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གནས༌ལ༌གསར༌ོན། 
 

མཐའ༌དད༌བཅད༌མཚམས༌བཀའ༌། 
 
༉ འག་་བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ མ་ཐང་། དར་དཀར་ན། མགར་ས། ། ན་། མོང་ར། ་རོ། 

ངས་ཐང་ཁ། བསམ་། བས་ང་། བས་གཡང་། ང་གསར། ་རང་། དབང་འས་ཕོ་ང་ ་ལས་ གཞལ་

ང་་ོང་ཁག་མ་་༡༥ ་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་་དང་ ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་

༡༨ ་བཅད་མཚམས་བཟོ་་མག་བ་བ་ལ་་ མཐའ་དད༌བཅད་མཚམས་བཀའ་་ོན་་འ་ དགའ་ོ་དང་

བཅས་པ་ཐོག་ལས་ གསལ་བགས་འབདཝ་ན།  

 

བཅད་མཚམས་་་འ་ ་ག་མཐར་འལ་ང་ཡོད་་འ་ཡང་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་་འས་་་དང་ 

འལ་ཡོད་ོང་ཁག་བདག་ང་ ་ལས་ མ་་ག་ཚང་ཁག་་ས་ བ་ར་དང་མཉམ་འལ་གང་ག་མཛད་

གནངམ་ལས་བན་ན། ག་པར་་ཡང་ ་ས་༢-༧-༢༠༡༥ ་ གསར་ོན་འབད་ཡོད་པ ་བཅད་མཚམས་ན་ས་

འཆར་ག་འ་་ ་ས་༦-༧-༢༠༡༥ལས་འ་བགས་ ་ས་༡༠-༧-༢༠༡༥ ན་ ོང་ཁག་མ་་༡༥ ཆ་མཉམ་

ནང་ ་མང་ན་གསན་འ་འན་འཐབ་པ་བས་ གནད་ངས་་བ་བསམ་བཤད་དང་ བསམ་འཆར་ ་ལས་ 

ས་འབས་འབད་་ ོང་ཁག་མ་་༡༥ ་་ར་་་བན་ལས་བན་ན། 

 

འམས་་བ་བམ། 

 

འམས་ངས་་ས་མཚམས་བ་བམ་དང་གཏན་འལ་བཟོ་ཐངས་འ་ འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ 

ཅན་མ་དང་ འག་་འམས་ངས་བཅད ་མཚམས་བཅའ་ག་དང་གས་ག་༢༠༡༢ ཅན་མ་དངས་དོན་་དང་

འལ་ན། 

 

ོང་ཁག་མ་་ག་་འམས་ངས་ཁ་ངས་འ་ བཅའ་ག་ནང་བད་་ཡོད་པ་ཐབས་ལམ་དང་འལ་ ཐ་ོབད་

བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་ོབས་་་ཚད་་གར་བཞག་འབད་་ཡོད་་་ཡང་ 

 

༡. ་ོབས་༥༠༠༠ ་འོག་་ཡོད་་་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་ག་འོང་དཔ། 
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༢. ་ོབས་༥༠༠༡ ལས་ ༧༥༠༠ ་བར་ན་ཡོད་་་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་བན་

འོང་དཔ། 

༣. ་ོབས་༧༥༠༡ ལས་ ༡༠༠༠༠ ་བར་ན་ཡོད་་་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་བད་

འོང་དཔ། 

༤. ་ོབས་༡༠༠༠༠ ལས་ག་ཡོད་་་ ངོ་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་མཐོ་ཤོས་ད་འོང་

དཔ། 

འ་དང་འལ་ བ་འན་ལ་ཡོད་་ར་་ ོང་ཁག་མ་་༡༥ ་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་

ངས་ང་ཤོས་༦ ་བ་བམ་འབད་་ཡོད། འ་བམ་འབད་ ཡན་ལག་མ་་༡༨ ་ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་

ར་་་་ོབས་་ར་ལས་ཡང་ ་མང་་ མས་གས་་དས་མ་དང་འལ་ བ་འན་ལ་་ཡོད། 

 

མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་ཁ་ངས་བོམས་༩༠ འ་ ོང་ཁག་མ་་༡༥ ནང་ ོང་ཁག་་་་ 

མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་ ང་ཤོས་ག་དང་བཅསཔ་འབད་ བ་བམ་འབད་་ཡོད། ོང་ཁག་མ་

་༡༥ འ་་ནང་་ཚོགས་ན་ར་་འ་ ད་ས་ན་་ ་ོབས་༥༠༠༠ འོག་་ནམ་ལས་ ་ ་་འམས་

ངས་ག་་ངམ་ག་ བ་བམ་འབད་་ཡོད། 

 

མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་འ་ འག་་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་ འག་་

འམས་ངས་བཅད་མཚམས་བཅའ་ག་དང་གས་ག་༢༠༡༢ ཅན་མ་དོན་ཚན་༧.༡.༦ ་དང་འལ་ མ་་་་

དོན་་གཏན་འལ་བཟ་ོད་པ་དས་འ་ཡང་ 

༡. འམས་ངས་་ནང་་ཚོགས་ན་ར་་་ོབས་འ་ ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་ཁ་ངས་་ 

གང་ག་ཐོག་ འ་མཉམ་འངོ་དཔ། 

༢. འམས་ངས་་ས་མཚམས་འ་ ད་ོ་ཡོད་བན་པ་བདག་ང་མངའ་འོག་ ད་གསཔ་འབད་དཔ། 

༣. བད་འལ་ འ་འལ་་་ཐད་ཀར་ འམས་ངས་ནང་འད་འཐབ་གསཔ་འབད་དཔ། 

༤. ས་ཆགས་ལ་་ ས་་ས་ངས་དང་ ཡོངས་གས་ཅན་་ས་གནས་ ད་འབད་ ་ གཙང་་ གང་

ལམ་་ བར་ཆད་དཔ་ མཐའ་ར་དཔ་་ས་ན་འབད་དཔ། 

༥. མ་་ཆ་མཉམ་རང་ ་མས་ན་མོ་དང་འལ་ མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་ག་དང་ད་་

བར་ན་ཡོད་དཔ། 

 

ཚོགས་ན་ར་་་་བན་་ཚོགས་ན་འ་ ནུས་གས་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་་ མ་་ག་་འམས་ངས་་

ཚོགས་ན་ར་་་ོབས་་་ཚད་འ་ འ་མཉམ་ ཡང་ན་ ཤོག་མངས་ག་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་་བོན་གས་

བད་་ཡོད། ན་ང་ ས་་ས་ངས་་ས་མཚམས་གསལ་་་བཟོ་ཐབས་ངམ་ག་་ན་པར་ ་མང་ན་གསན་
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བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ འམས་ངས་་ས་མཚམས་ར་བས་འབད་དཔ་་ གནད་གལ་་བ་

བ་ངས་་བད་་ ཡོད་་་་ བ་འགས་འབད་་ཡོད།  

 

ོང་ཁག་མ་་བ་་ལས་ཐོབ་པ་བསམ་འཆར་་དང་ འ་དང་འལ་བ་བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་་ས་ད་་ 

གཤམ་གསལ་ར་ན།  

 

༡. ་རང་ངོ་ཁག་་ོང་ཁག་མ་་ བཅད་མཚམས་འཆར་ག་ན་ས་འ་་ ར་བས་་དགག་ཆ་དང་ 

ས་འཆར་་ ག་་ཡང་བད་་ད།  
 

༢. མ་ཐང་མ་་་་མང་ན་གསན་བས་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་བས་

འབད་ད་པ་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་དང་འལ་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་

ཡོད་་་ཡང་  

• ་་མཁར་འ་ ལ་ོན་མཁར།  

• ་་འ་ གས་མཁར་_མས་པ་་ཁང་།  

 

བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ ཚོགས་ན་ར་་་ོབས་་བ་བམ་གས་ཤོམ་དང་ ས་་ས་ངས་་

་གས་གསལ་་་བཟོ་ཐབས་་ གས་མཁར་_མས་པ་་ཁང་་འམས་ངས་་ས་ངས་་ཚད་འ་ 

རོང་རངོ་་ན་་ ་ད ་འབད་དཔ་་བད་་ཡོད་་འ་་ཡང་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་

འགས་བ་་ཡོད།  

 

༣. དར་དཀར་ན་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་   

• ང་བལ་ང་འ་ ང་་ན།  

• གསང་གས་ང་འོག་འ་ གསང་གས་ང་། 

• ར་ང་་བ་དང་ ་ཏོ་ང་འམས་ངས་གས་་ང་ ཕར་ར་སོར་དཔ།  

 

༤. མགར་ས་མ་་་་མང་ན་གསན་བས་ བཅའ་མར་གཏགོས་་་ས་ འམས་ངས་་ང་ ང་

མཁར་་་འ་ ང་དཀར་གས་་ འར་བས་འབད་ད་པ་ ས་འཆར་བད་་་ བཅད་མཚམས་

ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད།  
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༥. ་མ་་་་མང་ན་གསན་བས་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ ཝང་་གས་ཚན་འ་ མ་་ནང་་

ད་་ཡོད་པ་ར་ ང་་ས་བན་འབད་་དཔ་ལས་ མ་བབ་པ་གནད་བད་་ཡོད། འ་་ར་

ལས་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་་ མ་་ས་མཚམས་ཐད་ཀར་ དབང་ཚད་དཔ་ལས་བན་ ་་བཅད་

མཚམས་འཆར་ག་ན་ས་འ་་ ར་བས་ག་་ཡང་ད་པར་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད།  

 

༦. ་རོ་་་མང་ན་གསན་བས་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ ་ཚོགས་ལས་ོང་ཁག་མ་་ས་མཚམས་

་གསལ་བགས་གནང་་་་ མས་དང་མ་ནམ་ལས་ བཅད་མཚམས་འཆར་ག་ན་ས་འ་་ ས་

བན་འབད་དཔ་ད་པ་ས་ཐག་དཔ་ལས་ བཅད་མཚམས་འཆར་ག་ན་ས་འ་ ར་བས་ག་་

ཡང་ད་པར་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད།  

 

༧. ན་་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་བས་

འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་་་ཡང་   

• ཕ་ཏ་ལ་-ག་ག་བར་འ་ ག་ག་བར།  

• ཕ་ང་ད་དང་ ་མ་འམས་ངས་་ས་མཚམས་འ་ ་ད་འབད་དཔ་་ས་འཆར་བད་

་འ་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད།  

 

༨. མོང་ར་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་   

• ་ང་འ་ ་ང�  

• མ་་ོད་འ་ ནོར་་ས་ང་།  

• མ་་ད་འ་ ་ང་ཁ་ཤོར།  

 

༩. ངས་ཐང་ཁ་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་ 

• ད་་ན-ཧོང་ཚོ་ཅན་འ་ ག་ག་ནང་-ཧོང་ཚོ་ཅན།  

• ལ་ག་བ་འ་ ད་་བ།  
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༡༠. བསམ་་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་ 

• ་མོ�་ཐང་འ་ ་མོ�་གནས།  
 

༡༡. བས་ང་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་ 

• ལ་འལ་འ་ མལ་འལ། 

• ་་ག་འ་ ་ག་ང་། 

• ་ན་ ་འ་ ་ན་ ་_མ་ད། 

• མ་ད་འ ་ མ་ོད། 

• མ་ོད་འ་ མ་བཏབ་ང་། 

• ་ག་ང་་ས་མཚམས་འ་ ལ་གང་འག་་འགག་་ག་ཚང་་ང་བད་་འབད་ད་

པ་ས་འཆར་བད་་་ འམས་ངས་་་བར་ན་ ཐོ་བད ་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་

ོབས་་ཁ་ངས་ ཤོག་མངས་འོང་དཔ་ལས་བན་ས་འཆར་འ་་ ཆ་འགས་བ་མ་གས།  

 

༡༢. བས་གཡང་་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་

ར་བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་

ཡོད་་་ཡང་ 

• ང་དཀར་ས་ང་འ་ མཁའ་འར། 

• ོང་ཅན་འ་ ན་བ་དགའ་ཚལ། 

 

བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ འམས་ངས་་ང་ ོ་མད ་ར་འ་ ོ་མད ་ན་ར་རོ་དང་ 

ང་ས་ར་འ་ ང་ས་ན་ར་ར་ར་ས་འཆར་བད་་ ཁ་ང་་ར་བས་འབད་་ ཆ་འགས་

བ་་ཡོད།  

 

༡༣. ང་གསར་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་ 
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• ན་ཚོགས་ས་ང་འ་ ས་འར་ང་། 

• དཔོན་ར་འ་ ་་ཅན། 

 

༡༤. དབང་འས་ཕ་ོང་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་

་ར་བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་

་ཡོད་་་ཡང་ 

• བ་་འཐནོ་ས་འ་ བ་། 

• ་དག་གསོལ་ས་འ་ བ་། 

• ན་ང་ཁ་འ་ ་ང་་བ། 

• ་མ་ོང་འ་ ཤ་བ་འདབ་མ། 

• བར་གདོང་འ་ བར་ང� 

 

༡༥. གཞལ་ང་་མ་་་མང་ན་གསན་བས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ གཤམ་འད་ང་་ར་

བས་འབད་དཔ་་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་་་ བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འགས་བ་་ཡོད་

་་ཡང་ 

• བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ ང་་་་ ང་ལམ་དང་ ག་ལམ་ར་བད་་འམས་ངས་

གས་ད་པ་ས་འཆར་བད་་་་ བ་ངས་་ན་པ་ལ་ལས་ བཅད་མཚམས་ན་

ཚོགས་ས་ ང་ལམ་འ་ ང་་་ད་དང་ ག་ལམ་འ་ ང་་་ོད་ར་ཆ་འགས་བ་ཡོད་

་འ་ཡང་ ང་་་འ་ ཡོངས་གས་་ལག་ན་འཐབ་པ་ང་ག་འབདཝ་ལས་ འལ་བ་

མངམ་ཡོདཔ་ལས་བན་ན། 

• ོང་ལམ་ག་དང་ ོང་ལམ་འོག་་འམས་ངས་གས་ མཉམ་ོམ་འབད་་ ངོ་ལམ་ར་བཞག་

་ ང་་་་འམས་ངས་བས་་ས་འཆར་འ་་ ན་ཚོགས་ས་ཆ་འགས་བ་་ཡོད།  

 

ོང་ཁག་མ་་དང་ ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་་གསལ་བགས་་ ་ས་ ད་འོག་༣༤ དང་ ་འོག་༥༦ 

་ས་མཚམས་་་ ར་བས་སོང་་ཡོད་་ལས་ བས་ང་ོང་ཁག་བསམ་མཁར་ད་འོག་་ ་འོག་

གག་ མ་་འོག་འ་ ལ་་་མ་་ནང་ད་་ཡོད། ར༌བས༌སོང་ཡོད་པ༌ (བས་ང་ོང་ཁག་) 

་བསམ་མཁར་ད་འོག་དང་༌འོག༌ ་ལས་ (་རོ་ོང་ཁག་) ་རལ་དང་ཝང་ང་ད་འོག་་ ད་འོག་

དང་་འོག་་ས་མཚམས་་ ར་སྦྲགས་ ཀ པ་ནང་ གསལ་ོན༌འབད༌༌ཡོད། 
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འ་དང ་འལ་་ ་རལ་དང་ཝང་ང་ད་འོག་་ས་ངས་ལ་་ག་ མ་་ནང་ད་ཡོད་པ་གསལ་

བགས་ལས་བན༌ ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་ོབས་ ་ཆ་༩༠ གཔ་ག་ ་གནད་ཁག་་

བ་ཁ་ངས་འ་ ད་ལས་ཕར་ ད་འོག་་བཙག་འ་ཐོ་ག་ནང་ལས་ ར་འཐོན་འབད་ ་ན་མས། ད་

འོག་འ་གས་་ད་འོག་ཚོགས་་འམས་ངས་ནང་ ཚོགས་ན་ར་་ག་ས་ རང་འཇགས་ས་་

ཡོདཔ་ལས་ ་རལ་དང་ཝང་ང་ད་འོག་་གནས་ངས་འ་ རང་དབང་ཅན་་ད་འོག་གས་་རང་ ར་

བས་ག་་ཡང་ད་པར་ོད་འོང་། བསམ་མཁར་ད་འོག་་་འོག་གས་ཟམ་_མ་འ་ ོང་ཁག་མ་་

ནང་ད་་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་མཁར་ད་འོག་ནང་ ་འོག་་ངམ་ག་འོང་་ན། 

ན་ང་ བཙག་འ་དང་འལ་བ་མས་གས་དང་འལ་ ད་འོག་ཚོགས་་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་

ནང་ ད་ོ་་གནས་ཐོག་ཡོད་་བཙག་འ་བ་པ་ ་གནས་འཆང་་་ འལ་ཡོད་འས་ཚོགས་་་

གནས་ན་མག་མ་བ་ན་ ཡང་ན་ ་ལ་མ་སོང་ན་་ ཕྱག་ད་་ད།  

འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས་ས་ ས་གནས་གང་་བཙག་འ་འ་མ་བགསཔ་ལས་ ོང་ཁག་མ་་

་ས་མཚམས་གསལ་བགས་དང་ འ་དང་འལ་བ་མཐའ་དད་བཅད་མཚམས་བཀའ་་ལས་བན་ ས་

མཚམས་ར་བས་སོང་ཡོད་་ ད་འོག་༢༠༥ དང་ ་འོག་༡༠༤༣ ཆ་མཉམ་་བསྐྱར་བ་ས་ཁྲ་་གསར་

ོན་འབད་་ན། 

འག་་་ཚོགས་ལས་ ོང་ཁག་མ་་༡༥ དང་ ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་༡༨ གསལ་བགས་གནང་ཡོད་་འ་

ས་ ད་འོག་༣༤ དང་ ་འོག་༥༦ ་ས་མཚམས་་དང་ ཐོ་བད་བ་པ་ཚོགས་ན་ར་་་་ ར་བས་

སོང་་ཡོད་་འ་ཡང་ བས་ང་ོང་ཁག་བསམ་མཁར་ད་འོག་་་འོག་གག་ ལ་་་ མ་་ནང་ད་་

ཡོདཔ་དང་ ་རོ་ོང་ཁག་མ་་ནང་ ་རལ་དང་ ཝང་ང་ད་འོག་་་བོས་་ཆ་༩༠ ་ག་ མ་ནང་ད་་
འག།  

 

་ལོ་༢༠༡༥ ་ལོ་འག་་ མ་ག་ ན་ཚོགས་ང་ གསར་ང་་་དནོ་་ མ་དཔོན་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་

་ཚོགས་པ་ ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་འས་་ ་ལས་ ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་འས་་་་བཙག་འ་་དང་ 

འལ་ཡོད་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ོང་ཁག་མ་་བཙག་འ་་ས་མཉམ་་འ་འན་འཐབ་་ན། ན་ང་ 

མགར་ས་ོང་ཁག་་དམ་ས་དང་ བས་གཡང་་་ོ་གསུམ་ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་གས་ནང་ ཐོ་བད་བ་པ་

ཚོགས་ན་ར་་དཔ་ལས་ བཙག་འ་་ལ་ལས་འ་འན་འཐབ་་ན།  
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་ཚོགས་ས་ ོང་ཁག་༌ནང༌ ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་་་མ་གཏོགས་ གསལ་བགས་མ་འཛདཔ་ལས 

ོང༌ཁག༌ཡན༌ལག༌མ༌༌འས༌༌བཙག༌འ༌དོན༌༌ ་འོག་་ནང་ ཚོགས་པ་་འམས་་བཏོན་ཐངས་དནོ་་ 

་�་མ་པ་ཆ་འགས་འབད་་ཡོད་་དང་འལ་་ན།       

 

འག༌༌བཙག༌འ༌ན༌ཚོགས༌ས༌ ོང་ཁག་ཡན་ལག་མ་་བདག་ང་འ་ ོང་ཁག་ ཡང་ན་ ད་འོག་གང་ང་

ས་ འཐབ་དཔ་འ་་ གང་ལས་ཁ་གསལ་་བད་ཁྱབ་གནང་ད་པ་གསོལ་་འབད་་ཡོད།  

 

བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་ས་ མ་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་་བཅད་མཚམས་འ་ ་མས་ན་མོ་དང་ འག་

་བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ཅན་མ་དས་མ་ར་་ མས་མན་་་�་མ་པ་ཐོག་ མག་བ་་

ཡོདཔ་ལས་ མ་ཐང་། དར་དཀར་ན། མགར་ས། ། ན་། མོང་ར། ་རོ། ངས་ཐངས་ཁ། བསམ་། བས་

ང་། བས་གཡང་། ང་གསར། ་རང་། དབང་འས་ཕོ་ང་། ་ལས་ གཞལ་ང་་་ོང་ཁག་མ་་༡༥ ་ 

ོང་ཁག་མ་་ཚོགས་་ཚོགས་པ་འམས་ངས་་་ མཐའ་བཅད་་བཅད་མཚམས་བཀའ་་འ་ གསར་ོན་འབད་

་་་བས་ང་།  
 
 
 

 

 

(ན་བཟང་དབང་འས) 

་འན། 

འག༌༌བཅད༌མཚམས༌ན༌ཚོགས། 
 


