


དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྩ་གཞུང་།།

༢༠༢༠

དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།



དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་སྦོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་།

           འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢༣༣༦༦༣༡

པར་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢ ༣༣༦༦༣༢

ཡོངས་འབྲེལ། info@fiti.bt

པར་དབང་ © ༢༠༢༠ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་སྦོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་།

དཔེ་དེབ་འདི་གི་ པར་དབང་ འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་སྦོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་། ལུ་ཡོདཔ་ལས་ 
སྤེལ་ཁང་འདི་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ དཔེ་དེབ་འདི་དང་ འདིའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ལས་
འཛེམ་གནང་།
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བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
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ཨིན།
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༉ དངུལ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དུས་རབས་༢༡ པའི་ དངུལ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཡོན་
གི་ གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དང་འཁིལ་བའི་ ཤྲེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ ཡུན་རིང་གི་བསམ་སྤོད་ཚུ་ འགྱུར་བ་གྲུབ་འབས་ཅན་སྲེ་ འབད་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩ་གཞུང་འདི་༢༠༡༨ ལས་༢༠༢༣ ཚུན་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་
གི་དམིགས་ཡུལ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཡོན་ཐབས་ལམ་༢༠༡༨ ལས་༢༠༢༣ ཅན་མའི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ རྲེས་དྲན་འབད་
ཐབས་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ རྩ་གཞུང་འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་  དངུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལཱ་འབད་ཐངས་ཀི་སོར་ལས་ ཤྲེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་ ས་གོ་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏྲེ་ རྩོམ་སྒིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
དྲེ་དང་འདྲཝ་སྲེ་ སྦྱོང་ཚན་དང་པའི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གི་གཙུག་སྲེ་ཚུ་གི་སོར་ལས་ ངོ་
སྤོད་དང་དབྲེ་བ་ ཞབས་ཏོག་བིན་ཐངས་ཚུ་གི་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་། འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་འབད་
ནི་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གི་གཙུག་སྲེ་དང་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་འབད་ནི་མྲེད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དྲེ་ཚུ་ཁག་ཆྲེ་
བའི་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། དྲེ་གིས་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཡོན་གི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེ་ཚུ་གི་
འབྱུང་རབས་དང་ དངུལ་ཀྲམ་གི་འགྱུར་བ་འབྱུང་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ ལྲེགས་ཤོམ་སྲེ་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན།
སྦྱོང་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གི་འཐོན་སྐྲེད་དང་ཞབས་ཏོག་ ཟྲེར་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་
གི་གཙུག་སྲེ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ འཐོན་སྐྲེད་དང་ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ ག་དྲེ་སྲེ་ར་བིན་དོ་ཡོད་ག་ དྲེ་ཚུ་གི་སོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དོ་ཡོདཔ་
དང་། དྲེ་སྲེ་བརྡ་སྤོད་འབད་དགོ་མི་དྲེ་ཡང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དྲེ་ཚུ་གི་སོར་ལས་ཧ་གོ་སྟྲེ་ གདམ་ཁ་ལྲེགས་ཤོམ་སྲེ་ རྐྱབ་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་དང་། ཞབས་ཏོག་དང་འཐོན་སྐྲེད་ཚུ་ ལྲེན་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་སྐོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཡིག་ཆས་དགོས་མཁོ་
ཚུ་གི་སོར་ལས་ རོགས་ལུ་གནམ་མྲེད་ས་མྲེད་རྲེ་མ་དགོ་པར་ རང་ཧ་གོ་སྟྲེ་ འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་སྲེ་ འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན།
སྦྱོང་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ ཚོང་ལཱ་གོང་འཕྲེལ་ ཟྲེར་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཚོང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞི་རྲེན་རིག་རྩལ་དང་ ཚོང་ལཱ་འཛིན་སྐོང་གི་ཐབས་རིག་ཚུ་གི་སོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་སྲེ་ བཀོད་ཡོདཔ་
ཨིན། སྦྱོང་ཚན་འདི་གིས་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ལཱ་འཛིན་སྐོང་ཐབས་རིག་གི་སོར་ལས་ ལག་ལྲེན་དངོས་འཐབ་ཀི་ སྦྱང་བ་ཚུ་བིན་ནི་ཡོདཔ་སྲེ་
འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན།
སྦྱོང་ཚན་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐོང་འབད་ཐངས་ཀི་སོར་ལས་ གོ་
བརྡ་སྤོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་ཚན་དྲེ་ཚུའི་ནང་ལུ་ མ་ཡུན་རིང་གི་ཚ་གང་འབག་སྟྲེ་ དངུལ་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་ ལམ་སོལ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་
དགོཔ་གལ་ཆྲེ་བའི་སོར་ལས་སྟོནམ་ཨིན། སྦྱོང་ཚན་འདི་ནང་གི་ ནང་དོན་དང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ འཆར་
དངུལ་བཟོ་ཐངས་ཀི་སོར་ལས་ ལག་ལྲེན་དངོས་འཐབ་ཀི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྲེ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་། དྲེ་གིས་མ་ཚད་ གསར་བཏོད་ཅན་གི་སྲུང་
དང་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཚུགསཔ་སྲེ་བཀོད་ཡོད།



དྲེའི་ཤུལ་ལས་ སྐིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་འདི་ ཡུན་ཐུང་དང་ཡུན་རིང་གི་ དགོས་མཁོ་ཆྲེ་བའི་ འཆར་དངུལ་གི་འཐོན་ཁུངས་ཅིག་སྲེ་ ལག་ལྲེན་
འཐབ་བཏུབ་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ སྐིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལྲེན་ཞིནམ་ལས་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བཏང་སྟྲེ་ འོང་འབབ་བཟོ་ཐངས་ཀི་སོར་ལས་ ཤྲེས་ཡོན་བིན་དོ་ཡོདཔ་དང་། དྲེ་བཟུམ་གི་གོ་སབས་
དང་གཅིག་ཁར་ སྐིན་འགྲུལ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁིལ་ཏྲེ་མ་ལྲེན་པ་ཅིན་ སྐིན་ཚབ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་ནི་ཨིན་
པའི་སོར་ལས་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
སྦྱོང་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྐིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐོང་གི་སོར་ལས་ ཤྲེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་བིན་ཏྲེ་  སྐིན་འགྲུལ་ཚུ་
ལྲེནམ་ད་ དྲེ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་ འཐོན་སྐྲེད་ཆྲེ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ གཏང་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་
ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
དྲེ་དང་འབྲེལ་ཏྲེ་ གོག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་ དངུལ་སྤོད་ལྲེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཉྲེན་སྲུང་ཅན་དང་ དཀའ་ངལ་མྲེད་པ། མགོགས་
དྲགས་དང་ འཇམ་ཏོང་ཏོང་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད། དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ 
འབྲེལ་མཐུན་དང་ འཇོན་ཐངས་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ཡང ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་གི་སོར་ལས་འཁོད་ཡོདཔ་དང་། བཀག་འཛིན་འབད་མི་ 
གཙུག་སྲེ་དང་ ཞབས་ཏོག་བིན་མི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ག་ར་གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ སྤོད་ནི་ལུ་ གོ་སབས་ལྲེ་ཤ་ར་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ དྲེ་ནང་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཧ་་གོཝ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལྲེན་འཐབ་མ་ཤྲེསཔ་ལ་སོགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་འདུག། དྲེ་འབདཝ་ལས་ 
སྦྱོང་ཚན་བདུན་པའི་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གོག་ཐོག་དངུལ་སྤོད་ལྲེན་གི་ ལམ་ལུགས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སོར་ལས་ ངོ་
སྤོད་འབདཝ་ཨིན། སྦྱོང་ཚན་འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ གོག་ཐོག་དངུལ་སྤོད་ལྲེན་གི་ ལམ་ལུགས་དང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལྲེན་ཚུ་གི་
སོར་ལས་ ལྲེགས་ཤོམ་སྲེ་ཧ་གོ་སྟྲེ་ ཉྲེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཤྲེསཔ་འགོ་ཚུགསཔ་སྲེ་འཁོད་ཡོད།
མཇུག་ར་ ཉྲེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གི་ཞབས་ཏོག་ལྲེན་ནི་ལུ་ ཉྲེན་ཁ་འཛིན་སྐོང་དང་ ཁིམས་གི་ཉྲེན་སྲུང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆྲེཝ་ཡོདཔ་
ལས་ སྦྱོང་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཉྲེན་ཁ་དང་ ཉྲེན་བཅོལ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀི་སོར་ལས་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་། དྲེ་དང་འབྲེལ་ཏྲེ་ 
དྲང་བདྲེན་མྲེད་པའི་ ཚུལ་མིན་གི་ལཱ་བ་ངན་པ་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་དང་། འགན་འཁི་ལྡན་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་གི་བསམ་སྤོད་ལྲེགས་བཅོས་
འབད་དགོཔ། དྲེ་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྟ་རོག་དམ་དམ་གི་ཐོག་ལས་ ལག་ལྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆྲེ་བས། 
ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་དྲེ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲང་བདྲེན་ཅན་གི་ཚོང་འབྲེལ་གི་བསམ་སྤོད་འདི་ འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། དྲེ་ཚུ་ལྲེགས་ཤོམ་
སྲེ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཉོ་སྤོད་ཉྲེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁིམས་ཚུ་གི་སོར་ལས་ ཤྲེས་ཡོན་གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆྲེ་བས་ཟྲེར་ཞུ་ནི། དྲེ་
འབདཝ་ལས་ སྦྱོང་ཚན་དགུ་པ་འདི་ནང་ ཉོ་སྤོད་ཉྲེན་སྲུང་གི་སོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་ཚུད་དྲེ་ ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྲེ་ མི་ངོ་རང་སོའི་ དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཀི་དོན་ལུ་ འབྲུག་མི་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གིས་ དངུལ་
འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་ཀི་ལཱ་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་དྲེ་སྲེ་ར་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ དྲེ་ཚུ་གི་སོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྲེ་ སྦྱོང་ཚན་འདི་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་
ལས་ འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲེ་ཕན་སོམ་ར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆྲེས་དང་ རྲེ་སོན་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།
སྦོང་ཚན ༡

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེ་ཟྲེར་བའི་ གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟྲེ་ འགྲྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
2. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེ་ ག་དྲེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
3. དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེ་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟྲེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
4. དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེའི་ འགན་འཁི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གོ་བསྡུར་འབད་ཚུགས།

ལས་དོན།

༡.༡ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ དཔེར་ན་ དངུལ་བཙུགས་ནི་ བཏོན་ནི་ སྐྱིན་
འགྲུལ་བྱིན་ནི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དངུལ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་ ལཱ་
ཚུ་འབད་མི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཟེར་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་ལས་སྡེ་ ཉེན་བཅོལ་ལས་སྡེ་ 
དངུལ་འབྲེལ་བར་ཚོང་རྐྱབ་མིའི་ལས་སྡེ་ མ་རྩ་བཙུགས་མིའི་ལས་སྡེ་ ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ཕན་ཚུན་
མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ མི་སྡེའི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ སྤྱི་གཙུག་གི་གཙུག་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཅིག་
ཨིན། 

༡.༢ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་དབྱེ་བ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་གི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཚོང་སྡེ་དང་ མི་ངོ་རང་སོ་ལུ་ དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་བཙུགས་ནི་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་ མ་རྩ་
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་
ཤ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་བྱིན་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་འདི་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེ་དང་ 
དངུལ་བཙུགས་བཏོན་འབད་ནི་མེད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཟེར་ཁག་གཉིས་ཡོད། དངུལ་བཙུགས་བཏོན་འབད་ནི་ཡོད་
པའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་བཙུགས་ནི་དང་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནིའི་ནང་ གཙོ་བོ་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་དང་། རྒྱལ་
གཞུང་འགན་ལེན་ཤོག་དངུལ་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་དངོས་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོནམ་ཨིན། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཚེ་སོག་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཉེན་བཅོལ་འབད་ནི་ལུ་ཤུགས་བཏོན་ནི་
དང་། འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ཟུར་ཕོགས་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་
གྱིས་ དགོངས་ཞུའི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། དེ་དང་འདྲཝ་ རི་ནིའུ་དང་། ནུབ་
རི།འབྲུག་བྱང་སེམས་སྐྱིན་འགྲུལ།འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ཆུང་བའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན།དེ་ལས་ ཏ་ར་
ཡ་ན་ཚོང་འབྲེལ་ཆུང་བའི་མ་དངུལ་ཞབས་ཏོག་ ཟེར་མི་ཚུ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་ཆུང་བའི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ 
འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ རང་ར་སོ་སོའི་ 
ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ བྱིན་ཐངས་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

༡.༣ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་ དེ་ཚུ་གི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་དབྱེ་བ། 

དངུལ་ཁང་།  
ཤོག་དངུལ་ཚོང་

ལས།
ཉེན་བཅོལ་ལས་

སྡེ།
དགོངས་ཞུའི་ཟུར་

ཕོགས།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་               
ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་

གཞན།
◊ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་།
◊ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་

དངུལ་ཁང་།
◊ འབྲུག་གོང་འཕེལ་

དངུལ་ཁང་།
◊ ཀྲི་དངུལ་ཁང་།
◊ འབྲུག་པི་ཨེན་བི།
◊ རྒྱལ་ཡོངས་སི་ཨེསི་

ཨའི་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་།

◊ འབྲུག་པི་ཨེན་བི།

◊ རྒྱལ་གཞུང་
འགན་ལེན་
ཤོག་དངུལ་
ཚོང་ལས་སྡེ་
ཚན།

◊ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་
ཚད་འཛིན།

◊ རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་
བཅོལ་ལས་འཛིན་
ཚད།

◊ ཇི་ཨའི་སི་ འབྲུག་
སར་བཅོལ་ཚད་
འཛིན།

◊ རྒྱལ་ཡོངས་
དགོངས་ཞུའི་ཟུར་
ཕོགས་དང་འཚོ་
རྟེན་མ་དངུལ།

◊ ནུབ་རི་དངུལ་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་།

◊ བར་ཚོང་པ།
◊ ཚོང་འབྲེལ་ཆུང་བའི་

མ་དངུལ་ཞབས་ཏོག།
◊ ཏཱ་ར་ཡ་ན་ཚོང་འབྲེལ་

ཆུང་བའི་མ་དངུལ་
རྒྱབ་སྐྱོར།

◊ རྒྱལ་ཡོངས་སི་ཨེསི་
ཨའི་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་།
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༡.༤ དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་ འགན་ཁག།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འགན་ཁག་སོམ་ར་འབགཔ་
ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ ལཱ་མང་ཤོས་ར་ དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ གསོག་འཇོག་འབད་མི་ཚུ་ལས་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ནི་དང་།སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་འདི་ ལས་འགུལ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ 
མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལས་སྣ་ཅིག་འབད་དེ་འགྱོཝ་ད་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབདཝ་ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ མ་འོངས་ཡུན་
རིང་གི་ མ་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་མི་ཅིག་འབད་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དཔལ་
འབྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་ཡང་དཔེར་ན།

1. ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྲེ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གི་མཐུན་རྐྱྲེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བིནམ་ཨིན།
2. ཚོང་ལཱ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སྐིན་འགྲུལ་གི་ ཞབས་ཏོག་བིནམ་ཨིན།

Financial 
Institutions
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

3. འཁོར་ལམ་དང་ གོག་མྲེ་བཟོ་སྐྲུན་ལ་སོགས་པའི་ རྲེན་གཞི་གོང་འཕྲེལ་གི་ མ་དངུལ་ཞབས་ཏོག་བིནམ་
ཨིན།

4. སོ་ནམ་གོང་འཕྲེལ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐོར་ལྲེན་སའི་ ལྟྲེ་བ་ཅིག་སྲེ་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།
5. གཙོ་རིམ་ལས་སྲེ་གོང་འཕྲེལ་གི་སྐིན་འགྲུལ་བིནམ་ཨིན།
6. ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་གཏངམ་ཨིན།
7. དཔལ་འབོར་འདྲ་མཉམ་མྲེད་པའི་གནས་སྟངས་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།
8. དངུལ་དང་རིན་ཐང་ཆྲེ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉྲེན་སྲུང་ལྡནམ་སྲེ་བཞག་ནིའི་མཐུན་རྐྱྲེན་ཞབས་ཏོག་བིནམ་ཨིན།
9. ཉྲེན་ཁ་འཛིན་སྐོང་གི་ཞབས་ཏོག་བིནམ་ཨིན།
10. ཚོང་ལས་ཆུང་བ་དང་འབིང་མ་གོང་འཕྲེལ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐོར་བིནམ་ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་འགན་ཁག།

སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ།འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་

སངས་མར་ཕབ།

ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་
འཕེལ།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་
དང་ཞབས་ཏོག།

ཚོང་ལས་གསར་པའི་
མ་དངུལ།

རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ།

ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས།གཙོ་རིམ་ལས་སྡེའི་
སྐྱིན་འགྲུལ།
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༡.༥ ་དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན།

དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤོད་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་
ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ཐོན་དངོས་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རང་གི་མི་ཚེའི་འཚོ་སྐྱོང་
དང་ དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ ཕན་ཁྱད་སོམ་ར་འོངམ་ཨིན། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་དང་། དཔལ་འབྱོར་
གྱི་གནས་སངས་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།  དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཁེ་
ཕན་གཞན་ཡང་

1. དངུལ་འབྲེལ་གི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཉྲེན་ཁ་མྲེདཔ་དང་ ཁྲེ་ཏོག་ཏོ་སྲེ་འཐོབ་ནི།
2.  ཚོང་ལཱ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ནི།
3. དངུལ་གཏོང་ལྲེན་ཚུ་ ཁྲེ་ཏོག་ཏོ་དང་ བོ་བདྲེ་ཏོག་ཏོ་ མགོགས་དྲགས་སྲེ་འབད་ཚུགས་ནི།
4. གསོག་འཇོག་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ལུ་བརྲེན་ཏྲེ་འོང་འབབ་གོང་འཕྲེལ་གཏང་ཚུགས་ནི།
5. རྒྱུ་དངོས་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི།
6. དངུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་ ཉྲེན་སྲུང་ལྡནམ་སྲེ་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི།
7. དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི།

ཏི་རུ་གི་འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་རབས།

ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཏི་རུ་གི་བཟོ་རྣམ་ འགྱུར་ཡི་ར་སོད་མི་འདི་ མི་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡང་ 
འབྲེལ་བ་སོམ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལོ་ཡོད་མི་ ཏི་རུ་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་ འཕྲུལ་རིག་དང་གསར་བཏོད་རིག་
པའི་ཐོག་ལས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་དེ་འོངས་འོངསམ་ཅིག་ཨིན།ད་ལོ་ཡོད་མི་ ཏི་རུ་གི་ བཟོ་རྣམ་གྱི་སྐོར་
ལས་ ཧ་གོ་དགོ་པ་ཅིན་ དང་པ་ར་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཏི་རུ་ཟེར་བའི་ངེས་ཚིག་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཤེས་
དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ མཁས་དབང་ ཇིའོ་ཕིརི་ཀོརཱོ་དར་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་དངོས་པོ་རྩིས་ཕབ་བཏུབ་དང་
ཡུན་བརྟན་ཐོག་ རིན་ཐང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་བཏུབ་པའི དངོས་པོ་ཅིག་ལུ་ ཏི་རུ་ཟེར་ ཁས་ལེན་འབདཝ་
ཨིན་མས།  
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. སྐྱ་ནམ་གྱི་དངུལ།

སྐྱ་ནམ་གྱི་ཏི་རུ་འདི་ ཏི་རུ་གི་རྣམ་པ་ རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན། སྐྱ་ནམ་ཟེར་བའི་
སྐབས་ ཆུམ་ སྒོ་ནོར་ སེམས་ཅན་ འབུཔ་ཤུབས་ ཤེལ་ཕྲེང་ ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་དང་།དེ་ཚུ་ ཏི་རུ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྐྱ་ནམ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་
ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གཉེན་གྱི་དོན་ལུ་གཏང་དགོཔ་དང་ ཁྲལ་དང་བུ་ལོན་བཏབ་ནི་ཚུ་ཡང་ བཏུབ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྐྱ་ནམ་དང་སྐྱ་ནམ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་བརྗེ་ཚོང་
ལམ་ལུགས་ ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མ་པ་ སྐྱ་ནམ་འདི་ ཏི་རུ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཡུན་
རིངམོ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ གནས་གོང་གཏན་འཁེལ་བཏོན་ནི་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་དུམ་གྲ་རེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱ་ནམ་ཏི་རུ་གི་དཀའ་ངལ་འདི་གིས་ ཏི་རུ་གི་རྣམ་པ་གཞན་མི་ཅིག་དགོ་པའི་
དགོས་མཁོ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༢. ལྕགས་དངུལ།

རྒྱུ་དངོས་བརྗེ་སོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ གསེར་ དངུལ་ 
ཟངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་

ནུག། ལྕགས་ རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ ཏི་རུ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་རྣམ་
པ་སྦེ་ཡང་མེནམ་དང་། དེ་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། སྐྱ་ནམ་གྱི་ཏི་རུ་དང་
ཕྱདཔ་ད་ ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཏི་རུ་འདི་ ཁེ་ཕན་ཆེ་སྟེ་འབད་རུང་ འདི་ལུ་ཡང་ ལྗིད་ལྕི་དྲགས་
དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལེ་ཤ་འབག་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༣. ཕྱེད་ཀྲམ།

ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཏི་རུ་གི་ཤུལ་ལས་བྱུང་
ནུག། རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལྕགས་ཆས་ཚུ་ གཞུང་གིས་ ལོགས་གཅིག་ལས་ 
རྒྱལཔོ་དང་ཡང་ན་བཙུན་མོའི་ སྐུ་པར་གྱི་ཐིའུ་རྐྱབ། ལོགས་གཅིག་ལས་ 
འདི་ལུ་གནས་གོང་ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཐིའུ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཅིག་བྱུང་ནུག། 
ཕྱེད་ཀྲམ་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ དུས་རབས་༡༧པ་མཇུག་བསྡུ་བསྡུ་ར་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྕགས་
རིགས་ལས་བཟོ་བའི་ཏི་རུ་གི་ལམ་ལུགས་ལས་ཡང་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་ཏི་རུ་འདི་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་
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དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

རུང་ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་སྦེ་མ་བཞག་པར་ རྒྱུ་བྱང་ཉེས་དང་ ལེགས་ཤོམ་ལྷད་
རྐྱབ་སྟེ་བཟོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་དང་། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་རྒྱུའི་རིན་ཐང་འདི་ ཕྱེད་
ཀྲམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ལས་ཡང་ལྷག་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་ནུག།

༤. ཤོག་དངུལ།

ཤོག་དངུལ་འདི་ ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་ཏི་རུའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ 
བསལ་ཡོདཔ་ཨིན།རྩོམ་རིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཤོག་དངུལ་འདི་ 
ཏི་རུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་མི་ མགརཝ་ཚུ་གིས་ གསར་འཚོལ་འབད་
འབདཝ་ཨིནམ་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་མས། གསེར་རྡུང་མི་ མགརཝ་ཚུ་

གིས་ མི་ ཚུ་ལས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ མཛོད་ཁང་ཅིག་ནང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ ཤོག་གུའི་འབྱོར་རྟགས་ཅིག་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  ལག་ཁྱེར་དང་འདྲ་བའི་ འབྱོར་
རྟགས་ཀྱི་ཡི་གུ་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོད་པའི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ དེ་བསྒང་གི་མི་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལས་ བརྙ་བསྐྱི་དང་སྤོད་ལེན་རེ་ འབད་བའི་སྐབས་ འདི་
ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སོད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་ལམ་ལུགས་བཟུམ་གྱི་ འགྱུར་བ་ཚུ་ཡང་འགོ་
བཙུགས་ནུག།

དེ་བསྒང་གི་ ཚོང་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གསེར་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་སྒྲུབ་
བྱེད་ལུ་ ཁོང་གིས་ག་དེམ་ཅིག་བཙུགས་ཡོད་ག་ དེའི་སྐོར་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་ ཤོག་གུའི་འབྱོར་རྟགས་ཡི་
གུ་ཅིག་ བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་བྱུང་ནུག། ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཤོག་
དངུལ་འདི་ མི་ཚུ་གི་བར་ན་ བརྗེ་སོར་གྱི་མཁོ་ཆས་ཅིག་སྦེ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ ཤོག་དངུལ་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་
བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༥. དངུལ་བྱང།

འཕྲུལ་རིག་དང་ བརྡ་དོན་ གློག་རིག་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་རྒྱས་
འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ དངུལ་བྱང་འདི་ ཉོ་བཙོང་ཤོག་བྱང་དང་ དངུལ་
བཏོན་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ དར་ཁྱབ་སོམ་ར་བྱུང་སྟེ་ལག་
ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་
ཚུ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ ཏི་རུ་ཕར་ཚུར་འབག་
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མ་དགོ་པར་ གློག་ཐོག་ལས་ སྤོད་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་། ཏི་རུ་རྒྱགས་ཚད་འབག་སྟེ་ 
འགྱོ་དགོ་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༦. གློག་ཐོག་དངུལ།

གློག་རིག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཏི་རུ་གི་རྣམ་པ་འདི་ཡང་ འགྱུར་བ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཏི་
རུ་སྤོད་ལེན་འབད་ཐངས་འདི་ དངུལ་རྐྱང་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་ལས་ 
གློག་ཐོག་སྤོད་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་བ་སོང་སྟེ་ཡོད། གློག་ཐོག་
ལས་དངུལ་སྤོད་ལེན་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ གློག་ཐོག་གི་
དངུལ་ཟེར་སབ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་ལུ་ཏི་རུའི་བྱུང་རབས།

འབྲུག་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ རང་ལུགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུམ་ མར་ དར་ཚིལ་ ཤ་ བལ་ ཟོང་
ཆས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ནང་འཁོད་
ཀྱི་ ཐོན་དངོས་ཚུ་ བརྗེ་ཚོང་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏེ་འོང་འོངམ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གིས་དུས་
རབས་༡༨པ་རོགས་ཁམས་ལུ་ རྒྱ་ཐང་ཚུ་ལས་ཕར་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་གྱི་ཕྱེད་ཀྲམ་
འགོ་དང་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚོང་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ དངུལ་དང་ ཟངས་ རག་ཚུ་གི་ ཕྱེད་ཀྲམ་བརྡུངས་ཏེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕྱེད་ཀྲམ་དེ་ཚུ་ལུ་ མིང་ཡང་ ཟངས་ཀྲམ་དང་ མ་ཀྲམ་ བོད་ཀྲམ་ ཕྱེད་ཀྲམ་ཟེར་  
སབ་སོལ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་མེན་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འགོ་
དཔོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་གིས་ བརྡུངས་ཏེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཕྱེད་ཀྲམ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ དུས་རབས་༢༠པ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
(༡༩༠༧ལས་༡༠༢༦)གི་ རིང་ལུགས་ཚུན་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ཡི་ར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སོད་ནུག། དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༩༢༨/༢༩ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ འཇིགས་མེད་
དབང་ཕྱུག་(༡༩༢༦ལས་༡༩༥༢ཚུན)མཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་དང་ཟངས་ཀྱི་
ཕྱེད་ཀྲམ་ཚུ་ བཟོ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་
ལུ་ རིག་གསར་ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་དུས་སྐབས་ འགོ་དང་པ་སྦེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་
འདི་ནང་ལུ་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་ལག་ལེན་འདི་ ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ལུས་
ཡོདཔ་དང་། ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་ཚབ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་བརྗེ་སོར་འདི་ ཕྱེད་ཀྲམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྤོད་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ 
དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ར་ གནས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཐ་ན་ གཞུང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་སྤོད་
དགོཔ་ཚུ་ཡང་  རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཚད་གུ་ཕབ་སྟེ་ གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་གཅིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་འདི་ རིམ་གྱིས་རྒྱུ་དངོས་
བརྗེ་སོར་མེན་པར་ དངུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ར་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་འདི་ དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་ལུ་གྱུར་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལོག་སྟེ་ར་ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་སྲེ་དང་ལྡན་པའི་དངུལ་གྱི་ཕྱེད་ཀྲམ་ བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་
ཡོདཔ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དངུལ་ལག་ལེན་ངོ་མའི་ གནས་སངས་ལུ་ གྱུར་ཡོད་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག། དུས་ཚོད་འ་
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ནཱི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ རྒྱུ་དངོས་ཐོག་
ལས་མེན་པར་ དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་གནང་ནི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནུག། དངུལ་འབྲེལ་ལེགས་སྒྱུར་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༧༤ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་དུས་སོན་དང་འབྲེལ་
ཏེ་ དངུལ་ལོར་གསར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཕྱེད་ཀྲམ་
གཅིག་བརྒྱ་ལུ་ ཏི་རུ་གཅིག་ཟེར་  ཤོག་དངུལ་དང་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་ རྩིས་ཕབ་ལུགས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་
སྟེ་  ཤོག་དངུལ་ གསར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ལུ་རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ ཟེར་བའི་གཙུག་སྡེ་འདི་ འབྲུག་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ བཀྲམ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ལོར་དང་ཕྱེད་ཀྲམ་ཚུ་གི་ གནས་
གོང་དང་ ལག་ལེན་གྱི་སབས་བདེ་ཧིང་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ལམ་ལུགས་འདི་ འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ 
རྐྱང་ལོར་ ལྔ་ལོར་ བཅུ་ལོར་ ཁལ་ལོར་ ལྔ་བཅུ་ལོར་ བརྒྱ་ལོར་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་དང་
། དེའི་ཤུལ་ལས་ ལྔ་བརྒྱ་ལོར་དང་ སོང་ལོར་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསར་སྐྲུན་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་
ནང་ལས་ གཉིས་ལོར་འདི་ ཧེ་མར་ཡོད་རུང་ སྐབས་ཅིག་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་རྒྱུན་བཅད་ཡོདཔ་དང་། 
རྐྱང་ལོར་འདི་ ཕྱེད་ཀྲམ་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ ཐེངས་དང་པ་ 
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་ལོར་ཕར་ཚུར་རིང་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ གྱངས་ཁ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ད་རེས་
ནངས་པ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕྱེད་ཀྲམ་ཚུ་ ལྔ་དང་བཅུ་ཐམ་ཁལ་གཅིག་ལྔ་ལྔ་བཅུ་དང་ཏི་རུ་གཅིག་གི་ གནས་ཚད་ཚུན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྱུང་ཁུངས། རྒྱ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།
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དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལམ་ལུགས།

འབྲུག་ལུ་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལམ་ལུགས་འདི་ དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིམ་གྱིས་
སྦེ་ཡར་རྒྱས་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་འདི་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་
ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢གི་
སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༤ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་
མོ་ཐེངས་༥༦པའི་ནང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༨༢ཅན་མ་འདི་ ཆ་
འཇོག་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་གི་ འགན་
དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣གྱི་སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཡོདཔ་དང་། འགན་ཁག་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

◊ དངུལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
◊ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ དངུལ་ཁང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལམ་སོན་ཕུལ་མི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་

སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི།
◊ དངུལ་སྤོད་ལམ་ལུགས་དངརྩིས་སྒྲིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཁྱབ་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་། གློག་ཐོག་

དངུལ་ སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན།
◊ འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་སྦེ་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།
◊ གསེར་དང་ཕྱི་དངུལ་དེ་ལས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་ མ་དངུལ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབདཝ་

ཨིན།
◊ ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོཝ་ཨིན།
◊ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་ལག་ཁྱེར་སྤོད་མི་ཅིག་ཨིན།
◊ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་བསར་སྤོད་ཚུལ་མཐུན་འབད་དོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ལམ་

ལུགས་ཚུ་ ལ་དོ་ཡོདཔ་དང་། དབང་འཛིན་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་
ཡང་ ལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། 

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་འདི་ འབྲུག་ལུ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ དངུལ་ཁང་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན། དངུལ་ཁང་འདི་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

དབང་འཛིན་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་གོང་ལུ་ འབྲུག་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 
དངུལ་ཁང་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ མི་མང་ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཁང་ཅིག་སྦེ་ འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་  
ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དེའི་ཡན་
ལག་ཡིག་ཚང་༤༥ དེ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ས་གོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་
གྱི་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ལུ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 
དངུལ་ཁང་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་
ཚོང་སྡེ་ཅིག་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་བསྒང་དངུལ་ཁང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་རྒྱུད་ལུ་ དངུལ་གསོག་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉམས་མོང་
བཙུགས་ཐབས་དང་ ཐོན་དངོས་ཆེ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཏང་ཐབས་ལུ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 

དངུལ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ རང་དབང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག། 

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་  ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
དངུལ་ཁང་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་དང་། དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ 
ཚོང་མགྲོན་པའི་བོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ ཐོན་དངོས་གསརཔ་ངོ་
སྤོད་འབད་ནིའི་ནང་ མགྱོགས་ཤོས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་འཛིན་ཚད།

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་འདི་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ཀྱི་
སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་འདི་
གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འབད་ཆོག་པའི་ ཆོག་ཐམ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ནང་འཁོད་གོང་
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དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

འཕེལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ 
དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ནམ་ཟླ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་
བ་དང་བར་མའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་བྱིན་མི་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན། དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་
བའི་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་འདི་ འབྲུག་གི་ཚོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། དངུལ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་
འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༢ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་
ཁང་ཅིག་སྦེ་ ཆོག་ཐམ་གནང་སྟེ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་
འདི་ འབྲུག་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ཐད་ཀར་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ དངུལ་ཁང་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན།

དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ དེ་ལས་ 
ཚོང་གི་མ་རྩ་དང་འགྲེམས་ཐོག་ལས་ དངུལ་གཏོང་ལེན་འབད་ནི། དེ་ལས་ ཅ་དངོས་ཉེན་སྲུང་ཐོག་ལས་ 
བཞག་ནིའི་ཞབས་ཏོག་དང་ཐོན་དངོས་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

ཀྲི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

ཀྲི་དངུལ་ཁང་འདི་ཡང་ འབྲུག་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཅིག་ཨིན།དངུལ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལོའི་
སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༢ལུ་  འབྲུག་ལུ་དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་ཅིག་ཨིན།ཀྲི་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་འདི་ 
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་ མོང་སྒར་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ བསམ་རྩེ་ བསམ་འགྲུབ་ལྗོངས་ཁ་ཀྲོང་གསར་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་བཙུགས་
ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. ཁྱེད་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ ག་ཅི་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཐོ་བཀོད་འབད།. ཁྱེད་
རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཐོ་བཀོད་འབད།

༢. .ཁྱོད་ཀྱིས་ དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ག? ག་ཅི་
འབད?

༣.  ཁྱོད་ཀྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ སྤོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་འདི་ར་ 
ག་ཅི་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་བྲིས།

༤.  དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་
བའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ།

༥.  སོབ་སྦོང་པ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཞི་དང་ཡང་ན་ ལྔ་ནང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ། སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ། དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དེ་ནང་ ལ་སྐོར་སོང་སྟེ་ ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་
ག་ཅི་ར་འཐོབ་ནི་ཡོད་ག་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག། དེ་ཚུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སོབ་ཁང་ནང་ལུ་ རང་གིས་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལ་སྐོར་ འབད་ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ སྡེ་ཚན་གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་ རྩོད་བསྡུར་འབད།

ཡང་ན།

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ བོག་བཤའ་རྐྱབ། སྡེ་ཚན་སྦེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན་
དང་ དེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ག་ཅི་ར་བྱིན་ནི་ཡོད་ག་ འདྲི་རྨེད་རྐྱབ་བཅུག། སྡེ་ཚན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ནང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཐངས་ལུ་ ཁྱད་པར་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག།

༦.  སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ འཐུས་མི་བཞི་ལྔ་རེ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་བཟོ། སྡེ་ཚན་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
ཁྱེད་ར་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གྲོགས་རམ་ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་དོ་ཡོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ བསྟུན་གྲོས་འབད་
ཞིནམ་ལས་ སོབ་ཁང་ནང་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།



15

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག།
སྦོང་ཚན ༢

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. དངུལ་འབྲེལ་གི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་གོ་དོན་ འགྲྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
2. དངུལ་འབྲེལ་གི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་ དབྲེ་བ་ཕྱྲེ་ཚུགས།
3. དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྲེ་ ག་དང་ག་གིས་ ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ ག་ཅི་ར་བིན་དོ་ཡོད་ག་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས།
4. དངུལ་འབྲེལ་གི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གོང་ཚད་དང་ སྐྲེད་ དུས་ཡུན་ སྟབས་བདྲེ་ཧིང་ ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྲེ་ 

ཉོ་སྤོད་འབད་ཚུགས།
5. དངུལ་འབྲེལ་གི་ ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབི་ཤོག་ཚུ་བཀང་ཚུགས།

ལས་དོན།

༢.༡ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་ངོ་སྤོད།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ བཙོང་སོལ་ཡོད་པའི་ དངུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ ལས་རིམ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེར་ན མི་རང་སོའི་ མ་འོངས་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། ཉེན་བཅོལ་ལས་རིམ། གསོག་འཇོག་
གི་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་ནི། དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་ལས་རིམ་དང་། ཚོང་འབྲེལ་ནང་ལུ་མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ 
དཔེར་ན་ གན་འཛིན་ཤོག་འཛིན་དང་ བགོ་བཤའ་ བཟུམ་ཚུ་ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་མ་དངུལ་གྱི་ ཡིག་ཚང་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཚོང་
མགྲོན་པ་ཅིག་གིས་ དངུལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་ཅིག་སྤོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ 
འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེའི་ནང་གི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ དངུལ་སྤོད་མི་ཚུ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཐོན་དངོས་ཚུ་བཙོང་པའི་
སྐབས་དང་ ཐོན་དངོས་ཚུ་ སྤོད་པར་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྤོད་པ་བཟང་པོའི་
ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་ནི། དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་
ལ་སོགས་པའི་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་མ་དགོ་པར་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བྱིན་ནིའི་ གྲོགས་རམ་
དང་ མཐུན་རྐྱེན་ བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཟེར་གོཝ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༢.༢ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་ ཡང་ན་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ བྱིན་སོལ་ཡོད་པའི་ ཐོན་དངོས་དང་ མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཐོན་དངོས་ཚུ་ཡང་དངུལ་རྐྱང་དང་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐོན་དངོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་འོངམ་ཨིན། དེ་ཚུའི་
ནང་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ཐོན་དངོས་ཚུ་ཡང་  

ཀ༽ དངུལ་བཙུགས་ནི།

དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་བཙུགས་ནི་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལུ་ཡོད་པའི་ཏི་རུ་
འདི་ མ་རོགས་པར་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཁང་ནང་ བཞག་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དངུལ་བཙུགས་ནི་ལུ་ཡང་ དབྱེ་
བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ། ཡདུས་རྒྱུན་གསོག་འཇོག་གི་རྩིས་ཁྲ། 
གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ། གཏན་འཇགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱུན་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཟེར་མི་འདི་དངུལ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ བཏོན་བཏུབ་ནི་དང་ འདི་ལུ་
སྐྱེད་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་ཡང་མེད། 
ཡང་བསྐྱར་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་ཟེར་མི་འདི་ དུས་ཚོད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མང་ཉུང་ཚད་གཅིག་སྦེ་ བཙུགས་
ནི་དང་ སྐྱེད་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ལོ་ལྔ་གི་དོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ 
ལྔ་བརྒྱ་རེ་བཙུགས་དོ་བཟུམ། 
གསོག་འཇོག་གི་རྩིས་ཁྲ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ངོ་བོ་ལུ་ སྐྱེད་ཆུང་ཀུ་རེ་འཐོབ་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ནམ་ར་བཏོན་རུང་ 
བཏོན་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། 
དུས་བཟོ་དང་ཡང་ན་གཏན་འཇགས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཙུགས་མི་འདི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐྱེད་ཡང་སོམ་སྦེ་ར་འཐོབ་ནི་དང་ 
དངུལ་བཏོན་ནི་དེ་ཡང་ ཧེ་མར་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཚོད་བཟོ་བཞག་ཡོད་མི་འདི་གི་རིང་ལུ་ མ་བཏོན་
པར་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

ཁ༽ སྐྱིན་འགྲུལ།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ མ་དངུལ་ཚུ་ ཕྱོགས་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ ཤུལ་ལས་སྐྱེད་དང་བཅས་ ལོག་སྤོད་ནིའི་དོན་
ལུ་ བསྐྱི་བར་བྱིན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྤོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་གི་
དབྱེ་བ་དང་ དངུལ་གྱི་མང་ཉུང་ སྐྱིན་ཚབ་ལོག་སྟེ་བཏབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེད་ཀྱི་ཕོག་ལམ་ཡང 
སོ་སོ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཏོག།

ག༽ གན་འཛིན་ཤོག་འཛིན། (བཱོནཌསི།)

གན་འཛིན་ཤོག་འཛིན་ ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་
ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་དང་མི་ངོ་ གང་རུང་ཅིག་ལས་ མ་དངུལ་ཅིག་ལེན་
ནིའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་ 
མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་རུང་མ་བྱུང་རུང་ མ་དངུལ་བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ ཤུལ་
ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ངོ་བོ་འདི་ལུ་ སྐྱེད་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་འཐོབ་ཨིན། 
གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཕལ་འཕལ་ར་གན་འཛིན་ཤོག་འཛིན་
ཚུ་བཙོང་ཞིནམ་ལས་ དགོས་མཁོའི་མ་དངུལ་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན།

ང༽ བགོ་བཤའ།

བགོ་བཤའ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་སྡེ་ཅིག་གི་ བདག་དབང་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིནམ་
དང་ ཚོང་སྡེའི་འབབ་ཁུངས་འདི་ལས་ ཚོང་སྡེ་དང་ བགོ་བཤའ་འཆང་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ རང་རྐྱང་གི་བགོ་བཤའ་ཆ་
ཤས་ཅིག་འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཚོང་སྡེ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ མ་རྩའི་དོན་ལུ་ བགོ་བཤའ་ཉོ་མི་ཚུ་ལུ་ བགོ་
བཤའ་འཆང་མི་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ཚོང་སྡེའི་འོང་འབབ་ལས་ བགོ་བཤའ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་འཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ 
བགོ་བཤའ་འདི་ལུ་བགོ་བཤའི་ཁེབ་ས་ཟེར་སབ་ཨིན། 

ཅ༽ ཚོང་འབྲེལ་སྤོད་ལེན་གན་ཡིག།

ཚོང་འབྲེལ་སྤོད་ལེན་གན་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཚོང་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐོན་དངོས་དང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ རིན་དངུལ་ཚུ་སྤོད་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆས་ཅིག་
ཨིན།དཔེར་ན་ རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ ཇཱོན་ཟེར་མི་ཅིག་ལས་ ཅ་ལ་ཚུ་ཉོ་བ་ཅིན་ རྡོ་རྗེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་སྤོད་
ལེན་གན་ཡིག་འདི་ ཇཱོན་ལུ་སྤོད་དགོཔ་ཨིན། ཇཱོན་གྱིས་ རྡོ་རྗེ་གིས་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་སྤོད་ལེན་གན་ཡིག་
འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་འདི་གི་རིན་དངུལ་འདི་ ཁོ་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་བཏོན་
ཚུགས་ནི་དང་། རྡོ་རྗེ་གིས་ ཅ་ལ་གི་རིན་དངུལ་འདི་ ཁོ་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 
དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ཇཱོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་ལུ་ཏི་རུ་ཚུ་ སྤོད་དེ་རྩིས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཆ༽ ཉེན་བཅོལ་ཞབས་ཏོག།

ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཟེར་མི་འདི་ མི་དང་སེམས་ཅན་ རྒྱུ་ཅ་ལ་དང་ ཁྱིམ་ ཚོང་སྡེ་ སྣུམ་འཁོར་ ག་ཅི་ར་ཨིན་
རུང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གིས་ ཉེན་ཁ་རེ་
འབྱུངམ་ད་ ལོག་སྟེ་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་མ་དངུལ་བྱིན་ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ནི་དང་། ཞབས་ཏོག་ལེན་མིའི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཡང་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་དང་ཡང་ན་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ མ་དངུལ་སྤོད་ནིའི་ཚད་གཞི་བཟོ་བཞག་སྟེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སོལ་ཡོད་པའི་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ཇ༽ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས།

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་ཟེར་མི་འདི་ དགོངསམ་ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཕན་པའི་འཆར་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་དང་། དེ་ཡང་ 
ལཱ་གཡོག་བྱིན་མི་གིས་ སྤྱི་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁོང་རའི་མ་འོངས་ཁེ་ཕན་
གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་དུམ་གྲ་རེ་ བཙུགས་ནི་དང་། ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་གི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་འཐོབ་ཚད་
ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ སྤྱི་དངུལ་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མ་དངུལ་འདི་ ཤུལ་མ་དགོངསམ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་
སོའི་གཡོག་ནང་སོད་པའི་གནས་ཡུན་དང་ དངུལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཚད་གཞི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤོད་ནིའི་འཐོབ་
ལམ་བཟོ་སོལ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཉ༽ བཙན་སྒྲོམ་མཐུན་རྐྱེན།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་དང་མཁོ་ཆས་ཡིག་ཆས་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་
སྦེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙན་སྒྲོམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཞག་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་བྱིན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་དོན་ལུ་ 
བཙན་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ འཐུས་དུམ་གྲ་རེ་ འབྲེལ་ཡོད་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་སྤོད་ཐོག་ལས་ 
བཙན་སྒྲོམ་འདི་ རང་གིས་ལྡེ་མིག་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་ནིའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཏ༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཏི་རུ་སྤོ་སོར།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལུ་ དངུལ་རེ་ གཏོང་ལེན་འབད་དགོཔ་འབྱུང་པ་ཅིན་ 
འཐུས་དུམ་གྲ་རེ་སྤོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཕར་གཏང་ནི་དང་ ཚུར་ལེན་ནིའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་
དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐ༽ ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་ ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་ཚུ་འབད་ཆོག་པའི་ དབང་ཆ་ཚུ་
ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་དངུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལུ་བཙོང་ནི་དང་། དངུལ་ཁང་ལས་ཉོ་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 
བྱིན་ནི་ཡོད་མི་ལུ་ གོཝ་ཨིན། 

༢.༣ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གོང་ཚད། 

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ར་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
སྤྱིར་བཏང་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་རང་སོའི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ དོ་
འགྲན་གྱི་གནས་ཚད་ ལྕོགས་གྲུབ་ ཐོན་དངོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ཉེན་སྲུང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཐངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
གོང་ཚད་ཚུ་བཀོདཔ་ཨིན། ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཅོག་ར་འཐད་རུང་ འདི་གི་གོང་ཚད་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡང་འོངམ་
ཨིན། དཔེར་ན། དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ཏི་རུ་བཙུགས་མི་ཚུ་གི་ སྐྱེད་ཡང་ དངུལ་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་
ནང་ སྐྱེད་མ་འདྲཝ་ ་དང་། སྐྱིན་འགྲུལ་ཅིག་ལེན་ཏེ་འབད་རུང་ དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཅོག་ར་འཐད་རུང་ སྐྱེད་
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དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཏོག།

ཀྱི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ སྐྱེད་ཡང་མ་འདྲཝ་ཚུ་འོངམ་ཨིན།དེ་དང་འདྲཝ་ དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འཐུས་ཡང་ དངུལ་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ འཐུས་མ་འདྲཝ་ཚུ་འོངམ་ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གོང་ཚད་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞབས་
ཏོག་དེ་ཚུ་སྤོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ག་ཏེ་ལས་ཁེ་ག། ག་ཏེ་ལས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་
ནི་མས་ག། ག་ཏེ་ལུ་ སྐྱེད་སོམ་འཐོབ་ག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་ ཐག་བཅད་ཞིནམ་ལས་ མ་
རྩ་བཙུགས་ནི་དང་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་ ཉེན་བཅོལ་ལ་སོགས་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤོད་དགོཔ་ཨིན།

༡. ཉེན་སྲུང་།
༢. བདག་སྐྱོང་དང་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས།
༣. ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤོད་ནི་ལུ་སབས་བདེ་ཧིང་།
༤. སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།
༥. ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚད།
༦. སབས་བདེ་ཧིང་།
༧. ཁྱབ་ཚད་དང་ རིམ་སྤོད་ཀྱི་དངུལ།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ཐོན་དངོས་ཚུ་ མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ།

༡. དུས་ཐུང་དང་དུས་རིང་གི་དངུལ་འབྲེལ་འཆར་གཞི།
༢. ཁེ་ཕན་དང་ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ།
༣. ཁེ་ཕན་སོམ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།
༤. མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་སྣ་ཁག་མ་འདྲཝ་སྦེ་ བཙུགས་ནི།
༥. གློ་བུར་གྱི་མ་རྩ་བཞག་ནི།
༦. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་སྐྱེད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཏབ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་གཟུང་ནི།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ།



ཕྱི་དངུལ་འགྲེམས་ཐོག་གཏང་དངུལ།

ཨཱར་ཊི་ཇིཨེསི/ཨའི་ཨེན་ཨར་དངུལ་གཏོང་ལེན།

འབྲུག་ནང་འཁོད་དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་དངུལ་གཏོང་ལེན།

སོ་ནམ་སྐྱིན་འགྲུལ།

ལག་ལེན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

དུས་སོན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

གསེར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

ཁྱིམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

བཟོ་སྐྲུན་སྐྱིན་འགྲུལ།

སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།

གཏའ་མའི་སྐྱིན་འགྲུལ།

འགྲོ་འགྲུལ་སྐྱིན་འགྲུལ།

སྒེར་དོན་སྐྱིན་འགྲུལ།

ཞི་གཡོགཔ་སྐྱིན་འགྲུལ།

   སྐྱིན་འགྲུལ།

དངུལ་གཏོང་ལེན།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་དང་
ཞབས་ཏོག།

དངུལ་ཁང་།

རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ།

གཏན་འཇགས་རྩིས་ཁྲ།

གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ།

གཞོན་ནུའི་/པི་གི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ།

ཕྱི་དངུལ་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ།

རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ།

གསོག་འཇོག་དང་དངུལ་བཙུགས།



འགྲུལ་འཕྲིན་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག།

ཡོངས་འབྲེལ་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག།

དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཨེ་ཊི་ཨེམ།

པི་ཨོ་སེསི་གི་ཞབས་ཏོག།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངུལ་སྤོད་ལེན་ཞབས་ཏོག།

ཨེས་ཨེམ་ཨེསི་ཞབས་ཏོག་

ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་སྒྲོམ།

སྦི་ཝའི་ལེཊ།

དངུལ་གཏོང་ལེན།

ཆུ་ཁྲལ་མེ་ཁྲལ་བཏབ་ནི།

རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ།

དངུལ་ཚབ་ཡི་གུ།

དངུལ་ཚབ་གཏའམ།

ཕྱིར་བཙོང་ཡོངས་འཐུས།

སྔོན་སྤོད་ཤོག་བྱང་།

ཉོ་ཚོང་ཤོག་བྱང་།

དངུལ་བཏོན་ཤོག་བྱང་།

བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག།

རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཞབས་ཏོག།

ཤོག་བྱང་།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. མི་ཁུངས་ངོ་སྤོད་ལག་ཁྱེར།
༢. རོང་ཁག་ རྒེད་འོག་ གཡུས་ གུང་ཨང་ ཁྲམ་

ཨང་ ལ་སོགས་པའི་ མི་རྩིས་ཐོ་དེབ་ཀྱི་བརྡ་
དོན་ཁ་གསལ།

༣. ཁྲིམས་རྟགས།
༤. གཏའ་མར་བཙུགས་ནི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ།
༥. རྒྱབ་མི།
༦. འཛོམས་དཔང་།

་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་ཆ་བཅའ་
སྒྲིག་འབད་དགོཔ། 

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་ཐངས།

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ལ་ དཔེར་ན་ གསེར་དངུལ་ གཡུ་ བྱུ་རུ་ མུ་ཏིག་ གཟི་ རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དང་ ཁག་ཆེ་བའི་ 
ཡིག་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ དཔལ་འབོྱར་དང་འབྲེལ་བའི་རིན་ཐང་དང་ སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ ཡིད་ཆེས་དང་
འབྲེལ་བའི་རྩིས་མཐོང་སོམ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ ཡིད་ཆེས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་མཐོང་ཡོད་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཅ་ཆས་འདི་ རང་ལུ་ བརྩེ་གདུང་ཆེ་བའི་ ཕམ་སྤུན་འཁོར་དང་ གཉེན་གྲོགས་ཚུ་གིས་ མི་རབས་
ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ འོངས་པའི་ཅ་ལ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
རང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་དེ་ཚུ་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ རིན་ཐང་ཡང་སོམ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་ རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་དེ་ཚུ་ ག་ནི་བ་དཀོནམ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཁས་མཆོག་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ག་ནི་བ་དཀོན་དྲགས་ཡོད་པའི་ ཅ་ཆས་དེ་ཚུ་ རིན་ཐང་ཆེཝ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་
ཨིན་མས།
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དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཏོག།

དཔལ་འབྱོར་དང་ སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཅ་ཆས་དེ་ཚུ་ དེ་སྦེ་ རིན་ཐང་ཆེཝ་ཨིནམ་ཧ་
གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཅ་ཆས་དེ་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཉེན་སྲུང་
འབད་དེ་བཞག་ནི་དང་། ཉེན་བཅོལ་ཚུ་འབད་དེ་བཞག་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ད་རེས་ནངས་
པར་ རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་དེ་ཚུ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་དང་ཐོན་
དངོས་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་དང་། དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ཡང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནིའི་
བཙན་སྒམ། བང་སྒྲོམ།

བཟང་ཚང་ཡིག་ཆ།
(སྐྱེ་བའི་ལག་ཁྱེར།་་ གཉེན་
ཐམ།་ ལམ་ཡིག་ཚུ།)

ཉེན་བཅོལ་ཡིག་
ཆ་དང་ རང་གི་རྒྱུ་
དངོས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག།

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཕྱམ་
ཕྱིམ། (གསེར། ཅ་རྙིང་། མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་འབདཝ། ཕ་བརྒྱུད་བུ་

བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར།)

   རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་མིང་གནས།

གཏའ་མའི་ཡིག་ཆས།

  དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ། 
(རྒྱུ་དངོས་ཡིག་ཆ་དང་། གན་
འཛིན་ཤོག་འཛིན། དངུལ་
བཙུགས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ)
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡.  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་བལ་དགོཔ་
འདུག་གོ?

༢.  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལ་བཤལ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་ཅི་ར་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཐོ་བཀོད་འབད། དེ་ལས་ ཁོང་གིས་ གསོག་
འཇོག་མ་འདྲཝ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལུ་ སྐྱེད་ག་དེ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཐོ་བཀོད་འབད།དེ་དང་གཅིག་ཁར་ 
དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཁྲ་འཆང་ནི་དང་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ སྤོད་འཐུས་ཚུ་ག་དེ་རེ་ གནས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདྲི་རྨེད་རྐྱབ་སྟེ་བལ།

༣.  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ གསལ་བཤད་
འབད།

༤. ཁྱོད་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་མ་དངུལ་དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་སྤོད་ནིའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད་ག?

༥.  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ ཐོན་དངོས་བྱིན་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ང་
བཅས་ཀྱིས་ སྤོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཅིག་བཀོད།

༦.  དངུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་ སོབ་སོན་པ་གང་རུང་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་ལ་
སོགས་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འབྲི་ཤོག་བཀང་ཐངས་ཚུ་སོན་ཏེ་ འབྲི་ཤོག་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཐོག་
ལས་ བཀང་བཅུག།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།
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ཚོང་ལཱ་གོང་འཕེལ།
སྦོང་ཚན ༣

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. ཚོང་པ་ཟྲེར་མི་ ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
2. མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གི་ཚོང་པ་གི་བསམ་སྤོད་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
3. ཚོང་ལཱ་འབད་ཐངས་ཀི་ ཐབས་རིག་དང་ དཔྲེ་རིས་ཚུ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་སྟྲེ་ ཚོང་ལཱའི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཚུགས།

ལས་དོན།

༣.༡ ཚོང་ལཱ་འབད་མི།

ཚོང་ལཱ་འབད་མི་ཟེར་མི་འདི་ ཉེན་ཁ་འབག་སྟེ་ མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་ཅིག་འགོ་
བཙུགས་མི་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཚོང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཅ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་དང་

   གསར་བཏོད་རིག་རྩལ

ཤེས་ཡོན་ཅན།
ཚོང་ལཱ་མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་འབད་མི།

ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན།
འགོ་འཁྲིདཔ།

ཉེན་ཁ་བཟོད་ཚུགསཔ།
རང་ཤེས་རང་འདྲོངས།

ཚོང་པ།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་བྱིན་ནིའི་ གལ་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། ཚོང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་མ་འདྲཝ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྱིན་ནི། དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་དང་། ལམ་དང་ཟམ་
ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་ རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲལ་ཚུ་ཡང་ ཕུལ་
ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་བཟོ་སྟེ་  དཔལ་འབྱོར་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ འགན་ཁག་གཙོ་ཅན་འབག་མི་
ཅིག་སྦེ་ ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།

༢.༢ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ཚོང་པའི་ཁྱད་རྣམ།

ཚོང་པ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྐབས་ཅིག་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྐབས་
འདི་ ལག་ལེན་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་འབག་འོང་ཚུགས་མི་ཅིག་འོང་དགོ།ཚོང་པ་གིས་ ཚོང་ག་ཅི་ར་རྐྱབ་རུང་ ཉེན་ཁ་ལུ་
འདྲོགས་ཏེ་མེན་པར་ ཚོང་གི་གོ་སྐབས་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ ལཱ་འབད་ནིའི་གནས་སྐབས་ཚུ་མཐོང་སྟེ་ ལཱ་
འབད་ནིའི་བོ་སོབས་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིན། ཚོང་པ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་རེ་འདོད་འདི་ བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀའཝ་
སྤད་དེ་ ལཱ་ལུ་ དུས་ཚོད་དང་ བརྩོན་ཤུགས་སོམ་སྦེ་ར་བྱིན་ཚུགས་མི་ཅིག་འོང་དགོ། ཚོང་པ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དགོ་
པ་ཅིན་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ བབ་བརྗིད་དང་ བསམ་སྤོད་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིན། མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ ཚོང་པ་ལུ་ 
ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡང་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད། 

༡. ཐབས་ལམ་གསརཔ་བཏོན་ཚུགས་མི།
༢. སྤོ་སྣང་ཅན།
༣. སེམས་ཤུགས་ཡོདཔ།
༤. བོ་འདོད་བཟང་པོ།
༥. མ་འོངས་གནས་སངས་ཤེས་མི།
༦. ཐབས་ཤེས་མཁསཔ།
༧. ལཱ་གསརཔ་འབད་ནི་ལུ་བོ་ཁོག་ཡོདཔ།
༨. གྲོས་ཐག་གཅད་ཚུགསཔ།
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

༣.༣ ཚོང་ལཱ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་རིག། 

ཚོང་ལཱ་སོམ་ཆུང་དང་ ཚོང་ལཱའི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཚོང་ལཱ་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་བར་དུ་ མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་རིག་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།ཚོང་ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་
རིག་འདི་གིས་ ཚོང་པ་ཚུ་ ཚོང་ག་ལྷོད་རྐྱབ་ནི་མེན་པར་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཚོང་ལཱ་འདི་གི་ ལས་
དོན་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོཔ་དང་། ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ། དེ་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་བགོ་བཀྲམ་འབད་
ནི། ལས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ ལས་སྣ་བརྩམ་དགོཔ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ནིའི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་
བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་རིག་འདི་བཟོཝ་ད་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཚོང་ལཱ་འདི་འབདཝ་ད་ 
ཚོང་ལཱ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་འཁོད་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དང་  མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཚུ་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར། ཚོང་ལམ་ལུ་ དོ་འགྲན་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ རེ་བ་རེ་ཆི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་
ག་  ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ། བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཚོང་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རེ་འདོད་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཕྱི་
ནང་གཉིས་ལས་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་པའི་ ཁྱད་པར་བཟོ་བའི་ཆ་ཤས་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་
གསལ་སྦེ་ཤེས་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  ཚོང་ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་རིག་གི་དཔེ་རིས་དང་ བཀོད་ཤོག་ དཔེ་ཚད་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡོད། དེ་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ཚོང་ལཱ་འདི་ གོང་འཕེལ་དང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འགྱོ་ནི་ལུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་
ཀྱི་ཆ་ཤས་ག་ཅི་ར་བལ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས།

ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་འབྲི་ཐངས།

ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སོན་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དང་པ་རྐྱབ་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སངས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་དང་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་འབད་ར་འཐོན་འོང་། ནཱ་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ 
སྤྱིར་བཏང་ཚོང་ལཱ་འགོ་ཐོག་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གཞི་རྟེན་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་འཁོད་དགོ་པའི་བཀོད་
རིས་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡ ༽ ལག་ལེན་བཅུད་དོན།
ལག་ལེན་བཅུད་དོན་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མར་ 
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལས་ ལམ་སྣ་མཐོང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཅན་ཚུ་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྲི་དགོ་
པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན།

མ་གཞི་ ལག་ལེན་བཅུད་དོན་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཐབས་ལམ་དང་གནས་སྐབས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ 
བཀོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རྐྱངམ་ཅིག་བྲི་ཚུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཞན་ལུ་གསལ་
བཤད་དང་སྤན་འབུལ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་བཅུད་དོན་འདི་ བཙུགས་པ་ཅིན་ ལྷག་མི་དང་གཟིགས་
མི་ཚུ་གིས་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ལས་ དང་པ་ར་ ལག་ལེན་བཅུད་དོན་འདི་
བྲི་དགོཔ་ཨིན།

ལག་ལེན་བཅུད་དོན་འདི་བྲིཝ་ད་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ ལས་མ་
ལྷགཔ་ཅིག་ནང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན།

༢༽ ལས་སྡེའི་སྐོར།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ར་དང་ཁྱོད་རའི་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལས་སྡེའི་འཆར་སྣང་དང་ དམིགས་ཡུལ་
ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  

འཆར་སྣང་། འཆར་སྣང་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་འདི་ ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་ག་དང་ ག་ཅི་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ག་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྦོང་བརྡར་བྱིན་ཚུགས་པའི་སྤེལ་ཁང་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ ཟེར་དོ་བཟུམ།

དམིགས་སྐྱེད། དམིགས་གཏད་འདི་ འཆར་སྣང་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ ག་ཅི་བཏོན་
ཏེ་ དེ་སྦེ་འགྱུར་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། འོས་འབབ་ལྡན་
པའི་གླ་འཐུས་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་དང་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་སྦོང་བརྡར་བྱིན་ནི། 
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱོད་རའི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ ལས་དོན་ཁ་གསལ་བཙུགས་དགོཔ་དེ་ཡང་ཁག་ཆེ། ལས་དོན་འདི་ 
དོན་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ བསྡུས་ཏེ་བྲིས་རུང་ཡང་བཏུབ།

ལས་དོན། ལས་དོན་ཚུ་བྲིཝ་ད་ ལས་དོན་ཚུ་ ཐད་ཀར་དང་ འཇལ་ཚུགསཔ་ བསྒྲུབ་ཚུགསཔ་ ངོ་མ་ར་
འབད་ཚུགསཔ་ དུས་ཚོད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ མི་
གྲངས་༡༥༠དེ་རེ་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་གནས་ཚད་ཀྱི་སྦོང་བརྡར་ཐེངས་གཉིས་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་སྦོང་བརྡར་ཐེངས་
གསུམ་རེ་ བྱིན་ནི་ཨིན། ཟེར་དོ་བཟུམ།

༣༽ རེ་འདོད་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ།
འདི་གི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་འདི་ མནོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དོ་འགྲན་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་གཞན་ཚུ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ 
ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་ན་ཚུ་བཀོད་དགོ། ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འདི་ མ་འདྲཝ་ཅིག་
ཨིན་ན? ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ གཙོ་བོ་ར་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་འདི་ མནོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འགྱོ་བཏུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཁྱོད་རའི་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཚོང་གི་གོ་སྐབས་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཚོང་ལམ་ཁྱད་པར་
ཅན་ ག་ཅི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་སོམ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཡང་ན་ ཐོན་དངོས་ཀྱི་སྤུས་
ཚད་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན?་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཁྱད་ཆོས་དང་ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ ལེགས་ཤོམ་ག་
ཅི་ཚུད་ཡོད་ག་ཚུ་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

༤༽ ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་དཔྱད།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ནང་འཁོད་ལུ་ ཚགས་ཁར་ཚུད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་
ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པའི་ ཆ་ཤས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་། ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་ ཚོང་
འབྲེལ་ནང་ལུ་ གོ་སྐབས་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཉེན་ཁ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་ 
ཁྱོད་རའི་ ཚོང་གི་ནང་ལུ་ ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་
འབད་ནི་ལུ་ཕན་ནི་དང་། ཡང་ན་ ཕྱི་ཁ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོཔ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ཁྱོད་རའི་ ཚགས་
ཁར་མ་ཚུད་པའི་ ཆ་ཤས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་དེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་
དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོཔ་ཡོད་ག་དང་ ག་ཏེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་
དགོཔ་ཡོད་ག་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༥༽ འཐོན་སྐྱེད་ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་གི་འགྲེལ་བཤད།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཐོན་དངོས་དང་ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ག་ཅི་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་ 
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། འདིའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་གི་ཐོན་དངོས་དང་ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་འདི་ 
གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཡོད་ལུགས་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? གོང་ཚད་ལེགས་
ཤོམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག? ག་དེ་སྦེ་བཙོང་ནི་ཨིན་ན? དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།

༦༽ ཚོང་གི་ལམ་འགྲོ་བརྟག་ཞིབ།
ཚོང་གི་ལམ་འགྲོ་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཆ་ཤས་བཞི་གི་ཐོག་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགས།

༦.༡ སྲིད་བྱུས་དང་ དཔལ་འབྱོར་ མི་སྡེ་ འཕྲུལ་རིག་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི།

༦.༢ གཞན་དང་དོ་འགྲན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
༦.༣ དམིགས་གཏད་ལྡན་པའི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཡོད་མེད་བལ་ནི།
༦.༤ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གཙོ་ཅན་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

༧༽ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་གི་བདག་དབང་འདི་ སྒེར་གྱི་ཇོ་བདག་གི་འོག་ལུ་ཨིན་ན། མཉམ་འབྲེལ་
ལས་སྡེ་འབད་ཨིན་ན། སྒེར་སྡེའི་ལས་སྡེ་ཚད་འཛིན་སྦེ་ཨིན་ན། ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་འདི་
གི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་དགོ་ག་མི་དགོ་གི་ ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཙུགས་དགོཔ་
ཨིན། ཚོང་ག་ཅི་ར་རྐྱབ་རུང་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན།

༨༽ གསར་བཏོད།
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་ ཚོང་ལམ་གྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་ཚུགས་པའི་ ཚོང་ཁྱད་པར་
ཅན་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ ཚོང་གི་ཐོན་
དངོས་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བཏོན་ནི་ཨིན་ན་དང་། ཡང་ན་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དེ་བཏོན་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

༩༽ ཚོང་ལཱ་འཐབ་ནི་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ།
ང་བཅས་ཀྱི་ལོ་ལེ་ཤ་གི་ཉམས་མོང་དང་འཁྲིལཝ་ད་འབྲུག་གི་ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཚོང་འདི་ བཙོང་ནིའི་ཚོང་
ལམ་བལ་ནི་འདི་ རྒྱ་ཆུང་ར་ཆུང་མས། ཁྱོད་ལུ་ ཧ་ལས་སི་སི་གི་ཚོང་གི་ཐོན་དངོས་དང་ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་
ཚུ་ ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་གི་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ ཚོང་ལམ་བལ་ནི་འདི་ མེད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འདི་ 
ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལུས་འོང་། ཚོང་ལམ་བལ་ནི་འདི་ དབྱེ་ཁག་གསུམ་ནང་བསྡུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༩.༡ ཚོང་ལམ་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ ཆ་ཤས།
༩.༢ ཚོང་ལམ་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ།
༩.༣ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས།

༡༠༽ ལག་ལེན་འཆར་གཞི།
འདི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚོང་ཆས་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན། དེའི་རྒྱུ་
ཆས་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་བཏོན་ནི་ཨིན་ན། འཕྲུལ་ཆས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན། དེ་ཚུ་གིས་གཙོས་
པའི་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འདི་ ཚོང་མགྲོན་པའི་གདོང་ཁར་ ག་དེ་སྦེ་ལྷོད་ནི་ཨིན་ན་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་
དགོཔ་ཨིན།

༡༡༽ ཚོང་སྡེའི་བཀོད་རིས།
འདི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་མཐོང་ནི་ཨིན་ན་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ ག་
དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་དང་ དེ་ཚུ་གི་འགན་ཁག་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཁྱོད་རའི་འགན་ཁག་ཚུ་ག་ཅི་ཡོད་ག། རིག་རྩལ་
ག་ཅི་བཟུམ་ཡོད་མི་ཚུ་ དགོཔ་ཡོད་ག་དང་། དེ་ཚུ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་བཟུམ་ཡོད་
ག་ཚུ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན།

༡༢༽ གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ།
ཁྱོད་རའི་ཚོང་ལཱ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ ག་དེ་སྦེ་བཞག་ཚུགས་ག། དེ་ཡང་ ཚོང་ལཱ་འདི་ 
གོང་འཕེལ་དང་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ གསར་བཏོད་རིག་རྩལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་དང་། ཡང་ན་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་སྤོས་འབད་ནི། ཐོན་དངོས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཚོང་ལམ་རྒྱ་
སྐྱེད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འབད་ནིའི་  འཆར་གཞི་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡༣༽ ཉེན་ཁ་དང་གདོང་ལེན།
ཚོང་ལཱ་འབད་མི་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ འདིའི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ འཐུས་ཤོརཝ་
ཨིན།  རང་གི་ཚོང་ལཱ་ལུ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་
གདོང་ལེན་ལུ་ ག་ཅི་འབདཝ་དྲག་ག་གི་ ཐབས་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། དེ་སྦེ་འབད་ཚུགས་པ་
ཅིན་ ཤུལ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ དེ་འཕོ་ལས་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འོང་ནི་དང་། ཐབས་
ཤེས་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ནི་ཨིན། ཉེན་ཁ་ཟེར་བའི་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་ལས་བརྟེན་པའི་ཉེན་ཁ་དང་། ཚོང་
ཁྲལ་ལས་བརྟེན་པའི་ཉེན་ཁ། ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་བཙོང་བཀག་ཆའི་ཉེན་ཁ། དེ་ལས་ ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་
དང་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ། ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་མི་ མ་ཐོབ་པར་ལུས་ནི་དང་། རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན། ཚོང་
ལཱ་དོ་འགྲན་འབད་མི་ གཞན་འཐོན་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འོང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡༤༽ དངུལ་འབྲེལ་འཆར་གཞི།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་སྔོན་ཚོད་ཚུ་ བཏོན་
ཏེ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།

༡༤.༡ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་མ་དངུལ།

ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ མ་དངུལ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ་ག། དེའི་ཚད་རྩིས་ཁ་གསལ་
སྦེ་བཏོན་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།དེའི་སྐབས་ ཚོང་ལཱ་འདི་གི་ འགྲོ་སོང་ངེས་བདེན་འགྱོ་དགོཔ་འདི་
ར་བཀོད་ནི་མ་གཏོགས་ མ་དངུལ་ཐོབ་པས་ཟེར་ འཐེབ་ལེན་ནི་མི་འོང་། དེ་སྦེ་ལེན་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་
དངུལ་ལོག་བཏབ་ནིའི་ནང་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་དང་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་གི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ཤོར་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 
ཚོང་ལཱ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་འདི་ ཁག་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
ཀ༽ གཏན་འཁེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ།༼ཁང་གླ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ།༽
ཁ༽ འགྱུར་བ་ཅན་གྱི་ཟད་འགྲོ།༼དངུལ་ཕོགས། ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིགས། ཆུ་དང་

མེ་ལག་ལེན་གྱི་ཁྲལ་༽ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་
པའི་རིགས།
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

༡༤.༢ དངུལ་འབབ་རྩིས་ཤོག། 

དངུལ་འབབ་རྩིས་ཤོག་འདི་ དངུལ་རྩིས་བཞག་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ དངུལ་ ཕྱི་ཁར་ཟད་འགྲོ་ག་
དེ་སྦེ་འགྱོ་དགོཔ་འོང་ག་དང་། ནང་ན་འབབ་ཁུངས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་འོང་ག་ཚུ་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཕོ་ཚོད་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལ་སྟེ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དངུལ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་འདི་ དམའ་ཤོས་ར་ ཟླཝ་༡༢ ནང་
འཁོད་ཀྱི་ རྩིས་ཁྲ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཟླཝ་༢༤ གི་རྩིས་ཁྲ་བཏོན་དགོཔ་ཨིན། 
འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་གིས་ འོང་འབབ་ག་དེམ་ཅིག་བཟོ་ཚུགས་ག་དང་ འགྲོ་སོང་ག་དེམ་ཅིག་
འགྱོ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། འགྲོ་སོང་འགྱོ་འགྱོཝ་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་བཟོ་བའི་ཚད་རྩིས་འདི་གིས་ 
ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན།

༡༤.༣ མ་དངུལ་དགོས་མཁོ།

འདི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཚོང་ལཱ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན་
ན་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ ཇོ་བདག་ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྲོ་སོང་ག་དེམ་ཅིག་གཏང་ཚུགས་ག་
དང་ གཞན་ལས་ག་དེམ་ཅིག་འཚོལ་དགོཔ་ཡོད་ག། ཡང་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལས་དང་ ཡང་
ཅིན་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ཡོད་ག་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།

༡༤.༤ ཁེ་རྒུད་བརྟག་ཞིབ།

ཁེ་རྒུད་བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ ཚོང་པ་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་
ཟད་སོང་བཏང་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོང་སྡེ་འདི་གིས་ ཁེ་རྒུད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཇོ་བདག་གི་དངུལ་ཕོགས་ཡང་བརྩིས་ཏེ་ 
འོང་འབབ་ཀྱི་ཡོངས་སོམ་འདི་ ཟད་སོང་གི་ཡོངས་སོམ་དང་ འདྲ་མཉམ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ འབད་དགོཔ་
འབྱུངམ་ཨིན།དེ་བསྒང་ལས་ ཚོང་ལཱ་འདི་ ཁེ་སང་ཡང་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་དང་ རྒུད་ཡང་མ་ཕོག་པའི་གནས་
སངས་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན།

དྲན་གསོ། ཁྱོད་རའི་ཚོང་ལཱ་འདི་གི་ འཆར་གཞིའི་ཕྱི་ཤོག་གུ་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་ལཱ་འདི་གི་མིང་། ཚོང་གི་ལས་
རྟགས། ཚོང་ལཱ་འབད་སའི་ས་གོ། ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མིའི་མིང་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་མ་བརྗེད་པར་བྲི་དགོ། ཁྱོད་ཀྱི་
ཚོང་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་འདི་ ཤོག་གྲངས་༡༥ ལས་ལྷག་སྟེ་ བྲི་ནི་མི་འོང་། (དེ་ནང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་ཤས་ ཚོང་
གི་རྩིས་ཁྲ་ ཨེག་སེལ་ཤོག་ཁྲམ་ མ་བརྩི་བར་ཨིན།)
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ཚོང་གི་གོ་སྐབས།

ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འདི་གིས་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བསལ་ཚུགསཔ་སྨོ? ཚོང་མགྲོན་པའི་དགོས་མཁོ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་
དེ་ ཚོང་རྐྱབ།
ཁ་གསང་ཧིང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་དགོ།
ཁྱེད་རའི་ཚོང་འདི་ ཁྱད་པར་ཅན་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ སབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་དང་། ག་གིས་ཡང་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་
མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་བྱིན་ནི་ཡོད་ག? 

མི་མང་གི་མདའ་རྩེད་ཐང་འདི་ རླུང་ཤུགས་དང་ གྱང་བསིལ་ ཉིམ་ དྲོད་ཤུགས་ རླུང་འཚུབས་ ཐལཝ་ཚུ་གིས་ བྱ་སབས་
མ་བདེཝ་སོམ་ར་ཡོད་པའི་ཁར། མདའ་རྩེད་ཐང་འདི་ལུ་ མདའ་རྩེདཔ་དང་ ལདམོ་ལ་མི་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ཡོད། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་གིས་ དུས་རབས་༢༡པའི་མདའ་རྩེད་ཐང་ཅིག་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ད་རེས་
ནངས་པའི་དགོས་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ཨིན།

༡. ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་ཡོད་པའི་མདའ་རྩེད་ཐང་ ཚ་དྲོད་ཚད་སྙོམས་འབད་བཏུབ་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཡོདཔ།
༢. མདའ་རྩེད་ཐང་དང་ མདའ་རྩེདཔ་ ལདམོ་ལ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མདའ་གིས་གནོད་མ་ཚུགས་པའི་ ཤེལ་གྱི་སོག་སྐྱོར་

བསྒོར་ནི་དང་ མདའ་རྩེདཔ་ཕར་ཚུར་འགྱོ་སའི་མི་ལམ་བདེ་ཉམས་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནི།

༣. བཞེས་སྒོ་རིན་སྤོད་མ་དགོཔ།
༤. ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་དང་རྐྱབ་མི།
༥. ནང་འཁོད་ལུ་ ཇ་ཁང་ཡོདཔ།
༦. མདའ་གཞུ་ཁམས་གཙང་བཟོ་ནི་དང་ དཔྱང་བཞག་ས་ཡོདཔ།
༧. སྙན་ཆའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ལྡནམ།
༨. སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཡོདཔ།
༩. གོ་ལ་སོར་ས་དང་ཆབ་གསང་ཁྲུས་ཁང་ཚུ་ཡོདཔ།

ཧབ་ཨིསི་ཕོཊ་གི་ ཤོག་གྲངས་གཅིག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞིའི་དཔེ་གཞི།
(དུས་རབས་༢༡པའི་མདའ་རྩེད་ཐང་།)
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

ཚོང་གི་གོ་སྐབས།

ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་འདི་གིས་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བསལ་ཚུགསཔ་སྨོ? ཚོང་མགྲོན་པའི་དགོས་མཁོ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་
དེ་ ཚོང་རྐྱབ།
ཁ་གསང་ཧིང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་དགོ།
ཁྱེད་རའི་ཚོང་འདི་ ཁྱད་པར་ཅན་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ སབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་དང་། ག་གིས་ཡང་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་
མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་བྱིན་ནི་ཡོད་ག? 

མི་མང་གི་མདའ་རྩེད་ཐང་འདི་ རླུང་ཤུགས་དང་ གྱང་བསིལ་ ཉིམ་ དྲོད་ཤུགས་ རླུང་འཚུབས་ ཐལཝ་ཚུ་གིས་ བྱ་སབས་
མ་བདེཝ་སོམ་ར་ཡོད་པའི་ཁར། མདའ་རྩེད་ཐང་འདི་ལུ་ མདའ་རྩེདཔ་དང་ ལདམོ་ལ་མི་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ཡོད། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་གིས་ དུས་རབས་༢༡པའི་མདའ་རྩེད་ཐང་ཅིག་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ད་རེས་
ནངས་པའི་དགོས་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ཨིན།

བཟོ་གྲྭའི་བརྟག་ཞིབ།

དཔེར་ན་ ཁྱོད་རའི་བཟོ་གྲྭ་འདི་གི་ རེ་
འདོད་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ཚོང་དང་
ཞབས་ཏོག་གཙོ་ཅན།
ཁྱོད་ལུ་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདི་ ག་
ཨིན་ན?

མི་མང་མདའ་རྩེད་ཐང་/སྤྱིར་བཏང་གི་
ཐང་།

ཚོང་སྡེ་གི་འགྲེལ་བཤད།

ཁྱོད་རའི་ཚོང་གི་སྐོར་ལས་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབད།
• གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས། རྩེད་ཐང་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ 

སྤྱི་ཚེས་༡/༡/༢༠༢༡ ལས་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་བཞག་ནི་ཨིན།

• ས་གོ། རྩེད་ཐང་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཉིས་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ལུ་ཆགས་ནི་ཨིན།

• དམིགས་སྐྱེད་གསལ་བཤད། རྩེདམོ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ བདེ་ཉམས་
དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་དང་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ 
རྩེ་ཚུགས་ནི།

• འགོ་འདྲེན་འཐབ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཐང་དེ་ནང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ 
ཐང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ རྩེད་འགྲན་འགོ་འདྲེན་པ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་
མི་དང་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ དྲངས་བཞག་རྐྱབ་མི་དང་ ལ་རྟོག་པ་ 
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

• ཞབས་ཏོག་གཙོ་ཅན། ཉེན་སྲུང་ལྡནམ། བདེ་ཉམས་ཅན། འཇམ་
ཏོང་ཏོ་སྦེ་སྤོད་ཚུགསཔ། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཡོདཔ།

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་ཚོང་ལམ།

ཁྱོད་རའི་ཚོང་མགྲོན་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ།
མདའ་རྩེད་ལུ་དགའ་མི་ཚུ།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ལག་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོང་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ བཅུད་དོན་འགྲེལ་བཤད་བྱིན། ལས་རིམ་གྱི་རིམ་
པ་དང་ བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་ པར་རིས་ཐོག་ལས་ གསལ་བཏོན་འབད།

གོ་རིམ་དང་པ། (ལོ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་ནང་)

• མདའ་རྩེད་ཐང་དང་ མདའ་རྩེདཔ་ ལདམོ་ལ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མདའ་གིས་གནོད་མ་ཚུགས་པའི་ ཤེལ་གྱི་སོག་སྐྱོར་
བསྒོར་ནི་དང་ མདའ་རྩེདཔ་ཕར་ཚུར་འགྱོ་སའི་མི་ལམ་བདེ་ཉམས་དང་ལྡནམ་ཡོད་པའི་ རྩེད་ཁྱིམ་ངོ་མ་རྐྱབ་ནི།

• གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ ཆབ་གསང་དང་ ཁྲུས་ཁང་། ཇ་ཁང་དང་ གོ་ལ་སོར་ས་ ཚ་དྲོད་སྙོམས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་
བཙུགས་ནི། 

• རྩེད་འགྲན་ཚུ་ ལོ་རེ་ནང་ཐེངས་བཞི་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་བཀུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སེམས་ཁར་
འབབ་པའི་ གསོལ་རས་ཚུ་བྱིན་ནི། 

གོ་རིམ་གཉིས་པ། (ལོ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ནང་)

• བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ ཆུ་རྩལ་རྐྱབ་ནིའི་ཞབས་ཏོག་བཟུམ།
• མདའ་གཞུ་ཁམས་གཙང་བཟོ་ནི་དང་དཔྱང་ནིའི་ཞབས་ཏོག།
• དྲངས་བཞག་རྐྱབ་མི།
• ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་དང་རྐྱབ་ནི།
• འགྲན་བསྡུར་གང་མང་འགོ་འདྲེན།
• བཟའ་འཐུང་སོང་པར་ཕུལ་ནི།
• སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག།
• ནང་འཁོད་དང་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཁ་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ སྒོ་ཕྱེ་ནི།

ཚོང་ལམ་འཆར་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོང་མགྲོན་པ་གསརཔ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཐབས་
ཤེས་ག་ཅི་ར་བཏོན་ནི་སྨོ?
• རྩེད་འགྲན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། གསོལ་རས་སེམས་

ཤོར་སི་སི་བྱིན་ནི། ཞབས་ཏོག་སོང་པར་བྱིན་ནི། ཚོང་
བསྒྲགས་འབད་ནི།

• ཡིག་འཛིན་ཐོག་ལས་ཟླཝ་དང་པའི་ནང་སོང་པར་རྩེད་
ཆོག་པའི་ཞབས་ཏོག།

དངུལ་འབྲེལ་བཅུད་དོན།

བཟོ་བཀོད་ཟད་སོང་། ཁྱོད་ཀྱི་ ཟད་སོང་ངེས་པར་དུ་
གཏང་དགོཔ་དང་ངེས་མེད་འབད་གཏང་དགོ་པའི་རྩིས་
ཁྲ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན?
འོང་འབབ་འོང་ཐོ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ལཱ་འདི་གིས་ འོང་འབབ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཟོ་ནི་
སྨོ?
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་ལས་ལྷག་
སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཐོན་དངོས་ཞབས་ཏོག་འདི་ར་ ག་ཅི་འབད་
སྤོད་དགོཔ་སྨོ?
• ཉེན་སྲུང་ལྡནམ། 
• བདེ་ཉམས་ཅན།
• སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག། 
• ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྤོད་ཚུགསཔ། 
• ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ།

བཟོ་བཀོད་ཟད་སོང་།

• བཟོ་སྐྲུན་ཟད་སོང་།
• ཆུ་དང་གློག་མེའི་ཟད་སོང་།
• ལས་མིའི་གླ་ཆ།
• ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ།
• བཟའ་འཐུང་གི་འཐུས། 
འོང་འབབ་འབྱུང་ཐོ།

• དུས་རྒྱུན་རྩེད་འགྲན་པའི་སྤོད་འཐུས།
• འགྲན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འཐུས།
• བཟའ་ཁང་ཆང་ཁང་གི་འོང་འབབ།

མ་དངུལ་དགོས་མཁོ།

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་ མ་དངུལ་ག་དེམ་ཅིག་ལེན་ནི་ཨིན་ན་དང་། འདི་ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན་ན་ དེ་ཚུའི་སྐོར་གསལ་བཀོད་འབད།

ངེའི་ཚོང་ལཱ་འདི་ལུ་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ལྔ་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད། དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་
གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

• རྩེད་འགྲན་ཁང་ངོ་མ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
• ཇ་ཁང་བཙུགས་ནི།
• ཆབ་གསང་དང་གོ་ལ་སོར་སའི་ཁང་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཉེར་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ནི།
• ཚོང་ལཱ་འདི་ གཞི་མ་ཚུད་ཚུན་ཚོད་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་གཏང་ནི།
• དུས་རྒྱུན་གྱི་ཟད་སོང་བཞག་ནི།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ཚོང་འབྲེལ་ཐབས་རིག་འཆར་གཞིའི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་དཔྱད།

འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞིའི་ 
ཐབས་རིག་་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་མེདཔ། གོ་སྐབས་དང་
གདོང་ལེན་ཚུ་ག་ར་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན།ཐབས་རིག་འདི་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ 
ནང་འཁོད་དང་ཕྱིའི་གནས་སངས་ཚུ་དྭང་གསལ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ དམིགས་དོན་འདི་ མཐར་
འཁྱོལ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན།

གོ་སྐབས།

ཚོང་འབྲེལ་ལུ་གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཚུགས་
པའི་ ཆ་ཤས།

ནོད་ཉེན།

ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་
པའི་་ཆ་ཤས།

ཡོན་ཏན

ཚོང་འབྲེལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁྱད་ཆོས།

སྐྱོན

ཚོང་འབྲེལ་གཞན་ལས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོན།
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འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལྷབ་སྦྱང་།

ཐབས་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོང་གི་བཟོ་བཀོད།

ཚོང་གི་བཟོ་བཀོད་དཔེ་རིས་འདི་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་རྐྱབ་མི་ཚུ་དང་ ད་ལོ་རྐྱབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ ཚོང་ལཱ་གོང་
འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་  ཚོང་གི་ཐབས་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ དཔེ་གཞི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ ཚོང་སྡེ་
འདི་གི་ རིན་ཐང་ ཡང་ན་ ཁྱད་ཆོས་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། འདི་གིས་
མ་ཚད་ ཚོང་སྡེ་འདི་གི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ མ་དངུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གོ་བརྡ་
སྤོདཔ་ཨིན། ཚོང་གི་བཟོ་བཀོད་དཔེ་རིས་འདི་གིས་ ཚོང་སྡེ་འདི་ ཚོང་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་ནིའི་ ལས་
སྣ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྲེ་གཙོ་བོ།

ངེ་གི་འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ག་

ར་སྨོ?

ལས་སྣ་གཙོ་
བོ།

ངེ་གི་ལས་སྣ་གཙོ་
ཅན་ག་ཅི་ར་སྨོ?

མཐུན་རྐྲེན་
གཙོ་བོ།

ངེ་གི་ཚོང་གི་ཁྱད་
ཆོས་དང་འཁྲིལཝ་
ད་  མཐུན་རྐྱེན་
གཙོ་ཅན་ ག་ཅི་
དགོཔ་ཡོད་ག?

ཟད་སོང་གི་གཞི་བཀོད།
ངེ་གི་ཚོང་འདི་ནང་ ཟད་སོང་མང་ཤོས་ག་ཅི་གུ་འགྱོ་ནི་

ཨིན་མས་ག?

འྱོང་འབབ་ཀི་གཞི་བཀོད།
ཚོང་གི་ཞབས་ཏོག་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་

གིས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་འོང་ག?

ཚོང་གི་རིན་
ཐང་ ཡང་ན་ 
ཁྱད་ཆོས།

ང་གིས་ཚོང་མགྲོན་
པ་ལུ་ ཚོང་དང་
འབྲེལ་བའི་ཁྱད་
ཆོས་ག་ཅི་བྱིན་
ཚུགས་ག?

ཚོང་མགྱོན་
པ་དང་་མཐུན་
འབྲེལ།

ང་གིས་ མཐུན་
འབྲེལ་ག་ཅི་བཟུམ་
གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་བཞག་དགོཔ་

ཡོད་ག།

རྒྱུན་ལམ།
རྒྱུན་ལམ་ག་ཅི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ང་གིས་
ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་
ཚུགས་ག??

ཚོང་མགྱོན་
པའི་དབྲེ་རིམ།

ག་གི་དོན་ལུ་ ཅ་
ཆས་འདི་བཟོཝ་
ཨིན་ན?
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. ཚོང་པ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོང་གི་དམིགས་ཡུལ་
བསྐྱེད་ཐངས་དང་། ཚོང་གི་གནས་སྐབས། ཐོན་དངོས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ། ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་ ཚོང་
མགྲོན་པ་སྐྱོང་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་  དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད།

༢.  མི་གྲངས་བཞི་ལྔ་ཙམ་དང་ ཡང་ན་ རང་རྐྱང་སྦེ་འབད་རུང་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཅིག་བཏོན། གནས་སྐབས་འདི་ ཤུལ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོང་གི་ཐབས་རིག་བཟོ་བཀོད་ གང་རུང་ཅིག་གི་ ནང་ལུ་བཙུགས་
ཏེ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་འགྲན་བསྡུར་གྱི་འགྲེམས་སོན་ཅིག་འབད། 

 དེ་ནང་ལུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ ཤེས་རིག་དང་ སོ་ནམ་ སྒོ་ནོར་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ མི་སྡེའི་འགོ་
འཁྲིདཔ་ཚུ་དང་ ཚོང་པ་ཚུ་འབོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་
ལེན།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།
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དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འཆར་དངུལ།
སྦོང་ཚན ༤

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐོང་གི་སོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
2. འོང་འབབ་དང་ ཟད་སོང་གི་སོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
3. འཆར་དངུལ་བཟོ་ཐོག་ལས་ དཔལ་འབོར་རང་མགོ་རང་འདྲོང་སྲེ་སོད་ཚུགས།

ལས་དོན།

༤.༡ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་།

མ་དངུལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ མི་དང་ཚོང་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། གཅིག་ལས་བལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་མིའི་འདོད་པ་འདི་ 
ཚད་མེདཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ འོང་འབབ་ག་
དེམ་ཅིག་ར་འཐོབ་རུང་ འོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རོགས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ངོ་
རང་རྐྱང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་

འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན།

རང་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ལུ་ རང་ལུ་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ རང་གི་འདོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དགོ་པའི་ཏི་རུ་དང་མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་ བདེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་དང་། རང་ལུ་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་པོ་འདི་ མེད་པ་
ཅིན་ མ་པ་ལས་གསོན་པོ་སྦེ་སོད་མ་ཚུགས་པར་དགོ་མི་ཅིག་ལུ་གོ་དོ་ཡོདཔ་དང་། རང་གི་འདོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
དགོཔ་ཟེར་མི་འདི་ དེ་ཚུ་དགོཔ་མེད་རུང་ རང་གི་བདེ་ཉམས་དང་ དཔའ་ངོམས་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་
ཨིན། 

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་བལ་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ འཆར་གཞི་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ ཚད་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབད་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ མི་རང་སོའི་གནས་ཚད་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་མི་འདི་ རང་སོའི་དངུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལཱ་ དཔེར་ན་ རྒྱུ་ནོར་གསག་ནི་ ཟད་སོང་གཏང་ནི་ དངུལ་གསག་ནི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ 
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ གོཝ་ཨིན། འདི་ལུ་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཆར་དངུལ་བཟོ་ནི་ ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་ཨིན།

༤.༢ འོང་འབབ་དང་ཟད་སོང་།

འོང་འབབ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་སོའི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ གླ་ཆ་ ཁེ་འཐུས་ ཟུར་ཕོགས་ བགོ་བཤའ་ དངུལ་
ཐོག་གི་བཙོང་རིན་ལ་སོགས་པ་ ཐོན་ཁུངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ ཏི་རུ་ལུ་སབ་ཨིན།

ཟད་སོང་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་སོའི་ འཚོ་རྟེན་ལུ་དགོ་པའི་ མཁོ་ཆས་དང་ བཟའ་འཐུང་། གྱོན་ཆས། ཁང་གླ། 
ཁྲལ་རིགས། སྤོ་སོན་གྱི་འཐུས། སྨན་བཅོས་ཀྱི་འཐུས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་
སྤོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏང་དགོཔ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༤.༣ འཆར་དངུལ། 

འཆར་དངུལ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ནང་ལུ་ བདུན་ཕག་དང་ 
ཟླཝ་ ཡང་ན ལོ་གཅིག་དང་ དེ་བ་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་
ནང་འཁོད་ལུ་དགོ་པའི་ མ་དངུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་ལུ་གོཝ་
ཨིན། འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ འོང་འབབ་ རིན་
དངུལ་ འགྲོ་སོང་ དངུལ་འབབ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

མི་ངོ་རང་སོའི་གནས་ཚད་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ འཆར་དངུལ་ཟེར་མི་
འདི་ འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ འགྲོ་སོང་ག་ཅི་ནང་ལུ་གཏང་ནི་ཨིན་ན་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་དེ་ཡང དུས་ཚོད་བཏོན་ཡོད་པའི་ 
ནང་འཁོད་ལུ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་དང་ ལས་དོན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་
དང་ ཟད་སོང་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༤.༤ འཆར་དངུལ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁུངས།

འཆར་དངུལ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་འབད་མི་དེ་གིས་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནས་སངས་ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་འདི་གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁྱོད་ལུ་ཁག་ཆེཝ་དང་ 
དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལངམ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ངེས་བདེན་བཟོཝ་ཨིན། འཆར་དངུལ་འདི་གིས་ ཁྱོད་
ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་བཅུག་ནི་དང་། ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་རའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ 
འགྲུབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ།

འཆར་དངུལ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁུགས་དོན་གཞན་ཡང་ འོག་ལས་མར་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

༡. འོང་འབབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི།
༢. དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཟད་སོང་མར་ཕབ་ངེས་བདེན་སྦེ་འབད་ནི།
༣. གློ་བུར་གནས་སངས་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་ནི།
༤. ལང་ཤོར་ངན་པའི་ཟད་སོང་མར་ཕབ་འབད་ནི།
༥. གསག་ནི་དང་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་ཚུགས་ནི།
༦. ཧེ་མ་ལས་ར་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ག་ཏེ་གཏང་ནི་ཨིན་ན་ ཐག་གཅད་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ནི།
༧. ངེས་པ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་

ནི།

ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དཔྲེ་ཚད།
འོང་འབབ།

འབྱུང་ཁུངས། དངུལ་བསོམས།
དངུལ་ཕོགས། མྲེད།
ག་ཆ། ༢༥༠༠༠
སྐྲེད། ༥༠༠༠
ཁང་ག། མྲེད།
འཁྱོསམ། ༥༠༠༠
དངུལ་ཐོག་བཙོང་རིན། ༡༠༠༠༠༠
ཐགས་ཀི་ཐོན་དངོས་བཙོང་རིན། ༢༠༠༠༠
སོ་ནོར་ཐོན་དངོས་བཙོང་རིན། ༢༥༠༠༠
འབྲུ་སྣའི་རིགས་བཙོང་རིན། ༢༥༠༠༠
གཞན། ༡༠༠༠༠
ཡོངས་བསོམས་འོང་འབབ། ༢༡༥༠༠༠
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡.  བདུན་ཕག་དང་ ཡང་ན་ ཟླཝ་གཅིག་ ཡང་ན་ ལོ་གཅིག་གི་འཆར་དངུལ་བཟོ།
༢.  ཁྱོད་ཀྱིས་ བདུན་ཕག་དང་ ཡང་ན་ ཟླཝ་གཅིག་ ཡང་ན་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁུངས་མེད་པའི་

ཟད་སོང་ག་ལྷོད་བཏང་བཏངམ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད།

༣.  ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ག་ཅི་ཡོད་ག་དང་། མར་ཕབ་འབད་
ཚུགས་པའི་ ཟད་སོང་ག་ཅི་ར་བཏང་བཏངམ་འདུག་གོ? དེ་ཚུ་ མར་ཕབ་ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་སྨོ?

༤. ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁག་མ་ཆེ་བའི་ ཟད་སོང་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མ་དངུལ་ག་དེ་སྦེ་
ར་ གསག་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་གོ?

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།

ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དཔྲེ་ཚད།
                     ཟད་སོང་།
ཟད་སོང་གཏང་ས། དངུལ་བསོམས།
གསོག་འཇོག། ༡༠༦༥༠༠
ཁང་ག། མྲེད།
སྐིན་འགྲུལ་གི་སྐྲེད། ༥༠༠༠
མར་ཁུ། ༡༠༠༠༠
བརྒྱུད་འབྲེལ། ༥༠༠༠
སྤོ་གསྲེང་། ༥༠༠༠
ལོ་ཆོག་དང་རིམ་གྲོ། ༤༥༠༠༠
ཤྲེས་ཡོན། ༡༠༠༠༠
སན་གི་ཟད་སོང་། ༥༠༠༠
ཁལ། ༢༠༠༠
འཁྱོསམ། ༡༥༠༠
སྐྲེལ་འདྲྲེན། ༥༠༠༠
ཟ་ཆས་ཟད་སོང་། ༡༠༠༠༠
གཞན། ༥༠༠༠
ཡོངས་བསོམས། ༢༡༥༠༠༠
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གསོག་འཇོག་དང་ཡུན་རིང་འཆར་གཞི།
སྦོང་ཚན ༥

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. གསོག་འཇོག་ཟྲེར་བའི་ གོ་དོན་འགྲྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
2. གསོག་འཇོག་གི་དབྲེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
3. རྐྱང་སྐྲེད་ཀི་ རྩིས་ཁ་ཕབ་ཚུགས།
4. གསོག་འཇོག་དང་ཡུན་རིང་འཆར་གཞི་ཁག་ཆྲེ་བའི་སོར་ གོ་བསྡུར་འབད་ཚུགས།
5. གསོག་འཇོག་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཚུགས།

ལས་དོན།

༥.༡ གསོག་འཇོག།

ད་ལོ་འཐོབ་བཞིན་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་འདི་ལས་ 
མ་དངུལ་ཆ་ཤས་ཅིག་ མ་འོངས་དགོས་མཁོའི་
དོན་ལུ་ བཞག་ནི་ཅིག་ལུ་གསོག་འཇོག་ཟེར་གོཝ་
ཨིན། ཡང་ཅིན་ གནས་ཡུན་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་ཡི་ར་བཞག་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ འཕེལ་
རིམ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

གསོག་འཇོག་ཟེར་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཁང་ནང་ 
དངུལ་མང་སུ་བཙུགས་ནི་དང་། ཉེན་སྲུང་གི་ཞབས་ཏོག་ཉོ་
སྤོད་འབད་འབདཝ། ཡང་ན་ རང་གི་བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་
མང་སུ་འགྱོ་བཅུག་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༥.༢ གསོག་འཇོག་ལུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཆ་ཤས།

གསོག་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་པ་དང་གནོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

༥.༢.༡ བཟའ་ཚང་མང་ཉུང་དང་ བཟའ་ཚང་གི་ལྕོགས་གྲུབ།

བཟའ་ཚང་ཉུང་སུ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོཔ་ཡང་ཉུངམ་ལས་ གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས། ལྕོགས་
གྲུབ་ཅན་གྱི་བཟའ་ཚང་དང་ ཡང་ན་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ག་ར་ ལཱ་འབད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ཡང་ ཧེང་སྐལ་ར་ 
གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགསཔ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན།

༥.༢.༢ སྤོ་བ་དང་ དང་འདོད།

གསོག་འཇོག་འབད་ནི་འདི་ རང་གི་སྤོ་བ་དང་དང་འདོད་ལུ་རག་ལསཔ་ནི་ཨིན། རྒྱུ་དངུལ་ གསག་ནི་ལུ་ བོ་
སོབས་དང་སེམས་ཤུགས་སོམ་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གིས་ སེམས་ཤུགས་མེད་མི་ཚུ་བ་ལྷག་སྟེ་ ལེ་ཤ་ར་གསོག་འཇོག་
འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

༥.༢.༣ མི་གི་གཤིས་རྒྱུད།

མི་ལ་ལུ་ཅིག་ཏི་རུ་གསག་ནི་ལུ་ གོམས་གཤིས་ཡོད་མི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གོམས་གཤིས་མེད་མི་ཡང་འོངམ་ཨིན། 
ལ་ལུ་ཅིག་གསག་ནི་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་རུང་ ཁོང་རའི་གོམས་གཤིས་གྱིས་སྦེ་ ཟད་འགྲོ་ལེ་ཤ་བཏང་སྟེ་ 
གསག་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་བ་ལྷག་སྟེ་ གསག་ནི་ལུ་གོམས་སྦང་
ཡོད་མི་ཡང་འོངམ་ཨིན།

༥.༢.༤ གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ།

གསག་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་གིས་ གསག་ནིའི་ནང་ ཁྱད་པར་སོམ་ར་བཟོ་ཚུགས། འོང་འབབ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་
གིས་ མང་སུ་སྦེ་ར་གསག་ཚུགས་ནི་དང་། འོང་འབབ་ཉུང་མི་ཚུ་གིས་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་གསག་མ་ཚུགསཔ་ཨིན།

༥.༢.༥ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསག་ནི་ལུ་ ཁྱད་པར་བཟོ་ཚུགས། 
དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཉེ་འདབས་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ཚུ་གིས་ ལེ་ཤ༌ར་ གསག་
ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ གསག་མི་
ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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གསོག་འཇོག་དང་ ཡུན་རིང་འཆར་གཞི།

༥.༣ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་བ། 

དངུལ་ཁང་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤོད་མི་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ སབས་བདེ་
ཧེང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་གསོག་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་
ཡང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ བྱིན་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ཡོད་དགོ་མི་
དེ་ཡང་ ཚོང་མགྲོན་པའི་རེ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་སྤོད་ལེན་དང་ 
བཙུགས་བཏོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་དང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་
སྦེ་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་
པའི་ གསོག་འཇོག་གི་རྩིས་ཁྲའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ དཔེར་ན།

༡. གཏན་འཇགས་རྩིས་ཁྲ། 
༢. གསོག་འཇོག་གི་རྩིས་ཁྲ། 
༣. རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ། 
༤. གཏན་འཇགས་རྩིས་ཁྲ།
༥.༤ སྐྱེད་ཆུང་གི་ རྩིས་ཕབ་ཐངས།

སྐྱེད་ཆུང་ཟེར་མི་འདི་ གཏན་འཇགས་དང་ གསོག་འཇོག་གི་མ་དངུལ་ ངོ་བོ་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐྱེད་འཐོབ་
ལམ་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ ངོ་བོ་ ག་ཡོད་མི་འདི་གུ་ རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ 
སྐྱེད་ཐོབ་མི་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

རྐྱང་སྐྱེད་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་གཞི།

དཔེར་ན།

མི་ཅིག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ གཅིག་འབུམ་ (༡༠༠༠༠༠) སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༧% རེ་སྦེ་ ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ དངུལ་
ཁང་ནང་བཙུགས་ནུག། འདི་ གོང་ལུ་ཡོད་པའི་ རྐྱང་སྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་ཕབ་སྟེ་བལ་བ་ཅིན་ མི་འདི་གིས་ ལོ་གསུམ་
ནང་ སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ ཉི་ཁྲི་གཅིག་སོང་ (༢༡༠༠༠) འཐོབ་ཨིན་མས།

རྐྱང་སྐྱེད།
ངོ་བོ་ སྐྱེད་ དུས་ཚོད་

༡༠༠=
x x
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༥.༥ གསོག་འཇོག་དང་ཡུན་རིང་འཆར་གཞི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།

ང་བཅས་ མངོན་ཤེས་མེདཔ་ལས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ག་ཅི་འབྱུང་འོང་ག་ མི་ཤེས།  གསོག་འཇོག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་
དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་ གློ་བུར་རྐྱེན་ངན་རེ་འབྱུངམ་ད་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་
སོད་ཚུགས་ནི་ཨིན། གསོག་འཇོག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་མ་ཚད་པར་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཡང་
ཡོད། དེ་ཡང་ དཔེར་ན།

༡. ཡུན་རིང་ཉེན་སྲུང་གི་ཁེ་ཕན།
༢. གློ་བུར་འགྲོ་སོང་གི་ཁེ་ཕན།
༣. དངུལ་འབྲེལ་བཤུལ་བཞག་གི་ཁེ་ཕན།
༤. ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦང་གི་ཁེ་ཕན།
༥. རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན།
༦. ལས་འགུལ་སོམ་བརྩམ་ཚུགས་ནིའི་ཁེ་ཕན།
༧. དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན།
༨. སྐྱེད་འཕེལ་བཅུག་ནིའི་ཁེ་ཕན།
༩. དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ རང་འདྲོངས་འགྱོ་ནིའི་ཁེ་ཕན།
༡༠. རྒས་པའི་མཐའ་དོན་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན།
༡༡. ཕོ་ཚོད་དཔག་མ་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་གི་དོན་ཁེ་ཕན།
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གསོག་འཇོག་དང་ ཡུན་རིང་འཆར་གཞི།

༥.༦ གསོག་འཇོག་གི་འཆར་གཞི།

གསོག་འཇོག་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འོང་ནི་མེདཔ་ཨིན། གསོག་འཇོག་འབད་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་ཡང་མེན། གསོག་
འཇོག་གི་གོམས་འདྲིས་འདི་ རང་གིས་རང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གསག་ནི་འདི་
འགོ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། ཏི་རུ་གསོག་འཇོག་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ལག་པར་ ཏི་རུ་ལེ་ཤ་དགོཔ་ཟེར་མེདཔ་ཨིན། 
ཏི་རུ་ཨ་ཙི་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ འདི་གསག་ནི་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་ཨིན།  དངུལ་གསག་ནིའི་ ཐབས་
ལམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཡུན་ཐུང་དང་ ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ གསག་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་
གིས་ཤེས་དགོཔ་ཨིན།

གསག་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ གསག་ནིའི་ གོམས་གཤིས་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱི་དཔེ་བལ་བཏུབ་པའི་ 
རིམ་པ་ཚུ་ཡང་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡. ཟད་འགྲོ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཁག་མ་ཆེ་སར་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི།

༢. ཟད་སོང་མ་གཏང་པའི་ཧེ་མར་ གསག་ནི་འདི་ གཙོ་རིམ་གཟུང་ནི།

༣. གསག་ནིའི་དོན་ལུ་འཆར་དངུལ་བཟོ་ནི།

༤. གསག་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་བཟོ་ནི།

༥. གསོག་འཇོག་འདི རང་བཞིན་གྱིས་འགྱོ་བཏུབ་བཟོ་ནི།

༦. གསོག་འཇོག་གི་རྩིས་ཁྲ་ ག་དེ་སྦེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ག་བལ་ཡི་ར་སོད་ནི།



དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་བཙུགས་པ།

གསོག་འཇོག་དངུལ་བཙུགས་སྐྱེད་ཚད།

གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་བ། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ། ༥.༠༠%

གཞོན་ནུའི་གསོག་འཇོག། ༥.༠༠%

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་
རྩིས་ཁྲ།

༥.༠༠%

གསོག་འཇོག་དལ་དབང་། ༦.༥༠%

རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་བཙུགས་སྐྱེད་ཚད།

དངུལ་བཙུགས་དུས་
ཡུན།

བདེ་ཐབས་
དུས་རྒྱུན་
གསོག་
འཇོག

འཇམ་སངམ་
དུས་རྒྱུན་
གསོག་འཇོག

ཉིནམ་༩༡ ལས་ ལོ་
༡མན་ཆད།

༤.༧༥% ༥.༠༠%

ལོ་༡ ལས་ ལོ་༢ 
མན་ཆད།

༦.༧༥% ༧.༠༠%

ལོ་༢ ཡན་ཆད། ༧.༢༥% ༧.༢༥%

གཏན་འཇགས་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚད།

དུས་ཡུན། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་

གཞི།

ཉུང་ཤོས་ཟླཝ་༣ ལས་ལོ་༡ མན་ཆད། ༥.༥༠%

ལོ་༡ ལས་ལོ་༢ མན་ཆད། ༦.༧༥%

ལོ་༢ ལས་ལོ་༣ མན་ཆད། ༧.༢༥%

ལོ་༣ ལས་ལོ་༤ མན་ཆད། ༧.༥༠%

ལོ་༤ ལས་ལོ་༥ མན་ཆད། ༧.༧༥%

ལོ་༥ ལས་ལོ་༦ མན་ཆད། ༨.༠༠%

ལོ་༦ ལས་ལོ་༧ མན་ཆད། ༨.༢༥%

ལོ་༧ ཡན་ཆད། ༨.༥༠%

གསོག་འཇོག་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚད།

གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་བ། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།(%)

དུས་རྒྱུན་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ། ༥.༠༠

པི་གི་བེངག་རྩིས་ཁྲ། ༥.༠༠

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་རྩིས་ཁྲ། ༥.༠༠

འཚོ་རྟེན་གསོག་འཇོག་མ་དངུལ་པི་
ཨེཕ་རྩིས་ཁྲ།

༦.༥༠

རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་བཙུགས་སྐྱེད་ཚད།

དངུལ་བཙུགས་དུས་ཡུན། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།(%)

ལོ་༡ ལས་༢ ཀྱི་བར་ན། ༧.༠༠

ལོ་༢ ལས་༣ ཀྱི་བར་ན། ༧.༥༠

ལོ་༣ ལས་༥ གི་བར་ན། ༨.༠༠

ལོ་༥ ལས་༧ གི་བར་ན། ༨.༥༠

ལོ་༧ ཡན་ཆད། ༨.༧༥

གཏན་འཇགས་དངུལ་བཙུགས་སྐྱེད་ཚད།

དུས་ཡུན། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།(%)

ཉུང་ཤོས་ཟླཝ་༣ ལས་ཟླཝ་༦ མན་ཆད། ༦.༥༠

ཟླཝ་༦ ལས་ལོ་༡ མན་ཆད། ༦.༥༠

ལོ་༡ ལས་ལོ་༢ མན་ཆད། ༦.༥༠

ལོ་༢ ལས་ལོ་༣ མན་ཆད། ༧.༥༠

ལོ་༣ ལས་ལོ་༤ མན་ཆད། ༧.༥༠

ལོ་༤ ལས་ལོ་༥ མན་ཆད། ༧.༥༠

ལོ་༥ ལས་ལོ་༦ མན་ཆད། ༨.༧༥

ལོ་༦ ལས་ལོ་༧ མན་ཆད། ༨.༧༥

ལོ་༧ ལས་ལོ་༨ མན་ཆད། ༨.༧༥

ལོ་༨ ལས་ལོ་༩ མན་ཆད། ༨.༧༥

ལོ་༩ ལས་ལོ་༡༠ མན་ཆད། ༨.༧༥

ལོ་༡༠ ཡན་ཆད། ༨.༧༥

གསོག་འཇོག་སྐྱེད་རྩིས།
སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༥ %

རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚད།

དངུལ་བཙུགས་དུས་
ཡུན།

བསྐྱར་ཞིབ་
སྐྱེད་ཚད་

ཉིནམ་༩༡ ལས་ 
ཟླཝ་༦མན་ཆད།

༣.༠༠%

ཟླཝ་༦ ལས་ ལོ་༡ 
མན་ཆད།

༥.༠༠%

ལོ་༡ ལས་ ལོ་༢ 
མན་ཆད།

༦.༥༠%

ལོ་༢ ལས་ ལོ་༣ 
མན་ཆད།

༦.༥༠%

ལོ་༣ ལས་ ལོ་༥ 
མན་ཆད།

༧.༢༥%

ལོ་༥ ལས་ ལོ་༧ 
མན་ཆད།

༧.༥༠%

ལོ་༧ ཡན་ཆད། ༨.༧༥%

ང་ཁུངས།  སྤི་ཚེས་༢༡་༧་༢༠༢༠ཚུན་ བསྐར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་དངུལ་ཁང་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྱོ་ལས། 



སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

བཙུགས་ནིའི་འཐོན་སྐྱེད། ལོ་ཚད་མང་ཤོས།

དངུལ་
བཙུགས་ཀྱི་
སྐྱེད་ཚད་བརྒྱ་
ཆ།(%)

རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་བཙུགས། ལོ་ཚད་མེད། སྐྱེད་མེད།

གསོག་འཇོག་དངུལ་བཙུགས། ལོ་ཚད་མེད། ༥.༧༥

གཏན་འཇགས་དངུལ་བཙུགས། ཉིན་གྲངས་༩༡ ལས་ 
༡༢༠ མན་ཆད་ཚུན།

༥

གཏན་འཇགས་དངུལ་བཙུགས། ཉིན་གྲངས་༡༢༠ ལས་ 
༡༨༠ མན་ཆད་ཚུན།

༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ཉིན་གྲངས་༡༨༠ ལས་ 
༢༧༠ མན་ཆད།

༥.༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ཉིན་གྲངས་༢༧༠ ལས་ 
ལོ་༡ ཚུན།

༥.༧༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༡ ལས་ ལོ་༢ མན་
ཆད།

༦.༧༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༢ ལས་ ལོ་༣ མན་
ཆད།

༧.༢༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༣ ལས་ ལོ་༤ མན་
ཆད།

༨

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༤ ལས་ ལོ་༥ མན་
ཆད།

༨

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༥ ལས་ ལོ་༧ མན་
ཆད་ཚུན།

༨.༢༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༧ ལས་ ལོ་༡༠ མན་
ཆད་ཚུན།

༨.༢༥

གཏན་འཇགས་/རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་

བཙུགས།

ལོ་༡༠ འོག་རྒྱུ། ༩

 གསོག་འཇོག་དངུལ་བཙུགས།

འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཤད་པ། ལོ་བསར་སྐྱེད་ཀྱི་

ཚད་གཞི།

གསོག་འཇོག ༥.༦༠%

དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ། ༥.༦༠%

སྡེ་ཚན་རང་རྐྱང་ངེས་པར་གསོག་

འཇོག་རྩིས་ཁྲ།

༥.༦༠%

རྒས་ཕོགས་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ། ༥.༦༠%

རང་རྐྱང་གཏན་འཇགས་རྩིས་ཁྲ།

དུས་ཡུན། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

ཟླཝ་༩ ལས་ལོ་༡ ཚུན། ༦%

ལོ་༡ ལས་༢ ཚུན། ༧%

ལོ་༢ ལས་༣ ཚུན། ༧.༣༠%

ལོ་༣ ལས་༥ ཚུན། ༨.༠༠%

ལོ་༥ ལས་༧ ཚུན། ༨.༣༠%

ལོ་༧ ལས་༨ ཚུན། ༨.༧༥%

ལོ་༨ ལས་༩ ཚུན། ༨.༨༠%

ལོ་༩ ལས་༡༠ ཚུན། ༨.༩༠%

ལོ་༡༠ ཡན་ཆད། ༩.༡༠%

རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་བཙུགས་སྐྱེད་ཚད།

དུས་ཡུན། སྐྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

ཟླཝ་༦ ལས་ཟླཝ་༩ ཚུན། ༥.༧༥%

ཟླཝ་༩ ལས་ལོ་༡ ཚུན། ༦.༠༠%

ལོ་༡ ལས་༢ ཚུན། ༧.༠༠%

ལོ་༢ ལས་༣ ཚུན། ༧.༥༠%

ལོ་༣ ལས་༤ ཚུན། ༨.༠༠%

ལོ་༤ ལས་༥ ཚུན། ༨.༢༥%

ལོ་༥ ལས་༦ ཚུན། ༨.༥༠%

ལོ་༦ ལས་༧ ཚུན། ༨.༦༠%

ལོ་༧ ལས་༨ ཚུན། ༨.༨༠%

ལོ་༨ ལས་༩ ཚུན། ༨.༩༠%

ལོ་༩ ལས་༡༠ ཚུན། ༩.༠༠%

ལོ་༡༠ ཡན་ཆད། ༩.༡༠%

ང་ཁུངས།  སྤི་ཚེས་༢༡་༧་༢༠༢༠ཚུན་ བསྐར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་དངུལ་ཁང་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྱོ་ལས། 
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. ཁྱོད་ཀྱིས་ ལོ་གཅིག་དང་ཡང་ན་ ཟླཝ་གཅིག་ནང་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་
དང་ ལོ་གཅིག་དང་ཡང་ན་ ཟླཝ་གཅིག་ནང་ ཟད་སོང་ག་དེམ་ཅིག་བཏང་ཡོད་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད།

༢. གོང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟད་འགྲོ་ མ་གཏང་རུང་བཏུབ་མི་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན།
༣. ལོ་གཅིག་དང་ཡང་ན་ ཟླཝ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་བཟའ་ཚང་གི་དོན་ལུ་ གསོག་འཇོག་གི་འཆར་གཞི་

ཅིག་བཟོ།

༤. མི་ཅིག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་ལྔ (༥༠༠༠༠༠) ལོ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༧% རེ་སྦེ་ དངུལ་
ཁང་ནང་བཙུགས་ནུག། མི་དེ་གིས་ སྐྱེད་ག་དེམ་ཅིག་འཐོབ་ནི་མས་གོ?

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།
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ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
སྦོང་ཚན ༦

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. སྐིན་འགྲུལ་གི་ གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས།
2. ཐོན་ཁུངས་ཅན་གི་སྐིན་འགྲུལ་དང་ ཐོན་ཁུངས་མྲེད་པའི་སྐིན་འགྲུལ་གི་ཁྱད་པར་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས།
3. སྐིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
4. སྐིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐོང་ཁག་ཆྲེ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་གོ་བསྡུར་འབད་ཚུགས།

ལས་དོན།

༦.༡ བུ་ལོན།

བུ་ལོན་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ལས་བསྐྱིས་ཡོད་པའི་དངུལ་ལུ་གོཝ་ཨིན། མི་ཚུ་གིས་ བུ་ལོན་འདི་ ཡུན་ཐུང་དང་
ཡུན་རིང་གི་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ལེནམ་ཨིན། བུ་ལོན་འདི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་དང་ 
ཚོང་གི་དོན་ལུ་ཟད་སོང་གཏང་ནི། སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ཉོ་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་གྱི་ཐོནཁུངས་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་
ཨིན། མི་ཚུ་གིས་ བུ་ལོན་འདི་ འབྱོར་ཉམས་ལྡན་ཏེ་སོད་ནི་དང་ སྤོ་བཏོན་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ སྐྱིན་
འགྲུལ་ལེནམ་ཨིན།

བུ་ལོན་ལེན་པའི་སྐབས་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ལེན་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་། 
དེ་མེན་པར་ ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་ལས་སྣ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་སྐྱེད་སོམ་སྦེ་ར་ གནས་ནི་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དེ་སྦེ་ལེན་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེན། 

༦.༢ ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ།

ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ལཱ་ དཔེར་ན་ སོན་ཉོ་ནི། སྒོ་ནོར་
སེམས་ཅན་ཉོ་ནི། ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི། སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ཉོ་ནི་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལེན་ཡོད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་
ལུ་གོཝ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ འོང་འབབ་བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་ དཔེར་ན་ མདའ་
གཞུ་ཉོ་ནི། དཔེ་གསར་གྱི་གོ་ལ་ཉོ་ནི། ཤོ་དང་ཏ་སི་རྩེ་ནི། སྤོ་སོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འའགྲུལ་ལེན་མི་ལུ་གོཝ་
ཨིན།

འཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།
དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི། 

འཐོན་སྐྱེད་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ།
དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི།

གཞུ་ཉོ་ནི།

ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི།

དཔེ་གསར་གྱི་གོ་

ལ་ཉོ་ནི།

སྤོ་སོན།

ཤོ་དང་ཏསི་རྩེ་ནི།

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཉོ་ནི།

སྤོ་གསེང་།

སོན་རིགས་ཉོ་ནི།

སོ་ནམ་འཕྲུལ་

ཆས་ཉོ་ནི།
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འཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་།

༦.༣ སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ སོམ་རུང་ ཆུང་རུང་  དུས་ཚོད་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ བཏབ་དགོཔ་ཨིན། ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
བཙུགས་དགོཔ་དང་ བཏབ་དགོ་པའི་སྐྱིན་ཚབ་དེ་ཡང་ ཆད་མ་བཅུག་པར་དུས་ཚོད་གུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་བཏབ་དགོ། 
དངུལ་བསྐྱི་མི་དེ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ བཏབ་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ དུས་ཚོད་གུ་ 
རྩིས་སྒྲིག་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་འདི་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་དུམ་གྲ་ཅིག་ ཉེས་ཆད་ཕོགཔ་ཨིན། སྐྱིན་
འགྲུལ་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་
འདི་ འོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན།

༡. ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ལུ་ག་དེམ་ཅིག་སྤོད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སེམས་ཁར་བཀལ་ནི།
༢. ཨ་རྟག་ར་ དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི།
༣. ཟླ་ཐོ་བཟོ་སྟེ་བཏབ་ནི།
༤. ག་དེ་དྲག་དྲག་ཉུང་སུ་ལུ་བཟོ་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི།
༥. བུ་ལོན་སྤོད་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ གཙོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཏབ་ནི།
༦. སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནིའི་འཆར་དངུལ་བཟོ་ནི། 

༦.༤ སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།

ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ སྐྱིན་ཚབ་འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི་བརྗེདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ སྐྱིན་
འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་ ལེན་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ སབས་མ་བདེཝ་བཟོཝ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཡང་ཐོ་
ཕོགཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་སོམ་སྦེ་ར་བསྐྱེད་དགོཔ་ཅིག་
ཨིནམ་དང་ རང་གིས་རང་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནིའི་དྲན་པ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། སྐྱིན་ཚབ་
དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སེམས་ཤུགས་དང་ དྲན་གསོ་དགོཔ་ཨིན། སྐྱིན་ཚབ་དུས་ཚོད་ཁར་
དང་ ཡང་ན་ དུས་ཚོད་མ་རནམ་ལས་བཏབ་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ ཕན་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

༡. དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་འཐོབ་ནི།
༢. ཉེས་ཆད་སོམ་ཕོག་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས་ནི།
༣. སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནིའི་ ཚ་གྱང་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

དཔལ་འབྱོར་དང་ཀུན་དགའི་བུ་
ལོན། 

གཡུས་དགའ་གླིང་ཟེར་ས་ལུ་ ཨཔ་དཔལ་
འབྱོར་དང་ ཀུན་དགའ་ཟེར་མི་གཉིས་སོད་
ནུག། ཨཔ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་
འབུམ་གསུམ་ ༼༣༠༠༠༠༠༽ ཞུ་སྟེ་ རོང་
ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་
ལས་ གཡུས་ཁར་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ 
བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་ལས་འགུལ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་
ནུག། ཁོ་གིས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་
ཀྲམ་འབུམ་གསུམ་ ༼༣༠༠༠༠༠༽ རེ་བཟོ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་ ཁོ་རའི་བཟའ་
ཚང་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་ ཐུང་ཀུ་
ཅིག་ནང་ར་ སྐྱིན་འགྲུལ་ ལོག་དངུལ་ཁང་
ལུ་བཏབ་ཚུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཁའི་
མི་ཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ཡང་ དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་
བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

༤. སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བོ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་འབྱུང་ནི།
༥. མི་སྡེའི་ནང་བརྩི་མཐོང་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི།
༦. གཞན་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མཁས་པའི་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་སོན་ཚུགས་ནི།
༧. ཁྱོད་རའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཤོར་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་ནི།
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འཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་།

 

ཁྱིམ་ཚང་ ཨཔ་ཀུན་དགའ་གིས་ཡང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་འབུམ་གཉིས་ ༼༢༠༠༠༠༠༽ 
ཞུ་ནུག། དངུལ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་ལ་ལོ་ཚང་ཚུ་དང་མཉམ་ ཁྲོམ་བཤལ་རྐྱབ། ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ཉོ། སྤོ་སོན་ཁང་
ནང་ལས་ཕར་ སྤོ་སོན་ཏེ་སོད་ནུག། ཉིནམ་དག་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ར་ དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་མི་འདི་ རོགས་སོ་
ནུག། དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ཨཔ་ཀུན་དགའ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་བཏབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ 
བཀའ་ཤོག་མང་རབས་ཅིག་ བཏང་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་ལས་བརྟེན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུཝ་ད་ གཏའ་མ་སྦེ་
བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཁོ་རའི་ཕམ་གི་སྐལ་བགོ་སྦེ་ སྤོད་ཡོད་པའི་ས་གཞི་ཡང་ གཞུང་བཞེས་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁོ་དང་
ཨམ་སྲུ་ཡང་ ཡ་འབྲལ་སོང་། བུ་གཞི་ཚུ་ བྱམོ་མེད་པའི་བྱི་ཅུང་བཟུམ་སྦེ་ལུས།  ཨཔ་ཀུན་དགའ་ཁོ་ར་ཡང་ ཁོ་
རའི་འབད་གཞག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སངས་འཁྲུལ་སི་སི་ཅིག་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག་གོ།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་པའི་ ཁེ་ཕན་དང་ གདོང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་
རྐྱབ།

༢. ཐོན་ཁུངས་ཡོདཔ་དང་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་པ་ཅིན་  ཕན་གནོད་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ བཤད་པ་རྐྱབ།
༣. སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ།
༤. ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནིའི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་སྐྱིན་ཚབ་ག་དེ་སྦེ་བཏབ་ནི་

ཨིན་ནའི་ གོ་རིམ་བྲིས།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།
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དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས། 

སྦོང་ཚན ༧

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. དངུལ་སྤོད་ལྲེན་གི་ ལམ་ལུགས་ཟྲེར་བའི་ གོ་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
2. དངུལ་སྤོད་ལྲེན་གི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཚུགས།
3. གོག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཡོན་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲེ་ཕན་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
4. གོག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཡོན་གི་ཞབས་ཏོག་ སྤོད་ཐངས་ཀི་དཔྲེ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

ལས་དོན།

༧.༡ དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་བྱིན་
སོལ་ཡོད། དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་ཚུ་ གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ གཏོང་ལེན་འབད་
ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ བྱིན་སོལ་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་གཙོ་ཅན་ཚུ་ལས་ གཅིག་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་ དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་ ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་
ཀྱི་ དངུལ་གཏོང་ལེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ གཏོང་ལེན་འབད་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་
བྱིནམ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་
ལུགས་འདི་ འཛིན་ཤོག་དང་ དངུལ་འཛིན་ དེ་ལས་ གནང་འགྲོལ་དངུལ་ཡིག་ཚུའི་ཐོག་ལས་ སྤོད་ལེན་འབད་
ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་  འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གློག་ཐོག་གི་ དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་
ལུགས་འདི་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ཧ་གོ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༧.༢ དངུལ་སྤོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ མཁོ་ཆས།

དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལས་དང་ ཡང་ན་ དངུལ་རྐྱང་མེན་པའི་ ཡིག་
འཕྲིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྤོད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ར་ དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལ་
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

ལུ་ཅིག་ མཁོ་ཆས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་རྐྱང་ངོ་མ་ར་ བཏོན་བཏུབ་མི་
དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ དངུལ་ངོ་མ་མེན་རུང་ དངུལ་ངོ་མ་དང་ རིན་ཐང་
ཆ་འདྲ་བའི་ དངུལ་འཛིན་དང་ ཤོག་བྱང་ གློག་དངུལ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ སྤོད་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

༧.༣ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག། 

གློག་ཐོག་དངུལ་སྤོད་ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་གིས་འབད་ཚུགསཔ་དང་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ ཉེན་
སྲུང་ལྡན་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བྱིནམ་ཨིན། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་
འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་སྤོད་མི་ཡང་ ལེ་ཤ་ར་འཐོན་བཞིན་ཡོད། 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འདི་གིས་ གློག་
ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་འགོ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པའི་རེ་འདོད་ཚུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་ དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་མཐུན་སྒྲིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གློག་
ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་གོ་དོན་དེ་ཡང་ དངུལ་སྤོད་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་ དངུལ་རྐྱང་སྤོད་
ལེན།  སྐྱིན་འགྲུལ་སྤོད་ལེན། གསོག་འཇོག། དངུལ་གཞན་ཁར་གཏང་ནི། ཉེན་བཅོལ་འབད་ནི། ལ་སོགས་
པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་
བྱིན་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པས། དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཟེར་བའི་སྐབས་ ཡོངས་
འབྲེལ་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་བཙོང་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་རིན་ངོ་
སྤོད་ཆས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ དངུལ་སྤོད་ལེན་འབད་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༧.༤ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཁེ་ཕན།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གསར་བཏོད་རིག་པ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ འོང་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཏོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་
ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དངུལ་སྤོད་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་སྤེལ་ཐབས་དང་ མི་
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དངུལ་ སྤྲོད་ལེན་ལམ་ལུགས་དང་  ཨང་གནས་(གློག་ཐྲོག)དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏྲོག།

དམངས་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་དང་ དངུལ་སྤོད་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ 
དངུལ་འཛིན་དང་ འཛིན་ཤོག་ དེ་ལས་འབྲི་ཤོག་བཀང་ཐོག་ལས་ འབད་ནི་དང་ དངུལ་རྐྱང་ལག་པར་འབག་
ཐོག་ལས་འབད་དགོ་པའི་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་དང་ དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་འགོར་ནིའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ མར་ཕབ་
འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོད། གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཁེ་ཕན་གཞན་ཡང་།

༡. དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་རྡོག་ དངུལ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས།
༢. དངུལ་གཏོང་ལེན་ཚུ་ མགྱོགས་པར་འབད་ཚུགས།
༣. དངུལ་གཏོང་ལེན་ཚུ་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབད་ཚུགས།
༤. དངུལ་ཁང་གི་དུས་ཚོད་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་འཐོབ་ཚུགས།
༥. དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཉེན་ཁ་མེད་པར་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས།

༧.༥ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ མཁོ་ཆས་ག་དེ་སྦེ་ར་ སྤོད་བཏུབ་ཡོད་ག་ ལག་
ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ནི།

༧.༥.༡ ངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་ལཱ་ དཔེར་
ན་ བཙུགས་ནི་ བཏོན་ནི་ དངུལ་གཞན་ཁར་གཏང་ནི་དང་ 
རྩིས་ཁྲ་ནང་གི་ དངུལ་ལྷག་ལུས་བལ་བཏུབ་པའི་ གློག་རིག་
དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན། འཕྲུལ་ཆས་འདི་ འབྲུག་ལུ་ 
གློག་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན།  དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་གཅིག་འདི་ 
དངུལ་བཙུགས་བཏོན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ འགྱོ་མ་
དགོ་པའི་ཁར་ དུས་ཚོད་ཡང་ ནམ་ར་འབད་རུང་ སྤོད་བཏུབ་
པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་གིས་ང་བཅས་རའི་ དུས་ཚོད་འཕོ་
བརླག་མ་འགྱོཝ་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ 
བྱིན་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༧.༥.༢ རིན་ངོ་སྤོད་ཆས།
རིན་ངོ་སྤོད་ཆས་འདི་ གློག་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
གི་མཁོ་ཆས་སོ་སོ་ཅིག་ཨིན། རིན་ངོ་སྤོད་ཆས་འདི་གིས་ ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ ཚོང་རིན་སོྤད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འཕྲུལ་ཅས་འདི་ 
མར་ཁུ་བླུགས་ས་དང་ ཚོང་ཁང་། མཛོད་ཁང་སོམ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འོངམ་
ཨིན། འདི་གིས་གློག་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་གཞན་
ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ཐོག་
ལས་ བྱིན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ སྤོད་ཚུགས་པའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་
ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་གིས་ཞབས་ཏོག་སྤོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དེ་ནང་ལས་ འབྱོར་
རྟགས་ཡང་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་ འབྱོར་རྟགས་འདི་ མ་འོངས་ཁུངས་གཏུགས་འབད་དགོཔ་རེ་འབྱུང་
པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

༧.༥.༣ འགྲུལ་འཕྲིན་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག།
དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་མཐུན་སྒྲིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འགྲུལ་འཕྲིན་
དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་སྤོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་
ཐོག་ལས་འབད་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་ ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། འགྲུལ་འཕྲིན་
དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྤོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལུ་ བཟོ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཨིན། རང་གི་འགྲུལ་འཕྲིན་འདི་ དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ དཔེར་ན་ ཏི་རུ་གཞན་ཁར་གཏང་ནི། མེ་ཁྲལ་དང་ ཆུ་ཁྲལ་ཚུ་
བཏབ་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤོད་བཏུབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་

ལཱ་ཚུ་ འཕལ་མགྱོགས་དང་ བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་
ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོམ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།
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དངུལ་ སྤྲོད་ལེན་ལམ་ལུགས་དང་  ཨང་གནས་(གློག་ཐྲོག)དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏྲོག།

རང་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་དང་གསང་ཡིག་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ར་དང་ཁྱོད་རའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་
འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་བཙན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཞག་དགོཔ།

དངུལ་ཁང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དངུལ་
ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཕྲུལ་རིག་དང་གསར་བཏོད་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་སོམ་སྦེ་ར་འགྱོ་
དོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་མེན་པའི་དངུལ་སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་
འདི་ར་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གློག་ཐོག་གི་ དངུལ་ སྤོད་ལེན་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ དངུལ་ངོ་མ་སྤོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་སོར་སྡེབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཁང་གི་ཤོག་བྱང་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ རིན་
ངོ་སྤོད་ཆས་དང་ མགྱོགས་རིས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ར་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་དེ་ཡང་ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ མགྱོགས་ཧེང་དང་ ཉེན་སྲུང་ 
དྭངས་གསལ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ ལ་སོགས་པའི་ཁེ་ཕན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

གློག་ཐོག་དངུལ་སྤོད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ག་ར་ གཡོག་བཀོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསང་ཡིག་དང་ རང་གི་ངོ་རྟགས་
ཨང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་། གསང་ཡིག་དང་གསང་རྟགས་ཚུ་ཡང་ རང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དབང་ཆ་
མེད་པའི་མི་ཚུ་གིས་བལ་མི་བཅུག་ནི་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་བྱིནམ་ཨིན།

རང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ བྱིན་ཡོད་པའི་ རང་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་དང་ གསང་ཡིག་ 
དེ་ལས་གསང་རྟགས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་
ཁར་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ལུ་ ཐེངས་གཅིག་ རང་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་དང་ གསང་ཡིག་ དེ་ལས་གསང་རྟགས་ཚུ་བྱིན་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་གཞན་གྱིས་ ཧ་གོ་མ་བཅུག་པར་བཞག་
དགོཔ་དང་ སྤོད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  རང་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་དང་ གསང་ཡིག་ དེ་
ལས་ གསང་རྟགས་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཧ་གོ་ནི་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་མི་འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་རྩིས་
ཁྲ་ གཞན་གྱིས་སྤོད་ནི་དང་ གཞན་གྱིས་ རང་གི་བརྡ་དོན་འཚོལ་ནི་ དང་རྩིས་ཁྲ་དཀྲོགས་ནི་ཚུ་ལས་ 
བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ རང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ གཞན་གྱིས་དངུལ་བཏོན་འབག་
ནི་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཏོག།

རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི།

ཆུ་ཁྲལ་མེ་ཁྲལ་བཏབ་ནི།

འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་རྩིས་ཤོག་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི།

དངུལ་ཁང་ནང་རྩིས་ཁྲ་ཕྱེ་ནི།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་བཏབ་ནི།

དངུལ་གཏང་ལེན་དང་ བཙུགས་ནི།

ཤོག་བྱང་མེད་པར་དངུལ་བཏོན་ནི།

ངོ་བཤུས་འབད་དེ་དངུལ་སྤོད་ནི།

ཟླ་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཕབ་འབད་ནི།
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དངུལ་ སྤྲོད་ལེན་ལམ་ལུགས་དང་  ཨང་གནས་(གློག་ཐྲོག)དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏྲོག།

ཆུ་ཁྲལ་མེ་ཁྲལ།

གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་
ཉོ་སྤོད་པའི་ཨང་ཡིག་
འདི་བྲི་དགོཔ་དང་།

ཡང་ན་
བཏབ་དགོ་པའི་རྩིས་ཁྲ་
འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ།

ཨེམ་བོབ་ཀྱི་ཞབས་ཞོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ ཨེམ་པིན་ཨེབ།

bill payment  ཟེར་མི་འདི་གུ་ཨེབ།

Utility 
bills 
payment 

འདི་ 
གདམ་ཁ་རྐྱབ།

Electricity ཟེར་
མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ།

Source 
account འདི་
གདམ་ཁ་རྐྱབ།

ནམ་ར་འབད་རུང་ ཁྱོད་རའི་ གསང་ཨང་གི་རིགས་
ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།

གསང་ཨང་གི་རིགས་ཚུ་ ག་གིས་ཡང་ ཤེས་མ་
བཅུག་པར་ གསང་སྟེ་བཞག་དགོ།

༡

༢

༣

༤

༥

༦

Enter T-Pin༧Message indicating 
successful payment will 
be displayed

Log off

༨

༩
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. གློག་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་སྤོད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ།
༢. གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་སྤོད་ནིའི་ནང་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
༣. སོབ་སྦོང་པ་ཚུ་ འཐུས་མི་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་བར་ན་སྦེ་མི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ། སྡེ་ཚན་

ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་འཛིན་ཚད་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་
ཁ་རྐྱབ་བཅུག། གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་འདི་གིས་ གློག་ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ཞབས་ཏོག་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ག་ཅི་ར་བྱིན་ནི་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷབ་བཅུག། དེ་ལས་ གློག་
ཐོག་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ ལྷབ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གཞན་ལུ་ དཔེ་སོན་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་གཞན་
གྱིས་ཡང་ ཞབས་ཏོག་སྤོད་ཐངས་ཚུ་ སྦང་བ་འབད་བཅུག།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།
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ཉེན་ཁ་ ཉེན་བཅོལ་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།
སྦོང་ཚན ༨

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. ཉྲེན་བཅོལ་ ཉྲེན་ཁ་ དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀི་ གོ་དོན་འགྲྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
2. ཉྲེན་བཅོལ་འདབ་ཐངས་ཀི་དབྲེ་བ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས།
3. ཉྲེན་བཅོལ་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆྲེ་བའི་སོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།

ལས་དོན།

༨.༡ ཉེན་ཁ་ ཉེན་བཅོལ་དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།

ཉེན་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ གྱོང་རྒུད་དང་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། མི་དང་རྒྱུ་དངོས་ དེ་
ལས་ཚོང་འབྲེལ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་གི་འབྱུང་གནས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་འོང་སྲིད། ཉེན་ཁ་འདི་ 
ཕྱིའི་འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་ དཔེར་ན་ ས་རུད་ ཆུ་རུད་ ས་ཡོམ་ རླུང་འཚུབས་ ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་ནི་
ཨིནམ་དང་། དེ་དང་འདྲཝ་ མི་གིས་བཟོ་བའི་རྐྱེན་ངན་ དམག་འཁྲུག་དང་ ལཱ་གཡོག་འབྱང་ནི། མི་རློབས་ཀྱི་
འགྱུར་བ། སྲིད་བྱུས་ལས་བརྟེན་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད། མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་  
དཔེར་ན་ ཆུ་ རླུང་  གནོད་ཉེན་ཅན་གྱི་སྨན་རས། བཙོག་རླུང་། མཐུན་རྐྱེན་མར་འབབ་འགྱོ་ནི། ལ་སོགས་པ་
ཚུ་འོངམ་ཨིན། 

ཚོང་གི་ལཱ་ནང་ལུ་ ཉེན་ཁ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ལཱ་གི་བྱ་རིམ་ག་ཅིའི་ནང་ཡང་ ཉེན་ཁ་མ་འདྲཝ་ཚུ་འོངམ་ཨིན། 
ཚོང་ལཱ་ནང་ལུ་ ཉེན་ཁ་འདི་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འོང་ནི་དང་། ཚོང་གི་ལམ་འགྲོ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་
ནི། དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས། གཞན་དང་དོ་འགྲན་དང་ གཞུང་གི་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཡང་འོངམ་ཨིན། 

རང་རྐྱང་གི་གནས་སངས་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ ཉམས་རྒུད་ཕོག་ནི་དང་ རང་ལུ་ན་ཚ་འབྱུང་ནི། དབང་
པོ་ལུ་ སྐྱོན་འབྱུང་ནི། ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཚོང་ལཱ་འབདཝ་ད་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་བལ་སྟེ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཟེར་མི་འདི་ འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

བའི་ ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་ནི་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལས་ གཅིག་འདི་ ཉེན་
བཅོལ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། ཉེན་བཅོལ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་འདི་ ཉེན་སྲུང་ལས་སྡེ་དང་མཉམ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་
སྟེ་ བཞག་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཉེན་བཅོལ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་འདི་  ཚིག་མཛོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་  ལས་སྡེ་
ཅིག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ ཚོང་ལཱ་དང་རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ མི་ག་ཅི་ལུ་འབད་རུང་ གྱོང་རྒུད་དང་བརླག་
སོར་ ན་ཚ་དང་ཤི་རྐྱེན་ དེ་ལས་ གནོད་རྐྱེན་གྱི་རིགས་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ རྒུད་འཐུས་བྱིན་ནིའི་འགན་འཁྲི་འབག་
ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཁས་ལེན་དང་། འདིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་ ཡང་ན་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འཐུས་འ་ནེམ་ཅིག་ལེན་
ནི་ཨིན་ ཟེར་བའི་གན་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ ཉེན་ཁ་བཅོལ་ལེན་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་ ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས།

༨.༢ ཉེན་བཅོལ་ཞབས་ཏོག་གི་དབྱེ་བ།

ཉེན་ཁ་མ་འདྲཝ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཉེན་བཅོལ་
གྱི་ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ ད་ལོ་ཚུན་ཚོད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་། འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ཚད་འཛིན། དེ་ལས་ ཇི་ཨའི་སི་འབྲུག་སར་བཅོལ་ཚད་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཉེན་
བཅོལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེན་བཅོལ་ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
དང་ ཐོན་དངོས་ དེ་སྦེ་ བྱིན་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྡུས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ 
ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྱིན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡. ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ།

༢. སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ།

༣. དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་དང་ཞབས་ཏོག།

༤. ཉེན་བཅོལ་བསྐྱར་གསོ།

༥. སྐྱིན་འགྲུལ་ཉེན་སྐྱོབ།

༦. འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར།
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ཉེན་ཁ་དང་ ཉེན་བཅོལ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།

མཁའ་འགྲུལ་ཉེན་བཅོལ། མེ་རྐྱེན་ཉེན་བཅོལ།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཉེན་སྐྱོབ།

སྒེར་སྡེའི་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་ཉེན་བཅོལ།

སྣུམ་འཁོར་ཉེན་བཅོལ།

སྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་རྩ་
གཞི་བཙུགས།

དངུལ་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་
ཉེན་བཅོལ།ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ།

སྤྱིར་བཏང་ཉེན་
བཅོལ།

བསྐྱར་གསོ་ཉེན་
བཅོལ།

ཨར་ཨའི་སི་སྦི་ཉེན་
བཅོལ་ཚད་འཛིན།

མཚོ་གྲུའི་ཉེན་བཅོལ།

ཅ་ལ་ཕྱམ་ཕྱིམ་ཉེན་བཅོལ།
ལས་མིའི་རྒུད་འཐུས།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༨.༣ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར། 

ཉེན་བཅོལ་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་ཚུགས་ནི་དང་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་གི་
དོན་ལུ་ མ་དངུལ་དུམ་གྲ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་གིས་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་འཐོབ་ནི་དང་ 
མ་འོངས་ཉེན་སྲུང་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ ད་ལོ་ལས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན། ཉེན་བཅོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་
འཐོབ་ནི་ཡང་ཡོད། ཉེན་བཅོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁེ་ཕན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ཡང་ ག་ཅི་ར་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན།

༡. ཉེན་སྲུང་དང་ཉེན་སྐྱོབ།
༢. སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ།
༣. གསོག་འཇོག་ལུ་སེམས་ཤུགས།
༤. ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་།
༥. མ་འོངས་ཉེན་སྲུང་།

༨.༤ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།

དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཟེར་མི་འདི་ འབྱོར་པ་དང་ལྡནམ་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། གཅིག་ལས་བལ་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་ནང་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་ཟེར་མི་འདི་འོང་འབབ་དང་ཡང་ན་ ཁེབ་ས་ཅིག་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་  མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱུ་
དངོས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འདི་ ཚོང་ལཱ་གི་བགོ་བཤའ་ཉོ་ནི། དགོངས་ཞུའི་ལམ་རིམ་བཟོ་ནི། ཟུར་ཕོགས་མ་དངུལ་ལམ་
ལུགས་ནང་འཛུལ་ནི། དངུལ་ཁང་ནང་ གཏན་འཇགས་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་སྟེ་ མ་དངུལ་བཙུགས་ནི། འགུལ་མེད་རྒྱུ་
དངོས་ཉོ་ནི། གསེར་ལ་སོགས་པའི་ རིན་གོང་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཉོ་བཞག་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༨.༥ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་གནས་ཚད་སོམ་ནང་ བསྐྱལ་
ཚུགསཔ་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཁྱོད་མ་དངུལ་ད་ལོ་བ་ལྷག་སྟེ་བཟོ་ཚུགས་པའི་གནས་ཚད་ནང་བསྐྱལཝ་
ཨིན། མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།
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ཉེན་ཁ་དང་ ཉེན་བཅོལ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།

༡. འོང་འབབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བཟོ་ནིའི་གོ་སྐབས།
༢. དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་དགོ་ནི་དོན་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས་ནི།
༣. ཚོང་ལཱ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ད་ལོ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནི།
༤. ཁྲལ་ཡངས་ཆག་འཐོབ་ནི།
༥. ཚོང་ལཱ་ བདག་དབང་འབད་ཚུགས་ནི།
༦. མ་འོངས་ཉེན་སྲུང་ལྡན་ནི།

འོང་འབབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བཟོ་ནིའི་
གོ་སྐབས།

དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་
ལུ་དགོ་ནི་དོན་ལུ་གསོག་
འཇོག་འབད་ཚུགས་ནི།

ཚོང་ལཱ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ ད་ལོ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་
ཚུགས་ནི།

ཁྲལ་ཡངས་ཆག་འཐོབ་ནི།

མ་འོངས་ཉེན་སྲུང་ལྡན་ནི།

ཚོང་ལཱ་ བདག་དབང་འབད་
ཚུགས་ནི།

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་
ཀྱི་ཁེ་ཕན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. ཉེན་བཅོལ་དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ།
༢. ཁྱོད་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ལས་རིམ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་ག? ཁྱོད་རའི་ལན་འདི་ རྒྱུ་མཚན་

དང་བཅས་བྲིས།

༣. ཉེན་བཅོལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་ ལ་བཤལ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གིས་ ཞབས་ཏོག་ག་ཅི་ར་ བྱིན་སོལ་
ཡོད་ག་འདྲི་རྨེད་རྐྱབ། ཁྱོད་རའི་ མ་འོངས་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ སྤོད་ནིའི་འོས་
འབབ་བལ།

༤. ཉེན་བཅོལ་ཞབས་ཏོག་གི་ ཁེ་ཕན་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ།
༥. ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཚོང་ལཱ་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ནང་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་     

བཙུགས་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་དུམ་གྲ་ཅིག་ རྒྱུ་མཚན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བྲིས།

༦. མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས སྡེ་ཚན་ནང་གོ་བསྡུར་འབད།
༧. གྲོང་གསེབ་ནང་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཁེ་ཕན་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་ཅི་ར་

ཡོད་ ག་བཤད་པ་རྐྱབ།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།
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ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་།
སྦོང་ཚན ༩

སྦོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྦང་འབད་མི་ཚུ་གིས་

1. ཉོ་སྤོད་ཉྲེན་སྲུང་གི་གོ་དོན་ཚུ་སླབ་ཚུགས།
2. ཉོ་སྤོད་ཉྲེན་སྲུང་ཁག་ཆྲེ་བའི་སོར་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
3. ཁོམ་ཁ་ལུ་ ཉོ་སྤོད་ཉྲེན་སྲུང་གི་དབང་ཚད་ཚུ་སྤོད་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས།
4. དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོ་སྤོད་ཉྲེན་སྲུང་དབང་ཆ་ཚུ་ སྤོད་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས།

ལས་དོན།

༩.༡ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཚོང་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཉོ་མི་ ཚོང་
མགྲོན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་  ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་
ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤོད་མི་ཟེར་མི་
འདི་ ལོག་སྟེ་གཞན་ལུ་ བཙོང་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ མེན་པར་ རང་རྐྱང་དང་ནང་
མི་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉོ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཚོང་གི་ཞབས་ཏོག་སྤོད་མི་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གིས་ ཉེན་
སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་
ལཱ་ངན་འབད་ནི་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་ཉོ་སྤོད་ཉེན་

སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་བ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ དཔལ་
འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་
དང་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ངེས་བདེན་བཟོ་ནི། ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འཐོབ་པའི་ ཐབས་ལམ་བྱིན་ནི། དེ་ལས་ ཚོང་ཉོ་བཙོང་གི་
སྐབས་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་རྒུད་དང་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ལུ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སངས་རིམ་ལུགས་ནང་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་
༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་ངན་ཚུ་ བཀག་
ཐབས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྤོད་བཟང་པོའི་ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གྱི་ 
ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན།

༩.༢ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ཁྲོམ་ཁར་ ཚོང་ཉོ་བཙོང་
འབད་མི་ཚུ་གི་ ཉོ་བཙོང་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོན་པའི་བྱ་སབས་མ་
བདེཝ་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་གི་ དབང་ཆ་ཉེན་
སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩམས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཅིག་
ཨིན།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གིས་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཉོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ བྱིན་དོ་བཟུམ་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ཡང་ 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ སྤོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ དཔེར་ན།

༡. ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་། 
༢. ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི།
༣. ཚོང་མགྲོན་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི། 
༤. ཉོ་སྤོད་འབད་མིའི་ དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྲི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
༥. ཚུལ་མིན་གྱི་ཚོང་ལཱ་བཀག་ཐབས་འབད་ནི།
༦. དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བསམ་སྤོད་བཟང་པོ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
༧. དྲང་བདེན་གྱི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ སྤོ་བའི་ཐོག་ལས་སྤོད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ སྤེལ་

ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༩.༣ ཉོ་སྤོད་ཉེན་གྱི་གཞི་རྩ།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ གཞི་རྟེན་གྱི་ གཞི་རྩ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམས་ཡོདཔ་
ཨིན། ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ལུ་ ཁེ་དབང་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ ཁྲིམ་ལུགས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
བརྩམས་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ འོག་གི་གཞི་
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ཉོ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་།

རྩ་ལྔ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་ཨིན། གཞི་རྩ་ཚུ་ཡང་།

༡. འགན་འཁྲི་ལྡན་པའི་ཚོང་ལཱ་འགོ་འདྲེན་དང་ དོ་འགྲན་འབད་ནི།
༢. དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ངོས་ལེན།
༣. ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡོན་དང་ དྭངས་གསལ།
༤. ཉོགས་བཤད་དང་དེའི་སེལ་ཐབས།
༥. ཚོང་མགྲོན་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཉེན་སྲུང་།

ཉོ་སྤོད་འབད་མིའི་ཡིག་ཚང་།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་ནང་ དངོས་གཙོའི་རིང་ལུགས་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་
གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་འཕལ་
འཕལ་ར་ ཚོང་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མ་བཙོང་པར་ ས་སྲེ་རྐྱབ། གོང་འཐེབ་རྐྱབ། སྤུས་ཚད་མེདཔ། 
དུས་མཐུན་མེདཔ་ཚུ་བཙོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གོ་ནི་འདུག། འདི་གིས་ ཚོང་ཆས་སྤོད་མི་ཚུ་གི་ གཟུགས་
ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བཀལཝ་ཨིན་མས། ཚོང་གི་ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཉིནམ་རྟག་བུ་ར་ ཚོང་ཆས་གསརཔ་དང་ཞབས་ཏོག་གསརཔ་ཚུ་ ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་
ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དུས་ཚོད་ ངེས་པ་མེདཔ་དང་ རྫུས་མ་ཚུ་བཙོང་མི་ཡང་
ཡོདཔ་ ག་ར་གིས་མཁྱེན་ས་ཨིན།

འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡི་ར་འབདཝ་ད་ ཚོང་པ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཞབས་
ཏོག་བྱིན་མི་ མི་ངན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ ཁེབ་ས་མགྱོགས་པར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་སབས་མ་
བདེཝ་སོམ་ར་འབྱུང་བཅུག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུང་གཞུང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ག་
ནི་བ་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་འབད་བརྩིས་ཏེ་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འཐོབ་ནི་དང་། ཚོང་གི་བརྡ་དོན་ཁ་
གསལ་འཐོབ་ནི།  མིང་རྫུན་མའི་ཐོག་ལས་ ཚོང་ལཱ་འབད་མི་ མི་འཐོན་ནི། ཚོང་ལོག་པ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་
ཟུར་ཐབས་འབད་ནི། ཚོང་བསྒྲགས་ཕྱི་འགྱུར་འབད་མི་བཅུག་ནི། གཅིག་གིས་གཅིག་དབང་མི་བཅུག་ནི། 
ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ལོག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནིའི་ དབང་ཆ་དང་ཉེན་སྲུང་ འཐོབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༡/༢༠༡༢ ལུ་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཡིག་
འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་སྦེ་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྱུང་ཁུངས། moea.gov.bt (བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།)
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༩.༣ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར། ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ དཔེར་ན་ འབྲུག་གི་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་ 
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༩ ཅན་མ་གིས་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ ཚུལ་མིན་
གྱི་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ནི་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགས། བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ཚུ་གིས་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ ཁྲོམ་ཁ་
ལུ་ ཚོང་གི་གདམ་ཁ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ངེས་བདེན་བཟོཝ་ཨིན།  ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་
ཁྲིམས་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་དང་ ལམ་ལུགས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

༡. ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་རང་གི་དབང་ཆ་ཧ་གོ་བཅུག་ནི་དང་ གཞི་རྟེན་དབང་ཆ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༩ཅན་མ།

ད་རེས་ནངས་པ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་ལེ་ཤ་ར་འབྱུང་ནི་ཡོད། གདོང་
ལེན་དེ་ཚུ་ཡང་ ག་ཏེ་ལས་འབྱུངམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ གསར་བཏོད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གསརཔ་
ཚུ་དང་ སྣ་མང་གི་ ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་འདྲ་མཉམ་འཐོབ་དང་མ་འཐོབ་ཀྱི་གདོང་ལེན་དང་ 
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཡོ་འཕྲུལ་དང་ དྲང་བདེན་མེད་པའི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་ནི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་མས།

དེ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ གྲལ་གཏོགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གོ་སྐབས་ལེ་ཤ་འཐོན་པའི་བསྒང་
ལས་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་ དེང་སང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྤོད་ཐངས་དང་ ཚོང་
མགྲོན་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་མོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་སོམ་ར་ ཆགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ཉེན་ཁ་དེ་ཚུ་ཡང་ ག་ཅི་ར་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཚོང་རྐྱབ་མི་ཅིག་གིས་དབང་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ བཙོང་མིའི་
བར་ན་ དོ་འགྲན།  བུ་ལོན་ལེ་ཤ་ཆགས་ནི། ཉེན་སྲུང་མ་འབདཝ། ཚུལ་མིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་བཅུག་
ནི། དངུལ་ལོག་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ། སྐྱིན་འགྲུལ་ལེ་ཤ་བྱིན་པའི་ཉེན་ཁ། གསོག་འཇོག་གི་རྒྱུ་
དངོས་བརླག་སོར་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན་མས།

གོང་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཐག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཅད་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐོབ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།
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ཉོ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་།

༢. ཚོང་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་བྱིན་ནི།

༣. གཟུགས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་།

༤. གཅིག་དབང་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་བཀག་ནི།

༥. ཚོང་ཚུལ་མཐུན་མ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་ནི།

༦. ཚོང་བསྒྲགས་ཕྱི་འགྱུར་འབད་མི་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི།

༧. དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ངོས་ལེན་འབད་ནི།

༨. འགན་འཁྲི་ལྡན་པའི་ཚོང་ལཱ་འབད་ནི།

༩. ཉོགས་བཤད་དང་དེའི་སེལ་ཐབས།
ཚོང་ཉོ་བཙོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ དབང་ཆ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་ཁའི་ཚོང་
ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཤེས་ཏེ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དབང་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཤེས་མི་ཅིག་སྦེ་སོད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།

ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་
ཅིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་སྨན་ཚོང་
པ་ཅིག་ལུ་ གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ ལག་གཙང་སྨན་ཆུ་
གོང་འཐེབ་རྐྱབ་སྟེ་བཙོང་པའི་ཉེས་རྒྱ་བཀལ་ཡོདཔ་དང་། ཚོད་
སྲེ་བཙོང་མི་ ཚོང་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཨེ་མ་ལུ་ གོང་འཐེབ་རྐྱབ་
པའི་ཉེས་རྒྱ་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་དང་ སྨོ་རས་བཀག་འཛིན་དབང་

འཛིན་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
བའི་སྐབས་ ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ ལག་གཙང་སྨན་ཆུ་འདི་ འཛམ་
གླིང་གསོ་བའི་ལས་སྡེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚད་ཁར་
མེདཔ་སྦེ་གསལ་བཏོན་འབད་ནུག།
སྨན་བཙོང་སའི་ཚོང་ཁང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་གིས་ 

རྒྱུས་མེད་པའི་མི་ཅིག་ལས་ ཐོན་དངོས་འདི་ ནང་འདྲེན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྨན་བཙོང་སའི་ཚོང་

ཁང་ཚུ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཡང་ སྨན་གྱི་
ཡིག་ཆས་ཚུ་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་མེད་
པའི་ རིན་གོང་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
ཐོན་དངོས་འདི་གི་ ཕྱི་ཤོག་གུ་ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ལུ་བལ་

སྟེ་ར་ ཐོན་དངོས་འདི་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཚུལ་མཐུན་
མེན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ལུ་ཡང་ འོས་འབབ་མེདཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་འདི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ ལག་
ཁྱེར་འཆང་མི་ཅིག་འབད་རུང་ ཁྱད་རིག་དང་བསྟུན་ཏེ་ དབྱེ་
བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དཔྱད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ཐོན་
དངོས་འདི་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་
སྦེ་བཀོད་ནུག།
ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐོན་དངོས་ཚུ་ ཁྲོམ་ཁ་

ལས་ ལོག་སྟེ་ར་བསྡུ་ལེན་འབད་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ རིན་

ཚོང་པ་དང་ཚོད་སྲེ་བཙོང་མི་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ཐོན་དངོས་དང་ གོང་
འཐེབ་རྐྱབ་པའི་ཉེས་རྒྱ་བཀལ་ཡོདཔ། 
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

གོང་ལེན་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ལོག་སོྤད་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་མ་ཚད་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་
བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོ་ལུ་ ཁྲོམ་
ཁ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཐོན་དངོས་འདི་དཀོན་པའི་གནས་སངས་ལུ་ 
གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ གོང་ཚད་འཐེབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཉེས་རྒྱ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ ༥༣༢༢༥/- བཏབ་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ད་རུང་ཡང་ གནས་ཚད་

དང་ལྡནམ་སྦེ་མེད་པའི་ ལག་གཙང་སྨན་ཆུ་ གཞན་ཚུ་ཡང་ 
མི་མང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཁོ་ལས་ལེན་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།
ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ བརྒྱ་འཁོར་སོ་ནམ་ཚོང་

ཁྲོམ་ནང་ལུ་ཡང་ ཨེ་མ་ཧོནམ་གོང་ཚད་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་
བཙོང་མི་ཚུ་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐབས་
ལུ་ ཚོད་བསྲེ་བཀྲམ་མི་དང་ བར་ཚོང་རྐྱབ་མི་ སྐོར་ཚོང་རྐྱབ་
མི་ཚུ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ ཨེ་མ་ཧོནམ་
ཚུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གོང་འཐེབ་རྐྱབ་སྟེ་ བཙོང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བདའ་
ཟུན་ནུག།

ཁོང་ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་
གནས་སངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་མི་ལུ་ ཚོང་པ་
ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ གོང་འཐེབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ མ་ཆོགཔ་
སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་མི་དང་ མ་འཁྲིལ་བར་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁོང་གིས་དེ་སྦེ་བཙོང་མི་

འདི་ ཚུལ་མིན་ཨིནམ་ ཧ་གོ་བཅུག་པའི་མཐའ་མར་ ཉོ་སྤོད་
ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་
ལུ་ཉེས་རྒྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༤༣༢༠/- རེ་ བཏབ་བཅུག་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ད་རུང་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོང་པ་གཞན་ཚུ་

ལུ་ཡང་ ཚོང་གི་གོང་ཚད་འཐེབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ སྐྱོན་བདའ་
ཟུན་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༤༠༦༠ དང་ ༡༢༩༦༠ 
དེ་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ༡༤༤༠ དང་ ༡༧༤༠ ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེས་རྒྱ་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཀུན་གསལ། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ 

ཚུལ་མིན་གྱི་མ་དངུལ་བཟོ་ནི།

དལ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་
དང་། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཉོ་བ་གིས་
མ་ཚད་ ཚོང་ལཱ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ མ་རྩ་

གཞི་བཙུགས་ཚུ་འབད་ནི།

དངུལ་འཛིན་ཡིག་ཆ་རྫུས་མའི་
ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་”ཁ”ཟེར་མི་
གིས་ ལས་སྡེ་”ཀ”ལུ་ དངུལ་

སྤོད་པ།

ལས་སྡེ་”ཁ”ལུ་ སྐྱིན་
འགྲུལ་བྱིན་པ།

ལས་སྡེ་”ཀ”་གི་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་
ནང་ལུ་ དངུལ་གཏང་བ།

རྩིས་ཁྲ་ཅིག་ནང་
གཏང་བ།

 ཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་
ཁང།

དངུལ་ས་གོ་གཞན་ཁར་
གཏང་བ།

དངུལ་ཁང་ལས་བརྒྱུད་དེ་
གཞན་ཁར་གཏང་བ།

ཚུལ་མིན་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་བཅོས་
འབད་དེ་ལེན་པ།

དངུལ་ཚུལ་མིན་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་
བཅོས་འབད་ཚུལ།
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ཉོ་སྤྱོད་ཉེན་སྲུང་།

མ་དངུལ་ལོག་སྤོད་བཀག་འཛིན།

མ་དངུལ་ལོག་སྤོད་ཟེར་མི་འདི་ མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ 
དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་ཁྲིམས་
མཐུན་བཟོ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་དཔེར་ན་ ནག་ཚོང་དང་ སྨོ་རས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ ཤོ་དང་ཏ་སི་རྩེ་ནིའི་ལཱ་
ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་ཐོབ་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དེ་ ཐོབ་
ཐོབ་བཟུམ་ བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ལུ་ཨིནམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་
འདི་ ཆ་ཤས་ཆུང་ཀུ་ལེ་ཤ་ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་དང་། ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་
ནང་ལས་ཕར་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ མ་དངུལ་ལོག་སྤོད་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་མ་དངུལ་ལོག་སྤོད་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་
མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་  འབྲུག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་ལེ་ཤ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་ ངན་ལྷད་
དང་ནང་གསུག་ རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་རྙིང་དང་ རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་རྙིང་ ནག་ཚོང་འཐབ་ནི། དེ་
ལས་ སྨོ་རས་དང་ སྨན་རས་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ཚུ་ ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

དེ་བཟུམ་གྱི་ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་ངན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་
གིས་ མ་དངུལ་ལོག་སྤོད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་
དོ་ཡོདཔ་དང།  རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉིནམ་རྟག་བུ་ར་ མ་
དངུལ་ལོག་སྤོད་བཀག་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ལ་རྟོག་ཚུ་
འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལམ་ལུགས་བསར་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་
བྱ་སྤོད་ཚུ་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལ་རྟོག་དང་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ནིའི་ སྲིད་བྱུས་དང་
ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཡང་དམ་དམ་སྦེ་ར་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།
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དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦོང་ཚན།

༡. ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་ ཟེར་བའི་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ།
༢.  ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་དེ་གིས་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་དང་ ཚོང་པ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ དེ་ལས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ག། བཤད་པ་རྐྱབ།

༣. འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ས་དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཚོང་ལཱ་ག་ཅི་ར་འཐབ་ནི་
འདུག་གོ?

༤. ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་གིས་ ཉོ་སྤོད་འབད་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་
ཚུགས་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?

༥ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་
འབྱུང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?

༦. ཉོ་སྤོད་ཉེན་སྲུང་གི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཉོ་སྤོད་པའི་དབང་ཆ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་
སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ།

 ལྷབ་སྦང་གི་སྦོང་ལཱ།


