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༄༅། །བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ"ོ་%གས་(་འཛ*ན་!ིམས་ཡིག་བ)ར་བཅོས་ག-མ་པ། 

དོན་ཚན། ཚ"ག་བ&ོད་)ིང་པ། ཚ"ག་བ&ོད་གསར་པ། !ར་བ%ོད། 
!་པ། མོས་མ%ན། 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོར་ག3ག་བཤེར་%ེད་པར་
ཐོག་མར་བོད་མིའི་+ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་+ིམས་0གས་དང༌།  3ིག་གཞི་
ཁག་གཞིར་བ(ང་*ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་3ས་ལ་5ོད་ཡ་
ཕན་$ན་ནས་མོས་མ%ན་'ང་བ*ི་,་-ར་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) ༢) 
ནང་གསལ་'ར་ཁས་ལེན་+ས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བ/ར་དམ་ཡིག 
བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོར་ག3ག་བཤེར་%ེད་པར་ཐོག་མར་
བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་(ིམས་.གས་དང༌།  1ིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བ3ང་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་1ས་ལ་3ོད་ཡ་ཕན་6ན་ནས་མོས་མ%ན་'ང་
བ"ི་%་&ར་མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་,ར་.ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) དང་། ལག་བ%ར་
དམ་ཡིག་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༢) བཅས་སོ་སོར་ཁས་ལེན་མིང་*གས་བཀོད་
ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

 

!ག་པ། ༢༣) དམ་ཡིག 
དོ་བདག་གང་དེས་དངོས་དོན་བ*ོད་འ,ན་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་དབང་
!ན་མི་&་ཞིག་གི་མ"ན་"་%ང་བདེན་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
དང་བཅས་བ'ོད་དེ་མིང་,གས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ། 

༢༣) དམ་ཡིག 
དོ་བདག་གང་དེས་དངོས་དོན་བ*ོད་འ,ན་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་དབང་%ན་མི་
!་ཞིག་གམ། !ལ་$ིམས་(ི་མང་བདེན་དཔང་/ེད་པོའ2་མ"ན་"་%ང་བདེན་
ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་བ0ོད་དེ་མིང་#གས་བཀོད་པའི་
ཡིག་ཆ། 

 

ད"་པ། 
[ཀ] 

 མེད། ༤)  བོད་མི་མང་(ི་འ*ས་,ན་ཚ/གས་ནས་གཏན་འབེབས་བ3ིས་པའི་5ིམས་
!ིག་ཁག་&་ཆེས་མཐོའ.་/ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་"་ག$ག་གི་ཆ་'ེན་བཏོད་པའི་
!ོད་གཞི་རིགས། 

གསར་
འ"ག 

བ"་
ག"མ་པ། 

[ཀ] 
 

༤) !ོད་གཞི་དེར་*ིམས་ཞིབ་.ེད་/ོར་*ིམས་ཁོངས་2བ་ཚད་དང༌། 
!ིམས་ཞིབ་པ།  !་རིམ།  !ིམས་&གས། ཐག་གཅོད་བཅས་)ིས་
གཙ#ས་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་,ིམས་0གས་དབང་འཛ2ན་
!ིམས་ཡིག་དང༌། !ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག  

༤) !ོད་གཞི་དེར་*ིམས་ཞིབ་.ེད་/ོར་*ིམས་ཁོངས་2བ་ཚད་དང༌། !ིམས་ཞིབ་
པ།  !་རིམ།  !ིམས་&གས། ཐག་གཅོད་བཅས་)ིས་གཙ,ས་བོད་མིའི་/ིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་(ིམས་+གས་དབང་འཛ/ན་(ིམས་ཡིག་དང༌། !ི་མང་ག'ག་
བཤེར་འ'ོ་)གས་,ིམས་ཡིག  དཔང་%གས་(ིམས་ཡིག དེ་དག་གི་འ'ེལ་
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།དཔང་%གས་(ིམས་ཡིག   །དེ་དག་གི་འ'ེལ་ཆགས་བཅས་གཏན་
འབེབས་&་འཛ(ན་*ིམས་ཡིག་ཁག་གཞིར་བ2ང་ལག་བ5ར་6་7ར་
!ོད་ཡ་ཕན་(ན་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་མོས་མ3ན་ཆོད་ཡིག་
!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) ༢) ལ་མིང་%གས་བཀོད་དེ་-ལ་བ་བཅས་
ཡིན། 

ཆགས་བཅས་གཏན་འབེབས་+་འཛ-ན་.ིམས་ཡིག་ཁག་གཞིར་བ5ང་ལག་
བ"ར་%་&ར་'ོད་ཡ་ཕན་-ན་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་མོས་མ-ན་ཆོད་
ཡིག་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) དང་། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་+ར་,ོན་ཡིག་ཆ་ 
[ཁ] ༢) སོ་སོར་མིང་%གས་བཀོད་དེ་-ལ་བ་བཅས་ཡིན། 

 

བ"་$ག་
པ། [ཁ] 

ལོ་$་བ་གང་དེས་+ིམས་ཞིབ་པའམ།  གཞན་ཡང་དབང་)ན་མི་,་ཞིག་
གི་མ%ན་%་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་  [ཇ] ༣) ཚ"ག་གཞི་!ར་དམ་བཅའམ།  
ཁས་ལེན་'ས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
 
 
 
 
 མེད། 

༡)  ལོ་$་བ་གང་དེས། ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བ+ག་ཞིབ་-་.ལ་0ེ་བོ་དེའི་
!ད་ཡིག་ཤེས་*ི་ཡོད། !ད་ཡིག་དེ་ཐོག་ནས་གང་དེར་.ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་3་
རིམ་མཐའ་དག་དང༌། !ིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལ་-ེ་བོ་གང་དེའི་1ོད་པ་དེ་དག་
བཅས་%ངས་དག་)ད་*ར་རམ། ཡིག་%ར་རང་གི་ཤེས་+ས་གང་ཡོད་.ང་
བདེན་&ི་(ོ་ནས་+་,འི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ4གས་5ི་དམ་བཅའ་+་,་
ཡིན།  ཡང་ན།  ཁས་ལེན་'་!་ཡིན། ཞེས་!ིམས་ཞིབ་པའམ། གཞན་ཡང་
དབང་%ན་མི་)་ཞིག་གི་མ,ན་,་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་'ས་ཡོད་པ་ཞིག་
དགོས་པ་ཡིན། !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༢) 

༢)  ཡིག་%ར་'ེད་མཁན་དེས་.ར་/ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༣) ནང་གསལ་'ར་ལོ་*་
བའི་དམ་ཡིག་ལ་མིང་+གས་བཀོད་དེ་!ལ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

 
 
 
 
 
 
 

གསར་
འ"ག 

བཅོ་
བ"ད་པ། 
[ཀ] 

 

༡) !ོད་ཡ་གང་ཞིག་ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་དོ་བདག་གི་དམ་ཡིག་དང་(གས་
!ན་$་དང༌། འ"ེལ་ཡོད་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འ*ག་ཚ,གས་.ང་དང༌། ཉམ་
ཐག་ཞིབ་འ(ག་ཚ*གས་,ང་མེད་སར་རང་བདེན་ཚ*གས་,ང་བཅས་
སོ་སོ་ནས་$ོད་ཡ་གང་དེ་ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་!ངས་%ན་ངོས་(ོར་
ཡོད་པའི་ཐོག་%ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་.ང་ཉམ་ཐག་ལ་ངོས་ལེན་&ས་
པ་ཞིག་ལ་ཁ་མ)་ཐོག་མའི་ག-ག་བཤེར་རམ། གོང་%་བཅས་%་
ག"ག་གང་%ང་&བས་)ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཆག་ཡང་ཐོག 

༡) !ོད་ཡ་གང་ཞིག་ནས་དོ་བདག་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ་དབང་/ན་མི་0་ཞིག་གི་
མ"ན་"་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་དང་!གས་%ན་'་དང༌།  འ"ེལ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛ&ན་ནས་!ོད་ཡ་གང་དེ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འ*ག་ཚ,གས་.ང་གི་ཉམ་ཐག་
ཐོ་ག%ང་'་ཡོད་པའི་!ངས་%ན་ངོས་(ོར་ཐོག་%ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་.ང་ཉམ་
ཐག་ལ་ངོས་ལེན་*ས་པ་ཞིག་ལ་ཁ་མ0་ཐོག་མའི་ག2ག་བཤེར་རམ། གོང་%་
བཅས་%་ག'ག་གང་)ང་*བས་+ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཆག་ཡང་ཐོག 
!ིམས་&ོད་པ་དང༌། ལོ་$་བ་དགོས་རིགས་'ི་(་མེད་མ,ན་.ེན་/ོར་0ོད་1་
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!ིམས་&ོད་པ་དང༌།  ལོ་$་བ་དགོས་རིགས་+ི་,་མེད་མ/ན་1ེན་
!ོར་%ོད་'་(། 

༢) !ོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་.ན་/་འ0ལ་མཁན་!ི་ཁ་མ3་གང་དེའི་
ཁ་གཏད་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འ*ག་ཚ,གས་.ང་གི་ཚ,གས་མིའམ། རང་
བདེན་ཚ'གས་*ང་གི་ཚ'གས་མི་.་/ང་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་%ོད་ཡ་
གང་དེ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འ*ག་ཚ,གས་.ང་དང༌། རང་བདེན་ཚ)གས་
!ང་གི་&ིག་འ(གས་མེད་པའི་ས་)ལ་+་གནས་.ོད་0ེད་པོ་བཅས་
གང་$ང་ཡིན་ན་དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ༡) ནང་གསལ་'ི་ངོས་*ོར་མ་
དགོས་པར་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐབས་ལམ་གཞན་གང་འོས་3་
བ"ེན་པའི་ཐོག་ནས་-ོད་ཡ་དེ་ཉམ་ཐག་ལ་ངོས་ལེན་འོས་མིན་ཐག་
གཅོད་&ས་ན་ཆོག་*། 

!། 
 
༢) !ོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་.ན་/་འ0ལ་མཁན་!ི་ཁ་མ3་གང་དེའི་ཁ་གཏད་

ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ཡིན་པའམ།  ཡང་ན་%ོད་ཡ་གང་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་
མེད་པའི་ས་&ལ་(་གནས་+ོད་.ེད་པོ་བཅས་གང་3ང་ཡིན་ན་དོན་ཚན་འདིའི་ 
[ཀ] ༡) ནང་གསལ་'ི་ངོས་%ོར་མ་དགོས་པར་+ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉམ་ཐག་
ཞིབ་འ&ག་ཚ)གས་+ང་གི་ཉམ་ཐག་ཐོ་ག1ང་ལ་ཞིབ་འ&ག་གམ། ཐབས་ལམ་
གཞན་གང་འོས་)་བ+ེན་པའི་ཐོག་ནས་0ོད་ཡ་དེ་ཉམ་ཐག་ལ་ངོས་ལེན་འོས་
མིན་ཐག་གཅོད་*ས་ན་ཆོག་-། 

ཉི་$་པ། !ོད་ཡ་མང་པོ་ཡོད་)བས་,བས་བདེ་བའི་ཆེད་1་!ོད་ཡ་དེ་དག་གི་
ཁོངས་ནས་འ(ས་མི་གཅིག་གམ།  ཇི་དགོས་བཏང་ནའང་འ-ས་.།  
འོན་%ང་'ོད་ཡ་དེ་དག་གི་འདོད་དོན་གཅིག་.ར་ཡིན་པ་དང༌།  འ"ས་
མི་$ེད་ཆོག་པའི་,ར་.ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༥) བ"ངས་ཏེ་!ིམས་མ"ན་
དག་ཐེར་'ས་ནས་*ར་+ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) ༢) བཅས་ཏེ་འ(ལ་དགོས་
པ་ཡིན། 

!ོད་ཡ་མང་པོ་ཡོད་)བས་,བས་བདེ་བའི་ཆེད་1་!ོད་ཡ་དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་
འ"ས་མི་གཅིག་གམ། ཇི་དགོས་བཏང་ནའང་འ-ས་.། འོན་%ང་'ོད་ཡ་དེ་དག་
གི་འདོད་དོན་གཅིག་)ར་ཡིན་པ་དང༌། འ"ས་མི་'ེད་ཆོག་པའི་.ར་0ོན་ཡིག་ཆ་ 
[ཇ] ༥) བ"ངས་ཏེ་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་(ན་སེང་གིས་བཀའ་འ/ོལ་ཡོད་པ་ཞིག་
དགོས་པ་ཡིན།  
 

 

ཉེར་
གཅིག་པ། 

[ཀ] 

༡) !ོད་ཡ་གང་ཞིག་ན་ཚ,ད་མ་ཟིན་པའི་1ིས་པའམ།  རིག་འཚ'་མ་ཟིན་
པའི་%ེ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་དེའི་$་%ོག་(ེད་མིའམ།  འ"ེལ་ཡོད་ཅིག་
ནས་$ོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་-ེད་ཆོག་པ་ལས་དོ་བདག་རང་གིས་ཐད་ཀར་
!་ག$ག་%ས་ན་མི་འ+ིག  འོན་%ང་'ེ་བོ་དེས་ངོ་ཚབ་-ེད་འོས་
!ངས་%ན་ཡིན་པའི་འ+ེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛ2ན་ལས་!ངས་

༡) !ོད་ཡ་གང་ཞིག་ན་ཚ,ད་མ་ཟིན་པའི་1ིས་པའམ། རིག་འཚ'་མ་ཟིན་པའི་,ེ་བོ་
ཞིག་ཡིན་ན་དེར་#་$ོང་'ེད་མཁན་ནམ། འ"ེལ་ཡོད་ཅིག་ནས་!ོད་ཡའི་ངོ་
ཚབ་$ེད་ཆོག་པ་ལས་དོ་བདག་རང་གིས་ཐད་ཀར་2་ག3ག་$ས་ན་མི་འ7ིག 
འོན་%ང་'ེ་བོ་དེས་ངོ་ཚབ་-ེད་འོས་.ངས་/ན་ཡིན་པའི་འ3ེལ་ཡོད་ས་
གནས་འགོ་འཛ(ན་ལས་*ངས་ནས་ངོས་,ོར་དང་འ%ེལ་#ར་%ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] 
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ནས་ངོས་&ོར་དང་འ%ེལ་(ར་*ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) ༢) བཅས་ཏེ་
འ"ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

༢) ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ཁ་མ+་དེའི་ཁ་གཏད་0ོད་ཡ་ཡིན་པའམ། ས་
གནས་འགོ་འཛ(ན་)ི་+ིག་འ,གས་མེད་པའི་ས་གནས་1་2ོད་པ་
བཅས་གང་'ང་ཡིན་ཚ,་-ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་གི་དམ་ཡིག་
གིས་གཙ&ས་'་འཛ*ན་,་-ལ་གཞན་ལ་བ1ེན་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 

༡) ༢) བ"ངས་ཏེ་འ%ལ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
༢) ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ཁ་མ+་དེའི་ཁ་གཏད་0ོད་ཡ་ཡིན་པའམ། ས་གནས་འགོ་

འཛ#ན་&ི་(ིག་འ*གས་མེད་པའི་ས་གནས་0་1ོད་པ་བཅས་གང་6ང་ཡིན་ཚ&་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་གིས་དབང་&ན་མི་*་ཞིག་གི་མ-ན་-་བཞག་
པའི་དམ་ཡིག་གིས་གཙ)ས་*་འཛ-ན་/་0ལ་གཞན་ལ་བ4ེན་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཉེར་
གཅིག་པ། 
[ཁ] 

༢) ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ཁ་མ+་དེའི་ཁ་གཏད་0ོད་ཡ་ཡིན་པའམ།ས་
གནས་འགོ་འཛ(ན་)ི་+ིག་འ,གས་མེད་པའི་ས་གནས་1་2ོད་པ་
བཅས་གང་'ང་ཡིན་ཚ,་-ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་གི་དམ་ཡིག་
གིས་གཙ&ས་'་འཛ*ན་,་!ལ་གཞན་ལ་བ(ེན་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 

༢) ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ཁ་མ+་དེའི་ཁ་གཏད་0ོད་ཡ་ཡིན་པའམ། ས་གནས་འགོ་
འཛ#ན་&ི་(ིག་འ*གས་མེད་པའི་ས་གནས་0་1ོད་པ་བཅས་གང་6ང་ཡིན་ཚ9་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་གིས་དབང་&ན་མི་*་ཞིག་གི་མ-ན་-་བཞག་
པའི་དམ་ཡིག་གིས་གཙ)ས་*་འཛ-ན་/་0ལ་གཞན་ལ་བ4ེན་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 

 
 

ཉེར་
གཅིག་པ། 

[ག] 

!ོད་ཡ་དོ་བདག་ཅིག་ནས་,ོད་གཞི་.་ག/ག་དེའི་ཆེད་3་རང་ཉིད་7ི་ངོ་
ཚབ་$་%ེ་བོ་(་)ང་ཞིག་བ.ོ་གཞག་/ས་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན།  ངོ་ཚབ་
བ"ོས་ཚ'་བ"ོ་གཞག་*ེད་མཁན་0ོད་ཡས་2ོད་གཞི་4་ག5ག་དེ་དང་
འ"ེལ་ཆགས་རང་ཉིད་.ི་དབང་ཆ་ཡོངས་2ོགས་སམ། ཆ་ཤས་ངོ་ཚབ་
དེར་%ད་པའི་ཞིབ་ཆའི་འ,ེལ་བ.ོད་དང༌།  ངོ་ཚབ་དེས་དེ་དོན་*་+འི་
ཁས་ལེན་'ས་པ་བཅས་ལ་དོ་བདག་ངོ་མ་དང༌།  ངོ་ཚབ་སོ་སོའ(་མིང་
!གས་འཁོད་པའི་!ར་!ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༦) དང་ [ཁ] ༡) ༢) བ"ངས་
ཏེ་ཡིག་ཆ་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འ,ལ་དགོས། 

!ོད་ཡ་དོ་བདག་ཅིག་ནས་,ོད་གཞི་.་ག/ག་དེའི་ཆེད་3་རང་ཉིད་7ི་ངོ་ཚབ་/་
!ེ་བོ་&་'ང་ཞིག་བ,ོ་གཞག་-ས་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། ངོ་ཚབ་བ&ོས་ཚ(་བ&ོ་
གཞག་$ེད་མཁན་*ོད་ཡས་.ོད་གཞི་0་ག1ག་དེ་དང་འ4ེལ་ཆགས་རང་ཉིད་9ི་
དབང་ཆ་ཡོངས་)ོགས་སམ། ཆ་ཤས་ངོ་ཚབ་དེར་,ད་པའི་ཞིབ་ཆའི་འ1ེལ་བ3ོད་
དང༌། ངོ་ཚབ་དེས་དེ་དོན་*་+འི་ཁས་ལེན་*ས་པ་བཅས་ལ་དོ་བདག་ངོ་མ་དང༌། 
ངོ་ཚབ་སོ་སོའ(་མིང་+གས་འཁོད་པའི་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༦) བ"ངས་ཏེ་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འ,ལ་དགོས། 

 

ཉེར་
གཉིས་པ། 
[ཁ] 

!ིམས་&ོད་པའི་གཞི་&འི་ཆ་.ེན།  
 
༧) བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་,ིམས་2ོད་པས་4ར་

!ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༢) ནང་གསལ་ཉམས་ལེན་*ེད་,ོའ/་ཁས་ལེན་དམ་

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་'ར་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བར་.་/་
འ"ོས་རིང་། 
 ༧) བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་!་ག!ག་བཤེར་'ེད་པོ་!ིམས་

!ོད་པས་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༢) ནང་གསལ་ཉམས་ལེན་*ེད་,ོའ/་ཁས་
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འ"ལ་%ི་ཡིག་ཆར་མོས་མ.ན་%ིས་!ིམས་ཞིབ་པའི་མ#ན་སར་མིང་
!གས་བཀོད་དེ་!ིམས་ཞིབ་ཁང་གང་དེར་!ལ་ཡོད་པ་བཅས་མ་
མཐར་དགོས་པ་ཡིན། 

ལེན་དམ་འ(ལ་)ི་ཡིག་ཆར་མོས་མ1ན་)ིས་ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
!ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ། !ིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་,་-ང་གི་མ"ན་སར་
མིང་%གས་བཀོད་དེ་ཆེས་མཐོའ)་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་!ལ་ཡོད་པ་བཅས་མ་
མཐར་དགོས་པ་ཡིན། 

ཉེར་
གཉིས་པ། 
[ག] 

དོ་བདག་&ོད་ཡས་རང་ཉིད་-ི་.ིམས་0ོད་པ་འདི་ལ་#ོད་གཞི་དེ་དང་
འ"ེལ་བ་ཡོད་པའི་ག-ག་བཤེར་ཆེད་རང་གི་དབང་ཆ་2ད་པའི་དམ་ཡིག་
!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༤)  དང་ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་བཅས་ཡིག་ཐོག་'་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འ,ལ་དགོས། 

དོ་བདག་&ོད་ཡས་རང་ཉིད་-ི་.ིམས་0ོད་པ་ལ་&ོད་གཞི་དེ་དང་འ#ེལ་བ་ཡོད་
པའི་ག&ག་བཤེར་ཆེད་རང་གི་དབང་ཆ་.ད་པའི་བ"ོ་གཞག་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ 
[ཇ] ༤) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འ,ལ་དགོས། 

 

ཉེར་
གཉིས་པ། 

[ང] 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པའི་ལས་
ཤོག་དཔེ་མཚ'ན་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་[ཇ] ༧) !ར་བཟོ་'ན་!ེད་དགོས། 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པས་ལས་ཤོག་དང$  
ལས་དམ། མིང་%ང་།(visit ing card) !ོ་$ང་བཅས་བཟོ་དགོས་མཆིས་
རིགས་ནས་ !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༧) ཚ"ག་གཞི་!ར་བཟོ་'ན་)ེད་དགོས།  

 

ཉེར་
ག"མ་པ། 

[ཁ] 

༡) !་#། 
༢) !ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) 

ནང་གསལ་'ར་)་*ོར་བའི་མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག 

༡) !་#། !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༡) 
༢) !ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་

!ར་$་%ོར་བའི་མོས་མ,ན་ཆོད་ཡིག་དང་། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག 

 

ཉེར་%ག་
པ། [ཀ] 

!་#ེ་%ོར་མཁན་+ི་!་%ོར་ཡིག་ཆ་དེབ་འགོད་3ས་ཟིན་མཚམས་7ིམས་
!ང་ནས་&ོད་ལན་པ་གཅིག་གམ།  དེ་ལས་མང་བ་ཇི་ཡོད་4ིམས་ཞིབ་
ཁང་$་%་&ོར་བའི་%་,ར་ལན་འདེབས་ཆེད་$་%་ལན་འ3ེར་ཏེ་ངོ་
བཅར་དགོས་པའི་དོ་བདག་,ངས་སོ་སོར་བ"་ཐོ་རེ་གཏོང་དགོས། 

!་#ེ་%ོར་མཁན་+ི་"་#ོར་ཡིག་ཆ་དེབ་འགོད་.ས་ཟིན་མཚམས་4ིམས་5ང་ནས་
!ོད་ལན་པ་གཅིག་གམ། དེ་ལས་མང་བ་ཇི་ཡོད་3ིམས་ཞིབ་ཁང་6་7་8ོར་བའི་
!་#ར་ལན་འདེབས་ཆེད་-་!་ལན་འ.ེར་ཏེ་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་དོ་བདག་
!ངས་སོ་སོར་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ང] ༡) གཞིར་བ'ང་བ"་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་
དང་། བ"་ཐོའ'་ངོ་བ)ས་+་,ོར་བར་གཏོང་དགོས།  

 

ཉེར་%ག་
པ། [ཁ] 

 

༡) བ"་ཐོ་དེའི་ནང་,ོད་ལན་པས་0ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ5་
ག"མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་'ར་)ི་མོས་མ-ན་ཆོད་
ཡིག་དང༌། !་ལན་དམ་ཡིག་འ"ལ་%་བཅས་)ི་ཆེད་.་/ིམས་ཞིབ་

༡) བ"་ཐོ་དེའི་ནང་,ོད་ལན་པས་0ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ5་ག6མ་པའི་
ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་'ར་)ི་མོས་མ-ན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་&གས་
འགོད་&་དང་། !་ལན་དང་ལག་བ)ར་དམ་ཡིག་འ"ལ་%་བཅས་)ི་ཆེད་.་
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ཁང་དེར་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་/ས་ཚ1ད་དང༌།  ས་གནས། དེ་$ེས་
ཉན་ཞིབ་ཐོག་མར་,ོད་ཡ་དོ་བདག་གམ།  ངོ་ཚབ། འ"ས་མི། 
!ིམས་&ོད་པ་བཅས་གང་.ང་བཅར་དགོས་པའི་1ས་ཚ3ད་དང༌།  ས་
གནས་བཅས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས། 

༣) !ོད་ལན་པས་)་!ར་ལན་འདེབས་ཆེད་/་)་!འི་ངོ་བ2ས་དང༌།  
དེ་མཉམ་&་ཡིག་ཆ་གཞན་ཇི་ཡོད་ཆ་ཚང་གི་ངོ་བ2ས།  !་#ོར་བས་
!ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) 
ནང་གསལ་'ོད་ཡའི་མོས་མ.ན་ཆོད་ཡིག་དང༌། དམ་ཡིག་འགེངས་
ཤོག བ"་ཐོའ'་འ(་བ)ས་ཐོག་བ"་ཐོ་འ,ོར་བའི་$ས་ཚ'ད་དང་
!ོད་ལན་པའི་མིང་,གས་བཀོད་དེ་2ིར་འ4ལ་5་ཆེད་བ7་ཐོ་དེའི་
ངོ་བ%ས་བཅས་བ(་ཐོ་ངོ་མ་དང་,གས་.ེལ་མི་ཆེད་གཏོང་4ེད་
དགོས། 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་2ས་ཚ4ད་དང༌། ས་གནས། དེ་$ེས་
ཉན་ཞིབ་ཐོག་མར་,ོད་ཡ་དོ་བདག་གམ། ངོ་ཚབ། འ"ས་མི། !ིམས་&ོད་པ་
བཅས་གང་'ང་བཅར་དགོས་པའི་.ས་ཚ0ད་དང༌། ས་གནས་བཅས་ཁ་གསལ་
འགོད་དགོས། 

༣) !ོད་ལན་པས་)་!ར་ལན་འདེབས་ཆེད་/་)་!འི་ངོ་བ2ས་དང༌། དེ་མཉམ་
!་ཡིག་ཆ་གཞན་ཇི་ཡོད་ཆ་ཚང་གི་ངོ་བ/ས། !་#ོར་བས་(ིམས་ཡིག་འདིའི་
དོན་ཚན་བ'་ག)མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་'ོད་ཡའི་མོས་
མ"ན་ཆོད་ཡིག་དང༌། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་!ལ་བའི་འ'་བ(ས། བ"་ཐོའ'་
འ"་བ%ས་ཐོག་བ"་ཐོ་འ'ོར་བའི་*ས་ཚ-ད་དང་0ོད་ལན་པའི་མིང་5གས་
བཀོད་དེ་'ིར་འ+ལ་-་ཆེད་བ/་ཐོ་དེའི་ངོ་བ2ས་བཅས་བ/་ཐོ་ངོ་མ་དང་
!གས་%ེལ་མི་ཆེད་གཏོང་/ེད་དགོས། 

 

 
 
 
 
 

ཉེར་%ག་
པ། [ག] 

བ"་ཐོ་ངོ་འ(་གཉིས་ཡོད་པ་ནས་ངོ་མ་དེ་དང༌།  !ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་
ཆོད་ཡིག་དང༌། དམ་ཡིག་གི་འགེངས་ཤོག  !་#འི་ངོ་བ%ས་དང་དེ་མིན་
ཡིག་ཆའི་པར་བ*ས་ཡོད་རིགས་བཅས་/ོད་ལན་པ་དེར་3ད་དེ་བ4་
ཐོའ$་ངོ་བ(ས་ཐོག་+ོད་ལན་པ་དེར་བ2་ཐོ་དང༌།  དེར་གསལ་ཡིག་ཆ་
!མས་འ&ོད་འ)ོར་+ང་བའི་/ས་ཚ1ད་དང་2ོད་ལན་པའི་མིང་6གས་
བཅས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན། 

བ"་ཐོ་ངོ་འ(་གཉིས་ཡོད་པ་ནས་ངོ་མ་དེ་དང༌། !ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག་
དང༌། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག !་#་བཅས་%ི་ངོ་བ%ས་དང་དེ་མིན་ཡིག་ཆའི་པར་
བ"ས་ཡོད་རིགས་བཅས་,ོད་ལན་པ་དེར་1ད་དེ་བ2་ཐོའ5་ངོ་བ"ས་ཐོག་,ོད་
ལན་པ་དེར་བ)་ཐོ་དང༌། དེར་གསལ་ཡིག་ཆ་+མས་འ.ོད་འ0ོར་1ང་བའི་4ས་
ཚ"ད་དང་&ོད་ལན་པའི་མིང་(གས་བཅས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན། 

 

ཉེར་%ག་
པ། [ཆ] 

 མེད། བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་ནས་-ོད་ཡར་བ"་ཐོ་!ད་དེ་དོན་ཚན་(ག་པའི་ནང་གསེས་ 
༣༣) ནང་གསལ་དབང་)ན་མི་,་ཞིག་གི་མ.ན་བ/་ཐོ་2ེལ་མཁན་5ི་དམ་ཡིག་
!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༡) བ"ངས་ཏེ་བ(་ཐོ་གཏོང་མཁན་!ིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་
འ"ལ་འ"ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

གསར་
འ"ག་ 
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ཉེར་
བ"ད་
པ། [ཀ] 

 

!ོད་ལན་པ་གང་ཞིག་ལ་བ-་ཐོ་འ0ོར་ནའང་དེར་བ!ི་བ3ར་ཉམས་ལེན་
མ་#ས་པར་དོ་བདག་+ོད་ལན་པའམ།  !ིམས་&ོད་པ། !ིམས་&གས་
!ར་$ི་ངོ་ཚབ་པ།  !ིམས་&གས་(ར་*ི་+ོད་ལན་པའི་འ2ས་མི་བཅས་
གང་$ང་%ིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་ངོ་བཅར་མ་1ས་ན།  བཙན་%ོལ་བོད་
མིའི་བཅའ་'ིམས་དོན་ཚན་བ-་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ དགོངས་དོན་
བོད་%ི་'ལ་མི་ཚང་མས་-བ་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཞིག་3ོད་ལན་པ་
དེས་མ་#བ་པ་&ས་ཏེ་!ོགས་འགལ་(ས་པ་དང༌།  !ིམས་ཡིག་འདིའི་
དོན་ཚན་བ'་ག)མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] པའི་ནང་གསལ་'ོད་ཡའི་
མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་མ་བཟོས་པ་བཅས་)ིས་ཁ་མ,་དེར་བོད་མིའི་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་!ིམས་ཞིབ་+་,འི་ཆ་/ེན་མ་ཚང་བར་3ར་བ་ཡིན།  
འོན་%ང་དེ་)ར་+ེད་པར་-ོད་ལན་པ་དེར་བ0་ཐོ་མ་འ+ོར་བ་མིན་པའི་
དཔང་%གས་ཡོད་པ་དང༌།  ཤེས་བཞིན་བ)ི་བ*ར་ཉམས་ལེན་མ་/ས་པ་
བཅས་ངེས་པར་ཡིན་དགོས། 

!ོད་ལན་པ་གང་ཞིག་ལ་བ-་ཐོ་འ0ོར་ནའང་དེར་བ!ི་བ3ར་ཉམས་ལེན་མ་0ས་
པར་དོ་བདག་(ོད་ལན་པའམ། !ིམས་&ོད་པ། !ིམས་&གས་(ར་*ི་ངོ་ཚབ། 
!ིམས་&གས་(ར་*ི་+ོད་ལན་པའི་འ"ས་མི་བཅས་གང་+ང་,ིམས་ཞིབ་ཁང་
དེར་ངོ་བཅར་མ་*ས་ན།  བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་-ིམས་དོན་ཚན་བ0་
ག"མ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ དགོངས་དོན་བོད་)ི་+ལ་མི་ཚང་མས་/བ་དགོས་པའི་
ལས་འགན་ཞིག་)ོད་ལན་པ་དེས་མ་བ$བས་པར་!ོགས་འགལ་(ས་པ་དང༌། 
!ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་'ོད་
ཡའི་མོས་མ(ན་ཆོད་ཡིག་དང་། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་མ་བཟོས་པ་བཅས་)ིས་ཁ་
མ"་དེར་བོད་མིའི་+ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+ིམས་ཞིབ་1་2འི་ཆ་4ེན་མ་ཚང་བར་
!ར་བ་ཡིན། འོན་%ང་དེ་)ར་+ེད་པར་-ོད་ལན་པ་དེར་བ0་ཐོ་མ་འ+ོར་བ་མིན་
པའི་དཔང་'གས་ཡོད་པ་དང༌། ཤེས་བཞིན་བ)ི་བ*ར་ཉམས་ལེན་མ་'ས་པ་
བཅས་ངེས་པར་ཡིན་དགོས། 
 

 

ཉེར་
བ"ད་པ། 

[ཁ] 
 

དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་'ར་)ང་བ་ཡིན་ན།  བོད་%ི་'ལ་མི་
ཞིག་གིས་བཅའ་)ིམས་དགོངས་དོན་བོད་/ི་0ལ་མིའི་ལས་འགན་མ་
འ"ར་ན་དེར་!ེད་%ོའ(་!ི་འ%ས་'ན་ཚ*གས་ནས་,ིམས་ཡིག་ཁ་གསལ་
གཏན་འབེབས་མ་བཟོས་བར་རམ།  !ོད་ལན་པ་གང་དེས་བོད་-ི་/ལ་
མིའི་ལས་འགན་མ་བ*བས་པ་དེར་/ར་བཤགས་1ིས་འདོམས་མ་3ས་
བར།  དོ་བདག་&ོད་ལན་པ་གང་དེས་བཙན་.ོལ་བོད་མིའི་2ི་ཚ4གས་
ནང་གནས་&ལ་ག(ང་གི་*ིམས་ཐོག་ནས་འ/ེལ་བ་མེད་པའི་འོས་བ&འི་
རིགས་&ི་གདམ་)་འདེམས་)ེད་&ི་ཐོབ་དབང་མེད་པར་1ིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ཐག་གཅོད་)ེད་ཆོག་པ་དང༌།  དེ་དོན་ད&ས་འོས་བ*་ལས་!ངས་

དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་'ར་)ང་བ་ཡིན་ན། བོད་%ི་'ལ་མི་ཞིག་གིས་
བཅའ་%ིམས་དགོངས་དོན་བོད་%ི་'ལ་མིའི་ལས་འགན་མ་འ.ར་ན་དེར་1ེད་
!ོའ$་!ིམས་ཡིག་ ཁ་གསལ་!ི་འ%ས་'ན་ཚ*གས་ནས་གཏན་འབེབས་མ་བཟོས་
བར་རམ། !ོད་ལན་པ་གང་དེས་བོད་-ི་/ལ་མིའི་ལས་འགན་མ་བ2བས་པ་དེར་
!ར་བཤགས་(ིས་འདོམས་མ་.ས་བར། གནས་%ལ་ག'ང་གི་*ིམས་ཐོག་ནས་
འ"ེལ་བ་མེད་པའི་དོ་བདག་-ོད་ལན་པ་གང་དེར་བཙན་2ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
!ིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དང་།  ༦༣། ༩༧།  ༡༠༡།  ༡༠༧ ནང་གསལ་དང་། བཙན་
!ོལ་བོད་མིའི་འོས་བ+འི་,ིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤  ནང་གསལ་འོས་བ&འི་རིགས་
!ི་གདམ་'་འདེམས་'ེད་!ི་ཐོབ་དབང་མེད་པར་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་
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!་གསལ་བ&་དང༌།  ངོ་བ%ས་བཀའ་ཤག་དང༌།  ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་
ཞིབ་ཁང༌།  ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ལས་*ངས་བཅས་%་གཏོང་དགོས་པ་
ཡིན། 

གཅོད་&ེད་ཆོག་པ་དང༌། དེ་དོན་ད&ས་འོས་བ*་ལས་ཁང་$་གསལ་བ&་དང༌། 
ངོ་བ%ས་ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང༌དང་། བཀའ་ཤག ཚ"གས་&ང་ལས་)ངས་
བཅས་%་གཏོང་!།  

ཉེར་
བ"ད་པ། 

[ག] 

དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་-ར་/ེད་དགོས་པ་2ང་ན།  4ིམས་
ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ+་ག,མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] པའི་ནང་གསལ་
བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་.་ག0ག་1་2འི་ཆ་4ེན་7་8ོད་ཡ་ཕན་;ན་
གཉིས་ཀ་བོད་*ི་+ལ་མི་ཡིན་དགོས་པའི་ཐོག  །བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་&་འཛ)ན་+ིམས་ཡིག་དང༌།  )ིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བ.ང་ལག་
བ"ར་%་&ར་'ོད་ཡ་ཕན་-ན་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་མོས་མ%ན་
ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་%གས་འགོད་དགོས་པ་བཅས་.ི་ཆ་0ེན་མ་ཚང་4བས་
བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་.ོད་གཞི་དེ་ངོས་ལེན་གནང་ཐབས་མེད་
!ོར་!་#ོར་བ་ཅིག་ཤོས་!ོད་ཡར་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འ,ེལ་བ/ོད་
དང་$གས་'ོན་*ལ་,་-་ངོས་བཞེས་བ-ི་མེད་3ིས་4ངས་5་6ིར་8ོག་
!་#་དང༌།  འདི་*ོར་-ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་4་འཛ6ན་ཁོངས་འཇོག་དགོས། 

དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་-ར་/ེད་དགོས་པ་2ང་ན། 4ིམས་ཡིག་འདིའི་
དོན་ཚན་བ'་ག)མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་བོད་མིའི་+ིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་#་ག%ག་&་'འི་ཆ་+ེན་.་/ོད་ཡ་ཕན་4ན་གཉིས་ཀ་བོད་9ི་:ལ་མི་ཡིན་
དགོས་པའི་ཐོག བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་0་འཛ2ན་,ིམས་ཡིག་དང༌། 7ིག་
གཞི་ཁག་གཞིར་བ(ང་ལག་བ+ར་,་-ར་.ོད་ཡ་ཕན་4ན་ཚང་མས་ཁས་ལེན་
ཡོད་པའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག་དང་། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་ལ་མིང་&གས་འགོད་
དགོས་པ་བཅས་)ི་ཆ་,ེན་མ་ཚང་2བས་བོད་མིའི་4ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་7ོད་གཞི་
དེ་ངོས་ལེན་གནང་ཐབས་མེད་-ོར་!་#ོར་བའམ་ཅིག་ཤོས་!ོད་ཡར་!ིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་འ'ེལ་བ+ོད་དང་.གས་0ོན་1ལ་2་3་ངོས་བཞེས་བ3ི་མེད་7ིས་
!ངས་%་&ིར་)ོག་,་-་དང༌། འདི་(ོར་+ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་2་འཛ4ན་ཁོངས་
འཇོག་དགོས། 
 

 
 
 
 

ཉེར་ད&་
པ། [ཀ] 

!ོད་ལན་པ་དེ་གཏན་འབེབས་.ས་ཚ0ས་ཉིན་3ིམས་ཞིབ་ཁང་.་ངོ་བཅར་
!བས་%ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་,ོད་གཞི་དེའི་2་3་དང་འ4ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་
!མས་ཆ་ཚང་!ོད་ལན་པ་དེར་འ+ོར་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ངེས་1ེད་2བ་
པ་བཟོས་'ེས།  !ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་  
[ཀ] ༤) དགོངས་དོན་*ར་,ི་མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་.གས་བཀོད་
ཐོག་!་ལན་དང༌།  དེ་དང་འ"ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་བཅས་0ིམས་2ང་
ངམ་འ%ེལ་ཡོད་ལས་,ེད་པ་ལ་འ.ལ་དགོས་པ་དང༌།  ཅི་,ེ་.་ལན་

!ོད་ལན་པ་དེ་གཏན་འབེབས་&ས་ཚ(ས་ཉིན་,ིམས་ཞིབ་ཁང་&་ངོ་བཅར་4བས་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+ོད་གཞི་དེའི་1་2་དང་འ3ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་7མས་ཆ་ཚང་
!ོད་ལན་པ་དེར་འ+ོར་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ངེས་1ེད་2བ་པ་བཟོས་5ེས། མོས་
མ"ན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་-གས་བཀོད་ཐོག  !་ལན་དང་། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག 
འ"ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་བཅས་0ིམས་2ང་ངམ་འ"ེལ་ཡོད་ལས་4ེད་པ་ལ་
འ"ལ་དགོས་པ་དང༌། ཅི་/ེ་1་ལན་འ"ལ་ཆོག་གོ་4ིག་5ས་ཟིན་མེད་ན་8ོད་ཡའི་
མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་ལ་འ.ལ་/་མིང་1གས་འགོད་འ2ལ༌ཐོག ཐོག་མའི་ཉན་
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འ"ལ་ཆོག་གོ་(ིག་*ས་ཟིན་མེད་ན་1ོད་ཡའི་མོས་མ3ན་ཆོད་ཡིག་ལ་
འ"ལ་%་མིང་)གས་འགོད་འ.ལ༌ཐོག  ། ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་,ི་གཏན་
འབེབས་&ས་ཚ(ད་དེའི་ནང་-ད་&་!་ལན་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་འ"ལ་དགོས་
པའི་%ས་ཚ(ད་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཞིབ་%ི་གཏན་འབེབས་,ས་ཚ.ད་དེའི་ནང་1ད་,་2་ལན་དང་། ལག་བ%ར་དམ་
ཡིག ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་བཅས་འ"ལ་དགོས་པའི་+ས་ཚ-ད་གཏན་འབེབས་བཟོ་
དགོས་པ་ཡིན། 

ཉེར་ད&་
པ། [ཁ] 

 

༡) !་ལན། 
༢) !ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) 

ནང་གསལ་!་#ོར་བས་མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་འགོད་འ&ལ་ཟིན་པ་
!ར་$ོད་ལན་པས་+ང་དེར་མིང་%གས་བཀོད་ཡོད་པ། 

༡) !་ལན། !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༢) 
༢) !ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ.་ག/མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་

མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བ'ར་དམ་ཡིག 

 

སོ་གཉིས་
པ། [ཇ] 

!་#ན་འགོད་)ངས་,ར་.ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] (༡) (༢) ནང་གསལ་དཔེ་
མཚ#ན་ཇི་བཞིན་རན་ན་དང༌།  དེ་མིན་གང་མ)ངས་འ,ང་ཐབས་/ེད་
དགོས་པ་ཡིན། 

!་#ན་འགོད་)ངས་,ར་.ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༡) ༢) ༣) ནང་གསལ་དཔེ་མཚ,ན་ཇི་
བཞིན་རན་ན་དང༌། དེ་མིན་གང་མ.ངས་འ1ང་ཐབས་3ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

 

སོ་ག%མ་
པ། [ཁ] 

༡) དགོས་མེད་དང༌།  འ"ེལ་མེད་མིང་ཤས་སམ་དམའ་འབེབས་བཟོ་
གཞི། གོ་དོན་མ་ཕིགས་པའམ་,་མཚན་མི་.ན་པ་བཅས་གང་2ང་གི་
བ"ོད་དོན། 

༡) དགོས་མེད་དང༌།  འ,ེལ་མེད། མིང་ཤས་སམ་དམའ་འབེབས་བཟོ་གཞི། གོ་
དོན་མ་ཕིགས་པའམ་,་མཚན་མི་.ན་པ་བཅས་གང་2ང་གི་བ3ོད་དོན། 

 

སོ་$ག་
པ། [ང] 

༢) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ང] ༡) ནང་གསལ་ལན་འདེབས་)་*་
གང་ཡོད་པ་(མས་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་(ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

༢) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ང] ༡) ནང་གསལ་ལན་འདེབས་)་*་གང་ཡོད་
པ་#མས་དབང་%ན་མི་)་ཞིག་གི་མ,ན་,་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་(ེད་དགོས་
པ་ཡིན། 

 

སོ་བ%ན་
པ། [ཁ] 

༢) !ི་བ་གཏོང་)ལ་+ོད་ཡ་དེས་!ིས་ལན་མ་བ2བ་པའི་"་མཚན་
གསང་ཉར་ཐོབ་དབང་དང༌། སོན་ཐབས་མེད་པའི་གནས་3ལ། མི་
!ང་བའི་བ"ན་གཙ'ར། མི་འོས་པའི་འགན་0ར། བ"ར་%ོས། 
!ིམས་དོན། དོན་ཚན་སོ་+ག་པའི་ནང་གསེས་ [ཁ] པའི་འ2་དོན་
ཁག །གཞན་ཡང་'ིམས་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཅན་བཅས་གང་1ང་ཡིན་

༢) !ི་བ་གཏོང་)ལ་+ོད་ཡ་དེས་!ིས་ལན་མ་བ2བ་པའི་"་མཚན་གསང་ཉར་
ཐོབ་དབང་དང༌། སོན་ཐབས་མེད་པའི་གནས་1ལ། མི་$ང་བའི་བ"ན་
གཙ#ར། མི་འོས་པའི་འགན་.ར། བ"ར་%ོས། !ིམས་དོན། དོན་ཚན་སོ་+ག་
པའི་ནང་གསེས་ [ཁ] པའི་འ+་དོན་ཁག གཞན་ཡང་0ིམས་ཐོག་ནས་དགག་
པ་ཅན་བཅས་གང་)ང་ཡིན་པའི་-བ་.ེད་1ེང་ངེས་འཁོད་པ་དབང་%ན་མི་
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པའི་%བ་'ེད་*ེང་ངེས་འཁོད་པའི་དམ་ཡིག་)ལ་ཐོག་!ིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་&་མཚན་)ེང་ངེས་མཐོང་ན་ལས་.ི་བ་གཏོང་3ལ་4ོད་ཡ་
དེས་ཡིག་ཐོག་ནས་དམ་ཡིག་དང་བཅས་སམ། ངག་ཐོག་ནས་0ིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་)བས་བཅས་གང་-ང་བ.ད་0ིས་ལན་2ས་
ཚ"ད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་-ོད་དགོས་པའི་1ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་
གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 

!་ཞིག་གི་མ'ན་'་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་!ལ་བར། !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+་
མཚན་%ེང་ངེས་མཐོང་ན་ལས་,ི་བ་གཏོང་1ལ་2ོད་ཡ་དེས་ཡིག་ཐོག་ནས་
དམ་ཡིག་དང་བཅས་སམ། ངག་ཐོག་ནས་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་
!བས་བཅས་གང་(ང་བ)ད་+ིས་ལན་/ས་ཚ1ད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་4ོད་
དགོས་པའི་)ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 

སོ་ད%་པ། 
[ཀ] 

གནད་དོན་ཇི་ཆགས་ངོས་འཛ-ན་གཏན་འབེབས་1ེད་2བས་སམ།  མ་
!ས་གོང་'ོད་ཡ་དོ་བདག་གམ།  -ིམས་/ོད་པ་1་2ང་ནས་གཞི་བཅོལ་
!ེད་འཆར་དཔང་*གས་-ི་ཆེད་/་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆའམ།  དངོས་པོ་
!ོད་ཡ་གང་དེའི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པ་དེ་-ོན་/ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
འདོན་འ&ལ་(ས་མེད་པ་ཇི་ཡོད་0མས་དང༌།  4ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
འདོན་འ&ལ་དགོས་པའི་བཀའ་.བ་གནང་བའི་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་
བཅས་ཇི་ཡོད་!མས་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འ&ལ་(ེད་དགོས་པ་
ཡིན། 

གནད་དོན་ཇི་ཆགས་ངོས་འཛ-ན་གཏན་འབེབས་1ེད་2བས་སམ། མ་1ས་གོང་
!ོད་ཡ་དོ་བདག་གམ། *ིམས་-ོད་པ་/་0ང་ནས་གཞི་བཅོལ་6ེད་འཆར་དཔང་
!གས་%ི་ཆེད་*་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་'ོད་ཡ་གང་དེའི་བདག་
དབང་འོག་ཡོད་པ་དེ་+ོན་-ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འ4ལ་5ས་མེད་པ་ཇི་ཡོད་
!མས་དང༌། )ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན་འ1ལ་དགོས་པའི་བཀའ་6བ་གནང་
བའི་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་བཅས་ཇི་ཡོད་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༡) གཞིར་
བ"ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འ/ལ་0ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

 

བཞི་བ%་
པ། [ག] 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+ེ་བོ་!ང་ལ་བ$ག་ཞིབ་བམ།  ཡིག་ཆ་གང་-ང་ལ་
ཞིབ་འ&ག་མ་)ས་པར་གནད་དོན་དེ་གཏན་འབེབས་2ལ་བཞིན་)ེད་མི་
!བ་པ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ན།  གནད་དོན་གཏན་འབེབས་+་,འི་.ས་
ཚ"ད་ངེས་ཅན་གཞན་ཞིག་བར་ཕར་འ1ང་2ས་ནས་3ེ་བོ་5་6ང་དེ་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་དགོས་པའམ།  ཡིག་ཆ་གང་5ང་དེ་!ིམས་ཞིབ་
ཁང་$་འདོན་འ)ལ་+་དགོས་པའི་དོ་བདག་ལ་བ+་ཐོ་གཏོང་བའམ།  $་
རིམ་གང་འོས་*ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+ེ་བོ་!་!ང་ལ་བ$ག་ཞིབ་བམ། ཡིག་ཆ་གང་-ང་ལ་ཞིབ་
འ"ག་མ་&ས་པར་གནད་དོན་དེ་གཏན་འབེབས་0ལ་བཞིན་&ེད་མི་4བ་པ་ཞིག་
མཐོང་བ་ཡིན་ན།  གནད་དོན་གཏན་འབེབས་1་2འི་3ས་ཚ5ད་ངེས་ཅན་གཞན་
ཞིག་བར་ཕར་འ)ང་+ས་ནས་.ེ་བོ་1་2ང་དེ་4ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་དགོས་
པའམ། ཡིག་ཆ་གང་+ང་དེ་.ིམས་ཞིབ་ཁང་$་འདོན་འ)ལ་+་དགོས་པའི་དོ་
བདག་ལ་བ&་ཐོ་གཏོང་བའམ། $་རིམ་གང་འོས་$ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

 

ཞེ་གཉིས་ ༡) !ོད་ཡ་&ངས་སོ་སོས་དཔང་*གས་སམ།  ཡིག་ཆ་གང་0ང་འདོན་ ༡) !ོད་ཡ་&ངས་སོ་སོས་དཔང་*གས་སམ། ཡིག་ཆ་གང་0ང་འདོན་འ3ལ་5ེད་  
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པ། [ཀ] འ"ལ་%ེད་མཁན་དཔང་པོ་འབོད་འཆར་1་ཡོད་3ི་མིང་ཐོ་འ"ལ་
!འི་%ས་ཚ(ས་)ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་3ས་པའི་ཉིན་མོ་
དེའམ།  དེའི་གོང་གང་+ང་དང༌།  འ-ངས་མཐར་ཡང་གནད་དོན་
གཏན་འབེབས་ཟིན་+ེས་ཉིན་-ངས་བཅོ་1་ནང་2ད་4་5ིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་%ན་འ(ལ་)་དགོས་པ་ཡིན། 

༣) དཔང་པོར་འབོད་འཆར་*ི་མིང་ག.ང་/ིམས་ཞིབ་ཁང་3་4ལ་བའི་
ནང་གསལ་དཔང་པོའ+་ཁོངས་ནས་-ིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འབོད་
འ"གས་&ི་བ#་ཐོ་གཏོང་)འི་བཀའ་འ-ོལ་ཐོབ་པ་ཡོད་ན་དེར་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འ,གས་འབོད་བ0་ཐོ་གཏོང་3་དང༌།  དེ་
!ིངས་&ངས་སོ་སོར་དཔང་པོ་འབོད་འ-ིད་!ེད་/ོ་ཡོད་མཁན་4ོད་
ཡ་དེས་བ'་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

མཁན་དཔང་པོ་འབོད་འཆར་*་ཡོད་,ི་མིང་ཐོ་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༢) 
!ར་འ"ལ་%འི་'ས་ཚ*ས་+ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་5ས་པའི་ཉིན་
མོ་དེའམ། དེའི་གོང་གང་+ང་དང༌། འ-ངས་མཐར་ཡང་གནད་དོན་གཏན་
འབེབས་ཟིན་)ེས་ཉིན་+ངས་བཅོ་/་ནང་0ད་2་3ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་8ན་
འ"ལ་%་དགོས་པ་ཡིན། 

 
༣) དཔང་པོར་འབོད་འཆར་*ི་མིང་ག.ང་/ིམས་ཞིབ་ཁང་3་4ལ་བའི་ནང་

གསལ་དཔང་པོའ*་ཁོངས་ནས་-ིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འབོད་འ2གས་3ི་བ4་ཐོ་
གཏོང་&འི་བཀའ་འ+ོལ་ཐོབ་པ་ཡོད་ན་དེར་+ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་!ར་$ོན་
ཡིག་ཆ་ [ང] ༢) གཞིར་བ'ང་འ"གས་འབོད་བ)་ཐོ་གཏོང་-་དང༌། དེ་
!ིངས་&ངས་སོ་སོར་དཔང་པོ་འབོད་འ)ིད་+ེད་-ོ་ཡོད་མཁན་2ོད་ཡ་དེས་
བ"་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཞེ་གཉིས་
པ། [ཁ] 

༢) !ོད་ཡ་དོ་བདག་ནས་ཐད་འབོད་,་-འི་དཔང་པོ་སོ་སོར་ཕར་3ིར་
ལམ་$ོན་དང༌།  གནས་-།  .ོ་དོད།  -་ཡོན་བཅས་2ིས་མཚ5ན་
ཉིན་%ངས་ཇི་འགོར་ལ་འོས་འཚམས་འ%ོ་%ོན་0ོད་འཆར་ཇི་ཡོད་
ཞིབ་བཀོད་(ིས་དེ་དོན་,ོད་འ.ས་/ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་
འ"ོལ་&་དགོས་པ་དང༌།  བཀའ་འ"ོལ་ཇི་2ད་"ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
!་འཛ%ན་ཁོངས་+་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན།  བཀའ་འ5ོལ་གཞིར་
བ"ང་!ོད་ཡ་གང་དེས་དཔང་པོ་སོ་སོར་ཐད་)ོད་*ས་པའི་-ིས་.་
དང་$ང་འཛ'ན་བཅས་,ིམས་མ/ན་ཉར་འཇོག་5ེད་དགོས་པ་ཡིན། 

༢) !ོད་ཡ་དོ་བདག་ནས་ཐད་འབོད་,་-འི་དཔང་པོ་སོ་སོར་ཕར་3ིར་ལམ་6ོན་
དང༌།  གནས་)། *ོ་དོད། )་ཡོན་བཅས་/ིས་མཚ3ན་ཉིན་5ངས་ཇི་འགོར་ལ་
འོས་འཚམས་འ'ོ་'ོན་)ོད་འཆར་ཇི་ཡོད་ཞིབ་བཀོད་3ིས་དེ་དོན་)ོད་འ5ས་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འ!ོལ་/་དགོས་པ་དང༌། བཀའ་འ#ོལ་ཇི་(ད་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་+་འཛ.ན་ཁོངས་1་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། བཀའ་འ!ོལ་
གཞིར་བ'ང་དཔང་པོ་སོ་སོར་ཐད་.ོད་/ས་པའི་ད"ལ་འབབ་'ི་!ིས་%་དང་
!ང་འཛ&ན་བཅས་!ོད་ཡ་གང་དེས་!ིམས་མ&ན་ཉར་འཇོག་.ེད་དགོས་པ་
ཡིན། 

 

ཞེ་གཉིས་
པ། [ཅ] 

!ིམས་&ས་གང་འ*་ཞིག་ཡིན་.ང་། དཔང་པོར་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
བ"་ཐོ་འ'ོར་ན་ཡང་ངོ་བཅར་'ས་མེད་ན། !ིམས་ཞིབ་ཁང་*་ངོ་

དཔང་པོར་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བ/་ཐོ་འ2ོར་ན་ཡང་5ས་ཐོག་ངོ་བཅར་2ས་
མེད་ན། དཔང་པོ་དེ་'ག་)ོད་མ་+ས་པར་ཁ་མ/འི་+་རིམ་2་མ3ད་འ4ོ་
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བཅར་དགོས་པའི་!ལ་$ིམས་(ི་ཆ་*ེན་འོག་ས་གནས་%ི་མང་
!ིམས་ཁང་ནས་བ*་ཐོ་གཏོང་གནང་ཡོང་བའི་ས་གནས་1ི་མང་
!ིམས་ཁང་ལ་)ན་འ,ལ་-་འ.ས་/ི་བཀའ་འ!ོལ་འ3ེལ་ཡོད་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+་,འི་ཆ་%ེན་(ོད་ཡར་ཡོད། འོན་%ང་'ིམས་
ཞིབ་ཁང་དེས་དེ་*འི་བཀའ་འ-ོལ་གཏོང་2བས་ས་གནས་4ི་མང་
!ིམས་ཁང་ལ་)ན་འ,ལ་-་.འི་འགན་ལེན་ཆ་ཚང་)ན་འ,ལ་-་
མཁན་%ོད་ཡས་འ+ེར་དགོས་པ་ཡིན། 

བའམ། དཔང་པོ་དེར་(ར་ཡང་བ+་ཐོ་གཉིས་པ་ཞིག་གཏོང་བ། དཔང་པོ་མ་
བཅར་བས་&ོང་)ན་ཕོག་པའི་&ོད་ཡར་དཔང་པོ་དེས་)ན་གསབ་3ོག་ཆ་5ེད་
འ"ག་པ། དཔང་པོ་དེ་བོད་མིའི་+ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་0ིག་+ིམས་གཏོར་བཤིག་
!ེད་མཁན་ལ་ངོས་འཛ%ན་'ེད་པ་བཅས་-ིས་མཚ1ན་2བས་མཚམས་3ིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་འོས་འཚམས་-ི་.ེད་1ོགས་ཐག་གཅོད་.ེད་ཆོག་6། ཡང་ན་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་*་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་!ལ་$ིམས་(ི་ཆ་*ེན་འོག་ས་གནས་
!ི་མང་&ིམས་ཁང་ནས་བ+་ཐོ་གཏོང་གནང་ཡོང་བའི་2ན་འ3ལ་5་འ6ས་7ི་
བཀའ་འ%ོལ་འ(ེལ་ཡོད་%ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་3་4འི་ཆ་6ེན་7ོད་ཡར་ཡོད། 
འོན་%ང་'ིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་དེ་0འི་བཀའ་འ'ོལ་གཏོང་5བས་ས་གནས་6ི་
མང་$ིམས་ཁང་ལ་)ན་འ,ལ་-་.འི་འགན་ལེན་ཆ་ཚང་)ན་འ,ལ་"་མཁན་
!ོད་ཡས་འ(ེར་དགོས་པ་ཡིན། 

ཞེ་བཞི་
པ། [ཁ] 

༢) དཔང་པོ་དེས།  ངས་ཁ་མ+་འདིའི་དཔང་.གས་འདོན་1ར།  3ང་
བདེན་&་'་དང༌།  +ང་བདེན་ཆ་ཚང་&་'།  +ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་
གང་ཡང་མི་'་(འི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ1གས་3ི་དམ་བཅའ་'་(་
ཡིན། ཡང་ན།  ཁས་ལེན་+་,་ཡིན།  ཞེས་ངག་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་
རམ་$ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་འ.ེལ་ཡོད་ལས་2ེད་པ་ཞིག་གི་5ེས་6ོས་
!་#་བཅས་གང་)ང་གི་ཐོག་ནས་!ེད་ཆོག་པ་ཡིན། 

༢) དཔང་པོ་དེས། ངས་ཁ་མ"་འདིའི་དཔང་)གས་འདོན་.ར། !ང་བདེན་(་)་
དང༌།  !ང་བདེན་ཆ་ཚང་*་+། !ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མི་-་.འི་
དཀོན་མཆོག་དཔང་བ,གས་.ི་དམ་བཅའ་2་3་ཡིན། ཡང་ན། ཁས་ལེན་'་
!་ཡིན། ཞེས་ངག་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་རམ། !ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་འ-ེལ་ཡོད་
ལས་$ེད་པ་ཞིག་གི་+ེས་,ོས་$་.་བཅས་གང་2ང་གི་ཐོག་ནས་$ེད་ཆོག་པ་
ཡིན། !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༡) 

 

ཞེ་བ%ན་
པ། [ཀ] 

!ས་རིམ་གང་འ*་ཞིག་,་ཡིན་/ང་0ོད་ཡ་ཕན་4ན་ནས་དགག་པ་མེད་
པ་དང༌། 'ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་/་མཚན་1ེང་ངེས་མཐོང་ན་དངོས་དོན་5ེ་
!ག་པ་གང་&ང་ཞིག་གམ་དག་དཔང་པོ་&་'ང་གིས་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་
ནས་$ངས་&ེལ་ར་*ོད་-ེད་འ$ས་&ི་བཀའ་*བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 

!ས་རིམ་གང་འ*་ཞིག་,་ཡིན་/ང་0ོད་ཡ་ཕན་4ན་ནས་དགག་པ་མེད་པ་དང༌། 
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་+་མཚན་-ེང་ངེས་མཐོང་ན་དངོས་དོན་'ེ་)ག་པ་གང་,ང་
ཞིག་གམ། དག་ དཔང་པོ་&་'ང་གིས་!ལ་$ིམས་(ི་མང་བདེན་དཔང་/ེད་པོའ"་
མ"ན་!་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་'ངས་)ེལ་ར་-ོད་/ེད་འ$ས་&ི་
བཀའ་%བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
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ཞེ་ད%་པ། 
[ཀ] 

བཅད་%་ཞེས་པ་ནི།  ཁ་མ$་གང་ཞིག་གི་)ོད་ཡ་སོ་སོའ/་ཐོབ་ཐང་དང༌།  
དགོས་&ོད།  !ར་འགན་བཅས་གཏན་འབེབས་,་-་དང༌།  !ོད་%ོག་
སེལ་%་བཅས་!ལ་$ིམས་དང་མ*ན་པའི་འ.མ་འ/ིག་གི་གནང་བའི་
ཐོག་ནས་!ིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འ&ན་ཐག་བཅད་པའི་མཐའ་མའི་ཐག་
གཅོད་ཅིག་ཡིན། བཅད་%་དེའི་)ེང་+ལ་%ིམས་དང་མ/ན་པའི་ད2་
!ལ་ཊི་སེ་(ོར་དགོས་པ་ཡིན། 

བཅད་%་ཞེས་པ་ནི། ཁ་མ$་གང་ཞིག་གི་)ོད་ཡ་སོ་སོའ/་ཐོབ་ཐང་དང༌། དགོས་
!ོད།  !ར་འགན་བཅས་གཏན་འབེབས་,་-་དང༌། !ོད་%ོག་སེལ་*་བཅས་!ི་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡིན། བཅད་%་དེའི་)ེང་+ལ་
!ིམས་དང་མ(ན་པའི་ད,་!ལ་ཊི་སེ་0ོར་དགོས།  

 

ཞེ་ད%་པ། 
[ཁ] 

༤) ཐག་གཅོད་དེ་དག་གི་)་མཚན་བཅས་འཁོད་དགོས་པ་ཡིན། ༤) ཐག་གཅོད་དེ་དག་གི་)་མཚན་བཅས་འཁོད་དགོས་པ་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ 
[ཉ] ༡) !ར་ཡིན། 

 

ང་གཅིག་
པ། [ཁ] 

བཅད་%འི་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་1ས་ཐོག་ལག་བ3ར་མི་5ེད་མཁན་
!ང་ན།  ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་འ*ང་,ད་འ-ེལ་ཆགས་བོད་མིའི་3ིག་
འ"གས་མ་ལག་གང་)ང་ལ་དེའི་ཐོག་མ/ག་གནོན་1ེད་དགོས་པའི་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་-བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཅད་
!འི་ཉམས་ལེན་ལག་བ*ར་དོན་འཁེལ་འ0ང་!ད་ད་$ང་དགོས་གལ་
!ང་ན་ས་གནས་'ི་མང་*ིམས་ཁང་ནས་རོགས་.ོར་ལེན་ན་ཆོག་པའི་
བཀའ་ཤག་གིས་འ)ེལ་ཆགས་-ོད་ཡར་བཀོད་&བ་གཏོང་འ+ས། 
 
 མེད། 

༡)  བཅད་%འི་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་1ས་ཐོག་ལག་བ3ར་མི་5ེད་མཁན་7ང་
ན།  དེར་%ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀོད་0བ་དང་འ2ེལ་ལག་བ5ར་6ེད་7་
འ"ག་#འི་ལས་འགན་ལེན་དགོས། ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་འ*ང་,ད་འ-ེལ་
ཆགས་བོད་མིའི་+ིག་འ,གས་མ་ལག་གང་/ང་ལ་དེའི་ཐོག་ལག་བ%ར་མ"ག་
གནོན་%ེད་དགོས་པའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་3བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
དེ་བཞིན་བཅད་)་ཉམས་ལེན་ལག་བ/ར་དོན་འཁེལ་འ4ང་6ད་ད་7ང་
དགོས་གལ་'ང་ན་བཀའ་ཤག་གིས་འ)ེལ་ཆགས་-ོད་ཡར་ས་གནས་%ི་མང་
!ིམས་ཁང་ནས་རོགས་,ོར་ལེན་ན་ཆོག་པའི་བཀོད་5བ་གཏོང་འ7ས།  

༢)  !ོད་ཡ་&་'ང་ནས་+ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་+་དང་། བཀའ་%། བཀའ་
!བ་བཅས་ལ་བ'ི་མེད་,ས་ཚ.། གནས་%ལ་ག'ང་གི་*ིམས་ཐོག་ནས་འ/ེལ་
བ་མེད་པའི་དོ་བདག་གང་དེར་བཙན་/ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་2ིམས་དོན་ཚན་ 
༢༢ དང་།  ༦༣། ༩༧།  ༡༠༡།  ༡༠༧ ནང་གསལ་དང་། བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་
འོས་བ&འི་(ིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤  ནང་གསལ་1ི་འོས་བ&འི་རིགས་3ི་གདམ་
!་འདེམས་!ེད་(ི་ཐོབ་དབང་བཀག་བ0ིལ་དང་། བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་མ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་
འ"ག 
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ལག་གི་ག%ང་འ(ེལ་ལས་གནས་གང་,ང་-་འདེམས་བ1ོ་བཀག་4ོམ་དང་
གནས་ཕབ་གནས་ད(ང་། བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་-་.ོག་རོགས་རམ་དང་
མ"ན་འ&ར་(ོར་*ོད་མཚམས་གཅོད། གཞན་གང་&ང་བཅས་*ིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་+ེད་ཆོག  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དེ་$ར་ཐག་གཅོད་!ས་
པའི་བཀའ་'བ་(ི་ངོ་བ+ས་དང་.གས་བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་!ི་འ"ེལ་
ཆགས་%་ཡིན་ལ་ལག་བ%ར་མ(ག་གནོན་+་,ར་འགན་བ&ར་བཀའ་)བ་
གཏོང་&་དང་། བཀའ་%བ་དེའི་ངོ་བ%ས་མ"ེན་&ོགས་*ད་ཆེས་མཐོའ)་
!ིམས་ཞིབ་ཁང༌དང་། བཀའ་ཤག ཚ"གས་&ང་ལས་)ངས་བཅས་%་གཏོང་!།  

 

ང་གཅིག་
པ། [ཅ] 

མེད། གོང་%འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་!ོད་ཡ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་-ོད་ནས་གཅིག་
གམ་$་མས་གོང་(་)ས་ཚ+། གོང་%་འ'ལ་མཁན་,ད་པའི་0ོད་ཡ་2ིངས་ནས་
གཏན་འབེབས་)ས་ཚ+ས་ནང་$ད་བཅད་(་ཉམས་ལེན་.ེད་དགོས་པ་ཡིན།  

གསར་
འ"ག  

ང་གཉིས་
པ། [ཀ] 

༡) གོང་%་ཞེས་པ་ནི། -ིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་རིམ་པ་གང་3ང་ཞིག་ནས་
ཐོག་མའི་ག(ག་བཤེར་-ི་ཁ་མ/ར་མཐའ་མའི་བཅད་2་བཏང་བ་
ཞིག་ལ་&ིམས་ཐོག་ནས་མ་འ-ིགས་པའི་གནད་དོན་མཐོང་ཞིང་གོང་
!་#་$ར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་/ོད་ཡ་ཕན་2ན་3་4ང་གིས་བཅད་8་
དེ་གཏོང་མཁན་+ིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལས་རིམ་པ་མཐོ་ཞིང་འ*ེལ་ཡོད་
!ི་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ལ་བཅད་$་དེའི་ནང་གསལ་ཐག་གཅོད་4ས་
པར་བ%ར་ཞིབ་ཡོང་བའི་,་-ན་/ལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

༡) གོང་%་ཞེས་པ་ནི། -ིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་རིམ་པ་གང་3ང་ཞིག་ནས་ཐོག་
མའི་ག&ག་བཤེར་+ི་ཁ་མ-ར་མཐའ་མའི་བཅད་1་བཏང་བ་ཞིག་ལ་1ིམས་
ཐོག་ནས་མ་འ)ིགས་པའི་གནད་དོན་མཐོང་ཞིང་གོང་+་,་-ར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པའི་%ོད་ཡ་ཕན་+ན་,་-ང་གིས་བཅད་3་དེ་གཏོང་མཁན་3ིམས་ཞིབ་ཁང་
དེ་ལས་རིམ་པ་མཐོ་ཞིང་འ/ེལ་ཡོད་1ི་2ིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ལ་བཅད་2་དེའི་
ནང་གསལ་ཐག་གཅོད་+ས་པར་བ/ར་ཞིབ་ཡོང་བའི་4་5ན་!ར་$ོན་ཡིག་
ཆ་ [ག] ༤) གཞིར་བ'ང་!ལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

 

ང་#ག་པ། 
[ཀ] 

མེད། ༣)  ཐོག་མའི་ག(ག་བཤེར་-ི་ཁ་མ/འི་བཅད་2འི་ཐོག་གོང་4་5་6ར་འདེམས་
ཀ་མ་$ས་ཏེ་བ)ར་ཞིབ་-ས་པ་ཞིག་གོང་-་$ེད་མི་ཆོག་4ང་། བ"ར་ཞིབ་
!ི་བཀའ་'བ་བཏང་བ་དེ་ཐོག་མའི་བཅད་%འི་ཐག་གཅོད་དང་མི་མ-ངས་
པ་ཡིན་ན། གོང་%་&ི་མ)ངས་+ར་འ.ོ་ཆོག 

གསར་
འ"ག  
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ང་བ$ན་
པ། [ག] 

༥) གཏན་འབེབས་)ས་པའི་,ས་ཚ.ས་དེའི་ཉིན་!་#ོར་བ་ཉན་ཞིབ་ལ་
མ་བཅར་བའི་(་མཚན་ལ་བ,ེན་ནས་/ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་5་དེ་
ངོས་བཞེས་བ(ི་མེད་,ི་བཀའ་/བ་བཏང་ཟིན་3ེས་!་#ོར་བ་གང་
དེས་ཉན་ཞིབ་ལ་+ས་བཅར་མ་/བ་པར་ཁག་མེད་3ི་4་མཚན་6ེང་
ངེས་%ས་ཏེ་གོང་%་དེ་*ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་1ར་ཡང་ངོས་བཞེས་
ཡོང་བ་&ས་པ་དང༌། ,ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་2་མཚན་དེ་དག་ལ་ཡིད་
ཆེས་ངེས་&ེད་(ང་ན་*ར་ཡང་ངོས་བཞེས་0་1། 

༥) གཏན་འབེབས་)ས་པའི་,ས་ཚ.ས་དེའི་ཉིན་གོང་%་བ་ཉན་ཞིབ་ལ་མ་བཅར་
བའི་%་མཚན་ལ་བ*ེན་ནས་-ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་3་དེ་ངོས་བཞེས་བ5ི་
མེད་%ི་བཀའ་*བ་བཏང་ཟིན་/ེས་གོང་%་བ་གང་དེས་ཉན་ཞིབ་ལ་-ས་
བཅར་མ་&བ་པར་ཁག་མེད་,ི་.་མཚན་1ེང་ངེས་4ས་ཏེ་གོང་4་དེ་7ིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་)ར་ཡང་ངོས་བཞེས་ཡོང་བ་.ས་པ་དང༌། 3ིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་$་མཚན་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ངེས་/ེད་0ང་ན་1ར་ཡང་ངོས་བཞེས་6་$། 

 

 

རེ་གཅིག་
པ། [ཀ] 

༢) ཐག་གཅོད་'ེད་གཞིའི་གནད་དོན་ཁག་དང༌། དེ་དག་ལ་བ*ེན་པའི་
ཐག་གཅོད། གོང་%་དེར་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བཅས་0ི་1ིང་དོན་
གསལ་བ&གས་'ིས་བཅད་+འི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་&ོགས་$ང་མ་'ས་
!ང་འ%ས་'། འོན་%ང་བཅད་*་+བ་བ,གས་ཟིན་འ1ལ་བཅད་
!འི་ངོ་བ(ས་དག་མཆན་འཁོད་པ་ཆ་ཚང་རེ་4ོད་ཡ་!་#ོར་བ་དང༌། 
!ོད་ལན་པ་སོ་སོར་རིན་དོད་མེད་པར་)ོད་དགོས་པ་དང༌། དེ་$ེས་
!ོད་ཡའམ། )ིམས་,ོད་པ། གཞན་ཡང་དགོས་འ2ན་3་མཁན་ཡོད་
རིགས་ལ་བཅད་*འི་ངོ་བ.ས་དེའི་རིན་དོད་ཇི་ཐོབ་3ངས་ཏེ་5ོད་
ཆོག་པ་ཡིན། 

༢) ཐག་གཅོད་'ེད་གཞིའི་གནད་དོན་ཁག་དང༌། དེ་དག་ལ་བ*ེན་པའི་ཐག་
གཅོད། གོང་%་དེར་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བཅས་0ི་1ིང་དོན་གསལ་
བ"གས་&ིས་བཅད་$འི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་-ོགས་$ང་མ་'ས་(ང་འ*ས་+། 
འོན་%ང་བཅད་*་+བ་བ,གས་ཟིན་འ1ལ་བཅད་*འི་ངོ་བ3ས་དག་མཆན་
འཁོད་པ་ཆ་ཚང་རེ་,ོད་ཡ་གོང་%་བ་དང༌། %ོད་ལན་པ་སོ་སོར་རིན་དོད་མེད་
པར་$ོད་དགོས་པ་དང༌། དེ་$ེས་&ོད་ཡའམ། ,ིམས་.ོད་པ། གཞན་ཡང་
དགོས་འ'ན་)་མཁན་ཡོད་རིགས་ལ་བཅད་*འི་ངོ་བ.ས་དེའི་རིན་དོད་ཇི་
ཐོབ་%ངས་ཏེ་*ོད་ཆོག་པ་ཡིན། 

 

 

རེ་གཅིག་
པ། [ཁ] 

༧) གོང་%་&་'ལ་)ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་)་གཏོང་3ས་4ི་ལོ་5་ཚ7ས་
!ངས་དང༌། (ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་དང་མིང་/གས་བཅས་འགོད་
དགོས་པ་ཡིན། 

༧) གོང་%་&་'ལ་)ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་)་གཏོང་"ས་$ི་ལོ་(་ཚ*ས་+ངས་
དང༌། %ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་དང་མིང་.གས་བཅས་འགོད་དགོས་པ་!ར་$ོན་
ཡིག་ཆ་ [ཉ] ༢) !ར་ཡིན། 

 

རེ་ག%མ་
པ། [ང] 

གོང་%་ནས་གོང་%་གང་ཞིག་གི་*ོར་ལ་གོང་%་ཡོང་.ལ་/ིམས་ཞིབ་ཁང་
!་དོགས་གཅོད་གང་$ང་%ེད་དགོས་པ་+ང་ན་གོང་-་དེར་བཅད་1་
གཏོང་མཁན་གོང་)འི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེར་3ེད་དགོས་པ་ཡིན།  

གོང་%་ནས་གོང་%་གང་ཞིག་གི་!ོར་ལ་གོང་(་ཡོང་*ལ་+ིམས་ཞིབ་ཁང་2་
དོགས་སེལ་གང་$ང་%ེད་དགོས་པ་+ང་ན་གོང་-་དེར་བཅད་1་གཏོང་མཁན་
གོང་%འི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེར་1ེད་དགོས་པ་ཡིན།  འོན་%ང་དགོས་གལ་

 



Page	16	of	45	
	

འོན་%ང་དགོས་གལ་+ང་ན་,ོད་གཞི་དེའི་ཐོག་མའི་ག2ག་བཤེར་,ི་
བཅད་%་གཏོང་མཁན་%ིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་དོགས་གཅོད་!་#་ལའང་
དགག་ཆ་མེད། 

!ང་ན་%ོད་གཞི་དེའི་ཐོག་མའི་ག/ག་བཤེར་%ི་བཅད་4་གཏོང་མཁན་4ིམས་
ཞིབ་ཁང་དེར་དོགས་སེལ་!་#་ལའང་དགག་ཆ་མེད། 

རེ་$ག་པ། 
[ག] 

!ིམས་ཁོངས་)མ་ད+ེ་དང༌།  མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག  !་#ོར་དེབ་འགོད་
!ེད་%ོ་བཅས་*ོད་གཞི་.ི་མ0ངས་2ར་!ེད་དགོས། 

!ིམས་ཁོངས་)མ་ད+ེ་དང༌།  མོས་མ/ན་ཆོད་ཡིག ལག་བ%ར་དམ་ཡིག  !་
!ོར་དེབ་འགོད་*ེད་+ོ་བཅས་.ོད་གཞི་1ི་མ3ངས་5ར་*ེད་དགོས། 

 

རེ་བ%ད་
པ། [ཀ] 

ཁ་མ$་གང་'ང་ཞིག་ནང་བཙན་-ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་3ིམས་ལ་འ5ེལ་
བ"ོད་&ེད་(ོགས་དང་འ-ེལ་བ་ཆགས་པའི་གནད་ཆེའི་3ིམས་དོན་ཞིག་
གི་$ིམས་དོན་གང་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་གཙ1ས་བོད་མིའི་2ིག་འ3གས་4ི་
འགན་འཛ&ན་'ེ་ཚན་ཁག་དང་། རང་དབང་&ན་པའི་+ན་ཚ-གས་སམ་
ལས་ཁང་བཅས་གང་'ང་ཞིག་དང་འ,ེལ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་3ི་4བ་
!ིམས་&ོད་པ་བ+ོ་གཞག་.ས་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་བཀའ་ཤག་ནས་དེའི་
ལས་དོན་འགན་དབང་བ+ར་བའི་མི་/་0་ཡོད་དང་། ཡང་ན་བོད་མིའི་
!ོད་%ར་ཞིག་གི་འཛ,ན་.ོང་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ ཤས་བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་
!ི་$ེ་ཚན་གང་*ང་གི་+བ་ཁོངས་0་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་$ེ་ཚན་གང་*ང་
ཞིག་ལ་འ'ེལ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་འ'ེལ་ཡོད་1ོད་2ར་དེའི་འགོ་འཛ5ན་
ལས་$ངས་ཆེད་བཙན་,ོལ་བོད་མིའི་1ིམས་2གས་ཐོག་5ོབ་6ོན་པ་
!ིམས་$ོད་པ་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་འགོ་འཛ+ན་ནས་དེའི་ལས་དོན་འགན་
དབང་བ%ར་བའི་མི་*་+་ཡོད་བཅས་འ0ེལ་ཆགས་+་5ང་ལ་ཤེས་
!ོགས་ཆེད་)ིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གནད་ཆེའི་)ིམས་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་
མ་#ས་གོང་བ)་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཁ་མ$་གང་'ང་ཞིག་ནང་བཙན་-ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་3ིམས་ལ་འ5ེལ་བ7ོད་
!ེད་%ོགས་དང་འ+ེལ་བ་ཆགས་པའི་གནད་ཆེའི་2ིམས་དོན་ཞིག་གི་2ིམས་དོན་
གང་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་གཙ-ས་བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་འཛ.ན་0ོང་(ིག་གཞི་
དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསལ་འཛ)ན་*ོང་ལས་,ངས་ཁག་དང་། དོན་ཚན་ ༦ ནང་
གསལ་"བ་ཁོངས་(ེ་ཚན་བཅས་གང་'ང་ཞིག་དང་འ,ེལ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་3ི་
!བ་$ིམས་(ོད་པ་བ,ོ་གཞག་/ས་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་བཀའ་ཤག་ནས་དེའི་
ལས་དོན་འགན་དབང་བ+ར་བའི་མི་/་0་ཡོད་དང་། ཡང་ན་བོད་མིའི་+ོད་,ར་
ཞིག་གི་འཛ'ན་)ོང་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས། བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་-ེ་ཚན་གང་
!ང་གི་&བ་ཁོངས་+་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་2ེ་ཚན་གང་!ང་ཞིག་ལ་འ6ེལ་བ་ཆགས་
པ་ཡིན་ན་འ'ེལ་ཡོད་,ོད་-ར་དེའི་འགོ་འཛ1ན་ལས་3ངས་ཆེད་བཙན་8ོལ་བོད་
མིའི་%ིམས་'གས་ཐོག་+ོབ་-ོན་པ་%ིམས་0ོད་པ་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་འགོ་
འཛ#ན་ནས་དེའི་ལས་དོན་འགན་དབང་བ'ར་བའི་མི་,་-་ཡོད་བཅས་འ2ེལ་
ཆགས་%་&ང་ལ་ཤེས་+ོགས་ཆེད་.ིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གནད་ཆེའི་.ིམས་དོན་
དེ་ཐག་གཅོད་མ་)ས་གོང་བ-་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

 

རེ་བ%ད་
པ། [ཁ] 

ཁ་མ$་གང་'ང་ཞིག་ནང་+ི་འ-ས་/ན་ཚ1གས་སམ།  ས་གནས་འ&ས་
མིའི་ཚ&གས་འ)་གང་+ང་ནས་བཅས་པའི་!ིམས་ཡིག་ཅི་རིགས་སམ།  

ཁ་མ$་གང་"ང་ཞིག་ནང་(ི་འ*ས་,ན་ཚ.གས་སམ། ས་གནས་འ&ས་མིའི་
ཚ"གས་འ'་གང་)ང་ནས་བཅས་པའི་/ིམས་ཡིག་ཅི་རིགས་སམ། དེ་དག་གང་&ང་
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དེ་དག་གང་&ང་གི་ཆ་)ེན་འོག་བཀོད་/ིག་0ས་པའི་!ིག་གཞིའམ།  
བཅའ་ཡིག !ལ་བ%།  བཀའ། ཐབས་%ལ།  !ིག་བཀོད་བཅས་%ིམས་
!གས་ཡིག་ཆ་གང་)ང་ཞིག་+ས་,ན་ཡིན་མིན་/ི་གནད་དོན་དང་འ3ེལ་
བ་ཆགས་ཤིང༌།  གནད་དོན་དེ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་
གསལ་བཅའ་(ིམས་ལ་འ+ེལ་བ-ོད་0ེད་1ོགས་དང་འ3ེལ་བ་ཆགས་
པའི་གནད་དོན་)ི་ངོ་བོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པ་བཅས་0ིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་
མངོན་པ་དང༌།  !ིམས་&གས་ཡིག་ཆ་གང་+ང་དེར་འགན་དབང་ཡོད་
པའི་འ%ེལ་ཆགས་དེ་བོད་མིའི་/ིག་འ0གས་1ི་ད2ས་ས་གང་4ང་ཞིག་
ཡིན་ན།  དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་འ(་དོན་+ར་
ད"ས་ལ་&ི་(བ་*ིམས་,ོད་པ་དང༌།  ས་གནས་ལ་ས་གནས་&ིམས་)ོད་
པ་བཅས་འ'ེལ་ཆགས་,་-ང་དང༌།  འགན་དབང་ཡོད་པའི་འ,ེལ་
ཆགས་དེ་བོད་མིའི་,ིག་འ-གས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ4་འགན་དབང་
ཅན་འ%ེལ་ཆགས་གང་དེ་བཅས་.་/ང་ལ་བ0་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

གི་ཆ་%ེན་འོག་བཀོད་-ིག་.ས་པའི་-ིག་གཞིའམ། !་འཛ%ན། ལམ་$ོན། བཀའ་
!བ། བཀོད་&བ་བཅས་%ིམས་(གས་ཡིག་ཆ་གང་-ང་ཞིག་/ས་0ན་ཡིན་མིན་
!ི་གནད་དོན་དང་འ*ེལ་བ་ཆགས་ཤིང༌། གནད་དོན་དེ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་
གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་བཅའ་*ིམས་ལ་འ-ེལ་བ/ོད་2ེད་3ོགས་དང་འ4ེལ་བ་
ཆགས་པའི་གནད་དོན་+ི་ངོ་བོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པ་བཅས་1ིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་
མངོན་པ་དང༌། !ིམས་&གས་ཡིག་ཆ་གང་%ང་དེར་འགན་དབང་ཡོད་པའི་འ0ེལ་
ཆགས་དེ་བོད་མིའི་,ིག་འ-གས་.ི་ད/ས་ས་གང་1ང་ཞིག་ཡིན་ན། དོན་ཚན་
འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་འ(་དོན་+ར་ད-ས་ལ་.ི་0བ་2ིམས་4ོད་པ་
དང༌། ས་གནས་ལ་ས་གནས་&ིམས་)ོད་པ་བཅས་འ0ེལ་ཆགས་3་4ང་དང༌།  
འགན་དབང་ཡོད་པའི་འ,ེལ་ཆགས་དེ་བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་
ཡིན་ཚ&་འགན་དབང་ཅན་འ-ེལ་ཆགས་གང་དེ་བཅས་2་3ང་ལ་བ4་ཐོ་གཏོང་
དགོས་པ་ཡིན། 

རེ་ད%་པ། 
[ཀ] 

༤) དགོས་འ'ན་གང་ཡིན་དང༌།  གཞི་%་གང་ཞིག་བ'ང་ནས་དགོས་
འ"ན་%་བ། བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་!ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་!ིམས་
!ང་ལ་འ&ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

༤) དགོས་འ'ན་གང་ཡིན་དང༌། གཞི་%་གང་ཞིག་བ&ང་ནས་དགོས་འ-ན་.་
བ། བཅས་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༣) གཞིར་བ'ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་
!ིམས་&ང་ལ་འ*ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

 

རེ་ད%་པ། 
[ག] 

བདེ་%ན་'ི་ནང་གསལ་གཞིར་བ/ང་མ་ཡིན་པའི་4་མཚན་འདོན་4་ཡོད་
ན་འདོན་&ད་བདེ་)ན་*ི་ངོ་བ-ས་དང༌།  བདེ་%ན་པས་)ིམས་ཡིག་
འདིའི་དོན་ཚན་བ)་ག+མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤ ནང་གསལ་!ོད་ཡའི་
མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་འགོད་འ&ལ་(ས་པའི་པར་བ.ས་བཅས་0ིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་)ོད་ལན་པ་དང་འ/ེལ་ཆགས་&་'ང་བཅས་ལ་+ས་ཚ-ད་
འོས་འཚམས་གཏན་འབེབས་,ས་ཏེ་དེའི་ཉིན་མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་དེར་

བདེ་%ན་'ི་ནང་གསལ་གཞིར་བ/ང་མ་ཡིན་པའི་4་མཚན་འདོན་4་ཡོད་ན་འདོན་
!ད་བདེ་&ན་(ི་ངོ་བ,ས་དང༌། བདེ་%ན་པས་)ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བ1་
ག"མ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་!ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག་འགོད་
འ"ལ་%ས་པའི པར་བ%ས་བཅས་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་/ོད་ལན་པ་དང་འ4ེལ་
ཆགས་%་&ང་བཅས་ལ་+ས་ཚ-ད་འོས་འཚམས་གཏན་འབེབས་5ས་ཏེ་དེའི་ཉིན་
མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་དེར་མིང་/གས་འགོད་!་དང༌། !་ལན་དང་། ལག་བ%ར་
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མིང་%གས་འགོད་+་དང༌། ཉན་ཞིབ་'་!ས་བཅར་དགོས་པའི་བ*་ཐོ་
གཏོང་&། 

དམ་ཡིག་འ"ལ་%། ཉན་ཞིབ་'་(ས་ཐོག་བཅར་དགོས་པའི་བ,་ཐོ་གཏོང་0་དང་
། བ"་ཐོའ'་ངོ་བ)ས་བདེ་-ན་པར་གཏོང་དགོས། 

རེ་ད%་པ། 
[ཇ] 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་-བ་གཏང་བའི་འ%་དོན་)ར་ཉན་ཞིབ་-ེད་
!བས་%ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་0བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
གནད་དོན་&ི་གཞི་)་གསར་,་མི་ཆོག 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་-བ་བཏང་བའི་འ%་དོན་)ར་ཉན་ཞིབ་-ེད་/བས་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་/བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གནད་དོན་4ི་
གཞི་%་གསར་(་མི་ཆོག 

 

དོན་%་པ། 
[ཁ] 

 
 
 

༡) དམ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི།  དོ་བདག་གང་དེས་དངོས་དོན་བ*ོད་འ,ན་གང་
ཡིན་པ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་-ལ་/ིམས་2ི་མང་བདེན་དཔང་4ེད་པོའ6་
མ"ན་"་%ང་འ"ེལ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཡིག་ཆ་དེའི་
མ"ག་དང༌།  ཤོག་%ེ་རེ་རེའི་ངོས་བཅས་ལ་དོ་བདག་རང་ཉིད་1ི་
མིང་%གས་འཁོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

༥) དམ་བཅའ་'་(ལ་མི་+་དེས་ཡིག་ཆ་དེར་2བས་འ3ལ་དོ་བདག་གི་
མ"ན་སར་ནོར་བཅོས་རིགས་,ས་ཚ.་ནོར་བཅོས་,ས་/གས་མཆན་
བཀོད་དང་འ(ེལ་བཅོས་མཚམས་སོ་སོར་མིང་1གས་འགོད་དགོས་
པ་དང༌།  དམ་ཡིག་གི་མ+ག་,་དམ་བཅའ་0་1ལ་དབང་%ན་མི་)་
དེའི་མིང་གནས་དང༌།  ལས་དམ།  མིང་)གས།  ལོ་,་ཚ.ས་/ངས་
བཅས་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། 

༡) དམ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི། དོ་བདག་གང་དེས་དངོས་དོན་བ*ོད་འ,ན་གང་ཡིན་པ་
ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་དབང་%ན་མི་)་ཞིག་གམ། !ལ་$ིམས་(ི་མང་བདེན་
དཔང་%ེད་པོའ)་(Notary public) མ"ན་"་%ང་བདེན་ཡིན་པའི་
དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཡིག་ཆ་དེའི་མ%ག་དང༌། ཤོག་%ེ་རེ་རེའི་ངོས་བཅས་
ལ་དོ་བདག་རང་ཉིད་+ི་མིང་-གས་འཁོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 

༥) དམ་བཅའ་'་(ལ་མི་+་དེས་ཡིག་ཆ་དེར་2བས་འ3ལ་དོ་བདག་གི་མ5ན་
སར་ནོར་བཅོས་རིགས་*ས་ཚ,་ནོར་བཅོས་*ས་-གས་མཆན་བཀོད་དང་
འ"ེལ་བཅོས་མཚམས་སོ་སོར་མིང་(གས་འགོད་དགོས་པ་དང༌། དམ་ཡིག་གི་
མ"ག་%་དམ་བཅའ་*་+ལ་དབང་%ན་མི་)འམ། !ལ་$ིམས་(ི་མང་བདེན་
དཔང་%ེད་པོ་དེའི་མིང་གནས་དང༌། ལས་དམ།  མིང་.གས། ལོ་$་ཚ&ས་
!ངས་བཅས་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། 

 

དོན་%་པ། 
[ག] 

དམ་བཅའ་'་(ལ་དབང་+ན་མི་.་ཞེས་པ་3བས་འདིར་(ལ་5ིམས་
!ིས་བ&ར་བའི་)ི་མང་བདེན་དཔང་0ེད་པོའ2་མི་3་ཁག་ཡིན།  

!ིར་བ&།  

དོན་%ག་
པ། [ཀ] 

!ན་$་%ལ་བའམ། !ོད་ཡ་གང་(ང་)ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དགོས་གལ་
མཐོང་ན། 

ཁ་མ$་གང་ཞིག་)་ག*ག་+ེད་བཞིན་པའི་2བས་4་5ོད་ཡ་ཞིག་ནས་$ིམས་ཞིབ་
ཁང་$་དམ་ཡིག་གམ། ཐབས་ལམ་གཞན་*ི་ཐོག་ནས་གཤམ་གསལ། 

 

དོན་%ག་
པ། [ཁ]  

༣) བར་བ$ལ་བཀའ་(བ་བཏང་ཟིན་འ.ལ་བར་བ$ལ་བཀའ་(བ་
གཏོང་གནང་ཡོང་བ་)་མཁན་,ོད་ཡ་དེས་བར་བ1ལ་བཀའ་5བ་)་

༣) བར་བ$ལ་བཀའ་(བ་བཏང་ཟིན་འ.ལ་བར་བ$ལ་བཀའ་(བ་གཏོང་གནང་
ཡོང་བ་&་མཁན་*ོད་ཡ་དེས་བར་བ/ལ་བཀའ་3བ་&་4ན་*ི་ངོ་བ6ས་དང༌། 
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!ན་$ི་ངོ་བ)ས་དང༌། !ོན་%ད་བ(་ཐོ་མེད་པར་ཛ་/ག་བར་བ1ལ་
བཀའ་%བ་&་དོན། གཞན་ཡང་འ(ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་ན་དེ་དག་གི་
ངོ་བ%ས་བཅས་བར་བ)ལ་བཀའ་-བ་གཏོང་0ལ་1ོད་ཡ་དེར་
གཏོང་དགོས་པ་དང༌། དེ་དོན་བཏང་ཟིན་+གས་འཁོད་པའི་དམ་ཡིག་
བར་བ$ལ་བཀའ་(བ་བཏང་བའི་,ི་ཉིན་ནས་འ0ངས་མེད་4ིམས་
ཞིབ་ཁང་'་འ)ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

!ོན་%ད་བ(་ཐོ་མེད་པར་ཛ་/ག་བར་བ1ལ་བཀའ་5བ་6་དོན། གཞན་ཡང་
འ"ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་ན་དེ་དག་གི་ངོ་བ/ས་བཅས་བར་བ3ལ་བཀའ་5བ་
གཏོང་&ལ་(ོད་ཡ་དེར་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། དེ་དོན་བཏང་ཟིན་+གས་
དབང་%ན་མི་)་ཞིག་གི་མ,ན་དམ་ཡིག་བཞག་%ེ་བར་བ$ལ་བཀའ་(བ་
བཏང་བའི་'ི་ཉིན་ནས་འ+ངས་མེད་/ིམས་ཞིབ་ཁང་2་འ3ལ་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་
བ"ན་པ། 
[ག] 

ཁ་མ$་%ིར་འཐེན་ཆེད་.ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དོ་བདག་6་7ོར་བས་%ིར་
འཐེན་&་'འི་)ོར་དམ་ཡིག་དང་'གས་)ན་+་འ-ལ་དགོས་པ་དང༌། !་
!ོར་བ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་0་!ོར་བ་ཚང་མས་ཁ་མ3་4ིར་འཐེན་
!་#ར་མོས་མ(ན་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

ཁ་མ$་%ིར་འཐེན་ཆེད་.ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དོ་བདག་6་7ོར་བས་%ིར་འཐེན་8་
!འི་%ོར་དབང་%ན་མི་!་ཞིག་གི་མ'ན་!་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་དང་(གས་*ན་
!་འ$ལ་དགོས་པ་དང༌། !་#ོར་བ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་!་#ོར་བ་ཚང་
མས་ཁ་མ%་&ིར་འཐེན་-་.ར་མོས་མ0ན་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

 

དོན་ད%་
པ། [ཀ] 

བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་གང་.ང་ནང་0གས་པའི་2ོད་གཞི་ཞིག་ཉན་
ཞིབ་%ེད་མཁན་+ིམས་ཞིབ་པ་.ེ་བོ་0་1ང་ཞིག་གིས་4ོད་ཡ་6ོགས་
གཅིག་ལ་&ེར་)ི་གཟིགས་,ོང་མགོ་འ1ེན་ནམ་3ོགས་4ང་5ེད་7ི་ཡོད་
!གས་ཁ་གཏད་(ོད་ཡ་གཞན་དེས།  !ས་ཐོག་ཡིན་ལ་+ེང་ངེས་.ི་དོན་
གནད་ཚང་བའི་དམ་ཡིག་ཅིག་-ིམས་ཞིབ་པ་དེ་ལ་3ལ་ཚ4་-ིམས་ཞིབ་པ་
དེས་%ོད་གཞི་གང་དེའི་ག,ག་བཤེར་0་རིམ་ལམ་སེང་མཚམས་འཇོག་
!ེད་དགོས་པ་དང༌།  དེ་དོན་&ིམས་ཞིབ་པ་གང་དེས་ཆེས་མཐོའ2་&ིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་(ན་སེང་,་དགོས། ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་!ོད་
གཞི་དེར་(ིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཞིག་གིས་(ིམས་ཞིབ་.ེད་དགོས་བཀོད་
!བ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་གང་.ང་ནང་0གས་པའི་2ོད་གཞི་ཞིག་ཉན་ཞིབ་4ེད་
མཁན་%ིམས་ཞིབ་པ་+ེ་བོ་.་/ང་ཞིག་གིས་2ོད་ཡ་5ོགས་གཅིག་ལ་8ེར་2ི་
གཟིགས་&ོང་མགོ་འ+ེན་ནམ་.ོགས་/ང་0ེད་#ི་ཡོད་'གས་ཁ་གཏད་,ོད་ཡ་
གཞན་དེས། !ས་ཐོག་ཡིན་ལ་+ེང་ངེས་.ི་དོན་གནད་ཚང་བའི་དམ་ཡིག་ཅིག་!ལ་
!ིམས་&ི་མང་བདེན་དཔང་-ེད་པོའ0་མ1ན་1་བཞག་པ་!ིམས་ཞིབ་པ་དེ་ལ་,ལ་
ཚ"་$ིམས་ཞིབ་པ་དེས་-ོད་གཞི་གང་དེའི་ག2ག་བཤེར་5་རིམ་ལམ་སེང་མཚམས་
འཇོག་&ེད་དགོས་པ་དང༌། !ོད་གཞི་དེར་%ིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཞིག་གིས་%ིམས་
ཞིབ་%ེད་དགོས་པ་ཡིན། 
 

 

!་བ$ན་
པ། 

!ད་གསོད་'ེད་མཁན་ལ་-ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅོས་གསོའ4་ཆད་འགེལ་
བཀའ་%བ་བཏང་བའི་ནང་*ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་%ད་གསོད་ཇི་4ས་དང༌།  

[ཀ] ཚ"ག་བ&ོད་)ིང་པ་རང་འཇགས། 
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དེར་བཅོས་གསོའ+་ཆད་པ་ཇི་བཀལ་གསལ་བཀོད་ཐོག་འ3ེལ་ཡོད་5ིམས་
ཞིབ་པས་མིང་)གས་བཀོད་དེ་/ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་2་འཛ4ན་ཁོངས་6་
འཇོག་དགོས་པ་དང༌།  ཁ་མ.་དེའི་མཐའ་མའི་བཅད་4་གཏོང་6བས་
དེའི་ནང་(འང་ལོ་+ས་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། 
མེད། 

 
 
 
 
[ཁ] བཅོས་གསོའ(་ཆད་འགེལ་ལག་བ-ར་!་#ར་བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་
འ"ེལ་ཆགས་འཛ#ན་&ོང་མ་ལག་ལ་བཀའ་%བ་གཏོང་ཆོག 

 
 
 
 

གསར་
འ"ག 

 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1་འཛ3ན་5ིམས་ཡིག་གི་7ར་8ོན་ཡིག་ཆ་བ:ར་བཅོས་5ིམས་འཆར། 

   ཚ"ག་བ&ོད་)ིང་པ། བ"ར་བཅོས་ཚ)ག་བ+ོད། !ར་བ%ོད། 
!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཀ] 

 !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཚད་གཞི།  
 

 
ཨང༌། 

 
དོན་གནད། 

 
ཆེས་མཐོའ)་

!ིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་$ིམས་དོད། 
!ོར་(*) 

 
!ོར་%ོད་'ིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་
!ིམས་དོད། 
!ོར་(*) 

 
ས་གནས་
!ིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་

!ིམས་དོད། 
!ོར་(*) 

༤ གོང་%་&ེད་ཆོག་
པའི་དམིགས་བསལ་
བཀའ་%བ་ཡོང་བའི་
བདེ་%ན་འ"ལ་
!བས། 

༣༠༠་༠༠ ༢༠༠་༠༠  

 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བ6་བ7ན་པ་ [ང] ནང་
གསལ་ !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཀ] 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཚད་གཞི། 
 

ཨང༌། 
 

དོན་གནད། 
 

 

 
ཆེས་མཐོའ)་
!ིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་&ིམས་
དོད། !ོར་(*) 

 
!ོར་%ོད་
!ིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་&ིམས་
དོད། !ོར་(*) 

 
ས་གནས་%ིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་
!ིམས་དོད། 
!ོར་(*) 

༤ གོང་%་&ེད་ཆོག་
པའི་དམིགས་བསལ་
བཀའ་%བ་ཡོང་
བའི་ !ན་$་འ"ལ་
!བས། 

༣༠༠་༠༠ ༢༠༠་༠༠  
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!ར་$ོན་ཡིག་ཆ།  [ཁ] ༡) 
!ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག   

 
 
 
 མེད། 

 
 
 

 
བདག༌___________________________ལོ་________། ཕ་/མ་/བཟའ་%་/(མིང་) _______ 
_______________________!ོད་གནས་ཁ་)ང༌། ______________________________ 
________________________________ཅན་བཙན་%ོལ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ནས་བཙན་
!ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་+ིམས་ལ་ཁས་ལེན་དང༌། མོས་མ%ན་'་(་ཡིན། 

ང་རང་བཙན་'ོལ་བོད་མིའི་.ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་.ིམས་ཁོངས་3བ་འོག་4་5གས་6་
དང༌། !ིར་ན། བོད་མི་མང་(ི་འ*ས་,ན་ཚ/གས་དང༌། ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ནས་
བཅས་པའི་(ིམས་!གས་དང༌། !ེ་$ག་ཆེས་མཐོའ,་-ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་3ི་མང་ག4ག་བཤེར་འ7ོ་
!གས་%ིམས་ཡིག་དང༌། !ིམས་&གས་དབང་འཛ-ན་/ི་!ིམས་ཡིག  དཔང་%གས་(་འཛ+ན་
!ིམས་ཡིག་བཅས་ལ་མོས་མ,ན་བ.ི་བ/ར་གཙང་མ་3་4་དང༌། 

ངས་གཤམ་གསལ་(་རིམ་/དམིགས་བསལ་)་*་/བདེ་%ན་/!་#ན་/ཐོག་%ིམས་ཞིབ་
ཁང་གིས་བཅད་*་དང༌། ལམ་$ོན་ནམ། བཀའ་%བ་ཇི་གནང་+ིམས་.ོམ་མོས་མ0ན་1་2་ཡིན། 
_______________________________ 
མིང༌།___________________________!ོད་གནས་ཁ་)ང༌། _____________________ 
_______________________________ (!་#ོར་བ།/བདེ་%ན་པ།/!་#ན་པ།/!ོད་ལན་པ།) 
ངས་གོང་གསལ་'་རིམ་/དམིགས་བསལ་)་*་/བདེ་%ན་/!་#ན་/རེ་$ལ་ཐོག་!ིམས་ཞིབ་ཁང་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བ6་ག7མ་པ་ [ཀ] ༤) 
ནང་གསལ་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) 

!ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག 
(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

    ཁ་མ$་/བདེ་%ན་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་$ས།  __________    
          !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་
!ང་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད།  
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང་བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 

བདག༌___________________ལོ་________། ཕ་/མ་/བཟའ་%་(མིང་
)________________ 
___________!ོད་གནས་ཁ་)ང༌། _________________________________________ 
_________________________________ཅན་ང་རང་བཙན་(ོལ་བོད་མིའི་/ིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་&ིམས་ཁོངས་*བ་འོག་-་.གས་/་དང་། བཙན་%ོལ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ནས་བཙན་
!ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་+ིམས་དང་། བོད་མི་མང་(ི་འ*ས་,ན་ཚ/གས་ནས་བཅས་པའི་3ིམས་
!ིག་ཁག !ེ་$ག་&་ཆེས་མཐོའ-་.ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅས་པའི་7ི་མང་ག&ག་བཤེར་འ:ོ་
!གས་%་འཛ(ན་*ིམས་ཡིག་དང༌། !ིམས་&གས་དབང་འཛ-ན་/ི་0་འཛ-ན་!ིམས་ཡིག  དཔང་
!གས་%་འཛ(ན་*ིམས་ཡིག དེ་དག་གི་འ'ེལ་ཆགས་བཅས་ལ་མོས་མ/ན་བ1ི་བ2ར་4་5་
ཡིན།  
!་#ོར་བ།/བདེ་%ན་པ།/!ོད་ལན་པ་ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་གསལ་ཁ་མ.འི་ཐོག་
བཏང་བའི་བཅད་)འམ། བཀའ་%། བཀའ་%བ་གང་གནང་ལ་*ིམས་.གས་དེ་དག་གཞིར་
བ"ང་%ིམས་འོག་ནོན་པར་ངོས་འཛ0ན་1ིས། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་དང་ལེན་མོས་མ/ན་བ0ི་
བ"ར་ཉམས་ལེན་+་,འི་ཆོད་ཡིག་4།  
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ནས་བཏང་བའི་བཅད་+་དང༌། ལམ་$ོན། བཀའ་%བ་ཇི་གནང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དང༌། 
!ིམས་འོག་ནོན་པར་ངོས་འཛ.ན་/ིས་བ"ི་བ%ར་དང་)ལ་བཞིན་ཉམས་ལེན་ལག་བ2ར་3་4་
ཡིན། 

ང་ལ་ཆད་འགེལ་བཀའ་!བ་གནང་བ་'ང་རིགས་ལ་ངས་མོས་མ.ན་དང་ཉམས་ལེན་
ལག་བ%ར་'ལ་བཞིན་+་,་ཡིན། 
!་ཚ$ས།  _____________________     
མིང་%གས།______________________ 
ས་གནས།______________________________________ 
བར་དཔང༌།_____________________ 
  

 
!ི་ལོ་!་ཚ$ས། _____________________     

མིང་%གས།______________________ 

ས་གནས།______________________________________ 
 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཁ] ༢) 

ལག་བ%ར་དམ་ཡིག 
 
 
མེད། 

 
 
 

 
བདག་_______________________________ ལོ་ ______། ཕ་/མ་/བཟའ་%་/(མིང་) 
_____________________________!ོད་གནས་ཁ་)ང་_______________________ 
________________________________________________ཡིན་པ་ནས་ཁས་ལེན་དམ་
བཅའ་དང་བཅས་(་)་གཤམ་གསལ།  
༡) ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མ+ན་!་ང་རང་གནས་(ལ་*ིམས་ཁང་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཡ་

རབས་%ལ་མ(ན་དང༌། བཟང་%ོད་ལ་དོ་)ང་དང་*ང་བ+ི། !ན་$ོད་ལེགས་+ོན། !ོན་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བ6་ག7མ་པ་ [ཀ] ༤) 
ནང་གསལ་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༢) 

ལག་བ%ར་དམ་ཡིག 
 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

 ཁ་མ$་/བདེ་%ན་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་$ས།  __________    
          !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་
!ང་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད།  
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང་བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 

བདག་____________________ལོ་ ______། ཕ་/མ་/བཟའ་%་(མིང་)___________ 
__________ !ོད་གནས་ཁ་)ང་______________________________________ 
______________________________________________________________ཡིན་པ་
ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་-་.་གཤམ་གསལ།  
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ནམ། འཇིགས་'ལ་ལམ། !ལ་$ིམས་(ི་འོག་ནས་-ད་གསོད་ལ་འ/ོ་གཞིའི་1་2ོད་3མས་
!ོང་%་དང༌། !་རིམ་མམ། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཆེ་མཐོང་ལ་0ོད་!ལ་གང་གིས་ཆ་ནས་
གེགས་སམ། བར་ཆད་མི་གཏོང་,འི་ཁས་ལེན་དང་ལག་བ3ར་4་,་ཡིན།   

༢) དེར་མ་ཟད། ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་$་དང༌། བཀའ་%འམ། བཀའ་%བ་ལ་བ'ི་
འཇོག་མི་(ེད་པའམ། བ"ི་བ%ར་མི་(ེད་པ་མི་(ེད་པའི་ཁས་ལེན་དང་ལག་བ3ར་4་5་
ཡིན། 

༣) !ག་དོན་'། ང་རང་མོས་མ'ན་ཆོད་ཡིག་གི་འོག་ཡོད་པས་དེའི་འ1་དོན་འགལ་རིགས་ལ་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཆད་འགེལ་བཀའ་2བ་ཇི་གནང་4ར་6བ་འ7ལ་ལག་བ8ར་9་:་
ཡིན། 

!ི་ལོ་___________ !་ཚ$ས་__________ས་གནས་____________________ ལ་དམ་འ&ལ་
དེ་དེ་བཞིན་(ས།  

    (ལག་བ%ར་འགན་ལེན་པའི་མིང་.གས།) 
 

!ངས་%ེལ་དག་ཐེར། 
དག་ཐེར་འདི་)ི་ལོ་___________ !་ཚ$ས་__________ས་གནས་_____________________ 
___________ངས་གོང་&་གང་'ས་པ་)མས་+ང་བདེན་དང༌། !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ། 
གནས་%ལ་གང་ཡང་)ས་*ང་+ས་མེད་པ་བཅས་གསལ་པོ་ཤེས་4ོགས་ཡོད། 

                                          (ལག་བ%ར་འགན་ལེན་པའི་མིང་.གས།)  
 

ངའི་མ&ན་&། 
(གནས་%ལ་'ི་མང་དག་ཐེར་བའི་མིང་%གས་དང་ལས་དམ།) 

༡) ཚ"ག་བ&ོད་)ིང་པ་རང་འཇགས། 
 
 
 
 
༢)  ཚ"ག་བ&ོད་)ིང་པ་རང་འཇགས། 
 
༣)  ཚ"ག་བ&ོད་)ིང་པ་རང་འཇགས། 

 
!ི་ལོ་___________ !་_______ཚ"ས་_______ས་གནས་____________________ ལ་
དམ་འ%ལ་དེ་དེ་བཞིན་,ས།  

    (ལག་བ%ར་འགན་ལེན་པའི་མིང་.གས།) 
 

!ངས་%ེལ་དག་ཐེར། 
དག་ཐེར་འདི་)ི་ལོ་________ !་____ཚ"ས་_______ས་གནས་________________ 
ངས་གོང་&་གང་'ས་པ་)མས་+ང་བདེན་དང༌། !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ། གནས་%ལ་གང་
ཡང་$ས་&ང་'ས་མེད་པ་བཅས་གསལ་པོ་ཤེས་2ོགས་ཡོད། 

                                          (ལག་བ%ར་འགན་ལེན་པའི་མིང་.གས།)  
 

ངའི་མ&ན་&། 
(!ལ་$ིམས་(ི་མང་བདེན་དཔང་/ེད་པོའ2་མིང་%གས་དང་ལས་དམ།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ག]  ༡) 
 
 
 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་ག7མ་པ་ [ཁ] ༡) 
ནང་གསལ་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ག]  ༡) 

!་#། 
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(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
       ཁ་མ$་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་____________________________ 
!་#ོར་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 

!་#། 
༄༅།  དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
                   !ས་$་%ོར་བ་(མིང་) ___________ 
______________ ནས་$་%ིང༌། (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ 
[ཀ] ༣) ༤) ༥) ༦) དང༌།  དོན་ཚན་ ༣༢  [ཁ] [ག] [ང] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) 
བཅས་མ&ེན་)།  !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ 
    !ལ།། 
 

       (མིང་%གས།)  
(དོ་བདག་&་'ོར་བའི་མིང༌།) 

    (མིང་%གས།) 
(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

 
!་#་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་-མས་0ང་བདེན་དང༌།  !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ་-ས་.་/་
འ"ལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་.ོགས་དང༌།  ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་.་བཞིན་ཡོད། 

     (མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་&་'ོར་བའི་མིང༌།) 

!ར་$ལ། 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
      ཁ་མ$་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་$ས།  _____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 
 

༄༅།  །དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
                  !ས་$་%ོར་བ་(མིང་) _________________ 
____________ ནས་$་%ིང༌། (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ 
[ཀ] ༣) ༤) ༥) ༦) དང༌།  དོན་ཚན་ ༣༢  [ཁ] [ག] [ང] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) 
བཅས་མ&ེན་)།  !ི་ལོ་_______ !་____ཚ"ས་____ལ་ 
                                           !ལ། ། 

 
       (མིང་%གས།)  

(དོ་བདག་&་'ོར་བའི་མིང༌།) 
    (མིང་%གས།) 

(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 
 
!་#་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་-མས་0ང་བདེན་དང༌།  !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ་-ས་.་/་
འ"ལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་.ོགས་དང༌།  ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་.་བཞིན་ཡོད། 

     (མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་&་'ོར་བའི་མིང༌།) 
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(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་!ར་ཡིག་དངོས་
ཇི་ཡོད་འ(ི་)།) 

!ར་$ལ། 
(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་!ར་ཡིག་
དངོས་ཇི་ཡོད་འ*ི་+།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ག] ༢) 
 

 
 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 ཁ་མ$་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་________________________ 
!་"ོར་བ་ (མིང་དང༌།  ལོ། ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 

!་ལན། 
༄༅། དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 

!ས་$ོད་ལན་པ་(མིང་) ___________________ 
ནས་$་%ིང༌། (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ང] དང༌།  དོན་ཚན་ 
༣༢ [ཁ] [ག]  [ང] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།)བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ལ་ 
                                                                                          !ལ།། 

 
(མིང་%གས།) 

(དོ་བདག་&ོད་ལན་པའི་མིང༌།) 
(མིང་%གས།) 

(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་ད7་པ་ [ཁ] ༡) ནང་
གསལ་ %ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༢) 

!་ལན། 
 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

      ཁ་མ$་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་$ས།  _____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ།(མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ།(མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 
༄༅། །དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 

!ས་$ོད་ལན་པ་(མིང་)_____________________ 
____________________ ནས་$་%ིང༌། (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ ༢༩ [ང] དང༌།  དོན་ཚན་ ༣༢ [ཁ] [ག]  [ང] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) 
བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་________ !་_____ ཚ"ས་_____ལ་ 

                                         !ལ། ། 
(མིང་%གས།) 

(དོ་བདག་&ོད་ལན་པའི་མིང༌།) 
(མིང་%གས།) 

(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 
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!་ལན་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་-མས་0ང་བདེན་དང༌།  !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ་-ས་.་ལན་
འ"ལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་*ོགས་དང༌།  ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་5་བཞིན་ཡོད། 

(མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་&ོད་ལན་པའི་མིང༌།) 

!ར་$ལ། 
(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་!ར་ཡིག་དངོས་
ཇི་ཡོད་འ(ི་)།) 

!་ལན་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་-མས་0ང་བདེན་དང༌།  !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ་-ས་.་
ལན་འ%ལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་.ོགས་དང༌།  ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་#་བཞིན་ཡོད། 

(མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་&ོད་ལན་པའི་མིང༌།) 

 
!ར་$ལ། 
(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་!ར་ཡིག་
དངོས་ཇི་ཡོད་འ*ི་+།) 

!ར་#ོན་ཡིག་ཆ། [ག] ༣) 
 
 
 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 བདེ་%ན་'་(ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་_____________________ 
བདེ་%ན་པ་(མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་(མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 

བདེ་%ན། 
༄༅། དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 

!ས་བདེ་'ན་པ་(མིང་)  __________________ 
__________ནས་བདེ་'ག་)་*ིང༌།  (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 
༦༩  [ཀ] ༢) ༣) ༤) དང༌། དོན་ཚན་ ༣༢ [ཁ]  [ག]  [ང] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) 
བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ལ། 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་རེ་ད6་པ་ [ཀ] ནང་
གསལ་!ར་!ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༣) 

གཞི་%འི་ཐོབ་ཐང་ལག་བ,ར་ཡོང་བའི་བདེ་1ན། 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
      བདེ་%ན་'་(ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་$ས།  _____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
བདེ་%ན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 
 
༄༅། །དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 

!ས་བདེ་'ན་པ་(མིང་)________________  
______________________ནས་བདེ་'ག་)་*ིང༌།  (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་
!ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༦༩  [ཀ] ༢) ༣) ༤) དང༌། དོན་ཚན་ ༣༢ [ཁ]  [ག]  [ང] ནང་གསལ་
!ར་དོན་གནད་འ)ི་+།) བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་_________ !་____ཚ"ས་____ ལ་ 
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     !ལ།། 
(མིང་%གས།) 

(དོ་བདག་བདེ་'ན་པའི་མིང༌།) 
(མིང་%གས།)        

(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 
བདེ་%ན་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་.མས་1ང་བདེན་དང༌།  4ངས་དག་ཤ་6ག་ཡིན་པ་8ས་བདེ་
!ན་འ%ལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་/ོགས་དང༌།  ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་འ%ལ་#་
བཞིན་ཡོད། 

(མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་བདེ་'ན་པའི་མིང༌།) 

!ར་$ལ། 
(!ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག་དང༌།  གཞན་ཡང་ཡིག་ཆ་ཡོད་རིགས་འ.ི་/།) 

                                                               !ལ། ། 
(མིང་%གས།) 

(དོ་བདག་བདེ་'ན་པའི་མིང༌།) 
(མིང་%གས།)        

(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 
བདེ་%ན་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་.མས་1ང་བདེན་དང༌།  4ངས་དག་ཤ་6ག་ཡིན་པ་8ས་བདེ་
!ན་འ%ལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་/ོགས་དང༌།  ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་འ/ལ་0་
བཞིན་ཡོད། 

(མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་བདེ་'ན་པའི་མིང༌།) 

!ར་$ལ། 
 (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་!ར་ཡིག་
དངོས་ཇི་ཡོད་འ*ི་+།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ག] ༤) 
 
 
 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 གོང་%་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་ _______________________ 
གོང་%་བ་ (མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 

གོང་%། 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ་ [ཀ] ༡) ནང་
གསལ་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༤) 

གོང་%། 

 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
      གོང་%་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་$ས།  _____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
གོང་!་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 
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༄༅།  དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
      !ས་གོང་'་བ་(མིང་)____________________ 
ནས་བདེ་'ག་)་*ིང༌།  (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༤ [ཁ] ༡) ༢) 
ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) བཅས་མ&ེན་)།  !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ལ། 
                                                                      !ལ།། 

(མིང་%གས།)        
(དོ་བདག་གོང་'་བའི་མིང༌།) 

(མིང་%གས།)        
(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

 
!ར་$ལ། 
(!ིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཏང་བའི་བཅད་!འི་འ2་བ3ས་དང་གཞན་ཡང་ཡིག་ཆ་བཅས་
འ"ི་%།) 

༄༅། །དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
      !ས་གོང་'་བ་(མིང་)________________  ནས་
བདེ་%ག་'་(ིང༌།  (!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༤ [ཁ] ༡) ༢) 
ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) བཅས་མ&ེན་)།  !ི་ལོ་_______ !་____ཚ"ས་
____ལ་ 
                                                                                           !ལ། ། 

(མིང་%གས།) 
(དོ་བདག་གོང་'་བའི་མིང༌།) 

(མིང་%གས།) 
(!ིམས་&ོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

 
!ར་$ལ། 
(!ིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཏང་བའི་བཅད་!འི་འ2་བ3ས་དང་གཞན་ཡང་ཡིག་ཆ་
བཅས་འ&ི་(།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ང] ༡) 

 
 

(ས་གནས་དང༌།  )ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་_____________________          
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་(གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌།  འཚ#་
ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་(མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 

!ོད་ལན་པ་འ)གས་འབོད་-ི་ཐོག་མའི་བ1་ཐོ། 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་7ག་པ་ [ཀ] ནང་
གསལ་ 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ང] ༡) 
!ོད་ལན་པ་འ)གས་འབོད་-ི་ཐོག་མའི་བ1་ཐོ། 

 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་$ས།  
_____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། 
!ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
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༄༅། ཁ་#ང་གོང་'་གསལ་བའི་-ོད་ལན་པ་(མིང་)_________________ལ། 
                                                   ཆེད་དོན།  !་#ོར་བ་ཁ་
!ང་གོང་འཁོད་(མིང་) ______________________________ནས་$ེད་རང་ལ་ཁ་མ,་
བ"གས་པའི་!་#་འདི་ག་&ིམས་ཞིབ་ཁང་-་.ལ་འ0ོར་3ི་ངོ་བ4ས་དང༌།  དེ་དང་འ&ེལ་ཡོད་
ཡིག་ཆ་གཞན་(ཡོད་ན་རེ་རེ་བཞིན་འ,ི་དགོས་)!ོད་ཡའི་མོས་མ*ན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བ1ར་
དམ་ཡིག་འགོད་འ)ལ་+ང་བའི་པར་བ0ས་བཅས་ཆ་ཚང་འདི་མཉམ་6ར་བ7ིང་8ས་ཡོད་པས།  
ཉིད་ནས་!་#ར་ཡིག་ཐོག་ལན་འདེབས་.་/ས་མཚ2ན་3་4ིག་.ེད་5ོ་6མས་བཙན་.ོལ་བོད་
མིའི་%ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་%ིམས་ཡིག་འ-ོ་/གས་ཁག་གཞིར་བ1ང་2ས་ཐོག   !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ཉིན་
!་/དགོང་/!ོའ$་&་ཚ(ད་ཐོག་འདི་ག་(ས་གནས་དང་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་) 
___________________!་#ོད་ཡའི་མོས་མ+ན་ཆོད་ཡིག་ལ་0ེད་རང་4ོད་ལན་པའི་མོས་
མ"ན་མིང་'གས་འགོད་-་དང༌།  !་ལན། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་འ,ལ་-་བཅས་0ི་ཆེད་3་3ས་
ཐོག་ངོ་འ'ོར་དགོས་པ་དང༌། 
 དེ་$ེས་&ོད་གཞི་དེར་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་2་3འི་གཏན་འབེབས་5ར་6་ཡོང་3ར་9ེད་
རང་$ོད་ལན་པ་ངོ་མའམ།  -ིམས་0གས་2ར་3ི་ངོ་ཚབ།  !ིམས་&ོད་པ་བཅས་,་-ང་འདི་ག་
!ིམས་ཞིབ་ཁང་*་ཉན་ཞིབ་ལ་*ས་ཐོག་ངེས་བཅར་དགོས་5་བཅས། (ས་གནས་དང་'ིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་མིང་) __ _____________ནས་!ི་ལོ་&་ཚ(ས་ལ། 

(!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དམ།) 
(!ིམས་ཞིབ་པའམ། !ིམས་&ང་གི་མིང་)གས།) 

 
བ"་ཐོ་ངོ་མ་དང༌།  དེར་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་!ི་ལོ་&་ཚ(ས་ཉིན་%ན་&ོད་ལན་པ་མིང་
)________ 
_________ ལ་འ$ོར་'ང༌།   

(!ོད་ལན་པའི་མིང་,གས།)____________________ 

!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 

༄༅། །ཁ་#ང་གོང་'་གསལ་བའི་-ོད་ལན་པ་(མིང་)_________________ལ། 
                                                   ཆེད་དོན།  !་#ོར་བ་
/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་ཁ་#ང་གོང་འཁོད་(མིང་)________________________ནས་$ེད་
རང་ལ་ཁ་མ'་བ)གས་པའི་/་0་/བདེ་%ན་/གོང་%་འདི་ག་&ིམས་ཞིབ་ཁང་-་.ལ་འ0ོར་3ི་
ངོ་བ%ས་དང༌། དེ་དང་འ&ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་གཞན་(ཡོད་ན་རེ་རེ་བཞིན་འ,ི་དགོས་)!ོད་ཡའི་
མོས་མ%ན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བ/ར་དམ་ཡིག་འགོད་འ2ལ་3ང་བའི་པར་བ5ས་བཅས་ཆ་ཚང་
འདི་མཉམ་'ར་བ*ིང་,ས་ཡོད་པས། ཉིད་ནས་'་(་/བདེ་%ན་/གོང་%་ལ་ཡིག་ཐོག་ལན་
འདེབས་'་(ས་མཚ+ན་-་.ིག་'ེད་1ོ་3མས་བཙན་'ོལ་བོད་མིའི་6ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་6ིམས་
ཡིག་འ&ོ་(གས་ཁག་གཞིར་བ$ང་&ས་ཐོག   !ི་ལོ _______ !་_____ ཚ"ས་______ཉིན་%་
!ོའ$་/དགོང་&ོའ(་)་ཚ+ད་________ཐོག་འདི་ག་(ས་གནས་དང་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་
)__________ _______________!་#ོད་ཡའི་མོས་མ+ན་ཆོད་ཡིག་ལ་0ེད་རང་4ོད་ལན་
པའི་མོས་མ(ན་མིང་+གས་འགོད་.་དང༌། !་ལན། ལག་བ%ར་དམ་ཡིག་འ,ལ་-་བཅས་0ི་
ཆེད་%་%ས་ཐོག་ངོ་འ,ོར་དགོས་པ་དང༌། 
 དེ་$ེས་&ོད་གཞི་དེར་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་2་3འི་གཏན་འབེབས་!ས་ཚ%ས་!ར་$་ཡོང་
!ར་$ེད་རང་(ོད་ལན་པ་ངོ་མའམ།  !ིམས་&གས་(ར་*ི་ངོ་ཚབ། འ"ས་མི། !ིམས་&ོད་པ་
བཅས་%་&ང་འདི་ག་,ིམས་ཞིབ་ཁང་0་ཉན་ཞིབ་ལ་0ས་ཐོག་ངེས་བཅར་དགོས་8་བཅས། (ས་
གནས་དང་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་)__________________ ནས་!ི་ལོ་______ !་
____ཚ"ས་____ལ། ། 

 (!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དམ།) 
(!ིམས་ཞིབ་པའམ། !ིམས་&ང་གི་མིང་)གས།) 

བ"་ཐོ་ངོ་མ་དང༌།  དེར་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་!ི་ལོ་______ !་____ཚ"ས་____ཉིན་
!ན་$ོད་ལན་པ་(མིང་)____________________ ལ་འ$ོར་'ང༌།   
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(!ོད་ལན་པའི་མིང་,གས།)____________________ 
ངོ་བ%ས། !་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ། 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ང] ༢) 
 
 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་ _____________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་ (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌།  ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་
ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
དཔང་པོ་ (མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 

དཔང་པོ་འ'གས་འབོད་+ི་བ-་ཐོ། 
༄༅། ཁ་#ང་གོང་གསལ་དཔང་པོ་(མིང་) ________________ ལ། 

ཆེད་དོན། གོང་གསལ་ཁ་
མ"འི་&་'ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/!ོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་,ེད་རང་ (གང་གི་%ིར་ཡིན་བ*ོད་
)_____ ____________________________________  ཆེད་%་འདི་གར་དགོས་གལ་ཆགས་
པས།  !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ཉིན་%་/དགོང་/!ོའ$་&་ཚ(ད་ཐོག་འདི་ག་-ིམས་ཞིབ་ཁང་4་5ེད་རང་ 
(དཔང་%གས་མཉམ་འ+ེར་དགོས་རིགས་ཡོད་ན་འ2ི་3་) ངོ་བཅར་དགོས་པ་དང༌།  ཕར་$ིར་
ལམ་$ོན་ངོ་སོང་)ིམས་མ+ན་,ིས་)་གཞིར་བ1ང་ (བཞོན་འཁོར་)ིས་མཚ.ན་རིམ་པ་གསལ་ཁ་
འདོན་&་) ཐོག་ཟས་'ོན་)ན་གསབ་+་ཉིན་རེར་0ོར་_____རེ་འདི་ག་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལེན་
!ོད་ཆོག་'།  གོང་གསལ་'ས་ཐོག་བཅར་འ-ོར་མ་/ང་ཚ1་ཁག་མེད་5ི་7ིམས་མ8ན་:་མཚན་
!ེང་ངེས་ཡོད་ན་ལས་+ེད་རང་ནས་བོད་མིའི་*ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་ལ་བ1ི་བ2ར་མ་4ས་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ་ [ཀ] ༣) 
ནང་གསལ་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ང] ༢) 
དཔང་པོ་འ'གས་འབོད་+ི་བ-་ཐོ། 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་$ས།  
_____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚ#་ཐབས། !ོད་
གནས་ཁ་&ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
དཔང་པོ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
༄༅། །ཁ་#ང་གོང་གསལ་དཔང་པོ་(མིང་) ________________ ལ། 
                                                                      ཆེད་དོན། གོང་གསལ་ཁ་
མ"འི་&་'ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་,ེད་རང་ (གང་གི་%ིར་ཡིན་
བ"ོད་) _____________________________________  ཆེད་%་འདི་གར་དགོས་གལ་
ཆགས་པས།  !ི་ལོ་______ !་____ཚ"ས་____ཉིན་!་"ོའ%་/དགོང་&ོའ(་)་ཚ+ད་
______ཐོག་འདི་ག་(ིམས་ཞིབ་ཁང་/་0ེད་རང་ (དཔང་%གས་མཉམ་འ+ེར་དགོས་རིགས་
ཡོད་ན་འ'ི་)་) ངོ་བཅར་དགོས་པ་དང༌།  ཕར་$ིར་ལམ་(ོན་ངོ་སོང་-ིམས་མ.ན་/ིས་-་
གཞིར་བ'ང་ (བཞོན་འཁོར་)ིས་མཚ.ན་རིམ་པ་གསལ་ཁ་འདོན་3་) ཐོག་ཟས་'ོན་)ན་གསབ་
!་ཉིན་རེར་(ོར་ ____ རེ་འདི་ག་(ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལེན་1ོད་ཆོག་4།  གོང་གསལ་'ས་
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པར་ངོས་འཛ)ན་!ེད་དགོས་པ་ཆགས་*་བཅས་ (ས་གནས་དང་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་) 
___________________   ནས། !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ལ། 

 
(!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དམ།) 

(!ིམས་ཞིབ་པའམ།  !ིམས་&ང་གི་མིང་)གས།) 
 

བ"་ཐོ་ངོ་འ(་གཉིས་!ི་ལོ་&་ཚ(ས་ཉིན་%ན་དཔང་པོ་(མིང་) 
________________________ལ་འ$ོར་'ང༌། 

(དཔང་པོའ'་མིང་*གས།) 
 

ཐོག་བཅར་འ)ོར་མ་+ང་ཚ.་ཁག་མེད་2ི་4ིམས་མ$ན་&་མཚན་(ེང་ངེས་ཡོད་ན་ལས་/ེད་རང་
བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་.ིག་(ིམས་གཏོར་བཤིག་2ེད་མཁན་ལ་ངོས་འཛ7ན་2ེད་པ་བཅས་
!ིས་མཚ'ན་)བས་མཚམས་+ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འོས་འཚམས་!ི་1ེད་4ོགས་ཐག་གཅོད་!ེད་
དགོས་པ་ཆགས་(་བཅས་ (ས་གནས་དང་'ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་) ___________________   
ནས་!ི་ལོ་______ !་____ཚ"ས་____ལ། ། 

(!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དམ།) 
(!ིམས་ཞིབ་པའམ།  !ིམས་&ང་གི་མིང་)གས།) 

བ"་ཐོ་ངོ་འ(་གཉིས་!ི་ལོ་_________ !་____ཚ"ས་____ཉིན་%ན་དཔང་པོ་(མིང་
)__________ ___________________ལ་འ$ོར་'ང༌། 

(དཔང་པོའ'་མིང་*གས།) 
ངོ་བ%ས། !ོད་ཡ། 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཅ] ༡) 
 

 

(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་ ________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་ (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌།  འཚ#་
ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
  
 !ོད་ཡས་འདོན་འ)ལ་ཡིག་དངོས་ཐོ་ག/ང༌། 
༄༅། དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
    !ས་འ%ལ། !ས་$་%ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/!ོད་ལན་པ་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་སོ་ད6་པ་ [ཀ] ནང་
གསལ་ 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༡) 
!ོད་ཡས་འདོན་འ)ལ་ཡིག་དངོས་ཐོ་ག/ང༌། 

 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
 ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་$ས།  
_____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། 
!ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ།(མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
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(མིང་)________________ནས་ཁ་མ&་གང་དེའི་-ོར་གཞི་བཅོལ་4་5ལ་ཡིག་ཆའམ།  དངོས་
པོ་ཇི་ཡོད་(ི་ཐོ་ག+ང་འགོད་འ.ལ་+ས་པ་གཤམ་གསལ། 
(ཡིག་ཆའམ།  དངོས་པོ་སོ་སོའ(་མིང་དང༌།  འ"ེལ་བ'ོད།  ཡིག་ཆའི་ཚ(ས་*ངས།  དེ་དག་བདག་
དབང་%ར་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་འ.ི་/།)  བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་&་ཚ#ས་ལ། 
                                                     !ལ།། 

(མིང་%གས།) 
                                                (ཡིག་དངོས་ཐོ་ག*ང་འ,ལ་མཁན་1ི་མིང༌།) 

༄༅། །དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
    !ས་འ%ལ། !ས་$་%ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་
/!ོད་ལན་པ་(མིང་)________________ནས་ཁ་མ&་གང་དེའི་-ོར་གཞི་བཅོལ་4་5ལ་ཡིག་
ཆའམ།  དངོས་པོ་ཇི་ཡོད་*ི་ཐོ་ག-ང་འགོད་འ/ལ་-ས་པ་གཤམ་གསལ། 
(ཡིག་ཆའམ།  དངོས་པོ་སོ་སོའ(་མིང་དང༌།  འ"ེལ་བ'ོད།  ཡིག་ཆའི་ཚ(ས་*ངས།  དེ་དག་
བདག་དབང་&ར་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་འ/ི་0།) བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་_________ !་
____ཚ"ས་____ལ་ 
                                                                           !ལ། ། 
                                                                      (མིང་%གས།) 
                                                        (ཡིག་དངོས་ཐོ་ག*ང་འ,ལ་མཁན་1ི་
མིང༌།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཅ]  ༢) 
 

 

 

ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌། 
 ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་ ________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་ (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌།  ལོ།  ཕོ་མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་
ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 

དཔང་པོ་འབོད་འཆར་*ི་མིང་ཐོ། 
༄༅། དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
             !ས་འ%ལ།  !ས་(་)ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/!ོད་ལན་པ་(མིང་) 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ་ [ཀ] ༡) ནང་
གསལ་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ]  ༢) 

དཔང་པོ་འབོད་འཆར་*ི་མིང་ཐོ། 

 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་$ས།  
_____________    
      !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། 
!ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 

༄༅། །དཔལ་%ན་'ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
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______________________ ནས་དཔང་པོ་འབོད་འཆར་,ི་མིང་ཐོ་འགོད་འ1ལ་3ས་པ་གཤམ་
གསལ། 
(དཔང་པོའ'་མིང་དང༌།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌།  !ར་བ%ོད་བཅས་རིམ་བཞིན་འ/ི་0།) བཅས་
མ"ེན་&། !ི་ལོ་&་ཚ(ས་ལ། 
      !ལ།། 

(མིང་%གས།) 
(དཔང་པོའ'་མིང་ཐོ་འ+ལ་མཁན་/ི་མིང༌།) 

                      !ས་འ%ལ། !ས་$་%ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་
/!ོད་ལན་པ་(མིང་) ______________________ ནས་དཔང་པོ་འབོད་འཆར་,ི་མིང་ཐོ་
འགོད་འ&ལ་(ས་པ་གཤམ་གསལ། 

ཨང་
། 

དཔང་པོའ'་མིང་། !ོད་གནས་ཁ་
!ང་། 

གནད་དོན། !ར་བ%ོད། 

༡     
༢     

 
བཅས་མ&ེན་)། !ི་ལོ་_________ !་____ཚ"ས་____ལ་ 
                                            !ལ། ། 
                                                                       (མིང་%གས།) 
                                                            (དཔང་པོའ'་མིང་ཐོ་འ+ལ་མཁན་/ི་
མིང༌།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཆ] ༡) 
 

དཔང་པོའ'་ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན། 
༄༅།  ངས་ཁ་མ&་འདིའི་དཔང་+གས་འདོན་/ར།  2ང་བདེན་5་/་དང༌།  !ང་བདེན་ཆ་ཚང་*་
!།  !ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མི་-་.འི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ3གས་5ི་དམ་བཅའ་-་.་
ཡིན།  ཡང་ན།  ཁས་ལེན་'་(་ཡིན།  (ཞེས་ངག་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་རམ།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་
འ"ེལ་ཡོད་ལས་*ེད་པ་ཞིག་གི་%ེས་(ོས་*་+་བཅས་གང་/ང་གི་ཐོག་ནས་*ེད་ཆོག་པ་ཡིན།) 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ་ [ཁ] ༢) ནང་
གསལ་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༡) 

དཔང་པོའ'་ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན། 
༄༅།  །ངས་ཁ་མ&་འདིའི་དཔང་+གས་འདོན་/ར།  2ང་བདེན་5་/་དང༌།  !ང་བདེན་ཆ་ཚང་
!་#།  !ང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མི་-་.འི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ3གས་5ི་དམ་བཅའ་-་
!་ཡིན།  ཡང་ན།  ཁས་ལེན་'་(་ཡིན། (ཞེས་ངག་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་རམ།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་
དེའི་འ&ེལ་ཡོད་ལས་+ེད་པ་ཞིག་གི་/ེས་0ོས་+་1་བཅས་གང་5ང་གི་ཐོག་ནས་+ེད་ཆོག་པ་
ཡིན།) 

 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཆ] ༢) 

ལོ་$་བའི་ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན། 
!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བ6་!ག་པ་ [ཁ] ༡) ནང་

གསལ་!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༢) 
ལོ་$་བའི་ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན། 
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༄༅།  ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བ+ག་ཞིབ་-་.ལ་0ེ་བོ་དེའི་5ད་ཡིག་ཤེས་8ི་ཡོད།  !ད་ཡིག་
དེ་ཐོག་ནས་གང་དེར་+ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་1་རིམ་མཐའ་དག་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལ་-ེ་བོ་
གང་དེའི་(ོད་པ་དེ་དག་བཅས་.ངས་དག་/ད་0ར་རམ།  ཡིག་%ར་རང་གི་ཤེས་+ས་གང་ཡོད་
!ང་བདེན་(ི་*ོ་ནས་-་.འི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ5གས་6ི་དམ་བཅའ་-་.་ཡིན།  ཡང་ན།  
ཁས་ལེན་'་(་ཡིན། 

༄༅།  །ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བ+ག་ཞིབ་-་.ལ་0ེ་བོ་དེའི་5ད་ཡིག་ཤེས་8ི་ཡོད།  !ད་
ཡིག་དེ་ཐོག་ནས་གང་དེར་-ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་2་རིམ་མཐའ་དག་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལ་
!ེ་བོ་གང་དེའི་+ོད་པ་དེ་དག་བཅས་/ངས་དག་0ད་1ར་རམ།  ཡིག་%ར་རང་གི་ཤེས་+ས་གང་
ཡོད་%ང་བདེན་*ི་,ོ་ནས་.་/འི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ6གས་7ི་དམ་བཅའ་.་/་ཡིན།  ཡང་
ན།  ཁས་ལེན་'་(་ཡིན། 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཇ] ༡) 
 

 
(ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

ཁ་མ$་/གོང་%་"་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་དང་ལོ་&ས་ ______________________________ 
!ོད་ལན་པ་/!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/དཔང་པོ་ (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་
མོ།  !ོད་གནས་ཁ་)ང༌།  འཚ#་ཐབས་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 

བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་,ི་དམ་ཡིག 

༄༅།  འདི་ནང་གསལ་བའི་བ+་ཐོ་དེ་/ེལ་མཁན་2ན་མིང་དང་ཁ་3ང་གཤམ་5་འཁོད་པ་ནས་
!ང་བདེན་བ(ོད་*འི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་0་*ར།  ཞིབ་ཆ་གོང་6་གསལ་བའི་!ོད་ལན་པ་
/!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/དཔང་པོ་(མིང་) ________________________-
______________ 
ལ་#ོད་ཆེད་བ)་ཐོ་ཨང་ ___________ !ི་ལོ་&་ཚ(ས་འཁོད་པ་ངོ་འ(་གཉིས་གོང་གསལ་.ིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་/ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ལས་ཁང་བ-ད་བ/་ཐོ་དེ་2ེལ་མཁན་4ན་(མིང་) 
_______________________ ལ་!ི་ལོ་&་ཚ(ས་*་/དགོང་/!ོའ$་!་ཚ$ད་ཐོག་གནང་+ང་བ་
བཞིན།  !ི་ལོ་&་ཚ(ས་!་/དགོང་/!ོའ$་&་ཚ(ད་ཐོག་ས་གནས་.་!ོད་ལན་པ་/!་#ོར་བ་/བདེ་
!ན་པ་/གོང་%་བ/དཔང་པོ་མིང་དང་ཁ་)ང་གོང་གསལ་ལ་བ.་ཐོ་ངོ་མ་0ད་དེ་ངོ་བ2ས་ལ་དོ་
བདག་ནས་བ'་འ)ོར་མིང་/གས་དང༌།  !་ཚ$ས་བཀོད་པ་འདི་མཉམ་/ར་འ1ལ་3ས་ཡོད། 

(གལ་ཏེ་བ'་ཐོ་*ོད་,ལ་ནས་བ'་ཐོ་/ིས་ལེན་མ་2ས་པའམ།  བ"་འ%ོར་མིང་+གས་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་%ག་པ་ [ཆ] ནང་
གསལ་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༡) 
བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་,ི་དམ་ཡིག 

 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་%་&ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་$ས།  
_____________  
        !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/དཔང་པོ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། 
ཕོ་མོ། འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 

༄༅།  །འདི་ནང་གསལ་བའི་བ+་ཐོ་དེ་/ེལ་མཁན་2ན་མིང་དང་ཁ་3ང་གཤམ་5་འཁོད་པ་ནས་
!ང་བདེན་བ(ོད་*འི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་0་*ར།  ཞིབ་ཆ་གོང་)་གསལ་བའི་!་#ོར་བ་
/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/དཔང་པོ་(མིང་) 
______________________________________________  ལ་#ོད་ཆེད་བ)་ཐོ་ཨང་ 
___________ !ི་ལོ་__________ !་____ཚ"ས་_____ འཁོད་པ་ངོ་འ(་གཉིས་གོང་
གསལ་%ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་/ས་གནས་འགོ་འཛ(ན་ལས་ཁང་བ-ད་བ/་ཐོ་དེ་2ེལ་
མཁན་%ན་(མིང་) _______________________ ལ་#ི་ལོ་ ________ !་_____ཚ"ས་
______  !་!ོའ$་/དགོང་&ོའ(་)་ཚ+ད་_____ཐོག་གནང་'ང་བ་བཞིན།  ,ི་ལོ་ _______ !་
____ཚ"ས་____  !་!ོའ$་/དགོང་&ོའ(་)་ཚ+ད་_____ཐོག་ས་གནས་'་!་#ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་
/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ/དཔང་པོ་མིང་དང་ཁ་)ང་གོང་གསལ་ལ་བ.་ཐོ་ངོ་མ་0ད་དེ་ངོ་
བ"ས་ལ་དོ་བདག་ནས་བ*་འ,ོར་མིང་1གས་དང༌།  !་ཚ$ས་བཀོད་པ་འདི་མཉམ་/ར་འ1ལ་
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མ་བཀོད་པའི་རིགས་-ང་ན་དེའི་གནས་1གས་དང༌།  4བས་དེར་བར་མི་ཡོད་རིགས་6ི་མིང་7ང་
བཅས་འགོད་དགོས།) བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་(མིང་དང་ཁ་'ང་) ____________ ནས།  !ི་ལོ་   !་
ཚ"ས་ལ། 
                                                                                              !ལ།། 
                                               (བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་!ི་མིང་&གས།) 
!ི་ལོ་&་ཚ(ས་ཉིན་%ན་&ི་མ(ན་སར་གོང་གསལ་བ0་ཐོ་2ེལ་མཁན་(མིང་) ______________ 
____________________ ནས་དམ་འ'ལ་)ས་སོང༌། 
                                          
                                           (དམ་བཅའ་ལེན་མཁན་+ི་མིང་%གས་དང༌། ལས་དམ།) 
 

!ས་ཡོད། 
(གལ་ཏེ་བ'་ཐོ་*ོད་,ལ་ནས་བ'་ཐོ་/ིས་ལེན་མ་2ས་པའམ།  བ"་འ%ོར་མིང་

!གས་མ་བཀོད་པ། ས་གནས་%་བ'ད་མེད་པའི་རིགས་'ང་ན་དེའི་གནས་,གས་དང༌།  /བས་
དེར་བར་མི་ཡོད་རིགས་,ི་མིང་.ང་བཅས་འགོད་དགོས།) 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
_________________________________བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་(མིང་དང་ཁ་'ང་
)__________ 
___________________ ནས་!ི་ལོ་ ________ !་_____ཚ"ས་_____ལ་ 

                                                                     !ལ། ། 
                                                                  (བ"་ཐོ་&ེལ་མཁན་,ི་མིང་
!གས།) 
!ི་ལོ་ ________ !་_____ཚ"ས་_____ཉིན་%ན་&ི་མ(ན་སར་གོང་གསལ་བ0་ཐོ་2ེལ་
མཁན་(མིང་) __________________________________ ནས་དམ་འ'ལ་)ས་སོང༌། 

                     (དབང་%ན་མི་)འི་མིང་དང་མིང་!གས་དང༌། ལས་དམ།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ། [ཇ] ༢) 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་ཡིག 
༄༅།  བདག་མིང་__________________________ཞེས་བ&ི་བས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་,་-ར།  
བདག་གིས་ 
༡) བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་.གས་དབང་འཛ2ན་3ི་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་!་ག$མ་པའི་

དགོངས་དོན་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་གང་/ང་0་,ིམས་1ོད་པའི་ལས་4ར་6་7ར་ཆ་9ེན་
!མས་ཚང་ཡོད། 

༥) !་བདག་གང་'ང་གི་གསང་བ་*ི་+ར་མི་འ/ང་བའི་དམ་ཉར་1་2་དང༌། !ིམས་ཞིབ་ཁང་
ངམ། !་བདག་གང་དེས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐོག་བཀའ་འ1ོལ་ཡོད་པའི་3་ཡོན་མ་གཏོགས་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ [ཁ] ༧) 
ནང་གསལ་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༢) 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་
ཡིག 

༄༅།  །བདག་ __________________________ཞེས་/ཅེས་བ"ི་བས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་,་-ར།  
བདག་གིས་ 
༡) བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་.གས་དབང་འཛ2ན་3ི་,ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་!་གཉིས་པའི་

དགོངས་དོན་བོད་མིའི་,ིམས་ཞིབ་ཁང་གང་/ང་0་,ིམས་1ོད་པའི་ལས་4ར་6་7ར་ཆ་
!ེན་%མས་ཚང་ཡོད། 

༥) !་བདག་གང་'ང་གི་གསང་བ་*ི་+ར་མི་འ/ང་བའི་དམ་ཉར་1་2།  

 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསེས་ ༦ 
དང་ ༧ 
གཉིས་ ༧ 
དང་ ༨ ལ་
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ལེན་%ི་མིན། 
༦) !ོད་ཡའམ་དཔང་པོའ*་མིང་ལར་གནོད་0ོན་འ1ང་གཞིའི་གནས་4ལ་དགོས་མེད་ཆེད་7ོང་

!ེད་%ི་མིན། 
༧) !ོད་ཡ་མགོན་)བས་མེད་པའམ་གཉའ་གནོན་འོག་0་གནས་པ་གང་2ང་གི་4ོད་གཞི་ཞིག་རང་

ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་པས་མི་ལེན་པར་.ིར་/ོག་2ེད་པའམ།  གཞན་ཡང་'་(ང་གི་*ོད་གཞི་
དོན་མེད་'ིར་བཤོལ་-ར་ཐབས་0་1་མིན་པ་བཅས་ལ་བོད་མིའི་(ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་
!ིམས་ཞིབ་པའི་མ"ན་སར་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་དང་)ངས་*ིས་ཡོངས་-གས་.ས་ཏེ་ཁས་
ལེན་དམ་འ(ལ་)ས་པ་ཡིན། 

(དོ་བདག་&ིམས་*ོད་པའི་མིང་.གས།) 
(མིང་དང་ཁ་'ང༌།) 

!ི་ལོ་&་ཚ(ས་ཉིན་%ིམས་ཞིབ་ཁང་,་-ན་.ི་མ,ན་སར་དམ་བཅའ་དང་མིང་3གས་འགོད་འ6ལ་
!ས་སོང༌། 
                           (!ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་+གས་དང༌།  ལས་དམ།) 

༦)  !ིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། !་བདག་གང་དེས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐོག་བཀའ་འ2ོལ་ཡོད་པའི་
!་ཡོན་མ་གཏོགས་ལེན་,ི་མིན། 

༧) !ོད་ཡའམ་དཔང་པོའ*་མིང་ལར་གནོད་0ོན་འ1ང་གཞིའི་གནས་4ལ་དགོས་མེད་ཆེད་7ོང་
!ེད་%ི་མིན། 

༨) !ོད་ཡ་མགོན་)བས་མེད་པའམ་གཉའ་གནོན་འོག་0་གནས་པ་གང་2ང་གི་4ོད་གཞི་ཞིག་
རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་པས་མི་ལེན་པར་/ིར་0ོག་3ེད་པའམ།  གཞན་ཡང་'་(ང་གི་*ོད་
གཞི་དོན་མེད་*ིར་བཤོལ་/ར་ཐབས་2་3་མིན་པ་བཅས་ལ་ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
!ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ། !ིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་(་)ང་གི་མ"ན་སར་རང་དབང་གི་
ཐོག་ནས་དང་)ངས་*ིས་ཡོངས་-གས་.ས་ཏེ་ཁས་ལེན་དམ་འ5ལ་6ས་པ་ཡིན། 

(དོ་བདག་&ིམས་*ོད་པའི་མིང་.གས།) 
(མིང་དང་ཁ་'ང༌།) 

!ི་ལོ་________ !་_____ཚ"ས་_____ཉིན་ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་*ིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་/  !ིམས་ཞིབ་པ་གཞན་(མིང་)______________________________ མ"ན་
སར་དམ་བཅའ་དང་མིང་+གས་འགོད་འ.ལ་0ས་སོང༌། 

                           (!ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་+གས་དང༌།  ལས་དམ།) 

བ"ར་%། 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་  [ཇ] ༣) 

ལོ་$་བའི་དམ་ཡིག 
 
 
མེད། 
 

 
 

 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བ6་7ག་པ་ [ཁ] ༢) 
ནང་གསལ !ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༣) 

ལོ་$་བའི་ཁས་ལེན་དམ་ཡིག 
 (ས་གནས་དང༌།  !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

 ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་$ས།  
_____________    
          !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། 
!ོད་གནས་ཁ་)ང་བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
 ཁ་གཏད། 
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བདག་_______________________ལོ་________། ཕ་/མ་/བཟའ་%་/(མིང་
)____________ 
_________________ !ོད་གནས་ཁ་)ང་_____________________________________ 
_____________________________________________________________________
__________________ ཡིན་པ་ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་#་$་གཤམ་གསལ།  
༡) ངས་བོད་དང་ད&ིན་ཇིའི་!ད་ཡིག་གམ། གནས་%ལ་'ལ་ཁབ་*ི་,ད་ཡིག་མཐར་2ིན་པ་ཤེས་

!ི་ཡོད་པས་)ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དེ་དག་བེད་2ོད་3་དགོས་ཡོང་4ིད་པ། དཔེར་ན་'ིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་(ད་ཡིག་གཉིས་ཕར་0ར་འ2ལ་མེད་བ6་དག་ཕབ་བ7ར་8ེད་9བ་པའི་གདེང་
ཚ"ད་ཡོད།  

༦) ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་!ད་!ར་$ི་ལས་འགན་+་,བས་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དོན་དམ་.ི་
!ང་བདེན་དང༌། ཡ་རབས་&ལ་མ)ན། བཟང་%ོད། !ས་བ%ར་བཅས་(་)་དང༌། !ིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཆེ་མཐོང་ལ་གནོད་གཞིའམ། !ིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་+ད་གསོད་འ0ོ་གཞིའི་1་2ོད་
རིགས་&་'་མིན། 

༧) ངས་བཙན་'ོལ་བོད་མིའི་.ི་མང་ག0ག་བཤེར་4ིམས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་4ིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་འོས་འཚམས་(ི་*ིམས་དོད་འ,ལ་དགོས་བཀའ་1བ་ཇི་གནང་4ར་འ,ལ་6་ཡིན།  

!ི་ལོ་___________ !་ཚ$ས་__________ས་གནས་_________________________ལ་དམ་
འ"ལ་དེ་དེ་བཞིན་+ས།  
    (དོ་བདག་ལོ་'་བའི་མིང་'གས།) 
 
                                            !ངས་%ེལ་དག་ཐེར། 
དག་ཐེར་འདི་)ི་ལོ་________ !་ཚ$ས་________ ས་གནས་______________ !་ངས་གོང་!་
གང་$ས་པ་'མས་)ང་བདེན་དང༌། !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ་དང༌། གནས་%ལ་གང་ཡང་)ས་
!ང་$ས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་.ོགས་ཡོད། 
 

(དོ་བདག་ལོ་'་བའི་མིང་,གས།) 
དམ་བཅའ་ལེན་མཁན་དབང་,ན་མི་.འི་མིང་དང༌། ལས་དམ། 

!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང་བཅས་%ིས་མཚ)ན་
འ"ེལ་བ'ོད།) 

བདག་______________________ལོ་________། ཕ་/མ་/བཟའ་%་(མིང་
)______________ 
___________________ !ོད་གནས་ཁ་)ང་
___________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________ ཡིན་པ་ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་0་1་གཤམ་གསལ།  
༡) ངས་བོད་ད%ིན་!ད་ཡིག་གམ། གནས་%ལ་'ལ་ཁབ་*ི་,ད་ཡིག་མཐར་2ིན་པ་ཤེས་*ི་ཡོད་
པས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དེ་དག་བེད་/ོད་"་དགོས་ཡོང་)ིད་པ། དཔེར་ན་'ིམས་ཞིབ་ཁང་
ནང་$ད་ཡིག་གཉིས་ཕར་-ར་འ/ལ་མེད་བ4་དག་ཕབ་བ5ར་6ེད་7བ་པའི་གདེང་ཚ:ད་
ཡོད།  

༦) ངས་$ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཡིག་!ར་$ི་ལས་འགན་+་,བས། ཡིག་ཆ་$ི་&ར་རིགས་མི་འ+ང་
བའི་ཁག་ཐེག་%་"།  

 
༧) !ག་དོན་'། ངས་དམ་ཡིག་གི་འ*་དོན་བ.ི་བ/ར་མ་1ས་པའམ། !ིམས་ཞིབ་(ི་)་རིམ་
ལ་འགོག་&ེན་བཟོས་པར་.ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཆད་འགེལ་བཀའ་7བ་ཇི་གནང་9ར་:བ་
འ"ལ་ལག་བ'ར་)་*་ཡིན།  

!ི་ལོ་___________ !་_____ཚ"ས་__________ས་གནས་______________________ལ་
དམ་འ%ལ་དེ་དེ་བཞིན་,ས།  

    (དོ་བདག་ལོ་'་བའི་མིང་,གས།) 

!ངས་%ེལ་དག་ཐེར། 
དག་ཐེར་འདི་)ི་ལོ་________ !་_______ཚ"ས་__________ས་གནས་__________ !་ངས་
གོང་%་གང་&ས་པ་)མས་+ང་བདེན་དང༌། !ངས་དག་ཤ་(ག་ཡིན་པ། གནས་%ལ་གང་ཡང་
!ས་$ང་&ས་མེད་པ་བཅས་གསལ་པོ་ཤེས་1ོགས་ཡོད། 
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                                                       (མིང་%གས།) 
                                                    (མིང་དང༌། ཁ་#ང༌།) 

                                          (དོ་བདག་ལོ་'་བའི་མིང་,གས།)  
ངའི་མ&ན་&། 

(!ལ་$ིམས་(ི་མང་བདེན་དཔང་/ེད་པོའ2་མིང་%གས་དང་ལས་དམ།) 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༤) 

 
 

      !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་______________  ས་གནས་__________________ 
ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_____________ལོ་$ས་_____________ 

           ཁ་མ$་%་&ོར་འགོ་འ+གས་-ས་ཚ/ས་_________________________ 
!་#ོར་བ་/གོང་%་བ།་/བདེ་%ན་པ། མིང་_______________________  ལོ་ _______ ཕོ།མོ་
_______འཚ#་ཐབས་ ___________________ ཁ་#ང༌__________________  

ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། མིང་___________________ ལོ་_______ ཕོ།མོ་________ འཚ#་ཐབས་ 
_____________ ཁ་#ང༌། _____________________________________________  

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པ་བ4ོ་གཞག 
༄༅། !་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ།(མིང་) 
_____________ 
__________ནས་གོང་གསལ་ཁ་མ*་+་,ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_________ ལོ་$ས་
___________ 
འཁོད་པའི་(ོར་ཁ་མ+་དང་འ-ེལ་བའི་1་ག3ག་4་5འི་ཆེད་7་8ོད་ཡ་1་:ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་
/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ་རང་ཉིད་'ི་བཙན་+ོལ་བོད་མིའི་0ིམས་དང་ལམ་
!གས་%ི་'ིམས་)ོད་པ་མིང་ _________________ ལོ་_____ ཕོ།མོ་______ ཁ་#ང་ 
_________________ 
_______________________ཅན་ལ་%ི་མང་ག*ག་བཤེར་འ0ོ་2གས་4་འཛ6ན་7ིམས་ཡིག་གི་
དོན་ཚན་ ༢༢ [ག] འ"་དོན་གཞིར་བ,ང་བ.ོ་གཞག་བ/ིས་དོན་1ེད་3ོ་གཤམ་གསལ། 
 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ [ག] ནང་
གསལ་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༤) 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པ་བ4ོ་གཞག 
 (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 

ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_____________ལོ་
!ས།_____________ 
           !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/གོང་%་བ་/བདེ་%ན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་
གནས་ཁ་&ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 

ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་

བ"ོད།) 
 

༄༅། །!་#ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་བ་(མིང་) 
________________________ 
ནས་གོང་གསལ་ཁ་མ*་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_________ ལོ་$ས་
____________འཁོད་པའི་(ོར་ཁ་མ+་དང་འ-ེལ་བའི་1་ག3ག་4་5འི་ཆེད་7་8ོད་ཡ་1་
!ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་བ་རང་ཉིད་'ི་བཙན་+ོལ་བོད་མིའི་0ིམས་དང་
ལམ་$གས་'ི་)ིམས་*ོད་པ་(མིང་)________________________ ལོ་_____ ཕོ།མོ་
______ !ོད་གནས་ཁ་#ང་ __________________________________________ཅན་
ལ་#ི་མང་ག(ག་བཤེར་འ.ོ་0གས་2་འཛ4ན་6ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༢ [ག] འ"་དོན་
གཞིར་བ#ང་བ%ོ་གཞག་བ)ིས་དོན་.ེད་0ོ་གཤམ་གསལ། 
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༡) !་#ན་ལ་&ོན་འ)ི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་*་/ལན་འདེབས་)་*་/ངོས་ལེན་(་)་/ཡིག་ཆའམ་
དངོས་པོ་འདོན་འ)ལ་/དཔང་པོ་འབོད་འ(ིད་/དཔང་%གས་འདོན་འ+ལ་/བཅད་%་ཉམས་
ལེན་%་&་/གོང་%།/བ"ར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་/བདེ་%ན་"ིར་འཐེན་/ནང་འ%ིག་མིང་
!གས་འགོད་(།  

 
༢) !ིམས་&གས་གཞིར་བ+ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཆེ་(ང༌། བཀོད་"བ་ཇི་གནང་

ལ་བ$ི་བ&ར་(་)། 
༤) གཞན་ཡང་'ིམས་+གས་ནང་གསལ་-ེད་0ོ་བཅས་ཆ་ཚང་-་6འི་ཆེད་8་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་

/ཆ་ཤས༌&ད་ཡོད་པ་དང༌།  
༦) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་/་བཙན་1ོལ་བོད་མིའི་!ིམས་དང་ལམ་5གས་7ི་!ིམས་

!ོད་པ་བཅར་འ*ོར་མ་,ང་ན་དེའི་1ེས་འ3ས་ཇི་,ང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་7ོད་ཡ་9་
!ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ་རང་ཉིད་ནས་འ*ེར་,་ལས་
བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པར་ད5ི་6་མིན་པ་བཅས།  !ི་
ལོ་$་ཚ&ས་ལ།། 

                              
                            (བ"ོ་གཞག་'ེད་མཁན་-ི་མིང་0གས།)   
        (མིང་)_________________________ 

 

གོང་གསལ་བ&ོ་གཞག་ལ་མོས་མ*ན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་0ས་པ་ཡིན།  

  བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པ་(མིང་) ________________ 

 
༡) !་#ན་ལ་&ོན་འ)ི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་*་/ལན་འདེབས་)་*་/ངོས་ལེན་(་)་/ཡིག་ཆའམ་

དངོས་པོ་འདོན་འ)ལ་/དཔང་པོ་འབོད་འ(ིད་/དཔང་%གས་འདོན་འ+ལ་/གོང་%་/བ"ར་
ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་ཆེད་%ན་'་/ཁ་མ$འམ་བདེ་%ན་ནམ་གོང་'་!ིར་འཐེན་/ནང་
འ"ིག་བཅས་ལ་མིང་%གས་འགོད་+། 

༢) !ིམས་&གས་གཞིར་བ+ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་%འམ། བཀའ་%། བཀའ་"བ་ཇི་
གནང་ལ་བ'ི་བ)ར་+་,། 

༤) !ིམས་&གས་ཁག་ནང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས༌གང་བ2ར་བ་བ!བ་!།  
 
༦) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་/་བཙན་1ོལ་བོད་མིའི་!ིམས་དང་ལམ་5གས་7ི་

!ིམས་&ོད་པ་བཅར་འ.ོར་མ་/ང་ན་དེའི་3ེས་འ4ས་ཇི་/ང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་8ོད་
ཡ་#་$ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་རང་ཉིད་ནས་འ.ེར་0་ལས་བཙན་
!ོལ་བོད་མིའི་*ིམས་དང་ལམ་-གས་/ི་*ིམས་0ོད་པར་ད3ི་4་མིན་པ་བཅས།  !ི་ལོ་
_________!་____ཚ"ས་____ལ། ། 

   
                            (བ"ོ་གཞག་'ེད་མཁན་-ི་མིང་0གས།) 

        (མིང་)_________________________ 

 

གོང་གསལ་བ$ོ་གཞག་ལ་མོས་མ*ན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་0ས་པ་ཡིན།  

  བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པའི་མིང་
!གས།________________ 
                                    (མིང་)_________________________ 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༥) 

 
 

!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་______________  ས་གནས་__________________ 
ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_____________ལོ་$ས་_____________ 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉི་7་པ་ནང་གསལ་ 
!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༥) 
!ོད་ཡའི་འ(ས་མི་བ,ོ་གཞག 

 (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_____________ལོ་
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ཁ་མ$་%་&ོར་འགོ་འ+གས་-ས་ཚ/ས་_________________________ 
!་#ོར་བ་/གོང་%་བ།་/བདེ་%ན་པ། མིང་_______________  ལོ་ _______ ཕོ།མོ་_______ 
འཚ#་ཐབས་ ___________________ ཁ་#ང༌_______________________________ 

ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། མིང་_______________ ལོ་_______ ཕོ།མོ་_____ འཚ#་ཐབས་ ____________ 
ཁ་#ང༌།____________________________________________________________ 

!ོད་ཡའི་འ(ས་མི་བ,ོ་གཞག 
༄༅། །!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ།(མིང་) ___________ 
_______________________ ནས་གོང་གསལ་ཁ་མ*་+་,ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_________ 
ལོ་$ས་ ____________ འཁོད་པའི་(ོར་ཁ་མ+་དང་འ-ེལ་བའི་1་ག3ག་4་5འི་ཆེད་7་8ོད་
ཡ་#་$ོར་བ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ་རང་ཉིད་'ི་འ"ས་མི་མིང་ 
________ 
__________________ ལོ་_______ ཕོ།མོ་_______ ཁ་#ང་_____________________ 
__________________________ཅན་ལ་%ི་མང་ག*ག་བཤེར་འ0ོ་2གས་4་འཛ6ན་7ིམས་
ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༠ འ"་དོན་གཞིར་བ,ང་བ.ོ་གཞག་བ%ིས་དོན་+ེད་-ོ་གཤམ་གསལ། 
༡) !་#ན་ལ་&ོན་འ)ི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་*་/ལན་འདེབས་)་*་/ངོས་ལེན་(་)་/ཡིག་

ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འ+ལ་/དཔང་པོ་འབོད་འ(ིད་/དཔང་%གས་འདོན་འ+ལ་/བཅད་
!་ཉམས་ལེན་)་*་/གོང་%༌/བ"ར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་/བདེ་%ན་!ིར་འཐེན་/ནང་
འ"ིག་མིང་(གས་འགོད་,།  

 
༢) !ིམས་&གས་གཞིར་བ+ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཆེ་)ང༌། བཀོད་"བ་ཇི་གནང་

ལ་བ$ི་བ&ར་(་)། 
༣) !ིམས་&གས་ནང་གསལ་དོ་བདག་.ོད་ཡ་ངོ་མ་རང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་3་བཅར་དགོས་པའི་

!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་ཕེབས་གཞིར་བ0ང་བཅར་2། 
༤) གཞན་ཡང་'ིམས་#གས་ནང་གསལ་(ེད་+ོ་བཅས་ཆ་ཚང་(་1འི་ཆེད་4་དབང་ཚད་ཆ་ཚ-

ང་/ཆ་ཤས་%ད་ཡོད་པ་དང༌།  
༥) !ས་$ི་འ"ས་མི་གང་དེས་གོང་འཁོད་ཁ་མ-་དང་འ.ེལ་བའི་1ོར་ཇི་4ས་དེ་དག་ལ་ངས་

མོས་མ%ན་ཁས་ལེན་*་+། 

!ས།_____________ 
          !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/གོང་%་བ་/བདེ་%ན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། 
!ོད་གནས་ཁ་#ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 

ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་#ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་

བ"ོད།) 

 

༄༅། །!་#ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་(མིང་) 
_______________________ བཅས་ནས་གོང་གསལ་ཁ་མ*་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་
དེབ་འགོད་ཨང་_________ལོ་$ས་ ____________ འཁོད་པའི་(ོར་ཁ་མ+་དང་འ-ེལ་བའི་
!་ག$ག་%་&འི་ཆེད་,་-ོད་ཡ་!་0ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་བདག་ཅག་གི་
འ"ས་མི་(མིང་) ___________________ _______ ལོ་_________ ཕོ།མོ་_______ !ོད་
གནས་ཁ་#ང་ _____________________ __________________________________ 
ཅན་ལ་%ི་མང་ག*ག་བཤེར་འ0ོ་2གས་4་འཛ6ན་7ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༠ འ"་དོན་གཞིར་
བ"ང་བ%ོ་གཞག་བ)ིས་དོན་.ེད་0ོ་གཤམ་གསལ། 
༡) !་#ན་ལ་&ོན་འ)ི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་*་/ལན་འདེབས་)་*་/ངོས་ལེན་(་)་/ཡིག་ཆའམ་

དངོས་པོ་འདོན་འ)ལ་/དཔང་པོ་འབོད་འ(ིད་/དཔང་%གས་འདོན་འ+ལ་/གོང་%་/བ"ར་
ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་ཆེད་%ན་'་/ཁ་མ$འམ་བདེ་%ན་ནམ་གོང་'་!ིར་འཐེན་/ནང་
འ"ིག་བཅས་ལ་མིང་%གས་འགོད་+།  

༢) !ིམས་&གས་གཞིར་བ+ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་%འམ། བཀའ་%། བཀའ་"བ་ཇི་
གནང་ལ་བ'ི་བ)ར་+་,། 

༣) !ིར་བ&། 
 
༤) !ིམས་&གས་ཁག་ནང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས༌གང་བ2ར་བ་བ!བ་!།  
 
༥) བདག་ཅག་གི་འ"ས་མིས་གོང་འཁོད་ཁ་མ*་དང་འ+ེལ་བའི་0ོར་ཇི་3ས་དེ་དག་ལ་བདག་
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༦) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་/་0ས་1ི་འ3ས་མི་བཅར་འ6ོར་མ་8ང་ན་དེའི་9ེས་
འ"ས་ཇི་'ང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་/ོད་ཡ་1་2ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་
པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ་རང་ཉིད་ནས་འ%ེར་!་ལས་འ%ས་མིར་ད*ི་+་མིན་པ་བཅས།  !ི་ལོ་
!་ཚ$ས་ལ།། 

            བ"ོ་གཞག་'ེད་མཁན་-ི་མིང་0གས།  
                      (མིང་)_______________________ 
གོང་གསལ་བ(ོ་གཞག་ལ་མོས་མ+ན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་0ས་པ་ཡིན། 
                                !ོད་ཡའི་འ(ས་མི། 
                                (མིང་) _______________________ 

ཅག་གིས་མོས་མ%ན་ཁས་ལེན་*་+། 
༦) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་/་བདག་ཅག་གི་འ"ས་མི་བཅར་འ*ོར་མ་,ང་ན་དེའི་

!ེས་འ&ས་ཇི་)ང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་1ོད་ཡ་3་4ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་
/གོང་%་བ་བདག་ཅག་ནས་འ%ེར་(་ཡིན་པ་བཅས།  !ི་ལོ་______!་____ཚ"ས་
____ལ། ། 

            བ"ོ་གཞག་'ེད་མཁན་!མས་%ི་མིང་དང་མིང་)གས། 
                        

གོང་གསལ་བ(ོ་གཞག་ལ་མོས་མ+ན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་0ས་པ་ཡིན། 
                                  !ོད་ཡའི་འ(ས་མིའི་མིང་དང་མིང་%གས། 

 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༦) 

        

         !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་______________  ས་གནས་__________________ 
ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_____________ལོ་$ས་_____________ 
ཁ་མ$་%་&ོར་འགོ་འ+གས་-ས་ཚ/ས་__________________________ 

!་#ོར་བ་/གོང་%་བ།་/བདེ་%ན་པ། མིང་ _______________________  ལོ་ ______ ཕོ།མོ་
_______འཚ#་ཐབས་________________ ཁ་#ང༌ ______________________________ 

ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། མིང་___________________ ལོ་_______ ཕོ།མོ་________ འཚ#་ཐབས་ _____ 
__________ ཁ་#ང༌།__________________________________________________ 

!ོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་བ+ོ་གཞག 
༄༅། །!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ། མིང་ ___________ 
______ནས་གོང་གསལ་ཁ་མ*་+་,ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_________ལོ་$ས་__________འཁོད་
པའི་%ོར་ཁ་མ*་དང་འ-ེལ་བའི་1་ག3ག་4་5འི་ཆེད་7་8ོད་ཡ་1་:ོར་བ་/བདེ་%ན་པ།/གོང་%་
བ་/!ོད་ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ་རང་ཉིད་+ི་ངོ་ཚབ་མིང་ ___________________ལོ་

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་ [ག] ནང་
གསལ་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༦) 

 !ོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་བ+ོ་གཞག 
                      (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
ཁ་མ$་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_____________ལོ་
!ས།_____________ 
           !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/གོང་%་བ་/བདེ་%ན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་
གནས་ཁ་&ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 

ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་

བ"ོད།) 

 
 
༄༅། །!་#ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་(མིང་) ___________ ནས་གོང་
གསལ་ཁ་མ'་/བདེ་%ན་/གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་_________ལོ་$ས་
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________ 
ཕོ།མོ་______ ཁ་#ང་ _________________________________________________ 
ཅན་ལ་%ི་མང་ག*ག་བཤེར་འ0ོ་2གས་4་འཛ6ན་7ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༡ [ག] [ང] འ"་
དོན་གཞིར་བ*ང་བ,ོ་གཞག་བ-ིས་དོན་/ེད་1ོ་གཤམ་གསལ། 
༡) !་#ོར་བ་/!་#ན་ལ་&ོན་འ)ི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་*་/ལན་འདེབས་)་*་/ངོས་ལེན་(་

!་/ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འ.ལ་/དཔང་པོ་འབོད་འ(ིད་/དཔང་%གས་འདོན་འ+ལ་
/བཅད་%་ཉམས་ལེན་,་-་/གོང་%།/བ"ར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་/བདེ་%ན་"ིར་འཐེན་
/ནང་འ%ིག་མིང་)གས་འགོད་-།  

༢) !ིམས་&གས་གཞིར་བ(ང་*ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཆེ་)ང༌། བཀོད་!བ་ཇི་
གནང་ལ་བ'ི་བ)ར་+་,། 

༤) གཞན་ཡང་'ིམས་+གས་ནང་གསལ་-ེད་0ོ་བཅས་ཆ་ཚང་-་6འི་ཆེད་8་དབང་ཚད་ཆ་
ཚང་/ཆ་ཤས་%ད་ཡོད་པ་དང༌།  

༦) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་/་0ས་1ི་ངོ་ཚབ་བཅར་འ7ོར་མ་8ང་ན་དེའི་9ེས་
འ"ས་ཇི་'ང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་/ོད་ཡ་1་2ོར་བ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་/!ོད་
ལན་པ་/!ེལ་པོ་/!ོན་མ་རང་ཉིད་ནས་འ*ེར་,་ལས་ངོ་ཚབ་ལ་ད1ི་,་མིན་པ་བཅས།  !ི་
ལོ་$་ཚ&ས་ལ།། 

                  (བ"ོ་གཞག་'ེད་མཁན་-ི་མིང་0གས།) 
                            (མིང་)______________________ 
གོང་གསལ་བ(ོ་གཞག་ལ་མོས་མ+ན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་0ས་པ་ཡིན།                                    
                            (!ོད་ཡའི་ངོ་ཚབ།) 
                            (མིང་)______________________ 

___________འཁོད་པའི་(ོར་ཁ་མ+་དང་འ-ེལ་བའི་1་ག3ག་4་5འི་ཆེད་7་8ོད་ཡ་1་:ོར་
བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་%་བ་རང་ཉིད་+ི་ངོ་ཚབ་(མིང་) 
_____________________________ལོ་________ཕོ།མོ་______ !ོད་གནས་ཁ་#ང་ 
_____________________________________________________ 
ཅན་ལ་%ི་མང་ག*ག་བཤེར་འ0ོ་2གས་4་འཛ6ན་7ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༡ [ག] འ"་དོན་
གཞིར་བ'ང་བ)ོ་གཞག་བ+ིས་དོན་/ེད་1ོ་གཤམ་གསལ། 
༡) !་#ན་ལ་&ོན་འ)ི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་*་/ལན་འདེབས་)་*་/ངོས་ལེན་(་)་/ཡིག་

ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འ+ལ་/དཔང་པོ་འབོད་འ(ིད་/དཔང་%གས་འདོན་འ+ལ་/གོང་
!་/བ"ར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་ཆེད་%ན་'་/ཁ་མ$འམ་བདེ་%ན་ནམ་གོང་'་!ིར་
འཐེན་/ནང་འ%ིག་བཅས་ལ་མིང་%གས་འགོད་+།  

༢) !ིམས་&གས་གཞིར་བ+ང་!ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་%འམ། བཀའ་%། བཀའ་"བ་
ཇི་གནང་ལ་བ)ི་བ*ར་,་-། 

༤) !ིམས་&གས་ཁག་ནང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས༌གང་བ2ར་བ་བ!བ་!།   
 
༦) !ིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་/་0ས་1ི་ངོ་ཚབ་བཅར་འ7ོར་མ་8ང་ན་དེའི་9ེས་

འ"ས་ཇི་'ང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་/ོད་ཡ་1་2ོར་བ་/!ོད་ལན་པ་/བདེ་%ན་པ་/གོང་
!་བ་རང་ཉིད་ནས་འ,ེར་.་ལས་ངོ་ཚབ་ལ་ད2ི་"་མིན་པ་བཅས།  !ི་ལོ་______!་
____ཚ"ས་____ལ། ། 

                  (བ"ོ་གཞག་'ེད་མཁན་-ི་མིང་0གས།) 
                            (མིང་)______________________ 

གོང་གསལ་བ(ོ་གཞག་ལ་མོས་མ+ན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་0ས་པ་ཡིན།                                    
                            (!ོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་!ི་མིང་&གས།) 

                            (མིང་)______________________ 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་  [ཇ] ༧) 

ལས་ཤོག་དཔེ་མཚ,ན། 
བསོད་ནམས་བ(་ཤིས། 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ [ང] ནང་
གསལ་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༧) 

 !ིམས་&ོད་པའི་ལས་ཤོག་དཔེ་མཚ0ན། 
བསོད་ནམས་བ(་ཤིས། 
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བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པ། 
Mr. Sonam Tashi 

Tibetan  Laws & Customs Counsellor 

བཙན་%ོལ་བོད་མིའི་,ིམས་དང་ལམ་/གས་1ི་,ིམས་2ོད་པ། 
Mr. Sonam Tashi 

Tibetan  Laws & Customs Counsellor 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་  [ཉ] ༡) 

 

(ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
             ཁ་མ$་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་ _____________________ 
             ཁ་མ$་%་&ོར་འགོ་འ+གས་-ས་ཚ/ས་ ___________________ 
!་#ོར་བ/བདེ་%ན་པ་ (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང་། ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང་། འཚ#་ཐབས་
བཅས་%ི་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
                  ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་། ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང་། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ི་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
            ཁ་མ$འི་ངོ་བོ་ (ཇི་ཡིན་འ'ི་(།) 

བཅད་%། 
༄༅། _______________________________________________(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་
འ"ོ་%གས་(ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༤༩ [ཁ] [ག] [ང] [ཅ] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་.།) 
________________________________བཅས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་,ས་ཟིན་པའི་བཅད་
!ར། (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) ____________________ ནས་!ི་ལོ་    !་

ཚ"ས་ལ། 

(ལས་དམ།) 
(མིང་%གས།) 

(!ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་།) 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ$ོ་&གས་)ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་ད#་པ་ [ཁ] ༤) ནང་
གསལ་%ར་'ོན་ཡིག་ཆ་ [ཉ] ༡) 

བཅད་%། 
        (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 

ཁ་མ$་/བདེ་%ན་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_____________ལོ་
!ས།_____________ 
           !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
!་#ོར་བ་/བདེ་%ན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་
!ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 
                                 ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 

                                  
༄༅། །______________________________________________(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་
འ"ོ་%གས་(ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༤༩ [ཁ] [ག] [ང] [ཅ] ནང་གསལ་'ར་དོན་གནད་འ,ི་
!།) ______________________________བཅས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་,ས་ཟིན་པའི་
བཅད་%ར། (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) _____________________ ནས་!ི་
ལོ་ ________!་_____ཚ"ས་_____ལ། ། 

(ལས་དམ།) 
(མིང་%གས།) 
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ངོ་བ%ས༔ 
         ༡) !ོད་ཡ་&་'ོར་བ། 
         ༢) !ོད་ཡ་&ོད་ལན་པ། 

(!ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་།) 
ངོ་བ%ས། 
         ༡) !ོད་ཡ་&་'ོར་བ། 
         ༢) !ོད་ཡ་&ོད་ལན་པ། 

!ར་$ོན་ཡིག་ཆ་  [ཉ] ༢) 
 
 
 

(ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
             གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་ _____________________ 
             གོང་%་%་&ོར་འགོ་འ)གས་+ས་ཚ-ས་ ___________________ 
གོང་%་བ་ (མིང་དང་། ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང་། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ི་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
                  ཁ་གཏད། 
!ོད་ལན་པ་ (མིང་། ལོ། ཕོ་མོ། !ོད་གནས་ཁ་)ང་། འཚ#་ཐབས་བཅས་%ི་མཚ)ན་འ,ེལ་བ/ོད།) 

གོང་%འི་བཅད་+། 

༄༅། _______________________________________________(!ི་མང་ག'ག་བཤེར་
འ"ོ་%གས་(ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༦༡ [ཁ] ༡) ༢) ༣) ༤) ༥) ༦) [ག] ནང་གསལ་'ར་དོན་
གནད་འ&ི་(།) ________________________________བཅས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་,ས་
ཟིན་པའི་བཅད་*ར། (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) _______________ ནས་!ི་
ལོ་    !་ཚ$ས་ལ། 

 
 

(ལས་དམ།) 
(མིང་%གས།) 

!ི་མང་ག'ག་བཤེར་འ-ོ་/གས་1ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ་ [ཁ] ༧) 
ནང་གསལ་'ར་)ོན་ཡིག་ཆ་ [ཉ] ༢) 

གོང་%འི་བཅད་+། 
        (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 

གོང་%་!་#ོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_____________ལོ་$ས།_____________ 
           !ོད་གཞི།(!ིང་དོན་འ)ི་*།)___________________________ 
གོང་%་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
                                 ཁ་གཏད། 

!ོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚ#་ཐབས། !ོད་གནས་ཁ་)ང༌བཅས་%ིས་མཚ)ན་འ,ེལ་
བ"ོད།) 
 
 
 ༄༅། །_______________________________________________(!ི་མང་ག'ག་
བཤེར་འ'ོ་)གས་,ིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༦༡ [ཁ] ༡) ༢) ༣) ༤) ༥) ༦) [ག] ནང་གསལ་'ར་
དོན་གནད་འ'ི་)།) ________________________________བཅས་མཐའ་མའི་ཐག་
གཅོད་&ས་ཟིན་པའི་གོང་%འི་བཅད་%ར། (ས་གནས་དང་། !ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
_______________ ནས་!ི་ལོ་ ________ !་_____ཚ"ས་_____ལ། ། 

(ལས་དམ།) 
(མིང་%གས།) 
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(!ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་།) 
ངོ་བ%ས༔ 
         ༡) !ོད་ཡ་&་'ོར་བ། 
         ༢) !ོད་ཡ་&ོད་ལན་པ། 

(!ིམས་ཞིབ་པའི་མིང་།) 

ངོ་བ%ས། 
         ༡) !ོད་ཡ་&་'ོར་བ། 
         ༢) !ོད་ཡ་&ོད་ལན་པ། 
         ༣) འ"ེལ་ཡོད་ས་གནས་,ིམས་ཞིབ་ཁང་། 

 

!ིམས་ཡིག་བ)ར་བཅོས་འདི་བཞིན་!ིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་ ༨༩ པའི་ཆ་6ེན་འོག་བཙན་9ོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ<་!ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་!ིམས་ཞིབ་པ་$ན་ཚ'གས་ཐེངས་ ༣༩༧ པའི་

ཐོག་མཐའ་མའི་བཀའ་བ*ར་གཏན་འབེབས་བ0ིས་པ་2ར་3་འཛ5ན་ལག་བ7ར་དགོས་9་དང་། དེ་བཞིན་=ིམས་ཡིག་?་ག་ཡི་མཐར་ཤད་བཀོད་པ་(མས་+ིར་བ.་དགོས་པ་བཅས།  

ཆེས་མཐོའ)་*ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་*ིམས་ཞིབ་པ་2ན་ཚ5གས་ནས་6ི་ལོ་ ༢༠༡༦ <་ ༨ ཚ"ས་ ༡༩ ལ། ། 

 

 

 

 བཀའ་བ%ད་དོན་)བ།      ཚ"་རིང་དོན་*བ།               ངག་དབང་ཆོས་)གས། 

  !ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ།       !ིམས་ཞིབ་པ།         !ིམས་ཞིབ་པ། 


