་བགས་གསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༤

༢.

འག་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་དང་འས་་ན་འན་་་
ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་་
ཚོགས་ང་་ས་འབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༡

༣.

འག་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་དང་འས་་ན་འན་་་
ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་་
བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༢

༤.

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་་་་་་་་་༡༣༥

༥.

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་དད་ག་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་༡༤༢

༦.

འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽
དད་ག་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༥

༧.

འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མ་་ བར་ས་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༨

༨.

་ཨ་་ས་འབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༡

༩.

་ཨ་་ (EIB) ་ ག་བད་ངས་ག་གན་་་
བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༣

༡༠. ་་ཕ་་ ས་འབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༦
༡༡. ་་ཕ་ (GCF) ་ ག་བད་ངས་ག་གན་་་
བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༡
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༡༢. ་གཡོགཔ་དངས་་ལོ་ཚད་ ༦༠ ་ཡར་ང་གནང་ད་པ་
ས་དོན་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༤
༡༣. ་ཚོགས་ན་བགས་ཚོགས་ག་པ་བཀའ་ཤོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༧
༡༤. འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་༼འ་ོན་༽
དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༨
༡༥. འག་་ས་འལ་མས་བ་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩
ཅན་མ་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༣
༡༦. དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་༡༨༨
༡༧. འག་ལ་ཁབ་་བ་འག་ག་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མ་་་ བར་ས་གནང་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་༡༩༢
༡༨. ཚོགས་དཔོན་ས་མག་བ་བ་གསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༥
༡༩. འག་་་ཚོཊ་གམ་པ་ཚོཊ་ངས་བ་པ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོཊ་་
འས་་མཚན་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༠
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་དང་པ་ས་ད།

འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་མཛད་མ་དང་ས་ད་ཐོ་བ།
༡.

འ་བགས་ན་འལ་་མཛད་མ།
འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་འ་

གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་

༡༠ པ་ས་ ༡༢ ་མ་འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༦ ས་གཟའ་
པ་སངས་ གཟའ་ར་ད་བ་ན་མར་ འག་་ཡོངས་་བས་གནས་ ད་ག་་
བདག་ད་ ན་ག་མཁས་པ་དབང་པོ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ད་
བགས་ཐོག་ལས་ བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ མཛད་མ་དང་བཅས་ འ་
བགས་གནང་།
༡.༡ ཚོགས་དཔོན་ས་ འ་བགས་གསལ་བཤད།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་

་ཚོགས་འ་བགས་་

འི་ནང་ གས་བ་བས་གགས་་

ོན་གནང་་་་

ན་འལ་མཛད་

ཚོགས་དཔོན་་ར་ས་

གཙོས་པ་ ་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་ ོན་པ་གས་སོ་དང་ བཀའ་
ན་་ར་་།
ད་ས་

ནད་ཡམས་་གནས་ངས་འ་ནང་

ཚོགས་ངས་བ་པ་ཚོགས་ད་་་

དས་མའི་དད་ག་དང་ གཞན་ ཁག་་བ་ མས་བཟོའི་ལས་དོན་ ་ཤ་ག་
ར་ ཕར་འངས་་ ས་་ཡོད་་་ མག་བ་་་དོན་་ ས་པར་་ ཚོགས་
དཔ་ཐོན་ཡོདཔ་་ ་མང་་ དོགས་ལ་ལ་།
འཕགསཔ་གས་་ན་མོའི་མ་ལ་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་

ནད་ཡམས་ལས་བན་་ འག་པ་་ར་ད་བོག་གག་་ ་ོག་་ན་ངན་
མ་ང་པར་ བཞག་་དོན་་ ནད་ཡམས་ན་འག་་ ཐབས་ས་གནས་བས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ག་་ག་ག་མཛད་གནང་པ་་ གས་ ང་ལས་གས་པ་ ཡབ་ས་་འར་་
ཡང་ ་བ་་བཞག་་ འལ་འལ་ར་ ཤར་ོགས་དང་ ན་ཁ་་བ་ ོ་ོགས་
ས་མཚམས་་ ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་ བས་བད་གནང་་ གནམ་ད་ས་ད་ ་
འོ་བལ་དོ་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ དར་བ་་བ་ ནད་ཡམས་ན་འག་
དང་ བཀག་ཐབས་་མཛད་་དང༌མཛད༌འན༌་་་ མཇལ་བ་ན་ འཛམ་ང་ལ་
ཁབ་ཡོངས་་ད་དཔ་་་ ད་ོན་་མཛད་་བཟངམོ་ག་ ན་མས་ར་་།
ལ་ཁབ་ནང་ ་ཊ་ ༡༩ ་ ནད་ཡམས་ན་་ ་་གས་་ ཡར་ང་འ་
་འབད་ང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་བཀའ་ན་དང་ ས་ོགས་་
ཁ་ག་ལས་ བོག་ཐབས་་མ་་བབས་གནང་པ༌༌ གང་དང་གསོ་བ་ན་
ཁག་ས་ ས་ཐོག་ ཐབས༌ལམ༌༌བ་ར་་ མ་བབ་ བབ་་ ལ་གནངམ་
ལས་བན་ འག་པ་་ར་་ ཚ་ས་ལང་དཔ་ད་ང་ ་མ་རང་རང་སོ་སོར་
གས་ན་པ་ བས་ག་་ར་བཏོན་ད་པ་ འགན་ར་འབག་དཔ་འ་ཡང་ ག་
་བ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ལ་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་དང་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་ གས་
བ་བས་མ་བཟོད་པར་ ན་ཁ་་བ་ ས་མཚམས་ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་ གགས་
བ་གནང་་ ཞལ་བད་དང་ བཀའ་ོབ་བཟངམོ་གནང་་་དང༌ ས་་ད་ད་
དམ་པ་ བས་་ ་མཁན་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་པ་ ས༌༌ཁག༌༌་ོབ་
མཁན་ལ་་ས༌ ནད་ཡམས་བོག་ཐབས་་ ་མ་དང་ མ་་ག་་ག་ག་
བབས་གནང་་་༌་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།

-2-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་བམ་་ ་དབང་ལ་བན་མག་ས་ཡང་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་་ གདོང་
བངས་་ བ་ར་འབད་་་་ གས་ མས་བ་་ལས་ གསོལ་རས་འ་
ན་ གནང་་་དང༌ ནད་ཡམས་་ཊ་ ༡༩ ་ ན་འག་དང་ བཀག་ཐབས་་
ལས་དོན་་ནང་ གདོང་བངས་བཅའ་མར་གཏོགས་་ གང་ང་ད་ད་ ོན་ན་
དང་ གསོ་བ་ོན་པོ་ས་གཙོས་པ་ ན་ཁག་དང་ ཚོགས་པ་ ་ལས་ ས་གནས་
གང་ནང་ག་་་་ས༌མ༌འདོ༌བར་ ཁས་ངས་དང་བ་ར་འབད་་ ལ་་
་ཚབ་ག་ཚང་དང་ ་གས་རམ་ལས་་ཁག་་་ཡང་ ་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་
བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་།
་དང་འལ་་ ད་ས་ཚོགས་ངས་བ་པ་ནང་ གང་ས་གནང་་ན་པ་ ས་
ག་གནད་དོན་་ཡང་ ཁ་གསལ་་ན་ན་་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་
མག་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་ཡོངས་་ བཀའ་ོབ་དང་ལམ་ོན་ བས་་
ན་པོ་་མག་དང་ ་ཚང་ས་་ཡོངས་་གས་ོན་ ་ལས་ འག་པ་་ར་
ཡོངས་་བསོད་ནམས་དང་ ་ཚོགས་་འས་་་་ བ་ར་དང་ མཉམ་འལ་
ལས་བན་ ཚོགས་ངས་བ་པམ་འ་ བར་ཆད་ད་པར་ གས་ཤོམ་་ མག་བ་
གས་པ་ ་བ་དང་ོན་ལམ་ལ་་ འ་བགས་ན་འལ་་མཛད་མ་མག་
བ་གནང༌། གསལ༌བཤད༌ར༌ཊ༌ཨང༌ ༡ པ༌ནང༌ཡོད།
༢.

དད་ག་་ོད་དང་ཆ་འག།

༢.༡ འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་

འས་་ན་འན་་་ཐོབ་

ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ག་ངས་
དང་པ་དང་གས་པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ ་་དང་ལམ་ོལ་ཚོགས་ང་་འན་ ས་དཀར་ཚོ་དས་
་འམས་ངས་འས་་ས་

འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འས་་ན་འན་་་ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མ་གང་ས་གནང་་དོན་་ ག་ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་ ཆ་འག་
་ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་ བ་ར་ལ་མ་གནང་
་ གང་ས་གནང་་་ ས་དོན་ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་

དད་ག་འ་འན་པ་ས་

འག་་་མས་ཅན་་་གནས་

འཆང་་་དང་ འས་་ན་འན་་་ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་ ༼འ་
ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་ འས་
་ན་འན་་་ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་ དད་ག་ ༢༠༡༠ ཅན་མར་
འ་ོན་མཛད་ད་་་ཡང་

འག་་ོན་ན་དང་

མས་་ོན་པོ་

ཚོགས་

དཔོན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ ོག་ོགས་འ་དཔ་་ད་པ་ གདམ་
ཁ་ས་ཚོགས་ས་ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་ནང་ འས་་བ་བཞག་གནང་་
དོན་་ འག་ལ་པོའི་ཞབས་སར་ ང་ཐོ་ལ་་་བ་གནད་ོད་ ༢༠༡༥ ཅན་
མར་ བར་བ་འབད་བ་བས་ ང་ས་བཅའ་མས་འ་་དོན་ཚན་ ༣ འ་
ོན་མཛད་ཡོདཔ་དང་ དོན་ཚན་གསརཔ་ ༡༠ བད་གནང་་འག་ར་་།
འ་ནང་ལས་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ བཅའ་མས་་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་ ་མ་
གག་ ་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་དང་འས་་ན་འན་་ ་མས་ཅན་
་་གནས་ཁར་བ་བཞག་བ་ནམ་ལས་

་/མོའི་་མ་ག་ཚང་་་གནས་

ལས་ དངས་་་ཕན་དང་གས་་ དངས་་འབད་ད། ར་ཡོད་པ་དོན་ཚན་
འ་ ད་ལས་ཕར་ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་་ འས་་ན་འན་་ བ་བཞག་
བ་པ་ལ་་ ་མ་ག་ཚང་་་གནས་ལས་ དངས་་་ཕན་དང་གས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ དངས་་འབད་མ་དཔ་་ འ་ོན་མཛད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་དོན་ཚན་
གསརཔ་་་ཐད་ཁར་ ་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་འས་་ན་འན་
་ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་་་གནས་ཁར་ བ་བཞག་་དོན་་ གདམ་འ་
ས་འབས་་་མ་ ་ལས་ ད་ཚད་དང་འལ་བ་གནད་དོན་ན་པ་ བ་
ངས་་ཁ་གསལ་་་།
་་ འས་་དག་པ་ག་ས་ བསམ་འཆར་་་ནང་ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་
་

འས་་དང་ན་འན་་་

་གནང་་མ་གཏོགས་
གས་་

ཐོབ་ཐངས་་ཐད་ཁར་

་མ་ག་ཚང་་་གནས་ལས་

དངས་་འབད་མ་དཔ་་

མ་བབ་བབ་་བཟོ་
དངས་་་ཕན་དང་

འ་ོན་མཛད་པ་ན་

་མས་ཅན་་

འས་ཚོགས་་ས་ རང་དབང་ས་ག་་གནང་་་ ཐོ་ཕོག་་ན་ཁ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ དངས་་འབད་ད་པ་ག་་་མ་་ར་ འགས་ང་དང་ ོགས་ང་ད་
པར་ རང་དབང་་ཐོག་་ ང་ང་་ག་་ཐབས་་དགས་་ བམས་ཡོདཔ་
ལས་བན་ ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་མཛད་པ་བས་ གནད་དོན་་་ གས་
ཁར་བམ་་མཛད་དཔ་ཁག་་བ་ ་བ་ལ་བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ལམ་
གས་དང་འལ་ དད་ག་བར་བ་་དོན་་ ་་དང་ལམ་ོལ་ཚོགས་ང་་
གནང་་ དད་ག་འ་་ ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་ ས་དོན་་གང་
ས་མག་བ་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ས་མའམ་ ་
ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧ །
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༨ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༣ ་ འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་ འས་་
ན་འན་་ཐོབ་ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་ན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་
མར་ ག་ངས་གམ་པ་གནང་པ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ ་་དང་ལམ་ོལ་ཚོགས་ང་་འན་ ས་དཀར་ཚོ་དས་
་འམས་ངས་འས་་ས་

འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་

འས་་ན་འན་་་ཐོབ་ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༢༠ ཅན་མར་ ག་ངས་གམ་པ་ན་་ལ་བ་བས་ དོན་ཚན་ ༤ པ་
་མས་ཅན་་ག་ཚང་་འས་་དང་ན་འན་་ ་མ་ ག་ཚང་་་གནས་
ལས་

དངས་་་ཕན་ཡོད་ཐོག་

དངས་་འབད་ད་ར་བ་ག་དོན་འ་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ར་དང་་་ ས་ད་བ་གནང་ཡོད་ང་ ་
་དང་ལམ་ོལ་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་བ་བས་ བཅའ་མས་ནང་ཡོད་
པ་ ར་་ག་དོན་འ་ རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་ཁར་ གཞན་དོན་ཚན་དག་ག་
་བ་གནད་ོད་ནང་བག་ད་པ་ ས་འབས་བ་ངས་དང་བཅསཔ་་ ཚོགས་
དམངས་་ལ་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་པ་བས་ ཐད་ཀར་་ བར་མཚམས་
གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་

གང་ས་གནངམ་ད་

ཕན་བས་འང་

་དོན་་ བསམ་འཆར་་་ནང་ དམངས་གཙོའི་ང་གས་བས་ ་མས་ཅན་
་ག་ཚང་་

གལ་་ག་ག་ནམ་ལས་བན་

་མས་ན་མོའི་དངས་དོན་

ར་ ་མས་ཅན་་ འས་ཚོགས་ག་ཚང་་ག་་དང་ དགས་དོན་་དང་
འལ་ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་་ འས་་དང་ན་འན་་ས་ འགས་ང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
དང་ ོགས་ང་དཔ་དང་ ་ཕན་ག་ོད་་གནད་དོན་་ ་འཐོན་་དང་ ད་
དང་འལ་བ་ད་པར་ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་ནང་ རང་དབང་་ཐོག་ལས་ ང་
ང་་ ག་་གས་་དོན་་ ་མ་ག་ཚང་་་གནས་ལས་ དངས་་་
ཕན་ཡོད་ཐོག་ དངས་་འབད་དཔ་ གལ་ཝ་མ་ཚད་ ག་་གནང་པ་བས་་
ཡང་ གདོང་ན་དང་དཀའ་ངལ་ ག་་བམ་འཐོན་ང་ ལ་ཡོངས་་འལ་གས་
གས་་མཐའ་དོན་་ གས་ཁར་བམ་་ ག་་གནང་དཔ་ཁག་་ལ་་་བ་
་ལ་།
་་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ས་འབད་བ་ན་ ་གཡོག་ནང་ འ་དང་པ་
འལ་་ ན་གཞོན་་ མང་ཤོས་ར་ ས་ལོ་ ༢༥ ་འོག་་འབད་་་ འོང་དོ་
ཡོདཔ་དང་ འ་་་གཡོག་ནང་ ག་་བ་ཉམས་ོང་ང་ཤོས་ལོ་་ ༢༠ བཀལཝ་
ད་ ་མ་་ ས་ལོ་ ༤༥

འབད་་་གཡོགཔ་ག་ས་ ་མས་ཅན་་ག་

ཚང་ནང་ འས་་ ཡང་ན་ ན་འན་་ གནས་ན་ལོ་་ ༥ ག་་་་བས་
ཐོབ་པ་ལ་་ ངས་གས་པ་བ་བཞག་་ ལ་ཁར་མ་ད་པ་ན་ ས་ལོ་
༥༠ ལས་ ་གཡོག་ནང་ག་་་ ་བས་དཔ་ཐལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བན་ འས་
་དང་ན་འན་ གནས་ན་གས་པ་་བས་མ་ཐོབ་་་ ་མ་་གཡོག་ག་
ན་སར་ ལོག་་ར་ ག་་གཔ་བཟོ་ད་པ་་བ་ལ་་་་ ས་འར་ངས་
འམས་ངས་འས་་དང་ ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་་ས་བ་ོན་
ལ་།
་ཁར་ ོན་ན་ས་འབད་ང་ འས་་དང་ན་འན་་་གནས་ན་འ་ ལོ་
་ ༥ ལས་ད་པ་ཁར་ ་མ་་གཡོག་ནང་ལས་ དངས་་་ཕན་ཡོད་ཐོག་
དངས་་འབད་ད་པ་གནད་དོན་འ་་བན་ འས་་དང་ན་འན་བ་བཞག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་བས་་ ་མ་གས་བ་ཅན་་ གདམ་འ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་
གནས་འ་ནང་ ོ་བ་དང་ དང་འདོད་བད་་ཡང་ ང་་ག་ལས་བལ་ད་པ་
དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་

ཉམས་ོང་ཅན་་

འདས་པ་

གདམ་ཁ་ས་ཚོགས་

འས་་་ས་འབད་ང་ གནད་དོན་་ འ་ོན་མཛད་གས་པ་ན་ གས་ལམ་
་བ་

ས་འཆར་བད་ཡོདཔ་བན་་

ད་ལས་ཕར་

གས་བ་ཅན་་་མ་

འཐོབ་་དང་ ག་་གནངམ་ད་ ་བས་བ་་དོན་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་
ལ་་་་

བ་ར་གནང་གས་པ་ན་

གང་བས་ཕན་བས་་་ན་པ་་བ་

ལ་།
་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་འབད་བ་ན་ མས་་ག་་ཐད་ཁར་ མས་
བཟོ་པ་་ས་

མས་་དོན་ཚན་གག་འ་ོན་མཛད་པ་བས་

མ་མས་་

ག་་བཟངམོ་་ དཔ་མ་བཏང་པར་ བདག་ང་འབད་དཔ་ཁག་་བ་ན་གསོ་
ལ་བ་ཁར་

་མས་ཅན་་ག་ཚང་་

འས་་དང་ ན་འན་བ་བཞག་

དང་འལ་བ་གནད་དོན་་ནང་ གདམ་འ་ས་ཚོགས་དང་ འས་་ན་འན་
གས་ཆ་ར་་

་བས་མ་བཝ་ཡོད་པ་ན་

ལ་ཡོངས་་མཐའ་དོན་་དགས་

་ ཐབས་ལམ་གཞན་བཏོན་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ན་ ལ་ཐབས་བག་
དཔ་མ་ཚད་ ཐོབ་ལམ་་་ཐད་ལས་འབད་ང་ མ་བབ་ བབ་་བཟོ་་གནང་
གས་པ་ན་ ་གནས་འ་ནང་ ོ་བ་དང་ དང་འདོད་བད་་ མང་་འཐོན་་
མ་གཏོགས་ དང་འདོད་བད་་ན་འག་ར་བ་ ལོ་ས་་་ ད་ས་འོངས་
མ་གས་པ་ཁར་ ་མ་གག་གས་་མཐའ་དོན་་བ་་ མས་་དོན་ཚན་
བར་བས་འབད་་་

ཚོགས་དམངས་

དཔ་ཁག་་ར་་།
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གས་བད་་ན་པོ་བས་་

མཛད་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ན་ང་ འས་་ལ་་ག་ས་ ོན་ན་ས་ས་དོན་ར་ ་བས་བ་་
དོན་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ལ་་་་ བ་ོན་ཡོད་གས་་་བ་ གག་
ལ་གས་ལ་་ལ་་

གང་ས་ན་ང་གནང་པ་མཐའ་མར་

ཚོགས་ཁང་

ས་ དོན་ཚན་ ༤ པ་འ་ བཅའ་མས་ར་་ རང་འཇགས་བཞག་་དང་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་་ས་ འ་ོན་མཛད་་་་ བ་ར་གང་ཡོད་ ག་ཡར་ང་ས་
གགསཔ་ད་

མང་མོས་་ཐོག་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ད་ར་ ཆ་འག་

བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་ལ་་ས་འབས་ དོན་ཚན་ ༤ པ་ ཀ་༽ པ་
ལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ་ ༤ པ་ ཁ་༽ ་ལ་་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་
ས་བད་པ་ དོན་ཚན་གསརཔ་ ༥ པ་ ཀ་༽ པ་དང་ ༥ པ་ཁ་༽ པ་ ་ལས་
འ་ོན་་དོན་ཚན་ ༡༡ པ་དང་ ༡༢ པ་ ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་དོན་ཚན་
གསརཔ་ ༥ པ་ ག་༽ པ་དང་ ༥ པ་ ང་༽ པ་ ༥ པ་ཅ་༽ པ་ ༥ པ་ཆ་
༽ པ་ ༥ པ་ཇ་༽ པ་ ༥ པ་ཉ་༽ པ་ ༥ པ་ཏ་༽ པ་བཅས་དོན་ཚན་གསརཔ་
ཁག་ ༧ བད་་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་འབད་བ་ན་ དོན་ཚན་་་ བཅའ་
མས་ནང་ན་པར་ གདམ་ཁ་ང་ཐོ་ལ་་ ་བ་གནད་ོད་ནང་འད་ད་པ་
གནད་དོན་ནམ་་ ས་ན་ས་ ཆ་འག་བ་་ དད་ག་འ་་ག་ངས་
གམ་པ་ གང་ས་མག་བ་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༩ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༤ ་ དད་ག་ཆ་འག་གནང་ད་པ་ ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

་་དང་ལམ་ོལ་ཚོགས་ང་་འན་ས་

འག་་་

མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་ འས་་ན་འན་་་ཐོབ་ཐངས་དང་ ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
གཡོག་ཆ་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ཆ་འག་་ས་དོན་ལ་
དོན་ར་ ཚོགས་དམངས་ལས བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་
འས་་ ༢༨ ས་བབ་དང་ ༡༠ ས་མ་བབ་ ༦ ས་འམ་བགསཔ་ལས་
ད་མང་ས་ བ་ར་ཐོག་ལས་ དད་ག་འ་ ར་ཊ་ཨང་ ༢ པ་དང་འལ་ ཆ་
འག་བ་་ དད་ག་ཆ་འག་་་མ་དང་འལ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་
་་ ཆ་འག་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༣ པ་ནང་ཡོད།
་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་ ཐ་དད་་་བ་ལ་་ནང་ བ་ར་ལ་མ་གས་
པ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ དད་ག་འ་ོན་་དོན་ཚན་་ས་ ་མས་ན་མོའི་
དངས་དོན་དང་ དགས་ལ་ག་་ར་ ཆ་ད་བཏང་དོ་བམ་་ ཡར་སོངམ་མ་
ཚད་ ན་བས་ཅན་་ ་མས་ན་མོ་་ ད་ས་ལ་མ་གས་པ་ ཚོར་ང་
ས་ོ་ཕམ་ང་པ་་

འལ་་་བས་མ་བཝ་

ང་་ག་ལས་བན་

་

དབང་ཡབ་ས་མ་གས་ས་ གས་་བཙན་ཐབས་དང་ འལ་་བ་ཐབས་་
བམས་གནང་་ ་མས་ན་མོའི་དངས་དོན་་ དཔ་མ་གཏང་པར་ འལ་་
བས་མ་བཝ་་ ཐབས་ལམ་གཞན་་ཐོག་ལས་ ལ་ཐབས་ག་གནང་པ་ན་ ལོ་
་བ་ག་ལས་བཅད་་ དགས་དཔ་ད་པ་ ་མས་ན་མོའི་དངས་དོན་་
གནོད་དཔ་དཔ་དང་ ད་ས་་ གང་ས་གནང་ཐངས་་ ད་ས་འོངས་མ་
གསཔ་ལས་བན་ ་ར་བསམ་འཆར་འ་ ཐོ་བད་་དོན་་ཝ་ན་ར་་།
་ཁར་

བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ས་འབད་ང་

་ག་འབདཝ་ལས་བན་

འག་་་བ་གམ་་

་ར་

་ར་་འས་

ཕན་ཐོགས་གས་པ་གང་

ས་ག་ ག་་་ལ་གས་ག་ར་ ཚ་ས་དང་དོགས་པ་བད་པ་་ ད་ས་
་ གང་ས་་གནས་ངས་ལས་བན་ བསམ་པ་མ་ོགས་པ་མས་ཕམ་ང་པ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཁར་ འ་ོན་་དོན་ཚན་་ས་ ་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༣༡ པ་ངམ་གག་
ན་པར་ ་ཚན་ ༢༡ པ་དང་ ༢༥/༢༦/༢༧ པ་བཅས་་ ག་་་ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་ས་ ་མས་ན་མོ་བངས་པ་བས་་
་མས་་འལ་བཤད་གནང་་་ཡང་ ཚོགས་དམངས་་ ན་གསོ་་ག་་ལ་
བ་ལ་་ འལ་བཤད་གནང་་་ གཙོ་བོ་ར་ ་མས་ཅན་་་གནས་བས་
་་ འགས་ང་དང་ ོགས་ང་ད་པར་ རང་དབང་་ཐོག་ལས་ ག་་གནང་
གས་པ་ ཕན་ཐབས་་ན་པ་་བ་་ལ་་ གང་ས་མག་བ་གནང་།
༢.༢ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ག་ངས་དང་པ་དང་
གས་པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་
འན་

འ་བ་་དབང་ཆ་དང་་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་་

འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་ས་

འག་་ན་ས་

གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་གང་ས་གནང་་དོན་་ ག་ངས་
དང་པ་ ་ོད་དང་ ཆ་འག་་ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་
ས་

བ་ར་ལ་མ་གནང་་

གང་ས་གནང་་་

ས་དོན་ཆ་འག་བ་

གནང་།
་ ་ལ་ལས་

དད་ག་འ་འན་པ་ས་

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་

དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་་ས་ དད་ག་གསརཔ་བཟོ་་ལ་ད་པ་གནད་དོན་་མ་ར་ འག་་
ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༡༩༩༩ ཅན་མ་འ་ འག་་་མས་ན་མོ་
དང་ གཞན་འལ་ཡོད་ མས་་དང་གག་མན་བཟོ་དཔ་ ཁག་ཝ་་མཇལ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ཡོངས་བཅའ་མས་བར་བ་ཚོགས་ང་ས་
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་ལོ་

༡༩༩༩

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཅན་མ་བཅའ་མས་འ་ ས་ད་བན་ོང་་ར་སོངམ་ལས་ ཆ་ད་གཏང་ད་
པ་ ས་འབས་ལ་་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ ན་ས་གང་ཚོགས་འ་ ད་འཕངས་མཐོ་བ་ གག་་ཁག་་ཤོས་
ག་ནམ་ལས་བན་

ན་ས་གང་ཚོགས་་

ག་འགན་དང་དབང་ཚད་་ོད་

པ་བས་ ་འི་མ་པ་་ ་བས་བ་ཏོག་ཏོ་་ ལག་ན་འཐབ་གས་་དོན་
་ བཅའ་མས་གསརཔ་ག་ དས་མ་ཡོདཔ་ལས་བན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་
ས་ དད་ག་འ་ གང་ས་གནང་་ ཆ་འག་གནང་པ་ལ་་ འ་བ་་
དབང་ཆ་དང་ ་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་བ་བས་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་་ འལ་ཡོད་ཚོགས་ང་དང་ ལ་གང་་གཡོག་ན་ཚོགས་ ང་
ན་ཚོགས་ང་་འས་་ ་ལས་ ་འདབས་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་
དང་ ས་བན་ས་ བར་བ་མལ་ན་འབད་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
་་ ོན་ན་དང་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ ་ལས་ འས་་དག་ག་ས་་་ནང་
ན་ས་གང་ཚོགས་་བཅའ་མས་ ་ལོ་ ༡༩༩༩ ཅན་མ་འ་ དམངས་གཙོའི་
ང་གས་ འ་མ་བགས་པ་་མར་ ོན་པོའི་ན་ཚོགས་དང་ ན་ས་གང་
ཚོགས་་བར་ན་ དབང་ཚད་དང་འགན་འ་་ ཁ་གསལ་་བཟོ་་དོན་་ནམ་དང་
ད་ས་ དམངས་གཙོའི་ང་གས་དང་འལ་ ན་ས་གང་ཚོགས་འ་ ོན་ན་
ས་འ་ད་ཐོག་ ན་ཁག་བ་ཐམ་་ོན་པོ་་ནམ་ལས་ འ་་འགན་ར་དང་
འགན་འ་་ འག་་་མས་ན་མོའི་ནང་ ཁ་གསལ་་འད་་ཡོདཔ་ལས་བན་
ན་ས་གང་ཚོགས་་དོན་་ བཅའ་མས་ལོགས་་་ གསརཔ་བངས་དཔ་
ད་པ་བསམ་འཆར་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ཁར་ འས་་ལ་་ག་ས་འབད་བ་ན་ དད་ག་འ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
་ལས་བད་པ་ དད་ག་ག་ནམ་ལས་བན་ ཚོགས་ཁང་་ལམ་གས་དང་
འལ་ གང་ས་གནང་དཔ་ཁག་་བ་་ ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་
བ་བས་ ན་ས་གང་ཚོགས་ང་ན་ག་ཚང་ནང་་ ་གཡོགཔ་དང་ ལས་
དཔ་་ས་ ག་་བ་བས་ ་བས་བ་ཏོག་ཏོ་་ ་གས་པ་ག་་ག་
བཅའ་མས་གསརཔ་བངས་པ་ ནམ་ས་་ར་ བཟོ་དཔ་ཁག་་ར་་།
་་ ཚོགས་ང་་འན་འོགམ་ ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ས་ ན་
ས་གང་ཚོགས་ང་ན་ག་ཚང་ནང་ ་ོབས་དང་མཁས་མག་བག་་ ་ལས་
་་དལ་ཕོགས་དང་ར་འས་ས་མ་ཚད་

ང་ོགས་དང་ལ་་ག་ཚང་་

ནང་ ལས་དཔ་གདམ་འ་དང་ བ་བཞག་དང་འལ་བ་ དོན་ཚན་་ འལ་ཡོད་
ལས་་་དང་ས་བན་འབད་་

དད་ག་འ་ནང་

ཁ་གསལ་་ད་་ཡོདཔ་

ལས་ ཚོགས་དམངས་གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་ དོགས་ལ་ལ་བ་ལ་
་ ཚོགས་ཁང་ས་ ལམ་གས་དང་འལ་ དད་ག་བར་བ་་དོན་་ འ་བ་
་དབང་ཆ་དང་ ་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་་གནང་་ དད་ག་འ་་ ག་
ངས་དང་པ་དང་གས་པ་

ས་དོན་་གང་ས་མག་བ་གནང་།

གནམ་ལོ་

གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ས་མའམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧
།

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༣ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༨ ་ དད་ག་འ་་ ག་ངས་གམ་པ་གནང་པ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་
འན་

འ་བ་་དབང་ཆ་དང་

་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་་

འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་ས་
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འག་་ན་ས་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་དོན་་ ཚོགས་
ང་ས་ དད་ག་བར་བ་འབད་ཡོད་པ་ ན་་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་
ས་ དོན་ཚན་་་བན་་ གང་ས་གནངམ་ད་ ་དང་པ་དོན་ཚན་་ནང་
བ་འགལ་་་ད་པར་ དད་ག་ན་ས་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ༢ པ་དོན་ཚན་ ༩ པ་ “ན་ས་གང་ཚོགས་་་འན་དང་འས་་
་་ ་གནས་་དོན་་ འམས་་་ བཙག་འ་བ་པ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ་འས་་ག་ན་དཔ་དང་ རང་བན་་ས་ང་ལས་བན་པ་ འག་པ་
་ར་ན་་ག་ད་པ་ཁར་

་མས་ན་མོ་དང་འལ་ཡོད་མས་ནང་ད་་

བད་པ་ ད་ཚད་་ཚང་ད” ར་བ་ དོན་ཚན་་་ འས་་་ས་ ཚོགས་
ང་ས་ལ་བ་ས་འབས་་་ བར་བས་མ་་ག་ མཛད་ད་པ་་བ་
ལ་ང་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ན་ས་་ས་ ཚོགས་ང་ས་ ལ་བ་ས་
འབས་་་ མ་བབ་ད་པ་དོགས་ལ་ལཝ་བན་་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་
ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ང་་ ས་འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་
གནང་།
་བམ་་ དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ “འས་་ག་ས་ འམ་མོ་ར་ ག་ཚང་་
གནས་ན་མ་ཚང་བ་་མ་

ང་ཤོས་ན་ངས་མ་་་ང་ལས་

་འན་་

དངས་་དོན་་ ་ག་ག་ཐོག་ལ་་དངས་་འབད་གཔ་དང་ ་བམ་
མ་ དངས་་ས་ན་མཛད་་དབང་ཚད་ འག་ལ་པོ་མག་་ཡོད། གལ་
ད་ དངས་་འབད་་འ་ ་འན་ན་པ་ན་ དངས་་་ག་འ་ འག་
ལ་པོ་མག་་ལ་ད” ར་བ་དོན་ཚན་་་ ཚོགས་ང་ས་ ས་འབས་
ལ་་ཡོད་ང་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་་ དད་ག་ན་ས་ར་
ཆ་འག་བ་གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་མ་ཚད་ དོན་ཚན་ ༡༥ པ་ “འག་ལ་པོ་མག་ས་ དངས་་ས་ན་མཛད་
་ དངས་ས་འ་་ ན་ས་གང་ཚོགས་་འས་་འ་ས་ ཚོགས་དཔོན་
ལས་ གནང་བ་ན་་ ཚོགས་འཛོམས་ཚོགས་བན་པ་ ནམ་གང་ང་་ དངས་
་འ་ད་པ་ རང་་་མཚན་གསལ་བཤད་ག་འབད་ག་ ་་ ས་བར་
འབད་་ག” ར་བ་དོན་ཚན་་་ འས་་་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ དོན་
ཚན་འ་ འན་ང་ན་་དང་འལ་བ་ གནད་དོན་ག་ནམ་ལས་བན་ དངས་
་འ་་འས་་འ་ས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ་མཚན་གསལ་བཤད་ལ་དཔ་ད་
པ་ ས་བར་གནང་པ་ལ་་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་
ལས་ དོན་ཚན་འ་ ར་དང་མཛད་གནང་།
་དང་འལ་བ་དོན་ཚན་ ༡༦ པ་དང་ ༡༧-༡༨-༡༩-༢༠ པ་་་ཡང་ གང་ས་ན་
ང་གནང་པ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དོན་ཚན་་་ ཡང་བར་ ཚོགས་ང་ས་
བར་བ་མཛད་་ ལ་མ་ཚོགས་གས་ནང་ ན་་ལ་དཔ་་ གས་ཐག་
བཅད་་ ནམ་དང་པ་ཚོགས་གས་ལ་གནང་།
་ལས་ ནམ་གས་པ་ནང་ གང་ས་འོ་མད་གནངམ་ད་ འས་་་ས་
དོན་ཚན་ ༢༣ པ་ནང་གས་དོན་ཚན་ ༣ པ་ “ལ་ཁམས་དང་ ་་ལས་འཐོན་
པ་འར་བ་དང་ ་ནང་་བས་དོན་་ལས་ང་བ་ འལ་དོན་་གནས་ངས་
་ ད་བ་འབད་” ར་བ་དོན་ཚན་འ་ འག་་་མས་ན་མོའི་དངས་
དོན་ར་་ གས་བས་མ་་ག་ གནང་དཔ་མ་ཚད་ ནང་གས་དོན་ཚན་ ༡༠
པ་དང་ ༡༡ པ་འ་ཡང་ གང་ང་ན་་ ཚོགས་ང་འ་དཔ་་ མས་གས་
ག་་ཡང་བད་་དཔ་ལས་ ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་་བཞག་ད་པ་ཁར་ གང་་ད་
ས་དང་ ལམ་གས་་འང་ས་ འང་ངས་་མ་་ར་ གང་འབདཝ་ལས་ ནང་
གས་དོན་ཚན་གས་ཆ་ར་ ར་དང་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་་ འས་་ལ་་ག་ས་འབད་བ་ན་ གང་ང་ན་་ཚོགས་ང་འ་ ག་
བག་དང་ ་ལ་གཏང་་དབང་ཚད་འ་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ར་

བཞག་

དཔ་ལས་བན་ དད་ག་ན་ས་ར་ ཆ་འག་བ་ང་ མ་བབ་ད་པ་་
བ་ལ་བ་ལ་་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དད་
ག་ན་ས་ར་ ཆ་འག་བ་པ་་ དོན་ཚན་འ་ ཚོགས་ང་ས་ གང་ང་
ན་ར་བ་ག་དོན་འ་ བར་བ་འབད་དཔ་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་།
་ལས་དོན་ཚན་ ༢༨ པ་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པ་བས་
་ “ཚོགས་ངས་འ་ འས་་གམ་ད་གས་ལས་མ་ངམ་ག་ད” ར་་་
་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་ གལ་ད་ ་ར་ས་ ཞལ་འཛོམས་
འཚོགས་དཔ་་འཐོན་པ་ན་ ན་ས་གང་ཚོགས་་འས་་ལ་་ བ་བད་
ན་ལམ་ས་བདའ་མ་ན་པ་
ངས་ཚང་མ་གས་པ་ན་

ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ཡོད་པ་བས་

་ར་ས་

ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་་་

ཚོགས་
བས་མ་

བཝ་འཐོན་དཔ་ལས་བན་ དོན་ཚན་འ་་ ་ར་གནས་ངས་བས་་ གནད་
དོན་ག་

བག་ད་པ་་བ་ལ་་་་

གང་ས་ན་ང་གནང་པ་ལ་་

ཚོགས་དཔོན་ས་ དོན་ཚན་འ་་ འོ་མད་ག་དོན་གསརཔ་བཟོ་་ལ་་་་
ས་ན་ཡོད་ད་ད་ ག་ཡར་ང་བགཔ་ད་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་
མང་མོས་ཐོག་ལས་ ག་དོན་གསརཔ་་་ ས་ན་མཛད་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དོན་ཚན་ ༣༧ པ་དང་ ༣༨ པ་ནང་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ས་
ད་་ མོས་མན་ཐོག་་ཐག་གཅད་ད་ར་ ཚོགས་ང་ས་ ས་འབས་ལ་
་་ འས་་་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་དག་པ་ག་ས་ དམངས་
གཙོའི་ང་གས་་ ག་འམ་དང་འལ་་ ཐག་གཅད་་འ་ མོས་མན་མ་འང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
པ་ན་ ག་ཡར་ང་ཐོག་་ར་བཞག་པ་ན་ ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་་ཡོདཔ་ལས་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་པ་་བ་ལ་།
ན་ང་

ོན་པོ་ན་ས་་ས་འབད་བ་ན་

ན་ས་གང་ཚོགས་་འས་་

་ ཆ་མཉམ་ད་ཚོགས་གག་ལས་བད་པ་འས་་ནམ་ལས་ ས་ད་་ཡང་
མོས་མན་ཐོག་ལས་ར་ ཐག་གཅད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གལ་ད་ མོས་མན་འང་མ་
གས་པ་ན་ ཐག་གཅད་་དབང་ཚད་འ་ ོན་ན་་བཞག་ད་་་ཡང་ ོན་
ན་འ་ གང་ང་་ད་དཔ་ག་ནམ་ལས་བན་ ར་ོལ་ར་ ་་བཞག་
ང་ མ་འསཔ་ད་པ་་བ་ལ་བ་ལ་་

ཚོགས་ཁང་ས་

དོན་ཚན་་ཡང་

ཚོགས་ང་ས་ ལོག་བར་བ་འབད་དཔ་་ གས་ཐག་བཅད་་གནང་།
་ལས་ ་ ༥ པ་དོན་ཚན་ ༤༩ པ་ནང་ འས་་ག་ས་ ན་ས་
གང་ཚོགས་་འས་་ ཐོབ་ཐངས་་གས་་ བཅའ་མས་དང་འལ་་ན་
ར་

བད་་ཡོད་ང་

མན་ང་ཟད་འ་་་ཐད་ཁར་

བཅའ་མས་ནང་ད་

་དཔ་ལས་བན་ ་་ དལ་ཕོགས་ན་ཚོགས་ས་ མཛད་ད་པ་དོན་ཚན་
་ བཅའ་མས་ནང་ཁ་གསལ་འད་ད་པ་ ་བ་ལ་་་་ ན་ས་་ས་
དལ་ཕོགས་ན་ཚོགས་ཚོགས་་དང་ འ་་འགན་ར་་ ང་སང་ས་་ ་མས་
ན་མོའི་ནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

བཅའ་མས་གཞན་་དང་གག་མངས་་

དལ་

ཕོགས་བར་བཟོའི་ བཅའ་མས་དང་འལ་་ར་བ་ན་ ་ས་མ་འསཔ་ད་པ་
དོགས་ལ་ལ་་དང་བན་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་
དད་ག་ན་ས་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་བམ་་ ་ ༧ པ་ ་ལ་་དོན་ཚན་ ༦༠ པ་་ གང་ས་གནངམ་ད་ ན་
ས་གང་ཚོགས་་གནས་ན་ཚང་བ་ལ་་ གང་འལ་་འགན་ཁག་་ རང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
སོའི་ང་ན་་་ས་ོད་་དང་ དོན་ཚན་ ༦༡ པ་ གནས་ན་མ་ཚང་བ་ ་ང་
ལས་་ལ་གཏང་་ ་ལས་ དོན་ཚན་ ༦༢ པ་ ད་ས་ད་པ་ཚོགས་ན་་
གནད་དོན་་་ གང་ས་གནངམ་ད་ གནད་དོན་་་་ར་ འག་་་མས་ན་
མོའི་ནང་ ཁ་གསལ་་བད་་ཡོདཔ་ལས་ དད་ག་འ་ནང་ད་ང་ འས་་ན་
པ་་བ་ལ་ང་ ཚོགས་ཁང་ས་ དོན་ཚན་ ༦༠ པ་འ་ ལོག་ ཚོགས་ང་ས་
བར་བ་འབད་དཔ་དང་ ཚོགས་ང་ཁ་ག་ལས་ ་ ༨ པ་ལ་་ ོན་ན་
ག་ཚང་ར་བ་ ་གསརཔ་ག་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ན་ཡོད་
ད་ ག་ཡར་ང་བགཔ་ད་ འས་་མང་མོས་ཐོག་ལས་ ་བན་ཆ་འག་བ་
གནང་།
་ལས་ ནམ་གམ་པ་ནང་ གང་ས་འོ་མད་གནངམ་ད་ ཚོགས་ང་་ཧོངས་
ལས་ ན་ས་གང་ཚོགས་་་འན་དང་ འས་་་་ མས་འས་ལས་མ་
འ་འན་འཐབ་ད་པ་

ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔ་ག་ད་པ་

ས་འབས་

ལ་ད་་འ་ ཚོགས་ང་ས་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ང་ན་དང་ འལ་ཡོད་
ལས་་་དང་ ས་བན་གནང་པ་ལ་་་ དས་མ་ཡོདཔ་་ བགས་ཡོད་
པ་་བ་ལ་་་་ འས་་དག་པ་ག་ས་འབད་བ་ན་ གནད་དོན་འ་ གཞན་
་དོན་ཚན་་ནང་ད་་ཡོདཔ་ལས་

དད་ག་འ་ནང་

འད་དཔ་དཔ་ལས་

ར་དང་མཛད་ད་པ་་བ་ལ་དོན་ར་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་ མང་
མོས་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འ་ ར་དང་མཛད་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ང་་ བར་བ་འབད་དཔ་་ འགན་ར་གནང་ཡོད་པ་
དོན་ཚན་་ ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་་ལ་བ་དོན་ཚན་་་ གང་ས་
གནངམ་ད་ དོན་ཚན་ ༡༦ པ་་ ཚོགས་ང་ས་ བཏོན་གཏང་ཐངས་ར་བ་ག་

-18-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འ་ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་་བཅའ་མས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་་ གར་བཞག་
་ ར་དང་ར་བགས་ཡོད་པ་ ས་འབས་ལ་་་་ ག་ཡར་ང་ས་
མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ དོན་ཚན་ ༡༦ པ་ ནང་གས་དོན་ཚན་ ༣༽ པ་ཚོགས་ང་ས་ལ་
བ་ ས་འབས་་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་བགཔ་ད་ ཚོགས་གས་
ནང་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༤ ཡོད་ས་ལས་ འས་་ ༢༢ ས་བབ་དང་
༢༢ ས་མ་བབ་་ ག་ཡར་ངམ་ལས་བན་ ཚོགས་ན་འན་འ་ཐོན་པ་ལ་
་ ཚོགས་དཔོན་་ ཐག་བཅད་ཚོགས་ན་་་དབང་ཡོད་་་ ལག་ན་འཐབ་
་ འས་་ ༢༣ ས་ བབ་པ་དབང་་གཏང་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་་ས་
འབས་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་བམ་་ གཞན་དོན་ཚན་ ༡༧ པ་དང་ ༡༨ པ་ ་ལས་ ༡༩ པ་་ ར་
དང་མཛད་་ དོན་ཚན་གསརཔ་ འག་ལ་པོ་མག་ས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་
འས་་ལ་ལས་ ོན་ན་ས་ ས་འབས་ཐོག་ ོན་པོ་་བ་བཞག་གནང་་
ཡང་ན་ ོན་ན་ས་ས་འལ་ཐོག་ ོན་པོའི་་གནས་ལས་བཏོན་གཏང་་ར་བ་
ས་འབས་ལ་་་ ག་ཡར་ང་ས་མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་

ཚོགས་ང་་

བར་བ་་དོན་་གནང་་དོན་ཚན་ཆ་མཉམ་

ཚོགས་ང་་ས་འབས་ར་ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ང་ས་ལ་་ ་
གསརཔ་་དོན་ཚན་ ༢ པ་འ་ནང་ ོན་ན་་གཙོ་ང་འ་ གནས་ན་དང་བན་
་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ ་གཡོགཔ་ན་པ་ ས་ོན་པ་དང་ ད་ག་མཁས་མག་་
ས་ བ་ར་འབད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་བམ་མ་ ད་ག་ཅན་་ཡང་ ་ལས་ག་་ད་ར་ བར་བས་མ་་ག་
མཛད་ཡོད་་་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཆ་འག་
བ་་ དད་ག་འ་་ག་ངས་གམ་པ་ གང་ས་མག་བ་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༤ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༩ ་ དད་ག་ཆ་འག་གནང་ད་པ་ ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་
འན་

འ་བ་་དབང་ཆ་དང་་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་་

འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་ས་

འག་་ན་ས་

གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ འ་ོན་དང་བར་བས་མཛད་ཡོད་་
་ ཚོགས་དམངས་་་མན་་ལ་་ཡོདཔ་བན་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ལམ་གས་
ར་་ དད་ག་འ་ ཆ་འག་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་དོན་ར་ ཚོགས་ཁང་
ས་ དད་ག་འ་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་
བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༦ ཡོད་ས་ལས་ འས་་
༤༢ ས་བབ་དང་ ༢ ས་མ་བབ་ ་ལས་ ༢ ས་འམ་བགསཔ་ལས་ ད་
མང་ས་ དད་ག་འ་ ར་ཊ་ཨང་ ༤ པ་དང་འལ་ ཆ་འག་བ་་ དད་
ག་ཆ་འག་་་མ་དང་འལ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་་་ ཆ་འག་གནང་
། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༥ པ་ནང་ཡོད།
་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་ ཐ་དད་་་བ་ལ་་ནང་ ོན་ན་་ག་ཚང་
དང་འལ་བ་གནད་དོན་ནང་གསལ་
དང་

ན་ས་གང་ཚོགས་་ང་ན་ག་ཚང་

ོན་ན་ག་ཚང་གས་་འ་དཔ་འ་

ན་ས་གང་ཚོགས་ང་ན་

ས་འབད་དཔ་མ་ཚད་ ོན་ན་ག་ཚང་་ ལས་གཡོགཔ་་ཡང་ ད་ག་ཅན་
་་གཡོགཔ་་་

་བས་ོད་ད་པ་ཁར་
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ལས་གཡོགཔ་་་ཕོགས་འས་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
དང་ ར་འས་་ ོན་ན་དང་དལ་ས་ན་ཁག་ས་བཟོ་དཔ་་ ་ཡངས་་
བཞག་ཡོད་་་ས་ ལ་དང་མན་ཏོག་ཏོ་་ ག་་་འ་འོང་ག་ དོགས་པ་ལས་
བན་ བསམ་པ་མ་ོགས་་་ས་ དད་ག་འ་་ བ་ར་ལ་མ་གས་པ་
་བ་ལ་་ དད་ག་ཆ་འག་་ གང་ས་མག་བ་གནང་།
༢.༣ འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠
ཅན་མ་ག་ངས་དང་པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ དལ་འལ་མས་གས་མན་
ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ གང་ས་གནང་་དོན་་ ག་
ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་ཆ་འག་་ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་
ང་ས་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་ གང་ས་གནང་་་ ས་དོན་ཆ་འག་བ་
གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་
༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་
ནང་ ལ་ཁབ་ཡར་ས་ང་འལ་འ་བ་གས་མཚན་་མ་ར་ ནང་འད་ཐོན་ད་
ཡོངས་འབོར་འ་ནམ་དང་ ་་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ག་ ར་་ང་འལ་གཏང་་
འ་ནམ་ལས་ ད་ས་་གནས་ངས་ནང་ ་་དོན་་ དལ་འལ་་ཐབས་
ས་བཏོན་དཔ་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ད་ཡོད་་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་བཅའ་མས་ ༢༠༡༧ ཅན་
མ་ ས་ན་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༣༡ ་ོགས་་ནམ་ལས་
འ་ོན་མཛད་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་ ད་ས་ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ནང་ དད་
ག་གསརཔ་བམས་་ལ་་འ་ ས་ཚོད་་་ཕན་དང་ དད་ག་འ་ས་ མ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འོངས་ས་འར་བས་

གནས་ངས་ག་་བམ་འང་འོང་ག་

ས་པ་དཔ་ལས་

འ་ོན་འབད་དཔ་ཁག་་བ་་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལ་་བཅའ་
མས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ལ་ཁབ་་ས་རབས་ ༢༡ པ་ དཔལ་འོར་ལམ་
ོན་་ འཆར་ག་དང་ མན་ག་བཟོ་་དོན་་ན་ར་་།
ག་པར་་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་བཅའ་མས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་་
ས་ ་་དང་ཚོང་པ་་་ ལོ་་ང་ ཕན་གནོད་ང་ཡོད་ད་ད་པ་ར་ དལ་
ས་ན་ཁག་དང་ ད་འ་ཚོང་ག་མཐོ་མ་ོབ་་གས་ མཉམ་འལ་ཐོག་ལས་
བ་འཚོལ་འབད་བ་ ན་་དང་འལ་ང་ མན་ག་འབད་དཔ་མ་ཚད་ ལོ་་
གག་་ང་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ དད་ག་ གསརཔ་བམས་
ད་པ་

ས་འཆར་བད་ཡོད་གས་་བ་ཁར་

དད་ག་འ་ོན་འ་ཡང་

དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་་བཅའ་མས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་ ་ ༡
པ་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་ ས་ན་ཕར་འངས་མཛད་་དོན་་ ལཝ་ན་པ་
་བ་ལ་།
་་ ཐད་ཀར་་ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་
གནས་ངས་ལས་བན་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་་ མ་ཕོག་པ་ནམ་ས་ དད་
ག་གསརཔ་་ན་པར་ འ་ོན་་དད་ག་ལ་་་་ ས་ན་དང་བ་ར་
ལ་བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ལམ་གས་དང་འལ་ དད་ག་བར་བ་་
དོན་་ དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་གནང་་ དད་ག་འ་་ ག་
ངས་དང་པ་དང་གས་པ་

ས་དོན་་གང་ས་མག་བ་གནང་།

གནམ་ལོ་

གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ས་མའམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧
།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༡ ་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན༽ དད་
ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་ས་ད། ༼་་དད་ག༽
དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་འན་

ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་

་ས་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠
ཅན་མ་

ག་ངས་གམ་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་

ཚོགས་ང་་ཧོངས་ལས་

བར་བ་་བ་པར་གནང་པ་ལ་་ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་བཅའ་
མས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་འ་ ལོ་་གག་་ང་ ཕར་ད་བ་་་ དལ་ས་ོན་
པོ་ས་་་་་ ཚོགས་ང་ས་ ཞལ་འཆམ་ང་ཡོད་ང་ དལ་ས་ན་ཁག་་
ད་ས་ནངས་པར་ དཔལ་འོར་གནས་ངས་་ ས་ཚོད་་ཁག་ག་ནང་ལས་ཕར་
འ་བ་ནམ་ས་ནམ་འ་ ་མང་ས་མ་མནམ་ད་ར་་།
་འབདཝ་ལས་བན་

ད་ས་

དལ་འལ་མས་གས་ཐོག་ལས་

བར་བ་

གས་ཤོམ་་འབད་་ ལོ་་གག་་བ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་བ་བས་ འ་
་གནས་ངས་་གགས་་ མ་འོངས་པར་ ཐབས་ས་དང་གནས་བས་འ་་ ག་
་མང་མང་ བཏོན་གནང་པ་ན་

དཔལ་འོར་་གནས་ངས་་

ཕན་ཐོགས་ོམ་

འང་ད་་ན་པ་ཁར་ མ་ཕོག་ཡོད་པ་་མ་་་ཡང་ ཕན་བས་་་ག་
འང་་ནམ་ལས་ ་་་ར་ གས་ཁར་བམ་་ གང་ས་གནང་དཔ་ཁག་་
བ་ན་གསོ་་།
་་

ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་འབད་ང་

དད་ག་འ་ནང་

ས་ཚོད་ཕར་

འངས་ངམ་གག་་ ར་ལས་ འད་ཡོད་་་ བ་ར་ཡོད་ང་ གང་ས་
དལ་འལ་་མ་ཕོག་་་ ད་བ་མལ་ན་མཛད་་ ལ་མ་ཚོགས་ངས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ནང་ དད་ག་གསརཔ་་ལ་་ གང་ས་གནང་དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ཡང་
ལ་།
་ཁར་ ད་་་་ཚང་འས་་ས་ ས་ན་མ་་ག་ འར་བས་གནང་
ད་་་ཡང་ ་ལོ་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་བཅའ་མས་ནང་འབད་བ་ན་ ས་ན་མང་
་ག་ལོ་་ ༥ དང་ ༡༠ ་ད་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་་ ༥ འབད་བ་ན་ བར་ོད་་
ས་ངས་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༢  ༥ པ་ས་ ༣༡ ་ོགས་་ནམ་ལས་ ད་ང་
འ་ོན་ ལོགས་་་མཛད་དཔ་འཐོན་་ནམ་དང་ མས་གས་མན་ན་འོ་
མད་་ར་གནང་་ན་པ་ན་ ས་ཚོད་འ་ས་ མ་་ག་ ་བས་་བ་་
ནམ་ལས་ ས་ཚོད་ཕར་འངས་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༢ ་ ༥ པ་མག་བ་ཁམས་
ན་ བཟོ་གནང་གས་པ་ན་ འ་ོན་ཡང་བར་ མཛད་མ་ད་པ་ ་ཕན་འང་
་ན་པ་ས་འལ་ལ་།
་་ གང་་ཧོངས་ལས་ ོན་ན་དང་དལ་ས་ོན་པོ་ས་་་ནང་ ས་ན་
ཕར་ད་བ་་་་བས་མ་བཝ་དཔ་དང་ གང་་ཧོངས་ལས་ མས་གས་
མན་ན་དད་ག་ གསརཔ་ལ་་་ ་ག་ཡོད་ང་ ནད་ཡམས་་ས་ ལ་
ལས་ གནས་ངས་ ག་་་འང་འོང་ག་ ཕོག་ཚོད་དཔག་མ་གསཔ་མ་ཚད་ ཐབས་
ས་གནས་བས་གསརཔ་ ག་་བམ་ར་བཏོན་དཔ་འཐོན་་ན་ན་ ས་ག་་
་ ་ས་་ན་པ་ཁར་ མ་ག་་་ ས་རབས་ ༢༡ པ་ དཔལ་འོར་ལམ་
ོན་་འཆར་ག་ནང་ད་་ནམ་དང་ ལམ་ོན་འཆར་ག་་ཡང་ འལ་མགས་
ར་ གང་་ལ་་ལས་འཆར་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལ་་བཅའ་མས་འ་ ལག་ན་འཐབ་
པ་བས་ བས་བཝ་མ་བཝ་ག་་་འང་འོང་ག་ གལ་ད་ ་བས་བཝ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་འཐོན་པ་ན་ ་་་ར་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ས་ བབ་དཔ་
ལས་བན་ གག་མངས་་བཟོ་་འ་ཁག་་ར་་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་་དོན་ཚན་ ༥ པ་ ས་ན་ཐད་ ་ལོ་
༢༠༢༢ ་ ༦ པ་ས་ ༣༠ ན་ ཕར་འངས་མཛད་་་ ཞལ་འཆམ་ང་་
གས་ཐག་བཅད་གནང་ཡོདཔ་ལ་་

འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་

ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་གང་ས་
མག་བ་གནང་། ༼་་དད་ག་༽
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༧ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༢ ་ དད་ག་ཆ་འག་གནང་ད་པ་ ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

དལ་ས་ོན་པོ་ས་

འག་་དལ་འལ་མས་

གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ཆ་འག་་ས་དོན་
ལ་་ནང་ དད་ག་འ་་ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་ནང་ དད་ག་འ་་
དགས་ལ་དང་བ་ངས་་ལ་་ བར་བ་་དོན་་ དཔལ་འོར་དང་དལ་
ས་ཚོགས་ང་་གནང་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་བར་བ་་ས་འབས་ལ་
་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ག་ངས་གམ་པ་བས་ གང་ས་བ་པར་་
གནང་་ དོན་ཚན་ ༥ པ་ནང་ ས་ན་ཕར་འངས་་ཡང་ དད་ག་ནང་་
འད་་ཡོད་པ་ ས་ངས་ལས་ཝ་ག་ ཕར་འངས་འབད་་ ་ལོ་ ༢༠༢༢ ་
༦ པ་ས་ ༣༠ ་ ས་ན་ོགས་ས་བད་དོན་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ ཆ་
འག་མཛད་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་
བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༥ ཆ་མཉམ་ས་ བ་ར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ལ་མ་གནང་་

འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་

༼འ་ོན་༽

དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་། ༼་་དད་ག་༽ ན་
བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༦ པ་ནང་ཡོད།

་ལས་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༩ ་ དད་ག་འ་་ བར་ས་
གནང་པ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ང་གསལ་དད་ག་་་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་་ས་ གང་ས་གནང་་ ཆ་འག་བ་ཡོད་་་ ལོག་་ར་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ་་

ལ་ཡོདཔ་བན་་

ཚོགས་དམངས་ས་

དད་ག་་་

བར་ས་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་
གནང་པ་བས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་ར་ འ་བགས་་ས་འ་
འག་་་དམངས་དལ་ས་ ༼འ་ོན་༽ བཅའ་མས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ དོན་
ཚན་ ༤༦ ཁ་༽ པ་ར་ བཞག་ང་མ་བབ་དཔ་དང་ ་བན་ མག་བ་་
ས་་ཡང་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པ་ས་ ༣༡ ་ མག་བོམས་འབད་ད་
ར་་འ་་ མ་བབ་ད་པ་་བ་ལ་།
་ལས་

ཚོགས་ཁང་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་ས་་་་་

བ་ར་ཡོད་ད་

ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་
བོམས་ ༤༥ ཡོད་ས་ལས་ འས་་ ༢ ས་འམ་བགས་ང་ མང་མོས་ཐོག་
ཆ་མག་བ་་ བཀའ་འལ་་དོན་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་
ལ་་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༧ པ་ནང་ཡོད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༣.

དད་ག་ཕར་འངས།

༣.༡ ལ་གང་འག་་འགག་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ཕར་
འངས་་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ས་

ལ་གང་འག་་

འགག་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ཕར་འངས་་ས་དོན་ལ་་
ནང་ མ་ག་ འ་ོན་དད་ག་འ་ ་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་གས་པ་
ནང་ ལ་་་ག་འབད་་ ས་ག་ན་འའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གང་ས་
གནངམ་ད་ དད་ག་འ་་ དོན་ཚན་དག་ག་ངམ་གག་ན་པར་ དད་ག་
ཡོངས་ོགས་་ར་ བར་བ་འབད་དཔ་ཡོདཔ་ལས་བན་ འལ་ཡོད་ ཚོགས་ང་
ས་ འ་ོན་དད་ག་འ་ ར་བཏོན་འབད་ད་པ་ ས་དོན་ལ་བ་བས་
ཚོགས་ཁང་ས་ འལ་ཡོད་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་ས་ དད་ག་འ་
བར་བ་ཡོངས་ོགས་་འབད་་ ཚོགས་ངས་བ་པ་ནང་ ལ་དཔ་་ ས་
ད་གནང་་ཡོད་ར་་།
ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ཚོགས་ངས་བ་པ་ནང་ ལ་་་ ་ག་བ་་ཡོད་
ང་

ས་ག་གཏན་འལ་བཟོ་་དོན་་

གནང་པ་བས་

ད་ས་

ས་ག་ན་འའི་

ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་བན་

ཞལ་འཛོམས་
འ་ོན་དད་

ག་་ ཕར་འངས་མཛད་དཔ་་ ཞལ་འཆམ་ང་་དང་འལ་ ཕར་འངས་
མཛད་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་
ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཕར་འངས་མཛད་གནངམ་
ད་འལ་ འ་ོན་དད་ག་འ་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་ས་ ་ཚོགས་གམ་པ་
ཚོགས་ངས་་པ་ནང་ ལ་ད་པ་ས་ད་བ། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠
པ་ས་ ༡༢ ས་མའམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧ །
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༣.༢ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ ཕར་
འངས་་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་་་འན་

ལམ་ང་

ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ས་ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ ༼འ་ོན་༽
དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་གང་ས་་ ཕར་འངས་
གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་
ས་གནང་པ་བས་

ས་ག་ན་འའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་

འས་་ཆ་མཉམ་ས་མོས་མན་ཐོག་ལས་

འབད་ད་པ་ཞལ་འཆམ་ང་ཡོད་་་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་

གང་

ཕར་འངས་
ད་ས་

ཚོགས་ཁང་ན་མོའི་ནང་ལས་ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ ༼འ་ོན་༽ དད་
ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་འ་ ཕར་འངས་འབད་་ ཚོགས་ངས་ ༥ པ་ནང་ གང་
ས་གནང་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལཝ་བན་
་ ཚོགས་དམངས་ས་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་་ འག་་
ངན་ད་བཀག་ོམ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་ ་ཚོགས་གམ་
པ་ཚོགས་ངས་་པ་ནང་ གང་ས་གནང་་་ ས་ཐག་བཅད་གནང་། གནམ་
ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ས་མ་འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་
༢༧ །

༤.

མན་ས་་ོད་དང་ཆ་འག།

༤.༡ འག་ལ་གང་དང་་རོ་་ན་

མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་་ལས་དོན་་་

ང་བཞག་དང་འལ་བ་ག་བད་གན་་

ག་ངས་དང་པ་ས་དོན་་ས་

ད།
མན་ས་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་ལ་གང་དང་་རོ་་ན་
མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་་ལས་དོན་་་ ང་བཞག་དང་འལ་བ་ག་བད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
གན་་ གང་ས་གནང་་དོན་་ ག་ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་ཆ་འག་་ས་
དོན་ལ་་་་

ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་

བ་ར་ལ་མ་གནང་་

གང་ས་གནང་་་ ས་དོན་ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ མན་ས་འ་འན་པ་ས་ འག་ལ་གང་དང་་རོ་་ན་ མ་
་ག་བགས་དལ་ཁང་་ལས་དོན་་་

ང་བཞག་དང་འལ་བ་ག་བད་

གན་་ ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་ གན་་འ་ ་ལོ་ ༢༠༡༤ ་
་ཚོགས་ལས་ བ་ོན་ཆ་འག་་་དོན་་ལ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་
ཆ་འག་བ་ཡོད་ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ་ཚན་ཁག་ ༡༦ ཡོད་ས་ལས་་
ཚན་ ༡༣ ་ དགག་ཆ་་བད་་ བ་ོན་ཆ་འག་བ་མ་གས་པར་ ར་བཏོན་
འབད་་འག་ར་་།
ས་དང་བནམ་ད་ དལ་ཁང་་ཞབས་ཏོག་འ་ ད་ཐབས་དཔ་ག་ནམ་ལས་
བན་ ད་ས་གང་་ཧོངས་ལས་ འདས་པ་་ཚོགས་ས་ དགག་ཆ་བད་པ་
་ཚན་་ དལ་ཁང་དང་གག་ཁར་ ས་བན་འབད་་ གས་བས་བཟོ་ནམ་
ལས་ གན་་འ་ ཡང་བར་ ་ཚོགས་ལས་བ་ོན་ཆ་འག་་་དོན་་ལཝ་
ནམ་དང་ འཛམ་ང་ལ་་ནང་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ལས་བན་ དཔལ་
འོར་་དཀའ་ངལ་ཐོན་པ་ནམ་ས་་ ན་འལ་མ་དལ་་གས་རམ་ ད་ང་
་་འཐོབ་་་བས་ཡོད་་་ ན་དཔ་ཁག་ཝ་དང་བན་ ཚོགས་དམངས་
ས་ གས་བད་གས་ཤོམ་་གནང་་ བ་ོན་གནང་ད་པ་ བ་ངས་་
ཁ་གསལ་་་།
་མ་ཚད་ ་རོ་་ན་ལ་ཁབ་ ༢༧ ས་ ་རོ་་ན་མ་་ག་བགས་དལ་
ཁང་འ་ ་ལོ་ ༡༩༥༨ ་ ག་བགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དལ་ཁང་་ས་ དལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འལ་་གས་རམ་དང་ འཆར་ག་ང་འལ་་ལས་་་ ལ་ཁབ་ ༡༦༢ ་
ག་་ གས་རམ་འབད་་ཡོད་པ་་ ལ་ཁབ་ ༣༢ ་ག་ ང་ར་ང་ོགས་
་་ཁ་་ གས་རམ་འབད་་ཡོད་པ་ན་་ཡང་ལ་།

དལ་ཁང་་ས་ ད་ན་ བར་མ་ དལ་་ཚད་ག་ལས་དད་ང་ ་རོ་
ག་ག་གག་དང་ ་ཡ་ང་ོགས་ནང་འབད་ང་ ར་འམ་ ༧ ་
ག་ གས་རམ་གནང་པ་་ གནང་ན་དང་ད་ང་་ན་་ ན་འལ་
་བ་ར་གནང་པ་བས་ གཙོ་མ་་གཙོ་བོ་ར་ གནམ་གས་འར་བད་
་ལས་འལ་དང་ ་་དཔལ་འོར་་ ག་ན་མ་ཆས་འབ་་ ་ལས་
ར་་ང་འལ་གཏང་་་གནངམ་ནམ་དང་

འག་ལ་ཁབ་འ་

ཡར་

ས་འ་བ་བང་་ གནམ་གས་འར་བད་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་ ལ་
ཁབ་ག་ནམ་ལས་བན་ དལ་ཁང་་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་ བ་ངས་་
ས་ང་སཔ་་་།
་་ ཐད་ཀར་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་་་ནང་ འདས་པ་་ཚོགས་བས་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ དགག་ཆ་བད་ད་པ་་མཚན་གཙོ་བོ་ར་ ལ་ཁབ་་
རང་བཙན་དང་ང་བ་

ལ་ཁབ་་མས་གས་དང་མ་མན་པ་གནད་དོན་

་

ལས་ འོས་འབབ་ད་པ་ ་ཕན་དང་འལ་བ་གནད་དོན་ས་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་
མ་འོངས་པ་ནང་ དལ་ཁང་དང་ འས་་ལ་ཁབ་་བར་ན་ ོད་གས་་འཐོན་
པ་ན་ ོད་བར་་་མ་དང་འལ་བ་ ་ད་མ་བབ་་ཡོད་པ་ཁར་ ར་་
་མ་་ས་ཡང་ ན་འལ་ཐད་ཀར་་ ན་གཔ་་ཡོད་པ་ གནད་དོན་་ད་
་ཡོད་་་ས་ ཡོདཔ་དང་ད་པ་བར་ན་ ད་པར་ོམ་འབད་ར་བཟོ་་ ཚ་ས་
ཡོདཔ་ལས་བན་ དགག་ཆ་བད་་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་མ་ཚད་ ར་་་མ་་ས་ ན་འལ་ན་ཐངས་་ལམ་གས་དང་ བཀག་
ཆ་དང་་དབང་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་

ཚོགས་ང་ས་

བར་བ་འབད་བ་

བས་ གས་ཤོམ་་གགས་དཔ་ཁག་་བ་་བ་ལ་བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་
ས་ ལམ་གས་དང་འལ་ མན་ས་གན་་་ བར་བ་་དོན་་ དཔལ་
འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་གནང་་

གན་་འ་་

ག་ངས་དང་པ་དང་

གས་པ་ ས་དོན་་གང་ས་མག་བ་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠
པ་ས་ ༡༢ ས་མའམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༥ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠
་ ༡༡ པ་ས་ ༣༠ ་ འག་ལ་གང་དང་་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་
དལ་ཁང་་བར་ན་ འག་ལ་ཁབ་ནང་་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་
་ ལས་དོན་་་ང་བཞག་དང་འལ་བ་ ག་བད་ངས་ག་་ ག་ངས་
གམ་པ་ས་ད།
དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་་འན་

ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་

འས་་ས་ ངས་ག་འ་་ ག་ངས་གམ་པ་ས་དོན་ལཝ་དང་འལ་
དང་པ་ར་ ཚོགས་ང་ས་ གང་་གས་བད་དང་བན་ ངས་ག་འ་ འལ་
མའི་དད་ག་་གང་ས་གནང་་་ ད་ཚད་ཚང་དང་མ་ཚང་ བ་འག་འབད་
བ་བས་ ག་བད་ངས་ག་འ་ འལ་མའི་དད་ག་་ གསལ་བགས་
འབད་་འ་ ད་ོ་ཡོད་པ་ལམ་གས་ལས་ མ་་ག་ སོ་སོར་་འ་ཡོད་ང་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ ་བ་གནད་ོད་་དོན་ཚན་ ༡༨༡ པ་དང་ ༡༨༢ པ་དང་
འལ་ ད་ས་ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ནང་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་་བ་ང་
་དགས་་ འལ་མའི་དད་ག་་ ས་ན་འབ་་་ ་མས་ན་མོའི་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
དངས་དོན་དང་འལ་ང་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་་ ཚོགས་ང་་འས་་ མང་མོས་
ཐོག་ལས་ ཞལ་འཆམ་ང་་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
་མ་ཚད་ ཚོགས་ང་ས་ ཚོགས་གས་མ་ཚོགས་པ་་ང་ལས་ དལ་ས་ན་
ཁག་དང་གག་ཁར་

ས་བན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་་

ག་བད་ངས་ག་་

བར་བ་མལ་ན་འབད་བ་བས་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དལ་ས་ན་
ཁག་་ ་བ་ཁག་ ༥ ག་ཐོག་བད་་ལ་བ་ལན་གསལ་ག་ཐོག་་ འོར་ཡོད་
་་ ཚོགས་དམངས་་བམ་ལ་ལ་ཡོད་་་ གས་ཤོམ་འབད་ར་ གགས་
པ་་བ་ཡོད་པ་ ན་་ལ་བ་ཁར་ ་བ་ཁག་ ༥ དང་གས་པ་ས་ལན་ག་
ཐོག་ོད་་་ཡང་ ཁ་གསལ་་ན་་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་དཔོན་ས་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ འལ་མའི་དད་ག་་
ས་ན་ཡོད་པ་ན་་ལ་ཡོད་ང་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་དང་གག་

ཁར་ གང་ས་གནང་་མཛད་ད་པ་ གནས་ངས་ག་ནམ་ལས་བན་ ད་
ས་ ག་ཡར་ང་་ཐོག་ལས་ གས་ཐག་བཅད་དཔ་ད་པ་ ན་གསོ་གནང་
པ་ཁར་ གང་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ ་དང་བན་པ་ ག་ག་ག་་དཔ་
་ན་གསོ་མཛད་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ག་བད་ངས་ག་་་ཚན་་་བན་་་ གང་ས་མ་གནང་
པ་་མར་ ར་བཏང་ བསམ་འཆར་་་དོན་་ ཚོགས་དམངས་་ ་བས་
གནངམ་ད་ ོང་་བས་ཆ་འས་་ས་་་ནང་ ངས་ག་འ་་བན་་ ན་
འལ་ན་པ་བས་ ན་ཚབ་ོད་་དང་ དལ་བ་སོར་ཚད་ག་འབད་ང་ ན་
འལ་ན་པ་བས་་ ཚད་ག་་་གར་བཞག་་ོད་་ན་ན་ ཡང་ན་ ན་
ཚབ་ོད་པ་བས་་ ཚད་ག་་ གར་བཞག་་ོད་་ན་ན་་ ད་ོ་ལས་ར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ངས་ག་ནང་ ཁ་གསལ་་ད་དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ལ་་་་ དལ་
ས་ོན་པོ་ས་ ན་འལ་མ་ན་པ་་ང་ལས་ ད་བ་གས་ཤོམ་་དད་་
འབད་དཔ་མ་ཚད་

ལས་འལ་དང་འལ་བ་ན་འལ་ན་པ་བས་་འབད་

ང་ གཙོ་བོ་ར་ རང་སོའི་གན་་ནང་ ན་ཚབ་་ཚད་ག་་ ང་སང་ས་་བད་
དཔ་ཁག་་བ་དོགས་ལ་ལ་།
་ལས་ ག་བད་ངས་ག་འ་་ ་ཚན་་་བན་་ གང་ས་གནང་པ་
བས་ ་ཚན་ ༤ པ་ནང་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་ དལ་ཁང་འ་ནང་ལས་
ན་འལ་ངམ་གག་འཐོབ་་ན་ན་ ཡང་ན་ གནང་ན་འཐོབ་་་བས་ཡོད་
དང་ད་ ཁ་གསལ་་འད་་དཔ་ལས་ ངས་གསལ་བཟོ་དཔ་ཁག་་བ་་བ་
ལ་་་་

དལ་ས་ོན་པོ་ས་

་་ས་གས་རམ་འབད་ཡོད་པ་

ང་

ོགས་ལ་ཁབ་་ནང་བ་བ་ན་ ན་འལ་ངམ་གག་ན་པར་ གནང་ན་་
ཡང་ན་ོལ་ཡོདཔ་དང་ ་རོ་་ན་་ན་དང་ ་རོ་་ན་མ་་ག་དལ་ཁང་
་ནང་ལས་ ན་འལ་དང་གནང་ན་་འབོར་ཚད་བ་ད་དང་འལ་ འོས་འབབ་
གགས་་གནང་ོལ་ཡོད་པ་་ ར་བཏང་ ་བམ་མ་ན་འལ་དང་ གནང་
ན་་ རང་སོའི་ལས་འལ་དང་འལ་ འཐོབ་ོལ་ཡོད་པ་ དོགས་ལ་ལ་།
་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་འབད་བ་ན་ ར་བཏང་ ་ཨ་་དང་ འཛམ་
ང་དལ་ཁང་

་ན་དལ་ཁང་་ལམ་གས་མ་འཝ་མ་ཚད་

་ཨ་་་

ག་ཆས་་་མཇལ་བ་ན་ ད་བ་གག་ན་འལ་བམ་དང་ ་ལས་ ད་
བ་མ་་ག་

གནང་ན་་ན་དོ་བམ་ག་དང་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་་དོ་

བམ་འབད་བ་ན་ ན་འལ་དང་གནང་ན་་ དལ་ཁང་འ་་ཐོག་ལས་ གནང་
གནངམ་ནམ་པ་ ཚོར་ང་ང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ོ་ལས་ར་ ང་སང་ས་བཟོ་དཔ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
མ་ཚད་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་་དོ་བམ་་ན་པ་ན་ ད་ོའི་ངས་ག་འ་ནང་
ན་འལ་དང་གནང་ན་་བས་ བ་དཔ་ད་པ་་བ་ལ་།
་མ་ཚད་ འཛམ་ང་དལ་ཁང་དང་ ་ན་ང་འལ་དལ་ཁང་་ ཡན་ལག་
ག་ཚང་་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ག་བགས་ཡོད་དོ་བམ་་ མ་འོངས་པར་ ་
ཨ་་དང་ འག་ལ་ཁབ་བར་ན་

མན་འལ་་བན་འ་བ་ན་

་ཨ་་

་ ཡན་ལག་ག་ཚང་ག་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ག་བགས་འབད་ད་དང་་ད་
གལ་ད་ ་ཨ་་་ཡན་ལག་ག་ཚང་ག་ ལ་ལས་ ལ་ཁབ་ནང་ག་བག་
འབད་བ་ན་ དལ་ཁང་འ་་ ཞབས་ཏོག་དང་་ཕན་ོད་དཔ་འཐོན་ད་་ནམ་
ལས་ ་་་ང་ལས་ར་ ང་སང་ས་བཟོ་དཔ་ཁག་་ར་་།
་ཁར་ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་་་ནང་ ་རོ་་ན་་ན་འ་
འག་ལ་ཁབ་དང་གག་ཁར་ མན་ལམ་དམ་གཟབ་་ཐོག་ལས་ ག་་གནང་་
ག་ནམ་དང་ དལ་ཁང་འ་་འས་་་ ཐོ་བད་མ་བ་་འབད་ང་ ན་
འལ་ན་་་བས་་་་འབདཝ་ད་ མ་འོངས་པར་ ་ས་་ཕན་ོམ་འབད་
ར་འང་གས་་དང་ ན་འལ་ལོག་བཏབ་་ ས་ན་ཐད་ལས་འབད་ང་ ལོ་
་ ༢༠ ་་་ལོ་ཚད་་ ན་འལ་ད་ང་་་ འཐོབ་་་ཕན་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གནང་ན་་ལོ་ས་་་ཐོན་འབདཝ་ད་ གནང་ན་དང་་ཨ་་འ་ གག་ཁར་
་གས་བད་གནང་ད་པ་་ ལ་ཁབ་ནང་ ་རོ་་ན་མ་་ག་བགས་་
དལ་ཁང་ ག་བགས་འབད་བ་མཐའ་མར་ གང་ར་ས་ ན་འལ་་ རང་
སོའི་དས་མ་དང་གནས་ངས་དང་བན་ ན་་མ་གཏོགས་ ས་པར་་ ན་
དཔ་དཔ་ལས་ འ་ནང་གས་བད་་ར་བས་་ ངས་ག་འ་་ བ་
ོན་གནང་དཔ་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ དོགས་ལ་་་ནང་ ལས་འལ་ག་བགས་མ་
འབདཝ་ལས་ ཡན་ལག་ག་ཚང་དས་འདོད་བད་པ་ན་ ་ས་ ་ཕན་གང་ཡོད་
བ་ོག་འབད་དཔ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ལོ་ ༡༩༨༠ ་ངས་ལས་ འཛམ་ང་
དལ་ཁང་་གས་རམ་དང་ ཤ་ན་ང་འལ་དལ་ཁང་་གས་རམ་ཐོག་ལས་
མན་ལམ་དམ་གཟབ་་ ག་་གནང་་ཡོད་ང་ ་་ག་ཚང་་ ལ་ལས་
ངམ་གག་ག་བགས་ཡོད་པ་ ན་གསོ་ལ་བ་ཁར་ གཙོ་བོ་ར་ མཐར་འལ་
ཅན་་ ལས་འལ་་བ་ཚད་དང་ ་བན་དང་འལ་འབད་བ་ན་ ་བས་མ་
བཝ་འཐོན་ཚོད་ད་པ་་ ལས་འལ་་་ ་ས་ར་ མཐའ་བཙན་་་ཕན་
འང་འོང་ར་་།
་ཚན་ ༨ པར་ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ས་ འག་་་མས་ན་
མོའི་་ཚན་ ༡༠ པ་དོན་ཚན་ ༢༥ པ་དང་འལ་བ་ན་ ག་བད་ངས་ག་
འ་ ཆ་འག་བ་ནམ་ལས་ ལ་ཁབ་་མས་་བ་འག་འབད་དཔ་ནམ་
དང་ གལ་ད་ ་ཨ་་་ག་ཚང་འ་ ལ་ཁབ་ནང་ ག་བགས་འབད་ནམ་
ལས་ འག་་་་ ་གཡོག་་་བས་གནང་པ་མཐའ་མར་ དལ་ཁང་དང་
འག་པ་་གཡོགཔ་་་བར་ན་ གས་བཤད་་འཐོན་པ་ན་ ནང་འད་་བམ་
་མས་གས་་ས་ འགབ་་གས་་ནམ་ལས་ ་་བསལ་ཐབས་གང་ཡོད་
་ཡང་ ད་ོ་ལས་ གས་བད་གནང་དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ལ་།
་་ ོན་ན་ས་ ལ་ཁབ་ནང་་ ལམ་གས་ང་ང་་ཡོདཔ་བན་་ དལ་
འལ་་ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་་མ་་ཡང་

གས་ཤོམ་་བམས་་འབད་བ་

ན་

མ་་ག་བགས་འབད་བཞག་་

མ་འོངས་པ་ནང་ ལ་ཁབ་གཞན་ས་

་ མན་ག་འབད་་དོན་་ ་ཨ་་་ ག་ཚང་་བ་ག་ འག་ལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཁབ་ནང་ ག་བག་་་ འོས་འབབ་ོམ་འབད་མཐོངམ་ལས་བན་ ་བན་འང་
གས་པ་ ོན་ལམ་ལ་་་བས་བཟངམོ་ག་ ནམ་་་བ་ཁར་ ལ་
ལས་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ཨ་་་ག་ཚང་ག་ ག་བགས་འབད་བ་ན་ འ་ནང་
་ འག་་ལས་དཔ་་་ མས་གས་་་ས་ འགབ་དང་་འགབ་་་བ་
ཐད་ཁར་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ན་ཚད་ ་ལ་ཁབ་ག་་ར་ན་ང་ འག་་ན་
ར་ འག་པ་་ངས་་ོད་འཆང་་ོད་པ་བང་ལས་ འག་པ་མས་ས་
་་འགབ་མ་གས་པ་ ད་མ་དཔ་དཔ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ་གག་་
ཡོད་་་ནང་ འག་་ལས་དཔ་་ཡང་ འག་པ་མས་གས་་ས་འགབ་་
ཡོདཔ་ལས་ གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་དོགས་ལ་ལ་།
་ཁར་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་འབད་བ་ན་ ་ཨ་་འ་ ན་འལ་ངམ་
གག་ ན་་་དལ་ཁང་ནམ་་ ཧ་་དཔ་དང་ འཛམ་ང་དལ་ཁང་དང་
་ན་ང་འལ་དལ་ཁང་ ་ཨ་་འ་ མ་འཝ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ད་
ན་ འཛམ་ང་ལ་་ན་འལ་ན་པ་དལ་ཁང་ད་པ་་ ་ཨ་་འ་
ག་བགས་འབད་བ་ན་

ན་འལ་ན་པ་དལ་ཁང་

འ་ཐོག་འོང་་ནམ་

དང་ ་ཚན་ ༧ པ་ ༡༽ པ་ནང་གགས་པ་ན་ ག་ཚང་འ་བག་་བམ་
ག་་ར་ཡོདཔ་ལས་ གལ་ད་ ་ཨ་་འ་ གནང་བ་བ་པ་ན་ ་བམ་་
དལ་འལ་གག་་གཞན་་ཡང་ ་བ་བད་ད་་ནམ་ལས་ ་་་ང་ལས་
ར་ གས་བད་གནང་དཔ་ཁག་་ར་་།
་་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་་་ནང་ འཛམ་ང་དལ་ཁང་དང་ ་ན་དལ་
ཁང་ ་ཨ་་འ་ ་འ་ར་་་་ མ་བན་་་ཡང་ འཛམ་ང་དལ་ཁང་
དང་ ལ་་དལ་ཁང་ནམ་དང་ འ་ནང་ ལ་ཁབ་ ༡༩༢ ་ག་འས་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཡོད་པ་་ ་ན་ང་འལ་དལ་ཁང་འ་ ་ན་ང་ོགས་་དལ་ཁང་
ནམ་དང་ ་ཨ་་འ་ ་རོབ་ང་ོགས་་ལ་ཁབ་ ༢༧ ས་དབང་བ་དལ་
ཁང་ག་ནམ་ལས་བན་ ་ཡང་ ལ་་ང་འལ་་དལ་ཁང་ནམ་་བད་
་ཡོད་་འ་ནང་ ང་ས་དལ་ཁང་གམ་ཆ་ར་དཔ་ན་ར་་།
གལ་ད་ མ་འོངས་པར་ ་ཨ་་་ག་ཚང་ ལ་ཁབ་ནང་ག་བགས་འབད་
གས་པ་ན་

ལས་འལ་་བ་ཚད་དང་་ཚད་དང་འལ་

ག་་གནང་དཔ་

ནམ་ལས་ ་དང་བན་པ་ ས་བན་འབད་་ ང་སང་ས་་བཟོ་ཡོད་པ་ཁར་
ར་བཏང་ འཛམ་ང་ནང་ ་ཨ་་འ་ གས་ཤོམ་འབད་ད་བ་བ་་བཝ་
ད་་ ལ་་ཡར་ས་ང་འལ་་ དལ་ཁང་ག་ན་པ་ཁར་ ལ་་ནང་
གས་ཚད་བད་་ ངས་གསལ་་ཐོག་ལས་ ག་་གནང་་ ཡར་ས་མ་འ་
བ་ལ་ཁབ་་་ ཕན་ཐོགས་པ་་གས་ཚད་བད་་ ོ་བ་ཏོག་ཏོ་་ཡོད་པ་
དོགས་ལ་ལ་་་་ འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ས་ཡང་ བ་ོན་ལ་།
་ཚན་ ༡༡ པར་ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ས་ གལ་ད་ ངས་ག་འ་
་བན་་ ོད་གས་་འཐོན་་ འམ་འག་འབད་བར་ ་ལ་ཁབ་ ་དར་
ནཌ་་ འ་ད་པ་ན་ ཟད་འ་འབོར་ར་གནས་་ན་་་ མར་ཕབ་་དོན་་
ོད་གས་འམ་འག་བད་ཚོགས་འ་ ་འདབས་་ལ་ཁབ་དང་ ཡང་ན་ འག་
ལ་ཁབ་ནང་ བག་་འོས་འབབ་ཡོད་དང་ད་པ་་བ་ལ་།
་་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ གནད་དོན་་་ར་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་
བཀག་ཆ་བད་པ་ལ་་་ ག་བད་ངས་ག་བར་བཟོའི་བས་ ར་་ངས་
ག་་་ཚན་ ༩ པ་དང་ ༡༢ པ་བབ་ནམ་ལས་ ་ཚན་ ༡༡ པ་་འད་ཡོད་
་ནང་ ་ཕན་་བར་ནང་ ོད་གས་འཐོན་་ ་ཡོག་མན་ས་འ་ ོར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འག་འབད་་ནམ་ལས་ ་བས་མ་བཝ་དཔ་དང་ ཟད་འའི་ཐད་ ོད་གས་
འམ་འག་བད་ཚོགས་འ་ ལ་ཁབ་ནང་བག་་འབད་བ་ན་ ལ་་མས་
ནང་ ག་་གནང་་་ ལ་ཁབ་ནང་འོང་དཔ་ལས་ ་བ་ག་པ་ཟད་འ་གཏང་
དཔ་ལས་བན་ ལ་ཁབ་་དར་ནཌ་་འ་་འབད་བ་ན་ ་ཕན་འ་ ་ར་
ག་་ན་པ་དོགས་ལ་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ག་བད་ངས་ག་འ་་ ་ཚན་་་བན་་ གང་
ས་གནང་་ས་ན་མཛད་ཡོད་ང་ ཆ་འག་འབ་་འ་ ་མ་དང་འལ་མཛད་
་ན་པ་ན་གསོ་གནང་་ འག་ལ་ཁབ་དང་་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་
དལ་ཁང་་བར་ན་ འག་ལ་ཁབ་ནང་་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་
་ལས་དོན་་་

ང་བཞག་དང་འལ་བ་ག་བད་ངས་ག་་

ག་ངས་

གམ་པ་གང་ས་མག་བ་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་
༡༥ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༣༠ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༦ འམ་་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢
པ་ས་ ༡ ་ འག་ལ་གང་དང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་
་བར་ན་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་་ ལས་
དོན་་་ ང་བཞག་དང་འལ་བ་ ག་བད་ངས་ག་་ ཆ་འག་་ས་ད།
དད་ག་ཆ་འག་མ་མཛད་པ་་མར་ ཚོགས་ང་་འན་ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་
ས་ ངས་ག་་་ཚན་ ༨ པ་ནང་་ ་མས་ན་མོ་དང་མན་ག་བཟོ་་་
དོན་་ ཐོབ་ལམ་དང་་དབང་ ན་འག་འ་ བཀག་ཆ་་ འ་ོན་འབད་ཡོད་པ་
ན་་ལ་དོན་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་ལ་ཁབ་དང་ ་རོ་་ན་
མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་་བར་ན་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་
བགས་དལ་ཁང་་ ལས་དོན་་་ ང་བཞག་དང་འལ་བ་ ག་བད་ངས་
ག་འ་་ཆ་འག་་ས་དོན་ལ་་ནང་ དད་ག་འ་་ག་ངས་དང་པ་དང་
གས་པ་བས་་
་་བ་ཁར་

ངས་ག་འ་དགས་ལ་དང་བ་ངས་་མ་པ་བན་

ག་ངས་གམ་པ་བས་་འབད་ང་

དཔལ་འོར་དང་དལ་

ས་ཚོགས་ང་ས་བར་བ་་ན་་ལ་་་་ གང་ས་བ་བ་་ གནང་
ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་་བན་ཆ་འག་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་
བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༦ ཡོད་ས་ལས་ འས་་
༤༢ ས་བབ་དང་ འས་་ ༤ ས་འམ་བགསཔ་ལས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་
ར་ཊ་ཨང་ ༨ པ་ར་ འག་ལ་ཁབ་དང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་
དལ་ཁང་་བར་ན་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་དལ་
ཁང་་ ལས་དོན་་་ ང་བཞག་དང་འལ་བ་ ག་བད་ངས་ག་འ་ ཆ་
འག་བ་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༩ པ་ནང་ཡོད།
༤.༢ འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་

་ང་གནམ་གས་མ་

དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་ག་ངས་དང་པ་དང་ གས་
པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

དལ་ས་ོན་པོ་ས་

འག་གང་དང་་ང་གནམ་

གས་མ་དལ་་བར་ན་

་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་

བཀག་ཆ་

དང་འལ་བ་གན་་ག་ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་ཆ་འག་་ས་དོན་ལ་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ གན་་འ་གང་ས་གནང་་་བ་
ོན་ལ་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ག་ངས་གས་པ་བས་ འག་
གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་
དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་ བ་ངས་དང་དགས་དོན་་ ཚོགས་
དམངས་་་་ནང་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ ལས་འ་བང་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་
་ཁ་ག་ལས་ གནང་ན་འབོར་་ཏོག་ཏོ་གནང་་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་ གནམ་གས་
འར་བ་དང་འལ་བ་ འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ག་་ ་ལས་ རང་བན་
ན་ངན་བཀག་ཐབས་དང་ ན་ང་ང་ང་བཟོ་་ ་མ་ཚད་ བཙོག་ང་མར་ཕབ་
འབད་་་ གར་བཞག་་ ཡར་ས་འ་བ་བང་ཡོད་པ་ལ་ཁབ་་་ གནང་
ན་་ཐོག་ལས་ མ་དལ་བ་ར་གནངམ་ན་ར་་།
ད་ོ་ན་ཚོད་ འག་ལ་ཁབ་ནང་་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་ཁ་ག་ལས་
གནང་ན་ཐོག་ ལས་འལ་ོམ་ཁག་བན་ཡོདཔ་དང་ འ་་དོན་་ མ་དལ་་
ས་་ལར་ས་ཡ་ ༥༧ ཐོབ་་ཡོད་་་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ ང་་་གར་བ་གསརཔ་
བཟོ་ན་འབད་་དང་ ཉམས་བས་འབད་་ ་ལས་ རང་བན་མཐའ་འར་ཉམས་
ང་དང་ གས་བས་འབད་་ས་མ་ཚད་ གང་ལམ་་ བན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་་དོན་
་ན་ར་་།
་་ནང་དོན་ད་ལས་
གག་ཁར་

གང་་ཁ་ག་ལས་

འལ་བ་འཐབ་་འ་

་ང་གནམ་གས་མ་དལ་དང་

ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་

ན་

ཚོགས་ནམ་ལས་ ང་་ཁ་ག་ལས་ གང་་གནང་བ་ར་་ འང་་བམ་
ལ་དང་ ང་་ང་འལ་གཏང་་ ་ལས་ མ་ཚོགས་་ནང་ ་མང་ལ་འན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ ག་་ག་ག་ བཙོག་ང་མར་ཕབ་་ཐོག་ལས་ ག་བན་འལ་འར་་ ང་
འལ་གཏང་་ནང་ ལས་འལ་གསརཔ་གག་ བམས་པ་བང་ཡོདཔ་དང་ འ་
་དོན་་མ་དལ་ཡང་ ་ས་་ལར་ས་ཡ་ ༦༥ གནས་པ་ལས་འལ་ག་ན་
པ་ན་་ལ་།
ད་ས་ ཡར་ས་འ་བ་བང་ཡོད་་ ལ་ཁབ་ ༢༢ ས་ ་ང་གནམ་གས་
མ་དལ་་
ལས་འབད་ང་

་དབང་དང་བཀག་ཆ་གནང་ཚར་་ཡོདཔ་དང་
ལ་་ག་ཚང་་་

འག་གང་་ཁ་ག་

་དབང་དང་བཀག་ཆ་གནང་་

ཡོད་དོ་

བམ་་ར་ནམ་ལས་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་ ་དབང་དང་བཀག་ཆ་གནང་
པ་་

་བས་མ་བཝ་དཔ་ལས་བན་

མ་འོངས་པ་ཕན་ཐབས་་དགས་་

ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ཆ་འག་བ་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་ བཀག་
ཆ་དང་འལ་བ་གན་་ བར་བ་་དོན་་ མཐའ་འར་དང་གནམ་གས་འར་
བད་ཚོགས་ང་་གནང་་

ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་ས་དོན་་

གང་

ས་མག་བ་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ས་མ་འམ་
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧ །

་ལས་

གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༥ འམ་་ལོ་ ༢༠༢༠ ་

༡༡ པ་ས་ ༣༠ ་ འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་ ་
ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་

ག་

ངས་གམ་པ་ས་ད།
མཐའ་འར་དང་གནམ་གས་འར་བད་ཚོགས་ང་་འན་
འམས་ངས་འས་་ས་

ག་ང་ང་མལ་

འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ན་

་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་

བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་

་

ག་ངས་གམ་པ་ན་་ལ་་ནང་ ཚོགས་ང་ས་

བར་བ་འབད་

བ་བས་་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་་ འ་དཔོན་་དང་
གག་ཁར་ ས་བན་ཞལ་འཛོམས་ངས་གས་ཚོགས་ཡོདཔ་དང་ ་བང་ ཚོགས་
ང་་ཁ་ག་ལས་ བ་ོག་ཁག་ ༥ ་ག་བད་་་ཡང་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་
དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ན་གསལ་་མ་བབ་ བབ་་གནང་་
ས་ན་མཛད་ཡོད་་་ཡང་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་་ བམ་ལ་ལ་་ཡོད་ར་
་།
་མ་ཚད་

་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་ཁ་ག་ལས་

་ལོ་

༢༠༡༨

ལས་ར་ འག་གང་་ གནང་ན་མ་དལ་་ས་་ལར་ས་ཡ་ ༥༧ གནང་
ཡོདཔ་དང་ མ་དལ་འ་་ཐོག་་ ལས་འལ་ཁག་ ༧ ག་བགས་འབད་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ མ་འོངས་པ་ནང་ ་ས་་ལར་ས་ཡ་ ༦༥ གནས་པ་ལས་འལ་ཡང་
ལ་གཔ་་་ག་ད་་འག་ར་་།
་འབདཝ་ལས་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་ག་ཚང་་འ་དཔོན་་ ལས་འལ་
བ་ོག་དང་

བ་དད་འབད་་དོན་་

་དབང་དང་བཀག་ཆ་དཔ་ཡོད་་

དང་བན་ ན་ས་གང་ཚོགས་ས་ གནང་བ་བ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་འལ་ན་
ཁག་ས་ ད་དོན་་གས་ད་ལག་ར་ཡང་ གནང་བ་བ་པ་ཁར་ ག་པར་་
ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་་ཁ་ག་ལས་

གན་་འ་མས་མན་ཡོད་ད་་

མལ་ན་ད་བ་འབད་་ མཐར་ག་་ ་ཚོགས་་བ་ོན་ཆ་འག་་དོན་་
ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་གནང་ད་པ་་བ་
ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ ་ལ་ལས་

གན་་་ཚན་་་བན་་

མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ས་
འག་ལ་ཁབ་འ་

གང་ས་གནང་པ་བས་

ར་བཏང་གན་་་

གངས་་ས་ར་་ཡོད་པ་

བར་

བ་ར་ཡོད་་་ཡང་

ལ་ཁབ་ག་འབད་་་ས་

གནམ་གས་འར་བ་ལས་བན་ མ་འོངས་པ་ནང་ ་་དང་དཔལ་འོར་་ གནོད་
ན་་་ཡོདཔ་ལས་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་གན་་་ བ་ར་ལ་དཔ་
འ་ ཧ་ཅང་ས་གལ་་ར་་།
་ཚན་ ༧ པ་་ ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ས་་་ནང་ གན་
་ནང་་ གར་ལ་ཁབ་་ནང་གས་་འབགཔ་ད་ བཀག་ཆ་འབད་་དཔ་་
ད་་་ས་ མ་འོངས་པ་ནང་ ལ་ཁབ་ནང་་གར་་འབག་འོང་པ་ན་ འ་་
ལམ་གས་་ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་
མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་་ གར་་གས་་ འབག་འོང་ག་པ་གན་་་བར་
ོད་འབད་བ་བས་ ད་ོ་ཡོད་པ་མས་གས་དང་འལ་་ མཛད་་འ་གང་
་ཁ་ག་ལས་ གས་ཁར་བམ་དཔ་ཁག་་ར་་།
་་ ོན་ན་ས་འབད་བ་ན་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་ས་ གར་འ་ མ་
་ག་བགས་་དོན་་ནམ་ལས་ གན་་ནང་ད་་་ས་ ་བས་མ་བཝ་
ཐོན་དཔ་དཔ་དང་ གལ་ད་ ་མ་རང་ང་ས་ ོད་་དོན་་ན་པ་ན་
ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན་ས་

ལམ་གས་ང་ང་བཟོ་ཡོད་་དང་འལ་

ག་་མཛད་དཔ་ན་པ་དོགས་ལ་ལ་།
ན་ང་ གནད་དོན་འ་་ གང་ས་བ་པར་་གནང་་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་
ཆ་འག་བ་གནང་པ་ལ་་

ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་

གནད་དོན་འ་

ལོག་

བར་བ་འབད་་ ཚོགས་དམངས་་ན་་འབད་ད་པ་ བཀའ་བ་གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ཚན་ ༩ པ་ཐད་ཁར་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་་་ནང་ གན་་འ་ས་
མ་འོངས་པ་ནང་ འག་ལ་ཁབ་་ཕན་ོམ་འབད་ཐོགས་་ནམ་ལས་ བ་ར་
ལ་མ་ཡོད་གས་་་བ་ལ་ཡོད་ང་ ག་་ནང་་ བཀག་འན་ར་ད་ཡོད་
་འ་ ན་བ་ར་ད་ད་པ་་བ་ལ་་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་
བར་བ་འབད་་ ལོག་ཚོགས་དམངས་་ན་་འབད་ད་པ་བཀའ་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་

གན་་་ཚན་་་བན་་

གང་ས་གནང་ཚར་བ་ལ་་

འས་་དག་ག་ས་ ར་བཏང་་དོགས་ལ་བད་་ནང་ འག་ལ་ཁབ་འ་
་ལོ་ ༢༠༢༣ ལས་ ང་འལ་ང་བ་ལ་ལས་ ང་འལ་བར་མ་གནས་ཚད་་
འཕོ་འར་འ་བ་བས་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་ས་ གནང་ན་འོ་མད་
་གནང་འོང་ག་དང་ གནམ་གས་འར་བ་དང་འལ་བ་ལས་འལ་ན་པ་ན་ ་
ང་གནམ་གས་མ་དལ་་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་འ་ཚད་ག་ད་པར་ འབོར་་
ཏོག་ཏོ་གནང་་ན་་འ་ ག་་་བན་པ་ཡོད་ག་ར་་།
་་ལན་་ ོན་ན་ས་ ལ་ཁབ་དང་ལ་ཁབ་་བར་ན་ གང་དང་གང་་
བར་ན་ ་ལས་ དལ་ཁང་དང་དལ་ཁང་་བར་ན་གན་་ན་པ་ན་ ག་ག་
ལམ་གས་དང་འལ་་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་གནས་ངས་གས་ཤོམ་འ་བ་
བང་ལས་ གས་རམ་མཉམ་འལ་པ་་ས་ དངས་་འབད་་འ་ད་་ནམ་
དང་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་ཐད་ཁར་

འང་་དང་ བཙོག་ང་མར་ཕབ་

གནམ་གས་འར་བ་དང་འལ་བ་མ་དལ་ནམ་ལས་

རང་ས་འབད་གས་པ་

ན་ མ་དལ་འ་ད་ས་བ་གཔ་་ འབོར་་ཏོག་ཏོ་འཐོབ་གས་པ་་བས་ཡོད་
ར་་།

-44-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་མ་ཚད་ མ་དལ་འ་ལས་བན་་ ལ་ཁབ་གཞན་ས་ད་བ་བབ་པ་ ལས་
འལ་ ་ཤ་ག་

འབག་འོང་གས་པ་་བས་ཡོད་པ་

དོགས་ལ་ལཝ་དང་

འལ་ འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་ ་ང་གནམ་གས་
མ་དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་འ་

མས་བཟོའི་་མ་

དང་འལ་ ཆ་འག་གནང་་ན་པ་ གས་་ན་གསོ་མཛད་གནངམ་དང་བཅས་
ག་ངས་གམ་པ་གང་ས་མག་བ་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༦ འམ་་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
༡༢ པ་ས་ ༡ ་ འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་ ་
ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་ཆ་འག་་
ས་ད།
འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་

་ང་གནམ་གས་མ་

དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་འ་ ཆའག་མ་གནང་པ་་
མ་ ག་ངས་གམ་པ་བས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་བར་བ་འབད་
ད་པ་ བཀའ་ལ་གནང་་དང་འལ་ ཚོགས་ང་་འན་ས་ ན་་ལ་་
ནང་ གན་་མཚན་གནས་འ་ འག་གང་དང་ར་འང་གནམ་གས་མ་དལ་
ར་བར་བས་མཛད་ཡོད་་དང་ ་མས་ན་མོ་དང་འལ་ ངས་ག་་ག་
འ་ གན་་ ་ལས་ བཀག་འན་་ག་འ་ བཀག་ཆ་ར་ བར་བས་འབད་་
ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ ་ཚན་ ༧ པ་ཐད་ཁར་ ལ་་གན་་དང་ ངས་ག་་ནང་ གནད་
དོན་འ་ གག་མངས་འབད་རང་ད་་ཡོད་པ་ཁར་ གལ་ད་ མ་འོངས་པ་ནང་
ལ་ཁབ་ནང་་ གར་འབག་འོང་དཔ་འཐོན་ང་ ལམ་གས་ར་་ར་ ལག་ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འཐབ་་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ གན་་ར་ག་ནམ་་བཞག་་་
གས་ཐག་བཅད་་ཡོད་ར་་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་པ་བས་ མཚན་གནས་་ཐད་ཁར་
ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་གཙོས་པ་གཞན་འས་་དག་ག་ས་་་ནང་
འང་གནམ་གས་མ་དལ་ར་ན་པར་
ར་བཞག་པ་ན་

ར་

་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་

གས་ལམ་་བ་གས་འཆར་བད་པ་ཁར་

ར་འང་ར་

་འ་ ལོག་བར་བཟོ་འབད་བབ་་དང་ ལོག་་རང་འང་་ཡོད་་ག་་་་
དང་ ་ང་ར་བཞག་ད་་འ་གཙོ་བོ་ར་ བཙོག་པ་གས་མ་བག་པར་ ང་སང་
ས་ བཙོག་ང་ས་གནོད་མ་བག་པར་ འང་བ་བ་འ་གཙང་ཏོག་ཏོ་བཞག་་འ་
་ ་ང་ར་བདཔ་ནམ་ལས་ ར་འང་ན་པར་ ་ང་ར་བཞག་ད་པ་
ས་དོན་ལ་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ བ་ར་མཛད་ཡོད་ང་
ཚོགས་ཁང་ས་

ང་ན་ག་ཚང་་ཁ་ག་ལས་

མཁས་མག་དག་ག་འཛོམས་

ཐོག་ མཚན་གནས་གཏན་ལ་བཟོ་ད་པ་ཁར་ ང་ད་དང་ ོང་ཁ་ད་བར་
ཡང་ མལ་ན་་བར་བ་འབད་ད་པ་བཀའ་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ད་ོ་ན་ཚོད་ གན་
་ག་ད་་་ས་ འག་གང་་མ་དལ་འ་ གཞན་ལ་་ག་ཚང་བད་་
འོངམ་ལས་བན་ འ་་འན་ང་་འས་ོད་ད་་་ས་ ་ཕན་ལ་མ་ཐོབ་
མ་གས་པར་ཡོདཔ་ན་ང་

འག་གང་དང་་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་

ན་ ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་ བཀག་ཆ་དང་འལ་བ་གན་་་
མཚན་གས་བད་་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་པ་ན་ མ་དལ་་་ཕན་ལ་མ་
ཐོབ་གས་པ་་བས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་གས་བད་གནང་་ ཆ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འག་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་་་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་
ཡོངས་བོམས་ ༤༦ ས་བ་ར་ལ་མ་གནང་ཐོག་ ར་ཊ་ཨང་ ༡༠ པ་ར་
ཆ་འག་བ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་། ན་
བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༡༡ པ་ནང་ཡོད།

༥.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ཀ་པ་ ོན་ན་དང་ ནང་ད་དང་ོལ་འན༌ན་ཁག་ ་
ལས་ བ་དོན་དང་བད་འལ་ན་ཁག་་ལ་བ་་བ།

༥.༡ ངག་ཐོག་་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ ་བད་འལ་ཡོད་་ཚན་ ཀ་པ་ ་བ་ས་ལན་་ལས་མ་
འ་ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༧ དང་ ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༡༡
བོམས་་་བ་ ༡༨ ཡོད་་་ འག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བ་གནད་ོད་
༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འལ་

་བ་་་ལ་ནམ་ལས་ ས་ཚོད་ཡོད་པ་ན་ ན་

ཐབས་་་བ་བད་་ ་བས་གནང་་ན་ར་གངས་་ ་བད་ལས་མ་
འ་བགས་གནང་།
༥.༡.༡ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ ་ཚོགས་
གམ་པ་ཚོགས་ངས་དང་པ་བས་ ོན་ན་ས་ བསམ་་ོང་ཁག་འ་
མ་་ཀ་པ་་བཟོ་་ར་ ཚོགས་ཁང་ནང་་་ཡོདཔ་ལས་ འ་་དོན་་
ག་་་གནང་་

གནས་ཚད་ག་མ་ག་་

ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་ར་

ལས་ཚོགས་དམངས་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.༡.༢ མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་
་ ད་ས་གང་་ཁས་ངས་ན་ངས་ ༡༢༠ ་ལ་ལས་ གགཔོ་
འ་ ནང་འད་ཡོངས་འལ་་འལ་ག་ Intranet Technology ག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
བགས་འབད་ཐོག་ལས་ འག་ང་བགས་་ལས་མ་་ ན་མཚན་ད་
པར་ ལ་ཁབ་མཐའ་དས་ལས་ཕར་ བཏོན་གསཔ་བཟོ་་ན་ར་ ཁས་
ངས་གསལ་བགས་ནང་བད་ཡོད་་་

གནས་ཚད་ག་མ་ག་་ོད་་

ག་ འ་་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.༡.༣ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་

་ ལོ་བར་བན་་ མདའ་ད་ལས་བན་ ་་གནོད་ན་དང་ ་ན་
མང་རབས་ག་ང་་འབད་ང་

་་ས་མདའ་ད་འ་

དཝ་ད་ས་

རང་ཡོདཔ་ལས་ ་ོག་་ན་ཁ་ོམ་འབད་རང་ ཡོདཔ་ལས་ འལ་བ་
ཡོད་པ་དབང་འན་་ས་ གནོད་ན་དང་་ན་མར་ཕབ་འབད་་དོན་་
ན་ང་དང་ན་པ་ཐབས་ལམ་གསརཔ་་

ག་་་ར་བགས་་འཆར་

ག་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་ད་པ་་བ་་།
༥.༡.༤ ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ གང་་
ཁས་ངས་གསལ་བགས་དང་ འཆར་ག་དང་བན་ ་་ང་་དང་ ན་
ོཤ་་ག་་ལས་འལ་འ་ ནམ་ལས་འ་བགས་གནང་་ན་ན་ར་
ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.༡.༥ ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ བ་དོན་དང་བད་འལ་
ོན་པོ་་ ད་ས་གང་ས་ ཁས་ངས་གསལ་བགས་ ཞག་ངས་ ༡༢༠
་ནང་འད་་བ་་ ་ར་་ ཞབས་ཏོག་ལ་་་ཁས་ངས་གསལ་
བགས་གག་འ་ Sungjoen App ག་བགས་འབད་ནམ་ལས་ ་
ར་ཡོངས་ས་ལག་ན་འཐབ་ད་ ན་ད་ོང་པ་་ Free Wifi ཞབས་
ཏོག་ལ་་ར་ ཁས་ངས་འབད་ཡོད་་་ ད་ས་ལ་ཁབ་ནང་་ ནད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཡམས་་བམ་་ དཀའ་ངལ་དང་འལཝ་ད་ འ་འཛོལ་རང་མ་འཛོལ་བས་
ར་་།
ག་་འབད་ར་བ་ན་

ད་ས་ང་བཅས་ག་ཚང་ར་་ད་

ོབ་་ར་་

ད་ ལ་ཁང་ར་་ད་ ་་ག་ར་ ཡོངས་འལ་་ཐོག་ལས་ ལག་ན་
འཐབ་དཔ་ལས་

འ་གནམ་ད་ས་ད་

གལ་་བ་ཞབས་ཏོག་ག་རང་

ན་མས་ར་་།
་འབདཝ་ལས་ Sungjoen App དང་ Free Wifi ་ཞབས་ཏོག་འ་
གནས་ཚད་ག་མ་ག་་ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ཡང་ན་

ཁས་ངས་འ་

ཁས་ངས་གསལ་བགས་འབད་རང་ས་་ཡོད་ག་ འ་་ར་ལས་ ཚོགས་
དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.༡.༦ ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་
་

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་

་་་ཁང་་ནང་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དན་གར་་གནང་་

ར་གངས་ཡོདཔ་ལས་ ད་ན་ དན་གར་ག་་ག་ གནང་གནངམ་ཡོད་
ག་དང་ མ་གནང་པ་ན་ ནམ་གནང་་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་
གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.༡.༧ ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་

ོང་ཁག་དང་ང་ོགས་

་ལས་ གཞན་ན་ཁང་་་ནང་ལས་ཕར་ གསོ་བ་མཁས་མག་ད་པ་
དཀའ་ངལ་ོམ་འབད་རང་ ཐོན་དང་འཐོན་བན་་ཡོད་ར་་།
་འབདཝ་ལས་བན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ོང་ཁག་དང་ ང་ོགས་ ་
ལས་ གཞན་ན་ཁང་་་ནང་ ་བར་མ་བ་ གསོ་བ་མཁས་མག་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ནམ་གཏང་་་འཆར་ག་དང་ལས་མ་ག་་ཡོད་ག་

ཚོགས་དམངས་་

གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.༢ ག་ཐོག་་་བ།
༥.༢.༡ ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ས་ ནང་
ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ ་ལ་བ་་བ།
གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་གནས་གང་་ཚོགས་པ་་་ ང་ར་ས་གནས་
ནང་ ཚོགས་པ་ག་ཚང་ ག་བགས་འབད་་ན་ར་ འཆར་ག་དང་
ལས་མ་ཡོད་་འ་ གནས་ཚད་ག་མ་ག་་ོད་་ཡོད་ག? ར་བ་་བ་
ལ་།
༥.༢.༢ ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་

ག་འན་་མཚོ་ས་

བད་འལ་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ཀ་༽ གང་ས་

འལ་ཁམས་ག་ཁར་

ག་གས་མ་འར་་་

ད་ས་བམས་ཡོད་་དང་བན་ ་ག་མ་ག་ས་ མ་འར་
མ་བ་འབད་་ཡོདཔ་ན་ན་་ ཁ་གསལ་དང་ མ་འར་་ངས་
ཁ/ད ་ཁག་༼ ་འ ར་/ག ང་འ ར་/ ་ ་ ལ་འ ན་  ་/ ར་
འར་བཅས་༽ ང་ཚད་དང་གས་ གང་་མ་དལ་འང་ངས་
དང་བཅས་ ལ་གནང་ད་པ་་བ།
ཁ་༽ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཤར་ོགས་ང་ོགས་ནང་ གནམ་་ཐང་བས་
ག་བཟོ་ན་གནང་་འཆར་ག་ གནས་མ་དང་ གནས་ཚད་ ས་
ཆ་འབད་བ་ན་ ག་་ས་འན་གནང་ཡོདཔ་ན་ན་་ར་ལས་ ལན་
གསལ་གནང་ད་པ་་བ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༥.༢.༣ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་ པ་སངས་ོ་་
ས་ བད་འལ་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ལ་ཁབ་ནང་

གང་དབང་མ་འར་

ག་མ་ག་ཡོད་ག་

ད་བ་་་

ངས་ཐོ་གནང་ད་པ་་བ།
༥.༢.༤ བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་ས་ བད་འལ་ོན་པོ་
་ལ་བ་་བ།
འདས་པ་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩/ ༢༠༡༩-༢༠/ ༢༠༢༠-༢༡ ལོ་ནང་ Digital
Drukyul ་ འཆར་ག་ལས་འལ་་བ་འས་དང་ ་་གནས་ཚད་་
འཆར་དལ་དང་བཅས་ ་་་ར་ལས་ཁ་གསལ་ན་་ལ་ད་པ་་བ།
༥.༢.༥ མཁར༌ག་ང་འམས་ངས་འས་

་ང་ས་ན་ས་

ོན་ན་་

ལ་བ་་བ།
ཀ་༽ འདས་པ་འཆར་ལོ་

༢༠༡༩-༢༠༡༩/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༢༠༢༠-༢༠༢༡

ལོའི་

ནང་ ང་གབ་གསོ་བ་ན་ཁང་ (ORC/sub-post) ཡན་ལག་ན་
ཁང་གས་པ་ (BHU II)

ཡན་ལག་ན་ཁང་དང་པ་ (BHU I) ་

ག་མ་ག་གསརཔ་ག་བགས་འབད་་ག་དང་ ག་མ་ག་ཡར་ང་
གཏང་གས་་ག་་ར་ལས་ ཐོ་བད་དང་གས་ལ་གནང་དཔ་དང་
འག་ལ་ཁབ་ནང་་ ད་ོ་ན་ཚོད་ ང་འཚོ་ ན་ཁང་་་ནང་ ག་
མ་ག་ཡོད་ག་ བ་བམ་་ཁ་གསལ་ ཐོ་གནང་ད་པ་ཁར་ ་མ་
༢༠༡༨ ་ ༡༠ པ་ན་ཚོད་ ག་མ་ག་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ འདས་པ་
འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོའི་ནང་ ང་འཚོ་
(General Physicians/GDMOS) མཁས་མག་ (specialist)
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
དང་ ཡན་ལག་མཁས་མག་(sub-specialist) ག་མ་ག་གསརཔ་
བགས་ཡོདཔ་ན་ན་ ཁ་གསལ་་ཐོ་ག་གནང་ད་པ་་བ།
ཁ་༽ ད་ས་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་གནས་ཚད་དང་འལ་བ་ན་ གང་་
ཁ་ག་ལས་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་ནང་ ལས་་་ གཙོ་མ་ག་་
འག་ར་་་ན། ་་་ནང་་ གཙོ་མ་གགཔོ་འ་ གང་་
ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་་་ནང་ སོ་ནམ་ང་ལམ་་་ ོ་ག་ (base
course) གས་་ ལམ་བན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་་འ་ན་མས། ་འབདཝ་
ལས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ར་བཏང་ ད་འོག་ ༢༠༥ ནང་ལས་
ོ་ག་་ག་འམ་ག་ཚར་་ད་འོག་དང་

མ་ཚར་་ད་འོག་་་

གནས་ཚད་ག་གང་གནང་ད་པ་་བ།
༥.༢.༦ ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་ས་ ོན་ན་་
ལ་བ་་བ།
འདས་པ་འཆར་ལོ་ གམ་་ནང་འད་ནང་་ དས་མའི་ན་གས་ཅ་
ཆས་་ ག་མ་ག་ མ་བ་འབད་ཡོད་ག་ འ་་ང་ཚད་དང་ ་ལས་
ན་བར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་

ལས་་ག་རང་ན་ན་

ཁ་གསལ་་

ན་་ ལ་དཔ་དང་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་ས་ཚོད་ནང་་ ་གཡོགཔ་
གསརཔ་ ག་མ་ག་བགས་་ག་ ད་གས་ ད་ཁག་སོ་སོའི་ ཐོ་ག་
ལ་དཔ་དང་

གང་་མ་དལ་་མ་ག་མ་ག་གནོད་ཡོདཔ་ན་ན་

ན་་ལ་ད་པ་་བ།
༥.༢.༧ ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་ས་ ོན་ན་
་ལ་བ་་བ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཀ་༽ འདས་པ་འཆར་ལོ་གམ་་ནང་འད་ནང་་ ༼༢༠༡༨-༢༠༡༩ ༢༠༡༩༢༠༢༠ ༢༠༢༠-༢༠༢༡༽ གང་ལམ་གསརཔ་ ག་་་རང་ལ་ཡོད་ག་
ག་་ག་་བད་གཏང་་ག་དང་
གནས་དང་ང་ང་

ག་་ཉམས་བས་འབད་་ག་

་ལོ་་ཊར་་ང་ཚད་དང་བཅས་

ས་

ཐོ་ལ་གནང་

ད་པ་་བ།
ཁ་༽ འདས་པ་འཆར་ལོ་གམ་་ང་་

༼༢༠༡༨-༢༠༡༩

༢༠༡༩-༢༠༢༠

༢༠༢༠-༢༠༢༡༽ གང་་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་་བ་ལམ་ག་་ག་
་ནག་གཏང་ཡོད་ག་་ ང་ཚད་དང་བཅསཔ་་ ་བ་ལ་གནང་ད་
པ་་བ།
ག་༽ གང་་ཁ་གལས་

འདས་པ་འཆར་ལོ་ནང་

གནང་བ་བ་ཡོད་པ་

ད་འོག་་་ནང་་ སོ་ནམ་ང་ལམ་་་ ོ་ག་ GSB བ་
གནང་་ར་་འ་ བ་འས་ག་་་ང་དོ་ག་

ད་འོག་་་ནང་

ལས་ ས་འན་འབད་ཡོད་་ ལམ་་ང་ཐོ་ ང་ཚད་དང་བཅས་ བ་
འས་ན་་གནང་ད་པ་་བ།
༥.༢.༨ ངས་ཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་

ག་འན་་མཚོ་ས་

ོན་

ན་་ལ་བ་་བ།
གང་་ཁ་ག་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ༢༠༢༠-༢༠༢༡
ལོའི་ནང་ མ་འར་ག་མ་ག་་་ག་ མ་འར་་ད་ཁག་ ཚད་ག་
ན་ང་དང་ང་ཚད་ ་ལས་ མ་དལ་་འང་ངས་ ཁ་གསལ་་ ལ་
ད་པ་་བ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༥.༢.༩ ་ག་་ར་འམས་ངས་་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་ས་ ོན་
ན་་ལ་བ་་བ།
ཀ་༽ ོན་ན་མག་ས་

ལོ་བར་ན་་ནང་་

འག་་ོ་ས་དང་

མས་ཁམས་འགས་ས་ ས་གས་ལོག་ོད་་བཅའ་མས་ ༢༠༡༥
ཅན་མ་་ འ་ོན་་དོན་་ མགས་པ་རང་ ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་་
ར་ གངས་ཡོད་་འ་ ད་ོའི་བར་ན་ཡང་ བགས་་དཔ་ལས་
ནམ་བགས་་ན་ན་ར་བ་་བ་་་ན།
ཁ་༽ གང་་ཁ་ག་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ༢༠༢༠༢༠༢༡ ལོའི་ནང་་ ་གར་གང་་གས་རམ་ (SDP) ལས་འལ་
ང་བ་་་ཐོག་ལས་ SDP I SDP II SDP III SDP IV
དང་

PTA ་་ཐོག་ལས་ ད་ན་་ང་་ ་གར་གང་ས་ ཁ་

ག་ལས་མ་དལ་ག་མ་ག་ ོད་་ག་ཁ་གསལ་་ད་པ་ འཆར་
ག་ལས་་་ཐོ་དང་གས་་ལ་དཔ་དང་ གཞན་ མཛའ་བས་
མན་ལམ་ཡོད་པ་ལ་ཁབ་ ང་ོགས་དང་ང་ོགས་་་ ག་མ་
ག་ འདས་པ་འཆར་ལོ་་ནང་ ཐོབ་་ཡོདཔ་ན་ན་ ཁ་གསལ་་
ན་་གནང་ད་པ་་བ།
༥.༢.༡༠ ་མོ་གཙང་ཁ་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་ས་
ོན་ན་་ལ་བ་་བ།
ལ་ཁབ་་དོན་་ ོ་མཚམས་ ་ཤར་བ་གང་ལམ་འ་ གང་ར་གས་
ཆ་ར་དོན་་ གནམ་ད་ས་ད་ཁག་ཝ་ལས་ ང་བཅས་་ ད་ཚོགས་ག་
ར་ས་ ལས་འལ་འ་་་ ག་་མཛད་་་ ཁས་ངས་འབད་་ཡོདཔ་
ན། ས་་ ནད་ཡམས་་ གནས་ངས་བམ་ག་ནང་འབད་བ་ན་ ལམ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འ་ ག་པར་་ ད་ཐབས་དཔ་ག་་འ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ོ་གང་ས་
ལམ་་གནས་ཚད་་

ག་མ་ག་་ོད་ཡོདཔ་ན་ན་ར་ལས་

ཚོགས་

དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ།
༥.༢.༡༡ ངང་ལམ་འས་ངས་འས་༌ ས༌གས༌༌མཚོ༌ས༌ ོན་ན་་ལ་
བ་་བ།
ལ་ཁབ་ནང་ ད་ོ་འོག་་བད་ཡོད་པ་ ་གཡོགཔ་ ཡོངས་བོམས་ག་་
ག་ཡོད་ག ?
༡༽ བད་བ་དང་མཁས་མག་་་མ་ (ESC)
༢༽ ད་ག་དང་འན་ང་་་མ་ (PMC)
༣༽ ་བད་དང་བ་ར་་་མ་
༤༽ ལག་ན་་མ་

(SSC)

(OC)

ག་པར་་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༩ ་ ང་་ག་གཡོགཔ་ལོ་ངས་ཚང་་
དངས་་འབད་་་ཐོ་བད་གནང་ད་པ་་བ།

གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་

༡༠ པ་ས་ ༡༢ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༧ །
མཆནཿ ང་་་བ་་་ལན་དང་ གང་ས་ང་ཐོ་ ་ལས་ག་ཐོག་་ས་ལན་་
་བད་ལས་མ་་ངག་བད་ད་ད་་ཐོ་བ་ ལོགས་་་པར་བན་འབད་་ཡོད་
་ནང་གགས་གས།

༦.

་བད་ལས་མ་

་ཚན་

ཁ་པ་

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་

ཚལ༌ན་ཁག་ ་ལས་ ་འལ་ན་ཁག་་ལ་བ་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་ ་བད་འལ་ཡོད་་ཚན་ ཁ་
པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་ ་བ་ ༩ དང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༥ བོམས་་་བ་ ༡༤ ཡོདཔ་ལས་ ་བ་་་ལ་
ནམ་ལས་ ས་ཚོད་ཡོད་པ་ན་ ན་ཐབས་་་བ་བད་་ ་བས་གནང་་
ན་ར་གངས་་ ་བད་ལས་མ་འ་བགས་གནང་།
༦.༡ ངག་ཐོག་་་བ།
༦.༡.༡ ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་

མ་་་

འདབས་་ཡོད་པ་ས་ངས་དང་ ཡན་ལག་མ་འ་་ནང་ གང་་ཁ་ག་
ལས་ བཟོ་ན་དང་ ང་འལ་་ལས་་་ བཀག་དམ་འབད་་ཡོད་་་
ས་ བས་མ་བཝ་ོམ་ཐོན་ཡོད་་ལ་ཐབས་་ ལས་་་ ནམ་ལས་
ལོག་འ་བགས་ག་པ་གནང་བ་གནང་་ན་ན་ར་བ་་བ་་།
༦.༡.༢ ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་་ ཤར་
་མོ་གཙང་མཁར་༼ཌ་ཕམ་༽ ལས་བས་ས་ང་ ༼བ་བ་་༽ ན་
ཚོད་་ས་ངས་ནང་ དལ་ཐོག་ཚལ་་ཐོན་ངས་འབོར་་ཏོག་ཏོ་ཐོནམ་ན་
ང་ ས་་ ནད་ཡམས་་བཀག་དམ་་བན་ ་ར་་ ཚོང་འལ་་ར་
ལས་ ཚ་ས་ོམ་ཕོག་་འག་ར་་། གང་་ཁ་ག་ལས་ ཚལ་་ར་
ཚོང་འཐབ་་་འཆར་ག་དང་ ལས་མ་ ལས་འལ་་ ག་་་བམས་་
ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.༡.༣ ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ས་ ་འལ་ོན་པོ་་ ད་ས་འཛམ་ང་
ནང་ ནད་ཡམས་ (Covid-19) ས་མ་ོམ་ཕོག་ཡོདཔ་དང་ ང་བཅས་ར་
འག་ལ་ཁབ་ནང་ཡང་ མ་ོམ་འབད་རང་ཕོག་་ཡོད་ར་་། ་ནང་
དོན་ད་ལས་ཡང་ བ་བཤལ་ལས་་་་ ཐོ་ོམ་འབད་རང་ཕོག་་ཡོདཔ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ལས་ དཀའ་ངལ་་་བསལ་ཐབས་་ ཐབས་ས་དང་ གནས་བས་གསརཔ་
ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་

ག་་རང་བཏོན་་ཡོདཔ་ན་ན་

འ་་ར་ལས་

ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.༡.༤ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་

ཤར་བ་གང་ལམ་ལ་་འ་བགས་་ ལོ་་ ་ཤ་ཡར་སོང་ང་ ས་་ལ་
་ག་ནང་ལས་ཕར་ ད་ོ་ཡང་མག་མ་བ་བར་ཡོདཔ་ལས་བན་ ད་ས་་
འ་་གནས་ཚད་ ག་མ་ག་་ོད་་ག་ར་བ་་བ་་།
༦.༡.༥ མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་

་ ད་ས་གང་་ཁས་ངས་གསལ་བགས་ནང་་ གང་ས་ ལོག་་
་ད་ས་ (Buy Back Policy) ་ ང་བཅས་སོ་ནམ་པ་་་ ཐོན་
ངས་་ མ་་ང་ཚད་་ཐོག་་་ ་་ར་གངས་་ཡོད་ང་ ད་ོ་
གང་ས་ ལོག་་་ད་ས་ (Buy Back Policy) འ་གས་ཤོམ་་
ལག་ན་འཐབ་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ་འག་ར་་།

ད་འབད་བ་ན་

ཚོད་བ་་འག་བཟའ་ོད་ལས་འན་ས་ ་བ་བས་་ ང་ཚད་མར་
ཕབ་་ཐོག་ལས་ནམ་ད་་ སོ་ནམ་པ་་་་ཕན་དཔ་ལས་ གང་་ཁ་
ག་ལས་ སོ་ནམ་པ་་་ ་ཕན་འང་ཐབས་་དགས་་ (Buy Back
Policy) གས་བས་མཛད་་་ ཐབས་ལམ་་ ག་་་རང་ཡོད་ག་ འ་
་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.༡.༦ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ མ་འོངས་
པ་ནང་ ས་དོང་ད་་ གང་ལམ་བཏོན་་ ཁ་གསལ་ལས་འལ་ན་་
བཟོ་་ར་ ལོ་་འཆར་ག་ ༡༢ པ་ནང་་ ད་ཡོད་པ་ཁར་ ལས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འལ་འཆར་ག་བམ་་དོན་་ དལ་ས་ཡ་ ༢༥ ཡང་བཞག་ཡོདཔ་་
བད་་འགར་་། ་ནང་ མ་ག་དང་དབང་འས་་གང་ལམ་ཡང་
དཔ་ལས་

ལས་འལ་འཆར་ག་བཟོ་་་འ་

འཆར་ག་དང་འལ་

་ འ་འན་འཐབ་དོ་ཡོད་ག་ད་ག་ག་ ཁ་གསལ་་ ཚོགས་དམངས་་
གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.༡.༧ ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་་

རང༌མ༌རང༌འོངས་༌དགས༌ལ༌བབ༌ཐབས༌༌
ཚོད༌བ༌༌༌༌༌༌

གང༌༌ཁ༌ག༌ལས༌

གས༌བད༌གནང༌ས་ར༌༌༌ན།

གང༌༌ཁ༌ག༌ལས༌
གནམ༌ད༌ས༌ད༌བོན་

ན༌ང༌

ཐོན༌ངས༌མངམ༌༌

ཐོན༌པ༌ བང༌ལས༌ བཙོང༌མ༌གས༌པ༌དཀའ༌ངལ༌འཐོན༌༌༌ ན༌ཁ༌
ོམ༌འག༌ར༌༌།
༌ལ༌ཁབ༌ལས༌

ནང༌འན༌འབད༌༌ཡོད༌༌

ཚོད༌བ༌༌གས༌མས༌༌

འོ༌འད༌༌བཞག༌༌ ན༌ན༌ར༌ལས༌ ཚོགས༌དམངས༌༌ གངས༌
གནང༌ད༌པ༌་བ་་།
༦.༡.༨ ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་

གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་གནས་ ་་ང་་ འཛོམས་ས་ལས་ ས་ག་
་ན་ འར་ལམ་ལ་་ར་ ་ར་་ ཁས་ངས་ལ་་་་ གནས་
ངས་དང་གནས་ཚད་

ག་མ་ག་་ོད་་ཡོད་ག་་བ་འས་ན་་

ཚོགས་དམངས་་ ལ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.༡.༩ ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ ལ་
ཡོངས་ས་ན་ངས་ ༡༡༡ པ་ལ་བཞག་ར་ བསམ་་ོང་ཁག་ནང་ ང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འལ་་ལས་་་དོན་་ འཆར་དལ་ དལ་མ་བོམས་ ས་ཡ་ ༥༠༩
་ག་ གང་་ཁ་ག་ལས་ གནང་་ཡོད་ར་་། འཆར་དལ་ ་ག་
་ནང་ལས་ ས་ཡ་ ༡༢༠ ་ག་ བསམ་་དང་བན་འག་བར་་འར་
ལམ་ ཉམས་བས་འབད་་ལས་འལ་འ་་གནས་ཚད་ ག་མ་ག་ལས་
ཕར་ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.༢ ག་ཐོག་་་བ།
༦.༢.༡ བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་

མན་པོ་་ང་ས་

སོ་ནམ་དང་ནཊ་

ཚལ་ོན་པོ་་ ལ་བ་་བ།
་ཚོགས་ ༣ པ་ཚོགས་ངས་ ༢ པ་ནང་ གང་ས་མལ་ན་གནང་་
་ར་སོ་ནམ་པ་་་དོན་་ ལོ་ཐོག་་ ་གས་མས་ཅན་ལས་ ང་བ་
འབད་་དོན་་ གས་་ར་བ་འ་ མ་དལ་ཕབ་ཆག་ བ་ཆ་ ༥༠ ་
ཐོག་་གནང་་་ ས་ད་བཏོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་་ར་བ་འབད་ང་ ་
ར་སོ་ནམ་པ་་་ གནང་བན་ཡོདཔ་ལས་ ད་ས་ གང་ས་ གནད་
དོན་་ཐོག་ ད་ོ་ན་ ོང་ཁག་་་་ ས་ཆ་་ཀར་ ག་མ་ག་གནང་
ཡོདཔ་ན་ན? འ་ར་ལས་ གནས་ཚད་ག་གངས་གནང་་ བན་
བང་གནང་ད་པ་་བ།
༦.༡.༢ ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ས་ སོ་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ཀ་༽ ད་ས་གང་་ཁས་ངས་ར་་ ར་བཏང་ ོང་ཁག ༢༠ ་་ར་
་་ གས་བ་་ས་ལས་གགས་་ སོ་ནམ་་འཐོན་བད་་ ན་
ནམོ་་ མ་ལ་བར་བཞག་ཐབས་་དགས་་ ས་གནས་ཁག་་ནང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
འོས་འབབ་དང་བན་་ འག་མ་དང་མཛོད་ཁང་་ མ་བབ་བབ་
་ བ་་གནང་་་ ཁས་ངས་གསལ་་་་བད་་འག། ག་
པར་་ ད་ས་་ ས་ཚོད་བམ་ནང་འབད་བ་ན་ ན་ཚ་ལས་བན་་
་ར་་་སོ་ནམ་་འཐོན་བད་་  ་ཤ་འགས་ང་འབད་་ཡོདཔ་
ཚོགས་དམངས་ས་ མན་ས་ན། ་མཚན་་འབདཝ་ལས་ ད་ས་
གང་་ཁ་ག་ལས་ ་ར་་་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ འག་མ་དང་
མཛོད་ཁང་་ ས་གནས་ག་་རང་ ག་བགས་འབད་་ཡོད་ག?
གལ་ད་ ག་བགས་འབད་བ་བང་ཡོད་པ་ན་ ས་ངས་ག་་རང་
ག་བགས་མཛད་་ན་ན? ས་ངས་་ནང་ ག་བགས་མཛདཔ་
ད་་ ག་ག་་་བཞག་་ མཛད་དོ་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ང་ོགས་
འ་མཉམ་་་བས་་ ར་མས་་ ག་་་མཛད་དོ་ག་ གནས་
ཚད་ག་་ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་་ར་དང་།
ཁ་༽ གང་་ཁ་ག་ལས་ ་ར་་སོ་ནམ་དང་འལ་བ་ ཚོང་འལ་འཐབ་
་དོན་་

ཚོད་བ་དང་ང་འས་་གས་་་སོན་

བམ་ལ་

འབད་དང་འབད་བན་པ་འག་ར་་་ན། ན་ང་ གས་་དང་
ས་གནས་ལ་་ག་ནང་ སོན་རང་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་་སོན་
ཡོད་་འབད་ང་ ་དཔ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ས་ ་ར་་ང་
ཚད་ངམ་་ ོད་དཔ་ཡོདཔ་ལས་བན་ ན་ང་ོད་མ་གས་པ་
གདོང་ན་་ང་་རང་འག་ར་་་ན། ་འབདཝ་ལས་ ན་ཁག་
་ཁ་ག་ལས་

སོན་་ན་ང་མར་ཕབ་་ ོད་ཐབས་་ཐབས་ལམ་

དང་ ས་གནས་ག་ར་ནང་ བམ་ལ་འབད་གས་པ་ འཆར་ག་དང་
ད་ས་ ་ལས་ ཐབས་ས་་ ག་་་རང་ཡོད་ག་་ར་་་བ།

-60-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༦.༡.༣ ་མོ་གཙང་ཁ་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་

ནོར་་དབང་འཛོམས་ས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
བསམ་རང་དང་ ་མོ་གཙང་མཁར་བར་ན་ གང་ལམ་་གནས་ཚད་ ག་་
ག་་

ོད་ཡོདཔ་ན་ན་དང་

ནམ་ལས་མག་བ་་ན་ན་ར་ལས་

གནས་ལ་ཁ་གསལ་ག་ ག་ཐོག་་གནང་ད་པ་་བ།
༦.༡.༤ ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་

ཨྱོན་དབང་འས་ས་

ཞབས་

ཏོག་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་ མ་་ཚོགས་་ག་བགས་འབད་་ འོས་
འབབ་ཡོད་པ་

ོང་ཁག་མ་ ་ཤ་ཡོདཔ་ན།

མན་མཐོ་མས་མན་་

བཀའ་་དང་འལ་ ་མཐོའི་ཚོགས་ང་གག་ ག་བགས་འབད་་ མ་
ས་འན་འབད་དཔ་་ཡོདཔ་ན། ད་ས་ མོང་ར་དང་ དབང་འས་བ་་
མ་མཁར་ བསམ་་ ལ་སོགས་པ་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་མ་་ ་ཚོགས་
ས་ གསལ་བགས་འབད་་དོན་་ བཅའ་ག་དང་ གནས་ཚད་ག་་ག་
ཁར་ ོད་ཡོད་པ་ར་ལས་ གནས་ལ་ཁ་གསལ་ག་ ག་ཐོག་་ གནང་
ད་པ་་བ།
༦.༡.༥ མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་

་ང་ས་ན་ས་

ཞབས་ཏོག་

ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
་ཡང་ ག་ཨང་ ན་་མ/་་ས/༢༠/༢༠༢༠/༢༢༡ དང་འལ་་ ོན་
པོ་་་བ་ལ་་དང་འལ་
ང་བཅས་མཁར་ག་ང་

མ་ཐག་པ་ལས་

ངང་ལམ་་གང་ལམ་འ་

འམས་ངས་་་ར་་་

ག་ན།
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ད་ཐབས་དཔ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ཡང་ ང་བཅས་རང་ ོ་དཀར་ (gypsum) དང་ ་ས་(cement) འབག་
་ མ་འར་ཊག་ ་ལས་ ལ་འན་་དང་ ་ར་སོ་ནམ་པ་་་
ཚོང་འལ་འཐབ་ས་ ལམ་ག་འབདཝ་ལས་ ལམ་འ་ ་ནག་གཏང་གནང་
དཔ་དང་ མཐོང་ས་ལས་མཁར་་བར་ན་ཡོད་པ་ གང་ལམ་འ་ གནམ་
ར་ ཆརཔ་མ་ཆད་པར་བ་པ་བས་་ ལམ་ཆད་་ མ་འར་འ་འལ་
འཐབ་མ་གས་པ་བས་ འ་འལ་་ཐབས་ལམ་གཞན་དཔ་ལས་ མ་
ཐག་པ་ལས་

ངང་ལམ་་གང་ལམ་

བདའ་འ་དཔ་ཐོནམ་ལས་བན་་

ག་ལས་བར་ང་ མ་ཐག་པ་ལས་ངང་ལམ་་གང་ལམ་འ་ ད་ཐབས་
དཔ་ག་འབདཝ་ལས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ གང་ལམ་་ནག་གཏང་་་
ཐད་ ་ནག་གཏང་་འ་བགས་་ གནས་ཚད་ག་མ་ག་་ ོད་་ཡོད་
ག་ གངས་གནང་ད་པ་་བ། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༦
འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༡ །
མཆནཿ ང་་་བ་་་ལན་དང་ གང་ས་ང་ཐོ་ ་ལས་ག་ཐོག་་ས་ལན་
་

་བད་ལས་མ་་ངག་བད་ད་ད་་ཐོ་བ་

ལོགས་་་པར་བན་

འབད་་ཡོད་་ནང་གགས་གས།

༧.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ག་པ་ དལ་ས་ན་ཁག་དང་ བན་ས་ན་ཁག་ ་
ལས་ ་གཡོག་ན་ཁག་་ལ་བ་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ ་བད་མཛད་མ་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ག་པ་ནང་ ས་ལན་ངག་
ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༡༡ དང་ ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༡ བོམས་་་བ་ ༡༢
ོད་ཡོད་པ་ན་གསོ་མཛད་གནངམ་དང་འལ་ ་བད་ལས་མ་འ་བགས་གནང་
།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༧.༡ ངག་ཐོག་་་བ།
༧.༡.༡ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་

འག་

ལ་ཁབ་ནང་ ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་དང་ གཞན་ཚོང་ཁང་ང་བ་ ་ཤ་ག་ཡོདཔ་
བན་་ ནད་ཡམས་ Covid-19 ལས་བན་ ང་་འོང་འབབ་་ གནོད་
པ་ོམ་འབད་ཕོག་ཡོདཔ་
ལས་

ག་ར་ས་གགས་ས་ན་ར་་།

ང་ཚོང་པ་་ས་བད་་ཚ་ས་་

དལ་ག་

་འབདཝ་

ཨ་ག་ཧ་གས་

བམ་་ན་པར་ ས་་་ལོ་་ ་ལས་་གས་་ ཚོང་་ོམ་ང་དང་
བན་

འོང་འབབ་་ལ་བ་ོལ་ཡོད་་་

ཡངས་ཆག་ག་མཛད་གནང་

ད་པ་་བ་ཡོདཔ་ལས་ ་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཡངས་ཆགས་གནང་
གས་པ་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་དཔ་་ དོགས་ལ་ག་ ཚོགས་དམངས་་
གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༡.༢ ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ས་ བན་ས་ོན་པོ་་ མང་
་་ག་་ལས་འལ་་
མལ་ད་འོག་ནང་་

ས་འོག་ལམ་བཟོ་ན་འབདཝ་ད་

་ར་་་

གས་འམ་ཕོག་་

ག་ང་ང་
གནོད་ན་ོམ་

འབད་རང་ང་་འག་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ གང་ས་ མཁས་མག་
བགས་་ བ་དད་འབད་བ་བ་ལ་་ འལ་མགས་་ ལག་ན་
མ་འཐབ་པར་ ་་ར་འག་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ ོན་པོ་མག་ས་
བ་ོན་ལ་ཡོད་་འ་་ ནམ་ལག་ན་འཐབ་་ན་ན་དང་ མ་འོངས་པ་
ནང་་ ་བམ་མ་ དཀའ་ངལ་་འང་་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་་་ག་་
་ར་ཡོད་ག་ འ་་ར་ལས་ ཁ་གསལ་་ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་
ད་པ་་བ་་།

-63-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༧.༡.༣ ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་ ་གཡོག་ོན་པོ་་
ས་་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ནང་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་ གང་
དང་ར་་ལས་འལ་མང་ཤོས་ག་ནང་
པ་ལོ་ས་འག་ར་་།

ལས་་མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་

ལོགས་ག་་ཁ་ག་ལས་འབད་བ་ན་

གཡོག་ད་པ་དཀའ་ངལ་དང་

ངས་ཁ་ཡང་

་

ཡར་ང་འ་་ར་ཡོད་་

གས་ མན་ག་འབད་་དོན་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཐབས་ལམ་་ག་
་་ར་བཏོན་དོ་ག་ ་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་
་བ་་།
༧.༡.༤ བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་ ང་བཅས་

ར་ལ་ཁབ་ནང་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་འཆར་དལ་ཡོངས་བོམས་ ར་
འམ་ ༣༡༠ ཡོད་་ལས་ ས་ཆད་ དལ་བོམས་ར་འམ་ ༢༩ ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ས་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ས་ཆད་དལ་བོམས་ར་
འམ་ ༡༥.༣༤ ཡོད་་་་ ས་ཆད་བབ་་དོན་་ གང་་ཁ་ག་
ལས་

ལས་མ་དང་ཐབས་ས་་བཏོན་་

ག་་་བབ་གས་ག་ག་་

ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༡.༥ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་

ནད་ཡམས་ Covid-19 བཀག་འན་འབད་་་དོན་་ གང་ས་འ་སོང་
ག་མ་ག་བཏང་། ནད་ཡམས་ས་འབད་ གང་་འཆར་དལ་ས་ཆད་
ག་མ་ག་ང་། ས་ཆད་ས་འབད་ གང་་ང་འལ་ ལས་མ་ ག་
་དང་ ག་མ་ག་་ཐོ་ཕོག་་ག་ ཚོགས་དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་
་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༧.༡.༦ ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ས་ བན་ས་ོན་པོ་་

་ཚོགས་

གམ་པ་ཚོགས་ངས་ ༣ པ་ནང་ བན་ས་ོན་པོ་མག་ས་ ཆང་
བཙོང་ག་པ་ག་ཐམ་ལག་ར་འ་

གང་་ཁ་ག་ལས་

མགས་པ་

ར་ ་ར་་ གནང་་ན་ར་གངས་ཡོད་་་ ནམ་ལས་གནང་་ན་ན་
ཚོགས་དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༡.༧ བས་ས་ང་འམམས་ངས་འས་་ས་ བན་ས་ོན་པོ་་ ་བ་་
་་ཡངཿ
ཀ་༽ ་ང་་་བམ་ལ་ར- ང་བཅས་ར་ གང་ས་ ་ར་་་ ཕན་
ཐོགས་པ་ཞབས་ཏོག་ོད་་དོན་་ ང་ཚད་ཕབ་ཆ་ད་པ་ ་ང་
་་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་་ མས་གས་བད་བག་་ཡོད་ང་
ད་ས་ མ་ག་་ ང་ཚད་ཕབ་ཆ་ད་པ་་ང་་་ ཐོབ་གས་པ་
་ཁག་འག་ར་་།
ཁ་༽ ཆང་་ག་ཐམ་་རགང་ས་

གལ་ད་

ཏམ་་ཐོབ་་་

འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་་འབད་བ་ན་

ད་ོ་བམ་་

ཆང་བཙོང་ག་པ་ག་

ཐམ་ཐོབ་་འ་ འ་ལས་ག་་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་དཔ་འག་ར་་
། ་ཡང་ ཚོང་འལ་གསརཔ་འཐབ་་ོ་བ་ཡོད་་་་ ་བས་
བཟང་པོ་ཐོབ་་ནམ་མ་ཚད་

་་བཟོ་་ཐབས་ལམ་ག་ནམ་ལས་

བན་ས་ན་ཁག་་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ན་་ ག་་་ར་ན་དོ་
ག་ ཐབས་ལམ་དང་ད་ས་་ ག་་་ར་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་
་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༧.༡.༨ ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ས་ ་གཡོག་ོན་པོ་་ ང་བཅས་ར་ལ་
ཁབ་ནང་ དཔལ་འོར་་གནས་ངས་འ་ ་ག་འཝ་ལས་བན་ ད་ས་
ནངས་པར་ ་གཡོག་་གནས་ངས་་ ང་ལ་ར་ ་ག་འ་་ཡོད་ར་
་། ་་དོན་་ ལག་ས་ག་ལ་ (TVET) ང་འལ་་ལས་མ་
་ཡང་འ་བགས་ཡོདཔ་ལས་ ་་བ་འས་་ ག་་་རང་ཐོན་་ཡོད་
ག་

་གཡོག་་དཀའ་ངལ་ལ་་དོན་་

ཕན་ཐོགས་ག་་་ང་ཡོད་ག་

ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༡.༩ ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་་ ད་ས་གང་་
འདས་པ་ལོ་་གས་་ང་་ ལོ་བར་བན་ ག་་དང་ ག་་ན་
པ་་ལོན་ ག་མ་ག་ ན་་ག? ད་ང་ མ་འོངས་ལོ་གམ་་ནང་ ལོ་
་་་ ་ལོན་ག་་ལས་ ག་་་དོན་་ ག་མ་ག་ན་་འཆར་ག་
ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༡.༡༠ ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ས་

བན་ས་ོན་པོ་་

ད་ས་ གང་ས་ ང་ོགས་འ་མཉམ་་དགས་་ ཤར་ོགས་དང་ ོ་
ོགས་ བ་ོགས་དང་ དས་ོགས་ ོགས་་་་ ཚོང་་མོ་བཏབ་་བ་
(Business Incubation Center) ག་བགས་འབད་་ར་ ཁས་ངས་
འབད་་ཡོད་ར་་། ཁས་ངས་ར་ ཚོང་་གསར་བགས་མོ་བཏབ་་བ་
(Business Incubation Center) ས་གནས་ག་་་ ག་བགས་འབད་
་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༡.༡༡ ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་

CSI དལ་ཁང་་་་ ལོ་་གས་ཙམ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དལ་ཁང་་
དགས་གཏད་ཡང་ སོ་ནམ་དང་སོ་ནམ་ན་པ་ ཚོང་་ང་བ་དང་ ་རབ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་་དོན་་ ་ར་་ ན་འལ་གནང་་འ་ན་ར་་། ན་ང་ ད་
ོ་ན་ཚོད་ ན་འལ་ ་ར་་་་ཝ་ག་དང་ དཔང་མཐོཝ་ག་ན་
ཡོད་པ་ ལོ་ས་ན་འག་ར་་།
དལ་ཁང་་ས་བན་པ་དང་འལ་བ་ན་

དལ་ཁང་ནང་་

མ་དལ་

ལངམ་་དཔ་ལས་བན་ ནམ་་བཤདཔ་ན་པས་ར་་། མ་དལ་
ས་ མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་་
མ་ལང་ལངམ་་བགས་་་ འཆར་ག་་ག་་་ཡོད་ག་དང་ ད་ན་བར་
་ར་་ ན་འལ་ག་མ་ག་ོད་ཡོད་ག་

ཚོགས་དམངས་་ གངས་

གནང་ད་པ་་བ་་།
༧.༢ ག་ཐོག་་་བ།
༧.༢.༡ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་བན་ས་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ལ་ཁབ་ནང་འད་ ཆང་ཁང་་ག་ཐམ་ད་པ་ དཀའ་ངལ་ལས་བན་ ག་
ཐམ་ཡོད་་་ས་ མས་འགལ་་ཐོག་ལས་ ང་ཚད་མཐོ་ག་་ ག་
ཐམ་མན་ཚོང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ཐབས་དང་

དང་པ་མས་འགལ་་མན་ཚོང་བཀག་

གས་པ་ག་ཐམ་ཡོད་་དང་ད་་་བར་ན་

ད་པ་ད་པར་

ཚོང་་འཐབ་གས་་དོན་་ ཆང་ཁང་་ག་ཐམ་གནང་་འཆར་ག་ ག་
་་ར་ཡོདཔ་ན་ན་ར་ལས་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ ཚོགས་དམངས་་་
གནང་ད་པ་་བ། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༩ འམ་ ་
ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༤ །
མཆནཿ ང་་་བ་་་ལན་དང་ གང་ས་ང་ཐོ་ ་ལས་ག་ཐོག་་ས་ལན་
་ ་བད་ལས་མ་་ངག་བད་ད་ད་་ཐོ་བ་ ལོགས་་་པར་བན་འབད་
་ཡོད་་ནང་གགས་གས།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༨.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ང་པ་ ས་ག་ན་ཁག་དང་ གསོ་བ་ན་ཁག་་ལ་
བ་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་

ད་ས་་་བད་འལ་ཡོད་་ཚན་

ང་པ་

ལས་མ་འ་

ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་ ་བ་ ༡༠ དང་ ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་
༤ བོམས་་་བ་ ༡༤ ོད་ཡོད་པ་ན་གསོ་གངས་་ ་བད་ལས་མ་འ་
བགས་གནང་།
༨.༡ ངག་ཐོག་་་བ།
༨.༡.༡ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་ག་ོན་པོ་་ དལ་འལ་
ས་ཡོན་འ་ ་་ནང་་ ད་ཐབས་དཔ་ག་ནམ་ལས་ ཨ་་ལོ་ན་
ང་་བང་ལས་ ན་གསཔ་འཝ་ག་འབད་བ་ན་ ལོག ་ལ་མ་ོམ་
འཝ་ད་ ང་ར་འཚོ་བ་གནས་ངས་ ང་ང་བཟོ་གས་པ་ཁར་ ལ་
ཁབ་་འོང་འབབ་ཡང་ ཡར་ས་གཏང་གས་ར་་། ་མ་ཚད་ ད་ས་
ནངས་པ་ ནད་ཡམས་ Covid-19 ལས་བན་ འཛམ་ང་ནང་ དཔལ་འོར་
་གནས་ངས་

མར་ཉམས་སོང་་ཡོདཔ་ལས་

འག་ལ་ཁབ་ནང་་ཡང་

་ོང་ག་ལས་བཅད་་ ་དབང་ལ་པོའི་ ད་ག་་ལས་མ་ནང་ལས་
དལ་འལ་་བ་ར་དང་ ན་འལ་དངས་ཡངས་་་་འག་ར་་
། ་་་བ་བ་ན་ འག་་མང་ཤོས་རང་ འོང་འབབ་དང་བསགས་དལ་
ལངམ་་ད་པ་ བ་མཚོན་ོམ་རང་ན་མས་ར་་།
་་ མཁས་མག་་ས་འབད་བ་ན་ དལ་འལ་ས་ཡོན་འ་ རང་་
མ་ནང་ངམ་གག་མ་གཏོགས་

ོབ་་ནང་་

ོན་་དཔ་ལས་བན་

ནམ་་བཤདཔ་ན་པས་ར་་། ་འབད་་འ་ས་
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ས་ག་ན་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཁག་ས་ དལ་འལ་ས་ཡོན་ས་ཚན་འ་ ག་མ་ོབ་་ ས་ཡོན་
་གང་ལས་ འ་བང་ བགས་་འཆར་ག་་ ག་་་ར་ཡོད་ག་་
ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༢ ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ ང་
ོགས་གཙོ་བན་ན་ཁང་ མོང་ར་དང་ད་གས་ག་་ ད་ོ་མོང་ར་་
ཡོད་པ་ ་་་ན་ (CT Scan) གག་ཡོད་པ་་་ འལ་ཆས་
མ་ཨར་་ (MRI) གག་དང ད་གས་ག་ ང་ོགས་ན་ཁང་ནང་
་ཡང་ ་་་ན་ (CT Scan) གག་དང་ མ་ཨར་་ (MRI)
གག གང་་ཁ་ག་ལས་ ནམ་ག་བགས་གནང་གས་ག་ར་བ་་བ་
་།
༨.༡.༣ ༌མོའི༌ང༌ཁ༌བས༌ང༌འམས༌ངས༌འས་་ས་ ས༌ག༌ོན༌པོ༌་ ང་
བཅས་ར་ ་དབང་མངའ་ན་པོ་་ས་ གང་བཤད་ག་་ར་གནང་ང་ མ་
འོངས་པ་ལ་ཁབ་་ བན་ཏོག་ཏོ་་ ན་་ང་འལ་འ་ད་པ་ན་ ང་
བཅས་ར་ན་གཞོན་་ད་་ ས་ཡོན་་ ད་ཐབས་དཔ་ག་ནམ་་
གངས་་ཡོད་པ་ཁར་ ས་རབས་ ༢༡ པ་ དཔལ་འོར་་ལམ་་ ང་
ང་བཟོ་ད་པ་ན་ ན་གཞོན་་་ ས་ག་ཡོན་ཏན་ན་་་ གལ་ཝ་་
མཇལ་།
་འབདཝ་ལས་ ང་ར་འམས་ངས་ ་མོའི་ང་ཁ་ང་ཁག་ནང་་ ད་
འོག་ ༣ ་་ར་་་ཨ་ལོ་་ ས་ཡོན་ང་ས་ས་་ ཐག་་ས་འ་ ་
མོའི་ང་ཁ་འང་མ་ོབ་་་ ངམ་གག་ན་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་མོའི་ང་ཁ་ང་ཁག་འོག་་ ད་འོག་ ༣ ་ོབ་ག་དང་ གཞན་ལས་
དཔ་ ཚོང་པ་་ཨ་ལོ་་ས་་བོམས་ ༨༠༠ དང་ ༩༠༠ ་བར་ན་ཡོདཔ་
ན་ར་་། ་་ནང་དོན་ད་ལས་ ས་ངས་་ནང་ོད་་ ་ར་་་
ས་ན་་ ོབ་་་ཡར་ང་མཛད་་ ོབ་་་བ་་ ཡར་ང་གནང་ད་
པ་ ་བ་འབད་་རང་ཡོད་ར་་། ོབ་ག་ངས་ཁ་ལས་བཅད་ང་ ཡར་
ང་འབད་་འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཁར་ ང་ར་ཁ་ག་ལས་ ཡར་བར་ ས་
ག་ོན་པོ་མག་དང་ ོང་ཁག་ས་ག་འ་དཔོན་་ གནད་དོན་་་ར་
་བ་འབད་་ར་ཡོད་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ ་བ་་ཡངཿ
ཀ་༽ ་མོའི་ང་ཁ་འང་མ་ོབ་་་ ཡར་ང་བ་་ ོབ་་་བ་་བཟོ་
གནང་དཔ་དང་།
ཁ་༽ ོབ་་འ་ ཚ་ོད་་བ་ས་ངས་ནང་དཔ་ལས་ ོབ་ག་་ ས་
ཡོན་ང་་་

དཀའ་ངལ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ས་ག་ན་ཁག་་

གས་བད་གནང་་ བལ་ོད་ན་པ་ (Air Conditioner) ་
ོབ་ཁང་་་ནང་ བགས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༤ གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་
ས་མཁར་འམས་ངས་ནང་ ད་ོ་འབད་བ་ན་

ས་ག་ོན་པོ་་

གསང་

ག་མ་ོབ་་ ༤ དང་

ECCD ༣ ་ལས་ ECR (Extended Classroom) ༡ ཡོདཔ་ན་ང་
ག་མ་ོབ་་་ནང་ ག་ན་མ་ཆས་་ག་ར་ ས་ཚད་གས་ཤོམ་ད་
པ་ དཔ་ཐལ་་ཡོདཔ་དང་ ་ོབས་ལས་འབད་ང་ མ་ལང་པ་གདོང་ན་
ང་་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ན་ང་ ་མ་དགའ་ད་ང་ད་འོག་ འབབ་་ནང་་་ ལོ་་འཆར་ག་
༡༡ པ་ནང་ ོབ་་་བ་གག་ ག་བགས་གནང་་འཆར་ག་ཡོད་་
་ གནས་ངས་ག་་བམ་ག་་ ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ད་ལས་ཕར་
གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་ནང་ ས་ག་ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ོབ་
་་ད་གཏང་་ ཡང་ན་ ོབ་མ་ཡར་ང་འབད་་་ འཆར་ག་ག་་
བམ་ག་ཡོདཔ་ན་ན་ འ་་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་གནང་
ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༥ ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་

གསོ་བ་ོན་པོ་་

ད་ས་་གང་་ཁ་ག་ལས་ གནང་་་ཡོད་་ ས་མ་ངལ་གསོའི་འས་
་ གནས་ཚད་འ་ ག་མ་ག་ཁར་ ོད་་ཡོད་ག་་ར་ལས་ ཚོགས་
དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༦ ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་
འདས་པ་ལོ་གས་་ནང་འད་་

ས་ག་ོན་པོ་་

(Academic session 2019 and

2020) ན་གཞོན་ོབ་ག་ཕོ་མོ་ག་མ་ག་་ ོབ་་ནང་ལས་ཐོན་ཡར་སོང་
ག་ག་དང་ ག་པར་་ ད་ས་ནད་ཡམས་་བས་་ ོབ་་ག་ར་ ལོག་
ས་ཚོད་ཁར་བགས་མ་གསཔ་ལས་བན་ ན་གཞོན་ོབ་ག་ག་་ག་ས་
ཐོན་ཡར་སོང་ག་ག་ འ་་ ཕོ་མོའི་ངས་ཁ་དང་ གནས་ཚད་གངས་གནང་
ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༧ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་ག་ོན་པོ་་ ད་
ས་གང་་ད་ས་ལས་བན་

ན་ང་གས་ང་ལས་རང་

ར་་ོབ་

་་་ དཀའ་ངལ་དང་ང་ད་ོམ་འབད་ ཕོག་་ཡོད་ར་་། གནད་
དོན་གག་འ་ ར་་ོབ་་་ནང་ ད་ཆ་བ་་་ ཨ་ལོའི་ངས་ཁ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཕབ་བཏང་་་བན་་ན་མས་ར་་། གང་་ཁ་ག་ལས་ སང་ཕོད་
ལས་ ར་་ོབ་་ཐད་ཁར་ ད་ས་ག་་་ཡོད་ག་ ོན་པོ་ས་ ཚོགས་
དམངས་་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༨ ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ ད་ས་ནད་ཡམས་
་བས་ ཚོང་པ་དང་ ད་གཡོགཔ་་་ བས་མ་བཝ་ཐོན་་འག་ར་་
། འ་ཡང་ བ་ོགས་ོང་ཁག་་་དོན་་ ས་གནས་སོར་ཅན་་ བཀག་
འན་འབད་་ཡོདཔ་དང་ ཤར་ོགས་ོང་ཁག་་་དོན་་ ས་གནས་ ་ཁ་
ཟོར་ས་་ན་མས་ར་་། སོར་ཅན་་དཀའ་ངལ་ད་ང་ ་ཁ་ཟོར་འ་
བསམ་བ་ངས་མཁར་ལས་ ་ལོ་་ཊར ༨༥ ག་ཙམ་་འབདཝ་ལས་
བས་མ་བཝ་ཡོདཔ་ལས་ ་ཁ་ཟོར་་ན་པར་ ས་གནས་བ་བ་ཐང་བམ་
ག་་ནང་ ཡང་ན་ ་ལོ་་ཊར་ ༢༠ ་ག་་ས་ངས་ནང་ བཟོ་གནང་
ད་པ་་བ་་།
༨.༡.༩ ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ས་

ས་ག་ོན་པོ་་

ས་་ ནད་ཡམས་ལས་བན་ ང་བཅས་ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག་་་ ས་
ཡོན་ོད་་དང་ང་་་

ཐོ་ཕོག་་ར་་།

་འབདཝ་ལས་

སང་ཕོད་

ོབ་་འ་བགསཔ་ད་ གདོང་ན་དང་དཀའ་ངལ་་འང་་དོན་་ ན་
ཁག་ས་ ་ག་ག་་ར་མཛད་་ག་ ཚོགས་དམངས་་ གངས་ད་པ་
་བ་་།
༨.༡.༡༠ ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་ག་ོན་པོ་་ ས་་ ་
ལོ་ ༢༠༢༠ ་ོབ་ག་ ོབ་མ་ོ་གསར་ལས་འ་བགས་ ོབ་མ་
བད་པ་ན་ ས་་་ལོ་ནང་ ས་གས་བ་མ་དཔ་་ ོབ་ག་ག་ར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
མཐར་འལ་་ངས་་བཞག་་་ གནས་ལ་ནང་མཇལ་་ར་་། ་
་ར་ལས་ གཏན་འལ་ག་ གངས་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨.༢ ག་ཐོག་་་བ།་
༨.༢.༡ མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ས་ག་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ཀ་༽ འདས་པ་འཆར་ལོ་གམ་ ༢༠༡༨-༡༩/༢༠༡༩-༢༠/༢༠༢༠-༢༡ ནང་ ོབ་
་ོབ་དཔོན་གསརཔ་ག་་ག་བགས་་ག་
ལས་

ག་་ག་ན་ན་དང་

གཏན་འཇགས་་ཐོག་

ཁག་འབག་་ཐོག་ལས་ག་་ག་ན་ན་

བ་བམ་་ོབ་་ཐོ་དང་བཅསཔ་་ ལ་གནང་ད་པ་་་བ།
ཁ་༽ འདས་པ་ལོ་་གས་་ནང་འད་ནང་་
2019 and 2020)

(Academic session

ོབ་དཔོན་ོབ་ོང་ལ་ཁང་གམ

(བསམ་་

ཡོངས་ག་ལ་དང་ ་རོ་) ་ནང་་ ོབ་ོང་པ་ག་་ག་ཡོད་ག་ ཕོ་
མོའི་ཐོ་དང་ ལ་ཁང་་་་ོབ་ོང་པ་ངས་ཁ་ ལ་གནང་ད་པ་
་་བ།
༨.༢.༢ ཝོམ༌རོང༌འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ༌བ༌ོན་པོ་་ ལ་བ་་བ།
འདས་པ་

འཆར་ལོ་གམ་

༢༠༡༨-༡༩/༢༠༡༩-༢༠/༢༠༢༠-༢༡

་ང་་

དས་མ་་བ་འལ་ཆས་ག་་ར་མ་བ་འབད་་ ས་གནས་དང་ན་ཁང་
ག་་་རང་བ་བམ་གནང་་ག་་འལ་ཆ་ཐོ་དང་
གས་་ ལ་གནང་ད་པ་་བ།
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ན་ཁང་་ང་དང་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༨.༢.༣ ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ༌བ༌ོན་པོ་་ ལ་
བ་་བ།
ད་ས་གང་་ཁ་ག་ལས

གསོ་བ་ན་ཁང་་མ་དང་པ་

(BHU I)

གག་ མཐའ་ར་་ས་གནས་ དངས་འ་དང་་ལམ་ས་ད་འོག་གས་
་མད་མཚམས་་ ག་བགས་མཛད་གནང་་་ གསལ་བགས་མཛད་
་་་ བ་འས་་གནས་ཚད་ ག་མ་ག་་ོད་་ཡོད་ག་ ་བ་ལ་
ད་པ་་བ། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་ ་ ༡༠ པ་ས་ ༢༣ འམ་ ་ལོ་
༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༨ །
མཆནཿ ང་་་བ་་་ལན་དང་ གང་ས་ང་ཐོ་ ་ལས་ག་ཐོག་་ས་ལན་
་

་བད་ལས་མ་་ངག་བད་ད་ད་་ཐོ་བ་

ལོགས་་་པར་བན་

འབད་་ཡོད་་ནང་གགས་གས།

༩.

ས་དོན་་ས་ད།
གང་་ཁ་ག་ལས་

ས་དང་ས་ཚོད་་

་གཡོགཔ་་་དངས་་ལོ་ཚད་

བར་བ་འབད་་་ ལམ་གས་བག་གནང་དཔ་དང་། ་གཡོགཔ་་ ད་མ་
ཆ་མཉམ་་ དངས་་ལོ་ཚད་ ལོ་ ༦༠ ་ ཡར་ང་གནང་ད་པ་ས་དོན་་
ས་ད།
བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ས་

གང་་ཁ་ག་ལས་

ལ་ཁབ་

ཡར་འལ་དང་ང་འལ་་མན་ལམ་བངས་་དོན་་ ང་འལ་་འཆར་ག་
དང་ལས་མ་ མས་དང་ད་ས་གས་ཐག་བཅད་་གནང་་་ ང་ང་་ལག་
ན་འཐབ་་ དོན་ན་ཅན་་ བ་འས་བཏོན་་་ གཙོ་བོ་་གཡོགཔ་་ནམ་
ལས་བན་ ང་་དངས་་ལོ་ཚད་་ཡང་ ད་མ་ད་པར་ གག་མངས་་
ལོ་ ༦༠ ་ ཡར་ང་གནང་དཔ་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ད་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ ་གཡོགཔ་ཡོངས་བོམས་ ༣༡,༢༧༨ ཡོད་་ནང་ བད་བ་
དང་མཁས་མག་ མཁས་ག་དང་འན་ང་ ་བད་དང་བ་ར་ ་ལས་ ་ར་
དང་ ལག་ན་པ་ར་ ད་ཁག་བ་་་་ དངས་་ལོ་ཚད་ད་མ་ཡང་ ༦༠
དང་ ༥༨ ་ལས་ ༥༦ ་ཡོད་་་ ད་ས་ འག་་་་ལོ་ཚད་ ༧༡.༥༨ ་
ོད་་དང་བན་ ་གཡོགཔ་་་ དངས་་ལོ་ཚད་ ཡར་ང་གནང་དཔ་དང་
་་ན་ ང་ོགས་ལ་ཁབ་་ནང་འབད་ང་ ་གཡོགཔ་དངས་་ལོ་ཚད་
་ ༦༠ ལས་ ༦༣ ་བར་ན་ ཡོད་་་་བཝ་ད་ འག་་་གཡོགཔ་་ ས་
ལོ་ ༥༦ ལས་དངས་་འ་ད་་་ ས་ཚོད་མ་་ག་ ཧ་་ག་ནམ་ལས་
ཡར་ང་གནང་དཔ་ཁག་་བས་ར་་།
གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་ན་མཛད་་ ་་ཡར་ང་གནང་པ་ན་ ལ་གང་་
གཡོག་ན་ཚོགས་་ བཅའ་ག་དང་ག་ག་དོན་ཚན་ ༡ ངམ་གག་ འར་
བས་འབད་དཔ་མ་གཏོགས་ མ་དལ་དང་་ོབས་བས་བག་ད་པ་ དཀའ་
ངལ་་་གང་ཡང་དཔ་ལས་ གང་ས་ ས་དོན་་་ བ་ར་གནང་་ ་
གཡོགཔ་་་ དངས་་ལོ་ཚད་ ཡར་ང་གནང་དཔ་འག་ར་་།
་་་ད་་་ཡང་ ལོ་ན་མ་སཔ་ལས་ དངས་་འ་་ ་གཡོགཔ་བསཔ་
མང་ཤོས་ག་་ དངས་་་ཕན་ས་ ་་འཚོ་ང་འཐབ་མ་གས་པ་ དཀའ་
ངལ་ཐོན་་ཡོད་པ་་ ལ་་ག་ མས་ཁམས་་ནད་ག་ཐོབ་་དཀའ་ངལ་ང་་
དང་ ལ་་ག་ ་གཡོག་ལས་དངས་་འ་བ་ལ་་ ང་རང་་ གས་བ་
ཡོདཔ་ལས་བན་ ར་་དང་ལས་འན་་ ་གཡོག་ས་ོང་ཡོད་་་ནང་ འལ་
གས་་་བས་ནམ་ད་ ་ས་ ན་གཞོན་་གཡོག་འཚོལ་་་་ ང་ལ་ར་
ཐོ་ཕོགཔ་ན་མས་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་འབད་་འ་ས་

གང་་ཁ་ག་ལས་

ལ་ཁབ་དང་་་་ཕན་་དགས་

་ ས་དང་ས་ཚོད་་ ་གཡོགཔ་་་ དངས་་ལོ་ཚད་ བར་བ་འབད་
་ ལམ་གས་ག་བགས་གནང་ད་པ་ཁར་ ་གཡོགཔ་ད་མ་ཆ་མཉམ་་
དངས་་ལོ་ཚད་་ ལོ་ ༦༠ ་ ཡར་ང་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ཁག་གས་
ལ་།
ས་དོན་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་པ་བས་ ཁ་ད་ང་ནག་
ན་འམས་ངས་འས་་ས་གཙོས་པ་ འས་་་ས་་་ནང་ ལ་ཁབ་ནང་
ལོ་བར་བན་ ན་གཞོན་་གཡོག་མ་ཐོབ་པ་ དཀའ་ངལ་ཡར་ང་འ་་ཡོད་པ་
་ ད་ང་ ་གཡོགཔ་་་ དངས་་ལོ་ཚད་་ ཡར་ང་འབད་བ་ན་ ང་ལ་
ར་ ན་གཞོན་་གཡོག་འཚོལ་་་ ཐོ་ཕོག་་ནམ་མ་ཚད་ ་གཡོགཔ་ན་ཤོས་་
་ཐད་ཁར་ ལ་་ལས་་ནང་ལས་ཕར་ ་གཡོག་་་བས་  ་ཤ་ཡོད་པ་་
ད་ས་ནངས་པར་ ག་ག་ ་་ལ་ཐོག་ལས་ འཛམ་ང་ཡར་ས་འ་བ་ས་
ཚོད་ཁར་ ་གཡོག་་་བས་ ན་གཞོན་་་ ན་དཔ་མ་ཚད་ གང་་ཁ་ག་
ལས་ ་གཡོགཔ་་མ་གས་་ར་ ཚབས་ན་་བར་བ་འབད་་ ང་ང་བཟོ་
དཔ་འག་ར་་།
་མ་ཚད་

་གཡོག་ནང་ ་ན་ཤོས་

ཉམས་ོང་ཅན་་ཡོད་པ་ན་

ལ་ཁབ་

་ ཕན་ཐོགས་་་ན་ང་ ས་དོན་་་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་ས་ ས་ན་
གནང་དང་་གནང་ དོགས་པ་ཡོད་པ་ཁར་ ད་ས་ནངས་པ་་་ནང་ ་གཡོགཔ་
བསཔ་ལ་་ག་
བདག་ད་་

འཚོ་བ་གནས་ངས་་ཐོ་ཕོག་་

ས་ཡོད་་་བཝ་ད་

བ་ང་འཐབ་་ད་པར་

དངས་་ལོ་ཚད་

ཡར་ང་འབད་་་

བ་ ་གཡོགཔ་་དང་ ་མང་་ཞབས་ཏོག་་་་ དངས་་འ་བ་བས་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ན་བལ་མ་དལ་དང་ གསོ་བ་མ་དལ་་བ་ར་་ འོ་མད་་ར་བཞག་་
ཡོདཔ་ག་ བཟོ་གནང་པ་ན་ ་ས་ ཕན་བས་ོམ་འབད་ར་ འང་་ན་མས་
ར་་།
་བམ་་ ཁང་་ང་བ་ ོད་མ་་མན་ན་་ཡོདཔ་བཟོ་་དང་ ་གཡོགཔ་
བསཔ་་་ ད་ཡངས་ཆག་་ ན་འལ་་ན་་ ཚོང་་འཐབ་བག་པ་ན་
་ས་ཡང་

ན་གཞོན་་་

་གཡོག་་་བས་ཐོབ་གས་པ་་ཕན་འང་་

ནམ་མ་ཚད་ ་གཡོགཔ་བསཔ་་་ བ་ང་་ཡང་ གང་ས་མཛད་་་
ཐབས་ས་་ བཏོན་གནང་གས་པ་ན་ གས་ཤོམ་འོང་་ན་པ་་བ་ལ་།
་་

འས་་ལ་་ག་ས་་་ནང་

ལ་གང་་གཡོག་ན་ཚོགས་ག་

བགས་མཛད་་ ་ལོ་བ་ག་ ༧ ་ག་ཡར་སོངམ་ལས་ ་གཡོག་པ་ དངས་
་ལོ་ངས་ བར་བ་འབད་་་ས་ཚོད་ ན་འཐན་རན་ཡོད་པ་ཁར་ ་གཡོགཔ་
་ག་ར་ ན་གཞོན་་་ ཕམ་དང་ན་ཆ་ནམ་ལས་ དངས་་ལོ་ངས་ ཡར་ང་
འབད་་་ས་ ན་གཞོན་་་ཕན་་མ་གཏོགས་ གནོད་པ་ཕོག་དཔ་ག་་མཐོང་
མས་ར་་།
་མ་ཚད་ ར་བཏང་ བཙག་འ་ལས་བ་པ་ འས་་་་ལོ་ཚད་་དད་་བ་
བ་ན་ ཧ་ལམ་ ༧༠ ན་ ོད་ག་་དང་བནམ་ད་ ་གཡོགཔ་་་དངས་་
ལོ་ཚད་་ཡང་ ༦༠ ་ ཡར་ང་འབད་་་ འོས་འབབ་ོམ་འབད་ར་མཐོངམ་མ་ཚད་
གལ་ད་ ་གཡོག་པ་ དངས་་ལོ་ཚད་ ཡར་ང་འབད་་་ས་ ན་གཞོན་་
་གཡོག་་ཐོ་ཕོག་པ་ན་ ད་དོན་པ་་ཡང་ ལོ་ཚད་ཧ་་ག་་ དངས་་འབད་
ནམ་ལས་ ན་གཞོན་་་ ་བས་ན་དཔ་ ཁག་་་མས་ར་་།

-77-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་དང་འཝ་་ མཁས་མག་ཅན་་་གཡོགཔ་་ ལོ་ཚད་ ༥༦ ལས་ དངས་
་བཏང་་་ས་ ལོ་མ་ས་ང་དངས་་ལོ་ངས་ལས་བན་ ན་ཤོས་་ས་
ཁར་དཔ་མ་ཚད་ མཁས་ག་ཅན་་་གཡོགཔ་ དངས་་གཏང་་ ལོག་གང་
ས་ ཁག་འབག་ཐོག་ལས་ན་པ་བས་ དལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐངས་་ ག་་ཐད་
ལས་འབད་ང་ ོམ་འབད་ོད་ད་་་ས་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་་ ཐོ་ཕོགཔ་
མ་ཚད་ ་ལ་་ནལ་སོགས་པ་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལམ་གས་ར་་ འག་
ལ་ཁབ་ནང་་ ་གཡོགཔ་་་ དངས་་ལོ་ཚད་ ཡར་ང་འབད་བ་ན་ ་
གཡོགཔ་་ས་ གང་་ ག་ད་གས་ཤོམ་་་གས་་དང་ ན་གཞོན་་ས་
་གཡོག་ནང་འལ་་་ མས་གས་འཐོབ་་ནམ་ལས་བན་ ས་དོན་་ ཆ་
འག་གནང་ནམ་ལས་ འལ་ཡོད་ ལས་་་བཏང་པ་ལ་ལས་ ་དང་བན་
པ་ དང་ན་ན་་ག་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ལ་་ཡོདཔ་ག་་ གས་ཐག་གཅད་
གནང་པ་ན་ ག་་ན་པ་་བ་ལ་།
ཡང་ན་ དངས་་ལོ་ཚད་འ་ ར་མས་་ ཡར་ང་གནང་ཐབས་ད་ང་ ད་
ས་ ལོ་ཚད་ ༥༦ ་དངས་་འ་ད་་་ ༥༨ དང་ ༥༨ ་ ༦༠ ་ ༦༠
་ ༦༥ ་ ཡར་ང་གནང་ཐབས་ མཛད་ད་པ་་ ན་གཞོན་་གཡོག་མ་ཐོབ་པ་
ཚ་ས་་ཐད་ཁར་ གང་ས་ ་གཡོག་་་བས་་བཟོ་་ ་དང་བན་པ་
ན་་་ཡང་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ལ་དཔ་གལ་་་ནམ་མ་ཚད་ འག་ལ་ཁབ་
དང་ མན་འལ་ད་པ་ ལ་ཁབ་་ནང་ལས་ཕར་ ་འབད་བར་འ་་ ན་གཞོན་
་དོན་་ ་ོག་ན་བལ་ལ་སོགས་པ་ ན་ང་་ཐབས་ས་་ ག་གནང་
དཔ་གལ་་བ་ ་བ་མ་པ་་ཚོགས་ལ་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ོན་ན་ས་གཙོས་པ་ ོན་པོ་ན་ས་་ས་་་
ནང་ ་གཡོག་ན་ཁག་ས་ གང་་བཀའ་་དང་འལ་ ལ་ཡོངས་་ོབས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ང་འལ་་ འཆར་ག་ད་ས་ཨམ་ག་ བཟོ་བ་བང་ཡོད་་་ས་ གནད་
དོན་་་་ར་ འགབ་གས་པ་་བ་ཡོད་པ་ཁར་ ་གཡོག་པ་ དངས་་ལོ་
ཚད་ཡར་ང་འབདཝ་ད་་ ་ནང་ ་གཡོགཔ་ངམ་གག་ན་པར་ གཞན་ཡང་
བ་དཔ་ ་ཤ་ཡོད་་་ བར་བ་འབད་་ གང་ང་གས་ན་ ང་ང་བཟོ་
་ཐབས་ས་་དགས་་ ་གཡོག་ན་ཁག་ས་ག་་གནང་པ་བང་ཡོད་་
་ས་མ་འོངས་པར་ གག་་རང་སོ་་མ་བ་ལས་དཔ་བག་བཞག་དང་ ལས་
ད་པ་དངས་་ལོ་ཚད་་འཆར་ག་ཨམ་་དང་འལ་ འགན་ར་ གག་་
རང་སོ་་ོད་ནམ་ལས་གག་མངས་་ ལག་ན་འཐབ་གས་པ་ན་ཕན་ཐོགས་
འང་གས་པ་་བས་ བསམ་བ་ཐོག་ལས་འཆར་ག་བམས་་ཡོདར་་།
་མ་ཚད་ གལ་ད་ ་གཡོག་པ་ དངས་་ལོ་ཚད་ཡར་ང་འབད་བ་ན་ ་
ས་ ན་གཞོན་་་གཡོག་་ ཐོ་ཕོག་་ན་པ་་ ན་བལ་མ་དལ་ས་ཡང་
མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་འཐོན་་ནམ་ལས་ ད་ས་ མཁས་མག་་ཚན་ག་བགས་
་ ན་བལ་མ་དལ་འན་ང་་ བ་འཚོལ་་ འབད་བ་བང་ཡོད་པ་ན་་
ལ་བ་ཁར་ ས་དོན་འ་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་་ བཅའ་ག་་དོན་ཚན་ ༥༦ པ་
དང་ ༥༨ པ་དང་ འགལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ ས་ན་གནང་་་ མ་་ག་ ་བས་
བ་ཏོག་ཏོ་ག་་ ་མཐོངམ་མས་ར་་།
གལ་ད་ ལོ་ཚད་བཟོ་་འབད་ང་ ་གཡོགཔ་ག་ར་ ར་མས་་ན་པར་ ད་
བ་་་ ལ་ཁབ་་ ས་པར་ དས་མ་ཅན་་ མཁས་མག་ གསོ་བ་ང་
འཚོ་བམ་་འབད་བ་ན་ ལོ་ཚད་ ༦༠ དང་ ༧༠ ་ང་ང་ མ་འསཔ་ད་
པ་་ ཡང་ན་ བད་བ་གནས་མ་་ དངས་་ལོ་ཚད་འ་ མར་ཕབ་ནམ་
ལས་ ཞབས་ཏོག་དང་ ལག་ན་པ་་་ དངས་་ལོ་ཚད་ ༦༠ ་ང་་ནང་
འོས་འབབ་ཡོད་ང་ ་གཡོགཔ་ག་ར་ར་མས་དང་གག་མངས་་ དངས་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ལོ་ཚད་ ཡར་ང་འབད་་འ་ ལམ་གས་དང་བནམ་ད་ གང་་ ཐད་ཀར་་
ད་དབང་ད་་་ཡང་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་འ་ རང་དབང་་ ་མས་ཅན་་
འས་ཚོགས་ག་ནམ་ལས་བན་ ཚོགས་དམངས་ས་ གས་བད་གས་ཤོམ་
་ གནང་དཔ་ཁག་་ར་་།
མ་ག་ ་ལ་་ན་ལ་སོགས་པ་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ད་ཡང་  ་ཤ་ག་ར་་
གནང་ས་ ན་ང་ ལ་ཁབ་ནང་་ ་གཡོག་པ་ལས་་་བ་ ་གཡོག་ན་
ཚོགས་་ དགས་གཏད་་ ་གཡོགཔ་ག་་ང་ང་དང་ ་ཡང་ གས་བ་དང་
འན་ཐངས་ཅན་་ བཞག་ད་པ་ལམ་གས་ཡོད་པ་་ ་གཡོག་པ་དངས་
་ལོ་ཚད་བཞག་་་ར་ གས་བ་ཅན་་ད་་་ འོ་མད་་ ག་་བག་
་དང་ ་མ་ད་་་ རང་བན་ས་ དངས་་འ་ད་པ་ ལམ་གས་ག་
ནམ་དང་ དངས་་ལོ་ཚད་ཡར་ང་འབད་བ་ན་ ་གཡོག་ནང་ ག་་་ལོ་
ཚད་་ས་བ་་ན་ན་ ཡང་ན་ ས་ལོ་ ག་ག་་་བཞག་་ན་ན་ ་་ཡང་
བ་འཚོལ་དང་ བར་བ་འབད་དཔ་ཁག་ཝ་ལས་ ་གཡོག་ན་ཁག་་ འགན་
ར་ོད་་་དང་འལ་ མཛད་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ ་བས་བ་་ན་མས་ར་་།
་མ་ཚད་

ས་དོན་་

ཨམ་་་དང་

དབང་པོ་ན་ཅན་་་དོན་་ན་པ་ན་

འོས་འབབ་ཡོད་་འབད་ང་ ར་བཏང་ ་གཡོགཔ་་ར་ར་བ་ན་ ལམ་གས་
ལས་ མ་་ག་ ་བས་མ་བཝ་ལས་བན་ ས་ན་ལ་ཐབས་ད་པ་་ ད་
ས་ འས་་ཁ་ག་ལས་ ས་དོན་ཁག་གས་ལ་ཡོད་པ་ ས་དོན་དང་པམ་་
་ ག་དོན་མ་ཚང་་འབད་ང་ གང་ས་ བ་ར་ལ་་བ་་དང་ ས་དོན་
གས་པམ་འ་་ ག་ག་ར་ འོས་འབབ་ན་ཏོག་ཏོ་ག་དཔ་ལས་བན་ གང་
་ཁ་ག་ལས་ ས་ན་ལ་་གས་་མས་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་་་ནང་ ས་དོན་འ་ ར་བཏང་ ལ་་དང་
ང་ོགས་་ ་གཡོག་པ་ལོ་ཚད་་གནས་ངས་དང་འལ་་ ལ་ཡོདཔ་དང་ ་
གཡོགཔ་་་ དངས་་ལོ་ངས་ ༦༠ ་ ཡར་ང་གནང་་འབད་ང་ ལོ་
ངས་མ་ཚང་་ང་ ་གཡོག་ནང་ོད་ད་པ་ ས་པ་ད་པ་ཁར་ ་གཡོགཔ་་
ས་ རང་་ཕམ་ན་ཆ་དང་ གན་ཝ་་ བ་ང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དངས་
་ལོ་ཚད་ ཡར་ང་འབད་་་ས་ ན་གཞོན་་་ ཕན་་མ་གཏོགས་ གནོད་པ་
དཔ་མ་ཚད་ ་གཡོག་པ་གནས་ངས་་ གས་ཤོམ་བཟོ་བ་ན་ ་ས་ ་
གཡོགཔ་དང་ ན་གཞོན་་གཡོག་ནང་ འལ་་་་ མས་གས་བས་ཐོབ་་
ན་པ་་ ར་་དང་ ་་ནང་ལས་ཡང་ ཨམ་་་་ ་ཕན་ོམ་འབད་ར་འང་
་ནམ་ལས་ ས་དོན་་་ བ་ོན་གནང་ད་པ་་བ་་ལ་་ གང་ས་
ན་ངམ་་ར་གནང་།
་ལས་ གང་ས་མག་བ་་དོན་་ ཚོགས་དཔོན་ས་ བ་བ་ཐང་མ་དར་
འས་་ས་ ལ་་ས་དོན་དང་པ་་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་དང་ས་
ཚོད་་ ་གཡོགཔ་་ དངས་་ལོ་ཚད་དང་ འཐོབ་ཐངས་་ཕན་་ བར་
བ་འབད་་་ལམ་གས་ བགས་གནང་ད་ར་ བར་བས་མ་་ག་བ་
་ ཆ་འག་གནང་པ་ན་ འས་་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་ད་ ་བམ་་ ས་
དོན་གས་པ་་ཡང་ བར་བས་བ་་་ འོས་འབབ་ག་་་ཡོད་ག་ར་བ་ ་
བ་གནང་་་་ འས་་ས་ ས་དོན་དང་པམ་་ ཚོགས་དཔོན་ས་ གངས་
དོ་བམ་་ བར་བས་བ་པར་ མ་བབ་ད་ང་ ས་དོན་གས་པ་ཐད་་
བར་བས་བ་ཐབས་ད་པ་་བ་ལ་།
་དང་འལ་་ འས་་ས་ དངས་་ལོ་ཚད་ཡར་ང་གནང་པ་ན་ ་གཡོག་
ན་ཚོགས་་

བཅའ་ག་དང་ག་ག་བར་བས་འབད་་མ་གཏོགས་
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བཅའ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
མས་བར་བས་འབད་་ ཚོགས་ཁང་ནང་ བག་དཔ་ད་པ་ དོགས་ལ་ལ་
བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་དོན་གས་་ ག་ཡར་ང་་་ལས་ ཆ་འག་
གནང་པ་བས་ ས་དོན་དང་པ་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་དང་ས་ཚོད་་ ་
གཡོགཔ་་ དངས་་ལོ་ཚད་དང་ འཐོབ་ཐངས་་ཕན་་ བར་བ་འབད་་
་ ལམ་གས་བག་གནང་ད་ར་ བར་བས་མ་་ག་བ་་་་ ཚོགས་
དམངས་ལས་

ས་ན་ཡོད་ད་

ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་

མང་མོས་ས་

བ་ར་གནང་་ ཆ་འག་གནང་པ་་ ས་དོན་གས་པ་་ཡང་ མང་མོས་ས་
བ་ར་གནང་་ཆ་འག་བ་།
ན་ང་ ལམ་གས་དང་འལ་ ས་འབས་ཡོངས་ོགས་་ བ་ར་ཡོད་ད་
ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ཚོགས་གས་ནང་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༤
ཡོད་ས་ལས་ འས་་ ༡༧ ས་བབ་དང་ ༡༧ ས་མ་བབ་ ༦ ས་འམ་
བགསཔ་ལས་ ས་དོན་གས་ཆ་ར་ མང་མོས་ས་ ཆ་འག་བ་མ་གས་པར་
ས་དོན་་གང་ས་འ་ མག་བ་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༡༢
པ་ནང་ཡོད། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ཚོས་ ༡༧ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠
་ ༡༢ པ་ས་ ༢ །
༡༠. ན་བགས་་ས་ད།
༡༠.༡ འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་
༢༠༡༩ ཅན་མར་གང་ས་གནང་པ་ས་ད།
་ཚོགས་་མཛད་མ་དང་འལ་ གང་ས་འ་མ་བགས་པ་་མར་ ་ཚོགས་
ན་བཊ་ཚོགས་་དོན་་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

བཀའ་

ཤོག་གནང་་་ ཡོངས་བ་ང་ན་ས་ ཚོགས་དམངས་་ ག་ལ་། ༼བཀའ་
ཤོག་ར་ཊ་ཨང་ ༡༣ པ་ནང་ཡོད་༽
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ ་ལ་ལས་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་འན་

ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་

འས་་ས་ འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་་མས་བ་ ༼འ་
ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ ་ཚོགས་གམ་
པ་ཚོགས་ངས་གས་པ་ནང་ དད་ག་འ་་དོན་ཚན་ཁག་ ༩ འ་ོན་མཛད་
་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ཚོགས་ངས་
༢༤ པ་ནང་ དོན་ཚན་ཁག་ ༡༩ འ་ོན་མཛད་་་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་
ཚོགས་ངས་གམ་པ་ནང་ བར་ས་གནང་་ དོན་ཚན་ཁག་ ༡༢ ་ ས་ན་
མཛད་ཡོད་ང་ དོན་ཚན་ཁག་ ༧ ་ ཞལ་འཆམ་ང་མ་གསཔ་ལས་བན་ ད་ས་
དོན་ཚན་་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་་ གང་ས་གནང་
་དོན་་ ན་་ལཝ་ན་ར་་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ དོན་ཚན་་་བན་་་ གང་ས་གནང་པ་བས་
དོན་ཚན་མང་ཤོས་ར་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་

ལ་བ་ས་འབས་ར་་

ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ཆ་འག་བ་ཡོད་ང་ དད་ག་འ་་དོན་ཚན་ ༡༩༩.༨
པ་”ད་ལ་མ་ང་བ་གནོད་འལ་་ོདཔ་ད་

འས་་དག་པ་ག་ས་འབད་བ་

ན་ དོན་ཚན་འ་ ་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༧ པ་དོན་ཚན་ ༡༦༽ པ་དང་འགལ་
བ་ཡོད་་་ཡང་ ”ས་འལ་དང་བན་པ་ ས་འགས་བད་་ག་་ མས་
དང་འལ་་

ས་ན་ན་པར་མ་བ་ན་

ར་འད་་ཡོདཔ་བན་་

མས་འན་ལས་

ས་ད་་བ་་ཐོབ་དབང་ཡོད།”
འན་ད་མ་གནང་ན་

ས་པ་

དཔ་་བ་་ནམ་ལས་ ད་ལ་འ་ ག་ན་ཐོབ་དབང་བམ་ག་ ནམ་མ་
ཚད་ ད་ལ་གནང་དང་་གནང་འ་ དད་ག་འ་དོན་ཚན་ ༡༩༩ ནང་འད་་
ཡོདཔ་ལས་ ལ་ཁབ་་་བ་དང་་་ནང་ ང་མས་འཐོབ་ཐབས་་ དོན་ཚན་
འ་ ར་དང་་འབད་དཔ་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་མ་ཚད་ འས་་ལ་་ས་འབདན་ ལ་ཁབ་་བ་ང་དང་ རང་བཙན་་གནོད་
འལ་་

ད་ལ་བཏང་མ་གཔ་་བཞག་ང་

འ་ཡན་ཆད་་

ག་ན་ཐོབ་དབང་དང་འལ་

ད་མ་དང་པ་ས་ན་དང་
ད་ལ་བཏང་གཔ་་བཞག་

ད་པ་ཁར་ མན་མཐོ་མས་འན་ས་ ད་ལ་་གནད་དོན་འ་ ་མ་རང་
སོའི་ག་ན་ཐོབ་དབང་ནམ་ལས་ དོན་ཚན་འ་ ས་ད་བན་ོང་ ན་ར་བ་
བཀའ་་གནང་ཡོད་པ་ན་་ཡང་ལ་།
་་ འས་་གཞན་ས་འབད་བ་ན་ ག་ན་ཐོབ་དབང་་གར་བཞག་་ ས་
འགས་ཅན་ག་ ད་ལ་བཏང་པ་ན་ མག་་ བས་མ་བཝ་འཐོན་་ ན་
ཁ་ཡོད་པ་་བ་ལ་བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དོན་ཚན་འ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་
ང་ས་ ལོག་བར་བ་འབད་་ ན་་ལ་ད་པ་ བཀའ་་གནང་།
་དང་འཝ་་ དོན་ཚན་ ༢༠༥ པ་ གསར་བར་་དོན་ཚན་་ོདཔ་ད་ མཉམ་
འལ་ཚོགས་ང་ས་ དོན་ཚན་འ་ ར་དང་་འབད་ཡོད་་་་ འས་་ལ་་
ས་ དོན་ཚན་འ་ར་དང་་འབད་བ་ན་ ོད་ག་ད་ང་་ བ་ད་ད་པར་
ལ་ལས་ བ་ད་ཐོབ་ང་ ོད་ག་གསར་བར་འབད་་ འཐོབ་དབང་དཔ་
འ་་ནམ་མ་ཚད་ ་ར་ཉམ་ང་་་ ད་ག་འ་མཉམ་་འཐོབ་་་ ན་
ཁ་འང་དཔ་ལས་བན་ དོན་ཚན་འ་ རང་འཇགས་བཞག་དཔ་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ འགག་་འ་དཔོན་་ ས་ག་་དོན་ཚན་་ོདཔ་ད་ འས་་ལ་་
ག་ས་ འགག་་འ་དཔོན་་ས་ག་འ་ སོ་སོར་ཡོདཔ་ལས་ དད་ག་འ་
ནང་བད་པ་ འགག་་འ་དཔོན་་ ས་ག་འ་ས་ ་་ནང་ དཀའ་ངལ་
དང་ ་བ་བ་ལོག་འང་ད་་ནམ་ལས་ ས་ག་འ་ གས་བས་འབད་པ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཁག་་བ་་བ་ལ་་་་ འས་་གཞན་ས་འབད་བ་ན་ ས་ག་གསརཔ་
བགས་་་ས་

ཕན་པ་མ་གཏོགས་

གནོད་པ་ད་པ་་བ་འ་ན་ལཝ་ལས་

བན་ ཚོགས་ཁང་ས་ དོན་ཚན་ ༡༩༩.༡ པ་དང་ ༢༠༥ པ་ ་ལས་ ས་ག་
གསརཔ་བགས་ཡོད་་བ་་ དོན་ཚན་ཁག་གམ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་
བར་བ་འབད་་ ལོག་ན་་ལ་ད་པ་བཀའ་་གནང་།
ཚོགས་ཁང་ས་ དོན་ཚན་བར་བ་འབད་་ན་་ལ་ད་པ་ བཀའ་་གནང་་
དང་འལ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་འན་ས་ བར་བ་འབད་བ་ དོན་ཚན་
ཁག་གསཔོ་འ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ ་མ་ལ་་་ ས་འབས་་
ར་མ་གཏོགས་ ས་འབས་གསརཔ་ལ་་ད་པ་ ན་་ལ་བ་་ དོན་ཚན་
༢༠༥ པ་ གསར་བར་་དོན་ཚན་་ཡང་ མས་བ་དད་ག་ན་ས་ར་ རང་
འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་་བ་ལ་་་་

ཚོགས་དམངས་

ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ ས་འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་

མས་བ་དད་ག་འ་་

ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་་བར་ན་

ཞལ་

འཆམ་མ་ང་པ་དོན་ཚན་ཁག་ ༧ ཡོད་ས་ལས་ དོན་ཚན་ ༦ མཉམ་འལ་ཚོགས་
ང་་ ས་འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་པ་་ དོན་ཚན་ ༡ མས་བ་དད་
ག་ན་ས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་ཆ་འག་་ ་མ་དང་འལ་ མས་བ་ ༼འ་ོན་༽
དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མར་ ས་ན་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་
ན་བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༧༡ ཡོད་ས་ལས་ འས་
་ ༦༥ ས་བབ་དང་ ༦ ས་འམ་བགས་ང་ མང་མོས་ས་ དད་ག་འ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཆ་འག་བ་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་ བཀའ་འལ་་དོན་་
ལ་་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༡༤ པ་ནང་ཡོད།
གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༥ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་
༡༠ །

༡༠.༢ འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མར་གང་
ས་གནང་པ་ས་ད།
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་འན་

་ོང་ཁག་་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་

ས་ འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་
་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ ་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་ངས་གས་པ་ནང་
དད་ག་འ་དོན་ཚན་ཁག་ ༡༤ འ་ོན་མཛད་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་
ཡོདཔ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ཚོགས་ངས་ ༢༤ པ་ནང་ དོན་ཚན་ཁག་
༥༦ འ་ོན་མཛད་་ བར་ས་་དོན་་ལཝ་བན་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་
ས་ ་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་ངས་ ༣ པ་ནང་ བར་ས་གནང་་ དོན་
ཚན་ཁག་ ༣༢ ས་ན་མཛད་་ དོན་ཚན་ཁག་ ༢༤ ་ ཞལ་འཆམ་ང་མ་གསཔ་
ལས་བན་ ད་ས་ དོན་ཚན་་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་་
གང་ས་གནང་་དོན་་ ན་་ལཝ་ན་ར་་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ དོན་ཚན་་་བན་་ གང་ས་གནང་པ་
བས་ བཙན་གམ་་དོན་ཚན་་་ོདཔ་ད་ འས་་ལ་་ས་ བཙན་གམ་་
ས་ག་འ་ ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཚངམ་་ད་དཔ་མ་ཚད་ བཙན་གམ་་ས་མ་
ཡར་ང་འབད་་་ས་མས་བར་ོད་འབད་བ་བས་ ་བས་མ་བཝ་འཐོན་
ད་་ནམ་ལས་ ་་ ཚོགས་ང་ས་དོགས་ལ་ལ་ད་པ་་བ་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་འན་ས་

ལ་ཡོངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་

ཚོགས་དང་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་ས་ བ་འཚོལ་འབད་བ་བ་འས་དང་
ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་བད་་

ན་ས་གང་ཚོགས་ལས་

ལ་ཡོངས་

ཚོགས་་་ བཙན་གམ་དང་འལ་བ་ གནོད་འལ་་ བར་བ་འབད་དཔ་་
་བ་ོད་་་དང་འལ་་ནམ་མ་ཚད་ ལོ་བར་བན་་ བཙན་གམ་དང་འལ་
བ་ གནོད་འལ་་ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་་་ མར་ཕབ་་དགས་གཏད་བད་་
ས་མ་མས་ཚད་ ཡར་ང་འབད་ཡོད་པ་ཁར་ ལ་ཁབ་་བཅའ་མས་གཞན་་
་ གར་བཞག་་ ་་ནང་ ་བས་བ་ཏོག་ཏོ་འང་ཐབས་་ མས་ཚད་
ཡར་ང་འབད་ཡོད་པ་ དོགས་ལ་ལ་་་་ འས་་ལ་་ས་ མས་ཚད་
ཡར་ང་འབད་་་ས་ ད་ན་ ལ་ཁབ་ནང་ གནོད་འལ་འཐབ་་ ངས་ཁ་
མར་བབས་འ་་ཡོད་ད་ གས་བས་གནང་་ མཛད་དཔ་ཁག་་ར་་།
་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་་་བན་་ གང་ས་
མལ་ན་གནང་པ་ལ་་ དོན་ཚན་ ༡༡༤ པ་དང་ བཙན་གམ་་དོན་ཚན་་
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ ལོག་བར་བ་མཛད་་ ན་་ལ་ད་པ་བཀའ་་
གནང་།
ཚོགས་ཁང་ས་ བཀའ་་དང་བན་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་འན་ས་ ལོག་
་ར་ བར་བ་འབད་་ ལ་དཔ་་ བཀའ་་གནང་་དོན་ཚན་་་ར་ ་
མ་ལས་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ཚོགས་པ་བས་

མོས་མན་ང་མ་གས་པར་

འས་་ནང་འད་ ན་བར་ཐོག་་ གས་ཐག་བཅད་བཅདཔ་ནམ་ལས་ མཉམ་
འལ་ཚོགས་ང་ས་ ལ་་ ས་འབས་་་་ འར་བ་ད་པར་ ར་ག་
ནམ་་བཞག་་་ གས་ཐག་བཅད་་ ཡོད་པ་ན་་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ལས་ དོན་ཚན་ ༡༧༨ པ་་ འས་་དག་ག་ས་་་ནང་ བཙན་གམ་འ་
ས་ ཉམས་ད་པ་ མས་ཁམས་་ཐོག་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མས་ཚད་ ཡར་
ང་འབད་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་

མས་ཚད་ཡར་ང་འབད་་འ་ས་

ངན་པ་འཐབ་་ལས་ བཀག་་གས་་ན་ང་ ་་མས་ཁར་
བད་བག་་དོན་་

མས་དམ་དམ་་ར་

་ོད་

འགས་ང་

བཟོ་ད་པ་་བ་ལ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ དམངས་བོམས་བཙན་གམ་་ས་མ་་ཡང་ ད་མ་གས་པ་ནང་ན་
པར་ ད་མ་དང་པ་ནང་ར་ ཡར་ང་འབད་ད་པ་ གང་ས་ན་ང་གནང་པ་
མཐའ་མར་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འ་
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ས་འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་བམ་་ དོན་ཚན་ ༢༡༣ པར་ འས་་དག་ག་ས་་་ནང་ བད་ན་གནས་
་ས་འལ་་གནད་དོན་འ་ བ་ཆ་ ༩༥% འ་ག་ ང་སང་ས་་ད་ཡོད་ང་
ལ་མན་ན་པ་ ས་འལ་་གནད་དོན་འ་ ངས་འོས་འོས་་ འད་མ་
གསཔ་ལས་ ལ་མན་དང་ལ་ན་གས་ ག་་་གར་བཞག་་ ད་བ་་
་ན་ན་ མ་མཐོངམ་འང་ད་པ་དོགས་་བད་་་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་
ང་་འན་ས་ ང་སང་་ས་དང་བན་ ཕོ་དང་ཕོ་ མོ་དང་མོའི་དགའ་མན་་
དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་དགས་་ དོན་ཚན་འ་ མ་་ག་ ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་་
ར་བགས་་ཡོདཔ་ལས་ གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་ དོགས་ལ་ལ་བ་
ལ་་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འ་ཡང་
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ ས་འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་མ་ཚད་ དོན་ཚན་ ༢༨༤ ཇ་༽ པ་ནང་ ལ་ན་ར་ོད་་ཐད་ཁར་ འས་
་་ས་་་ནང་ འག་པ་་ར་མང་རབས་ག་ ཚོང་འལ་་ག་ཐམ་ ར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ོད་ཐོག་་

ལག་ན་འཐབ་་ནམ་ལས་

ལ་ན་ར་ོད་་དངས་དོན་འ་

ས་ ་་་་ངམ་གག་མ་གཏོགས་ འག་་ནང་འད་་ ོར་འག་འབད་
་ད་པར་ ་ཡངས་འོས་འོས་་བཞག་དཔ་དང་ དོན་ཚན་འ་་དངས་དོན་
དང་འལ་བ་ན་ ཕམ་་ང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པ་ག་ཐམ་འ་ ་ག་ས་ཡང་ ོད་
ཐབས་དཔ་་ འ་་ན་ཁ་འག་ར་་།
གལ་ད་ དོན་ཚན་འ་ས་ འག་་ནང་འད་་ཡང་ འགབ་་ན་པ་ན་ བར་
ོད་མ་འབད་བ་ ་ང་ལས་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་ས་ ་ར་་་ ་བ་བ་
ོད་འབད་་ ག་ཐམ་་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ འཐོབ་གསཔ་བཟོ་གནང་དཔ་འག་
ར་་་་་ འས་་གཞན་ས་འབད་བ་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ དོན་
ཚན་་་ར་ལས་ འལ་ཡོད་ལས་་་དང་ ས་བན་འབད་བ་བས་ ཕམ་ལས་
་ག་ང་ཐོག་ཁར་ ག་ཐམ་ོ་སོར་འབད་་འ་ དཀའ་ངལ་དཔ་་ བ་ོག་
ང་ཡོད་པ་དོགས་ལ་ལ་་

གང་ས་ན་ང་གནང་པ་མཐའ་མར་

ཚོགས་

དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ ས་
འབས་ར་་ དོན་ཚན་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ དོན་ཚན་ ༤༣༨ པ་ཐད་ཁར་ འས་་་ས་་་ནང་ དོན་ཚན་འ་
འག་་་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༡༥ པ་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་དངས་དོན་དང་
འལ་ མན་ག་བཟོ་ད་པ་ཁར་ དོན་ཚན་འ་ནང་་ ག་དོན་ ལ་མ་ ར་
བཏང་ བཙག་འ་མ་རན་པ་བར་ན་ར་་འ་ ར་བཏོན་འབད་ད་་་ཡང་ ད་ས་
་གནས་ངས་ནང་ ར་བཏང་ བཙག་འ་མ་རན་པ་བར་ན་ འམས་་་ ཚོགས་
པ་སོར་་འ་གཔ་་ ཡོད་པ་་བ་འ་ན་ལ་་ ས་བར་ན་ང་གནང་པ་
ལ་་ དོན་ཚན་འ་ ོད་་ག་་ ་མང་བཙག་འ་ ས་ལས་གནོད་འལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ ས་ན་ན་པར་བ་་་ཡང་ གལ་ད་ ོད་་་ས་ གནས་ན་མ་ཚང་
བ་་ང་ལས་ ཚོགས་པ་གཞན་ཁར་གཏོགས་པ་ན་ ར་ འར་བས་འབད་་
་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་
འས་་མང་མོས་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་་བན་ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩
ཅན་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་བར་ན་ མོས་མན་མ་
ང་་དོན་ཚན་ ༢༤ ཡོད་་་ ་་བན་་ གང་ས་གནང་་ ག་ཡར་ང་
ས་ ས་ན་གནང་པ་ལ་་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་
བོམས་ ༦༩ ཡོད་ས་ལས་ ༦༣ ས་བབ་དང་ ༦ ས་འམ་བགས་ང་ མང་
མོས་ས་

དད་ག་འ་ཆ་འག་བ་་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་

སར་ བཀའ་འལ་་་དོན་་ལ་་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་། ན་བར་ཐོ་
ར་ཊ་ཨང་ ༡༥ པ་ནང་ཡོད། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༥ འམ་
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༡༠ །

༡༡. དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ དལ་འལ་ས་བ་ན་་ས་ད།
དམངས་ས་ཚོགས་ང་་འན་ ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ས་ན་་ བམ་
ཚན་དང་པ་ནང་ ལོ་བར་ས་བ་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་བར་བ་ན་་དང་
། བམ་ཚན་གས་པ་ནང་ ལོ་བར་ས་བ་ན་་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༨ ན་་
དང་ན་་གནས་མ་ན་། ་ལས་ བམ་ཚན་གམ་པ་ནང་ ཚོགས་ང་་བ་
ོག་དང་ས་འབས་བཅས་ བམ་ཚན་ཁག་གམ་་ད་་ ན་་ཁ་གསལ་་ལ་
་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་་ གཤམ་གསལ་ར་ ཆ་འག་བ་
གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༌ཡང་ ་དང་པ་ནང་ ལོ་བར་ས་བ་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ ་བོམས་
ན་་ལས་བན་པ་ ས་འབས་་ཡངཿ
༡༽ ཁག་འབག་པ་་་ ད་ོ་ལག་ན་འཐབ་་ཡོད་པ་ མ་བ་བཅའ་ག་དང་
ག་ག་ དབང་ཚད་ལས་ག་པ་ ན་ན་ོད་ོལ་ཡོད་་་ བར་བ་
འབད་དཔ།
༢༽ མན་ང་དང་ གས་ོའི་ལས་མ་་ཟད་སོང་་་ ལམ་ོན་་བཟོ་དཔ།
༣༽ འཆར་དལ་ལས་་་་

ས་་ནང་་ད་པར་་

གས་བས་འབད་

དཔ་/ས་མས་འབད་དཔ།
༤༽ ལས་་་བ་དང་ བར་མ་་་་ ན་བལ་འབད་ད་པ་ ཁག་འབག་་
མས་དོན་་ བར་ོད་འབད་དཔ།
ས་འབས་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ ས་འབས་དང་
པ་་ ་བས་མ་བཝ་ད་ང་ ས་འབས་གས་པ་ མན་ང་དང་ གས་
ོའི་ལས་མ་་ཟད་སོང་་་ ལམ་ོན་་བཟོ་ད་པ་ ས་འབས་་ དགའ་
ས་ོང་ཁག་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ས་ ལ་ཁབ་་ཐོན་ད་་ འོ་
བག་མ་བཏང་པར་ མན་ང་དང་ གས་ོའི་ལས་མ་་ ཟད་སོང་བཏང་དཔ་
་ ད་ོ་ཡོད་པ་ མས་དང་བཅའ་ག་་དང་འལ་་ བཏང་དཔ་ཁག་་བ་
་བ་ལ་བ་ཁར་ ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ས་འབད་ང་ མན་
ང་དང་གས་ོའི་ལས་མ་་ལས་བན་པ་ ཟད་སོང་་་བཏང་པ་བས་ བཅའ་
མས་དང་འལ་འབད་དཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ོ་ཡོད་པ་ མན་ང་དང་ གས་
ོའི་ལས་མ་་ལམ་ོན་འ་ ན་ས་གང་ཚོགས་ས་ ཆ་འག་མཛད་ཡོད་་་
་ཕན་ག་ོད་འང་ད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་འབདཝ་ལས་བན་ མན་ང་དང་ གས་ོའི་ལས་མ་་ལམ་ོན་་ གང་
ས་བཟོ་་ཆ་འག་བ་་ན་པར་

དལ་ཕོགས་ན་ཚོགས་ས་

ས་འབས་

ལ་ནམ་ལས་ ་ཚོགས་ས་ ཆ་འག་འབ་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ ་ཕན་ག་ོད་
འང་དཔ་དཔ་མ་ཚད་ གང་་འཆར་དལ་་ཡང་ ་ས་ཕན་བས་འང་འོང་
ར་་།
་་ ོན་ན་ས་ མན་ང་དང་ གས་ོའི་ལས་མ་་དོན་་ ལམ་ོན་དང་
ག་ག་་ ག་་ཡང་ད་་་ས་ ལག་ན་འཐབ་ད་ ་བས་བཝ་མ་བཝ་
འཐོན་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བན་ ད་ས་ གང་་ཧོངས་ལས་ དང་པ་མ་དལ་
་ཚད་ག་་ར་ ང་་ག་་བཟོ་བ་ཁར་ གས་པ་་་ཡང་ ག་་དང་ག་་ནང་
གཏང་དཔ་ན་ན་ འ་་ལམ་ོན་་ ང་སང་ས་་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ་ཕན་ག་
ོད་་ ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་ དོགས་ལ་ལ་བ་ལ་ལས་ ཚོགས་ང་་
ས་འབས་འ་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་
ས་ ས་འབས་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་གམ་པ་ནང་ མས་བན་ས་བ་ན་་ལས་བན་པ་ ས་འབས་་
ཡངཿ
༡༽ ན་ཁག་དང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ས་ འལ་ག་་ཚན་གག་ གཙོ་བོ་ར་
ང་ོགས་ག་ཚང་་ས་བཟོ་ཡོད་པ་ ན་ས་དང་ ཅ་ཆས་་ཐོ་གང་་
བར་བ་འབད་་དོན་་ ག་བག་འབད་དཔ།
༢༽ ན་ཁག་ ཡང་ན་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ས་ ང་ོགས་ག་ཚང་་ལས་་
་ ་ོག་འབད་་ར་ བཞག་དཔ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༣༽ ་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་ ༣ པ་བས་ ཚོགས་ང་ས་ ལ་ཡོད་
པ་ས་འབས་ ༧.༡ ཀ༽ པ་འོག་་དོན་ཚན་་ ཡང་བར་་ ས་
འབས་ལ་་ན་པ་ཁར་ ག་པར་་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ཁ་ག་
ལས་ ས་བ་་གནད་དོན་་་དོན་་ ན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་་་ས་
ས་འད་་་ན་ག་ ག་བགས་འབད་ད་པ་ས་འབས།
༤༽ ཚོགས་ང་ས་ ད་ོ་གང་ས་གནང་པ་བང་ཡོད་་ འག་་གར་ཁ་
དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་འ་ མས་ཁར་བཞག་ཡོདཔ་
དང་ ་ཚོགས་ས་ཡང་ དད་ག་ནང་་ དགས་བསལ་མས་མན་ས་
བ་་དོན་་

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ལ་་

ས་འབས་

འ་ ས་ན་གནང་དཔ།
༥༽ གཙང་་གཤམ་་དས་གགས་་བསལ་་དང་

ས་ག་ོ་ག་བ་ན་

འབད་་ཐད་ཁར་ འཛོལ་བ་དང་ ས་གས་་་དོན་་ འགན་ར་ཕོག་་
འགན་འན་འ་དཔོན་་་ འགན་འ་དང་ དང་ན་འབད་བ་ན་་འ་
་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་ ༥ པ་ནང་ལ་དཔ།
༦༽ ལ་ཡོངས་གང་ཆས་ལས་ངས་འ་ ལས་་་བ་ག་ནམ་ལས་ གང་
་ལས་་་ས་ ན་ང་འཐབ་་ ་དས་་མཛོད་ཐོ་་ལས་ ་བ་
ནང་འབག་འོང་་ན་ཐབས་་ འོས་ན་་བ་དོན་ལམ་གས་ བཟོ་དཔ་
ཡོད་པ་ཁར་ ར་བཏང་ གང་་་དས་ན་ང་་ལག་བ་དང་འལ་
་ བ་ོག་དང་འོ་མད་་འབད་་ཡོདཔ་ ས་བན་བཟོ་དཔ།
ས་འབས་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་
ས་ ས་འབས་དང་པ་ལས་ གམ་པ་ན་ཚོད་་ བ་ར་ཡོད་པ་་ ་་ཡང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ཧོངས་ལས་ ལག་ན་འཐབ་དང་འཐབ་བན་ཡོད་པ་ གནད་
དོན་་ནམ་ལས་ ་བས་མ་བཝ་ད་པ་་བ་ལ་བ་ཁར་ ོག་ོགས་འ་
དཔ་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ད་བ་འབད་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་འོག་་
ང་ོགས་ག་ཚང་་ནང་ དས་མའི་བཟོ་གཔ་ ལ་སོགས་པ་ ་ོབས་་་
འོས་འབབ་ན་ཏོག་ཏོ་ག་དང་ ལངམ་་བག་གནང་དཔ་ཁག་་བ་་བ་ལ་བ་
ལ་་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་་་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་
གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ས་འབས་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་བ་པ་ ན་་གཞན་་ས་འབས་ནང་།
དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ས་བ་ཡོངས་བ་ས་གནང་་ ས་ོན་
་བ་ར་ལ་་དང་ འལ་ཡོད་ལས་་་ས་ ས་ོན་འ་་གནས་ད་པ་
ཞལ་བད་གནང་ད་པ་ ས་འབས་ལ་ཡོད་་འ་་ ་་ག་ཡང་དཔ་ལས་
ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ས་འབས་
འ་ཡང་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ས་ ད་
ས་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་ ལ་་་ན་་འ་ནང་ འདས་པ་ཚོགས་ཁང་
་ས་ད་་་ ས་འད་ན་་འད་་ད་པ་ དོགས་་ལ་་་་ ཚོགས་
ང་་འན་ས་ ད་ས་་ན་་ནང་ འདས་པ་ཚོགས་ཁང་་ ས་ད་ས་
འད་ལ་མ་གས་་་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ལས་བན་ ་
མང་ན་གསན་་

ས་ཐོག་འ་འན་འཐབ་མ་གསཔ་མ་ཚད་

གག་་ཁག་་

དང་གག་ཁར་ཡང་ ས་བན་ཞལ་འཛོམས་་ འ་འན་འཐབ་མ་གསཔ་ལས་
བན་ ལ་མ་གས་པ་ དོགས་ལ་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ཁར་

ཚོགས་ཁང་ས་

དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་

འདས་པ་ཚོགས་ཁང་་

ས་ད་་ལས་བན་པ་ ས་འད་ན་་་ ་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་
༥ པ་ནང་ ལ་དཔ་ཁག་་བ་ བ་འག་མཛད་གནངམ་དང་འལ་ དམངས་
ས་ཚོགས་ང་ས་ ལ་བ་ས་འབས་ཁག་ ༡༡ ་ ཚོགས་དམངས་ལས་ བ་
ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ འས་་
ཡོངས་བོམས་ ༦༥ ཡོད་་ཆ་མཉམ་ས་ བ་ར་ལ་མ་མཛད་་ ང་་ས་
འབས་་ ཆ་འག་བ་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་ཊ་ཨང་ ༡༦ པ་ནང་ཡོད།
གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༧ འམ་ ་ས་ ༡༡.༡༢.༢༠༢༠ །

དད་ག་འ་་གང་ས་མག་བ་ཚར་བ་ལ་ལས་ ་ཚོགས་་ ན་བན་
ང་འལ་དགས་ལ་ཚོགས་ང་་འན་

ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་

འས་་ས་ ན་བགས་་གང་ས་མག་བ་་ ཚོགས་གས་མ་ལ་བ་
་ང་ ་བས་ག་་་་ ཚོགས་དམངས་་ ན་གསན་ཕབ་་ནངཿ
ད་ོ་ཡོད་པ་ ་ཚོགས་་ ན་བན་ང་འལ་དགས་ལ་་ མཉམ་འལ་
ཚོགས་ང་འ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་གས་པ་ནང་

དམངས་ས་

ཚོགས་ང་ས་ ས་འབས་དང་འལ་ ག་བགས་འབད་བ་མཐའ་མར་ ཚོགས་
ང་ས་ དང་ངས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ང་དང་འལ་བ་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་་
ག་་གནང་པ་བས་ ་བས་མ་བཝ་མ་་་ཐོནམ་ལས་བན་ ད་ལས་ཕར་
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ན་པར་ ཚོགས་ཁང་ རང་སོའི་འལ་ཡོད་ཚོགས་ང་ས་
ན་བན་ང་འལ་དགས་ལ་་ ག་་་གནང་ནམ་ལས་ ་དང་བན་པ་
ན་་་ཡང་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ ལ་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ ་བས་བ་་ན་
པ་ ས་འལ་་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ས་གགསཔ་ད་ འས་་བ་ཆ་ལ་མ་ས་ཆ་འག་བ་་ ད་ལས་ཕར་ ས་
འལ་ར་་ མཛད་་ནམ་་ས་ན་མཛད་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་
༡༠ པ་ས་ ༢༧ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༡༡ །

༡༢. དད་ག་བར་ས།
༡༢.༡ འག་ལ་ཁབ་་ བ་འག་ག་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་
མ་ བར་ས་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་་འན་ ལམ་ང་ཝང་ཅང་
འམས་ངས་འས་་ས་ འག་ལ་ཁབ་་བ་འག་ག་འན་ ༼འ་ོན་༽
དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ འ་ོན་ཁག་དག་པ་ག་
བད་་ལ་་་་ ལོག་བར་ས་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་
དམངས་ས་ གང་ས་གནང་པ་བས་ ཆ་ད་་དོན་ཚན་ནང་ བཅའ་མས་འ་
ས་ འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༢༠༠༤ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༣༠༤ པ་དང་ ༣༠༥
པ་ ་ལས་ ༣༠༦ པ་་ ཆ་ད་གཏངམ་ན་ར་་འ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་
འབས་ར་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ དོན་ཚན་ ༦ པ་ནང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ལ་་ས་འབས་
་ གང་ས་གནངམ་ད་ ོག་ོགས་འ་དཔ་དང་འས་་ ་ལས་ ཚོགས་ང་
་འན་་ས་འབད་བ་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ལས་ བར་ས་་དོན་་ ོད་
པ་དད་ག་་ བར་ས་མ་གནང་པ་་མར་ ཚོགས་ང་་ བར་བ་་དོན་
་གནང་པ་ན་ ཚོགས་ང་ས་ དོགས་ལ་དང་ན་་་ གས་ཤོམ་་ ལ་
གས་་ན་པ་ན་གསོ་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ད་ས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ས་འབས་ལ་་འ་ནང་ ག་དོན་གསརཔ་
 ་ཤ་བད་་ཡོད་་་ བར་བ་འབད་་་ ས་ཚོད་ལངམ་་མ་ཐོབ་་་ས་
ས་ས་འོངས་པ་བར་བ་ག་འབད་མ་གསཔ་ལས་བན་ དད་ག་འ་ ཆ་
འག་འབ་པ་ན་ ་ས་ ་་ནང་ ་ཕན་ག་་་ང་་འང་་ དོགས་པ་
ཡོདཔ་ལས་ ད་ས་ གང་ས་མཚམས་འག་ག་ འབད་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་
ས་ ལོག་བར་བ་འབད་་ ན་་ལ་་ཡོད་པ་ན་ ཕན་བས་་་ན་པ་་
བ་ལ་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ་བན་་ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་
ང་ས་གགསཔ་ད་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ས་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དད་
ག་འ་ གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་ས་ ལོག་་ར་བར་བ་མཛད་ནམ་
ལས་ ས་གཟའ་མ་་ ན་་ལ་་ གང་ས་གནང་་་གས་ཐག་བཅད་
གནང་། གནམ་ལོ་ཊ་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ ས་ ༢༨ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ ས་
༨ །

་ལས་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༡༢ ་ གང་ས་འོ་མད་གནངམ་ད་
ཚོགས་ང་་འན་ས་ དད་ག་བར་བ་་ ན་་ལ་་ནང་ དད་ག་
འ་་ དོན་ཚན་ ༦ པ་ཐད་ཁར་ ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན་དང་ དལ་
འལ་་གག་་

ཁག་དག་པ་ག་དང་གག་ཁར་

ས་བན་འབད་བ་བས་

གནད་དོན་འ་ དད་ག་ནང་ད་པ་་ ་བས་མ་བཝ་ན་འག་ར་་།
ག་ད་བར་་ཐད་ཁར་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་དང་གག་ཁར་ ས་བན་
འབདཝ་ད་ ང་་ཁ་ག་ལས་ Electronic Cheque ་ ག་ཐོག་དལ་འན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
དང་ Truncated Cheque ་ ཤོག་ཚབ་དལ་འན་ར་ བག་་་ འོས་
འབབ་ཡོད་ངས་་ དོགས་ལ་ལ་་་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་
ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ས་
འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་བམ་་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ལ་བ་ འ་ོན་་ས་འབས་ དོན་
ཚན་་་བན་་

གང་ས་གནང་་

ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་

ས་ན་གནང་

པ་ལ་་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ ཆ་འག་འབ་་དོན་་ ན་བར་
ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༤ ཆ་མཉམ་ས་ བ་ར་གནང་
་ ཆ་འག་བ་ནམ་ལས་ དད་ག་འ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་
སར་ བཀའ་འལ་་དོན་་ལ་་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་། ན་བར་ཐོ་ར་
ཊ་ཨང་ ༡༧ པ་ནང་ཡོད། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༨ འམ་ ་
ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༡༢ །

༡༢.༢ འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ བར་ས་་ས་
ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་
དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་བར་ས་་ས་དོན་ལ་་ནང་ འདས་པ་ཚོགས་
ངས་ནང་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་

གང་ས་བ་བ་་གནང་ཡོད་་་་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ གང་ས་གནང་་ ལོག་་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་
ནང་ ལ་ཡོད་་་་ བར་ས་གནང་པ་བས་ གཙོ་བོ་ར་ ས་གར་འ་ ཚན་
ག་དང་ ན་བན་་་ལས་ ོད་་ཁག་ཝ་མ་ཚད་ མས་གས་གཞན་་
དང་ གག་མངས་བཟོ་ཐབས་་ གས་བད་གནང་་ གང་ས་བ་བ་་
གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་བན་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་
ཚོགས་ང་་འན་ས་

གང་་དད་ག་འ་་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་

ཚོགས་ངས་གམ་པ་ནང་ གང་ས་མལ་ན་་གནང་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
་་ལ་བ་ལ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ དད་ག་འ་ གསརཔ་བམ་
་ར་ བངས་གནང་ཡོད་་་ས་ ཐད་ཀར་་ གང་ས་གནང་་་ མ་་
ག་ ་བས་མ་བ་བ་གནས་ངས་ག་་ མཇལཝ་ལས་བན་ ལོག་ ཚོགས་
ང་ས་ བར་བ་འབད་་་བས་ག་ གནང་གས་པ་ན་ ཕན་བས་་་
ན་པ་ ས་འལ་ལ་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ བ་
ར་ལ་མ་གནངམ་བན་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་ ལོག་ དཔལ་འོར་
དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་ནམ་ལས་ ་་ ༡༢ པ་ས་
༡༢ དང་ ༡༣ ་ གནང་་ནམ་་ གས་ཐག་བཅད་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ཕོ་
་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༤ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༩ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༢༨ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠
་ ༡༢ པ་ས་ ༡༢ ་ དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་འན་ ཨ་
ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ས་

འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་

ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ བར་ས་་ས་དོན་ལ་་ནང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་
ས་ བར་ས་་ལ་བ་ དད་ག་འ་་ ཚོགས་ང་ཁ་ག་ལས་ བར་བ་
འབད་བ་བས་ ས་ཚོད་ལངམ་་མ་ཐོབ་་འབད་ང་ ཚོགས་ཁང་ས་ བཀའ་
་དང་འལ་ གང་གས་་གས་་ག་་་ བར་བ་་ན་་་ ཚོགས་
དམངས་་ ལ་་ཡོད་་དང་བན་ གང་ས་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ས་འབས་འ་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ོན་པོ་ས་ མད་བད་་དོན་ཚན་ནང་ “གངས་ངས་གདོང་དམར་བོད་་ོ་་
ོགས” ར་་ག་འ་ མ་་ག་ ལ་དང་མན་ཏོག་ཏོ་ དཔ་བམ་ག་
་ མཇལཝ་ལས་བན་ བར་བས་མཛད་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ གས་ལམ་་བ་་
བ་ལ་་་་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་དང་ ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་
་ས་ མད་བད་ནང་ཡོད་པ་ ག་འ་ས་ འག་ལ་ཁབ་འ་ ོགས་ག་་
ཁ་ག་་ཡོད་པ་ན་ འ་་ས་ངས་ོན་་་ ག་ག་ནམ་ལས་ ་བས་མ་
བཝ་ད་པ་ དོགས་ལ་ལ་ང་ ཚོགས་ཁང་ས་ ག་འ་ ང་ན་ག་ཚང་
ས་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ ག་གས་ཤོམ་ག་བག་དཔ་་ གས་ཐག་བཅད་
གནང་།
་ལས་ འས་་དག་པ་ག་ས་ ་ོད་ནང་ འག་་་མས་ན་མོའི་ ་ཚན་
དང་པ་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ལས་ ག་འ་་བགས་ཡོད་་་ ག་དོན་་་ གས་
ཤོམ་་ ་བ་ན་གས་་་དོན་་ འག་་་མས་ན་མོའི་ ་ཚན་དང་པ་
དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ག་དོན་ ཡོངས་་ོགསཔ་་འད་པ་ན་ གས་ཤོམ་་མཇལ་
་ནམ་མ་ཚད་ གང་ས་ དད་ག་བམས་ད་པ་ དགས་ལ་དང་དས་
དོན་དང་ཡང་ མ་འཝ་ག་་ར་ ཡར་སོངམ་ལས་བན་ དད་ག་འ་་ བ་
ར་ལ་མ་གས་པ་ ་བ་ལ་་་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་ ག་
ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་་ བ་ར་ལ་མ་
གས།
་ ་ལ་ལས་ དོན་ཚན་ ༢ པ་ མཚན་གནས་དང་ དོན་ཚན་ ༣ པ་ འ་བགས་་
ས་ ་ལས་ དོན་ཚན་ ༤ པ་བ་ཚད་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་ར་
ཆ་འག་བ་པ་ལ་་ ཚོགས་ང་་་འན་དང་ འས་་དག་པ་ག་ས་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ནང་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དོན་ཚན་ ༥ པ་ ོར་མག་ལས་འ་བང་་ ས་
ག་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་་ བ་ར་ལ་མ་གས་་་ཡང་
གང་་དད་ག་འ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ནང་ མ་བབ་བབ་་ གང་ས་
གནང་ནམ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ ལ་ལཝ་ག་ན་ར་་།
ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ དད་ག་འ་་ གང་ས་གནང་ནམ་ལས་ ཆ་འག་
བ་་ ད་ས་ ལོག་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་གནང་་་ ང་འར་་བར་
བས་མཛད་་

ར་་དད་ག་བམ་་

བར་བ་འབད་བ་བས་་

ལ་གཏང་་་་

འ་ལས་མག་ན་ཚོད་

ཚོགས་ང་ས་

བར་བ་ན་དག་་

འབད་ད་པ་གནས་ངས་གསརཔ་ག་་ ཐོན་་ཡོད་ར་་།
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ དད་ག་འ་་ གང་ས་གནང་པ་བས་ དར་
ན་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་ཐད་ཁར་ ཚོང་ལམ་་གནས་ངས་འ་ ལ་ཁམས་
དང་ར་་གས་ཆ་ར་་ ་བས་འ་མཉམ་བཟོ་་་ དགས་པ་བད་་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་་་བན་་ ་་་གནོད་པ་ང་ཡོད་པ་ཐད་
ལས་འབད་ང་ ་་ལ་གཏོགས་དང་ང་འལ་་ཐབས་་ ས་གར་་ཁར་ན་
་ས་ ་མང་་བམ་་ ཡོངས་བོམས་བ་བཤའ་ལས་ བ་བཤ་གནས་ང་
ང་ཤོས་ བ་ཆ་ལས་ ༣ ན་ད་ོང་པར་་ ཐད་ཀར་གནོད་པ་ང་པ་ ་་་
ན་དཔ་་ ་་བད་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ ལ་ཁམས་ས་ ར་ོད་ཁར་ན་་ལས་ཐོབ་པ་ གང་ལ་་ཐོག་
ལས་ བ་ཆ་ ༡༠ ན་་་་བཞག་དཔ་དང་ འག་་ོག་མ་དལ་དང་ གསོ་
བ་ོ་གཏད་མ་དལ་གས་་

ལོ་ར་གར་ས་་འོང་འབབ་ལས་

བ་ཆ་

༣

་ བགས་བཞག་འབད་ད་པ་ས་ད་་ དོན་ཚན་མང་རབས་ག་་ལ་ལས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
མག་ར་ ར་ོད་ན་་འ་ས་ ་་དོན་་ ་གཡོག་ང་ཤོས་ བ་ཆ་ལས་
༣༠ འཐོབ་ཐབས་ཡོདཔ་ ས་བན་བཟོ་དཔ་་ ཆ་འག་བ་ཡོད་ང་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་་ང་འད་ ་་ང་འལ་གཏང་ཐབས་་དོན་ཚན་་ ཡོངས་ོགས་་
བར་བས་མཛད་གནང་ག་ར་་།
་ཁར་ འས་་དག་པ་ག་ས་ཡང་ དད་ག་འ་་དགས་ལ་་་ར་ ཞལ་
འཆམ་འང་མ་གས་པ་ན་ དོན་ཚན་་་བན་་་ གང་ས་གནང་་་ འོས་
འབབ་དཔ་མ་ཚད་ དད་ག་འ་་ གང་ས་འོ་མད་མ་གནང་པར་ དད་
ག་་ར་ ཡོངས་ོགས་་ ཞལ་འཆམ་འང་མ་གས་པ་ དད་ག་ག་་ བ་
འག་མཛད་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ག་བགས་ས་ བར་བ་འབད་ཐབས་
ཡོད་པ་ན་ གས་ཤོམ་འ་་ན་པ་ ་བ་་ལ་།
་་ བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ཡང་ བ་ོན་ང་ང་་
ལཝ་བན་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ་བན་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་
ས་གགསཔ་ད་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་གནངམ་ལས་བན་
ཚོགས་ཁང་ས་ཡང་ ་བན་གས་ཐག་བཅད་གནངམ་ད་འལ་ ཚོགས་དཔོན་ས་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་དང་གག་ཁར་ ་དང་བན་པ་ གང་ས་གནང་་
ནམ་་ ས་ན་མཛད་་ གང་ས་མག་བ་གནང་།
༡༣. གང་་མས་བཟོ་དང་ལོ་བར་འཆར་ག་ཁར་གང་་གཙོ་མ་དང་བཅས་པ་
ལ་ཁབ་་ལོ་བར་ན་།
ོན་ན་ས་ ་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༡༠ པ་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་དངས་དོན་
དང་འལ་

གང་་མས་བཟོ་དང་ལོ་བར་འཆར་ག་ཁར་

དང་བཅས་པ་ ལ་ཁབ་་ལོ་བར་ན་་ལ་་ནངཿ
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གང་་གཙོ་མ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༡. བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་་་བ།
འཛམ་ང་ནང་ ནད་ཡམས་་ཊ་-༡༩ ལས་བན་ ་བས་མ་བཝ་ོམ་ང་་
ཡོད་ང་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་ ཐབས་མཁས་གས་་ཅན་་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་བཀའ་ོབ་དང་ ལམ་ོན་བཟང་པོའི་བན་ལས་བན་ ལ་ཁབ་ནང་
ནད་ཡམས་ཐོན་་འབད་ང་ འག་་ད་ོག་གག་་་ོག་་ཡང་ བར་ཆད་མ་
ང་པར་གནས་ཡོདཔ་ལས་ ་དབང་མག་་ བན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་བམ་་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ བས་་་མཁན་ན་པོ་་ས་གཙོས་
ས་་ཁག་་་ོབ་མཁན་ལ་ཡོངས་དང་ ག་ཁག་གམ་་དམག་་ བ་ངཔ་
ལ་སོགས་པ་་ས་ཡང་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་་དོན་་ ་ས་གང་གས་་་
ལས་ ག་ད་་ཡོད་་་ཡང་ བན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་།
ལ་ཁབ་ནང་ ་མ་ལས་ ་གཡོག་མ་ཐོབ་་  ་ཤ་ག་ཡོད་པ་་ ནད་ཡམས་ལས་
བན་ ་གཡོག་འང་་དང་་ལ་་ ་འབད་་ོད་་ འག་་་ཡང་ ལ་
ཁབ་ནང་ལོག་འོང་་ ་གཡོག་ད་པ་དཀའ་ངལ་ོམ་འབད་ཐོན་པ་བས་་ ་
དབང་མག་ས་ ད་ག་་ལས་མ་འ་བགས་གནང་པ་ཁར་ ནད་ཡམས་ས་
གནོད་ན་་བ་ འག་་ན་ཤོས་ོང་ག་ ༢༥ ་ག་་ བཟའ་འང་དང་ ན་
་བ་ར་དང་ོང་ག་ ༣༤ ་ག་་ ་མ་་དལ་ཕོགས་ ་ལས་ འག་
་ ན་འལ་ཡོད་་ག་ར་་ དལ་ཁང་་ ད་ཡངས་ཆག་་ད་ག་གནང་་་
ས་ འག་་་་ ཁ་མ་པ་ས་་ ་དང་ད་དོ་བམ་་ ཕན་ཐོགས་ོམ་
ང་ཡོདཔ་ལས་ ་དབང་མག་་ མས་་གང་ལས་ར་ བན་དགའ་ཚོར་ལ་།
ས་་ད་ད་དམ་པ་

བས་་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་པ་

་ཚང་ས་་

ཡོངས་་ ་ོབ་མཁན་ལ་་་ཁ་ག་ལས་ ར་བཏང་ ལ་ཁབ་་བན་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
མ་་ ག་་བ་ས་ཏོག་ཏོ་་གནང་པ་་ ག་པར་་ ད་ས་ ནད་ཡམས་བོག་
ཐབས་་ ་མ་མ་པ་་ཚོགས་བབས་གནང་་་་ཡང་ ལ་གང་དང་ ་
ར་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་ བན་དགའ་ཚོར་ལ་།
ས་འདས་པ།
༢. གསོ་བ།
ཨམ་་དང་ཨ་་ན་ང་་་ཕན་་དགས་་

ད་འཕགས་ཅན་་ས་ཚོད་

༡༠༠༠

ཨམ་་དང་

ར་བ་ལས་མ་ག་བམས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཨ་་འོད་

བན་་ ད་ས་་ཡང་ ལག་ན་འཐབ་གཔ་་ ཡོད་་་ས་ ཨམ་་ཨ་་
ས་་འབད་་དང་ ཨ་་་ཚང་དང་ མ་ ཕོཝ་་ན་སར་་ནད་ག་་་བ་
དད་ བས་གག་ཁར་བ་་་ དགས་བསལ་ལས་མ་ག་བཟོ་་ ་ོབས་
དང་ོང་བར་ ཅ་ཆས་་ག་ར་ ་ག་འབད་ཡོད་པ་་ ་ལོ་ ༢༠༣༠ ལས་ ་
ཚང་ན་སར་ ་ད་གཏང་་་ ཁས་ངས་ཡང་ འབད་ཡོད་པ་་བ་ལ་།
༣. ས་ག
ས་ག་ས་ཚད་ཡར་གས་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་ གལ་ཝ་་གགས་་ ོབ་
དཔོན་་་དལ་ཕོགས་དང་འས་ཡར་ང་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་རོ་དང་བསམ་་་
ོབ་དཔོན་ོབ་ོང་་བ་གས་ ཉམས་བས་འབད་ནམ་ལས་ ་་ལ་ཨང་གནས་
་ཐོག་ལས་ ང་སང་་མ་ཆས་་ ཆ་ཚངམ་་བགས་་ གས་བར་འབད་་
ན་པ་ལས་འཆར་ཡོད་ར་་།
༤. ་འལ་མན་ལམ།
་འལ་མན་ལམ་་ཐད་་ ད་ས་གང་ས་ ར་ན་དང་ ་ལ་ལ་ཁབ་
གས་དང་གག་ཁར་ མན་འལ་ག་བགས་འབད་་་ཁ་བ་་ བ་འས་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཡང་ གས་ཤོམ་་ཐོན་ཡོད་པ་ཁར་ ཨ་་ཡ་་ འག་གང་་ ་ཚབ་ག་
ཚང་ག་ ག་བགས་འབད་་ ་ག་སོང་ཡོད་པ་་བ་ལ་།
༥. བ་བཤལ།
འདས་པ་ན་་ནང་་དོ་བམ་་

བ་བཤལ་་ད་ས་བམས་་

ངམ་

གག་ན་པར་ ད་ལས་ཕར་ ལ་ཁབ་ནང་འོང་་བ་བཤལཔ་་ ད་ཁག་གག་
་ཐོག་ལས་

བ་བཤལ་པ་ངས་ཁ་

 ་ཤ་་འོང་ཐབས་་

ལམ་ོན་པ་་་

གས་བ་ཡར་ང་འབད་་ནང་ དས་མ་ཅན་་ ད་ག་དང་ག་ལ་འ་ན་
་ ོང་བར་་ན་་་ ལས་མ་བམ་བན་་ཡོད་ར་་།
༦. མས་བཟོ།
ལ་ཡོངས་ཨམ་་དང་ ཨ་་ན་ཚོགས་དང་ གསོ་བ་ན་ཁག་་མངའ་འོག་་
་མ་ལས་ བཅའ་མས་གམ་འ་་ཡོད་་་ མན་འག་འབད་ནམ་ལས་ ར་
་དོན་ཚན་་ས་

མ་འགབ་་ཡོད་པ་ན་

དོན་ཚན་གསརཔ་བགས་་

མན་

འག་འབད་བ་ས་འསཔ་་ གས་ཐག་བཅད་་ཡོད་ར་་།
༧. གསང་ོད།
འག་ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པ་ མ་ང་ཆ་མཉམ་་ར་ ་བཤལ་ཆབ་གསང་་ བ་
གསཔ་བཟོ་་དོན་་ གང་ས་ ད་ས་་ གས་ཤོམ་་བམས་་ འལ་
ར་ ལག་ན་འཐབ་་་ ོད་ཡོད་པ་་བ་ལ་།
ས་ད་ས།
གང་ས་ དགས་བསལ་་ལས་མ་ ་་ལ་ཨང་གནས་་ ཐོ་བད་ལས་མ་
ག་འ་བགས་་ འག་་་་ ན་ཁང་་ཨང་གས་་ོད་ནམ་ལས་ རང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་ན་ཁང་་ཐོ་ག་་ ོང་ཁག་ ༢༠ ག་་ལས་ཡང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ ཐོབ་གསཔ་
བཟོ་་

འཆར་ག་་བམས་་

་་འབད་བ་བང་ཡོད་པ་ཁར་

ང་འཚོ་

མཁས་མག་མ་ལང་པ་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ ང་འཚོ་མཁས་མག་ང་་་
ངས་ཁ་ཡར་ང་འབད་ཡོད་པ་་ སང་ཕོད་ལས་ ལ་ཁབ་ནང་ MBBS

མཁས་

མག་ང་་་ལས་མ་ཡང་ འ་བགས་་ན་པ་་བ་ལ་།
༨. ས་ག
ོབ་ག་ཨ་་་་ ག་ལ་ཡར་གས་་དོན་་ ོབ་་ཁག་་ནང་ བ་དོན་
དང་འལ་ག་ས་ཡོན་འ་ ཁ་ད་གམ་པ་་ ལག་ན་འཐབ་་ ོ་གསར་ོབ་
མ་ལས་ ོབ་མ་ ༡༢ པ་ན་་ས་ཚན་གཙོ་ཅན་་ བཟོ་་ནམ་མ་ཚད་ ས་
ག་ནང་ ལག་ལ་ས་ཡོན་བ་ང་་དོན་་ མཐོ་མ་ན་་ས་ཚན་གསརཔ་
བཟོ་་ ོབ་་གཞན་མངས་་ ལག་ར་འཐོབ་བཟོ་་དང་ ལ་་གནས་ཚད་
ཁར་ ས་ན་བབ་པ་ ས་རབས་ ༢༡ པ་ ས་ག་ལམ་ོན་་ ས་་བཟོ་
བ་བང་ཡོད་ར་་།
༩. ་གཡོག།
ལ་ཁབ་ནང་ ་གཡོག་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ ལས་མ་འ་ན་ཡོད་པ་ལ་
ལས་ TVET  ་ས་ཡོན་ཡར་ས་གཏང་་དང་ ལ་ཁབ་ནང་་ལག་ལ་ཅན་་
་ གས་བ་ང་ལ་ར་ ཡར་གས་བཏང་་དོན་་ ་ལག་ལ་མཁས་མག་
་འབོ་ནམ་ལས་ ོབ་ོང་ན་་་འཆར་ག་ཡོད་ར་་།
མ་འོངས་པ་ཐབས་ལམ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༡༠. སོ་ནམ་ང་ལམ།
ལ་ཁབ་ནང་་ ང་ལམ་་ག་ར་ ལ་མན་་ཚད་ག་བཟོ་ནམ་ལས་ ད་འོག་
་ནང་ ང་ལམ་་གདམ་འ་འབད་་ དལ་མ་ར་འམ་ ༢.༥ ་ཐོག་ལས་
Base course བ་་་འཆར་ག་དང་བན་ ན་བར་་ཡང་འབད་ཚར་བ་་
ལ་ལས་ ་གནག་གཏང་་་ ལས་འཆར་བམས་་ཡོད་ར་་།
༡༡. ་ལོན།
ལ་ཁབ་ནང་ ་ལོན་་ཚད་ག་མ་་་ ཡར་ང་འ་་་ ་མ་ལས་ ག་
་་ལོན་ར་འམ་ ༨.༦ ཡོད་པ་་ མ་ལོང་་ ག་་ལས་འལ་ འ་
བགསཔ་ལས་བན་་ནམ་དང་ ན་ང་ ནང་འད་ད་བ་ གས་ཤོམ་་དད་
་བ་བ་ན་ ་ལོན་་་ ཚ་ས་ལང་ད་པ་ ་ལོན་ག་ན་ར་་།
༡༢. དལ་འལ་་གནས་ངས།
དཔལ་འོར་གནས་ངས་་ཚད་ག་ཐད་་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ ལ་ཡོངས་་
འཐོན་ངས་ཡོངས་འབོར་འ་ བ་ཆ་ ༣.༥ དང་ ་ལོ་ ༢༠༡༩ ་བ་ཆ་ ༥.༤༦
ས་་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་བ་ཆ་ ༦.༩ ་ག་་ ོད་གས་པ་ ཚོད་ས་བད་
ཡོད་ང་ ནད་ཡམས་ལས་བན་ ལ་ཁབ་་འཐོན་ངས་ཡོངས་འབོར་འ་ བ་ཆ་
ད་ར་ ༦.༥ ་ག་་ ོད་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
འདས་པ་་་ ༩ ་ནང་འད་ ར་་་ས་ དལ་ཁང་་ནང་ལས་ དལ་
མ་ར་འམ་ ༡༥ ་ག་ན་འལ་ན་ཡོད་ང་ དལ་ཁང་་ནང་ ན་འལ་
ན་་་མ་དལ་་ ལངམ་་ཡོད་པ་་ བ་བཤལ་་འོང་འབབ་་ ཐོ་ཕོག་ཡོད་
པ་ཚབ་་ ་ཕན་་བ་ ལས་འལ་གསརཔ་་ ག་བགས་འབད་་ འོང་འབབ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
བཟོ་་་ཐབས་ས་བཏོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཡར་ས་གཏང་་དང་ བཟོ་་ང་བ་
་ལས་ གཏའམ་མ་ད་པ་ན་འལ་་ཐོག་ལས་ ལས་འལ་དག་པ་ག་ ་་
ཡོད་་་ས་ དཔལ་འོར་གནས་ངས་་ ན་ཐབས་འང་གས་པ་་བ་ཡོད་
ར་་།
༡༣.

བཟོ་ན།

བཟོ་ན་ལས་་ནང་ ས་ཚད་ཅན་་ད་་བཟོ་ཐབས་་ གང་ས་ ་མ་
དལ་ཕོགས་དང་ ག་ལ་་བ་ར་་ན་་ བཟོ་་ཁང་ ༢༡ ་ག་ འ་
བགས་ཡོདཔ་དང་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་གནས་ངས་ ང་ང་བཟོ་་དོན་་
མ་་ག་བགས་དང་ ནང་འན་མར་ཕབ་ ལ་ཁབ་ནང་་་གཡོག་་ འག་པ་
ན་གཞོན་་ས་འབད་་
་

་ལས་་

མར་ཕབ་འབད་་་་་

ག་་གནང་པ་བང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

གཙོ་མ་བང་

་ོད་དང་ང་ལས་བན་པ་ག་་

དང་ ཡོདཔ་དང་ད་པ་བར་ན་ ད་པར་མས་་དོན་་ འན་བར་་ད་ས་
་ གསར་བམས་ཡོད་པ་་ ན་འལ་ལས་བན་ ་ལོན་བཏབ་མ་གས་པར་
བདོག་གཏད་་ཐོ་ཕོག་དོ་ཡོད་་་་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ཡང་ ཐབས་ལམ་་
བ་བ་བང་ཡོད་ར་་།
༡༤. མ་བབ་ལམ་གས།
མ་བ་ལམ་གས་་ཐད་ཁར་

ད་ས་ཡོད་པ་ལམ་གས་འ་ནང་ ་བས་མ་

བཝ་ ོམ་ག་ད་ང་ གས་བས་མ་་་ བ་དཔ་ཡོད་་་བ་ནམ་
ལས་ ང་ང་་བཟོ་དཔ་མ་ཚད་ གལ་ད་ མ་བ་ལམ་གས་་ བར་
བས་བ་་མང་ག་པ་ན་ ་ས་ གང་ར་་་ནང་ ངན་ད་་གནད་དོན་
ཡར་འཕར་འ་ད་པ་་བ་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༡༥.

མ་འོངས་པ་འན་ལམ།

མ་འོངས་པ་མན་ལམ་ར་ང་

འག་་་་མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས་་

ད་ས་

ལས་ བར་བས་འབད་དཔ་མ་ཚད་ ལོ་་འཆར་ག་་ཡང་ ད་བ་གས་ཤོམ་
་དད་་

གག་་་དང་ གང་་བར་ན་

གང་ས་མལ་ན་་གནང་་

བར་བས་འབད་དཔ་ཡོད་པ་ཁར་ ་མ་རང་ང་ལས་དད་ང་ དལ་ཕོགས་
ན་་ ་ར་་ ཞབས་ཏོག་་་་ རང་་འགན་ར་་ མནོ་བསམ་བཏང་དཔ་
འ་ མ་འོངས་པ་མན་ལམ་ ཁག་་ཤོས་ག་ ན་ར་་།
མག་ར་ ནད་ཡམས་་ཊ -༡༩ ན་འག་དང་ བཀག་ཐབས་་ན་ཁབ་་ གང་
མགས་ ནང་འན་འབད་་་ཐབས་ལམ་་ བཏོན་པ་བང་ཡོད་པ་ན་་དང་
གག་ཁར་

ལ་ཁབ་་ལོ་བར་ན་་

གསན་གགས་གནང་་འག་་ཡོངས་

་ བན་དགའ་ཚོར་་་བ་ལ་བ་ལ་་ དཔན་འག་པ་ བཀའ་ང་ས་
ང་ང་མ་་་ དང་གས་ལས་བན་ ནད་ཡམས་་འགས་པ་་་་ ལ་
ོན་འབངས་གམ་ དགའ་ད་་ངང་་གནས་གས་པ་་བ་དང་ ོན་ལམ་ལ་་
གང་་ལོ་བར་ན་་ལས་མ་འ་ མག་བ་གནང་།
༡༤. ས་ད་དག་བས་དང་ ཆ་འག་མཛད་པ་བས།
གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་་འན་

ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་

ས་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ གང་
ས་གནང་་ ཕར་འངས་མཛད་ཡོད་པ་ར་ལས་ ས་ད་ནང་ད་དཔ་་་་
ཡོད་ང་ གནད་དོན་་་ར་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ གང་ས་གནང་གནངམ་དཔ་
ལས་ བན་ ས་ད་ནང་ ད་ཐབས་ད་པ་ཐོ་བད་་ན་གསོ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༡༥. མག་བ་བ་ན་འལ་མཛད་མ།
༡༥.༡ བན་དགའ་ཚོར་་་བ།
༡༥.༡.༡ ོན་ན་ས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་་ནངཿ
འག་་ཡོངས་ས་

ས་ག་་ན་་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་

འག་་ཡོངས་་ན་ཅན་་ཕམ་དང་ ་གག་་་་ན་ར་

བན་བསམ་་

ོད་པ་་ ས་་ ་་ ༣ པ་ས་ ༥ ་ ནད་ཡམས་་ཊ་ ༡༩ འ་ ལ་
ཁབ་ནང་ོད་པ་ནམ་ལས་འ་བང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ གནམ་
ད་ས་ད་ གས་ཚ་ས་བས་་ གང་དང་གསོ་བ་ན་ཁག་་ བཀའ་ག་་་
བས་་ར་བ་ན་ ད་ས་ནད་ཡམས་ ན་འག་དང་ཐབས་ས་་ གས་བཏོན་
་ོད་པ་བས་ ར་བཏང་ ནད་ག་ཡོད་་་ ནདཔ་་་ འཛགས་ས་ཤོར་
་་ ས་ོང་ར་བ་ཚ་ས་བས་་ བཀའ་ོབ་ང་ང་་གནངམ་ལས་བན་
གང་ས་ ར་བཏང་ ནདཔ་་་ བདག་འན་གས་ཤོམ་་ འབད་གས་་
ཡོདཔ་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

ནད་ཡམས་འ་

འ་ནད་ག་ལས་

བགས་ མག་དཔལ་འོར་གནས་ངས་་ོད་པ་ན་ ་་ནང་ དཀའ་ངལ་དང་
བས་མ་བཝ་འཐོན་ད་པ་ བཀའ་ོབ་གནང་་་ མས་ཁར་བཞག་ནམ་ལས་
ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་་ཡོད་བཏོན་་ ག་་བ་བང་ཡོད་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་
གས་ཚ་ས་ས་མ་བཟོད་པར་

ལ་ཁབ་དང་་ར་་མཐའ་དོན་་

ལ་ཁབ་་ན་འབ་་བ་ས་མཚམས་ཁག་ལས་

ཕར་ བས་བད་གནང་་ོན་པ་ལ་་་ མོང་ར་་ཡོད་པ་ དཔོན་་གམ་
ང་དང་ ན་ཚོགས་ང་་ཡོད་པ་ ལ་འན་ཐབས་ག་ལ་ཁང་དང་འལ་བ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ོད་མ་་

ན་ཁང་་ན་ཐབས་་གནང་་་ས་

ཕན་ོམ་འབད་ར་ཐོགས་་

ཡོདཔ་ལས་བན་ ་དབང་མག་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
ནད་ཡམས་ལས་བན་་ ལ་ཁབ་་ཁ་ལས་ ལོག་འོང་པ་འག་་་་ཁར་ ས་
ན་་གཡོག་ཡོད་་་ཡང་ ་གཡོག་དཔ་འ་འབད་བ་བང་ལས་ ་གཡོག་
ད་པ་དཀའ་ངལ་་

ལོག་བཏབ་་ཡར་འགས་ཡོད་་་ས་

བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

་་ས་་ག་

་དབང་མངའ་

ང་སང་ས་་བཟོ་ད་པ་བཀའ་

ོབ་གནངམ་བན་་ གང་ས་ ལ་ཡོངས་ལས་་ས་་བ་བ་བང་ཡོད་
་་ མག་བ་ནམ་ལས་ ་གཡོག་མ་ཐོབ་་དང་ ་གཡོག་འང་་ངས་ཁ་
་ ག་མ་ག་ཡོད་པ་ན་ ང་སང་ས་་མན་གས་་མས་ར་་།
ནད་ཡམས་འ་ ཧང་ོང་མར་ ལ་ཁབ་ནང་ཐོན་པ་ནམ་ལས་བང་ གང་ནང་དོག་
ག་འབད་་འབད་མ་ས་པར་ོད་པ་ནམ་ས་་

་འོས་ལས་

་དབང་མངའ་

བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ་ལ་ཁབ་ག་་་ཡང་ ལག་ན་མ་འཐབ་པ་ོལ་
བཟངམོ་ ལ་པོའི་ད་ག་་ལས་མ་ འ་བགས་གནང་པ་ཁར་ དལ་ཁང་
་ནང་ལས་ ན་འལ་་་ ད་བཏབ་་ཡོད་་་ག་ར་ ད་བ་ད་པར་ ད་
དངས་ཡངས་གནངམ་མ་ཚད་ ས་ན་ཕར་འངས་མཛད་གནང་་་ས་ གང་
་ཧོངས་ལས་ ག་་་ནང་ ཕན་བས་་ར་ང་ཡོདཔ་ལས་ ་དབང་མག་་
ང་ལས་ར་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
ལ་ཁབ་ནང་

ནད་ཡམས་ཐོན་པ་ནམ་ས་་

གས་ཚ་ས་་
ཕར་བ་་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་

ལ་ཁབ་ནང་ན་ངམ་གག་ན་པར་

་ལ་ཁབ་་ནང་ལས་

འག་་ལ་ཁབ་ནང་ ལོག་འོང་ད་མནོ་་་་
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གང་་ཁ་ག་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ལས་ དས་མའི་བ་ར་འབད་དཔ་་ བཀའ་ོབ་གནངམ་བན་་ འག་་
ལ་ཁབ་ནང་ ལོག་འོང་འདོད་ཅན་་་ཡང་ བ་ར་གས་ཤོམ་་ར་ ལ་གས་
་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་ལ་ཁབ་ནང་ོད་་ ནད་ག་ཐོབ་་་་ཡང་ ན་ཐབས་་
བ་ར་་ལ་གས་་ཡོད་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ནད་ཡམས་་་གནས་ངས་དང་བན་
་ ་ལོ་ན་ན་ཤོས་ཆ་བ་་དོན་་ གས་ཚ་ས་བས་་ ད་ག་་ལས་མ་
སོ་སོར་་གནངམ་མ་ཚད་ ཕན་ས་ཅན་་ན་་ཡང་ རང་ོད་ས་མ་་་ཁར་
ན་ བམ་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཁར་ དན་པ་ལས་ཕར་ མཚམས་བཅད་་བགས་
་ མཚམས་པ་་་ གསོལ་ཚོགས་་ཡང་ ལ་པོའི་ད་ག་་ ལས་མ་ལ་
ཁར་བགས་གནང་་་ས་ ཕན་ཐོགས་ོམ་འབད་ར་ང་ཡོདཔ་ལས་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་མག་་ བད་ད་་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་བམ་་ ད་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་་ ན་འག་འབད་གས་་་ཡང་
གཙོ་བོ་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ད་ད་བཟངམོ་་ བཀའ་ོབ་དང་བན་
ང་ོགས་་ནང་ ག་བགས་གནང་ཡོད་པ་ ལ་ཡོངས་་ཊ་ ༡༩ ་ལས་
དཔ་ཚོགས་ང་་ འས་་ཆ་བ་ས་ ས་དང་ས་་ ཐབས་ས་གནས་བས་
་ཐོག་ལས་ག་་་་ཡང་གང་་ཁ་ག་ལས་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་།
་དང་འཝ་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ གས་ང་ལས་འངས་པ་ བ་
ང་པ་ལས་མ་་ ག་བགས་གནང་ནམ་ལས་ འང་བ་ན་ངན་་ང་པ་
བས་ ་་ནང་ ག་ད་་་ཡོད་ང་ ག་པར་་ ད་ས་ ་ཊ་ ༡༩ ་
ནད་ཡམས་ཐོན་པ་ནམ་ས་་ བ་ངཔ་་ས་ ག་བསམ་མ་དག་་ཐོག་ལས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་གས་གང་གས་་ ག་ད་ཞབས་ཏོག་མ་་བ་ན་ ནད་ཡམས་་ ན་འག་
དང་བཀག་ཐབས་འབད་མ་གས་པར་ ་་ནང་ དཀའ་ངལ་དང་་བས་མ་བཝ་
ོམ་འབད་ར་ཐོན་ཐོནམ་འོང་ར་བ་ ཚོར་ང་ང་ཡོད་ར་་བ་ཁར་ ན་ལས་ཕར་
ར་འབད་ང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ་ར་་ཕན་པ་འཆར་
ག་དང་ལས་མ་ཡོད་་་ནང་ བ་ར་གནང་་ན་པ་བཀའ་ོབ་གནང་་་ ་
ད་ས་ན་་་མ་ཡང་ བད་་གས་་ན་་་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ་
དབང་མག་་ ང་ལས་ར་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་པ་་བ་ལ་།
ལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་ཐོན་པ་ལ་་་ དཔལ་འོར་་ཐོ་ཕོག་་ དཔལ་འོར་
་གནས་ངས་་གས་་འ་བ་ང་ས་
ར་བཙོང་དང་ནང་འན་་དཀའ་ངལ་

་གཡོག་མ་ཐོབ་པ་དཀའ་ངལ་དང་

ལ་ཁབ་་་ལོན་་གནས་ངས་་་ཁར་

ལས་་མ་ཐོབ་པ་གནས་ངས་ལས་བན་ ས་ན་འབད་ད་པ་་་ ར་བན་
འབད་མ་གས་་་ས་ གང་་གསར་བ་་་་ ཐོ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་་ཡོད་
ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ན་མཚན་ད་པར་ གས་ཚ་ས་བས་
་ཡོད་ར་ ང་བཅས་ར་ག་ར་ས་ གས་ཤོམ་་ར་ས་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་

་ར་་

མས་པ་དང་བ་བ་ཡོདཔ་ལས་

བན་ ནད་ཡམས་་ས་ ་ར་་དཀའ་ངལ་་ངང་་ ་ཤོར་ག་ར་ གས་ཁ་
ལས་ཕར་་ བཟའ་དཔོན་ག་བམ་་ མ་ནང་་ཡོདཔ་ད་པ་ གས་ཚ་ས་
བས་་ བཀའ་ོབ་གནང་་་ གང་་ཧོངས་ལས་ འས་ཤོར་་ོང་ག་ར་ ་
དབང་མག་ གས་ཕམ་་་ག་ར་ འོག་འགས་དང་ཚ་ས་གག་ཁར་འབག་་
ག་་བ་བང་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ན་ང་ འལ་འལ་བས་ ོ་བ་དཔག་དཔག་ང་་་ཡང་ ང་བཅས་མ་ས་པ་
ན་ ་དབང་མག་ལས་ བཀའ་ོབ་་་ག་་་དང་ གལ་ད་ བས་མ་བཝ་
་འཐོན་ང་ ་དབང་མག་ས་ བལ་གནང་འོང་ར་བ་་ ོ་ོབས་ངམ་ད་་
་་ཉལ་བ་གད་ཡང་ ག་གསཔ་་ར་བ་ ་བ་ལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འག་་
ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ གར་་་བས་པ་
བང་ལས་་ ལ་ཡོངས་་གནང་པ་་གང་བཤད་་་ ན་གསན་གགས་་
མས་ཁར་ན་པ་ན་ ་ས་ར་ོ་ོབས་གནམ་ད་ས་ད་ངམ་ན་མས་ར་་།
་་ནང་དོན་ད་ལས་ བསོད་ནམས་་ས་ོགས་ང་ ད་ས་མ་ོགས་ར་བ་
དོ་བམ་་ གང་ང་་་བས་ཐོབ་ད་་ ་དབང་མག་་གས་་དངས་
བད་ འབ་་་བས་ཐོབ་་་ ག་་་ ལ་བ་བཟང་པོའི་ཁར་ ང་བཅས་ར་ཆ་
བ་ མཁས་མག་གཞན་ལས་འཚོལ་་ ས་རབས་ ༢༡ པ་ལམ་བདའ་འ་ད་
པ་ན་ ད་ས་ག་་དང་ག་་ཚང་ད་པས་ག་ ་ག་་དང་ག་་འབད་དཔ་འག་
ག་ར་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ད་ ད་ས་་་ག་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་
མག་་ ཚང་་་ས་ ང་བཅས་འག་་ཆ་བ་ ཁ་་དང་ལ་བ་བཟང་ག་ར་
བ་ ོ་ོབས་དང་ོ་བ་དཔག་དཔག་ངམ་མས་ར་་།
་འབདཝ་ལས་བན་ འག་་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་ན་ཅན་་ དབང་ག་
བད་འན་་ལ་རབས་འ་ ་ན་ལས་ང་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་
མག་

་་ཞབས་པད་བན་

མཛད་པ་འན་ལས་དར་ང་ས་བག་ར་བ་་

ོན་་ ཉལ་ལོང་གས་ཀར་ལ་དཔ་ཁག་་བ་ན་གསོ་་་ ལ་ཁབ་ང་ལས་
ང་་འལ་བ་

ོན་ལམ་་མཚམས་ར་དང་བཅས་པ་

ལ་།།
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བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༡༥.༡.༢ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་་ནངཿ
་ལོ་ ༢༠༡༩ ོགས་ཁམས་ག་ལས་ འཛམ་ང་ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་
་ཊ་ ༡༩ ས་ ་་ན་ཚ་དང་་ོག ་ཤོར་་ འཛམ་ང་དམག་ན་གམ་པ་
ཐོན་ཐོནམ་བམ་་

ན་འབ་་བ་ནམ་ས་་

འག་ལ་ཁབ་་ཡང་

ན་

འབ་ལས་གར་མ་གས་པ་ ས་ཚོད་ག་ཤར་འོང་པ་བས་ འག་་ཡོངས་
་བས་མན་ ས་ལ་ང་བ་མས་དཔ་མ་ལ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་
པོ་་མག་ས་ ནད་ཡམས་ན་འག་དང་བོག་ཐབས་་ ཐབས་ས་གནས་བས་
ངས་ཁ་མ་དཔ་ག་བཟོ་གནང་་ཡོད་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་

ནད་ཡམས་་་བན་་

འག་་ད་

ོག་གག་་ ་ོག་ཡང་འང་་བག་ར་བ་ གས་བད་གནང་་ ས་ན་
ང་་ག་ནང་ བ་ངཔ་མང་རབས་ག་བཏོན་གནང་ཡོད་་་ས་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་གས་དངས་དང་འལ་

ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་དང་

འལ་

བད་བཀག་དམ་ ལ་ཁབ་་ས་མཚམས་ང་བ་ས་་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་
་ག་ག་དང་བན་ ལས་མ་དང་ལས་་་ག་ར་ ན་བ་མདའ་ལ་་ ག་་
་་བན་་ནམ་ལས་ ་དབང་མག་ས་ མ་འོངས་མན་གགས་་ ཐབས་
ས་་བམ་བཏོན་གནང་་་་

ང་་གང་ལས་ར་

བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་

ར་་།
ད་ས་ ་བམ་་ས་ཚོད་ན་འབ་ཅན་ནང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་
ས་ གས་མས་པ་དང་བ་བ་་་ལས་ ལ་ཁབ་མཐའ་དས་ད་པ་ ཕམ་
ན་ཤོས་ད་ོག་གག་ར་བག་མ་བཞག་པར་
ཟས་བད་ན་པ་

ན་གས་་

ང་ཆ་བ་་ན་ང་་དོན་་

་མ་ང་བགས་་
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ལ་བར་གཏང་་་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
གས་བ་བ་་ལས་མཛད་གནང་་་་ འག་་ཡོངས་་མན་ཚབ་་ བཀའ་
ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ་འབད་ོད་་དང་ ས་ཡོན་ང་་ན་གཞོན་་ རང་
སོའི་དང་འདོད་དང་འལ་ ལོག་འག་་འོང་ད་མནོ་་་་ཡང་ མཁའ་འལ་ལ་
སོགས་པ་ ད་ག་གགས་གནང་་ ང་ཆ་བ་ཡང་ ནད་ཡམས་ལས་ན་ང་
མཛད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཔལ་འོར་་གནས་ངས་་ཐོ་ཕོག་་ ་གཡོག་འང་
་འག་་ོང་ག་ ༤༥ ་ག་་ ལ་པོའི་ད་ག་གནང་་ ནད་ཡམས་་
མ་དཀའ་ལས་ ན་ང་མཛད་གནང་པ་ཁར་ ཁས་ངས་ཐོག་ལས་ ག་་་
བ་ངཔ་ ་མ་ོང་ག་ ༩ བ་ག་་ཡང་ དལ་ཕོགས་་གསོལ་ར་གནང་་
ད་ག་ལ་གནང་ཡོད་་་ མས་་གང་ལས་ར་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལཝ་
ན་ར་་།
་མ་ཚད་ འལ་བད་བཀག་དམ་་གནས་བས་ནང་ འག་་་ གས་ལ་ད་
པར་ ཐབས་བག་ོད་འོང་མནོ་བ་ གས་་དངས་བད་་ན་ད་པར་གགས་་
བཟའ་འང་་གས་་
གནང་པ་་

རང་སོའི་ོད་མ་་་ཁར་ན་ལ་་ཐབས་ས་བཏོན་

ན་འལ་་ད་ཚད་དངས་ཡངས་དང་

ཕར་ད་མཛད་གནངམ་

མ་ཚད་ ་ར་་ དགའ་ད་་ངང་་ ག་་་བཞགཔ་ག་ག་ར་ ན་མཚན་
ད་པར་

གས་་ཚ་ས་བམས་་

་གགས་་་ཉམས་ཤོར་་འབད་ང་

གནམ་ར་དན་ད་པར་ ོ་ོགས་ས་མཚམས་ཁག་ལས་ཕར་ ཞབས་ས་བཅགས་
གགས་བ་མཛད་གནང་ ་ར་་ གངས་བར་ནང་་་འང་ ན་པ་ནང་་མ་
བོ་་ དགའ་ད་་ངང་་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ལས་བན་ ་་ ལ་་་རང་དང་
བཅས་པ་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་བམ་་ ལ་ཡོངས་་ཡབ་་དམ་པ་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་ ་ལོ་
༣༤ ཙམ་་ང་ འག་ལ་ཁབ་་རང་བཙན་དང་ ་ར་་བ་ད་ང་འལ་
དོན་་ ཆབ་ད་ང་་བགས་པ་བར་ན་ འཛམ་ང་ན་་ག་དར་་ འག་
ལ་པོའི་གར་་་ལས་ དངས་ས་མཛད་གནང་ཡོད་ང་ ད་ས་ ས་འབ་་
གནས་ངས་ནང་ ན་འབ་་བ་ ས་མཚམས་ཁག་ལས་ཕར་ ཞབས་ས་བཅགས་
་ ་ར་་དང་ ན་གཞོན་་་ ནད་ཡམས་ལས་ན་ང་འབད་ཐངས་་ བཀའ་
ོབ་དང་ལམ་ོན་མཛད་གནང་་་་ཡང་ འག་་ཡོངས་་མན་ཚབ་་ ་འན་
་ར་ཁ་ག་ལས་ ཡབ་་དམ་པ་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་་ བཀའ་ན་
དགའ་ཚོར་ལ་།
་དང་འཝ་་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་དབང་ལ་མ་ན་ས་ ས་
ོས་་འར་ཡོངས་ས་ཁ་ག་ལས་ འག་་ཡོངས་་མཐའ་དོན་་ གས་བ་
བ་་ལས་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་་ ག་་མ་པ་་ཚོགས་་མཛད་གནང་་
་་ཡང་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་བ་ཁར་ ན་འབ་ཅན་་ནད་ཡམས་་ཐབས་
དང་

བོག་ཐབས་་དོན་་

བས་་་མཁན་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་པ་

གང་་ཚང་་ོབ་དཔོན་ན་ས་ དང་ རབ་་ཁག་་མ་གནས་བན་ ས་་
ཡོངས་་ད་འན་ ་ོབ་མཁན་ལ་་ས་ཡང་ ན་མཚན་ད་པར་ ས་ོགས་
་མཛད་་དང་ ་མ་བབས་གནང་་་་ཡང་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་ཁར་ ནད་ཡམས་དང་འལ་བ་ གདོང་ན་འབད་ཐབས་་ གསོ་བ་ཅ་ཆས་་
གས་རམ་དང་ མ་དལ་་བ་ར་མཛད་གནང་་ མ་མས་ལ་ཁབ་དང་ ་
ལ་ཁབ་གཞན་་་ཁར་

འཛམ་ང་་ཚོགས་དང་

འཛམ་ང་གསོ་བ་ཚོགས་་

ལ་སོགས་པ་གས་རམ་གནང་་་དང་ གང་ང་ད་དཔ་ ོན་ན་ས་གཙོས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
པ་གང་་ཁ་ག་ལས་ ན་མཚན་ད་པར་ ག་་བོན་གས་བད་་ མཛད་
གནང་་་་ བཀའ་ན་་ར་་བ་ཁར་ ནད་ཡམས་་ལ་ང་འ་ནང་ གདོང་
བངས་ག་་་ གསོ་བ་ལས་དཔ་དང་ ག་ཁག་གམ་་དམག་་ བ་ངཔ་
་་འ་དཔ་

ཁས་ངས་པ་་དང་

་ང་་བ་ར་དང་གས་རམ་མཛད་

གནང་་ ཚོང་པ་དང་ར་་ཆ་མཉམ་་ར་ ང་་གང་ལས་ར་ བཀའ་ན་དགའ་
ཚོར་ཡོད་ར་་།
མག་ར་ དཔལ་ན་འག་པ་ བཀའ་ང་ས་ང་ང་མ་་་མ་དང་ས་པ་དང་
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་དང་

་འར་ན་ས་ཡོངས་་

་བསོད་

དབང་ཐང་་བན་ ལ་ཁབ་འ་ནང་ དགའ་ད་་མ་ཤར་་ ་བ་ལོངས་ོད་
་འས་་ ཡར་འི་ཝ་བམ་་ ས་བག་ར་བ་ ོན་འབས་ ང་ངས་
མ་དལ་ལས་ར་ལཝ་ན་པ་་བ་ལ་།
༡༥.༡.༣ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་་ནངཿ
ད་ས་ནངས་པར་ འཛམ་ང་ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་ས་ ན་ཚ་དང་་
ན་་ར་ལ་

་མཚོ་འལ་དོ་བམ་་ལང་་

ག་བལ་་ངང་་ོད་པ་

བས་ འག་པ་་ར་ མ་་ར་ནང་ོད་་ གག་་་ོག་་ཡང་བར་ཆད་
མ་ང་པར་ དགའ་ད་་ངང་་བཞག་གནང་པ་་ ལ་ཁབ་ས་མཚམས་ང་བ་
ང་ང་་བགས་་ ན་འག་་ག་་དམ་དམ་་ར་མཛད་གནང་།
་ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ང་ོགས་དང་ོང་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ ལས་ད་ཚོགས་ང་་
ག་བགས་མཛད་་ ནད་ཡམས་བག་དད་དང་ན་བས་་ཞབས་ཏོག་དང་ ་
ར་་མ་བ་

ད་ག་་ལས་མ་མ་པ་་ཚོགས་མཛད་གནང་པ་ཁར་

ང་པ་་ོབས་ཡར་ད་གཏང་གནང་པ་་
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བ་

དཔལ་འོར་ང་ང་་བན་བཟོ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཐབས་་

བཀའ་ོབ་དང་ལམ་ོན་མཛད་གནང་་་་

འག་་ཡོངས་་ཁ་ག་

ལས་ བསམ་བད་ལས་འདས་པ་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་དང་འཝ་་ ལ་ཡོངས་་ཡབ་་དམ་པ་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་དང་
་དབང་ལ་བན་ ་འར་ན་ས་ཡོངས་ས་ཡང་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་
དང་བན་པ་ བཀའ་ོབ་དང་ལམ་ོན་ བ་ར་ཞབས་ཏོག་གང་ག་མཛད་གནང་་
་་ཡང་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་བ་ཁར་ ོན་ན་ས་གཙོས་པ་གསོ་བ་ོན་
པོ་དང་ ོན་པོ་ན་ས་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་ལས་ད་ཚོགས་ང་དང་ ག་ཁག་
གམ་་དམག་་ བ་ངཔ་དང་ ས་འཇལ་་ཚན་ ་ལས་ འག་ང་ཁག་ལས་
ཕར་ ག་་་་ འ་དཔོན་དང་ལས་དཔ་་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་ན་འག་་
ལ་ཁར་ བཅའ་མར་གཏོགས་་ ག་་་ཡོངས་་ཡང་ བཀའ་ན་་ར་་།
་མ་ཚད་ ས་་ད་ད་དམ་པ་ བས་་ན་པོ་ས་གཙོས་པ་ ་ཚང་དང་རབ་
་ བཤད་བ་ས་་དང་དན་་ཁག་་ ས་ར་གས་་ ་ོབ་དང་མཁན་
ལ་ཡོངས་ས་ ས་ན་བན་་་མ་མ་ཆད་པར་ བབས་གནང་པ་་ ག་
པར་་ ནད་ཡམས་བོག་ཐབས་་ སངས་ས་ན་་དང་ ར་པ་བ་ན་ ལ་
སོགས་པ་ ་མ་བབས་གནང་་་་ དད་དམ་མ་དག་་་ལས་ བཀའ་ན་
དགའ་ཚོར་ལ་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ་ན་ཁ་དང་དགའ་ས་་ར་་་ ས་
ད་ག་གནང་་་ས་ ་ར་་་ ་ཕན་ོམ་འབད་ར་ང་ཡོད་པ་ཁར་ ནད་
ཡམས་ཐོན་པ་ནམ་ས་་ ན་གཞོན་་གཡོག་ད་་་་ དལ་ཕོགས་དང་ ོད་
མ་མ་ཐོབ་་་་ོད་མ་ ་ལས་ ན་འལ་ཡོད་་་་ དལ་ད་དངས་
ཡངས་དང་ ས་ན་ཕར་འངས་ས་མ་ཚད་ ཕམ་ན་ཤོས་་་ ན་བས་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ཞབས་ཏོག་དང་ ་ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པ་ འག་་་ ལ་ཁབ་ནང་ལོག་འོང་་
དོན་་ གནམ་་ཞབས་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ ད་ག་མ་པ་་ཚོགས་གནང་་་་
ཡང་ བསམ་ས་་བ་པ་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་།
་དང་འཝ་་ ་ར་་་ འ་འལ་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ ་མོ་གཙང་
མཁར་དང་ བསམ་རང་ མ་་དང་དཔག་་ བ་་དང་་ང་་བར་ན་ གང་
ལམ་གསརཔ་ལ་གནང་་་་ཡང་ ང་ངས་མ་དལ་ལས་ར་ བཀའ་ན་དགའ་
ཚོར་ལ་།
་མ་ཚད་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

འཛམ་ང་གག་འར་་

ས་བས་་ གང་ས་ ས་རབས་ ༢༡ པ་ དཔལ་འོར་་ འཆར་ག་དང་
ལམ་ོན་ བམ་ད་པ་བཀའ་ོབ་གནང་པ་་ ལ་ང་ལས་མ་ག་བགས་
་ ལས་འལ་་ ་དབང་མག་་ གས་་དངས་བད་ར་་འབ་་་
བ་ར་ལ་་དང་འལ་ ་བན་འབ་གས་པ་ ་ོན་ཡང་ལ་།
་ཁར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ོག་ོགས་འ་དཔ་་རང་་
གས་གཏད་བཀའ་ོབ་གནང་་་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་བ་་ ོག་ོགས་
ཚོགས་པ་ཧོངས་ལས་

་མཛད་གས་པར་མཐོང་བ་མོས་ས་ས།

བས་མས་ལ་འག་པར་ཤོག།

ར་བ་ད་བམ་་

།་མ་ན་

་དབང་མངའ་བདག་ན་

པོ་་ཞབས་ལས་ བཀའ་ོབ་དང་ལམ་ོན་གནང་་་ ་ས་གང་གས་ཐོག་ལས་
ག་ད་ཞབས་ཏོག་་་ ཁས་ངས་ཡང་ལ་།
མག་ར་ དཔལ་ན་འག་པ་ བཀའ་ང་དམ་ཅན་་མཚོ་་་མ་དང་ས་པ་་
བན་ འག་་ཡོངས་་བ་མན་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་དང་ ཡབ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་དམ་པ་་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་ས་གཙོས་པ་

་དབང་་འར་ན་

ས་ཡོངས་དང་ བས་་་མཁན་ན་པོ་ས་གཙོས་ བན་འན་་ས་ན་དམ་
པ་མས་ ་་ཞབས་པད་བན་ མཛད་པ་འན་ལས་ དར་ང་ས་་ ལ་ཁབ་
ནང་ དགའ་ད་་་མ་བ་པ་ཤར་བག་ར་བ་ོན་ལམ་ལ་་ བཀའ་ན་དགའ་
ཚོར་་ལས་མ་མག་བ་གནང་།།
༡༥.༡.༤ ཚོགས་དཔོན་ས་ མག་བ་བ་གསལ་བཤད།
ད་ས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ལ་ཁབ་དང་ ་ར་་ག་་མང་
རབས་ག་ ་བ་་བཞག་གནང་་ ཚོགས་ངས་བ་པམ་མག་བ་བ་མཛད་
་ནང་ ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་དང་ ཚོགས་དཔོན་་ཁ་ག་
ལས་ ོན་པ་གས་སོ་ལ་་དང་ བཀའ་ན་་ར་་།
ང་བཅས་ར་ འག་་ཆ་བ་ དང་པ་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ས་ གས་པ་ ལ་ཁབ་
་ད་དཔ་

ས་ལ་ང་བ་མས་དཔ་

མ་ལ་་མངའ་འོག་་ས་་་

ག་་བ་ ཁ་་དང་ལ་བ་བཟང་་་ཡང་ འག་་་་ར་ ཚ་ས་ག་་ཡང་ ལང་
མ་ད་པ་ རང་རང་སོ་སོའི་ ་་འཚོ་ང་འབད་་ ོད་དོ་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ལ་ཁབ་་ང་བ་དང་ ་ར་་ན་ང་
་དོན་་ ན་འབ་་བ་ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་ ལོག་་ལོག་་ར་ བས་བད་
གནང་ གགས་བ་མཛད་་ འག་་ཡོངས་་ མས་་ཚ་ས་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་ ་ཉག་ག་ས་བམས་་ མཛད་གནང་་་་ ་ཚོགས་་ཧོངས་
ལས་ བཀའ་ན་་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
་དང་འཝ་་ བས་་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་པ་ ་ཚང་ས་་ཡོངས་་ཁ་
ག་ལས་ བན་་་མ་བབས་གནང་་་་ ་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ བཀའ་
ན་་ར་་།
ད་ས་་ཚོགས་ངས་འ་

ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་བན་

ས་ན་ཡང་

ང་་ག་་ ཚོགས་གནང་པ་བས་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ གང་ས་
གནང་ཡོད་པ་ གནད་དོན་་ཡང་ ཁ་གསལ་་ན་ན་་།
ད་ས་ འཛམ་ང་ནང་ང་པ་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་བན་ ལ་ཡོངས་
ས་ན་ངས་ ༡༡༣ པ་འ་ བ་བད་ང་མཐོང་ཐོག་ལས་ བ་ང་་་ན་་
་ གང་ས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ཞལ་བད་དང་ དངས་བད་ར་
་ ག་་གས་པ་་ོན་ལ་།
་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་ དན་མག་གམ་་གས་་དང་ ་
དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ ་བསོད་དབང་ཐངས་དང་ མཛད་པ་འན་ལས་
་ཁར་ བས་་ན་པོ་ས་གཙོས་ ས་་ཡོངས་་གས་ོན་དང་ གང་ས་
བོན་གས་ལས་བན་ ད་ན་ ནད་ཡམས་ས་ འག་་གག་་་ོག་་ཡང་
བར་ན་མ་བ་པར་ཡོད་དོ་བམ་་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ ་བན་གནས་གས་པ་་
ོན་ལ་།
་ལས་ མག་ར་ འག་་ཡོངས་་ ད་ག་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་
་མག་ ་་ཞབས་པད་བན་ འ་དོན་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་་དོན་་ ཞབས་
བན་དང་ བ ་ས་ོན་ལམ་གག་ཁར་་ལ་་ན་པ་ ན་ན་་།། གསལ་
བཤད་ར་ཊ་ཨང་ ༡༨ པ་ནང་ཡོད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
༡༥.༡.༥ ཞབས་བན་དང་བས་ོན་ལམ།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༡༤ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ ཚོགས་དཔོན་
དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་་ ཚོགས་ཁང་གས་་ ཡོངས་བ་ང་ན་
ས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་་ ་ར་ ་
དང་པ་ནང་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ གདན་འན་་ནམ་ལས་ ་ཚོགས་་འས་
་་ས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ་་ཞབས་པད་བན་་དོན་་
ཞབས་བན་དང་ བས་ོན་ལམ་ལ་་ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་
བ་པ་འ་ མཐར་འལ་ཅན་་ མག་བ་གནང་།།

་ས་ ༡༤.༡༢.༢༠༢༠ །

༼དབང་
༼
ག་མ་ལ་༽
༽
ཚོགས་དཔོན།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡.

ཚོགས་དཔོན་ས་ འ་བགས་གསལ་བཤད།

༉

་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་ས་ ༢༦ ་ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་
ངས་བ་པ་འ་བགས་གནངམ་ད་

ཚོགས་དཔོན་དབང་ག་མ་ལ་ས་

་

ཚོགས་་ལ་་གསལ་བཤད།
༡.

ད་ས་ གཟའ་ར་འོད་ོར་ ས་ཚོད་བཟང་པོའི་ནམ་དང་བན་ འག་་ ་
ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་ངས་བ་པམ་འ་ ཚོགས་་འ་བགས་གནངམ་ན།

༢.

འག་་ཡོངས་་་གག་་་་ མས་བ་ང་་བདག་ད་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་མག་ ་ཚོགས་འ་བགས་་ ན་འལ་མཛད་འི་ནང་ གས་
བ་བས་གགས་་ ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་དང་ ཚོགས་
དཔོན་ ང་ར་ཧོངས་ལས་ ་ ༣ ས་པ་ག་དང་བཅསཔ་་ ོན་པ་གས་སོའི་
བ་བ་ལ་་དང་ བཀའ་ན་་ར་་་ན་་་་་ལགས།

༣.

ད་ས་

འཛམ་ང་ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་

དར་བ་ང་ཡོད་པ་

ནད་ཡམས་་

གནས་ངས་ལས་བན་ ད་ས་་ ཚོགས་ངས་འ་བགས་མཛད་མ་ནང་ ་
མན་ཚད་ག་ལས་བལ་ མན་བ་ལ་མ་གས་་་་ ་མང་ས་ གས་
ཤོམ་་ མན་འོང་མནོ་བ་ ་བ་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ ་མང་་གས་བད་་ ད་ས་ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ནང་ ་ངས་
འཛོམས་འབད་་དང་ བར་ན་ས་ོང་བཞག་ད་པ་ད་ས་་ ཡོད་་ར་འབད་ང་
་ཚོགས་འ་ ག་་འབད་ ཚོགས་དཔ་ན་ན་ ར་ བ་ གས་་དོགས་པ་
བས་་་ཡང་ འཐོན་ད།
ད་ས་ ཚོགས་ངས་བ་པ་ཚོགས་ད་་་ དས་མའི་དད་ག་དང་ གཞན་
ཁག་་བ་ མས་བཟོའི་ལས་དོན་ ་ཤ་ག་ར་ ཕར་འངས་་ས་་ཡོད་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
མག་བ་་་དོན་་ ས་པར་་ ཚོགས་དཔ་ཐོན་སོང་་ར་ ་མང་་ དོགས་
ལ་ལཝ་ན་ར་་།
༤.

དཔལ་ན་འག་པ་ མངའ་འབངས་ཡོངས་་ ད་ག་་ཕམ་ འཕགསཔ་གས་་
ན་མོའི་མ་ལ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་ འག་པ་་ར་ད་
བོག་གག་་ ་ོག་་ཡང་ ན་ངན་མ་ང་པར་ བཞག་་དོན་་ ནད་ཡམས་
ན་འག་་ ཐབས་ས་གནས་བས་ ག་་ག་ག་གནང་་ གས་ ང་ལས་
གས་པ་ ཡབ་ས་་འར་་ཡང་ ་བ་་བཞག་་ ་ངལ་བགས་པ་ས་
ཚོད་ད་ གམ་པ་མནལ་ད་ བས་པ་གསོལ་ཚོགས་་ཡང་ བད་ད་པར་
འལ་འལ་ར་ ཤར་ོགས་དང་ ན་ཁ་་བ་ ོ་ོགས་ས་མཚམས་་ ས་ངས་
ནང་ལས་ཕར་ བས་བད་གནང་་ གགས་བ་མཛད་ ས་གནས་་་་་་
ཞལ་བད་དང་བཀའ་ོབ་ ཡང་ལས་ཡང་ར་གནང་་ གནམ་ད་ས་ད་ ་འོ་བལ་
དོ་ར་་།
་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་ས་གནས་ངས་ལས་བན་ འག་་་ལ་ཁབ་ནང་ལས་
ཕར་ ོད་་་་ཡང་ གས་བ་བས་གགས་་ རང་་ལ་ཁབ་ནང་ ལོག་འོང་
ད་པ་བཀའ་་གནང་

ལ་འན་་གནམ་་ལ་སོགས་པ་

དས་མའི་ད་

ག་གགས།
ག་པར་་ ནད་ཡམས་ལས་བན་་ མ་ཕོག་་་་ ལ་པོའི་ད་གསོའི་ ད་
ག་་གསོལ་རས་ འོ་མད་་ར་གནང་པ་་ ནད་ཡམས་་ན་བས་དང་ ཟད་
འ་་ ན་ད་ོང་པར་མཛད་གནང་་་ མཛད་་་་་ རང་ས་མཇལ་བ་ན་
འཛམ་ང་ལ་ཁབ་ཡོངས་་ ད་དཔ་་་ ད་ོན་་མཛད་་བཟངམོ་ག་་
མཇལཝ་ན་མས་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
འ་ནམ་ལས་བན་ ང་བཅས་ར་ འག་པ་་ར་་ དང་པ་ ས་ན་་ལ་
ཁབ་ནང་ས་ གས་པ་ དབང་ག་བད་འན་་ མངའ་འབངས་་ས་་་ ག་
་བ་ ཁ་་དང་ལ་བ་བཟངམོ་ག་ ན་མས་ར་་།
ད་ ་་་ད་་་ ་འཛམ་ང་ ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་་ས་
་་ོག་་ ན་ཁ་ག་མ་ག་ང་ཡོད་ག་ ་མང་ས་ མ་མནམ་ད། ང་
བཅས་ར་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ དངམོ་ དན་མག་གམ་ དང་ ་ས་ང་ང་མ་
་ས་ མ་དང་ས་པ།
གས་པ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ད་ད་བཟངམོ་་ གས་་དང་བཀའ་
ན། གམ་པ་ གང་ང་་ད་ད་ ོན་ན་དང་ ན་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ ག་་
་་ས་ ས་དང་ས་་ ཐབས་ས་དང་ཐབས་ལམ་ག་ གནང་་་ལས་བན་
ད་ོ་ན་ཚོད་ ང་བཅས་ར་་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་་

གས་་དངས་པ་

བས་དོ་བམ་་ར་ འག་་ད་བོག་གག་་ ་ོག་་ཡང་ ན་ངན་མ་ང་
ར་་།
མ་ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ཊ་ ༡༩ ་ ནད་ཡམས་ན་་ ་་གས་་ ཡར་
ང་འ་་འབད་ང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ བཀའ་ན་དང་ ས་
ོགས་་ཁ་ག་ལས་ བོག་ཐབས་་མ་་བབས་གནང་ ་ལས་ གང་དང་
གསོ་བ་ན་ཁག་ས་ ས་ཐོག་་བ་ར་་ མ་བབ་བབ་་ ལ་གནངམ་
ལས་བན་ ང་བཅས་ར་ འག་པ་་ར་་ ཚ་ས་ལང་དཔ་ག་ཡང་ ་མཇལ་
ར་་། ན་་ར་འབད་ང་ ་མ་རང་རང་ སོ་སོར་ གས་ན་པ་ བས་ག་
་ར་བཏོན་ད་པ་ འགན་ར་འབག་དཔ་འ་ཡང་ ག་་བ་ཁག་་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
ཚ་ས་ལང་མ་ད་པ་ གནད་དོན་་ན་ག་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་་་
ཉག་ག་་ ད་ད་བཟང་མོའི་ བཀའ་ན་ནམ་ལས་བན་ ང་བཅས་ ་ཚོགས་་
ཁ་ག་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ ལཝ་
ན་ར་་་་་་་་་ལགས།
༥.

་དང་འཝ་་ འག་་ཡོངས་་ ལ་ཡོངས་་ཡབ་་དམ་པ་ ་དབང་འག་
ལ་བ་པ་མག་ཡང་ གས་ཚ་ས་ས་མ་བཟོད་པར་ ན་ཁ་་བ་ ས་མཚམས་
ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་ ཞབས་ས་བཅགས་་ གགས་བ་གནང་ ཞལ་བད་དང་
བཀའ་ོབ་བཟངམོ་གནང་་་་ཡང་ ང་བཅས་ ་ཚོགས་་ འས་་ཡོངས་་ཁ་
ག་ལས་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་་ ང་ལས་ར་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་
ལཝ་ན་ར་་་་་་་་ལགས།

༦.

་བམ་་

ས་་ད་ད་དམ་པ་

བས་་་མཁན་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་

པ་ ་ོབ་མཁན་ལ་་དང་ ་ཚང་དང་ བཤད་་ དན་་དང་ ས་་ཡོངས་
་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ འག་་་བ་གམ་་ དམ་ག་ད་ད་་་ལས་ ནད་
ཡམས་བོག་ཐབས་་་མ་དང་ མ་་ག་་ག་ག་ བབས་གནང་་་་ཡང་
་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལཝ་ན་ར་་།
༧.

ང་བཅས་ར་ ་དབང་ལ་བན་མག་ས་ཡང་ ་ས་གས་་ མས་ང་མཛད་
ད་་འབད་ང་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་་ གདོང་བངས་་ བ་ར་འབད་་་
་ གས་མས་བ་་ལས་ གསོལ་རས་འ་ན་གནང་་་་ཡང་ ་ཚོགས་་
ཧོངས་ལས་ ་དབང་ལ་བན་མག་་ བཀའ་ན་་ར་་།

༨..

གང་ང་ད་དཔ་ ོན་ན་དང་ གསོ་བ་ོན་པོ་ས་གཙོས་པ་ ་ཊ་ ༡༩
་ ལ་ཡོངས་ལས་ད་ཚོགས་པ་དང་ གསོ་བ་ན་ཁག་ནང་ག་་་ ནད་ཡམས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
ལས་ད་ཚོགས་ང་ ་ལས་ ག་ཁག་གམ་་དམག་་དང་ བ་ངཔ་ ནགས་
ཚལ་ལས་འན་པ་ དལ་ཁང་དང་ མ་་ འག་ན་ལ་་ཚོགས་ས་མ་ཚད་པར་
ར་་ཁ་ག་ལས་ ཁས་ངས་་བ་ར་འབད་་ ད་ས་་ཊ་ ༡༩ ་ནད་
ཡམས་བས་ གདོང་བངས་ག་་་་ཡ་ར་་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་
ན་དགའ་ཚོར་ཡོད།
་བམ་་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་་ ས་གནས་གང་་འ་དཔ་་དང་ ལས་
དཔ་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་

གང་་བད་་དང་བན་

་ར་་་

དས་མའི་མན་ན་དང་ གཞན་གང་ལ་གང་འདོད་་ ག་་ མ་བབ་བབ་་
མཛད་གནང་་ཡོངས་་ཡང་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད།
༩..

་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་་ཊ་ ༡༩ ་ གནས་ངས་འ་ནང་ ཁས་ངས་དང་ བ་
ར་འབད་་ ལ་་་ཚབ་ག་ཚང་དང་ ་གས་རམ་ལས་་ཁག་་་ཡང་
་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད།

༡༠. ད་ས་ ནད་ཡམས་འབ་ཅན་ ་ཊ་ ༡༩ ་ གནས་ངས་་ལོ་ས་་་ ལོག་
་ལོག་་ར་ མ་་བར་ ཐབས་དཔ་ཡར་སོང་་ར་་།
༡༡. ད་ ད་ས་་ ཚོགས་གས་འ་ནང་ གང་ས་གནང་་གནད་དོན་ ཁག་དག་པ་
ག་ ན་ན་་བ་ནཿ
ར་བཏང་ མས་བཟོའི་འགན་ར་དང་ ་ཚོགས་་མཛད་མ་་ ཨ་ག་ག་ནམ་
་ འཚོགས་་ན་པ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ གཤམ་གསལ་་དད་ག་
་ གང་ས་གནང་་ན་་་ཡངཿ
༡༡.༡ འག་་་མས་ཅན་་ ་གནས་འཆང་་་དང་ འས་་ན་འན་་་
ཐོབ་ཐངས་དང་་གཡོག་ཆ་ན་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༡.༢ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།
༡༡.༣ དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་༢༠༢༠ ཅན་མ།
༡༡.༤ འག་ལ་གང་དང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་ དལ་ཁང་་བར་ན་
ག་བད་གན་།
༡༡.༥ འག་ལ་གང་དང་ ར་འང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་ ག་བད་
གན་་་དང་།
་ལས་ ་ཚོགས་ན་བགས་ཐོག་ལས་འབད་བ་ནཿ
༡༢.༡ འག་་་ོད་དང་

ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་

༼འ་ོན་༽

༢༠༡༩ ཅན་མ།
༡༢.༢ འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ ༢༠༡༩ ཅན་མ།
༡༢.༣ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་ ་ལོ་ ༢༠༡༩ ་ ལོ་བར་ན་་དང་
་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༨ ན་་ས་བ་་བར་བ་ན་།
༡༢.༤ ་་་ ག་་བ་ཁག་་བ་ འག་་ོན་ན་ས་ གང་་མས་བཟོ་དང་
ལོ་བར་འཆར་ག་ཁར་གང་་གཙོ་མ་དང་བཅས་པ་ ལ་ཁབ་་གནས་
ངས་ར་ལས་ ལོ་བར་ན་་་ཡང་ཡོད་པ་ཁར།
༡༣.

ད་ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ དད་ག་ བར་ས་གནང་ དཔ་ ཡོད་་
་ཡངཿ
༡༣.༡ འག་་གར་ཁ་དང་ གར་ས་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་།
༡༣.༢ འག་ལ་ཁབ་་བ་འག་ག་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠
ཅན་མ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༣.༣ ོ་ ་་ཡ་ ང་ོཊ་མན་འལ་ཚོཊ་པ་ ང་འལ་མ་དལ་་ མས་
ག་ ༼འ་ོན་༽ ༢༠༢༠ ཅན་མ།
༡༣.༤ ལ་་ག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་
འཆར་ག་ཅན་་་ངན་དང་

ལ་ཁབ་གག་ལས་གག་བད་པ་

མས་འགལ་་ོས་ས་ནག་ཚོང་བཀག་ཐབས་

BIMSTEC མན་ས་ས་་ གནད་དོན་ཁག་ ་ཤ་ག་ར་ ཡོདཔ་ན་ར་
་།
༡༤. ད་ མག་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་
ཡོངས་་བཀའ་ོབ་དང་ལམ་ོན་

བས་་ན་པོ་་མག་དང་

་ཚང་ས་་

ཡོངས་་ཡོངས་་གས་ོན་ ་ལས་ འག་པ་་ར་ཡོངས་་ བསོད་ནམས་དང་
་ཚོགས་་འས་་་་ བ་ར་དང་མཉམ་འལ་ལས་བན་ ཚོགས་ངས་བ་
པམ་འ་ བར་ཆད་ད་པར་ གས་ཤོམ་་ མག་བ་གས་པ་ ་བ་དང་ོན་
ལམ་་་ན།།
བཀའ་ན་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༢.

འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་འས་་ན་འན་་་ཐོབ་ཐངས་
དང་་གཡོག་ཆ་ན་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ་ས་ ཆ་འག་བ་ཡོད་པ་ གཤམ་གསལ་རཿ
དོན་ཚན་ ༤ ཀ་༽ པ་ལ་་་ དོན་ཚན་གསརཔ་ ༤ ཁ་༽ པ།
་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་དང་ འས་་ན་འན་་་ག་ཚང་ གནད་དོན་
གང་ང་ག་་བན་ གནས་ན་མ་ཚང་པ་་ང་ལས་ ས་ོང་འཐོན་་ ་གནས་
ཁར་ གསརཔ་བ་བཞག་བ་་འ་ས་ ལོ་་གནས་ན་ཡོངས་ོགས་ ཡང་ན་
ས་ལོ་ ༦༥ ག་ཧ་་་གནས་ད།
དོན་ཚན་གསརཔ་ ༥ ག་༽ པ།
ཚོགས་ངས།
བ་བཞག་་དོན་་

ས་འབས་ལ་བ་ང་ཐོ་་

གཏན་འལ་བཟོ་ཐབས་་

གདམ་ཁ་ས་ཚོགས་་འས་་་ ས་དང་ས་་འཛོམ་ད།
མཆནཿ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་་ནང་ འས་་བ་བཞག་གནང་་དོན་་ འག་ལ་པོ་མག་
་ཞབས་སར་ ང་ཐོ་ལ་་་བ་གནད་ོད་ནང་འད་།

དོན་ཚན་གསརཔ་ ༥ ང་༽ པ།
འ་བམ་མ་ཞལ་འཛོམས་འ་

་འན་་འ་འན་ཐོག་

ཡང་ན་

འས་་

གམ་ད་གས་ས་ ་བ་ལཝ་ད་ ཚོགས་ད།

མཆནཿ ་མས་ཅན་་ག་ཚང་་ནང་ འས་་བ་བཞག་གནང་་དོན་་ འག་ལ་པོ་མག་
་ཞབས་སར་ ང་ཐོ་ལ་་་བ་གནད་ོད་ནང་འད་།

དོན་ཚན་གསརཔ་ ༥ ཅ་༽ པ།

ཞལ་འཛོམས་་ཚོགས་ངས་འ་
གམ་ད་གས་ཚང་ད།

གདམ་ཁ་ས་ཚོགས་འས་་ཡོངས་བོམས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣.

འག་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་དང་འས་་ན་འན་་་ ཐོབ་ཐངས་དང་
་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ།

་ས་ ༠༤.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༡༢:༣༦:༡༩ ་ཡོལ་ ༡༢:༣༦:༤༠ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༢༨ འམས་་ ༦ ་བབ་ ༡༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༤
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༩.

ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༠. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༡. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༢. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༣. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༤. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༦. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༧. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༨. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༩. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༠. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༡. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༢. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༢༣. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་ བབ།
༢༤. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༢༥. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༢༦. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༢༧. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༢༨. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༢༩. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

འམས།

༣༠. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

འམས།

༣༡. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

འམས།

༣༢. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

འམས།

༣༣. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

འམས།

༣༤. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་
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འམས།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༥. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

་བབ།

༣༦. ས་དཀར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

་བབ།

༣༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ ་བབ།
༣༨. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

་བབ།

༣༩. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

་བབ།

༤༠. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

་བབ།

༤༡. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

་བབ།

༤༢. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་
ན་དགའ་ོ་ས་

་བབ།

༤༣. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

་བབ།

༤༤. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༤.

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ་ས་ ཆ་འག་བ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་རཿ

དོན་ཚན་ ༩ པ་ ད་ཡོན་དང་ད་ཚད།
ན་ས་གང་ཚོགས་་་འན་ོན་ན་དང་

འས་་ོན་པོ་་་་གནས་་དོན་་

འམས་་་ ་མས་ན་མོ་དང་ འལ་ཡོད་མས་་ནང་ ད་་བད་པ་ བཙག་
འ་བ་པ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་འས་་ག་ ནམ་དཔ་དང་ རང་བན་་ས་
ང་ལས་བན་པ་ འག་པ་་ར་ག་ད་པ་ཁར་ ་མས་ན་མོ་དང་ འལ་ཡོད་
མས་ནང་ ད་་བད་པ་ད་ཚད་་ཚང་ད།
དོན་ཚན་ ༡༥ པ།
འག་ལ་པོ་མག་ས་ དངས་་ས་ན་མཛད་་ དངས་་འ་་ ན་ས་
གང་ཚོགས་་འས་་འ་ས་
ཚོགས་བན་པ་

ཚོགས་དཔོན་ལས་

ནམ་གང་ང་་

གནང་བ་ན་་

དངས་་འ་ད་པ་

ཚོགས་འཛོམས་

རང་་་མཚན་གསལ་

བཤད་ག་ འབད་ག། ་་ ས་བར་འབད་་ག།
དོན་ཚན་ ༡༦ པ། ་འན་དང་འས་་་ བཏོན་གཏང་ཐངས། ོན་ན་དང་ོན་པོ་་ར་
དང་།
་འན་དང་འས་་་ ོན་ན་དང་ོན་པོ་་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ས་མ་འདོ་བར་
གནད་དོན་གཞན་་ཐོག་ལས་ཡང་ ར་དང་བཏོན་གཏང་ད། ་ཡངཿ
༼༥༽ གགས་ཁམས་ ཡང་ན་ མས་ཁམས་ ་ལས་ གཞན་གཏན་འཇགས་གནས་
གས་་ གས་བ་ད་པ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
དོན་ཚན་ ༡༧ པ།
གལ་ད་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་འས་་གམ་ད་གས་ས་

ཚོགས་ན་བར་

་ འས་་ག་་ད་ས་ད་པ་ ཆ་འག་བ་པ་ན་ ་འན་ས་ འག་ལ་པོ་
མག་་ འས་་་གནས་ལས་བཏོན་གཏང་་ ས་འབས་ལ་ད།
དོན་ཚན་ ༡༨ པ།
་འན་ས་ འག་ལ་པོ་མག་་ འས་་ག་ ་གནས་ལས་བཏོན་གཏང་་ ས་
འལ་ལ་དཔ་དང་ འག་ལ་པོ་མག་ས་ ་བམ་མ་ས་འལ་ ས་ན་མཛད་
གནང་པ་ལ་་་

ཆ་གནས་ན།

འག་ལ་པོ་མག་ས་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་

འས་་ལ་ལས་ ོན་ན་ས་ ས་འབས་ཐོག་ ོན་པོ་་བ་བཞག་གནང་་ ཡང་
ན་ ོན་ན་ས་ ས་འལ་ཐོག་ ོན་པོའི་་གནས་ལས་བཏོན་གཏང་།
དོན་ཚན་ ༡༩ པ།
གལ་ད་ ་འན་ ཡང་ན་ འས་་ག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ལས་བཏོན་གཏང་་
འམ་/མོ་ རང་བན་ས་ ན་ས་གང་ཚོགས་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ད།
དོན་ཚན་ ༢༠ པ།
ན་ས་གང་ཚོགས་་ འས་་ོན་པོ་ག་་ ག་ཚང་ས་ོང་འཐོན་དཔ་་ཡངཿ
༼༣༽ ག་ཚང་་གནས་ན་ཚང་བ་ ཡང་ན་
དོན་ཚན་ ༢༣ ༼༢༽ པ།
་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༢ པ་དོན་ཚན་ ༡༦ པ་དང་ ༡༩ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ འག་
ལ་པོ་མག་ས་ ལ་་ལས་དོན་ས་པ་ ་ད་་མཛད་་ང་བ་བས་ འག་
ལ་པོ་མག་་ས་འལ་ལ་ད། ་ཡངཿ

-136-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་གས་་ས་འལ་འ་ ར་བཏང་ ཡང་ན་ ་ན་ང་ ན་ས་གང་ཚོགས་ས་
ལོག་བ་བ་འབད་ད་པ་བཀའ་བ་གནང་ག། ་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༢༠ པ་དོན་
ཚན་ ༣ པ་དངས་དོན་ར་ ན་ས་གང་ཚོགས་ས་ འག་ལ་པོ་མག་་ དང་
གས་དང་ས་འལ་ལ་ད།
དོན་ཚན་ ༢༣ པ་ ༼༡༠༽ པ།
ཆ་འག་བ་ཡོད་པ་ ་བ་གནད་ོད་ ཡང་ན་ ལམ་ོན་ཆ་འག་འབད་་ས་་ གང་
ང་ན་་ཚོགས་ང་འ་ ག་བག། ་ོག་ ཡང་ན་ ་ལ་གཏང་། ༼ོང་ཁ་ནང་
འ་ོན་འབད་ཡོདཔ་༽
དོན་ཚན་ ༢༨ པ།
ཚོགས་ངས་་་ཚོགས་ངས་འ་

ོན་པོ་འས་་གམ་ད་གས་ལས་མ་ངམ་ག་

ད། གལ་ད་ ་ར་་བས་་ འཚོགས་དཔ་འཐོན་པ་ན་ ཚོགས་ངས་འ་ ོན་
ན་ས་ ཚོགས་གཙོ་འབད་་འཚོགས་ག།
དོན་ཚན་ ༣༢ པ།
ོན་པོ་འས་་ག་ས་ ས་ག་འ་ས་བར་གང་ང་ནང་ རང་སོའི་་ཕན་ག་
ོད་གསལ་ོན་འབད་དཔ་དང་ ་བན་ ོན་ན་་འན་ས་འས་་ོན་པོ་འ་ ས་
ག་འ་ས་བར་ཚོགས་ངས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་་ལས་ འམ་དངས་ཡངས་
གནང་ག།
དོན་ཚན་ ༣༧ པ། ན་ས་གང་ཚོགས་་ས་ད།
ན་ས་གང་ཚོགས་་ས་ད་་ མོས་མན་ཐོག་ལས་ཐག་གཅད་ད། གལ་ད་ མོས་
མན་འང་མ་གས་པ་ན་ ་འན་ས་ འས་་་་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ཡང་
ན་ འས་་ཡོངས་བོམས་ལས་ ད་མང་་་འདོད་་གནས་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
དོན་ཚན་ ༣༨ པ།
གལ་ད་ ཚོགས་ན་འན་འ་འཐོན་པ་ན་ ་འན་ས་ ཐག་གཅད་ཚོགས་ན་བག་
ད།
དོན་ཚན་ ༤༠ པ།
བར་ོད་འབད་་ ན་ཁག་དང་ འལ་ཡོད་ ལས་་་ཁག་འགན་འབག་དཔ་་ཡངཿ
༼༡༽ ན་ས་གང་ཚོགས་་ ས་ད་དང་ས་འབས་བད་་་ ས་ཐོག་བར་
ོད་འབད་ཡོདཔ་ ས་བན་བཟོ་་དང་
༼༢༽ ས་འབས་ བད་་དང་ས་ད་་་ བར་ོད་་གནས་ཚད་ ན་ས་
གང་ཚོགས་་ དས་མ་དང་བན་ ན་་ལ་།
དོན་ཚན་ ༥༠ པ། ཐ་དམ་ག་དང་བོན་མས།
ོན་པོ་འས་་ག་ས་ འག་ལ་ཁབ་་རང་བཙན་ ་ལས་ མངའ་ངས་གག་ལ་
དང་ བ་ང་་གནོད་པ་་་་ ག་མ་གཔ་མ་ཚད་ ལ་བད་་ང་གས་ ཡང་
ན་ རང་བཙན་་ ལ་བད་ལ་ཁབ་་ གནོད་ན་ཡོད་པ་ ་་ག་་ཡང་འབད་་ག།
དོན་ཚན་ ༥༥ པ།
འས་་ོན་པོ་་ས་ ་བན་་ ལ་ཁབ་་བ་ང་དང་འལ་བ་ གནད་དོན་ན་ན་མ་
གཏོགས་ ས་ད་མ་ཚད་དང་ དང་ན་་ར་ལས་ཡང་ ངས་གསལ་ཅན་བཟོ་དཔ་དང་
འམ/མོ་ས་ འམ/མོའི་ས་ད་་་དོན་་ ཚོགས་ངས་ནང་་ ་མཚན་བད་ད།

དོན་ཚན་ ༥༦ པ། གསང་བ།
ོན་པོ་འས་་ག་ས་ ས་ད་་ གསང་བ་ཐོག་ལས་བཞག་དཔ་དང་ ནང་འད་
་མ་་ཐོག་ལས་བཏོན་ཡོད་པ་ ལ་ཁབ་་བ་ང་དང་འལ་བ་ ས་ད་་ ར་
བཤད་མ་འབད་བར་བཞག་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
དོན་ཚན་ ༥༧ པ། འ་འགན་གཞན།
འས་་ག་ས་

་དམངས་ཞབས་ཏོག་་

ད་དོན་འལ་ད་་

རང་བན་འ་་

ས་བར་འབད་ད།
དོན་ཚན་ ༦༠ པ། གནས་ན་ཚང་བ།
་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༡༠ པ་ ༼༢༤༽ པ་དངས་དོན་དང་འལ་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ་ ལོ་་་གནས་ན་ཚང་བ་ལ་ལས་ ན་ས་གང་ཚོགས་འ་ ་ལ་
གཏང་ད།
གནས་བས་་གང་གསར་བ་མ་གནང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ ་ལ་མ་འ་བ་
་མར་ ་གནས་འཆང་་ཡོད་པ་ ོན་ན་དང་ོན་པོ་་ གང་འལ་་འགན་ཁག་་
རང་སོའི་ང་ན་་་ ས་ོད་པ་ལ་ རང་སོའི་་གནས་ལས་དངས་་འབད་ད།
དོན་ཚན་ ༦༣ པ། མན་མཐོ་མས་འན་་གསལ་བགས།
་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༡༥ ༼༡༡༽ པ་དངས་དོན་དང་འལ་ གལ་ད་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ་ནང་་ གང་འན་ཚོགས་པ་འ་ གཤམ་གསལ་་ག་གནད་ཐོག་ མན་མཐོ་
མས་འན་ས་ ་ལ་གཏང་པ་ན་ ན་ས་གང་ཚོགས་ཡང་་ལ་གཏང་ད།
༼༡༽ གལ་ད་ ཚོགས་པ་་་དགས་ལ་ ཡང་ན་ ལས་དོན་་ ་མས་ན་མོའི་
དངས་དོན་དང་མ་མན་པ།
༼༢༽ གལ་ད་ ཚོགས་པ་་ས་ ་འང་ངས་ལས་ ་་ཡང་ན་ གས་རམ་ན་པ།
༼༣༽ ་ཚོགས་ས་ ད་་བད་པ་ག་གནད་གཞན་ ཡང་ན་ ད་དབང་ཡོད་པ་
མས་དོན་ནང་གསལ་ར་ ཡང་ན་
༼༤༽ བཙག་འ་དང་འལ་བ་ མས་ལས་འགལ་བ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
དོན་ཚན་ ༦༤ པ། ན་ས་གང་ཚོགས་ ་ལ་གཏང་་་འི་ལམ་གས།
ན་ས་གང་ཚོགས་་ལ་གཏང་་

་འི་ལམ་གས་འ་

་བ་གནད་ོད་དང་

འལ་འ་འན་འཐབ་ད།
དོན་ཚན་ ༦༨ ༼༡༽ པ་དང་ ༼༤༽ པ། ་དབང་ལས་འགལ་བ།
་དབང་ལས་འགལ་བ་ངས་་ད་དཔ་་ཡངཿ
༼༡༽

་འན་ས་ འམ/མོ་ར་ལས་འགན་ལས་བན་པ་ ་་འབད་བ་བས་
་འན་་རང་གས་དང་ོགས་མ་ཡོད་ད་ར་ལས་ བ་མཚན་ོན་པ།

༼༤༽ འས་་་་ོད་དང་ ཚོཊ་ན་ བསམ་འཆར་ ཡང་ན་ བསམ་དད་ཐོག་་
དབང་གས་འབད་་དོན་ལས་ འཊ་བལ་འབད་བ།
དོན་ཚན་ ༨ པ་ལ་ལས་ ་གསརཔ། ོན་ན་ག་ཚང་།
༡. ོན་ན་་གཙོ་ང་དང་་འ་ད་ཐོག་ ོན་ན་ག་ཚང་གག་ད།
༢. ོན་ན་་གཙོ་ང་འ་ གནས་ན་དང་བན་ ་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ ་གཡོགཔ་ན་
པ་ ས་ོན་པ་དང་ ད་ག་མཁས་མག་་ས་ བ་ར་འབད་ད། ་བམ་
མ་ ད་ག་ཅན་་ཡང་ ་ལས་ག་་ད།
༣. དོན་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ལས་གཡོགཔ་་་དོན་་ ཕོགས་འས་དང་ ར་འས་
་ལས་ ་གཡོག་་ཆ་ན་་ དལ་ས་ན་ཁག་དང་ ས་བན་ཐོག་ ོན་ན་
ས་ ས་ཐག་གཅད་ད།
༤. ོན་ན་་ག་ཚང་ནང་ དས་མ་ཅན་་་གཡོགཔ་ལངམ་་བག་ད།
༥. ོན་ན་ས་ ན་ས་གང་ཚོགས་དང་ ས་བན་ཐོག་ ང་ོགས་དང་
ལ་་ག་ཚང་་ནང་ འ་དཔོན་་གདམ་འ་འབད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༦. ན་ས་གང་ཚོགས་ས་ དོན་ཚན་ ༥ པ་འོག་་ གདམ་འ་དོན་་ ་མ་ད་
་བད་ད།
མཆནཿ
དད་ག་འ་ནངཿ
༡. ན་ས་གང་ཚོགས་་་འན་ ར་བ་ག་འ་ཆ་མཉམ་ ོན་ན་ར་འད་།
༢. ན་ས་གང་ཚོགས་་འས་་ར་བ་ག་འ་ ཆ་མཉམ་ོན་པོ་ར་འད་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༥.

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་ བ་ར་ཡོད་ད་
ན་བར་ཐོ།

་ས་ ༠༩.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༡༠:༡༨:༣༢ ོ་པ་ ༡༠:༡༨:༥༤ ོ་པ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༤༢ འམས་་ ༢ ་བབ་ ༢ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༦
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༩.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༠. ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༡. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༢. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༣. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༤. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༦. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༧. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༨. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༩. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༢༠. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༢༡. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༢. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༣. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།
༢༤. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༥. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༦. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༧. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༨. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༩. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༣༠. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༣༡. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༣༢. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༣. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༥. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།

༣༦. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༧. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་
ན་དགའ་ོ་ས་

བབ།

༣༨. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༩. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༤༠. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༤༡. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༢. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༣. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

འམས།

༤༤. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

འམས།

༤༥. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

་བབ།

༤༦. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༦.

འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠
ཅན་མ་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོ།

་ས་ ༠༢.༡༢.༢༠༢༠ །

༼་་དད་ག་༽

ན་བརཿ ༡༠:༢༡:༡༥ ོ་པ་ ༡༠:༢༡:༣༧ ོ་པ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༤༥ འམས་་ ༠ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༥
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༩.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༠. ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༡. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༢. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༣. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༤. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༦. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༧. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༨. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༩. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༢༠. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༢༡. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༢. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༣. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།
༢༤. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༥. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༦. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༧. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༨. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༩. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༣༠. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༣༡. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༣༢. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༣༣. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༤. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༥. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༦. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༧. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།

༣༨. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༩. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༤༠. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༤༡. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༤༢. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༤༣. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༤. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༥. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༧.

འག་་དལ་འལ་མས་གས་མན་ན་༼འ་ོན་༽

དད་ག་

༢༠༢༠

ཅན་མ་་ བར་ས་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
་ས་ ༠༩.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༡༠:༣༦:༣༧ ོ་པ་ ༡༠:༣༦:༥༨ ོ་པ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༤༣ འམས་་ ༢ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༥
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༩.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༠. ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༡. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༢. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༣. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༤. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༦. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༧. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༨. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༩. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༢༠. ས་དཀར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༢༡. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༢. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༣. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༤. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༥. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༦. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༧. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༨. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༩. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༣༠. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༣༡. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༣༢. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༣. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༥. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།

༣༦. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༧. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༨. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༣༩. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༤༠. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༤༡. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༤༢. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༣. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

་བབ།

༤༤. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ འམས།
༤༥. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་
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འམས།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༨.

འག་ལ་གང་དང་ ་རོ་་ན་མ་་ག་བགས་དལ་ཁང་་ ལས་དོན་་་
ང་བཞག་དང་འལ་བ་ ག་བད་གན་་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ གང་
ས་གནང་་ ཆ་འག་བ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ར།

་ཚན་ ༨ པ།
དལ་ཁང་དང་ ་་ཚབ་་་ཐོབ་ལམ་ ་དབང་ དང་ན་འག་ བཀག་ཆ་།
༼༡༽ དལ་ཁང་་བདོག་གཏད་་་ ཡངས་ཆག་གཏང་དཔ་་ཡངཿ
༼ཀ་༽ བཙན་འཚོལ་དང་ བཙན་ན་་གས་ ཡོངས་ོགས་དང་།
༼ཁ་༽ དབང་ཚད་ན་པ་མས་འན་གག་ལས་ དལ་ཁང་་བ་འགལ་་ མཐའ་
བཅད་དང་ མཐོ་གགས་འབད་མ་ག་པ་

འན་ག་མ་གནང་པ་་ང་་

བར་ོད་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ ་དས་བཙན་བང་གང་ང་ལག་ན་འཐབ་།
༼༢༽ འག་་ གང་ཐོག་དོན་གད་་བད་པ་བས་ ཡང་ན་ ངས་ག་འ་དང་
འལ་ཆགས་ཡོད་་ ཡང་ན་ ངས་ག་འ་ ལག་ན་དང་འལ་བ་ ལས་དོན་
་ ལག་ན་འཐབ་པ་ས་་ དལ་ཁང་་་ཚབ་་་ ང་མཐའ་་ གཤམ་
འད་ ན་འག་ བཀག་ཆ་དང་ ་དབང་་་ཐོབ་ལམ་ཡོད།
༼ཀ་༽ དལ་ཁང་ས་ ན་འག་ བཀག་ཆ་དངས་ཡངས་བཏང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
་ན་ ང་་ག་ཚང་་གནས་ཚད་ཁར་ ཡང་ན་ གང་ཐོག་དོན་གད་དང་འལ་
་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ ་་་་ཐད་་ འན་བང་ ཡང་ན་ དོ་དམ་འོག་་
བཞག་་དང་འ་བ་ ཐབས་ལམ་གང་ང་དང་གས་་ ་་་ ཚད་འན་མ་འབད་
བར་ མས་དོན་དང་བདག་ང་་་་་ལས་ ན་འག་ བཀག་ཆ་དང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༼ཁ་༽ ག་ཆས་བད་ལ་དང་གས་པ་ གང་ཐོག་བད་འལ་་དང་ འལ་
བད་་་དོན་་ ་དབང་དང་མན་ན་་ གང་ར་ཡང་ འག་་ བ་
མཐོང་ག་ཤོས་་གནས་ཚད་ནང་་

ལ་་དལ་འལ་ལས་ཁང་་

འག་

ས་ོད་་ཡོད་་ ་དབང་དང་མན་ན་་ལས་ ་དམའ་བ་གནས་མ་ཁར་
ོད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༩.

་ཨ་་ (EIB) ་ ག་བད་ངས་ག་གན་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་
བར་ཐོཿ

་ས་ ༠༡.༡༢.༢༠༢༠ །

༼འལ་མའི་དད་ག་༽

ན་བརཿ ༡༢:༢༤:༥༦ ་ཡོལ་ ༡༢:༢༥:༡༧ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༤༢ འམས་་ ༤ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༦
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༩.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༠. ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༡. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༢. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༣. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༤. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༦. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༧. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༨. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༩. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༢༠. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༢༡. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༢. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༣. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༤. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༥. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༦. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༧. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༨. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༩. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༣༠. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༣༡. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༢. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༣. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༤. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།

༣༥. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༦. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༧. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༣༨. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༩. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༤༠. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༤༡. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༢. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།

༤༣. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་
ས་ད་ལ་མཚན་

འམས།

༤༤. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

འམས།

༤༥. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

འམས།

༤༦. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

འམས།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༠. ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་་དབང་དང་བཀག་ཆ་ར་ འག་གང་
དང་་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་བར་ན་གན་། ངས་ག།
འ ག་ག ང་དང་ ་ ང་གནམ་ག ས་འ ར་བ་མ་ད ལ་ ་བར་ན་ ངས་ ག་གན་
།
་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་་དབང་དང་བཀག་ཆ།
་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་་དབང་དང་བཀག་ཆ་ར་ འག་གང་དང་་
ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་བར་ན་གན་། ངས་ག།
་ཡང་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་དང་ འག་གང་གས་ས་ ་ང་
གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་འོག་་ གང་ང་ཐབས་ལམ་་དོན་མཚམས་ ༧ པ་ ་
ལས་ ༨ པ་དང་འལ་་ མ་དལ་དང་ ་དང་འལ་བ་་་་ འག་་་དབང་དང་
བཀག་ཆ་ས་བ་ད་པ་ཁར།
་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་དང་ འག་གང་གས་ས་ མ་དལ་དང་ ་དང་
འལ་བ་ཡོད་པ་ ་་་་ མ་དལ་་་་་ དོན་ན་ཅན་་འབ་་དོན་་ ་
དབང་དང་ བཀག་ཆ་ན་་་ ཕན་ས་ཅན་་ལག་ན་འཐབ་དཔ་འབད་ ཁ་འཆམ་།
ོ་འདོད་ར་་ གན་་ངས་ག་འ་་ཞལ་འཆམ་ང་།
་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་དང་

འག་གང་་བར་ན་

ཞལ་འཆམ་ང་།
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གཤམ་གསལ་ར་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་ཚན་ ༡ པ།
ས་ག།
ངས་ག་གན་་འ་དས་དོན་་ གཤམ་གསལ་་ ས་ག་་ལག་ན་འཐབ་དཿ
༼ཀ་༽ འགན་འ་་ན་ར་་འ་ གང་ང་ཐབས་ལམ་དང་འལ་་ བད་ཚོགས་
ས་ག་བགས་འབད་་ད་བ་་ན་ང་བན་་ན་

་ལས་

དཀའ་

གས་ལ་་ཐབས་ལམ་་་་ན།
༼ཁ་༽ ངས་ག་ གན་་ར་་འ་ ་ཡང་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་
དང་ འག་གང་་བར་ན་ མཚན་གས་ བད་་ངས་ག་གན་་་་་
ན།
༼ག་༽

མ་དལ་་གཏན་མཛོད་ར་་འ་

་ཡང་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་

དལ་་དོན་་ན་་ ག་ཆས་་ན་ཐོ་་ ག་འལ་་གས་ ག་ཆས་
པར་ག་་་འལ་ད་དང་འལ་ོད་་་པར་ ག་བན་་བང་་ ག་
ག་ ཡང་ན་ བ་བད་གནས་ད་དང་གཞན་ཨང་གནས་ཅན་དང་ ག་འལ་་
ཐོ་ ཡང་ན་ གཞན་གནས་ད་བ་འམས་ ཡང་ན་ ག་འལ་ཐོག་ལས་ བ་
གས་་དང་ ག་ཆས་གཞན་་་་་ན།
༼ང་༽ བད་ཚོགས་ར་་འ་ ་ཡང་ མ་དལ་་བད་ཚོགས་་་་ན།
༼ཅ་༽ ངས་ག་མན་ས་ར་་་ཡང་ ་ལོ་ ༡༩༩༢ ་་ ༥ པ་་ས་ ༩ ་
ས་གནས་་ཡོག་་ཆ་འག་བ་་ ་ས་ ༢༡/༠༣/༡༩༩༤ ལས་ ལག་ན་
འཐབ་་འ་བགས་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་མན་ས་ངས་ག་ག་བད་
་་་ན།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༼ཆ་༽ ཚོང་མན་ལ་ར་་འ་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་གང་
འལ་ དོན་་ མ་འར་་ས་པ་ མ་ཆས་དང་ཅ་ཆས་་ ནང་འན་དང་
ར་ཚོང་་གས་་ ལ་བཀལ་་་་་ན།
༼ཇ་༽ ོད་ག་ར་་འ་ ོད་ག་གང་ང་ག་ ོད་ག་ ཡང་ན་ ་ལས་བན་འཐོན་
པ་དབང་ཆ་ ཡང་ན་ ངས་ག་ གན་་འ་དང་འལ་བ་ོད་ག་ ཡང་ན་
དས་གནས་དོན་འལ་ ལག་ན་འཐབ་་མས་འགལ་ དངས་ལ་ ཡང་ན་
ཆ་གནས་ད་་་་་ན།
༼ཉ་༽ ཅ་ལ་ར་་འ་ གང་འལ་དོན་ མ་བ་འབད་་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་་
་ ཅ་ལ་དང་ནང་ལ་བཀལ་་་་་ན།
༼ཏ་༽ བད་བ་མདོ་ན་ར་་འ་ བད་ཚོགས་ས་བ་བཞག་འབད་་ བདག་ང་
ག་ཚང་་འ་འན་་་་ན།
༼ཐ་༽

མཁས་མག་ར་་འ་

་ང་གནམ་གས་འར་བ་

མ་དལ་་མཁས་

མག་དང་ ད་ག་་བ་ར་ན་་དང་ མ་དལ་་བར་ན་ ལམ་གས་དང་
འལ་་ འགན་འ་་ན་ས་་ བད་ཚོགས་་འས་་ཚོགས་ང་ འས་
་དང་

ལས་དཔ་་ཚན་དང་་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་ག་ཚང་

ས་ འག་་ད་ག་་བ་ར་འབད་་ ག་བགས་འབད་་་་་ན།
༼ད་༽ མ་དལ་ར་་འ་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་དང་ འག་གང་
དང་གག་ཁར་ ཞལ་འཆམ་ང་་ འག་ལ་ཁབ་དང་ ཚོགས་ང་ས་ ས་
ཐག་བཅད་་ ་ཚན་གང་ང་ག་ ཡང་ན་ མན་ན་་ ་ང་གནམ་གས་
འར་བ་ མ་དལ་ས་ འག་གང་་ག་ཚང་གང་ང་ག་ ག་བགས་
འབད་་་་་ན།
༼ན་༽ གང་ར་་འ་ འག་གང་་་་ན།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༼པ་༽ ་ོག་པ་ར་་འ་ བད་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་ནང་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་
དོན་ལས་ མན་བ་འབད་་ངར་ང་་ ཡོད་་་ོག་པ་དང་ ་ང་གནམ་
གས་འར་བ་མ་དལ་ས་ ཆ་འག་འབད་་་ོག་པ་་ཚབ་་་་ན།
༼ཕ་༽ ལས་དཔ་ར་་འ་ ་ཡང་ བད་ཚོགས་་འས་་དང་ འས་་་ཚབ་
གཞན་ ་ལས་ ང་་ད་ག་་བ་ར་ན་་ བད་བ་མདོ་ན་ ག་
ཚང་་ལས་དཔ་དང་འ་དཔོན་གཞན་ ་གཡོགཔ་དང་མཁས་མག་ འགན་འ་
་ན་་ལས་དཔ་དང་ ག་ཚང་གང་ང་ག་ ཡང་ན་ མན་ན་ ཡང་ན་ ་
ཚན་་ ང་ར་་ངས་ག་་ན་ང་ ད་བ་ད་པར་ ་་བ་བཞག་འབད་
་་་་ ོད་་་དལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་ཡང་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་
མ་དལ་ས་ ཆ་འག་འབད་་ ལ་ཁབ་ནང་ག་བགས་འབད་་་་་ན།
༼བ་༽ མཉམ་འལ་པ་ ཡང་ན་ མཉམ་འལ་པ་་ར་་འ་ ་ང་གནམ་གས་འར་
བ་མ་དལ་དང་ འག་གང་་ ག་བགས་འབད་་་་་ན།
༼མ་༽ མ་དལ་་་དས་ར་་འ་ ་དས་ མ་དལ་ འོང་འབབ་དང་་ང་གནམ་
གས་འར་བ་མ་དལ་་དབང་ཆ་ ཡང་ན་ འན་ང་འབད་་་་་ན།
༼ཙ་༽ ག་ཚང་ར་་འ་ གང་ང་་ཐབས་ལམ་དང་འལ་་ ག་བགས་འབད་་
་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་ག་ཚང་་་་ན།
༼ཚ་༽ ལ་ར་་འ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ལ་གང་ང་ག་ ་ལས་
གནས་ང་བོམས་ལ་གང་ང་ག་ས་པ་ལ་དང་
གཞན་་་་ན།
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ག་འཐད་པ་

ལ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་ཚན་ ༢ པ།
དས་དོན།
མ་དལ་འ་་དས་དོན་་ དོན་ན་ཅན་་འབ་གས་་དང་ འགན་ཁག་ཕོག་པ་་
་་ དགས་དོན་བ་་དང་ མ་དལ་་་མ་་གས་ཤོམ་་ ལག་ན་འཐབ་་
དོན་ལས་ གནས་འབབ་དང་མ་དལ་་དོན་་ གནང་བ་ལ་བ་ ་དབང་ ཡངས་ཆག་
དང་ ་ལས་ བཀག་ཆ་འད་ཡོད་་འ་ འག་ལ་ཁབ་་བ་དབང་ནང་འད་་ མ་
དལ་ག་ཚང་་དོན་་ཡོད།
་ཚན་ ༣ པ།
མས་མན་གནས་མ།
མ་དལ་འ་ས་ དགས་བསལ་་ གཤམ་འད་་ མས་དོན་་དང་འལ་ འབད་
གཔ་་ཡང་།
༼ཀ་༽ ཁག་འབག་གན་འན་དང་།
༼ཁ་༽ འལ་ོད་་ཅ་ཆས་མ་བ་དང་བག་།
༼ག་༽ ལས་འལ་་དས་དོན་་ དོན་ན་ཅན་་འབ་་ནང་ ཐབས་དང་ལས་མ་
་ དས་མ་འཐོན་་ ས་གས་དང་གཞན་འལ་ད་་ཅ་ཆས་མ་བ་འབད་
་དང་ བག་་ ་ལས་ མ་དལ་འ་་་་་ འག་གང་་མས་གས་
དང་ བཅའ་མས་ འལ་་འཐབ་ད།
༼ང་༽ མས་མན་་་མ་བར་ོད་ག་བགས་འབད་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་ཚན་ ༤ པ།
མས་མན་བར་ོད་ལས་བཀག་ཆ། འན།
༡.

མ་དལ་འ་ བ་་ བ་བཤ་ཚོང་བར་ ་ལས་ མ་དལ་་ག་ཚང་གཙོ་བོ་
ཡང་ན་ ཡན་ལག་ག་ཚང་དང་འལ་བ་ མས་ཁང་ནང་་ོད་ག་་མ་གཏོགས་
གཞན་མས་་་མ་ནང་་ ་དབང་ཡོད། པ་ན།

༢.

་ཚན་འ་་དོན་མཚམས་ ༡ པ་་མ་ོས་པར་ ་གནད་དོན་དང་འལ་་ འག་
གང་ས་ ཡང་ན་ འག་གང་་ལས་་ ཡང་ན་ མས་ག་གང་ང་ ཡང་ན་ ་
ན་གང་ང་ག་ འག་གང་ལས་ན་་་བོ་ ཡང་ན་ ་མ་གང་ང་ས་ ཐད་
ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་ན་པ་ཐོག་ལས་ མ་དལ་ག་ཚང་་ དང་ན་འབད་་
ག། འག་པ་་་་ས་ མ་དལ་ག་ཚང་་ ་ན་འབད་་ག།

༣.

མ་དལ་ག་ཚང་་་དས་འ་ ག་་ཡོད་ང་ ག་ས་བདག་འན་འཐབ་ང་ མ་
དལ་ག་ཚང་་ མས་འན་ལས་ མཐའ་དད་་འན་ད་མ་གཏོན་པ་་མར་
ད་པ་ན་མར་ བཙན་ན་དང་ བཀག་འན་ ཡང་ན་ ལ་བ་་འབད་་ད་པ་
་དས་་ འན་བང་འབད་་དཔ་ ་དབང་ཡོད། པ་ན།

་ཚན་ ༥ པ།
ང་མ་དང་་དས་བཀག་ཆ། འན།
༡.

མ་དལ་ག་ཚང་ས་ འག་གང་དང་གག་ཁར་ གན་་ཐོག་་ བདག་་བང་
བ་ ཡང་ན་ ལག་ན་འཐབ་པ་ས་ངས་གང་ང་འ་ ཁ་འཆམ་ང་་ མ་དལ་
ག་ཚང་་བཟོ་་ ལག་ན་འཐབ་་ང་མ་འ་ ང་་ར་བཞག་དཔ་དང་ མ་
དལ་ག་ཚང་་དམ་འན་དང་དབང་ཚད་འོག་་ན། དང་དབང་འན་ཡོད། གང་
ས་ ཁ་ག་ལས་ ་གས་་ས་ངས་གང་ང་ནང་ ་བམ་མ་ང་མ་ ལག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
ན་འཐབ་་་ ན་ང་དང་ ་དམངས་་ཞབས་ཏོག་་ མ་ོད་འབད་་ཡོདཔ་
ས་བན་བཟོ་ད། ་གནད་དོན་དང་འལ་་ ན་ང་ཡོདཔ་བཟོ་ད།
༢.

མ་དལ་ག་ཚང་་་དས་འ་

ག་་ཡོད་ང་

ག་ས་བདག་འན་འཐབ་ང་

འན་ང་ ཡང་ན་ མས་བཟོའི་དང་ན་ས་ འཚོལ་བ་འབད་་དང་ མ་འདོད་
འབད་་ ་ལས་ དམངས་ོད་ ཡང་ན་ གཞན་དབང་བང་ ཡང་ན་ ན་ས་ག་་
་ལས་ ་དབང་ཡོད། འན་ང་དང་མས་བཟོ་ན་་ ་ན་འབད་་ད་པ་་
དབང་ཡོདཔ་ན།
་ཚན་ ༦ པ།
གཏན་མཛོད་་བཀག་ཆ། འན།
ར་བཏང་་ མ་དལ་ག་ཚང་་དབང་ཆས་ ཡང་ན་ ོད་པ་ག་ཐོག་ག་བད་ས་
པ་ ག་བད་ག་་བམ་་ཐོག་་ ག་ཆས་ག་ར་དང་ གནས་ད་མཛོད་གསོག་འབད་
ཡོད་་་ ནམ་ར་མཐོང་ང་ འར་ོག་དཔ་ན། ག་བད་གང་ང་ ཡང་ན་ ག་
ག་་ཐོག་ལས་འབད་ང་ མ་དལ་་བ་དབང་ ཡང་ན་ མ་དལ་་བདག་འན་འབད་
་ཡོད་པ་ ག་ཆས་དང་གནས་ད་་ ས་གནས་ག་་ཡོད་ང་མས་མན་ཡོདཔ་ན།
་ཚན་ ༧ པ།
་དས་བཀག་དམ་ལས་ཐོབ་དབང་།
༡.

མ་དལ་ག་ཚང་ས་ ར་མའི་དས་དོན་དང་ ་་་དོན་ན་ཅན་་འཐབ་་
དོན་་དང་ ་དགས་དོན་དང་ལས་འགན་་ ཕན་ས་ཅན་་འབད་་དོན་་དང་
གན་་ ངས་ག་འ་་དངས་དོང་འལ་་ ་གནད་དོན་ ་ལས་ འག་གང་
་མས་གས་དང་ ག་ག་དང་འལ་་ མ་དལ་ག་ཚང་་་དས་་ག་ར་

-162-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
བཀག་དམ་དང་ མཚམས་འན་ བཀག་འན་ ་ལས་ གནས་བས་་བཀག་འན་
་འབད་་ད། ད་པ་ཁར་ ག་འན་དང་དམ་འན་དཔ་ན།
༢.

མ་དལ་འ་ དལ་འལ་བཀག་འན་དང་ མཚམས་འན་ ཡང་ན་ གནས་བས་
བཀག་འན་གང་ང་ས་ བཀག་དམ་ད་་་ཡངཿ
བཀདམ་འན་དང་ག་ག་་བཀག་འན་ད་པར་ གཤམ་འད་ར་འབད་་་
དབང་ཡོདཔ་ན།
༼ཀ་༽ མ་དལ་དང་ གར་ ཡང་ན་ དལ་གང་ང་འཆང་གཔ་དང་ དལ་གང་
ང་་ས་་ལག་ན་འཐབ་ག། གས་རམ་་མ་དལ་བདག་འན་འབད་
་ གར་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་རང་སོའི་དལ་གང་ང་འ་ ས་་ནང་ལག་
ན་འཐབ་།
༼ཁ་༽ མ་དལ་དང་ མ་དལ་གཏོང་ན་ཡང་ གར་ ཡང་ན་ དལ་་ ལ་ཁབ་
གག་ལས་ གཞན་ལ་ཁབ་ནང་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་ནང་འད་་ ན་ད་
ོང་པར་ གཏོང་ན་འབད་་དང་ མ་དལ་ག་ཚང་་ཡོད་པ་ བ་སོར་
འབད་བབ་པ་དལ་གང་ང་ ཡང་ གཞན་བ་སོར་འབད་བབ་པ་ དལ་
གང་ང་ནང་བར་ག། འབད་གཔ་ན།

༣.

་ཚན་འ་་ དོན་མཚམས་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ འོག་་དབང་ཆ་ོད་་ནང་ དང་
འལ་་ མ་དལ་ག་ཚང་ས་ འ་་ཐོ་་ཕོག་་དོན་ལས་ ད་ན་ གང་ས་
གཏང་པ་་ཚབ་་་ ས་བར་བ་འག་འབད་དཔ་དང་ ་ཡང་ མ་དལ་ག་
ཚང་་མཐའ་དོན་་ གནོད་ན་ད་པར་ བ་འས་འ་ ་ཚབ་་་ན་ཡོད་པ་
བ་འག་འབད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་ཚན་ ༨ པ།
བ་དོན་ོད་ན་་དོན་་་དབང་། དང་ག་འལ།
མ་དལ་ག་ཚང་ས་ གང་འལ་་བ་དོན་ོད་ན་འ་་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་
པ་ ལ་་ལས་་་་ གང་འལ་་བ་དོན་ོད་ན་ཤོ་མངས་་ བ་མཐོང་
བད་ད། མ་དལ་་ག་འལ་་ འག་གང་དང་ ལ་་ལ་ཁབ་་ ག་
འལ་དང་གག་མངས་འབད་ བ་འག་འབད་དཔ་ན།
་ཚན་ ༩ པ།
མ་དལ་་ལས་དཔ་་ བཀག་ཆ་ འན་དང་་དབང་།
༡.

མཁས་མག་ས་པ་ མ་དལ་ག་ཚང་་ལས་དཔ་་་ དང་ད་ག་་བ་
ར་འབད་་ ་དབང་དང་བཀག་འན་ཡང་ འཛམ་ང་་ཚོགས་ས་ ར་བཏང་
ཚོགས་འ་ས་ ་ས་ ༡༣/༠༢/༡༩༤༦ ་ ཆ་འག་བ་མཛད་ཡོད་པ་ འཛམ་
ང་་ཚོགས་་ ལ་་ངས་ག་འོག་་ ་དབང་དང་བཀག་ཆ་མན་ས་་
འན་་ ་ཚན་ ༥ པ་འོག་་ ལས་དཔ་་་ ་དབང་དང་བཀག་ཆ་ན་ཡོད་
་དང་འ་མཉམ་་ ར་འ་མཉམ་འབད་ འཐོབ་ལམ་ཡོད། པ་ན།

༢.

་་ ་ཚན་འ་ དོན་ཚན་ དོན་མཚམས་ ༡ པ་ནང་འད་ཡོད་པ་ཁ་ང་
་ ར་བད་ཚོགས་་འས་་དང་ འས་་་ཚབ་ ་ལས་ བད་བ་མདོ་
ན་་ ས་ ་་འཐབ་པ་བས་དང་ འག་ལ་ཁབ་་ནང་གས་་ འལ་
བད་འབད་བ་བས་ གང་འལ་་ག་་དང་ འག་ལ་ནང་་འོངམ་ད་དང་
ལ་ཁབ་་ལ་་ འ་འལ་འབད་བ་བས་་ ་་འ་ འན་བང་འབད་་
ཡང་ན་ བཙན་ར་བཞག་་དང་ བཙན་བང་འབད་་ ་འི་ཅ་ཆས་ཡང་འན་བཙན་
བང་འབད་་ལས་བཀག་ཆ་ཡོད། པ་ན།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣.

་ཚན་འ་ དོན་མཚམས་ ༡ པ་ས་མ་འགབ་་ ་ོག་པ་དང་ ་ང་ ་་་
མ་དལ་ག་ཚང་ས་ ས་ཚོགས་དང་ ཞལ་འཛོམས་ནང་་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ད་པ་ ་དོན་ལས་ མ་དལ་ག་ཚང་ཁ་ག་ལས་ མན་བ་འབད་ཡོད་་་
་ ་ཚན་འ་ དོན་ཚན་ ༡ པ་ནང་ གབ་མ་གས་་་་ མ་དལ་ག་
ཚང་ས་ མན་བ་འབད་བ་འགན་གནས་ཐོག་ ་གས་་ས་ཚོགས་དང་ ཞལ་
འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བགས་་ནང་ འལ་མན་ཡོད་་་བ་པ་ ཡང་
ན་ ག་ཐོག་བད་པ་དང་ ་བ་འཐབ་་་ག་ར་ མས་་་མ་་ལས་བཀག་ཆ་
ཡོད། མས་གས་་དངས་དོན་ར་ ཐོབ་དབང་འ་མཉམ་ཡོད།

་ཚན་ ༡༠ པ།
འ་འལ་་མན་ན་དང་འ་འལ་་ག་ཆས་ས་ན།
༡.

འག་གང་ས་ ཁ་ག་ལས་ ལ་ཁབ་་མས་གས་དང་ག་ག་དང་འལ་
་ མཁས་མག་་ས་པ་ལས་དཔ་དང་ད་ག་་བ་ར་པ་་ འལ་འལ་
འབད་བ་བས་་ ལམ་འལ་ག་ཐམ་ ག་་མགས་མགས་འཐོབ་གསཔ་བཟོ་
་་ ན་ཐབས་འབད་ད། ན་་ན།

༢.

འག་གང་ས་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་ཞལ་འཛོམས་དང་ ས་
འཛོམས་ནང་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་དོན་ལས་ མན་བ་འབད་་ ་ོག་པ་
དང་གཞན་་་་་ དས་མ་དང་བན་ ལ་ཁབ་་མས་གས་དང་ག་ག་
་དང་འལ་་ འག་གང་ས་ ལམ་འལ་ག་ཐམ་ན་་དོན་་ རརན་
ཐབས་འབད་ད། ་ན།

༣.

གང་ས་ འཛམ་ང་་ཚོགས་ས་ ཆ་འག་འབད་་ བད་ཚོགས་ས་གནང་བ་
ལ་ནམ་ལས་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་ མཁས་མག་་ས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
པ་

ལས་དཔ་དང་ད་ག་་བ་ར་པ་་་

འ་འལ་ག་ཆས་གཞན་གང་

ང་ ་ལས་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་ འ་འལ་ག་ཐམ་ལག་ན་འཐབ་་ཐད་
ཁར་ འག་གང་ས་ ས་ན་འབད་ད། པ་ན།
་ཚན་ ༡༡ པ།
ལ་ཡངས་ཆག།
༡.

མ་དལ་ག་ཚང་་་དས་དང་ མ་དལ་ ་ལས་ མ་དལ་ལག་ན་འཐབ་་དང་
ོད་་དང་ ོད་ན་་ཆ་མཉམ་ར་ ལ་ཆ་མཉམ་དང་ ཅ་དམ་་ལ་ལས་ཡངས་ཆག་
ཡོད། ཚོང་མན་་ལ་ལས་ཡངས་ཆག་ཡོད།

མ་དལ་ག་ཚང་་

དལ་ོད་

ན་དང་ བཀག་བཞག་ ཡང་ན་ ལ་ ཡང་ན་ ཅ་ལ་གང་ང་བ་ན་འབད་་
དོན་་ ཕོག་ལམ་གང་ང་ལས་ ཡངས་ཆག་ཡོད། འབད་བ་བས་་ ལ་བཏབ་མ་
ད་པར་ ལ་གང་ང་ལ་ཡངས་ཆག་ཡོད།
༢.

་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་ས་ མཁས་མག་་ས་པ་ འ་དཔོན་
་་ དང་ད་ག་་བ་ར་ན་་་་ དལ་ཕོགས་དང་འས་ོད་་འ་་
ལ་བཀལ་་ད། ལས་ཡངས་ཆག་ཡོད། ན་་འབད་ང་ ་ང་གནམ་གས་
འར་བ་

ན་ང་་མ་ོས་པར་

མ་དལ་ག་ཚང་ས་

འག་ལ་ཁབ་ནང་

ོད་་ འག་པ་་ར་ ཡང་ན་ ་ངས་་ོད་་དལ་ཕོགས་དང་འས་་
འག་ལ་ཁབ་་་ར་ ཡང་ན་ ་ངས་ན་པ་ན་ ལ་བཀལ་་དབང་ཆ་འ་
འག་ལ་ཁབ་་ཡོད།
༣.

འག་གང་ས་ ས་ག་ས་འཆང་བ་བ་བཤའ ཡང་ན་ ་ཕན་གང་ང་ས་པ་
མ་དལ་ག་ཚང་ས་ོད་པ་ཕོག་ལམ་ ཡང་ན་ ན་ང་གང་ང་་ ལ་གང་ང་
བཀལ་མ་གཔ་་ཡངཿ ་ང་ར་འང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་ འགན་འ་གང་ང་ ཡང་ན་ ན་ང་་གནད་དོན་་ ་ལས་བ་བཤའ་བ་ས་
གང་ང་ ཡང་ན་ དལ་ད་་ འག་ལ་ཁབ་ས་ལ་བཀལ་་ད།
༼ཀ་༽ གལ་ད་ མ་དལ་ག་ཚང་ས་ོད་ཡོད་པ་ ་གས་་ཕོག་ལམ་ ཡང་
ན་ ན་ང་་ན་་ ོགས་ས་་བ། ཡང་ན་ ་བམ་མ་འགན་འ་་་
ང་་་ ཡང་ན་ ན་ང་འ་ ་ང་ ར་འང་གནམ་གས་འར་བ་
མ་དལ་ལས་ོད་ཡོད་པ་ ཡང་ན།
༼ཁ་༽ མས་གས་དང་འལ་ ་བམ་མ་ལ་་ཡང་ ལ་ོད་ས་ས་ངས་
ལ་ཁབ་ག་ས་དལ་ོད་ཡོདཔ་ན་ན་ ཡང་ན་ ག་ཚང་་ས་ངས་ ཡང་
ན་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་ས་ ན་ང་འབད་ཡོད་པ་ཚོང་
ལས།
༤.

་ག་ས་འཆང་བ་བ་བཤའ་ ཡང་ན་ ་ཕན་གང་ང་ས་པ་ མ་དལ་ག་
ཚང་ས་ འགན་ན་འབད་བ་ཕོག་ལམ་ ཡང་ན་ ན་ང་གང་ང་་ ལ་གས་
གང་ང་བཀལ་་ད་་་ཡངཿ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་ས་ འགན་
འ་གང་ང་ ཡང་ན་ ན་ང་་ཁག་འགན་ས་ག་འབག་ཡོད་་ ་ལས་ བ་
བཤ་བ་ས་གང་ང་ ཡང་ན་ དལ་ད་་ འག་ལ་ཁབ་ས་ལ་བཀལ་་ད།
༼ཀ་༽

གལ་ད་

མ་དལ་ག་ཚང་ས་ོད་ཡོད་པ་

་གས་་ཕོག་ལམ་

ཡང་ན་ ན་ང་་ན་་ོགས་ས་་བ། ཡང་ན་ ་བམ་མ་འགན་འ་་
་ང་་་ ཡང་ན་ ན་ང་འ་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་
ས་ ན་ང་་ཁག་འགན་ས་ག་འབག་ཡོད་་ལས་བན། ཡང་ན་
༼ཁ་༽

གལ་ད་

་གས་་ལ་བཀལ་་འ་

ག་ཚང་་ས་་གང་ང་་

ཡང་ན་ མ་དལ་ག་ཚང་ས་ ན་ང་འཐབ་པ་ ཚོང་ལས་་ས་འི་དོན་
་ བ་དབང་་ན་་གར་བཞག་པ་ན་། མས་གས་དང་འལ་ ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
བམ་མ་ལ་་ཡང་ ལ་ོད་ས་ག་ཚང་་ས་ངས་ ཡང་ན་ ་ང་
གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་ས་ ན་ང་འབད་ཡོད་པ་ཚོང་ལས།
་ཚན་ ༡༢ པ།
་དབང་དང་བཀག་ཆ་ འན་ལས་ཡངས་ཆག།
་དབང་དང་བཀག་ཆ་འན་་་ཐོབ་ལམ་་

མ་དལ་ག་ཚང་་ལས་དཔ་དང་

ད་

ག་་བ་ར་ན་་་་ ང་ར་་ཕན་་དགས་་ན་པར་ མ་དལ་འ་ ཕན་
ས་ཅན་་ ལག་ན་འཐབ་་དོན་་ནམ་ལས་ ཡངས་ཆག་ནམ་ན། མ་དལ་ག་
ཚང་ཁ་ག་ལས་ གནད་དོན་གང་ང་ག་་ ག་ཚང་་ལས་དཔ་དང་ ད་ག་་བ་
ར་ན་་་་ ་དབང་དང་བཀག་ཆ་འན་་་ཐོབ་ལམ་་ ཡངས་ཆག་ན་་་དབང་
ཆ་ཡོད་པ་ཁར་ ག་ཚང་་འགན་ར་ཡང་ན། ་ཡང་ བཀག་ཆ་འན་ཐོབ་ལམ་ཡངས་
ཆག་ན་་འ་ ་ང་ད་པར་ང་བན་ཐོག་ལས་ ང་ར་་ཕན་་དགས་་ན་པར་
མ་དལ་འ་ དོན་ན་ཅན་་ ཕན་ས་ཅན་འབད་ ལག་ན་འཐབ་་དོན་ལས་ན།
་ཚན་ ༡༣ པ།
ོད་ག་འམ་འག། གསལ་ཐབས།
༡.

མཉམ་འལ་པ་ས་ ོད་ག་གང་ང་ ག་བམ་འཐོན་ང་ ་མན་ས་བན་ཐོག་
ལས་ འམ་འག་ གསལ་གསཔ་འབད་་ན།

༢.

གལ་ད་

གང་དང་མ་དལ་ག་ཚང་ས་

་ང་གནམ་གས་འར་བ་

མ་

དལ་གས་་ཁ་ག་ལས་ ོད་ག་འ་ཞག་ངས་ ༩༠ ་ནང་འད་འམ་འག་
གསལ་མ་གས་ འབད་མ་གས་པ་ན་ མཉམ་འལ་པ་་་ཧོངས་ལས་ ོད་ག་
འ་ གཏན་འཇགས་་ནང་འག་མས་ཁང་་ག་ག་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
ོད་ག་ ནང་འག་ཐོག་ལས་ འམ་འག་འབད་་་བ་ལ་ད། གསལ་་་
་བ་ལ་ད།
༼ཀ་༽

ནང་འག་བ་་ངས་ཁ་གམ་འོང་དཔ་དང་།

འཆམ་ཁ་བཟོ་་དབང་

འན་འ་ཡང་གམ་ཡོདཔ་དང་།
༼ཁ་༽ ནང་འག་བ་ས་ས་་འ་ འཆམ་ཁ་བཟོ་་ས་་འ་ཡང་ ག་་ར་
ནཌ་ ་ལས་ གཏན་འཇགས་་ནང་འག་མས་ཁང་་ནང་་ན།
༼ག་༽ ནང་འག་་འཆམ་ཁ་བཟོ་་་མ་ནང་་ ཁ་ད་ག་འ་ཡང་ ང་
ད་ནང་ན།
༼ང་༽ མཉམ་འལ་པ་ས་ ན་ཆད་ ད་ལས་ཕར་ ་འི་ཐབས་ལམ་གང་ང་ག་
ང་ར་དབང་ཚད་འ་ མས་འན་གང་ང་ ཡང་ན་ ་དང་དོ་མཉམ་་དབང་
འན་་ན་་དང་ ང་ས་ ་བམ་མ་དབང་ཚད་་ཡང་ འོས་ན་་
མས་གས་དང་འལ་་ན་་ན།
་ཚན་ ༡༤ པ།
གནད་དོན་གཞན་།
༡.

གང་དང་ མ་དལ་ག་ཚང་ས་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་གས་
ས་ གན་་ངས་ག་འ་ དབང་ཚད་ོད་་་ཚབ་་ས་ ག་ཐོག་་མས་
ག་་ ལག་ས་བད་ཐོག་ འ་ོན་འབད་ག། འར་བས་འབད་ད་པ་ན་
གནང་བ་ན་འ་ཡོད་པ་ ་ཚབ་་ས་ ག་ཐོག་བད་་འར་བས་འབད་ད།

༢.

གང་དང་ མ་དལ་ག་ཚང་ས་ ་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་གས་
ས་ གན་་འ་འོས་འབབ་་ནང་འད་་ ར་མ་འཐོན་་ ན་ཐབས་་གན་
་བཟོ་ག། ངས་ག་བཟོ་ད་པ་ན་ ངས་ག་འ་་ འོས་འབབ་དང་འལ་
འབད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣.

གན་་ངས་ག་འ་ ་འལ་ན་ཁག་ས་ གན་་བར་ོད་་དོན་་ དས་
མ་་ག་ར་ ཚང་པ་ར་ མ་དལ་ག་ཚང་་ བད་བ་མདོ་ན་་ གསལ་
བགས་འབད་བ་ས་ངས་ལས་
འར་བ་མ་དལ་ས་

བར་ོད་འབད་ད།

་ང་གནམ་གས་

ངས་ག་་དས་མ་དང་འལ་་ བད་བ་མདོ་

ན་བ་བཞག་་ གསལ་བགས་འབད་བ་ནམ་ས་ལས་ ལག་ན་འཐབ་གཔ་
ན།
འཛོམས་དཔང་བགས་ཐོག་ལས་ ་ཚབ་་ས་ གན་་ངས་ག་་མཚན་གས་
བད་་དོན་ལས་ གནང་བ་ལ་འ་ཡོད།
འག་གང་་ཁ་ག་ལས།

་ང་གནམ་གས་འར་བ་མ་དལ་་ཁ་ག་ལས།

་ཚབ་ ན་དགའ་་།

ན་ག་ ལ་མ་ག།

་འལ་ང་ན། ་འལ་ན་ཁག།

བད་བ་མདོ་ན།

་སཿ

་སཿ

-170-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༡. ་་ཕ་ (GCF) ་ ག་བད་ངས་ག་གན་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་
བར་ཐོཿ
་ས་ ༠༡.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༡༢:༥༦:༢༨ ་ཡོལ་ ༡༢:༥༦:༥༠ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༤༦ འམས་་ ༠ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༦
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༩.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༠. ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༡. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༢. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༣. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༤. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༦. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༧. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༨. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༩. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༢༠. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༢༡. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༢. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༣. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།
༢༤. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༥. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༦. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༧. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༨. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༩. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༣༠. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༣༡. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༣༢. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༣༣. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༤. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༥. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༦. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༧. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།

༣༨. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༩. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༤༠. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༤༡. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༤༢. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༤༣. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༤༤. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༥. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༦. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༢. ་གཡོགཔ་དངས་་ལོ་ཚད་ ༦༠ ་ཡར་ང་གནང་ད་པ་ས་དོན་་ བ་
ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
་ས་ ༠༢.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༡:༤༤:༤༨ ་ཡོལ་ ༡:༤༥:༡༠ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༡༧ འམས་་ ༦ ་བབ་ ༡༧ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༠
༡.

ས་འར་ངས་འམས་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༢.

་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༣.

ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༤.

ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།

༥.

ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༧.

ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༨.

ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༩.

ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༡༠. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༡. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༡༢. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༡༣. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༡༤. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༡༦. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༡༧. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།

༡༨. ་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

འམས།

༡༩. ས་ག་ོན་པོ་ ་་

འམས།

༢༠. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

འམས།

༢༡. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

འམས།

༢༢. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་
ག་ཊར་ བསམ་བ་དབང་ག་

འམས།

༢༣. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

འམས།

༢༤. ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

་བབ།

༢༥. ་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

་བབ།

༢༦. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

་བབ།

༢༧. བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

་བབ།

༢༨. གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

་བབ།

༢༩. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

་བབ།

༣༠. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

་བབ།

༣༡. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་
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་བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༢. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

་བབ།

༣༣. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

་བབ།

༣༤. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

་བབ།

༣༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

་བབ།

༣༦. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

་བབ།

༣༧. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

་བབ།

༣༨. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

་བབ།

༣༩. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

་བབ།

༤༠. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༣. ་ཚོགས་ན་བགས་ཚོགས་ག་པ་བཀའ་ཤོག།
࿐ ད་ལན༑ ་་ ་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ལས་མ་ནང་ འག་་
་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ ༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་
འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ ༢༠༡༩ ཅན་མ་གས་་ ཚོགས་
ཁང་ཕན་ན་གས་

ཞལ་འཆམ་མ་ང་པ་དོན་ཚན་་་

གང་ས་གནང་་དང་

དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་ ་ལོ་ ༢༠༡༩ ་
ལོ་བར་ན་་དང་ ་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༨ ན་་ས་བ་་བར་བ་
ན་་ལ་་ གང་ས་གནང་། ོན་ན་ས་ གང་་མས་བཟོ་དང་ལོ་བར་
འཆར་ག་ཁར་ གང་་གཙོ་མ་དང་བཅས་པ་ ལ་ཁབ་་གནས་ངས་ར་
ལས་ ལོ་བར་ན་་ལ་་་དོན་་ ་་ ༡༢ པ་ས་ ༡༠ ལས་ ༡༣ ན་
་ཚོགས་ན་བགས་འཚོགས་་གནང་བ་་་་་ བབ་འབད་བཀའ་ལ་གནང་
ཡོད། ས་རང་གས་གནམ་ལོ་གས་་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ །
འག་མངའ་བདག་ལ་པོ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༤. འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་༼འ་ོན་༽

དད་ག་

༢༠༡༩ ཅན་མ་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
་ས་ ༡༠.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༡༢:༣༧:༣༦ ་ཡོལ་ ༡༢:༣༧:༥༨ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༦༥ འམས་་ ༦ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༧༡
༡.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༢.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༣.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༤.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༥.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༦.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༧.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༨.

ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༩.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༠. ས་འར་ངས་འམས་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༡. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༢. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༣. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༤. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༦. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༧. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༨. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༩. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༠. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༡. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།
༢༢. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༣. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༤. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༥. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༦. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༧. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༨. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༩. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༣༠. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༡. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༢. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་་འམས་ངས་འས་་
ག་ཊར་ བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༣. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༤. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༥. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༣༦. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༧. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༨. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༣༩. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༠. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༡. ན་ང་འམས་ངས་འསམ་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།

༤༢. ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ བས་ོ་་

བབ།

༤༣. ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་འོག་མ་ འགས་ད་དབང་ག་

བབ།

༤༤. ད་ན་་འས་་ ག་ཤོས་ བས་དབང་ལ་

བབ།

༤༥. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་མོ་

བབ།

༤༦. ད་ན་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༤༧. ད་ན་་འས་་ ལ་བཟང་ས་ད་ོ་་

བབ།

༤༨. ད་ན་་འས་་ ན་ཚོགས་རབ་བན་

བབ།

༤༩. མ་ཐང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་མ་

བབ།

༥༠. ་ཁ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ སངས་ས་ོ་་

བབ།

༥༡. དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ར་་ན་་པ་

བབ།

༥༢. ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨྱོན་མ་ལ་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༥༣. ན་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ བན་པ་ོ་་

བབ།

༥༤. མོང་ར་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་

བབ།

༥༥. ་རོ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༥༦. པ་དགའ་ཚལ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ས་ད་ོ་་

བབ།

༥༧. ་ན་ཁ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་ད་ལ་མ་ བབ།
༥༨. བསམ་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ར་ཐ་ན་་པ་

བབ།

༥༩. གསར་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨ་ན་་ བབ།
༦༠. མ་ག་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
་དབང་ན་འན་

བབ།

༦༡. བས་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་ག་

བབ།

༦༢. བས་གཡང་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ཀ་ ལ་མཚན་

བབ།

༦༣. ང་གསར་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
བས་བསམ་བ་

བབ།

༦༤. ་རང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ན་་མར་ན་ཝར་

བབ།

༦༥. གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
པ་གས་པ་

བབ།

༦༦. ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

འམས།

-181-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༦༧. ་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

འམས།

༦༨. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

འམས།

༦༩. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

འམས།

༧༠. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

འམས།

༧༡. དགའ་ས་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ོ་་མཁའ་འ་

འམས།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. འག་་ས་འལ་མས་བ་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་་ བ་
ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
་ས་ ༡༠.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༥:༡༡:༥༠ ་ཡོལ་ ༥:༡༢:༡༡ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༦༣ འམས་་ ༦ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༦༩
༡.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༢.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༣.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༤.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༥.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༦.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༧.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༨.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༩.

ས་ག་ོན་པོ་ ་་

བབ།

༡༠. ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༡. ས་འར་ངས་འམས་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༢. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༣. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༤. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༦. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༧. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༨. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༩. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༠. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༡. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༢. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༣. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༤. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༥. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༦. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༧. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༢༨. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༩. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༠. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༡. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་་འམས་ངས་འས་་
ག་ཊར་ བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༢. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༣. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༤. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༣༥. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༦. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༧. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༣༨. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༩. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༠. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།

༤༡. ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ བས་ོ་་

བབ།

༤༢. ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་འོག་མ་ འགས་ད་དབང་ག་

བབ།

༤༣. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་མོ་

བབ།

༤༤. ད་ན་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༤༥. ད་ན་་འས་་ ལ་བཟང་ས་ད་ོ་་

བབ།

༤༦. ད་ན་་འས་་ ན་ཚོགས་རབ་བན་

བབ།

༤༧. མ་ཐང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་མ་

བབ།

༤༨. ་ཁ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ སངས་ས་ོ་་

བབ།

༤༩. དགའ་ས་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ོ་་མཁའ་འ་

བབ།

༥༠. ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨྱོན་མ་ལ་

བབ།

༥༡. ན་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ བན་པ་ོ་་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༥༢. མོང་ར་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་

བབ།

༥༣. ་རོ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༥༤. པ་དགའ་ཚལ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ས་ད་ོ་་

བབ།

༥༥. ་ན་ཁ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་ད་ལ་མ་ བབ།
༥༦. བསམ་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ར་ཐ་ན་་པ་

བབ།

༥༧. གསར་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ཨ་ན་་

བབ།

༥༨. མ་ག་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
་དབང་ན་འན་

བབ།

༥༩. བས་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་ག་

བབ།

༦༠. བས་གཡང་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ཀ་ ལ་མཚན་

བབ།

༦༡. ང་གསར་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
བས་བསམ་བ་

བབ།

༦༢. ་རང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ན་་མར་ན་ཝར་

བབ།

༦༣. གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
པ་གས་པ་

བབ།

༦༤. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་
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འམས།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༦༥. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ འམས།
༦༦. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

འམས།

༦༧. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

འམས།

༦༨. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

འམས།

༦༩. དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ར་་ན་་པ་

འམས།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༦. དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
་ས་ ༡༡.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༤:༢༨:༢༠ ་ཡོལ་ ༤:༤༨:༤༢ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༦༥ འམས་་ ༠ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༦༥
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༣.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༤.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༥.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༦.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༧.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༨.

ས་འར་ངས་འམས་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༩.

དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༠. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༡. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།

༡༢. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༣. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༤. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་
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བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༥. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༦. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༧. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༨. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༩. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།
༢༠. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༡. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༢. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༣. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༤. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༥. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༦. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༧. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༨. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།

༢༩. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༠. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༡. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༢. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་་འམས་ངས་འས་་
ག་ཊར་ བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༣. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༤. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༥. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་
ན་དགའ་ོ་ས་

བབ།

༣༦. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༧. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༨. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༣༩. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༠. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༡. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།

༤༢. ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ བས་ོ་་

བབ།

༤༣. ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་འོག་མ་ འགས་ད་དབང་ག་

བབ།

༤༤. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་མོ་

བབ།

༤༥. ད་ན་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༤༦. ད་ན་་འས་་ ལ་བཟང་ས་ད་ོ་་

བབ།

༤༧. ད་ན་་འས་་ ན་ཚོགས་རབ་བན་

བབ།

༤༨. མ་ཐང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་མ་

བབ།

༤༩. ་ཁ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ སངས་ས་ོ་་

བབ།

༥༠. དར་དཀར་ན་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ར་་ན་་པ་

བབ།

༥༡. དགའ་ས་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ོ་་མཁའ་འ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༥༢. ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨྱོན་མ་ལ་

བབ།

༥༣. ན་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ བན་པ་ོ་་

བབ།

༥༤. མོང་ར་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་

བབ།

༥༥. ་རོ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༥༦. པ་དགའ་ཚལ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ས་ད་ོ་་

བབ།

༥༧. ་ན་ཁ་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་ད་ལ་མ་ བབ།
༥༨. བསམ་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ར་ཐ་ན་་པ་

བབ།

༥༩. གསར་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ཨ་ན་་ བབ།
༦༠. མ་ག་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
་དབང་ན་འན་

བབ།

༦༡. བས་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ ་ག་

བབ།

༦༢. བས་གཡང་་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ཀ་ ལ་མཚན་

བབ།

༦༣. ང་གསར་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
བས་བསམ་བ་

བབ།

༦༤. ་རང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
ན་་མར་ན་ཝར་

བབ།

༦༥. གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་
པ་གས་པ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༧. འག་ལ་ཁབ་་བ་འག་ག་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་
་ བར་ས་གནང་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
་ས་ ༡༢.༡༢.༢༠༢༠ །
ན་བརཿ ༢:༢༨:༣༤ ་ཡོལ་ ༢:༢༨:༥༥ ་ཡོལ་ ༠༠:༢༡
ཚོགས་ན་བ་འསཿ བབ་ ༤༤ འམས་་ ༠ ་བབ་ ༠ འས་་་བགས་
ཡོངས་བོམས་ ༤༤
༡.

ོན་ན་ ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་་

བབ།

༣.

ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས ་ས་རབ་ལ་མཚན་

བབ།

༤.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༥.

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་ ཀ་ ོ་གནོན་དབང་འས་

བབ།

༦.

གསོ་བ་ོན་པོ་ བ་ན་དབང་མོ་

བབ།

༧.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༨.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༩.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༠. ས་འར་ངས་འམས་ངས་ ་བ་

བབ།

༡༡. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོཊ་དཔོན་འོག་མ་
བཙན་ཊ་དབང་འས་

བབ།

༡༢. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༣. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་་མོ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༤. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་
འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༥. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་
་ནཊ་་ང་

བབ།

༡༦. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༧. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༨. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༩. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༢༠. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༡. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་ བབ།
༢༢. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༣. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༤. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༥. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༦. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༧. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ་

བབ།

༢༨. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༩. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་
ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༣༠. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༣༡. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༢. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་
་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༣. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་་

བབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་
པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༥. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ག་ཊར་
བསམ་བ་དབང་ག་

བབ།

༣༦. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༧. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༨. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས་ བབ།
༣༩. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༤༠. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༤༡. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་་

བབ།

༤༢. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༣. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༤. ན་ང་འམས་ངས་འསམ་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་
ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༨. ཚོགས་དཔོན་ས་མག་བ་བ་གསལ་བཤད།
༉ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་ངས་བ་པ་མག་བ་བ་བས་ ཚོགས་དཔོན
དབང་ག་མ་ལ་ས་ ་ཚོགས་་ ལ་ཡོད་པ་གསལ་བཤད། ༼༡༤:༡༢.༢༠༢༠༽
༡..

ད་ས་

འག་་ཡོངས་་

བས་གནས་ད་ག་་བདག་ད་

་དབང་མངའ་

བདག་ན་པོ་་མག་ ལ་ཁབ་དང་ ་ར་་ག་་མང་རབས་ག་ ་བ་་
བཞག་གནང་་ ་ཚོགས་་ ཚོགས་ངས་བ་པམ་མག་བ་བ་ མཛད་་ནང་
ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་དང་ ཚོགས་དཔོན་ང་ར་ཧོངས་ལས་
་ ༣ ས་ཞབས་དང་བཅས་པ་ ོན་པ་གས་སོ་ལ་་དང་ བཀའ་ན་་ར་་
་ན་་་་་ལགས།
༢.

་བམ་་ ད་ས་ ཚོགས་ངས་མག་བ་བ་མཛད་་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་
ོན་་ ལ་་་ཚབ་་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་

གཞན་་མཐོའི་དཔོན་

ཁག་་་ཡང་ ོན་པ་གས་སོ་ཡོད།
༣. ང་བཅས་ར་ འག་་ཆ་བ་ དང་པ་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ས་ གས་པ་ ལ་ཁབ་་
ད་དཔ་ ས་ལ་ང་བ་མས་དཔ་ མ་ལ་་མངའ་འོག་་ས་་་ ག་
་བ་ ཁ་་དང་ལ་བ་བཟང་་ར་་།
་་་ད་་་ཡང་ ང་བཅས་ར་ འག་་་་ར་ ཚ་ས་ལང་མ་ད་པ་ རང་སོའི་
ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་ ་་འཚོ་ང་འབད་་ ོད་དོ་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ལ་ཁབ་་ང་བ་དང་ ་ར་་ན་ང་་
དོན་་ གས་ང་ལས་གས་པ་ ་དབང་ཡབ་ས་་འར་་ ་བ་་བཞག་
་ ན་འབ་་བ་ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་ ལོག་་ལོག་་ར་ བས་བད་གནང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
གགས་བ་མཛད་་ འག་་ཡོངས་་ མས་་ཚ་ས་ ་དབང་མངའ་བདག་
ན་པོ་་ ་ཉག་ག་ས་བམས་ས་ར་་་ན། ད་ ་་མཛད་གནང་་་་
་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ བཀའ་ན་་ར་་་ན་་་ལགས།
༤.. ་དང་འཝ་་ བས་་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་པ་ ་ཚང་ས་་ཡོངས་་ཁ་
ག་ལས་འབད་ང་ ལ་ཁབ་དང་ འག་་ཡོངས་་མཐའ་དོན་་ བན་་་
མ་་་ མ་བབ་བབ་་བབས་གནང་་་་ ་ཚོགས་ ་ཧོངས་ལས་ བཀའ་
ན་་ར་་།
༥.. ད་ས་་ཚོགས་ངས་འ་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་བན་ ས་ན་ཡང་ ང་
་ག་་ ཚོགས་དཔ་ཐལ་སོང་ང་ བ་འས་་ འད་ལངམ་་ང་་ར་་
་ན། ་ཡང་
●

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་སཿ

འག་་་མས་ཅན་་་གནས་འཆང་་་དང་

འས་་ན་འན་་་

ཐོབ་ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་ན་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་དང་།
●

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།

●

འག་གང་དང་

་ངས་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་

བཀག་ཆ་

དང་འལ་བ་གན་།
●

འག་ལ་གང་དང་ ་རོ་་ན་ མ་་ག་བགས་་གན་་ ༼འལ་
མའི་དད་ག་༽ ་ གང་ས་གནང་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་་
ཡོད།

་བམ་་རཿ
●

་་དད་ག་ འག་་དལ་འལ་མས་ཊ་མན་ན་ ༼འ་ོན་༽
དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
●

འག་ལ་ཁབ་་བ་འག་ག་འན་

༼འ་ོན་༽

དད་ག་གསཔོ་

་ ཚོགས་ཁང་གས་ས་ ཆ་འག་བ་་ བཀའ་འལ་་དོན་་ ་དབང་
མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་ ལ་་་་ག་བ་་ཡོད་ར་་།
●

་མ་ཚད་ འག་་གར་ཁ་དང་ གར་ས་དད་ག་་ ཚོགས་ཁང་ གས་
་བར་ན་ མོས་མན་ ང་མ་གས་པ་ དད་ག་ག་་ ས་ན་མཛད་་
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་འབད་ནམ་ལས་ ཚོགས་ངས་ལ་
མམ་ནང་ གང་ས་གནང་་དོན་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་
སར་ ལ་་་ ་ག་བ་་ཡོད་ར་་།

●

་ལས་ ངན་ད་བཀག་ོམ་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་
དང་ འག་ལ་གང་འགག་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་
མ། འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་་ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་་ ཚོགས་
ངས་ལ་མམ་ནང་གང་ས་གནང་་་ ཕར་འངས་འབད་་ཡོད་ར་་།

༦.

་ལས་ ་ཚོགས་ན་བགས་ཐོག་ལས་འབད་བ་ནཿ
●

འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་
ག་དང་།

●

འག་་ས་འལ་མས་བ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་གས་ ཆ་འག་
བ་་ཡོད་པ་་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་ ལོ་བར་ས་བ་ན་
་ ༢༠༡༩ ཅན་མ། ་ལས་ ་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༨ ན་་ ས་
བ་བར་བ་ན་་་ གང་ས་གནང་པ་ཁར་ ོན་ན་ས་ གང་
་མས་བཟོ་དང་ ལོ་བར་འཆར་ག་ཁར་ གང་་གཙོ་མ་དང་བཅས་པ་
ལ་ཁབ་་གནས་ངས་ར་ལས་ ལོ་བར་ན་་ཡང་ལ་་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༧.

ད་ས་ འཛམ་ང་ནང་ དར་བ་ང་ཡོད་པ་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་བན་
ས་་ ལ་ཡོངས་ས་ན་ངས་ ༡༡༣ པ་འ་ བ་བད་ང་མཐོང་ཐོག་ལས་
བ་ང་་་ གས་འདོད་ཡོདཔ་་མཇལ་། ་དབང་ མངའ་བདག་ན་པོ་་
ཞལ་བད་དང་བཀའ་ོབ་བཟངམོ་དང་འལ་ གང་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ ་དང་བན་
པ་ བཅའ་ག་དང་ ཐབས་ས་་་ མ་བབ་བབ་་བ་་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་མག་་ དངས་བད་ར་་ ག་གས་པ་་བ་དང་ོན་ལམ་
ཡོད།

༨.

་བམ་་ འཛམ་ང་ནང་ ནད་ཡམས་་ཊ་ ༡༩ ་གནས་ངས་་ ག་་བ་
འབ་ཅན་་ཐོན་་ར་འབད་ང་ དངམོ་ དན་མག་གམ་་གས་། གས་པ་
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་

་བསོད་དབང་ཐངས་དང་ མཛད་པ་འན་

ལས། གམ་པ་ བས་་ན་པོ་ས་་བགས་ཐོག་ ས་་ཡོངས་་གས་ོན།
་མ་ཚད་ གང་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ ས་ཐོག་ བོན་གས་ས་ ཐབས་ས་
གནས་བས་ མ་པ་་ཚོགས་ོན་པ་་ འག་་ཡོངས་་ བསོད་ནམས་ལས་
བན་ ད་ོ་ན་ཚོད་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ད་བོག་གག་་ ་ ོག་་ཡང་ ན་
ངན་མ་ང་། ན་ལས་ཕར་ཡང་ ་བམ་་ར་ གནས་གས་པ་ ་བ་དང་ོན་ལམ་
་ཚོགས་་ འས་་ཡོངས་་ཧོངས་ལས་ ཡོད་ར་་།
༩.

མག་ར་ ར་ དན་མག་གམ་་གས་་དང་ ས་་ ་དབང་མངའ་བདག་
ན་པོ་་མག་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་ཡོངས་་ ་བསོད་དབང་ཐངས་དང་
་ཚང་ས་་ཡོངས་་གས་ོན་ ་ལས་ ་ཚོགས་་ འས་་ཡོངས་་ བ་
ར་དང་མཉམ་འལ་ ་ཁར་ འག་་ཡོངས་་བསོད་ནམས་ལས་བན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
་
པར་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པམ་འ་
མཐར་འལ་ཅན་་

ན་དང་བར་ཆད་གང་ཡང་ད་

མག་བ་་ཡོད་ར་་་དང་གག་ཁར་

འག་་

ཡོངས་་ ད་ག་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་་མག་ ་་ཞབས་པད་
བན་ འ་དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་་དོན་་ ཞབས་བན་དང་ བ ་ས་ོན་
ལམ་གག་ཁར་་ ལ་་ན་ར་་།
བཀའ་ན་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༩. འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་་འས་
་མཚན་ཐོཿ
༡.

་ཤོག་ས་ག་འམས་ངས་འས་་ ཚོགས་དཔོན་ དབང་ག་མ་ལ།

༢.

ོ་མ་ག་འམས་ངས་འས་་ ོན་ན་ ག་ཤོས་ག་ཊར་ ོ་ས་་ང་།

༣.

མོང་ར་འམས་ངས་འས་་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ག་ཤོས་ ས་རབ་
ལ་མཚན།

༤.

ང་མ་ག་འམས་ངས་འས་་ གསོ་བ་ོན་པོ་ ག་ཤོས་བ་ན་དབང་མོ།

༥.

ང་་ོད་ཝང་འམས་ངས་འས་་ ་འལ་ོན་པོ་ ག་ཊར་ ་མན་ོ་།

༦.

བ་ས་ངས་་ས་འམས་ངས་འས་་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་

་

ས་དཔལ་འོར།
༧.

ད་གས་ག་འམས་ངས་འས་་

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་

ཀ་ ོ་

ནོན་དབང་འས།
༨.

ོ་ག་ཅན་་ང་འམས་ངས་འས་་ བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ།

༩.

ོ་ར་ཤར་པ་འམས་ངས་འས་་ དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་།

༡༠. མས་ང་ང་པར་འམས་ངས་འས་་ ་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་།
༡༡. ན་ཚོགས་ང་འམས་ངས་འས་་ ས་ག་ོན་པོ་ ་ར་།
༡༢. ར་་སག་ང་འམས་ངས་འས་་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་།
༡༣. ན་ང་འམས་ངས་འས་་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས།
༡༤. དཀར་ས་་ལོག་འམས་ངས་འས་་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་
འས།
༡༥. ས་འར་ངས་འམས་ངས་འས་་ ་བ།
༡༦. ་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༡༧. ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ ་དབང་མོ།
༡༨. འག་ས་ང་་བཟའ་འམས་ངས་འས་་ འར་ད་དབང་ག།
༡༩. ་མོའི་ང་ཁ་དང་བས་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ནཊ་་ང་།
༢༠. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་  ་ས་ལམ།
༢༡. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ བན་འན།
༢༢. ས་ར་ཚོ་དས་་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་བན་འན།
༢༣. གསང་ས་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ོ་་དབང་མོ།
༢༤. ང་ར་ན་ས་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར།
༢༥. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན།
༢༦. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས།
༢༧. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ ག་འན་་མཚོ།
༢༨. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་་ང་།
༢༩. ངང་ལམ་འམས་ངས་འས་་ ས་གས་་མཚོ།
༣༠. བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་ོ་།
༣༡. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས།
༣༢. ན་ཚོགས་དཔལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་་།
༣༣. བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ ལ་མ་ཡ་།
༣༤. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན།
༣༥. གཤོམ་ང་མཁར་འམས་ངས་འས་་ ག་བྷ་ར་།
༣༦. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ མཁས་དབང་ པ་སངས་ོ་།
༣༧. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་་འམས་ངས་འས་་
དབང་ག།
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ག་ཊར་

བསམ་བ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
ར་གས།
༣༨. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན།
༣༩. ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ ང་བན་མ་ལ།
༤༠. ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ ཀ་ འན་ལས།
༤༡. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ།
༤༢. ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་འས་་ ན་དགའ་ོ་ས།
༤༣. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་།
༤༤. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ།
༤༥. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་།
༤༦. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག།
༤༧. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ས་ད།
མ་འོངས་ན་ཐོའི་དོན་ཿ
་གནས་དམ་བཅའམ་ས་ན་ལ་བ་མཛད་མ།
གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་་ ༡༠ པ་ས་ ༡༢ ་མ་འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༡ པ་
ས་ ༢༦ ་ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་བ་པ་ མཛད་མ་དས་ག་
འ་མ་བགས་པ་་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ན་མོའི་ གར་་་བར་ ས་ན་
བཙག་འ་ལས་བ་པ་ ས་འར་ངས་འམས་ངས་་ འམས་་༌ད༌ས་ ་
ཚོགས་་འས་་་གནས་དང་ འགན་ར་མ་ན་པ་་ང་ ོ་པ་ོད་ ༨ ་ ཚོགས་
དཔོན་ད་བགས་ཐོག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་
ན་མོའི་ནང་ ཚོགས་པ་ན་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་གནང་ཡོད་
པ་

ན་བཟའ་དང་ག་ཤན་ས་་

འན་ཐོག་

ན་བཟའ་སོར་བ་ལ་་

འག་་་མས་ན་མོའི་དངས་དོན་དང་འལ་

མས་་ོན་པོའི་འགན་
་གནས་དམ་བཅའམ་

ས་ན་ལ་་ མ་ག་་ཚང་་ ལམ་འན་ད་ཚོགས་ོབ་དཔོན་ལས་ མ་པ་ས་
་་ནམ་ལས་ ་ཚོགས་་འས་་་གནས་དང་ འགན་ར་ས་་ཡོད་པ་ན་གསོ།
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