
འཁྲུན་ཆདོ་ཨང་༼   ༽                             འ ི་ཤོག་རེ་དགུ་པ།༼ཨེཆ-༦༩༽ 
                                       ཐོག་མའི་ཁིྐྲམས་ཀིྱ་ཉེས་ ོད་འཁྲུན་ཆོད་། 
 
࿐    ད་ལན༑ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཅན་མར་ ལ་མི་དེ་ ོད་འཛིན་ཨང་༼   ༽ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་བཀདོ་གྲུབ། 
 

 ཉེས་འདགོས་པ།      དོ་  
 ངོ་མིང་   :    ངོ་མིང་   :  
 ཕོ/མོ   :    ཕོ/མོ   : 
 ེས་ཚེས་   :    ེས་ཚེས་   : 

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ :    མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ : 
 ཕ་/མ་མིང་   :    ཕ་/མ་མིང་   : 

ཁྐྲམ་ཨང་   :    ཁྐྲམ་ཨང་   : 
 གུང་ཨང་   :    གུང་ཨང་   : 
 ག ས   :    ག ས་   : 
 ེད་འོག་   :    ེད་འོག   : 
 ོང་ཁག   :    ོང་ཁག་   :  
 ལས་འགན་  :    ལས་འགན   : 
 བ་མི་/ངོ་ཚབ་  :    བ་མི་/ངོ་ཚབ་  : 
 

    དོ་དནོཿ //// 
 

1 དོ་གཞའི་ིང་ོ དོ།  
1.1 ༼ཉེས་འ གས་ཀྱི་བ ད་དོན་འ ་བ ས༽ 
 
 

2 ཉེས་འ གས། 
2.1 ༼འ ་བ ས༽  

 
3 ན་གསན། 



3.1 ོད་ ་ངོ་བཅར་    ི་ཚེས་་་་་་་་་ ། 
3.2 ་གོན་ ན་གསན་    ི་ཚེས་་་་་་་་་་ ། 
3.3 ཐོག་མའི་བ དོ་དནོ་    ི་ཚེས་་་་་་་་་ ་། 
3.4 བ ལ་ལན་ ན་གསན    ི་ཚེས་་་་་་་་་་ ། 
3.5 བ ེད་/མངོན་ ནོ་ ན་གསན   ི་ཚེས་་་་་་་་་ ་། 
3.6 ངོ་ ང་ར་ཁུངས་ཀྱི་ ན་གསན་   ི་ཚེས་་་་་་་་་ ། 
3.7 གདོང་བཤེར་ ན་གསན་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་ ། 
3.8 ཁྐྲིམས་ ེའི་ཞིབ་ད ད་    ི་ཚེས་་་་་་་་་་ ་། 
3.9 མཐའ་བ ོམས་འ ི་གླེང་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་ ། 
 

4 ཞབི་བཤརེ་། ༼དག་བཅསོ་མདེ་པར་འ ་བ ས་༽ 
4.1 ོད་ཉོག་དའེི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ ་བཀོད་པའི་ཉེས་ལས་ ན་ ་ 

ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 
4.2 དོགས་ཟོན་ཅན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོ་ད་ཉོག་དའེི་ ོར་ལས་ ི་ཚསེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 

མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ ན་ ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 
4.3 དོགས་ཟོན་ཅན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དའེི་ ོར་ལས་ ི་ཚེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ངོ་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐགོ་ 

འགག་པར་ ལ་བའི་ངག་བ དོ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 
4.4 ཉེས་འ ེལ་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ ཉོག་དའེི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 

མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ ན་ ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 
4.5 ཉེས་འ ེལ་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 

འགག་པར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 
4.6 ཉམས་ ད་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 

མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ ན་ ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 
4.7 ཉམས་ ད་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དའེི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 

འགག་པར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ།     
  

4.8 དཔང་པོ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས ོད་ཉོག་དའེི་ རོ་ལས་  ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ ན་ ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

 



      དཔང་པོ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ 
ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ འགག་པར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.9 མི་སེར་འགོ་འཛིན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/་ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
འགག་པར་ ལ་བའི་ ན་ ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ 

4.10 འཛིན་བ ང་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ངོ་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐགོ་ 
མི་སེར་འགོ་འཛིན་ ་ ལ་བའི་ ན་ ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.11 འཛིན་བ ང་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ངོ་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐགོ་ 
འགག་པར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.12 ོད་ཉོག་དའེི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་ 
འགག་ འེི་ཉེས་འ གས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.13 དོགས་ཟོན་ཅན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དའེི་ རོ་ལས་  ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་བ ལ་ལན་  ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.14 དོགས་ཟོན་ཅན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ངོ་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་ངག་བ དོ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.15 ཉེས་འ ེལ་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ངོ་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐགོ་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་བ ལ་ལན་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ།   

4.16 ཉེས་འ ེལ་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའ་ི ོར་ལས་  ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་ངག་བ དོ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.17 ཉམས་ ད་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་ངག་བ དོ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.18 དཔང་པོ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.19 མི་སེར་འགོ་འཛིན་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་གཞིའི་དའེི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་ངག་བ དོ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

4.20 འཛིན་བ ང་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས ོད་ཉོག་དའེི་ ོར་ལས་ ི་ཚསེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་་གསལ། 

4.21 ཉེས་འདོགས་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་སར་ ལ་བའི་བ ལ་ལན་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

 
 



༥ བཤརེ་བ ད། 
༥.༡ ོད་ཉོག།/// 

 
༦ འཁྲུན་ཆདོ། 

༦.༡  ོད་ཉོག།/// 
༦.༢ ོད་དོན་དེ་ ོར་ ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ཁྐྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་༩༦.༥ པ་དང་ དོན་ཚན་༡༠༩.༡ པའི་ག༽ 

པ་ ར་ ཚད་འཛིན་གྱི་ ས་ ན་ཞག་གྲངས་བ ་ཐམ་ནང་འཁོད་ 
མཐོ་ག གས་ ་ནི་གི་གོ་ བས་གནང་ ེ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་གྲུབ། 

བཀའ་ ། 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ ོད་བཤེར་གྱི་ བས་ ་རང་སོའི་བདེན་ཁུངས་ གས་ཏེ་ ཞིབ་པར་གསལ་ འི་གོ་ བས་ ིལ་ ་གནང་གྲུབ་པའི་ཁར་ 
ཉེས་འདོགས་པ་དང་ ོད་ འི་དོན་ ་ ད ེ་བཤེར་རིམ་པར་མཛད་དེ་འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་བཀའ་ ལ་གནང་གྲུབ། 
 
   རང་གསི་ལས་ ས་རང་ལ་ ིན་ཙ་ན། །བཟང་ངན་རང་ལ་རག་ལས་ཤསེ་པར་བགྱ།ི ། 
  
དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ ར་ ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་འཛིན་བ ང་འབད་བའི་ཉི་མ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ 
ལོ་ངོ་་་་་་་་་་་་་ ཝ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་གྲངས་་་་་་་་་་་་་་་བཅས་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཙོན་ ་ ིན་གྲུབ་པ་ལས་ ན་ཆད་གཅོད་ཅིང་ ོམ་པར་བགྱིའོ། 
ཞེས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འམ་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ ། 
 
 
 
 

༼ ང་དཔོན༽ 
 
 
 
 

 


