ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡་པའི་གྲོས་ཆོད།
སྤྱི་ཚེས་ ༠༧-༠༢-༢༠༢༠་ལུ།

ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་ དྲགོས་ཁྲོམ་དཔོན་ཆོག་གིས་ འགོ་བཙུགས་གསུང་བཤད་ནང་ ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་དང་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་བོན་ཞུ་མཛད་དེ་ ད་ལོའི་གནས་སྟངས་ལུ་ ཡོངས་ལུ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་

’’Corona Virus’’ འཐོན་ཡོད་མི་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་རོགས་འབད་དགོ་ནི་དང་ ནད་གཞི་དེ་ལུ་དོགས་ཟོན་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གོ་བ་སོད་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ གསུངས་
གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དེ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གྲོས་གཞི་གསརཔོ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་གནང་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།
ཚོགས་སྡེ་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཚོགས་སྡེ་ ༡༠་ལས་སྣ་ཚུ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།

གོ་རིམ་
ཨང་

གྲོས་གཞི།

རིན་ཆེན་ལྡིང་ལྷ་ཁང་ ས་
༡.

གྲོས་བསྡུར།

གྲོས་ཆོད།

དེ་ལུ་རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་

མུད་མཐུད་འབད་དགོཔ།

དེ་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་

ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ ནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་ ས་རུད་དང་ ཆུ་རུད་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་

སྟངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་

མཁས་མཆོག་དགོ་པའི་སྐོར། ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་

རིངམོ་སྦེ་ཐབས་ལམ་སྟོན་ནི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་ འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

༼རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་

ཐབས་ལམ་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ དུས་ཡུན་

སྐྱོར་དགོ་པའི་ཡི་གུ་འབྲི་བསྐལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་

མང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་སྲིད་དང་

དྲགོས་དྲུང་པ་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་གི སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་

གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ བཟོ་རིག་ སྐོར་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་མམ་རུབ་ཐོག་ལུ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ དུས་ཡུན་

གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན༽

རིངམོ་སྦེ་ཐབས་ལམ་སྟོན་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ཚོགས་མང་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགས་

གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཡིག་འདྲ་དེ་ དྲགོས་རོང་བདག་

སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡི་གུ་གཏང་དགོཔ་དང་ ས་ཆའི་བཟོ་བཀོད་ཡང་ སྔོན་མའི་ མི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ལུ་ སོད་
ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

1

གྱིས་ མུད་མཐུད་འབད་དགོཔ་དང་ འཆར་
བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁག་ཆེ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

༢.

སྙན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྩུགས་ དངུལ་རྩི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཏན་འཇགས་ལས་གཡོགཔ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་

དེ་ལུ་ཚོགས་མང་གིས་ མ་རྩ་བརྩུགས་བཞག་ཡདོ་

དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་ཧོངས་ལས་ འབྲེལ་བ་

པའི་སྐོར།༼དངུལ་རྩིས་སྡེ་

ཚང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལས་བདེན་སོར་གནང་བ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡང་ན་

འཆར་དངུལ་གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་

འབད་དེ་ འཆར་དངུལ་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལས་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

ལེན་གནང་ནི་ཟེར་བའི་གྲོས་ཆོད་གནང་འབྱུང་ཡི།

ནི་ལུ་ བདེན་སོར་གནང་དགོ་ དོན་ལུ་ སྙན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྩུགས་ཡོད་མི་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཧོངས་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ མི་ལུ་ བདེན་སོར་མཛད་གནང་དེ་ ཤུལ་མའི་
ཚན༽

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ངོས་ལེན་མིན་འདུག་ཟེར་ ཞིབ་རོག་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་

2

ཡོད་པའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་

སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་མཇུག་གི་ངོས་ གསལ་ཞུ་འབད་དགོཔ།

༣.

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་རིམ་སོ་གསར་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་

གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ ཚོགས་མང་གིས་ ཁ་འཆམ་

སོབ་གྲྭ་གཉིས་བཟོ་སྐྲིན་

དོན་ལུ་ ལོ་ཉུང་སུ་བཟོ་འོད་མི་ལུ་ ཨ་ལོའི་གྱང་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་དང་་ ཁྲོམ་

སྡེ་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་༽

སོབ་ཁང་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ཡོཔ་ལས་ སོབ་གྲྭ་གསརཔོ་གཉིས་བཟོ་བསྐྲུན་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་མམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ས་གནས་

ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མུད་མཐུད་

ཡོདཔ་དང་ སོབ་གྲྭ་གཉིས་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ འབད་དེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་

འབད་དགོ་པའི་སྐོར།༼ཁྲོམ་ སྡེ་ས་ཁོངས་ནང་ མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་རིམ་སོ་གསར་གྱི་དོན་ལུ་ ལུ་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཐུས་མི་དང་

འབད་དགོཔ།

འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཐོག་ ཤེས་
མི་ལུ་ སོབ་གྲྭ་རྐྱབ་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་དང་ སོབ་གྲྭ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་
ལུ་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་

ཐོག་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་

འབྱུང་ཡི།

ཡི།

༤.

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་འོག་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་འོག་ལུ་

དེ་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དབང་དུས་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་

དབང་དུས་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ ལུ་ ཆགས་གནས་འབད་ནི་ས་ཁོངས་ངོལ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་འགྱོ་ཡོདཔ་

དང་ འཕྲུལ་ཁར་སྨན་བཅོས་ཁང་ཆགས་ནི་དེ་ རྒྱལ་

འཕྲུལ་སྐར་སྨན་བཅོས་ཁང་ འཕྲུལ་སྐར་སྨན་བཅོས་ཁང་དེ་ སྔོན་ས་གནས་པི་གྲབ་ལུ་གྲི་ས་ཁོངས་དང་ སྤ་ས་ཁ་
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ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ ལྭ་

ཁང་དེ་འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་ར་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོཔ་ འགན་དེ་ལུ་འགན་ཁུར་འབག་དགོ།

ས་ལུ་ ཆགས་གནས་ཀྱི་

ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་སྙིང་ས་ཁོངས་ ས་གནས་དབང་དུས་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ གཞུང་

ཁབ་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ས་ཁོངས་འདི་

སྡེ་ཚན༽

དབང་དུས་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་དེ་ལུ་ ས་གནས་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོ་པའི་སྙན་བརྡ་

ཁར་སྨན་བཅོས་ཁང་འདི་ འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་

སྐོར།༼ས་གཞི་དང་ས་འཇལ་ དབང་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལུ་ཚོགས་མང་གིས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་རྩིས་སོད་དགོ་ནི་དང་ འཕྲུལ་
འབད་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་སྙན་བརྡ་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་མེད་ཚད་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ཆགས་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི།
ལར་དུ་ གཞུང་དབང་ས་ཆ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་འགལ་གི་བཟོ་བཀོད་ཨིན་པར་
བཟོ་བཀོད་བརྡལ་བཤུད་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གསུངས་གྲོས་འབྱུང་ཡི།
ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ལུ་ གཞི་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱི་ ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ལུ་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ སྨན་ཁང་བཟོ་ ས་འཇལ་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ ལྭ་འགན་དེ་ལུ་
༥.

༦.

རྟེན་སྨན་ཁང་གཅིག་བཟོ་སྐྲིན་ འབད་དགོ་མི་ལུ་ ཚོགས་མང་གིས་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ཚབ་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ འབད་དགོ་པའི་བ་རིམ་ཚུ་འབད་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ།
འབད་དགོ་པའི་སྐོར།༼ཁྲོམ་ གིས་ སྨན་ཁང་གསརཔོ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ས་ཆ་དྲིས་མལ་ ༣༥་

དེ་ ས་འཇལ་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་

སྡེ་འཆར་འགོད་སྡེ་ཚན༽

ལུ་ཡི་གུ་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ འབད་དགོ་པའི་བ་རིམ་ཚུ་འབད་དེ་ གསོ་
བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁ་གསལ་ཡི་གུ་གཏང་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡་ལོའི་ དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡་ལོའི་ ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་བདེན་སོར་
ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ བདེན་སོར་ གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགས་མང་གིས་དེའི་ལས་སྣའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་
གནང་དགོ་པའི་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ རང་སོའི་

རང་སོའི་ལས་སྣ་དང་ དེའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ འཆར་ ལས་སྣ་དང་འཆར་དངུལ་ཚུ་སོད་དགོ་ནི་དང་

དབྱིན་ལོ་ ༢༠༢༠་ཟླ་ ༢་པའི་ཚེས་ ༢༠་ནང་འཁོད་ GNHC ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་ འཀོད་འགོ་དཔོན་ལུ་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༢༠་ཟླ་ ༠༢་

འཆར་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་མུད་མཐུད་

འབད་དེ་ GNHC ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་
སྐོར།༼དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན༽ མི་ལུ་ འཆར་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྣའི་ པའི་ཚེས་ ༡༥་ནང་འཁོད་ སོད་དགོ་ནི་དང་
འཆར་དངུལ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཏེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། GNHC ལུ་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་ མཐའ་དཔྱད་སྙན་ དགོཔ།
ཞུ་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༢༠་ཟླ་

དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཆར་བཀོད་འགོ་

༠༢་པའི་ཚེས་ ༢༠་ནང་འཁོད་ GNHC ལུ་སྙན་ དཔོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ།
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ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
སྒེར་གི་ས་ཁོངས་ཨ་མོ་ཆུ་ནང་ རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རིག་གསར་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་གིས་ ཨ་མོ་ཆུ་ས་ཁོངས་ནང་
༧.

ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་དེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་

གཏན་ཇག་གི་དོན་ལུ་

གཏན་ཇག་གི་དོན་ལུ་ འཐག་འཕྲུལ་དང་རྩི་ནག་ས་བསྲེས་ནིའི་ས་སྟོང་དགོ་མི་ལུ་

འཐག་འཕྲུལ་དང་ རྩི་ནག་

ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་ འཁྲིལ་ངོས་ལེན་གནང་ནི་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་

སྟོང་དགོ་པའི་སྐོར།༼རྟེན་

ཆེ་བའི་སྐོར་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགས་མང་གིས་ ས་གནས་ཨ་མོ་ཆུ་ས་ཁོངས་དེ་ སོད་ཁྱིམ་

འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་

གྱིས་ས་ཁོངས་ཨིནམ་ལས་ གལ་སྲིད་ས་གནས་དེ་ཁར་ བདེན་སོར་གནང་བ་ཅིན་

མེད་པའི་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི།

ས་བསྲེས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་
གཞི་སྡེ་ཚན༽

ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་གི་གནས་སྟངས་དང་

སྡེ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལུ་དགོས་མཁོ་ དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ལྕགས་རིའི་ལམ་ལུགས་ལས་

ས་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ལུ་ འགྱུར་ནི་ཡོད་པའི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་དགོ་ཟེར་བའི་

ཚོགས་སྡེ་གྲོས་ཆོད་ལར་ གདོང་ལན་འབད་
དགོཔ།

གསུང་གྲོས་གནང་ཡི

༨.

འབྲུག་ཚོང་དང་ བཟོ་གྲའི་
ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལོ་ལར་
བཞིན་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དུས་
སྟོན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལུ་
གནང་བ་སོད་དགོ་པའི་

གོང་འཕེལ་མཚམས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་ཚོང་དང་ བཟོ་གྲའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལོ་ལར་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་གཞི་དེ་ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་

གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་

དགོ་མི་དེ་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚར་གཅིག་གུ་ ལོ་ལར་བཞིན་ཉིན་གྲངས་ ༠༥་ཀྱི་རིང་

ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་

བཞིན་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དུས་སྟོན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལུ་ ལོ་ལར་བཞིན་གནང་བ་སོད་ ནང་ འབྲུག་ཚོང་དང་ བཟོ་གྲའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་
ལུ་ དུས་སྟོན་འགོ་དྲེན་འཐབ་ནི་པའི་གནང་བ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་མང་ གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
གིས་ གནང་བ་དེ་ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་སྡེ་གིས་

ཚར་གཅིག་གུ་གནང་བ་སོད་ནི་ལུ་ ས་གནས་དེ་ངོས་འཛིན་དགོཔ་དང་ དུས་སྟོན་འདི་

སྐོར།༼གོང་འཕེལ་མཚམས་ གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དུས་ཚོད་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་མེན་བལ་དགོཔ་དང་
འཛིན་སྡེ་ཚན༽

གསལ་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ལུ་

མི་སེར་ཚུ་གིས་འདི་བཟུམ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་འོང་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

5

འབྲུག་ཚོང་དང་ བཟོ་གྲའི་ཚོགས་སྡེ་ལུ་
འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོཔ།

དགའ་སྐྱིད་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་
༩.

ཁྲིམས་མཐུན་གནས་རིམ་

སྨད་མཐུས་མི་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དགའ་སྐྱིད་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གནས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ དགའ་སྐྱིད་ལྟེ་བ་དེ་ བཀག་ཆ་གང་ ས་གཞི་དང་ ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

རིམ་མེདཔ་ལས་ ཁེ་ཕན་དང་ གཞན་ལས་ཁུངས་དང་ སྒེར་སྡེ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་

ཡང་མེད་པའི་གླིང་ག་སྦེ་ སྒོ་འབྱེད་བཞག་དགོ་ནི་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་ཁྲིམས་

བཀོད་འབད་ནི་ཟེར་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་མམ་འབྲེལ་ཐོག་

དང་ ས་གནས་འདི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་ མུད་མཐུད་འབད་དགོཔ།
དགོ་པའི་སྐོར།༼སྨད་འཐུས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགས་མང་གིས་ དགའ་སྐྱིད་ལྟེ་བ་དེ་
ཁྱིམ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་ལས་ ན་གཞོན་ཆང་དང་སོ་རས་ ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་ཁ་གསལ་འབད་བའི་ཤུལ་ ཐོ་
མི༽
མཐུན་གྱི་གནས་རིམ་མེདཔ་ལས་ གཞན་གྱིས་འཚོ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་སོད་ནི་མེདཔ་དང་
ས་ཁོངས་དེ་དགའ་སྐྱིད་ལྟེ་བའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་གནང་དགོ་ནི་ ན་

གཞོན་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ དགའ་སྐྱིད་ལྟེ་བ་དེ་ རང་དབང་ཅན་
ཅིག་བཟོ་ནིའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

༡༠.

ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ ས་

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་

ཉིན་བསྟར་གི་ལས་འཆར་

དེ་སྦེ་ལས་སྣའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་བཟོ་བཀོད་ཁ་གསལ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢་ནང་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཆར་དངུལ་ཐོབ་སྐལ་གི་

པའི་སྐོར།༼ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་

ཕུལ་ཡི། ཚོགས་མང་གིས་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྷག་

བཀོད་སྡེ་ཚན༽

ལུས་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གི་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་ འཆར་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་དེ་ཡང་ འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་

ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལས་སྣའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བ་རིམ་གྱི་དོན་

རྟེན་གཞི་བཟོ་བཀོད་ཁ་གསལ་དགོ་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། རྟེན་གཞི་བཟོ་བཀོད་ཁ་གསལ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ་ནི་དང་ དངུལ་རྩིས་

སྙན་ཞུ་ གྲ་སྒྲིག་ཐབད་དགོ་ དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢་ནང་འཁོད་ཚུད་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་

གྲ་སྒྲིག་དེ་ ་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢་ནང་འཁོད་ཚུད་དགོཔ་དང་ དེ་སྦེ་ཨ་མོ་ཆུ་ ས་
གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཉིན་བསྟར་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་དེ་

འཁོད་ཚུད་དགོ་ནི་དང་ ཨ་མོ་ཆུ་ས་གནས་ས་ཁོངས་ དོན་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་ཚོགས་དགོཔ།
འཆར་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཉིན་བསྟར་གི་ལས་

རང་འབད་དགོཔ་དང་ འཆར་དངུལ་དང་ ལས་སྣའི་
འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་

འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདེན་སོར་མཛད་གནང་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི། དེ་
གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་མམ་འབྲེལ་རོག་འབད་དེ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་གི་
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སྦེ་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་དང་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་

གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

གཉིས་ མམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཆར་དངུལ་དེ་
ལུ་ ནང་འཁོད་གྲོས་བསྡུར་ཚོགས་དགོ་པའི་གྲོས་
ཆོད་འབྱུང་ཡོདཔ།

བཟོ་གྲྭ་ས་ཁོངས་དོན་ལུ་
༡༡.

ཉིན་བསྟར་གི་ལས་འཆར་

གྲོས་གཞི་དེ་ལུ་ཚོགས་མང་གིས་ པིཔ་སི་བཟོ་བསྐྲུན་ཁང་དོན་ལུ་གཞུང་དབང་ས་ཆ་གླ་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ འདི་ལུ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་
ཁར་ལེན་མི་གན་རྒྱ་དེ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་མེདཔ་གྲོས་ཐག་གཅད་ཡོདཔ་དང་ མ་

ལྭ་འབད་དགོཔ་དང་ མི་རོབས་མ་ལང་མི་ལུ་

འཆར་བཀོད་་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བ་བ་དེ་ལུ་མུད་
མཐུད་འབད་དགོཔ་དང་ མི་སྟོབས་འགོ་

སྙན་ཞུ་ དང་ འཆར་དངུལ་ འོངས་པའི་དཀའ་ངལ་འཛེམ་ནི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་དེ་གྲ་སྒྲིག་དགོ་ འཆར་གཞི་རྩམ་མི་ ཡང་ན་བཟོ་རིག་བཀོད་དཔོན་ དཔོན་གྱིས་ གསར་འཐུའི་དོན་ལུ་ འཛིན་
དགོ་པའི་སྐོར།༼ཁྲོམ་སྡེ་
འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན༽

པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགན་དབང་ཅན་ གཅིག་ གསར་འཐུ་འབད་ནི་ངོས་ལེན་གནང་ཡོདཔ་ སྐྱོང་གྲོས་བསྡུར་ནང་བརྩུག་དགོཔ།
གྱི་ལྭ་འབད་ནི་ལུ་ མི་རོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ལྭ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གསར་འཐུ་གི་དོན་
མི་རོབས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།

ལུ་ མས་མོང་ཅན་དང་ གོ་གནས་ཐོབ་ལམ་

འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་འོང་འབབ་ནང་

ལས་ ངོས་ལེན་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི།

༡༢.

ཐག་ཉེ་བའི་གློག་ལམ་རྒྱང་
མཐོང་གི་དོན་ལུ་ འཆར་

བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ༡༢་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཐག་ཉེ་བའི་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་གཞི་དེ་ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་

གློག་ལམ་རྒྱང་མཐོང་ ༧༥་བརྩུགས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༩༢༡་དོན་ལུ་ ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་

དངུལ་བདེན་སོར་གནང་དགོ་ ཐག་ཉེ་བའི་གློག་ལམ་རྒྱང་མཐོང་ ༢༥་བརྩུགས་ནི་ལུ་ འབྲུག་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་

དངུལ་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་བསགས་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ གནང་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་
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གྲོས་གཞི་དེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་

འཆར་དངུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ བརྩུགས་དགོཔ།

པའི་སྐོར།༼བརྡ་དོན་དང་བརྡ་ འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་སྦེ་འཆར་ ནི་ཟེར་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི།
བརྒྱུད་སྡེ་ཚན༽

བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་སྡེ་ཚན་གྱིས་

གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།

ཨ་མོ་ཆུ་ གོང་འཕེལ་སྙན་ཞུ་ འདི་ལུ་ཚོགས་མང་གིས་ ཨ་མོ་ཆུ་ཉིན་བསྟར་ལས་འཆར་སྙ་ཞུ་ཡོད་མི་འདི་ ཡར་སེང་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཨ་མོ་ཆུའི་ཉིན་བསྟར་ལས་འཆར་
༡༣.

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བ་བ་འདི་ལུ་

དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དགོ་ རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཨེ་ཤེ་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་ འཆར་དངུལ་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་

སྙན་ཞུ་ཡར་སེང་གཏང་ནི་ལུ་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་ མུད་མཐུད་འབད་དགོཔ།

ཚན༽

ཁྲོམ་སྡེ་བསགས་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་

པའི་སྐོར།༼དངུལ་རྩིས་སྡེ་

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ ད་ལོ་ཉིན་བསྟར་ལས་འཆར་སྙ་ཞུ་

ཡར་སེང་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བསགས་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ འཆར་དངུལ་དེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
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མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ས་

བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ མི་དབང་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་སར་ལེབ་

བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བ་བ་

ཁོངས་ནང་ མི་དབང་མངའ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་པར་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཨང་གནས་ཅན་ བརྩུགས་ནིའི་ལྭ་འདི་ གློག་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་ འདི་ལུ་མུད་མཐུད་འབད་དགོ་ནི་དང་ གློག་
༡༤.

བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་པར་དང་ གྱི་སར་ལེབ་བརྩུགས་ནི་ལུ་ གློག་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་སར་ལེབ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི་དོན་
ལུ་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་

བརྩུགས་ནི་ལྭ་འདི་འབད་དགོཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་གིས་ཧོངས་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་ནི་གྲོས་
དེ་ བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཕྲིལ་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་འབད་ནི་ དེ་སྦེ་ ཆོད་གནང་ཡི། དེ་ལུ་འགན་ཚད་ཟིན་བྲིས་འབད་དེ་

སར་ལེབ་བརྩུགས་དགོ་པའི་ སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ མམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ལྭ་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

འཆར་དངུལ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་བསགས་དངུལ་ཡོངས་

བརྒྱུད་སྡེ་ཚན༽

ཆོད་གནང་ཡི།

སྐོར།༼བརྡ་དོན་དང་བརྡ་

E4 བཟོ་སྐྲིན་གྱི་དོན་ལུ་
༡༥.

དགོ་ནི་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དེ་ རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་
བར་ཆད་དགོ་པའི་

གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ E4 ས་གནས་ནང་འཁོད་ ཐོག་ཚད་ ༢་

བསོམས་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་་གྲོས་

གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ FAR

འབད་མི་ ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲིན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥་ཁྱབ་ཚད་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ནང་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ འཕྲེལ་མགྱོགས་

དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་དེ་ FAR ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་འཕུལ་ འབད་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་

སྐོར།༼གོང་འཕེལ་མཚམས་ ཡི། ཚོགས་མང་གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥་ཁྱབ་ཚད་འབད་དགོ་ནི་ལུ་ གོང་འཕེལ་མཚམས་ ཡི།
འཛིན་སྡེ་ཚན༽

འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ FAR ཁྱབ་ཚད་ཁྲིམས་དམ་དམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་
པའི་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།
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གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་
FAR གཞི་བརྩུགས་འབད་དེ་ ལ་རོག་
འབད་དགོཔ།

༡༦.

ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གོང་

གྲོས་གཞི་དེ་ལུ་ཚོགས་མང་གིས་ SASEC ལས་འགུལ་ལྭ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་གྱིས མུད་

འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་

ལས་ མདའ་རྩེད་འབའ་ཐང་གི་རྒྱབ་ལུ་ ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གོང་འཕེལ་གཞི་

མཐུད་འབད་དགོཔ།

སྐོར།༼རང་བཞིན་གནས་

དངུལ་དེ་ སའི་མཛེས་བཀོད་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།

དངུལ་ཐོབ་སྐལ་དགོ་པའི་

བརྩུགས་འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་གོང་འཕེལ་འདི་གིས་འཆར་

འཆར་དངུལ་ལུ་ བདེན་སོར་གནང་ཡོདཔ།

སྟངས་སྡེ་ཚན༽

༡༧.

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྣ་འཐབ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ ཐེངས་ ༨་པའི་གྲོས་ཆོད་ལར་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚོགས་

འབད་དགོ་པའི་སྐོར།༼འཐུང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆུ་ཁྲལ་དེ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ མི་མང་གྱི་དོན་ལུ་

དགོཔ།

མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཁྲལ་བསྐྱར་བཟོ་ ཆུ་ཁྲལ་ཡར་སེང་འབད་མི་ལུ་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཉོག་བཤད་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་

འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་བསྡུར་ནང་ལས་ ཆུ་ཁྲལ་བསྐྱར་ཞིབ་ སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ལར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་

ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན༽

ཞིབ་ཚད་དེ་ཡང་ སྔོན་གྱི་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠་

ཚོགས་སྡེ་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཚོགས་མང་གིས་

ཁྲལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ཚོགས་སྡེ་རང་དབང་ཡོད་རུང་ སྔོན་བསྐྱར་བཟོ་འབད་

འབད་མི་དེ་ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་བསྐྱར་

ཚོང་བསྒྲགས་དང་བཟོ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་

ཡོད་མི་འདི་ གཞན་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལས་མཐོ་བ་མེདཔ་མ་ཚད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཡང་ ནི་དང་ སོད་ཁྱིམ་དང་གཙུག་སྡེའི་དོན་ལུ་ ཅོག་
ཞིབ་འཚོལ་ཁ་གསལ་ཐོག་འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

གཅིགཔ་འབད་གནས་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དབྱིན་
ལོ་ ༢༠༢༠་ཟླ་ ༠༢་པ་ལས་འགོ་བཟུང་ ལོ་ངོ་

གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཟེར་བའི་གྲོས་
ཆོད་གནང་ཡི།
༡༨.

སྤ་ས་ཁ་འཐུས་མི་གིས་ ས་གནས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལུ་ ས་ཁྲལ་
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ཚོགས་སྡེ་གིས་ ས་ཁྲལ་བཀལ་ནི་དེ་ གཞུང་ཀྱི་ས་ ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མུད་

ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ པད་

བཀལ་ཡོད་མི་དེ་ འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་འོང་འབབ་ལས་ མཐོ་བ་ཡོདཔ་ལས་ མི་

དང་ གནས་སྒྲག་འདེམས་

བྱུད་དེ་སའི་གོང་ཚད་དང་འཁྲིལ་བཀལ་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་གཅིག་མཚུངས་ནང་ལུ་

བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ་པའི་

གནང་ཡི།

དཀར་ཤིང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་
ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་ཁྲལ་

སེར་ཚུ་གིས་ ཁ་གདུག་འབར་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཚོགས་མང་གིས་ ས་ཁྲལ་སྲིད་

ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུད་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཟེར་ མཐུད་འབད་དགོཔ།
བའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

ས་ཁྲལ་བཀལ་ནི་ལུ་ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་

སྐོར།༼སྤ་ས་ཁ་འཐུས་མི༽

ཁྲོམ་སྡེ་ཉོག་འཛིང་འདུམ་
༡༩.

འགྲིགས་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་
མི་ཚུ་ལུ་ འཐུས་དགོ་པའི་
སྐོར།༼ཁྲིམས་དོན་འགོ་
དཔོན༽

ཁྲོམ་སྡེ་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འབྲུག་གི་ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཉོག་འཛིང་འདུམ་འགྲིགས་ཚོགས་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མུད་མཐུད་
དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཉོག་འཛིང་འདུམ་འགྲིགས་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུས་

ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སོད་ འབད་དགོཔ་དང་ དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་

ཐོབ་ལམ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འཐུས་ཐོབ་ནི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ངོས་ལེན་གནང་དགོ་

ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འཐུས་ཐོབ་ནི་ལུ་

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འཐུས་ཐོབ་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་ཡོད་ཟེར་བའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

དངུལ་འབྲེལ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཐོབ་དབང་

པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཚོགས་མང་གིས་ དེའི་འབྲུག་གི་ས་དང་ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་

བདེན་སོར་གནང་ཡི། དེ་ལུ་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དབང་བཀོད་དགོཔ།
བཀོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
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དངུལ་འབྲེལ་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཐོབ་

༢༠.

ཨ་མོ་ཆུ་དང་ ས་སྙིང་ས་

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨ་མོ་ཆུའི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཨ་མོ་ཆུའི་ས་གནས་ས་ཁོངས་

གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་

བདེན་སོར་གནང་དགོ་པའི་

ཚོགས་མང་ལུ་ སྙན་ཞུ་དང་ བདེན་སོར་གནང་ནི་དོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་སྦེ་སྒྲིང་

དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ འདི་ལུ་རྒུད་འཐུས་

སྡེ་ཚན༽

མི་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་བརྡལ་བཤུད་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྱིམ་ཇོ་ལུ་རྒུད་འཐུས་སོད་དགོ་ བཀོད་ཚུ་ལུ་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་སོད་དགོ་ནི་དང་

ཁོངས་ཀྱི་གསལ་ཞུ་དོན་ལུ་

འབད་ནི་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གསལ་ཞུ་འབད་མི་དེ་ འཆར་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་གསལ་ཞུ་འབད་མི་ལུ་

བདེན་སོར་མཛད་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ས་གནསས་

སྐོར།༼ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་བཀོད་ ཁྱིམ་ཐོད་ཚད་ ༢་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཕོག་ ཁོངས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ གནོད་པ་ཕོག་མི་བཟོ་
ནི་ དེ་སྦེ་ས་ཁོངས་དེ་འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་མཚམས་དང་
གནང་ཡི།

༢༡.

ཐོབ་ནི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ། དོ་སྦེ་འཆར་

བཀོད་སྡེ་ཚན་དང་ ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་
སམཚམསབཀོད་ནི་དང་ ལག་ཁྲམ་དུས་

ལག་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལྭ་ཚུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་ མཐུན་བཟོ་ནི་ལྭ་འབད་དགོཔ།
འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དོན་ལུ་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་གནས་དཀར་བེ་ཀྲར་དང་ དམ་ད་ར་གཉིས་ལུ་ ས་
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀག་ཆ་

ཁྱིམ་ཇོ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བརྡལ་བཤུད་འབད་

གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འགོ་བརྩུགས་ཡོདཔ་དང་ ་ས་

12

ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཀག་ཆ་འདི་

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འཐུས་

གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་ མི་ཚུ་དང་མམ་རུབ་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་

དང་ ཁྲིམས་གཏུགས་གནས་ གནས་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་

ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་

བསྐྱར་བཟོ་ ལུ་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་

སྲིད་དགོ་པའི་སྐོར།༼ཁྲོམ་སྡེ་ ས་ཆའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་འགོ་བརྩུགས་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་ མ་རོགས་ཚུན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ དགོཔ།
འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན༽

གྱི་བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་བཀག་ཆ་འདི་ལས་བརྟེན་ས་

འཆར་གཞི་སཅད་ནི་མེད་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།་

གནས་དེ་ཁར་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་ དེ་སྦེ་ དུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ གྲོས་འཆར་
འོང་ཟེར་བའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་གསརཔོ་སོད་ནི་ལུ་ འདི་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གྲོས་

བཀག་ཆ་འབད་དགོ་ནི་དང་ སྔོན་ལས་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་སོད་ཡོད་མི་ལུ་ བསྟུན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་
སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གནང་སོད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ས་
གནས་དཀར་བི་ཀྲར་དང་དམ་ད་ར་གཉིས་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༧་གི་རིང་བཀག་ཆ་འབད་

གནང་ཡི།

དགོཔ་དང་ ས་གནས་རིན་ཆེན་ལྡིང་ནང་ ལོ་ངོ་ ༠༡་གི་རིང་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་
པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ས་ཁོངས་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་
༢༢.

ས་གནས་སྤ་ས་ཁ་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ས་

འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ས་

འཇལ་དང་ ས་ཆའི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡་

སྟངས་ཞིབ་འཚོལ་

སྣའི་འཆར་གཞི་ཡང་ རྩམ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

འཇལ་དང་ ས་ཆའི་གནས་

ནང་ལུ་

འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་༦་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་ལས་ ལས་

སྐོར།༼ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་བཀོད་
སྡེ་ཚན༽
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ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མུད་མཐུད་
གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

འབད་དགོཔ།

༢༣.

གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཞི་

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གྲོས་འཆར་འདི་

སོབ་གཉེར་བལ་སྐོར་དགོ་

མི་ནང་ ཚོགས་མང་གིས་ དེའི་དོན་ལུ་འཆར་དངུལ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་

ཡི།

ཟད་འགྲོ་ཚུའི་གསལ་ཞུ་འབད་དགོཔ།

པའི་སྐོར།༼མི་སྟོབས་འགོ་

ཚོགས་སྡེ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་གསལ་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

མི་ཚོགསབཟོ་དཔོན་ཚུ་གི་

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་

མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་ཚང་བཀའ་

དོན་ལུ་ ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་ དངུལ་ དཔོན་དང་འདྲན་འདྲ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཕོག་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྭ་འདི་

མཛད་གནང་འདི་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༢༠་ཟླ་ ༠༢་པ་

རྒྱ་གཏང་དགོཔ།

ལྔ༽་རེ་ སོ་འཐུས་སོད་དགོ་ ཡོད་མི་ལུ་ མི་ཚོགས་བཟོ་དཔོན་གསུམ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཚད་དང་བསྟུན་ ཟླ་ངོ་རེ་

ཟླ་ངོ་ ༠༣་གི་རིང་ལུ་ སོ་འཐུས་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་

གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ ཚར་གཅིག་རང་མ་འགྱོ་མི་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་སོབ་གཉེར་བལ་སྐོར་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ ནང་ ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལས་རིམ་དང་

དཔོན༽

༢༤.

ཀྲམ་ ༥༠༠༠/-༼སྟོང་ཕྲག་

ཤུགས་ཅན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་བཟོ་དཔོན་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཐོབ་ལམ་འདི་ཉིང་ཤོད་

པའི་སྐོར།༼མི་སྟོབས་འགོ་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠༠/-༼སྟོང་ཕྲག་ལྔ༽་རེ་ སོ་འཐུས་འབད་སོད་དགོ་པའི་སྐོར་

དཔོན༽
༢༥.

མི་ཚོགསབཟོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྭ་འགན་དེ་གཞན་བཟོ་

ལས་གསུངས་གྲོས་གནང་ཡི།

ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ ཁྲིམས་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ གཞུང་དབང་ས་ཆ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་རྐྱབ་
འགལ་གྱི་བཟོ་རྩིག་བརྡལ་མི་ ཡོད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟོ་རྩིག་བརྡལ་མི་སྡེ་ཚན་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་

ལས་འགོ་བཟུང་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༢༠་ཟླ་ ༠༣་པ་ཚུན་
༥༠༠༠/-༼སྟོང་ཕྲག་ལྔ་༽ སོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་
གནང་ཡི།

ཚོགས་སྡེ་གིས་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟོ་རྩིག་བརྡལ་ གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་

མི་སྡེ་ཚན་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་

བཟོ་རྩིག་བརྡལ་ནི་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་གཏང་དགོཔ།

སྡེ་ཚན་ལུ་ འཐུས་ཐོབ་ལམ་ འགན་དབང་གཞན་ཡོདཔ་ལས་ སྡེ་ཚན་འདི་གི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟོ་རྩིག་བརྡལ་ནི་ བ་བ་ཚར་རེ་འབདཝ་ད་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་
སྐོར།༼བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན༽ ལྭ་འབད་ནི་དེ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ལྭ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འཐུས་
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༢༠༠༠/-རེ་ཐོབ་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་གནང་ཡི། དེ་ལུ་

ཐོབ་ལམ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་སྦེ་འཐུས་ཐོབ་ལམ་བཟོ་མི་དེ་ཡང་ འཐུས་མི་ཚུ་ འཐུས་མི་ཡང་

གིས་ ལྭ་འགན་འདི་ལུ་སོ་བ་སྐྱེད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ ༡. དྲོགས་ཁྲོམ་དཔོན།
ཡི། ཚོགས་མང་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟོ་རྩིག་བརྡལ་མི་སྡེ་ཚན་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་

༢. བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

༤. ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།

འཐུས་དངུལ་ཀྲམས་ ༢༠༠༠/-་རེ་ཐོབ་ལམ་བཟོ་ནི་ལུ་ཉོག་བཤད་མེད་པར་ ངོས་ལེན་ ༣. ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན།
༥. གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན།
༦. འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན།
༧. ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ།

༨. རང་སོའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི།
༩. ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་།

༡༠. སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱད་པ།
༡༡. ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆད་དེད་གཡོགཔ།

༡༢. ལས་མི། ལའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ དགོ་
ནི།

༢༦.

ཟླ་ངོ་ ༦་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འོང་འབབ་དང་ འགྲོ་སོང་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ ཚོགས་སྡེ་གིས་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་
ལེན་གྱི་གསལ་ཞུ།༼དངུལ་
རྩིས་སྡེ་ཚན༽

འབད་ཡོདཔ། ཚོགས་མང་གིས་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ འཆར་དངུལ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ་
ལག་ལེན་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་ལས་འགུལ་ཆུང་ཀུ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ འཆར་
དངུལ་ཐོབ་ལམ་བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
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གྲལ་གཏོགས་པའི་མིང་ཐོ༔
༡༽ ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི། ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན།
༢༽ ལུང་བརན་རྒྱ་འཚོ། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན།

༣༽ ཤར་མི་ལ་ལིམ་བུ། འཐུས་མི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས།
༤༽ ནར་བྷ་དུ་རའི། འཐུས་མི། གནས་སྦྲག་འདེམས་ཁོངས།
༥༽ པྲཱ་བཱཏ་རའི། འཐུས་མི། སྤ་ས་ཁ་འདེམས་ཁོངས།

༦༽ པ་སངས་ནོར་བུ་ཏ་མང་། འཐུས་མི། རིན་ཆེན་ལྡིངས་འདེམས་ཁོངས།
༧༽ ཏིར་ཐ་མ་ཡ་མོང་སྒར། འཐུས་མི། པད་ཀར་ཞིང་འདེམས་ཁོངས།
༨༽ ཆུང་ཀུ་ཟླ་བ། འཐུས་མི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྨད་འདེམས་ཁོངས།
༩༽ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ལ་རོག་མཛད་ཡོདཔ།

ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི།

༼པ་སངས་ནོར་བུ་ཏ་མང་༽

༼ནར་བྷ་དུར་རའི༽

ཚོགས་པ། རིན་ཆེན་སྡིངས་འདེམས་ཁོངས།

ཚོགས་པ། གནས་བྲག་འདེམས་ཁོངས།
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༼པར་བཱཏ་རའི༽

༼ཤར་མི་ལ་ལིམ་བུ༽

ཚོགས་པ། དཔག་བསམ་ཁ་འདེམས་ཁོངས།

ཚོགས་པ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས།

༼ཏིར་ཐ་མ་ཡ་མོང་སྒར༽

༼ཆུང་ཀུ་ཟླ་བ༽

ཚོགས་པ། པད་ཀར་ཞིང་འདེམས་ཁོངས།

ཚོགས་པ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྨད་འདེམས་ཁོངས

༼ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ༽
འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན།

༼ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི༽
ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན།
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