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༢༠༡༨ ཅན་མ།
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༢༡. མཐོ་གཏུགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧
༢༢. གྲོས་ཆོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨
༢༣. བསྟར་སྤྱོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩
༢༤. བཀའ་རྒྱ་ལུ་སྣང་མེད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠
༢༥. གྲོས་ཆོད་བྱིན་ནི་ལུ་མཐའ་མཇུག་གི་ཉིམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠
༢༦. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་རྩ་གྲོལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠
༢༧. ས་གནས་གཞུང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡
༢༨. གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་ཐོབ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡
༢༩. ཉེས་ཆད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢
༣༠. བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
༣༡. ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
༣༢. བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་མིན་སྐབས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་དང་བཤེར་ཡིག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
༣༣. ལམ་སྟོན་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
༣༤. གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་དང་འཕྲི་སྣོན་དབང་འཛིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦

འབྲུག་ གི་བཙག་འཐུའི་རྩོ ད ་རྙོགས་སེལ་ཐབས་བཅ འ་ ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མ།
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་བཤེར་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་འགེལ་
ཚུ་

འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་

དེ་ལས་རྣམ་དག་དང་དྭངས་གསལ་ལྡན་པའི་རྩོད་བཤེར་ལམ་ལུགས་ཅིག་གི་ཐོག་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་
ཐབས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་དང་ཁྱབ་སྤེལ་གྲུབ་ཨིན།

1.

མཚན་བསྡུས་ ཁྱབ་ཚད་ སྦྱོར་འཇུག་དེ་ལས་འགོ་བཙུགས།

1.1.

བཅའ་ཡིག་འདི་

1.1.1.

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༨ཅན་མ་ཟེར་
སླབ་དགོ།

1.1.2.

སྤྱི་ཚོགས་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་ཁྱབ་ནི་ཨིན།

1.1.3.

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥ འམ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་མོ་བྱ་ལོ་ ཟླ་ ༡༢
པའི་ཚེས་ ༣༠ ལས་ ཁྱབ་དབང་གི་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨིན།

2.

ངེས་ཚིག།

2.1.

བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ གོ་དོན་ལོགས་སུ་ལེན་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་

2.1.1.

“ལས་སྡེ” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ ཡང་ན་ རྫོང་
ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལུ་གོ།

2.1.2.

“ལྷན་ཚོགས་”

ཟེར་མི་འདི་

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༤

དང་འཁྲིལ་གཞི་

བཙུགས་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གོ།

2.1.3.

“བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་” ཟེར་མི་འདི་ བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་བའི་ཉིམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ གྲུབ་

༡

འབྲས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཡུན་ལུ་གོ།

2.1.4.

“བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་མིན་པ” ཟེར་མི་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་མཇུག་
བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་བཙག་འཐུ་གི་བརྡ་འཕྲིན་མ་སྤེལ་ཚུན་གྱི་དུས་ཡུན་ལུ་གོ།

2.1.5.

“བཤེར་ཡིག་དུས་ཡུན་” ཟེར་མི་འདི་ འདེམས་ཁོངས་ནང་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་
ཚེས་གྲངས་དེ་ལས་རྩིས་ཏེ་

ངལ་གསོ་མ་རྩིས་བའི་ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་

བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ཆོག་པའི་དུས་ཡུན་ལུ་གོ།

2.1.6.

“ཁྲིམས་འགལ་” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་
བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་གཞན་བཀག་ཆག་གི་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ལུ་གོ།

2.1.7.

གཅིག་ཚིག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་

མང་ཚིག་ལུ་དང་

མང་ཚིག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་

ཚིག་དོན་ཚུ་གཅིག་ཚིག་ལུ་ཡང་གོ་དགོ།

3.

ཁྲིམས་འདུན་དབང་ཁྱབ་བཀག་དམ།

3.1.

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙག་འཐུའི་བྱ་རིམ་ལུ་ བར་
དཀྲོགས་མེད་པར་གནས་ཐབས་དོན་ལས་

བཙག་ཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ལུ་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་

ཡང་ན་ དེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་
བའི་མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གིས་ ལཱ་རིགས་ཅིག་གི་དང་ལེན་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་གང་རུང་ཅིག་བཏོན་མི་དེ་ལུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་གྱི་འདྲི་རྩོད་འབད་ནིའི་ཁྱབ་དབང་འདི་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མེད།

4.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུགས།

4.1.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
དང་དཀའ་སྡུག་ལུ་

བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་

སྙན་གསན་དང་སྒྲིག་བཅོས་དོན་ལས་

ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
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བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་
བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལམ་

4.2.

ལམ་ལུགས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་འདི་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་འགེལ་ཚུ་གི་བདེན་རྫུན་འདི་
འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་རྣམ་དག་དང་དྭངས་གསལ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་དགོ།

5.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ།

5.1.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་འདི་

གནས་རིམ་གཉིས་

འབད་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

5.2.

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལས་སྡེ་འདི་ བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་དབྱེ་
ཞིབ་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།

5.3.

རྫོང་ཁག་གི་གནས་རིམ་ལས་སྡེ་འདི་

བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་དབྱེ་

ཞིབ་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།

5.4.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གང་རུང་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་པའི་ནང་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་

རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༡༠ པ་དང་འཁྲིལ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་
གཟུར་གཏོན་འབད་བའི་གྲོད་ཆོད་ ཡང་ན་ དེ་ལྟར་ཟིན་ཐོ།

6.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་བཀོད་སྒྲིགས།

6.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་ནང་ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་གཅིག།
འཐུས་མི་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན།
འཐུས་མི་སྦེ་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ བསྐོ་བཞག་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་/སྡེ་ཚན་/འགོ་འཛིན་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན། དང་

6.1.4.

འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།

3

6.2.

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ནང་ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.3.

ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ།
འཐུས་མི་སྦེ་ རྫོང་རབས་/དྲུང་པ་/སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་གོངམ།
འཐུས་མི་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།
འཐུས་མི་སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན།

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་སྟེ་བའི་ བྱ་རིམ་གང་རུང་ཅིག་གི་འཚོགས་གྲངས་འདི་ ལས་
སྡེ་གི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་དང་འཁྲིལ་དགོ།

6.4.

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་

བྱ་རིམ་གང་རུང་ཅིག་གི་འཚོགས་གྲངས་འདི་

ཉུང་ཤོས་འཐུས་མི་གསུམ་ཡོདཔ་དགོ།

6.5.
6.6.
7.

ལས་སྡེ་གི་སྤྱིར་བཏང་ལཱ་འབད་ཐངས་དང་ འགོ་འདྲེན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ ཁྲི་འཛིན་ལུ་ཕོག།
ལས་སྡེ་གི་འགོ་འདྲེན་འཇོན་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་འགན་འདི་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ཕོག།

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ།

7.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཡང་

7.1.1.
7.1.2.

བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལེན་ནི།
བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ལུ་

ཁ་སྐོང་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་དོན་ལས་

ལས་སྡེ་གིས་

འདིའི་རང་དབང་འོག་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ཁ་བཀོད་ཐོག་གཏང་ནི།

7.1.3.

ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་དང་ རྩ་ཕན་གྱི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་སྙན་གསན་ཐོག་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི།
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7.1.4.

བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་འདྲི་བསྟུན་སྐབས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཁ་བཀོད་བྱིན་ནི།

7.2.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་

རང་སོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་སྐབས་

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་
ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་གིས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་

ལམ་སྟོན་ཐོག་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ལྷག་པར་དུ་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འདི་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ།

8.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་དབང་ཚད།

8.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་འདི་ཡང་

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

དཔང་པོ་ཚུ་ འབོད་བཀུག་དང་ བཅར་ཞུགས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ།
ཡིག་ཆས་གང་རུང་ཅིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་དགོ་པའི་དགོས་དོན་བཀོད་ནི་ལུ།
ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ཡིག་ཚང་ཅིག་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཚུ་ལས་

མི་དམངས་མངོན་གསལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་གང་རུང་ཅིག་གི་ མཁོ་མངགས་བཀོད་ནི་ལུ།

9.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད།

9.1.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཅིག་ འདེམས་ངོ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་དེའི་ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་གང་རུང་གཅིག་གིས་བཀོད་ཆོག།

9.2.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ས་ཚུ་ཡང་

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།
བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ།
རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པ།
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9.2.4.
9.2.5.

ཕྲ་དོན་ལྟ་རྟོག་པ། ཡང་ན་
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན/ཞིབ་རོགས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན།

ཨིན་རུང་ གསར་ཤོག་ རྒྱང་བསྒྲགས་ རྒྱང་མཐོང་ལྟེ་བ་ཚུ་དང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་པ་ལུ་བཙུགས་དགོ།

9.3.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་འབྱོར་བའི་ ཉོགས་བཤད་གང་རུང་འདི་ དེ་མོད་དུ་ ཡང་ན་
གང་མགྱོགས་ཐོག་
དགོཔ་དང་

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་

ཡང་ན་

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ལུ་གཏང་

བརྡ་བརྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་གང་རུང་འཐོན་ཚེ་

བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་པ་ལུ་

གཏང་དགོ།

9.4.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་དེ་གིས་

9.4.1.

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལས་

རྒྱབ་འགལ་ཨིན་པའི་

བྲེལ་འཛིང་དང་

ཉོགས་བཤད་བཀོད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདིའི་ཁ་གསལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་འབད་དགོ།

9.4.2. ཟུར་སྦྲགས་འབད་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ར་ཁུངས་ཡོདཔ།
9.4.3. ཉོགས་བཤད་ག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཚོགས་པ་/འདེམས་ངོ/ངོ་རྐྱང་གི་མིང་གསལ་བཀོད་དགོ།
9.4.4. བཤེར་ཡིག་ཕུལ་མི་གིས་ ཁ་བྱང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་གསལ་དང་སྦྲགས་མིང་རྟགས་
བཀོད་ཡོདཔ་དགོཔ། དང་

9.4.5.

ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ ༡ པ་དང་འཁྲིལ་བའི་གནད་
དོན་ཚུ་ ཚངམ་འབད་ཡོདཔ་དགོ།

9.5.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཅིག་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་འབྲེལ་སྤྱོད་དོན་ལུ་

འོས་འཚམས་ལྡན་

པའི་གཞི་རྟེན་དང་བཅས་ཕུལ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།

9.6.

གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་གི་མིང་གསལ་དེ་

གལ་སྲིད་གསང་བཞག་

དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འབྱུང་བ་དང་ དཔང་པོའི་ཉེན་སྲུང་གི་གསོལ་ཞུ་ཐོབ་ཚེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་
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དང་འཁྲིལ་གནས་དགོཔ་དང་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ།

9.7.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཅིག་

ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་འདི་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་

སྡེའི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཆོག།

9.8.

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནིའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་
སྡེ་གིས་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཞིན་ན་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་གནང་བ་གནང་ཆོག།

9.8.1.
9.8.2.
9.9.

ཉོགས་བཤད་འདི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུའི་འོག་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་མེན་པ། དང་
རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོདཔ།

ཕྱིར་བཏོན་འདི་གནང་བ་གྲུབ་ཚེ་ ཡིག་ཐོག་གྲོས་ཆོད་རྒྱུ་མཚན་མཉམ་སྦྲགས་བཀོད་དེ་སྤྲོད་དགོཔ་ཡང་

9.9.1.

རྩོད་རྩ་གིས་རྩོད་ཟླ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་མ་དངུལ་ ཟད་གྲོན་གྱི་འཐུས་འབད་སྤྲོད་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ ཡང་ན་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་བགོ་བཤའ་གང་རུང་ དང་ ཕྱིར་བཏོན་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནིའི་ བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནི་ དང་

9.9.2.

གལ་སྲིད་

རྒྱུ་མཚན་

ཡང་ན་

འདི་ནང་གི་བདེན་བཤད་ཚུ་

བཀོད་དེ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་པ་ཅིན་

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་
རྩ་ཕན་གང་རུང་གིས་རྗེས་

མའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མ་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི།

10.

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་དང་བརྟག་ཞིབ།

10.1.

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་

ཡང་ན་

བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་

བཤད་ཐོབ་པའི་ཤུལ་གྱི་དེ་མོད་དུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་

10.1.1.

གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ལྟཝ་ཅིག་ ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ་བཟུམ་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་འདི་
ཕྱིར་འབུད་བཏང་དགོཔ་ཡོད་མེད་ལུ།

10.1.2.

འབྲེལ་ཡོད་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
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སྙན་གསན་དང་བཅས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་

དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འདི་འཕྲོ་མཐུད་འབད་དགོཔ་ཡོད་མེད་ལུ།

10.1.3.

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ དང་ལེན་
འབད་དགོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་དགོཔ་ཡོད་མེད་ལུ།

10.1.4. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་

༢ པའི་ཐོག་ ཁུངས་གསལ་བཀའ་རྒྱ་

གཏང་དགོཔ་ཡོད་མེད་ལུ། ཡང་ན་

10.1.5.

རྩོད་རྙོགས་འདི་ནང་

གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་རྩ་ཕན་ཚུའི་བཅུད་སྡུད་སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོཔ་ལུ།

10.2.

ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ གལ་སྲིད་རྩོད་རྙོགས་འདི་ ཕྱིར་འབུད་གཏང་
ནི་ལུ་ཆ་འཇོགས་གྲུབ་ཚེ་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གྲོས་
ཆོད་ཅིག་བྱིན་དགོ།

10.3.

གལ་སྲིད་རྩོད་རྙོགས་འདི་ཕྱིར་འབུད་མ་གཏང་པ་ཅིན ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་
ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་

ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལུ་གཏང་ནི་དོན་ལས་

རྩོད་

རྙོགས་ཐོ་བཀོད་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་ལུ་
བཀོད་ཁྱབ་འབད་དགོ།

10.4. བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་
ཐག་ཆོད་མི་

གལ་སྲིད་ཉོགས་བཤད་འདི་ ཕྱིར་འབུད་གཏང་དགོཔ་མེད་ཚེ་ གྲོས་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་

རྩོད་རྙོགས་ཐོ་དེབ་ནང་

ཐོ་

བཀོད་འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་འབད་དགོ།

10.5.

ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ནང་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་བལྟ་སྐྱོངས་

མངའ་འོག་ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་དང་ རྫོང་ཁག་ནང་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་
ལས་སྡེ་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བལྟ་སྐྱོང་མངའ་འོག་ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་གིས་ བཙག་
འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༣ པ་དང་འཁྲིལ་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
དགོ།
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10.6.

བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ གལ་སྲིད་ཁོ་/མོ་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་
ལས་འགལ་བའི་ལཱ་ངན་འཐབ་ཡོདཔ་ལུ་མཐོང་བ་ ཡང་ན་ འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་
ཡོདཔ་ལུ་འགྱུར་ཚེ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་མེད་དེ་འབད་རུང་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་/ཡང་
ན་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་སྔ་གོང་གི་གནང་བ་ཞུ་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་
ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་དང་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

10.7. གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་

ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་གི་མིང་གསལ་དེ་གལ་སྲིད་གསང་བཞག་

དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ན་ གནས་དགོཔ་དང་ བཅའ་ཡིག་ ༡༠.༦ པའི་ནང་ འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་
རྩོད་གཞི་འདི་ བཞེད་དོན་གྱི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

11.

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་།

11.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་/རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་
གིས་ དགོས་མཁོ་ནམ་འབྱུང་ཚེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།

11.2.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་ བཀོ་བཞག་འབད་མི་ནང་ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་

11.2.1. ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་འཛིན་སྦེ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།
11.2.2. འཐུས་མི་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་ལས་
11.2.3. འཐུས་མི་སྦེ་ འབྲོལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན།
11.3.

འགོ་དཔོན་གོངམ་ཅིག།

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བྱ་
རིམ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།

11.4. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་
ཡང་
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བཀོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཚུད་དགོཔ་ཚུ་

11.4.1. ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་འཛིན་སྦེ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།
11.4.2. འཐུས་མི་སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
11.4.3. འཐུས་མི་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན།

དང་

ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་མེད་སའི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འདི་ བཅའ་
མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་

ཉེ་འདབ་ཀྱི་རྒེད་འོག་གི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འདི་

གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ ཁྲི་
འཛིན་འདི་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ལས་འོས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ ཟུར་ཐབས་འབད་དགོཔ་འབྱུང་ཚེ་ བཙག་
འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་འདི་ ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ ངོ་ཚབ་འབད་ཆོག་པའི་ གནང་འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན།

11.5.

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་

གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་བྱ་རིམ་ནང་

དབྱེ་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག།

12.

དབྱེ་ཞིབ།

12.1.

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བཀོད་ཁྱབ་ཐོག་ རྩོད་རྙོགས་དེ་
གི་འགོ་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

12.2. དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་/རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་

རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཐོག་ བདེན་ཁུངས་སྟོན་
དགོ།

13.

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་དབང་ཚད་དང་བྱ་སྒོ་ཚུ།

13.1.

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་/རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་
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རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེའི་བཀོད་ཁྱབ་ལྷོད་པའི་དེ་མོད་དུ་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་
གྱི་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་རྙོགས་སྙན་གསན་སྐབས་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཐོབ་མི་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
དགོ།

13.2. དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
འབད་ནི་དང་

དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་

ངོ་བོ་/མི་ངོ་ག་འབད་རུང་ཅིག་ལས་

དཔང་པོ་ཅིག་ལུ་

འདྲི་རྩད་

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆས་ཚུ་སྟོན་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་

བསྐྱེད་ཆོག།

13.3. དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་

དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལས་ གྲོགས་

རམ་གང་རུང་དགོ་པའི་ མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད།

13.4. དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུའི་ནང་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༤ པའི་ཐོག་

གནད་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འཆར་འདི་གི་བདེན་ཁུངས་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ཕུལ་
དགོ།

14. སྙན་གསན་ལུ་བརྡ་འཕྲིན།
14.1. ལས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་དོན་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལུ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་
14.1.1. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་སྙན་གསན་སྐབས་ སྟབས་སྒྲིག་པ་ཅིན་

ཁྲིམས་དོན་གྱི་རྒྱབ་

ཁུངས་ལྡན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་

ངོས་འཛིན་འབད་

ངོ་ཚབ་འབད་ནི་དོན་ལས་

ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་སྔ་གོང་ བརྡ་
འཕྲིན་བྱིན་ནི།

14.1.2.

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་
རྩོད་རྙོགས་སྙན་གསན་སྐབས་ ཁོ/མོ་རའི་འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་
ལུ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་རང་ མི་ངོ་བོ་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོགཔ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་
གྲངས་གསུམ་གྱི་སྔ་གོང་གི་བརྡ་བསྐུལ་འབད་ནི།
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14.1.3. གལ་སྲིད་མི་ངོམ་ག་འབད་རུང་ཅིག་

ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་

ཡང་ན་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་མི་

ཅིག་ཨིན་ཚེ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་གཉད་གསན་སྐབས་ ཁོ/མོ་རའི་འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་ངོ་
ཚབ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་རང་ མི་ངོ་བོ་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཆོགཔ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་སྔ་གོང་གི་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་ནི།

14.1.4. གལ་སྲིད་སྙན་གསན་སྐབས་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་

ངོ་ཚབ་ཅིག་མ་བཏང་པ་ཅིན་

བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༤.༡.༡ འོག་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ལུ་སྤྲོད་པའི་ཐོབ་དབང་འདི་
བློས་བཏང་ཡོདཔ་ལུ་ ཆ་འཇོགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་ནི།

14.1.5. གལ་སྲིད་སྙན་གསན་སྐབས་

ངོ་ཚབ་སྦེ་མ་བཏང་པ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་རང་མ་འོང་པ་ཅིན་ སྤྱིར་

བཏང་བཙག་འཐུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུ་ དེ་ལས་ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་
འཐུའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༡༤.༡.༢ འོག་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་ཐོབ་དབང་
འདི་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༤.༡.༣ ལྟར་དུ་ ངོ་ཚབ་མ་གཏང་བ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་རའི་
གཉན་གསན་ལུ་ བཅར་ཞུགས་འབད་ནི་ལུ་ བློས་བཏང་ཡོདཔ་ལུ་ ཆ་འཇོགས་འབད་ནི་ཨིན་
པའི་སྐོར་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་ནི།
ཨིན་རུང་ རྩ་ཕན་ཚུ་ གལ་སྲིད་མཐའ་ཟུར་ས་གནས་ཅིག་ནང་སྡོད་མི་ཅིག་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
དུས་ཚོད་རིང་སུ་ཅིག་དགོ་མི་ཐད་ལུ་ གཉན་གསན་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་འདི་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་སྔ་
གོང་ལས་རང་གཏང་དགོ།

14.2. གཉན་གསན་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་འདི་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་

༥

པའི་ཐོག་

ཡིག་ཐོག་གཏང་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིད་འགྱོར་ཡོད་པའི་བདེན་རྟགས་ལུ་ མིང་རྟགས་
བཀོད་ཡོད་པའི་འདྲ་རེ་ལེན་བཞག་དགོ།

15.

དབང་ཆ་

15.1.

འགན་ཁུར་དང་ འགན་འཁྲི།

རྩོད་རྙོགས་འདི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་
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ཡང་ན་ གནང་བ་སྤྲོད་པའི་ངོ་ཚབ་ཅིག་གིས་ གཉན་གསན་སྐབས་ལུ་ འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་

15.1.1.

བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༣.༡ དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུའི་གནད་དོན་
ཚུ་གི་སྐོར་ ཚོགས་པ་/འདེམས་ངོ་/ཚོགས་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུའི་ཧོངས་ལས་ དོགས་སེལ་འབད་
ནི།

15.1.2. སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་འདི་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།
15.1.3. སྒྲུབ་བྱེད་གསལ་སྟོན་འབད་ནི།
15.2.

དང་

ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ རྩ་བོ་གཞན་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་དགོ་པའི་འདྲི་བ་བཀོད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་
ཡོད།

15.3.

ངེས་བདེན་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་འདི་

རྩ་ཕན་དང་

འཛོམས་དཔང་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ཕོག་

དགོཔ་དེ་ཡང་ མི་ངོ་ཞིག་གིས་ གལ་སྲིད་ཁོ/མོ་རའི་ ཤེས་བཞིན་གྱི་སྒོ་ལས་ རྩོད་ཉོག་གམ་འདྲི་རྩད་
ཀྱི་ཚིག་དོན་ནང་ གལ་ཆེ་བའི་རྫུན་ཞུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ལུ་རྫུན་མནའི་གནོད་འགེལ་
གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།

15.4. རྩོད་རྙོགས་འདི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་ཅིག་

གི་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་གཉན་གསན་སྐབས་ལུ་ ཁོ་/མོ་རའི་འཇོན་ཚད་ལྡན་པའི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་
ལུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༦ པའི་ཐོག་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་བྱིན་དགོ།

15.5.

གལ་སྲིད་ ཁོ་/མོ་རའི་ ཉོགས་བཤད་བཙུགས་མི་འདི་ གཞན་མི་རྩ་ཕན་/འདེམས་ངོ་ལུ་ འཛེམ་བག་
དང་བརྡབས་གསིགས་ཁོ་ནའི་དོན་ལུ་ ངན་སེམས་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཞི་གནད་གང་
ཡང་མེད་པར་ བྲེལ་ཟིང་སློང་བའམ་རྩོད་གཞི་ངེས་པར་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་བཙུགས་ཚེ་ རྩ་ཕན་འདི་
འཐབ་འཁྲུག་རྩོད་གླེང་གི་གནོད་འགེལ་དེའི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།

16.

སྙན་གསན།

16.1.

གཉན་གསན་འདི་ ཟུར་འདེབས་དང་པའི་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
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16.2. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་དང་
ལས་སྡེ་གིས་

དུས་ཚོད་དང་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་

ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ནམ་དང་ག་སྟེ་འབྱུང་རུང་

སྙན་གསན་སྐབས་

དཔང་པོ་ཚུ་འབོད་བཀུག་ཐོག་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་བཅུག་དགོ།

16.3. གཉན་གསན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་
16.3.1. བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཐོབ་དབང་དང་ལཱ་འགན་ཚུའི་སྐོར་

ཁ་

གསལ་བརྐྱབ་དགོ།

16.3.2. རྩོད་རྙོགས་དང་འབྲོལ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ རང་སོའི་ངོ་སྤྲོད་འབད་བཅུག་དགོ།
16.3.3. དབྱེ་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཕུལ་ སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་དགོཔ་སླབ་
དགོཔ་ལུ།

16.3.4. རྩ་ཕན་གཉིས་ཆརང་ལུ་
༡༦.༣.༤.༡

འབད་བཅུག་དགོཔ་ཡང་

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཉན་ཞུའི་ནང་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་

དོགས་སེལ་འབད་ནི་

ཡང་ན་

དོགས་སེལ་འབད་བཅུག་དགོཔ་ལུ།
༡༦.༣.༤.༢

བསམ་འཆར་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི།

༡༦.༣.༤.༣

སྒྲུབ་བྱེད་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།

༡༦.༣.༤.༤

རྩ་ཕན་ཚུ་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་ཚུ་གི་ཕུལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བཙག་
འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་
མི་ཚུ་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ལུ། དང་

༡༦.༣.༤.༥

རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་རང་ལས་ རྩོད་རྙོགས་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་བ་ཐེབས་ག་ནི་ཡང་
ཕུལ་ནི་མེདཔ་ལུ་

ཁོང་རའི་མཐའ་བསྡོམས་ངག་བརྗོད་འདི་

ཡིག་ཐོག་ལུ་

བཀོད་དེ་འབག་འོང་དགོཔ་ལུ།

16.4. གཉན་གསན་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྡོད་ཐངས་འདི་
༧ པ་ལྟར་དུ་སྒྲིག་གོ།
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བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་

16.5.

རྩོད་རྙོགས་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་

གྲོས་ཆོད་མ་བཏོན་པའི་སྔ་གོང་

སྙན་གསན་འགོ་འདྲེན་རིམ་ཐེངས་གཉིས་

ལས་ལྷག་ནི་མེད།

17. རྫོང་ཁག་གནས་ཚད་ཀྱི་དབང་འཛིན།
17.1. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་
དང་འཁྲིལ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་དང་

བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་༡༡ པ་ནང་ བཀོད་མི་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་སྐབས་

གལ་སྲིད་བཙག་

འཐུའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ བཀའ་རྒྱ་ དེ་
ལས་གཞན་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་དང་ རྒྱབ་འགལ་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་མཐོང་ཚེ་ ཉོགས་བཤད་གང་རུང་བཀོད་ཡོད་མི་
ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ དང་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།

17.2. རྫོང་ཁག་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༧.༡

དང་འཁྲིལ་བའི་བཀོད་ཁྱབ་ཐོབ་

པའི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

17.3. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་

གལ་སྲིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་

གནོད་འགེལ་འདི་ ཚབས་ཆེན་ཅིག་ལུ་མཐོང་ཚེ་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ བཙག་འཐུའི་རྩོག་རྙོགས་སེལ་ཐབས་
ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་གཏང་དགོ།

17.4. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་

འདུམ་འགྲིག་འབད་ཚར་བའི་རྩོད་རྙོགས་རེ་

རེ་བཞིན་གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྩོད་རྙོགས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

17.5. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་

གལ་སྲིད་བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་

༡༧.༡

པ་དང་འཁྲིལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་གི་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ་ཅིན་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་མ་གཏང་པར་
བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༧.༤ ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ དང་ལེན་གྱི་
དབང་ཚད་ཡོད།

15

18.

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ།

18.1.

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་ རྒཔོ་ ཡང་ན་ དམངས་མི་ཅིག་ ཁེ་ཕན་
ལྟག་སྤྲོད་མེདཔ་ལུ་

ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པ་ཅིན་

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་གི་གྲངས་

སུ་བཙུགས་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་དབང་ཚད་དང་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་
ཕྱིར་སྤེལ་འབད་ནི་མེད།

19.

གྲོས་ཆོད།

19.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་

ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་

འཐབ་ལས་སྡེ་གིས་

19.1.1.

རྩོད་རྙོགས་འདི་ལུ་

གལ་སྲིད་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་

འཛིན་མི་འབད་ནི་ལུ་ཐག་ཆོད་ཚེ་

ཡང་ན་

འདེམས་ངོ་གིས་ངོ་ཚབ་ངོས་

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བདེན་ཁུངས་ཐོབ་ཡོད་མི་ལུ་

གཞིར་བཞག་ཐོག་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།

19.1.2. གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་འདི་

འཐུས་མི་མང་མོས་ཐོག་འབད་དགོཔ་དང་

འཐུས་མི་འདྲ་མཉམ་ལུ་འགྱུར་བ་ཅིན་

ཁྲི་འཛིན་ལུ་

ཨིན་རུང་

གལ་སྲིད་

ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་

གྲོས་ཐག་གཅོད་དགོ།

19.1.3. སྙན་གསན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་གྱི་
བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

པའི་གྲོས་ཆོད་བྱིན་དགོཔ། དང་

19.1.4. རྩོད་རྙོགས་འདི་དང་འབྲོལ་བ་ཡོད་པའི་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་

གཞན་ལུ་ གྲོས་ཆོད་འདི་ཐོམ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ།

19.2. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་

ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་

ཐབས་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་་གྲོས་ཆོད་འདི་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༨ པ་དང་
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འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་དགོ།

19.3. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་གྲོས་ཆོད་འདི་

གྲོས་ཆོད་བྱིན་པའི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་

ཀྱི་ནང་འཁོད་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་མཐའ་བཅད་དང་མཇུག་ཁྱོང་ཨིན།

19.4. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་

གྲོས་ཆོད་བྱིན་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་

གི་ནང་འཁོད་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མཐའ་བཅད་དང་མཇུག་ཁྱོང་ཨིན།

19.5.

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་འདི་འབྱོར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་ཆོད་འབྱོར་ཡོད་པའི་ངོ་འབྱོར་ལུ་ བཙག་འཐུའི་
རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༩ པའི་ཐོག་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།

20.

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་བཅུད་དོན་གྲོས་ཆོད།

20.1. འབྲེལ་ཡོད་རྩ་ཕན་ཚུ་ལུ་

སྙན་གསན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་ཁ་སྐོང་

འབད་མ་དགོ་པར་ བཅུད་དོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཐོག་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་འདི་ཡང་

20.1.1. ཁྲིམས་འབྲེལ་རྩོད་རྙོགས་ངེས་བདེན་མེད་པ།
20.1.2. རྩོད་རྙོགས་འདི་གི་གནད་དོན་ལུ་མ་འགྲིགཔ་མེད་པ། དང་
20.1.3. རྩོད་རྙོགས་འདི་གི་གནད་དོན་ལུ་ མ་འགྲིགཔ་ཡོད་རུང་

གལ་སྲིད་

འདི་གི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ལུ་ སྒྲུབ་

བྱེད་ལངམ་ཡོད་པ།

21.

མཐོ་གཏུགས།

21.1.

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་

གྲོས་ཆོད་མཐོ་གཏུགས་འདི་

གྲོས་ཆོད་སྟོན་

ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་
བ་ལུ་བཙུགས་དགོ།

21.2. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་
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མཐོ་གཏུགས་ཅིག་འབྱོར་ཡོད་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་

གི་ནང་འཁོད་

རྩོད་རྙོགས་འདི་གི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོ།

21.3. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་གྲོས་ཆོད་འདི་ལུ་

མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ས་འདི་

གྲོས་

ཐག་ཆོད་པའི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་གཉིས་དང་སྦྲགས་ བྱ་རིམ་ཚུ་གི་
སྤྱིར་བཏང་འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་པའི་ འཐུས་མི་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ ལྷན་
ཞུགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཨིན།
ཨིན་རུང་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་ཁྲི་འཛིན་ཨིན་མི་

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་

འདི་ མཐོ་གཏུགས་ཕུལ་བའི་རྩོད་རྙོགས་འདིའི་ བྱ་རིམ་འགོ་འདྲེན་སྐབས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ཨིནམ་ལས་ རྩོད་
རྙོགས་དེ་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ གསོལ་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལཱ་འགན་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།

21.4. ཁྲིམས་མཐུན་དང་གནད་དོན་གྱི་ཐད་

མཐོ་གཏུགས་འདི་ འཐུས་མི་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ལྷན་ཞུགས་ཀྱི་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་ཨིན།

21.5.

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་རྙོགས་འདི་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་
ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་ བདེན་ཁུངས་ཐོབ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ མཐའ་གཅད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་མ་བཏོན་པའི་སྔ་གོང་
ཁ་སྐོང་གི་སྒྲུབ་སྦྱེད་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཆོག།

21.6. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

མཐོ་གཏུགས་ཅིག་འབྱོར་ཡོད་པའི་ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་

རྩོད་རྙོགས་འདི་གི་

གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོ།

21.7. ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་

མཐོ་གཏུགས་འདི་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་མ་གཏོགས་ཕུལ་

མི་ཆོག།

22. གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ།
22.1. ལས་སྡེ་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག་འོག་དགོ།
22.2. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་ བཀའ་རྒྱའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་གི་ཐོག་
གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུ་ བཀོད་དེ་བཏོན་དགོཔ་ཡང་
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22.2.1. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་

གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཁྲི་

འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཐོག་བཏོན་དགོ་ འདི་ཡང་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ།

22.2.2. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་

གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་འདི་

བཙག་

འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཐོག་བཏོན་དགོ།

22.2.3. ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཀའ་རྒྱ་འདི་

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་རྟགས་ཐོག་

བཏོན་དགོ།

23. བསྟར་སྤྱོད།
23.1. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་
ཐབས་ལས་སྡེ་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་

ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་

གལ་སྲིད་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཤུལ་ལུ་

གྲོས་ཆོད་འདི་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
ཨིན་རུང་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

23.2. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་

ཀྱིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

23.3. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་
ལྟེ་བ་ལུ་

བཏང་བའི་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་

ཁ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

23.4. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་
སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་གྲོས་ཆོད་འདི་

མཐོ་གཏུགས་འབྱོར་བའི་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་

བསྟར་

སྤྱོད་འབད་དགོ།

23.5. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་

རྩོད་རྙོགས་ཐད་ཀར་དུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་གྲོས་

ཆོད་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
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23.6. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྩོད་རྙོགས་གང་རུང་ཅིག་གི་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་འདི་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

24. བཀའ་རྒྱ་ལུ་སྣང་མེད།
24.1. མི་ངོ་ ལས་སྡེ་ ཚོགས་པ་
དང་འཁྲིལ་སྤེལ་བའི་

ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༧

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ལུ་

ངོས་ལེན་མེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་

བཀའ་རྒྱ་ལུ་

སྣང་མེད་བསྐྱུར་བའི་ གྲངས་སུ་རྩིས་འཇོགས་འབད་དགོ།

24.2. མི་ངོ་

ལས་སྡེ་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༤.༡ པ་དང་

འཁྲིལ་བའི་གནོད་འགེལ་ཕོག་ཡོད་མི་འདི་

བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་

འབྲེལ་སྤྱད་འཐབ་

དགོ།

25.

གྲོས་ཆོད་བྱིན་ནི་ལུ་མཐའ་མཇུག་གི་ཉིམ།

25.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིམ་མ་རན་པའི་ཉིན་གྲངས་བདུན་
ལས་མ་ཕྱི་བར་ བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་འབྱོར་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།

25.2. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་
བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་

ཐད་ཀར་

ཡང་ན་

བརྒྱུད་དེ་འབྱོར་བའི་

ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཉིམ་མ་རན་པའི་ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་ལས་མ་ཕྱི་བར་

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།

25.3. ལྷན་ཚོགས་ལུ་

༢༥.༡ དང་༢༥.༢ ནང་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙག་

འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཆ་མཉམ་ ཐད་ཀར་དུ་རྩོད་བཤེར་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ།

26. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་རྩ་གྲོལ།
26.1. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་འདི་ གཤམ་འཁོད་རྣམ་གཞག་ཐོག་
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རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་

གྲོལ་ཨིན་མི་འདི་ཡང་

26.1.1. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་འདི་

ཚོགས་རྒྱན་ཉིམ་མ་རན་པའི་ཉིན་

གྲངས་དྲུག་གི་སྔ་གོང་ལུ། དང་

26.1.2. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་འདི་

ཚོགས་རྒྱན་ཉིམ་མ་རན་པའི་ ཉིན་

གྲངས་དགུ་གི་སྔ་གོང་ལུ།

27. ས་གནས་གཞུང་།
27.1. ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་སྐབས་

བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་

སྤྱི་ཁྱབ་ལུ་བཙུགས་དགོ།

27.2. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་

ཉོགས་བཤད་ལྷོད་པའི་

ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་

ནང་འཁོད་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ དང་ལེན་འབད་དགོ།

27.3. དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་

གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཐངས་ དེ་ལས་མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་

འདི་དང་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལག་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་
དགོ།

27.4. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་

གལ་སྲིད་རྩོད་རྙོགས་འདི་ འདེམས་ངོ་ཅིག་

གིས་ གནོད་འགེལ་འཚབ་ཆེན་ཅིག་ལུ་མཐོང་ཚེ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་
གཏང་དགོ།

28.

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་ཐོབ་པ།

28.1.

གལ་སྲིད་ རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུའི་མཐོང་སྣང་ལུ་ གནོད་ཉེན་གྱི་དོགས་པ་ ཡང་ན་ བཙག་འཐུ་ཅིག་
གི་བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་གནོད་ཉེན་སྲིད་པའི་རྩོད་རྙོགས་ཅིག་

གཞུང་གི་མངའ་འོག་གི་ཁྲིམས་

མཐུན་ ལས་སྡེ་གཞན་ཅིག་ལས་ སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་
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འབབ་ལྡན་པའི་དང་ལེན་ལུ་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་

བཀོད་ཁྱབ་འབད་

དགོ།

29. ཉེས་ཆད།
29.1. ལྷན་ཚོགས་

ཡང་ན་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་

ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་བཙག་

འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་ གལ་སྲིད་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ཡང་
ན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་གཞན་བརྡ་འཕྲིན་
ཚུ་ལས་འགལ་བ་ལུ་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་མཐོང་པ་ཅིན་

འགོ་དང་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་འདི་ཡང་

29.1.1. གཤམ་འཁོད་
ཅིག་ལུ་

བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༩.༡.༢ དང་༢༩.༡.༣ པའི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ མི་ངོ་

ཉེན་བརྡ་བྱིན་ནི་དང་

ལས་མིའི་གླ་ཆའི་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་ཐོག་

ཉིན་གྲངས་སུམ་

ཅུའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི།

29.1.2. འདེམས་ངོ་ལུ་

ཉེན་བརྡ་བྱིན་ནི་དང་ ལས་མིའི་གླ་ཆའི་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་ཐོག་ ཉིན་གྲངས་

དྲུག་ཅུའི་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི།

29.1.3. སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ལུ་

ཉེན་བརྡ་བྱིན་ནི་དང་ ལས་མིའི་གླ་ཆའི་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་ཐོག་ ཉིན་

གྲངས་ཆིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི།

29.1.4. ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་

རྒྱུད་བསྐུལ་ཐོག་བྱིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་/གསོལ་རས་ཀྱི་རིགས་རྣམ་ཚུ་

གཞུང་བཞེས་གཏང་ནི།

29.1.5. འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ བདག་སྐྱོང་

གིས་དང་ལེན་འབད་ནི།

29.1.6. གལ་སྲིད་

མི་ངོ་ཅིག་གིས་

བཙག་འཐུའི་ཞི་བདེ་གི་འགོ་འདྲེན་ལུ་
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གནོད་ཉེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་

འབྱུང་བཅུག་པ་ཅིན་ བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་

གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ དོ་དམ་འོག་བཞག་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བསྐྱེད་ནི།

29.1.7. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་
རྐྱངམ་ཅིག་བཞག་ཆོག

དོ་དམ་འོག་ཉིནམ་ ༥ ཚུན་ཚོད་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བའི་བཀའ་གྲོལ་ཐོག་

དོ་དམ་འོག་ལུ་ ཉིནམ་ ༡༠ ཚུན་ཚོད་བཞག་ཆོགཔ་དང་ ཉིནམ་ ༡༠ ལས་ལྷག་ན་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་གྲོལ་ཐོག་བཞག་དགོ།

29.2. ལྷན་ཚོགས་
ཚོགས་པ་

ཡང་ན་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གིས་ གལ་སྲིད་ སྲིད་དོན་
ཡང་ན་

འདེམས་ངོ་

ཡང་ན་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་

ཡང་ན་

མི་ངོ་ཅིག་གིས་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ དེ་ལས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ལས་ ཐེངས་གཉིས་པ་རྒྱབ་འགལ་འབད་ཡོདཔ་མཐོང་ཚེ་

29.2.1. བཀག་སྡོམ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི།
29.2.2. འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་ཞུ་ཡིག་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནི།
29.2.3. བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ནུས་མེད་བཟོ་ནི།
29.2.4. གལ་སྲིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུའི་ཞི་བདེ་གི་འགོ་འདྲེན་ལུ་

གནོད་ཉེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་

འབྱུང་བཅུག་ཚེ་ བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ དོ་དམ་འོག་བཞག་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བསྐྱེད་ནི།

29.2.5. བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལྷག་ལུས་འདི་ནང་ལུ་

བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་མ་བཅུག་ནི། ཡང་

ན་

29.2.6. སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་

ཐོ་བཀོད་ལས་བཏོན་གཏང་ནི།

29.3. རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་གིས་ཡང་
ཐག་ཆོད་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོགས་ཚུའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནོད་འགེལ་ལུ་
༢༩.༡ དང་ ༢༩.༢.༡ པ་འཁྲིལ་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ཆོག།
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ལས་སྡེ་འདི་གིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གྲོས་
བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་

29.4. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

གལ་སྲིད་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ངོ་ཅིག་གིས་

ཚབས་ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་མཐོང་སྣང་འབྱུང་ཚེ་ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༢༩.༡ དང་
༢༩.༢ དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཐེངས་དང་པ་ལུ་རང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་སྤྱད་འཐབ་དགོ།

29.5. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གང་རུང་

ཞིག་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་འོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ལས་སྡེ་ནང་གཏང་དགོ། བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་
ནང་གི་གནོད་འགེལ་དེ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

30.

བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག།

30.1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཅིག་ བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནི་གི་དུས་ཡུན་མ་རྫོགས་
པའི་སྔ་གོང་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་

30.1.1. གལ་སྲིད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚེ་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ། ཡང་ན་
30.1.2. གལ་སྲིད་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚེ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ།
30.1.3. བཤེར་ཡིག་ལེན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བཤེར་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩོད་
བཤེར་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་

རྩོད་ཟླ་བཅར་ཞུགས་འབད་དགོཔ་གི་དགོས་མཁོ་གཟིགས་ཚེ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་ཡོད་པའི་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་འདི་ལུ་ རྩོད་ཟླ་འབད་བཅར་
ཞུགས་འབད་དགོཔ་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་འབད་ཆོག་ནི་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ དམིགས་བསལ་
བཙག་འཐུ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ བདེན་དཔྱད་བྱིན་ནི་དེ་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཆ་མཉམ་གྱི་
འགན་ཁུར་ཨིན།

31.

ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།

31.1.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་
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ཡང་ན་

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་ཅིག་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཡོད་ཚེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་ གལ་
སྲིད་ རྩོད་རྙོགས་ཅིག་ལུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་ཚེ་ ཁོ་/མོ་གི་ རྩོད་རྙོགས་འདི་གི་དབྱེ་
ཞིབ་དང་ བྱ་རིམ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག།

31.2. བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་

ཡང་ན་

དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་

བཙག་འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནས་དགོ།

32. བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་མིན་སྐབས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་དང་བཤེར་ཡིག།
32.1. བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་མིན་སྐབས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་འབྱོར་བའི་རིགས་ཚུ་

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་

ལུ་བཀོད་དགོ།

32.2. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཉོགས་བཤད་འབྱོར་བའི་ཤུལ་ལུ་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་

འཁྲིལ་བའི་དང་ལེན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།
བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༣༢.༡ དང་ ༣༢.༢ པའི་ནང་ ག་སྟེ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ བཙག་འཐུའི་
དུས་ཡུན་མིན་པའི་སྐབས་

དམིགས་བསལ་བཙག་འཐུ་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་གང་རུང་ཅིག་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་མི་འབད།

33. ལམ་སྟོན་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད།
33.1. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་
33.1.1. བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འདི་གི་དགོངས་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་དོགས་སེལ་དོན་ལུ།
33.1.2. དེ་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་གང་རུང་ཅིག་
འབྱུང་སྐབས་སེལ་ཐབས་ལུ། དང་

33.1.3. རྩོད་བཤེར་དང་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་
གཞི་འདི་ནང་

ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེདཔ་དང་
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བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལུ་

བཅའ་

ཡིག་འདི་ཚུའི་དགོངས་དོན་གྱིས་མ་འཐུསཔ་དང་

དོགས་སེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་

པ་ཅིན།

34. གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་དང་འཕྲི་སྣོན་དབང་འཛིན།
34.1. ལྷན་ཚོགས་འདི་ གལ་སྲིད་ གོ་དོན་མ་འདྲ་བའི་གནད་རེ་ཤར་ཚེས་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འདི་གི་

གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་དབང་འཛིན་ཨིན།

34.2. ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འདིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་ ཁྱད་པར་བཟོ་ནི་

ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ཐོག་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དབང་ཚད་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༢ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥ འམ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་མོ་བྱ་ལོ་ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཀྱི་ཉི་མར་
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐིའུ་དང་བཅས་གྲུབ་ཡོད།

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན།

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན།

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།
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