
The following sections of the Wheel of Academic Regulations have been translated from 
English to Dzongkha to support faculty members who are not proficient in English. The 
endorsement has been sought from the 61st PQC to use these translated regulations as 

guidelines while retaining the English version as a definitive copy where differences in 
interpretation arise. 

a. B4 Module Descriptor 
b. D1 Assessment Regulation 
c. D2 Examination Regulation 
d. F1 Validation of a new programme and adoption of an existing programme  

i. Appendix A3 to F1 
e. F4 Critical self-appraisal of a programme 
f. F5 Review of a programme in operations 

 

ཁ༤ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད།  

གནས་ཚད།    

སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༤ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢ པའི་
ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་ཡིག་ཆའི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། ཤེས་ཡྦྱོན་སྒྲིག་འཛིན་གྱི་
ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢ པའི་གྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༥ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༣ 
པའི་ནང་ཞུན་དག་འབད་ཡི།  

༡ སྦྱོང་ཚན།  

སྦྱོང་ཚན་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་གཞུང་གི་ནང་ལས་ལྷབ་སང་འབད་དགོ་པའི་དྦྱོན་ཚན་གཅིག་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་
དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ཁ་གསལ་འབད་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐྦྱོག་ལས་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། སྦྱོང་
ཚན་གྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ སྦྱོང་འཐུས་ཀྱི་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། སྦྱོང་འཐུས་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ 
འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡྦྱོདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་སྦྱོན་འབདཝ་ཨིན། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ལཱ་གི་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ སྦྱོང་
ཚན་གྱི་སྦྱོང་འཐུས་ཚུ་ སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་འྦྱོང་།  

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཚད་ལྡན་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྦྱོང་འཐུས་ ༡༢ ཡང་ན་ དེ་
གི་གཉིས་འགྱུར་དང་གསུམ་འགྱུར་ དཔེར་ན་ ༡༢ ༢༤ ཚུ་ ༡༢ གིས་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ད་ལྷག་མཇུག་མི་ལུས་དྦྱོ་
བཟུམ་ འབད་འྦྱོང་། གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ་གྱི་ཚད་ལྡན་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྦྱོང་འཐུས་ ༡༥ ཡང་ན་ དེ་གི་ལྦྱོ་བལྟབ་འབད་
འྦྱོང་། (ཤེས་ཡྦྱོན་འཁོར་ལྦྱོ་ ཁ་ ༡ ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས) 



༢ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་རེ་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་སྣ་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡྦྱོད། སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ 
སྦྱོང་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ་འབད་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ཡྦྱོད་པའི་གུ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ བསྒྲུབ་
ནི་ཨིན་ན་ གསལ་སྦྱོན་འབད་ནི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 

༣ འབྲེལ་མཐུན། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ སྦྱོང་ཚན་ནང་དྦྱོན་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་དགོ།  སྦྱོང་ཚན་
ནང་དྦྱོན་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོཔ་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་
འྦྱོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་
ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ག་དེ་ཅིག་བསྒྲུབས་ཚུགས་ཅི་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།  

དཔེར་ན། སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ གློག་རིག་གི་ལས་རིམ་ཅིག་ དམིགས་བསལ་གློག་རིག་གི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ བྲི་
ཚུགས་ཟེར་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ སྦྱོང་ཚན་ནང་དྦྱོན་ནང་ལུ་ སྐད་ཡིག་དེ་གི་ལམ་སྦྱོན་བཀོད་རྒྱ་ཚུད་དགོ་ནི་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་
ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ གློག་རིག་ཐུན་ཚན་ཚུ་གི་ཐྦྱོག་ལས་ དམིགས་
བསལ་གློག་རིག་གི་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་དང་ སང་བ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་
ཐབས་ལམ་ནང་ གློག་རིག་གི་སྐད་ཡིག་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།  

༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལུ་ འྦྱོག་ལུ་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་དྦྱོན་ཚན་ཁག་ ༡༣ ག་ར་ཚང་དགོ།  ཚད་ལྡན་
བཀོད་རིས་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ དྦྱོན་ཚན་ཚུ་ ཡིག་གནག་དང་གྲངས་གྲངས་ཚུ་གོ་རིམ་བཞིན་བཀོད་དགོ།  

༤.༡ སྦྱོང་ཚན་ཨང་་དང་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་།  

སྦྱོང་ཚན་གྱི་ཨང་འདི་ སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་རྟགས་ཨིན། སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་
གྱི་ཨང་ བཀོད་དགོ། དེ་ཡང་ ཤེས་ཡྦྱོན་འཁོར་ལྦྱོའི་དྦྱོན་ཚན་ ཁ༤.༡ ནང་ བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཨང་རྟགས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཤྦྱོ་མཚུངས་ འབད་དགོ། སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་གི་བསྡུ་ཡིག་དང་ཨང་གི་བར་ན་ ས་སྦྱོང་བཞག་
ནི་མི་འྦྱོང་། དཔེར་ན་ ACS101 ཤེས་ཡྦྱོན་འབྲི་རྩལ།  

སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་འདི་གིས་ སྦྱོང་ཚན་དེ་གི་ནང་དྦྱོན་དང་གོ་སྐབས་བརྡ་སྦྱོན་འབད་ཚུགས་དགོ། སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་འདི 



ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཁ་གསལ་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ། དཔེར་ན་ “རྦྱོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ངོ་སྦྱོད།”  ཟེར་མི་འདི་ “རྦྱོང་ཁའི་
སྐད་ཡིག་དང་པ།” ཟེར་མི་ལས་ འྦྱོས་འབབ་དང་ལྡན་དྦྱོ་བཟུམ་ཨིན། སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་འདི་གིས་ གནད་དྦྱོན་ངོ་སྦྱོད་
འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཚིག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་མང་ཤྦྱོས་བདུན་ཚུན་ བཀོད་བཏུབ།  

༤.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ།  

སྦྱོང་ཚན་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ག་འདི་གི་ ཆ་ཤས་ཨིན་ན་ བཀོད་དགོ། སྦྱོང་ཚན་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡྦྱོད་མི་ཅིག་ནང་ལས་ ལེན་ཡྦྱོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ (བརྙ་ལེན།) ཟེར་བཀོད་དགོཔ་དང་ སྦྱོང་ཚན་
འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ག་ཅིའི་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྦྱོདཔ་ཨིན་ན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་གི་མིང་བཀོད་དགོ། 
གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་ཡྦྱོངས་ཁྱབ་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་ཡྦྱོངས་ཁྱབ་སྦྱོང་ཚན་ཟེར་བཀོད་དགོ།   

༤.༣ སྦྱོང་འཐུས། (Credit) 

སྦྱོང་འཐུས་འདི་ སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་དང་ཡང་ན་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་རྒྱ་ཚད་ ག་དེ་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ བརྡ་སྦྱོན་འབདཝ་ཨིན། ཤེས་ཡྦྱོན་སྦྱོང་འཐུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་
ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་ཁང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་འབད་མི་རྩིས་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྦྱོད་ ༡༠ 
དང་འདྲ་མཉམ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོང་འཐུས་ཉུང་མཐའ་ 
༡༢ དང་ ཡང་ན་ དེ་གི་ ལྦྱོག་བལྟབ་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ། གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ 
སྦྱོང་འཐུས་ ཉུང་མཐའ་ ༡༥ དང་ ཡང་ན་ དེ་གི་ལྦྱོག་བལྟབ་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ།  

༤.༤ སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ། 

 འདི་ནང་ སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་ཚུ་གི་མིང་ བཀོད་དགོ།  

༤.༥ སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ། 

འདི་ནང་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མི་ གཉིས་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་དང་ ཡང་ཅིན་ གནས་སྐབས་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་གིས་
སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོང་ཚན་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་ག་ལུ་ཕྦྱོགཔ་ཨིན་ན་ སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་དེ་
གི་མིང་བཀོད་དེ་གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ  གནས་སྐབས་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་བའི་སྦྱོང་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ 
སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་འདི་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་ངོ་གཅིག་ སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་འབད་ དགོ།  

༤.༦ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ། 



སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་འདི་ སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་སྦྱོབ་སྦྱོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་
ཨིན། འདི་གིས་ སྦྱོང་ཚན་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་ནིའི་ལམ་སྦྱོན་འབད་དགོ། སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ལྷུག་
ཚིག་གི་ཐྦྱོག་ལས་ རྗོད་ཚིག་ལྔ་ལས་མ་མང་པའི་དྦྱོན་མཚམས་གཅིག་ནང་བཀོད་དགོ།  

༤.༧ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ག་ཅི་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ར་
ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ག་ཅི་ར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་རེ་འདྦྱོད་ཚུ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན་ (སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་བྱ་
རིམ་ལས་བརྟེན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་)། སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དམིགས་གཏད་ཅན། ཚད་འཇལ་ཚུགསཔ། 
བསྒྲུབ་ཚུགསཔ། འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོདཔ་དང་ དུས་ཚྦྱོད་ཁར་འབད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 

སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ སྦྱོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་གོ་རྟྦྱོགས་ བྦྱོའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་དང་ 
བརྗེ་སྦྱོར་རིག་རྩལ་ བསམ་གཤིས་ཚུ་ འཐྦྱོབ་ནི་དང་གསལ་སྦྱོན་འབད་ནི་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ཚུད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་  
སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་རིག་རྩལ་དེ་ལས་བསམ་སྦྱོད་ཀྱི་གཞི་གནས་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགསཔ་
འབད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མ་བཀོད་པའི་ཧེ་མར་ “སྦྱོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་”  ཟེར་བའི་
ཚིག་འདི་བཀོད་དགོ། གྲུབ་འབྲས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཚིག་ཚུ་ བྱ་ཚིག་རེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

སྦྱོང་ཚན་གྲབ་འབྲས་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ དམིགས་གཏད་ཅན་དང་ ཚད་འཇལ་ཚུགསཔ་དགོ། 
དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ གྲུབ་ཡྦྱོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབདཝ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ འབྲེལ་བ་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ 
ཚད་འཇལ་མ་ཚུགས་པའི་བྱ་ཚིག་ “ཤེས་ནི།” “ཧ་གོ་ནི་” ལ་སྦྱོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འྦྱོང་།   

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འྦྱོས་འབབ་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ བཀོད་དགོ། དཔེར་ན་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་འབྲས་ལས་ གནས་ཚད་སྦྱོ་སྦྱོ་
འབད་དགོ།  དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལྦྱོ་རིམ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ (བྷུ་ལུམསི་གི་རིག་སྦྱོབས་
བཟུམ་) གདྦྱོང་ལེན་ཅན་དང་ ཡར་དྲག་ཅན་འབད་དགོ།  

སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོང་འབད་བའི་སྐབས་འབྱུང་སྲིད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ ཡྦྱོད་རེ་ཡྦྱོད་ཚད་ བཀོད་མི་དགོ། སྤྱིར་བཏང་ 
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཚད་ལྡན་སྦྱོང་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་གིས་ སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་གོ་
སྐབས་ཧྲིལ་བུ་ལེན་ཏེ་ རེ་འདྦྱོད་བསྐྱེད་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ ༧ ལས་ ༡༢ ཚུན་ (སྦྱོང་འཐུས་ ༡༢ 



དང་ སྦྱོང་འཐུས་ ༡༥ འབད་མི་ལུ་ཡང་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་སྦྱོང་འཐུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་) བཀོད་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་ ཨང་རྟགས་ནང་བཀོད་དགོ། དཔེར་ན་ ༡ ༢། 

༤.༨ སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ། 

འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་འདི་ ག་དེ་སྦེ་སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་གནས་ཚུལ་
བཀོད་དགོ།  འདི་ནང་ སྦྱོང་ཚན་འདི་སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་དང་ 
སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་རང་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་རྩིས་ཏེ་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྦྱོང་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་འཐུས་རེ་ལུ་ 
བསྦྱོམས་ ཆུ་ཚྦྱོད་ ༡༠ རེ་ འཐྦྱོབ་དགོཔ་ཨིན།  

གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གཙྦྱོ་བཏྦྱོན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  

བདུན་ཕྲག་ ༡༥ རིང་ལུ་ སྦྱོང་འཐུས་ ༡༢ འབད་མིའི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་གྱི་དཔེ།  

 ༤.༩ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ། 

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་འདི་ སྦྱོང་ཚན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་  སྦྱོང་ཚན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ དབྱེ་
ཞིབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་མཐུད་གསལ་སྦྱོན་དང་ སྦྱོང་འཐུས་འདྲ་མཉམ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྦྱོང་ལཱ་དང་དབྱེ་
ཞིབ་ཤྦྱོ་མཚུངས་བཟྦྱོ་ནིའི་གནས་ཚུལ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་འདི་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་རེ་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་སྐུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་

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

དངོས་འབྲེལ། 
གསལ་བཤད། ༢ 

༦༠ སྦྱོང་ལཱ།  ༡ 

སན་ཞུ། ༡ 

རང་སྦྱོང་། ལས་འགུལ་བྲི་ནི། ༢ ༦༠ 
དཔེ་མཛྦྱོད། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི།   ༢ 

                  ཡྦྱོངས་བསྦྱོམས།  ༡༢༠ 



འབྲས་ག་དེ་ཅིག་གྲུབ་ཡྦྱོདཔ་ཨིན་ན་ བལྟ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
བཀོད་དགོ། (དཔེར་ན། དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ ༤༠% འདི་ནང་ ལས་འགུལ་ ༢༠% དང་སན་ཞུ་ ༡༥% ངག་
རྒྱུགས་ ༥% དང་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ ༦༠%)།  

ངོས་འཛིན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་གནས་
སངས་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ།  དཔེར་ན་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ལྷབ་ནི་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་
བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ལས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྐུགས་ཚད་ཚུ་མངམ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཡང་ན་ 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་བཏུབ།  ནང་དྦྱོན་ཅན་གྱི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ལས་ 
སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་མངམ་ འྦྱོང་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་སྐབས་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་གཏད་ རེ་འདྦྱོད་དང་ 
ཚད་གཞི་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དགོ། (མང་ཉུང་/དུས་ཡུན། - དེ་ཡང་ 
ཚིག་འབྲུ་ ༣༠༠ ཡང་ན་ སྐར་མ་ ༣༠ འབད་མིའི་ཡྦྱོངས་འབྲེལ་ཆོས་རྒྱུགས།)  

དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ སྐུགས་ཚད་བཀོད་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་ནང་དྦྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་
ལས་ཚན་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་འབད་བའི་དུས་ཡུན་དང་ རྟགས་མཐུན་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ།  

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་དཔྱེ།  

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། 

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་ 
སན་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 

ཐྦྱོགས་ཆགས་མེད་པ།    ༣%  

རྗོད་སྒྲ་དག་པ།     ༣% 

སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ།     ༢% 

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར།    ༡% 

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། 

 

 

 

 

 

༤.༡༠
  སྔོན་ཚང་།  

འདི་ནང་ སྦྱོང་ཚན་འདི་སྦྱོབ་སྦྱོང་མ་འབད་ཧེ་མར་ ངེས་པར་དུ་ལྷབ་དགོ་པའི་སྦྱོང་ཚན་དང་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་གི་
ཨང་དང་མིང་བཀོད་དགོ།  

༤.༡༡  སྦྱོང་ཚན་ནང་དྦྱོན། 

འདི་ནང་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ནང་དྦྱོན་ཚུ་ དྦྱོན་ཚན་གྱི་གཏིང་དང་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དགོ།  ཁ་གསལ་
གྱི་གནས་ཚད་འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ནང་དྦྱོན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་
གྱི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 

འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་བཀོད་རིས་བཟུམ་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ནང་དྦྱོན་ ལས་ཚན་དང་དྦྱོན་ཚན་ཚུ་འྦྱོས་འབབ་ལྡན་པའི་
ཐྦྱོག་ལས་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཀོད་དགོ། སྦྱོང་ཚན་ནང་དྦྱོན་ནང་ དུས་ཡུན་བཀོད་ནི་མི་འྦྱོང་།  

སྦྱོང་ཚན་ནང་དྦྱོན་གྱི་དཔྱེ། 

 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། 

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 



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།  

༤.༡༢  ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐྦྱོ།  

འདི་ནང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་འདི་སྦྱོབ་སྦྱོང་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ གཞན་མི་རྒྱབ་
རྟེན་གྱི་རིགས་(གནས་དེབ་དང་ཡྦྱོངས་འབྲེལ་) ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་དགོ། ལྷག་པའི་དཔེ་ཐྦྱོ་ནང་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་
པའི་དཔེ་དེབ་ དང་ ཁ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་དེབ་ ཁག་གཉིས་འབད་བཀོད་དགོ   

སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་རྒྱབ་རྟེན་ འབད་དགོ་པའི་སྦྱོབ་དེབ་ཀྱིས་གཙྦྱོས་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་
ལྷག་དགོཔ་འབད་ བཀོད་དགོ། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་དཔེ་དེབ་ ༥ ལས་བརྒལ་ནི་མི་འྦྱོང་། གཞན་ ཕན་ཐྦྱོགས་ཡྦྱོད་
པའི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཁ་སྐོང་ལྷག་དགོཔ་འབད་བཀོད་དགོ།  

དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐྦྱོ་ཚུ་ དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་དུས་མཐུན་བཟྦྱོ་ནི་དང་ ཞུན་དག་པར་སྐྲུན་སྦྱོ་སྦྱོ་ཡྦྱོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལས་ 
གསར་ཤྦྱོས་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་དགོ།  

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐྦྱོ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཤྦྱོ་མཚུངས་དང་ APA གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡྦྱོད་པའི་རྒྱབ་རྟེན་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ ཤྦྱོ་མཚུངས་
འབད་བཀོད་དགོ།   

༤.༡༣ ཚེས་གྲངས།  

སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་འདི་ དུས་མཐུན་བཟྦྱོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་བཀོད་དགོ། སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་དང་ སྦྱོང་
ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ ཚེས་གྲངས་ བཀོད་མི་དགོ།  



ང་༡ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།   

གནས་ཚད།    

སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༥ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༥ པའི་
ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། ཁ་སྐོང་མཐྦྱོ་གཏུགས་སྡེ་ཚན་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་
པའི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།   

ལམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་
བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༡༨ པ་དང་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་
ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢༡ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།  

དྦྱོན་མཚམས་ ༦.༡༢ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་
ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢༤ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།  

དྦྱོན་མཚམས་ཁ་སྐོང་ ༦.༡༣ འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་ བཀོད་
ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༣༣ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།  

དྦྱོན་མཚམས་ ༨.༣ (ལྦྱོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ ༣༠:༧༠ ལས་ 
༤༠:༦༠ ལུ་) བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་མི་དང་ དྦྱོན་མཚམས་ ༨.༣.༡ ཁ་སྐོང་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༧  
པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༤༢ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་ འབད་ཡི།  

དྦྱོན་ཚན་༡༡.༤ ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡  པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་ བཀོད་
ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༤༦ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༢༠ འི་སྦྱོ་ཁའི་སྦྱོབ་དུས་རབ་འགོ་
བཙུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

༡  ངོ་སྦྱོད། 

༡.༡  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་གནང་བ་གནང་ནིའི་དབང་ཆ་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་
ཡྦྱོད། ལམ་ ལུགས་འདི་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་
ལམ་སྦྱོན་ འབདཝ་ ཨིན།  གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཐྦྱོ་
བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དེ་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མངའ་འྦྱོག་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
དེ་ཡང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མངའ་འྦྱོག་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།  



༡.༢  མཐར་འཁྱོལ་གནང་བ་འདི་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཚང་མི་ལུ་བྱིན་ནི།  

༡.༢.༡  དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ནང་ ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་མ་ཚད་ 
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩྦྱོད་རྙོགས་མེདཔ་ཅིག་དགོ 

༡.༢.༢  སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་བའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་བསྡུཝ་ཅིག་
ཨིནམ་ དགོ་ནི་དང་  

༡.༢.༣  མཐར་འཁྱོལ་གནང་བ་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་
ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་གྲོས་འཆར་འབད་བཀོད་ཡྦྱོད་མི་ཅིག་དགོ། 

༡.༢.༤  སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐྦྱོ་བཀོད་ནང་མ་ཚུདཔ་ཅིག་དགོ། 

༢  དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་དགོས་པ། 

༢.༡ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ་གཙྦྱོ་བྦྱོ་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ རེ་འདྦྱོད་དང་ 
འཁྲིལ་བའི་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡྦྱོདཔ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན།  

༢.༢ དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡྦྱོངས་ཀྱི་མཐར་འཁྱོལ་ཚད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྦྱོབ་
སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབས་ཡྦྱོད་པའི་བརྡ་མཚྦྱོན་སྦྱོནམ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་དང་སང་རྒྱུགས་ དབྱེ་ཞིབ་ 
གཉིས་ཆ་ར་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་བསམ་འཆར་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
རང་གི་ཤེས་ཡྦྱོན་གོང་འཕེལ་ཀྱི་སྐོར་ཧ་གོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ཁོང་རའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གནས་ཚད་ཚུ་ བརྡ་
ལེན་ འབད་འྦྱོང་།  དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་བྱ་རིམ་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དྦྱོན་ཅིག་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་ དེ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟྦྱོ་དགོ།   

༢.༣  དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཐག་གཅད་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ཅིག་ཨིན། 
སྐུགས་དང་ བརྒྱ་ཆ་ཚུ་ མཐའ་མཇུག་གི་ཚད་གཞི་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་མ་བརྩི་བར་ ཞིབ་དཔྱད་པ་གིས་ སྦྱོབ་
ཕྲུག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ མ་ འདྲཝ་ཚུ་ ཐག་གཅད་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ བརྡ་སྦྱོད་འབད་ནི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ 
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབས་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་ལུ་ མཐའ་མཇུག་གི་གྲོས་ཐག་གི་གནས་
ཚུལ་བྱིན་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ བརྡ་མཚྦྱོན་ འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༢.༤ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་གནས་སངས་ལུ་བརྟེན་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ལུ་ འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད། ཨིན་རུང་ 
རེ་འདྦྱོད་བསྐྱེད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་ 



འགྱུར་བ་མི་འྦྱོང་།        

༢.༥ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ ཆ་འཇོག་
འབད་ནི་ མཐའ་མཇུག་དབང་ཆ་ཡྦྱོད། ཁྱབ་ཆེ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་
འདི་ ཆ་མེད་ གཏང་སྲིད། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ གནད་དྦྱོན་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་
ཚྦྱོགས་ལུ་ ལྦྱོག་ གཏངམ་ཨིན།  

༢.༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མང་ཤྦྱོས་ཅིག་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་ལུ་ 
སྦྱོདཔ་ཨིན།  ཨིན་རུང་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ དབང་ཆ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དབང་ཆ་ཡྦྱོད།  

༢.༧ གོང་གི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ངོ་རྐྱང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ གྲོས་
ཐག་ གཅད་ནི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་
མཐྦྱོ་རིམ་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་བྱ་རིམ་ ལེགས་ཤྦྱོམ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་
ཞིབ་ ལམ་ལུགས་ ཚུ་ གོ་དྦྱོན་འགྲེལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཕྦྱོགཔ་ཨིན།  དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཆོད་
གྲུབ་པའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ གནང་མེད་ཀྱི་འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ཆ་མེད་གཏང་མི་ཆོག། 

༣  བྦྱོ་གཏད་དང་ཆ་གནས། 

༣.༡ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ བྦྱོ་གཏད་ཚུགསཔ་དགོ།  བྦྱོ་གཏད་འདི་ གལ་སྲིད་སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ གནས་སངས་ 
གཞན་ཅིག་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ ཁོ་ར་དང་ ཡང་ཅིན་ སྦྱོ་སྦྱོ་ཅིག་གིས་འབད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་གཅིག་
མཚུངས་ འབད་ ཐྦྱོན་མི་ལུ་སབ་ཨིན།  

    ཆ་གནས་ཟེར་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན། གལ་སྲིད་སྦྱོང་ཚན་འདི་ 
སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་གོ་དྦྱོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཨིན་པ་ཅིན་ གོ་རྟྦྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ 
ཆ་གནས་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་བཏུབ། དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ སྦྱོང་ཚན་ནང་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་དམིགས་བསལ་
གྱི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༣.༢   བྦྱོ་གཏད་དང་ཆ་གནས་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་ལུ་ 

༣.༢.༡ སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་ཤྦྱོག་དང་ དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་ ལཱ་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་ལྷག་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ མཉམ་
རྦྱོགས་ཚུ་ འབྦྱོ་སྟེ་ ངེས་པར་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ།  



༣.༢.༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ལཱ་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། (སྐུགས་ཚད་ཤྦྱོ་མཉམ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་མིའི་སྦྱོང་ལཱ་
ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་གཅིག་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ ཨིན་པ་ཅིན་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐྦྱོག་ལས་ སྐུགས་བྱིན་དགོ) 

༣.༣   དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ཚད་གཞི་ཚུ་དགོ་ (འྦྱོས་འབབ་ 
དང་འཁྲིལ་ ལན་གྱི་དཔྱེ་དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་བཀོད།) དེ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དྲི་བ་དང་ 
ལན་གཉིས་ སབས་གཅིག་ཁར་འབད་བཟྦྱོ་དགོ། འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕྱི་འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ 
བཅུག་དགོ། གྲོས་འཆམ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སྦྱོར་འབད་ནི་འདི་ 
དགོས་ མཁོ་ཆེ་བའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། སྦྱོབ་ཕྲུག་ལུ་བྱིན་ཡྦྱོད་པའ་བསམ་འཆར་ ག་ར་ གྲོས་འཆམ་འབད་
ཡྦྱོད་པའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་མཐུན་དགོ།  

 ༤ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པ། 

 ༤.༡ སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ཚད་མཉམ་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ 
དམིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བསྒྲུབས་མ་བསྒྲུབ་ནྦྱོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 
དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྦྱོང་ཚན་མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ (ཆོས་རྒྱུགས།) འབད་འྦྱོང་ནི་ དང་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ སྦྱོབ་
སྦྱོང་འབད་བའི་སྐབས་ བར་མཚམས་དབྱེ་ཞིབ་ (དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ།) འབད་ འྦྱོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྦྱོབ་
སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་འབྲས་ རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ དུས་རྒྱུན་དང་
སངས་ རྒྱུགས་གཉིས་ཆ་ར་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཁག་ཆེ།  

༤.༢ སྤྱིར་བཏང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན། ཧེ་མར་མ་ མཐྦྱོང་པའི་ 
འབྲི་རྩྦྱོམ། ཧེ་མར་ལས་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་དྲི་བ། དཔེ་དེབ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་པའི་ཆོས་རྒྱུགས། དཔེ་དེབ་ལག་
ལེན་ འཐབ་པའི་ཆོས་རྒྱུགས། གནད་དྦྱོན་ཞིབ་འཇུག སྦྱོབ་སྦྱོང་སྦྱོང་ལཱ། འབྲི་རྩྦྱོམ། ལས་འགུལ། ལག་ལེན་
དངོས་འཐབ། བཀོད་རིས་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དངོས་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བཀོད་རིས་ཡྦྱོད་པའི་དམིགས་གཏད་ ཅན་
གྱི་ སྨན་བཅོས་ ཆོས་རྒྱུགས། ལྟ་རྟྦྱོག་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་ཉམས་མྦྱོང་། གྲོས་འཛྦྱོམས་ཕན་འདེབས། ངག་ཐྦྱོག་གསལ་
བཤད། སན་ཞུ་དང་ ངག་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

༤.༣ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་ནང་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ 
ཆོས་རྒྱུགས་ (སྐུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་དང་བརྒྱ་ཆ) ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༤.༤ སྦྱོང་ཚན་འདི་སྦྱོབ་སྦྱོང་འགོ་བཙུགསཔ་ད་གཅིག་ཁར་ སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སྦྱོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ དུས་ཡུན་ཚུ་



གི་སྐོར་ལས་ བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་  གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡྦྱོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རིས་དང་ཤྦྱོ་མཚུངས་འབད་འྦྱོང་།  

༤.༥ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ལས་དམའ་བའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་མཐར་ འཁྱོལ་གྱི་ཚད་
གཞི་ནང་ མ་ཚུད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ 
ཡང་ན་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ངོས་ལེན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ གནད་དྦྱོན་མ་གཏྦྱོགས་ དབྱེ་ཞིབ་ཆ་
མཉམ་ར་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ནང་ བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཐྦྱོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༤.༦ གལ་སྲིད་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ དབང་པྦྱོ་སྐྱོན་ཅན་ལུ་བརྟེན་ སྦྱོང་ཚན་ནང་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ 
ཐྦྱོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
སྦྱོབ་ཕྲུག་གཞན་ཚུ་དང་ ཤྦྱོ་མཚུངས་འབད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
བཏུབ། 

༤.༦.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ཐྦྱོ་བཀོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ནི།    

༤.༦.༢ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ དུས་ཚྦྱོད་ཐེབས་ བྱིན་ནི། 

༤.༦.༣ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ གཞན་ཅིག་བཏྦྱོན་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི།  

༤.༦.༤ མ་དཔེ་ དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

༤.༦.༥ ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༤.༦.༦ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་མཁོ་ཆས་ (དཔེར་ན་ གློག་རིག་(word processor) འབུར་ཡིག་ གླུ་སྒྲོམ་ ཡིག་
གཟུགས་སྦྱོམ་བཟྦྱོ་ནི་ཚུ་) ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

༥  སྐུགས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད། 

༥.༡ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཅིག་ཨིན། ཐྦྱོ་བཀོད་ཀྱི་ 
བཀོད་རིས་འདི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ཚུ་ ཤྦྱོ་མཚུངས་འབད་འྦྱོང་ཐབས་ལུ་ཨིན། འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་ 
འཇལ་ཚད་འདི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ སྐུགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་གཉིས་ འབྲེལ་བ་བཟྦྱོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་
ཅིག་འབད་ གྲོས་འཆར་བྱིནམ་ཨིན།  



ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད། སྐུགས། 

མཆོག་གྱུར། ༨༠% ཡན་ཆད། 

རབ། ༧༠-༧༩.༩% 

འབྲིང་། ༦༠-༦༩.༩% 

ཐ། ༥༠-༥༩.༩% 

མཐར་མ་འཁྱོལ། ༤༩.༩% མན་ཆད། 

༥.༢ སྤྱིར་བཏང་སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཐག་གཅད་ནི་དང་ སྦྱོབ་དུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་སྐུགས་ ཡང་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་སྐུགས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ག་རའི་ནང་ ཤྦྱོ་
མཚུངས་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། འདི་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ག་རའི་ནང་ སྤུས་
ཚད་ཀྱི་ཚད་ འཇལ་ནི་ཏན་ཏན་འབད་ བཞག་ཚུགས།  

༥.༣ གལ་སྲིད་འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་ཚན་ནང་ 
ཐྦྱོབ་པའི་སྐུགས་ཚུ་ བདེ་ཞིབ་འབད་བཏུབ། ཨིན་རུང་ ཚད་གཞི་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་
ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།  བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ ཚད་གཞི་འདི་ཆ་འཇོག་འབད་སྲིད། 

༦  སྦྱོང་ཚན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྦྱོ་རིམ་ཡར་སེང་། 

༦.༡   སྦྱོང་ཚན་གཅིག་མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་དེ་ནང་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ སྦྱོབ་
དུས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་བསྦྱོམས་ཏེ་ ཉུང་མཐའ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༠% ཐྦྱོབ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དུས་
རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྦྱོབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༤༠% ངེས་པར་དུ་ཐྦྱོབ་
དགོ།  

༦.༢   སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ སྦྱོབ་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ར་ཨིན་རུང་ མ་སྦྱོད་པ་ཅིན་དེ་ལུ་སྐུགས་
མི་ཐྦྱོབ།  

༦.༣ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ན་ཚ་དང་ ཡང་



ན་ གནད་དྦྱོན་གཞན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆད་ལུས་མི་དང་ ཡང་ན་ 
ཆོས་རྒྱུགས་ལེགས་ཤྦྱོམ་འབད་རྐྱབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ ཆོས་
རྒྱུགས་ཐེངས་དང་པ་འབད་བརྩི་དགོ།  

  སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་རྒྱུགས་དང་སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག 

༦.༤ སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་རྒྱུགས་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཐེངས་དང་པ་ནང་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་
ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བསྐྱར་རྒྱུགས་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
ཆ་ཤས་ (སྦྱོབ་སྦྱོང་སྦྱོང་ལཱ་ཡང་ན་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་) མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་འདི་ མཐར་
འཁྱོལ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།  

༦.༥ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་དང་ མཐར་མ་འཁྱོལ་མིའི་གནས་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ག་ཅི་ 
(དཔེར་ན་ འབྲི་རྒྱུགས་ ངག་རྒྱུགས་ ཡང་ན་ ཁ་སྐོང་ལས་འགུལ་ ཡང་ན་ ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རིགས།) 
ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་ན་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་དགོ།  བསྐྱར་རྒྱུགས་འདི་ 
དབྱེ་ཞིབ་དང་པ་ལས་ སྦྱོ་སྦྱོ་འྦྱོང་ནི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ར་ལུ་གཅིག་མཚུངས་འབད་ཡང་ མི་འྦྱོང་།  

༦.༦ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ ཕུལ་ཆོག་ དེ་
ཡང་ : 

༦.༦.༡  སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གིས་ སྦྱོབ་དུས་གཅིག་ནང་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་ལས་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་འདི་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠% ལས་ཉུང་པ་ཅིན་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ཕུལ་ཆོག  (བརྒྱ་ཆ་དེ་ཡང་ སྦྱོང་ཚན་ཡྦྱོངས་བསྦྱོམས་ཀྱི་ཐག་
ཉེ་ཤྦྱོས་འདི་བརྩི་དགོ།)   

༦.༦.༢ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་དེ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ ཚར་གཅིག་ལས་བརྒལ་ མི་ཆོག 

༦.༧ བསྐྱར་རྒྱུགས་འདི་ཡང་ ཤུལ་མའི་སྦྱོབ་དུས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་དང་ ཡང་ན་ འགོ་བཙུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༦.༨ བསྐྱར་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་མཐར་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ 
མཐར་འཁྱོལ་གྱི་སྐུགས་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠% ལས་རྒལ་ མི་འཐྦྱོབ།  

༦.༩ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ལྦྱོག་འབད་ཆོག་ དེ་ཡང་: 



༦.༩.༡ སྦྱོང་ཚན་ ཡང་ན་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་སྐབས་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི། གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ཨིན་པ་
ཅིན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་
ཡྦྱོངས་རྦྱོགས་ཚང་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྦྱོབ་ཁང་ནང་གི་ཡྦྱོད་ཐྦྱོ་འདི་ ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོཔ་མེད། 

༦.༩.༢ སྦྱོབ་དུས་གཅིག་ནང་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠% ལས་ལྷག་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་ 
(བརྒྱ་ཆ་དེ་ཡང་ སྦྱོང་ཚན་ཡྦྱོངས་བསྦྱོམས་ཀྱི་ཐག་ཉེ་ཤྦྱོས་འདི་བརྩི་དགོ།) གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན། 
སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གིས་ སྦྱོང་ཚན་མཐར་མ་འཁོལ་མི་དེ་གི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་
ཡྦྱོངས་རྦྱོགས་ཚང་དགོཔ་མ་ཚད་ སྦྱོབ་ཁང་ནང་གི་ ཡྦྱོད་ཐྦྱོ་ཡང་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོ། 

༦.༡༠ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག་གི་གོ་སྐབས་འདི་ སྦྱོང་ཚན་འདི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཡྦྱོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱིན་དགོ། 

༦.༡༡ སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཐྦྱོབ་པའི་སྐུགས་དེ་ སྦྱོང་ཚན་དེ་ནང་ཧེ་མའི་སྐབས་ལུ་ཐྦྱོབ་པའི་སྐུགས་
དེ་གི་ཚབ་འབད་ བཀོད་ནི།  

༦.༡༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་ སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག་ཚར་གཉིས་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡྦྱོད། སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག་འབད་
བའི་སྐབས་ སྦྱོང་ཚན་འདི་མཐར་མ་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་རྒྱུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མེད།  

༦.༡༣ སྦྱོབ་དུས་གཅིག་ནང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་ སྦྱོབ་དུས་དེ་ནང་ཡྦྱོད་པའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་སྦྱོང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་དེ་གུ་ 
བསྐྱར་ལྦྱོག་གི་སྦྱོང་ཚན་གཉིས་ལས་བརྒལ་ ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་མི་ཆོག 

༧  ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད། 

༧.༡ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་དང་ དམིགས་བསལ་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ སང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ 
གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ། དེ་ཡང་ : 

༧.༡.༡ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་མེད། 

༧.༡.༢ སྦྱོང་ཚན་དེ་གི་བསྐྱར་རྒྱུགས་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ལྦྱོག་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཐྦྱོག་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་འཕྲྦྱོ་མཐུད་ཀྱི་གོ་
སྐབས་བྱིན་ནི། ཡང་ན་  

༧.༡.༣ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལས་ ཕྱིར་འཐྦྱོན་འབད་དགོཔ།  

༧.༢ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ ལས་རིམ་གོང་འཕེལ་དང་མཐར་འཁྱོལ་ནང་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོཔ་འདི་  



༧.༢.༡ སྦྱོང་ཚན་གེ་ར་ མཐར་འཁྱོལ་མི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ འཕྲྦྱོ་མཐུད་དེ་ཤུལ་མའི་སྦྱོབ་དུས་ནང་ འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་
བྱིན་ནི། ཡང་ན་  

༧.༢.༢ མཐར་མ་འཁྱོལ་མིའི་སྦྱོང་ཚན་དེ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་འབད་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་བ་ཅིན་  སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་འཕྲྦྱོ་མཐུད་དེ་
ཤུལ་མའི་ སྦྱོབ་དུས་ནང་ འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་བྱིན་ནི། ཡང་ན་   

༧.༢.༣ བསྐྱར་རྒྱུགས་སྐབས་ལུ་ མཐར་མ་འཁྱོལ་མིའི་སྦྱོང་ཚན་དེ་ སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཡྦྱོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ལྦྱོག་
འབད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པའི་ཐྦྱོག་ལས་ འཕྲྦྱོ་མཐུད་དེ་ཤུལ་མའི་སྦྱོབ་དུས་ནང་ འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་བྱིན་
ནི། ཡང་ན་   

༧.༢.༤ ཤུལ་མའི་སྦྱོབ་དུས་ནང་ མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ སྦྱོང་ཚན་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ལྦྱོག་འབད་དགོ་པའི་
གནང་བ་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ 

༧.༢.༥ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ལས་ ཕྱིར་འཐྦྱོན་འབད་དགོཔ། 

༧.༣ འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ མ་ཚང་བའི་གནས་སངས་ནང་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་
ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡྦྱོད།  

༧.༣.༡ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མ་ཚུགསཔ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་སྦྱོད་
མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤྦྱོམ་མེད་མི་དེ་ ན་ཚ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐྦྱོག་ཡྦྱོད་པའི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་
གནས་སངས་ ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ ངེས་ཤེས་འདྲྦྱོངས་པ་
ཅིན།  

༧.༣.༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྦྱོད་པའི་ཁུངས་ལྡན་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྦྱོདཔ་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲྦྱོངས་
པ་ཅིན། 

༧.༤ གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་སྐབས་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་འདི་ དགོངས་ཡངས་ཐྦྱོབ་པའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་དང་མཉམ་
རྦྱོགས་གཞན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་མེད་པར་ གནས་ཚད་དང་གོ་སྐབས་ཤྦྱོ་མཉམ་དང་འདྲ་མཉམ་འབད་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོ། སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲག་གཞན་ལས་ 
འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་སངས་ནང་ བཙུགས་ནི་མི་འྦྱོང་། གྲོས་ཐག་མ་གཅད་པའི་ཧེ་མར་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གི་
འཇོན་ཐངས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ ག་དེ་མང་མང་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་
ཚྦྱོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཨིན། 



༨ མཐའ་མཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་ལག་ཁྱེར།  

༨.༡ ལག་ཁྱེར་འཐྦྱོབ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ནང་ཉུང་མཐའ་ལྦྱོ་ངོ་གཅིག་གི་
ཤེས་ཡྦྱོན་ནང་ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་མི་ཅིག་དགོ 

༨.༢ སྦྱོབ་དུས་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ བཀོད་པའི་སྤྱི་བསྦྱོམས་སྐུགས་འདི་ སྦྱོབ་དུས་དེའི་སྦྱོང་ཚན་རེ་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་གྱི་
སྦྱོང་འཐུས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་ བཀོད་པའི་སྐུགས་དེ་ཨིན། སྐུགས་དེ་སྙོམ་རྩིས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་ བཤད་
ཚུགས། 

 སྤྱི་བསྦྱོམས་ཀྱི་སྐུགས་= བསྦྱོམས་ (སྦྱོང་ཚན་གྱི་སྐུགས་ x སྦྱོང་འཐུས་)/ སྦྱོང་ཚན་ག་རའི་སྦྱོང་འཐུས་
བསྦྱོམས།  

 དཔེར་ན་  

སྦྱོབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ ཆོས་ཚན་ཀ་ནང་ ༥༠% དབང་ལུ་གཏང་པ་ཅིན་ (སྦྱོང་འཐུས་༢) དང་ ཁ་ནང་ལས་ 
༨༠% ཐྦྱོབ་པའི་དབང་ལུ་གཏང་པ་ཅིན་ (སྦྱོང་འཐུས་༡)། སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གི་སྤྱི་བསྦྱོམས་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ 
(༢x༥༠+༡x༨༠)/ (༡+༢)=༦༠% འྦྱོང་།  

༨.༣ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་བསྦྱོམས་སྐུགས་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་ཡྦྱོངས་
རྦྱོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགསཔ་འབད་ བཟྦྱོ་བཀོད་འབད་དགོ།  མཐའ་མཇུག་གི་སྐུགས་འདི་ 
འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་མི་བཟུམ་ ལྦྱོ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྤྱི་བསྦྱོམས་ཀྱི་སྐུགས་བསྦྱོམས་ཨིནམ་ཅིག་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན། 

(ལྦྱོ་ངོའི་ནང་།) 

ལས་རིམ་དེ་གི་ལྦྱོ་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་ལས་བཏྦྱོན་པའི་ལྗིད་ཚད་(%) 

I II III IV 

༡ ༡
༠
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༢ ༣
༠ 
༧༠ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ། 

༤
༠ 
༦༠ གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ། 

༣ ༣
༠ 
༣༠ ༥༠  

༤ ༡
༠ 
༢༠ ༣༠ ༤༠ 



༨.༣.༡ སྦྱོབ་དུས་གསུམ་འབད་མིའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་གྱི་མཐའ་མཇུག་གི་སྐུགས་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་དུས་གསུམ་ཆ་
རའི་  སྤྱི་བསྦྱོམས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་གོ་རིམ་བཞིན་ ༢༠: ༣༠ དང་ ༥༠ འི་ནང་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་དགོ། 

༩ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་གཡྦྱོ་སྒྱུ་དང་རྐུ་བཤུས། 

༩.༡ གལ་སྲིད་སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་གིས་ མགུ་སྐོར་ ཡང་ན་ ཚུལ་མིན་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡྦྱོདཔ་ཤེས་པ་
ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་མཐར་མ་འཁྱོལཝ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཞིབ་
ཡྦྱོངས་རྦྱོགས་ མཐར་མ་འཁྱོལཝ་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ལྦྱོག་སྟེ་ བསྐྱར་རྒྱུགས་འབད་
ཆོག་མ་ཆོག་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་འྦྱོང་། འཚབ་ཆེ་བའི་གཡྦྱོ་སྒྱུ་དང་རྐུ་བཤུས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤེས་ཡྦྱོན་གཡྦྱོ་སྒྱུ་
གཞན་ དཔེར་ན་ ངོ་རྫུན་ གནས་སྡུད་རྫུན་མ་ རྫུན་རྩིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་དཔེ་བཤུས་དང་ ནང་གསུག་
ཚུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་གི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་སྦྱོབ་རིམ་
སྦྱོབ་གྲྭ་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་འགྱོ་དགོཔ་ཡང་སྲིད།  

༩.༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དཔེ་སྐྲུན་ཅན་དང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་འབདཝ་མེན་པའི་རྒྱུ་ཁུངས་ག་ཅི་ལས་ལེན་ཡྦྱོད་རུང་ དེ་གི་
ངོས་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ། ཆོས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་ཚན་གྱི་འྦྱོས་འབབ་དང་བསྟུན་ རྒྱུ་
ཁུངས་ངོས་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྦྱོན་བྱིན་དགོ། རྐུ་བཤུས་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་གྱི་གནས་སྐབས་དང་ ཡང་
ན་ ལཱ་(བརྡ་སྦྱོན་ག་ཅིའི་ནང་ཨིན་རུང་ དཔེ་སྐྲུན་ཅན་དང་དཔེ་སྐྲུན་མ་འབད་མི་) ཚུ་ རང་གི་ཨིནམ་བཟུམ་
བཟྦྱོ་སྟེ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།  

༩.༣ སྦྱོབ་སྦྱོན་ལས་བྱེདཔ་གི་འགན་ཁུར་འདི་ : 

༩.༣.༡ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྦྱོབ་ཚན་གྱི་འྦྱོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྦྱོན་ནི་དང་འབྲེལ་ 
དུས་རྒྱུན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་བཟྦྱོ་ནི།  

༩.༣.༢ རྐུ་བཤུས་དང་ཤེས་ཡྦྱོན་གཡྦྱོ་སྒྱུ་ཚུ་ ངོས་ལེན་མེདཔ་མ་ཚད་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕྦྱོག་ནི་ཨིན་པའི་བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་ནི། 

༩.༣.༣ དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་ངན་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་འབད་ནི། 

༩.༤ རྐུ་བཤུས་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གི་དྦྱོན་ཚན་ ང་༤ པ་ ཤེས་
ཡྦྱོན་གཡྦྱོ་སྒྱུའི་ནང་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད།  

༡༠ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ ལེགས་བཤདཔ་གི་འགན་ཁུར། 



༡༠.༡ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ རིག་རྩལ་དང་ཤེས་ཡྦྱོན་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ དྲང་བདེན་དང་སྦྱོང་ཚན་གྱི་འྦྱོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི། ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་ལྦྱོ་ (སྦྱོབ་དུས་གཅིག་གི་སྦྱོང་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་དུས་) འགོ་བཙུགས་
པའི་སྐབས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་
ཀྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ བྱིན་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྦྱོད་ཚེས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ 
བཅའ་སྒྲིག་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕན་ཐྦྱོགས་ཅན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟྦྱོ་དགོ།    

 ༡༠.༢ གལ་སྲིད་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚྦྱོད་ཁར་སྦྱོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་
གིས་དུས་ཚྦྱོད་ཁར་ཕུལ་བའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ འྦྱོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཡིག་ཐྦྱོག་གི་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་
ལུ་ལྦྱོག་སྦྱོད་དགོ།   

༡༠.༣ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ སྤྱི་བསྦྱོམས་སྐུགས་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་སྦྱོང་ལཱ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཡང་ ཧིང་སང་ས་འབད་ 
གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ།  

༡༡   མཐྦྱོ་གཏུགས། 

༡༡.༡ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འཕྲྦྱོ་མཐུད་དེ་འབད་ནིའི་ནང་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡྦྱོད། 

༡༡.༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཐག་བཅད་མི་ལུ་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་
ཡྦྱོན་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཚྦྱོགས་ཆུང་ལུ་ མཐྦྱོ་གཏུགས་འབད་ནིའི་ཐྦྱོབ་དབང་ཡྦྱོད(ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ཀ ༧.༥ 
ནང་བལྟ)། དེ་བཟུམ་མའི་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཚུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་བྱ་རིམ་ཐྦྱོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི།  

༡༡.༣ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལན་ཤྦྱོག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་ཆོག  
བསྐྱར་ཞིབ་(recheck)འདི་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་བཀོད་པའི་ལན་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་
བྱིན་མ་བྱིན་དང་ སྐུགས་ཚུ་  བསྦྱོམས་རྩིས་ནང་བཀོད་མ་བཀོད་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ཚུགས། སྦྱོང་ཚན་རེ་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠༠ རེ་ཕྦྱོག།  གལ་སྲིད་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ནྦྱོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་
གི་སྐུགས་ལུ་ འགྱུར་བ་འབྱུང་པ་ཅིན་ འཐུས་ ལྦྱོག་སྦྱོད་ནི།  

༡༡.༤ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལན་ཤྦྱོག་ལྦྱོག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་(re-evaluation)ཀྱི་དྦྱོན་



ལུ་ ཞུ་བ་འབད་ཆོག། དབྱེ་ཞིབ་(འདི་ནང་ ལན་ཚུ་ཕྦྱོག་མ་ཕྦྱོག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།) འདི་ ཧེ་མའི་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་དེ་མེན་པར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ འབད་དགོ། དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་གཉིས་
ཀྱི་སྐུགས་ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ཆ་སྙོམས་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ མཐའ་མཇུག་གི་སྐུགས་འབད་བརྩི་དགོཔ་ཨིན། སྦྱོང་
ཚན་རེ་ལུ་ ལྦྱོག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠ རེ་ཕྦྱོག། འཐུས་དེ་ལྦྱོག་ སྦྱོད་ནི་མེད། 

 ༡༡.༥ ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ 
སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་ཚུ་ལས་ ཐྦྱོབ་པའི་ཡིག་ཐྦྱོག་སྙན་ཞུ་ ནད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐྦྱོག་ཉེན་བརྡ་ཚུ་ 
ག་ཅི་ཡྦྱོད་རུང་ ཤེས་ཡྦྱོན་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཚྦྱོགས་ཆུང་ལུ་སྦྱོད་དགོ། གལ་སྲིད་ མཐྦྱོ་གཏུགས་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་འབྱུང་
པ་ཅིན་ ཡིག་ཐྦྱོག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱ་དྦྱོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཡིག་སྣྦྱོད་ནང་བཞག་དགོ།  

༡༡.༦ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཏྦྱོན་མི་འདི་ལུ་ སབས་མ་
བདེ་བར་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཀྱི་བདག་དབང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྣྦྱོན་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
ཆོད་བཏྦྱོན་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཉིན་གྲངས་ ༡༤ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཚྦྱོགས་ཆུང་
གི་དྲུང་ཆེན་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།  

༡༡.༧ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་མཐྦྱོ་གཏུགས་འདི་ སྨན་བཅོས་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་མཐྦྱོ་གཏུགས་
འབད་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིག་ཆ་གིས་ རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༡༡.༨ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ གནས་སངས་ཧ་གོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ལག་
ཁྱེར་འདི་ནང་ གནད་དྦྱོན་ཁ་གསལ་ཡྦྱོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་དགོ།  

༡༡.༩ སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ མཐྦྱོ་གཏུགས་འབད་ནི་འདི་ འྦྱོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ འབད་ཆོག། 

༡༡.༩.༡ སྦྱོབ་ཕྦྱོ་མྦྱོ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ན་ཚན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ ཐྦྱོ་སྦྱོམ་འབད་ཕྦྱོགས་ཕྦྱོགཔ་ ཡང་ན་ འབད་
མ་ཚུགས་པའི་གནད་དྦྱོན་གཞན་ ཡང་ན་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་
བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཆོད་མ་བཏྦྱོན་པའི་ཧེ་མར་ སབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས། 

༡༡.༩.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛྦྱོམས་མ་ཚྦྱོགས་པའི་ཧེ་མར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་
བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡྦྱོད་པའི་འཚབ་ཆེན་གྱི་གནས་
སངས་ལུ་ ཆ་གནས་མ་འབདཝ། 



༡༡.༩.༣ ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་ལམ་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབཔ། 

༡༡.༩.༤ དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ ལྕོགས་གྲུབ་གྲོས་ཆོད་དེ་ ཧེ་མའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ལས་ 
མ་འདྲ་བར་ ནྦྱོར་འཁྲུལ་ སྦྱོམ་ཡྦྱོདཔ།   

༡༡.༩.༥ བདག་སྐྱོང་གི་ནྦྱོར་འཁྲུལ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཞིབ་བྱ་རིམ་ཏན་ཏན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ 
ཁྱད་པར་སྦྱོམ་ཞུགས་ཡྦྱོདཔ།  

༡༡.༡༠ གྲོས་ཆོད་བཏྦྱོན་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༤ འི་ནང་འཁོད་ ཤེས་ཡྦྱོན་མཐྦྱོ་གཏུགས་
ཚྦྱོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ མཐྦྱོ་གཏུགས་འབད་ཡྦྱོད་པའི་མཐྦྱོ་གཏུགས་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་མཐྦྱོ་གཏུགས་ཚྦྱོགས་
ཆུང་ལུ་ ཕུལ་ནི།   

༡༡.༡༡ མཐྦྱོ་གཏུགས་འབད་མི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ མཐྦྱོ་གཏུགས་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠༠ 
(འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་འྦྱོང་།) སྦྱོད་དགོ། མཐྦྱོ་གཏུགས་ཀྱི་འཐུས་འདི་ ལྦྱོག་མི་འཐྦྱོབ།  

སྐུགས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚད།  

འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་ཚད་གཞི་འདི་ སྦྱོང་ལཱ་གི་རིགས་ ལས་འགུལ་དང་ཆོས་རྒྱུགས་ག་རའི་ནང་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། དེ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་དང་མཐྦྱོ་རིམ་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གནས་སྐབས་འདི་ སྦྱོང་ལཱ་གི་གནས་ཚད་གཞན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།  
འདི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་འགྲེལ་བཤད་ཨིནམ་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དེ་ དམིགས་བསལ་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དེ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་འབད་ བཟྦྱོ་དགོ།  

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ། 

༨༠%  ཡན་ཆད།    ལྕོགས་གྲུབ་མཆོག་གྱུར། 

དྦྱོན་ཚན་ དྲི་བ་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་གོ་དྦྱོན་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ལེན་ཚུགསཔ། འབྲེལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་
ཡྦྱོད པའི བརྡ་སྦྱོན་དང་ཁུངས་བཀལ་ཚུགསཔ། རང་སྦྱོབས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་འདྲྦྱོངས་ཚུགས་པའི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ 
ཁུངས་བཀལ་ཚུགསཔ། གཏིང་ཟབ་ཀྱི་གོ་བ་དང་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རིག་པའི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ གསལ་སྦྱོན་
འབད་ཚུགསཔ།   



༧༠-༧༩.༩% །    ལྕོགས་གྲུབ་རབ། 

དྦྱོན་ཚན་ དྲི་བ་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་གོ་དྦྱོན་ཧིང་སང་ས་འབད་ལེན་ཚུགསཔ། དྦྱོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ 
གོ་བ་ལེན་ཐྦྱོག་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ཡྦྱོད་པའི་བརྡ་སྦྱོན་ཚུགསཔ། དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་
ཡྦྱོདཔ་འབད་ བཀོད་ཚུགསཔ།  གནད་དྦྱོན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གསལ་
སྦྱོན་འབད་ཚུགསཔ།  

༦༠-༦༩.༩% །    ལྕོགས་གྲུབ་འབྲིང་། 

སྤྱིར་བཏང་ དྲི་བའི་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགསཔ། འབྲེལ་ཡྦྱོད་དཔེ་དེབ་ དུམ་གྲ་རེ་ལྷག་ཡྦྱོདཔ། སྤྱིར་
བཏང་ དྦྱོན་ཚན་གྱི་གོ་བ་ ལེན་ཚུགསཔ། དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་དུམ་གྲ་རེ་གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགསཔ།  

༥༠-༥༩.༩% །    ལྕོགས་གྲུབ་ཐ། 

དྲི་བའི་གོ་བ་ཆ་ཚང་ལེན་མ་ཚུགསཔ། དྲི་བ་ནང་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་དུམ་གྲ་རེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཚུགསཔ། འབྲལ་
ཡྦྱོད་དཔེ་དེབ་ ལངམ་འབད་མ་ལྷགཔ། དྦྱོན་ཚན་གྱི་གོ་བ་དུམ་གྲ་རེ་ ལེན་ཚུགསཔ། ཁ་གསལ་མེད་པའི་སན་ཞུ། 
ཁུངས་ཐུབ་མེད་པའི་ རྗོད་ཚིག།  

༤༩.༩% མན་ཆད།    མཐར་མ་འཁྱོལ། 

འྦྱོས་འབབ་མེད་པའི་གནས་ཚད། དྲི་བའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ བཤད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་ལན་གྱི་
ཚད་གཞི་ནང་མ་ཚུདཔ།  སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ལན་འཛྦྱོལ་བ་དང་ལན་མ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ཨིན།   

གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ། 

༨༠%  ཡན་ཆད།    ལྕོགས་གྲུབ་མཆོག་གྱུར། 

དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ནང་ མཁས་མཆོག་དང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རྟྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་གསལ་སྦྱོན་འབད་
ཚུགསཔ། དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ནང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་
རིག་པའི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཏྦྱོན་ཚུགསཔ། དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་
ད་ལྟྦྱོ་ཡྦྱོད་པའི་ལྟ་བ་ ཡང་ན་ ཁྱད་རིག་གི་སང་བ་ཚུ་ལུ་  དགག་བཤེར་དང་གསར་བཟྦྱོ་འབད་ཚུགསཔ། ཤེས་ཡྦྱོན་
ལག་ལེན་དང་ལྟ་བ་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགསཔ། དམིགས་བསལ་
གྱི་གནད་དྦྱོན་ནང་ ལག་ལེན་པ་དང་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚྦྱོལ་པ་གཙྦྱོ་བྦྱོ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ 
གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགསཔ།  



༧༠-༧༩.༩% །    ལྕོགས་གྲུབ་རབ། 

དམིགས་བསལ་གནད་དྦྱོན་གྱི་ལྟ་བ་ གཞི་རྩ་དང་དྦྱོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡྦྱོད་པའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གོ་བ་ཡྦྱོདཔ།་
དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ནང་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་གོ་བ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཡྦྱོདཔ།  ལྟ་བ་
དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་ ཤེས་ཡྦྱོན་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚྦྱོལ་ཅན་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ནང་ གོ་བ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་
རྣམ་དཔྱྦྱོད་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཡྦྱོདཔ། ཤེས་ཡྦྱོན་ལག་ལེན་དང་ ཡར་འཐྦྱོན་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ 
གསར་བཟྦྱོ་འབད་ནིའི་གོ་བ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡྦྱོདཔ།     

༦༠-༦༩.༩% །    ལྕོགས་གྲུབ་འབྲིང་། 

དམིགས་བསལ་གནད་དྦྱོན་གྱི་ལྟ་བ་ གཞི་རྩ་དང་དྦྱོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ལེགས་ཤྦྱོམ་ཡྦྱོདཔ། དམིགས་བསལ་གནད་
དྦྱོན་ནང་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་གོ་བ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་ཡྦྱོདཔ། ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་ ཤེས་ཡྦྱོན་ཐབས་
ལམ་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚྦྱོལ་ཅན་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ནང་ གོ་བ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་ ཧ་ལམ་རེ་ཡྦྱོདཔ། ཤེས་
ཡྦྱོན་ལག་ལེན་དང་ ཡར་འཐྦྱོན་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ གསར་བཟྦྱོ་འབད་ནིའི་གོ་བ་དང་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ཧ་ལམ་རེ་ཡྦྱོདཔ།  

༥༠-༥༩.༩% །    ལྕོགས་གྲུབ་ཐ། 

དམིགས་བསལ་གནད་དྦྱོན་གྱི་ལྟ་བ་ གཞི་རྩ་དང་དྦྱོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགསཔ། དམིགས་བསལ་གནད་དྦྱོན་
ནང་ གོ་བ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་དུམ་གྲ་རེ་ཡྦྱོདཔ། ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་ ཤེས་ཡྦྱོན་ཐབས་ལམ་ ཡང་
ན་ ཞིབ་འཚྦྱོལ་ཅན་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ནང་ གོ་བ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་ དུམ་གྲ་རེ་ཡྦྱོདཔ། ཤེས་ཡྦྱོན་ལག་
ལེན་དང་ ཡར་འཐྦྱོན་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ གསར་བཟྦྱོ་འབད་ནིའི་གོ་བ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་
དུམ་གྲ་རེ་ཡྦྱོདཔ།  

༤༩.༩% མན་ཆད།    མཐར་མ་འཁྱོལ། 

འྦྱོས་འབབ་མེད་པའི་གནས་ཚད། དམིགས་བསལ་གནད་དྦྱོན་ནང་ གོ་བ་བཤད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་ འྦྱོས་འབབ་
ཡྦྱོད་པའི་་རྒྱབ་ཁུངས་ལངམ་འབད་མེདཔ། ལྟ་བ་དང་ གཞི་རྩ་ དགོངས་དྦྱོན་ཚུ་ལུ་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་གོ་བ་ཡྦྱོད་པའི་
སྒྲུབ་བྱེད་དུམ་གྲ་རེ་ཡྦྱོདཔ། དམིགས་བསལ་གནད་དྦྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་
རྣམ་དཔྱྦྱོད་ལངམ་འབད་མེདཔ། ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་ ཤེས་ཡྦྱོན་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚྦྱོལ་ཅན་གྱི་
གནད་དྦྱོན་ཚུ་ནང་ གོ་བ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྦྱོད་ ལངམ་མེདཔ། ཤེས་ཡྦྱོན་ལག་ལེན་དང་ ཡར་འཐྦྱོན་ཅན་གྱི་
གནས་སྐབས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ གསར་བཟྦྱོ་འབད་ནིའི་གོ་བ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ལངམ་འབད་མེདཔ། 



ང་ ༢ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།  

གནས་ཚད།    

སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༦ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༧ པའི་
ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།  

ད་ལྟྦྱོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡྦྱོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ་བཟྦྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ དག་བཅོས་འབད་ཡྦྱོད་མི་འདི་ སྤྱི་
ལྦྱོ་ ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢༨ པའི་ནང་ 
ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།   

དྦྱོན་མཚམས་ ༧.༥ ལུ་ རྗོད་ཚིག་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཡྦྱོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་
པའི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༣༣ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།   

དྦྱོན་མཚམས་ ༧.༥.༡ ལུ་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ཡྦྱོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༤༡ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།   

དྦྱོན་མཚམས་ ༧ དག་བཅོས་འབད་ཡྦྱོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ ཤེས་
ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༤༢ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།  

 ༡  ངོ་སྦྱོད། 

[ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ང༡ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཧ་གོ་ དགོ།]   

༡.༡ “ཆོས་རྒྱུགས་” ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ལས་རིམ་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་གོ་ནི་ 
མ་གཏྦྱོགས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་ མི་གོ།  སྤྱིར་བཏང་ཆོས་རྒྱུགས་
ནང་ འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་གཉིས་ཡྦྱོདཔ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་
སངས་དང་ འཁྲིལ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་ བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ 
བརྟག་དཔྱད་ཁང་ གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ དེ་ནང་ཚུད་འྦྱོང་།  

༡.༢ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ནང་མི་ཚུད། ཨིན་
རུང་ མཐྦྱོ་རིམ་སབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ ལམ་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དེའི་གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་བཏུབ།  

༡.༣ ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་ ཚུལ་མཐུན་འབད་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་དང་ ཡང་ན་ 



ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་ཏེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ 
ལས་རིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མི་ རྐྱངམ་གཅིག་ ཆོས་རྒྱུགས་ ཡང་ན་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ 
བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་ཆོག།  

༡.༤ འབྲེལ་ཡྦྱོད་སྦྱོང་ཚན་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ལམ་ལུགས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་ 
སྐོར་ཤེས་རྟྦྱོགས་ཡྦྱོདཔ་ ངེས་བདེན་བཟྦྱོ་ནི་འདི་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་སྦྱོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་
ཨིན།  

༢ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ཐྦྱོ་བཀོད།  

༢.༡ སྦྱོབ་ཕྲུག་འདི་ : 

༢.༡.༡ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་འྦྱོག་གི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གཅིག་ནང་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྦྱོད་མི།  

༢.༡.༢ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་མི། 

༢.༡.༣ གནད་དྦྱོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་མེད་མི་དང་ གོང་གི་ [༡.༣] བཀོད་ 
ཡྦྱོད་པའི་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མི་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏྦྱོག་མི་འབད་ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་ཨིན། 

༢.༢ འགོ་ཐྦྱོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་དང་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ 
ལྦྱོ་དེ་ནང་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ཀྱི་གནང་བ་བྱིན་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག་དང་དེ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཐྦྱོ་
བཀོད་ འབད་དགོཔ་ཨིན། སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ནམ་རྒྱུན་མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྦྱོང་ཚན་བསྐྱར་ལྦྱོག་འདི་ ཤུལ་
མའི་སྦྱོང་ཚན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཡྦྱོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ལྦྱོག་འབད་དགོ།   

༣ ཆོས་རྒྱུགས་རེའུ་མིག 

༣.༡ ཆོས་རྒྱུགས་རེའུ་མིག་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འཇམ་ཏྦྱོང་ཏྦྱོ་འབད་ འཐྦྱོབ་ཚུགས་པའི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཡྦྱོངས་ 
འབྲེལ་དང་ ཡང་ན་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱང་ཤིང་གུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་
ཚེས་ གྲངས་ དུས་ཚྦྱོད་དང་ ས་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་བཟྦྱོ་ནི་འདི་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མིའི་
སྦྱོབ་ཕྲུག་ རང་སྦྱོའི་འགན་ཁུར་ཨིན། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འདི་ བདུན་ཕྲག་ ༣ གྱི་ཧེ་མར་ལས་ གསལ་
སྦྱོན་འབད་དགོ། 



 ༣.༢ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་ སྦྱོབ་དུས་དེ་ནང་ ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡྦྱོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ནི་འདི་ སྦྱོབ་ཕྲུག་རང་སྦྱོའི་འགན་ཁུར་ཨིན།   དུས་ཚྦྱོད་གཅིག་ནང་ ཆོས་རྒྱུགས་ 
གཉིས་སབས་གཅིག་ཁར་ ཡྦྱོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ནི་འདི་ཡང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་རང་སྦྱོའི་འགན་ཁུར་ཨིན། 

༤  ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་། 

༤.༡ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ག་རའི་ནང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་ ལངམ་འབད་དགོ། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལྟ་རྟྦྱོག་
འགོ་འདྲེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དྦྱོན་ལུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་འགོ་དཔྦྱོན་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ 

༤.༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༥ འི་ཧེ་མར་ ཧྦྱོད་དགོཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ འཛུལ་མི་ཆོག 

༤.༣ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྦྱོད་གཅིག་མ་ཚང་བའི་ཧེ་མར་ ཆོས་
རྒྱུགས་ ཁང་མིག་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་འཐྦྱོན་འགྱོ་མི་ཆོག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཚང་ནི་ལུ་ སྐར་
མ་ ༡༥ ལས་ མེད་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་འཐྦྱོན་འགྱོ་མི་ཆོག། 

༤.༤ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ ལས་ ལྷག་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ 
ཁང་མིག་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་དེ་ལས་ མི་ངོ་ག་ཡང་ ཕྱིར་འཐྦྱོན་ མ་
འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་འགོ་དཔྦྱོན་གྱིས་ གནང་བ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ བཙུགས་ཆོག། 

༤.༥ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ གནང་བ་མ་བྱིན་ཚུན་ ལན་ཤྦྱོག་གུར་ བྲི་མི་ཆོག གནང་བ་
མེད་པར་ ལན་ཤྦྱོག་གུར་བྲི་བ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འགལ་བ་འབད་བརྩི་ནི་ཨིན། 

༤.༦ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་མ་གཏྦྱོགས་ གཞན་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ག་ནི་ཡང་འབག་མི་ཆོག 

༤.༧ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ བརྡ་སྦྱོན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོད་ཁྲི་གུར་སྦྱོད་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
གསལ་བསྒྲགས་བརྡ་བྱང་གུར་ བརྡ་སྦྱོན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་སྦྱོད་དགོ 

༤.༨ སྦྱོབ་ཕྲུག་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆ་གནས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་རང་སྦྱོའི་ངོ་རྟགས་འདི་ངེས་པར་
དུ་དགོཔ་མ་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ རང་སྦྱོའི་ འབྲི་ཁྲི་གུར་ གསལ་སྦྱོན་འབད་དེ་བཞག་དགོ 

༤.༩ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ ལན་ཤྦྱོག་གི་གདྦྱོང་ཤྦྱོག་ བཀང་ཐངས་དང་ ལན་ཤྦྱོག་གི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཆ་རའི་
ནང་ བྲི་དགོཔ་དང་མ་དགོཔ་ མིང་ ཡང་ན་ གསང་ཨང་/ཐྦྱོ་བཀོད་ཨང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་དགོཔ་ཚུ་ 



བཤད་དེ་ བྱིན་དགོ། བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལན་མ་བྲི་བའི་ཧེ་མར་ དྲི་ཤྦྱོག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལྷག་
དགོཔ་ཨིན།  

༤.༡༠ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་མཛྦྱོད་དང་ གཞན་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ ཡང་
ན་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་གནང་བ་ཡྦྱོདན་མ་གཏྦྱོགས་ 
ལག་ལེན་ འཐབ་མི་ཆོག། དེ་བཟུམ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐྦྱོ་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ 
གསལ་སྦྱོན་འབད་འྦྱོང་། རྩིས་དང་/གནས་སྡུད་ཀྱི་ཐྦྱོ་ཚུ་ དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་འྦྱོང་།  རྩིས་དང་/གནས་སྡུད་ཀྱི་ཐྦྱོ་ཚུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཅ་དངོས་ཨིནམ་ལས་ གནས་སངས་ག་
ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཆོས་ རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འབག་མི་ཆོག བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ག་ཨིན་རུང་ 
ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ གནས་ཐྦྱོ་དེ་ཚུ་ འབག་སྟེ་ཡྦྱོདཔ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་
འགལ་བ་འབད་བརྩི་ནི་ཨིན། བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རྩིས་དང་/གནས་སྡུད་ཀྱི་ཐྦྱོ་ཚུ་ ཆོས་
རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་འབག་མི་ཆོག།   

༤.༡༡ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་དགོ་པའི་སྨྱུག་གུ་དང་པི་སི་ སྣག་རྩི་ལ་སྦྱོགས་པའི་མཁོ་ཆས་ལངམ་འབད་ཡྦྱོདཔ་ངེས་
གཏན་ བཟྦྱོ་དགོཔ་འདི་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཨིན། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མཁོ་ཆས་དེ་
ཚུ་ བརྙ་ལེན་ འབད་མི་ཆོག། བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ ཤྦྱོག་གུ་སྦྱོངམ་
འབག་མི་ཆོག། ཤྦྱོག་གུ་དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་འྦྱོང་།  

༤.༡༢ བཀག་ཆ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་རིགས་མ་གཏྦྱོགས་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཆོག། ལས་རིམ་བཟྦྱོ་བཏུབ་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་
ཆ་བཞག་བཏུབ་པའི་རྩིས་འཕྲུལ་ཚུ་ འབག་ནིའི་གནང་བ་མེད། 

 བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལན་ཤྦྱོག་གུར་ རྩིས་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ བཟྦྱོ་སྐྲུན་དང་ 
བཟྦྱོ་རྣམ་གྱི་ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་དགོ། རྩིས་འཕྲུལ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་དགོཔ་འདི་ 
བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ཨིན།  

༤.༡༣ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་གིས་  ཚད་ལྡན་ཚན་རིག་གི་རྩིས་འཕྲུལ་མ་གཏྦྱོགས་ གཞན་ འགྲུལ་འཕྲིན་མྦྱོ་བཱིལ་ 
ཡང་ན་ གློག་རིག་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་འབག་ནིའི་གནང་བ་མེད།  

༤.༡༤ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ ལྟ་
རྟྦྱོག་པ་ དང་མཉམ་གཅིག་མ་གཏྦྱོགས་ འགྱོ་མི་ཆོག། གནས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ར་ཨིན་རུང་ ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གི་
གནང་བ་ མེད་པར་ ག་ཡང་ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ འཛུལ་ནི་དང་འཐྦྱོན་ནི་ཚུ་མི་ཆོག།  



༤.༡༥  བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ གནས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ གཞན་དང་ 
གཅིག་ཁར་ བྦྱོ་སབ་ནི་དང་ བརྡ་སྦྱོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་སྦྱོད་ཀྱི་རིགས་
ཚུ་ འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་འབད་བརྩི་ནི་ཨིན། གལ་སྲིད་བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་
མི་གིས་ དྲི་བ་འདྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལན་ཤྦྱོག་ ཐེབས་དགོ་པ་ཅིན་ ལགཔ་འཐུ་སྟེ་ བརྡ་ལན་འབད་དགོ། དེ་
ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།  

༤.༡༦  བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གིས་ དྲི་བ་ལན་ཚུ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ ལན་ཤྦྱོག་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ 
བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་མ་བྱིན་ཚུན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ རང་སྦྱོའི་ས་གོ་ 
ནང་སྦྱོད་དགོ། རང་གི་ལན་ཤྦྱོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་ལུ་ སྦྱོད་ནི་འདི་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གི་ 
འགན་ཁུར་ཨིན།  

༥  ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ན་མི་དང་ཆད་ལུས་མི།  

༥.༡ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ སྐབས་ཐྦྱོབ་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་གི་ ཡྦྱོད་ཐྦྱོ་བཞག་དགོ 

༥.༢ གལ་སྲིད་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་དེ་ ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ནང་ ཆད་ལུས་པ་ཅིན་ རྒྱབ་ཁུངས་ཁ་གསལ་འབད་
བཀོད་དེ་ དེ་འཕྲྦྱོས་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་སྦྱོད་དགོཔ་མ་ཚད་ ན་ཚ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལུས་པ་
ཅིན་ སྨན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ སྦྲགས་ཏེ་སྦྱོད་དགོ། དེ་བཟུམ་མའི་ཆད་ལུས་མིའི་སྙན་ཞུ་ཐྦྱོབ་མི་ཚུ་ དེ་
འཕྲྦྱོས་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དེ་གི་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་
ཚྦྱོགས་གཞན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།  

༥.༣ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ཆད་ལུས་མི་འདི་ ངོས་ལེན་ཡྦྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ནང་ སྐུགས་མི་འཐྦྱོབ།  

༥.༤ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་འདི་ དཀའ་ངལ་ ཡང་ན་ ན་ཚ་བྱུང་སྟེ་ ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཆོས་ རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་འབད་ གནས་སྐབས་ཅིག་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཕྱི་
ཁར་ འགྱོ་ ཆོག་པའི་གནང་བ་བྱིན་ནི་དང་ གལ་སྲིད་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ལུ་ གནྦྱོད་ཉེན་
མེད་པ་ཅིན་ ལྦྱོག་ སྟེ་ ཆོས་རྒྱུགས་འཕྲྦྱོ་མཐུད་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  གལ་སྲིད་ དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ མཐྦྱོ་རིམ་
སྦྱོབ་གྲྭའི་ གཙྦྱོ་འཛིན་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐྦྱོག་ལས་ 
དེ་བཟུམ་མའི་ མི་ངོ་དེ་ལུ་  ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མ་ཚུགས་པའི་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་ ལྦྱོག་
སྟེ་ ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ བྱིན་དགོ། ཡང་ན་ མི་ངོ་དེ་ ཆོས་རྒྱུགས་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་



པ་གཞན་ཅིག་གི་འགོ་འདྲེན་ཐྦྱོག་ལུ་ ཁང་མིག་ གཞན་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

༦  བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་དབང་པྦྱོ་སྐྱོན་ཅན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན།  

༦.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དཀའ་ངལ་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་
ཏྦྱོག་ ཁ་སྐོང་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། གལ་སྲིད་དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚུ་ འབྲི་རྒྱུགས་ ལག་
ལེན་ ངག་རྒྱུགས་ལ་སྦྱོགས་པའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་ཚུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་
པའི་དམིགས་ བསལ་གྱི་བདེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ 
གནས་སྐབས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། རབ་
བྱུང་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཉུང་བདུན་ ཉིནམ་བདུན་གྱི་ཧེ་མར་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། བཅའ་
མར་གཏྦྱོགས་མི་ལུ་ ཁ་སྐོང་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཞུ་བ་འདི་ སྨན་བཅོས་ལག་ཁྱེར་གྱིས་རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབད་དགོ།  

༧  ཆོས་རྒྱུགས་ལམ་ལུགས་དང་ འགལ་བ།  

༧.༡ བཅའ་མར་གཏྦྱོས་མི་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ གནང་བ་མེད་པའི་ཅ་ཆས་འབག་སྟེ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ 
མི་ངོ་དེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་འབད་བརྩི་ནི་ཨིན། གཞུང་འབྲེལ་ལན་ཤྦྱོག་གུར་ མ་བྲི་བའི་
རིགས་ (བྲིས་བྲིཝ་དང་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་རིགས་) ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་དེ་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པའི་ཅ་ཆས་
འབད་ བརྩི་ནི་ཨིན།   

༧.༢  གནང་བ་མེད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་འགོ་དཔྦྱོན་གྱིས་ ཡིག་ཐྦྱོག་སྙན་ཞུ་ ཤེས་
ཡྦྱོན་སྒྲིག་འཛིན་ལུ་ སྦྱོད་དགོ། ཤེས་ཡྦྱོན་སྒྲིག་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་དེ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ གཏང་དགོ། བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ འཕྲྦྱོ་མཐུད་རྐྱབ་བཅུག་
དགོ 

༧.༣ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཡང་ན་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ཚུ་ག་ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་གིས་ 
འདྲ་བཤུས་ ཡང་ན་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡྦྱོདཔ་ ཧ་གོ་བ་ཅིན་ [ཨང་ ༧.༢ ནང་བཟུམ་] བྱ་
རིམ་འདི་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༧.༤ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་མི་ག་ཨིན་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་བ་ཅིན་ 
སྦྱོབ་དུས་འདི་ནང་ ཐྦྱོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འབྲི་རྒྱུགས་ག་ར་ ཆ་མེད་ཨིན། དེ་ཡང་ ཆོས་རྒྱུགས་ག་རའི་ནང་ 
སྐུགས་མ་ཐྦྱོབ་པར་ མཐར་མ་འཁྱོལཝ་འབད་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི། ལམ་ལུགས་འདི་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ལུ་
ཡང་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། (དྦྱོན་མཚམས་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྦྱོན་ཚན་ ག༡ 



པ་ནང་གི་དྦྱོན་མཚམས་ ༦ དང་ འབྲེལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ)། 

༧.༤.༡ བཅའ་མར་གཏྦྱོས་མི་ག་ཨིན་རུང་ བསྐྱར་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་འབད་ 
ངོས་འཛིན་ འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་མི་དེ་གི་བསྐྱར་རྒྱུགས་རྐྱབ་མིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ག་ར་ ཆ་མེད་དང་ སྐུགས་མི་
འཐྦྱོབ།  

༨  ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྡ་དྦྱོན།  

༨.༡ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཐའ་མཇུག་ཆ་འཇོག་འདི་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་
དགོ 

༨.༢ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་འདི་ མཐྦྱོ་རིམ་སབ་གྲྭའི་ལྦྱོ་འཁོར་ཤེས་ཡྦྱོན་ཟླ་ཐྦྱོ་ 
དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཚྦྱོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ འབད་
དགོ།  

 སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་དུས་རེ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཡྦྱོངས་འབྲེལ་དང་ ཡང་ཅིན་ 
བརྡ་བྱང་ཚུ་ནང་བལྟ་ཚུགས།  

༨༣  ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ མ་འཁྱོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐྦྱོག་ལུ་ བྱིན་ཆོག། 
འདྲི་བསྟུན་འབད་མི་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་ སབ་དགོ། འབྲེལ་ཡྦྱོད་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་
འགོ་ཁྲིདཔ་  སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་དང་གནང་བ་ཡྦྱོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་མ་གཏྦྱོགས་ གཞན་ག་གིས་ཡང་ 
ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱིས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་མི་ཆོག།    

  



ཆ་ ༡  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསརཔ་གི་ཆ་འཇོག་དང་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་གནས།  

གནས་ཚད།   སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༤ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་
འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། དྦྱོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་
ཡིག་ཆ་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆའི་དཔེ་རིས་འདི་   ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༦ 
ལུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༣༦ པའི་ནང་ ཆ་
འཇོག་འབད་ཡི། 

༡ ངོ་སྦྱོད། 

༡.༡ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་འགན་ཁུར་འདི་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་སྡེ་ཚན་ (སྦྱོབ་ཕྲུག་ ཕྱི་འདྲེན་དབྱེ་ཞིབ་འདུས་
ཚྦྱོགས་ མ་དངུལ་གནང་མིའི་ལས་སྡེ་ ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མི་དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ།) གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་
སྤུས་ཚད་ གནས་ཚད་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་ཡྦྱོདཔ་བཟྦྱོ་ནི་ཨིན།  འགན་ཁུར་འདི་ བྱ་རིམ་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ 
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོ་རྐྱང་དང་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཕྦྱོགཔ་ཨིན།  གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་འགན་འདི་ ཤེས་
ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་འབག་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་གི་ འགན་ཁུར་འདི་ གཙུག་ལག་ཚྦྱོགས་སྡེ་ ལུ་ཕྦྱོགཔ་ཨིན།   

༡.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ གནས་ཚད་དང་ འབྲེལ་མཐུན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ བསྒྲུབ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤྦྱོམ་ཡྦྱོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབད་དེ་
ཡྦྱོདཔ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་ སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡྦྱོད། དེ་གུ་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་ཚད་དང་ འབྲེལ་བའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་
ནི་དང་ དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལྦྱོ་བསར་བཞིན་གྱི་ལྟ་རྟྦྱོག་ཚུ་ འབད་ དགོཔ་ཨིན།  

༡.༣ ཆ་འཇོག་ཟེར་མི་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་བྱ་
རིམ་ལུ་ སབ་ཨིན། བྱ་རིམ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ ཆ་གནས་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཡང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  

༡.༤ ལམ་ལུགས་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་གྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་
ཨིན། གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་ལུ་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་ཀྱི་ ཕན་
ཐབས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་བསྐོ་བཞག་དང་ ལས་བྱེདཔ་གོང་འཕེལ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཞབས་ཏྦྱོག་ མཐུན་རྐྱེན་བགོ་
བཀྲམ་ ཞིབ་འཚྦྱོལ་ཚུ་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ཡྦྱོད། 

 



༢ ཆ་འཇོག་གི་དམིགས་གཏད།   

༢.༡ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཆ་འཇོག་བྱ་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་གཏད་འདི་  གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ 
དམིགས་ཡུལ་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་རེ་དྦྱོན་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་སྤུས་ཚད་ གནས་ཚད་དང་ འབྲེལ་མཐུན་
ཚུ་ ཡྦྱོདཔ་འབད་བཟྦྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན།  བྱ་རིམ་འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ གསར་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་རྒྱབ་
ཁུངས་ཧ་གོ་ནི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་བསྒྲུབ་ནིའི་དང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ངོས་ལེན་
དང་འཁྲིལ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ 
ཡྦྱོདཔ་ངེས་བདེན་བཟྦྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན།   

༢.༢ བྱ་རིམ་འདི་ གཞན་ཡང་  

༢.༢.༡ དྲི་ལན་གྱི་ཐྦྱོག་ལས་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི།    

༢.༢.༢ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ རྩ་གཞུང་གི་གནད་དྦྱོན་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་གསརཔ་  དེ་ལས་ ཤེས་ཡྦྱོན་
དང་ འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ཨིན།  

༢.༣ ཆ་འཇོག་བྱ་རིམ་འདི་གིས་ :  

༢.༣.༡ འཛུལ་ཞུགས་དགོས་མཁོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་
རིས། སྦྱོང་ཚན་གྱི་དྦྱོན་ཚན།   སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ། དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ རྒྱབ་
ཁུངས་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་འྦྱོང་།  

༢.༣.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རེ་འདྦྱོད་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
དམིགས་གཏད་ཀྱི་གསལ་སྦྱོན་འབད་འྦྱོང་།  

༢.༣.༣ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ སྤུས་ཚད་ཅན་འབད་ སྦྱོབ་
སྦྱོན་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་འབྲྲཻལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་
འབད་འྦྱོང་།  

༢.༣.༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མིའི་ལས་བྱེདཔ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ཉམས་མྦྱོང་ དེ་དང་གཅིག་
ཁར་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བསྐོས་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་འྦྱོང་།  



༢.༣.༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་
དང་ འབྲེལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་འདུས་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་གཞི་རྩ་ ལམ་ལུགས་དང་ ལམ་སྦྱོན་ཚུ་ 
དང་འབྲེལ་བའི་ གསལ་སྦྱོན་འབད་འྦྱོང་།  

༣ བྱ་རིམ།  

༣.༡ འཆར་གཞི་འདི་ངོས་ལེན་ཐྦྱོབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚྦྱོགས་ཆུང་
གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ དྦྱོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ལས་རིམ་
བརྩམ་ དགོ (སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ཆ་འཇོག་གི་དྦྱོན་ལུ་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ།) 

༣.༢ དེ་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་
ལུ་ མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མར་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡྦྱོན་སྒྲིག་འཛིན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྦྱོག་ལུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་
འཆར་ཡིག་ཆ་དང་ གྲ་སྒྲིག་གི་འྦྱོས་འབབ་དང་བསྟུན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ ཆ་འཇོག་གི་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་
མེད་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི།  དེ་ཡང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ (ཆ་འཇོག་དང་གཏན་
བེབས་) འབད་འྦྱོང་། : 

༣.༢.༡ དམིགས་བསལ་གྱིས་མཐུན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་ ཁ་གསལ་མེད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཆ་
འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན་ཡྦྱོད་མེད་ ། 

༣.༢.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གིས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ག་ མ་འབད།  

༣.༢.༣ གྲོས་འཆར་གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ གོང་འཕེལ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཡྦྱོད་མེད།  

༣.༢.༤ ཡིག་ཆ་འདི་ ཆ་འཇོག་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་མེད། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་ 
སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ འྦྱོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ གནས་ཚུལ་ ཁ་སྐོང་གི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཡང་
ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ ལྦྱོག་སྟེ་བཙུགས་དགོཔ་འབད་ གྲོས་ཐག་གཅད་འྦྱོང་།  

༣.༢.༥ ཆ་འཇོག་གི་སྐབས་ལུ་ གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ ག་ཅི་ར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ན།  

༣.༢.༦ གྲོས་འཆར་འདི་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་འཐུས་མི་ ག་འབྦྱོ་ནི་ཨིན་
ན།  



 སྤྱིར་བཏང་ ཆ་འཇོག་འཐུས་མི་ཚུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་འབུལ་ཕུལཝ་ཨིན།  

༣.༣ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ བྱིན་ཡྦྱོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ 
ངོས་ལེན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཆ་འཇོག་ལས་རིམ་གྲ་སྒྲིག་གི་དྦྱོན་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བསྐྱལ་དགོ།  

༣.༤ སྤྱིར་ཏང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ མཐྦྱོ་རིམ་སབ་གྲྭ་ནང་ ཉིན་གྲངས་ ༣ གྱི་
རིང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འྦྱོང་།  དེ་བསྒང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ :  

༣.༤.༡ ཆ་འཇོག་གྲོས་འཆར་གྱི་གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཚུ་ ཐྦྱོ་བཀོད་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ འཐུས་མི་ནང་རྡྦྱོག་འཛྦྱོམས་ནི།  

༣.༤.༢ གྲོས་བསྟུན་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ལས་བྱེད་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།   

༣.༤.༣ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་དང་བགོ་བཀྲམ་ ཚུལ་མཐུན་ཡྦྱོད་མེད་ ངེས་བདེན་བཟྦྱོ་ནིའི་ 
དྦྱོན་ལུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།  

༣.༤.༤ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལྷབ་སང་གི་ཉམས་མྦྱོང་ ཧ་གོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་ནི།  

༣.༤.༥  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་སྦྱོབ་སྦྱོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡྦྱོད་མེད་ 
ངེས་བདེན་བཟྦྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་འབད་ནི།  

༣.༤.༦ ཆ་འཇོག་ལས་རིམ་གྱི་ཉིནམ་འཇུག་གི་ནང་ལུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ལུ་ ཡིག་ཐྦྱོག་གི་སྙན་ཞུ་སན་ཞུ་འབད་
ནི། 

༣.༥ ཆ་འཇོག་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་  

༣.༥.༡   འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ དུས་ཚྦྱོད་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 

༣.༥.༢ ཡང་ཅིན་ འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་རུང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ དུས་རིམ་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ 
འབད་ནིའི་དུས་ཚྦྱོད་ལས་ ཧེ་མར་འབད་དགོཔ་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 

༣.༥.༣ ཡང་ཅིན་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་བཀོད་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 



༣.༥.༤ ཡང་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རི་འདི་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་ འཐུས་མི་གིས་བཀོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ 
ངོས་ལེན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ ལྦྱོག་སྟེ་ གྲོས་འབུལ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ཆ་འཇོག་འབད་ནི།  

༣.༦ སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་དགོཔ། 

༣.༦.༡ སྙན་ཞུ་མདྦྱོར་བསྡུས་ནང་  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་མིང་། 

 འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་དང་ ཤུལ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཚིགས། 

 གནད་དྦྱོན་གྲུབ་དགོཔ། 

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་འཆར།  

༣.༦.༢ ཆ་འཇོག་འཐུས་མི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་གྲོས་བསྟུན་སྐབས་ལུ་བྱུང་མིའི་གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཚུ་གི་ སྙན་
ཞུ་ཆ་ཚང་ཅིག་ བཀོད་དགོ 

༣.༧ གལ་སྲིད་ ཆ་འཇོག་འཐུས་མི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ ཆ་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་གནང་པ་ཅིན་ 
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆ་འཇོག་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་གྲོས་འཆར་
ཚུ་ བསྒྲུབ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོ། 

༣.༨ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་སྙན་ཞུ་ལེན་ཏེ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ 
ཆ་འཇོག་འབད་ཡྦྱོད་པའི་གྲོས་འཆར་ ཕུལ་དགོ། ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ འགོ་
བཙུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་ཆ་འཇོག་ གྲོས་འཆར་
དང་ ཆ་འཇོག་སྙན་ཞུའི་གནང་བ་གནང་དགོཔ་ཨིན། 

༣.༩ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་མི་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ཆ ༨ (F8) 
པ་ དང་འཁྲིལ་དགོ།  

༣.༡༠ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ཆ་འཇོག་ ཡང་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་ 
རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་ཟེར་སབ་ཨིན།   ཡིག་ཆ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ ཤེས་ཡྦྱོན་
ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ གློག་རིག་ཐྦྱོག་ལུ་ ཕུལ་དགོ། 

༣.༡༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་དང་  འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ 



གཞི་རྟེན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༣.༡༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་
ཡྦྱོད་འདུས་ཚྦྱོགས་ (དྦྱོན་ཚན་ ཆ ༨ པ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ འགྱུར་བཅོས་དང་འཁྲིལ་དགོ) ཀྱིས་ ཆ་
འཇོག་འབད་དགོ་ནི་དང་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་ནང་ 
བཙུགས་དགོ།   བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ ཤེས་ཡྦྱོན་
ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་དང་ འདྲ་གཅིག་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ བདག་འཛིན་འབད་
དགོ  

༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་ལུ་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ། 

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་དང་ སྦྱོང་ཚན་
འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ནང་ བཀོད་དགོ།      

༤.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཟེར་མི་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ ཚུ་གི་
དམིགས་གཏད་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཨིན། འདི་གིས་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་བསྦྱོམས་ཏེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་ བཟྦྱོ་ཡྦྱོད་པའི་གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགས།   

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དྦྱོན་ བྱིན་
ནི་དང་ གནད་དྦྱོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གི་ལག་དེབ་ཚུ་དང་ བསྟུན་
དགོ།  དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་འདྦྱོད་ཡྦྱོད་མི་དང་ དམིགས་བསལ་ གྱིས་ ལས་
རིམ་་འདི་ནང་ གྲལ་གཏྦྱོགས་འབད་དགོ་མནྦྱོ་མི་ ཚུ་གི་དྦྱོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ ཨིན།    

 འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ 
ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ ངེས་པར་དུ་ དགོཔ་ཨིན། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ ཁ་གསལ་
འདི་ནང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ འྦྱོག་གི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོཔ་ཨིན།  

༤.༡.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ།  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ བདག་འཛིན་འབད་མིའི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་མིང་དང་ ལས་རིམ་ ཆ་གནས་འབད་
མིའི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་མིང་།  



 ལས་རིམ་འདི་ལས་བརྟན་པའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་།  

 ལག་འཁྱེར་གནང་མི་འདུས་ཚྦྱོགས། 

 སྦྱོབ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་དང་ ཐབས་ལམ། 

 ལས་རིམ་འགོ་ཐྦྱོག་ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་གྲངས་ (ཆ་འཇོག་ ཡང་ཅིན་ ཆ་གནས་ ) 

 མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚེས་གྲངས། 

༤.༡.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས།  

 སྡེ་ཚན་འདི་ནང་འྦྱོག་གི་དྦྱོན་ཚན་ཚུ་ ཚུད་དགོ།  

༤.༡.༢.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད།  

འདི་ནང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ སྤྱིར་བཏང་ དགོས་དྦྱོན་ 
བཀོད་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡྦྱོན་དང་རིག་རྩལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་དགོས་པ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཁ་
གསལ་འབད་བཀོད་དགོ། དེ་ཡང་ དགོངས་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་དང་དེའི་རྒྱབ་ཁུངས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐྦྱོག་ ལས་ 
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དགོ།  དམིགས་གཏད་འདི་ནང་ གཙུག་ལག་
སྦྱོབ་སྡེ་དང་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གཞན་ཁར་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ མ་འདྲ་བའི་ གནད་དྦྱོན་ཚུ་ 
གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ལས་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་དགོ  

༤.༡.༢.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ གཏད་བསྐྱེད་
པའི་གྲུབ་འབྲས་ ཁ་གསལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཨིན། འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྦྱོབ་ཕྲུག་
ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་གོ་རྟྦྱོགས་ རིག་རྩལ་དང་བརྩི་མཐྦྱོང་ གཞན་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ཐྦྱོབ་པའི་རིག་
རྩལ་གཞན་ ག་ཅི་ར་འཐྦྱོབ་དགོཔ་ཡྦྱོད་ག་ གྲུབ་འབྲས་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  རིག་རྩལ་
གཞན་ དཔེར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ ཐབས་དང་ བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་
ཚུ་ ཨིན།  

གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ། 



 མནྦྱོ་རིག་གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན།   

 བསམ་གཤིས་གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བསམ་པ་དང་བརྩི་མཐྦྱོང་གི་གནད་དྦྱོན།   

 བྱ་སྦྱོད་གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབད་ཚུགས་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན།  

  སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དམིགས་གཏད་དང་ མཐུནམ་འབད་དགོ   
དེ་ཡང་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ཁ་ ༡ པའི་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས་ (གཙུག་
ལག་འྦྱོག་མའི་ཤེས་ཡྦྱོན། གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན། གཙུག་ལག་གཞི་མཆོག ཡང་ཅིན་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གང་མའི་ལག་ཁྱེར་ ཡང་ཅིན་ གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ་) དང་ ཁ་ ༨ པའི་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
གོང་མའི་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་དགོ།  དེ་མ་ཚད་ ཁ་ ༥ པའི་གནད་དྦྱོན་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ།  

༤.༡.༢.༣ མཉམ་སྡེབ་ཤེས་ཚད། 

མཉམ་སྡེབ་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ཁ་གསལ་འབད་ སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༤.༡.༣ ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྐབས། 

 མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལཱ་གཡྦྱོག་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ བཀོད་དགོ།  

༤.༡.༤ ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ མིང་གི་བདེན་ཁུངས།  

དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ མིང་གི་
བདེན་ཁུངས་བཀོད་དགོ།  དཔེར་ན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ གཙུག་ལག་འྦྱོག་མ་མེན་པར་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གོང་མའི་གནས་ཚད་ནང་ཡྦྱོད་པའི་ཁུངས་བསྐྱལ། བདེན་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་
རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གནས་ཚད་ཀྱི་ཁུངས་བསྐྱལ་དགོ 

༤.༡.༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བདེན་ཁུངས་དང་མཁོ་འདྦྱོད།  

གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས་གནས་ཚུལ་ཚུ་ འཆར་གཞིའི་ གནང་
བ་ཐྦྱོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཨིན། འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ ལྦྱོག་སྟེ་ དབྱེ་
ཞིབ་མི་འབད། ཨིན་རུང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ རྩ་གཞུང་དང་སྦྱོབ་སྦྱོན་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་
ཐྦྱོག་ལས་ རྒྱབ་བསྣྦྱོན་ཡྦྱོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་འྦྱོང་།  འདི་ནང་ ཤེས་ཡྦྱོན་འཆར་གཞི་ དང་ མཐུན་རྐྱེན་



ཚྦྱོགས་ཆུང་ནང་ ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་བཅུད་དྦྱོན་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏྦྱོགས་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་མི་དགོ།     

༤.༡.༦ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་བཀོད་རིས་འདི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྦྱོབ་དུས་དང་ ལྦྱོ་རིམ་ 
སྐབས་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་དགོ་པའི་སྦྱོང་ཚན་དང་སྦྱོང་འཐུས་ཚུ་དང་ གལ་སྲིད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ བར་
མཚམས་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ འཐྦྱོན་འགྱོ་མའི་གནས་སངས་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་  གཞི་རྟེན་གནས་ཚུལ་ནང་ ཁ་
གསལ་བཀོད་དགོ། འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས་འདི་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་དང་ སྦྱོབ་དུས་ 
དེ་ལས་ ལྦྱོ་རིམ་གྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་  ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཚུད་དགོ།  སྦྱོང་ཚན་ཕན་ཚུན་གྱི་ འབྲེལ་བ་ཚུ་ 
གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོཔ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དགོ། སྦྱོབ་
སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གདམ་ཁ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁའི་ལམ་ལུགས་དང་ གཅིག་ཁར་ ངེས་
པར་དུ་ལྷབ་དགོ་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ ས་ཁོངས་གཞན་ཁར་སང་བ་འབད་དགོ་པའི་ལས་རིམ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ ཤེས་ཡྦྱོན་ སྦྱོབ་
སྦྱོང་གི་ཆ་ཤས་ཁ་གསལ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་སང་བ་དང་ ངལ་གསྦྱོའི་དུས་ཚྦྱོད་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་ འབད་ 
འབྲི་བཀོད་ནང་བཀོད་དགོ།  

དམིགས་བསལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་སྦྱོབ་སྦྱོང་ཨིན་པ་ཅིན་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ སྦྱོབ་
སྦྱོན་ཐབས་ལམ་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་དུས་ཡུན་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༤.༡.༧  སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།  

འདི་ནང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ བསྒྲུབ་
ཐབས་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ནང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གཙྦྱོ་བཏྦྱོན་དང་ སྦྱོབ་དཔྦྱོན་གཙྦྱོ་བཏྦྱོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཤྦྱོ་མཉམ་ འབད་ 
ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ དུས་རྒྱུན་དང་ལྷན་ཐབས་སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ རྒས་གཞྦྱོན་ཚུ་གི་
དགོ་མཁོ་བསྒྲུབ་དགོཔ་མ་ཚད་  བརྙན་མཐྦྱོང་ཞལ་འཛྦྱོམས་ལ་སྦྱོགས་པའི་ བརྡ་དྦྱོན་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ཚུ་
ཡང་ ཚུད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ནང་ དཔེར་ན་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་གོ་རྟྦྱོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ 
གསལ་བཤད་དང་གྲོས་བསྡུར།  སང་བ་གི་དྦྱོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ གྲོས་བསྟུན་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ 



ལས་འགུལ་ བརྟག་དཔྱད་སང་བ་ སྦྱོང་བརྡར་ ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་ བྦྱོ་རིག་འགྲེམ་སྦྱོན་
གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐབས་ལམ་ དབྱེ་དཔྱད་ དཔྱད་ཞིབ་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཚུ་ ཨིན།  

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ནང་ བཀོད་མི་དང་ མཐུནམ་འབད་དགོ།  

  ༤.༡.༧.༡ ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་སང་བ།  

སྤྱིར་བཏང་ ས་ཁོངས་སང་བ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ འཁྲིལ་  
སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡྦྱོན་དང་རིག་རྩལ་ ཉམས་མྦྱོང་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ ལྷབ་སང་ 
འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བ་ཅིན་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ ས་ཁོངས་སང་བ་འདི་ དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་གྱི་དྦྱོན་ཚན་ འྦྱོག་
ལུ་ དྦྱོན་ཚན་སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ། འདི་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན་ : 

 ས་ཁོངས་སྦྱོང་ལཱ་གི་ས་གནས་ ག་ཏེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་? 

 ས་ཁོངས་འྦྱོས་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།  

 གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་ཡྦྱོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ ས་ཁོངས་བྱིན་མིའི་ལས་སྡེ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ 
ཚུད་དགོ 

 ས་ཁོངས་སང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་དགོ 

 ས་ཁོངས་སང་བའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ག་ཏེ་ལུ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཚུད་དགོ། 

 ས་ཁོངས་སང་བའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ལྟ་རྟྦྱོག་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་
ཨིན་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་
འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཚུད་དགོ (དཔེར་ན་ ས་ཁོངས་སང་བའི་གོ་སྐབས་ངོས་འཛིན་དང་ སྤུས་ ཚད་ངེས་
བརྟན། འཛིན་སྐྱོང་གྲ་སྒྲིག  སང་བ།  བསབ་སྦྱོན་གྲ་སྒྲིག་དང་ ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར།) 

 ས་ཁོངས་སང་བ་གི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་ཚུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ (མཐུན་རྐྱེན་དང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
ཡང་) བྱ་རིམ་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྦྱོབ་ཡྦྱོད་པའི་གནས་ཚད་ (ས་ཁོངས་སང་བའི་ཐྦྱོག་ 
མཐའ་ བར་ གསུམ་ ) ཚུད་དགོཔ། 

 མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ ས་ཁོངས་བྱིན་མི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར་ བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་བྱ་
རིམ་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 



༤.༡.༨   དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།  

གནད་དྦྱོན་འདི་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱིས་ལྷབ་སང་གི་བྱ་རིམ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཕན་ཐྦྱོགསཔ་ཨིན་ན་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་
གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡྦྱོད་པའི་ གསལ་སྦྱོན་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་ ག་དེ་སྦེ་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན་ འབྲི་རྒྱུགས་ ལས་
འགུལ་ རྩྦྱོམ་ཡིག་  བརྟག་དཔྱད་ལག་སྦྱོང་ ངག་རྒྱུགས་དང་སན་ཞུ་ཚུ་ཨིན། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ནང་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ 
འབྲེལ་མཐུན་དགོ  

༤.༡.༩ ལམ་ལུགས། 

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་འྦྱོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚུད་དགོ 

༤.༡.༩.༡ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།  

འདི་ནང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྤྱིར་བཏང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཉུང་མཐའི་དགོས་མཁོ་ (ཤེས་ཡྦྱོན་ 
བཅའ་ཁྲིམས་ ག༡ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་འཛུལ་ཞུགས་དང་ཐྦྱོ་བཀོད།) དང་  དམིགས་བསལ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་
ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་གི་ཉུང་མཐའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ ཚུད་དགོ  སྦྱོབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་བཙག་འཐུ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྦྱོ་བསར་ བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྦྱོལ་ཡྦྱོད་པའི་ཡྦྱོངས་འབྲེལ་ཐྦྱོག་ལས་ མེན་པ་ཅིན་ འཛུལ་ཞུགས་དང་ བཙག་འཐུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཁ་
གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།  

འཛུལ་ཞུགས་དགོས་མཁོ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ 
ཉམས་མྦྱོང་ ཚུལ་མཐུན་ཡྦྱོད་པའི་གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ།   

  ༤.༡.༩.༢ དབྱེ་ཞིབ་དང་ཡར་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ག་ར་གིས་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཚད་ལྡན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ང་༡  དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཅིན་ ལམ་
ལུགས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཀོད་མི་དེ་གིས་འཐུས། ཨིན་རུང་ ང་༡ པའི་ དབྱེ་
ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ སྦྱོ་སྦྱོ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་ནང་ གནས་རིམ་
གོང་མ་ ཡང་ཅིན་ ལྦྱོ་རིམ་གོང་མ་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་ སྦྱོང་འཐུས་དང་ སྐུགས་ཀྱི་



ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་དང་ ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ ཚུད་དགོ  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་དབྱེ་ཞིབ་དང་གོང་འཕེལ་ནང་ འབྲེལ་བ་ ཡྦྱོད་
པའི་འགན་ཁུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཀོད་དགོ།  

༤.༡.༡༠ སྦྱོབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁའི་འཆར་གཞི།  

སབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁའི་འཆར་གཞི་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ལྦྱོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལྦྱོ་ངོ་ ༥ འི་
སྦྱོབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ བཀོད་དགོ།  ལྦྱོ་རིམ་བཞིན་དུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཤྦྱོ་རིམ་དང་ འཁྲིལ་ 
གྱངས་ཁ་སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༤.༡.༡༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་། སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད། 

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ལག་ལེན་དང་ ལྟ་རྟྦྱོག་གི་བྱ་རིམ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ མདྦྱོར་བསྡུས་
ཏེ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་ལན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིདཔ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚྦྱོགས་ཆུང་། ཆོས་ཚན་/སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ། སྦྱོབ་རིམ་
སྦྱོབ་གྲྭའི་གཙྦྱོ་འཛིན་དང་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་ཚུལ་མདྦྱོར་ 
བསྡུས་འབད་བཀོད་དགོ། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ལམ་ལུགས་
དང་འབྲེལ་མཐུན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྦྱོན་ཚན་ནང་
བལྟ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཆ་༦ པའི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་འཛིན་ནང་ བལྟ་དགོ།   

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་
གྱི་ཚྦྱོགས་ཆུང་ནང་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་ནི་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་/ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ བསམ་ལན་དང་ 
དབྱེ་ཞིབ་ནང་ གྲལ་གཏྦྱོགས་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོ།  

འདི་ནང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབསྡེའི་དགོས་མཁོ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དྦྱོ་བར་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་
སྤུས་ཚད་དང་ གནས་ཚད་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་  སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་ དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕན་
རླབས་ཆེ་བའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཀོད་ནི་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་འཐུས་མི་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་
གྱི་ཕྱི་འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་ བསྐོ་བཞག་དང་གྲོས་འབུལ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་བཀོད་དགོ།  



༤.༡.༡༢    ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་བྱེད། 

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མིའི་ལས་བྱེད་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྦྱོང་གི་ གནས་ ཚུལ་
ཚུ་ ལས་བྱེདཔ་ཁ་སྐོང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ དུས་ཚིགས་དང་ དམིགས་བསལ་ གྱི་
མཁས་སང་དགོས་མཁོ་ཚུ་སྦྲགས་ཏེ་ བཀོད་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ གོང་འཕེལ་
གྱི་འཆར་གཞི་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ དུས་ཚིགས་དང་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་དགོ།    

༤.༡.༡༣ མཐུན་རྐྱེན་དགོས་མཁོ།  

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡྦྱོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བཀོད་དགོ། གྲོས་
འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ལུ་དགོ་པའི་ལྷབ་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ ཧེ་མར་ལས་ ཡྦྱོད་མི་ དང་
དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ འྦྱོག་གི་དྦྱོན་ཚན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད་ དགོ།   

 སྤྱིར་བཏང་ལས་རྦྱོགས་ལས་བྱེདཔ། 

 སྦྱོབ་སྦྱོན་གྱི་ས་ཁོངས། དཔེར་ན་ སྦྱོབ་ཁང་དང་ བརྟད་དཔྱད་ཁང་ བཟུམ། 

 མཁོ་ཆས་ དཔེར་ན་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་བཐུན་རྐྱེན་བཟུམ།  

 སྤྱིར་བཏང་ཟད་འགྲོ། 

 དཔེ་མཛྦྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། 

 གློག་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར། 

 རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཚྦྱོད་རྩིས་ མཁོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ དུས་ཚིགས་དང་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱུ་ཁུངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།   

མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ལྦྱོ་བསར་ འཛིན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལཅ་ངོ་ལྔའི་
འཆར་གཞིའི་མ་དངུལ་ལས་ བགོ་བཀྲམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།  

༤.༢ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད། 

 འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ 



བཀོད་དགོ།     

༤.༢.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསར་པའི་ནང་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ལག་ལེན།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསར་པའི་ནང་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་གི་ དྦྱོན་
ལུ་ ཡིག་ཆ་ནང་བཀོད་དགོ། ཆ་འཇོག་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྦྱོབ་ སྦྱོང་
ལས་རིམ་གསར་པའི་ནང་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་མེད་ངེས་བདེན་བཟྦྱོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། གྲོས་འཆར་ ཕུལ་ཡྦྱོད་ པའི་
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསརཔ་གི་དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ ཆ་འཇོག་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྦྱོང་ཚན་ གསར་
རྙིང་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འྦྱོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ འགྱུར་བཅོས་དང་ གྲོས་འབུལ་ བྱིན་ནིའི་ དབང་ཚད་
ཡྦྱོད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡྦྱོད་པའི་ ཐུན་མྦྱོང་ གི་
སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསར་པའི་ནང་བཙུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ གཞན་གྱི་འགོ་
ཁྲིདཔ་དང་ སྦྱོན་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ།    

གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསར་པའི་ནང་ ཚུད་ཡྦྱོད་པའི་ཧེ་མར་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ 
ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་གི་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་ གཏྦྱོགས་དགོ།  

ཆ་འཇོག་གི་སྐབས་ལུ་ ཆ་འཇོག་འཐུས་མི་གིས་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ དགོ་
པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ སྦྱོང་ཚན་འདིའི་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པའི་ཁུངས་བསྐྱལ་དགོ།      

༤.༣ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་པ། 

ཆ་འཇོག་ཡིག་ཆ་གི་འབྲི་ཐངས་འདི་ འབྲེལ་མཐུན་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ བདེན་ཁུངས་ ཅན་གྱི་དྦྱོན་
མཚམས་ཐུང་ཀུ་ ཚག་རྟགས་ཅན་གྱི་ཐྦྱོ་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ དགོས་མཁོ་ཡྦྱོད་པའི་སྐབས་ ཟུར་སྦྲགས་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྦྱོ་ བྲི་དགོ། 

གཅིག་མཚུངས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ འཇམ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་འདི་ འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་དྦྱོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 ཡིག་གཟུགས་ DDC Uchen   

 ཡིག་ཚད་   ༡༢   

 གྱལ་གྱི་ས་སྦྱོང་ རྐྱང་པ་ (༡) 



 མཐའ་རྒྱ་  གཡྦྱོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨིན་ཅི་ ༡.༥  ཟུར་གཞན་ ༣ ལུ་ ཨིན་ཅི་ ༡ ། 

 ཤྦྱོག་གྲངས་ཨང་ ཤྦྱོག་ལེབ་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་བཀོད་དགོ།  

  



ཟུར་སྦྲགས་ ༣ པ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆའི་དཔེ་རིས། 

ངོ་སྦྱོད། 

དཔེ་རིས་འདི་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་འབྲི་བའི་
སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ཡང་ ཆ་འཇོག་ ཆ་གནས་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ག་
རའི་ནང་ལག་ལེན་ འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ཆ་ ༡ པ་སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་
གསར་པའི་ཆ་འཇོག་དང་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་གནས་དང་ ཆ་ ༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་
རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ གནད་དྦྱོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་འདི་ དྦྱོན་ཚན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་དང་ སྦྱོང་ཚན་
འགྲེལ་བཤད་ གཉིས་ནང་བཀོད་དགོ 

༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཟེར་མི་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོང་ཚན་ ཚུ་གི་
དམིགས་གཏད་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཨིན། འདི་གིས་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་བསྦྱོམས་ཏེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ 
བཟྦྱོ་ཡྦྱོད་པའི་གསལ་སྦྱོན་འབད་ཚུགས།   

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དྦྱོན་ བྱིན་ནི་དང་
གནད་དྦྱོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གི་ལག་དེབ་ཚུ་དང་ བསྟུན་དགོ། དེ་བཟུམ་
སྦེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་འདྦྱོད་ཡྦྱོད་མི་དང་ དམིགས་བསལ་ གྱིས་ ལས་རིམ་་འདི་ནང་གྲལ་
གཏྦྱོགས་འབད་དགོ་མནྦྱོ་མི་ ཚུ་གི་དྦྱོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ ཨིན།    

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་
གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ ངེས་པར་དུ་ དགོཔ་ཨིན། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འདི་ནང་ གནས་
ཚུལ་ཚུ་ འྦྱོག་གི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོཔ་ཨིན།  

 



༡.༡  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ བདག་འཛིན་འབད་མིའི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་མིང་དང་ ལས་རིམ་ ཆ་གནས་འབད་མིའི་མཐྦྱོ་རིམ་
སྦྱོབ་གྲྭའི་མིང་།  

 ལས་རིམ་འདི་ལས་བརྟན་པའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་།  
 སྦྱོབ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་དང་ ཐབས་ལམ། 
 ལས་རིམ་འགོ་ཐྦྱོག་ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་གྲངས་ (ཆ་འཇོག་ ཡང་ཅིན་ ཆ་གནས་) 
 ལག་འཁྱེར་གནང་མི་འདུས་ཚྦྱོགས། 
 མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚེས་གྲངས། 

༡.༢  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས།  

༡.༢.༡  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད།  

འདི་ནང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ སྤྱིར་བཏང་ དགོས་དྦྱོན་ བཀོད་དགོ། 
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡྦྱོན་དང་རིག་རྩལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་དགོས་པ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་
དགོ། དེ་ཡང་ དགོངས་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་དང་དེའི་རྒྱབ་ཁུངས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐྦྱོག་ ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་གི་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དགོ།  དམིགས་གཏད་འདི་ནང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེ་དང་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་
གཞན་ཁར་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ མ་འདྲ་བའི་ གནད་དྦྱོན་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ལས་ རྒྱ་ཆེཝ་འབད་དགོ།  

༡.༢.༢  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ གཏད་བསྐྱེད་པའི་
གྲུབ་འབྲས་ ཁ་གསལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཨིན། འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་དང་གོ་རྟྦྱོགས་ རིག་རྩལ་དང་བརྩི་མཐྦྱོང་ གཞན་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ཐྦྱོབ་པའི་རིག་རྩལ་གཞན་ ག་ཅི་
ར་འཐྦྱོབ་དགོཔ་ཡྦྱོད་ག་ གྲུབ་འབྲས་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  རིག་རྩལ་གཞན་ དཔེར་ན་ མཉམ་
འབྲེལ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ ཐབས་དང་ བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཨིན།  

གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ། 



 མནྦྱོ་རིག་གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན།   
 བསམ་གཤིས་གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བསམ་པ་དང་བརྩི་མཐྦྱོང་གི་གནད་དྦྱོན།     
 བྱ་སྦྱོད་གྲུབ་འབྲས་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབད་ཚུགས་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དམིགས་གཏད་དང་ མཐུནམ་འབད་དགོ   དེ་ཡང་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ཁ་༡ པའི་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས་ (གཙུག་ལག་འྦྱོག་མའི་
ཤེས་ཡྦྱོན། གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན། གཙུག་ལག་གཞི་མཆོག ཡང་ཅིན་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གང་མའི་ལག་
ཁྱེར་ ཡང་ཅིན་ གཙུག་ལག་མཐྦྱོ་རིམ་) དང་ ཁ་༨ པའི་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གོང་མའི་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་
དགོ།  དེ་མ་ཚད་ ཁ་༥ པའི་གནད་དྦྱོན་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ།  

༡.༢.༣ མཉམ་སྡེབ་ཤེས་ཚད། 

མཉམ་སྡེབ་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤེས་ཚད་
དང་འཁྲིལ་ ཁ་གསལ་འབད་ སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༡.༤  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་བཀོད་རིས་འདི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྦྱོབ་དུས་དང་ ལྦྱོ་རིམ་ སྐབས་
ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་དགོ་པའི་སྦྱོང་ཚན་དང་སྦྱོང་འཐུས་ཚུ་དང་ གལ་སྲིད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ བར་མཚམས་ལུ་ 
མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ འཐྦྱོན་འགྱོ་མའི་གནས་སངས་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་  གཞི་རྟེན་གནས་ཚུལ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 
འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས་འདི་ སྦྱོང་ཚན་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་དང་ སྦྱོབ་དུས་ དེ་ལས་ ལྦྱོ་རིམ་གྱི་གོ་
རིམ་དང་འཁྲིལ་  ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཚུད་དགོ།  སྦྱོང་ཚན་ཕན་ཚུན་གྱི་ འབྲེལ་བ་ཚུ་ གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོཔ་དང་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
གདམ་ཁ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁའི་ལམ་ལུགས་དང་ གཅིག་ཁར་ ངེས་པར་དུ་ལྷབ་དགོ་པའི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་
འབད་གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ ས་ཁོངས་གཞན་ཁར་སང་བ་འབད་དགོ་པའི་ལས་རིམ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ ཤེས་ཡྦྱོན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་
ཆ་ཤས་ཁ་གསལ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་སང་བ་དང་ ངལ་གསྦྱོའི་དུས་ཚྦྱོད་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་ འབད་ འབྲི་བཀོད་ནང་
བཀོད་དགོ།  

དམིགས་བསལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་སྦྱོབ་སྦྱོང་ཨིན་པ་ཅིན་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་
ཐབས་ལམ་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་དུས་ཡུན་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།  



༡.༥   སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།  

འདི་ནང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ བསྒྲུབ་ཐབས་
ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ནང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གཙྦྱོ་བཏྦྱོན་དང་ སྦྱོབ་དཔྦྱོན་གཙྦྱོ་བཏྦྱོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཤྦྱོ་མཉམ་ འབད་ 
ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ དུས་རྒྱུན་དང་ལྷན་ཐབས་སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ རྒས་གཞྦྱོན་ཚུ་གི་དགོ་
མཁོ་བསྒྲུབ་དགོཔ་མ་ཚད་  བརྙན་མཐྦྱོང་ཞལ་འཛྦྱོམས་ལ་སྦྱོགས་པའི་ བརྡ་དྦྱོན་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ 
ཚུད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ནང་ དཔེར་ན་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་གོ་རྟྦྱོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ གསལ་
བཤད་དང་གྲོས་བསྡུར།  སང་བ་གི་དྦྱོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ གྲོས་བསྟུན་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ ལས་འགུལ་ 
བརྟག་དཔྱད་སང་བ་ སྦྱོང་བརྡར་ ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དང་ བྦྱོ་རིག་འགྲེམ་སྦྱོན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་ཐབས་ལམ་ དབྱེ་དཔྱད་ དཔྱད་ཞིབ་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཚུ་ ཨིན།  

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ནང་ བཀོད་མི་དང་ མཐུནམ་འབད་དགོ།  

༡.༥.༡  ལཱ་གཡྦྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་སང་བ།  

སྤྱིར་བཏང་ ས་ཁོངས་སང་བ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ འཁྲིལ་  
སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡྦྱོན་དང་རིག་རྩལ་ ཉམས་མྦྱོང་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ ལྷབ་སང་ 
འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བ་ཅིན་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ ས་ཁོངས་སང་བ་འདི་ དགོཔ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་གྱི་དྦྱོན་ཚན་ འྦྱོག་ལུ་ དྦྱོན་
ཚན་སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ། འདི་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན་ : 

 ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་ལཱ་གི་ས་གནས་ ག་ཏེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་? 
 ལཱ་གཡྦྱོག་ས་ཁོངས་འྦྱོས་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།  
 གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་ཡྦྱོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ ལཱ་གཡྦྱོགས་ཁོངས་བྱིན་མིའི་ལས་སྡེ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་

ཚུ་ ཚུད་དགོ། 
 ལཱ་གཡྦྱོག་ས་ཁོངས་སང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་དགོ 
 ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་སང་བ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ག་ཏེ་ལུ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཚུད་དགོ། 



 ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་སང་བ་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ལྟ་རྟྦྱོག་ག་དེ་སྦེ་ 
འབད་ནི་ཨིན་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་ ག་དེ་
སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཚུད་དགོ (དཔེར་ན་ ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་སང་བ་གི་གོ་སྐབས་ངོས་འཛིན་དང་ 
སྤུས་ ཚད་ངེས་བརྟན། འཛིན་སྐྱོང་གྲ་སྒྲིག  སང་བ།  བསབ་སྦྱོན་གྲ་སྒྲིག་དང་ ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར།) 

 ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་སང་བ་གི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་ཚུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ (མཐུན་རྐྱེན་དང་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཡང་) བྱ་རིམ་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྦྱོབ་ཡྦྱོད་པའི་གནས་ཚད་ (ལཱ་གཡྦྱོག་དང་
འབྲེལ་བའི་སང་བའི་ཐྦྱོག་ མཐའ་ བར་ གསུམ་ ) ཚུད་དགོཔ། 

 མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ ལཱ་གཡྦྱོག་གི་ས་ཁོངས་བྱིན་མི་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར་ བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་
ལེན་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 

༡.༦   དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།  

གནད་དྦྱོན་འདི་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱིས་ལྷབ་སང་གི་བྱ་རིམ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཕན་ཐྦྱོགསཔ་ཨིན་ན་དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡྦྱོད་པའི་ གསལ་སྦྱོན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ ག་དེ་
སྦེ་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན་ འབྲི་རྒྱུགས་ ལས་འགུལ་ རྩྦྱོམ་ཡིག་  
བརྟག་དཔྱད་ལག་སྦྱོང་ ངག་རྒྱུགས་དང་སན་ཞུ་ཚུ་ཨིན། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ནང་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ འབྲེལ་
མཐུན་དགོ  

༡.༧  ལམ་ལུགས། 

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་འྦྱོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚུད་དགོ 

༡.༧.༡  འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།  

འདི་ནང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྤྱིར་བཏང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཉུང་མཐའི་དགོས་མཁོ་ (ཤེས་ཡྦྱོན་ བཅའ་
ཁྲིམས་ ག ༡ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་འཛུལ་ཞུགས་དང་ཐྦྱོ་བཀོད།) དང་  དམིགས་བསལ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་ནང་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་གི་ཉུང་མཐའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ ཚུད་དགོ  སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བཙག་
འཐུ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྦྱོ་བསར་ བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྦྱོལ་ཡྦྱོད་པའི་
ཡྦྱོངས་འབྲེལ་ཐྦྱོག་ལས་ མེན་པ་ཅིན་ འཛུལ་ཞུགས་དང་ བཙག་འཐུའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།  



འཛུལ་ཞུགས་དགོས་མཁོ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ ཉམས་
མྦྱོང་ ཚུལ་མཐུན་ཡྦྱོད་པའི་གསལ་སྦྱོན་འབད་དགོ།   

༡.༧.༢ དབྱེ་ཞིབ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ག་ར་གིས་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ཚད་ལྡན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ང་ ༡  དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་དེ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཀོད་མི་དེ་གིས་འཐུས། ཨིན་རུང་ ང་ ༡ པའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ལས་ སྦྱོ་སྦྱོ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་ནང་ གནས་རིམ་གོང་མ་ ཡང་ཅིན་ 
ལྦྱོ་རིམ་གོང་མ་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་ སྦྱོང་འཐུས་དང་ སྐུགས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚུད་
དགོཔ་དང་ ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ ཚུད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་དབྱེ་ཞིབ་དང་གོང་འཕེལ་ནང་ འབྲེལ་བ་ ཡྦྱོད་པའི་
འགན་ཁུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཀོད་དགོ།  

༡.༨  སྦྱོབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁའི་འཆར་གཞི།  

སབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁའི་འཆར་གཞི་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ལྦྱོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལྦྱོ་ངོ་ ༥ འི་སྦྱོབ་
ཕྲུག་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ བཀོད་དགོ།  ལྦྱོ་རིམ་བཞིན་དུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཤྦྱོ་རིམ་དང་ འཁྲིལ་ གྱངས་ཁ་
སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༡.༩  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་། སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད། 

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ལག་ལེན་དང་ ལྟ་རྟྦྱོག་གི་བྱ་རིམ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ མདྦྱོར་བསྡུས་ཏེ་
བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་ལན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིདཔ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚྦྱོགས་ཆུང་། ཆོས་ཚན་/སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ། སྦྱོབ་རིམ་སྦྱོབ་
གྲྭའི་གཙྦྱོ་འཛིན་དང་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་ཚུལ་མདྦྱོར་ བསྡུས་
འབད་བཀོད་དགོ། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་
མཐུན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྦྱོན་ཚན་ནང་བལྟ་ནི་དང་ 
དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཆ་༦ པའི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་འཛིན་ནང་ བལྟ་དགོ།   

 



སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་གྱི་
ཚྦྱོགས་ཆུང་ནང་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་ནི་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་/ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ བསམ་ལན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་
ནང་ གྲལ་གཏྦྱོགས་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོ།  

འདི་ནང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབསྡེའི་དགོས་མཁོ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དྦྱོ་བར་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་སྤུས་
ཚད་དང་ གནས་ཚད་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་  སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་ དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ 
ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཀོད་ནི་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་འཐུས་མི་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཕྱི་
འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་ བསྐོ་བཞག་དང་གྲོས་འབུལ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་བཀོད་དགོ།  

༡.༡༠  ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་བྱེད། 

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མིའི་ལས་བྱེད་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྦྱོང་གི་ གནས་ ཚུལ་ཚུ་ 
ལས་བྱེདཔ་ཁ་སྐོང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ དུས་ཚིགས་དང་ དམིགས་བསལ་ གྱི་མཁས་སང་
དགོས་མཁོ་ཚུ་སྦྲགས་ཏེ་ བཀོད་དགོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཡྦྱོད་
པ་ཅིན་ དུས་ཚིགས་དང་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་དགོ།    

༡.༡༡  མཐུན་རྐྱེན་དགོས་མཁོ།  

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡྦྱོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བཀོད་དགོ། གྲོས་འཆར་
ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ལུ་དགོ་པའི་ལྷབ་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ ཧེ་མར་ལས་ ཡྦྱོད་མི་ དང་དགོས་མཁོ་ཆེ་
བའི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ འྦྱོག་གི་དྦྱོན་ཚན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད་ དགོ།   

 ཅ་ཆས།  
 དཔེ་མཛྦྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། 
 གློག་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར། 
 རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཚྦྱོད་རྩིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ 
དུས་ཚིགས་དང་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱུ་ཁུངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།   

མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ལྦྱོ་བསར་ འཛིན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལྦྱོ་ངོ་ལྔའི་འཆར་ཞིའི་



མ་དངུལ་ལས་ བགོ་བཀྲམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ (གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྦྱོབ་པའི་སྦྱོབ་འཐུས་དང་ ནང་འཁོད་ དང་ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་སྒེར་གྱི་སྦྱོབ་འཐུས།) གྱི་གནས་སངས་ ཁགསལ་འབད་བཀོད་དགོ  དེ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་
སྤྱིར་བཏང་ འྦྱོང་འབབ་དང་ཚྦྱོད་དཔག་ཟད་རྩིས་བཀོད་དགོ།   

༢  སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད། 

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྦྱོང་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ 

བཀོད་དགོ།   

༣  འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་པ། 

ཆ་འཇོག་ཡིག་ཆ་གི་འབྲི་ཐངས་འདི་ འབྲེལ་མཐུན་ཡྦྱོདཔ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ བདེན་ཁུངས་ ཅན་གྱི་དྦྱོན་མཚམས་
ཐུང་ཀུ་ ཚག་རྟགས་ཅན་གྱི་ཐྦྱོ་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ དགོས་མཁོ་ཡྦྱོད་པའི་སྐབས་ ཟུར་སྦྲགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦྱོ་ 
བྲི་དགོ། 

གཅིག་མཚུངས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ འཇམ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་འདི་ འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་དྦྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། 

 ཡིག་གཟུགས་ DDC Uchen   
 ཡིག་ཚད་   ༡༢    
 གྱལ་གྱི་ས་སྦྱོང་ རྐྱང་པ་ (༡) 
 མཐའ་རྒྱ་  གཡྦྱོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨིན་ཅི་ ༡.༥  ཟུར་གཞན་ ༣ ལུ་ ཨིན་ཅི་ ༡ ། 
 ཤྦྱོག་གྲངས་ཨང་ ཤྦྱོག་ལེབ་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་བཀོད་དགོ།  

  



ཆ་༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཁུངས་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ།  

གནས་ཚད།    

སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༥ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༣ པའི་ནང་ 
གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ནང་ (སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གསརཔ་གི་ཆ་འཇོག་ཡིག་ཆ་མེན།) སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་དང་ ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་ འཐབ་ཡྦྱོད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ 
ཚུདཔ་ཨིན།   

༡ སྙན་ཞུ་འདི། 

 གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ཨིན་ འདི་ནང་  

༡.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་དྦྱོན་ཚུ་ ག་དེ་ཅིག་གྲུབ་ཅི་ག་ - དེ་ཡང་ དེ་གི་དྦྱོན་ལུ་
སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མི་གི་གྲོས་འཆར་ མཐར་འཁྱོལ་མི་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གྲོས་
འཆར་ དང་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་ཚྦྱོགས་ཆུང་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཚུད་དགོ།  དེ་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་གྱི་ལས་བྱེད་པའི་ ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་དང་ གནས་ཚད་ག་དེ་ཅིག་གྲུབ་ཡྦྱོདཔ་
ཨིན་ནའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཚུད་དགོ།  

༡.༢ གཞན་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་དང་གཅིག་ཁར་  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་གི་ཤེས་ཡྦྱོན་དང་ཁྱད་རིག་
གི་ སྤུས་ཚད་གྲུབ་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཚུད་དགོ། དེ་ཡང་ ཕྱི་འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་པ་དང་ ཁྱད་རིག་ལས་སྡེའི་སྙན་
ཞུ་དང་ འཛུལ་ཞུགས་དང་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་གནས་ཐྦྱོ་ཚུ་གིས་  རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབད་དགོ། 

༡.༣ སྦྱོབ་སྦྱོན་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ ཁེ་ཕན།  

༡.༤ དམིགས་བསལ་གྱིས་  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་འཕྲལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཤེས་ཡྦྱོན་དང་ཁྱད་རིག་གི་ལས་རིམ་ རྩ་གཞུང་དང་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ཤེས་གོང་འཕེལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་  
སྦྱོབ་ སྦྱོན་ལས་བྱེད་པའི་སྤུས་ཚད་དང་ཉམས་མྦྱོང་ཚུ་ བཀོད་དགོ།  

༡.༥ ཆོས་ཚན་གྱི་འྦྱོས་བབས་དང་དུས་མཐུན། 

༡.༦ སྤྱིར་བཏང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ག་གི་དབྱེ་ཞིབ། དེ་ནང་ གཙྦྱོ་བྦྱོ་ དཀའ་



ངལ་དང་གདྦྱོང་ལེན་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡི་ག་ དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ལག་ལེན་གཅི་ར་འཐབ་ཅི་
ག་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཚུད་དགོ། 

༡.༧ སྙན་ཞུ་འདི་ གོང་གི་དཔྱད་ཞིབ་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་འྦྱོངས་པའི་བྱ་རིམ་འཆར་གཞི་ཐྦྱོ་བཀོད་
འབད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ།   

༢ རྒྱབ་སྣྦྱོན་གནས་སྡུད། 

དཔྱད་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ གནས་སྡུད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབད་དགོ། གནས་སྡུད་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་སངས་
ལུ་རགས་ལས། ཨིན་རུང་ དེ་ནང་  

༢.༡ འཛུལ་ཞུགས་དང་ཆོས་རྒྱུགས་གྲུས་འབྲས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་དགོ། དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལྦྱོ་ངོ་བཞིའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་
ཡར་འཕེལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་ བཀོད་དགོ།  

༢.༢ དུས་རྒྱུན་དང་ ལྷེན་ཐབས་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་འགོ་ཐྦྱོག་ལཱ་གཡྦྱོག་གི་གནས་སྡུད། 

༢.༣ ཕྱི་ཁ་ལས་ཐྦྱོབ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ དཔེར་ན་ ཕྱི་འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་
པའི་སྙན་ཞུ་ ཁྱད་རིག་འདུས་ཚྦྱོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ གྲོས་སྦྱོན་པའི་སྙན་ཞུ།  

  



ཆ་༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ། 

གནས་ཚད།    

སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༠༤ འི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༢ པའི་
ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། དྦྱོན་ཚན་གྱི་མིང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་
ལས་རིམ་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དུས་རིམ་གྱི་དྦྱོན་ཚན་ གསར་ བཙུགས་ 
(དྦྱོན་ཚན་ ༤ པ།) འབད་དེ་ དེ་འཕྲྦྱོས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྤྱི་ལྦྱོ་ ༢༠༡༦ ལུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༨ 
པའི་ནང་ ཚྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཞལ་འཛྦྱོམས་ཐེངས་ ༣༦ པའི་ནང་ཆ་འཇོག་ འབད་ཡི། 

༡ ངོ་སྦྱོད། 

༡.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ནང་ སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ དཔེར་
ན་ ལྦྱོ་བསར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ལྟ་རྟྦྱོག་སྙན་ཞུ་ ཕྱི་འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་པའི་སྙན་ཞུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དང་ སྦྱོབ་དཔྦྱོན་
གྱི་ སྦྱོབ་དུས་མཇུག་བསྡུའི་བསམ་ལན་འབྲེལ་ཡྦྱོད་དང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ ཨིན།  

༡.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ མཉམ་རྦྱོགས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ སྦྱོབ་
སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུལ་མཐུན་དང་ སྤུས་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། གཙུག་ལག་
སྦྱོབ་སྡེའི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་བྱ་རིམ་གྱི་གནད་དྦྱོན་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་ཚུ་ མི་
སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ སྤུས་ཚད་ཅན་དང་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་གནས་ཚད་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ཡྦྱོདཔ་ བཟྦྱོ་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབདཝ་ཨིན།  

༢ དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད། 

༢.༡ དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་གནས་སངས་དང་ མི་སྡེའི་འབྲེལ་མཐུན་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོ། བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ མི་སྡེའི་ མཁོ་
འདྦྱོད་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡྦྱོད།    

༢.༢ དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ཆ་འཇོག་ལས་སྦྱོ་སྦྱོ་ཨིན། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ གྱི་
དམིགས་གཏད་དང་གནས་ཚད་ ངེས་བརྟན་བཟྦྱོ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་  

༢.༢.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་གཞུང་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་གི་ཕན་ནུས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་  



༢.༢.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁ་དང་ མ་འྦྱོངས་པའི་གོ་སྐབས་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ 
གྱི་འབྲེལ་མཐུན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ 

༢.༢.༣  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ དུས་མཐུན་དང་འྦྱོས་ལྡན་བཟྦྱོ་ཐབས་ལུ་ : 

 ཆོས་ཚན་གྱི་ཤེས་ཡྦྱོན་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ ལག་ལེན་སང་བ་ཡྦྱོདཔ། 
 འྦྱོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་དང་འདྦྱོད་ ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མའི་རེ་འདྦྱོད་བསྒྲུབ་ཚུགསཔ། 

༢.༢.༤ སྦྱོབ་ཕྲུག་ ལས་བྱེདཔ་ ཕྱི་འདྲེན་དབྱེ་ཞིབ་ ཁྱད་རིག་འདུས་ཚྦྱོགས་དང་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་ 
དཀའ་ངལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

༢.༢.༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས་དང་ རྩ་གཞུང་ཡར་དྲགས་བཟྦྱོ་ནི། 

༢.༢.༦ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ དུས་མཐུན་ འབྲེལ་མཐུན་ཚུ་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ ཐབས་
ཤེས་དང་མཐུནམ་འབད་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 

༢.༢.༧ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ གོང་
འཕེལ་གྱི་གནས་སངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་བྱིན་ཚུགས་ཅི་ག་ ངེས་གཏན་ བཟྦྱོ་ནི།   

༢.༢.༨ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་འགོ་འདྲེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ནི། 

༢.༢.༩ ཡར་དྲག་/་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་དང་འཁྲིལ་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་ དང་
ལེན་འབད་དགོཔ་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ནི། 

༢.༢.༡༠ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ ཆ་འཇོག་ཡང་ཅིན་ མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལས་ཚུར་ གོང་འཕེལ་དང་ འགྱུར་
བ་ བྱུང་མི་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ནི། 

༢.༢.༡༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་འྦྱོས་འབབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 
དགོས་མཁོ་ཡྦྱོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༢.༢.༡༢ དམིགས་བསལ་གྱི་གསར་གཏྦྱོད་ཅན་དང་ ཡང་ཅིན་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤྦྱོམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

༢.༢.༡༣ ངོས་འཛིན་འབད་ཡྦྱོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ བྱ་རིམ་གྱི་གྲོས་འཆར་བྱིན་མི་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ ངེས་གཏན་བཟྦྱོ་ནི།  



༢.༢.༡༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགྱུར་བཅོས་དང་ དུས་མཐུན་བཟྦྱོ་མི་ཚུ་ གནང་བ་བྱིན་ནི། 

༣ བྱ་རིམ། 

༣.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ ཆ་འཇོག་/བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་དུས་ཚིགས་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ 
ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚྦྱོད་རནམ་ད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ཆ་༥ པའི་དྦྱོན་ཚན་༥ ་
པ་ལས་ (སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ།) ནང་ཡྦྱོད་པའི་ལམ་ ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ འགྱུར་བཅོས་ ཀྱི་གྲོས་
འབུལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་མིའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ ལཱ་གཡྦྱོག་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གནས་ཚད། ཕྱི་འདྲེན་དང་འབྲེལ་ ཡྦྱོད་ལས་ ཐྦྱོབ་པའི་
བསམ་ལན། སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་ལན། སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་ཚུ་གི་སྦྱོབ་སྦྱོན་ལས་བྱུང་བའི་ ཉམས་མྦྱོང་དང་འཕྲལ་གྱི་
འགྱུར་བ་ཚུ་གི་ཐྦྱོག་ལས་བརྡ་སྦྱོད་འབད་དགོ།  

༣.༢ གྲོས་འབུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛིན་གྱིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ 
དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མར་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ འྦྱོས་འབབ་དང་ བསྟུན་ 
ཆ་འཇོག་འབད་དགོ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ གྲ་སྒྲིག་དང་ཡིག་
ཆའི་འྦྱོས་འབབ་དང་བསྟུན་ ངོས་ལེན་ཡྦྱོད་མེད་ཐག་གཅད་འྦྱོང་། དེ་ཡང་  

༣.༢.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་ལུ་གདྦྱོང་ལེན་བྱུང་བའི་གནད་དྦྱོན་ དཔེར་ན་ 
མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསམ་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོདཔ་མེདཔ་ཐག་གཅད་ 
འྦྱོང་།  

༣.༢.༢ གྲོས་འཆར་གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ གོང་འཕེལ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཡྦྱོད་མེད། 

༣.༢.༣ ཡིག་ཆ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་མེད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་ སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་
ཆུང་གིས་ འྦྱོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ གནས་ཚུལ་ ཁ་སྐོང་གི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཆ་
ཚང་ ལྦྱོག་སྟེ་བཙུགས་དགོཔ་འབད་ གྲོས་ཐག་གཅད་འྦྱོང་། 

༣.༢.༤ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ ག་ཅི་ར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ན། 

༣.༢.༥ གྲོས་འཆར་འདི་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འཐུས་མི་ ག་འབྦྱོ་ནི་ཨིན་ན། 
སྤྱིར་བཏང་ བསྐྱར་ཞིབ་འཐུས་མི་ཚུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་འབུལ་ཕུལཝ་ཨིན།  



༣.༣ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ བྱིན་ཡྦྱོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ ངོས་
ལེན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ལས་རིམ་གྲ་སྒྲིག་གི་དྦྱོན་ ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བསྐྱལ་དགོ།  

༣.༤ སྤྱིར་ཏང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ མཐྦྱོ་རིམ་སབ་གྲྭ་ནང་ ཉིན་གྲངས་ ༣ གྱི་རིང་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འྦྱོང་།  དེ་བསྒང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ :  

༣.༤.༡ བསྐྱར་ཞིབ་གྲོས་འཆར་གྱི་གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཚུ་ ཐྦྱོ་བཀོད་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ འཐུས་མི་ནང་རྡྦྱོག་འཛྦྱོམས་ནི།  

༣.༤.༢ གྲོས་བསྟུན་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ལས་བྱེད་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།  

༣.༤.༣ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་དང་བགོ་བཀྲམ་ ཚུལ་མཐུན་ཡྦྱོད་མེད་ ངེས་བདེན་བཟྦྱོ་ནིའི་ དྦྱོན་
ལུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།  

༣.༤.༤ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལྷབ་སང་གི་ཉམས་མྦྱོང་ ཧ་གོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།  

༣.༤.༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་སྦྱོབ་སྦྱོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡྦྱོད་མེད་ ངེས་བདེན་
བཟྦྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལྟ་རྟྦྱོག་འབད་ནི།  

༣.༤.༦ བསྐྱར་ཞིབ་ལས་རིམ་གྱི་ཉིནམ་འཇུག་གི་ནང་ལུ་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་ལུ་ ཡིག་ཐྦྱོག་གི་སྙན་ཞུ་སན་ཞུ་འབད་ནི། 

༣.༥ བསྐྱར་ཞིབ་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་  

 འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ དུས་ཚྦྱོད་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ 
འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 

 ཡང་ཅིན་ འགྱུར་བཅོས་འབད་མ་དགོ་རུང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ དུས་རིམ་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་
ནིའི་དུས་ཚྦྱོད་ལས་ ཧེ་མར་འབད་དགོཔ་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 

 ཡང་ཅིན་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དྦྱོན་བཀོད་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 
 ཡང་ཅིན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རི་འདི་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་ འཐུས་མི་གིས་བཀོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ ངོས་

ལེན་འབད་ཐྦྱོག་ལས་ ལྦྱོག་སྟེ་ གྲོས་འབུལ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ཆ་འཇོག་འབད་ནི།  

༣.༦ སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་དགོཔ། 

༣.༦.༡ སྙན་ཞུ་མདྦྱོར་བསྡུས་ནང་  



 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་མིང་། 
 འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་དང་ ཤུལ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཚིགས། 
 གནད་དྦྱོན་གྲུབ་དགོཔ། 
 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་འཆར།  

༣.༦.༢ བསྐྱར་ཞིབ་འཐུས་མི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་གྲོས་བསྟུན་སྐབས་ལུ་བྱུང་མིའི་གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཚུ་གི་ སྙན་ཞུ་ཆ་
ཚང་ཅིག་ བཀོད་དགོ། 

༣.༧ གལ་སྲིད་ བསྐྱར་ཞིབ་འཐུས་མི་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་གནང་པ་ཅིན་ སྦྱོབ་
སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏྦྱོགས་ཡྦྱོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འཇོག་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་གྲོས་
འཆར་ཚུ་ བསྒྲུབ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོ།  

༣.༨ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལེན་ཏེ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་གྲོས་འཆར་ ཕུལ་དགོ། ཤེས་ཡྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ཀྱིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ 
འགོ་བཙུགས་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་ཡྦྱོད་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་་ གྲོས་
འཆར་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གནང་བ་གནང་དགོཔ་ཨིན།  

༣.༩ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཡང་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་ རིམ་
མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་ཟེར་སབ་ཨིན།   ཡིག་ཆ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ ཤེས་ཡྦྱོན་ལས་
ཁུངས་ནང་ལུ་ གློག་རིག་ཐྦྱོག་ལུ་ ཕུལ་དགོ།  

༣.༡༠ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་དང་  འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ གཞི་
རྟེན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༤ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚིགས། 

༤.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ཧེ་མའི་ཆ་འཇོག/བསྐྱར་ཞིབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་པའི་ དུས་
ཚིགས་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ ཤྦྱོ་ཐེངས་
གཅིག་ ཡང་ཅིན་དེ་ལས་མངམ་མཐར་འཁྱོལ་འགྱོཝ་ད་ འབད་ནི་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
པའི་སྐབས་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་དང་ལས་བྱེད་ཚུ་གི་ཉམས་མྦྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།   

༤.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་འྦྱོག་གི་དུས་ཚིགས་དང་འཁྲི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ  



༤.༢.༡ ལྦྱོ་ངོ་གཅིག་གི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྦྱོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ཤུལ་མར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ 

༤.༢.༢ ལྦྱོ་ངོ་གཉིས་དང་གསུམ་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྦྱོ་ངོ་བཞིའི་ཤུལ་མར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ 

༤.༢.༣ ལྦྱོ་ངོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གི་འཁོར་རིམ་དང་པ་ཐྦྱོན་པའི་ཤུལ་མར་ལྦྱོ་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ 

༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡིག་ཆ།  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡིག་ཆ་འདི་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཅན་གྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་ག་ར་
གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ཡིག་ཆ་འདི་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ཆ་༤ པ་  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་
ཁུངས་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཆ་༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཆ་༡ པ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་གསར་པའི་ཆ་འཇོག་དང་ ཧེ་མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་ གནས་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་དང་ 
འབྲེལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

༥.༡  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཁུངས་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ། 

༥.༡.༡ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡིག་ཆ་འདི་ གནད་དྦྱོན་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་ ཡང་
ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ གྱི་ཁུངས་
དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན།  (ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ཆ་ ༤ པ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ཁུངས་དཔྱད་ དབྱེ་ཞིབ་
ལུ་ བལྟ།) དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མི་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་དང་ 
གནས་སངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ཚུ་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། ཁུངས་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ 
འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཚང་དགོ། 

༥.༡.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱིས་ དམིགས་གཏད་དང་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་ བསྒྲུབས་ཡྦྱོད་པའི་གནས་ ཚད་བཀོད་དགོ  
དེ་ཡང་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་གི་ཐྦྱོག་ལས་ བརྡ་སྦྱོད་འབད་དགོ། 

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ ལཱ་གཡྦྱོག་བྱིན་མི་དང་ མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་གིས་ བཀོད་པའི་བསམ་འཆར་གྱི་
དབྱེ་ཞིབ། 

 འབྲེལ་ཡྦྱོད་གྲོས་སྦྱོན་བཀོད་ཚྦྱོགས་ ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་བསམ་འཆར།  
 སྦྱོབ་སྦྱོན་འབད་མིའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ ལག་ལེན་སྐོར་ 

བཤད་པའི་སྤྱི་བསྦྱོམས་བསམ་འཆར། གནད་དྦྱོན་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ 



ཡང་ཅིན་ ད་ལྟྦྱོའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཧེ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བར་ན་ མཐར་འཁྱོལ་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཤྦྱོ་ ག་
ར་གི་ ལཱ་གཡྦྱོག་གནས་ཐྦྱོ་ཐྦྱོག་ལུ་ བརྡ་སྦྱོད་འབད་དགོ། 

༥.༡.༣  སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་ཕན་ནུས། 

༥.༡.༤ ལས་བྱེད་པའི་སྤུས་ཚད་དང་ཉམས་མྦྱོང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ རྒྱབ་སྣྦྱོན་གྱི་ལས་སྣ།  
དེའི་ནང་ ཤེས་ཡྦྱོན་དང་ཁྱད་རིག་གི་ལས་སྣ་ རྩ་གཞུང་དང་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 

༥.༡.༥ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ དུས་མཐུན་དང་འྦྱོས་འབབ། དེ་ཡང་ ཆོས་ཚན་གྱི་ཤེས་ཡྦྱོན་གོང་འཕལ་དང་  སྦྱོབ་སྦྱོན་
དང་ཞིབ་འཚྦྱོལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐྦྱོག་ལས་ བརྡ་སྦྱོད་འབད་དགོ། 

༥.༡.༦ སྤྱིར་བཏང་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ག་ དཀའ་ངལ་དང་གདྦྱོང་ལེན་ག་ཅི་ར་ 
བྱུང་ཡི་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་འགྱུར་བཅོས་ག་ཅི་འབད་ཡི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག་ དང་ 
ཕན་ཐྦྱོགས་ཅན་ཚུ་དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་ཚུ་གི་དབྱེ་དཔྱད། 

༥.༡.༧ ཁུངས་དཔྱད་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལས་སྣ་གི་ཐྦྱོ་བཀོད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ 

དྲན་ཐྦྱོ། ཁུངས་དཔྱ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ གནས་ཐྦྱོ་གཞན་ འཛུལ་ཞུགས་དང་ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ གནས་ཐྦྱོ། སྦྱོབ་སྦྱོང་
ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཡང་ཅིན་ ད་ལྟྦྱོའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཧེ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ བར་ན་ སྦྱོབ་
ཕྲུག་གི་ཤྦྱོ་སྦྱོ་སྦྱོའི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གནས་ཐྦྱོ། ཤྦྱོ་དང་པའི་ལཱ་གཡྦྱོག་གནས་ཐྦྱོ། ཕྱི་འདྲེན་ལས་ ཐྦྱོབ་པའི་སྦྱོབ་
སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཐྦྱོ། དཔེར་ན་ ཕྱི་འདྲེན་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ། ཁྱད་དབང་
འདུས་ཚྦྱོགས་སྙན་ཞུ་ གྲོས་སྦྱོན་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ འཕྲལ་གྱི་ལྦྱོ་བསར་ལྟ་རྟྦྱོག་སྙན་ཞུ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྣྦྱོན་འབད་
དགོ 

༥.༢  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ། 

༥.༢.༡  དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་འདི་ 
འགྱུར་མཅོས་ཆེ་བ་དང་ འགྱུར་བཅོས་ཆུང་བའི་དྦྱོན་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལུ་བཀོད་དགོ།  

༥.༢.༢ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་ཚུ་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་པའི་བདེན་ཁུངས་བཀོད་དགོ གནད་དྦྱོན་འདི་ ཐིག་
ཁྲམ་གྱི་ཐྦྱོག་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ ད་ལྟྦྱོ་ཡྦྱོད་པའི་རྩ་གཞུང་དང་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མིའི་ རྩ་གཞུང་ག་
བསྡུར་དང་ གཅིག་ཁར་སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ་འགྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཡང་ བཀོད་དགོ། འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་
པའི་གནད་དྦྱོན་ : 



༥.༢.༣ སྦྱོབ་ཕྲུག་ སྦྱོབ་སྦྱོན་པ་ ཕྱི་འདྲེན་དབྱེ་ཞིབཔ་དང་ འབྲེལ་ཡྦྱོད་གཞན་གྱིས་བཀོད་པའི་བསམ་ལན་ ལས་བརྟེན། 

༥.༢.༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་ལྦྱོ་བསར་ལྟ་རྟྦྱོག་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་ཡྦྱོད་པའི་གནད་དྦྱོན་ལས་བརྟེན། 

༥.༢.༥ རྩ་གཞུང་དུས་མཐུན་དང་ འཕྲལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཡྦྱོདཔ་བཟྦྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལུ། 

༥.༢.༦ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཡང་ཅིན་ ད་ལྟྦྱོའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཧེ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ བར་
ན་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་ ཡང་
ཅིན་ མཐ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་གནས་འབད་མི་ཚུ་ ཆ་གནས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་དང་ ཆ་
གནས་འབད་བའི་འདུས་ཚྦྱོགས་ཀྱི་མིང་དང་གཅིག་ར་ ཐྦྱོ་བཀོད་འབད་དགོ  འགྱུར་བཅོས་ཚུ་ སྦྱོབ་སྦྱོང ལས་
རིམ་དང་སྤུས་ཚད་ཚྦྱོགས་ཆུང་ ཡང་ཅིན་ མཐ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་གནས་འབད་འབདཝ་ ཨིན་
པ་ཅིན་ ཁ་གསལ་མ་བཀོད་རུང་བཏུབ།  

 ༥.༣  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས།   

༥.༣.༡ དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ ད་ལྟྦྱོ་ཡྦྱོད་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་ གྲོས་འབུལ་ཡྦྱོད་པའི་རྩ་གཞུང་གི་བཀོད་རིས་ 
བཀོད་དགོ།  

༥.༤  མཐུན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན། 

༥.༤.༡ དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ འཕྲྦྱོ་མཐུད་དང་འགྱུར་བཅོས་ཕུལ་མི་ལས་བརྟེན་ མཐུན་རྐྱེན་ (མཁོ་
ཆས་དང་མི་སྦྱོབས་གཉིས་ཆ་ར་) དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་བཀོད་དགོ།  མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་
རིགས་ཚུ་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཁ་གསལ་དང་ དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དུས་ཚིགས་དང་གཅིག་
ཁར་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་དགོ།   

༥.༤.༢ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་སྦྱོབ་སྦྱོན་གྱི་འགན་ཁུར་ཡྦྱོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཁྱད་ཡྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོ་དང་གཅིག་ཁར་མིང་ཐྦྱོ་
བཀོད་དགོ། ཁྱད་ཡྦྱོན་གྱི་ཐྦྱོ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡིག་ཆ་གི་ཟུར་སྦྲགས་ལུ་བཀོད་དགོ།  

༥.༥   སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ། 

 དྦྱོན་ཚན་འདི་ནང་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

 



 

༥.༥.༡  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ།  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ བདག་འཛིན་འབད་མིའི་མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་མིང་དང་ ལས་རིམ་ ཆ་གནས་འབད་མིའི་
མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭའི་མིང་།  

 ལས་རིམ་འདི་ལས་བརྟན་པའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་།  
 སྦྱོབ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་དང་ ཐབས་ལམ། 
 ལས་རིམ་འགོ་ཐྦྱོག་ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་གྲངས་ (ཆ་འཇོག་ ཡང་ཅིན་ ཆ་གནས་ ) 
 མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚེས་གྲངས། 

༥.༥.༢  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་གྲུབ་འབྲས།  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏད།  
 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས། 
 མཉམ་སྡེབ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས། (ཡྦྱོད་པ་ཅིན) 

༥.༥.༣  ལཱ་གཡྦྱོག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྐབས། 

  མཐར་འཁྱོལ་སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལཱ་གཡྦྱོག་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ བཀོད་དགོ།  

༥,༥.༤ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འཕྲྦྱོ་མཐུད་དགོ་པའི་མཁོ་འདྦྱོད།  

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ འཕྲྦྱོ་མཐུད་དང་མཁོ་འདྦྱོད་ཡྦྱོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ ལཱ་གཡྦྱོག་གི་དབྱེ་ཞིབ་
དང་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་མཁོ་འདྦྱོད་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལུ་ བཀོད་དགོ།  

༥.༥.༥  སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས། 

  གྲོས་འབུལ་ཕུལ་བའི་རྩ་གཞུང་གི་བཀོད་རིས།  

༥.༥.༦  སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།  

 སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ ས་ཁོངས་སང་བ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ ཚུད་དགོ། 

༥.༥.༧    དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།  



༥.༥.༨  ལམ་ལུགས། 

 འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།  
 དབྱེ་ཞིབ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ། 

༥.༥.༩  སྦྱོབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁའི་འཆར་གཞི།  

སབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁའི་འཆར་གཞི་འདི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ལྦྱོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལྦྱོ་ངོ་ ༥ 
འི་སྦྱོབ་ཕྲུག་གྱངས་ཁ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ བཀོད་དགོ།  ལྦྱོ་རིམ་བཞིན་དུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་ཤྦྱོ་རིམ་དང་ 
འཁྲིལ་ གྱངས་ཁ་སྦྱོ་སྦྱོ་འབད་བཀོད་དགོ།  

༥.༥.༡༠ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་། སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད། 

འདི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ལག་ལེན་དང་ ལྟ་རྟྦྱོག་གི་བྱ་རིམ་གྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ མདྦྱོར་
བསྡུས་ཏེ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྦྱོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་ལན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོ། 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིདཔ། སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཚྦྱོགས་ཆུང་། ཆོས་ཚན་/སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ། སྦྱོབ་རིམ་
སྦྱོབ་གྲྭའི་གཙྦྱོ་འཛིན་དང་ མཐྦྱོ་རིམ་ཤེས་ཡྦྱོན་ཚྦྱོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་ཚུལ་མདྦྱོར་ 
བསྡུས་འབད་བཀོད་དགོ། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ གཙུག་ལག་སྦྱོབ་སྡེའི་ལམ་
ལུགས་དང་འབྲེལ་མཐུན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དྦྱོན་ལུ་ ཤེས་ཡྦྱོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡྦྱོད་པའི་དྦྱོན་
ཚན་ནང་བལྟ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཆ་༦ པའི་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་རིམ་འཛིན་ནང་ བལྟ་དགོ།   

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་དྦྱོན་ལུ་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ ལས་
རིམ་གྱི་ཚྦྱོགས་ཆུང་ནང་ བཅའ་མར་གཏྦྱོགས་ནི་དང་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དང་/ སྦྱོང་ཚན་གྱི་ བསམ་ལན་
དང་ དབྱེ་ཞིབ་ནང་ གྲལ་གཏྦྱོགས་ཀྱི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོ།  

འདི་ནང་ གཙུག་ལག་སྦྱོབསྡེའི་དགོས་མཁོ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དྦྱོ་བར་ མཐྦྱོ་རིམ་སྦྱོབ་གྲྭ་གིས་ ཤེས་ཡྦྱོན་གྱི་
སྤུས་ཚད་དང་ གནས་ཚད་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དྦྱོན་ལུ་  སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་ དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕན་
རླབས་ཆེ་བའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཀོད་ནི་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚྦྱོགས་འཐུས་མི་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་
རིམ་གྱི་ཕྱི་འདྲེན་ལྟ་རྟྦྱོག་ བསྐོ་བཞག་དང་གྲོས་འབུལ་ཡྦྱོད་པ་ཅིན་བཀོད་དགོ།  



༥.༥.༡༡ སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད། 

འདི་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ བཙུགས་དགོ། (ཧེ་
མར་ལས་ཡྦྱོད་པའི་སྦྱོབ་ལས་རིམ་གྱི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བཞག་དགོ་ ཡིག་
ཆ་འདི་ནང་བཙུགས་མི་དགོ)  

སྦྱོང་ཚན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་གི་འཕྲལ་གྱི་སྦྱོང་ཚན་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་དགོ།  

 


