
སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་དང་སྦྱོང་ཚན་ཨང་  DZG101 རྦྱོང་ཁ་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན།  
ལས་རིམ་     གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་ཡྦྱོངས་ཁྱབ།  
སྦྱོང་འཐུས་    ༡༢ 
སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ།   རྦྱོང་ཁའི་ལེགས་བཤད་པ།  
སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།    

སྤྱིར་བཏང་ལས་དྦྱོན།  

སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་   
ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ རྦྱོང་ཁའི་ཐྦྱོག་ལུ་ བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྦྱོག་ཏྦྱོ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ སྦྱོང་ཚན་འདི་གིས་ རྦྱོང་ཁའི་ཐྦྱོག་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་འབྲི་རྩལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་ནི་ལུ་ཡང་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།    

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས། 

སྦྱོང་ཚན་འདིམཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་  
༡ རྦྱོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་རབས་དང་ རྦྱོང་ཁ་ལྷབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ སབ་ཚུགས། 
༢ གློག་རིག་ནང་ལུ་ རྦྱོང་ཁའི་མཛུབ་སྦྱོན་ རྐྱབ་ཚུགས།  
༣ འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ ཚིག་གྲོགས་ འབྲེལ་ཚིག་ ཚག་ཤད་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ མ་འཛྦྱོལ་བར་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༤ ཡུལ་ དུས་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྦྱོང་ཁའི་ཐྦྱོག་ལུ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས།  
༥ རྦྱོང་ཁའི་ཐྦྱོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ ངག་གཤིས་དང་མཐུནམ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས། 
༦ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔྱེ་གཏམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
༧ རྗོད་ཚིག་དང་དྦྱོན་མཚམས་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བྲི་ཚུགས།  
༨ གཞུང་སྒེར་གྱི་ཡིག་རིགས་བྲི་ཚུགས། 
༩ རྦྱོང་ཁའི་ནང་ཡྦྱོད་པའི་འབྲི་ཤྦྱོག་གི་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བཀང་ཚུགས། 
༡༠ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་ཡངས་གཉིས་ཆ་རའི་ཐྦྱོག་ལུ་བྲི་ཚུགས།  
༡༡ ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐྦྱོ་ འྦྱོས་འབབ་ལྡན་ཏྦྱོག་ཏྦྱོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
 



སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ། 

 
 
 
 
 
 
 

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།  

སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་དྦྱོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་སངས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ གཉིས་ཆ་རའི་ཐྦྱོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཀ ལས་འགུལ་དང་པ།  ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ།  (སྐུགས་ ༢༠%) 

སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་གིས་འྦྱོས་འབབ་ལྡན་པའི་དྦྱོན་ཚན་ (སྒྲ་བཟུང་ཡྦྱོད་མི་ཅིག་) གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ རང་རྐྱང་གི་ཐྦྱོག་ལས་  
ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ཉན་བཅུག དྦྱོ་རུང་ ཚར་ཅིག་ཉན་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཉན་མི་འདི་  
ཚིག་ཕབ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག  དེ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི་དང་ ཉན་ཏེ་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་ 
འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན།  

སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།  

 གོ་དྦྱོན་ལེན་ཏེ་ རང་ཚིག་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས།  ༡༠% 
 སྡེབ་སྦྱོར།      ༤%  

 ཉན་ཏེ་བྲིས་མི་དེ་གི་དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ།   ༣% 
 རང་གི་ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། ༣% 

 
དྲན་གསྦྱོ།  དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་དང་ གྲོས་འཆར་ བསྦྱོམས་ཏེ་ ཤྦྱོག་ལེབ་གཅིག་བྲི་དགོ། 

དབྱེ་བ། ཐབས་ལམ། བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ཆུ་ཚྦྱོད། སྦྱོང་འཐུས་ཆུ་ཚྦྱོད། 

དངོས་འབྲེལ། 
གསལ་བཤད། ༢ 

༦༠ སྦྱོང་ལཱ།  ༡ 
སྤྱན་ཞུ། ༡ 

རང་སྦྱོང་། 
ལས་འགུལ་བྲི་ནི། ༢ 

༦༠ 
དཔེ་མཛྦྱོད། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི།   ༢ 
སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་དྦྱོན་ལུ་ ཡྦྱོངས་བསྦྱོམས་ ཆུ་ཚྦྱོད་  ༡༢༠ 



ཁ ལས་འགུལ་གཉིས་པ། སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ། (སྐུགས་ ༢༠%) 

སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་ནང་ རྦྱོང་ཁ་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འབྱུང་དྦྱོ་ཡྦྱོདཔ་ཨིན་
ན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ ༥ རེ་འབད་མིའི་སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ སྦྱོབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྐར་མ་ ༡༥ འི་རིང་ལུ་ 
སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ  འཐུས་མི་རེ་གིས་ སྐར་མ་ ༣ རེ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། དེ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙྦྱོ་བྦྱོ་
སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན།  
སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 

 དྦྱོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ།   ༤% 
 སྐད་ཡིག་སྦྱོར་བ།   ༣% 
 གསལ་བཤད་འབད་ཐངས 

o ཐྦྱོགས་ཆགས་མེད་པ།  ༣%  
o རྗོད་སྒྲ་དག་པ།   ༣% 
o སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ།   ༢% 
o གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར།  ༡% 
o བྦྱོ་སྦྱོབས།   ༢% 

 ཉན་མི་ཚུ་འབྲེལ་གཏྦྱོགས་འབད་ཐངས།  ༢% 

ག ལས་འགུལ་གསུམ་པ། ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ།   (སྐུགས་ ༣༠%) 

ཚིག་འབྲུ་ ༡༥༠༠-༢༠༠༠ གི་བར་ན་ཡྦྱོད་པའི་རྩྦྱོམ་བྲིས་ཅིག་ སྦྱོབ་དཔྦྱོན་དང་སྦྱོབ་ཕྲུག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་ 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རང་རྐྱང་གི་ཐྦྱོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་བྲི་ནི། དེ་གི་དམིགས་གཏད་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་
གིས་ ལྷག་སྟེ་གོ་དྦྱོན་ལེན་ཏེ་ བཅུད་དྦྱོན་ཧ་གོ་ནི་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཐྦྱོབ་སྟེ་ ཡིག་ཐྦྱོག་ལུ་ 
བཀོད་ཚུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་དང་ ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཨིན། སྦྱོབ་
ཕྲུག་རེ་གིས་ རྩྦྱོམ་བྲིས་ཀྱི་བཅུད་དྦྱོན་རེ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་རེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་ 
༢༠༠༠ ཀྱི་ནང་འཁོད་བྲི་དགོཔ་ཨིན།  

 
 
 



སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 
 རྩྦྱོམ་བྲིས་ཀྱི་བཅུད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཚུ་ མ་འཛྦྱོལ་བར་ བཀོད་ཐངས།  ༥% 
 དཔྱད་པ་གི་ཐྦྱོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས།    ༦% 
 གནད་དྦྱོན་ཚུ་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས།      ༣% 
 འྦྱོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  ༣% 
 ལུགས་མཐུན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་ཐངས།     ༤% 
 སྡེབ་སྦྱོར་དག་པ།       ༢% 
 ཚིག་སྦྱོར་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།     ༢% 
 ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།     ༣% 
 འབྲི་བཀོད།       ༢% 

ང་ སྦྱོབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས། (སྐུགས་ ༣༠%) 

ལས་རིམ་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྦྱོད་ ༢ ་རིང་
ལུ་ སྐུགས་ ༣༠ འི་འབྲི་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།  

དྲན་གསྦྱོ། འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་དང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྦྱོད་ཚུ་ རང་སྦྱོའི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ལམ་ལུགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ནང་ལུ་ ཕབ་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས། 

 
 
 
  
 
 
སྔོན་ཚང་། མེད།  

ཐབས་ལམ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། གྱངས་ཁ། སྐུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། 

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 
ཀ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ། ༡ ༢༠% 
ཁ སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ། ༡ ༢༠% 
ག ལྷག་ནི་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ། ༡ ༣༠% 

སྦྱོབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས། ང་ འབྲི་རྒྱུགས། ༡ ༣༠% 
               སྐུགས་བསྦྱོམས་    ༡༠༠ 



ནང་དྦྱོན།  

ལས་ཚན་དང་པ། སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྦྱོད།   

༡.༡ རྦྱོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་རབས། 
༡.༢ སྤྱིར་བཏང་ རྦྱོང་ཁ་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་པ། 
༡.༣ དམིགས་བསལ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ རྦྱོང་ཁའི་སྦྱོང་ཚན་འདི་ ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་པ། 

ལས་ཚན་གཉིས་པ། བརྡ་དྦྱོན་འཕྲུལ་རིག 

  ༢.༡  གློག་རིག་ནང་ རྦྱོང་ཁ་བཙུགས་ཐངས།   
༢.༢  གློག་རིག་ནང་ལུ་ རྦྱོང་ཁ་འབྲི་ཐངས།  

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 

  ༣.༡ ཚིག་གྲོགས། 
  ༣.༢   འབྲེལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།   

༣.༣ འབྲེལ་སྒྲ་   
༣.༤ བྱེད་སྒྲ  
༣.༥ ལྷག་བཅས། 
༣.༦ ཚག་ཤད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 

ལས་ཚན་བཞི་པ། རྦྱོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སབ་ཐངས། 

༤.༡ ཁ་བཟང་།  
༤.༢    ཕལ་སྐད་ཞེ་ས།  
༤.༣   མིང་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་འྦྱོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
༤.༤   དཔྱེ་གཏམ།  
༤.༥ རྦྱོང་ཁ་ཉག་རྐྱང་གི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 

ལས་ཚན་ལྔ་པ།  རྦྱོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷག་ཐངས།   

༥.༡ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ལྷག་ཐངས། 
༥.༢ མགོ་འདྦྱོགས་དབྱངས་གསུམ་ཞུགས་པའི་རྗོད་སྒྲ། 



༥.༣   རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་ཧྲིལ་བུ་བཏྦྱོན་དགོཔ་དང་མ་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ ལྷག་ཐངས། 
༥.༤ རྗེས་འཇུག་མེད་རུང་ཡྦྱོདཔ་བཟུམ་ལྷག་ཐངས། 
༥.༥   མིང་མཐའ་མེད་རུང་ཡྦྱོདཔ་བཟུམ་ལྷག་ཐངས། 

ལས་ཚན་དྲུག་པ། བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ།  

༦.༡ རྗོད་ཚིག་འབྲི་ཐངས། 
༦.༢ དྦྱོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས།  
༦.༣ སྙན་ཞུ་འབྲི་ཐངས།  
༦.༤ འབྲི་ཤྦྱོག་གི་རིགས་བཀང་ཐངས།  
༦.༥ གྲོས་ཆོད་འབྲི་ཐངས། 

ལས་ཚན་བདུན་པ། ཡིག་འགྲུལ།  

༧.༡ ཡིག་ཅུང་འབྲི་ཐངས།  
༧.༢ མགྲོན་ཞུ་འབྲི་ཐངས། 
༧.༣ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས།  
༧.༤ ཞུ་ཡིག་དང་ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག་ འབྲི་ཐངས།  
༧.༥ གན་ཡིག་འབྲི་ཐངས། 
༧.༦ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་རིགས་འབྲི་ཐངས།  

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ཤེས་ཡྦྱོན་འབྲི་རྩལ། 

  ༨.༡ ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་ཡངས་ཀྱི་འབྲི་ཐངས།  
༨.༢ ལུང་འདྲེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  

༨.༢.༡ ཐད་ཀར་ལུང་འདྲེན། 
༨.༢.༢ ཚིག་སྒྱུར་ལུང་འདྲེན། 

༨.༣ རྒྱབ་རྟེན་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ཐངས།  
༨.༣.༡ དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ཐངས། 
༨.༣.༢ གནས་དེབ་ཀྱི་རིགས་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ཐངས། 

 



ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐྦྱོ།   

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐྦྱོ།  
ཀུན་བཟང་རྡྦྱོ་རྗེ། (༢༠༡༢) རྦྱོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ངག་རྒྱུན་དག་པའི་ཁྲུས་ཆུ། ཐིམ་ཕུ། རྦྱོང་ཁ་གོང་ལྷན་ཚྦྱོགས། 
ཀུན་བཟང་རྡྦྱོ་རྗེ། (༢༠༡༥) དཔེ་གཏམ་དྦྱོན་གྱི་རྒྱན་ཆ། ཐིམ་ཕུ། རྦྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྦྱོགས།  
རྦྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྦྱོགས། (༢༠༡༣) རྦྱོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སང་བའི་སྒྲོན་མེ། ཐིམ་ཕུ། རྦྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྦྱོགས།  
རྦྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྦྱོགས། (༢༠༡༤) འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་། ཐིམ་ཕུ། རྦྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྦྱོགས། 
གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༩) ལུང་འདྲེན་དང་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐངས།་ ཐིམ་ཕུ། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་
གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ། 

ཁ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐྦྱོ།  

སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག (༢༠༠༢) རྦྱོང་ཁ་བརྡ་དྦྱོན་རྒྱུན་འབྲེལ། བསམ་རྩེ། 
རྦྱོང་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྦྱོགས། (༢༠༡༡) ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་རྣམ་གཞག་སྐར་མའི་འྦྱོད་ཟེར། ཐིམ་ཕུ།  རྦྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚྦྱོགས། 
 
སྤྱི་ཚེས།  ༢༢/༡༢/༢༠༡༩ ། 


