འག་་་ཚོགས་གམ་པ།
ཚོགས་ངས་་པ།

ས་ད་-༥

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་མ་དང་ས་ད།
གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༡༦ ལས་་ ༥ པ་ས་ ༢༡ ན།
་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༥ པ་ས་ ༢༧ ལས་་ ༦ པ་ས་ ༣༠ ན།

ཚོགས་དཔོནཿ

དབང་ག་མ་ལ།

དཀར་ཆག།
ཨང་

གནད་དོན་

ཤོག་ངས།

༡.

འ་བགས་ན་འལ་་མཛད་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡

༢.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ཀ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣

༣.

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ན་་དང་ཚོགས་ང་་ན་་་་་་་་་་༦

༤.

དད་ག་་་ོད་དང་ཆ་འག།
༤.༡ ལ་གང་འག་་འགག་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་༥༠
༤.༢ འག་་་ན་ཊ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༤
༤.༣ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་(འ་ོན)དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་་་་་་༥༧
༤.༤ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༥

༥.

དད་ག་ར་བཏོན།
འག་་ས་གནས་གང་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༥

༦.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ཁ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧

༧.

འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ས་ད་་་་་་་་་་་༨༠

༨.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༣

༩.

འག་ལ་གང་དང་ བང་ལ་ཤ་་ར་ལ་ཁབ་་བར་ན་ གདམ་ཁ་ཅན་་
ཚོང་་གན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༦

༡༠. ངན་ད་་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་མན་ས་ (འ་ོན) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༩
༡༡.

་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ང་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༢

༡༢. ་བད་ལས་མ་ ཡང་བར་ འལ་ཡོད་ ་ཚན་ ཀ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༦
༡༣. སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་ས་ད་ དང་ན་་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༩
༡༤. ་བད་ལས་མ་ ཡང་བར་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ཁ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༣
༡༥.

ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༨
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༡༦. ས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༥
༡༧. ་བད་ལས་མ་ ཡང་བར་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ག་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༠
༡༨. ་ཚོགས་ན་བགས་འཚོགས་ག་པ་བཀའ་ཤོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༦
༡༩. ལས་འལ་ས་བ་ན་་ར་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་བར་བ་ན་་་་་་༡༢༦
༢༠. ་ཚོགས་ན་བགས་ཚོགས་ག་པ་བཀའ་ཤོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༢
༢༡. འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་
ན་བགས་གནང་པ་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༢
༢༢. འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་
ན་བགས་གནང་པ་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༨
༢༣. འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) (འལ་མའི་དད་ག)
དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༡
༢༢. འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ (་་དད་ག)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༨
༢༣. ་བད་ལས་མ་ ཡང་བར་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ང་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༡
༢༤. ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་བཀག་ཆ་་ འག་གང་དང་
་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་གན་་ར་ བར་ས་་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་༡༦༣
༢༥. མག་བ་ན་འལ་མཛད་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༤
༢༦. ར་ཊ་དང་པ་

ཚོགས་དཔོན་་ འ་བགས་གསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༧

༢༧. ར་ཊ་གས་པ་ ས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ན་ཐབས་འཆར་དལ་ར་ན་བར་ཐོ་་་་་་༡༧༣

༢༨. ར་ཊ་གམ་པ་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་འཆར་དལ་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་༡༧༥
༢༩. ར་ཊ་བ་པ་ འ་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་(འ་ོན)དད་ག་་ས་ད་་་༡༧༧
༣༠. ར་ཊ་་པ་ འ་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་དད་ག་ར་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་༡༨༡
༣༡. ར་ཊ་ག་པ་ འ་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༣
༣༢. ར་ཊ་བན་པ་ འ་ངན་ད་བཀག་ོམ་ (འ་ོན) དད་ག་་ས་ད་་་་་་་༡༨༥
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༣༣. ར་ཊ་བད་པ་

འ་ངན་ད་བཀག་ོམ་(འ་ོན)

དད་ག་ར་ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༠
༣༤. ར་ཊ་ད་པ་

འག་ལ་གང་དང་བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་གས་་

བར་ན་ཚོང་ཟོག་ངས་ག་བ་ོན་ཆ་ོར་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༢
༣༥. ར་ཊ་བ་པ་

ངན་ད་་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་(འ་ོན)

ར་ བ་ོན་ཆ་ོར་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༤
༣༦. ར་ཊ་བཅིུག་པ་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩
ཅན་མ་ ས་འབས་ར་ ན་བར་་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༦
༣༧. ར་ཊ་བ་གས་པ་ ས་དོན་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༨
༣༨. ར་ཊ་བ་གམ་པ་ ལས་འལ་ས་བ་ན་་ས་འབས་ར་
ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༠
༣༩. ར་ཊ་བ་བ་པ་

ན་ས་གང་ཚོགས་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ན་་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༣
༤༠. ར་ཊ་བ་་པ་

འ་ཏམ་་དམ་འན་(འ་ོན) (འལ་མའི་

དད་ག) དད་ག་་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༦
༤༡. ར་ཊ་བ་ག་པ་ འ་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ར་
ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༧
༤༢. ར་ཊ་བ་བན་པ་ འ་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་
བར་ས་ར་ ན་བར་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༩
༤༣. ར་ཊ་བ་བད་པ་ འག་་ལ་་དད་ག་་ས་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༡
༤༤. ར་ཊ་བ་ད་པ་

ཚོགས་དཔོན་་མག་བ་བ་གསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༢

༤༥. ར་ཊ་་་པ་

ཚོགས་ངས་་པ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་་

འས་་མཚན་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༧
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༆ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་མཛད་མ་དང་ས་ད་ཐོ་བ།
༡.

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

གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་རང་

་ ༤ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༥ པ་ས་ ༢༧ ས་གཟའ་པ་
སངས་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ ཚོགས་དཔོན་ས་གཙོས་པ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
་་འན་དང་ ོན་ན་ ོན་པོ་ན་ས་ ོག་ོགས་འ་དཔ་བཅས་ས་ ་
དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ༧ མག་ རང་གས་ར་ོལ་བཟང་པོའི་ བས་ལ་
་བ་བ་གར་ང་་་ལས་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ན་མོའི་ནང་

གདན་འན་

་བ་བས་ འས་་་ས་བས་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་་གར་་མ་ལ་
ཁང་བཟང་་ང་་ བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ མཛད་མ་ཐོག་ལས་ འ་
བགས་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་ས་ འ་བགས་་གསལ་བཤད་ལ་་ནངཿ
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ་ཚོགས་འ་བགས་་ན་འལ་མཛད་འི་
ནང་ གས་བ་བས་གགས་་ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་་ཁ་
ག་ལས་ ོན་པ་གས་སོའི་བ་བ་ལ་བ་ཁར་ བཀའ་ན་་ར་་།
་བམ་་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་འར་ན་ས་ ་ལས་ ་ཚང་ས་
་་ཚབ་དང་ ་ག་གང་་དཔོན་ཁག་ ་ལ་་་ཚབ་་དང་ དོན་གདཔ་
་ཚབ་ཡོངས་་ཡང་ ོན་པ་གས་སོ་ལ་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ གས་ང་ོབས་་བ་་ལས་ ལ་ཁབ་་
་བ་དང་ང་བ་ ་ར་་དགའ་ད་ཡར་གས་གཏང་་དོན་་ ན་འབ་་
བ་ ས་ངས་་ནང་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་ ་ར་་དཀའ་ག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ གགས་པར་ོན་གནང་པ་བས་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་དབང་ལ་
མ་ན་ས་ས་མ་ཚད་ ་དབང་་ས་ ་མད་གས་ཡང་ ་ན་་་ར་འབད་
ང་ ག་་་་ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ག་་བ་ བད་པར་
ཕངས་པ་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
ལ་ཁབ་་ད་་ ་གག་་ནོར་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ཕོ་ང་
ནང་ བགས་་ཕར་བཞག་ གསོལ་ཚོགས་ཡང་ བས་ལོང་ད་པར་ ལ་ཁབ་དང་
་ར་་ ཚ་ས་ག་བལ་་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ་ཉག་གག་
ས་བམས་་ ནད་ཡམས་ན་འག་དང་ བཀག་ཐབས་དང་འལ་བ་ གདོང་ན་
མཛད་གནང་་་་ཡང་ ་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་མ་ཚད་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

མ་འོངས་མན་་གགས་

་ ལ་ཁབ་ནང་ བ་ང་་ལས་མ་ ག་བགས་གནང་་་ས་ ་གཡོགཔ་
དང་ ་གཡོགཔ་ ་ལས་ ན་གཞོན་་་ ་བས་བཟངམོ་ཐོབ་པ་ར་ ་
ལས་འལ་ག་བགས་གནང་་་ས་ ་ར་་ སོ་ནམ་་་འབད་་་ ོ་
ོབས་དང་མས་གས་ཐོབ་་ ཕན་ཐོགས་ོམ་འབད་ར་ང་ཡོད་པ་ན་་ལ་བ་
ཁར་ ནད་ཡམས་ལས་བན་་ དཀའ་ངལ་ཕོག་པ་་མ་་་ ལ་པོའི་ང་བ་མ་
དལ་ཐོག་ལས་ ཝ ༡༥ ་ང་ ད་ག་འོ་མད་་ར་ གནང་་་་ཡང་ ་
ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་ཁར་ ས་་ད་ད་དམ་པ་ བས་་ ་མཁན་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་པ་
་ོབ་མཁན་ལ་་དང་

ས་ར་གས་་ཡོངས་ས་ཡང་

ནད་ཡམས་བོག་

ཐབས་་ ་མ་དང་མ་་ མ་པ་་ཚོགས་བབས་གནང་་་་ཡང་ བཀའ་
ན་དགའ་ཚོར་ལ་བ་ར་ ་མཁན་ན་པོ་་མག་ ོ་་འཆང་་་་བས་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ལོ་ ༢༥ འར་བ་ ས་ོན་བ་ང་་གནང་་་་ བས་བ་གས་ལཝ་
དང་གག་ཁར་ ་་ཞབས་པད་བན་པ་ བས་ོན་ལམ་ཡང་ལ་།
གང་་ཁ་ག་ལས་ ནད་ཡམས་ན་འག་་དོན་་ ཐབས་ས་་ཚོགས་་ལས་
ན་ཁབ་བགས་་་ལས་མ་་ མཐར་འལ་ང་་་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་
ལ་བ་ཁར་

་གར་གང་ས་ཡང་ ན་ཁབ་ན་ད་ོང་པར་གས་རམ་མཛད་

གནང་་་་ཡང་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་དང་ ་གར་་་
ར་ ་འདས་་་ནང་་ཡོངས་་ཡང་ ོ་ཕམ་དང་་ངན་་མས་གསོ་ཡོད་ར་་
།
་ལས་ ཚོགས་ངས་ ༥ པ་ཚོགས་པ་བས་ གང་ས་གནང་ད་པ་ གནད་
དོན་་ཡང་ ན་ན་་བ་ས་་ ་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་་པ་འ་ བར་ཆད་ད་པར་ གས་ཤོམ་་ མག་བ་གས་པ་ ་བ་དང་
ོན་ལམ་་་ ་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ འ་བགས་ན་འལ་་
མཛད་མ་ལ་གནང་། ཚོགས་དཔོན་་ འ་བགས་གསལ་བཤད་ར་གས་ཨང་ ༡ པ་
ནང་ཡོད།

༢.

་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།
ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་ ་བད་འལ་ཡོད་་ཚན་ ཀ་
པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ག་ཐོག་་་བ་ ༡ ཡང་མ་ོད་ ངག་ཐོག་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་བ་ ༥ ོད་ཡོད་་་ར གང་ས་གནང་་ནམ་དང་ ་ཡང་ འག་་ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ་་བ་གནད་ོད་ ༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འལ་ འ་འན་འཐབ་་
ནམ་ལས་ དང་པ་ར་ ་བ་་ ་་བན་་་ མག་བཏོན་ནམ་ལས་ ས་ཚོད་
དང་འལ་ ན་ཐབས་་་བ་བད་་ ་བས་གནང་་ན་པ་ན་གསོ་ལ་་
་བད་ལས་མ་འ་བགས་གནང་།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q537 ནད་ཡམས་བ་ལ་་དོགས་ལ་ར།
་མོ་གཙང་ཁ་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ ང་བཅས་་ལ་
ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་ཐོན་ནམ་ལས་ར་ ལ་ཡོངས་འ་འལ་བཀག་བམ་ངས་
༢

པ་དང་ གཞན་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ལས་ཕར་

བཀག་བམ་ ་ཤ་ར་འབད་

དཔ་ཐོན་་་ གནས་ལ་དང་འལ་བ་ན་ ར་བཞག་་བ་་ལས་ དར་བ་
འ་ཡོདཔ་་ན་མས་ར་་། ར་བཞག་་བ་་ཡང་ ོན་ན་་ག་ཚང་ས་
འན་ང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ནམ་ལས་བན་ ད་ལས་ཕར་ ་བམ་་གནས་ངས་་
འཐོན་་་དོན་་ ོན་ན་ག་ཚང་་ཁ་ག་ལས་ ཐབས་དང་གནས་བས་གསརཔ་
ག་་རང་བཏོན་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༢. 3P5S/Q538 ནད་ཡམས་་ན་ཁབ་དང་འལ་བ་ར།
་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ འག་ལ་ཁབ་ནང་་ ན་
ཁབ་ངས་དང་པ་བགས་་ ་་ ༢ ག་ཙམ་སོང་ཡོད་པ་ལ་་ ངས་ ༢ པ་
བག་་དོན་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ་ག་ག་་་ཡོད་ག་་ར་ལས་ ཚོགས་
དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣. 3P5S/Q539

ཡོངས་འལ་་མན་ན་ར།

མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་་ ནད་
ཡམས་ ་ཊ་ ༡༩ ཐོན་ནམ་ལས་ར་ ལ་ཁབ་མཐའ་དས་ད་པར་ ོབ་ག་
ཨ་ལོ་འ་་ ག་ག་ internet ་ཐོག་ལས་ ས་ཡོན་ང་དཔ་ཐོན་འབདཝ་
ད་་ ས་གནས་མཐའ་ར་ལས་ཕར་ ཡོངས་འལ་་བད་ལམ་ གས་ཤོམ་དཔ་
ལས་བན་ ས་ཡོན་འ་ ས་ཚད་དང་ནམ་་ ང་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ་ོམ་
ང་་ཡོདཔ་ལས་བན་ ད་ལས་ཕར་ ཡོངས་འལ་་ཐོག་ལས་ ས་ཡོན་ས་ཚད་
དང་ནམ་་ ང་་དོན་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཐབས་ས་གནས་བས་་ ག་
་་ར་ག་་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༤. 3P5S/Q540

འཆར་ག་ ༡༢ པ་མ་དལ་མར་ཕབ་དང་འལ་བ་ར།

ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་

ོན་ན་་

ད་ས་

འཆར་

ག་ ༡༢ པ་བར་མཚམས་བར་བ་་བ་འས་་མཇལ་བ་ན་ ཚ་ས་ལང་
ད་པ་གནད་དོན་ག་ན་་་ཡང་ དང་པ་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་
ལས་བན་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་ མ་དལ་བ་བམ་འ་ མར་ཕབ་བར་བཟོ་
འབད་་ཡོདཔ་དང་ བར་བཟོ་འབད་་་མ་དལ་ལས་ཡང་ བ་འས་ང་་ག་
ལས་བལ་དཔ་ལས་བན་ འཆར་ག་་ ལས་་མང་རབས་ག་ ས་་་ན་
ཁ་དང་ མ་དལ་ཡང་ ས་ཚོད་ཁར་ ཟད་འ་བཏང་་གས་་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་
བན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ འཆར་ག་དང་ད་ས་་ འར་བས་དང་གས་
བས་ ག་་་བ་ཐབས་བག་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༥. 3P5S/Q541

ོབ་མ་ ༡༠ པ་གས་ཚད་དང་ས་གས་ལོག་ལ་དཔ་ཡོད་

ད་ར།
ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ ད་ས་ གང་་
ཁས་ངས་དང་འལ་ས་ག་་གས་ར་་དོན་ལས་ ད་ས་ ༣ ་ག་ ལག་
ན་འཐབ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་ ོབ་མ་ ༡༠ པ་ Cut-Off Point དཔ་
བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ོ་གསར་ལས་ ོབ་མ་ ༣ པ་ས་གས་ ་ལས་ ོབ་་
་ ས་གཟའ་་མ་་ ོབ་ཚན་དཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ན་ང་ ད་ས་ བས་ག་
ལས་ ོབ་ག་་ ས་གཟའ་མ་་ ལོག་་རང་ོབ་་ནང་ འ་དཔ་་ ད་
ས་ར་བས་འབད་ག་ར་་། ་འབདཝ་ལས་བན་ གས་ཚད་་ཚད་ག་
དང་ ས་གས་་ ལོག་་རང་ཡོདཔ་་ ད་ས་ར་བས་འབད་་ན་ན་འ་་
ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་
༤ པ་ས་ ༡༧ འམ་ ་ས་ ༢༨.༠༥.༢༠༢༡ །

མཆནཿ ང་་་བ་་ར་ལན་དང་ གང་ས་ང་ཐོ་་

་བད་ལས་མ་་ ངག་བད་ད་ད་

་ཐོ་བ་ ལོགས་་་པར་བན་འབད་་ཡོད་་ནང་གགས་གས།

༣.

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ན་་བད་བས།
འག་་་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༡༤ པ་དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་ ་དམངས་དལ་
ས་ (འ་ོན) བཅའ་མས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༤༧ པ་དངས་དོན་དང་
འལ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་
ན་་ལ་་ནང་།

༣.༡ ་ོད།
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་འ་ ལ་ཁབ་་འལ་་གནས་ངས་
དང་བན་

་་ོག་ན་ང་དང་

འཚོ་བ་གནས་ངས་མ་ཉམས་པར་བཞག་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ དགས་གཏད་བད་་ བམས་ཡོད་གས་དང་ ནད་ཡམས་་ས་ ལ་ཁབ་
ནང་ ་མང་གསོ་བ་འོད་བན་་ གདོང་ན་ངམ་མ་ཚད་ དཔལ་འོར་་ཡང་
ཉམས་ད་ོམ་འབད་ར་ཕོག་་དང་ ་་ནང་་ ཚོང་དང་ ་གཡོག་་་བས་་
་ཡང་ ཐོ་ཕོག་་ཡོདཔ་ལས་བན་ ་་གདོང་ན་་ འཆར་ག་དང་ལམ་ོན་་
བམས་་ ་་ོག་དང་ དཔལ་འོར་ང་འལ་ ་ལས་ ་་བཙན་ཐབས་་
འདས་པ་ས་ལོ་ལས་འ་བང་་ གང་ས་ གསར་བ་་འཆར་དལ་ ཡར་
ང་འབད་་ ལ་ཡོད་ར་་།
་དང་འཝ་་ ལ་ཁབ་ནང་་ དཔལ་འོར་འང་མ་་ ཆ་ཤས་བམ་ག་་
གང་་ཁ་ག་ལས་

དལ་ས་དང་དལ་འལ་་ཐབས་ལམ་་བཟོ་་

ལག་

ན་འཐབ་་་ས་ དཔལ་འོར་་ལས་་མང་ཤོས་ག་་ ཕན་ཐོགས་ང་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ དཔལ་འོར་འང་མ་འཆར་ག་ནང་་ འཆར་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་
༤༠༠༠ བ་བམ་འབད་་་ས་ སོ་ནམ་དང་བ་བཤལ་ ་གཡོག་ལས་་་ནང་
ལས་ཕར་ ་ཕན་་ང་པ་ར་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་་ག་
དོན་འ་ཡང་ དཔལ་འོར་ན་བན་གནས་ཐབས་དང་ བར་གསོ་བཙན་ཐབས་ར་
་་ གར་བཞག་་ དལ་འལ་དར་བ་་ ད་ས་བམས་ཡོད་་་ཡང་།
༡.

་མང་་ོ་གཏད་དང་ད་ས་མ་ཉམས་པར་བཞག་་དང་།

༢.

དཔལ་འོར་་ལས་་་ན་བན་་བཞག་།

༣.

གསོ་བ་དང་ས་ག་ག་ར་འབད་།

༤.

འལ་ག་དང་ག་ག་ང་འལ་གཏང་།

༥.

ག་ར་་གཙོ་བོ་བཏོན་་་ན་ར་་།

་མ་ཚད་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་་ག་་འ་ ལོ་་འཆར་
ག་ ༡༢ པ་ བར་མཚམས་བར་བ་་བ་འས་དང་ ནད་ཡམས་་གདོང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ན་དང་འལ་བ་ ཉམས་ོང་་གར་བཞག་་བམས་ཡོདཔ་དང་ འཆར་དལ་
བ་བམ་་ཡང་ ལས་་ཁག་་ལོ་བར་བ་འས་ངས་ག་་ གན་ག་དང་
འལ་་འབད་ཡོད་པ་ར་

འཆར་དལ་་དགས་གཏད་གཙོ་བོ་འ་

་དབང་

མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ འག་པ་་ར་་་ ་གཡོག་དང་ས་ག་
ག་ར་འབད་ད་པ་ བཀའ་ཤོག་གནང་་་ ག་ན་པ་ལས་བན་་ནམ་དང་
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ན་་དང་གག་ཁར་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་དང་ ་ལས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡
་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་
ས་བ་བ་པ་

ལོ་བར་དལ་ས་བད་དོན་་

ཚོགས་ཁང་ས་

ཆ་འག་

གནང་་དོན་་ལ་ཡོད་ར་་།
༣.༢ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ དཔལ་འོར་་གནས་ངས།
ལ་་དལ་འལ་མ་དལ་་ ཚོད་ས་དང་འལ་བ་ན་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་
ལ་་དཔལ་འོར་འ་ ད་ར་འོག་་ བ་ཆ་ ༣.༣ ར་ གནས་་ནམ་དང་
མ་ཚང་ ་གར་ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་་ཡང་ བ་ཆ་ ༨ ་ག་ མར་ཉམས་་
ན་པ་ ཚོད་ས་ཡོད་པ་ཁར་ ལ་ཁབ་ནང་ ལ་ཡོངས་འ་འལ་བཀག་དམ་
ལན་ངས་གས་་ལག་ན་འཐབ་་་ས་ དཔལ་འོར་ཡར་འཕར་་ ཐོ་ཕོག་་
ཡོདཔ་ལས་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་འ་ ད་ར་འོག་
་ བ་ཆ་ ༦.༣ ར་ ཉམས་ཡོད་་་ཡང་ ཞབས་ཏོག་དང་ བཟོ་བན་ལས་་
ནང་ ཐོན་ངས་་ཉམས་་ལས་བན་་ན་ང་ ་་ ཧ་ལམ་ག་་ལས་་ས་
བབ་གས་་ཡོད་ར་་།
འདས་པ་ལོ་ནང་ ད་མས་་ ཅ་ནམ་་ང་ཚད་ ཡར་ང་བ་ཆ་ ༨ ར་ོད་་
ཡོདཔ་དང་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ལ་ཁབ་ནང་ ར་བཏང་ ་གཡོག་ད་པ་ཚད་ག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
འ་ བ་ཆ་ ༥ དང་ ན་གཞོན་་གཡོག་ད་པ་ ཚད་ག་འ་ བ་ཆ་ ༢༢ ར་
ོད་་ཡོད་ང་ དཔལ་འོར་ན་ཐབས་འཆར་ག་ཐོག་ལས་ བ་བཤལ་མན་ན་
ང་འལ་དང་ འག་བཟོ་བན་ལས་་ ་ལས་ ད་ག་བ་ང་པ་ོང་བར་
དང་ ་དང་འལ་བ་ ད་ག་ོང་བར་་་ཐོག་ལས་ ་བས་་་གནང་་
ཡོད་ར་་།
༣.༣ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ དཔལ་འོར་་མཐོང་ང་།
ལ་ཁབ་ནང་ ན་ཁབ་་བ་ཚད་དང་ གང་་འཆར་དལ་ཡར་ང་་ ད་ས་
་ལས་བན་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་འ་ བ་ཆ་
༤.༢ ར་ བཀལ་གས་པ་ཚོད་ས་ཡོདཔ་དང་ ར་བཏང་ མ་་ག་བགས་
ས་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་་ བ་ཆ་ ༤༤ དང་ གང་་གསར་བ་
ཟད་འ་ལས་བན་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་་ བ་ཆ་ ༣༦ ས་ ་ཕན་
འང་གས་པ་་བས་ཡོད་ར་་།
༣.༤ ་ཊ་ ༡༩ ་ ལ་ཡོངས་གདོང་ན།
ལ་ཁབ་ནང་་ ནད་ཡམས་་གདོང་ན་་ ་་ོག་ན་ང་དང་ དཔལ་འོར་
བར་གསོ་ ན་ཐབས་འབད་་དོན་་ གནས་བས་དང་ཐབས་ག་གསརཔ་བཏོན་
དཔ་ གལ་ཝ་ལས་བན་ འདས་པ་ལོ་གག་ ག་ཙམ་ག་ནང་་ ་དབང་
མངའ་བདག་ན་པོ་་

བཀའ་ོབ་ལམ་ོན་དང་འལ་་

གང་་ཁ་ག་ལས་

གནས་བས་་ཐབས་ས་་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་་་ཡངཿ
༣.༤.༡

འག་ལ་པོའི་མན་བས་ད་ག།

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ དལ་མ་ར་འམ་ ༣༠ ་ཐོག་་
ལ་ཡོངས་ན་བ་མ་དལ་

ག་བགས་མཛད་གནང་ཡོད་་་ལས་

-9-

ད་ག་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ད་ཁག་གས་ཡོད་་་ཡང་ འཚོ་ང་་བ་ར་ད་ག་དང་ ན་འལ་་ད་
ཚབ་་ད་ག་ མ་དལ་ཡོངས་བོམས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༢,༠༤༥.༧༠༤ ཟད་
འ་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་དར་བ་ས་ ་་འཚོ་བ་གནས་ངས་དང་
དཔལ་འོར་་འོ་མད་་ར་ མ་ཕོག་་ནམ་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་
་མག་ས་ འག་ལ་པོའི་ད་ག་་ལས་མ་འ་ ཝ་ ༡༥ ་ང་ འོ་
མད་་ར་གནང་་ཡོད་ར་་།
༣.༤.༢ ་ཊ་་ གདོང་ན་མ་དལ།
ནད་ཡམས་་གདོང་ན་་

ལས་་དང་

ལ་་ང་འལ་མཉམ་འལ་ལས་་

་ལས་ ་ང་་ས་ གག་ལ་གས་རམ་་གནང་ཡོདཔ་དང་ ་་ ༥ པ་ན་
གས་རམ་གནང་་་ས་ ཞལ་འབས་མ་དལ་ ཡོངས་བོམས་དལ་མ་ས་ཡ་
༡༢༢.༨༣༣ ཡོད་པ་ནང་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༢༠ འ་ ནད་ཡམས་བག་དད་
་ མ་ཆས་་བ་ནང་ ཟད་འ་བཏང་་ཡོད་ར་་།
༣.༤.༣ དལ་ས་དང་དལ་འལ་་ཐབས་ལམ།
དལ་ས་་ཐབས་ལམ་འོག་་ ཚོང་པ་ཡོངས་བོམས་ ༣༣༢ ་ ལས་འན་་
འབབ་ངས་ལ་ ཕར་འངས་དང་ ཚོང་པ་ཡོངས་བོམས་ ༡༦,༧༦༤ ་ ཚོང་་
འབབ་ངས་ལ་ ཕར་འངས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཟོ་་ལས་་ནང་ ས་གས་
་ོད་་ཕར་འངས་དང་ ས་ཆད་་ དངས་ཡངས་བཏང་ཡོད་པ་ཁར་ དལ་
འལ་ཐབས་ལམ་་འོག་་ ་ང་དང་ ཚོང་་འཐབ་་་་ ཚོང་་འོ་མད་་
ན་འལ་དང་ ལག་ན་མ་་་ ད་ང་་ན་འལ་གནང་ཡོད་པ་ ན་ཚབ་
བཏབ་་ས་ན་ ཕར་འངས་འབད་ཡོད་པ་ར་ ནང་བཟོ་དང་བཟོ་་ང་བ་་་
ད་ང་ན་འལ་་ཡང་གནང་་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣.༤.༤ ་ཊ་་ གདོང་ན་འཆར་དལ།
ནད་ཡམས་ལས་བན་
འགས་ང་་་

་་ོག་་ན་འབས་དང་
གདོང་ན་འབད་་དང་

་་ནང་

དར་བ་་

དཔལ་འོར་་བན་བཟོ་ཐབས་་

གང་ས་ ཟད་འ་འབོར་་ཏོག་ཏོ་་ བཏང་ཡོདཔ་དང་ འདས་པ་ཝ་ ༡༤ ་
ནང་འད་ གང་ས་ ནད་ཡམས་་གདོང་ན་་ མ་དལ་ཡོངས་བོམས་དལ་
མ་ས་ཡ་ ༤,༦༤༤.༢༥༦ ཟད་འ་བཏང་ཡོད་་་ཡང་ མང་ཤོས་ག་ ་ཊ་དང་
འལ་བ་ གསོ་བ་ཅ་ཆས་་བ་དང་ ར་བཞག་བཟའ་ཁང་་ནང་བཏང་་ཡོད་ར་
་།
༣.༤.༥ ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ལས་འཆར།
ལ་ཡོངས་ན་འལ་ འགན་ན་ལས་འཆར་འ་ དཔལ་འོར་ན་ཐབས་་ཐབས་
ས་་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༠ པ་ས་ ༥ ་ག་བགས་འབད་་་ གཙོ་བོ་ར་
ཐོན་ངས་་བ་ཚོང་་་ནང་ ན་འལ་ཐོབ་ལམ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་་དང་ ལས་
འཆར་འ་་འོག་་ གང་་འགན་ན་འ་ གང་་དབང་བ་ལས་འན་དལ་
ཁང་་་གནང་ནམ་ལས་

་གཡོག་་་བས་བཟོ་་དང་

ར་ཚོང་ང་འལ་

གཏང་་ ་ལས་ ནང་འན་མར་ཕབ་འབད་་་ གཙོ་མ་བང་་ཡོདཔ་དང་ ལས་
འཆར་འ་་ཐོག་་ ལས་འལ་ ༨༡ ཆ་འག་བ་ཡོད་་ལས་ ༣༠ འ་ སོ་ནམ་
ལས་་འོག་་དང་ ༢༩ འ་ བཟོ་བན་ལས་་ ་ལས་ ༢༢ འ་ ཞབས་ཏོག་
ལས་་ནང་ནམ་དང་ ལས་འལ་་ཡང་ ོང་ཁག་ ༡༥ ་ག་ནང་ དར་བ་
བཏང་་ཡོད་ར་་།
༣.༤.༦ དཔལ་འོར་འང་མ་འཆར་ག།
དཔལ་འོར་འང་མ་འཆར་ག་འ་ ནད་ཡམས་ས་ཐོ་ཕོག་་ བ་བཤལ་ལས་
་དང་ ་ལས་་ལས་བན་པ་ བཟོ་བན་ལས་་ ལ་སོགས་པ་་་ དཀའ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ངལ་ལ་ཐབས་་

ག་བགས་འབད་ཡོད་པ་

དགས་དོན་འབ་་་དོན་་

གང་ས་ འག་བཟོ་བན་ལས་འལ་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡,༠༤༠ དང་ བ་
བཤལ་ལས་་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༣༢ ་ལས་ སོ་ནམ་ལས་་་ དལ་མ་ས་
ཡ་ ༢,༥༥༧ ད་བ་བཞག་་ཡོད་ར་་།
༤.

་མང་དལ་ས།

༤.༡.༡ ས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ ས་བ་བ་པ་དལ་ས་བ་འས།
་དམངས་དལ་ས་ (འ་ོན) བཅའ་མས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ དོན་ཚན་ ༡༣
ཀ)པ་དང་འལ་ ས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ ས་བ་བ་པ་ ལོ་བར་དལ་
ས་བད་དོན་འ་ ཆ་འག་་དོན་ལས་ འཆར་དལ་ན་་དང་གག་ཁར་ ལ་
་ཡོད་ར་་།
༤.༡.༢ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་དལ་ས་བ་འས་བར་བཟོ།
ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ཐོན་ངས་ཡོངས་བོམས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༣,༨༢༢.༠༧༣
ཡོད་ས་ལས་
ཡང་

དལ་མ་ས་ཡ་

ན་འལ་བཏང་་དང་

༥༦,༩༩༥.༠༢༩

ར་

བར་བཟོ་འབད་ཡོད་་་

ན་ཚབ་ོད་་་མ་བ་བར་

དལ་མ་ས་ཡ་

༦༩,༡༥༡.༡༢༢ ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༧༠,༥༤༩.༩༡༥ ར་ བར་བཟོ་འབད་བ་
ལ་་ དལ་བོམས་ས་ཆད་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༣,༥༥༤.༨༨༦ འབད་་་ ནང་
འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་ ༧.༢༦ ་ས་ན་ར་་།
༥.

ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག།
་དམངས་དལ་ས་ (འ་ོན) བཅའ་མས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༥༧ པ་
དང་འལ་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་དོན་་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ དལ་མ་
ས་ཡ་ ༢,༧༨༣.༧༠༣ ད་བ་བཞག་་དད་ག་་ཡང་ ཆ་འག་་དོན་་ལ་་
ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༦.

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་དོན་་ དལ་ས་བད་དོན་དང་ དགས་གཏད་།
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་འ་་ དགས་དོན་འབ་ཐབས་་ དལ་
འལ་དགས་གཏད་་ཡངཿ
༡.

དལ་བོམས་ས་ཆད་འ་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་
༥ ་ འོག་་བཞག་་དང་།

༢.

ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་འ་ ང་མཐའ་་བ་ཆ་ ༣ ས་ ཡར་
འཕར་འཐོན་་ཡོདཔ་ས་གཏན་བཟོ་།

༣.

ལ་དང་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་་ ཆ་ཚད་འ་ དམའ་ཤོས་བ་ཆ་
༡༡ ་བཞག་།

༤.

ན་ང་ཟད་འ་་ ནང་འད་འོང་འབབ་ས་ ལངམ་་བཞག་་དང་།

༥.

ག་་དང་འལ་བ་ད་པ་་ལོན་འ་ བ་ཆ་ ༣༥ ་ འོག་་བཞག་་་
ན་ར་་།

༧.

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ཐོན་ངས།
ནང་འད་འོང་འབབ་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ནང་ ད་ར་འོག་་བ་ཆ་ ༨
འབད་ས་ལས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ བ་ཆ་ ༧ ས་ ཡར་འཕར་ཐོན་་
ཚོད་ས་ཡོདཔ་དང་ ནང་འད་འོང་འབབ་་ཚོད་ས་འ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༥,༦༠༠
་ས་ནམ་ད་ བ་ཆ་ ༦༤ འ་ ལ་་འོང་འབབ་དང་ བ་ཆ་ ༣༦ འ་ལ་
ན་འོང་འབབ་ན་ར་་།

༨.

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ།
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་འ་ མ་ག་ག་་་མ་ ་་ོག་ན་
ང་དང་ འཚོ་ན་ན་བན་བཟོ་ཐབས་་ན་ང་ ཡན་ལག་བམ་ག་་ འཆར་
ག་ ༡༢ པ་ བར་མཚམས་བར་བ་་ན་་དང་ ནད་ཡམས་གདོང་ན་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཉམས་ོང་ ་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་ ་གཡོག་དང་ས་
ག་ག་ར་་ བཀའ་ཤོག་གནང་་དང་བན་་ བམས་ཡོདཔ་དང་ འ་འབ་
ཐབས་་

ལ་ཁབ་་འལ་་གནས་ངས་དང་

མ་འོངས་པ་གནས་ངས་་

གར་བཞག་་ ལ་ཁབ་ཡར་ས་ང་འལ་་ འཆར་ག་འ་་ཡང་ ས་འན་
བ་ཡོད་པ་ དགས་གཏད་ཁག་་་ གར་བཞག་་ལག་ན་འཐབ་་ན་་་
ཡངཿ
༡.

་མང་་ད་ས་བཙན་ཐབས་དང་།

༢.

དཔལ་འོར་ལས་དོན་་་ན་བན།

༣.

གསོ་བ་དང་ ས་ག་་མ་གས་ག་ར།

༤.

བ་དོན་འལ་ག་དང་ ོ་ག་གསར་གཏོད་་ག་ན།

༥.

ག་ར་གསར་གཏོད་་ འན་ཚད་ཅན་བཟོ་།

དགས་གཏད་ ༡ པཿ ་མང་་ད་ས་བཙན་ཐབས།
ཐབས་ས་ ༡ པཿ ནད་ཡམས་བ་ལ་བཀག་ཐབས་དང་ ན་ཁབ་མ་བ།
ས་ལོ་འ་ནང་ ནད་ཡམས་་གདོང་ན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣,༠༠༠ ད་བ་
བད་་ཡོད་་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢,༠༠༠ འ་ ར་བཏང་ གསོག་འག་
ནང་བཞག་་དང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡,༠༠༠ འ་ ་གས་རམ་བ་བ་འབད་་
གསོ་བ་ན་ཁག་འོག་་ བད་བཞག་་ན་ར་་།
ཐབས་ས་ ༢ པཿ ལས་་ག་ར་ནང་་ དཔལ་འོར་་ལས་དོན་་མང་ཐོག་ལས་
འཚོ་བ་ང་་ན་བན་ཅན་བཟོ་།
གང་ས་ འོ་མད་་ར་ ག་ན་མ་ཆས་ནང་་ མ་་ག་བགས་འབད་་
ན་པ་ལས་དོན་་ འར་ལམ་བཟོ་བན་ནང་ ད་འོག་་འར་ལམ་མ་བ་བར་
དལ་མ་ར་འམ་ ༢.༩ ་ག་ ད་བ་བད་་ཡོདཔ་དང་ ་འོག་འར་ལམ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣༦ དང་ ང་ལམ་ ༢༧ བཟོ་བན་ ་ལས་ ད་འོག་་བ་འར་ལམ་ ༢༢ ་
ནག་གཏང་་དང་གག་ཁར་ ད་ས་ཡོད་པ་འར་ལམ་་ འོ་མད་་ར་ གས་
ར་འབད་་ས་མ་ཚད་པར་ ང་་གར་བ་བཟོ་བན་དང་ ཉམས་བས་་དོན་
་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༡༥.༨༩༣ ད་བ་བཞག་་ཡོད་ར་་།
་ལས་ མ་ཚོགས་་ནང་ ག་ན་མ་ཆས་ལངམ་་བཟོ་་་ མ་བཟོ་དང་ ་
མང་མ་ད་ང་འལ་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢,༩༧༥.༩༧༡ ད་བ་བད་
ཡོདཔ་དང་ ་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་་ འང་་བམ་ལ་་དོན་་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༡,༣༦༠.༩༡༩ ད་བ་བད་་ཡོད་པ་ཁར་ ལ་ཡོངས་འང་་ལས་
མ་གཙོ་ཅན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༧༡༢.༣༣༥ འབད་་་ཡང་ད་་ཡོད་ར་་།
ཐབས་ས་ ༣ པཿ ཕན་ཐོགས་ཅན་་་གཡོག་བཏོན་།
འག་་ཡོངས་་ ཕན་ཐོགས་ཅན་་ ་གཡོག་་་བས་ན་་་ གཙོ་མ་
ག་་ ་གཡོག་ན་ཁག་འོག་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡,༥༥༧.༡༡༡ དང་ འག་
བཟོ་བན་ལས་འལ་་ དཔལ་འོར་འང་མ་འཆར་ག་འོག་ དལ་མ་ས་ཡ་
༤༡༦.༥༧༨ ན་གཞོན་་་ ལག་ལ་ང་འལ་དང་ འཚོ་ང་་་དང་ འ་དཔ་
་ ལས་མ་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༧༥.༠༤༢ འལ་ག་ོང་བར་ལ་ཁང་་ ་
ད་བཏང་་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༢༦.༢༤༤ ན་གཞོན་ ༥༠༠ ་ག་་ ོང་བར་
་ན་་དང་ ན་གཞོན་་ཚོང་་ང་འལ་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༤༤.༣༢༠
དང་ ག་པར་་ ན་གཞོན་་་ ས་རབས་ ༢༡ པ་ནང་ དས་མ་ཡོད་པ་
གས་བ་་འཐོབ་ཐབས་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ད་ག་དང་གཡོག་འལ་ོང་
བར་་ འོས་ངས་ན་ཏོག་ཏོ་དང་ ་གཡོག་གདམ་ཁ་དོན་ལས་ ག་ར་འབད་
་འ་བགས་་ཡོད་ར་་།
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དགས་གཏད་ ༢ པཿ དཔལ་འོར་ལས་དོན་་ ན་བན་བཟོ་།
ཐབས་ས་ ༡ པཿ ན་འལ་དང་ མ་དལ་་བ་ར་དང་འལ་བ་ ་བས་
ས་གཏན་བཟོ་།
ནང་བཟོ་དང་བཟོ་་ང་བ་དང་ ཚོང་་འ་བགས་་དོན་་

ན་འལ་འཐོབ་་

འ་ ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གང་ས་ མ་དལ་་བ་ར་དང་ ན་འལ་
་བས་ས་གཏན་བཟོ་་་ བོན་གས་བད་་ནམ་ལས་ ནང་བཟོ་དང་བཟོ་་
ང་བ་་་ ན་ཐབས་མ་དལ་དང་མ་་་བགས་་ བ་ར་འབད་་ན་ར་
་བ་ཁར་ ན་ཚབ་བཏབ་མ་གས་་ ན་འལ་་ འག་གང་ས་ ལ་
གང་དལ་ལས་དབང་འན་དང་གག་ཁར་ ན་འལ་ཆད་ས་་་ གས་ཤོམ་
་ བག་དད་འབད་ནམ་ད་ ད་ཁག་སོ་སོར་་་་ ཕན་གས་འབད་་དོན་
་ ན་ཚབ་བཏབ་མ་གས་པ་ ན་འལ་ལ་ཐབས་ ཚོགས་ང་ག་ ག་
བགས་འབད་་ཡོད་ར་་།
་ལས་ ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན་དང་ མཉམ་འལ་ཐོག་ ན་འལ་ན་
་་་ ན་འལ་ལངམ་་འཐོབ་་ཡོདཔ་བཟོ་་་དོན་་ གཏའམ་་གནས་ང་
ཡར་ང་འབད་་དང་ བདོག་གཏད་གནས་ང་ འ་མཉམ་་བཀལ་་ ད་ཚད་མ་
འཝ་་ ལག་ན་འཐབ་་་ བག་བ་འབད་བ་བང་ཡོད་ར་་།
ཐབས་ས་ ༢ པཿ ར་ཚོང་ང་འལ།
འདས་པ་ལོ་་ནང་ ར་ཚོང་་ག་ན་ ་ཝ་དཔ་ལས་བན་ ན་ང་ས་ཁ་
འ་ ས་ཆད་་ར་ གནས་ཡོདཔ་ལས་ གང་ས་ ར་ཚོང་་ག་ན་ང་འལ་
དང་ ་ད་གཏང་་་ བོན་གས་བད་་ནམ་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢
ནང་ ཚོང་འལ་་ བ་ར་ལས་མ་་དོན་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༩༧༥.༨༣༤
ད་བ་བད་་ཡོད་་ནང་

དཔག་བསམ་ཁ་དང་
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ངང་ལམ་

ད་གས་ག་་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ནང་ ས་ཐོག་འབབ་གས་ དོས་ཆས་ཕབ་ན་ས་ངས་ ང་འལ་་ད་་ཡོད་པ་
ཁར་

ནང་བཟོ་དང་བཟོ་་ང་བ་འ་བགས་་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༥༠ དང་

འགས་ད་ང་དང་ དམ་མ་ ་་ནང་ ་ལས་ མོ་ཏང་ག་་ནང་ བཟོ་་ང་
ག་ང་འལ་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༣༡.༢༧༢ ད་བ་བད་་ཡོདཔ་མ་ཚད་
དཔལ་འོར་ནང་་ ག་་འ་ ར་ཚོང་ོམ ་ཤོས་ག་ནམ་ལས་ ར་ཚོང་ཡར་
ག་གཏང་ཐབས་་ གང་ས་ ལས་་འ་ནང་ མ་་ག་བགས་འབད་་ནམ་
ལས་ ག་་ལས་འལ་་་བས་་ བ་འག་འབད་་ན་པ་ར ་ང་
དཔལ་འོར་་ར་ལས་ཡང་ བ་འག་ག་ འ་བག་་ན་ར་་།
ཐབས་ས་ ༣ པཿ ནང་འན་ཚབ་འན།
གང་ས་ ལས་་་ ་ད་ཐོག་ལས་ ནང་འད་ཐོན་ད་་ ང་འལ་བཏང་་
་ བོན་གས་བད་་ནམ་དང་ རང་བན་ར་འང་ས་གས་ མོ་བཏབ་ལས་
འལ་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༣.༠༡༤ དང་ ས་གས་་འན་ཚད་ཡོད་པ་
འལ་ག་་ མ་བཟོ་ལས་་ནང་ ང་འལ་གཏང་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་
༡༦.༢༣༠ ད་བ་བཞག་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་བན་ཐོན་ད་་ ཡར་ང་་ཐོག་
ལས་ ང་གབ་་འབབ་ངས་ཡར་ག་གཏང་ཐབས་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༩༢.༣༥༨
ད་བ་བཞག་་ཡོདཔ་ཁར་ རང་བན་སོ་ནམ་ཐོན་ད་་ ཚོང་་་ བ་ར་
་ད་་ རང་བན་་ད་བཟོ་་དོན་་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༢༢.༡༠༠ ད་བ་བད་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ བཟའ་ཆས་ནང་འན་མར་ཕབ་འབད་་་དགས་་ སོ་ནམ་ཐོན་ད་་་
དོན་་ དོས་ཁང་བལ་མཛོད་་ བཟོ་བན་འབད་་ད་་ འག་བཟའ་ོད་ལས་
འན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༤༠.༥༠༠ བཞག་་ཡོད་པ་ར་ རང་བན་ལོ་ཐོག་
་ཐོན་ད་དང་ གནམ་གས་འར་བ་དང་བན་པ་ སོ་ནམ་ཐོན་ད་ང་འལ་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༢ སོ་ནམ་ན་ཁག་འོག་་ ད་བ་བད་་ཡོདཔ་
དང་ བཟའ་འང་ན་ང་དང་ ནང་འན་ཚབ་འན་་དོན་་ རང་བན་ར་འང་
ཐོན་ད་ལས་་་ཡང་ ས་ལོ་འ་ནང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༨,༦༧༧.༥༣༢ ད་བ་
བཞག་་ཡོད་ར་་།
དགས་གཏད་ ༣ པཿ གསོ་བ་དང་ས་ག་ག་ར།
ཐབས་ས་ ༡ པཿ གསོ་བ་མ་གས་བཙན་ཐབས།
གང་ས་ གསོ་བ་ང་བཞག་་ ་བས་ཡོདཔ་བཟོ་་དོན་་ ས་ལོ་འ་ནང་
གསོ་བ་ལས་་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༩,༢༣༦.༠༤༥ ད་བ་བཞག་་ཡོདཔ་དང་
ལ་ཡོངས་གསོ་བ་ལས་མ་ གཙོ་ཅན་་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༤༨༤.༥༦༢
ད་བ་བཞག་་ཡོད་པ་ཁར་ འ་ནང་་ ཕོཝ་དང་ མངལ་་ ་ལས་ མ་་
ན་སར་ བག་དད་ལས་མ་་ཡང་ད་པ་ར་ ར་མའི་ན་ས་དང་ གསོ་
བ་ཅ་ཆས་ འལ་ཆས་་ཐོགས་ཆགས་ད་པར་ འཐོབ་་ཡོདཔ་་བཞག་ཐབས་་
དལ་མ་ས་ཡ་ ༩༠༠ ད་བ་བཞག་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་བས་ལག་ཆས་མ་
བ་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༡༢.༠༦༥ བཞག་་ཡོད་ར་་།
་བམ་་ མོང་ར་་ ཉལ་་ ༦༥ འབད་་ ཨམ་་དང་ཨ་ལོའི་ན་ཁང་ བཟོ་
བན་་ཡང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༠༠ ད་བ་བད་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་ག་
་ ་ོབས་མང་བ་གནས་ངས་དང་བན་ གསོ་བ་ཞབས་ཏོག་་ ས་ཚོད་ཁར་
ལ་གས་་དོན་་ ་ག་ཐང་དང་ བལ་ས་ན་ བ་ད་དང་ མས་ོགས་ཁ་
་ནང་ ཡན་ལག་ན་ཁང་ང་བ་ བ་་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༢.༢༠༠ ད་
བ་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་ཚོགས་ང་མ་་ནང་་ཡང་ ཡན་ལག་ན་ཁང་ང་
བ་ ༡ བཟོ་བན་འབད་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༦.༨༠༠ ད་བ་བད་་ཡོད་
པ་ར་ འགས་ད་ོ་་དབང་ག་ ལ་ཡོངས་གཙོ་བན་ན་ཁང་ནང་ ཞབས་

-18-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཏོག་གསརཔ་འ་བག་་དོན་་ཡང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༧༡.༦༧༠ ད་བ་བཞག་
་ཡོད་་འ་ནང་ ཝ་་ ནད་གས་བག་དད་དང་བཤགས་བས་ ་ལས་ ག་
ཏོག་ཚབ་བག་་དང་ ཨ་ལོ་ང་་ ཆབ་གསང་བས་པ་ ནད་གས་བག་དད་
ལ་སོགས་པ་ཞབས་ཏོག་་ཡང་ དཔ་ན་ར་་།
ཐབས༌ས་ ༢ པཿ ས་ག་ག་ར་་བ་ར།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་ ས་ག་ག་ར་་ བཀའ་ཤོག་གནང་
་་ འབ་ཐབས་་ ས་ག་ལས་་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༥,༢༨༨.༠༦༣ ད་
བ་བཞག་་ཡོད་པ་ཁར་ ལ་ཡོངས་ས་ག་་ གཙོ་ཅན་ལས་མ་་ བ་དོན་
འལ་ག་བ་ོན་ཁང་དང་ ག་ག་ཀམ་་ཊར་ མ་བ་་་དོན་་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༡༥༡ ད་བ་བད་་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལས་འ་

བང་་ མཐའ་ར་་ོ་ཐོབ་ན་པ་ོབ་་ ༢༨༠ ་ག་ནང་ གང་ས་ ོ་པ་
དང་ན་མ་ོ་ཐོབ་བཟོ་་དང་འལ་ ོ་ཕོགས་་ཐོབ་ཚད་་ཡང་ ཡར་ང་འབད་་
ཡོདཔ་ལས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ ོ་ཕོགས་་དོན་་ཡང་ དལ་མ་ས་ཡ་
༡,༢༤༩ ད་བ་བཞག་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ ོབ་ག་་་ས་བ་དང་ ག་བ་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༣༦
དང་ འདས་པ་ལོ་གས་ནང་ གནང་དོ་བམ་་ ོབ་མ་ ༡༠ པ་མཐར་འལ་་
ར་་ོབ་་་ནང་་ ས་ཡོན་འོ་མད་ ང་་ོབ་ག་་་དོན་་ ོབ་
གར་གས་རམ་མ་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༤༠.༠༣༠ ད་བ་བད་་ཡོད་ར་
་།
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དགས་གཏད་ ༤ པཿ ོ་ག་གསར་བཏོད་དང་ འལ་ག་ང་འལ།
ཨང་གནས་ཅན་་ འག་ལ་་དགས་དོན་་འབ་ཐབས་་ དལ་མ་ས་ཡ་
༡,༠༠༩.༥༨༠ ད་བ་བཞག་ཡོདཔ་དང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༤༤.༩༠༦ འ་ འག་
་གག་ལ་ལ་་ལམ་གས་དང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༩༤ འ་ ལ་ཡོངས་
ཨང་གནས་་གས་དང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༦༠ འབད་་འ་ ག་ག་ཐོག་ལས་
ནདཔ་་་ རང་སོའི་ཁ་གསལ་ལམ་གས་་ ག་བག་འབད་ཐབས་་ན་ར་་
།
་བམ་་ ས་ལོ་འ་ནང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༨༢.༩༦༠ འ་ ཡོངས་འལ་ཐོག་་
ཅ་དམ་འན་ང་ལམ་གས་དང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༢.༧༣༩ འབད་་འ་ ད་ཡོད་
ཡོངས་འལ་ཐོག་་ མ་བ་ལམ་གས་་ད་གཏང་་དོན་་དང་ དལ་མ་
ས་ཡ་ ༣༢.༩༧༠ འབད་་འ་ ཚན་ག་གནས་ད་ལས་འལ་་་ ད་བ་བད་
་ཡོད་ར་་།
དགས་གཏད་ ༥ པཿ ག་ར་་ལས་མ་་་བ་ར།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་
མ་གས་དང་

འག་པ་་ར་་་

ས་ག་ས་ཚད་ག་ར་་ཐོག་ལས་

་གཡོག་་

་ད་བཏང་ད་པ་

བཀའ་ཤོག་གནང་་དང་འལ་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ ག་ར་་ལས་མ་་
ལ་མན་ལག་ན་འཐབ་་་དོན་་ ལ་གང་་གཡོག་ན་ཚོགས་་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༡༩ དང་ ས་ག་ན་ཁག་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༦༨ ད་བ་བཞག་
་ཡོད་ར་་།
་ཁར་ ས་ག་ག་ར་་ མོ་བཏབ་ལས་མ་བམ་ག་་ ལ་ཁབ་་ོབ་་
༢༢ ནང་ ལ་པོའི་ས་ཡོན་ལ་ཁང་་ ་གང་་ མོ་བཏབ་ལག་ན་་དོན་་
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དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༠ བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་གང་་ ལ་འན་ས་ག་ཚོགས་
་འ་འན་ཐོག་ ས་མན་བཟོ་་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༨༢.༩༠༠ ད་
བ་བད་་ཡོད་པ་ར་ ར་བཏང་ ་མང་ལས་དོན་འོག་་ ས་ལོ་འ་ནང་ ་
འལ་མན་ལམ་ང་འལ་དང་ ་་་ཡ་་ འག་་་ཚབ་ག་ཚང་ ག་
བག་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༥༧.༦༠༠ ད་བ་བཞག་་ཡོད་ར་་།
༩.

ལས་་ད་བ།
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་འཆར་དལ་ནང་ འཆར་དལ་ད་བ་བ་ཆ་ ༣༠ འ་
་་ལས་་ནང་ནམ་དང་ བ་ཆ་ ༢༦ འ་ དཔལ་འོར་དང་ ་མང་ཞབས་
ཏོག་ནང་་དང་ བ་ཆ་ ༢༦ འ་ ར་བཏང་ ་མང་ཞབས་ཏོག་དང་ ་་ག་ས་
འ་ ན་ཚབ་ོད་་དང་ མས་དང་གས་འན་ ་ལས་ ལམ་ོལ་ཞབས་ཏོག་་
ནང་ ད་བ་བད་་ཡོད་པ་ཁར་ ར་བཏང་ བ་ཆ་ ༤༩ འ་ གང་་བ་
ལས་་དང་ བ་ཆ་ ༥༡ འ་ ས་གནས་གང་་ ད་བ་བད་་ཡོད་ར་་།

༡༠. འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག།
ས་ལོ་

༢༠༢༡-༢༠༢༢

་

འཆར་དལ་ཡོངས་བོམས་་

དལ་མ་ས་ཡ་

༨༠,༤༨༣.༡༥༠ ་ཐོག་ལས་ ན་ང་་དོན་་ ༣༥,༥༩༨.༦༦༤ དང་ གསར་བ་་
དོན་་ ༣༨,༣༢༠.༦༧༡ ་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༥,༦༥༤.༤༡༥ འ་ ན་འལ་
་ན་ཚབ་བཏབ་་དང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༩༠༩.༤༠༠ འ་ བན་འལ་གཏང་་
དོན་་ ད་བ་བཞག་་ཡོད་ར་་།
༡༡. ་མང་་ལོན་་གནས་ངས།
ས་་་་ ༣ པ་མག་བ་ཁམས་ན་ ་མང་་ལོན་ཡོངས་བོམས་འ་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༢༢༤,༩༠༩. ༦༠༩ ནམ་དང་ ་ཡང་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཡོངས་བོམས་

-21-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ལས་འབད་བ་ན་ བ་ཆ་ ༡༢༠.༥ ་ས་ན་པ་ཁར་ ་ལོན་་ནང་གས་ལས་
་་ལོན་ཡོངས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་ ༩༦ དང་ ནང་འད་་ལོན་འ་བ་ཆ་ ༤
ན་ར་་བ་ར་ ་་ལོན་ཡོངས་བོམས་ལས་ ག་་ལས་འལ་དང་ འལ་
བ་་ལོན་འ་བ་ཆ་ ༧༤.༢ ནམ་དང་ ག་ས་འ་ ར་བཏང་་་ལོན་ན་
ར་་།
༡༢. ལ་་ག་ར།
ནད་ཡམས་་ས་

དཔལ་འོར་ང་འལ་་

ཐོ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་

འདས་པ་ལོ་གག་ག་ཙམ་ག་་ང་་ དལ་ས་དང་ དལ་འལ་་ཐབས་
ལམ་་ས་མ་དོ་བར་ ་ཚོགས་་ཚོགས་ངས་ ༣ པ་ནང་ ཆ་འག་བ་ཡོད་པ་
ལ་་ག་ར་ ཐབས་ལམ་་ལས་བན་ ད་ོའི་གནས་ངས་ནང་ ར་་་ ་
ཕན་ོམ་འབད་ར་ང་ཡོདཔ་ལས་ ར་་ང་འལ་གཏང་་དོན་་ གང་ས་ ད་
ོ་ལག་ན་ཐོག་ཡོད་པ་ ཅ་དམ་ལ་་མ་གས་་ ངས་ན་བཟོ་ནམ་ལས་
ཚོང་་ང་འལ་གཏང་་ དགས་གཏད་བདཔ་ནམ་དང་ ཅ་དམ་ལ་ངས་
ན་བཟོ་་དོན་་ ཅ་དམ་ལ་་ (འ་ོན) དད་ག་འ་ ཚོགས་ཁང་ན་མོའི་
ནང་ ལ་་་ག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་ བཅའ་མས་བར་
ོད་་ས་ངས་་ཡང་ ས་་ ་་ ༧ པ་ནང་ན་ང་ ནད་ཡམས་ས་ ་
བས་མ་བཝ་ཐོནམ་ལས་བན་ བར་ོད་་ས་ངས་འ་ ཕར་བད་འབད་་
་དོན་་ བཅའ་མས་འ་ོན་་ ས་འཆར་ལ་་ན་ར་་།
༡༣. ་མང་ལས་་གག་་་་ དལ་འལ་གནས་ངས་དང་ མ་་ག་བགས།
༡༣.༡ དལ་ས་ན་ཁག་འོག་་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་་བ་འས།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་ས་ ལ་དང་བ་ས་བ་བཤ་ཐོག་
ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༤༣.༢༣༦ ་་ཕན་ང་ཡོད་ང་ ་ཕན་འ་ ནད་ཡམས་
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་་བན་་ བ་ཆ་ ༧༧.༡ མར་ཉམས་ཡོདཔ་ནམ་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡
་ནང་ གང་ས་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་་ འོང་འབབ་ས་ཆད་དང་ མ་་
ག་བགས་་དོན་ལས་ ཡོངས་བོམས་དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༩༩.༦༩༤ ན་ཐབས་
མ་དལ་་ ོད་ཡོད་་་ འདས་པ་ལོ་དང་དཔ་ད་ བ་ཆ་ ༡༨.༤ ས་ཡར་ང་
ཐོན་་ཡོད་ར་་།
༡༣.༢ འག་་ནོར་གར་བང་་ བ་འས།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ནང་ འག་་ནོར་གར་བང་ས་ འོང་འབབ་ཡོངས་བོམས་
དལ་མ་ས་ཡ་ ༧,༤༤༣.༥༢༦ བཟོ་ཡོད་་་ ས་ལོ་ ༢༠༡༩ དང་དཔ་ད་ བ་
ཆ་ ༣ ས་ ཡར་ང་ཐོན་ཡོད་་་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ འག་་དལ་ཁང་དང་ འག་
ར་འང་ག་་ལས་འན་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་ས་གར་ལས་འན་་་ བ་ས་
བ་བཤའ་ལས་ཐོན་་ཡོད་ར་་།
༡༣.༣ འག་་ནོར་གར་བང་་ ཡན་ལག་ལས་་་་བ་འས།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ནང་ འག་་ནོར་གར་བང་འོག་་ ལས་་་ནང་ལས་ འོང་
འབབ་ཡོངས་བོམས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༤,༦༧༦.༥༡༠ འབད་་་ ་མ་ལོ་དང་
དཔ་ད་ བ་ཆ་ ༡༢.༥ མར་བབས་སོང་་་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ འག་མཁའ་འལ་
ལས་འན་དང་ འག་ག་་ལས་འན་ ་ལས་ གང་བསམ་་ས་ལས་འན་་་
འོང་འབབ་མར་བབས་འ་་ལས་བན་་ན་ར་་།
་མ་ཚད་ འག་་ནོར་གར་བང་འོག་་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་་ ་ལོན་
འ་ ་ལོ་ ༢༠༡༩ ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༧,༠༣༩.༣༢༣ འབད་ས་ལས་ ་ལོ་
༢༠༢༠ ་ བ་ཆ་ ༧.༥ ཡར་ང་ཐོག་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༩,༨༢༡.༧༤༩ ར་
གནས་་ཡོད་ར་་།
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༡༣.༤ གང་འལ་འགན་ན།
ད་ས་ན་ཚོད་

གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་་

ན་འལ་དལ་མ་ས་ཡ་

༤,༩༡༢.༣༩༠ ན་་དོན་་ གང་འལ་འགན་ན་་ ོད་་ཡོད་ར་་།
༡༣.༥ ལ་ཡོངས་ར་ཕོགས་དང་ འཚོ་ན་མ་དལ་་ བ་འས།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་་་ ༦ པ་མག་བ་ཁམས་་ ལ་ཡོངས་ར་ཕོགས་དང་ འཚོ་
ན་མ་དལ་་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༦༥,༤༡༤ ར་ོད་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་
ལ་ཁབ་་་ོབ་ལས་ བ་ཆ་ ༨.༥ ་ས་ནམ་དང་ ལོ་འ་ནང་ ང་་་
མ་ར་ཕོགས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༦༠༥.༦༣༠ ོད་ཡོད་པ་ཁར་ འཚོ་ན་མ་དལ་
ཐོག་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༨༡༩.༢༢༠ ལོག་ོད་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་
ནང་ ལ་ཡོངས་ར་ཕོགས་དང་ འཚོ་ན་མ་དལ་་དལ་བོམས་ དལ་མ་ས་
ཡ་ ༤༠,༨༢༢.༠༨༠ ར་གནས་ཡོད་་་ འདས་པ་ལོ་དང་དཔ་ད་ བ་ཆ་ ༡༢.༥
ས་ ཡར་ང་ཐོན་་ཡོད་ར་་།
༡༣.༦ ག་་ལས་་་བ་འས།
ད་ས་ ་ག་ཝ་ ༧༢༠ འབད་་ མང་་་ ག་་འལ་ཁང་འ་ལས་ ག་
་བམ་ལ་འ་བགས་ནམ་ལས་ ལ་ཁབ་ས་ག་བགས་འབད་་ཡོད་པ་
ག་་བཏོན་ཚད་འ་ ་ག་ཝ་ ༢,༣༣༤ ར་ོད་ཡོད་་་ཡང་ ཚོད་ས་བད་་
ཡོད་པ་ ག་་བཏོན་ཚད་་ འོང་འབབ་བོམས་ལས་ བ་ཆ་ ༦.༣ ་ས་ན་
ར་་།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ནང་ ག་་ར་ཚོང་ལས་བན་་ དལ་མ་ར་འམ་ ༣༡.༠༤༨
བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༢,༩༥༥ འ་ མང་་་ ག་་
ལས་འན་ནང་ལས་ཐོན་ཡོད་ང་ དལ་གར་ ག་་ལས་འན་འ་་ འོང་འབབ་་
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་བ་མང་་ག་་ ཐོན་དཔ་ན་ང་ འལ་ཨམ་གག་དཔ་འཝ་ལས་བན་
ག་་བཏོན་ཚད་ མར་བབས་སོང་་ཡོད་ར་་།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་འ་ ག་་ལས་་་དོན་་ གས་ཤོམ་ག་་ཐོན་ཡོད་ང་
ནད་ཡམས་ འ་ཐོག་ཐོན་པ་ས་ན་ནང་ ལག་ཐོག་ཡོད་པ་ ག་་བཟོ་བན་་
་་་ གནོད་པ་ང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འག་ག་་ལས་འན་་ ག་་ལ་བ་
ན་་ཡང་ ར་བཞག་བཟའ་ཁང་་་ ག་་ན་ད་ོང་པར་ན་་དང་ ས་
ཆད་དངས་ཡངས་་ལས་བན་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༨༨༨.༣༦ ས་ མར་ཉམས་སོང་
་ཡོད་ར་་།
༡༣.༧ ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༦ པ་མག་བ་་ ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན་་
ར་བཏང་ དལ་འལ་གནས་ངས་འ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༠༣,༡༣༨.༡༢༠ ར་
གནས་ཡོད་་་ཡང་ འདས་པ་ལོ་དང་དཔ་ད་ བ་ཆ་ ༣༢.༧ ས་ཡར་ང་ཐོན་་
ཡོད་ར་་།
༡༣.༨ ་ཐད་ཀར་་ མ་་ག་བགས།
་ཐད་ཀར་་ མ་་ག་བགས་འབད་་ མང་ཤོས་ར་ ་་ཡ་ལས་ནམ་ད་ ང་
་མ་་ག་བགས་འ་ ཐད་ཀར་་ ་མ་་ག་བགས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་
༦༤ ནམ་དང་ ་གར་ལས་འབད་བ་ན་ བ་ཆ་ ༤༧ དང་ ང་་འོག་ལས་ར་
ང་ག་པོར་དང་ ཐ་ན་ལ་ཁབ་་ན་ར་་།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༣༡ ན་་ ཐད་ཀར་་མ་་ག་བགས་ལས་
འལ་ ༩༢ ཡོདཔ་ད་ ་་་ གནས་ང་འ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༧,༡༣༤.༦༠༠
ནམ་དང་ འ་་ས་་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ གནང་བ་བ་པ་ གནས་ང་
དལ་མ་ས་ཡ་ ༣,༥༢༧.༤༢༠ འབད་་ལས་འལ་ ༡༠ ཡང་ དཔ་ན་ར་་།
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༡༣.༩ ོ་གཏད་མ་དལ་།
ོ་གཏད་མ་དལ་་ འཆར་དལ་ལས་ཐ་དད་ནམ་ད་ ་ཡང་ མངའ་བདག་ལ་
པོའི་བཀའ་མས་དང་ འལ་ཡོད་མས་གས་

་ལས་

ག་ག་་དང་འལ་

ག་བགས་འབད་ཡོད་པ་ ོ་གཏད་མ་དལ་དང་ བན་་མ་དལ་བན་ག་
མ་དལ་ར་ མ་དལ་ད་ཁག་གམ་་ཡོད་་་ ར་བཏང་ འཆར་དལ་ན་
་ནང་ཁ་གསལ་་བད་་ཡོད་ར་་།
འག་གསོ་བ་ོ་གཏད་མ་དལ་འབད་བ་ན་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༣ པ་ས་ ༣༡
ན་ ར་མའི་ན་ས་དང་ ན་ཁབ་་་་ནང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༨༩.༤༢༡
ཟད་འ་བཏང་པ་ལ་་ མ་དལ་ག་ས་དལ་མ་ས་ཡ་ ༣,༡༤༧.༩༢༧ ཡོདཔ་
དང་།
འག་་མཐའ་འར་གནས་ངས་ ཉམས་ང་མ་དལ་ ཐད་ཁར་འབད་བ་ན་ ་
ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༣ པ་ས་ ༣༡ ན་ མ་དལ་ག་ས་ ་ས་་ལར་ས་ཡ་
༥༨.༨༢༤ ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་་ ད་་འབབ་ངས་ ་ས་་ལར་ས་ཡ་ ༡.༡༨༡
ད་ཡོད་པ་ར་ ཡོངས་བ་ཞབས་ཏོག་མ་དལ་ནང་ མ་དལ་ག་ས་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༢༧༦.༡༠༥ ཡོད་ས་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༨༧.༤༡༢ ་བད་འན་
ལས་་་ལས་ ལོ་བར་ག་ཐམ་་ཡོན་་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་ལས་ ས་ལོ་
༢༠༢༠-༢༠༢༡ ནང་ ང་གས་བད་འལ་ལས་མ་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་
༥༩.༦༥༣ ཟད་འ་བཏང་ཡོད་ར་་།
འག་་དཔལ་འོར་བན་ག་མ་དལ་ཐད་ཁར་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༣ པ་ས་
༣༡ ན་་ མ་དལ་ག་ས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༨༤.༥༤༡ ཡོདཔ་ད་ འ་ནང་
དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༠.༥༦༦ ག་ བགས་བཞག་་ད་་ ཐོབ་་ཡོད་ར་ཝ་དང་
འལ་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལོ་བར་འཆར་དལ་་་ན་་ཁ་གསལ་་
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འས་་ཡོངས་་ ཡོངས་འལ་ཐོག་་ ལ་་ཡོད་་་ནང་གགས་པ་ན་ ་ནང་
ལས་ ཁ་གསལ་་མན་གས་ར་་།
༡༤. མག་བ།
ད་ས་ ནད་ཡམས་ས་ དཔལ་འོར་་ ཐོ་ཕོག་པ་གནས་བས་ནང་ ས་ལོ་
༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ཡོངས་བོམས་འ་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་ འཆར་
དལ་ཡོངས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་ ༣༣ ་ག་ནམ་དང་ ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གང་
ས་ ཟད་འ་ཡར་ང་་ཐོག་ལས་ དཔལ་འོར་ན་ཐབས་འབད་་་ དགས་་
ད་བ་བད་ཡོད་པ་ར་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ དཔལ་འོར་ང་འལ་
གཏང་་་ ཐབས་ས་གཙོ་བོ་ག་ ར་་མ་་ག་བགས་ ་ད་གཏང་་
དང་ ཚོང་འལ་་ལམ་གས་དང་ ད་ས་་ གས་བས་འབད་་ ར་་ང་
འལ་གཏང་་་ གཙོ་བོར་བཏོན་་ན་པ་་བ་ལ་བ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་
འཆར་དལ་ན་་་ གས་ཤོམ་་གགས་་ བ་ར་གནང་པ་་བ་ཡོད་ར་
་།
ན་་ལ་ཚར་བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ ས་
ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ན་་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢
་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག། ་ལས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ན་ཐབས་
་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ ས་བ་
བ་པ་ ལོ་བར་དལ་ས་བད་དོན་དང་བཅས་པ་ ན་་་ དཔལ་འོར་དང་
དལ་ས་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་མལ་ན་་མཛད་་ ་་ ༦ པ་ས་ ༨
་ ས་བར་་དོན་་ ན་་ལ་ད་པ་འགན་ར་གནངམ་དང་འལ་ འཆར་
དལ་ན་་ གང་ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་ལོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་
ས་ ༡༧ འམ་ ་ས་ ༢༨.༠༥.༢༠༢༡ །
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ལས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ར་ དཔལ་འོར་དང་
དལ་ས་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་ན་་ས་ད།
དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་འན་

ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་

་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ར་ བར་བ་འབད་
ཡོད་པ་ ན་་ལ་་ནང་།
ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ བཀའ་་གནང་་་་ ས་བར་དང་
དང་ངས་་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ར་ བར་
བ་འབད་བ་བས་ འལ་ཡོད་ ལས་་ཁག་་དང་གག་ཁར་ ས་བན་མལ་
ན་འབད་བ་ཁར་ ལ་་དཔལ་འོར་་གནས་ངས་ནང་ བས་མ་བཝ་ོམ་
འབད་ ཡར་འཕར་འ་་་ས་ དལ་འལ་་མ་གས་ནང་ ན་ཁ་ཡོད་་་
མས་ཁར་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་་་གདོང་ན་འབད་་དོན་་ གང་་ ་
མང་་མ་དལ་ལངམ་་ད་པ་ཁར་ དཔལ་འོར་དང་ གསོ་བ་ལམ་གས་ ཡར་
ག་གཏང་་དོན་་ ་མང་་ཟད་འའི་གཙོ་མ་ག་་ གང་ས་ ས་ཚོད་
ཁར་ དང་ན་མཛད་ད་པ་ ས་ོགས་ང་་ཡོད་ར་་།
གང་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་དོན་་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ དལ་
མ་ར་འམ་ ༨༠.༤༨ བཞག་ཡོད་པ་གསལ་་ལ་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་ ་མང་
་ོ་གཏད་ན་ང་འཐབ་་དང་ དཔལ་འོར་་ལས་་་ ན་བན་བཞག་་ ་
ལས་ གསོ་བ་དང་ས་ག་་ལམ་གས་་ གས་ར་འབད་་དང་ བ་དོན་དང་
བད་འལ་འལ་ག་ང་འལ་གཏང་་ས་མ་ཚད་པར་ གས་ར་་ཐབས་ས་
་ འབད་གསཔ་བཟོ་་ དགས་གཏད་་ར་ གར་བཞག་ནམ་ལས་ དཔལ་
འོར་ན་བན་དང་

་བན་བཟོ་གསཔ་

བདཔ་ན་པ་་བ་ལ་།
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ས་གཏན་བཟོ་་

དགས་ལ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ག་་་བཞག་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ལ་ཡོངས་་འཆར་དལ་ད་བའི་
བད་དོན་དང་ ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ལས་འཆར་ ་ལས་ དཔལ་འོར་
འང་མ་འཆར་ག་དང་ ང་ལམ་གས་ར་ (་་་གར་བ)

མག་ར་

ས་ག་ལས་་་ར་ བ་ོག་ང་ཡོད་་་དང་ ཚོགས་ང་་འགན་ཚད་་་
ར་ལས་ གཤམ་གསལ་་ས་འབས་ཁག་ ༥ དང་བཅས་པ་ན་་་ ས་ང་
སཔ་་ལ་།
ས་འབས་་ཡངཿ
༡)

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་ད་བ་འ་ འན་བས་
ཅན་་ བར་གསོ་་དགས་པ་ དཔལ་འོར་་བན་ག་ར་བ་ བད་
དོན་ཐོག་བམས་ཡོད་་་ ད་ོའི་གནས་ངས་ནང་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་
དང་འལ་བ་ལས་་་ ཉམས་མ་བག་པར་བཞག་་དང་ གདོང་ན་འབད་
་མ་པ་་ བསམ་བ་ཐོག་མཛད་གནང་་་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་
གང་་ངལ་རངས་ཡོདཔ།

༢)

དཔལ་འོར་ཡར་ག་གཏང་ཐབས་་

ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ལས་

འཆར་ ག་བགས་གནང་་་ ད་ོའི་ ་ཊ་་གནས་ངས་ནང་ གས་
ཤོམ་དང་ས་ཐོག་ན་ང་ དལ་ཁང་་ས་ ལས་འལ་ཡོངས་བོམས་ ༨༡
་ག་ ཆ་འག་བ་ཡོད་་ལས་ མང་ཤོས་ག་ བ་ོགས་ོང་ཁག་་ནང་
ནམ་ལས་ གཞན་ང་ོགས་་ནང་ དཔལ་འོར་ང་འལ་ འ་མཉམ་་
འ་་ནམ་ལས་ གང་ས་ ལས་འཆར་འ་་ར་ལས་ བ་བ་བ་ོད་
་ ་ཝ་་ོད་དཔ་མ་ཚད་ ་ོག་དང་ ན་འལ་ལོག་ན་་ ཐབས་
ལམ་དམ་དམ་་ བཟོ་དཔ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣)

དཔལ་འོར་འང་མ་འཆར་ག་འ་
གཏང་ཐབས་་

སོ་ནམ་ལས་་་

དཔལ་འོར་་ལས་་་

ཡར་ག་

འཆར་དལ་ད་བ་བཞག་ཡོད་་འ་

ས་ན་ཡོད་པ་ར་ སོ་ནམ་པ་་ས་ ལ་ཁབ་ནང་འད་་ ནང་འན་
དང་ ར་ཚོང་་དོན་་ བཟའ་འང་་ཐོན་ད་ ཡར་ག་གཏང་་་ མན་
བཟང་་འོང་ཡོདཔ་ན་ང་

ཐོན་ད་་ཚོང་འར་འཐབ་་ནང་

གང་ས་

བ་ར་མཛད་དང་མཛད་བན་ཡོད་ང་ ད་ལས་ཕར་ དཀའ་ངལ་་འང་་
དོན་་ གང་ས་ མ་ོད་བད་ལམ་་ གས་བས་མཛད་་ ལ་ཁབ་
ནང་འད་་ ཚོང་འལ་་ག་བཟོ་དཔ།
་མ་ཚད་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་ས་་ ཐོན་ད་་ ན་ཁ་ཅན་་ོ་ོགས་
མ་ཚོགས་་ནང་

འ་འལ་འབད་མ་གས་པར་ས་ཡོདཔ་དང་

ར་ཚོང་

འཐབ་་ལས་་་ ག་ད་་་ས་ ལས་་ས་ འབོར་ཚད་དང་ ས་
ཚད་ ་ལས་ ན་ང་་་ གཡོ་ར་འབད་ད་་ནམ་ལས་བན་ གང་
ས་ སོ་ནམ་པ་་་དོན་་ ར་ཚོང་བས་ འམ་འག་དང་ ངས་གསལ་
ཡོདཔ་ས་བན་བཟོ་་ ་ལས་ འགན་འ་འབག་་དོན་་ ད་དགས་་
་ཚབ་བ་བཞག་འབད་དཔ་དང་ ་ཡང་ སོ་ནམ་ ཡང་ན་ འག་སོ་ནམ་དང་
བཟའ་ཆས་མས་དོན་དབང་འན་་ ་མ་་ གདམ་ཁ་ན་དཔ།
༤)

ང་ལམ་གས་ར་ ༼་ས་་དང་ གར་བ༽ ནང་་ འཆར་དལ་་
ཝ་་བཞག་ཡོད་ང་ ་་ས་ཚད་དང་ འར་ལམ་་གདམ་ཁ་

འཆར་

དལ་མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་ ་ལས་ ལས་་ང་འལ་་ལས་་་ ་ོག་
འབད་་་ ་བས་མ་བཝ་ང་ཡོདཔ་ལས་ ་ོག་་འོས་ན་བཟོ་ཐབས་
་ ོང་ཁག་ན་བར་ཚོགས་ང་ནང་ རང་སོའི་ད་འོག་་ ཚོགས་ང་་
ངས་་བགས་དཔ་དང་ ང་ལམ་་དོན་་ གང་་བ་ས་ གནང་
་འཆར་དལ་་ ཚར་གག་ར་ ལ་གས་པ་་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ འོས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
མཚམས་ན་པ་

ང་ལམ་་ལ་ཐབས་་

ད་འོག་དང་ོང་ཁག་ས་

འཆར་དལ་ལས་ ་བོམས་མ་དལ་ལག་ན་འཐབ་ཐོག་ ལ་་ཐབས་
ལམ་བཏོན་དཔ།
་མ་ཚད་

རང་སོའི་ས་ངས་་ས་

བལ་ོད་་གནས་ངས་ག་པ་དང་

མཁས་མག་་ས་འབས་ ་ལས་ ཐོན་ངས་ཡོད་་དང་འལ་ ད་འོག་
ས་ ་ས་་ ཡང་ན་ ་ནག་ ཡང་ན་ གཞན་ཐབས་ལམ་གང་ག་བཏོན་
ཐོག་ལས་ ལག་ན་འཐབ་་་ ས་ཐག་གད་ག་དཔ།
༥)

ས་ག་ལས་་ནང་ གང་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ ོབ་་
ག་འ་མ་ཆས་་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༣༦ ད་བ་ལོགས་་་
བཞག་ཡོད་་འ་ བོད་ང་བ་ཐབས་ས་བཟང་པོ་ག་ན་ང་ གནད་དོན་
་མ་ནང་ འཆར་དལ་བར་བད་ལས་བན་ ོབ་་ག་འ་མ་ཆས་
་དོན་་ འཆར་དལ་ད་བ་བཞག་ཡོད་་འ་ ལང་མ་གས་པར་ཡོདཔ་
དང་ ས་ག་འ་ གལ་གནད་་ཤོས་ག་ན་པ་ས་ན་་ འཆར་དལ་
འ་ གསར་བ་་འོག་་ ད་དགས་་བཟོ་དཔ་དང་ དས་མ་བད་
་ ངམ་གག་ནང་གཏང་་དོན་་ ཚད་འན་དམ་དམ་འབད་དཔ།
་དང་འལ་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་འཆར་དལ་ད་བའི་ནང་གསལ་
ན་ང་་ཟད་འ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༥,༥༩༨.༦༦༤ དང་ གསར་བ་ཟད་
འ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༤༤,༨༨༤.༤༨༦ འབདཝ་ད་ བོམས་དལ་མ་ས་ཡ་
༨༠,༤༨༣.༡༥༠ དང་།
ས་ལོ་

༢༠༢༠-༢༠༢༡

་ན་ཐབས་འཆར་དལ་

དལ་མ་ས་ཡ་

༢,༧༨༣.༧༠༣ དང་བཅས་ ཚོགས་དམངས་ས་ ཆ་འག་མཛད་གནང་ད་པ་
ན་་་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ ལ་
ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ལས་འཆར་འོག་་ ལས་འལ་་་བན་་ ད་དད་
འབད་་བཝ་ད་ ལས་འཆར་་དགས་གཏད་་ གས་ཤོམ་ཡོདཔ་དང་གག་ཁར་
དོགས་པ་ཡོད་་་ཡང་ ་བམ་་ ན་འལ་ན་པ་མཐའ་མར་ ན་འལ་ན་
་་ས་

ན་ཚབ་བཏབ་མ་གས་པ་ན་

གང་ས་

ན་ཚབ་བཏབ་་དོན་

་ མ་དལ་ལོགས་་བཞག་ཡོད་ད་དང་ ག་མ་ག་་ ན་ཚབ་བཏབ་་དོན་
་ ཚོགས་ཁང་ལས་ གནང་བ་་་མཛད་་ན་པ་ན་ ་མ་ ལས་འཆར་བམས་
པ་བང་ལས་ར་ ཚོགས་ཁང་ལས་ ་གས་་གནང་བ་་ད་པ་ན་ ་བས་བ་
་ནམ་ལས་ ་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་མ་ཚད་ ཚོགས་
ཁང་མ་ཚོགས་པ་་ང་ལས་ ོག་ོགས་ཚོགས་པ་ས་ ལས་འཆར་་ འག་་་
མས་ན་མོ་དང་ ་མང་དལ་ས་བཅའ་མས་་དང་ འགལ་བ་ཡོད་པ་ར་ལས་
གང་་ན་གསོ་ག་ཐོག་ལ་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ ན་འལ་ན་་ ར་་་མ་གག་ས་ བན་འལ་ན་པ་ ན་
ཚབ་ོད་མ་གས་པ་ན་ ན་ཚབ་་ ལ་ཁམས་་ ོགས་བས་མ་དལ་ལས་
ོད་་་ འགན་ན་འབད་ཡོད་་་ འོས་ངས་ད་པ་་བ་ལ་བ་ཁར་ ་
ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ་བམ་་ ལས་འཆར་བཟོ་ོལ་ཡོད་ང་ ན་འལ་ན་
་ས་ ན་ཚབ་བཏབ་མ་གས་པ་ན་ ན་འལ་་ཆ་ཤས་ག་ ན་ཚབ་བཏབ་
་དོན་་ ག་བགས་འབད་་ མཛད་ོལ་ཡོད་ང་ ར་བཏང་ ་བམ་་
ལས་འཆར་བམས་་་་ གས་ཤོམ་ད་པ་ གནས་ངས་ག་ནམ་་བཤད་
ཡོད་པ་ ན་གསོ་ལ་བ་ར་ ད་ན་ ལ་ཁབ་ནང་ ག་་ག་་ར་མཛད་ང་
མས་མན་་ མཛད་དཔ་ཁག་་་དང་བན་ ད་ས་གང་་ཁ་ག་ལས་ ལ་
ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ལས་འཆར་་ མཚམས་འག་བཞག་གནང་གས་པ་ན་
གས་ལམ་་་ན་པ་་བ་ལ་།

-32-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ད་ན་

ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་

ལས་འཆར་ཐད་ཁར་

ང་ོགས་འ་

མཉམ་་ བ་བམ་མ་འ་་་ ད་ལས་ཕར་ འ་མཉམ་འ་ཐབས་་ ས་གནས་
་གནས་ངས་ མ་འཝ་ཡོད་་དང་བན་ མ་ག་དང་་རོ་མ་ན་པ་ གཞན་
ོང་ཁག་་ནང་་ ་ར་་ས་ ལས་འལ་་བག་་་ ས་འཆར་ལ་བ་
བས་ གང་ས་ ན་འལ་་ད་ཚད་ དམའ་་ག་་ གནང་་ཐབས་ལམ་
དང་ ཡང་ན་ ་་ན་ཐབས་་བ་ར་་ གནང་་་ ཐབས་ལམ་་་ མཛད་
དཔ་མ་ཚད་ ོང་ཁག་་་ནང་ ན་འལ་བ་ཆ་་་ འཐོབ་ལམ་ཡོད་ར་བ་
ཚད་ག་་ ད་ས་ནང་ར་ བཟོ་གནང་གས་པ་ན་ ་ས་ ང་ོགས་ང་འལ་
འ་མཉམ་འ་་་ ཕན་བས་འང་་ན་པ་་བ་ལ་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་་་ནང་ ལས་འཆར་་་ས་ཐོ་་མཇལ་
བ་ན་ འས་་་ས་་དོ་བམ་་ ང་ོགས་འ་མཉམ་ད་པ་ ཚོར་ང་
ཤར་ད་་ན་ང་ དོན་་མར་ ན་འལ་་་་་ངས་དང་ ལས་་ཆགས་
ས་ོང་ཁག་་བན་་ དོགས་པ་ཆགསཔ་ན་ན་ ་་ན་པ་ན་ ཚོགས་དམངས་
ས་མན་དཔ་འ་ ལས་་་ན་འལ་་དོན་་ ད་དད་འབད་བ་བས་
ལས་འལ་འ་ ས་གནས་ག་་་བགསཔ་ན་ན་ གར་་་བཞག་་མཛདཔ་མ་
ཚད་ ལས་འཆར་་ དང་འདོད་བད་་ ན་གཞོན་ཚོང་་འབད་་་་ ན་གཞོན་ང་
འལ་མ་དལ་་ག་ཚང་དང་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་ག་ཚང་ ་ལས་ ་གཡོག་
ན་ཁག་དང་ ོང་ཁག་དཔལ་འོར་ང་འལ་འ་དཔོན་་ས་ཡང་ ལས་འཆར་་
དང་འལ་བ་ ་བ་བ་ོད་་ལས་མ་་ འབད་དང་འབད་བན་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ གང་ས་ འག་་་མས་ན་མོ་དང་ འག་་་དམངས་དལ་ས་
་ བཅའ་མས་དངས་དོན་་དང་འལ་ གང་ས་ གང་་དབང་བ་དལ་
ཁང་་་ འགན་ན་གནང་གཔ་་ ཡོད་་་་གར་བཞག་་ གནས་ངས་
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དང་བན་ ་བམ་་ ལས་འཆར་ག་བགས་འབད་ད་་་ཡང་ འག་པ་
་ར་་ ཚོང་འལ་འཐབ་་གནས་བས་དང་ དང་འདོད་ཡོད་ང་ བདོག་གཏད་
གཏའམ་བག་་ད་པར་ ན་འལ་མ་ཐོབ་པ་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ དཔལ་
འོར་ན་ཐབས་་ཆ་ཤས་་ དགས་གཏད་བད་་ ག་བགས་འབད་ཡོདཔ་དང་
་ཡང་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༠ ་འོག་་ ན་འལ་ན་་་་ གཏའམ་བགས་
མ་ད་པ་ཁར་ གང་་འགན་ན་འ་ཡང་ བ་ཆ་ ༣༠ ལས་ ༥༠ ན་ོད་
དཔ་ན་པ་ དོགས་ལ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ད་ན་ ལས་འཆར་
ན་་ཐོ་་ དལ་ས་ན་ཁག་ས་ ཚོགས་ང་་ལ་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་
ས་ ལ་མ་ཚོགས་གས་ནང་ ན་་ལ་ད་པ་བཀའ་་གནང་།
་ལས་

ས་འབས་གམ་པ་

འས་་་ས་་་ནང་

དཔལ་འོར་འང་མ་་འཆར་ག་ཐད་ཁར་

ང་གབ་སོ་ནམ་པ་་ས་

བོན་གས་ོམ་འབད་

བད་་ སོ་ནམ་་ཐོན་ད་ འབོར་་ཏོག་ཏོ་་བཏོན་ཚར་བ་མཐའ་མར་ ཚོང་འལ་
འཐབ་མ་གས་པར་ དཀའ་ངལ་ང་་་ལ་ཐབས་་ དར་ན་ ས་ག་ན་
ཁག་ས་ ོ་ཐོབ་་ོབ་་་དང་ ོང་བར་་བ་ ་ལས་ གང་ས་ བ་
ང་པ་་འབད་ས་ ལས་འལ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ ན་ཐབས་་བ་ར་་ མཛད་
གནང་གས་པ་ན་ ཕན་ཐོགས་འང་་ན༌མས༌ར༌༌།
་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་འད་ལས་ཐོན་པ་ ་མ་ཚོང་འལ་འཐབ་མ་གས་་་ཡང་
གཙོ་བོ་ར་ ནང་འན་འབད་་་ ་ོག་དམ་དམ་་མཛད་ནམ་ལས་ ང་ཚད་ཡང་
རན་ཏོག་ཏོ་་མཛད་གནང་དཔ་དང་ ང་གབ་་ཐོན་ད་་ ཚོང་འལ་འཐབ་་
ད་་ སོ་ནམ་པ་་ཚན་་་ ཐོན་ད་ལ་འན་་ཞབས་ཏོག་་ཡང་ ་བས་
བ་ཏོག་ཏོ་་

བཟོ་གནང་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་

་ནོར་གསོ་ང་ཡར་གས་གཏང་

་ ་ནོར་་ཐོན་ད་ཚོང་འལ་འཐབ་་དང་ ་ནོར་་ཆག་་ ་བས་བ་ཏོག་
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ཏོ་་འཐོབ་་དང་ ་་ང་ཚད་ཡར་ང་འ་་་ཡང་ གང་ས་ གས་ཤོམ་་
གགས་དཔ་འག་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་་་ནང་ ང་གབ་སོ་ནམ་པ་་་ བ་
ར་ལ་་དོན་་ ནང་འད་ཐོན་ད་ཚོང་ར་འཐབ་་ས་ཚོད་དང་ ས་ངས་
་ལས་ ་འབད་་ ་མ་་ཡང་ ས་འན་འབད་་ ཐབས་ལམ་མ་པ་་
ཚོགས་་ག་་ཡོད་ང་ མ་་་ ལག་ན་འཐབ་པ་བས་ དཀའ་ངལ་་འང་
ད་པ་ན་ ་་ ལ་ཐབས་་དོན་་ ལས་་ཁག་་འ་དཔོན་་དང་ འལ་བ་
འཐབ་དཔ་་ ་མང་་་བ་བ་ོད་ ལ་དང་ལ་བན་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ར་
ཚོང་་ཐད་ཁར་ ད་ོ་ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ནང་ སོ་ནམ་པ་ཐོན་ད་བ་ངས་
འབད་ས་ ས་ངས་་ཡང་ ས་གནས་་གནས་ངས་དང་བན་་ འ་ན་བཟོ་
ཡོད་པ་ཁར་ ཚོང་ར་འཐབ་་དོན་་ ་མ་ལམ་གས་་ གས་བས་འབད་
་ འག་བཟའ་ོད་ལས་འན་དང་ གཏན་འཇགས་་ཚོང་ར་འཐབ་་་ མ་ས་
པར་ སོ་ནམ་པ་་ཡང་ ནད་ཡམས་་ ག་ག་ལམ་གས་དང་འལ་ ལག་ན་
འཐབ་དཔ་དང་ གལ་ད་ ་བས་མ་བཝ་་ འཐོན་པ་ན་ འལ་ཡོད་འ་
དཔོན་་་ ས་ཐོག་ན་་མཛད་གནང་ར་་།
་ལས་ ་མ་ནང་འན་ཐད་ཁར་ གང་ས་ ་ོག་དམ་དམ་་ར་ འབད་ཡོདཔ་
དང་ ནང་འད་ཐོན་ད་བམ་ལ་་དོན་་ ལམ་གས་་ཡང་ ང་སང་ས་་བཟོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་ནོར་་ཐོན་ད་ མ་ཚོང་འལ་་ ཐབས་ལམ་་ཡང་ གས་
ཤོམ་་ག་་ཡོད་པ་ར་ ་ར་་ས་ སོ་ནམ་་ཐོན་ད་་ ཚོང་འར་འཐབ་
མ་གས་པ་ན་ གང་ས་ ་བ་འབད་བ་ོལ་ཡོདཔ་ལས་ ་བས་མ་བཝ་
ད་ར་་།
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་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་མ་ཐོན་པ་་མར་ ལ་ཁབ་ལས་ར་ཚོང་འཐབ་ག་་་ ཉ་
ཁག་ང་ངམ་གག་མ་གཏོགས་ གཞན་ཐོན་ད་ ར་ཚོང་འཐབ་མ་གས་པར་ཡོད་
་་ཡང་ ར་ཚོང་་དོན་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཐབས་ལམ་་བ་འག་འབད་
ནམ་ལས་ ཐོན་ད་ཅ་ཆས་ག་་ག་ ར་ཚོང་འཐབ་ག་པ་ གནང་བ་ཐོབ་ཡོད་
ང་ ར་ཚོང་འཐབ་་་ ལམ་གས་ ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ་བས་མ་བཝ་ མ་
་་ཐོན་དོ་ཡོད་་་་དོགས་ལ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་
ས་འབས་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ ཚོགས་དམངས་
ཡོངས་ས་ ས་འབས་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ཚོགས་ང་་ ས་འབས་བ་པ་དང་གག་ཁར་ འས་་་ས་་་
ནང་ ང་ལམ་གས་བས་དང་འལ་བ་ བར་ོད་་བས་བ་ང་་ འལ་
ཡོད་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་འ་འན་ཐོག་ བཟོ་བད་ལ་སོགས་པ་དང་ ངས་ཚད་
་ཐོག་ (BOQ) ་ ཁ་གསལ་་འད་ད་པ་ ་བ་ལ་་་་ གང་ས་
དོགས་ལ་་་ནང་ སོ་ནམ་ང་ལམ་གས་བས་འབད་་་ ལས་མ་་ ན་ང་
ལས་འ་བགས་་ ་མ་དང་པ་ནང་ ད་ོ་ན་ མ་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་
༩༠༠ ་ག་བཏང་ནམ་ལས་ སོ་ནམ་ང་ལམ་ཁག་ ༢༠༡ ཡོད་ས་ལས་ ༣༥ འབད་
ཚར་བ་ག་ས་ ༡༦༤ ་ག་འབད་བ་བང་ཡོད་པ་ཁར་ ཁག་ ༢ ་ག་
ན་བར་་་་ འབད་ཚར་་ཡོད་ང་ བཟོ་ག་མཁས་མག་་ས་ ས་་
བཏོན་པ་ལ་་

ས་གནས་་གནས་ངས་དང་འལ་

གདམ་ཁ་དབང་ཚད་འ་

ས་གནས་གང་་་ལ་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ མ་བ་ལམ་གས་ཐད་ཁར་ ོང་ཁག་ན་བར་ཚོགས་ང་་ས་ཁར་
ད་འོག་ན་བར་ཚོགས་ང་་འས་་ པོ་ ཡང་ན་ དམངས་་ ཡང་ན་ ད་
འོག་བཟོ་ག་པ་ ཡང་ན་ ས་ང་་ བཅའ་མར་གཏོགས་དཔ་་ཡོད་་་ས་ མ་
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འསཔ་ད་པ་་བ་ལ་བ་ར་
དབང་ཚད་

ལམ་་གནས་ངས་དང་བན་

་འབད་་

ས་གནས་གང་་ཡོདཔ་དང་ ་་་དང་འལ་བ་

ག་ག་་

ཡང་ ཁ་གསལ་་བཟོ་ཡོད་་་ ལ་ལས་ ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ བམ་ལ་
འབད་་་ ལས་འཆར་ཡོད་་་ས་ དཀའ་ངལ་ལ་གས་པ་ ་བ་ལ་བ་
ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་
ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་་ ས་འབས་
་ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ བཀའ་་གནང་་དང་འལ་ ཚོགས་ང་་འན་
ས་

ལ་ཡོངས་བན་འལ་འགན་ན་ལས་འཆར་་

བར་བ་ན་་ལ་་

ནང་ དལ་ས་ན་ཁག་་ཐོ་དང་འལ་བ་ན་ བན་འལ་ན་་་ ོང་ཁག་
༡༩ ནང་ལས་ཡོདཔ་ན་ང་ ཚོང་འལ་་ཐོ་འབད་བ་ན་ མ་ག་་ ༣༤ དང་
་རོ་་ ༡༡ ཡོད་པ་ ན་་ལ་བ་ལ་ལས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཚོང་བ་ད་
ཚོང་་་བས་བ་དཔ་ཁག་ཝ་མ་ཚད་ ལས་འཆར་དང་འལ་བ་ མ་པ་་ཁ་
གསལ་་ དལ་ཁང་་་ོད་་ཡོད་པ་ཁར་ འགན་ན་ོད་ཐངས་་དོན་་ཡང་
ག་ག་་

ང་ང་་བཟོ་་ཡོདཔ་ལས་

ཚོགས་དམངས་

གས་་དོགས་པ་

བས་དཔ་ད་པ་ ་བ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་འབད་ང་ འགན་ན་
ལས་འཆར་འ་ ོང་ཁག་དང་ ང་ོགས་འ་མཉམ་་ འཐོབ་ཐབས་་ གང་་
ཁ་ག་ལས་ བར་བ་མཛད་་ གས་བས་མཛད་་ ་བས་ཡོད་པ་ ན་
གསོ་གནངམ་དང་འལ་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་ར་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་
ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་ས་ ས་འབས་་
ཆ་འག་བ་གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ས་འབས་་པ་ ས་ག་་ཐད་ཁར་ འས་་་ས་་་ནང་ མ་་ནང་
ཕམ་ཉམ་ང་་་ ཨ་ལོ་་་དོན་་ ཨ་ལོ་གས་ང་་བ་ ན་ཐབས་ག་བག་
གནང་དཔ་མ་ཚད་

་ར་ཉམ་ང་་ཨ་ལོ་་་

ོབ་་ག་འ་མ་ཆས་་

ན་ད་ོང་པར་གནང་ད་པ་ཁར་ ས་གནས་མཐའ་ར་་ ོབ་་་ནང་ ོབ་
་མ་ཆས་དང་ མན་ན་་དཀའ་ངལ་ཡོད་་་་ བ་ར་གནང་དཔ་མ་ཚད་
ོབ་དཔོན་མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་་ཡང་ གང་ས་ གས་ཤོམ་་གགས་དཔ་
དང་ ོ་ཐོབ་་ོབ་་ནང་ ག་ན་མན་ན་་ ལངམ་་ོད་གས་་་ད་་
ས་ག་་དོན་་ མ་དལ་ད་བ་གནང་་་ ོབ་་རང་སོར་ བ་བམ་མ་
འབད་བ་ན་ ོང་ཁག་ནང་ ལས་་མང་བ་གནད་དོན་ས་ མ་དལ་ཁ་ར་འབད་་
གཏང་དཔ་ལས་བན་ མ་དལ་གཏང་ཐངས་་ ག་ག་ལམ་གས་ག་ ང་
ང་་བཟོ་གནང་དཔ་ཁག་་ར་་།
་་ གང་ས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ོབ་་ག་འ་མ་ཆས་་དོན་་ མ་
དལ་གནང་་་ འན་ང་འཐབ་ད་་ གང་་བ་ལས་ སོ་སོར་་་འ་་
དོན་་ འཆར་དལ་འན་ལ་འབདཝ་ད་ འཆར་དལ་་གས་སོ་སོར་་བད་་
ཡོདཔ་ལས་ འཆར་དལ་ཁ་ར་འབད་མ་ག་པ་ཁར་ ན་ང་་ཟད་འ་་ གནང་
ན་་ོད་ཡོདཔ་ལས་ ས་ག་་ག་ར་དང་བན་ གས་བས་འབད་དཔ་
ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ད་ོ་ན་ཚོད་ ོབ་་ཁག་ལས་ཕར་ཡོད་པ་ ཆབ་
གསང་་ གས་བས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་དང་བན་ ལགཔ་འ་་
་མན་ན་་ཡང་ མ་ལང་ལངམ་་ ག་བགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ང་གབ་
་ ོབ་་ཁག་ལས་ཕར་འབད་བ་ན་ ོ་གསར་ོབ་མ་ལས་ ོབ་མ་ ༡༢ པ་
ན་ ག་འ་མ་ཆས་་ ན་ད་ོང་པར་གནང་ཡོདཔ་དང་ མ་ཁར་འབད་བ་ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ོབ་མ་ ༦ པ་ན་དང་ མ་་བ་ནང་ན་པ་ན་ ད་ག་ཅན་་ོབ་ག་་
་ ག་འ་མ་ཆས་ས་ མ་དོ་བར་ ོབ་་ག་་་ཡང་ གང་ས་ བ་
ར་གནང་དང་གནང་བན་་ཡོད་ར་་།
་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་འབད་བ་ན་ འཆར་དལ་འ་ ན་ང་་ཟད་འ་
་ རང་འཇགས་བཞག་གནང་ད་པ་ གང་ས་གནང་་་་ ས་ན་ཡོད་པ་
ཁར་ ས་ག་ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ས་ག་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༣༦
གནང་་་ ག་འ་མ་ཆས་འབ་་དོན་་མ་གཏོགས་ འཆར་དལ་འ་ ལས་
་གཞན་་ ཁ་ར་འབད་མ་གཔ་་ དགས་བསལ་ས་ བཀའ་་ང་ང་ག་
གནང་དཔ་ཁག་་བ་

ས་འབས་ལ་བ་ས་་

ཚོགས་ཁང་ས་

ཚོགས་

ང་་ས་འབས་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་
གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་་ ས་འབས་་ ཆ་
འག་བ་གནང་།
་ལས་

ས་ལོ་

༢༠༢༠-༢༠༢༡

་

ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་

ག་་ གང་ས་གནངམ་ད་ ཚོགས་ཁང་ས་ འདས་པ་འཆར་ལོའི་ནང་གསལ་
དལ་མ་ས་ཡ་ ༧༣,༩༨༩.༨༨༡ དང་ ་ན་ཐབས་འཆར་དལ་ དལ་མ་
ས་ཡ་ ༢༧,༧༨༣.༧༠༣ འབདཝ་ད་ ཡོངས་བོམས་འཆར་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་
༧༦,༧༧༣.༥༨༤ ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་གནང་ད་པ་་བ་ལ་་་
་ བ་འགལ་་་གང་ཡང་དཔ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་་་ ཚོགས་
དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་
ས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ན་ཐབས་འཆར་དལ་
ད་བའི་དད་ག་་ ས་ན་བ་གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་བམ་་ར་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་ར་
གང་ས་གནངམ་ད་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་ལོ་འ་་དོན་་ ན་ང་ཟད་འའི་
འཆར་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༥,༥༩༨.༦༦༤ དང་ གསར་བ་་འཆར་དལ་
དལ་མ་ས་ཡ་

༤༤,༨༨༤.༤༨༦

འབདཝ་ད་

ཡོངས་བོམས་དལ་མ་ས་ཡ་

༨༠,༤༨༣.༡༥༠ ཐམ་པ་ཆ་འག་བ་ད་པ་ ན་གསོ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ གང་ས་གནངམ་ད་ ར་བཏང་ ས་གནས་་ང་་་ ག་བ་
དག་བས་་འབདཝ་མ་གཏོགས་ བ་འགལ་་་གང་ཡང་དཔ་ལས་བན་ ཚོགས་
ཁང་ས་ དད་ག་་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་
གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་ས་བ་ར་ལ་མ་ཐོག་ལས་ ས་ན་མཛད་།
དལ་ས་ན་ཁག་ས་ ཚོགས་ཁང་ས་ དག་བས་དང་གས་བས་གནང་་་
ག་བད་་ ལོག་ལོག་བར་བས་མ་གནང་པར་ གག་མངས་་ ལག་ན་
འཐབ་ད་པ་ བཀའ་བལ་གནང་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་
དལ་ད་བའི་དད་ག་དང་

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་

བའི་དད་ག་་ ག་ངས་གམ་པ་ གང་ས་མག་བས་གནང་། གནམ་
ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༣༠ འམ་ ་ས་ ༡༠.༠༦.༢༠༢༡ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༡༡ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ས་
ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་་ ཆ་འག་་
ས་དོན་མ་ལ་བ་་མར་
ཁར་

ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་

ལས་འཆར་་ཐད་

དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ལས་འཆར་འ་་ ན་འལ་་ད་ཚད་་ བ་ཆ་

༤ ན་པར་ ཚོང་་ང་བ་དང་ ་རབ་་དོན་་འབད་བ་ན་ ཚོང་་འ་བགས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
པ་ལ་་ བ་ཆ་ ༨ དང་ ཚོང་་བར་མ་དང་ ་བ་་འབད་བ་ན་ བ་ཆ་ ༩.༧༥
ན་་་ ་མང་ས་ གས་ཁར་བམ་ད་པ་ གསོལ་འབས་་བ་ཁར་ བ་
བདཔ་་ས་འབད་ང་ ་མང་་ བ་དོན་ལ་བ་བས་ བ་དོན་་མ་ག་ན་
་་ ང་སང་ས་་ ལ་དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ལ་།
་ ་ལ་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་
ག་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གས་ཤོམ་་གནང་་ ས་ན་གནང་
ཡོདཔ་བན་་ ཆ་འག་འབ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་ཁང་
ས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་
ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༧ ཆ་མཉམ་ས་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་
ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་འ་ (་
་དད་ག) ་ ཆ་འག་བ་གནང་་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ ལ་་ན་
པ་ན་གསོ་ལ་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༢ པ་ནང་བད་་ཡོད།
་དང་འཝ་་ དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་་ཡང་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ན་
གནང་ཡོདཔ་བན་་ ཆ་འག་འབ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་
ཁང་ས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་
ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༨ ཡོད་་ ཆ་མཉམ་ས་ བ་ར་ལ་
མ་གནང་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་འ་ (་
་དད་ག) ་ ཆ་འག་བ་གནང་་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ ལ་་ན་
པ་ན་གསོ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༣ པ་ནང་བད་་ཡོད།
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་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༨ འམ་་ས་ ༡༨.༠༦.༢༠༢༡
་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་དང་ ས་
ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་ར་ བར་ས་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་
བའི་དད་ག་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་
་གས་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ གང་ས་བ་བ་་གནང་ནམ་ལས་
ཆ་འག་བ་ཡོད་་་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ནང་ལ་བ་ས་་

ཚོགས་་ཁ་

ག་ལས་འབད་ང་ ་་ བར་བ་གས་ཤོམ་་མཛད་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡
་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་་་ འར་བ་དང་ ས་འབས་
ད་ང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་ར་ ར་
བཏང་ མ་འོངས་པ་ན་གསོའི་ད་་ ས་འབས་ཁག་ ༥ ་ག་བད་གནང་
་་་ བར་ས་གནང་་ ཆ་འག་བ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་ར་
དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་་འན་ས་ཡང་ ས་འབས་་་བན་་
བར་ས་གནང་ད་པ་ བ་ོན་་ས་དོན་ལ་།
་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ ས་འབས་དང་པ་ཐད་ཁར་
འས་་་ས་་་ནང་ ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ ལས་འཆར་་ ན་
ཚབ་བཏབ་མ་གས་པ་ ད་མས་བ་ཚད་་དགས་གཏད་ བ་ཆ་ ༢༤ འ་
མཐོ་ག་་ར་ཡོདཔ་ལས་

་་དགས་གཏད་་

གསལ་་་་དཔ་མ་ཚད་

གང་ས་ ལས་འཆར་འ་ནང་ མ་དལ་ར་འམ་ ༣ བཞག་ཡོད་་་ འཆར་
ག་དང་དགས་གཏད་ར་་ མ་འ་བ་ན་ ་་ས་ ལ་ཁམས་་ མ་དལ་
་ ་ང་ག་མ་ག་ཕོག་་ན་ན་ ས་་དང་བཅསཔ་་ ན་གསོ་ལ་བ་ར་
གཞན་དལ་གར་ གང་ས་ ་བམ་་ ལས་འཆར་བམས་ནམ་ལས་ ན་
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ཁ་བམས་་ གས་ཐག་མ་གཅད་པ་་མར་ ཚོགས་ཁང་ལས་ གནང་བ་་དཔ་
ཁག་་བ་ཁར་ ག་མ་ག་་ ན་འལ་ན་་་ས་ ན་ཚབ་བཏབ་མ་གས་
པ་ན་ ོགས་བས་མ་དལ་ལས་ བཏབ་་ན་་་ གང་ས་ ཚ་ས་་བ་
གནད་དོན་ག་་ གས་ཁར་བམས་དཔ་འག་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ གང་གམ་པ་ད་བས་པ་
བས་ འདས་པ་གང་ལས་ས་ནམ་ད་ ན་ཚབ་བཏབ་མ་གས་པ་ ས་ཆད་
བ་ཆ་ ༢༦ ་ག་ཡོད་་་ གང་ས་ བ་ཆ་ ༢༤ ར་ཕབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ར་བཏང་ དལ་ཁང་་ནང་ བ་ཆ་ ༡༥ ར་ཕབ་ཡོད་པ་ཁར་ ལས་འཆར་འ་་
དགས་གཏད་གཙོ་མ་་ཡང་ ར་ཚོང་ང་འལ་གཏང་་དང་ ནང་འན་ཚབ་འན་
འབད་་ ་ལས་ འལ་ག་དང་ག་ག་ཡོངས་འལ་ང་འལ་དང་ ་གཡོག་་
་བས་བཟོ་་་ནམ་ལས་བན་ ་་ཚད་ག་དང་ ག་ག་ལམ་གས་ང་
ང་་བཟོ་ནམ་ལས་ མཐའན་མག་་ གང་་དགས་གཏད་་ བ་ཆ་ ༡༠
དང་ ་འོག་་བཞག་་་ནམ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་ར་་
ཆ་འག་བ་པ་་ ་བས་མ་བཝ་ད་པ་ ་བ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་
ས་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་
གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་་ ས་འབས་དང་པ་་
ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་

ས་འབས་གས་པ་ར་

ཚོགས་དམངས་ས་

གང་ས་

གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ མས་ཁམས་་ ནད་ག་ལས་བན་ ་
་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚབ་་ཏོག་ཏོ་་ར་ ང་དང་འང་བན་ཡོད་་་ ལ་ཐབས་
་དོན་་ གང་ས་ མ་དལ་ད་བ་གནངམ་ད་ གསོ་བ་དང་ས་ག་་ ངམ་
གག་ན་པར་ གག་་་ར་ནང་ ད་བ་གནང་དཔ་ ཁག་་བ་་བ་ལ་།
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་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ས་
འབས་བད་པ་ གནད་དོན་་་བ་་ཝ་ ལོ་བར་བན་་ མ་འར་ག་
ན་དང་ ཆང་ལས་བན་་ ་ོག་་བར་ཆད་ང་་་ཡང་ གང་ས་ མན་
ནམ་ལས་ འལ་ཡོད་ ལས་་དང་ གང་ན་ཚོགས་པ་་དང་གག་ཁར་ ས་
བན་འབད་་

ག་་མཛད་དང་མཛད་བན་་ཡོད་པ་ར་

ད་ས་

གང་་

འཆར་དལ་ནང་ གནད་དོན་་་་དོན་་ འཆར་དལ་ད་བ་ལོགས་་མ་བཞག་
ང་ གག་་རང་སོའི་འཆར་དལ་ནང་ ད་་ཡོདཔ་ལས་ ས་འབས་་་ བ་
ོན་ལ་་དང་གག་ཁར་ ཚོགས་དམངས་ གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་་བ་
ལ་།
་ ་ལ་ལས་

ཚོགས་ཁང་ས་

ས་འབས་་་

བ་ར་ཡོད་ད་ ཚོགས་

དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་
ལ་་ ས་འབས་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ས་འབས་གམ་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ ད་
ོ་ན་ཚོད་ ལོ་ཐོག་དང་་ནོར་མས་ཅན་་་ ནད་ཡམས་འ་ན་ཕོག་་ གནོད་
ན་ང་པ་བས་ གང་ས་ ད་འས་གནང་ོལ་ཡོད་ང་ ་་ ས་ཚོད་
ཁར་ མ་ཐོབ་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་་་ ད་ལས་ཕར་ ག་་མགས་མགས་་ འཐོབ་
་ཡོདཔ་ག་དང་ ད་འས་ོད་་དོན་་ འཆར་དལ་ད་བ་ ལོགས་་མ་
བཞག་པར་

ད་ོ་མཛད་དོ་བམ་་ར་མཛད་པ་ན་

གས་ལམ་་་ན་པ་་བ་

ལ་།
་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་འ་ རང་བན་ས་ག་པ་ ལ་ཁབ་ག་ནམ་དང་ ནགས་
ཚལ་་་ཡང་ མང་ཤོས་ག་ ལ་ཡོངས་ང་ག་དང་ ་་ནགས་ཚལ་ར་ ལག་
ན་འཐབ་པ་བང་ལས་ ་གས་མས་ཅན་་ འམས་ས་ད་པར་ ་ར་ས་
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བཏབ་པ་ ལོ་ཐོག་་ གནོད་ན་ང་དང་འང་བན་ཡོད་་་་ ད་འས་་
གང་ས་ ལོ་ཐོག་དང་ ་ནོར་མས་ཅན་ ཉམས་ང་ོ་གཏད་མ་དལ་ག་ ག་
བགས་གནང་ཡོད་ང་ ད་ོ་ ལག་ན་འཐབ་་ ཚད་ག་ཁར་མ་ོད་ན་ གང་
ས་ གསོག་འག་མ་དལ་ཐོག་ལས་ གཏང་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ གང་འཚམས་་ས་
འཆར་ལ་།
་བམ་་ར་ ་ར་་ལོ་ཐོག་ མ་མ་་་ གནོད་ན་ང་གས་འང་ཚད་
གང་ས་ ད་འས་གནང་ད་པ་ན་ གནང་ཡང་་ཚར་་ནམ་ལས་ ་གས་
མས་ཅན་དང་ རང་བན་ན་ངན་ས་ ལོ་ཐོག་དང་ ས་གས་ ་ཀར་་དཔ་
གཏང་་་་ ད་འས་གནང་ཐངས་་ཚད་ག་ ལམ་གས་ང་ང་ག་ བཟོ་
གནང་དཔ་མ་ཚད་ ར་ལས་ གང་་ ག་་ར་བ་ གང་མང་བམ་ལ་གནང་
དཔ་ ཁག་་བ་ན་གསོ་ལ་་་ར་ ས་ན་མཛད་་ བ་ར་གནང་ད་པ་
ན་ ད་ས་ ད་འས་ོད་དཔ་ ་འཐོན་་ནམ་མ་ཚད་ ང་གབ་་ར་
་་བ་ར་ང་ ས་ཚད་ཅན་་སོ་ནམ་ང་ལམ་དང་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ ་གས་
མས་ཅན་་བཀག་ཐབས་

་ལས་

ཐོན་ད་ཚོང་ར་འཐབ་་་་ནམ་ལས་

གང་ས་ ་་ནང་ བ་ར་མ་གནང་པ་ན་ ང་གབ་ལས་ མ་ཁར་ གནས་
ོ་བ་དཀའ་ངལ་་ཡང་ གས་་་་ར་ འཐོན་ད་་ནམ་ལས་ ས་འབས་་
་ བ་ར་ལ་དཔ་ཁག་་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ལོ་ཐོག་དང་་ནོར་མས་ཅན་
་་ ་གས་མས་ཅན་ས་ གནོད་ན་བ་་་་ གང་ཞབས་ལས་ ད་
འས་གནང་ཐངས་་ལམ་གས་་ ར་ལས་ ན་བན་ང་འལ་་ དགས་
ལ་་ གར་བཞག་ གནང་ོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་མ་ག་་ རང་བན་ན་
ངན་དང་ ་གས་མས་ཅན་ས་ གནོད་ན་ོམ་འབད་ར་ང་་ དཔ་གཏང་་
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ཉམས་དཔ་་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ད་ག་གནང་དང་
གནང་བན་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
་མ་ཚད་

གང་གས་པ་བས་

་གས་མས་ཅན་་

ད་འས་ོད་་་

དལ་མ་འམ་ ༣ ་ ད་འོག་ཁག་ལས་ཕར་ བ་བམ་འབད་་ཡོད་ང་ ་
་ ལག་ན་ལ་བན་ཐབ་མ་གས་པར་ འན་ང་ནང་ དཀའ་ངལ་ང་་་ས་
་ར་་ དཀའ་ངལ་ང་བན་ཡོད་་་ ལ་ཐབས་་དོན་་ ད་ས་ ན་ས་
གང་ཚོགས་ངས་ ༦༩ པ་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་འོག་་ མ་དལ་
དལ་མ་ས་ཡ་ ༥༠༠ ་ག་ ག་བགས་འབད་ནམ་ལས་ ་གས་མས་ཅན་
ས་ ལོ་ཐོག་་གནོད་པ་ ད་འས་ོད་་་་ གང་མགས་འབད་དཔ་་
བཀའ་་གནང་ཡོད་ང་ ད་ོ་ འན་ང་དང་འལ་བ་ ལམ་གས་དང་ག་ག་
བཟོ་་དོན་་ ག་་་གནང་པ་བང་ཡོདཔ་ལས་ འལ་མགས་ར་ ན་ཁག་
ས་ ག་་གས་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་
ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་

འས་་ཡོངས་ས་

བ་ར་ལ་མ་ལ་་

ས་འབས་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ས་འབས་བ་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་
ད་ འས་་་ས་་་ནང་ ར་བཏང་ ད་ོ་ན་ཚོད་ བཅའ་མས་དང་མས་
གས་ ག་་ར་བངས་ང་ གར་ འག་་་མས་ན་མོ་་བཞག་་ བངས་
དོ་ཡོདཔ་ལས་བན་ ས་འབས་་ འོས་འབབ་དཔ་བམ་ག་་ མཇལ་ཡོད་ང་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ ས་ཞབས་ལ་ཐོག་ གང་ས་གནང་་་ བ་ར་ཡོད་
ར་་།
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་མ་ཚད་ ར་བཏང་ འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་དད་ག་་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ་ས་ གང་ས་གནང་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་་་ར་ ཞལ་
འཆམ་མ་ངམ་ལས་བན་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ནང་ གཏང་་ཡོད་ང་ ་་ཡང་
ཞལ་འཆམ་ང་མ་གས་པ་ ལོ་ས་ག་འག། གཞན་ དལ་གར་ ཚོགས་ཁང་
གས་་བར་ན་ ཞལ་འཆམ་མ་ང་པ་དཀའ་ངལ་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་
ཐབས་ས་ཐོག་ལས་

ལ་དཔ་ག་ན་ང་

་་ཡང་

ལ་མ་གསཔ་ལས་

བན་ ་བམ་་ ས་འབས་བད་་་ འོས་འབབ་དཔ་ལས་ ཆ་ད་མཛད་
དཔ་འག་ར་་།
་ཁར་ འས་་གཞན་ས་འབད་བ་ན་ གཞལ་ དལ་གར་ ཚོགས་ང་་ཁ་
ག་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབས་་ར་ བར་བ་འབད་་ ན་་ཁ་
གསལ་་ ལ་་ཡོད་པ་ན་ གང་ས་གནང་་་ ་བས་བ་་ན་པ་ ན་
གསོ་ལ་བ་ཁར་ ཚོགས་་ས་ ས་འབས་བད་ད་་་ གཙོ་བོ་ར་ འག་
་་མས་ན་མོའི་ནང་ རང་བན་ཐོན་ད་་ ་མང་་་དས་ནམ་་ བད་
ཡོདཔ་ལས་བན་ མས་་ ་མས་ན་མོ་དང་ མན་ད་ར་་་ཡང་ དར་
ན་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བན་ང་བ་བཅའ་མས་་ ་མས་ན་མོ་ མ་བངས་
པ་ང་ལས་ བམས་ཡོད་པ་བཅའ་མས་ག་འབད་་་ས་ ་མས་ན་མོའི་
དངས་དོན་དང་ མ་མནམ་ས་བན་ནམ་དང་ ལ་ལས་ ་བམ་་ བཅའ་
མས་ག་་ར་ན་ང་ ་མས་དང་མནམ་་ བཟོ་ད་ར་བ་ ས་འབས་
ནམ་ལས་ བ་ར་གནང་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་་ ཚོགས་ང་་འན་ས་འབད་བ་ན་ ཚོགས་ཁང་གས་ས་ གར་ཁ་དང་
གར་ས་དད་ག་་ར་ གང་ས་གནང་པ་བས་ འག་་་མས་ན་མོ་
དང་བན་་ གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནད་དོན་་ ཐད་ཀར་ འཆར་དལ་དང་འལ་
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བ་དཔ་མ་ཚད་ ད་ས་ཚོགས་ངས་་ ན་བགས་ནང་ གང་ས་གནང་་
ལས་མ་ཡོད་་་ས་ འལ་བཤད་ལོགས་་ལ་དཔ་ མ་མཇལ་བ་དོགས་ལ་
ལ་་་ར་ ཚོགས་ཁང་ས་འབད་ང་ ་མ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་
འབད་་ གང་ས་གནང་པ་མཐའ་མར་ ཆ་འག་བ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་
་ ལ་ལཝ་ག་འབད་་་ས་ ཚོགས་་ས་ ས་འབས་་་ ཚོགས་ང་
ས་ ལོག་་ར་ བར་བ་འབད་་་ འོས་འབབ་གང་ཡོད་ གས་བད་གནང་
དཔ་ ཁག་་བ་ན་གསོ་མཛད་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་
ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་

འས་་ཡོངས་ལས་

བ་ར་མ་ཐོབ་ལས་བན་

ས་འབས་་ ཆ་ད་མཛད་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ས་འབས་་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་
ད་ འས་་་ས་་་ནང་ ་ལས་བསམ་་ན་་བར་ན་ འལ་ལམ་ལ་་
དོན་་ ས་་ འཆར་ལོ་ནང་ མ་དལ་མ་བཞག་པ་ར་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་
གང་ས་གནངམ་ད་ ་ང་ོགས་་་ར་་་ གས་མ་ོག་ལང་་་ ན་
ཁ་ཡོདཔ་ལས་ དོགས་ལ་ལ་དཔ་ཁག་་་་ཡང་ འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་
ན་ཁག་དང་གག་ཁར་ འལ་བ་འཐབ་་ ་ལས་བསམ་་ན་་ གང་ལམ་་
དོན་་ འཆར་དལ་ལངམ་་ བཞག་་ཡོད་པ་ དོགས་ལ་ལ་་་ར་ གང་
་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ ་ལས་བསམ་་ན་་ གང་ལམ་ས་ཚད་ཅན་་བཟོ་
་དོན་་ འཆར་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༣༢༠ ་ག་ མ་ལང་ ལངམ་་བཞག་
་ཡོདཔ་ལས་ གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་་བ་ལ་།
་ཁར་ འས་་ལ་ལོ་ས་འབད་ང་ གང་ས་ འཆར་དལ་ག་་་བཞག་ཡོད་
ང་ ལག་ན་འཐབ་པ་བས་ བ་འས་ཅན་དང་ ས་ཚད་ཅན་་ ལག་ན་
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འཐབ་གསཔ་བཟོ་དཔ་མ་ཚད་ དར་ན་ ་མོའི་ང་ཁ་དང་ ལ་བྷ་་ ་ལས་
་དང་བསམ་་ ་བམ་་ དགའ་ས་ོང་ཁག་་ གང་ལམ་་བ་་ ག་་བ་
དས་མ་ཝ་་ཡོད་ང་ ད་ོ་ཡང་ གནས་ངས་གས་ཤོམ་ག་་ དཔ་ལས་
བན་ འལ་ཡོད་ ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ་་ གས་ཁར་བམ་་ མཛད་
དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་འབས་་་
བ་ར་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་ཡོངས་
ལས་ བ་ར་མ་ཐོབ་ལས་བན་ ས་འབས་་ ཆ་ད་མཛད་གནང་།
་ལས་

ཚོགས་ཁང་ས་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་

གས་བད་གས་ཤོམ་་

གནང་་ ས་འབས་ཁག་་བད་གནང་ཡོད་་ནང་ལས་ ས་འབས་གམ་ར་
ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ན་དང་བ་ར་ལ་་ ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་དང་ ས་
འབས་ཁག་གས་ར་ བ་ར་ལ་མ་གས་པ་ ན་གསོ་མཛད་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ ད་བའི་
དད་ག་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འཆར་དལ་ད་བའི་དད་ག་ ཆ་
འག་བ་ཡོད་་་ བཀའ་འལ་་དོན་་ ལ་་ན་པ་ ན་གསོ་དང་གག་
ཁར་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལ་ཡོངས་འཆར་དལ་དང་འལ་བ་ ས་
འབས་བོམས་ཁག་ ༧ གང་་ལ་ཡོད་་་ གང་ས་ གས་ཁར་བམ་
་ ག་་མཛད་གནང་ད་པ་ འགན་འ་ལ་་ འཆར་དལ་བར་ས་མག་
བས་གནང་།
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༤.

དད་ག་་་ོད་དང་ཆ་འག།

༤.༡ ལ་གང་འག་་འགག་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་
ངས་དང་པ་དང་ གས་པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

(ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོའི་་ཚབ)

་འལ་ོན་པོ་

ས་ ལ་གང་འག་་འགག་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་
ག་ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་ཆ་འག་་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་
ག་ཡར་ང་ས་ གང་ས་གནང་་ས་ན་བ་གནང་།
་ལས་

དད་ག་འ་འན་པ་ས་

ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་

ལ་གང་འག་་འགག་་བཅའ་མས་ ༢༠༠༩ ཅན་མར་ འ་ོན་མཛད་ད་
པ་

དགས་ལ་གཙོ་བོ་ར་

ལ་གང་འག་་འགག་་འ་

བན་ང་དང་

ལ་པོའི་་ང་དམག་་དང་ འ་མཉམ་་བ་མཐོང་གནང་་དོན་་ ་གནས་
་མ་པ་དང་ བ་བཞག་་གནས་ཡར་ང་།

གནས་ན་དང་ར་བཏོན་

་ལས་

དལ་ཕོགས་དང་འས་གས་ ་ཕན་དང་་ཕོགས་གཞན་་ དམག་་ཁག་གས་
དང་ གག་མངས་བཟོ་་དོན་་ན་ར་་།
་མ་ཚད་ འག་་་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༢༨ པ་ནང་ ལ་གང་འག་་
འགག་་འ་ བན་ང་དང་ ་ང་དམག་་དང་གག་ཁར་ ང་བ་་་ཚན་་
འོག་་འད་་ཡོདཔ་ལས་ གག་མངས་བཟོ་དཔ་མ་ཚད་ ལ་གང་འག་་
འགག་་འ་ ཡར་ང་དང་་བད་བཏང་ནམ་ལས་ ད་ག་ན་པ་ལས་ངས་
ག་་བཟོ་ད་པ་ཁར་ འགག་་ནང་ གསར་བགས་་ལོ་ཚད་ ལ་སོགས་པ་
མན་ག་ད་པ་དོན་ཚན་་ འ་ོན་མཛད་་ གས་བས་བཟོ་དཔ་འག་ར་
་།
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ག་པར་་ ར་ལས་ཡོད་པ་ དོན་ཚན་ ལག་ན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་་ ང་མ་
་གནས་དང་འལ་བ་གནད་དོན་ ར་བཏོན་འབད་དཔ་་དང་ བཙོན་པ་་་ ་
་གས་འར་་ ལས་མ་འ་འན་འཐབ་་་ཡང་ བཅའ་མས་ནང་ད་དཔ་
ཁག་་བ་ཁར་ འགག་་ནང་ལས་ཕར་ ག་་་་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་འོག་་
་གཡོགཔ་་དང་ ཐད་ཀར་འགག་་ས་ བ་བཞག་འབད་ཡོད་པ་ དམག་་
་གཡོགཔ་་་བར་ན་ ཐོབ་ལམ་་ཡང་ གག་མངས་་བཟོ་་ནང་ ག་་
གནང་དཔ་ ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་དང་ད་བ་་ ལ་
མན་་མཛད་་ འོས་ངས་ན་པ་ཐོག་ལས་ བ་ར་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་
ལ་།
་ལ་ལས་ འས་་་ས་་་ནང་ ལ་གང་འག་་འགག་་ས་ ་
དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ ད་ད་འོག་་ ལ་ཁབ་ནང་ ག་ད་ཞབས་
ཏོག་གང་ག་་་ཡོད་ང་ འཛམ་ང་ནང་ ད་ོན་་དོན་་ ལ་གང་འག་་
འགག་་་ ངན་ད་ལ་སོགས་པ་ བ་མ་ད་པར་ གཙང་ཏོག་ཏོ་ག་་ བཟོ་་
དགས་གཏད་བད་་ ལ་གང་འག་་འགག་་བཅའ་མས་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་
་ བངས་གནང་ཡོད་པ་ ན་གསོ་་བ་ཁར་ ད་ལས་ཕར་ འ་ོན་་གང་ས་
གནངམ་ད་ཡང་ དགས་གཏད་་་བད་་མཛད་དཔ་མ་ཚད་ ་མས་ན་མོའི་
དངས་དོན་དང་འལ་ འགག་་ང་ར་འགན་འ་་ འན་ཐངས་ཅན་་འབ་
ཐབས་་ བཙོན་ང་དང་ ་བསད་་ཚན་་ འགག་་ནང་ལས་ ལོགས་་བཏོན་
དཔ་དང་ འགག་་་གནས་་མ་པ་་ཡང་ བཅའ་མས་འ་ནང་ གསལ་ཏོག་
ཏོ་་ར་ད་་ཡོད་ང་ ད་ན་ ལག་ན་འཐབ་མ་གས་་་ གནད་དོན་ག་་ལས་
བན་་ ས་སོངམ་ན་ན་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་འག་ར་་།
་དང་འཝ་་ ་ར་་དགའ་ད་དང་་བ་་ འགག་་ཁ་ག་ལས་ གས་
དང་མས་གས་ན་ང་འཐབ་མ་ད་པར་
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་བ ་ས་ཡོན་་ཐོག་ལས་

ང་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
བ་འབད་ཐབས་ག་གསཔ་ག་དང་ འགག་་འགན་འ་འབག་་ག་་་་
་ དས་མའི་ོང་བར་དང་ས་ཡོན་་ཡང་ གས་ཤོམ་འཐོབ་་ཡོད་པ་ དོན་
ཚན་་འད་ཐབས་མཛད་དཔ་དང་ འགག་་་མ་ག་་ ན་ངན་ས་ ས་
མས་་ཕོག་པ་བས་

ཐོབ་ལམ་་གང་ཡང་ད་པར་

བཏོན་གཏང་ོལ་ཡོད་པ་

ལོ་ས་་ ས་བན་ན་པ་ན་ བན་ང་དང་ ་ང་ ་ལས་ ་གཡོག་་
ལམ་གས་་ ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་ས་ བས་་་
གཡོགཔ་་ ་གཡོག་་ལམ་གས་དང་ དམག་་་གཡོགཔ་་ ལས་ད་པ་
བཅའ་མས་་འོག་་ འན་ང་འཐབ་་ཡོད་་་ ཚོགས་ང་ས་ ད་བ་
གས་ཤོམ་་ མཛད་དཔ་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ལ་གང་འག་་འགག་་ས་ ་་ནང་ ག་ད་ཞབས་ཏོག་་
ཐབས་་ ན་ོད་མ་གཞག་དང་ ཕན་ན་བར་འལ་འཐབ་ཐངས་་གནད་དོན་་
འགག་་དམག་ོབ་་་

ོང་ཚན་་་གང་ག་་ད་ད་པ་ཁར་

མས་

དོན་ོབ་ོང་དང་ མས་དོན་ལག་ར་་ོང་བར་ མས་དོན་གག་ལག་འོག་མ་
ོང་བར་་ རང་སོའི་་གནས་་མ་པ་དང་བན་་ ག་དཔ་དང་ ོད་བར་
ད་བ་་ོང་བར་་ཡང་ ས་ག་དཔ་ཡོདཔ་་ བཅའ་མས་ནང་ར་ ད་
གས་པ་ན་ གས་ལམ་་་ན་པ་་བ་ལ་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ན་ས་་ས་ དོགས་ལ་་་ནང་ བཙོན་པ་བདག་
ང་དང་འལ་བ་གནད་དོན་འ་ འགག་་ལ་ལས་ སོ་སོར་བཏོན་དཔ་་ འ་
ོན་དད་ག་ནང་ འད་་ད་པ་ར་ འལ་ཡོད་ལས་་དང་ འགག་་ཧོངས་
ལས་འབད་ང་ ་བམ་་ ས་འབས་་ གང་ཡང་ བད་་དཔ་མ་ཚད་ ་
དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

གག་་སོ་སོར་་ག་བག་འབད་བ་་

མན་ག་་ཐོག་ལས་ མས་གས་་ ག་་ང་ང་་བཟོ་་ ལག་ན་འཐབ་
ད་པ་དངས་འཆར་འབ་ཐབས་་ གང་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ གར་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
བཞག་་ བཅའ་མས་་ མན་ག་འབད་་་ བོན་གས་བད་་ཡོདཔ་ན་
ང་ ད་ས་་ཚོགས་དམངས་ས་ ས་འཆར་བད་་་ ཚོགས་ང་ས་ གས་
ཤོམ་་གགས་་ ལ་ལས་ གང་ས་གནང་་་ ་བས་ཡོདཔ་ལས་ ས་
ན་ཡོད་པ་་བ་ལ་།
་མ་ཚད་ འ་ོན་དད་ག་འ་་ ཆ་ད་་དོན་ཚན་ས་ཁར་ དོན་ཚན་ ༢༦ པ་
དང་ ༡༨༦ པ་་ཡང་ ད་སོང་་་ མ་་ག་ འཛོལ་སོངམ་བམ་ག་ཡོད་་
་ ཚོགས་ང་ས་ གགས་བ་གནང་་ ལ་གང་འག་་འགག་་བཅའ་
མས་

༢༠༠༩

ཅན་མ་ནང་ རང་འཇགས་བཞག་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་

བཅའ་

མས་འ་དོན་ཚན་ ༡༨ པ་དང་ ༡༩ པ་ནང་ འགག་་ལས་གཡོག་བད་
ཚོགས་ས་ ང་ཐོ་ལ་ཡོད་་ར་ ོན་ན་ས་ས་འབས་ཐོག་ འག་ལ་
པོ་མག་ས་ འགག་་གཙོ་འན་དང་ ན་ཐབས་གཙོ་འན་ གཙོ་འན་འོག་མ་
བ་བཞག་དང་ དངས་འམ་བཏོན་གཏང་་ར་འད་་ཡོད་་་ གགས་དཔ་
འག་ར་་།
་དང་འཝ་་

འགག་་་གནས་་ཡང་

དམག་་ཁག་གས་དང་མ་འཝ་་

བད་་ཡོད་་་ ལ་ཐབས་་དོན་་ འ་ོན་མཛད་དཔ་ནམ་དང་ ་ཡང་
དོན་ཚན་གསརཔ་ ༡༦ ཀ་ པ་་ས་ ཧ་་གསཔ་མ་ཚད་ བཅའ་མས་འ་ནང་
ཡོད་པ་ འགག་་་གནས་་མ་པ་་ ལག་ན་འཐབ་མ་གས་པར་ཡོད་་་
ས་ བཅའ་མས་འ་ོན་མཛད་དཔ་ ཁག་་བ་་བ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་
ཁང་ས་ ལ་གང་འག་་འགག་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་
འ་ ་་དང་ལམ་ོལ་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་མཛད་་ ལ་མ་ཚོགས་ངས་
༦ པ་ནང་ ག་ངས་གམ་པ་ ན་་ལ་དཔ་་ བཀའ་་གནང་་ (འ་
ོན) དད་ག་འ་་ ག་ངས་དང་པ་དང་ གས་པ་གང་ས་མག་བས་
གནང་། གནམ་ལོ་གས་ང་་ ༤ པ་ས་ ༢༠ འམ་ ་ས་ ༣༡.༠༥.༢༠༢༡ །
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༤.༢ འག་་་ན་ཊ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་དང་པ་དང་གས་
པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ས་ འག་་་ན་གས་
་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་དང་པ་ གང་ས་གནང་ད་པ་
ས་དོན་ལ་་་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ས་ན་དང་བཅསཔ་
་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ འག་་་ན་གས་་དད་ག་
༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གས་པ་ ས་དོན་ལ་་ནང་ ་ལོ་ ༡༩༨༢ ལས་
འ་བགས་་ འག་ལ་ཁབ་འ་ ་ན་གས་་དང་འལ་བ་ མན་ས་
ཁག་ ༡༥ ་ག་བ་ོན་མཛད་་ ་་་འས་་་འལ་གས་འབད་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ན་ོན་ལ་བ་ངམ་མ་ོན་་དང་ ག་པར་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་
པོ་་ འག་ལ་བ་པ་མག་ གར་་ར་ ོན་པ་ནམ་ལས་བང་ འག་
ལ་ཁབ་དང་ འག་པ་་ར་་ས་ རང་བན་གནས་ངས་དང་ ་ན་གས་
་་་ ས་ཞབས་དང་བ་མཐོང་བད་་ཡོདཔ་བན་་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ རང་
བན་གནས་ངས་དང་ ་ན་གས་་མས་གས་་གནས་ད་ར་ བཀའ་
ོབ་ ཡང་བར་གནངམ་ལས་བན་ ་ལོ་ ༡༩༩༥ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་
ན་མོ་ས་

་ན་གས་་ལ་་ངས་ག་་

ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

འག་་་ན་གས་་བཅའ་མས་ ༢༠༠༣ ཅན་མ་་ཡང་ ཆ་འག་བ་གནང་
ག་ར་་།
་མ་ཚད་ ་ལོ་ ༢༠༡༣ ་ འག་ལ་ཁབ་་ ་་ཡ་དད་ག་འགན་འན་
་ར བ་ོན་ཆ་འག་གནང་་ འས་་་ འལ་གས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་
འགན་འན་འ་ནང་

 ་ང་གས་་ང་བ་འབད་་
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མ་གས་ག་བམ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
དཔ་དང་ ་ན་གས་་་ལས་ ་་འཐོབ་ངས་དང་ ་ཕན་་ འ་མཉམ་
འཐོབ་དཔ་་ འད་ཡོད་པ་ར འག་་་ན་གས་་བཅའ་མས་ ༢༠༠༣
ཅན་མ་་ ཆ་འག་བ་པ་ལ་ལས་ འག་་་མས་ན་མོ་དང་ གཞན་ལ་
་མན་ས་མང་རབས་ག་་ འས་་་ འལ་གས་འབད་ཡོད་་་ གག་
མངས་བཟོ་་དོན་་ དད་ག་གསརཔ་་ལཝ་ན་ར་་།
་དང་འཝ་་ དཔལ་འོར་་གནས་ངས་དང་ འཚོ་ང་་བཟའ་འང་དང་ ན་
ཆས་་ཡང་ ་ན་གས་་ལས་བན་ ངམ་ནམ་མ་ཚད་ གས་ན་ཐོན་ངས་
ཐོབ་ོད་དང་ ་ཕན་བ་བཤའ་འ་ ་ན་གས་་ན་བན་ཐོག་་ ོད་་་
ཐབས་ལམ་ ཁག་་ཤོས་ག་ན་པ་ར ལ་ཁབ་་འོང་འབབ་བཟོ་་་ཡང་ ་
བས་དང་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་བན་

ཚོགས་དམངས་ས་

གས་བད་་་ས་

ལས་བས་་ དད་ག་་་ བ་ར་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།
་་ འས་་་ས་་་ནང་ ་་ོག་དང་འོད་བན་་ ་ན་གས་་་
བན་དཔ་ལས་བན་ ་་ཉམས་ང་འབད་དཔ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ད་་
འཕགས་པ་ ནང་པ་གསོ་ག་་ ན་ང་འབད་་ ང་འལ་གཏང་་་ཡང་ ་
ན་་དས་མ་་གས་་ཡོད་པ་ར གལ་ད་ འག་་གར་ཁ་དང་གར་
ས་དད་ག་ གང་ས་གནང་འོ་ཡོད་་་ ཆ་འག་འབ་མ་གས་པ་ན་ ་
ས་ ་ན་གས་་དད་ག་་་ ཐོ་ཕོག་ད་་ནམ་ལས་ ་་དོགས་ལ་
གནང་དཔ་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ གང་ས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ ང་མ་བཏོན་ནམ་ལས་ ར་ཚོང་
འཐབ་་ འབབ་ངས་བཟོ་བ་ལོ་ས་་ཡང་ ་་ནང་ང་དོ་ཡོད་་་ས་ ་
ན་་ཐོ་ག་་་ཕོག་་ཡོད་ག་

་་
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དད་ག་འ་ནང་ ཁ་གསལ་་བད་་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཡོད་ད་ར་ལས་ དོགས་ལ་གནང་ད་པ་ཁར་ ཨར་གར་ང་་ཚོང་འལ་་ཡང་
འག་་ང་དང་ ར་་ས་མ་དོ་བར་ ་་་ས་ཡང་ ཚོང་འལ་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ ་་་ ཚོང་འལ་ད་ས་ཡང་ ང་སང་ས་བཟོ་དཔ་མ་ཚད་ ་ཁ་ལས་
མཁས་མག་་ས་ ཨར་གར་ང་་ ཨར་ནག་འ་འཐོན་་དོན་་ ཁབ་བ་་
་ས་ ནགས་ཚལ་ནང་ ནད་་བ་ལ་འ་་ན་ཁ་དང་ ་ན་་ གནོད་པ་
ཡོད་ད་་དོན་ཚན་་ དད་ག་འ་ནང་ བད་་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་ས་
མན་་དོན་་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་ཁག་་ར་་།
་ཁར་ ལ་ཁབ་་འར་བ་དང་བན་ དཔལ་འོར་་ གས་ཐོན་འ་བ་བས་
་

་ད་་གས་དང་ ས་ན་་ནོར་་གས་

བར་གསོའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་

ཉམས་འ་དོ་ཡོད་་་ཡང་

ཚོགས་ང་ས་

བར་བ་མཛད་པ་བས་

གང་ས་གནང་དཔ་ཁག་་བ་་བ་ལ་།
་་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ དོགས་ལ་་་ནང་ འག་་གར་ཁ་དང་
གར་ས་དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་འ་ ཐད༌ཀར༌༌ ནགས་ཚལ་དང་་གས་
ང་བ་་ དད་ག་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་ར་ ང་ཆས་ཚོང་འར་འཐབ་་ཐད་
ཁར་

ན་ས་གང་ཚོགས་ས་

བཀའ་་དང་བན་

ནགས༌ཚལ༌ན༌ཁག༌ས་

ད༌བ༌འབད༌བ༌ས༌༌ ང༌ཆས༌༌ ནགས༌ཚལ༌ལས༌བཏོནམ༌ག༌ ར༌ཚོང༌འབད༌
༌ན༌པར༌
ཐོན༌ད་་

བཟོ༌བན༌ང་འལ་ལས་་ས་
ཚོང་འར་འཐབ་པ་ན་

ས༌ཚད༌གས༌བས༌འབད༌་

འོང༌འབབ་་བ་ཁར་

ན༌གཞོན༌༌༌

་

གཡོག་་་བས་ཡང་ ོད་གས་པ་་ཕན་ཡོད་ང་ ད་ོ་བས་ངས་ག་ ང་
ཆས་ར་ཚོང་འབད་་འ་ མཚམས་འག་འབད་་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
་མ་ཚད་ ཨར་གར་ང་་ཐད་ཁར་ ད་ོའི་གནས་ངས་་ བ་འཚོལ་དང་འལ་
བ་ན་ ཨར་གར་ང་འ་ ་བ་ལས་ཉམས་འ་་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འར་འཐབ་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་བས་དཔ་དང་ ཨར་གར་ང་འགས་ང་འབད་་ཐད་ཁར་ སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ན་ཁག་ས་ འ་འན་ཐོག་ ་ཁ་ལས་མཁས་མག་་འཚོལ་་ ང་་མ་
ད་བ་འབད་བ་བར་ན་ ནད་ཡམས་ཐོན་་་ས་ བ་འཚོལ་་་་བར་ཆད་ང་
་ མཚམས་འག་བཞག་དཔ་ལས་བན་ ་མང་་ གསལ་ོན་ལ་མ་གསཔ་
མ་ཚད་ གནད་དོན་་་ ནགས་ཚལ་དང་ ་གས་ང་བ་་ བཅའ་མས་དང་
འལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ས་ན་ཡོད་ར་་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་་ མཐའ་འར་དང་གནམ་གས་འར་བད་
ཚོགས་ང་དང་ འལ་བ་ཡོད་པ་ གནད་དོན་ག་ནམ་ལས་བན་ ཚོགས་ང་ས་
དད་ག་་བར་བ་མཛད་་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ནང་ ག་ངས་གམ་པ་
ན་་ལ་དཔ་་ བཀའ་་གནང་་ དད་ག་་་ག་ངས་དང་པ་དང་གས་
པ་ གང་ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༠
འམ་ ་ས་ ༣༡.༠༥.༢༠༢༡ །

༤.༣ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་
ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

དལ་ས་ོན་པོ་ས་

འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་

ལ་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་དང་པ་ས་དོན་ལ་་
་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་ གང་ས་གནང་་་ ས་ན་མཛད་གནང་
།
་ ་ལ་ལས་

དད་ག་འ་འན་པ་ས་

འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་

(འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་
ཚོགས་ངས་གམ་པ་ནང་ ཆ་འག་བ་ཡོད་པ་ ལ་་གར་ར་་ལ་ལས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༧ པ་ནང་ བར་ོད་འབད་
དཔ་་འད་་ཡོད་ང་

ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་འ་ ཡོངས་འལ་ཐོག་ལས་

ལ་གག་བོམ་་མ་གས་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་ན་པ་་བ་ལ་།
་བམ་་ ག་ག་མ་གས་ ག་བགས་འབད་་དོན་་ མཁས་མག་་
་ཁ་ལས་འཚོལ་་ ཡང་ན་ ་ག་ཡོད་པ་ཅ་ཆས་་ མ་བ་འབད་་ ལག་ན་
འཐབ་ོལ་ཡོད་ང་ མ་འོངས་པར་ ཅ་ཆས་་་་ ་བས་མ་བཝ་་འཐོན་པ་ན་
འ་ད་ས་འ་ ཆ་ཚང་་ ལ་ཁབ་ནང་ད་པ་བང་ལས་ མ་གས་ན་
བན་་ ལག་ན་འཐབ་མ་གས་པ་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ན་ ང་དང་འང་
བན་་ཡོད་ར་་།
་འབདཝ་ལས་བན་ གང་ས་ འག་་ནོར་གར་བང་འོག་་ཡོད་པ་ མ་
ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་ས་འ་འན་ཐོག་ལས་ མ་གས་འ་བཟོ་གས་པ་ན་
་ས་ ནང་འད་ས་ཚད་ཡར་འཕར་འ་་དང་ ཉམས་ོང་འཐོབ་་་ཕན་ཡོད་
པ་ཁར་ ལ་ལས་ ལ་་དང་ ང་ོགས་ལ་ཁབ་་ནང་ལས་ཕར་ ་དང་འལ་
བ་མཁས་མག་ དས་མ་འང་་་ནང་ འག་ལ་ཁབ་ལས་ གཏང་གས་
པ་་བས་་དགས་་ མ་ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་ས་ མ་གས་བཟོ་་
འ་བགས་་ཡོད་ར་་།
འག་་་་

་བམ་་

ས་ཡོན་དང་ག་ལ་

ཡར་འཕར་གཏང་་དོན་་

མ་ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་དང་ ་མཁས་མག་་ མཉམ་ོད་ཐོག་ལས་ མ་
གས་འ་བཟོ་དཔ་ན་ང་ ནད་ཡམས་ལས་བན་་ ་མཁས་མག་་ལ་
ཁབ་ནང་ ས་ཚོད་ཁར་ོད་མ་གས་་་ས་ མ་གས་འ་ ས་ཚོད་ཁར་ ད་
མ་གས་ང་ ་མཁས་མག་་ས་ བཅའ་མས་འ་་ ས་ཞབས་དང་བ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
བར་ཡོདཔ་བན་་ ང་་ཁ་ག་ལས་ མ་གས་འ་ ས་ཚོད་ཁར་ དཔ་་
བཟོ་་ས་ན་ལ་་་་ དལ་ས་ན་ཁག་ས་ བག་བ་འབད་་བཝ་
ད་ ཟད་འ་མང་རབས་ག་ོད་པ་མཐའ་མར་ ས་ཚད་ཅན་་མ་གས་འ་ ཐོབ་
་གས་་ན་པ་ ས་ོགས་ང་ཡོད་ར་་།
ན་ང་

ད་ས་

མཉམ་འལ་ཐོག་

་མཁས་མག་་ོད་་
ཐོ་བད་་མ་གས་བ་ཆ་

མ་ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་དང་
༩༩

་ག་བ་་ཡོདཔ་དང་

ལ་ཁབ་དང་་ར་་མཐའ་དོན་་ ཅ་ཆས་ར་ ལ་བཀལ་་དང་ ན་་མ་
གས་མཁས་མག་་ མ་ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་ནང་ལས་ འཐོན་གསཔ་བཟོ་
་དོན་་ ས་ཚོད་འར་་ནམ་མ་ཚད་ ཚོང་པ་་ཡང་ ཐོ་བད་འབད་དཔ་དང་
ཚོང་འལ་ཡང་ ཡོངས་འལ་ཐོག་ལས་ འཐབ་དཔ་ལས་བན་ འ་དང་བན་པ་
ོང་བར་དང་ ་བ་བ་ོད་ལ་དཔ་་་དོན་་ བཅའ་མས་འ་་ བར་
ོད་ས་ངས་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༧ པ་ས་ ༡ ལས་ ་ལོ་ ༢༠༢༢  ༧
པ་ས་ ༡ ན་ ཕར་འངས་འབད་གས་པ་ན་ འ་་ནང་འད་་ ་འབད་
དཔ་བཅའ་དཔ་་

གས་ཤོམ་་འབ་གས་་ནམ་ལས་

ཚོགས་དམངས་

ས་ ་བན་་ བ་ར་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།
་་ འས་་་་་་ནང་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་ བཅའ་མས་
ཆ་འག་མཛད་པ་ས་ ་བས་མ་བཝ་འཐོན་ད་པ་ གནས་ངས་་དད་་
བཅའ་མས་བར་ོད་་ས་ངས་འ་

ལོ་་གག་་ང་ལ་་ཡོད་ང་ ནད་

ཡམས་ལས་བན་་ ་ལས་མཁས་མག་་ འོང་མ་གས་་་ས་ མ་གས་
བཟོ་མ་གསཔ་ལས་ ད་ང་ ལོ་གག་་ང་ ས་ཚོད་ཕར་འངས་འབད་ང་ ནད་
ཡམས་་གནས་ངས་་བ་བ་ན་ མ་གས་བཟོ་་ ་མག་བ་གས་་
ནང་ དོགས་པ་ཡོདཔ་ལས་ ལ་་ས་ཚོད་དང་འལ་ ་ལོ་ ༢༠༢༣ ་་དང་པ་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཕར་འངས་འབད་གས་པ་ན་ ་ས་ ཕན་ཐོགས་འང་་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་
ས་ བར་བ་མཛད་པ་བས་ ་་གས་ཁར་བམ་ད་པ་ ན་གསོ་ལ་།
་མ་ཚད་

མ་གས་་ག་མ་འ་ན་

བཅའ་མས་བར་ོད་་ས་ངས་

ཕར་འངས་འབད་བ་ མ་བབ་ད་ང་ ལ་་མ་གས་འ་ ལག་ན་མ་འཐབ་
པ་ན་མར་ ར་ཚོང་དང་ནང་ཚོང་འབད་བ་བས་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་་ལ་
ལས་བན་པ་་ཕན་་ གས་ཤོམ་་ ད་བ་གནང་ད་པ་ཁར་ བཅའ་མས་
འ་ནང་ འོས་འབབ་ད་པ་ ཅ་ཆས་་ཐོ་་ཡང་  ་ཤ་ར་ད་་ཡོདཔ་ལས་ ་་
་ལ་འབད་དཔ་མ་ཚད་ ་ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ ལ་ཁབ་་གནོད་པ་ཅ་ཆས་
་ན་པ་ན་ ་་ལ་ཚད་སོ་སོར་ཡོདཔ་ལས་ ་་ཡང་ ད་ས་ བར་བ་འབད་
་ འ་ོན་མཛད་་་བས་ཡོད་་དང་བན་ ཚོགས་ང་ས་ ་་གས་ཁར་
བམ་་ མཛད་དཔ་འག་ར་་།
་ཁར་ འས་་གག་ས་་་ནང་ བཅའ་མས་བར་ོད་་ས་ངས་ ལོ་
གག་ཕར་འངས་འབད་ད་་འ་

ག་ག་་་བཞག་་

གནད་དོན་ག་་ལས་

བན་ ཕར་འངས་འབད་དཔ་ན་ན་ ་་དོགས་ལ་ག་ གནང་དཔ་ཁག་་
ར་་།
་་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་

མ་ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་་ ཡོངས་འལ་

ཐོག་ལས་ མ་གས་འ་ ཝ་ག་་ནང་འད་ ་ག་འ་་ནམ་་ ས་
ན་འབད་་་་ ན་ས་གང་ཚོགས་ས་འབད་བ་ན་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་
ལ་ ལག་ན་འཐབ་པ་བས་ ་ག་་་འབད་ད་པ་ ས་ན་་ བ་
འཚོལ་འབད་ནམ་ལས་ མ་གས་འ་ ས་གཏན་ང་ར་ ས་ཚད་ཅན་་ཐོག་
ལས་ ལག་ན་འཐབ་བབ་་དོན་་ ས་ན་་་ག་ན་པར་ ལོ་གག་ཕར་
འངས་མཛད་གནང་ཡོད་པ་ དོགས་ལ་ལ་།

-60-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་ (་་དད་ག) ་ གསལ་བགས་
མཛད་ནམ་ལས་ མས་དོན་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་མཛད་་ ་་ ༦ པ་
ས་ ༧ ་ ག་ངས་གམ་པ་ ན་་ལ་དཔ་་ བཀའ་་གནངམ་ད་
འལ་ དད་ག་འ་་ ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་གང་ས་མག་བས་
གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༠ འམ་ ་ས་ ༣༡.༠༥.༢༠༢༡ །
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༧ འམ་ ་ས་ ༠༧.༠༦.༢༠༢༡
་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་ (འ་ོན) དད་ག་་ ག་ངས་
གམ་པ་ས་ད།
མས་དོན་ཚོགས་ང་་འན་ ོང་་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ས་ ག་
ངས་གམ་པ་ན་་ ལ་་ནང་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དད་ག་འ་ར་
བར་བ་འབད་བ་བས་ འལ་ཡོད་ ལས་་་དང་གག་ཁར་ ས་བན་མལ་
ན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གང་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ ས་ོན་་་ གང་ས་གནང་
པ་བས་ འ་ོན་་དོན་ཚན་་་ ་བས་མ་བཝ་ གང་ཡང་མ་མཇལཝ་ལས་
བན་ དད་ག་ན་ས་ར་་ འ་ོན་་དོན་ཚན་ཆ་མཉམ་ར་ ས་ན་ལ་་
ཡོདཔ་ན་ང་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་གགས་གནང་་ གང་ས་གནང་ད་
པ་་བ་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ དོན་ཚན་་་བན་་ གང་ས་གནང་པ་བས་
འ་ོན་་དོན་ཚན་་ར་ བ་འགལ་་་ད་ང་ འས་་གག་ས་ ར་
ལས་ འ་ོན་དད་ག་་དང་འལ་བ་ བཅའ་མས་ར་ གང་ས་གནང་པ་
བས་ལས་ར་ བར་ོད་་ས་ངས་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༣ ན་ ཕར་འངས་འབད་
གས་པ་ན་ ལག་ན་འཐབ་ད་ ་བས་བ་་ན་པ་་བ་ལ་ཡོད་ང་ གང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ས་ ལོ་གག་་དོན་་ངམ་གག་ ཕར་འངས་འབད་བ་ས་་ ད་ས་ ལོག་
་ར་ དད་ག་འ་ར་ འ་ོན་་ས་འཆར་ལ་་ ཆ་འག་བ་པ་མཐའ་
མར་ ད་ང་ ལོ་གག་་བ་ལས་ དད་ག་འ་ འ་ོན་མཛད་་དཔ་ག་
མཛད་ད་པ་ན་གསོ་ལཝ་དང་འལ་

ད་ས་འ་ོན་མཛད་པ་བས་ལས་ར་

གས་བད་གས་ཤོམ་་གནང་་ བར་ོད་་ས་ངས་འ་ ས་ཚོད་རན་ཏོག་
ཏོ་ག་ནང་ ལག་ན་འཐབ་གསཔ་་ ཕར་འངས་མཛད་གནང་གས་པ་ན་ ་
བས་བ་་དོན་་ ས་འལ་ ཡང་བར་ལཝ་ན་ར་་།
་་

ཚོགས་ང་་འན་དང་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་

དོགས་ལ་ལ་་

ནང་ འལ་ཡོད་ ལས་་་དང་གག་ཁར་ ས་བན་འབད་བ་བས་ ཅ་ཆས་དང་
ཞབས་ཏོག་ལ་་ མ་གས་བཟོ་་ མ་ག་ཡོངས་འལ་ང་ཀ་ཧོངས་ལས་
འབད་ང་ ད་ན་ ཐོ་བད་མ་གས་་ བ་ཆ་ ༩༧ ་ག་བཟོ་ཚར་་ཡོདཔ་
ལས་ ད་ལས་ཕར་ ལ་བཀལ་་དང་ ལོག་ན་་་ མ་གས་བཟོ་བ་བང་ཡོད་
་་ཡང་ ་་ ༦ ་ནང་འད་ ས་པར་་ མག་བ་གས་་ན་པ་ ས་
ན་ལ་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ གང་་ཧོངས་ལས་ ལས་་མ་གས་་བ་འས་་ བག་བ་
འབད་་བཝ་ད་ བར་ོད་་ས་ངས་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༢ ་ ༧ པ་ས་ ༡
ན་་ ཕར་འངས་འབད་་་ནང་ མ་གས་ཡོངས་ོགས་མག་བ་གས་པ་
ས་ས་འོངས་་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་ར་
་།
་དང་འཝ་་ འག་ཚོང་འལ་ད་ཁག་ཨང་གས་་ཐད་ཁར་ འདས་པ་ཚོགས་
ངས་ནང་

ཆ་འག་བ་པ་བཅའ་མས་འ་ར་

གང་ས་གནང་པ་བས་

མ་་་ འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་གས་ཡོད་་་ གས་བས་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
དད་ག་་ག་་ལ་་ཚད་ག་ར་

བར་བས་གང་ཡང་དཔ་ལས་བན་

ཆ་འག་མཛད་གནང་གས་པ་ན་ ་ས་ ལ་གང་དང་་ར་་ ཕན་བས་
འང་་ན་པ་་བ་ལ་་་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་
ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ར་གས་ཨང་ ༤ པ་ར་་ ཆ་འག་བ་
་ དད་ག་འ་་ ག་ངས་གམ་པ་གང་ས་མག་བས་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༨ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༨ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འ་ོན་དད་
ག་འ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གས་ཤོམ་་གནང་་ ས་ན་
གནང་ཡོདཔ་བན་་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ ཆ་འག་བ་གནང་ད་པ་
ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་
གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༩ ས་ བ་ར་
ལ་མ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་། ཚོགས་
ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༥ པ་ནང་བད་་ཡོད།

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༩ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༢༨ ་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་ ༼འ་ོན༽ ་དད་
ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ར་ བར་ས་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་

དལ་ས་ོན་པོ་ས་

འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་

ལ་ ༼འ་ོན༽ ་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་
ས་ གང་ས་གནང་ནམ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་བ་ས་་ ད་ས་
ལོག་་ ས་འབས་ཁག་ ༢ དང་བཅས་ བར་ས་་དོན་་ ལ་ཡོད་་་ར་
གང་ས་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ་དམངས་དལ་ས་ ༼འ་ོན༽ བཅའ་མས་ ༢༠༡༢
་དོན་ཚན་ ༤༦ ༼ཁ༽ པ་འ་ འ་ོན་འབད་ད་པ་ས་འབས་་ ས་ན་
ཡོདཔ་དང་འལ་ ད་ས་ གང་་གནས་ན་ནང་ར་ འ་ོན་་ས་འཆར་ལ་
དཔ་ཁག་་བ་ཁར་
ག་་

མདང་ཞག་

གང་་ཁ་ག་ལས་

ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་དད་

་ཚོགས་་ལ་བ་བས་ལས་

་་་དད་ག་་ན་

པར་ དལ་འལ་་དད་ག་་ ལ་གནང་པ་ན་ བར་ོད་འབད་་ནང་ ་
བས་མ་བཝ་ད་ང་ ་་དད་ག་ལ་ལོ་ག་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ་ོད་
འབད་བ་ནམ་ལས་ བར་ོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལོ་ག་ ལ་ལས་ བར་
ོད་འབད་ཡོད་་་ས་ དཀའ་ངལ་དང་བས་མ་བཝ་ཡོད་པ་ ཚ་ས་་ཡང་ཁ་
གསལ་་་།
་་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་་་ནང་ འཆར་དལ་་དད་ག་འ་ བར་ོད་
འབདཝ་ད་ བས་མ་བཝ་ད་ང་ ལ་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་དད་ག་་ བར་
ོད་འབད་བ་བས་ ་བས་མ་བཝ་འཐོན་ད་་ན་ང་ ད་ོ་ཡོད་པ་ ཅ་
ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་

དད་ག་འ་ནང་ དོན་ཚན་དག་པ་ག་

ལ་ལས་

བར་ོད་འབད་་ར་ བགས་་ཡོདཔ་ལས་ ་བས་མ་བཝ་འཐོན་དཔ་དཔ་
མ་ཚད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ་དམངས་དལ་ས་༼འ་ོན༽ བཅའ་མས་
༢༠༡༢ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༤༦ ༼ཁ༽ པ་ འ་ོན་འབད་དཔ་་ ལ་དོན་ར་
གང་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ གནམ་དན་་ཚོགས་ངས་ནང་ འ་ོན་་ ས་
འཆར་ལ་་ན་པ་་བ་ལ་།
་ལས་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ་དམངས་དལ་ས་༼འ་ོན༽ བཅའ་མས་
༢༠༡༢ ཅན་མ་ དོན་ཚན་ ༤༦ ༼ཀ༽ པ་ཐད་ཀར་ མ་གས་དཔ་དཔ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ལས་བན་ འ་ོན་འབད་དཔ་ད་པ་ ་བ་ལ་བ་ས་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
་ས་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ བ་
ར་ཐོབ་མ་གས་ང་ ན་བར་ལོགས་་གནང་དཔ་ད་པ་ ན་གསོ་མཛད་་
གང་ས་མག་བས་གནང་།
༤.༤ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་དང་པ་དང་ གས་
པ་ས་དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་
༢༠༢༡ ཅན་མ་ ་ོད་དང་ ཆ་འག་་ས་དོན་ལ་་་ ཚོགས་དམངས་ ག་
ཡར་ང་ས་ གང་ས་གནང་་་ ས་ན་མཛད་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་ (འ་ོན)
དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གས་པ་ ས་དོན་ལ་་ནང་ ཡར་ས་
འ་བ་ལ་ཁབ་་ནང་ ལ་ག་་མང་མང་འོངམ་ནམ་དང་ ར་་ང་འལ་་
དོན་་ དལ་ཁང་ནང་ལས་ ན་འལ་་ ད་ག་་བ་ངམ་་འོངམ་ནམ་ལས་
ས་་འར་བ་དང་བན་ ལ་་ག་ར་དང་ ཡར་ས་ང་འལ་་ གཙོ་མ་
བང་་མཛད་དཔ་ཁག་་ར་་།
ན་ང་

ད་ོའི་གནས་ངས་ནང་

ག་ར་ར་བ་ད་་

་བས་མ་བཝ་ ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་

ལ་བས་བཀལ་་ན་པར་

ལ་་

ལམ་གས་དང་ག་འམ་

གས་ཤོམ་་བཟོ་ནམ་ལས་ ཐད་ཀར་་་ཕན་འཐོབ་མ་གས་ང་ མ་འོངས་པ་
ནང་ གས་ཤོམ་འ་་ནམ་དང་ འག་་་མས་ན་མོའི་ནང་ ལ་ཁབ་་
ན་ང་ཟད་འ་འ་ ནང་འད་འོང་འབབ་ས་ བདའ་ནམ་་ གཏང་དཔ་ཡོདཔ་
ལས་བན་ ནང་འད་འོང་འབབ་་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལ་་འོང་འབབ་ལས་བ་ཆ་ ༧༠
དང་ ལ་ན་འོང་འབབ་ལས་བ་ཆ་ ༣༠ ན་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་མ་ཚད་ ལ་བཀལ་་་ ་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོ་ངས་ལས་ར་ ག་བགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ལ་ལས་ འཛམ་ང་ཅ་དམ་ལས་ཚོགས་ནང་་ འས་་འབད་བ་ལ་
་ ་ལོ་ ༡༩༩༦ ་ ལ་་གས་བས་འབད་་ ་ང་་ལ་དང་ གསོ་བ་
་ལས་ ས་ག་དང་འལ་བ་ལ་་ མར་ཕབ་བ་ཡོད་ང་ གག་མངས་་
ལག་ན་འཐབ་མ་གས་པ་ཁར་ ་ལོ་ ༢༠༡༡ ་ གར་དང་དལ་ར་ ལ་
མ་་་བཀལ་ཡོད་ར་་།
་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ ་ལས་ ༢༠༢༠ ་ལོ་་ ལ་་ག་ར་ མང་ཤོས་
ག་མཛད་ཡོད་ང་ ཡོངས་ོགས་་ མཛད་དཔ་གལ་ཝ་ལས་བན་ ད་ས་ ལ་
ག་ར་བད་བོམས་བ་ནམ་ལས་ ན་མ་ལ་་ཚད་ག་ བ་ཆ་ ༠ ལས་ ༡༠༠
ན་ ཕོག་་་་ཡང་ ད་ོ་ བཟའ་འང་་གས་དང་ བཟའ་འང་ན་པ་གས་
་ ད་མས་་བ་ཆ་ ༡༠ ར་ བཀལ་་ན་་་ས་ ཚོང་པ་་་ ་བས་
བ་་ནམ་མ་ཚད་ གང་་ཡང་ ་ཕན་ོམ་འབད་ར་འང་གས་་དང་ ་ནང་
ཏམ་་དང་ཆང་ ་ལས་ མ་འར་་གས་་་ ལ་་འར་བས་ད་པ་་
བ་ལ་།
་་ འས་་་ས་་་ནང་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་འོག་་ ཅ་
ཆས་་ལ་ར་ཡོད་་འ་ནང་ ཅ་དམ་་ལ་དང་ བཙོང་ལ་གས་ཆ་ར་ ཕོག་་
ན་ན་ ཡང་ན་ གག་མངས་་ན་ན་ ་་དོགས་པ་ང་པ་ར་ ར་བ་ནང་
ལ་་འར་བ་ ་ཤ་མཛད་ཡོདཔ་ལས་ ་་ ཚོགས་ང་ས་ འོས་འབབ་གང་ཡོད་
གགས་་ བར་བ་མལ་ན་མཛད་དཔ་མ་ཚད་ འག་ནང་འད་ལས་ཐོན་་
ལག་བཟོ་་ཅ་ཆས་དང་ སོ་ནམ་དང་ ་ནོར་་ཐོན་ད་ ་ལས་ གསོ་བ་དང་འལ་
བ་ཅ་ཆས་་་ ཅ་དམ་་ལ་ཡངས་ཆག་མཛད་དཔ་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ར་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ཅ་དམ་་ལ་་ ཅ་ཆས་ ༢༥༤ ་ག་་
ཅ་དམ་་ལ་མ་ཕོག་པར་ཡོད་པ་ཁར་ ད་ོ་ ལ་་ག་ར་ནང་ གསོ་བ་དང་ སོ་
ནམ་ ས་ག་ ་ལས་ ག་ག་ཡོངས་འལ་དང་ བཟོ་བན་་་དང་འལ་བ་
ཅ་ཆས་ ཡོངས་བོམས་ ༥༠༠ གཔ་ག་་ ཅ་དམ་་ལ་མ་ཕོགཔ་་བཟོ་ཡོད་
པ་ར་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་་ལ་ར་་འ་ ལག་ཐོག་་ཡོད་པ་བཙོང་ལ་
འ་ ཅ་ཆས་ཡོངས་་ཕོག་་ནམ་དང་ ཅ་དམ་་ལ་འ་ ་གར་ལ་ཁབ་མ་ས་
བར་ ལ་ཁབ་གཞན་ལས་ འབག་འོང་་ཅ་ཆས་་་ ཕོག་་ན་པ་ ད་ཁག་སོ་
སོར་ཡོད་པ་དོགས་ལ་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་ (་་དད་ག) ་ གསལ་བགས་
མཛད་ནམ་ལས་ དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་མཛད་་
་་ ༦ པ་ས་ ༧ ་ ག་ངས་གམ་པ་ ན་་ལ་དཔ་་ བཀའ་
་གནངམ་ད་འལ་

དད་ག་འ་་

ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་

གང་

ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༠ འམ་ ་ས་
༣༡.༠༥.༢༠༢༡ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༨ འམ་ ་ས་ ༠༨.༠༦.༢༠༢༡
་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་ས་
ད།
དཔལ་འོར་དང་དལ་ས་ཚོགས་ང་ ་འན་འོགམ་ ང་ར་ན་ས་འམས་
ངས་འས་་ས་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་
ངས་གམ་པ་ན་་ལ་་ནང་ ཚོགས་ང་ས་

དད་ག་བར་བ་འབད་

བ་བས་ དད་ག་་མཚན་གནས་ར་ འ་ོན་མཛད་ད་་་ཡང་ དད་
ག་འ་ འག་་ཅ་དམ་བཅའ་མས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་ ར་གས་ག་འབད་་་
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ས་ གལ་ད་ ཚོགས་དམངས་ས་ ཆ་འག་བ་པ་ན་ ཅ་དམ་་ལ་དང་འལ་
བ་ བཅའ་མས་གས་་ཐོན་་ ལག་ན་འཐབ་ད་ ་བས་མ་བཝ་འཐོན་་
ནམ་ལས་བན་ ཚོགས་ང་ས་ བསམ་བ་འབད་་ དད་ག་འ་་མཚན་
གནས་ར་ འ་ོན་མཛད་ཡོད་་་ ཆ་འག་གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།
་་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ཚོགས་ང་ས་ འ་ོན་་ས་འབས་ལ་
་་ འོས་འབབ་ཡོད་ང་ འག་་ཅ་དམ་བཅའ་མས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་འ་ ཅ་
དམ་དང་འལ་བ་ འན་ང་དང་བདག་ང་་ འགབ་་ནམ་དང་ དད་ག་
འ་ས་ འག་་ཚོང་་ད་མ་ཨང་གས་དང་ མན་འལ་བཟོ་་ནམ་མ་ཚད་
ལ་ཁབ་འ་ འཛམ་ང་ཅ་དམ་ཚོགས་པ་འས་་ནམ་ལས་ ཚོང་་ད་མ་དང་
འལ་མཛད་ད་པ་ཁར་ ་ས་ འག་་ཚོང་་ད་མ་ ཨང་གས་དང་འལ་
བ་ཡོད་་་ར་ འགབ་་ན་པ་ར་ ལ་ལས་ བར་ོད་དང་ ཅ་དམ་དང་འལ་
བ་ འ་ོན་་མཛད་པ་བས་ ་བས་བ་་དོན་་ དད་ག་་མཚན་
གནས་་ གང་ས་ལ་དོ་བམ་་ར་ བ་ར་མཛད་གནང་ར་་།
་ ་ལ་ལས་ འས་་དག་པ་ག་ས་་་ནང་ ར་བཏང་ ལ་ཁབ་་འར་བ་
དང་འལ་ ལ་་ག་ར་འབད་དཔ་ཁག་་ང་ ཅ་དམ་ལ་་ མར་ཕབ་མཛད་
་་ས་ ནང་འན་་ གས་ཐལ་་ ནང་འད་བཟོ་་འལ་ཁང་་་ ཐོ་ཕོག་
དཔ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ བཟའ་འང་རང་མ་རང་འོངས་དང་ དཔལ་འོར་་
ད་ས་་་ཡང་ གནོད་པ་ན་ཁ་ཡོད་པ་ར་ ད་ལས་ཕར་ ནང་འན་་བན་
་ ོད་དཔ་འང་་ནམ་ལས་བན་ གང་ས་ ་གསོག་འག་མ་དལ་་
་ ཐོ་མ་ཕོགཔ་ག་་ ཐབས་ས་བཏོན་དཔ་ཁག་་ར་་།
་་

འས་་ལ་ལོ་ས་འབད་བ་ན་

གང་ས་ལ་་

དད་ག་་མཚན་

གནས་ར་ བ་ར་ཡོད་་་ཡང་ ལ་ཁབ་ནང་ ནང་འན་འབད་་འ་གཙོ་བོ་ར་
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ད་ོ་འབད་ོལ་ཡོད་པ་ ནང་འད་བཟོ་་འལ་ཁང་་་དོན་་ ་ཆས་དང་མ་
ཆས་་མ་གཏོགས་

གཞན་དས་ད་་ཅ་ཆས་ཡོད་ཚད་

ནང་འན་འབད་་དཔ་

ལས་བན་ དད་ག་ན་ས་ར་་ ཆ་འག་བ་ང་ འགལ་བ་གང་ཡང་ད་
པ་ ་བ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ གང་ས་ལ་་་ ས་ན་ཡོད་
ད་ ཚོགས་དམངས་ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ མང་མོས་ས་ དད་ག་ན་ས་ར་
ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ར་གས་ར་ གང་ས་གནངམ་ད་ ཅ་དམ་ལ་ཚད་ ར་མས་བ་
ཆ་ ༡༠ ་བཟོ་་་ས་ ་ཕན་ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་
ལ་གནང་དཔ་་་་་་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ཅ་དམ་ལ་ཚད་ ར་
མས་་ བ་ཆ་ ༡༠ ར་ བཀལ་་་ས་ ར་བཏང་ ་ར་་་ཕན་ཐོགས་
འང་གས་པ་ཁར་ ར་ཚོང་འཐབ་་་ཡང་ ་ཕན་འཐོབ་་ནམ་མ་ཚད་ ད་
ོ་ ཅ་དམ་ལ་ལ་མན་་ བ་ངས་འབད་མ་གས་་་་ ཕན་བས་འང་
་ན་པ་ར་ ག་པར་་ ལ་བཏབ་་དང་བ་་བར་ན་ ངན་ད་དང་འལ་
བ་ དཀའ་ངལ་ང་་་ཡང་ ལ་གས་པ་་བས་ོམ་འབད་ར་ཡོད་ར་་།
་ཁར་ འས་་དག་པ་ག་ས་འབད་བ་ན་ ལ་ཚད་དམའ་་ལས་བན་ ནང་
འན་ཡར་ང་འ་བ་ན་

དས་མ་ཡོད་ད་་ཅ་ཆས་་་ར་

བཏོན་འབག་འོང་པ་བང་ལས་

མ་འོངས་པར་

ལ་ཁབ་ནང་

་བས་མ་བ་བ་དཀའ་ངལ་་

འང་ད་་ནམ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་་རང་བཙན་དང་ དཔལ་འོར་་ཡང་ གནོད་
ན་གས་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་

ཅ་ཆས་་

ད་བ་གས་ཤོམ་་་དཔ་དང་

མས་བམ་པ་བས་ ལ་ཁབ་་ད་ས་་ གས་ཁར་བམ་་ མཛད་དཔ་
ཁག་་བ་ཁར་ ར་ཚོང་་ཐབས་ལམ་་ཡང་ ་ཡངས་་ཐོག་ལས་ ག་་འཇམ་
འཇམ་དང་ བས་བ་ཏོག་ཏོ་་ ག་ད་པ་ན་གསོ་ལ་།
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་མ་ཚད་ ད་ས་ ནད་ཡམས་ས་ ལ་ཁབ་་ མ་ཕོག་པ་ནམ་ས་་ ལ་ཚད་
མར་ཕབ་འབད་་་ས་ ལ་ཁབ་་འོང་འབབ་་ ཐོ་ཕོག་་ན་པ་ཁར་ ལ་ཚད་
་ཡང་ ངས་ཕོག་ག་ར་ ར་མས་བ་ཆ་ ༡༠ ར་ན་པར་ ད་ོ་ཡོད་པ་
ལ་ཚད་ལས་ བ་ཆ་ ༥༠ ་ག་ མར་ཕབ་འབད་བ་ས་་ ལ་ལས་ ལ་ཁབ་
་ དཔལ་འོར་་གནས་ངས་དང་བན་ བར་གསོ་མཛད་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་ན་
་བས་བ་་ན་པ་་བ་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ འས་་་ས་ ག་་དང་འལ་བ་ ས་འབས་ལ་
་་ ཚོགས་ང་ས་ གས་ཁར་བམ་ནམ་ལས་ ཅ་དམ་་ལ་ཚད་་ བར་
བ་འབད་་ ན་་ལ་ད་པ་ བཀའ་་གནང་་དང་བན་ ཚོགས་ང་་འན་
འོགམ་ས་ བར་བ་ན་་ལ་་ནང་ ཚོགས་ང་ཁ་ག་ལས་ ང་དང་ང་ཆས་
་ལ་ཚད་འ་ བ་ཆ་ ༣༠ ་ ཡར་ང་བཟོ་བ་ཁར་ ་ཕན་་བ་མ་འར་་
དང་ ང་གབ་སོ་ནམ་པ་ དོས་ཆས་ལ་འན་་མ་འར་ ཚོང་འལ་ད་ཁག་
ཨང་གས་ ༨༧༠༣.༢༣.༣༠ ནང་ཡོད་པ་ མ་འར་་་ ཅ་དམ་་ལ་ཚད་བ་ཆ་
༥༠ ལས་ ད་ར་ར་བཀལ་ཡོདཔ་་་།
་ ་ལ་ལས་ ར་གས་དོན་ཚན་་་བན་་ གང་ས་གནང་བས་ དོན་ཚན་
ཡོངས་བོམས་ ༢༡ ཡོད་ས་ལས་ ་ཚན་ ༧ པ་་ ༣༩ པ་ བ་ཤོག་དང་
འལ་བ་ཅ་ཆས་་་ ཅ་དམ་ལ་ཚད་ བར་གསོ་འབད་ཡོད་་ར་ འས་་དག་
པ་ག་ས་་་ནང་ རང་བན་གནས་ངས་བདག་འན་འཐབ་་འ་ ལ་ཁབ་་
་བ་ དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་་ ཀ་ན་བ་ལས་ ད་ས་གཙོ་་ཤོས་ག་ན་
པ་ཁར་ འཛམ་ང་ནང་ ལ་ཁབ་འ་ རང་བན་གནས་ངས་ཉམས་ང་འབད་་
ལ་ཁབ་ག་ནམ་་ བ་མཐོང་བད་་དང་བན་ ལ་ཚད་བ་ཆ་ ༥ ལས་ ༡༠
ན་ན་པར་ ཚོགས་དམངས་ས་ འོས་འབབ་དང་བན་པ་ ཡར་ང་གནང་གས་
པ་ན་ གས་ལམ་་་ན་པ་་བ་ལ་།
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་་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་འབད་བ་ན་ ཅ་ནམ་་ཐོ་་ ཚན་ག་་ཐོག་
ལས་ ཐོ་བད་འབད་ད་་་ས་ ད་བ་་་ ་ཁག་ཡོདཔ་ན་ང་ ར་
བཏང་ བ་ཤོག་དང་འལ་བ་ ཅ་ཆས་་མང་ཤོས་རང་ ་གར་ལ་ཁབ་ལས་ ནང་
འན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ་ཆས་་ ནང་འད་བཟོ་་ཁང་་ནང་ ལག་ན་འཐབ་
་དོན་་ ལ་དངས་ཡངས་བཞག་ཡོད་པ་ར་ ་ཆས་་ཡང་ ་གར་ལ་
ཁབ་ལས་ན་པར་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ ནང་འན་འབད་དོ་ཡོད་པ་ དོགས་ལ་
ལ་བ་ས་་ གང་ས་ ལ་ཚད་བ་ཆ་ ༡༠ ་བད་་་་ བ་ར་ཡོད་
ད་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ལ་ཚད་
བ་ཆ་ ༡༠ འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ་ཚན་ ༩ པ་ ང་དང་འལ་བ་ཅ་ཆས་་་ཡང་ ཚོགས་ང་ས་ ལ་
ཚད་བ་ཆ་ ༣༠ ་བཀལ་ད་་་ཡང་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ང་བ་་གས་་
ཡོད་་་ ས་ཚོད་ཁར་ ལོ་ཐོག་བ་དོ་བམ་་ ་ཕན་་་་་ ོད་གསཔ་
བཟོ་གས་པ་ན་

ལ་ཁབ་ནང་འད་ལས་ར་

ང་དང་འལ་བ་

མ་ཆས་་

འབོར་་ཏོག་ཏོ་་

བཏོན་གས་་ན་ང་ ནང་འན་ཅ་ལ་མར་ཕབ་ས་

ནང་

འད་ང་བཟོའི་འལ་ཁང་་་ ཐོ་ཕོག་་ན་ཁ་ཡོད་པ་ར་ ལག་བཟོའི་ཅ་ཆས་
འ་ན་ ནང་འན་འབདཝ་ད་ ནང་འད་ཚོང་འལ་དང་ ལམ་ོལ་་་ཐོ་ཕོག་་
ནམ་ལས་ བ་ཆ་ ༣༠ ར་ བཀལ་དཔ་་་་་་ དད་ག་འ་འན་
པ་ས་ འདས་པ་ལོ་་ནང་ ང་དང་ང་ཆས་་གས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༧༠ ་
ག་་ས་ ནང་འན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ ལ་ཁབ་ནང་ད་པ་
བ་ ་ང་ཆས་་་ན་པ་དོགས་ལ་ལ་།
་་ འས་་་ས་འབད་བ་ན་ ལ་ཁབ་ནང་ ས་ཚད་ཅན་་ ང་གས་་
ཚོགས་ཡོད་་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ གཡོག་བལ་ཐངས་་ཐབས་ལམ་དང་ ག་
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ལ་ོད་ཐངས་་ ཐབས་ག་ད་ས་་ བཟོ་གནང་པ་ན་ ་ས་ ལ་ཁབ་
དང་་ར་་ ་ཕན་འང་གས་པ་ ་བས་ཡོདཔ་དང་ ཅ་དམ་ལ་བར་གསོ་
གནང་པ་བས་ ལ་ཁབ་་ ཕན་གནོད་་ཡང་ བ་འཚོལ་གས་ཤོམ་་འབད་
་ བཅའ་མས་་ ཡང་བར་ འ་ོན་མཛད་མ་དཔ་་ གས་བད་གནང་
་ མཛད་དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ གང་ས་
ང་དང་འལ་བ་ཅ་དམ་ལ་ཚད་བ་ཆ་ ༡༠ ་བད་་་་ ཚོགས་དམངས་ལས་
བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དད་ག་
ན་ས་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ཚོགས་ང་་འན་འོགམ་ས་ དོན་ཚན་ ༡༧ པ་་ ༨༧ པར་ ཚོང་
འལ་ད་ཁག་་ཨང་གས་ ༨༧༠༣.༢༣.༣༠ ནང་ཡོད་པ་མ་འར་་་ ཅ་དམ་
་ལ་ཚད་བ་ཆ་ ༥༠ ལས་ ད་ར་ར་བཟོ་ད་པ་ ས་འབས་ལ་་་
་ གང་ས་འབད་བ་ན་ མ་འར་་་ལ་ཚད་ ད་ར་བཟོ་བ་ན་ ནང་
འན་ང་ལ་ར་ ཡར་ང་འ་བ་ཁར་ ག་་མ་འར་་ ལ་ཚད་ད་ར་
་ བཞག་ད་་འ་གཙོ་བོ་ར་ རང་བན་གནས་ངས་་ ཕན་ཐོགས་་དོན་་
ལ་ཚད་བ་ཆ་ ༥༠ ་བད་ད་པ་ དོགས་ལ་ལ་བ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་
ས་ གང་ས་ མ་འར་ལ་ཚད་བ་ཆ་ ༥༠ ་བད་་་་ ཚོགས་དམངས་
ལས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དད་
ག་ན་ས་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་མ་ཚད་ ་ཚན་ ༡༩ པ་ འས་་གག་ས་ ་མཚོན་དང་ས་བམ་་ ལ་
ཚད་བ་ཆ་ ༥༠ ལས་ ༡༠ ར་ཕབ་ད་་་ ལ་ཁབ་ང་བ་་དོན་ལས་ན་
ན་ ཡང་ན་ ར་བཏང་་དོན་ལས་ན་ར་བ་ན་ ་མཚོན་དང་ས་བམ་་ ག་ོད་
་ོད་ མ་བ་འབད་མ་ག་པ་ ད་ས་ལམ་གས་ ང་ང་་ཡོདཔ་མ་ཚད་
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ད་ས་ འཛམ་ང་ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ ་མཚོན་དང་ས་བམ་་ལས་བན་ དཀའ་
གས་ཐོན་པ་ནམ་ས་་ ས་ན་་ལ་ཁབ་ནང་ ་མཚོན་དང་ས་བམ་་ ནང་
འན་འབདཝ་ད་ ལ་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ད་་་ གནད་དོན་ག་་ན་ན་ གང་
ས་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་་་བ་ལན་།
དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ལ་ཁབ་འ་ འཛམ་ང་ཅ་དམ་ཚོགས་པ་ འས་་
འབདཝ་ལས་ དས་མ་ཡོད་ང་ད་ང་ ཚོགས་པ་ལམ་གས་དང་འལ་ ཐོ་
བད་འབད་དཔ་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ལམ་གས་དང་ག་ག་་ ང་
ང་་ཡོདཔ་ལས་ བས་མ་བཝ་ད་པ་་བ་ལ་བ་ཁར་ ་ ༧༧ པ་ནང་
འ ་ཤོག་ས་ོང་བཞག་་་ འཛམ་ང་ཅ་དམ་ཚོགས་པ་ས་ ལོ་་བར་ན་ ཚོང་
འལ་ད་ཁག་་ ཨང་གས་འར་བས་འ་་ཅ་ནམ་་ མཉམ་བ་་དོན་་
ནམ་མ་ཚད་ ་ ༩༩ པ་ནང་འབད་ང་ ས་ོང་བཞག་་འ་ དས་མ་
དང་བན་་ དགས་བསལ་ཅ་ཆས་གས་་་ ཐོ་བད་འབད་་དོན་་ན་པ་
དོགས་ལ་ལ་བ་ས་་ གཞན་ར་གས་་་ཚན་་ དད་ག་ན་ས་ར་
་ ཆ་འག་བ་་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་
ངས་གམ་པ་གང་ས་མག་བས་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༩ འམ་་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༩ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ཅ་
དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འ་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ས་ ས་ན་
གནང་་་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལཝ་དང་བཅས་ དད་ག་འ་ མས་བཟོའི་
་མ་དང་འལ་ 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་ ༣༨ ཡོད་ས་ལས་ འས་་ ༣༢ ས་བབ་དང་ ༥ ས་
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འམས་ ༡ ས་མ་བབ་འབདཝ་ད་ ད་མང་ས་ བ་ར་ཐོག་ལས་ དད་ག་
འ་ ཆ་འག་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༦ པ་ནང་བད་་ཡོད།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༩ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༢༨ ་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ར་ བར་
ས་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་
༢༠༢༡ ཅན་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ས་འབས་ཁག་ ༥ བད་གནང་་་
ར་ བར་ས་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་
ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ ད་ས་ གང་ས་ ཅ་དམ་ལ་་ མར་
ཕབ་མཛད་་་ས་ ནང་འན་འབད་་་ གཙོ་བོ་བཏོན་་ན་པ་ཁར་ ནང་འད་
བཟོ་་འལ་ཁང་་་ མ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་ད་་ནམ་ལས་ ལོག་་ར་ གང་
ས་ གས་ཤོམ་་གགས་དཔ་ཁག་་བ་་བ་ལ་།
་ཁར་

འས་་ལ་ལོ་ག་ས་

མ་བ་འབད་ད་པ་

ནང་འན་་ཐད་ཁར་

ཅ་ཆས་་་ས་བ་་

གདམ་ཁ་བཞག་དཔ་མ་ཚད་

དོ་འན་་ས་ངས་་

ཡང་ དཔ་ཁག་ཝ་ལས་བན་ གང་ས་ལ་་ར་་ ཆ་འག་འབ་གནང་
ད་པ་་བ་ གག་ལ་གས་ལ་་ལ་་ གང་ས་འ་ན་གནང་པ་ས་
་ ཚོགས་ཁང་ས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ་ ༨ པ་ོག་མ་ཐད་ཁར་ ཅ་
དམ་་ལ་འ་ བཅའ་མས་ར་་ བ་ཆ་ལས་ ༥༠ ར་ རང་འཇགས་་བཞག་
ད་པ་ ས་འབས་དང་།
་ལས་ ་ ༨༥ པ་ ག་་ར་བ་་ཡང་ ཅ་དམ་ལ་ ད་ར་་བཟོ་ད་པ་
ས་འབས་ལ་་ར་་ སོ་ནམ་པ་་་ལོ་ཐོག་་ ་གས་མས་ཅན་་ལས་
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ང་ཐབས་་ ག་་ར་བ་འ་ མ་་ག་་ཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་་་བན་
པ་མ་ཆས་་ཡང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ཐོབ་གསཔ་ག་དང་ ང་ཚད་ཡང་ ང་་་
འཐོབ་གསཔ་བཟོ་་་ས་ སོ་ནམ་པ་་་ ཕན་ོམ་ཐོགས་་ན་པ་ཁར་ སོ་
ནམ་་ཐོན་ད་ཡང་

་བད་གཏང་གས་་ན་པ་

དགས་གཏད་་་གར་

བཞག་་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ས་
འབས་ར་་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ་ ༢༠ པ་ མངར་་ ་ ༢༢ པ་་
་ ལས་ ་ ༥༠ པ་དང་ ༦༤ པ་ ༧༡ པ་ ༩༢ པ་དང་ ་ ༩༦ པ་་ ནང་
འད་་ཐོད་ད་་་་ ཅ་དམ་་ལ་འ་ བཅའ་མས་དང་འལ་ རང་འཇགས་
བཞག་གནང་ད་པ་ ས་འབས་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་ལ་
མ་གསཔ་ལས་བན་ དད་ག་ན་ས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནངམ་དང་འལ་
འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ བར་ས་མག་བས་གནང་
།
༥.

དད་ག་ར་བཏོན།
འག་་ས་གནས་གང་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ར་བཏོན་ས་
དོན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ (ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོའི་་ཚབ་) ་འལ་ོན་པོ་
ས་ འག་་ས་གནས་གང་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ར་
བཏོན་་ས་དོན་ལ་་ནང་ ས་གནས་གང་འ་ ག་་བ་ཁག་་བ་ ་ར་དང་
ཐག་་ཤོས་་ གང་ག་ནམ་ལས་བན་ བཅའ་མས་འ་ོན་དང་བར་བས་
མཛད་པ་བས་ ས་གནས་གང་དང་ འལ་བ་ཡོད་པ་གག་་་དང་ ག་པར་
་ ས་གནས་་གང་ ད་འོག་དང་ ང་ཁག་ ོང་ཁག་དང་ མ་་་དང་གག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁར་ ས་བན་མལ་ན་་ མཛད་དཔ་ཡོད་ང་ ན་ཁག་ས་ ནད་ཡམས་
ལས་བན་ ས་བན་གས་ཤོམ་་ མཛད་མ་གས་པ་ན་་ལ་།
་མ་ཚད་

ད་འོག་མཉམ་བབ་འབད་་དང་

ང་ཁག་བ་བཞག་་་ར་ལས་

གང་ས་གནང་་ག་་མཛད་པ་བར་ན་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་
ལས་ ་གཡོགཔ་གས་བས་འབད་ད་པ་ བཀའ་ཤོག་གནང་་དང་བན་ ་
་་ག་་མཛད་ཚར་བ་ས་་ བཅའ་མས་འ་ འ་ོན་མཛད་ང་ མ་བབ་
ད་པ་ཁར་ ན་ཁག་ས་ དབང་ཚད་ར་ལ་་ ད་ས་ག་བཟོ་་ ལ་
ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་་ ས་བན་ལ་་ཡོད་་་ གས་
ཐག་བཅད་ཚར་བ་ལ་་ ད་ས་དང་མན་ག་འབད་་དང་ བཙག་འ་བཅད་
མཚམས་ཐག་བཅད་བཟོ་རན་ཡོད་་་

མག་མ་བ་ན་

བཅའ་མས་འ་ོན་

མཛད་་འ་ ་བས་མ་བཝ་ལས་བན་ ར་བཏོན་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་
།
་་ འས་་དག་པ་ག་ས་་་ནང་ དལ་གར་ བཅའ་མས་འ་ོན་མཛད་
་འ་ མ་་བཙག་འ་དང་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་མ་རན་པ་ན་ལས་
འ་ོན་མཛད་གས་པ་ན་

་བས་བ་་ན་ང་ ད་ས་མ་་བཙག་འ་

ངས་ག་ མག་བས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་གང་གམ་པ་ བཙག་འ་ཡང་
རནམ་ལས་བན་ བཅའ་མས་འ་ོན་འ་ས་ ཕན་ཐོགས་འང་་གས་་མས་
ར་་།
་མ་ཚད་ ད་འོག་མཉམ་བབ་འབད་་་ ག་་་ཡང་ གནང་པ་བང་ཡོད་པ་
ར གང་ས་ དབང་ཚད་ར་ལ་་་བ་་ ཕན་གནོད་་ད་དད་མཛད་དཔ་
དང་ ས་གནས་གང་་ ་་འ་དཔ་་དང་གག་ཁར་ བན་ས་མལ་ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
མཛད་ནམ་ལས་ ་་ན་་དང་འལ་ མཛད་པ་མ་བབ་དཔ་ལས་ འ་ོན་
དད་ག་ར་བཏོན་མཛད་་་

བ་ར་ཡོད་པ་་བ་ལ་བ་ས་་

ཚོགས་

ཁང་ས་ དད་ག་ར་བཏོན་མཛད་་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་
ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་
འ་ོན་དད་ག་འ་ ར་བཏོན་མཛད་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་
ས་ ༢༠ འམ་ ་ས་ ༣༡.༠༥.༢༠༢༡ །

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་ ག་ཐོག་་་བ་ ༡ ཡང་མ་ོད་ ངག་ཐོག་་
་བ་ ༧ ོད་ཡོད་་་ར གང་ས་གནང་་ནམ་དང་ ་ཡང་ དང་པ་ར་ ་
བ་་ ་་བན་་་ མག་བཏོན་ནམ་ལས་ ས་ཚོད་དང་འལ་ ན་ཐབས་་
་བ་བད་་ ་བས་གནང་་ན་པ་ན་གསོ་ལ་་ ་བད་ལས་མ་འ་
བགས་གནང་།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q542

བཟའ་ོད་རང་མ་རང་འོངས་ར།

བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ས་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་་

ནངས་པར་

སོ་ནམ་ན་ཁག་་

ས་་འར་བ་དང་བན་

ད་ས་

བཟའ་ོད་རང་མ་

རང་འོངས་་ དགས་གཏད་འབ་་་ ་བས་ོམ་འབད་རང་ང་ཡོདཔ་ལས་
བན་ སོ་ནམ་ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ བཟའ་ོད་རང་མ་རང་འོངས་བཟོ་་་ད་
ས་དང་ ཐབས་ས་ འཆར་ག་་དང་གས་པ་ ་་བ་འས་་གནས་ཚད་་
བད་བ་་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༢. 3P5S/Q543 ོང་ཁག་དང་ད་འོག་ནང་འད་་ འལ་ལམ་གས་བས་འབད་
དཔ།
ཁ་ོད་ལ་ཡག་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ དགའ་ས་ོང་ཁག་
འ་ མཐའ་ར་ག་ན་པ་ཁར་ འགས་ད་ོ་་དབང་ག་ ལ་ཡོངས་ང་ག་
ནང་དཔ་ལས་ ་ར་་་་དཔལ་འོར་ཡར་ས་གཏང་ཐབས་་ ད་འོག་ནང་
འད་་ སོ་ནམ་ང་ལམ་་ར་ ོ་གབ་་དང་ གར་བ་བཏོན་་་མ་ཚད་པར་
་ལས་ ་ན་ཁ་་་ང་ལས་ དགའ་ས་ས་གནས་ ར་ང་ཐང་ན་དང་ ་ལས་
ོང་ཁག་ནང་འད་་ གང་ལམ་ག་ས་་ག་ར་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་ནང་ ་
ནག་ས་ཚད་ཅན་་ གཏང་་གནས་ངས་ ག་་ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་ ་་ར་
ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༣. 3P5S/Q544

་འོག་་ལམ་་ོ་་གབ་་ར།

ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ ་འོག་་ལམ་་
་ ོ་་གབ་་སོར་ང་ག་་་ གང་་བ་ལས་ ་ལོ་་ཊར་་་་ ར་
མས་་་ལས་ མ་དལ་འན་འ་་གནང་་་ས་ ོང་ཁག་ལ་་ནང་ལས་ཕར་
མ་དལ་མ་ལང་པ་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་་་ བསལ་ཐབས་་ ན་ཁག་་ཁ་ག་
ལས་ ཐབས་ས་ག་་་ར་ ག་་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་
བ་་།
༤. 3P5S/Q545

ནད་ཡམས་ས་ ་གཡོག་འང་་་་ ལས་མ་དང་འཆར་ག་

གང་ཡོད་ར།
ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ས་

་འལ་ོན་པོ་་

ད་ས་འཛམ་ང་ནང་

ནད་ཡམས་ས་མ་ོམ་འབད་ཕོག་ཡོདཔ་བན་་ ང་བཅས་ར་ འག་ལ་ཁབ་
ནང་ཡང་ མ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་་ཡོད་པ་ར ་་ནང་དོན་ད་ལས་ཡང་ བ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
བཤལ་ལས་་་་ ཐོ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་་་ས་ ་ོང་ག་ལས་བཅད་་་་
་་་བས་ཡང་ འང་ཡོདཔ་ན་ང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་་ཞབས་
ལས་ ད་ལས་ཕར་ ་་ ༡༥ ་ང་་ ད་ག་འོ་མད་་ར་ གནངམ་ལས་བན་
་གཡོག་འང་་་་ ་ཕན་ོམ་འབད་རང་ང་་འག་ར་་། ་འབདཝ་ད་
གང་ས་་་ ༡༥ ་བ་ལས་ ་གཡོག་འང་་་་དོན་་ ལས་མ་དང་
འཆར་ག་ག་་བམ་ག་ བམས་་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་
ད་པ་་བ་་།
༥. 3P5S/Q546

ལ་་་ལས་ལ་པོའི་ང་་མགས་ལམ་་གནས་ཚད་ར།

ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ ད་ས་གང་
་ཁ་ག་ལས་ མོང་ར་ོང་ཁག་་ས་གནས་ ལ་་་ལས་ ལ་པོ་ང་དང་ ངང་
ལམ་་གང་ལམ་ར མགས་ལམ་ག་ ལ་་་ ཁས་ངས་འབད་་ཡོད་་
་ས་ ཤར་ོགས་ང་ོགས་་ ་ར་མང་རབས་ག་་ ཕན་ཐོགས་ོམ་འང་
་ན་མས་ར་་། འ་་བ་འས་དང་ གནས་ངས་ ག་མ་ག་ཁར་ོད་་
ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦. 3P5S/Q547 མོང་ར་དང་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་གས་་ འར་ལམ་མད་
ལ་ར།
ང་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་

ད་ས་

གང་་ཁ་ག་ལས་ མོང་ར་དང་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་གས་ འར་ལམ་མད་
ལ་གནང་་་

ག་་མཛད་པ་བང་ཡོད་་་་བ་འས་དང་

འོ་མད་་་དོན་་

་ག་ག་་་རང་ད་་ཡོད་ག་

གནང་ད་པ་་བ་་།
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ན་ལས་ཕར་

ཚོགས་དམངས་་

་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༧. 3P5S/Q548 མ་ཐག་པ་ལས་མཚོ་་ལས་ན་་ ལམ་་ནག་གཏང་དཔ་ར།
མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ མ་ཐག་པ་ལས་
མཚོ་་ལས་ན་ གང་ལམ་་ལོ་་ཊར་ ༤༤.༥ འབད་་འ་ ལ་ཡོངས་་གང་
ལམ་གས་པ་ ན་་འབད་ས་ག་ང་ ད་ོའི་བར་ན་ཡང་ ་ནག་དང་ གས་
བས་་ འབད་མ་ཚར་བར་ཡོད་་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ནམ་མག་བ་་
འཆར་ག་ཡོདཔ་ན་ན་ར་བ་་བ་་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༡
འམ་ ་ས་ ༠༡.༠༦.༢༠༢༡ །
མཆནཿ ང་་་བ་་ར་ལན་དང་ གང་ས་ང་ཐོ་་

་བད་ལས་མ་་ངག་བད་ད་ད་

་ཐོ་བ་ ལོགས་་་པར་བན་འབད་་ཡོད་་ནང་གགས་གས།

༧.

འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་
གམ་པ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་་འན་ བ་བ་ཐང་མ་
དར་འམས་ངས་འས་་ས་ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ (འ་ོན་) དད་
ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་ ས་དོན་ལ་་ནང་ ལ་ཡོངས་
མས་བར་བ་་ ལས་ད་ཚོགས་ང་ས་ དད་ག་འ་་དོན་ཚན་ ༦༡ པ་
འ་ འ་ོན་མཛད་ད་པ་ ས་འབས་ལ་་་ ང་ན་ག་ཚང་་ མས་
དོན་་ཚན་ས་ འས་་ན་འཛོམས་ནང་ གསལ་་ལ་བ་བས་ ས་་འར་
བ་དང་བན་

དད་ག་འ་ོན་མཛད་དཔ་

ཁག་ཝ་་

ས་ན་མཛད་པ་

ས་་ གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་ས་ དད་ག་འ་ བར་བ་མཛད་་
ཚོགས་ངས་གམ་པ་ནང་ ན་་ལ་དཔ་་ འགན་ར་གནང་་ཡོད་ར་་།
ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་

ཚོགས་ངས་གམ་པ་བས་

དད་ག་བར་བ་

འབད་་ འ་ོན་མཛད་་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
མཛད་་ ཚོགས་ངས་གམ་པ་ནང་ ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་གནང་པ་ལ་
ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ག་ངས་གམ་པ་དོན་་ ཚོགས་ང་ས་ དད་ག་
འ་ བར་བ་འབད་་ ཚོགས་ངས་ ༤ པ་ནང་ ལ་དཔ་་ བཀའ་་གནང་
་ཡོད་ང་ ལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་་ཊ་ ༡༩ ང་པ་ གནས་ངས་ལས་བན་
ཚོགས་ཁང་ཡང་ ས་ན་ང་་ག་་ ཚོགས་ད་་་ས་ དད་ག་འ་ོན་
་ ག་ངས་གམ་པམ་འ་ ཚོགས་ངས་་པ་ནང་ གནང་་ནམ་་ ཕར་
འངས་མཛད་གནང་་ཡོད་ར་་།
ད་ས་ཚོགས་ངས་་པ་ནང་ གང་ས་གནང་་དོན་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་
ལས་ འལ་ཡོད་ ལས་་་དང་གག་ཁར་ ས༌བན༌ཞལ༌འཛོམས་་ ཚོགས་ཡོད་
པ་ཁར་ ཚོགས་ང་ནང་འད་་ཡང་ ཞལ་འཛོམས་མང་རབས་ག་ཚོགས་་ དད་
ག་འ་ར་

དགག་བར་དང་ཚད་མཉམ་་ཐོག་ལས་

ས་བར་མལ་ན་་

མཛད་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ནང་ དོན་ཚན་ཡོངས་བོམས་ཁག་
༥༣ ་ག་ འ་ོན་མཛད་ད་པ་ ས་འབས་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་
གས་བད་་་ས་ལས་གགས་་ བ་ར་མཛད་གནང་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ནམ་བ་་ང་ འ་ོན་དད་ག་་ དོན་ཚན་་་
བན་་ གང་ས་་ང་་བ་་གནང་་ འ་ོན་་དོན་ཚན་ ༥༣ ལས་ དོན་
ཚན་ ༩ ཆ་ད་མཛད་པ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ གཞན་དོན་ཚན་ བལ་ཅན་
དང་ བལ་ད་་་དས་ོད་བཀག་དང་ བཙན་ན་ གང་བས་དང་འལ་བ་
དོན་ཚན་་ བར་བ་འབད་་ ན་་ལ་ད་པ་ བཀའ་་གནང་་དང་འལ་
ཚོགས་ང་ས་ལ་བ་ ན་་་དོན་ཚན་གསརཔ་གས་བས་་ དོན་ཚན་ཡོངས་
བོམས་ ༤༦ ་ ས་ན་གནང་་་ ར་གས་ཨང་ ༧ པ་ར་་ ཆ་འག་
བ་་ ག་ངས་གམ་པ་ གང་ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་
ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༤ འམ་ ་ས་ ༠༤.༠༦.༢༠༢༡ །
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༧ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡
་ ༦ པ་ས་ ༧ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་
་འན་ བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ས་ འག་་ངན་ད་བཀག་
ོམ་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འ་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་
གས་ཤོམ་་ གནང་ཡོདཔ་བན་་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ བ་ར་གནང་
་ ཆ་འག་བ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་ན་
ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ འས་་ཡོངས་
བོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ ༣༥ ས་བབ་དང་ ༢ ས་མ་བབ་ འམས་བགས་
་ ༣ འབདཝ་ད་ ད་མང་་ཐོག་ལས་ འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ (འ་ོན)
དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༨
པ་ནང་ཡོད།

་ ་ལ་ལས་ ོག་ོགས་འ་དཔ་ས་ ཐ་དད་་་བ་ལ་་ནང་ དད་ག་
འ་ནང་་དོན་ཚན་ ༡༡༩ པ་་ས་ མ་འོངས་པར་ མས་་མ་གས་དང་ དད་
ག་་ག་་་

་བས་མ་བཝ་འང་་ན་ཁ་ཡོད་པ་ར་

ངན་ད་དང་

འལ་བ་་་་ བ་དད་འབད་་འ་ ལ་གང་འག་་འགག་་དང་ ོད་
དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་ས་ཡང་ འབད་དཔ་་བད་ཡོད་་་ འོས་འབབ་ད་
པ་གནད་དོན་ག་

ནམ་མ་ཚད་

གག་་རང་སོའི་འགན་ར་་

་མས་ན་མོའི་དངས་དོན་དང་འལ་ང་

སོ་སོར་་བད་་ཡོདཔ་ལས་བན་

ངན་ད་དང་

འལ་བ་ བ་དད་་འགན་ར་འ་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་ས་ ག་
་དཔ་མ་གཏོགས་ གག་་གཞན་་ས་ ངན་ད་བ་དད་་་ནང་ ལ་
གཏོགས་འབད་དཔ་་ བད་་་ས་ བསམ་པ་མ་ོགསཔ་ལས་བན་ དད་
ག་འ་་ བ་ར་ལ་མ་གས་པ་་བ་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ལས་

ཚོགས་ཁང་ས་

འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་

(འ་ོན)

དད་ག་

༢༠༢༡ ཅན་མ་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ ཆ་འག་བ་ནམ་ལས་ ལམ་གས་
དང་འལ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ལ་་ན་པ་ ན་གསོ་གནང་་ གང་ས་
མག་བས་གནང་།
༨.

་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་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་གས་ ་བད་འལ་ཡོད་་ཚན་
ག་པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ན་ངག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༧ མ་
གཏོགས་ ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་གག་ཡང་མ་ོད་པ་ ན་གསོ་དང་གག་ཁར་
དང་པ་ར་ ངག་ཐོག་་་བ་་ ་་བན་ལ་ནམ་ལས་ ན་ཐབས་་་བ་བད་
་ ་བས་གནང་་ན་ར་གངས་་ ་བད་ལས་མ་འ་བགས་གནང་།

ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q549

མ་་མན་ན་མ་ཐོབ་་་ ས་ལ་ར་བན་བཏབ་ད་པ་

ར།
ས་འར་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་་ གང་་ཁ་ག་
ལས་ ས་གནས་ས་ངས་འཆར་ག་བཟོ་བ་བས་ ་ར་་མཐའ་དོན་་དགས་
་

མན་ན་ན་མ་ཚོགས་པ་་ལས་

འཆར་ག་་

་ར་དང་ས་བན་

འབད་་ བམས་ཡོད་ང་ ད་ས་ ས་འར་ད་འོག་བམ་ག་ནང་འབད་བ་ན་
ས་གནས་མས་པ་་ཁང་ལས་ ་་མཁར་ན་ མ་མཁར་མ་ག་བགས་་ ས་
གནས་ས་ངས་ནང་ད་་ཡོད་ར་་།
ད་ས་མ་ག་བགས་་ས་གནས་་ཁར་ ་ར་ལ་་ག་་ས་ཡང་ ་ཁར་ད་
་ཡོདཔ་ལས་

དང་པ་

རང་་ས་

མ་ག་བད་་ས་ངས་ནང་ད་་ཡོད་པ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁར་ གས་པ་ ས་ལ་ཡང་ མ་་ས་ངས་ནང་ད་པ་ས་ལ་བཏབ་དཔ་མ་
ཚད་ མན་ན་་ཐད་ཁར་ ག་་ཡང་མ་ཐོབ་པར་འག་ར་་། ་འབདཝ་ལས་
བན་

ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ས་གནས་འ་་ནང་ཡོད་པ་ ས་་བདག་་་

མ་་མན་ན་མ་ོད་ན་ཚོད་ ས་ལ་བཏབ་དཔ་་ ར་ག་ནམ་་ ང་
གབ་་ས་ལ་བཏབ་་་ བས་བ་དོག་དང་ མན་ན་ཐོབ་ཐངས་་ ག་་་
ར་ག་་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༢. 3P5S/Q550 ་གཡོག་ད་་་་ འཆར་ག་དང་ལས་མ་གང་ཡོད་ར།
འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་་འས་་ས་ ལས་་དང་་གཡོག་ོན་
པོ་་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་ཊ་-༡༩ ལས་བན་ ལ་ཁབ་ནང་་ དཀའ་ངལ་་
ཤ་ཐོན་ཡོད་་ནང་ལས་ ཚ་ས་ལང་ད་པ་ གནད་དོན་ོམ་གག་འ་ ་གཡོག་
ད་་་ ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་་འ་ན་ར་་། ་བམ་མ་དཀའ་ངལ་ལ་
ཐབས་་ གང་ས་ འཆར་ག་དང་ལས་མ་ ག་་བམ་རང་ མཛད་གནང་དོ་ག་
་ར་ལས་་བ་་།
༣. 3P5S/Q551 ོ་ོན་ཁང་དང་འལ་བ་ར།
བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ བན་ས་ོན་པོ་་ དལ་ས་ོན་
པོ་ས་ འཆར་དལ་ན་་ནང་ ནད་ཡམས་་ཊ་ ༡༩ ་ ཐོ་ཕོག་་ཡོད་པ་
ལས་་ཁག་་དང་ ནད་ཡམས་འ་་ ཐད་ཀར་ཐོ་ཕོག་ཡོད་པ་་མ་་་ གང་
་ཁ་ག་ལས་

གས་རམ་ག་་ག་ག་

ོ་ོན་ཁང་་

་བམ་པ་ལ་་

འབད་ཡོདཔ་་གངས་ཡོདཔ་ན་ང་

ང་ད་ོམ་འབད་རང་ཕོག་་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཚོང་་འ་ལས་བན་པ་ འོང་འབབ་་ཡང་ བཟོ་མ་གས་པར་ དཀའ་ངལ་ོམ་
ཐོན་་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
གལ་ད་ ནད་ཡམས་་ག་ག་་ ལ་མན་་ལག་ན་འཐབ་འབད་བ་ན་ ོ་
ོན་ཁང་་ ར་ག་ནམ་་བཟོ་ནམ་ལས་ ་་གནས་ངས་ ཡར་ག་བཏང་
་ཐབས་ལམ་ག་ནམ་ལས་ འཆར་ག་དང་ ལས་་་ ག་་་རང་ཡོདཔ་ན་
ན་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༤. 3P5S/Q552

ལ་ཡོངས་ལས་་ ་ཆ་ཡར་ང་དང་འལ་བ་ར།

ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་

ད་ས་གང་་

ཁས་ངས་ནང་ ལ་ཡོངས་ལས་་་ཆ་ ༤༥༠ ་ ཡར་ང་འབད་་་ཡོདཔ་ལས་
བན་ ནམ་་ག་ཁར་གནང་གས་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་
།
༥. 3P5S/Q553

འག་བཟོ་ན་ལས་འལ་ར།

་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ས་
གང་་ཁ་ག་ལས་

ལས་་དང་་གཡོག་ོན་པོ་་

འག་བཟོ་ན་ར་བ་ལས་འལ་

ད་ས་

ག་བགས་འབད་་

ཡོདཔ་ལས་ ལས་འལ་འ་་ན་གཞོན་་་ ཕན་ཐོགས་ག་་་ང་ཡོདཔ་ན་ན་
ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦. 3P5S/Q554

་མང་་ལོན་་ ད་ས་དང་འལ་བ་ར།

བར་ོ་ང་འམས་ངས་་འས་་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༣ པ་ས་ ༣༡ ་ ་དམངས་་ལོན་་ བསགས་ཚད་དལ་མ་ར་འམ་
༢༢༤.༩ ་ག་དང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་འཆར་དལ་ནང་ ས་ཆད་ར་འམ་
༡༩ ་ག་ན་མས་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ དལ་འལ་ད་ས་དང་ ་མང་
་ལོན་་ད་ས་ ན་བ་ཐབས་ས་ག་་་ག་་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་
་་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༧. 3P5S/Q555

ཁག་འབགཔ་་གཡོགཔ་་ གཏན་འཇགས་བཟོ་ད་པ་ར།

་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་ འམས་ངས་འས་་ས་ ལས་་དང་་གཡོག་ོན་
པོ་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཁས་ངས་གསལ་བགས་  ་ཤ་་ནང་ལས་གག་འ་
ཁག་འབགཔ་་ ་གཡོགཔ་་་ གཏན་འཇགས་་་གཡོགཔ་་ བར་་ར་
ལ་་ཡོདཔ་ལས་ ད་ོ་འབད་བ་ན་ ་བ་གནས་ངས་ག་་བམ་ག་་ ོད་
་ཡོད་ག་་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་། གནམ་ལོ་གས་
མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༥ འམ་་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ 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།

༩.

འག་ལ་གང་དང་ བང་ལ་ཤ་་ར་ལ་ཁབ་་བར་ན་ གདམ་ཁ་ཅན་་ཚོང་་
གན་་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ འག་ལ་གང་དང་ བང་ལ་ཤ་
་ར་ལ་ཁབ་་བར་ན་

གདམ་ཁ་ཅན་་ཚོང་་གན་་འ་

ལ་ཁབ་གས་་

བར་ན་ ་ལོ་ ༢༠༢༠ ་ ༡༢ པ་ས་ ༦ ་ མཚན་གས་བད་ཡོད་པ་ར་
འག་ལ་ཁབ་དང་ བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་གས་་བར་ན་ ་ལོ་ ༡༩༨༠ ལས་ ཚོང་
འལ་འ་བགས་པ་ལ་ལས་ ལོ་བར་བན་་ ཡར་ང་འ་་ཡོདཔ་ད་ ད་
ས་ བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་འ་ འག་ལ་་ཚོང་རོགས་ཨང་གས་པ་ན་ར་་།
་མ་ཚད་ ་བམ་་ གདམ་ཁ་ཅན་་ཚོང་་གན་་འ་ འ་དང་པ་འབདཝ་ལས་
ལ་རབས་ཅན་་ བ་འས་ག་ནམ་དང་ གན་་འ་་ ལ་ཁབ་གས་་
བར་ན་

ང་ོགས་་ཚོང་འལ་ཡར་ག་གཏང་་དང་

ཕན་འབས་འབད་་

་

བད་གཏང་་དང་ ཚོང་་བར་གས་་མར་ཕབ་འབད་་ ་ལས་ འག་ལ་ཁབ་
་

དགས་གཏད་

ཚོང་འལ་་མང་བཟོ་་་
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་ཕན་ོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ལས་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ོན་ཆ་ོར་གནང་ད་པ་་བ་དང་བཅསཔ་་ ག་ངས་
དང་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་ ས་ན་དང་
བཅས་་ གང་ས་གནང་་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ག་ངས་གས་པ་ ས་དོན་ལ་་ནང་
ལ་ཁབ་གས་་བར་ན་ ཚོང་འལ་ལས་བན་པ་ གན་་ང་ང་་ད་པ་ན་
གང་དང་ད་དཔ་་ གནས་ན་ཚང་་ སོར་འ་བ་གནས་བས་ནང་ ལམ་
གས་ཙམ་ག་ར་ གནས་་ོད་པ་ན་ ་ས་ ལ་ཁབ་གས་་བར་ན་ ཚོང་
འལ་་ཐོ་ཕོག་་ ན་ཁ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གན་་འ་་དགས་དོན་གཙོ་བོ་ར་ ང་
ོགས་་ ཚོང་འལ་ཡར་ག་གཏང་་དང་ ཕན་འབས་འབད་་ ་ལས་ ་བད་
གཏང་་དང་ ་མང་བཟོ་་་ནམ་ལས་ ལ་ཁབ་གས་ཆ་ར་་ ཕན་ཐོགས་ོམ་
འབད་ར་ ཡོད་པ་ནང་ལས་ འག་ལ་ཁབ་་ ལ་ཡངས་་ཐོག་ལས་ ར་ཚོང་་
་ད་གཏང་་ ད་བ་ཡར་ང་འབད་་་་བས་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ བ་སོར་འབད་བབ་པ་ ་དལ་་འབབ་ངས་བཟོ་་ ་བས་་
དང་ ལ་ཁབ་ནང་ ་དལ་ར་གསོག་ཡར་ག་གཏང་་་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པ་ཁར་ ་ར་་་བར་ན་ཡང་ མན་ལམ་དང་མན་འལ་གས་ཤོམ་བཟོ་གས་
པ་ ་བས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ གས་བད་གས་ཤོམ་་གནང་
་ བ་ོན་ཆ་ོར་མཛད་གནང་ད་པ་ ་བ་ལ་་་་ འ་བ་་དབང་ཆ་དང་
་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་ ་འན་ས་ཡང་ བ་ོན་ལ་།
་་ འས་་དག་པ་ག་ས་་་ནང་ བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་འ་ ་ལོ་ ༡༩༩༡
ལས་ར་ འག་ལ་ཁབ་དང་གག་ཁར་ མན་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ མཛའ་བས་
ལ་ཁབ་ག་ནམ་མ་ཚད་

གན་་འ་ཡང་

གཞན་གན་་་བམ་་

ལོག་་

ལོག་ག་ བར་གསོ་འབད་མ་ད་པར་ གཏན་འཇགས་་གན་་ག་ན་པ་ཁར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
གདམ་ཁ་ཅན་་གན་་ག་འབདཝ་ལས་བན་ ས་་འར་བ་དང་བན་་ ལ་
ཁབ་འ་

ང་འལ་འ་བ་བང་ལས་

ཚོང་འལ་་

ལས་་མང་་་ཐོན་་

ར་ཚོང་འབད་བ་བས་་ ང་་ཁ་ག་ལས་ ནང་ལ་ཡངས་ཆག་འཐོབ་་ནམ་
མ་ཚད་ འག་པ་ཅ་ཆས་ར་ཚོང་འབདཝ་ད་ ལ་ཁབ་་མས་གས་དང་བན་
ལ་བཀལ་ང་བཀལ་གཔ་་ཡོདཔ་ གན་་་ས་ ལ་ཁབ་་ ་ཕན་་ཝ་
་ར་འཐོབ་་ན་པ་་བ་ལ་།
་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་གས་་ མན་འལ་ལས་དད་པ་ན་ ཐད་ཀར་གན་་ཐོག་
ལས་ ལག་ན་འཐབ་བབ་ང་ འག་ལ་ཁབ་་ཐོན་ད་ ༡༦ ་ག་ ཐོ་བད་
ནང་ད་ད་་་ས་ གདམ་ཁ་ཅན་་བཟོ་ད་་་ཡང་ བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་འ་
ལ་་ཚོང་འལ་ལས་འན་་ འས་་ག་ནམ་ལས་བན་ ད་ས་གང་ས་
གདམ་ཁ་ཅན་་གན་་ར་ གདམ་ཁ་གནང་ཡོད་པ་ ན་གསོ་་བ་ཁར་ གན་
་འ་ནང་གགས་པ་ན་

ཐོ་བད་ལ་ཁར་

ཅ་ལ་མ་པ་་ཚོགས་བད་་ཡོད་

ང་ ་་་ར་ ར་ཚོང་འཐབ་་་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ར་ དར་ན་ འག་
ལ་ཁབ་ལས་ བང་ལ་ཤ་་ ོ་ར་ཚོང་འཐབ་པ་བས་ ལ་འན་དང་ན་ལམ་
་ ཐོགས་ཆག་ད་པར་ཚོང་འལ་འཐབ་ད་ ་བས་བ་ཏོག་ཏོ་་ འཐབ་གས་
པ་ཐབས་ལམ་བཏོན་དཔ་མ་ཚད་ ད་ས་ གན་་འ་ ཆ་འག་བ་དང་གག་ཁར་
ར་ཚོང་ལས་བན་་ ་ཕན་འང་ད་པ་ན་ ཅ་ཆས་ག་་ལས་བན་་འབད་ང་
འང་གས་པ་་བས་དང་ ཐབས་ལམ་གང་མང་ག་གནང་དཔ་འག་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ད་ས་གནས་བན་ཡོད་པ་
གང་ད་བས་་ ས་ན་པ་བས་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ས་ ོ་ར་ཚོང་འཐབ་
་ མཚམས་འག་འབད་ཡོད་་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ གང་ས་གནང་་ བ་
ག་འབད་ནམ་ལས་ དར་ན་ ་ལོ ༢༠༡༩ ་ བམ་ག་འབད་བ་ན་ ོ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་ཚོང་ལས་བན་ དལ་མ་ར་འམ་ ༥ ་ག་བཟོ་གས་་ཡོད་ང་ ལ་
ཁབ་ནང་་ོ་་་ ས་ནང་ལས་བཏོན་ཚརཝ་ག་ ར་ཚོང་འཐབ་་ལས་བན་་ ས་
མཚམས་ཁར་ོད་་ ་ར་་་ དཀའ་ངལ་ང་པ་ གས་བཤད་བད་ཡོད་
ང་ ལ་ཁབ་གས་གང་ས་གནང་་ འལ་་དང་ན་ལམ་་ བ་ག་བཟོ་་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་ས་ ་ལ་ཁབ་་དང་གག་ཁར་ ་བམ་
་གན་་བཟོ་་འ་ འ་དང་པ་ན་པ་ ན་་ལ་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ གན་་་ཚན་དང་ ར་གས་་་བན་་་
གང་ས་གནངམ་ད་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ས་ ས་ན་ལ་་ གན་་འ་ར་
ག་ངས་གམ་པ་ བ་ོན་ཆ་ོར་་གང་ས་མག་བས་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་ལོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༤ འམ་་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦
པ་ས་ ༧ ་ དད་ག་འགན་འན་པ་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ ཚོགས་དམངས་
ས་ གན་་འ་ར་ གང་ས་གས་ཤོམ་་གནང་་ ས་ན་ལ་མ་གནང་
དོ་བམ་་ར་ བ་ོན་ཆ་ོར་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་
ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་
འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༠ ཆ་མཉམ་ས་ བ་ོན་ལ་མ་གནང་་ གན་་
འ་བ་ོན་ཆ་ོར་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༩ པ་ནང་བད་་ཡོད།
༡༠. ངན་ད་་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་མན་ས་ (འ་ོན) ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ ་འལ་ོན་པོ་ས་ ངན་ད་་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་
་ཚོགས་་མན་ས་འ་ ་ལོ་ ༢༠༡༥ ་ ་ཚོགས་ས་ དགག་ཆ་དང་བཅས་
བ་ོན་ཆ་ོར་མཛད་གནང་་་ ་འལ་ན་ཁག་ས་ ་ལོ་ ༢༠༡༦ ་ འཛམ་
ང་་ཚོགས་་ ཡོངས་བ་ང་ན་་གཏང་པ་བས་ ་ཚོགས་ས་ དགག་ཆ་
བདཡོད་་་ ཐོ་བད་འབད་མ་གས་་་ས་ ལ་ཁབ་་ ་བས་མ་བཝ་
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ཐོན་ཡོདཔ་ལས་

ད་ས་

འ་ོན་མཛད་དཔ་ཁག་་བ་

་བ་དང་བཅསཔ་་

ག་ངས་དང་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་ང་ས་ ས་
ན་དང་བཅས་་ གང་ས་གནང་་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ མན་ས་འ་ོན་་ ག་ངས་
གས་པ་ ས་དོན་ལ་་ནང་ ་ལོ་ ༢༠༡༥ ་ ་ཚོགས་གས་པ་ ཚོགས་
ངས་ ༦ པ་ནང་ མན་ས་་་ཚན་ ༦༦ པ་དོན་ཚན་ ༢ པ་ར་ དགག་
ཆ་དང་བཅས་ བ་ོན་ཆ་ོར་མཛད་གནང་་་ ཐོ་བད་འབད་མ་གས་པར་ ས་
ཡོདཔ་ལས་ ་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ དགག་ཆ་འ་ ཐོ་བད་་དོན་་ ར་ལོག་གཏང་
པ་བས་

འཛམ་ང་་ཚོགས་ཡོངས་བ་ང་ན་ས་

འག་ལ་ཁབ་ས་

མན་ས་ཐོ་བད་འབད་་་ ས་སོང་་འབད་ང་ ཐོ་བད་འབད་བ་ནམ་ལས་
འ་བགས་་ ལོ་་གག་་ནང་འད་་ ་ཕན་ལ་ཁབ་གཞན་་ཁ་ག་ལས་
བཀག་ཆ་མ་འབད་བ་ན་ ངམ་གག་ ས་ན་འབད་གས་་ན་པ་ ་བ་ལ་
ཡོདཔ་ན་ང་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ ན་ན་དང་ ་དར་ན་ ལ་ཁབ་གས་ས་
དགག་ཆ་འ་ མ་བབ་་་་ལས་བན་ ཐོ་བད་བ་མ་གས་པར་ ར་འངས་
ས་་ཡོད་ར་་།
་འབདཝ་ལས་བན་ ་འལ་ན་ཁག་ས་འ་འན་ཐོག་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་
ག་ཚང་དང་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ག་ཚང་ ་ལས་ ནང་ད་ན་ཁག་དང་ས་བན་
འབད་་ ཐབས་ས་གས་་ ཞལ་འཆམ་ང་་འ་ དང་པ་ འདས་པ་་ཚོགས་
ས་ དགག་ཆ་བད་ཡོད་་་ ཆ་ད་མཛད་་དང་། ་ལས་ དགག་ཆ་འ་བཞག་
་ན་ར་བ་ན་ ངན་ད་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་ས་ མན་ས་ས་
ོར་འབད་ཡོད་་་ ཆ་ད་མཛད་ནམ་ལས་ ལོག་ས་ོར་མཛད་་འ་ ན་མས་
ར་་།
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་མ་ཚད་ དགག་ཆ་འ་ཡང་ གལ་ད་ ་ཕན་ལ་ཁབ་་་བར་ན་ ོད་གས་
་ཐོན་པ་བས་་ འན་འམ་་ལས་་ར་ལས་ ཞལ་འཆམ་མ་གས་པ་ན་
་ཕན་ལ་ཁབ་་ལས་ གང་ང་ག་ས་ ོད་གས་་མས་འན་་ལམ་གས་
དང་འལ་ ་བལ་་ཐོག་ལས་ ལ་་མས་་འན་ས་་ག་་ གཏང་ག་
ར་ ལ་་མས་་འན་སར་བགས་་འ་ མ་བབ་པ་་བ་ན་ང་ འག་
ལ་ཁབ་ས་ ར་ལས་ མཚན་གས་བད་ཚར་་་ མན་ས་དང་ ངས་ག་
་་ གནད་དོན་་་ དགག་ཆ་ག་་ཡང་ད་པར་ ་་ར་ ཆ་ོར་བ་་ཡོད་པ་
ན་་ལ་།
ད་ས་ འདས་པ་་ཚོགས་ས་ དགག་ཆ་བད་་་ ཆ་ད་མཛད་གནང་གས་པ་
ན་ ་ས་ ་བས་མ་བཝ་ ད་པ་་ གལ་ད་ མན་ས་འ་ ར་བཏོན་
འབད་་ དགག་ཆ་དང་བཅས་ ལོག་་ར་བགས་པ་ན་ ད་ན་ མན་ས་་ཐོག་
ལས་ ག་་གནང་ཡོད་པ་ལས་་་དང་ ལ་་གས་རམ་གནང་ཡོད་་་ཡང་
གས་བད་གནང་དཔ་མ་ཚད་ མན་ས་འ་་ཐོག་ལས་ ལ་ཁབ་འ་ བར་
བ་འར་མ་དང་པ་ོགས་་ འར་མ་གས་པ་ བར་བ་འབད་བ་བང་
ཡོདཔ་དང་ འག་ལ་ཁབ་ས་ཡང་ ལ་ཁབ་གཞན་་ བར་བ་འབད་དཔ་་
ཡོད་་དང་འལ་་ ལ་ཁབ་དག་པ་ག་འབད་ཚར་་ཡོད་ར་་།
་བམ་་ ལ་ལོ་བར་བ་འབད་བ་བང་ཡོད་་་ཡང་ ལོག་་ར་ འ་བགས་
དཔ་ཐོན་་ན་པ་ཁར་ ད་ན་ ལ་ཁབ་ས་ ངན་ད་་གདོང་ན་་ ང་
གཏམ་ཐོན་ཡོད་་་་ཡང་ གནོད་ན་འང་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་
ས་ ་་གས་ཁར་བམ་་ བ་ོན་མཛད་དཔ་་ ་བ་ལ་་་་ འ་
བ་་དབང་ཆ་དང་ ་འལ་ལས་དོན་ཚོགས་ང་་འན་ས་ཡང་ ལ་ཁབ་འ་
མན་ས་་འས་་་ འལ་གས་འབད་ཚར་བ་ལ་་ དགག་ཆ་འ་ ཐོ་
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བད་བ་མ་གསཔ་ལས་ ལོག་་ར་མན་ས་འ་ ར་བཏོན་འབད་་ དགག་
ཆ་དང་གག་ཁར་ བགས་་ན་པ་ན་ ལ་ཁབ་་ ཟད་འ་ོམ་འབད་ར་གནས་
་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་་ཧོངས་ལས་འབད་ང་ ལ་ཁབ་་་ཕན་་དོན་ལས་
འདས་པ་་ཚོགས་་དགག་ཆ་འ་

ཆ་ད་གཏང་དཔ་

ཁག་་བ་བ་ོན་་

བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ་་ས་ན་ཡོད་ད་ ཚོགས་དམངས་ ག་ཡར་
ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ བ་ར་ལ་་དང་བན་ བ་ོན་ཆ་
ོར་་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ མཛད་་ན་པ་ན་གསོ་གནང་་ གང་
ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༤ འམ་ ་ས་
༠༤.༠༦.༢༠༢༡ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༧ ་འམ ་ལོ་ ༢༠༢༡
་ ༦ པ་ས་ ༧ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ ་འལ་ོན་པོ་ས་ ངན་ད་
་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་མན་ས་ (འ་ོན) འ་ར་ ཚོགས་
དམངས་ས་ གང་ས་གནང་ཡོདཔ་བན་་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ བ་
ོན་ཆ་ོར་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་
ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་འས་་ ༤༠ ཡོད་
ས་ལས་ འས་་ ༡ ས་ འམས་བགསཔ་མ་གཏོགས་ མང་མོས་ས་ བ་ར་
ཐོག་ལས་ མན་ས་ (འ་ོན) འ་ བ་ོན་ཆ་ོར་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་
ར་གས་ཨང་ ༡༠ པ་ནང་བད་་ཡོད།

༡༡. ་བད་ལས་མ་ ་ཚན་ ང་པ་ ས༌ག༌ན་ཁག་དང་ གསོ༌བ༌ན་ཁག་ལ་བ་
་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་གས་ ་བད་འལ་ཡོད་་ཚན་
ང་པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ན་ངག་ཐོག་་ད་པ་ ་བ་ ༨ དང་
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ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༣ བོམ་་་བ་ ༡༡ ཡོད་ར་གངས་་ ་བད་ལས་
མ་འ་བགས་གནང་།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q556

འོད་གསལ་་ག་ན་ན་ཁང་་མ་

༢

པ་འ་ཡར་ང་འབད་

དཔ།
ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ འོད་གསལ་་
་ག་ན་ན་ཁང་ ་མ་ ༢ པ་ས་ འོད་གསལ་་ད་འོག་་མ་ཚད་ ་འདབས་
་ད་འོག་ ཨྱོན་་དང་ གསང་གས་ས་ང་བོམས་ད་ ་ོབས་ ༡༣༠༠༠ ་
ག་་ ཕན་ཐོགས་ོམ་ང་་ཡོད་ར་་།
ན་ང་ ད་ོ་ཡོད་པ་ ན་ཁང་་མ་ ༢ པ་ནང་་ ་ར་ན་འབ་དང་ ག་
དང་འལ་བ་བག་དད་གཞན་་ཞབས་ཏོག་་དཔ་ལས་ ་་ཞབས་ཏོག་ན་
་དོན་་ བསམ་་ན་ཁང་ན་འ་དཔ་འབདཝ་ད་ ཐག་ང་་་ས་ ས་
ཚོད་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ན་མ་གས་པ་ དཀའ་ངལ་ ་ཤ་ཐོན་་ཡོད་ར་་། གནད་
དོན་འ་་བན་་ ད་ོ་ཡོད་པ་ ན་ཁང་་མ་ ༢ པ་ལས་ ་མ་ ༡ པ་་
ཡར་ང་གནང་ཐབས་ ག་་་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༢. 3P5S/Q557

ན་ཁང་ག་བག་་གནས་ཚད་དང་འལ་བ་ར།

་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་མ་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ ད་ས་
གང་་ཁས་ངས་ གཙོ་བོ་ཅན་གག་འ་ མ་་་ན་ཁང་བམ་ག་ ོང་ཁག་
ནང་ ག་བགས་འབད་་དང་ ོང་ཁག་བམ་ག་ ད་འོག་ནང་ ་ལས་ ད་
འོག་བམ་ག་ ་འོག་ནང་ག་བགས་འབད་་་ནམ་ལས་ ད་ས་ན་ ་་
ག་མ་ག་ ག་བགས་འབད་་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་ཕ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣. 3P5S/Q558

མོ་ནད་མཁས་མག་་ར།

ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ པ་དགའ་ཚལ་ོང་
ཁག་ན་ཁང་ནང་ མོ་ནད་མཁས་མག་གག་ གནང་་་ས་ན་གནང་ཡོདཔ་ལས་
ནམ་་ག་ཁར་ གནང་གསཔ་ཡོད་ག་ར་བ་་བ་་།
༤. 3P5S/Q559

ས་ག་གས་ར་་ར།

བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ས་
འག་་་ནོར་དམ་པ་

ས་ག་ོན་པོ་་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་མག་ས་

ང་བཅས་ར་
ས་ག་གས་

ར་གནང་ད་པ་བཀའ་འ་ཡང་ ད་ས་་གང་་གནང་་ ཝ་ག་་ག་སོང་
་ར་་། ས་ག་གས་ར་འ་་ ང་ས་འབད་བ་ན་ ས་ག་་ས་ཚད་
འ་ ལ་་གནས་ཚད་ཁར་ ང་སང་ས་རབས་ ༢༡ ་དང་མན་པ་ མཐོ་མ་
ས་ཚད་ཅན་་ ་མ་བཏོན་་དང་ ས་ཡོན་མག་འར་ཅན་ བཟོ་ཐབས་་ན་
མས་ར་་།
ས་ག་གས་ར་འ་་ ས་ག་ོན་པོ་མག་ས་ ཚོགས་ཁང་འ་ནང་ གསར་
གཏོད་དང་ ས་ག་་ས་ཚད་ཡར་ག་་ཕོ་ཚོད་ ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ག་་
་རང་བ་བ་འབད་་ན་ན་ ་དབང་ལ་པོའི་ ས་ག་གས་ར་་བཀའ་་
འ་་ ག་་རང་གངས་་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥. 3P5S/Q560

ར་་གག་ལག་ོབ་་ག་བག་་ར།

བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་ག་ོན་པོ་་ གང་་
ཁ་ག་ལས་ ར་་གག་ལག་ོབ་་ ག་བགས་འབད་བག་་་ འཆར་ག་
ཡོད་ག་ད་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༦. 3P5S/Q561 ོབ་་ོབ་དཔོན་མ་ལང་པ་ར།
ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་ག་ོན་པོ་་ ང་བཅས་ག་
ར་་ཚ་ས་འ་ ོབ་ག་་་ ས་ག་ས་ཚད་ཅན་ོད་ད་པ་ འཆར་ག་
དང་གང་ས་ ་ཤ་གནངམ་ན་པས་ར་་།
གས་མ་མནམ་་ཡོདཔ་ལས་

འཆར་ག་དང་ལག་ན་གས་

་ཡང་ ོབ་་མང་རབས་གག་ནང་ ོབ་ད་

འན་དང་ོབ་དཔོན་ལངམ་ད་པ་ དཀའ་ངལ་ཐོནམ་འཐོན་ས་རང་འག་ར་་།
་འབདཝ་ལས་ ོབ་་ད་འན་ད་སར་ ད་འན་་ ནམ་ལས་གཏང་་ན་
ན་ར་་་དང་ ོབ་དཔོན་མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་་ ལ་ཐབས་ག་་་མཛད་དོ་ག་
རབ་་བ་་།
༧. 3P5S/Q562 གང་་ོབ་་ནང་ ོབ་ག་་གཤོང་ཚད་མན་ན་ར།
མཁར༌ག༌ང༌འམས་ངས་འས་་ས་

ས༌ག༌ོན༌པོ༌་

གང་་ཁ་ག་

ལས་ སང་ཕོད་ལས་ ོབ་མ་ ༡༠ པ་མཐར་འལ་་་ ཆ་མཉམ་གང་་ོབ་་
ནང་ན་་དང་ ར་་ོབ་་ནང་་ གང་་ཁ་ག་ལས་འས་ོབ་གར་གས་
རམ་ོད་་འ་ ཆ་ད་ན་ར་བ་ ལོ་ས་ཡོདཔ་ལས་ གང་་ོབ་་ནང་་
ོབ་ག་ག་ར་གཤོང་པ་ མན་ན་ལངམ་་ཡོད་ག་ར་བ་་བ་་།
༨. 3P5S/Q563

ོབ་མ་ ༡༠ པ་ལས་ ༡༡ པ་གས་ཚད་་ར།

ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་

ས་ག་ོན་པོ་་

ད་ས་

གང་་ཁ་ག་ལས་ ོབ་མ་ ༡༠ པ་ལས་ ༡༡ པ་ནང་འཝ་ད་ གས་ཚད་་
ཚད་ག་ཆ་ད་བཏང་་ ོབ་མ་ ༡༡ པ་ནང་འལ་གས་འབདཝ་ད་ ོབ་གར་
གས་རམ་གནང་ོལ་ཡོད་་འ་ སང་ཕོད་ལས་ ར་་ོབ་་ནང་འ་ད་པ་ན་
ན་ལས་ཕར་ ོབ་ག་་ ར་་ོབ་་ནང་ འལ་གས་འབད་་་ གདམ་ཁ་
བ་་་ འཆར་ག་ལས་མ་ག་་རང་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་
་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁ- ག་་ཐོག་་་བ།
༡. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ ལ་བ་་བ།
་ལོ་ ༢༠༡༨ ལས་ར་ མཁས་མག་ང་་དོན་་ ལ་ཁབ་་ནང་གས་ཆ་ར་
ནང་ ང་འཚོ་ག་མ་ག་ གཏང་ཡོདཔ་ན་ན་ཐོ་ག་ གནང་ད་པ་་བ།
༢. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ ལ་བ་་བ།
་ལོ་ ༢༠༡༨ ལས་ར་ གསོ་བ་ལས་དཔ་ ན་གཡོགཔ་དང་ གཞན་ལས་དཔ་
ག་མ་ག་བགས་ཡོདཔ་ན་ན་ཐོ་ག་གནང་ད་པ་་བ།
༣. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་གསོ་བ་ོན་པོ་་ ལ་བ་་བ།
་ལོ་ ༢༠༡༨ ལས་ ད་ས་ན་་ང་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ང་འཚོ་དང་ ང་
འཚོ་མཁས་མག་ ་ལས་ ནང་གས་་མཁས་མག་ ག་མ་ག་ བགས་ཡོདཔ་
ན་ན་ ན་ཁང་་ཐོ་དང་གས་་ གནང་ད་པ་་བ། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤
པ་ས་ ༢༨ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ 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།

༡༢. ་བད་ལས་མ་ འལ་ཡོད་ ་ཚན་ ཀ་པ་ ོན་ན་དང་ ནང་ད་དང་ོལ་
འན༌ན་ཁག་ ་ལས་ བ་དོན་དང་བད་འལ་ན་ཁག་་་ ལ་བ་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་ ཡང་བར་ ་བད་འལ་ཡོད་་
ཚན་ ཀ་པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༦
དང་ ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༡ བོམས་་་བ་ ༧ ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་ལས་
དང་པ་ར་ ངག་ཐོག་་་བ་་ ངས་ག་ཤར་ར་ར་ལ་ནམ་ལས་ ན་ཐབས་་་
བ་བད་་་ ས་ཚོད་དང་བན་་ལ་་ན་པ་ ན་གསོ་མཛད་་ ་བད་ལས་
མ་འ་བགས་གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q564 ་ཊ་-༡༩ ་ ན་ཁབ་ག་ས་གང་ཡོད་ར།
ན་ནོང་་མར་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ ་ཊ་-༡༩ ་ ན་ཁབ་
ག་ས་ ག་མ་ག་ཡོད་ག་ ག་ས་ལངམ་་ཡོད་པ་ན་ བས་ག་ཁར་ ོང་
ཁག་གཞན་དང་མ་འཝ་་ དཀའ་ངལ་ང་་ཡོད་་ ན་ཚོགས་ང་མ་་ནང་
ོད་་་ར་་་ ན་ཁབ་ངས་གས་པ་འ་ གནང་པ་ན་ ནད་ཡམས་བཀག་་
་ ཕན་བས་འང་་ནམ་ལས་བན་ གང་་ཧོངས་ལས་ གས་བད་ག་་་
གནང་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༢.

3P5S/Q565 ་ཊ་-༡༩ ས་ གནོད་པ་ང་་་་ བ་ར་་ལས་འཆར་གང་
ཡོད་ར།
ན་ཚོགས་དཔལ་་བསམ་་འམས་ངས་འས་་ས་

ནང་ད་དང་ོལ་འན་

ོན་པོ་་ ནད་ཡམས་ ་ཊ་-༡༩ ་ས་ བ་བཤལ་དང་འལ་བ་ཚོང་་ མང་
ཤོས་ག་་ གནོད་པ་ང་་ཡོདཔ་ལས་བན་ ོན་པོ་མག་ས་ གནོད་པ་ང་ཡོད་
་་་ བ་ར་གནང་་དོན་་ མ་འོངས་པ་ འཆར་ག་དང་ ཐབས་ས་ ག་
་བམ་ར་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༣.

3P5S/Q566 ོ་ས་དང་མས་ཁམས་འགས་ས་ ས་ག་ལོག་ོད་་ བཅའ་
མས་་ར།
་ག་་ར་འམས་ངས་འས་་ས་

ོན་ན་མག་ས་

ལོ་བར་ན་་

ནང་་ ོ་ས་དང་མས་ཁམས་འགས་ས་ ས་ག་ལོག་ོད་་ བཅའ་མས་
འ་ ད་ོ་གང་་ཁ་ག་ལས་ བར་བས་འབད་་ར་ ན་་ལ་ཡོད་་་་
གནས་ཚད་ ག་མ་ག་ར་ ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ནམ་བག་
་ན་ན་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༤.

3P5S/Q567

གནམ་་གསརཔ་་་ལས་འཆར་གང་ཡོད་ར།

ཁ་ད་ང་ནག་ན་འམས་ངས་འས་་ས་

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་་

ད་ོ་ཡོད་པ་ གནམ་་གས་་ན་ཐབས་་ གནམ་་གསརཔ་ གས་ཚད་ཡོད་
་་ བ་བཤལ་ཡར་ག་གཏང་་དང་ ཞབས་ཏོག་ ས་གཏན་ད་པ་་ར་་་
ས་ན་ བས་བ་ཏོག་ཏོ་་ ལ་གས་་དོན་ལས་ གང་དང་ ར་ ཡང་ན་
ལས་འན་་ཁ་ག་ལས་ ་་འཆར་ག་་ ག་་་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་
་གནང་ད་པ་་བ་་།
༥.

3P5S/Q568

ལ་ཁབ་དཔལ་འོར་་ ག་བད་་ར།

བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ ོན་ན་་ འག་ལ་ཁབ་
ནང་ ་ཊ་-༡༩ ལས་བན་པ་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ གས་ཤོམ་འ་བ་
ལ་ལས་ ལ་ཁབ་དཔལ་འོར་་ ག་བད་དང་ བད་ག་་ ག་་་འོང་ག་
་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦.

3P5S/Q569

ག་ག་ཡོངས་འལ་ལས་བན་པ་ད་གས་ར།

འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ བ་དོནདང་བད་འལ་ོན་
པོ་་ ད་ས་ནངས་པར་ ན་གཞོན་མང་རབས་ག་ས་ ག་ག་ཡོངས་འལ་ཐོག་
ལས་ PUBG ར་་ དམ་འ་ད་་་ས་ ཕམ་དང་ོབ་དཔོན་་་ ཚ་
ས་ོམ་འབད་རང་ང་་འག་ར་་། ་ཡང་ དམ་་ས་ ན་གཞོན་་་
མས་ཁམས་་གནོདཔ་བཀལཝ་མ་ཚད་ ས་ཡོན་ཏན་བ་་་ཡང་ ཐོ་ོམ་འབད་
རང་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་་་་ཚ་ས་འ་ ལ་ཐབས་་དོན་་ ག་ག་
ཡོངས་འལ་་དམ་ PUBG འ་ བཀག་དམ་འབད་་་དོན་་ ག་་ག་་ར་
གནང་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁ- ག་ཐོག་་་བ།
༡. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག་ས་ ོན་ན་་ལ་
བ་་བ།
ཡར་ས་་་ ་ཤ་ག་ གཔ་མ་གཔ་དང་ འཆམ་མ་འཆམ་ལས་བན་ གས་
བཤད་བད་་ མས་་འན་སར་བཀལཝ་ད་ མས་ས་ ་འོ་ལས་ ་བཀག་
་ལམ་གས་ག་འག། མ་ག་ ་ མས་་་མ་ག་ན་ང་ ་ལས་བན་
་ ་ཤ་བཀག་་ ས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འན་ང་ན་་ས་ ང་མས་ན་་དང་
་མཐོའི་གནས་མ་ནང་ གང་ས་གནང་ཐོག་ ད་ལས་ཕར་ ཡར་ས་་་ བཀག་
ཆ་འབད་་ལས་ ཐབས་ལམ་གཞན་བཏོན་གནང་ད་པ་་བ་་། གནམ་ལོ་གས་མོ་
ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡ འམ་ ་ས་ ༡༡.༠༦.༢༠༡༡ །
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།

༡༣. སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་ས་ད་ དང་ན་་ན་།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་ བར་བ་་ན་
་ལ་་ནང་ ་ཚོགས་གས་པ་བས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ་་ཕན་ཐབས་
་དགས་་ ད་འོག་ཁག་ལས་ཕར་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ ག་བགས་འབད་ཡོད་
ང་ ཚོང་བར་་གནས་ངས་ དགས་གཏད་བད་དོ་བམ་་ འ་མ་བབ་ལས་
བན་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཁ་ག་ལས་ ་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་གམ་
པ་ནང་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ནང་ལས་ ང་གབ་་མ་བ་ མན་ན་ཆ་མཉམ་
ར་ འཐོབ་གསཔ་བཟོ་ད་པ་ ་བ་ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་
གནང་པ་མཐའ་མར་ ཚོགས་ཁང་ས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་ས་ སོ་ནམ་
ཚོང་ཁང་་ ད་ས་དང་ལམ་གས་་ བར་བ་དང་གས་བས་འབད་་ ་་
བ་འས་ན་་ལ་དཔ་་ ས་ད་གནང་་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ན་ཁག་ས་ ས་ད་་་ ས་ཞབས་དང་བ་བར་ལ་་ སོ་ནམ་ཚོང་འལ་
་་ལས་ཚོགས་ལས་ངས་དང་ འག་བཟའ་ོད་ལས་འན་ གས་ས་ ད་བ་
བ་པ་ར་ གང་དབང་ལས་འན་་་ ཞབས་ཏོག་དང་ལས་་་་ ཕན་བས་
ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་ ་འལ་ན་ཁག་ལས་ འ་དཔོན་་ཚན་ག་ས་ བར་
བ་དང་ད་བ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ན་ས་གང་ཚོགས་་བཀའ་་དང་འལ་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་ས་ཡང་ ལོ་འ་ ་་ ༤ པ་ནང་ ད་བ་་
ལོགས་་་བ་ཡོད་པ་ ན་་ལ་།
ད་བ་བ་པ་བས་ ་ལོ་ ༢༠༡༦ ལས་འ་བགས་་ ད་འོག་ ༡༧༣ ་
ག་ནང་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ ག་བགས་འབད་ཡོད་ང་ ལ་ལས་ཚོང་ཁང་ ༥༡ ་
ག་ ་བམ་དཔ་ཐོན་པ་ར་ ཚོང་ཁང་ ༦ ་ག་ ན་གཞོན་ཚོང་བར་འཐབ་
་་་ ན་འལ་ན་ཐོག་ལས་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་་ོད་ཡོདཔ་དང་ ད་ས་
སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ ༡༠༩ ་ག་ཡོད་་་ནང་ བཟའ་འང་དང་ ་་་དས་མ་་
བ་ མན་ན་་ བཙོང་་ན་གཞོན་ ༡༣༦ ་ག་་ ་གཡོག་་་བས་ཐོབ་
ཡོད་ང་ ་་ས་ ཅ་ཆས་མ་མ་ ངམ་གག་བཙོང་་ ར་་ཚོང་པ་་དང་
དོ་འན་་གནས་ངས་བམ་ག་་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ ལ་ཁ་མཐོ་ས་ད་འོག་ ༥ ་ག་ནང་ཡོད་པ་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ནང་་
ཚོང་ཆས་དང་ ཚོང་བཙོང་་་་ ་མ་་དལ་ཕོགས་་ འག་བཟའ་ོད་ལས་
འན་ས་ོད་་ ཚོང་བར་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཁར་ ཐ་ན་ ལ་འན་་་ཆ་་ཡང་
གང་ས་གནང་་ ཡོད་་་་ ས་བ་པ་ན་ ལོ་གག་ནང་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་
དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༢༦ ་ག་་ ཟད་འ་བཏང་་ཡོད་ར་་།
་ལོ་ ༢༠༡༦ ལས་ ༢༠༢༠ ན་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ཚོང་བར་་ གས་ཤོམ་་
འ་མ་བབ་ལས་བན་ འག་བཟའ་ོད་ལས་འན་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༠༤ ་
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ག་་ ང་ད་ཕོག་ཡོད་་་ ད་བ་འབད་་བཝ་ད་ འན་ང་དང་ ལག་
ན་་གནས་ངས་ནང་ འས་ཤོར་མ་་་ ང་ཡོདཔ་་མཇལཝ་མ་ཚད་ ་ར་
་ དས་མ་་བ་སོ་ནམ་་ཅ་ཆས་དང་ ཚོང་བར་་ཞབས་ཏོག་་ཡང་ འོས་
ངས་ན་ཏོག་ཏོ་་ ལ་མ་གས་པ་ ས་ོགས་ང་པ་ཁར་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་
ས་ ང་གབ་་་ར་་་ ཕན་ཐོགས་འང་ད་པ་ན་ ར་་ས་འཐབ་མ་
གས་པ་ མན་ན་གཞན་་ཡང་ འཐབ་དཔ་ཁག་ཝ་་ མཐོང་ཡོད་པ་ར་
ཚོང་ཁང་་ང་་ཡང་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ར་ན་པར་ ་་ཞབས་ཏོག་དང་འལ་བ་
ང་གག་བཏགས་དཔ་་ ས་འཆར་ལ་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ འན་ང་ག་་་ ད་འོག་བདག་ང་དང་ ཡང་ན་ སོ་ནམ་ན་
ཁག་་འོག་་ཡོད་པ་ སོ་ནམ་ཚོང་འལ་ལས་ངས་གས་ལས་ གང་ང་ག་ས་
ལག་ན་འཐབ་ད་་དང་ ་ཡང་ ་བམ་་ཡར་སོང་པ་ན་ ་འབད་་་ཡང་
གཏན་འཇགས་དང་ ཁག་འབག་ཐོག་་བག་ད་་་ས་ ད་ན་ འ་ནང་ ་
འབད་་་ན་གཞོན་ ༡༣༦ ་ག་་ ་གཡོག་འང་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ གས་
བར་་ག་་་ ་འོ་ལས་མ་མཛད་པར་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་ གས་
ཤོམ་འ་བ་ལ་་ མཛད་པ་ན་ ་བས་བ་་ན་པ་ ས་འཆར་དང་བཅས་
པ་ན་་་ ཁ་གསལ་་ལ་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་པ་བས་ འས་་་ས་་་ནང་
སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ར་་་ ་ར་་

དས་མ་ཡོད་པ་

སོན་དང་ད་

བམ་ལ་འབད་་དང་ང་གབ་ཁག་ལས་

འལ་ཆས་དང་ན་་

སོ་ནམ་དང་འལ་བ་

ཐོན་པ་ སོ་ནམ་དང་་ནོར་་འཐོན་ད་་ བ་ངས་འབད་་ གཞན་ དས་
མ་ཡོད་སར་ བམ་ལ་འབད་་་ ས་ངས་ག་ ན་དཔ་ལས་བན་ སོ་ནམ་
ཚོང་ཁང་་ང་གནས་་ བར་བས་མ་འབད་བར་ རང་འཇགས་བཞག་དཔ་གལ་་
བ་ཁར་ བཟའ་འང་་ མ་ཆས་བཙོང་་ འགན་ར་དང་ འགན་འ་་ གང་

-101-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
དབང་ལས་འན་ འག་བཟའ་ོད་ལས་འན་་ གནང་པ་ན་ ཕན་ཐོགས་འང་་
ན་པ་་བ་ལ་།
་མ་ཚད་ མ་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ ་ོབས་འབོར་་ཏོག་ཏོ་་
ཡོད་ས་ད་འོག་་ནང་ ོ་བད་འབད་ཐབས་ཡོད་པ་ན་
ང་གབ་ཁག་ལས་ཕར་ཡོད་པ་
ོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ལས་བན་

གས་ལམ་་བ་ཁར་

སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ཐད་ཁར་
ཚོགས་ཁང་ནང་

་བས་མ་བཝ་

གང་ས་ཚར་ ་ཤ་ར་གནང་པ་

ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་ བར་བ་དང་ ད་བ་
འབད་་་ འགན་ར་ལ་མ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་་གནང་ཡོད་ང་
ད་ས་ ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ན་་ག་ཐོག་དཔ་མ་ཚད་ གས་བས་་
ས་འབས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་་ ག་་ཡང་ལ་་དཔ་ལས་བན་ གང་ས་གནང་
་དང་ ས་ད་གཏོན་་་མ་་ག་ ་བས་མ་བཝ་འག་ར་་།
སོ་ནམ་འལ་ཆས་་ ཚོང་འལ་འཐབ་་ ར་་ཚོང་པ་ཡང་  ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ་
་ཡང་ ད་བ་གས་ཤོམ་་དད་ནམ་ལས་ ཚོང་འལ་་ གང་དང་ར་པ་ ག་
ས་འཐབ་་ན་ན་ གཏན་འལ་བཟོ་དཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ ད་འོག་
བདག་ང་དང་ ོང་ཁག་སོ་ནམ་ག་ཚང་་འོག་་བཞག་་་
ཡོདཔ་ལས་

བར་བ་གས་ཤོམ་་ར་

དན་་ཚོགས་ངས་ནང་

ཡང་བར་

་བས་མ་བཝ་

མཛད་དཔ་ཡོད་་དང་བན་

གནམ་

སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་ན་་དང་

ས་འབས་་ ཟབ་་ཏོག་ཏོ་་ ལ་ནམ་ལས་ གང་ས་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་
ན་ ་དང་འལ་བ་ ས་ད་་ཡང་ གས་ཤོམ་་ འཐོན་གས་་ན་པ་་
བ་ལ་།
་་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ས་འབད་བ་ན་ ན་ཁག་་ན་་འ་ ཚོགས་
ཁང་་ས་ད་དང་འལཝ་ད་ ན་་ལ་ད་རཝ་མ་གཏོགས་ ག་ཐོག་་ལ་
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དཔ་་ ད་པ་དོགས་ལ་ལ་བ་ཁར་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ གང་དབང་ལས་
འན་་ ལག་ན་འཐབ་་་ ་བས་མ་བཝ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་འལ་
ལས་ངས་དང་ ཡང་ན་ ན་གཞོན་ཚོང་བར་འཐབ་་་་ོད་་ ལག་ན་འཐབ་
གས་པ་ན་ གས་ལམ་་་ནམ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་་ ས་་ས་འན་
ཐད་ཁར་

ད་འོག་བདག་ང་ས་འབད་་ནམ་ལས་

་བས་མ་བཝ་ད་པ་

ར་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་བས་་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ གས་བར་་ ག་་་
གནང་པ་ན་ ་ས་ ན་གཞོན་་་་གཡོག་་ ཐོ་ཕོག་་ནམ་ལས་ ལ་ལས་
ནད་ཡམས་་་ ལ་ཁབ་༌གནས་ངས་ གས་ཤོམ་འ་བ་བས་མཛད་པ་ན་
ག་་ན་པ་་བ་ལ་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་ན་་འ་ འདས་
པ་ཚོགས་ངས་ ༣ པ་ནང་ལས་ གང་ས་ས་ང་སཔ་་གནང་་ ས་ད་
བཏོན་ཡོད་་དང་བན་ ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ ན་་་ ང་སང་ས་
་ ཚོགས་དམངས་་ལ་་ གང་ས་གནང་ཡོད་ང་ ་དང་འལ་བ་ ས་ད་
ལོགས་་བཏོན་དཔ་ད་པ་ བཀའ་བལ་གནང་་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་འལ་བ་
ས་ད་དང་ན་་ ན་་གང་ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་
ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡ འམ་ ་ས་ ༡༡.༠༦.༢༠༢༡ །

༡༤. ་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་ ཡང་བར་ ་བད་འལ་ཡོད་
་ཚན་ ཁ་པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་་བ་
༡༠ མ་གཏོགས་ག་ཐོག་་་བ་ གག་ཡང་དཔ་ལས་བན་ དང་པ་ར་ ངག་ཐོག་
་་བ་་ ངས་ག་ཤར་ར་ར་ལ་ནམ་ལས་ ན་ཐབས་་་བ་བད་་་ ས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཚོད་དང་བན་་ལ་་ན་པ་ ན་གསོ་མཛད་་ ་བད་ལས་མ་འ་བགས་
གནང་།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q570 མ་་མ་ནང་མ་བ་་གནང་བ་ནམ་ན་ན་ར།
ན་ཚོགས་དཔལ་་བསམ་་འམས་ངས་འས་་ས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་

མ་་མ་འ་ མ་་ས་ངས་ནང་ ད་་ད་ང་ ད་ན་ མ་བ་་གནང་
བ་མ་གནང་པར་ མ་ནང་་་ར་་ས་ ལོ་་ ༡༢ ་ག་ འགས་ཡོད་ང་ ད་
ོའི་བར་ན་ཡང་ མ་བ་་གནང་བ་ ཐོབ་བ་གས་པར་ཡོདཔ་ལས་ མ་་་
ར་་་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ གང་་འཆར་ག་དང་ ཐབས་ས་ག་་བམ་
ར་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༢. 3P5S/Q571 ་་ཐང་མའི་གཙང་་མཐའམ་བདའ་་ ་ག་བབ་་ མ་
དལ་བ་ར་ཡོད་དར།
ཨ༌ཐང༌ད༌འཚོ༌འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་

་་ཐང་མའི་

ས་་་ གཙང་་་་འདབས་་འབད་་་ས་ གནམ་ར་ཐོནམ་ད་ གཙང་་ས་
་ སོ་ནམ་ང་པ་ས་ག་ནང་དང་འལ་་ ར་་འབད་་་ ག་ར་དཔ་བཏང་
དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་་དང་

་་ཐང་་གང་ལམ་

དཔ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ ་་ར་ལས་ ་བ་ལ་་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ་ག་
བབ་་ མ་དལ་བ་ར་ག་ ག་་་ གནང་ཐབས་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་་
་གནང་ད་པ་་བ་་།
༣. 3P5S/Q572 ་ཊ-༡༩ ལས་བན་ ་ལ་འག་གང་་་ཚབ་་ས་ ནད་
ཡམས་་ན་ཁབ་དང་འལ་བ་ག་་གནང་ཡོད་ད་ར།
ལམ་ང་ཝང་ཅང་འམས་ངས་འས་་ས་
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་འལ་ོན་པོ་་

ང་བཅས་ར་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
འག་ལ་ཁབ་ནང་ ད་ོ་ ནད་ཡམས་་ཊ-༡༩ ཐོན་ཡོད་པ་བས་ ་འལ་ན་
ཁག་དང་ འག་གང་་་ཚབ་་ས་ ག་་མ་བབ་བབ་་མཛད་གནང་་་
་ ད་ས་དང་གག་ཁར་ དོགས་པ་ད་ང་ ད་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་་གནས་
ངས་འ་་ གདོང་ན་འབད་་དོན་ལས་ ་འལ་ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ་
ཊ-༡༩ ན་ཁབ་དང་ ན་་ཅ་ཆས་ གཞན་ཡང་ མ་ཆས་བ་ཅ་མ་་ འཐོབ་
གས་་དོན་་ ག་་ག་་་རང་ མཛད་དོ་ཡོད་ག་དང་ ་་གནས་ངས་
གནས་ཚད་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༤. 3P5S/Q573 གསར་ང་མ་་བཟོ་བད་ར།
གཤོངམ་ང་ཁ་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ ད་ས་ ཞབས་
ཏོག་ལས་ངས་ས་ འ་འན་ཐོག་ བཟོ་བད་འབད་ཡོད་པ་ གསར་ང་མ་
་ བཟོ་བད་འཆར་ག་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༣༥ ན་ ར་ལས་ན་ར་་།
བཟོ་བད་འཆར་ག་་ག་ཆ་འ་ རང་ས་མཇལ་ཡོདཔ་ན་ང་ ད་ས་ ོན་པོ་
མག་ས་ གསར་ང་མ་ནང་་ ལས་་དང་ འཆར་ག་་་ ག་་་ར་ཡོདཔ་
ན་ན་ ཁ་གསལ་་ གང་གནང་ར་་་དང་གག་ཁར་ འོག་་བད་་ཡོད་་
་བ་གསཿ
༡༽

གསར་ང་ཊར་་ ནང་འད་ས་གནས་འཆར་ག་་གནས་ཚད་་ ག་མ་ག་
ནང་་ ོད་་ཡོདཔ་ན་ན་དང་།

༢༽ གསར་ང་ོང་ཁག་དང་ ་འདབས་་ོང་ཁག་་དོན་ལས་ ང་ོགས་ང་
འལ་གཏང་ཐབས་་ འཆར་ག་དང་ཐབས་ས་་ ག་་དོན་ལས་ འལ་
ཁམས་ག་ཁར་ ལས་ངས་དང་ གཞན་འལ་བ་ཡོད་པ་ལས་་་དང་གག་
ཁར་ མཉམ་འལ་་ ལས་འལ་ག་ ག་བགས་འབད་་ ཡོད་པ་ར་
ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༥. 3P5S/Q574

་དང་དམ་་བར་ན་ཟམ་བཟོ་ན་་དོགས་ལ་ར།

གསང་ས་ཁ་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ མདང་ཞག་ཁམས་
ག་ཁར་ ་དང་དམ་་བར་ན་ ཟམ་འ་བབས་ཚརཝ་ག་ མ་སོང་་ཡོད་་
ལས་བན་ ་ོང་ཁག་་་ར་་ མས་ཕམ་ོམ་ང་་ཡོད་ར་་། ་ཡང་
་་ལམ་ལས་བན་

ན་ཚོགས་ང་་

ཚོང་འལ་འཐབ་་དོན་

འ་འལ་

འབད་བ་བས་ ལམ་་ལོ་་ཊར་ ༥༣ མ་ག་ མར་ཕབ་འབད་གས་པ་ ་
ཕན་འང་་དང་ ས་ཚོད་འབད་ང་ ་ཚོད་ ༢ ་ག་་ ་ོང་ཁག་ནང་ོད་
གས་པ་ ་ཕན་ོམ་ཡོདཔ་ལས་ ་དང་ དམ་་ཟམ་་གནས་ངས་འ་ ག་
བམ་ག་ར་ ོད་་ཡོད་ག་དང་ ་ལས་ ་དང་དམ་་བར་ན་ ལམ་་བད་་
་འ་ཡང་ གནས་ཚད་ག་མ་ག་ར་ ོད་་ཡོད་ག་་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་
་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦. 3P5S/Q575

སོ་ནམ་པ་དོན་་ གས་་རཝ་་ར།

ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་་
ང་བཅས་་ར་སོ་ནམ་པ་་

་གས་མས་ཅན་ས་ལོ་ཐོག་་

གནོདཔ་བལ་

བ་ དཀའ་ངལ་ོམ་འབད་རང་ཐོན་་འག་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་
ལ་ཐབས་་དགས་་

བར་ོ་ང་་འས་་ས་

ས་དོན་

གས་་རཝ་

་བ་ར་ གང་ལས་ བ་ཆ་་བ་གནང་ད་པ་ ས་འབས་ལཝ་བན་
་ ཚོགས་དམངས་ལས་ བ་ར་གནང་་ ཆ་འག་བ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ས་
གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་འབས་དང་ན་མཛད་་གནས་ཚད་ ག་མ་ག་ར་
ོད་་ག་ ་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧. 3P5S/Q576

བས་ས་ང་ང་ཁག་ནང་ ལས་འལ་བཟོ་དཔོན་་ར།

བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ བས་ས་ང་
ང་ཁག་ནང་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ནང་ ལས་འལ་་ས་གནས་ ༡༢༠ ་ག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཡོད་ང་ འ་ནང་ ་་་ོག་དང་ག་བགས་འབད་་ བཟོ་དཔོན་ ༦ ངམ་
གག་ཡོདཔ་ན་མས། འ་ཡང་ བཟོ་དཔོན་མང་ཤོས་རང་ གག་ལག་འོག་མ་ས་
ཚད་ལག་ར་ཡོད་་འག་ར་་།
ད་འོག་་་ནང་ ོ་་ག་འམ་་འར་ལམ་བ་་ནམ་ལས་

ས་ངས་འ་

ནང་ ་ོག་འབད་་བཟོ་དཔོན་ས་ཚོད་ན་་ ས་པར་དཔ་ན་ང་ ་ོག་དང་
བཟོ་དཔོན་ལངམ་དཔ་ལས་བན་་ ས་ཚད་ ན་ང་དང་ གས་བཤད་དཀའ་
ངལ་ ་ཤ་ཐོནམ་མས་ར་་། ལོ་་འཆར་ག་ ༡༢ པ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་
འཆར་དལ་ངམ་བ་བམ་འབད་་ཡོདཔ་ལས་

ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་

བཟོ་

དཔོན་ང་་ག་ཡོད་ང་ འཆར་ག་་ལས་འལ་འ་་ག་ར་ གས་ཤོམ་་ག་
བགས་འབད་གས་ག་ ་་ར་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨. 3P5S/Q577 བས་ས་ང་ང་ཁག་ནང་ ལས་འལ་བཟོ་དཔོན་་ར།
བ་བ་ཐང་མ་དར་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ ད་ས་གང་
་ཁ་ག་ལས་

གཙོ་མ་ཅན་་ལས་་

འང་་དང་ང་་

བཟོ་ན་འབད་བ་

བང་ཡོད་་འ་ ན་བར་་ལམ་གས་དང་ འལ་ཆ་ཐོག་ལས་བཀལ་་་་
ག་ལ་བཏབ་་ད་ས་་ར་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༩. 3P5S/Q578

སོ་ནམ་་ད་མ་ཐོབ་པ་ར།

བར་མཚམས་ཤོངས་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ སོ༌ནམ༌དང༌ནགས༌ཚལ༌ོན༌པོ༌་
ང་བཅས་ར་ སོ་ནམ་པ་་ སོ་ནམ་་་འབད་བ་བས་ ་ལས་ནང་འན་འབད་་
ད་ མ་ཐོབ་པ་དཀའ་ངལ་ོམ་འབད་རང་ཐོན་་ཡོདཔ་ལས་ ་་ གང་་ཁ་ག་
ལས་ ཐབས་ལམ་ག་་ར་བཏོན་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༡༠. 3P5S/Q579 ་འོག་ལམ་གས་ར་་་མ་གས་པམ་འ་ ནམ་གནང་་ན་
ན་ར།
བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ གང་་ཁས་ངས་
ར་་ ་འོག་འར་ལམ་གས་བར་ (༌ས༌༌དང་གར་བ) ངས་དང་པ་འ་
འཆར་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ འ་འན་འཐབ་་ ་ར་་ཕན་པ་ོམ་ང་་ཡོདཔ་
ག་ར་ས་མན་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ ་འོག་ལམ་གས་བར་ངས་གས་
པ་འ་ ནམ་ལས་མཛད་་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་ ་ ༤ པ་ས་ ༢༡ འམ་ ་ས་ ༠༥.༠༦.༢༠༢༡ །
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།

༡༥. ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མར་ གང་ང་
གས་ན་ཚོགས་ང་ས་བར་བ་ན་་ས་ད།
གང་ང་གས་ན་ཚོགས་ང་་འན་

བ་བ་ཐང་

མ་དར་འམས་ངས་

འས་་ས་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་
མ་ བར་བ་ན་་ལ་་ནང་ འག་ལ་ཁབ་ས་ ངན་ད་གདོང་ན་འབད་
་ནང་ ་ལོ་ ༢༠༡༩ ་ལོ་ནང་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ བམ་་ར་ གས་ཚད་ཨང་ ༦༨
ཐོབ་་ ལ་མ་ཨང་ ༢༥ པ་ནང་ ད་་ཡོད་པ་ན་་དང་ འདས་པ་ལོ་་
ནང་  ་་་ ་་ག་ ང་ོགས་ནང་ལས་ལ་མ་ཨང་ ༦ པ་ནང་ ད་་
་འོ་མད་་ ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ ོ་ ་་་ ང་ོགས་ནང་འབད་བ་ན་ ལ་ཁབ་
གཙང་ཤོས་ག་་ ཐོན་་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ལས་དོན་་དགས་གཏད་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ་
ནང་འད་བར་བ་འབད་བ་བས་་ ས་ལོའི་ལས་དོན་་  ་ལ་བ་འས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་གས་ཚད་་ བ་ཆ་ ༡༨.༩ ར་ གནས་ཡོདཔ་་ཐོན་་་ གང་་ ་ལ་
འན་ང་ལམ་གས་་ ད་ཁག་ནང་་ “ཧ་ཅང་་གས་ཤོམ་” ་འོག་་ ད་
་ཡོད་་་

ལོ་བར་ལས་དོན་དགས་ལ་

༢༠༡༧-༢༠༡༨

་ལོ་དང་དཔ་ད་

གས་་ཐོབ་ཚད་་ ༢.༩༥ ས་ ཡར་ང་འ་་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
་ལོ་ ༢༠༡༩ ་ ན་ཚོགས་ས་ གས་བཤད་ཁག་ ༣༦༩ ཐོབ་ཡོད་་་ ་
ལོ་ ༢༠༡༨ ་ལོ་དང་དཔ་ད་ གས་བཤད་ ༦༣ ་ཡར་ང་སོང་ཡོདཔ་དང་ འ་
་ལ་ལས་ གས་བཤད་ཁག་ ༡༣༨ འ་ ས་འན་ཅན་་གས་བཤད་ནམ་
དང་ གས་བཤད་ཁག་ ༢༥༨ འ་ ང་ད་གས་བཤད་ན་པ་ ན་་དང་ ན་
ཚོགས་་ཐོ་དང་འལ་བ་ན་ གས་བཤད་་་ལ་ལས་ མཐོ ་ཤོས་ར་ ཐོན་ད་
དང་འལ་བ་ གས་བཤད་་ནམ་དང་ ་འོག་ལས་ར་ ཁག་འབགཔ་དང་ ་
ོབས་དང་འལ་བ་ གས་བཤད་་ནམ་དང་ ག་པར་་ ་་ལོག་ོད་དང་
འལ་བ་ གས་བཤད་་ ས་ན་་མཐོ ་ཤོས་ག་་ ཐོན་་འག་ར་་།
་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་འད་་ བ་ས་་གས་བཤད་ ༥༥༥ ཡོད་་འ་ བ་ཆ་ ༤༠
ར་ མར་ཕབ་འབད་་འ་ ན་ཚོགས་་གཙོ་མ་ཅན་ག་ནམ་དང་ ན་་ལོ་
འ་ནང་ བ་ས་་གས་བཤད་ བ་ཆ་ ༦.༧ མར་ཕབ་འབད་་གས་བཤད་ ༣༧
ངམ་གག་ས་་ཡོདཔ་དང་ བ་དད་་ཐད་ཁར་ ོད་གས་བོམས་་ ༥༠
ཡོད་་ལས་ ོད་གས་ཁག་ ༢༥ བ་དད་འབད་ཚར་ཡོདཔ་དང་ ོད་གས་ཁག་
༡༣ འ་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་་ ར་གགས་འབད་ཡོད་པ་ཁར་ ོད་
གས་ཁག་ ༦ འ་ ངན་ད་་བ་ད་ ཡང་ན་ བདག་ང་དང་འལ་བ་ གནད་
དོན་ན་་་ བཤོལ་བཞག་ཡོདཔ་་ བད་་འག་ར་་།
་བམ་་ ོད་གས་ཁག་ ༦ འ་ འལ་ཡོད་ལས་་་་ བདག་ང་་ དང་
ན་དོན་་ ར་གགས་འབད་་ཡོད་པ་ག་ས་ ོད་གས་ཁག་ ༢༥ ་ག་

-109-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
གནས་མ་སོ་སོའི་ནང་ བ་དད་འབད་བ་བང་ཡོད་པ་ ན་་ལཝ་དང་འལ་
ཚོགས་ང་ས་ གཤམ་གསལ་་ ས་འབས་ཁག་ ༥ ལ་་་ཡངཿ
༡༽ འདས་པ་ལོ་་ནང་ ངན་ད་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་ ཡར་ང་འ་བ་
ཁར་

ངན་ད་དང་འལ་བ་མས་་་མ་་

གང་མགས་མཛད་ཐབས་

་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ངན་ད་དང་འལ་བ་ ོད་བར་་དོན་་
མས་་ག་ལོགས་་ ག་བགས་འབད་དཔ།
༢༽ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འལཝ་
ད་ ངན་ད་དང་འལ་བ་གནད་དོན་མང་ཤོས་ག་ བཅའ་ག་དང་ ག་ག་
་མ་གནས་་ནམ་དང་ བཅའ་ག་དང་ ག་ག་ཡང་བཅའ་མས་མ་དང་
མ་འལ་བར་ བམས་་ཡོདཔ་ལས་བན་ ན་ཚོགས་་ བཅའ་ག་དང་
ག་ག་་ ་ཚོགས་ས་ ཆ་འག་གནང་ད་པ་ ས་འབས་ལ་་་
ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་བ་ར་ཡོདཔ།
༣༽ ན་་དང་འལཝ་ད་
གང་་

མས་་འན་ས་འན་ད་དང་བན་

ལོག་མ་ལ་བ་

གནད་དོན་མང་རབས་ག་

་དས་

ཡོདཔ་ལས་བན་

ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ་དས་ལོག་ན་་ནང་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་
ག་ཚང་ས་ གང་མགས་ག་་གནང་དཔ།
༤༽ ངན་ད་་་འ་

མང་ཤོས་ག་

ད་ས་་གནས་ཚད་ཁར་དང་

བཙག་

འ་མ་གས་ནང་ འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ངན་
ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ད་ལས་ཕར་ ད་ས་་གནས་ཚད་དང་ བཙག་
འ་ང་གས་ནང་ ངན་ད་ན་ཁ་འན་ང་ འ་འན་འཐབ་དཔ།
༥༽ ད་ཡོད་་ལག་ན་ནང་ འན་ད་མ་བཏོན་ན་ བཙན་ན་འབད་་ ་དས་
འ་ ་བདག་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་་ོད་མ་བག་པར་ བཞག་་་ས་ ་
དས་ ཡང་ན་ འོང་འབབ་་ ང་ད་ོམ་འབད་ར་ ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ངན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་དང་

ང་མས་ན་་་

བཙན་ན་འབད་ཡོད་

པ་ ་དས་་གནས་བས་ག་་དོན་་ བལ་ོད་འབད་བག་ད་པ་
ས་འབས་དང་བཅས་ ལ་་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་
་ བ་ར་གནང་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་འབས་་ར་ གང་ས་གནངམ་ད་
ས་འབས་དང་པ་ཐད་ཁར་

འས་་་ས་་་ནང་

ངན་ད་དང་འལ་བ་

ོད་བར་ལ་་ ལོ་་བ་ག་ལས་བཅད་་ ན་འངས་ས་་་ས་ ངན་ད་
་གདོང་ན་འབད་་་ ཐོ་ཕོག་དོ་ཡོད་་་ གང་མགས་ལ་ཐབས་་ མས་་
ག་ ལོགས་་ག་བགས་འབད་དཔ་ ཁག་་བ་བ་ོན་གས་་ལ་།
་་ འས་་གཞན་་ས་འབད་བ་ན་ ད་ས་ མས་འན་་ནང་ ་ོབས་
མ་ལངས་པ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་་་དང་བན་་ མས་་ལོགས་་ ག་བགས་
མ་འབད་བར་ ད་ོ་ཡོད་པ་ མས་འན་་ནང་ ངན་ད་་ོད་ག་་ གཙོ་མ་
ག་་འབད་བ་ན་ མས་་ལོགས་་ ག་བག་འབད་དཔ་ད་པ་ ་བ་
ལ་བ་མཐའ་མར་ ཚོགས་ང་ས་ ལ་་ས་འབས་ར་ བར་བས་མ་
་ག་མཛད་་་ཡང་ “འདས་པ་ལོ་་ནང་ ངན་ད་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་
ཡར་ང་འ་བ་ཁར་ ངན་ད་དང་འལ་བ་ མས་་་མ་་ གང་མགས་
མཛད་ཐབས་་ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ངན་ད་དང་འལ་བ་ ོད་བར་་དོན་
་ མས་་གག་ས་འན་ ཡང་ན་ ག་བགས་འབད་ད་” ར་བ་ ས་
འབས་་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་
ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ས་འབས་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ས་འབས་གས་པ་ར་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་
ནང་ བཅའ་མས་་་དགས་གཏད་འབ་་དང་ ལ་མན་་ བར་ོད་མཛད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་དོན་་

བཅའ་མས་ལས་བན་པ་

བཅའ་ག་དང་ག་ག་་

་ཚོགས་

ས་ བར་བ་མཛད་གས་པ་ན་ བར་ོད་་གནས་མ་ནང་ ་བས་བ་་
ནམ་ལས་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་པ་་བ་ལ་ང་ འས་་ལ་་ས་
བཅའ་ག་དང་ག་ག་བཟོ་་འ་

ལས་་རང་སོར་འགན་དབང་གནང་་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ བཅའ་ག་དང་ག་ག་་ ་ཚོགས་ས་ ཆ་འག་གནང་ད་པ་ན་ ་ས་
ཕན་པ་བ་ གནོད་པ་མང་བ་ཁར་ ཚོགས་ངས་་ས་ན་་ཡང་ ཐོ་ོམ་འབད་ར་
ཕོག་དཔ་ལས་བན་ ར་བན་ འལ་ཡོད་ ལས་་དབང་ཚད་ནང་ར་ བཞག་
དཔ་ཁག་་ལ་་ ས་བར་་ གནང་པ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་
་ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ང་ས་གགསཔ་ད་ བ་ར་ཐོབ་མ་
གསཔ་ལས་བན་ ས་འབས་འ་ ཆ་ད་མཛད་གནང་།
ན་ང་ ཚོགས་ཁང་ས་ གནད་དོན་་་ཐད་ཁར་ ཚོགས་ངས་འ་ལ་ནམ་
ལས་ ཚོགས་ང་གག་་ཐོག་ལས་མཛད་་ན་ན་ ག་་་མཛད་་ན་ན་ འས་
་ན་འཛོམས་ནང་ གང་ས་གནང་་ ཐག་གཅད་དཔ་ཁག་་བ་ ན་གསོ་
མཛད་གནང་།
་ལས་ ས་འབས་གམ་པ་ར་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་
ནང་ ་མ་ལ་ལོ་ག་ གང་་་དས་ལོག་ོད་ལས་བན་ ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལས་
ར་ མས་འན་་ན་ད་དང་བན་ བཙོན་མས་ག་་ བཙོན་མས་ནང་ལས་
་ཁར་ཐོན་་ ལོ་་ ༡༢ གཔ་་ཡར་སོང་ང་ གང་་་དས་ལོག་མ་ལ་བ་
ཁར་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་ས་ ་་བོན་གས་བད་་ ག་་མཛད་
་འབད་ང་ ་ོབས་་དཀའ་ངལ་ལས་བན་ ་་བན་་ ས་ད་འབད་་ མ་
དལ་ ལོག་ ན་མ་གས་་་ས་ ད་ས་གང་་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༡༩༡
ག་ གཔ་ག་ས་ ང་ད་ཕོག་་་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ་མ་ལ་ལོ་ག་ ལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁབ་ནང་ད་་དང་ ལ་ལོ་ག་ ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་་འབད་ང་ ང་བདའ་་ ལོག་
ན་མ་གས་པར་ཡོད་་་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་ས་ གང་མགས་ན་
་ལ་དཔ་་ ཚོགས་ཁང་ལས་ བཀའ་་གནང་དཔ་ཁག་་བས་ར་་།
འན་ད་བཏོན་ཚར་བ་ས་་ བར་ོད་འབད་་་ མས་་གག་ ས་འན་
འབད་གས་པ་ན་ ་ཕན་འང་་་བས་ག་དང་ ་ལོ་ ༢༠༡༩ ན་ ོད་
དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་ས་ གང་་མ་དལ་ལོག་ོད་དལ་མ་ས་ཡ་ ༤༧ ་
ག་ ལོག་བ་ན་འབད་ཡོད་ང་ ད་ང་ ལོག་ན་དཔ་འ་ དལ་མ་ས་ཡ་
༡༩༡ ཡོད་་་བ་ད་པ་ན་ ང་བ་ན་་ན་ནང་ ག་་་་་ དཀའ་
ངལ་དང་གདོང་ན་ ག་་ཡོདཔ་ན་ན་ གང་དང་ཚོགས་ཁང་ས་ གགས་ནམ་
ལས་ བ་ར་གནང་དཔ་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ གང་་་དས་ལོག་ོད་ལས་བན་་ བཙོན་ཁང་དང་ དོ་དམ་ཁང་ནང་
ཡོད་་་་ ་བས་ངས་གག་གནང་་ ་ཁར་གཏང་ནམ་ལས་ ལོ་་གག་
གས་གང་འཚམས་་ ས་ན་བཀག་་ ་གཡོག་གཞན་འབད་་ ་བས་
ོད་་ མ་དལ་བ་ན་་ ཐབས་ལམ་བཏོན་དཔ་མ་ཚད་ ན་་གམ་གག་
བགས་ཐོག་ལས་ ་བམ་་ གནད་དོན་ལས་བན་པ་ གང་ས་་ ཚོགས་
ཁང་ནང་ ཡང་བར་ འཐོན་མ་ད་པ་ ཐབས་ས་ག་དཔ་ཁག་་བ་ ་བ་
འ་ན་ལ་་ ས་བར་གནང་པ་ལ་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་འབས་་་
ཚོགས་དམངས་ལས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ ཆ་མཉམ་
ས་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་ ས་འབས་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
ས་འབས་བ་པ་ར་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ ར་
བཏང་ ངན་ད་བ་་ཤོས་ར་ ད་ས་དང་ བཙག་འ་བས་་ འཐབ་དོ་ཡོད་
་་ ངན་ད་ོམ ་ཤོས་ག་ ནམ་ལས་བན་ ཚོགས་དམངས་ས་ གས་བད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
གས་ཤོམ་་གནང་་ གང་ས་གནང་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་ ས་འབས་་ས་
མ་འོངས་པ་ནང་ ངན་ད་ན་འག་འབད་་་ ཕན་བས་་་ནམ་ལས་ ས་
འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ ངན་ད་བ་་ཤོས་་ བཙག་འ་ལས་མ་་ནང་ལས་ ངམ་ན་པ་
ན་ ་་མར་ཕབ་དང་ ན་འག་་དོན་་ མ་འོངས་པ་ བཙག་འ་ལས་མ་
་ནང་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་ས་ ལ་གཏོགས་འབད་ད་པ་ ཐབས་
ས་་འག་གས་པ་ན་ ་ས་ ་ཕན་འང་་ན་པ་ར་ ར་བཏང་ བཙག་
འ་བས་ ངན་ད་ང་པ་ གང་ས་གས་་ར་གནངམ་ད་ ་ར་་ས་
ད་ཚོགས་ནང་

ངམ་གག་ངན་ད་ང་པ་

ཚོར་ང་བད་ད་་ནམ་ལས་

གང་ས་ད་བ་་་ གནང་དཔ་ཁག་་བས་ར་་།
ར་བཏང་

ངན་ད་བ་་ཤོས་འ་

ད་ས་དང་

བཙག་འ་ལས་མ་་ནང་

ཐོན་མས་ར་བ་བས་ ད་དོན་ལས་བན་པ་ བཙག་འ་ངམ་གག་་ ་་
ན་པར་ བཙག་འ་གས་ ག་་ར་ ལག་ན་འཐབ་ང་ ངན་ད་ངམ་འས་
ར་བ་ གས་བད་་ ་མང་ས་གནང་ནམ་ལས་ ་དང་འལ་བ་ ཐབས་
ལམ་བཏོན་དཔ་མ་ཚད་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ཁ་ག་ལས་འབད་ང་
བཙག་འ་བས་ ངན་ད་ོམ་འབད་ར་ ང་པ་ས་ོགས་ས་བན་ཡོད་པ་ན་
་ནང་ལས་ཐོན་པ་

ངན་ད་་ན་ཐོ་་ཡང་

ན་་ནང་ཁ་གསལ་་བད་་

ས་འབས་དང་བཅསཔ་་ ལ་གནང་གས་པ་ན་ གང་ས་གནང་་་ ཕན་
བས་འང་་ན་པ་ ་བ་་ཚོགས་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་
དམངས་ལས་ ས་འབས་་་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་
ད་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་་ ས་འབས་འ་ ཆ་འག་བ་
གནང་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ས་འབས་་པ་ཐད་ཁར་

ངན་ད་བཀག་ོམ་་

༼འ་ོན་༽

དད་ག་

༢༠༢༡ ཅན་མ་ གང་ས་གནང་པ་བས་ དོན་ཚན་ ༡༠༤ པ་ནང་གས་དོན་
ཚན་ ༣ པ་ལ་ལས་ ནང་གས་དོན་ཚན་ ༤ པ་དང་ ་ལས་ དོན་ཚན་ ༡༠༨
པ་ ནང་གས་དོན་ཚན་ ༢ པ་ལ་ལས་ ནང་གས་དོན་ཚན་ ༣ པ་་ བག་
་ན་་་ས་འགབ་གས་་ནམ་ལས་བན་ གང་ས་ལོགས་་གནང་དཔ་
ད་པར་ ས་འབས་འ་ ཆ་ད་མཛད་གནང་།
་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ ང་ལས་ ས་ན་གནང་ཡོད་པ་ ས་འབས་་
ར་ བ་ར་ཡོད་ད་ ལམ་གས་དང་འལ་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་
ན་བར་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་འས་་ ༣༧ ཆ་མཉམ་ས་ བ་ར་ལ་མ་ལ་
་ ས་འབས་ཁག་བ་ ཆ་འག་བ་གནང་པ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཆ་
འག་བ་ཡོད་པ་ ས་འབས་་ འལ་ཡོད་ འགན་འ་ཅན་་གག་་་དང་
ལས་་་ས་

དང་ན་འབད་ད་པ་ས་ད་གནངམ་ད་འལ་

ངན་ད་བཀག་

ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ གང་ས་མག་བས་
གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༡༡ པ་ནང་བད་་ཡོད། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་
༥ པ་ས་ ༦ འམ་ ་ས་ ༡༦.༠༦.༢༠༢༡ །

༡༦. ས་དོན།
་གཡོག་་གནས་ངས་ད་བ་འབད་་

མཉམ་བ་ཁག་འབགཔ་་གཡོགཔ་་

གཏན་འཇགས་ཁག་འབགཔ་་བཟོ་ད་པ་ ས་དོན་་ ས་ད།
ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་དོན་ལ་་ནང་ ལ་གང་
་གཡོག་ན་ཚོགས་་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་ བཀའ་མས་དང་འལ་ ་ལོ་
༡༩༨༢ ་ ག་བགས་འབད་ནམ་ལས་ ད་ོ་ན་ཚོད་འབདཝ་ད་ ་གཡོགཔ་
ཡོངས་བོམས་ ༣༡,༢༧༨ ཡོད་ས་ལས་ ༤,༦༢༢ འ་ ཁག་འབགཔ་ གན་་ཐོག་་
ཡོད་པ་ ་གཡོགཔ་་ ན་པ་ན་་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་གཡོག་ན་ཚོགས་ས་ ་གཡོགཔ་ ཁག་འབགཔ་གན་་ཐོག་ བ་བཞག་འབད་
ད་པ་ གནད་དོན་ཁག་བ་་ག་ཡོདཔ་དང་ ་གཡོག་བཅའ་ག་དང་ ག་ག་
༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ ཁག་འབགཔ་་ད་ཁག་ བ་་ད་་ཡོད་ང་ དལ་ཕོགས་
ན་ཚོགས་ངས་

༤

པ་ན་་ནང་ ཁག་འབགཔ་་

ད་ཁག་གམ་ལས་

བལ་ བད་་ན་འག་ར་་།
ད་ས་ གན་་ཐོག་་ཡོད་པ་ ཁག་འབགཔ་་་གཡོགཔ་མང་ཤོས་ར་ ས་ག་
ན་ཁག་དང་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་འོག་་ཡོད་་་ས་་ མཉམ་བ་
ཁག་འབགཔ་ཐོག་་ཡོད་པ་ ་གཡོགཔ་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་
་ གས་་དངས་བད་དང་འལ་ ་གཡོག་གས་འར་དང་ བར་བས་
འབད་བ་ནམ་ས་་ མཉམ་བ་ཁག་འབགཔ་ལས་ གཏན་འཇགས་ཁག་འབགཔ་་
བར་བས་འབད་དཔ་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ་གཡོག་བཅའ་མས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དོན་ཚན་ ༢༧ པ་དང་འལ་བ་ན་
་གཡོགཔ་་དོན་་ གནས་ཚད་མཐོ་བ་ན་གས་དང་ མས་གས་་ ཡར་
ག་གཏང་དཔ་་ཡོད་ང་

མཉམ་བ་ཁག་འབགཔ་ཐོག་ཡོད་པ་་གཡོགཔ་་་

མས་གས་ཡར་ག་གཏང་་དང་ ་གཡོག་་ན་ང་ དངས་་ར་ཕོགས་
དང་ འཚོ་ན་མ་དལ་ དལ་ཕོགས་ཡར་ང་ ་ལས་ ན་འལ་འཐོབ་་་ ག་
་་ཐད་ལས་འབད་ང་ ར་བཏང་ གཏན་འཇགས་་་གཡོགཔ་ གཞན་བམ་་
མ་ཐོབ་་་བ་བ་ན་ ཚ་ས་ལང་ད་པ་ གནས་ངས་་་གས་ག་ནམ་
ལས་བན་ ད་ས་ གང་ང་་འགན་འ་བམས་་བགས་་ གང་་ཁ་ག་
ལས་ ་མ་་ར་་ ཁས་ངས་ལ་དོ་བམ་་ ་གཡོགཔ་ མཉམ་བ་ཁག་
འབགཔ་ནང་ཡོད་་ ་མ་ ༤,༦༢༢ ་ དཀའ་ངལ་་གགས་་ ང་ཆ་བ་
གཏན་འཇགས་ཁག་འབགཔ་ཐོག་་ བཟོ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ས་དོན་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་
ནང་ ད་ས་ ལ་ཁབ་་གནས་ངས་དང་བནམ་ད་ གང་་ ་བམ་་ ས་
དོན་ལ་་ན་པར་

ལ་ཁབ་ར་བཏང་་

ཕན་བས་་བ་

ས་དོན་་ལ་

གནངཔ་ན་ འོས་འབབ་་་ནམ་དང་ ནད་ཡམས་ལས་བན་་ ་གཡོག་འང་་
་དང་ ན་གཞོན་་གཡོག་མ་ཐོབ་པ་ དཀའ་ངལ་་ བ་ཁར་བཞག་་ ་གཡོག་
ཡོད་་་་ ང་ལ་ར་ བ་ར་འབད་དོ་བམ་་ ཚོར་ང་འ་ན་ང་དཔ་
ལས་ ས་དོན་འ་ འོས་འབབ་ན་ཏོག་ཏོ་ག་ ན་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ ག་མ་ག་་ ས་དོན་འ་ ཆ་འག་བ་་ཡར་སོང་ང་ ་གཡོག་
ན་ཚོགས་་

་མས་ཅན་་གག་་དང་ ་གཡོག་པ་ལས་་་བ་ག་ན་

པ་ཁར་ ་་ནང་དོན་ད་ལས་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་་ བཅའ་མས་དང་ ག་
ག་་དང་ཡང་ བ་འགལ་འ་་ན་པ་ར་ གནད་དོན་འ་ གལ་་གས་ག་
ན་པ་ན་ འདས་པ་གང་དང་པ་བས་ལས་ ་བམ་་ ག་་་ ག་་
འབད་ མ་མཛདཔ་ན་ན་ ར་བ་དོགས་་་ཡང་་།
་ཁར་ འས་་ལ་ལོ་ས་་་ནང་ ད་ས་ ་གཡོག་གས་འར་་ ག་་
གནང་པ་བས་་
གནངམ་ཙམ་ས་ར་

ཚོགས་ཁང་ནང་ ་བམ་་

ས་དོན་ལ་་ གང་ས་

ཕན་ཐོགས་ོམ་འབད་ར་འང་་ནམ་མ་ཚད་

ལ་ཁབ་

ནང་ ་གཡོགཔ་དང་ ་ོབས་་ཆ་ཚད་ལས་འབད་བ་ན་ ་ོབས་ ༢༧ ་
་གཡོགཔ་་་ཡོད་་་ འཛམ་ང་དང་ ང་ོགས་་ནང་ ཆ་ཚད་མཐོ ་ཤོས་ག་
ནམ་་ བ་འཚོལ་་ན་་་ནང་ བད་་ཡོད་་་ཡང་ ར་་དང་ ལས་
འན་་ ང་ང་དཔ་ལས་བན་ འག་་་ས་ མཐོ་མ་དང་ ས་ཡོན་་་
གནས་ཚད་དང་བན་ ང་ཚར་ནམ་ལས་ དང་པ་ར་ ་གཡོག་ནང་ གདམ་ཁ་བ་
དོ་ཡོད་་་ གང་ས་ གས་ཤོམ་་གགས་ནམ་ལས་ ར་་དང་ ལས་འན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ ང་ང་་བཟོ་་ ་གཡོག་་དཀའ་ངལ་ ལ་ཐབས་ག་དཔ་འ་ ག་་བ་
ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་་ ་ོབས་་ངས་ཚད་འ་ འམ་ག་གཔ་ག་ནམ་
དང་ ་ནང་ལས་ ས་ག་་གཡོག་ད་པ་ཚད་ག་འ་ འམ་བ་་ག་ན་
ང་ ་་་ ་གཡོག་་་བས་ གས་ཤོམ་ག་ ོད་མ་གས་་འ་ ོ་ཕམ་
འང་ད་པ་ ག་ག་ན་པ་ར་ འདས་པ་ གང་དང་པ་བས་་ ་
གཡོག་་དཀའ་ངལ་ལ་་འ་ ་མས་ཅན་་དངས་དོན་དང་ ད་ཚད་ན་པ་
་གཡོག་་ ཀ་ན་བ་་གར་བཞག་་ ག་ཝ་ལས་བན་ ལ་ཁབ་ནང་ ་
གཡོག་མ་ཐོབ་པ་ཚད་ག་ ང་ཤོས་་ གང་དང་པ་བས་་ བཟོ་ཡོད་ར་་།
་ལས་

ཁག་འབགཔ་་་གཡོགཔ་་ཡང་ མང་ཤོས་ར་

ོབ་དཔོན་ནང་བགས་

ནམ་ལས་ ་་ ོབ་དཔོན་ོབ་ོང་ནང་བཏང་་ མ་པ་བན་་ གཏན་འཇགས་
་ ་གཡོགཔ་་བགས་ཡོད་པ་ ན་གསོ་ལཝ་དང་འལ་ ་མས་ན་མོའི་
དངས་དོན་དང་འལ་ང་ ་གཡོག་དང་བན་པ་ ་ཕོགས་འ་མཉམ་ཐོབ་དཔ་
་ཡོདཔ་ལས་ ད་ས་ མཉམ་བ་ཁག་འབགཔ་ཐོག་ཡོད་པ་ ་གཡོགཔ་་ གཏན་
འཇགས་ཁག་འབགཔ་་ བཟོ་གནང་དཔ་འ་ གང་་འགན་ར་ ཁག་་ཤོས་
ག་ན་པ་་བ་ལ་།
་་ ོན་པོ་ན་ས་་ས་ དོགས་ལ་་་ནང་ ལ་ཁབ་ནང་ ར་བཏང་ ་
གཡོག་ད་པ་ཚད་ག་འ་ བ་ཆ་ ༢.༧ ལས་ ད་ས་ བ་ཆ་ ༥ ་ ཡར་
ང་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་་གཡོག་ད་པ་ དཀའ་ངལ་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༠
་ ལོ་གག་ནང་ར་ བ་ཆ་ ༡༡.༥ ལས་ བ་ཆ་ ༢༢ ར་ ཡར་ང་འ་་
དཀའ་ངལ་ོམ་འབད་ཐོན་་ཡོད་ང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ ལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
པོའི་ད་ག་་བན་ལས་བན་ ན་བར་བན་་འཚོ་ང་་ ཐོ་མ་ཕོགཔ་ག་
་ དཀའ་ངལ་ལ་གནང་་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་

་གཡོག་ན་ཚོགས་་ཐོ་དང་འལཝ་ད་

ཁག་འབགཔ་་གཡོགཔ་

༤,༤༠༠ ་ག་ཡོད་་ནང་ལས་ ༣༧༠༠ འ་ མཉམ་བ་ཁག་འབགཔ་་ནམ་དང་
མཉམ་བ་ཁག་འབགཔ་ནང་ ་ངས་ ༣༧༠༠ ཡོད་་་་ར་གཏན་འཇགས་ཁག་
འབགཔ་་བཟོ་་ དལ་ཕོགས་སོ་སོར་་ ོད་ད་པ་ན་ ལོ་གག་ནང་ དལ་
མ་ས་ཡ་ ༡༥༠ ་་གནས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་
ས་ ་བས་མ་བཝ་ཐོན་་ དཔལ་འོར་་ ཐོ་ཕོག་ོད་པ་ནམ་ས་་ ་
འོས་ལས་ར་ གང་ས་ ཁག་འབགཔ་་ གཏན་འཇགས་་ བཟོ་ཐབས་ད་ང་
ལ་ལས་ ལ་ཁབ་་གནས་ངས་ གས་ཤོམ་་འ་་ དཔལ་འོར་ང་ང་
འ་བ་བས་་ གནད་དོན་འ་གང་ས་ གཙོ་མ་དང་པ་ ལ་་བགས་་
ག་་གནང་་ ལས་འཆར་ཡོད་ར་་།
་དང་འཝ་་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་་ ད་ས་དང་འལ་བ་ན་ ོབ་དཔོན་་
བ་ཆ་ལས་ ༡༠ ་ག་ ན་གག་ན་གག་ ཁག་འབགཔ་ཐོག་་ བཞག་ད་
པ་ ད་ས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་མས་ན་མོ་དང་ ་གཡོག་པ་ བཅའ་མས་་
དངས་དོན་དང་འལ་ང་ ་གཡོག་པ་་ གསར་བས་དང་ གནས་སོར་གཏང་་
་ དབང་ཚད་ལ་མ་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་་ཡོད་པ་ཁར་ ད་ས་ ་གཡོགཔ་
གས་འར་་ ག་་གནང་པ་བས་ ་གཡོགཔ་་ ན་ཚོགས་ས་མཛད་
ནམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ཐོག་ཡོད་པ་ ་གཡོགཔ་་ཐད་ཁར་ གང་ས་ ་
གཡོག་ན་ཁག་འོག་་ ལས་ངས་གསརཔ་ག་ ག་བགས་ འབད་ཡོད་་་
ས་ མཛད་་་ གང་ས་་ གནང་པ་བང་ར་ ཡོད་པ་་བ་་ལ་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཚོགས་དམངས་ས་

ས་དོན་་ར་

གང་ས་ས་ང་སཔ་་

གནང་པ་

མཐའ་མར་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་དོན་་་ བ་ར་ཡོད་
ད་ ལམ་གས་དང་འལ་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་
ལ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༧ ཡོད་ས་ལས་ འས་་ ༣༢ ས་བབ་དང་ ༣
ས་མ་བབ་ ༢ ས་འམས་བགས་་ ད་མང་ས་ཐོག་ལས་ ས་དོན་འ་ ཆ་
འག་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༡༢ པ་ནང་བད་་ཡོད། གནམ་ལོ་གས་
མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༧ འམ་ ་ས་ ༡༧.༠༦.༢༠༢༡ །

༡༧. ་བད་ལས་མ་ ཡང་བར་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ག་པ་ དལ་ས་ན་ཁག་དང་
བན་ས་ན་ཁག་ ་ལས་ ་གཡོག་ན་ཁག་་་ལ་བ་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་ ཡང་བར་ ་བད་འལ་ཡོད་
་ཚན་ ག་པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་་བ་
༩ དང་ ག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༧ བོམས་་་བ་ ༡༦ ཡོདཔ་ལས་ དང་པ་ར་
ངག་ཐོག་་་བ་་ ངས་ག་ཤར་ར་ར་ལ་ནམ་ལས་ ན་ཐབས་་་བ་བད་་
་ ས་ཚོད་དང་བན་་ལ་་ན་པ་ ན་གསོ་མཛད་་ ་བད་ལས་མ་འ་
བགས་གནང་།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q580 མ་འར་བཞག་འས་ཡར་ང་་དོགས་ལ་ར།
ཨ༌ཐང༌ད༌ཚོ༌འམས་ངས་འས་་ས་ དལ༌ས༌ོན་པོ་་ འལ་ཁམས་ཡར་
ང་འབད་་ཡོད་པ་ མ་མ་་ མ་འར་བཞག་ས་ ས་ངས་་འས་ མར་
ཕབ་གནང་ད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་་་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༢. 3P5S/Q580 དཔལ་འོར་གནས་ངས་་ག་ཐལ་བ་གདོང་ན་གང་མཛད་ར།
དལ་འར་ཐང་

མནྜལ་ང་འམས་ངས་འས་་ས་

བན་ས་ོན་པོ་་

ནད་ཡམས་་ཊ-༡༩ ལས་བན་ འཛམ་ང་ནང་ དཔལ་འོར་གནས་ངས་འ་ ་
ག་ག་་ོད་་ཡོདཔ་ལས་ འ་བ་་འཚོ་བ་གནས་ངས་་ ཐོ་ོམ་ཕོག་་
ཡོདཔ་ནམ་ ན་ས་མན་སར་ན་ར་་། ང་བཅས་ར་ ལ་ཁབ་་དཔལ་
འོར་གནས་ངས་ཡང་ ་བམ་ག་་ འང་ད་་ནམ་ལས་ བན་ས་ན་
ཁག་་ཁ་ག་ལས་ གནས་ངས་འ་ གདོང་ན་འབད་ཐབས་་ ཐབས་ས་དང་
གཙོ་མ་ ག་་་ ག་་ཡོད་ག་་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་
པ་་བ་་།
༣. 3P5S/Q581 ་གཡོག་་དཀའ་ངལ་དང་འལ་བ་ར།
ཁ་ོད་ལ་ཡག་ འམས་ངས་འས་་ས་ ལས་་དང་་གཡོག་ོན་པོ་་ ལ་
ཁབ་ནང་ ་གཡོག་་དཀའ་ངལ་བསལ་་འ་ ལས་་དང་་གཡོག་ན་ཁག་གག་
་ འགན་ར་ན་པར་ ན་ཁག་ ༡༠ ོང་ཁག་ ༢༠ ད་འོག་ ༢༠༥ དང་ གཞན་
ར་དང་གང་་ལས་་་ར་ས་ འགན་ར་འབག་ཐབས་་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་
ནང་ ལ་ཡོངས་་བ་འས་གཙོ་ཅན་ ༡༡ པ་ ་ཕན་ཅན་་་གཡོག་བཟོ་་ ་
ལས་ ད་ན་ ས་གནས་གང་ ད་འོག་དང་ོང་ཁག་་ བ་འས་གཙོ་ཅན་ ༡ པ་
ས་གནས་་དཔལ་འོར་ཡར་གས་གཏང་་ ་གཡོག་་་བས་བཟོ་་ར་ཡོདཔ་
ལས་ ད་ན་ ས་གནས་གང་དང་ ས་བན་ག་་་གནང་དོ་ག་དང་།
་ལས་ གནས་ངས་ག་་་ཡོད་ལགས? ས་ནས་གང་ས་ ས་བན་ཐོག་་བ་
ལ་བ་ན་ ་གཡོག་ན་ཁག་ལས་ བ་ར་ ག་ག་ར་ཡོད་ག? ང་བཅས་འས་
་་ས་ ཆ་རོགས་ག་་འབད་གསཔ་འག་ག་ལགས? ག་པར་་ ད་ས་ ་
ཊ་་གནས་ངས་ནང་་

་གཡོག་་དཀའ་ངལ་་བསལ་དཔ་འ་ གཙོ་མ་

ཅན་དང་ ཁག་ཝ་་ཡོད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༤. 3P5S/Q582 ་གཡོགཔ་དང་་གཡོགཔ་་་ རང་དོན་ན་འལ་ར།
འག་་ང་་ཟ་འམས་ངས་འས་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་

ད་ོ་

་

གཡོགཔ་དང་་གཡོགཔ་ག་འབད་ང་ དལ་ཁང་་ལས་ ་མ་དལ་ཕོགས་ལས་
རང་དོན་་ན་འལ་་བ་བས་ མཐོ ་ཤོས་ར་ འམ་་ན་ཚོད་ ངམ་གག་
ན་མས་ར་་། ་འབདཝ་ལས་བན་་ ་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ ་གཡོགཔ་་་
་་གག་་ འཚོ་བ་གནས་ངས་འབད་ང་ བ་འས་ཅན་་་འབད་་འབད་
ང་ ཕན་ས་ོམ་འབད་འོང་་ནང་ ་ཁག་བ་ན་མས་ར་་།
་འབད་་འ་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དལ་ཁང་་དང་ ས་བན་འབད་ཐོག་
ལས་ ད་ོ་ཡོད་པ་ ཚད་ག་ལས་ག་་ ་གཡོགཔ་དང་ ་གཡོགཔ་་་ ་
མ་དལ་ཕོགས་ལས་

རང་དོན་་ན་འལ་་མ་དལ་ཚད་ག་འ་

འམ་་

ལས་ག་་ ཡར་ང་འབད་་་ ཐབས་ས་དང་ད་ས་་ ག་་་ འོས་འབབ་
ཡོད་ག་་ར་ལས་
༥. 3P5S/Q583

ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།

ར་ཚོང་ཡར་འལ་་འཆར་ག་གང་ཡོད་ར།

བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་ས་ བན་ས་ོན་པོ་་ ང་བཅས་
ལ་ཁབ་་ ར་ཚོང་ངམ་་ ཡར་འལ་འབད་་་དོན་ལས་ འཆར་ག་ག་་ར་
ཡོད་ག་་ར་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༦. 3P5S/Q584 ཨམ་་་་ཐག་ག་ཚོང་ལས་ན་འལ་ར།
མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་་ ཚོང་ལས་ང་བ་
དང་ ་རབ་་དལ་ཁང་་ དགས་དོན་དང་འལ་བ་ན་ ང་གབ་ནང་ལས་ཕར་
ལས་འལ་་བགས་་ཡོད་་་་ ན་འལ་གནང་་ན་མས། ན་ང་ ཨམ་
་་ས་ ཐག་ག་ཚོང་ལས་་དོན་་ ན་འལ་ཝ་ད་ འོས་འབབ་དང་ན་ཏོག་
ཏོ་ ་ཐོབ་པས་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་འབདཝ་ལས་ ཐག་ག་་ལས་འལ་་་ ན་འལ་མ་ན་པར་ ་ང་་དོ་
བམ་ག་ནམ་ལས་ ་ར་ལས་ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༧. 3P5S/Q585

ལག་ས་དང་འལ་ག་བར་བ་་ན་་ར།

ཝོམ་རོང་འམས་ངས་འས་་ས་ ལས་་དང་་གཡོག་ོན་པོ་་ གང་་ཁ་
ག་ལས་ དགས་བསལ་་ ོན་ན་ག་ཚང་་འོག་་་ ལག་ས་དང་འལ་
ག་ བར་བ་དང་གས་བར་ ་ོབས་དང་ག་ཚང་ག་བགས་མཛད་་་་
བ་འས་ན་་ག་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
༨. 3P5S/Q586

ཚོང་ལས་ང་བ་དང་་རབ་་དོན་་ ར་འམ་ ༥ ་གནས་

ངས་ར།
་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་་ ལ་
ཡོངས་ཚོང་ལས་ང་བ་དང་

་རབ་་དལ་ཁང་བགས་ཡོད་ང་

ད་ས་ནངས་པ་

ན་འལ་ད་ང་ ཐོབ་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ་ོམ་འབད་ཐོན་པ་ གནད་དོན་་
ཡང་ ན་འལ་གཏང་་་མ་་དཔ་ན་པས་ར་་།
ད་ལས་ཕར་ དཀའ་ངལ་་ ག་་་ལ་་ ད་ས་དང་ཐབས་ས་ཡོད་ག? ་མ་
་མ་་ར་འམ་ ༥ འབད་་ལས་ ག་མ་ག་ོད་ཚར་་ག? ག་ས་ ག་མ་
ག་ཡོདཔ་ན་ན་ ་ལས་ ག་་ཡོདཔ་ན་ན་ར་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་
ད་པ་་བ་་།
༩. 3P5S/Q587

ོ་ོན་ཁང་་་བདག་་་ བ་ར་་ན་འལ་གང་ཡོད་ར།

འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ བན་ས་ོན་པོ་་ ད་ས་
ནངས་པར་ ནད་ཡམས་་ཊ་-༡༩ ལས་བན་ ལ་ཁབ་ནང་་ ོ་ོན་ཁང་མང་
རབས་ག་་ ཐོ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་་འག་ར་་། ན་ང་ ོ་ོན་ཁང་་་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ལོག་་་་་གནས་ངས་ད་པར་ ལོ་་རང་ས་་ནམ་ལས་ འ་་ གང་་
ཧོངས་ལས་ ོ་ོན་་་བདག་་་ ཐབས་ས་དང་ན་འལ་་བ་ར་་ ག་་
་ཡོདཔ་ན་ན་ ཚོགས་དམངས་་ ་གནང་ད་པ་་བ་་།
ཁ- ག་ཐོག་་་བ།
༡. ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ད་ལ་མཚན་ས་

དལ་ས་

ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ད་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ལ་ཡོངས་ན་འལ་འགན་ན་ཐབས་ལམ་དང་ ཚོང་
ལས་ང་བ་དང་ དལ་ཁང་ CSI ་ཐོག་ལས་ ་་དང་ ཚོང་་འབད་་ ག་མ་
ག་་ བ་ར་གནང་ཡོད་ག་ ཚོང་་འབད་་དང་ ་་་ཐོ་ ས་ཆ་དང་ ོང་
ཁག་་ཐོ་ གནང་ད་པ་་བ།
༢. མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ང་ས་ན་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་་
ལ་བ་་བ།
ད་ས་གང་་ཁ་ག་ལས་ གང་ལམ་ (PNH and SNH) ག་་ག་ གསརཔ་
གནང་་ག་ ས་ཆ་ང་དང་ ན་ང་ ་ལས་ མ་དལ་་ས་་དང་གས་་
ལ་གནང་ད་པ་་བ།
༣. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འམས་ངས་འས་་

མཁས་དབང་ པ་སངས་ོ་་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་ ལ་བ་་བ།
ཀ༽ འདས་པ་ལོ་་གམ་་ང་་ ངས་ོགས་དང་ མང་ོགས་ ་ལས་ ་
གར་གང་་ཁ་ག་ལས་ དལ་ོད་གནང་་ཡོད་ག་ ཁ་གསལ་་ ཐོ་ལ་
གནང་ད་པ་་བ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁ༽ ད་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ འདས་པ་ལོ་་གམ་་ནང་འད་་ སོ་ནམ་
ང་ལམ་ ན་ང་ ་ལོ་་ཊར་ ག་མ་ག་ བསལ་ཚར་་ག་ ས་ཆ་ང་
ཐོ་དང་ ཟད་འ་མ་དལ་དང་ གས་་ ཐོ་ལ་གནང་ད་པ་་བ།
༤. ད་ད་་་ཚང་འམས་ངས་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་ས་ དལ་ས་ོན་པོ་
་ ལ་བ་་བ།
ད་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་་བ་ལམ་ ག་་ག་ ་ནག་གཏང་ཚར་
་ག་ ག་ས་ ག་་ག་ཡོད་ག་དང་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་ནང་ ལམ་ག་་ག་
གཏང་ཚར་་་ དགས་གཏད་ཡོད་ག་ ས་ཆ་ང་དང་ མ་དལ་ ཐོ་གས་་གནང་
ད་པ་་བ།
༥. ངས་མཁར་་ང་ལ་འམས་ངས་འས་་ག་འན་་མཚོ་ས་

དལ་ས་

ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ད་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ་འོག་་འར་ལམ་གསརཔ་ ག་་ག་བ་ཚར་་
ག་དང་ ན་ལས་ཕར་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་ནང་ འབ་་དོན་་ ག་ས་ག་་
ག་ཡོད་ག་ ས་ཆ་ང་ཐོ་ མ་དལ་དང་ ན་ས་དང་གས་་ ལ་གནང་ད་
པ་་བ།
༦. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འམས་ངས་འས་་

ནོར་་དབང་འཛོམས་ས་

དལ་ས་ོན་པོ་་ལ་བ་་བ།
ད་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ འཆར་ག་ལས་མ་གཙོ་ཅན་ དག་པ་ག་ཡོད་པ་
ལ་ལས་ འང་་དང་ང་་བ་འས་་ཐོ་ མ་དལ་་ ས་་དང་གས་
་ ལ་གནང་ད་པ་་བ། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༨ འམ་ ་ས་
༡༨.༠༦.༢༠༢༡ །
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
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།

༡༨. ལས་འལ་ས་བ་ན་་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་ ་ཚོགས་ན་བགས་་
ལ་ག་པ་བཀའ་ཤོག།
࿐ ད་ལན༑ ་་ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་ ༥ པ་ ལས་མ་ནང་
གས་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ པ་ས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ་ ལ་གང་ས་
བ་དབང་འན་་ ལས་འལ་ས་བ་་ན་་་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ཁ་
ག་ལས་ ་ཚོགས་་ན་་ལ་་ གང་ས་གནང་་དོན་་ ་ཚོགས་ན་
བགས་འཚོགས་ག་པ་

གནང་བ་་་་་བབ་འབད་བཀའ་ལ་གནང་ཡོད།

ས་རང་གས་གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༤ པ་ས་ ༢༤ །
ག་མཚན་་མ་ཡོད།

འག་མངའ་བདག་ལ་པོ།
༡༩. ལས་འལ་ས་བ་ན་་ར་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་ན་་
དང་ ས་ད།
གང་ས་འ་བགས་གནང་་དོན་་ ཡོངས་བ་ང་ན་ས་ ་དབང་མངའ་
བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

་ཚོགས་ན་བགས་ཚོགས་ག་པ་

བཀའ་ཤོག་

གནང་ཡོད་་་ ཚོགས་དམངས་་ ག་ལ་བ་ས་་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་་
འན་ ་རོ་ོང་ཁག་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ས་ ལས་འལ་ས་བ་
ར་ བར་བ་་ན་་ལ་་ནང་ ན་་་ཡང་ བམ་ཚན་གས་ར་ གར་
བཞག་་ ལ་་ན་པ་ནང་ལས་ བམ་ཚན་དང་པ་ནང་ ་་ཡོད་་་ཡངཿ
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༡.

མ་བཟོ་ང་འལ་ནང་

མ་ཚད་དང་ཁང་་འོས་ཚད་་

ལས་འལ་ས་

བ་ན་་བར་བ་ན་་དང་།
༢.

བཟའ་འང་རང་མ་རང་འོང་དང་

ན་ང་་ལས་འལ་ས་བ་ན་་

བར་བ་ན་།
༣.

ང་མས་ན་་མ་གས་ར་ ས་བ་ན་་ན་ས་་གསལ་བད།

༤.

མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ ལས་འལ་ས་
བ་ན་་ བར་བ་ན་།

༥.

འར་ལམ་ན་ང་་ ་་ ལས་འལ་ས་བ་་ བར་བ་ན་་་
ལས་བན་པ་ ཚོགས་ང་ས་ བ་ོག་དང་ ཆད་ན་ ས་འབས་་ ཁ་
གསལ་་ལ་བ་ར་ བམ་ཚན་ས་པ་ནང་ ་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་
ངས་གས་པ་ ས་ད་ དང་ན་་གནས་མ་ན་་་ ང་སང་ས་་
ལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་་ཁ་གསལ་གགས་འདོད་ཡོད་པ་ན་ ཚོགས་དམངས་
ཡོངས་་ ག་ཐོག་ལས་ ལ་་་ནང་གགས་གནང་ད་པ་ གསལ་ཆ་
ཝ་དང་འལ་ ས་འབས་ཁག་ ༡༥ ལ་་་་ནང་གས་ལསཿ

་དང་པ་ མ་བཟོ་ང་འལ་དང་མ་ཚད་ཁང་་འོས་ཚད་་ ལས་འལ་ས་
བ་ན་་ བར་བ་ན་་ར་ས་འབས་ལ་་ཿ
༡.

་གནས་ཆགས་ལས་ངས་འ་ ས་དང་མ་ར་ོད་་ དབང་འན་འབདཝ་
ལས་

འལ་མགས་ར་

མ་བཟོའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གང་ལམ་གས་་དོན་་

གནས་ད་ག་མཛོད་་བ་ག་ ག་བགས་འབད་དཔ།
༢.

ོད་མ་བདག་དབང་དང་ ོད་གས་པ་མ་བཟོ་་ ཡར་ག་གཏང་་དོན་
་ ལ་ཡོངས་མ་བཟོའི་དལ་འལ་གག་་ག་བགས་་ འཚོལ་བ་
འབད་དཔ་ ཡང་ན་ དལ་འལ་གག་་་་ འོས་ན་་དལ་འལ་
འཆར་ག་་ བཟོ་་བར་ོད་་འགན་དབང་ོད་དཔ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་གས་པ་ བཟའ་འང་རང་མ་རང་འོངས་དང་ ན་ང་་ལས་འལ་ས་བ་
ན་་བར་བ་ན་་ར་ ས་འབས་ལ་་ཿ
༡.

ཚོང་མ་་བ་དོན་ ས་ན་བ་ཡོད་པ་ ཚོང་མ་་མན་འལ་ ་ལས་
ལོ་ཐོག་བ་ནམ་ལས་ བཞག་ས་མཛོད་ཁང་་ ན་ག་ལངམ་་བཟོ་་་
ཡར་ག་གཏང་།

༢.

་་ཐོན་ད་འབ་ཐབས་་

སོ་ནམ་པ་་་

་ོག་དང་འལ་ག་བ་

ར་་ ་མ་ལས་ག་་ན་དཔ།
༣.

་གས་མས་ཅན་དང་ རང་བན་ན་ངན་ས་ ལོ་ཐོག་དཔ་བཏང་་ ད་
ཕོག་་སོ་ནམ་པ་་་

༤.

ད་འས་ལངམ་་ན་དཔ།

གང་ས་ བཟའ་འང་རང་མ་རང་འོངས་དང་ ན་ང་་དོན་་ ལམ་ོན་
སབ་་གག་བཟོ་དཔ།

་གམ་པ་

རང་མས་ན་་མ་གས་ར་

ས་བ་ན་་ན་ས་་

གསལ་བད་ལས་བན་པ་ ས་འབས་ལ་་ཿ
༡.

ོང་ཁག་མས་ཁང་་ནང་ ང་དཔོན་རབ་འམས་ ཡང་ན་ ོད་འན་འ་
དཔོན་་ བ་བཞག་འབད་ད་པ་ས་འབས།

༢.

འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་་ མས་བ་་དོན་ཚན་ ༡༠༩
པ་ས་ ར་བཏང་་ འགབ་པ་མཐོ་གགས་་ཐོབ་དབང་ག་ན་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ ་ས་ ་ཕན་གང་ང་ས་ མ་གས་ལོག་ོད་འབད་་དང་ ་ཕན་
་་ དཀའ་ངལ་ན་་དང་ མཐོ་གགས་མས་ཁང་་ མཐོ་གགས་ོད་
ག་་ས་གང་བགཔ་ན་མས། མཐོ་གགས་་མ་གས་ ཡར་ག་བཟོ་
་དོན་་ འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་བ་གནད་ོད་་ མས་བ་་
དོན་ཚན་ ༡༠༩.༡ པ་འ་ “མཐོ་གགས་འབད་ད་པ་གནད་དོན་་ དགས་
བསལ་་བད་ཡོད་པ་ན་” ར་བ་དོན་ཚན་བག་་ འ་ོན་འབད་དཔ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣.

དཔང་བཞག་་ཞབས་ཏོག་འ་ གལ་ཅན་ག་ན་ང་ ང་མས་ན་་་
འགན་དབང་དང་ ཐད་ཀར་་ འལ་བ་ན་འག། འ་ས་ མས་་ད་
བར་འབད་་ནང་བོན་་ ས་ཚོད་དང་ཐོན་ད་་ མང་ག་་ོགསཔ་
ན་མས། འ་་ གང་ས་ ་མང་དཔང་བཞག་ཞབས་ཏོག་་ང་ཚང་འ་
ང་མས་ན་་ལས་ སོ་སོར་་་བར་བ་འབད་དཔ།

་བ་པ་ མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་འལ་
ས་བ་ན་་ བར་བ་ན་་ར་ ས་འབས་ལ་་ཿ
༡.

མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ་ མ་ག་གས་ཡོད་་འ་ བསལ་་
དོན་་ ལས་་ཁག་་་འལ་ཡོད་ མས་དང་ད་ས་་ ས་མན་བཟོ་
དཔ།

༢.

གང་ས་ འག་་གནམ་ོང་འཆར་ག་དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་འ་
འལ་ར་གང་ས་གནང་་དོན་་ ་ཚོགས་ནང་བག་དཔ།

༣.

འག་ལ་ཁབ་་དོན་་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ག་བད་
ཡོངས་ོགས་ག་དཔ།

་་པ་ འར་ལམ་ན་ང་་་་ ལས་འལ་ས་བ་ན་་ བར་བ་
ན་་ར་ ས་འབས་ལ་་ཿ
༡.

འར་ལམ་ཉམས་བས་་ འཆར་ག་བཟོ་་དང་ གཙོ་མ་ག་་ནང་ ཡར་
འཕར་གཏང་་དོན་་

འར་ལམ་་དས་དང་ བ་དོན་འན་ང་་ལམ་

གས་ ག་བག་དང་འ་བག་དཔ།
༢.

ལམ་་བཅའ་མས་དང་ ལམ་ོན་་དང་འལ་་ འར་ལམ་་ ས་ཚད་
ཡོདཔ་ས་བན་བཟོ་་དོན་་
འཐབ་དཔ།
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བ་ོག་དང་

འ་འན་གས་ཤོམ་་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༣.

འར་ལམ་་་་གནས་ངས་ཡར་འཕར་གཏང་་དང་ ཟད་འ་་ཕན་་
དོན་་ ས་ན་ཉམས་བས་་་ནང་འོས་འབབ་ཡོད་པ་ ལས་་དང་ཅ་ཆས་
་ལངམ་་འཚོལ་བ་འབད་དཔ་དང་བཅས་པ་ ས་འབས་་ལ་།

ན་་་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་
ར་བཏང་ ན་་ཐད་ཁར་ ལ་ཡོངས་ས་བ་དབང་འན་ས་ ལས་འལ་ས་
བ་ཁག་ ༡༡ ལ་ཡོད་ང་ ད་ས་ ཚོགས་ང་ས་ ་ཚོགས་་ན་་ཁག་ ༥
ངམ་གག་ལ་ཡོདཔ་ལས་ གཞན་ན་་ཁག་ ༦ འ་ ནམ་ལ་་ན་ན་དང་
་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ནང་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་འབས་ཁག་
༦༥ ལ་ཡོད་པ་ར་ལས་ ཁ་གསལ་ན་་་དཔ་མ་ཚད་ ས་ད་ དང་ན་་
གནས་མ་ན་་ར་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དང་ན་མ་མཛད་པ་གནད་དོན་་
ག་་་ས་སོངམ་ན་ན་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་ད་བཏོན་ནམ་ལས་ འལ་ཡོད་ ལས་་་ས་
དང་ན་མཛད་དཔ་་ གནང་པ་ས་་ ལས་་་ས་ དང་ན་མ་མཛད་པར་
ལོག་་ར་ ཚོགས་ཁང་ནང་ གང་ས་གནང་དཔ་་ ལ་་་ ཚ་ས་་བ་
གནད་དོན་ག་ན་པ་ཁར་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ གནད་དོན་འ་་
ན་་དང་ས་འབས་་ གང་ཡང་མ་བད་་་བ་བ་ན་ ད་ལས་ཕར་ བར་
ོད་འབད་་ལས་་་་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་བཅའ་མས་་དོན་ཚན་

༣༠༡

པ་ དངས་དོན་དང་འལ་ ས་ན་འབད་དཔ་འག་ར་་།
་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་
་ ་བ་གནད་ོད་དང་འལཝ་ད་ ལ་ཡོངས་ས་བ་དབང་འན་ས་ ལ་
་ས་བ་་ན་་་

ཚོགས་ང་ས་
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འལ་ཡོད་

གག་་་དང་གག་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཁར་ ས་བན་འབད་་ གནད་དོན་འཚབ་་ང་་ ་ལ་ནང་ལ་འབད་ནམ་
ལས་ གཙོ་མ་ག་་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ལ་ག་པ་འགན་དབང་ཡོད་་དང་བན་
ད་ས་ན་་ཁག་ ༥ ལ་་་ཡང་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་ ས་
འབས་དང་བན་

གཙོ་མ་ག་་ལཝ་ན་ར་་བ་ཁར་

ལ་ཡོངས་ས་

བ་དབང་འན་ས་ ལ་་ས་འབས་ཁག་ ༦༠ ་ག་ཡོད་་་ཡང་ ཚོགས་
ང་་ཁ་ག་ལས་ ས་ན་ལ་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་་་ར་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་
་ ལ་ཡོདཔ་ལས་བན་ ན་་ནང་ ཁ་གསལ་་མ་ལཝ་ན་པ་ དོགས་
ལ་ལ་།
་མ་ཚད་ ད་ས་ན་་ནང་ ས་འབས་ཁག་ ༡༥ ལ་ཡོད་་་ ཚོགས་
ང་་ཁ་ག་ལས་ བར་བ་་ ས་འབས་གསརཔ་་ལ་ཡོད་པ་ཁར་ ས་
ད་ དང་ན་གནས་མ་་ཐད་ཁར་ ཚོགས་ང་ས་ ལ་ཡོངས་ས་བ་དབང་
འན་དང་གག་ཁར་ ས་བན་ མང་རབས་ག་འབད་བ་ས་་ ས་བ་དབང་
འན་ས་ ན་ཚོགས་ང་མ་་་ ག་ཐོག་བ་ལན་ག་མ་ག་འབད་ང་ ལན་
གསལ་མ་ཐོབ་ལས་བན་ ད་ས་་ན་་ནང་ ལ་མ་གས་ང་ ལ་ལས་ ལན་
གསལ་འཐོབ་ག་ར་ ན་་ལ་་ན་པ་ཁས་ན་ལ་།
གང་་ཁ་ག་ལས་ འག་ཚོང་དང་བཟོ་་ཚོགས་་་ གས་རམ་མ་དལ་གནང་
པ་བས་ ཚོགས་་དང་གག་ཁར་ ལོ་བར་གང་ང་མག་ར་་ གན་ག་
ར་ མཚན་གས་བད་དཔ་་ ་ཚོགས་ས་ ས་ད་བ་གནང་ཡོད་་དང་
འལ་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ས་ད་ དང་ན་མ་མཛད་པར་ཡོད་པ་ ན་་ལ་
་་་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ གནད་དོན་འ་ཐད་ཁར་ ་མ་ལས་ དང་ན་་
བ་ལན་འབད་་ཡོད་ང་ གག་་དང་གག་་བར་ན་ འཛགས་ས་ཤོར་སོངམ་
བམ་ག་ཡོདཔ་དང་ ་་ ཚོགས་དམངས་ གས་་བཟོད་པ་བས་གནང་ད་པ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་བ་ལ་བ་ཁར་ ་ཡང་ ད་ལས་ཕར་ ་་གག་དང་གས་་ནང་འད་ དང་ན་
་བ་དོན་ལ་་ན་པ་ ཁས་ན་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ་དང་པ་ ས་འབས་དང་པ་ར་ བ་འགལ་་་
གང་ཡང་དཔ་ལས་ ས་ན་ཡོད་པ་དབང་་བཏང་་ ས་འབས་དང་པམ་འ་
ཆ་འག་བ་གནང་།
་བམ་་

ས་འབས་གས་པ་ཐད་ཁར་

འས་་དག་པ་ག་ས་་་ནང་

འག་་ཆ་མཉམ་་ ོད་མ་་ཡོདཔ་བཟོ་་དགས་གཏད་་ འདས་པ་གང་
་་བས་ལས་ར་ འ་བགས་ཡོད་ང་ ད་ོ་ཡང་ བ་འས་ཐོན་མ་གས་་
་ མ་་་ནང་ གང་ར་་ས་ཆ་ བ་བས་་ཡོདཔ་ལས་ ་་ གས་
ཤོམ་་བ་ད་པ་ཁར་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་ནང་ དལ་འལ་་ ་བས་
མ་བཝ་ངམ་གག་ད་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་ག་་ དལ་འལ་་ཆ་ན་ག་་
གར་བཞག་་

དཀའ་ངལ་ལ་མ་གས་པ་ར་

དལ་འལ་ངམ་གག་་

ཐོག་ལས་ན་པར་ ས་དང་འལ་ ང་ཚད་་ ཡར་ང་འ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཟོ་
ན་འབད་ད་པ་ ས་ཚོད་མཚམས་འན་་ཡང་མ་བཟོ་བ་ན་ ས་ཚོད་དང་བན་
ཟད་འ་་ཡང་ ཡར་ང་འ་བ་ན་ཁ་ཡོད་ར་་།
་མ་ཚད་ དལ་འལ་་ གནད་དོན་ངམ་གག་ས་ ོད་མ་བ་པ་བས་
་ ཟད་འ་འགབ་་གས་་ནམ་ལས་བན་ ད་ཚད་མར་ཕབ་་ གནད་དོན་་
ར་ཡང་ གས་ཤོམ་་ བ་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་ གང་ས་ ོད་མ་བ་་
་ཡང་ མ་ཁར་ངམ་གག་ན་པར་ གང་་ག་ཚང་་ན་ང་ ོང་ཁག་དང་
ང་ོགས་ཁག་ལས་ཕར་ བཟོ་ན་འབད་་ ཐབས་ལམ་་ཡང་་དཔ་དང་ ོད་
མ་་དཀའ་ངལ་འ་ ་མ་འབད་ར་ལ་ད་པ་ན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ོད་
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མ་བ་་་ཅ་ཆས་ དར་ན་ ང་དང་ ོ་ མ་་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ འཐོབ་གས་
པ་ ཐབས་ལམ་་ ག་དཔ་འག་ར་་།
་དང་འཝ་་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་ར་་ དལ་འལ་གག་་ ལོགས་
་ག་བགས་འབད་བ་ན་ ་དང་བན་པ་ ་ ་ཤ་འབད་དཔ་་ས་ ས་
ན་ ་ཤ་འར་བ་ཁར་ ་མ་ལས་ཡོད་པ་ དལ་འལ་གག་་་་ཡང་ ཐོ་
ཕོག་་ནམ་ལས་བན་ བ་ར་ལ་མ་གས་པ་ར་ རབ་འང་པ་ན་ ད་ོ་
ཡོད་པ་ དལ་འལ་གག་་་་ ན་འལ་་ད་ས་དང་ ལམ་གས་་
བར་བ་དང་ གས་བས་འབད་་

ལག་ན་འཐབ་གནང་གས་པ་ན་

ཕན་

བས་་་ན་མས་ར་་།
་མ་ཚད་ ོད་མ་་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་དོན་་ དས་མའི་བག་བ་་
མལ་ན་འབད་་ གཙོ་མ་ག་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་ མ་ཚོགས་་ནང་ཡོད་པ་
ལ་ཡོངས་མ་བཟོ་ང་འལ་ལས་འན་དང་

ལ་ཡོངས་དངས་་ར་ཕོགས་

དང་འཚོ་ན་མ་དལ་ས བ་ཡོད་པ་ ོད་མ་་་ ཚད་ག་གག་མངས་
ཡོད་ང་ ཁང་་མཐོ་ཚད་སོ་སོར་་ཡོད་པ་ར་ དལ་འལ་གག་་་་ འོས་
ན་་ དལ་འལ་འཆར་ག་བཟོ་་ བར་ོད་་འགན་ར་དང་ འགན་འ་
བཀལ་་ཐབས་ལམ་་ཡང་ ག་དཔ་འག་ར་་།
གང་ས་

ོད་མ་མང་རབས་ག་

བ་་འབད་ང་

ོད་མ་མ་ལངས་པ་

དཀའ་ངལ་ང་་་ གཙོ་བོ་ར་ ར་་ང་མ་དང་ ོད་མ་་་བདག་་ས་
ས་དང་མ་ར་ོད་་ བཅའ་མས་དང་མ་འལ་བར་ ཁང་་མཐོ་་་ ན་་་
བན་་ནམ་ལས་ གང་ས་ ར་་ང་མ་་ ་བདག་་དང་གག་ཁར་
བར་འལ་ས་ ས་བན་དང་ བ་ཐབས་གང་ཡོད་ག་་ ཐབས་ལམ་་ བཏོན་
གནང་དཔ་འག་ར་་།
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་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ོན་པོ་་ས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ མ་བཟོའི་ལས་
འལ་་ ་མ་ལས་འ་བགས་ཡོད་ང་ འོ་མད་འབད་མ་གས་་་་ ་
བད་འབད་དཔ་མ་ཚད་ གང་ས་ ་གཡོགཔ་་ དངས་་འཝ་ད་ ོད་
མ་་ཡོདཔ་བཟོ་་དོན་་

མ་ཁར་བ་མ་གས་ང་ རང་སོའི་གས་ཁ་ལས་

ཕར་ བ་་་ཡོད་པ་ན་ ་་་ ང་ཆས་དང་ ོ་དང་མ་་གས་ ང་ཚད་
ཕབ་ཆག་་ཐོག་ལས་

གནང་་ཐབས་ལམ་་ཡང་

འདས་པ་ལས་འལ་་ནང་

བ་བ་བང་ཡོད་པ་ར་

དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ན་་ཡོད་པ་ན་

ཚོགས་ང་

ས་ འ་དད་འབད་་་ཡང་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ོད་མ་བ་་འཆར་ག་་་ མ་པ་ ་ཤ་ཡོད་པ་ས་ལས་ ས་
ང་ཚད་དང་ ད་མཐོ་གས་་ ཡོད་་་ས་ ་བམ་་གནད་དོན་་ནང་ བར་
ཆད་ང་པ་ཁར་ འཆར་ག་་ ལོ་དག་པ་ག་་ནང་འད་་ འབད་གས་པ་་
ག་ནམ་ལས་ ས་ཚོད་འར་་ན་ང་ གང་ས་ ོད་མ་བ་མ་གས་པ་
དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་

ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་

ོད་མ་བ་་

ལམ་ོན་

ལག་བ་ག་ བམས་པ་བང་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་ ས་འབས་་ས་
ལམ་ོན་ལག་བ་ བར་ོད་འབད་་ནང་ ཕན་བས་འང་་ན་པ་ ས་ན་
ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་འབས་་་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་
ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ས་བ་ར་དང་བན་ ས་འབས་་ ཆ་འག་
བ་གནང་།
་ལས་ ་གས་པ་ས་འབས་ཁག་ ༤ ར་ ར་བཏང་་ གང་ས་གནང་
པ་བས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ས་་་ནང་ ཚོགས་ང་་བ་ོག་གཙོ་
ཅན་་ བ་འས་ནང་གས་དོན་ཚན་ ག་ པ་ནང་ ང་ོ་དང་ ང་འས་་ རང་
མ་རང་འོངས་ བཟོ་ཡོདཔ་་ད་་་ ངས་བན་ད་་་ཡང་ ལ་ཁབ་ནང་
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གསོ་བ་དས་མའི་ལམ་ོན་དང་བན་པ་ ང་ོ་་ཐོན་ད་ ལངས་མ་གས་
པར་ཡོད་པ་ དོགས་ལ་ལ་།
་ཁར་ གཞན་འས་་་ས་་་ནང་ ཚོང་མ་་བ་དོན་ཡར་ག་གཏང་་ན་
པར་ གཏན་འཇགས་་ཐབས་ལམ་དང་ ལམ་གས་ང་ང་བཟོ་གནང་དཔ་མ་ཚད་
་ར་སོ་ནམ་པ་་ ལོ་གག་་ང་ ་་འངས་འབད་ནམ་ལས་ ལོ་ཐོག་་
བ་རན་པ་བས་ ་གས་མས་ཅན་ས་ གནོདཔ་བཀལ་དོ་ཡོད་་་ ན་ང་
་དོན་་ གཏན་འཇགས་་ ཐབས་ལམ་ག་དཔ་ཁག་བ་ཁར་ ་ར་སོ་ནམ་
པ་འཐོན་ད་་

ཚོང་འལ་འཐབ་ས་

ས་ངས་གཏན་ཏོག་ཏོ་ག་ད་་་ས་

སོ་ནམ་་་འབད་་་ དང་འདོད་དང་ ོ་བ་ཞན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གང་ས་ སོ་
ནམ་འཐོན་ད་ཚོང་འལ་འཐབ་ས་ ས་་བཟོ་གནང་པ་ན་ ་ས་ ་ར་སོ་ནམ་
པ་་་ ཕན་ཐོགས་་་གས་འབད་ར་ འང་་ན་པ་་བ་ལ་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་ལ་་ས་འབས་ཁག་ ༤ ར་
བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་ ས་
འབས་བཔོ་ཆ་ར་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ་ ༣ པ་ས་འབས་ཁག་ ༣ ར་ གང་ས་གནང་པ་བས་
འས་་་ས་་་ནང་

ཚོགས་ང་ས་ལ་་

ས་འབས་ཁག་གམ་ཆ་ར་

་ བ་ར་ལ་མ་ཡོད་པ་ཁར་ ོང་ཁག་མས་་འན་ས་་ ོད་ག་ཡར་
ང་འཝ་ད་

་མཐོ་མས་་འན་ས་་

མཐོ་གགས་་་བ་ལ་་

མང་་

ཐོན་་་ས་ ོད་ག་མནར་འངས་འཝ་མ་ཚད་ མཐའ་ར་ོང་ཁག་་ ་ར་
ཉམ་ང་་ མཐོ་གགས་ལ་་་ ་བས་མ་བ་བ་ དཀའ་ངལ་ཐོན་དོ་ཡོད་་
་ ལ་ཐབས་་དོན་་ ་མཐོ་མས་་འན་ས་འ་ ཤར་ོགས་དང་ ོ་ོགས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ང་ོགས་ག་ནང་ ག་བགས་གནང་པ་ན་ མཐའ་ར་་ ་ར་ཉམ་ང་་་
ཕན་ཐོགས་འང་་ན་པ་ཁར་ ཡང་ན་ ་་ ༣ ་ང་ འལ་བད་མས་་
ག་ ག་བག་གནང་ད་པ་ ས་འབས་ཁ་ང་ག་ལ་།
་བམ་་

ང་མས་ན་་ནང་

བས་མ་བཝ་ཡོད་་་

་ོབས་བ་བཞག་འབད་བ་བས་

ལ་ཐབས་་དོན་་

་

འག་་མས་་ལས་གཡོག་

བཅའ་མས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ་འ་ འ་ོན་མཛད་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་ འག་
་་མས་ན་མོའི་ ་ཚན་ ༩ པ་དོན་ཚན་ ༦ པ་ དངས་དོན་དང་འལ་
གས་བ་ད་པ་ ་ར་་་མས་་གས་གསོ་གནང་་ནང་ བོན་གས་
བད་དཔ་ཡོད་་་ ས་འབས་ནང་བག་་ ཚོགས་ཁང་་ས་ད་ཐོག་ལས་ར་
གས་བ་ད་་་་ མས་་གས་གསོ་གནང་་ཡོདཔ་ག་ བཟོ་ད་པ་ས་
འཆར་ལ་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ས་འབས་དང་པ་འ་ གསོལ་ཇ་བམ་ལ་བ་བས་
ཚོགས་ང་ས་ འོས་འབབ་གང་ཡོད་ བར་བ་འབད་་ ལོག་ཚོགས་ཁང་ནང་ ན་
་ལ་ད་པ་ བཀའ་་གནང་།
་བམ་་

ས་འབས་གས་པ་དང་གམ་པ་ཐད་ཁར་

འས་་་ས་་་

ནང་ ས་འབས་དང་པ་ནང་ བད་དོ་བམ་་ ་ོབས་ལངསམ་་ བ་བཞག་
འབད་བ་ན་ དཀའ་ངལ་ལ་གས་་ན་པ་ཁར་ འག་་་ོད་དང་ས་ོད་་
བ་གནད་ོད་་དོན་ཚན་ ༡༠༩ པ་་ས་འས་་ནམ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ་
༡༠༩.༡ པ་་བགས་་ འ་ོན་འབད་་་ བ་ར་དཔ་མ་ཚད་ འ་ོན་འབད་
་་ས་ མཐོ་གགས་་་ ་དབང་བཀག་ཆ་འབད་་ན་པ་ར་ འ་ོན་
འབད་་འ་ ་ཚོགས་་འགན་དབང་ནམ་ལས་ ས་འབས་འ་་ བ་ར་
ད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ཚོགས་ང་་ལ་་ས་
འབས་་ས་ མཐོ་གགས་་་དབང་བཀག་ཆ་འབད་་ན་པར་ མཐོ་གགས་་
་མ་ནང་ ང་ལ་རང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་་ནམ་མ་ཚད་ འན་ད་དང་ ོད་
བར་་མ་་ འ་འན་ ག་་མགས་མགས་འཐབ་་་ ཕན་བས་ཡོད་པ་
་བ་ལ་བ་ལ་ལས་ ས་འབས་ཁག་ ༢ ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ བ་ར་
ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་བགཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ ་བ་པ་ ས་འབས་ཁག་གམ་ར་ གང་ས་གནང་པ་བས་
འས་་་ས་་་ནང་ ས་དང་མ་ར་ོད་་ བཅའ་མས་་མ་གནས་་ མང་
རབས་ག་ཡོད་་་ ་ཚོགས་་འས་་་ས་ གས་ཁར་བམ་ད་པ་ཁར་
འ་ནང་་ ་བས་མ་བཝ་་ བཅའ་ག་དང་ག་ག་ནམ་ལས་ ས་འབས་
ནང་ གནད་དོན་་ཡངས་་ཐོག་ལས་ན་པར་ ང་སང་ས་་བད་་ ལ་གས་པ་
ན་ ལག་ན་འཐབ་་་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ག་འོང་་ནམ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ག་
་བ་ ན་ག་ཡོད་པ་མ་དལ་འ་ འན་ཐངས་ཅན་དང་ དོན་ན་ཅན་་ ལག་
ན་འཐབ་་དོན་་ འཆར་ག་དང་ ད་ས་་བམས་པ་བས་ འ་ནང་་
དས་མ་ཡོད་པ་ཆ་ན་་ ཁ་གསལ་་བད་དཔ་འག་ར་་།
་་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ས་ དོགས་ལ་་་ནང་ ོད་མ་་དཀའ་ངལ་དང་ ས་
དང་མ་་ོད་་བཅའ་མས་བར་ོད་་ བས་མ་བཝ་་ ལ་ཐབས་་དོན་
་ ོད་མ་་དད་ག་ག་ ་ག་ད་་ཡོདཔ་ལས་ ལ་ལས་ དད་ག་འ་
གང་ས་གནང་པ་བས་ གནད་དོན་་་ གས་ཁར་བམ་་ མཛད་དཔ་ཁག་
་བ་་བ་ལ་ཁར་ འག་་གནམ་ོང་འཆར་ག་ དད་ག་ཡང་བམས་ཚར་
་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ལ་བ་བས་ ན་ས་གང་ཚོགས་ས་ དད་ག་
འ་དང་གག་ཁར་ གས་ཆགས་་འཆར་ག་དང་ ོད་མ་་འཆར་ག་་ཡང་
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གསལ་ཏོག་ཏོ་་ད་དཔ་གལ་་བ་ བཀའ་་གནང་་དང་བན་ དད་ག་འ་
་་ ༦ ་ག་ས་ ་སོང་་་ ན་ཁག་་ཡང་ ཚ་ས་་ཤོས་ག་ནམ་ལས་
བན་ གནམ་དན་་ཚོགས་ངས་ནང་ ལ་གས་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་ཁག་ ༣ ར་ ཚོགས་དམངས་
ལས་

བ་ར་ཡོད་ད་

ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་

མང་མོས་ས་བ་ར་

གནངམ་ལས་བན་ ས་འབས་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་བམ་་ ་་པ་ས་འབས་ཁག་ ༣ ར་ གང་ས་གནང་པ་བས་
འས་་་ས་་་ནང་ ད་ས་་གནས་ངས་ནང་ གང་ལམ་ན་པ་ན་ ་ལོ་
་ཊར་ ༡.༥ ་་ ་འབད་་ ་་གག་དང་ གཞན་འར་ལམ་་ནང་ ་གག་
་ ་ལོ་་ཊར་ ༢ ་ ་འབད་དཔ་ཐོན་་་བན་ འར་ལམ་་ས་ཚད་ད་
པ་ དོགས་པ་ཡོད་པ་ཁར་ ལམ་བདའ་་་འབད་་་་ ལ་ཡོངས་ལས་་་
ཆ་ ༢༡༥ ་ ོད་ོལ་ཡོད་་་ཡང་ ཡར་ང་འབད་ད་པ་ ས་ཚོད་ར་ོད་་
ཡོདཔ་ལས་ གང་ས་ གས་ཤོམ་་གགས་དཔ་འག་ར་་།
ད་ས་
མ་གཏོགས་

ལས་འལ་ས་བ་ན་་ནང་
་ར་་

གང་ལམ་་ར་ལས་ངམ་གག་

ཐད་ཀར་ཕན་ཐོགས་་བ་

སོ་ནམ་ང་ལམ་་ར་ལས་

གས་ས་་ན་་ གང་ཡང་བད་་ད་་་ ལ་ལས་་ན་་ནང་ད་དཔ་
དང་ སོ་ནམ་ང་ལམ་ ལ་ལོ་ག་ མ་འར་ཡང་འ་མ་བབ་པ་ གནས་ངས་
ར་ཡོད་་་ཡང་ གང་ས་ ་ོག་མཛད་ནམ་ལས་ ཉམས་བས་དང་ གས་
བས་གནང་དཔ་མ་ཚད་ གང་ལམ་དང་ སོ་ནམ་ང་ལམ་་ད་ས་་ཐད་ཁར་
འ་མཉམ་ད་་་ཡང་ སོ་ནམ་ང་ལམ་ན་པ་ན་ ཉམས་བས་་་་ ་ར་
ས་འབད་དཔ་ཐོན་དོ་ཡོད་པ་ར་ ་ར་་ས་ག་ ང་ལམ་བཟོ་ན་ནང་ད་
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་་ ས་ཚབ་ཐོབ་ལམ་དཔ་ལས་ གང་ས་ གས་བད་གས་ཤོམ་་གནང་་
མས་གས་དང་ད་ས་་ བར་བ་མཛད་དཔ་འག་ར་་།
་མ་ཚད་ ད་ས་ ་ཊ-༡༩ ་གནས་ངས་ནང་ ན་ང་་ མ་དལ་་དཀལ་
ངལ་ཡོད་ང་ གསར་བ་མ་དལ་་ཐད་ཁར་ མ་ལངས་ལངསམ་་ཡོད་པ་ གང་
ས་ང་དང་འང་བན་ཡོད་ང་ ས་གནས་ལ་ལོ་ག་ནང་་བ་ན་ ོང་ཁག་་བ་
གང་ལམ་ར་ གཏན་ཏོག་ཏོ་ག་དཔ་ལས་བན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ འཆར་ག་
དང་ གཙོ་མ་ག་་་ ག་་ག་ག་ གས་ཤོམ་་བམ་ད་པ་ཁར་ མ་
འར་ལམ་་ས་ཚད་དང་ ན་ང་་ོག་འབད་་ད་་་ས་ ལམ་འལ་པ་་
་ དཀའ་ངལ་ང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་འལ་ན་ང་དང་ ལ་འན་དབང་འན་
་འོག་་

་ོག་་ན་གག་ག་བག་འབད་་

ན་ང་་ོག་འབད་དཔ་

དང་ ོང་ཁག་དང་ ད་འོག་རང་སོའི་མངའ་ངས་ནང་ད་པ་ འར་ལམ་ན་ང་
་ འགན་འ་་ཡང་ བཀལ་དཔ་འག་ར་་།
་་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ས་་་ནང་ སོ་ནམ་ང་ལམ་འ་ ་ར་རང་སོའི་མཐའ་
དོན་ ་ན་་ནམ་ལས་བན་ ར་ལས་ད་ན་ ས་ཚབ་ོད་ོལ་ད་པ་དོགས་
ལ་ལ་བ་ཁར་ ལ་ཡོངས་ལས་་་ཆ་་ཐད་ཁར་ ་འབད་་་ ཝ་གག་
་་འ་ ་་ ༢ ་ག་ནང་འབད་་དང་ གཞན་ ས་ཚོད་ཁར་ ཁག་འབགཔ་་
་འབད་་ ་བས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཝ་ོགསཔ་ད་ དལ་ཕོགས་འབོར་་ཏོག་ཏོ་
་ ཐོབ་ོལ་ཡོདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་ད་པ་ན་་ལ་བ་ཁར་ སོ་ནམ་ང་ལམ་
་ཐད་ཁར་འབད་ང་ ད་ས་་ན་་ནང་ ང་ོགས་་ག་ཚང་ཁག་ ༩ ཡོད་
ས་ལས་ ག་ཚང་ཁག་ ༢ ་ ན་་ངམ་གག་ད་ཡོདཔ་ལས་ གཞན་ག་ཚང་
་ན་་ག་ས་་ ལ་མམ་་ན་་ནང་ ལ་གས་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་ཁག་གམ་ར་ བ་ར་ཡོད་
ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་ ས་འབས་་
ཆ་འག་བ་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་་བཀའ་་ར་ ་ ༣ པ་ས་འབས་ར་ ཚོགས་
ང་་ཁ་ག་ལས་ ས་འབས་ཁ་ང་ ༣ ལ་་་ཡངཿ
༡.

ཤར་ོགས་དང་ ོ་ོགས་ོང་ཁག་་་ར་་ ་མཐོ་མས་འན་་ཞབས་
ཏོག་ོད་་་

་བས་མ་བཝ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་

གང་ས་

ད་ཡོད་

མས་གས་་དང་འལ་ ང་མས་ན་་དང་གག་ཁར་ ས་བན་ཐོག་
ང་ོགས་ནང་ ་མཐོ་མས་འན་་ཞབས་ཏོག་་ འལ་བད་མས་་
ཡང་ན་ གཏན་འཇགས་་ མས་འན་ག་བགས་འབད་་ ཞབས་ཏོག་ལ་
ཐབས་་ འོས་འབབ་གང་ཡོད་ གགས་གནང་དཔ།
༢.

འག་་་མས་ན་མོའི་་ཚན་ ༩ པ་དོན་ཚན་ ༦ པ་ནང་ “ལ་ཁམས་
ས་ དཔལ་འོར་ ཡང་ན་ གས་བ་ད་པ་ ་མཚན་གཞན་་བན་ ་
་ག་་ན་ང་ ང་མས་བཀག་འག་་འབད་་དོན་་ མས་་གས་
གསོ་གནང་་་ བོན་གས་བད་ད” ར་ འད་ཡོད་པ་དངས་དོན་
དང་འལ་ གང་ས་ མས་་གས་གསོ་གནང་་འ་བགས་་ བར་
ོད་འབད་དཔ།

༣.

ང་མས་ན་་ས་ ས་ཚད་ཅན་་ཞབས་ཏོག་ལ་་དང་ བཅའ་མས་
བར་ོད་འབད་་ནང་

གདོང་ན་ང་དོ་ཡོད་པ་ས་ན་་

འག་་

མས་་ལས་གཡོག་བཅའ་མས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ་འ་ འ་ོན་འབད་་
འོས་འབབ་གང་ཡོད་གགས་་ ་ཚོགས་་ འ་ོན་་དོན་་ ལ་ད་
པ་ ས་འབས་ཁག་གམ་ལ་་་ར་ ཚོགས་ཁང་ས་ བ་ར་ཡོད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ བ་ར་ལ་མ་གནང་་ ཆ་འག་
བ་གནང་པ་ས་་ ཚོགས་ང་ས་ལ་་ ས་འབས་ཁག་ ༡༥ ར་
ཚོགས་ཁང་ས་བཀའ་་ར་ ཚོགས་ང་ས་ ཁ་ང་ས་འབས་ལ་་དང་
བཅས་ བོམས་ས་འབས་ཁག་ ༡༨ ར་ ཚོགས་དམངས་ལས་ བ་
ར་ཡོད་ད་གགསཔ་ད་

ན་བར་ཚོགས་ལ་

འས་་ཡོངས་བོམས་

༦༡ ཡོད་ས་ལས་ ༥༧ ས་བབ་དང་ ༡ ས་མ་བབ་ ༣ ས་འམས་
བགསཔ་ད་ གམ་ད་གས་་ཐོག་ལས་ དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ ལས་
འལ་ས་བ་དང་འལ་བ་ ས་འབས་ཡོངས་ོགས་ ཆ་འག་བ་གནང་
། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༡༣ པ་ནང་བད་་ཡོད།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ གནམ་དན་་ཚོགས་ངས་ནང་ གང་ས་གནང་
་ན་་ ན་་གསལ་ོན་གནང་་་ཡངཿ
༡.

ལོ་བར་ས་བ་ན་་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་།

༢.

་ལ་འ་འལ་་ ལས་འལ་ས་བ་ན་། ༼ན་ང་ོང་བར་༽

༢.

་ལས་

ལ་ཡོངས་་

ཡོངས་འལ་ན་ཐག་

མད་ལ་ལག་ན་དང་

འན་ང་་ ལས་འལ་ས་བ་ན་་ཁག་གམ་ གང་འལ་ཐོག་ལས་
་མང་ས་ག་ཆས་་ གསལ་བགས་གནང་ཡོད་་་ དམངས་ས་ཚོགས་
ང་ས་ བར་བ་མལ་ན་འབད་ནམ་ལས་ ལ་མ་ཚོགས་ངས་ ༦
པ་ནང་ ན་་ལ་ད་པ་ འགན་ར་ས་ོད་གནངམ་ད་འལ་ དམངས་
ས་ཚོགས་ང་་

ལས་འལ་ས་བ་ན་་

གང་ས་མག་བས་

གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༡ འམ་ ་ས་ ༢༢.༠༦.༢༠༢༡
།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༢༠.
࿐

་ཚོགས་ན་བགས་ཚོགས་ག་པ་བཀའ་ཤོག།
ད་ལན༑ ་་ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་
འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་ དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་གས་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་བར་ན་ ཁ་འཆམ་མ་ངམ་ལས་བན་ མངའ་
ཞབས་་འོར་ཡོདཔ་ལས་ དཔལ་ན་འག་པ་་མས་ན་མོ་ ་ཚན་ ༡༣ པ་
དོན་ཚན་ ༨ པ་དངས་དོན་ར་ ་ཚོགས་ན་བགས་ཐོག་ གང་ས་གནང་་
དང་ ཚོགས་ན་བར་་་ ལ་མན་དང་ན་འབད་ད་པ་བཀའ་ཐམ། ས་རང་
གས་གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་དང་པ་ས་ ༦ །
ག་མཚན་་མ་ཡོད།

(འག་མངའ་བདག་ལ་པོ)
༢༡.

འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ན་བགས་གནང་
པ་ས་ད།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་

འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་དད་

ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ན་བགས་ཚོགས་ག་པ་ བཀའ་ཤོག་གནང་་་ ཡོངས་
བ་ང་ན་ས་ ཚོགས་དམངས་་ ག་ལ་།
་ལས་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་་འན་ ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་
ས་ ན་་ལ་་ནང་ འག་་གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་
མ་་ར་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་ཆ་ར་ས་ རང་སོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ གང་ས་
གནངམ་ད་ དོན་ཚན་མང་རབས་ག་ར་ མོས་མན་མ་ངམ་ལས་བན་ ་དབང་
མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་ན་གསན་ཕབ་་ ་གས་་ བཀའ་ལ་གནང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཡོདཔ་བན་་ མས་བཟོའི་་བ་གནད་ོད་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འལ་ མཉམ་
འལ་ཚོགས་ང་ ག་བགས་འབད་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་ དད་ག་འ་
ར་ ཞལ་འཛོམས་ངས་ ༦ ་ཚོགས་་འབད་ང་ དད་ག་་ག་་་ར་ ཞལ་
འཆམ་ང་མ་གསཔ་ལས་བན་ མས་བཟོའི་་བ་གནད་ོད་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་
དོན་ཚན་ ༥༩ ཀ་(༢) པ་ དངས་དོན་ར་ དད་ག་འ་ ཕར་འལ་མཛད་
གནང་ད་པ་་བ་ལ་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ མ་
ག་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དད་ག་འ་ར་ གང་ས་མལ་
ན་་གནང་་ མོས་མན་ང་གསཔ་་ བ་འག་བཟོ་ནམ་ལས་ ་ཚོགས་
ན་བགས་ནང་ལ་་

ཆ་འག་བ་གས་པ་

་བ་དང་་་བད་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ ལ་ཁབ་དང་་ར་་ ཕན་ཐོགས་ཅན་་ མས་ག་བཟོ་གས་་མས་ར་
བ་ ས་ས་འོངས་་ོད་པ་མཐའ་མར་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ དད་ག་
་ག་་ར་ མོས་མན་ང་མ་གས་རཝ་ད་ ག་་ག་་དང་ག་་ར་ ཞལ་
འཆམ་མ་ངམ་ན་ན་དང་

གནད་དོན་ག་་ར་

ཞལ་འཆམ་ང་མ་གསཔ་ན་

ན་ ་་ན་་ཁ་གསལ་་ ལ་གནང་གས་པ་ན་ གང་ས་གནང་་བ་
་ནམ་མ་ཚད་ གང་ས་འོ་མད་གནང་་་ཡང་ ཕན་བས་འང་་ན་མས་
ར་་།
་མ་ཚད་ དད་ག་འ་ར་ ་ངས་ས་ བ་ར་མང་རབས་ག་འབད་་ ལོ་་
༢ ་ག་་བ་ལས་ ཆ་འག་བ་རན་པ་བང་ལས་ མོས་མན་ང་མ་གས་
རཝ་ད་ ་ཚོགས་་འས་་་་ མས་བཟོའི་འགན་ར་ནང་ འས་ཤོརཝ་ན་
ན་ར་བ་ འཆར་ང་དང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ ་ཚོགས་
ན་བགས་ཚོགས་ད་པ་བཀའ་ཤོག་་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ ག་བགས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
འབད་བ་མཐའ་མར་ ཚོགས་ང་ནང་་ར་ མོས་མན་ང་མ་གས་ར་ ཚོགས་ཁང་
ནང་་ ན་་ག་་ཡང་ལ་་དཔ་ད་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་ འས་་་
ས་ཡང་ འས་ཤོརཝ་བམ་ག་ན་མས་ར་་།
ཚོགས་ང་་འན་ས་
འལ་མཛད་་ན་པ་ན་

དད་ག་ཕར་ད་་

ས་དོན་ལ་དོ་བམ་་

མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་

ཕར་

ན་བར་ཐོག་ལས་

ར་ ར་དང་འབད་་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ ས་ཚོད་ག་
ན་ནམ་ལས་ ལོག་་ར་ བར་བ་མཛད་་ གནམ་དན་་ཚོགས་ངས་ནང་
ལ་་ཡོདཔ་ག་མཛད་པ་ན་

ཕན་བས་་་ན་པ་

་བ་ལ་བ་ཁར་

ད་

ས་ ན་བགས་ཐོག་ལས་ དད་ག་འ་ ལོག་་ར་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་
གནང་ནམ་ལས་ ཚོགས་ང་ས་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་ གང་དབང་ཚོང་ལས་
ཁང་དང་ ར་བོམས་ཐོག་ལས་ ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ གང་་ ་ཕན་འབོར་་
ཏོག་ཏོ་་ ་གས་ག་ལས་འང་འོང་ག་ ད་བ་གས་ཤོམ་་འབད་་ ལ་མ་
ཚོགས་ངས་ནང་ ་གས་་ན་་ལ་་ གང་ས་གནང་་་ ཐབས་ལམ་་
བཏོན་གས་པ་ན་ ཕན་བས་་་ན་པ་་བ་ལ་།
་བམ་་

དད་ག་ར་གང་ས་གནང་་

ཕར་འལ་འབད་བ་ན་

ཚོགས་ན་ར་མ་བགསཔ་ལས་

མས་ལས་འགལ་བ་་མ་ག་ན་པ་ཁར་

མས་

བཟོའི་་བ་གནད་ོད་་དོན་ཚན་ ༥༩ ཀ་(༢) པ་དང་འལ་ ཕར་འལ་མཛད་་
ན་པ་ན་ ་མས་ན་མོའི་དངས་དོན་་དང་ འགལ་བ་འ་་ནམ་ལས་ ་
་དོགས་པ་དང་ཚ་ས་ོམ་འབད་ར་ཡོད་པ་ར་ གལ་ད་ དད་ག་འ་ ཕར་
འལ་མཛད་་ན་པ་ན་ ་མཚན་ག་་ལས་བན་་ ཕར་འལ་མཛད་དཔ་ན་
ན་ ས་ཚོད་ནམ་ན་ཚོད་ ཕར་འལ་བ་་བཞག་་ན་ན་ འ་་་ར་ ཁ་གསལ་
ཏོག་ཏོ་་ བད་དཔ་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་་

མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་འན་དང་

འས་་་ས་དོགས་ལ་་་ནང་

ཚོགས་ང་ནང་གང་ས་གནང་པ་བས་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་ལས་ ཚོགས་
ང་་འས་་ངས་ཚད་

འ་མཉམ་ད་་་ས་

ས་ཐག་བཅད་པ་བས་

ས་ཞབས་་ཐོག་ལས་ ག་ཡར་ང་་ཐོག་ལས་ན་པར་ མོས་མན་་་ལས་ར་
ཆ་འག་བ་བ་ག་ན་ར་་།
་ལས་ ག་་་ཐད་ཁར་ དང་པ་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་ གང་དབང་ཚོང་
ལས་ཁང་་ས་ ལག་ན་འཐབ་་ན་ན་དང་ ཡང་ན་ གང་དང་ར་་གས་ཆ་ར་
ང་ཚད་ན་བར་་ཐོག་ལས་ ལག་ན་འཐབ་་ན་ན་ གས་་བར་ན་ནམ་དང་
་མས་ན་མོའི་་ཚན་དང་པ་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་ “གར་ས་་ཐོན་ངས་
དང་ གཙང་་ མཚོ་ ནགས་ཚལ་་་ཐོབ་དབང་འ་ ལ་ཁམས་་ཡོད་པ་ཁར་ ་
་ ལ་ཁམས་་་དས་ནམ་ལས་ མས་ཐོག་མཚམས་འན་འཐབ་ད” ར་
བ་དངས་དོན་དང་འལ་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབད་བ་ན་

གར་ཁ་དང་

གར་ས་ཆ་མཉམ་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་ ོད་དཔ་ན་མས་ར་་།
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་འབད་བ་ན་ ་མས་ན་མོའི་ནང་ མས་ཐོག་མཚམས་
འན་འཐབ་ད་པ་ དངས་དོན་དང་འལ་ ཐབས་ས་ཅན་་ གར་ཁ་དང་གར་
ས་ན་པ་ན་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ས་ ལག་ན་འཐབ་་དང་ ཐབས་ས་
ཅན་་ན་པ་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་གས་ན་པ་ན་ གང་དང་ར་ ང་
ཚད་ན་བར་ཐོག་ལས་ོད་་ན་པ་

ག་་་མོས་མན་ང་མ་གསཔ་དང་

་དམངས་་བ་བཤལ་ལ་་ཐད་ཁར་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་འབད་བ་ན་

བ་བཤའ་བ་ཆ་ ༤༩% དང་ ་ན་ང་ བ་ཆ་ ༣༠% ་ག་ ་དམངས་་
ལ་དཔ་་ན་ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ་་ས་ན་དཔ་དང་
བ་བཤའ་ོད་་་དབང་འ་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་་་ར་ བཞག་ད་པ་
གནད་དོན་ལས་བན་ མོས་མན་ང་མ་གསཔ་ན་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་མ་ཚད་ ད་ས་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་དང་ ད་ན་ འབད་ོལ་ཡོད་
པ་ གཞན་དད་ག་་དང་ མ་འ་་་ཡང་ གཞན་དད་ག་འབད་བ་ན་ དོན་
ཚན་དག་པ་ག་ ངམ་གག་ནམ་དང་ ད་ས་་གནས་ངས་ནང་ ཞལ་འཆམ་མ་
ང་་་ དད་ག་ཡོངས་ོགས་འབདཝ་ལས་ གང་ས་གནང་་་ ་བས་
མ་བ་བ་ཁར་ དད་ག་་ག་་་ར་ མོས་མན་ང་མ་གསཔ་ད་་ ག་
་འ་ དད་ག་་དོན་ང་ནམ་ལས་ གཞན་ཡན་ལག་དང་ དོན་ཚན་་་བན་
ར་ གང་ས་གནང་ཐབས་ན་འག་ར་་།
་ར་

གཞན་འས་་་ས་་་ནང་ ལ་ཁབ་་་ལོན་་

ལོ་བར་བན་

ཡར་འཕར་འ་དོ་ཡོད་་་ དད་ག་འ་ལས་བན་ ་ལོན་ཚད་འན་་ནང་ ཕན་
བས་འང་་ན་པ་ཁར་ ད་ས་ལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་་ཊ-༡༩ ་གནས་
ངས་ལས་དད་་འབད་ང་ ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་་

ཐོ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་དོ་

ཡོད་་་ཡང་ དད་ག་འ་ས་ ཕན་གས་འབད་གས་་ནམ་ལས་ དད་
ག་ཕར་འལ་བ་་་ བ་ར་ད་ར་་།
་མ་ཚད་ དད་ག་ཕར་འལ་འབད་་ གང་ས་གནངམ་ད་ ང་ལ་རང་ཚ་
ས་ལང་ད་་་ཡང་ གར་ཁ་དང་གར་ས་་བཅའ་མས་འ་ ས་་འར་
བ་དང་བན་ འ་ོན་མཛད་་ས་ཚོད་་ ན་འཐན་ར་ རན་ཝ་ལས་བན་ ཕར་
འལ་མ་མཛད་པར་ འདས་པ་་ཚོགས་དང་པ་བས་ འག་་་གཡོག་བཅའ་
མས་དང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་ཁག་གས་ དད་ག་་ཐོག་་ གང་
ས་གནང་པ་བས་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་་བར་ན་ མོས་མན་ང་མ་གསཔ་ལས་
བན་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ བཀའ་ཤོག་གནང་་དང་འལཝ་
ད་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ག་བགས་འབད་་ ག་་ག་ག་མོས་མན་་ཐོག་
ལས་ ལ་ཐབས་འག་དཔ་་ཡོད་ང་ ་་ག་་ཡང་ད་པར་ ཕར་འལ་མཛད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ན་རཝ་ད་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ གས་་དངས་དོན་ ག་
་་འབ་གས་ག་ ཚ་ས་དང་དོགས་པ་ཡོད་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ བན་ལ་ོན་པོ་ས་་་ནང་ གང་ས་ ད་ས་་
གནས་ངས་ནང་ པ་དགའ་ཚལ་་ཡོད་པ་ ོ་དཀར་དང་ བསམ་བ་ངས་མཁར་
་ཡོད་པ་ ོ་སོལ་ ་ལས་ བསམ་་་ཡོད་པ་ ་ལོ་མ་བཅས་ གར་ཁ་
ཁག་གམ་འ་ གང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ན་པ་ ལ་ཁམས་ས་གར་ལས་འན་
ཚད་་ ོད་ཡོདཔ་ལས་ དད་ག་འ་ ནམ་ཆ་འག་བ་ང་ བན་ས་ན་ཁག་
ས་ དད་ག་་ག་་དང་ ་བ་་དང་འལ་་ བར་ོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ལ་ལས་ དད་ག་འ་ ཆ་འག་བ་པ་བས་ ར་བཏང་ ལ་ཁབ་དང་་ར་
་ ཕན་བས་་བ་ མས་ག་་ར་ བཟོ་གནང་གས་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་ཁར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ས་་་ནང་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་དང་
བན་ས་ན་ཁག་་ ག་་དང་་བ་་མནམ་ལས་བན་ དད་ག་འ་ ཕར་
འལ་མ་མཛད་པར་ ཚོགས་འ་ས་ག་ནང་ དད་ག་འ་་དོན་་ ན་
ངས་ ༣ ་ག་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཚོད་ག་ན་་ ཚོགས་ངས་འ་ནང་
རང་ གང་ས་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ གས་ལམ་་་ནམ་དང་ ་ན་པ་ན་
ད་ན་་ཚོགས་་འས་་་ ག་་བ་མཐའ་མར་ དད་ག་ཕར་འལ་མཛད་
པ་ གནས་ངས་ར་ཡར་སོང་པ་ན་ བསམ་པ་་ོགས་་ནམ་ལས་ གང་ས་
གནང་དཔ་ཁག་་བ་་བ་ ཡང་བར་ལ་།
ཚོགས་དམངས་ས་

དད་ག་་ར་

དགག་བར་དང་ཚད་མཉམ་་ཐོག་ལས་

ས་བར་མང་རབས་ག་གནང་པ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ མཉམ་འལ་ཚོགས་
ང་ས་ ལ་བ་ས་འབས་དང་འལ་ མས་བཟོའི་་བ་གནད་ོད་ ༢༠༡༧
ཅན་མ་ དོན་ཚན་ ༥༩ ཀ་(༢) པ་དངས་དོན་ར་ འག་་གར་ཁ་དང་གར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་ ཕར་འལ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དད་
ག་འ་ ད་ལས་ཕར་ ས་ོང་་བ་དཔ་ནམ་དང་ ལ་ལས་ ་བམ་་
དད་ག་ག་

ལོག་ཚོགས་ཁང་ནང་བག་ད་པ་ན་

མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་

དད་ག་གསརཔ་་

ལོ་་གག་་བ་ལས་
འ་ཐོག་་ོད་ལས་འ་

བང་་ བག་དཔ་ན་པ་ ན་གསོ་མཛད་གནངམ་ད་འལ་ འག་་གར་
ཁ་དང་གར་ས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ གང་ས་མག་བས་གནང་།
གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༤ འམ་ ་ས་ ༢༣.༠༦.༢༠༢༡ །

༢༢. འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ན་བགས་གནང་
པ་ས་ད།
མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་་འན་ འག་ས་ང་་ཟ་ འམས་ངས་་འས་་
ས་ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ཚོགས་ཁང་ཕན་
ན་གས་་བར་ན་ ཞལ་འཆམ་མ་ང་པ་དོན་ཚན་་ མན་འག་བཟོ་་དོན་་
མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ ག་བགས་མཛད་ཡོདཔ་
བན་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ ག་་ག་ག་ མོས་མན་ས་ བ་འག་
འབད་ནམ་ལས་ ས་འབས་ཁག་ ༧ ལ་ཡོད་་་ར་ གང་ས་གནང་་
ཆ་འག་བ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལཝ་དང་འལ་ ས་འབས་་དོན་ཚན་་
དང་འལ་བ་ ན་་དང་དོགས་ལ་ལ་དཔ་ཡོད་་་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་
་ ་འན་འོགམ་ ་ོང་ཁག་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་འས་་ས་ ལ་་
ནམ་ལས་ ་་ ་བས་ག་ གནང་ད་པ་གསལ་ཆ་་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ ་བས་གནང་་དང་འལ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་་
འན་འོགམ་ས་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་་བར་ ཞལ་འཆམ་ང་མ་གས་པ་
དོན་ཚན་ཁག་ ༧ ཡོད་་ར་ མས་བཟོའི་་མ་དང་འལ་ མཉམ་འལ་ཚོགས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ང་ནང་ གང་ས་གནང་་ མོས་མན་བ་པ་དོན་ཚན་་་ ན་་དང་ས་
འབས་་་བན་་ཁ་གསལ་་ལ་།
་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་་་ས་་་ནང་ དད་
ག་འ་་དོན་ཚན་ ༢༨ པར་ ན་ས་གང་ཚོགས་འཚོགས་་་དོན་་ ཚོགས་
ངས་་ཚོགས་ངས་འ་ ོན་པོ་གམ་ད་གས་ལས་ མ་ངམ་ག་དཔ་དང་
ན་ང་

རང་བན་་ན་ངན་་་བས་་

གཔ་་བད་་ཡོད་པ་ཐད་ཁར་
བ་འ་

་ཡངས་་ག་་

ཚོགས་ངས་ད་ང་

རང་བན་་ན་ངན་ར་བ་བས་

ཡོད་་་ས་

འཚོགས་
་་་

་བས་མ་བཝ་འཐོན་དཔ་ལས་

བན་ རབ་འང་པ་ན་ རང་བན་་ན་ངན་ར་བ་ ག་དོན་་ཚབ་་ འག་
་་མས་ན་མོའི་ ་ཚན་ ༣༣ པ་ནང་ འད་ཡོད་པ་ ཚབས་ོལ་ར་བ་
ག་དོན་འ་ འད་གས་པ་ན་ ་བས་བ་་ན་པ་ ས་འབས་ལ་་
་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་ན་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་
མོས་ས་ བ་ར་མ་ཐོབ་ལས་བན་ མཉམ་འལ་ཚོགས་ང་ས་ ལ་་ས་
འབས་ར་་ ཆ་འག་བ་གནང་།
་མ་ཚད་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ ང་ན་ག་ཚང་ནང་འད་ ོན་ན་ག་ཚང་
ག་བགས་ར་ དད་ག་འ་་ ་ ༨ པ་ལ་ལས་ ་གསརཔ་བད་
་་ར་ འས་་་ས་་་ནང་ ཚོགས་ང་་ས་འབས་་་ བ་ར་ལ་
ད་་་ཡང་ ོན་ན་་ག་ཚང་ནང་ ག་་་་ས་ ན་བ་མདའ་འལ་་
ག་་་འབད་ང་ ་ཕན་བས་གང་ཡང་ད་པར་ ག་་་་་ འགན་ར་དང་
ཐོབ་ཐངས་མན་ཏོག་ཏོ་ད་པ་ར་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་ས་ ོན་ན་ག་ཚང་
ནང་ ་གཡོགཔ་་ བ་བཞག་འབད་ང་ གདོང་ན་ཡོད་་་ ས་འབས་་
ས་ ལ་གས་པ་་བས་འག་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་བམ་་ འས་་ལ་ལོ་ག་ས་འབད་བ་ན་ ོན་ན་ག་ཚང་ནང་ ད་ག་
ན་པ་ ལས་དཔ་ལངམ་་ བག་་དང་ ་ཡང་ ་མ་ ༤ ར་ ཚད་ག་ས་
ག་ག་ བག་གས་པ་ན་ ཕན་ཐོགས་འང་་ནམ་་་བ་ར་ དད་ག་
འ་ནང་ འས་་དང་ ོན་པོ་ར་བ་ ག་དོན་སོ་སོར་ཡོད་་་ གག་མངས་
བཟོ་དཔ་ཁག་ཝ་མ་ཚད་ ་ལ་ཁབ་ ལ་ལོ་ག་ནང་ལས་ཕར་་བ་ན་ ོན་
ན་ག་ཚང་ནང་ ག་་་་ས་ དབང་གས་་ཐོག་ལས་ ག་་་་བན་
ཞབས་ཏོག་དོན་ན་དང་ འན་ཐངས་ཅན་་ལ་་་ ཐོ་ཕོགཔ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་་
དཔལ་འོར་་ཡང་ མ་ོམ་འབད་ར་ཕོག་པ་ ས་ོགས་་་ཡང་ ང་ཡོད་པ་
ན་གསོ་ལ་བ་ཁར་ ོན་ན་ག་ཚང་ནང་ ད་ས་ན་པ་་ོབས་་ དས་
མ་དང་བན་ བག་པ་ན་ ་བས་བ་་ནམ་ལས་བན་ ་ོབས་་ཚད་
ག་མ་བད་པར་ ་ཡངས་གས་་ བཞག་དཔ་འག་ར་་།
ར་བཏང་ ད་ན་་ ཉམས་ོང་ལས་དད་ང་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ ང་
ན་ག་ཚང་ནང་འད་ ོན་ན་ག་ཚང་ནང་ ་ོབས་ལངམ་་ བགས་བཞག་
་ དཀའ་ངལ་མ་་་ང་ཡོད་་་་ གར་བཞག་་ ཚོགས་ང་ས་འབད་
ང་ ་ོབས་་ཞབས་ཏོག་ལངམ་་ ལ་དཔ་འ་ ག་་བ་ཁག་ཝ་ལས་བན་
མ་འོངས་པ་དོན་་ ད་ས་ དད་ག་བངས་པ་ནམ་ས་ལས་ར་ ་བམ་་
མས་མན་་དོན་ཚན་་ འད་གས་པ་ན་ ལ་ཁབ་དང་ ་ར་་ཕན་བས་
འང་་ན་པ་ དགས་གཏད་བད་་ འག་་་མས་ན་མོའི་ དངས་དོན་
་དང་འལ་ བ་འཚོལ་འབད་ནམ་ལས་ མས་དང་ག་ག་་དང་བན་ ག་
་གནང་ཐབས་་ ་བམ་་ ས་འབས་ལ་་ཡོད་ར་་།
་ཁར་

འས་་་་ཁ་ག་ལས་

བསམ་འཆར་དང་

དོགས་་བད་་་ར་

ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་ ས་འབས་ལ་ད་པ་ ངས་དོན་དང་ དོགས་ལ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་ ཁ་གསལ་་་དང་བན་ ཚོགས་དམངས་ས་ དོན་ཚན་་་བན་་ ས་
ན་བ་པ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་ང་ས་ ལ་་ས་འབས་དོན་
ཚན་ཁག་ ༧ ར་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་ར་
ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༥༩ ལས་ ༥༥ ས་བབ་དང་ ༤
ས་འམས་བགས་པ་ཐོག་ གམ་ད་གས་ས་ ཚོགས་ན་བ་ཡོདཔ་ལས་
བན་ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་འ་ ཆ་འག་
བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོག་ར་གས་ཨང་ ༡༤ པ་ནང་བད་་ཡོད། གནམ་ལོ་
གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༥ འམ་ ་ས་ ༢༤.༠༦.༢༠༢༡ །

༢༣. འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་དང་
པ་དང་གས་པ་ས་ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ཏམ༌༌དམ༌འན༌ (འ་
ོན) ༢༠༢༡ ཅན་མ་

ག་ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་གང་ས་གནང་ད་པ༌

ས༌དོན་ལ་་་ ཚོགས་དམངས་ས་ ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ས་ན་ས་ཆ་
འག་བ་གནང་།
་ལས་

དད་ག་འ་འན་པ་ས་

ག་ངས་གས་པ་ས་དོན་ལ་་ནང་

འག་་ཏམ་་དམ་འན་བཅའ་མས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འལཝ་ད་ ཏམ་་དང་
ཏམ་་ཐོན་ད་་ བཟོ་བན་དང་ མ་ོད་ ཡང་ན་ བ་བམ་འབད་མ་གཔ་
དང་

ཏམ་་གས་་བཙོང་་

་་་ཡང་

མ་གཔ་་འད་་ཡོད་་་ས་

ཏམ་་ནག་ཚོང་འཐབ་་ མང་་མང་་ཐོན་ཡོད་པ་ཁར་ ག་པར་་ ད་ས་ནད་
ཡམས་་ས་ཚོད་ནང་ འལ་་་

་བམ་བཞག་ཡོད་ང་ ཏམ་་ནག་ཚོང་

འཐབ་་་ས་ འར་ང་ད་པར་ ནག་ཚོང་འཐབ་་ར་ཡོད་་་ས་ ནད་ཡམས་
བ་ལ་འ་་ ན་ཁ་ོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
དང་ ལ་གང་འག་་འགག་་ ཐོ་བད་གནས་ད་དང་འལ་ང་ ཏམ་་
ཐོན་ད་ནག་ཚོང་བ་་་

ལོ་བར་བན་་

ཡར་ང་འ་་ཡོད་པ་

ན་་

འག་ར་་།
ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་བན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ལ་དངས་ཡངས་་
ཚོང་ཁང་་བད་་ ཏམ་་་ོད་འབད་ག་པ་ཚད་ག་དང་འལ་

་ོད་འབད་

ག་པ་གནང་བ་ོད་ཡོད་ང་ ཏམ་་ནག་ཚོང་བ་་་ མར་ཕབ་འབད་མ་གས་
་་ཡང་ ཏམ་་ཐོན་ད་་ར་ ལ་མཐོ་གས་་ཡོདཔ་ལས་བན་ ་ར་་
ས་ ་ོད་འབད་བ་བས་་ ང་ཚད་མཐོ་གས་་ ོད་དཔ་མ་ཚད་ ཏམ་
་ལག་ན་འཐབ་་་ས་ རང་སོའི་ོ་འདོད་ར་་ ཏམ་་གས་མ་འཝ་་
ཆ་ཚང་་ ལ་དངས་ཡངས་་ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ ཐོབ་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ་ར་ ་བམ་་ ནག་ཚོང་འཐབ་་་ས་ ལ་ཁབ་་བ་ང་་ འགས་
བལ་ཡོད་་་ ན་འག་འབད་་དོན་་ བཅའ་མས་འ་ འལ་རང་ འ་
ོན་འབད་དཔ་ཁག་ཝ་ལས་བན་

གང་་ཁ་ག་ལས་

འག་་ཏམ་་དམ་

འན་བཅའ་མས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་འ་ འ་ོན་མཛད་་དོན་་ (འལ་མའི་
དད་ག) ་ ལཝ་ན་ར་་།
མ་ག་ ་བམ་་ བཅའ་མས་འ་ (འ་ོན) མཛད་་དོན་་ ཚོགས་ཁང་
ནང་ལཝ་ད་ ་མང་དང་ ས་ར་གས་་་ གས་དང་་ན་་ན་ང་ ར་
བཏང་ ལ་ཁབ་་བ་ང་དང་ ག་པར་ ནད་ཡམས་ན་འག་་དོན་་ ཐབས་ར་
ད་པར་ ལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ་ར་དང་ས་ར་གས་་་ ་ོབ་ཡོངས་གས་
་བཟོད་པ་བས་གནང་ད་པ་

གསོལ་འབས་དང་གག་ཁར་

ག་་དང་བ་ངས་་ ཁ་གསལ་་ལ་།
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དད་ག་་་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
་་ ོག་ོགས་ཚོགས་པ་ཧོངས་ལས་ ཏམ་་ནག་ཚོང་འཐབ་་ལས་བན་ ནད་
ཡམས་བ་ལ་འ་་ན་ཁ་དང་

བས་མ་བཝ་ ་ཤ་ཡོད་་་

ས་ན་ཡོད་

ང་ འལ་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ བཅའ་མས་འ་ འ་ོན་མཛད་་ན་
པར་ གཞན་ ཐབས་ལམ་་བཏོན་་ མཛད་པ་ན་ ་བས་བ་་ན་མས་ར་་
།
གང་་ཁ་ག་ལས་

དར་ན་

ད་ོ་གང་ས་མཛད་བན་ཡོད་པ་

ཏམ་་ང་ཚད་མར་ཕབ་གནང་ནམ་ལས་

ཁ་ང་་

ལ་དངས་ཡངས་ཚོང་ཁང་བད་་

ོང་ཁག་་ར་ནང་ལས་འཐོབ་གསཔ་བཟོ་་དང་ ཡང་ན་ ད་ས་ ནད་ཡམས་་
གནས་ངས་ནང་ བཅའ་མས་འ་དོན་ཚན་ ༡༡༽ པ་དང་ ༡༢༽ པ་དང་འལ་
བ་དོན་ཚན་འ་ བས་ག་ བར་ོད་འབད་་ལས་ མཚམས་འག་་ བཞག་
གནང་ད་པ་ཁར་ ཡངན་ འ་ོན་དད་ག་འ་ གནས་བས་ག་་དོན་་
ངམ་གག་བར་ོད་འབད་ནམ་ལས་ ལ་ལས་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་་
གས་ཤོམ་འ་བ་ན་ འ་ོན་དད་ག་འ་ ཆ་ད་གཏང་ད་པ་ དོན་ཚན་་
བད་བཞག་དཔ་ཁག་་བ་ ས་འཆར་ལ་།
་ཁར་ འས་་དག་པ་ག་ས་་་ནང་

ལ་ཁབ་འ་ ཨྱོན་་་ན་པོ་་དང་

ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་ ན་ས་བབས་པ་ ས་ན་་ང་ཁམས་ག་
ནམ་མ་ཚད་ ས་ོགས་་ཁ་ག་ལས་ བ་་འབད་ང་ ཏམ་་ལག་ན་འཐབ་
་འ་ ་བ་ད་ལས་ མ་ངམ་ག་ནམ་ལས་བན་ བཅའ་མས་འ་ོན་འ་
གས་བསམ་་་ས་ལས་བས་དཔ་ཁག་་བ་ ་བ་ལ་བ་ཁར་ ཏམ་་ནག་
ཚོང་འཐབ་་ལས་བན་ ནད་ཡམས་བ་ལ་འ་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ནད་ཡམས་
་ གནས་ངས་གས་ཤོམ་མ་འ་ན་ འ་ོན་་དད་ག་འ་ གནས་བས་
་དོན་་ངམ་ག་ བར་ོད་འབད་དཔ་་ བཞག་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།
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་་ ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་ས་ ་བ་ལ་་དང་བན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་
་འན་དང་གག་ཁར་ཡང་ དད་ག་འ་ འལ་མའི་དད་ག་་ གང་ས་
གནང་དཔ་ཁག་་བ་་བ་་

ལ་ཡོདཔ་ལས་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་འབད་

ང་ ལ་ཁབ་་གནས་ངས་དང་བན་ བ་ར་གནང་པ་་བ་ཡོད་པ་ གས་
འཆར་གནངམ་ད་འལ་ འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡
ཅན་མ་འ་ (འལ་མའི་དད་ག) ་ གསལ་བགས་གནང་ནམ་ལས་ དད་
ག་བར་བ་་ འགན་ར་འ་ མས་དོན་ཚོགས་ང་་ གནང་ཡོདཔ་བན་་
ཚོགས་ང་ས་ ག་ངས་གམ་པ་དོན་་ ན་་ལ་ད་པ་བཀའ་་གནང་
་ གང་ས་མག་བས་གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༢ འམ་
་ས་ ༢༢.༠༦.༢༠༢༡ །

་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༢༤ ་ འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡
ཅན་མར་ ག་ངས་གམ་པ་གནང་པ་ས་ད།
མས་དོན་ཚོགས་ང་་འན་ ོང་ར་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ས་ འག་
་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་
ན་་ལ་་ནང་ ཚོགས་ང་ས་ ཚོགས་ཁང་་བཀའ་་དང་འལ་ དད་ག་
འ་ བར་བ་མཛད་པ་བས་ འག་་ཏམ་་དམ་འན་་བཅའ་མས་ ༢༠༡༠
ཅན་མ་ དོན་ཚན་་ མང་ཤོས་ར་ ཏམ་་་བཙོང་དང་ བམ༌ལ༌འབད༌མ༌གཔ་་
འད་ཡོད་་་་ར་ འ་ོན་་དད་ག་འ་དང་གག་མངས་བཟོ་་་དོན་་
ང་གསལ་དོན་ཚན་་ ལ་མ་་ ར་དངས་འབད་་ ལ་ཡོད་་་་ ཚོགས་
དམངས་ས་ ་བན་ས་ན་གནང་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་ལས་ ཚོགས་དམངས་ས་ དོན་ཚན་་་བན་་་ གང་ས་གནངམ་ད་ འས་
་་ས་་་ནང་ དད་ག་འ་ོན་འ་ལས་བན་ ཏམ་་དང་ཏམ་་ཐོན་ད་
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་ ་བཙོང་འབད་གཔ་་ འ་བ་བང་ལས་ ཨ་ལོ་ས་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་ས་
ཡང་ ལག་ན་འཐབ་ད་་ནམ་ལས་ ན་གཞོན་་ དཔ་ཐལ་་ ན་ཁ་ོམ་
འབད་ར་ཡོདཔ་ལས་ གང་ས་ ཐབས་ལམ་བཏོན་དཔ་མ་ཚད་ ོགས་གག་་ཁ་
ག་ལས་ ཏམ་་དང་ཐོན་ད་་ ་མང་ས་ ་བཙོང་འཐབ་ག་རཝ་ག་ ཚོང་
ཁང་ནང་ལས་ཕར་ ན་ས་མཐོང་སར་ བམ་་བཞག་པ་ན་ ན་གཞོན་ན་ཚད་
ལག་ན་འཐབ་་ལས་ བཅད་བཞག་་་ས་ཡང་ ལོག་ོད་་ན་ཁ་ཡོད་་་
གང་ས་ གས་ཁར་བམ་དཔ་ཁག་་ར་་།
་མ་ཚད་ ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ཕར་ ག་ོད་་ོད་ བམ་བཞག་མ་གཔ་དང་ ཨ་ལོ་
ས་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་་ས་ ལག་ན་འཐབ་མ་ག་པ་དོན་ཚན་་ བཅའ་ག་
དང་ག་ག་་ནང་ ང་སང་ས་་འད་ད་པ་ཁར་ ཏམ་་འང་མ་ག་པ་ས་
ངས་ནང་ལས་ཕར་ འང་་་ཡོད་ང་ ་་ཡང་ ར་་ བཅའ་ག་དང་ག་ག་
ར་་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་་ བཟོ་གནང་པ་ན་ ་ས་ར་ ཕན་ཐོགས་་ཝ་་
འང་འོང་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ་འལ་ོན་པོ་ས་་་ནང་ འས་་་ས་ ཚ་
ས་་་་ གང་ས་ས་ན་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་ ཏམ་་དང་ཏམ་་ཐོན་
ད་་ ཨ་ལོ་ས་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་ས་ ལག་ན་འཐབ་མ་ག་པ་ར་དང་ ཏམ་
་བཙོང་ཐངས་་ག་ག་་་ར་ ང་སང་ས་་བཟོ་ནམ་ལས་ ལག་ན་འཐབ་
་ནམ་མ་ཚད་ ཏམ་་་བཙོང་འཐབ་་དང་ ལག་ན་འཐབ་་མར་ཕབ་འབད་་
དོན་་ གསོ་བ་ན་ཁག་ཁ་ག་ལས་ ཏམ་་དང་ཏམ་་ཐོན་ད་་ས་ གནོད་
ངན་ག་་་ཡོད་པ་ན་ ་བ་བ་ོད་དང་འལ་བ་ ལས་མ་་ དར་བ་དང་་་
གས་་ར་ འབད་་ལས་མ་ཡོད་ར་་།
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་མ་ཚད་ ད་ས་་ འ་ོན་དད་ག་འ་ནང་ ཏམ་་དང་ཏམ་་ ནག་ཚོང་
བཀག་་དོན་་ ་བཙོང་ངམ་གག་འབད་གཔ་མ་གཏོགས་ ཏམ་་དང་ཏམ་་
ཐོན་ད་་ འང་མ་ག་པ་ས་་་ནང་ ལག་ན་འཐབ་མ་གཔ་་ར་ ར་བན་
བཀག་དམ་འབད་་ནམ་ལས་

ཚོགས་དམངས་གས་ཚ་ས་བས་དཔ་ད་པ་

ན་གསོ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་་ ཚོགས་དམངས་ལས་
བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ར་གས་
ཨང་ ༡༥ པ་ར་་ ཆ་འག་བ་་ ག་ངས་གམ་པ་གང་ས་མག་བས་
གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦
པ་ས་ ༢༥ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ བན་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ཏམ་་
དམ་འན (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ མ་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་
གནང་་ ས་ན་གནང་ཡོདཔ་བན་་ ཆ་འག་འབ་གནང་ད་པ་ ས་དོན་
ལཝ་བན་་ ཚོགས་ཁང་ས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་
ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༥ ཡོད་་ལས་ ༣༣ ས་
བབ་དང་ ༡ ས་མ་བབ་ ༡ ས་འམས་པ་ཐོག་ལས་ དད་ག་འ་ ཆ་
འག་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༡༦ པ་ནང་བད་་ཡོད།
་བམ་་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༢༠ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡
་ ༦ པ་ས་ ༢༩ ་ འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན་) དད་ག་
༢༠༢༡ ཅན་མར་ བར་ས་་ས་ད།
མས་དོན་ཚོགས་ང་་འན་ ོང་ར་བས་ཆ་འམས་ངས་འས་་ས་ ཏམ་
་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བར་ས་་ས་དོན་ལ་
་ནང་ དད་ག་འ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ (འལ་མའི་དད་ག) ་
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ས་ན་མཛད་་ གང་ས་གནངམ་ད་ དོན་ཚན་ཁག་ ༡༡ ར་ བར་བས་
དང་ འ་ོན་མཛད་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ནང་ ལ་་་་་ར་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་་ས་ ས་ན་མཛད་ཡོད་པ་ཁར་ ཁ་ང་དོན་ཚན་ ༡༠ ་ག་ བར་
བས་དང་ འ་ོན་མཛད་་ བར་ས་་དོན་་ ལ་གནང་་་ར་ ཚོགས་ང་
ས བར་བ་འབད་་བཝ་ད་ མང་ཤོས་ར་ གནད་དོན་མ་མ་ངམ་གག་མ་
གཏོགས་ དོན་་འར་བ་ོམ་འབད་ གང་ཡང་དཔ་ལས་བན་ བར་ས་གནང་་
ཆ་འག་བ་གནང་ད་པ་

ས་དོན་ལ་་་་

ཚོགས་ང་་འས་་གག་

ས་ཡང་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་ལས་ དད་ག་བར་བ་་ འགན་ར་ག་
་་ ས་འན་ཅན་་ཚོགས་ང་གས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་་ བན་ས་ཐོག་
ལས་ ཞལ་འཆམ་ང་ཡོད་་་་ ་བས་མ་བཝ་དཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་
ས་ ཆ་འག་གནང་ད་པ་ བ་ོན་ལ་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ དོན་ཚན་་་
བན་་་གནང་་ན་ན་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་ཡོངས་ོགས་་གནང་་ན་ན་ གདམ་
ཁ་་བས་ལ་་་་ བ་འགལ་་་གང་ཡང་ད་ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་
ས་ དད་ག་འ་་དོན་ཚན་མང་རབས་ག་ འ་ོན་དང་བར་བས་འབད་་
བར་ས་གནང་དཔ་་ ལ་་་་མཇལ་བ་ན་ དད་ག་འ་ ན་བར་
ཐོག་ལས་ ཆ་འག་འབ་དཔ་ ཁག་་བ་ན་གསོ་གནང་པ་ལ་་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་་ས་ བར་ས་དོན་་ ས་འབས་ལ་་་ར་ བ་ར་ཡོད་ད་
ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་བར་ཚོགས་ལ་ འས་་ཡོངས་བོམས་
༤༠ ཡོད་ས་ལས་ ༣༨ ས་བབ་དང་ ༡ ས་མ་བབ་ ༡ ས་འམས་བགསཔ་
ད་ གམ་ད་གས་ས་ ཚོགས་ན་བ་་དང་བན་ འག་་ཏམ་་དམ་འན་
(འ་ོན་) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་
གས་ཨང་ ༡༧ པ་ནང་བད་་ཡོད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༢༢. འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་དང་པ་དང་གས་པ་ས་
ད།
དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡
ཅན་མ་ ག་ངས་དང་པ་ ་ོད་དང་ གང་ས་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་་
་ ཚོགས་དམངས་ས་ག་ཡར་ང་ཐོག་ལས་ ས་ན་ས་ཆ་འག་བ་གནང་།
་ལས་ དད་ག་འ་འན་པ་ས་ ས་མཚམས་་་བམས་ཡོདཔ་ལས་ ནད་
ཡམས་་གནས་ངས་ནང་ ཏམ་་ནག་ཚོང་འཐབ་་  ་ཤ་ཐོན་་ལས་བན་ ནད་
ཡམས་བ་ལ་འ་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་

ཏམ་་དམ་འན་་བཅའ་མས་

འ་

ོན་འབད་་དང་འལ་ ཏམ་་ནག་ཚོང་ ་ད་གཏང་་དོན་་ ལ་་དད་
ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་་ཡང་ འ་ོན་མཛད་དཔ་ཁག་་བ་ཁར་ ཏམ་་ནག་ཚོང་
བཀག་ཐབས་་ བཙོང་ལ་ བ་ཆ་ལས་བ་་ དངས་ཡངས་བཏང་་ཡོད་་འ་
བས་ཐོག་ག་་དོན་་ ངམ་གག་ནམ་མ་གཏོགས་ གཞན་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་
ཏོག་ལ་ བར་ོད་འབད་བ་ནམ་ལས་ ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འ་
རང་བན་ས་ཆ་ད་འ་་ན་པ་ བ་ངས་་ཁ་གསལ་་་།
་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་ ལ་དང་འལ་བ་ དད་ག་ནམ་ལས་
བན་ (་་དད་ག) ་ གསལ་བགས་གནངམ་ད་འལ་ དད་ག་་ཡང་
འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན་) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་འལ་བ་
ཡོདཔ་ལས་ མས་དོན་ཚོགས་ང་ས་ བར་བ་མཛད་ནམ་ལས་ ག་ངས་
གམ་པ་དོན་་ ན་་ལ་ད་པ་བཀའ་་གནང་་ གང་ས་མག་བས་
གནང་། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༢ འམ་ ་ས་ ༢༢.༠༦.༢༠༢༡ །
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་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་
༦ པ་ས་ ༢༤ ་ འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར

ག་ངས་

གམ་པ་གནང་པ་ས་ད།
མས་དོན་ཚོགས་ང་་འན་

ོང་ར་བས་ཆ་

འམས་ངས་འས་་ས་

འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ག་ངས་གམ་པ་ན་་ལ་་
ནང་ དད་ག་འ་ འ་ོན་འབད་དཔ་་་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལ་ཁབ་ནང་་ ས་
མཚམས་ནང་ལས་ཕར་ ཏམ་་དང་ཏམ་་ཐོན་ད་་ ནག་ཚོང་འཐབ་་མང་རབས་
ག་ ཐོན་ཡོད་་་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་བ་ལ་འ་་ ན་ཁ་་
ར་ཡོད་་་ དགས་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་ གང་ས་ ཏམ་
་བཙོང་ལ་་ དངས་ཡངས་གནང་་་་ བ་ར་ལ་་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་
དམངས་ཡོངས་ས་ཡང་ ་བན་་ བ་ར་གནང་པ་་བ་ཡོད་ར་་།
་ར་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་་་ནང་ དད་ག་་ འ་བགས་་ས་འ་
དད་ག་ན་ས་ར་་

དད་ག་ཚོགས་ཁང་ནང་ ན་་ལ་བ་ནམ་ལས་

བར་ོད་འབད་ད་ར་

ད་ཡོད་་འ་ས་

་བ་ན་ཐངས་་

བས་མ་

བཝ་འཐོན་ད་་ནམ་ལས་ འ་བགས་་ས་འ་ ཏམ་་བཅའ་མས་འ་
བར་ོད་འབད་བ་ནམ་ལས་ བར་ོད་འབད་ད་ར་ བར་བས་འབད་ད་
པ་ ་བ་ལ་་་་ ཚོགས་དཔོན་ས་ དོན་ཚན་འ་་ ཚོགས་ང་་ཁ་ག་
ལས་ བར་བས་དང་ ས་འབས་ལ་་དཔ་དང་ ག་པར་་ མས་གས་
དང་འལ་ དད་ག་ན་ས་ར་་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་ ཁག་་བ་ན་གསོ་
ལ་།
་ཁར་ འས་་་གས་ས་་་ནང་ དད་ག་འ་ནང་ བཙོང་ལ་འ་ ཆ་
ད་གཏང་ཡོད་ང་ ཅ་དམ་ལ་འ་ ར་ག་ནམ་་ར་བཞག་་ཡོད་པ་ར་ ས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
མཚམས་ལས་

ནང་འན་འབད་་་་

ལ་དངས་ཡངས་ནམ་དང་

མཁའ་

འལ་ཐོག་ལས་ ནང་འན་འབད་་་་ ལ་དངས་ཡངས་དཔ་ལས་ ལ་ཁབ་
ནང་ མས་་ད་བ་ཡོད་དོ་བམ་་ འཚོར་ང་འང་་ན་པ་ ཚ་ས་ཡོདཔ་
ལས་ དོགས་ལ་གནང་དཔ་འག་ར་་།
་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དོགས་ལ་ལ་་ནང་ ད་ས་ བཙོང་ལ་ཆ་ད་གཏང་
ད་་་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་

ས་མཚམས་ནང་ལས་ཕར་ ཏམ་་དང་ཏམ་་ཐོན་

ད་་ ནག་ཚོང་འཐབ་་ ནད་ཡམས་བཀག་་ནང་ གདོང་ན་ང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཅ་
དམ་ལ་་ཐད་ཁར་ོདཔ་ད་ མཁའ་འལ་ཐོག་ལས་ འབག་འོང་པ་ཅ་ཆས་་ བ་
ོག་དང་ད་བ་དམ་དམ་འབད་་ ས་ན་དག་པ་ག་་དོན་་ ར་བཞག་ནང་
བཞག་དོ་ཡོད་་་ས་ ནད་ཡམས་བ་ལ་འ་་་ ན་ཁ་འ་ ང་་ག་ལས་
བལ་དཔ་དང་ གལ་ད་ ད་ས་ ཅ་དམ་ལ་འ་ འ་ོན་གནང་པ་ན་ ལ་
་དད་ག་འ་ ཆ་ད་བཏང་པ་བས་ ད་ང་ སང་ཕོད་དད་ག་འ་ འ་ོན་
འབད་དཔ་ འཐོན་་ན་པ་ དོགས་ལ་ལ་བ་ས་་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་
ག་འ་་ ཚོགས་དམངས་ལས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་
ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ར་གས་ཨང་ ༡༨ པ་ར་་ ཆ་འག་བ་་ ག་ངས་
གམ་པ་ གང་ས་མག་བས་གནང་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡
་ ༦ པ་ས་ ༢༥ ་ དད་ག་འ་འན་པ་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ལ་
་དད་ག་ ༢༠༢༡ མ་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནང་་ ས་ན་
གནངམ་བན་་ ཆ་འག་མཛད་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལཝ་བན་་ ཚོགས་
ཁང་ས་ ཚོགས་དམངས་ བ་ར་ཡོད་ད་ ན་བར་ཐོག་ལས་གགསཔ་ད་ ན་
བར་ཚོགས་ལ་ འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༦ ཡོད་ས་ལས་ ༣༣ ས་བབ་དང་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
༡ ས་མ་བབ་ ༢ ས་འམས་པ་ཐོག་ལས་ དད་ག་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་
། ཚོགས་ན་ཐོ་ར་གས་ཨང་ ༡༨ པ་ནང་བད་་ཡོད།
་ ་ལ་ལས་ ན་ས་བཙན་མཁར་འམས་ངས་འས་་ས་ ཐ་དད་་བསམ་
འཆར་་་ནང་

ཏམ་་དང་ཏམ་་གས་་

འག་ན་གས་ཆ་ར་ཧོངས་ལས་
བཅས་

ལག་ན་འཐབ་་འ་

ས་དང་

མ་བབ་ན་པ་

ནང་ས་་ང་འན་དང་

བ་ར་ལ་མ་གས་པ་་བ་ལ་བ་ར་

གང་་ཁ་ག་ལས་འབད་

ང་ མ་འོངས་པ་ནང་ ཏམ་་དང་ཏམ་་གས་་

མར་ཕབ་འབད་་དོན་་

ཏམ་་གནོད་ངན་་་ར་ལས་ གསོ་བ་ན་ཁག་ས་ ་བ་བ་ོད་ག་་མང་
མང་ལ་དཔ་མ་ཚད་ གཞན་བ་བདཔ་་ས་འབད་ང་ ་གས་་ ་བ་བ་
ོད་་ གང་མང་ལ་དཔ་ཁག་་བ་ན་གསོ་ལ་།
་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༢༠ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡
་ ༦ པ་ས་ ༢༩ ་ འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བར་
ས་གནངམ་ད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་
བར་བས་དང་འ་ོན་མཛད་་ ལ་་་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ས་
ན་ས་ བ་ར་ལ་མ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ དད་ག་འ་་
བར་ས་གནང་དཔ་ད་པར་ ར་བན་ (་་དད་ག) ་ ཆ་འག་བ་
གནང་།
༢༣. ་བད་ལས་མ་ ཡང་བར་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ང་པ་ གསོ་བ་ན་ཁག་དང་
ས་ག་ན་ཁག་་་ལ་བ་་བ།
ཚོགས་དཔོན་ས་ གང་འལ་་མཛད་མ་ནང་ ཡང་བར་ ་བད་འལ་ཡོད་་
ཚན་ ང་པ་ ་བ་ལ་་ལས་མ་འ་ནང་ ས་ལན་ངག་ཐོག་་ད་པ་་བ་ ༢
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
མ་གཏོགས་དཔ་ལས་ ན་ཐབས་་་བ་ཡོངས་་ོགསཔ་་ ལ་གས་་་
བས་ཡོད་པ་ ན་གསོ་དང་གག་ཁར་ ་བད་ལས་མ་འ་བགས་གནང་།
ཀ- ངག་ཐོག་་་བ།
༡. 3P5S/Q588 ་ཊ-༡༩ ་ ག་ག་ལམ་གས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་་འཐོབ་གསཔ་
བཟོ་དཔ་ར།
བས་ས་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ གསོ་བ་ོན་པོ་་ ད་ས་ད་་་བ་
ལས་ག་ ནད་ཡམས་་ཊ-༡༩ ནང་ ག་་གནང་་གསོ་བ་ན་ཁག་དང་ ལས་
ད་ཚོགས་ང་་འས་་ཡོངས་་ ང་རང་་ཁ་ག་ལས་ གསོལ་འབས་ག་་་
ན་ལགས།
ད་་་བ་འ་ ་ཊ-༡༩ ་ ག་ག་ལམ་གས་་ མན་འལ་་ ག་
་འཇམ་འཇམ་བཟོ་་དང་ སོ་ནམ་པ་དང་ཚོང་འལ་འཐབ་་

་ལས་འ་འལ་པ་

དང་ མཐའ་ར་་གས་ཚན་་་ དཀའ་ངལ་ག་་ང་ང་བཟོ་དཔ་འག་ར་་
། མན་འལ་་ཡང་ ག་་་དཔ་འག་ར་བ་ན་ ན་ཁ་་བ་ ོ་ོགས་
ོང་ཁག་་ནང་དཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ར་བཞག་་བ་ནང་ ཐོ་བད་འབད་་དོན་་
ས་ཡོན་ཅན་དང་ འལ་ཡོད་ ་་འ་དཔ་་་ ག་དཔ་དཔ་བཟོ་ཐབས་
་ ་ར་ཉམ་ང་དང་ ས་ཡོན་ད་་་་དོན་་ ས་་གག་ནང་ལས་ མན་
ན་ཆ་ཚང་འཐོབ་གས་པ་ “One Stop Shop” བམ་ག་ ག་བགས་
འབད་་ ཐབས་ལམ་་ ག་་་ར་ ཡོད་ག་ར་བ་་བ།
༢. 3P5S/Q589

ོབ་མ་ ༡༢ པ་མཐར་འལ་་་ མཐོ་མ་ོབ་་ནང་འལ་

གས་ར།
མཁར་ག་ང་འམས་ངས་འས་་ས་ ས་ག་ོན་པོ་་ ད་ས་ ོབ་མ་
༡༢ པ་ མཐར་འལ་་ོབ་ག་་་ མཐོ་མ་ོབ་་ནང་ འལ་གས་འབད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
བ་བས་ ནང་ན་ ཚད་ག་ལས་ད་་་ས་ ོབ་ག་་་ དཀའ་ངལ་ོམ་
འབད་ར་ང་་ཡོདཔ་ལས་བན་ གང་་ཁ་ག་ལས་ དཀའ་ངལ་་ ལ་ཐབས་
་ ཐབས་ས་གནས་བས་་ ག་་་ར་ བམ་དོ་ག་ ་་ར་ལས་ ཚོགས་
དམངས་་་ད་པ་་བ། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ས་
༢༥.༠༦.༢༠༢༡ །
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།

༢༤. ་ང་གནམ་གས་མ་དལ་་་དབང་དང་བཀག་ཆ་་

འག་གང་དང་་ང་

གནམ་གས་མ་དལ་་བར་ན་གན་་ར་ བར་ས་་ས་ད།
གནམ་གས་འར་བད་ཚོགས་ང་་འན་

བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་

ས་ གན་་འ་བ་ོན་་་ནང་ ར་བཏང་ གན་་་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ་ས་ ཚོགས་ངས་བ་པ་བས་ གང་ས་བ་བ་་གནང་་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་་་ལ་་་ ལོག་་ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་་ལ་་་ར་ ཚོགས་
ང་ས་

བར་བ་འབད་་བཝ་ད་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་

བར་བས་

མཛད་ཡོད་་་ གཙོ་བོ་ར་ ང་ད་དང་འལ་་ ོང་ཁ་ནང་ད་ར་འབད་འབདཝ་
ངམ་གག་ནམ་མ་དང་ ས་འབས་ར་ང་ དོན་ཚན་ལ་ལོ་ག་ འག་མན་
དང་ གག་མངས་བཟོ་བཟོཝ་ ་ལས་ ག་་་གས་གས་ ཁ་ང་བགས་
ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དོན་་བར་བ་དཔ་ལས་ གང་ས་གནང་་ བ་ོན་ཆ་ོར་
མཛད་གནང་ད་པ་ ས་དོན་ལ་།
་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་གནངམ་ད་ ་འལ་ོན་པོ་ས་་་ནང་
མག་་ ་ཚན་ ༤ པ་ནང་ བར་བས་འབད་ཡོད་་་ས་ ང་ད་ནང་
འར་བ་དང་བས་མ་བཝ་་་

ཡོད་ད་་དོགས་་བད་་་་
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ཚོགས་ང་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ས་ མ་ག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ ག་འ་ནང་བར་བ་མ་་ག་ མཛད་
ཡོད་ང་ ་ས་

དོན་་འར་བ་གང་ཡང་ད་པ་

དོགས་ལ་ལ་བ་ས་་

ལ་ཡོངས་ཚོགས་་ས་ལ་་ ས་འབས་་ར་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ས་
ནཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ བ་ོན་ཆ་ོར་
མཛད་གནང་།
་ལས་ ཚོགས་ཁང་ས་ གན་་མ་ན་ནང་ ངས་ག་ར་ ཡོད་་་ འ་
ོན་ར་་ གན་་ར་ ག་གག་མངས་་ བཟོ་ད་པ་བཀའ་་གནང་ནམ་
ལས་ གན་་་ཡང་ ལམ་གས་ར་་ ་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་ བཀའ་
འལ་་དོན་་ལ་་ན་པ་ ན་གསོ་མཛད་་ གང་ས་མག་བས་གནང་
། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༡༦ འམ་ ་ས་ ༢༥.༠༦.༢༠༢༡ །
༢༥.

མག་བ་ན་འལ་མཛད་མ།
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ཚོགས་དཔོན་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་འན་ ་ལས་
ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གས་་ ཡོངས་བ་ང་ན་་ས་ ཚོགས་ཁང་་་ར་་དང་
པ་ནང་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ མད་པ་་ང་དང་ོས་འཕོར་
བཅས་ས་ མན་བས་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ གདན་འན་ས་་ མག་
བ་ན་འལ་མཛད་མ་འ་བགས་གནང་།
་ ་ལ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་ས་ མག་བ་བ་མཛད་མ་་ གསལ་བཤད་ལ་
་ནངཿ
འག་་ཡོངས་་ ན་ཅན་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ་ཚོགས་
་ཚོགས་ངས་ ༥ པ་ མག་བ་བ་ ན་འལ་མཛད་འི་ནང་ གས་བ་བས་
གགས་་ ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་འས་་ཡོངས་དང་ ཚོགས་དཔོན་་ར་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ཧོངས་ལས་ ་ ༣ ས་པ་ ག་དང་བཅསཔ་་ ོན་པ་གས་སོའི་ བ་བ་ལ་
བ་ཁར་ བཀའ་ན་་ར་་།
མས་པ་དང་ང་་་བོ་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་འར་ན་ས་ཡོངས་
ས་མ་ཚད་པར་ ཚོགས་ངས་མག་བ་བ་ ན་འལ་མཛད་་ནང་ ལ་གཏོགས་
གནང་པར་ོན་་ ་ག་གང་་དཔོན་ཁག་ ་ལས་ ་འལ་་ཚབ་དང་ དོན་
གདཔ་་་ཡང་ ོན་པ་གས་སོ་ཡོད་ར་་།
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ལ་ཁབ་་བཙན་ཐབས་དང་ ་བ་ ་ར་
་བ་ད་དང་ ན་ང་་དོན་་ ་ོག་་ཡང་ ཕངས་པ་ད་པར་ ལ་དང་ངམ་
བལ་མཛད་་ ཆརཔ་དང་མ་ ངམ་དང་པོདཔ་་ཚང་ནང་ལས་ཕར་

ཞབས་ོང་

་ ་འོ་བལ་བ་དང་ གས་འར་བ་་མ་གགས་པར་ ནད་ཡམས་་ གནས་
ངས་དང་ ་ར་་དཀའ་ག་་ གགས་པར་ོན་གནང་་་་ ་ཚོགས་་
ཧོངས་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ མས་་གང་ལས་ར་ ས་
ཞབས་དང་བཅས་པ་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
་གར་གང་དང་ ་ར་་་ཁ་ག་ལས་ ལ་ཁབ་་ ན་ན་ ་་ལས་བ་
པ་ོན་པ་་འ་ན་ཅན་ག་

ལ་གནང་་་་ཡང་

འག་་་ཚོགས་་

ཧོངས་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་།
དགའ་ས་ོང་ཁག་ ལ་ཡག་ད་འོག་་་ར་ ་ོག་འང་་་་ ནང་་བཟའ་
ཚང་་་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ་ངན་་མས་སོ་ཡོད་ར་ཝ་མ་ཚད་ ན་
ངན་ང་པ་བས་

བ་ར་དང་གས་རམ་འབད་་་་ཡང་

ཚོར་ཡོད་ར་་།
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བཀའ་ན་དགའ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ད་ས་ཝ་གག་གཔ་ག་ ཚོགས་་ཡོད་པ་ ་ཚོགས་་ ཚོགས་གས་ནང་
ལས་

བ་འས་དང་

ས་ད་ང་ཡོད་་་ཡང་

ཁ་གསལ་་ན་ན་་།

ཚོགས་དཔོན་ས་གསལ་བཤད་ར་གས་ཨང་ ༡༩ པ་ནང་བད་་ཡོད།
མག་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ བཀའ་ོབ་དང་ལམ་ོན་ བས་
་ན་པོ་་མག་དང་ ་ཚང་ས་་ཡོངས་་གས་ོན་ ་ལས་ འག་པ་་
ར་ཡོངས་་བསོད་ནམས་དང་
འལ་ལས་བན་

་ཚོགས་་འས་་་་

ཚོགས་ངས་་པ་འ་

གཏང་རག་་ལ་་

བ་ར་དང་མཉམ་

གས་ཤོམ་་མག་བ་བ་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་

བན་

་་ཞབས་པད་བན་

་དོན་་ འས་་ཡོངས་ས་ ་དབང་མག་་ཞབས་བན་དང་ བ ་ས་ོན་
ལམ་ལ་བ་ལ་་

ཚོགས་ཁང་་མན་ོགས་ོ་གཅལ་ནང་ལས་

གར་ང་་

མད་པ་་དངས་དང་བཅསཔ་་ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་ངས་་
པ་འ་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༥ པ་ས་ ༢༡ ་ མཐར་འལ་ཅན་་
མག་བས་གནང་ཡོད།།

་ས་ ༣༠.༠༦.༢༠༢༡ །

༼དབང་ག་མ་ལ༽
ཚོགས་དཔོན།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་དང་པ།
༉

་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༥ པ་ས་ ༢༧ ་ འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་
ངས་ ༥ པ་འ་བགས་གནངམ་ད་ ཚོགས་དཔོན་དབང་ག་མ་ལ་ས་ ་
ཚོགས་་ལ་་གསལ་བཤད་ན་ས།

༡. ད་ས་

གཟའ་ར་ས་བཟང་་ནམ་དང་བན་

ཚོགས་ངས་་པམ་འ་

འག་་་ཚོགས་གམ་པ་

གར་་མ་ལ་ཁང་བཟང་་ང་་

ཚོགས་་འ་

བགས་གནངམ་ན།
༢. དཔལ་ན་འག་པ་

མངའ་འབངས་ཡོངས་་

ད་ག་་ཕམ་

མ་གཏད་་

ངམ་ ་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. (ག་མ་ག་་

་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་་ོན་

གནང་པ་ན་) མས་ན་་བན་ལ་མ་མ་ལ་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་
གགས་ན་མ་པར་ཡངས་པ་

་དབང་་འར་ན་ས་ས་གཙོས་པ་

་

ག་གང་་ ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་་དང་ ལ་་་ཚབ་ཁག་དང་ ་འལ་དོན་
གདཔ་ཡོངས་ས་ཡང་ མཛད་འི་ན་འལ་ནང་ ལ་གཏོགས་གནང་་་་ ་
ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ོན་པ་གས་སོ་ལཝ་ན།
༤. ད་ས་ འཛམ་ང་ལ་ཁབ་་ནང་ལས་ཕར་ ་ཊ་ ༡༩ ་ ནད་ཡམས་ལས་བན་
པ་ ནད་ག་་་ས་ གནོད་ན་ོམ་འབད་ར་ང་པ་ནམ་ས་་ ང་བཅས་ར་
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ གས་ང་ོབས་་བ་་ལས་ ལ་ཁབ་་
་བ་དང་ང་བ་ ་ར་་དགའ་ད་ ཡར་གས་གཏང་་དོན་་ ན་འབ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་དང་པ།
་བ་ ས་ངས་་ནང་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་ ་ར་་དཀའ་
ག་་ ་དས་་ཞབས་ས་བཅགས་་ གགས་པར་ ོན་གནང་།
་ས་ཡང་མ་ཚད་ ་བན་ལ་མ་མ་ལ་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་
དབང་ལ་མ་ན་ས་་ས་ཡང་ ག་་བ་ཁར་ ་དབང་་ས་ ་མད་
གས་ཡང་ ་ན་་་ར་འབད་ང་ ག་་་་ ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ བས་
བད་གནང་ནམ་ལས་

་ར་་དང་ མཐོ་མ་ོབ་་

ན་གཞོན་ོབ་ག་་

་ མཇལ་ད་གནང་་ གས་བ་་བ་བཀའ་ོབ་དང་ ཞལ་བད་ ལམ་ོན་
བཟང་པོ་གནང་་་་ ང་བཅས་ ་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་
པོ་་མག་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་ཡོངས་་ ག་་བ་ བད་པར་ཕངས་པ་
བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལཝ་ན་་་་ར་་་ལགས།
༥. ད་

འག་་ཡོངས་་

ནད་ཡམས་་ར་ལས་

ལོག་གག་ལོག་གག་ར་་་

འབདཝ་ད་ གས་བན་བནམ་འོང་། ན་་ར་འབད་ང་ ཁག་་བ་གཏམ་ ཡང་
བར་ར་ ག་ངས་ གག་གས་ག་་བ་ན་ ང་བཅས་ར་ འག་པ་་ར་
་

རང་་ོད་གནས་ཁག་ལས་ཕར་

རང་་ནང་་བཟའ་ཚང་དང་གག་ཁར་

ཚ་

ས་དང་ ག་བལ་ད་པར་ བཟའ་ད་མནོ་སར་བཟའ་ འང་ད་མནོ་སར་འང་
ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་་ོད།
ལ་ཁབ་་ད་་ ་གག་་ནོར་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ཕོ་ང་
ནང་ བགས་་ཕར་བཞག་ གསོལ་ཚོགས་ཡང་ བས་ལོང་ད་པར་ ལ་ཁབ་དང་་
ར་་ ཚ་ས་ག་བལ་་ར་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ་ཉག་གག་ས་
བམས་་ ནད་ཡམས་ན་འག་དང་ བཀག་ཐབས་དང་འལ་བ་ གནས་ངས་
གགས་བ་དང་འལ་ ལས་ད་ཚོགས་ང་་འས་་་དང་ ་མང་་ བཀའ་
ོབ་དང་ལམ་ོན་ མཛད་གནངམ་གནང་ས་ར་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་དང་པ།
་ས་ཡང་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་ལས་བན་པ་ ནདཔ་་་ན་བས་དང་ ར་བཏང་
་ར་ཡོངས་་ ན་ཁབ་ན་ད་ོང་པར་གནང་་་ འཛམ་ང་ནང་ ག་་བ་ ཡ་
མཚན་་བ་ ད་དཔ་་ མཛད་་བཟངམོ་ག་ན་པ་ ཚོར་ང་དང་ ད་ས་
་ཐོག་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལཝ་
ན་་་་་ར་་་ལགས།
༦. ་མ་ཚད་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ མ་འོངས་མན་་གགས་་
ལ་ཁབ་ནང་ བ་ང་པ་ལས་མ་ ག་བགས་གནང་་་ས་ ར་བཏང་ ་
གཡོགཔ་དང་ ་གཡོགཔ་ ་ལས་ ན་གཞོན་་་ བ་ང་པ་ཉམས་ོང་དང་ ག་
ལ་ཐོབ་པ་་ ག་ཁག་གམ་་ན་ཐབས་་ ག་་་་བས་དང་ ག་
པར་་ ན་གཞོན་ཆ་བ་་ ་གཡོག་་་བས་ ་ལས་ ང་གབ་་ར་་་
འཚོ་བ་གནས་ངས་ ཡར་གས་གཏང་ཐབས་་ ང་གབ་་ལས་འལ་ ག་
བགས་མཛད་གནང་་་ས་ ་ར་་ སོ་ནམ་་ ་འབད་་་ ོ་ོབས་དང་
མས་གས་ཐོབ་་ ཕན་ཐོགས་ོམ་འབད་ར་ང་ས་ར་་།
་་་ འག་་ོན་ན་བད་་་ འག་་ཡོངས་་ བཀའ་འན་ལ་གནང་དོ་
བམ་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ འག་་ཡོངས་་མཐའ་དོན་
་ གས་མས་བ་་ལས་ ནད་ཡམས་ལས་བན་ དཀའ་ངལ་ཕོག་པ་་མ་་
་ ག་་བ་ཁག་་བ་ ལ་པོའི་ང་བ་མ་དལ་ཐོག་ལས་ ཝ ༡༥ ་ང་ ད་
ག་འོ་མད་་ར་ གནང་་་་ཡང་ ང་བཅས་་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ་དབང་
མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་་ ང་ལས་ར་ བན་དགའ་ཚོར་ལཝ་ན་་་་་ར་་་
ལགས།
༧. ་བམ་་ ས་་ད་ད་དམ་པ་ བས་་ ་མཁན་ན་པོ་་མག་ས་གཙོས་
པ་ ་ོབ་མཁན་ལ་་དང་ ས་ར་གས་་ཡོངས་ས་ཡང་ ནད་ཡམས་བོག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་དང་པ།
ཐབས་་་མ་དང་ མ་་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་ནང་ ནད་ཡམས་་ ན་ཁབ་
བགས་་ ལས་མ་འ་འན་འཐབ་པ་བས་ ག་་བ་ ཕན་ས་་བ་ གས་
ོན་གང་གས་་ མཛད་གནང་་་་ཡང་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་ན་
དགའ་ཚོར་ལཝ་ན་ར་་།
་མ་ཚད་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་་ བཀའ་ོབ་དང་འལ་ གང་
་ཚང་ས་གཙོས་པ་ ་ཚང་ས་་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་ འ་་གས་་བས་
གནས་ ་མཁན་ན་པོ་་མག་ ོ་་འཆང་་་་ མངའ་གསོལ་ས་་ ་ལོ་
༢༥ འར་བ་ ས་ོན་བ་ང་ གས་ཤོམ་་་གནང་་་་ ང་བཅས་་
ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ་ཚང་ས་་ཡོངས་་ བཀའ་ན་་ར་་་དང་ བས་་
ན་པོ་་མག་་ བས་བ་གས་ལ་་དང་གག་ཁར་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ ས་
་ད་དཔ་་ ་་ཞབས་པད་བན་་ བགས་བག་ར་བ་ བས་ོན་ལམ་
ལཝ་ན་ར་་།
༨. གང་་ཁ་ག་ལས་ ནད་ཡམས་ན་འག་་ ཐབས་ལམ་་་གས་་ ག་ས་
གནང་པ་་ ནད་ཡམས་་ ན་ཁབ་བགས་་་ ལས་མ་དང་པམ་་ འཆར་
ག་གས་ཤོམ་་བམས་་ མཐར་འལ་ངམ་མ་ཚད་ འཛམ་ང་ནང་ ད་ོན་
་ག་་མཛད་་་་ མས་བཟོ་ན་་ཁ་ག་ལས་ གང་་བཀའ་ན་དགའ་
ཚོར་ལ་་དང་ ལ་མ་ ན་ཁབ་གས་པ་བག་་་ ལས་མ་་ཡང་ གས་
ཤོམ་་ འ་འན་འཐབ་གནང་ནམ་ལས་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་དང་འལ་བ་
ག་་་ འོ་མད་་ར་ ག་་གནང་པ་ ་བ་དང་ོན་ལམ་ཡོད་ར་་།
༩. ད་ས་ ་གར་གང་་ཁ་ག་ལས་ ང་ར་ལ་ཁབ་ནང་ ་ོབས་འབོར་་གས་
་ ཡོད་་ར་འབད་ང་ ་འག་ལ་ཁབ་གས་་བར་ན་ མན་ལམ་དམ་གཟབ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་དང་པ།
དང་

ལ་ཁབ་་ད་དཔ་་་

ཡམས་་ན་ཁབ་

མན་ལམ་དང་མན་འལ་ལས་བན་

ན་ད་ོང་པར་་

གས་རམ་གནང་་་་

ནད་

འག་་་

ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ་གང་་ མས་་གང་ལས་ར་ བཀའ་ན་་ར་་་
དང་ ་གར་་་ར་ ་ོག་་བར་ཆད་ང་་ ནང་་ཡོངས་་ཡང་ ོ་ཕམ་དང་
བཅས་པ་ ་ངན་་མས་གསོ་ཡོད་ར་་།
༡༠. ་་་ ་བས་ག་་་་ ད་ས་་ མོང་ར་འམས་ངས་་འས་་ ནང་
ད་ོན་པོ་བསཔ་ ག་ཤོས་ ས་རབ་ལ་མཚན་ས་ ལོ་་ད་དང་གམ་་ང་
་ཚོགས་དང་ ན་ས་གང་ཚོགས་་འས་་་ག་་བ་བར་ན་ ན་ག་ས་
་ དངས་་འབད་་་་ ོ་ཕམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངང་ལམ་འམས་ངས་་འས་
་ ས་གས་་མཚོ་ཡང་ ན་ངན་པ་དབང་ས་ ་ལས་འདས་་་་ ང་བཅས་
ར་ ་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ོ་ཕམ་ོམ་འབད་ར་ཡོད་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་་་ནང་གས་ ་
བད་དང་ ས་དོན་་ ཨ་ག་ག་ནམ་་ འཚོགས་་ན་པ་་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ་ས་འབད་བ་ནཿ
•

ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལོ་བར་་འཆར་དལ་དང་།

•

ལ་གང་འག་་འགག་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

•

འག་་ས་གནས་གང་་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

•

འག་་་ན་གས་་ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

•

འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་༼འ་ོན་༽དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

•

འག་་ཅ་དམ་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་དང་པ།
•

འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་
ག་ངས་གམ་པ་་་ གང་ས་གནང་་ན་ར་་།

ལ་་མན་ས་འབད་བ་ནཿ
•

འག་ལ་གང་དང་ བང་ལ་ཤ་ གང་གས་་བར་ན་ ཚོང་ཟོག་ངས་
ག་དང་།

•

ངན་ད་་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་མན་ས། ༼འ་ོན་༽ ་
གང་ས་གནང་་ནམ་མ་ཚད་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་
ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ འདས་པ་ས་ད་ དང་ན་་་ གང་ས་
གནང་་ན་ར་་།

་ཚོགས་ན་བགས་ཐོག་ལས་འབད་བ་ནཿ
•

དམངས་ས་ཚོགས་ང་་ ལས་འལ་ས་བ་ན་་ཁག་ ༥ དང་།

•

ཚོགས་ཁང་གས་་བར་ན་ མོས་མན་ང་མ་གས་པ་ འག་་གར་ཁ་
དང་གར་ས་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་
་དད་ག་༢༠༢༠ ཅན་མ་་་གང་ས་གནང་་ལས་མ་ཡོད་ར་་།

༡༢. 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་་གས་ོན་ ་ལས་ འག་པ་་ར་ཡོངས་་ བསོད་ནམས་དང་ ་
ཚོགས་་འས་་་་

བ་ར་དང་མཉམ་འལ་ལས་བན་

ཚོགས་ངས་་པ་

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་་པ་ས་ད།
ར་གས་གས་པ།
་སཿ ༡༡.༠༦.༢༠༢༡ །
ས་ལོ་

༢༠༢༠-༢༠༢༡

་ན་ཐབས་འཆར་དལ་ཆ་འག་བས་

བ་ར་ཡོད་ད་་

ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༧ ཡོད་ས་ལས་ ༣༧ ས་བབ་དང་ འམས་་
༠ ་བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

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.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༠. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༡. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༢. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༣. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༤. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༥. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་གས་པ།
༡༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༡༨. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༡༩. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༠. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༡. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༢. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༣. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༤. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༦. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༧. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༨. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༢༩. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༠. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༡. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༢. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༣. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༤. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༥. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༦. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༧. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་གམ་པ།
་སཿ ༡༡.༠༦.༢༠༢༡ །
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ་ ལོ་བར་འཆར་དལ་ཆ་འག་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་
བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༨ ཡོད་ས་ལས་ ༣༨ ས་བབ་དང་ འམས་་ ༠
་བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

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.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༠. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༡. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༢. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༣. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༤. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༥. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་གམ་པ།
༡༨. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༡༩. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༠. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༡. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༢. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༣. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༤. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༦. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༧. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༨. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༩. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༠. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༢. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༣. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༤. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༥. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༧. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༨. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་པ།
འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་ ༼འ་ོན་༽ ་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
དོན་ཚན། བཅའ་མས་་དོན་ཚན་་མ།

འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་ ཚོཊ་ང་་ས་
༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡

འབས།

ཅན་མ།
དོན་ཚན་ ད་ལས་ཕར་ བཅའ་མས་ར་བད་
༣པ།

ད་ལས་ཕར་ བཅའ་མས་ར་བད་ འ་ོན་་ས་

་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་

་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ འཆར་ར་ས་

ལ་་བཅའ་མས་ ༢༠༢༠ ཅན་

ལ་་བཅའ་མས་ ༢༠༢༠ ཅན་ ན་མཛད་བ།

མ་བམ་ཚན་ ༡ པ་་ ༡ པ་ མ་བམ་ཚན་ ༡ པ་་ ༡ པ་
དོན་ཚན་ ༣ པར་ འ་ོན་མཛད་

དོན་ཚན་ ༣ པར་ འ་ོན་མཛད་

ཡོདཔ་ ་ཡང་།

ཡོདཔ་ ་ཡང་།

“བཅའ་མས་འ་དོན་ཚན་ ༢ པ་ “བཅའ་མས་འ་དོན་ཚན་
་མ་ོས་པར་གཤམ་གསལ་དངས་ པ་་མ་ོས་པར་
དོན་་

དངས་དོན་་

(༡) ་བན་པ་ ཅ་ཆས་དང་

(༡)

་བན་པ་

༢

གཤམ་གསལ་
ཅ་ཆས་དང་

ཞབས་ ཏོག་ལ་་ས་་

ཞབས་ཏོ ག ་ ལ་ ་ ས་ ་

དང་།

དང་།

(༢) ་བད་པ་ ཅ་ཆས་དང་
ཞབས་ཏོག་ལ་ོད་ཐངས།
(༣) ་ད་པ་ དལ་བོམས་
ས་ག་ལོག་ོག་།

(༢)

་བད་པ་

ཅ་ཆས་དང་

ཞབས་ཏོག་ལ་ོད་ཐངས།
(༣) ་ད་པ་ དལ་བོམས་
ས་ག་ལོག་ོག་།

(༤) ་བ་པ་ ཐོ་བད་་ ་

(༤) ་བ་པ་ ཐོ་བད་་ ་

ལོ་༢༠༢༡ ་ ༧ པ་ས་

ལོ་༢༠༢༡༢༠༢༢ ་ ༧ པ་

༡ ལས་ འ་བང་་བར་

ས་ ༡ ལས་ འ་བང་་

ོད་འབད་ད།

བར་ོད་འབད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་པ།
དོན་ཚན་ ༥ པ།

བཅའ་མས་བམ་ཚན་

བཅའ་མས་བམ་ཚན་

འ་ོན་་ས་འཆར་

༡ པ་ ་ ༡ པ་

༡ པ་ ་ ༡ པ་

ར་ས་ན་མཛད་བ།

འོག་་ དོན་ཚན་ ༥

འོག་་ དོན་ཚན་ ༥

པར་ འ་ོན་མཛད་

པར་ འ་ོན་མཛད་

ཡོདཔ་ ་ཡང་། “བཅའ་ ཡོདཔ་ ་ཡང་། “བཅའ་
མས་འ་ས་ གཤམ་ མས་འ་ས་ གཤམ་

༥.

གསལ་་དངས་དོན་

གསལ་་དངས་དོན་་

་ ་ལོ་༢༠༢༡ ་ ༧

་ལོ་༢༠༢༡༢༠༢༢ ་

པ་ས་ ༡ ལས་ཆ་

༧ པ་ས་ ༡ ལས་

ད་བཏངམ་ན།

ཆ་ད་ བཏངམ་ན།

བཅའ་མས་འ་ནང་ ར་བ་ ༦ པ་འོག་་ BTC Code 2009.49.90 པར་
ནང་ལ་ཚད་ག་ ལ་ཚད་ གསརཔ་བགས་ཡོདཔ་ ་ཡང་།

5.

In the Act, BTC Code 2009.49.90 under Schedule VI, new EET
Rate is inserted as:

BTC Code

Commodity
Description

EET Rate (%)

2009.49.90

---Other

20
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Committee’s
Recommendation
Accepted
the proposed
amendment

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

བཅའ་མས་འ་ནང་ ར་བ་༦ པ་འོག་་ BTC Code 22.01 པར་ འ་ོན་
མཛད་ཡོདཔ་ ་ཡང་།

6.

In the Act, BTC Code 22.01 under Schedule VI is amended as:

BTC
Code

Commodity Description EET Rate
(%)

Committee’s
Recommendation

22.01

Waters, including natural

Accepted the

or artificial mineral waters

proposed

and aerated waters, not

amendment

containing added sugar or
other sweetening matter nor
flavored; ice and snow.
WATERS, INCLUDING
22.02

MINERAL WATERS AND
AERATED WATERS,
CONTAINING ADDED
SUGAR OR OTHER
SWEETENING MATTER
OR FLAVORED, AND
OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT
INCLUDING FRUIT OR
VEGETABLE JUICES OF
HEADING 20.09.
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་པ།
༧.

བཅའ་མས་འ་ནང་ ར་བ་ ༦ པ་འོག་་ BTC Code 2201.10.10 པར་
འ་ོན་མཛད་ཡོདཔ་ ་ཡང་།

7.

In the Act, BTC Code 2201.10.10 under Schedule VI is amended
as:

BTC Code

Commodity
Description

EET Rate (%)

2201.10.10
2202.10.90

-Aerated waters

20

---AERATED
WATERS,
CONTAINING
ADDED SUGAR
OR OTHER
SWEETENING
MATTER OR
FLAVORED

༨.

Committee’s
Recommendation
Accepted
the proposed
amendment

བཅའ་མས་འ་ནང་ ར་བ་ ༦ པ་འོག་་ BTC Code 8703.31.10 པར་
འ་ོན་མཛད་ཡོདཔ་ ་ཡང་།

8.

In the Act, BTC Code 8703.31.10 under Schedule VI is amended
as:

BTC Code
8703.31.10
8703.32.10

Commodity DeEET Rate
scription
(%)
--- Of cylinder
40
capacity exceeding
1,500 cc but not
exceeding 1,799 cc
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Committee’s
Recommendation
Accepted the
proposed
amendment

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་་པ།
་སཿ ༠༨.༠༦.༢༠༢༡ །
འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འག་
བས་ བ་ར་
ཡོད་ད་་ ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༩ ཡོད་ས་ལས་ ༣༩ ས་བབ་དང་ འམས་་ ༠
་བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

བབ།

༢.

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

བབ།

༣.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༤.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༥.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༦.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༧.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༨.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༩.

ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༠. ་ག་་ར་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༡. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༢. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༣. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༤. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༥. ས་ར་ཚོ་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༦. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་་པ།
༡༧. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༨. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༡༩. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༠. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༡. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༢. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༣. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༤. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

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

བབ།

༢༦. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༧. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༨. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༩. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༣༠. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༡. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར་)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༢. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༣. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༤. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༥. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༦. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༧. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༨. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༩. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་ག་པ།
་སཿ ༠༩.༠༦.༢༠༢༡ །
འག་་ཅ་དམ་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ཆ་འག་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་་
ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
༌བགས༌འས༌༌ཡོངས༌བོམས་ ༣༨ ཡོད༌ས༌ལས༌ ༣༢ ས༌བབ༌དང༌ ༥ ས༌འམས༌
༡ ས༌༌བབ།
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

བབ།

༥.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༦.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༧.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༨.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༩.

ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༠. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༡. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༢. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༣. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༤. ས་ར་ཚོ་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༥. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་ག་པ།
༡༨. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༡༩. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༠. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༡. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༢. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༣. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༤. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༥. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༦. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར་)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༢༧. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༢༨. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༢༩. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༠. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༡. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༢. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༣. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

འམས།

༣༤. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

འམས།

༣༥. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

འམས།

༣༦. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

འམས།

༣༧. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

འམས།

༣༨. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འ་ ་ལོ་ ༢༠༢༡
་ ༦ པ་ས་ ༡ དང་ ༢, ༣, ༤ བཅས་ ན་ངས་བ་་ང་ གང་ས་བ་བ་
་གནང་་ ་ས་ ༠༧/༠༦/༢༠༢༡ ་ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་གཤམ་གསལ་ར།
དོན་ཚན་ ༣༦ པ་ ༢ པ།
ངན་ད་བཀག་ོམ་་ ཐབས་ལམ།
(༢) ན་ཚོགས་ས་ན་ཚོགས་ཡང་ན་ ་མང་ལས་་འ་འན་་ཆ་འག་འབད་ཡོད་
པ་ལས་་བམ་མ་ངན་ད་བཀག་ོམ་་ཐབས་ལམ་་་་མང་ལས་་འ་་
ས་ལག་ན་འཐབ་ཡོད་ད་བ་བ་འབད་དཔ་མ་ཚད་་བམ་མ་་མང་ལས་་
་ས་ངན་ད་བཀག་ོམ་་ཐབས་ལམ་་ལག་ན་འཐབ་ཡོད་ད་་གནས་ངས་
་ར་ལས་ན་ཚོགས་་ན་་འབད་ད།
དོན་ཚན་ ༣༨ པ་ ༤ པ།
ག་གནས་དང་འོང་འབབ་་ལས་འ་བ་་་གསལ་ོན།
(༤) ནང་གས་དོན་ཚན་(༥) པ་ོགས་་མ་ང་་བཅའ་མས་འ་དང་བན་ རང་སོའི་
གསལ་ོན་འབད་ད་པ་་གཡོགཔ་་ ཡང་ན་ ་མང་་འཐོན་བད་ར་ོད་འབད་
བ་ ་ང་གཞན་་ས་ ་མཚན་ན་པ་ར་ངས་བད་་ད་པར་ གསལ་ོན་
འབད་ད་པ་ས་ན་ཚང་་ ན་ངས་ ༣༠ ་ནང་འད་ལ་ལས་་བམ་མ་
གསལ་ོན་མ་འབད་བ་གནད་་འཐོན་པ་ན་

་་་་་

ན་་ང་མཐ་་

ཚད་དང་འ་མཉམ་་ ས་ཆད་གསལ་ོན་མ་འབད་ན་ཚོད་བཀལ་ད།
དོན་ཚན་ ༤༢ པ་ ༣ པ།
(༣) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་་
མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་ལས་
བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༤༣ པ་ ༣ པ།
(༣) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༤༤ པ་ ༤ པ།
(༤) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༤༥ པ་ ༣ པ།
(༣) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
དོན་ཚན་ ༤༦ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༤༧ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༤༨ པ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་བ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༤༩ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་བ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༠ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་བ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༡ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་བ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༢ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
དོན་ཚན་ ༥༣ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་ཡང་་ ཡང་ན་ ན་
ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་
ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་
ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༤ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༥ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༦ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་

-189-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་་
མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་ལས་
བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༧ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༨ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༥༩ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
དོན་ཚན་ ༦༡ པ་ ༡ པ་

མ་ན།

་མང་་དས་དང་འོང་འབབ་་ན་བ་འབད་་ལས་འས་ཤོར།
དོན་ཚན་ ༦༡(༢) པ་ ག༽ པ།
ག༽་ང་འཆར་ག་ད་པར་ལས་འལ་འཐབ་པ།
དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ ༡ པ།
་ཕན་ག་ོད་གསལ་ོན་འབད་་ལས་འས་ཤོར།
(༡) ་མང་ལས་་ག་ས་ ས་ཐག་ད་གནང་་ན་པ་གནད་དོན་་ནང་་གཡོགཔ་
ག་མས་འམ་མདོ་ན་ལས་གཡོགཔ་ནམ་ལས་་གཡོགཔ་ཡང་ན་་འམ་མོའི་
་ཚན་ཡང་ན་འགན་རོགས་ག་་ས་འལ་ོད་ལས་་ཡང་ན་ཚོང་རོགས་འགན་ན་
གཞན་ནང་ཐད་ཀར་ཡང་ན་བད་་ར་ཡང་ན་རང་དོན་་་ཕན་ཡོད་པ་ན་་གཡོགཔ་
འ་ས་་འོད་ལས་་ཕན་གནས་གས་ར་ག་ཐོག་་མང་ལས་་་ར་བཤད་
འབད་ད་བམ་མ་ ས་ཐག་ད་་ནང་ཚོགས་ན་བགས་་ ཡང་ན་ ལས་
་་་ ཡང་ན་ ་མ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་ད།
དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ ༢ པ།
(༢) ་གཡོགཔ་ག་ས་ དོན་ཚན་འ་ནང་གས་དོན་ཚན་ ༡ པ་་མ་གནས་་དང་
དོན་ཚན་འ་་མ་གནས་པར་ས་ད་ོན་ཡོད་་་ ་་ག་་ཕན་ཐོགས་པ་ ཡང་
ན་

གནོད་ན་ང་བག་་་་གཡོག་་གནོད་འལ་ག་་ས་ན་ནམ་་

བ་ད།
དོན་ཚན་ ༦༦ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་་
མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་ལས་
བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༦༧ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༦༨ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་
་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༦༩ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་པ་ཡང་་ ཡང་ན་ ན་
ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་
ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་
ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་
ལས་བགལ་་ད།

-192-

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
དོན་ཚན་ ༧༠ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་གམ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༧༡ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་གམ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༧༢ པ་ ༢ པ།
(༢) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ད་མ་གམ་པ་ས་ན་
ཡང་ན་ ན་ཐང་དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་
གལ་ད་ ན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་
མཐ་་ཆ་ ལོ་་མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་
པ་ས་ན་ལས་བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༧༣ པ་ ༣ པ།
(༣) དོན་ཚན་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གནོད་འལ་འ་ ས་་ ཡང་ན་ ན་ཐང་
དང་བན་པ་མས་ཚད་གས་ལས་ ག་མཐོ་་་ན་ད།ནམ་ད་ གལ་ད་ ན་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ས་ལས་འཐབ་པ་བས་་ན་བོམས་་ ང་མཐ་་ཆ་ ལོ་་
མ་་སོ་་ ཡང་ན་ ་ལས་ག་པ་ན་ མཐོ ་ཤོས་ད་མ་གས་པ་ས་ན་ལས་
བགལ་་ད།
དོན་ཚན་ ༧༤ པ་ལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།
༧༤. ཀ་ དཔང་པོ་་ ནང་གག་ན་པ་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་ས་ ནང་གག་ན་པ།
(༡) ་་ག་་

གནོད་འལ་ག་་ས་ན་ནམ་་བ་དཔ་འ་ཡང་ གལ་ད་

འམ་མོ་ས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བད་་ ་་གཞན་ག་་ གཤམ་འད་་
འཐབ་བག་་དོན་་ ་ཕན་ཁས་ངས་འབད་བའམ་ོད་འདོད་བད་པ་ཡང་ན་ན་
པ་ན་ན།
(ཀ) ་བམ་མ་་་ག་ས་ དཔང་པོ་་ མས་འན་ ཡང་ན་ ན་ཚོགས་
ཡང་ན་ མས་མན་དབང་འན་གང་ང་་ བན་ངས་གསལ་་ནང་ཤ ན་
གས་འབད་། ཡང་ན།
(ཁ) ་བམ་མ་་་ག་ས་ དཔང་པོ་་ མས་འན་ ཡང་ན་ ན་ཚོགས་
ཡང་ན་

མས་མན་དབང་འན་གང་ང་་

གསལ་་དོན་་

འམ་མོ་ས་

བན་ངས་

་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་གས་་ོད་བག་་དོན་་

ཤན་གས་འབད་།
(༢) ་་ག་་ གནོད་འལ་ག་་ ས་ན་ནམ་་བ་དཔ་འ་ཡང་ གལ་ད་
འམ་མོ་ས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བད་་ ་་གཞན་ག་ལས་ གཤམ་འད་་
འཐབ་་་བན་ ་ཕན་་བལ་འབད་བའམ་ ན་པ་ན་ན།
(ཀ) དཔང་པོ་་ མས་འན་ ཡང་ན་ ན་ཚོགས་ ཡང་ན་ མས་མན་དབང་
འན་གང་ང་་ བན་ངས་གསལ་་ནང་ཤ ན་གས་འབད་ཡོད་པ། ཡང་ན།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
(ཁ) འམ་མོ་ས་ མས་འན་ ཡང་ན་ ན་ཚོགས་ ཡང་ན་ མས་མན་
དབང་འན་གང་ང་་ བན་ངས་གསལ་་ནང་ ་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་
གས་ཡོད་པ།
(༣) དོན་ཚན་འ་འོག་་ ་་ག་་ ས་ན་ནམ་་བ་་དོན་་ ་ཕན་ཁས་
ངས་འབད་ཡོད་་ ོད་འདོད་བད་ཡོད་་ ཡང་ན་ ན་ཡོད་་ ཡང་ན་ ་ཕན་་
བལ་འབད་ཡོད་་ ཡང་ན་ ན་ཡོད་་འ་་ ད་པར་བཟོ་དཔ་ད་་འ་ཡང་།
(ཀ) ་ཕན་འ་ དཔང་པོ་་ བན་ངས་གསལ་བ་་་ ཡང་ན་ བན་ངས་
གསལ་་་ ་བཅར་མ་འབད་བར་ ཆད་གས་ོད་་་འི་་ཕན་ ཡང་ན་
་་གཞན་ག་་་ཕན་་ན་པ་ ཡང་ན།
(ཁ) ་བམ་མ་་་ག་ དཔང་པོ་་ བན་ངས་གསལ་་་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་
་ བན་ངས་གསལ་་་་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་གས་ོད་་་ དས་
་ ་ཤན་གས་འབད་ཡོད་ད།
(༤) དོན་ཚན་འ་འོག་་གནོད་འལ་འ་

ས་་

ཡང་ན་

ན་ཐང་དང་བན་པ་

མས་ཚད་གས་ལས་ག་མཐོ་་་ན་ད།
དོན་ཚན་ ༧༦ པ་ ༢ པ།
་ང་་གནོད་འལ།
(༢) དལ་ཟོལ་འབད་ཡོད་པ་གས་གནས་་ག་མཆན་ད་པ་གནས་གས་ཡང་ན་
འང་ངས་་ར་བན་ངས་བཀལ་་དོན་་་ང་་གནོད་འལ་་་བན་
་མ་ལས་མས་གད་བ་ཡོད་གས་དས་མ་ན་ང་གནོད་འལ་འཐབ་་ག་
་་ང་་གནོད་འལ་དང་་ལས་འང་བ་ངན་ད་་་འབབ་དལ་ཟོལ་གས་
ཆ་རང་་བན་ས་བར་བགས་་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
(༢) བཅའ་མས་འ་འོག་་ དལ་ཟོལ་་གནོད་འལ་དོན་།
(ཀ) དལ་ཟོལ་འབད་ཡོད་པ་ གས་གནས་་་ག་མཆན་ད་པ་གནས་གས་
ཡང་ན་ འང་ངས་་ར་ བན་ངས་བཀལ་་དོན་་ ་ང་་གནོད་
འལ་་་བན་ ་མ་ལས་མས་གད་བ་ཡོད་གས་་དས་མ་ད།
(ཁ) དལ་ཟོལ་་གནོད་འལ་འ་ ་ང་་གནོད་འལ་འཐབ་ཡོད་པ་ ་་
གག་་ཡང་འགབ་ད།
དོན་ཚན་ ༧༩(༡) པ་ལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔ།
(༡) གལ་ད་ ན་ཚོགས་ས་ ཐོབ་ཡོད་པ་གས་བཤད་་ བཅའ་མས་འ་འོག་་
བད་ཡོད་པ་གནོད་འལ་་གནད་དོན་ན་པར་ ཡང་ན་ བདག་ང་དང་འལ་བ་
ཡོད་པ་ན་ ན་ཚོགས་ས་ གས་བཤད་་་ འལ་ཡོད་ ལས་་ ཡང་ན་ དབང་
འན་་ས་ དང་ན་འབད་་དོན་་་གགས་འབད་ག།
དོན་ཚན་ ༧༩ པ་ ༢ པ།
ན་ཚོགས་ས་བ་དད་མ་འབད་བར་བཞག་།
(༢) ན་ཚོགས་ས་ གས་བཤད་་ བ་དད་མ་འབད་བ་ ཡང་ན་ འོ་མད་་ ན་
ཐབས་་བ་དད་མ་འབད་བར་བཞག་པ་གནད་་འཐོན་པ་ན་

ན་ཚོགས་ས་

ས་ད་དང་ ་་མཚན་གས་བཤད་བད་་་ག་ཐོག་བ་ོད་འབད་དག།
དོན་ཚན་ ༡༠༤ པ་ནང་གས་དོན་ཚན་ ༣ པ་ལ་ལས་ ནང་གས་དོན་ཚན་གསརཔ།
བཅའ་མས་འ་འོག་་ བལ་ཅན་་་དས་གང་ང་ ོད་བཀག་ ཡང་ན་ བཙན་
ན་ གང་བས་འབད་ཡོད་་་ བ་དད་་བ་འས་མ་འཐོན་ན་ ན་ཚོགས་ས་
བཟོ་བ་བཅའ་ག་དང་འལ་་ བལ་ོད་འབད་་ ཡང་ན་ ལག་ན་འཐབ་་ ར་
ོད་ཁར་གཏང་་ ཡང་ན་ མས་་འན་ས་ལས་ གནང་བ་ན་ཐོག་ ན་ཚོགས་ས་ན་
བར་ འབད་ག།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
དོན་ཚན་ ༡༠༨ པ་ནང་གས་དོན་ཚན་ ༢ པ་ལ་ལས་ ནང་གས་དོན་ཚན་གསརཔ།
བཅའ་མས་འ་འོག་་

བལ་ད་་་དས་གང་ང་ ཡང་ན་

ང་འལ་་་་

ོད་བཀག་ ཡང་ན་ བཙན་ན་ གང་བས་འབད་ཡོད་་་ བ་དད་དང་ ོད་བར་
་མཐའ་འས་མ་འཐོན་ན་

མས་་འན་ས་ལས་གནང་བ་ན་ཐོག་

ན་ཚོགས་ས་

བཟོ་བ་བཅའ་ག་དང་འལ་་ བལ་ོད་ ཡང་ན་ ལག་ན་ ར་ོད་འབད་ག།
དོན་ཚན་ ༡༡༦ པ་ ༡ པ།
(༡) དོན་ཚན་འ་ནང་གས་དོན་ཚན་ ༨ པ་དབང་་འ་ན་མ་གཏོགས་ གཤམ་གསལ་
་ ་གཡོགཔ་ ་་གག་ས་ར་བཤད་ལས་བན་ གས་མས་དང་ན་བཅས་
པ་་བ་འ་བ་ ཡང་ན་ ས་ཅན་་འ་བ་ཕོག་་དཔ་འ་ཡང་།
དོན་ཚན་ ༡༡༩ (༦) པ་ལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔ།
དོན་ཚན་འ་འོག་་ ས་མས་་དངས་ཡངས་འ་ བ་དད་ ཡང་ན་ གཞན་་མ་
གང་ང་ནང་ ན་ཚོགས་
ཡང་ན་

ན་ཚོགས་ས་གནང་བ་བ་པ་

མས་མན་དབང་འན་དང་ག་ཁར་

གན་

འན་བཟོ་་ ལག་ན་འཐབ་ད།
དོན༌ཚན་ ༡༣༨ པ་ ༡ པ།
(༡) ན་ཚོགས་ལས་དོན་ཚན་༧༩ པ་(༡ཀ་)པ་དང་ ༡༣༧པ་ནང་གསལ་ར་འོག་་གནད་
དོན་ག་ ་གགས་འབད་བ་བས་ འལ་ཡོད་་མང་ལས་་ས་ གནད་དོན་
་དང་འལ་བ་ ན་་ག་དང་འལ་ཡོད་ལས་་་ས་ དང་ན་འབད་བ་ར་
ན་ཚོགས་་ ན་་འབད་ད་པ་བད་་གཏང་ག།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
དོན་ཚན་ ༡༣༩ པ་ ༡ པ།
ན་ཚོགས་ས་ན་ཐབས་་དང་ན།
(༡) གལ་ད་ ན་ཚོགས་་ ་མང་ལས་་ག་ས་ དོན་ཚན་༧༩ པ་(༡ཀ་) པ་དང་
༡༣༧པ་འོག་་ནང་གསལ་ར་་གགས་འབད་ཡོད་པ་

གནད་དོན་ག་་ར་

ས་ཐོག་ ལ་དང་མནམ་་ དང་ན་འབད་ཡོད་་་ ས་ས་མ་འོངས་པ་ན་
ན་ཚོགས་ས་ འལ་ཡོད་་མང་ལས་་་་ ད་ས་མ་འང་བ་གས་གནད་
་

བ་ོད་འབད་དཔ་མ་ཚད་

འལ་ཡོད་་མང་ལས་་འ་་

ད་དགས་

བད་པ་ ས་ཚོད་ནང་འད་ བསམ་འཆར་བད་་་་བས་ག་ན་ད།
དོན་ཚན་ ༡༦༥ པ་ ༢ པ།
མས་མན་་་་་་འ་བ།
(༢) མས་མན་་་ག་་ གནོད་འལ་ག་་ ས་ན་ནམ་་བ་དཔ་་ཡང་
་བམ་མ་ མས་མན་་ ་འི་འན་ང་་ དབང་འན་་གནས་མ་ མཐོ་
ཤོས་འཆང་་་ས།
ཀ༽ ་་གཞན་་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བད་་ནང་གག་ ོད་འདོད་བད་པའམ་
ཁས་ངས་འབད་བ་ ཡང་ན་ན་པ་ ཡང་ན་ ངན་ད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ ངན་ད་
འཐབ་་་ བས་གཤོམ་འབད་བ།
ཁ༽ ་གནས་ང་བ་ལས་གཡོགཔ་ག་་ ་་གཞན་ག་་ ནང་གག་ོད་
འདོད་བད་པའམ་ ཁས་ངས་འབད་་ ཡང་ན་ འན་་ ཡང་ན་ ངན་ད་
འཐབ་་ ཡང་ན་ ངན་ད་འཐབ་་་ བས་གཤོམ་འབད་་་་བད་བ་
ཡང་ན་ དབང་ཚད་ོད་པ།
ག༽ ནང་འད་དམ་འན་ལམ་གས་དང་ བཟང་ོད་་ གནས་ཐབས་་ལས་མ་
ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་་ ལག་ན་མ་འཐབ་ལས་ ་གནས་ང་བ་ལས་གཡོགཔ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བན་པ།
ག་་ ་ོག་མ་འབད་་ས་་ ་གནས་ང་བ་ལས་གཡོགཔ་་ས་ ་
་གཞན་ག་་ ནང་གག་ན་་ ཡང་ན་ ངན་ད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ ངན་
ད་འཐབ་་་ བས་གཤོམ་འབད་་ལས་ ས་བན་་ ན་འག་འབད་
་ལས་འས་ཤོར་བ།
དོནཚན་ ༡༦༥ པ་ ༣ པ།
(༣) དོན་ཚན་འ་འོག་་ མས་མན་་་་གག་་ ས་བར་མཛད་ག་་དང་
་་རང་བན་་་་གག་ས་ ས་ཅན་་ ་ོད་གག་མངས་འཐབ་་་
བཀལ་ཡོད་པ་ བཙོན་འག་མས་ཚད་་བཀལ་དཔ་དང་ བཅའ་མས་འ་ནང་
གསལ་ར་ མས་མན་་་་གག་ མས་གད་བ་་་ད་པ་ རང་བན་
་་་་ག་་མས་གད་བ་པ་ན་བཅའ་མས་འ་ནང་གསལ་ར་མས་
མན་་་་་མས་གད་བ་ད་པ་དས་མ་ད།
དོན་ཚན་ ༡༦༧ པ་ ༡ པ།
(༡) བ་དད་ག་ འ་འན་འཐབ་པ་བས་ ་གཡོགཔ་ག་ རང་སོའི་ག་ཚང་
ནང་

་བོ་་ཡོད་་ལས་བན་་གཡོགཔ་་/མོའི་ཡང་ན་་/མོའི་འོག་་་གཡོགཔ་

དང་གག་ཁར་ཡོད་པ་གང་འལ་ཐོ་ག་ནང་་ བ་ད་་ ཤན་གས་འབད་་
ན་ཁ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ན་གས་འབད་་ བ་དད་་་མ་་ འག་ན་
འབད་བ་གནད་་འཐོན་པ་ན་ ་གཡོགཔ་་དངས་ཕོག་གཏང་ད།
དོན་ཚན་ ༡༦༧ པ་ ༢ པ།
(༢) འལ་ཡོད་དབང་འན་ས་
ག་་

བཅའ་མས་འ་འོག་་ནང་གསལ་ར་གནོད་འལ་

ས་འགས་བད་པ་་གཡོགཔ་་

ལས་འ་བག་་

མཐོ་གགས་གང་ང་་

དངས་ཕོག་གཏང་ག་ད།
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ས་འགས་བད་པ་

་ས་

མཐའ་འས་མ་འཐོན་ན་་ང་་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བད་པ།
་སཿ ༠༧.༠༦.༢༠༢༡ །
འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འག་བས་བ་
ར་ཡོད་ད་་
ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༠ ལས་ ༣༥ ས་བབ་དང་ ༣ ས་འམས་ ༢
ས་་བབ།
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

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.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༡. ་ག་་ར་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༢. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༣. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༤. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༥. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༦. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༧. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བད་པ།
༡༨. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༩. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༢༠. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༡. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༢. མཁར་་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༣. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༤. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༦. བས་ས་ང་འས་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༧. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༨. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༩. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༠. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༡. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༢. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༣. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༤. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༥. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༦. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

འམས།

༣༧. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

འམས།

༣༨. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

འམས།

༣༩. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

་བབ།

༤༠. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་ད་པ།
་སཿ ༠༧.༠༦.༢༠༢༡ །
འག་ལ་གང་དང་

བང་ལ་ཤ་གང་གས་་བར་ན་

ཚོང་ཟོག་ངས་ག་ཆ་འག་

བས་བ་ར་
ཡོད་ད་་ ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ ༤༠ ས་བབ་དང་ འམས་་
༠ ་བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

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.

ས་ག་ོན་པོ་ ེ་ར་ར་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༡. ་ག་་ར་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༢. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༣. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༤. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༥. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༦. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༧. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་ད་པ།
༡༨. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༩. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༢༠. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༡. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༢. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༣. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༤. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༥. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

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

བབ།

༢༧. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༨. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༩. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༠. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༣༡. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༢. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༣. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༤. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༥. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༦. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༧. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༨. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༩. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༤༠. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་པ།
་སཿ ༠༧.༠༦.༢༠༢༡ །
ངན་ད་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་མན་ས་ (འ་ོན) ཆ་འག་བས་ བ་
ར་ཡོད་ད་་
ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ ༣༩ ས་བབ་དང་ ༡ ས་
འམས་ ་བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

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.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༡. ་ག་་ར་འས་་ ང་འཚོ་ ཀ་ དབང་ག་

བབ།

༡༢. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༣. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༤. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༥. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༦. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༧. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་པ།
༡༨. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༩. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༢༠. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༡. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༢. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༣. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༤. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

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

བབ།

༢༦. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༧. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༨. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༩. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༣༠. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༡. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༢. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༣. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༤. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༥. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༦. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༧. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༨. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༩. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།

༤༠. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

འམས།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གག་པ།
་སཿ ༡༦.༠༦.༢༠༢༡ །
འག་་ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ལོ་བར་ན་་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ས་འབས་
ར་ བ་ར་ཡོད་ད་་
ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༧ ལས་ ༣༧ ས་བབ་དང་ འམས་ ༠ ་
བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

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.

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.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༡. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༢. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༣. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༤. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༥. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གག་པ།
༡༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༡༨. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༡༩. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༠. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༡. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༢. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༣. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༤. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༦. བས་ས་ང་འས་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༧. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༨. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༩. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༠. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༢. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༣. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༤. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༥. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༦. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༧. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གས་པ།
་ས་ ༡༧.༠༦.༢༠༢༡ །
་གཡོག་་གནས་ངས་ད་བ་འབད་་

མཉམ་བ་ཁག་འབག་་གཡོགཔ་་

གཏན་

འཇགས་ཁག་འབགཔ་་གཡོགཔ་་བཟོ་ད་པ་ས་དོན་ ཆ་འག་བས་ བ་ར་ཡོད་
ད་ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༧ ཡོད་ས་ལས་ ༣༢ ས་བབ་ ༢ ས་འམས་
༣ ས་་བ།
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར་) ་མན་ོ་་

འམས།

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.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༥.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

་བབ།

༦.

ས་ག་ོན་པོ ་ར་ར་

་བབ།

༧.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

འམས།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༩.

ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༡. ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༢. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༣. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༤. ས་ར་ཚོ་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༥. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གས་པ།
༡༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༡༨. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༡༩. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

འམས།

༢༠. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

་བབ།

༢༡. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༢. མཁར་ག་ང་འས་་་ང་ས་ན་

བབ།

༢༣. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༤. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༦. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༧. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༨. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༩. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༠. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༢. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༣. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༤. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༥. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༧. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གམ་པ།
་སཿ ༢༢.༠༦.༢༠༢༡ །
དམངས་ས་ཚོགས་ང་ས་ ལས་འལ་ས་བ་་ན་་ ས་འབས་ར་ བ་
ར་ཡོད་ད་་
ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༦༡ ཡོད་ས་ལས་ ༥༧ ས་བབ་དང་ ༣ ས་
འམས་ ༡ ས་་བབ།
༡.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༢.

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

བབ།

༣.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༤.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༥.

ས་ག་ོན་པོ ེ་ར་ར་

བབ།

༦.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༧.

ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༨.

ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༩.

ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༠. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༡. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༢. ས་ར་ཚོགས་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༣. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༤. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༥. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༡༦. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གམ་པ།
༡༧. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༡༨. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༡༩. མཁར་ག་ང་འས་་ ་ང་ས་ན་

བབ།

༢༠. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༡. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༢. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༣. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༤. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༥. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༦. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༧. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་(མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༢༨. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར་)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༢༩. ཝོམ་རོང་འས་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༠. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༡. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༢. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༣. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༤. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༥. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༦. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།

༣༧. ཚོགས་་་འན་ བས་ོ་་

བབ།

༣༨. ཚོགས་་་འན་འོག་མ་ འགས་ད་དབང་ག

བབ།

༣༩. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་ལ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་གམ་པ།
༤༠. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་མོ་

བབ།

༤༡. ད་ན་་འས་་ ལ་བཟང་ས་ད་ོ་་

བབ།

༤༢. ད་ན་་འས་་ ན་ཚོགས་རབ་བན་

བབ།

༤༣. ་ཁ་་འས་་ སངྱས་ོ་་

བབ།

༤༤. དར་དཀར་ན་་འས་་ ར་ཇ་ན་་པ་

བབ།

༤༥. ་་འས་་ ཨྱོན་མ་ལ་

བབ།

༤༦. ན་་འས་་ བན་པ་ོ་་

བབ།

༤༧. ་རོའི་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༤༨. པ་དགའ་ཚལ་་འས་་ ས་ད་ོ་་

བབ།

༤༩. ་ན་ཁ་འས་་ ་ད་ལམ་

བབ།

༥༠. བསམ་་འས་་ ར་ཐ་ན་་པ་

བབ།

༥༡. གསར་ང་་འས་་ ཨ་ན་་

བབ།

༥༢. མ་ག་་འས་་ ་དབང་ན་འན་

བབ།

༥༣. བས་ང་་འས་་ ་ག་

བབ།

༥༤. བས་གཡང་་འས་་ ཀ་ ལ་མཚན་

བབ།

༥༥. ང་གསར་་འས་་ བས་བསམ་བ་

བབ།

༥༦. ་རང་་འས་་ ན་་མར་ན་ཝར་

བབ།

༥༧. གཞལམ་ང་་འས་་ པ་གས་པ་

བབ།

༥༨. ་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར) ་མན་ོ་་

འམས།

༥༩. དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

འམས།

༦༠. མ་ཐང་་འས་་ ་མ

འམས།

༦༡. ད་ན་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་བ་པ།
་སཿ ༢༤.༠༦.༢༠༢༡ །

འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མར་ ཚོགས་ཁང་ གས་་བར་

ན་ མོས་མན་ང་མ་གས་པ་ དོན་ཚན་་ར་ ཆ་འག་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་་
ན་བར་ཐོཿ

ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།

་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༥༩ ཡོད་ས་ལས་ ༥༥ ས་བབ་ ༤ ས་འམས་
་བབ་ ༠ །
༡.

་འལ་ོན་པོ་ ༼ག་ཊར་༽ ་མན་ོ་་

བབ།

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

བབ།

༢.

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

༤.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

༦.

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

༣.
༥.

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

བབ།

བབ།

བབ།

༧.

ས་ག་ོན་པོ ་ར་ར་

བབ།

༩.

ས་འར་ང་འས་་ ་བ་

བབ།

༨.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་
༡༡. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

བབ།

༡༢. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༤. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༣. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

༡༥. ས་ར་ཚོ་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་
༡༦. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་
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འམས།

བབ།

བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་བ་པ།
༡༧. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༨. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

བབ།

༡༩. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

འམས།

༢༠. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༡. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

འམས།

༢༢. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༣. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༢༤. ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འས་་ ནོར་་དབང་འཛོམས་

བབ།

༢༥. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༦. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༧. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༢༨. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

འམས།

༢༩. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༠. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༡. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༢. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༣. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༤. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༥. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།

༣༦. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།

༣༧. ཚོགས་་་འན་ བས་ོ་་

བབ།

༣༨. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་ལ་

བབ།

༣༩. ད་ན་་འས་་ བས་དབང་མོ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་བ་པ།
༤༠. ད་ན་་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༤༡. ད་ན་་འས་་ ལ་བཟང་ས་ད་ོ་་

བབ།

༤༢. ད་ན་་འས་་ ན་ཚོགས་རབ་བན་

བབ།

༤༣. མ་ཐང་་འས་་ ་མ་

བབ།

༤༤. ་ཁ་་འས་་ སངྱས་ོ་་

བབ།

༤༥. དར་དཀར་ན་་འས་་ ར་ཇ་ན་་པ་

བབ།

༤༦. དགའ་ས་་འས་ ོ་་མཁའ་འ་

བབ།

༤༧. ་་འས་་ ཨྱོན་མ་ལ་

བབ།

༤༨. ན་་འས་་ བན་པ་ོ་་

བབ།

༤༩. མོང་ར་་འས་་ བསོད་ནམ་དཔལ་འཛོམས་

བབ།

༥༠. ་རོའི་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༥༡. པ་དགའ་ཚལ་་འས་་ ས་ད་ོ་་

བབ།

༥༢. ་ན་ཁ་འས་་ ་ད་ལམ་

བབ།

༥༣. བསམ་་འས་་ ར་ཐ་ན་་པ་

བབ།

༥༤. གསར་ང་་འས་་ ཨ་ན་་

བབ།

༥༥. བས་ང་་འས་་ ་ག་

བབ།

༥༦. བས་གཡང་་འས་་ ཀ་ ལ་མཚན་

བབ།

༥༧. ང་གསར་་འས་་ བས་བསམ་བ་

བབ།

༥༨. ་རང་་འས་་ དྷན་་མར་ན་ཝར་

བབ།

༥༩. གཞལམ་ང་་འས་་ པ་གས་པ་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་་པ།
འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
འག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ འག་་ཏམ་་དམ་འན་ (འ་ོན) དད་ག་
༢༠༢༡ ཅན་མར་ ་ས་ ༢༢.༠༦.༢༠༢༡ དང་ ༢༤.༠༦.༢༠༢༡ ་ གང་ས་བ་བ་་
གནང་་ འ་ོན་དང་བར་བས་མཛད་་ ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་གཤམ་གསལ་ར།
དོན་ཚན་ ༡༡ པ་ཡན་ལག་མ་ན།
ཏམ་་གས་འགས་ང་དང་བཟོ་ན་་བཙོང་མ་ོད་དང་བ་བམ་འབད་་།
དོན་ཚན་ ༣༨ ཁ༽
ལ་གང་འག་་འགག་་འགན་ར་འ།
འལ་ཡོད་ལས་་་་

ཏམ་་དང་ཏམ་་ཐོན་ད་བཟོ་ན་བ་བམ་་བཙོང་་འབད་

མ་གཔ་་ དམ་འན་འབད་་་གས་རམ་འབད་།
དོན་ཚན་ ༥༤ ཁ༽ པ།
ཆ་གནས་ཅན་་འལ་འི་ས་ངས་་ནང་ ཏམ་་ ཡང་ན་ ཏམ་་ཐོན་ད་་ འཆང་
ོད་འབད་་་མ་་

གལ་ད་ཆ་གནས་ཅན་་འལ་འི་ས་ངས་མ་བལ་་

མས་འ་ནང་གསལ་ར་་ ས་མས་་ཕོག།
ར་གས་ ༡ པ།
ཝ་་་ ཏམ་་ ཡང་ན་ ཏམ་་ཐོན་ད་་ ནང་འན་འབད་ག་པ་ཚད་ག།
༡༽ ཏམ་་གད་ོག་ (Cigarette) ༨༠༠ ཡང་ན།
༢༽ ཏམ་་གད་ོག་ (bidi) ༡༢༠༠
༣༽ ཏམ་་འལ་མ་ (Cigar) ༡༥༠ ཡང་ན་
༤༽ ཏམ་་ ཡང་ན་ ཏམ་་ཐོན་ད་གཞན་་ ་རམ་ ༧༥༠།
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བཅའ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ག་པ།
འག་་ཏམ་་དམ་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ཆ་འག་བས་ བ་ར་ཡོད་ད་
ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༣༥ ཡོད་ས་ལས་ ༣༣ ས་བབ་ ༡ ས་འམས་
༡ ས་་བ།
༡.

་འལ་ོན་པོ་ (ག་ཊར་) ་མན་ོ་་

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.

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.

ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

བབ།

༩.

ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

༡༠. ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༡. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་

བབ།

༡༢. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

བབ།

༡༣. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༤. ས་ར་ཚོ་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་

བབ།

༡༥. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༡༧. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

་བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ག་པ།
༡༨. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༡༩. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༠. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༡. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༢. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

འམས།

༢༣. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༤. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༢༥. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༢༦. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༢༧. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༢༨. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༢༩. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༠. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༡. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༢. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༣. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༤. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༣༥. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་བན་པ།
འག་་ཏམ་་དམ་འན་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ བར་ས་གནང་
བས་ བ་ར་ཡོད་ད་ན་བར་ཐོཿ
ཆ་འག་བ་ཡོདཔ།
་བགས་འས་་ཡོངས་བོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ ༣༨ ས་བབ་ ༡ ས་འམས་
༡ ས་་བ།
༡.

ོན་ན་ ག་ཤོས་ ༼ག་ཊར་༽ ོ་ས་་ང་

བབ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་  ་ས་དཔལ་འོར་

བབ།

༢.

་འལ་ོན་པོ་ ༼ག་ཊར་༽

༤.

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

༦.

དལ་ས་ོན་པོ་ མ་ལ་་ང་

༣.
༥.

་མན་ོ་་

བབ།

བབ།

བན་ས་ོན་པོ་ ལོག་ཐ་ཤར་མ་

བབ།

༧.

ས་ག་ོན་པོ ་ར་ར་

བབ།

༩.

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ ོ་་་ང་

བབ།

༨.

བབ།

་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་་

བབ།

༡༠. ོག་ོགས་འ་དཔ་ ོ་་དབང་འས་

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙན་གས་དབང་འས་

བབ།

བབ།

༡༢. ས་འར་ངས་འས་་ ་བ་

བབ།

༡༤. ོང་་བས་ཆ་འས་་ ་དབང་མོ་

བབ།

༡༦. ཁ་ད་ང་ནག་ན་འས་་  ་ས་ལམ་

བབ།

༡༣. འག་ས་ང་་བཟའ་འས་་ འར་ད་དབང་ག་
༡༥. ཁ་ོད་ལ་ཡག་འས་་ བན་འན་

༡༧. ས་ར་ཚོ་དས་་འས་་ ཨྱོན་བན་འན་
༡༨. གསང་ས་མཁར་འས་་ ོ་་དབང་མོ་
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བབ།
བབ།

བབ།

བབ།

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་བན་པ།
༡༩. ང་ར་ན་ས་འས་་ ན་དགའ་དཔལ་འོར་

བབ།

༢༠. ན་ས་བཙན་མཁར་འས་་ ས་ད་ལ་མཚན་

་བབ།

༢༡. ངས་མཁར་་ང་ལ་འས་་ ག་འན་་མཚོ་

བབ།

༢༢. ད་ད་་་ཚང་འས་་ ཨྱོན་དབང་འས་

བབ།

༢༣. ལམ་ང་ཝང་ཅང་འས་་ ཨྱོན་་ང་

བབ།

༢༤. ན་ནོང་་མར་འས་་ ང་བན་མ་ལ་

བབ།

༢༥. མཁར་ག་ང་འས་་་ང་ས་ན་

འམས།

༢༦. བ་བ་ཐང་མ་དར་འས་་ ཨྱོན་ོ་་

བབ

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

བབ།

༢༨. ན་ཚོགས་དཔལ་་འས་་ ་ཤ་་་་

བབ།

༢༩. བས་ས་ང་འས་་ ལ་་ཡ་ར་

བབ།

༣༠. ཨྱོན་་འོད་གསལ་་འས་་ ་ཤ་་མར་པར་ན་

བབ།

༣༡. གཤོམ་ང་མཁར་འས་་ ག་བྷ་ར་ར་

བབ།

༣༢. བར་མཚམས་གཤོང་ག་འས་་ (མཁས་དབང་) པ་སངས་ོ་་

བབ།

༣༣. བཀང་ང་བསམ་མཁར་་ཛོ་རོང་འས་་ (ག་ཊར)
བསམ་བ་ཨར་དབང་ག་

བབ།

༣༤. ཝོམ་རོང་འས་་ ཀ་ འན་ལས་

བབ།

༣༥. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འས་་ བ་ཐོབ་

བབ།

༣༦. ག་ང་ང་མལ་འས་་ མནམ་ོ་་

བབ།

༣༧. དལ་འར་ཐང་མནྜལ་ང་འས་་ ་ལ་་པ་

བབ།

༣༨. གར་་ཐང་་རང་ོད་འས་་ ར་་ན་ར་

བབ།

༣༩. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འས་་ ན་གས་དབང་ག་

བབ།

༤༠. བར་ོ་ང་འས་་ མན་པོ་་ང་

བབ།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་བད་པ།
འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
འག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ འག་་ལ་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ་
ས་ ༢༢.༠༦.༢༠༢༡ དང་ ༢༤.༠༦.༢༠༢༡ ་ གང་ས་བ་བ་་གནང་་ འ་ོན་
དང་བར་བས་མཛད་་ ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་གཤམ་གསལ་ར།
་ོད།
ཏམ་་དང་ ཏམ་་་ཐོན་དས་ད་་་ བཙོང་ལ་བར་བཟོའི་དོན་་དད་ག།
འག་་་ཚོགས་ས་ གཤམ་གསལ་ར་ ཆ་འག་མཛད་བ།
དོན་ཚན་ ༡ པ།
བཅའ་མས་དད་ག་འ་ འག་་ལ་་བཅའ་མས་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ན།
དོན་ཚན་ ༢ པ།
འ་བགས་་ས།
བཅའ་མས་དད་ག་འ་ རང་གས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པ་ས་་་་་་་་་་་་་འམ་
་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པ་ས་་་་་་་་་་་་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ འག་་ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ་ནང་ ་ོད་འབད་བ་ནམ་ལས་ བར་ོད་འབད་ད།
དོན་ཚན་ ༣ པ།
བ་ཚད།
བཅའ་མས་དད་ག་འ་ས་ འག་་ས་ན་ཡོངས་་བ་ཚད་ཡོདཔ་ན།
དོན་ཚན་ ༤ པ།
མག་བོམས།
བཅའ་མས་དད་ག་འ་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་་ བཅའ་མས་ ༢༠༢༠
ཅན་མ་ བར་ོད་འབད་བ་ནསམ་ལས་མག་བམས་བོམས་འབད་ད།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ད་པ།
༉ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ པ་ས་ ༣༠ ་འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ ཚོགས་ངས་
༥ པ་ མག་བ་བ་བས་ ཚོགས་དཔོན་དབང་ག་མ་ལ་ས་ ་ཚོགས་་
ལ་་གསལ་བཤད་ན་ས།
༡. ད་ས་

འག་་་ཚོགས་གམ་པ་

ཚོགས་ངས་་པམ་འ་

་དབང་མངའ་

བདག་ན་པོ་་ ད་བགས་ཐོག་ལས་ ལ་གནངམ་ན།
༢. དཔལ་ན་འག་པ་ ལ་ཁམས་་ད་དཔ་ འག་་ཡོངས་་ ན་ཅན་་ཕམ་
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ ་ཚོགས་་ཚོགས་ངས་ ༥ པ་ མག་བ་
བ་ 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. མས་པ་དང་ང་་་བོ་ ་དབང་ལ་བན་མག་དང་ ་འར་ན་ས་ཡོངས་
་ཡང་ ོན་པ་གས་སོ་་་ན། ་དང་འཝ་་ ཚོགས་ངས་མག་བ་བ་
ན་འལ་མཛད་་ནང་ ལ་གཏོགས་གནང་པར་ོན་་ ་ག་གང་་དཔོན་ཁག་
་ལས་ ་འལ་་ཚབ་དང་ དོན་གདཔ་་་ཡང་ ོན་པ་གས་སོ་ཡོད།
༤. གས་བད་་ན་ད་པ་ ས་ད་གས་་ བས་མན་ ་དབང་མངའ་བདག་
ན་པོ་་མག་ ལ་ཁབ་་བཙན་ཐབས་དང་ ་བ་ ་ར་་བ་ད་དང་ ན་
ང་་དོན་་ ་ོག་་ཡང་ ཕངས་པ་ད་པར་ ལ་དང་ངམ་བལ་མཛད་་ ནད་
ཡམས་་ ན་འབ་་བ་ས་ངས་་དང་ ག་པར་་ ཤར་ོགས་་རག་ལས་
་མོ་གཙང་མཁར་ ་མོ་གཙང་མཁར་ལས་ ན་ཚོགས་ང་བད་་ བསམ་་ ས་
ངས་་ནང་ལས་ཕར་ ་ཞག་ཚལ་མ་ནང་གམ་ གསོལ་མཛར་ ་བ་་བམས་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ད་པ།
ང་་་བར་བས་

ཆརཔ་དང་འདམ་

ངམ་དང་པོདཔ་་

ཚང་ནང་ལས་ཕར་

ཞབས་ོང་་ ་ར་་ ད་ག་་ གགས་་ཡོདན་ ས་ཚོད་་ གགས་་
ད་པར་ ནམ་དང་ ཞག་ལས་བཅད་་ ་འོ་བལ་བ་དང་ གས་འར་བ་་མ་
གགས་པར་ ནད་ཡམས་་གནས་ངས་དང་ ་ར་་དཀའ་ག་་ གགས་པར་
ོན་གནང་་་་ ང་བཅས་་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་
མག་་ མས་་གང་ལས་ར་ ས་ཞབས་དང་བཅས་པ་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་
ལཝ་ན་ར་་་ན་་་་་ལགས།
་བམ་་ ལ་ཁམས་་ ད་དཔ་་མཛད་་དང་ མཛད་འན་་ ག་་བ་ ཡ་
མཚན་་བ་ མཛད་་ག་ནམ་དང་ ་ཡང་ འཛམ་ང་ཡོངས་་ ད་དཔ་་་
ད་ོན་་མཛད་་བཟངམོ་་ ས་ན་་ མཇལ་ཁ་གནང་་་་ ་མཚར་་བས་
ར་ ་་ན་་་་ལགས།
༥.

་གར་གང་དང་

་ར་་་ཁ་ག་ལས་

ལ་ཁབ་དང་ལ་ཁབ་

ད་དཔ་

དང་ ད་དཔ་་བར་ན་ དག་ང་དང་དམ་ག་ ་མ་ད་པ་བ་མཚོན་་ ་
་ལས་བ་པ་ ོན་པ་་འ་ན་ཅན་ག་ ལ་ཁབ་་ན་་ལ་གནང་་་་
ཡང་ འག་་་ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ ་གར་གང་་ བསམ་བད་ལས་འདས་པ་
བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ལ་་ན།
༦.

འལ་ཁམས་ག་ཁར་ དགའ་ས་ོང་ཁག་ ལ་ཡག་ད་འོག་་ས་གནས་ ་་བ་
་ ས་ད་ཐོན་པ་ན་ས་ ་ངས་ ༡༠ ་ག་་ ་ོག་་ བར་ཆད་ང་
་ ནང་་བཟའ་ཚང་་་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ་ངན་་མས་སོ་འབད་་
དང་ ན་ངན་ང་པ་བས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ མས་
གསོའི་ད་ག་གནངམ་མ་ཚད་ གང་་བད་བ་དང་འལ་ དགའ་ས་རབ་་་
ཚང་དང་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ཁ་ག་ལས་ བ་ར་དང་གས་རམ་ ག་་ག་ག་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ད་པ།
་ གནང་་་་ཡང་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་།
ངས་མ་ གང་ད་འན་་ཚང་་ཁ་ག་ལས་ ་བམ་་ ན་ངན་ང་པ་
བས་ ་ོག་འང་་་ར་་་དོན་་ ོང་ཁག་་་ རབ་་་ཚང་ཁག་ལས་
ཕར་ བཝ་ོན་ལམ་ ཟབ་ས་་ཏོག་ཏོ་་ འ་འན་མཛད་གནང་་་་ཡང་ ་
ཚོགས་་ཧོངས་ལས་ བཀའ་ན་་ར་་།
༧.

ད་ ད་ས་ཝ་གག་གཔ་ག་ ཚོགས་་ཡོད་པ་ ་ཚོགས་་ ཚོགས་གས་ནང་
ལས་ བ་འས་དང་ ས་ད་ང་ཡོད་པ་ར་ལས་ ན་ན་ག་་བ་ནཿ
ར་བཏང་ མས་བཟོའི་འགན་ར་དང་ ་ཚོགས་་མཛད་མ་་ ནང་གས་ལས་
་བ་ས་ལན་དང་ས་དོན་ ་ལས་ ས་ད་དང་ན་་ ཨ་ག་ག་ནམ་་གང་
ས་གནང་ཡོད་པ་་ ་ལས་ ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས་་ ལོ་བར་ན་་
༢༠༡༩ ཅན་མ་་ར་ གང་ས་གནང་པ་ ས་འབས་ཁག་དག་པ་ག་ འན་
ང་ན་་་ འགན་འ་ལ་་ཡོད་ར་་།
དད་ག་་ཐད་ཁ་ལས་འབད་བ་ནཿ
༡. ལ་གང་འག་་འགག་་ ༼འ་ོན་༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་
དང་ འག་་་ན་གས་་དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་གསཔོ་་ ཚོགས་
འ་ འལ་བ་ཡོད་པ་ ཚོགས་ང་་་ བར་བ་་དོན་་ གནང་་ཡོད་
ར་་།
༢. ་ལས་ ངན་ད་བཀག་ོམ་་ ༼འ་ོན༽ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་
་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ གང་ས་གནང་་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་
ལ་་ཡོད་ར་་།
༣. ་བམ་་ འག་་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལ་་༼འ་ོན་༽དད་ག་
༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་འག་་ཅ་དམ་ལ་་ དད་ག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་གསཔོ་
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ད་པ།
་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་ བཀའ་འལ་་དོན་་ལ་་
་ ་ག་འབད་་ཡོད་ར་་།
༤. ་ལས་ ས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ ན་ཐབས་འཆར་དལ་ དལ་མ་ས་ཡ་
༢,༧༨༣.༧༠༣ དང་།
ས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢་དོན་་ འཆར་དལ་ ཡོངས་བོམས་དལ་མ་ས་ཡ་
༨༠,༤༨༣.༡༥༠ ཐམ་པ་་་ ཆ་འག་བ་ནམ་ལས་ བཀའ་འལ་་དོན་་
ལ་་ཡོད་ར་་།
༥. ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་་ང་བ་དང་ ་ར་་ན་ང་་ གང་་ཁ་ག་
ལས་ འག་་ཏམ་་ དམ་འན་་ (འ་ོན) དད་ག་འ་ འ་ོན་
མཛད་དཔ་

ག་་བ་ཁག་་བ་

གས་བད་གནང་་

ད་ས་་ཚོགས་

ངས་ནང་ འལ་མའི་དད་ག་ག་་ ལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་དང་མཉམ་
འག་་ལ་་ དད་ག་ཡང་ ཆ་འག་འབ་དཔ་་དགས་་ ཚོགས་
ཁང་ཕན་ན་གས་ས་ གང་ས་གནང་ནམ་ལས་ ཆ་འག་བ་་ ་ཡང་
་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ཞབས་སར་ བཀའ་འལ་་དོན་་ ལ་་་
་ག་འབད་་ཡོད་ར་་།
༨. མན་ས་འབད་བ་ནཿ
༡.

འག་ལ་གང་དང་ བང་ལ་ཤ་ གང་གས་་བར་ན་ ཚོང་ཟོག་ངས་
ག་དང་།

༢.

ངན་ད་་གདོང་ན་་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་ ༼འ་ོན་༽ མན་ས་
གསཔོ་་ཡང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་་་ ལ་་ཡོད་ར་་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་བ་ད་པ།
༩.

་ཚོགས་ན་བགས་ཐོག་ལས་འབད་བ་ནཿ
༡.

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་ ལས་འལ་ས་བ་ན་་ཁག་ ༥ ར་
གང་ས་གནང་་ ཚོགས་ང་ཁ་ག་ལས་ བར་བ་འབད་་ དས་
མའི་ས་འབས་ ཆ་འག་བ་་་དང་བན་ གང་་ འགན་འ་ལ་
་ཡོད་ར་་།

༢.

་ལས་ འག་་ན་ས་གང་ཚོགས་་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་ཡང་
ཆ་འག་བ་ནམ་ལས་ བཀའ་འལ་་དོན་་ ལ་་་ ་ག་འབད་་
ཡོད་ར་་།

༣.

ཚོགས་ཁང་གས་་བར་ན་ མོས་མན་ང་མ་གས་པ་ འག་་གར་ཁ་
དང་གར་ས་དད་ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་་ར་ གང་ས་གནངམ་ད་ ་
མང་དང་ ད་ང་ ས་བན་ གས་ཤོམ་་འབད་དཔ་ལས་བན་ བས་
ངས་ག་ ཕར་འལ་འབད་་ཡོད་ར་་།

༡༠. 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་་གས་ོན་ ་ལས་ འག་པ་་ར་ཡོངས་་བསོད་ནམས་དང་ ་ཚོགས་
་འས་་་་ བ་ར་དང་མཉམ་འལ་ལས་བན་ ཚོགས་ངས་་པ་འ་ ལས་
མ་ར་་་ར་ གས་ཤོམ་་ མག་བ་བ་བན་གཏང་རག་ བམ་ག་་
ལ་ཁམས་་ད་དཔ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ ་འར་ན་ས་ཡོངས་
དང་ བན་འན་་ས་ད་དམ་པ་མ་ ་་ཞབས་པད་བན་་དོན་་ ་དབང་
མག་་ ཞབས་བན་དང་ བ ་ས་ོན་ལམ་འ་ གར་་་བར་ འས་་
ཡོངས་ མན་གག་་ཐོག་ལས་ལ་་ན།
བཀའ་ན་།
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་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་་་པ།
འག་་་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་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.

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

༤.

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

༥.

བ་ས་ངས་་ས་འམས་ངས་འས་་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ ་
ས་དཔལ་འོར།

༦.

ད་གས་ག་འམས་ངས་འས་་

བ་དོན་དང་བད་འལ་ོན་པོ་

ཀ་ ོ་

གནོན་དབང་འས།
༧.

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

༨.

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

༩.

མས་ང་ང་པར་འམས་ངས་འས་་ ་གཡོག་ོན་པོ་ ཨྱོན་ོ་།

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

-228-

ག་ཊར་

བསམ་བ་

་ཚོགས་གམ་པ་ཚོགས་ངས་་པ་ས་ད།
ར་གས་་་པ།
༣༩. འམ་་ང་འཇམ་མཁར་འམས་ངས་འས་་ བ་ཐོབ།
༤༠. ག་ང་ང་མལ་འམས་ངས་འས་་ མནམ་ོ་།
༤༡. དལ་འར་ཐང་མལ་ང་འམས་ངས་འས་་ ་ལ་་པ།
༤༢. གར་་ཐང་་རང་ོད་འམས་ངས་འས་་ ར་ཇ་ན་།
༤༣. ཨ་ཐང་ད་ཚོ་འམས་ངས་འས་་ ན་གས་དབང་ག།
༤༤. བར་ོ་ང་འམས་ངས་འས་་ མན་པོ་་ང་།
བཅའ་མར་གཏོགས་མ་གས་་འས་་ཐོཿ
༡.

མོང་ར་འམས་ངས་་འམས་་ོངས་ཐོན་ཡོདཔ།

༼ས་ན་བཙག་འ་

གནས་ངས་ནང་༽
༢.

པ་དགའ་ཚལ་ ངང་ལམ་འམས་ངས་་འམས་་ོངམ་ཐོན་ཡོདཔ། ༼ས་ན་
བཙག་འ་གནས་ངས་ནང་༽

༣.

ཁམས་ངས་རམ་འཇར་འམས་ངས་་འས་་ དགས་བསལ་་ངལ་གསོར།
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