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བཅད་མཚམས /ཁྲི་འཛིན་/༢༠༡༣/༢༨༩༤      སྤྱི་ཚེས་༡༠-༤-༢༠༡༣ 

 

སྤྱི་ཚགོས་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་བཀའ་རྒྱ། 

 

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༦-༣-༢༠༠༧ ལུ་སྤེལ་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁོངས་
༤༧ དང་ རྫོང་ཁག་༢༠ ནང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འདེམས་ཁོངས་ཚུ་གི་མཐའ་དཔྱད་བཅད་མཚམས་བཀའ་རྒྱ་ སྤྱི་
ཚེས་༡༦-༩-༢༠༡༠ ལུ་སྤེལ་ཡོད་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་འདེམས་ཁོངས་བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་སྤྱི་ཚེས་༢༧-༢-༢༠༡༡ ལུ་སྤེལ་ཡོད་མི་ རྫོང་
ཁག་༢༠ ནང་གི་རྒེད་འོག་༢༠༥ གི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚོགས་པ་འདེམས་ཁོངས་(སྤྱི་འོག་ཚུ་) ཚུའི་ མཐའ་དཔྱད་བཅད་
མཚམས་བཀའ་རྒྱ་འདི་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་དུ་ ཕོྱགས་བསྡུས་ཐོག་ མིང་གསལ་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ ཟུར་སྦྲགས་བཀོད་ཡོད་
མི་ལྟར་དུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༧ དང་ ༩༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ མི་མང་
ཡོངས་ལུ་བརྡ་དོན་སྤེལཝ་ཨིན། 

བཀའ་རྒྱ་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་                
www.election-bhutan.org.bt/namesofDemkhongs ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་༢༠ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་ དེ་ལས་རྒེད་
འོག་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁྱབ་ཆེཝ་འབད་བཀྲམ་འབད་དེ་ ད་ལོྟ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཕྲོ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱིའི་བཀོད་པའི་ས་མཚམས་དང་ ས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་གྱུར་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ འཇམ་
ཏོག་ཏོ་འབད་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དེ་ལས་ མིང་ངོ་མ་ག་ཨིནམ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུའི་གོ་དོན་དང་ བརྡ་
མཚོན་སྟོན་ཐབས་དང་ ཉམས་གསོ་འབད་ཐབས་ལུ་ དེ་ལས་ རོྫང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་ དབྱིན་སྐད་ཀྱི་
ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཤོག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཡིག་སྡེབ་དང་ མིང་གསལ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་
ཡོད། 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅད་མཚམས་རིམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ 
འབྲེལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ལས་རང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཆ་གནས་མཛད་ཡདོ་མི་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ བཅད་མཚམས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོགས་མཛད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ 
འབྲེལ་ཡོད་ཟིན་ཐོ་ ཡིག་འགྲུལ་ བཀའ་རྒྱ་ མི་མང་བརྡ་དོན་དང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ལུ་ བཅད་མཚམས་བཀའ་རྒྱ་འདི་ནང་ ཁ་
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གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ གང་མགྱོགས་འབད་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་མཛད་དེ་ དར་ཁྱབ་གནང་དགོ་
པའི་ འགན་ཁུར་བསྣམ་གནང་ཟེར་བའི་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་དྲན་གསོ་ཞུཝ་ཨིན།  

རང་ལུགས་གནམ་ལ་ོཆུ་མ་ོསྦྲུལ་ལ་ོཟླ་༢ པའི་ཚེས་༣༠ ལུའམ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་སྤེལ། 

བཀའ་རྒྱ་ཐོག།  

 

 

 

(འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ བཅད་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན)  



འདྲ་: 

༡. མི་རྗེ་འབྲུག་གཞུང་བློན་ཆེན་མཆོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་། 
༢. མི་རྗེ་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པློ་མཆོག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ 

འབྲུག་གི་མངོན་མཐློའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
༣. མི་རྗེ་ཚློགས་དཔློན་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚློགས། 
༤. མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚློགས། 
༥. མི་རྗེ་བློན་པློ་མཆོག་ལུ་ ནང་སྲིད་དང་སློལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 
༦. མི་རྗེ་བློན་པློ་མཆོག་ལུ་ ཞབས་ཏློག་ལྷན་ཁག། 
༧. མི་རྗེ་ཁྲིམས་སྤྱི་ངོ་ཚབ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ འབྲུག་གི་ཆེ་མཐློའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
༨. མི་རྗེ་ལྡློག་ཕློགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚློགས། 
༩. མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་མི་རྗེ་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པློའི་ཡིག་ཚང་ 

ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རློང་། 
༡༠. མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་མི་རྗེ་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཡིག་ཚང་། 
༡༡. མི་རྗེ་དྲག་པློའི་གཙློ་འཛིན་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རློང་། 
༡༢. མི་རྗེ་བཀོད་ཁྱབ་གཙློ་འཛིན་ རྒྱལ་པློའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། 
༡༣. མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་དམ་ལྷན་ཚློགས། 
༡༤. མི་རྗེ་རྩིས་ཞིབ་ཡློངས་ཁྱབ་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
༡༥. མི་རྗེ་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རློང་། 
༡༦. འབྲུག་གཞུང་གི་མི་རྗེ་དྲུང་ཆེན་ཆ་མཉམ་ལུ། 
༡༧. མི་རྗེ་གཙློ་འཛིན་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། 
༡༨. མི་རྗེ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལུ་ འབྲུག་གི་ཚློང་དང་བཟློ་གྲྭ་ཚློགས་སྡེ།  
༡༩. ས་འཇལ་སྤྱི་ཁྱབ་ རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚློགས། 
༢༠.  མདློ་ཆེན་ སྒྲིག་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ ནང་སྲིད་དང་སློལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 
༢༡. རློང་ཁག་༢༠ གི་རློང་བདག་ རློང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 
༢༢. རློང་ཁག་༢༠ གི་ རློང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
༢༣. བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་པ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། 
༢༤. རློང་ཁག་༢༠ གི་ རློང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔློན་ཚུ་ལུ།  
༢༥. རློང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲོམ་དཔློན་ཚུ། 
༢༦.   དྲུང་ཁང་བདག་སྐྱོང་གི་དྲུང་པ་ཆ་མཉམ་ལུ།  
༢༧. རློང་ཁག་༢༠ གི་རྒཔློ་ཆ་མཉམ་ལུ། 



༢༨. འགྲེམ་ཐློག་རྒྱན་ཤློག་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔློན་ དྲག་པློའི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ། 
༢༩. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། 
༣༠. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ ལྷན་ཐེབས་འབད་བཙུགས་དློན་ལུ། 
༣༡. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ འབྲུག་དུས་ཚློད་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༢. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ འབྲུག་གནས་ལུགས་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༣. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ འབྲུག་ད་རེས་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༤. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ འབྲུག་ཚློང་འབྲེལ་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༥. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ ཇོར་ན་ལིསདྲི་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༦. འཛིན་སྐྱོང་མདློ་ཆེན་ འབྲུག་གནས་ཚུལ་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག།  
༣༧. བཀོད་ཁྱབ་གཙློ་འཛིན་འགོ་དཔློན་ རེ་དྲེའློ་ ཝེ་ལི་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༨. བཀོད་ཁྱབ་གཙློ་འཛིན་འློ་དཔློན་ འབྲུག་འློད་ཟེར་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༣༩. མཉམ་འབྲེལ་པ་སྐུ་གཟུགས་རྒྱང་བསྒྲགས་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༤༠. བཀོད་ཁྱབ་གཙློ་འཛིན་འགོ་དཔློན་ སེན་ཀྲི་ནཱེལ་རེ་དྲེཝློ་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༤༡. བཀོད་ཁྱབ་གཙློ་འཛིན་འགོ་དཔློན་ རེ་དྲེཝློ་ཧའེ་ བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག། 
༤༢. ས་གནས་ཀྱི་རྒྱང་མཐློང་ཞབས་ཏློག་ལུ་ (འབྲེལ་ཡློད་རློང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔློན་ཚུ་གིས་བཀྲམ་དགོཔ་ལུ) 

བརྡ་དློན་གྱི་དློན་ལས་རྐྱང་ཅིག།
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

 
༡ 

བུམ་ཐང་། 

ཆོས་འཁོར་- སྟང་། ཆོས་འཁོར་- སྟང་། 

ས་འ ར། 

ང་ ད་འ ལ་-ཟངས་ ང་-ཞབས་ ས་ཐང་།  
ར་- ་ ་ ས། 

མཁར་ས་-ཐང་ ས། 
་བ་ཐང་- ་ ་ ས་-ཀ་ ང་ ་བ། 

པད་ཚལ་ ང་- གཏམ་ ང་། 

ང་།  

་མ ན་ ང་།  
ཁང་རབ།  
ད་འ མས་- ་མ་ ང་།  

མདའ་ ར། 
སཔ་ ར་- ན་བཟང་ ག། 

ཆུ་སྨད་- ཨུ་ར། ཆེ་མིག་ - ཨུ་ར། 

་ ག། 

ལ་ ། 
མ་མཁར། 

འ ར་ ན། 
ང་ ས། 
ང་འ ལ། 

་ར། 

ས་ ང་- ང་མཁར་ - མ་ ང་།  
ང་ ་ ས། 
ང་ག ར། 
་ར་མ ་བ ། 
ང་མཁར།  

༢ བསྡོམས། ༤ ༢༠ 

ཟུར་སྦྲགས། 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༢ ཆུ་ཁ་། སྦོང་སྒོ་-སྐྱབས་ཆ། སྦོང་སྒོ་-སྐྱབས་ཆ། 

ག་ གས། 

ག་ གས། 
་མ་ལ་ཁ་- ་མ་གཤམ། 
་ ས་ས། 

བ ས་དགའ་ཚལ། 
ཝང་ཁ། 

ང་ ར། 

ག་ ་ཁ- ག་ ་ ངམ། 
ང་ཁ་- ་ ་ལ་ཁ། 

ད ་འ ་- ་ ་ ་ ། 
ད་ ག་ཁ། 
ང་ ར་-ཕ་ ་མ། 
ས་ ལ་ ན་བཟང་།  

བས་ཆ། 

ག་ ར། 
མཚམས་ ག། 
ང་ཁ་- ལ་ ལ། 
་མཁར་ ་- མ་ ་ཁ། 
ང་ཉལ་ས།  
་ན་ཁ། 

དར་ལ། 

གཔ་ཐང་ ག། 
མ་ ང་- བས་ ས། 
ན་ ་- ཡ་ ང་། 

ས་དམར་ཅན་ - ན་ ་ལ། 
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དགའ་མ་ནང་- ལ་བཟང་ ། 
ཤར་ ག། 

གད་ ག་ན། 

དར་ག་- ་ ས། 
བ ས་ ང་།  
་ན་ ་- ་ཚ། 

བ་ ་-གད་ ག་ན། 
་ ལ་- གད་ ག། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 

ག ང་ན།  

བ་བ་ན་-པ་པ་ ང་།  
་ལ་ཁ་-དམངས་ ་ཁ། 

ག ང་ན་-དཔག་ ལ་ལ་ཁ། 
འ ག་ ང་ས་- ་ ། 
དམ་ ་ཁ་- ག ས་བ ། 

ད ་ ང་།  

ད ་ ང་ཁ_གཙང་ ང་ན།  
དག་པ་- ར་ཅན།  
ད ་ ང་- ས་ད ན། 
མ་ ས་-ན་ ་ཁ། 
་ བ་ཁ་-ལམ་འ ་ཁ། 

ག་ ་ན། 

གས་ ་ཁ་-དམ་ ་ཁ། 
་ བ་ཅན་- ག་ ། 

ཨམ་ གས་- ་ མ། 
མ ས་ ་ཁ། 
ང་ན་- ་གསརཔ། 

ད་བཏབ་ཁ།  ང་འ ། 
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་ ང་ཁ་ ད་བཏབ་- ད། 
ད་བཏབ་ ད། 

ག ས་ཁ། 
མ ་ ་ན་-བ ན་ ་ཁ། 

ན་ གས་ ང་།  

ང་ ན། 
་ ། 
་ ག་ཅན་-དབང་འ ས་དགའ་ཚལ། 

བ ་ ང་-དམརཔ་ ས། 
ང་ ་ཁ་- ་ ་ལ་ཁ། 

བསམ་འ ལ་ ང་།  

པད་དཀར་ ང་- ག་འ ན་ ང་།  
་ ང་-མ ་ ང་ན།  

འཁན་པ ་ཐང་-བ ད་ནམས་ཐང་།  
ང་ ་ ང་- ང་ན།  

པད་ཚལ་ནང་།  
༢ བསྡོམས། ༡༡ ༥༨ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

 

༣ དར་དཀར་ན།  འབྲུག་རྗེས་སྒང་- བརྩེ་ཟ། འབྲུག་རྗེས་སྒང་- བརྩེ་ཟ། 

འ ག་ ས་ ང་།  

ང་ན་- ་ཏ་ལ། 
ཐང་ན།  
་བ ་ ང་- ང་ན།  

ཨམ་ ས་ཐང་- ང་ ར་ ། 
ང་ ར་ ། 

་བ ། 

་འགག། 
་ གས་ ང་།  
་བ ་ ད། 
་བ ་ ད། 
་བ ། 

དཀར་ན། 

་ ང་།  
ངས་ག ། 

ད་ ་ཐང་- ང་ བ་-ཁ་ ་ཅན། 
བར་ ་- མ་ ལ་ ང་།  
་ ་ ང་། 

་ ས་ས 

ག་ ག། 
དཔག་ ར། 
ཨ་ ་ཅན། 
མ ངམ་ ང་།  
གྱིབ་ས། 
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ལ་རྒྱབ། 

བ་ལུང་། 
མཐའ་ས།  
སྐོམ་པ། 
བར་ན། 
སྲིད་པ། 

བརྩེ་ཟ། 

དཔལ་གླིང་། 
བཀྲིས་སྒང་། 
ས་སྨད། 
དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ། 
གཙང་ལེགས་ཁ། 

གཙང་ཁ། 

གེ་ལེགས་ཆུ། 
གཙང་ཁ། 
ཟྱིན་ཅི་ལ། 
གུང་པ་སུམ་ཅུ། 
སྤ་ཏེ་ཁ། 

ལྷ་མོའི་རིང་ཁ་- བཀིས་ལིང་། ལྷ་མོའི་རིང་ཁ་- བཀིས་ལིང་། ཀརྨ་གླིང་། 

ལབ་རྩ་ཁ། 
ཨོམ་ཆུ། 
སྲན་ཅུམ་ཐང་། 
ཀརྨ་གླིང་། 
བྱེ་མ་ཐང་། 
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རྡོ་རོ་ན 

དམའ་མེད་ཐང་། 
ཉིམ་ཏོ་ལ། 

རྡོ་རོ་ན་ཆེ་བ། 

རྡོ་རོ་ན་ཆུང་བ། 

ཚྭ་ལམ་སྦྱིས། 

གེ་སར་གླིང་། 

རྟ་རྒྱུགས། 

བསམ་གཏན་སྒང་། 

གེ་སར་གླིང་། 

སྤུན་སུམ་སྒང་། 

བཀྲིས་ཐང་། 

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། 

མཚམས་བཞི་བགོ་ས། 

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། 

སྐྱོངས་བསམ་གླིང་། 

རླུང་བསིལ་ས། 

ཀུན་བྲལ་ཐང་། 

ནི་ཅུ་ལ། 
སྦྲམ་ཟས་སྐྱེས་ས། 

ཡར་འཕེལ་གླིང་། 
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དམ་ཆུ་ནང་། 

གདང་རས་སྦུག།  

སྒང་ཏོག་ཁ། 

བཀྲིས་ལྡིང་། 

གཤམ་རྡོ་ལེ། 

བཀྲིས་ལྡིང་། 

གནམ་ལྕགས་ལ། 

ནོར་བུ་གླིང་། 

སྒང་རྒྱབ། 

བཙན་མདའ་སྒང་། 

བཙན་མདའ་སྒང་། 

སྒང་ཟུར་སྨད། 

སྒང་ཟུར་སྟོད། 

ནོར་བུ་ཞིང་ཁ། 

ས་མར་ཆུ། 

༢ བསྡོམས། ༡༤ ༧༠ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༤ མགར་ས། 

དགོན་ཁ་སྨད་- ལུང་ནག་ན། ཁ་སྨད་- ལུང་ནག་ན། 

ཁ་སྨད། 
 

དགེ་ཟ་-བཟོ་མི་ན། 
རྒྱ་སྦིས་ས། 
དྭངསམ་སྦྱིས། 
བར་ཤ་-སྤ་ནི་སྐོང་།  
ཁའི་ལོག་-ལྟར་ཤིང་ཐང་།  

ལུང་ནག་ན། 

ཐངས་ཟ་-བསྟན་བཅོས།  
མཚོ་གཞོང་། 

ལྷོད་དི། 

གཤང་-འཕྲལ་དགའ་- ཝ་བཅས། 

ར་མི་ནང་_དབུས་ས་ནང་། 

དགོན་ཁ་སོད་- ལ་ཡ། ཁ་སོད་_ལ་ཡ། 

ཁ་སྟོད། 

ཕྱོགས་ལས་-ཕུ་ལ་ཁ། 
མ་ཎི། 
སྦས་ཆུ་-ཚདཔ་སྒང་། 

ཚེ་རིང་ཁ། 
རི་མི། 

ལ་ཡ། 
རྒྱལ་ཟ་-ལུང་སྒོ། 
གནས་ལུགས། 
སྟོད་སྐོར། 



10 
 

སྤ་གཞི།  
སྐྱོང་ར་-ལུབ་ལྕགས། 

༢ བསྡོམས། ༤ ༢༠ 

༥ ཧཱ། 

སིས་- སྐར་ཚོགས- དབུས་སུ། སིས་- སྐར་ཚོགས- དབུས་སུ། 

སྦྱིས། 

རྒྱན་ས་-ལྟོ་སྐྱེད། 
ཅེན་པ་-དགེ་ཆུ་ཁ། 
བཙན་ཀ་-རྟ་ལུང་། 
ཅུམ་པ་- བྱམས་དགོན། 
ཡངས་ཐང་།  

སྐར་ཚོགས། 

བ་ལི་-མོམ་སྦིས་མཚོ་ཁ། 
སྐར་དགོན་-ཧ་ཏམ། 
བྲག་ལྡིང་-དཀར་རྒྱན་ན།  
ཨིན་སྒོ་-ཕ་རི་ཁ།  
ཝང་རྩ། 

དབུས་སུ། 

སྦས་གཙོ - དུམ་མཆོག། 
དགེ་རུ་ན - དཀར་ནག། 
སྤ་རྗེ་ཁ་-གསང་ཀི་རི། 
སྐྱིདཔ་རི་-སྟག་ཆུ། 
ཚྭ་འཕེལ་-རྩི་ལུང་ཁ། 

གསང་སྦས་ཁ། གསང་སྦས་ཁ། དགའ་སྐྱིད་གླིང་། 

རྡོ་རི་མཐའ་ས་-ཀོཝ་ཁ་-ཡང་རྩེ་། 
རང་རྩེ་-རྟ་ང་-ཡོ་ཁ། 
སའི་རྫོང-ཐང་རྡོ་ཁ།  
ཕུ་རྩེ་ན་-ང་རྩེ། 
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ཕན་ཏེ་ན་-སེར་ཏེ་ན། 

ས་དམར། 

རྡོ་རི་ཁ་-གླང་འབྱོག་སྒང་།  
གླང་པ-ནོར་བུ་སྒང་།  
བ་ལམ་ནང་། 
རྒྱན་ཀ་ནང་-སྤུ་འདུ་ནང་། 
ཤར་རི། 

གསང་སྦས། 

མོ་ཆུ།  
ན་ཁ་-བཀྲིས་སྒང་།  
ཨ་ན་ཁ་-ཤེསཔ་སྦྱིས། 
ཤེས་མ་-ཡ་བཱ།  
གསང་སྦས་ཨ་མ། 

༢ བསྡོམས། ༦ ༣༠ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༦ ལྷུན་རྩེ། 
 

སྒང་ཟུར་- སིྨན་རྒྱས། སྒང་ཟུར་- སིྨན་རྒྱས། 

སྒང་ཟུར 

གནས། 
གནས། 
སྐྱིད་ལུང་-སོམ་ཤིང་། 
ཉིམ་གཞོང་-སྟོང་གླིང་། 
བྱང་-ངར། 

མཁོ་མ། 

རོལ་མོ་སྟེངས-གཙང་ངོ། 
སྤང་མཁར། 
སྒང་ལ་-འཁོལ་མ། 
བེར་པ-མཁོ་མ། 
བབ་སྟོང་-བྲག་སྟེང་། 

ཀུར་སྟོད། 

རྒྱ་ས་སྦིས་-ཨོ་རྒྱན་ཕུག། 
ལྕགས་འཛོམས་-ཆུ་ས། 
སྟངས་རུང་-ཝ་ཝལ། 
དུང་དཀར། 
རྟ་སྦིས། 

སྨིན་རྒྱས། 

ཨམ་བྲངས་ཆུ་-ཞམ། 
གཅུ་ས -ལེགས་ཤོ་སྒང་། 
སྨིན་རྒྱས་- ལྭ་ཞིང་། 
བྲག་སྒོང་-བྱ་གླང་། 
བུ་དུར་-སྐུ་པི་ཉལ་ས། 

  རྒྱ་རས། ཡ་སྦིས་-བཟང་མཁར། 
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སྨན་སྦིས་- བཙན་མཁར། 

 

 

 

 

 

སྨན་སྦིས་- བཙན་མཁར། 

ཨར་ཏོ་སྦིས་-ངང་ངེས། 
ལ་གྲོང་། 
མཁར་ཅུང་། 
ཡུམ་ཆེ། 

སྨན་སྦིས། 

ཉའི་སྦིས་-གཞུང་མཁར། 
སྐམ་རྡར་-མུར་མོ། 
ཕག་གི་དུང་། 
སྟག་མོ་ཆུ་-སྒོར་སྒན། 
སྨན་བྱ་སྦིས། 

སྨད་མཚོ། 

ཨུང་སྒར། 
སྒོར་ཚོམ་-ཚང་ཁྲོམ་སྨད། 
གཞོང་སྨད། 
ཨོ་སྦིས་-སྟོང་འཕྲོ། 
བམ་ལྡིར་-གཡུ་རུང་། 

བཙན་མཁར། 

སྒོ་ཉིད་-ཝམ་བུར། 
དོམ་མཁར་-ཨུམ་གླིང་། 
བདེ་ཀ་གླིང་-མཚོ་ཆེན། 
ཨའུ་མཚོ་-འཆར་སྦིས། 
ཨར་ཏོ་བ་སྡེབ་_དགུན་འབྲངས། 

༢ བསྡོམས། ༨ ༤༠ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༧ མོང་སྒར། དགྲ་མྩེད་རྩེ་- སྔ་ཚང་། དགྲ་མྩེད་རྩེ་- སྔ་ཚང་། 

བ་ལམ། 

མཁས་སྦི་ཤིང་།  
བ་ལམ་- མོར་ཕུ། 
བ་ཀ་ཕའི།  
བྱ་གདུང་-ཡངས་བ་རི།  
གདུང་མན་མ- གསལ་མཁར།  

ལྕགས་ས་མཁར། 

གཡང་ར་སྤུང་ཤིང་། 
མཁར་ནང་ -ཁེ་ཤིང་ར།  
སྦོར་ཕའི་- ལྕགས་ས་མཁར།  
གདུང་སིང་མ - སྤམ། 
ཡེ་སྟོང་- བྱར་ཤིང་སྤོག་ཏོར།  

དགྲ་མེད་རྩེ། 

གསེར་ཁག་ཕུག-ཡེངས་ཁར་ཚིང་། 
དགྲ་མེད་རྩེ་- ཤ་ཕང་མ།  
སྦ་གིང་- ཤ་གདང་།  
ཟངས་མཁར།  
སྦིས་མཁར་- ཐུང་ད་རི། 

ན་རང་།  

ཁ་ཀློང་། 
ཁྲི་ནང་ཕུ།  
སྒོམ་ཆུ།  
ན་རང་- སྤང་ཐང་།  
གདོང་ཤུམ་- སྤང་ཁང་། 

སྔ་ཚང་། 
སྔ་ཚང་། 
ཐུམ་བ་རི་- ཟངས་གདའ་རི།  



15 
 

སྙིང་དགའ་ལ- ཕ་ན་སི།  
དཔལ་ཤུབས། 
ཡ་དྷི - ཡེ་མཁར།  

ཤེར་མུ་ཧཱུྂ། 

བསོད་ན་མཁར་- ཡ་རབ།  
རྒྱབ་སྒང་-ཐྱི་གླིང་།  
མུ་ཧཱུྂ་- ཤི་གླིང་།  
སྒང་མུང་། 
མ་ལང་-གསེར་གཞོང་།  

ཐང་རོང་། 

ལྕང་ཤིང་། 
ཨ་ཏོ་ལ། 
གླིང་མཁར། 
ངར་རུ་སྤོང་སྟངས། 
སྦའུ་ཆོས་གླིང་- སྤང་ལེན།  

སྩེངས་མཁར་-ཝྩེ་རིང་ལ། སྩེངས་མཁར་-ཝྩེ་རིང་ལ། 

དགོངས་འདུས། 

དམ་མཁར་- ཝེ་རིང་ལ། 
སྦག་ལ་- སྡེང་ཀ་གླིང་། 
པི་ཀ་རི་- ཡངས་སྦ་རི། 
བདག་ས་- སྐུ་མ་རྫོང་། 
ཕ་རྫོང། 

འགྱུར་མེད། 

ངམ་ཕུག་- སང་ཀ་མ།  
སྦིས་ལམ་- དྭངས་ཀྱི་ལ། 
སྐོག་ན་ལ་- ཡ་རག་ལ།  
མུ་དུང་མཁར་- རྩེ་ལམ། 
མུག་བསྟང་མཁར_ གཙང་ཁ་ཟོར། 

སྐྱེངས་མཁར། སྟོང་ལ་- གཟྱི་རྩི་སྦིས། 
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 སྐྱིད་པ་རི་- ཡུལ་གདའ་རི། 
གནས་སྐོར་ལོག་- ཝ་རོང་བོ་རང། 
ཨོ་ལོ་སྐྱིད་- རྩ་ལ་སྦིས།  
ཕོ་སོ་མཐོང་- ཤིང་ལྕོང་རི། 
དོག་སྟང་_མུ་རུང་།  

ས་གླིང་། 

གསེང་སྒོར། 
ས་གླིང་། 
ཁྲི་དྭངས་སྦིས།  
བཙན་ཟ་སྦིས- མ་སངས་ད་ཟ།  
འབྲོག་གསར།  
ཀ་ལ་སྤང་-རི་ས།  

སི་ལམ་སྦིས། 

དག། 
ཝ་མ། 
རྒྱལ་གོང་། 
སྤང་- ན་སྒོར། 
ཀ་དག་- སི་ལམ་སྦིས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཆ་གླིང་། 

ཆ་གླིང་- རྡོ་སྤང་། 
བཅུ་ལ་སྦིས། 
ཤེབ་ཅི་- ཡངས་ཐང་། 
སྤང་ཐང་- ཐེམ་སྤང་། 
ཝང་མ་མཁར་ - ཁ་ལང་སྦྱིས། 

འབྲས་སྤུངས། 
ལབ་རྩ་- ཤིང་སྒར། 
བུམ་པ་ཟོར་-  འབྲས་སྤུངས། 
སྦའི་ནང་རི་- ཉམས་ལ། 
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མོང་སྒར། 
 

མོང་སྒར། 
བཟུང་ལེན། 
ཕྱག་སུ་ཟོར་- གཙང་མཁར།  

མོང་སྒར། 

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་- ཝང་གླིང་། 
ཕོ་སོ་རོང་། 
སྐྱིད་བདེ་མཁར། 
ཝེང་མཁར་-གཡག་སྤུ་བསྒང་། 
ཐེམ་ནང་སྦིས་- ཀེ་སྟོང་རི།  
དཀོན་བར་- ལྟག་ཆུ།  

ཙ་ཀ་གླིང་། 

སྟག་ཁམས་སྦི། 
ཀ་གླིང་-ཐུམ་གླིང་། 
ཉར་རྩི་- ཙ་ཀ་གླིང་། 
དྲེང་གླིང་- ཧོ་རོང་། 
གྲྲོང་སྟོད- གཏོར་མ་གཞོང་། 

རྩ་མང་། 

སྒང་ལ་སྤོངས་སྟོད། 
སྒང་ལ་སྤོངས་སྨད། 
བན་སྦྱར། 
མཐུན་མོང་- ཏོ་ཀ་རི།  
དྲང་མ་གླིང་- ནང་སྒོར། 

 ༣ བསྡོམས། ༡༧ ༨༨ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༨ སྤ་རོ། 
རོ་དཀར་- ཤར་པ། རོ་དཀར་- ཤར་པ། 

རྡོ་དཀར། 

བསྟན་ཆེ་ཁ་-རྩིས་ཕུག། 
དགོན་ས་ཁ་-ཕུ་ཆེ་ཁ།  
མཎྜལ -དབུས་སུ་ན།  
ཟླ་བ་ཁ་-ཚོང་ཁ།  
ཁམ་བྲག་-ས་ལི།  

ལུང་གཉིས། 

གནསམོ་འབྱོག། 
བྱིའུ་_འུ་ཆུ། 
རྫོང་བྲག་-དགའ་བྲག།  
འབངས་སྡེ།  
སྤང་སྦིས་ས། 

ན་རྒྱ། 

བེམ་ཕུ་-གླིང་གཞི་-ན་དགུ། 
སྦུལ་ཏི་ཁ་-བྱ་དགོན། 
རང་བཞིན་སྒང་-ཚེབས་སྦྱིས། 
ཝ་ན་ཁ་-གཟུར་སུ་ན། 
རྒྱ་གཞིས་ན་-བརྩོན་དགོན། 

ཤར་པ། 

བ་ར་-གཞུང་སྒར། 
འབྲུག་རྒྱལ་ལྡིང་ཁ། 
རྡོ་མཆོད་རྟེན་-གནས་ཕུ། 
སྦྱིས་གཞིས་ཁ་-ཕུ་བར་ན། 
ཆུ་ཁ་-སྒང་མཇུག་ཁ།  

  རྡོབ་ཤར་རི། དུས་གཞི་-སྦྱིས་པ། 
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ལམ་གོང་- ཝང་ལྕང་། 

 
 
 
 

ལམ་གོང་- ཝང་ལྕང་། 

སྐེམ་པ་-སྐུ་འདུ་ཕུག། 
རིན་ཆེན་ལྡིང་-ཤར་རི།  
 བྱང་ས་-འཇུ་ཀ། 

 
སྦྱིས་གཞི་སྒང་། 

 
ཕུ་ཤར། 

 
ཨ་ཚོ་-ཕུ་ནུབ། 

རྡོ་སྟེང་། ཆུ་བར། 

 
བྱག་སྦྱིས་-ལུག་མཆོད། 

 
མཇུག་སྒར་-སྤ་ཆུ། 

ཧཱུྂ་རལ། 

གའུ་སྤྤེལ། 
ཧཱུྂ་རལ་ཁ་-བྱང་གསར་བུ། 
ལུང་ཆུང་ན། 
ཆུ་བྱག་ཁ། 

 
དགོན་ཁ། 

ལམ་གོང་། 

ཆུ་ཁ། 
བཙན་མདོ་ནང་། 
རྒྱ་གར་ཐང་།  
སྔོ་པ་-ཤོ་མོ། 
སྒང་མཇུག། - སྐྱིད་ཆུ། 

བཙན་ཏོ། 

སྲོལ་-གཡག་ས། 
མི་ཚིག་-ཤ་ན། 
ཆུང་རྗེས་-ཟམ་གསར།  
ཉམས་རྗེས་- ཕང་རྡོ། 
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ཉེ་ཆུ་-ཤར་རི། 

ཝང་ལྕང་། 

འགེབ་སྟོད་-ཨོ་ལ་ཐང་-རྟ་རྒྱུག།  
སྤྱང་མེད་ཐང་ཁ་-ཁང་ཁུ། 
དུང་དཀར་-གནམ་དཀར།  
མནྜལ་-སྣ་ཁ། 
ཅང་དཀར་ -གང་སྟེང་ན།  

༢ བསྡོམས། ༡༠ ༥༠ 

༩ པདྨ་དགའ་ཚལ། མཁར་- ཡུ་རུང། མཁར་- ཡུ་རུང། 

ཕྱི་མུང་། 

ཕྱི་ཕུང་། 
ཉ་སི་མཁར། 
ལུང་འཁོ་ལོམ། 
ཕྱི་མུང་། 
སྤང་ཐང་-རེ་ལྡིང་ལ། 

ལྕོང་ཤིང་། 

མགུ་ཡུམ་-ལ་ནང་ཟོར། 
མཐོང་ས། 
སྨན་དྲི། 
ལྕོང་ཤིང་-འབྱོར་ཕུང་། 
སྐམ་རི་-གཡོམ་ཟོར། 

གདུང་སྨད། 

གསེར་བསྡུ་བ།  
ལ་ཉི་རི་-ཁྲུམ་ཅུང་། 
གདུང་སྨད་-གཟིམ་ཟོར། 
འུང་བོ་རང་། 
འབངས་ཡུལ།  

མཁར། མཁར་-ཡ་གྱུར།  
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སྦོང་མན།  
ཤི་ནང་རི།  
ཁེངས་ཟོར་-ལ་བར། 
སྣག་རྩེ་རི་-ཤེམ་ཤེམ་-རྩེ་བར། 

གཡུ་རུང། 

ཁང་མ།  
སྦང་མདའ་ལ། 
ཝང་ལ་མཁོ་-མཐུང་སྒོ། 
གདུང་སིང་མ་-མཐུང་མཁར། 
མཁོ་མི་ནང་- གཡང་མཁར། 

ན་ནོང་- ཤུ་མར། ན་ནོང་- ཤུ་མར། 

ན་ནོང་། 

སྒ་ཤིག་མཁར་-ཚྭ་ཚི། 
ན་ནོང་།  
ར་གླིང་།  
ཏོ་ཀ་རེ། 
གཏེར་ཕུག་-འུང་ཆི་ལུ། 

ཤུ་མར། 

ལྕོང་མ་ཤིང་-ཟླ་སྒོར། 
དགོན་སྤུངས་-ཤ་ལི། 
ནང་སྐོར།  
བར་རྩེ་རི། 
ཁོ་ཐག་པ་-ཡ་ལངས། 

བཟོ་སྦལ། 

ཁྱུང་མཁར་-སྤང་ཐང་ད་ཟ། 
བཟོ་སྦལ།  
ངང་མ་ལང་-ཟོར་མཇུག། 
རས་སི་ནང་།  
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སྨན་-ཚེ་གླིང་སྒོར།  

ངང་ལམ།  
 

ངང་ལམ།  

ཆོས་འཁོར་གླིང་། 

སྐྱེས་རོང་། 
དྲི་ཟ་མ་- ཤོག་གུ་རི། 
ཡར་རྒྱས་འུང་། 
ཆོས་འཁོར་གླིང་-དགའ་ཟ་འོང་། 
 ཨར་དྲན། 

བདེ་ཆེན་གླིང་། 

གདུང་ཆི་ལོ་-ཁོ་ལོམ་རི། 
གདུང་ཕུ་-ཤིང་ལྕོང་རི། 
རྣམ་དག་གླིང་། 
བདེ་ཆེན་གླིང་-དགོན་པ་འུང་། 
སྒོའི་ཤིང་-རི་འཛོམས་མོ། 
སྦིས་གདུང་རི་-གཡང་མ་ལ་ཤིང་། 

ནོར་བུ་སྒང་། 

ནོར་བུ་སྒང་-རིན་ཆེན་ཟོར། 
ཉིང་ཤིང་བོ་རང་།  
ཚལ་ཤིང་ཟོར།  
ག་ཤ་རི།  

  སྨན་ཆུ་-ངང་ལམ། 

 ༣ བསྡོམས། ༡༡ ༥༦ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༡༠ སྤུ་ན་ཁ། 
 

དཀར་སྦྱིས་- རྟ་ལོག། དཀར་སྦི་ས་- རྟ་ལོག། 

བརཔ། 

ལྕགས་ས། 
སོབ་སོབ་ཁ་-གཡུ་བ་ཁ་-གཞི་ཁ། 
དབུ་ས་ཁ། 
ཚོགས་སྐོར་ནང་། 
སྒ་མ་ཁ་-གསེབ་ལྟོ་ཁ། 

གུ་མ། 

ལ་ཁུ་-མཚོ་འོགམ། 
རྡོ་ཆུ་ཁ་-འཛོམས་གླིང་ཐང་-རི་རྩ། 
སྦས་མི་ནང་-ཕུ་གླིང་གསུམ་-ཝང་ཝ་ཁ། 
ལྕང་ཡུལ་-རླུང་བསིལ་སྒང་-བཀྲིས་ལྗོངས། 
གུ་མ་-ཝོ་ལ་ཁ། 

དགོན་ཤ་རི། 

གུམ་སྒང་།  
ཡོར་སྦོ། 
ཞལ་ངོ་ས། 
བྲག་ཆུ་ཁ། 
སེ་བཅད་ནང་། 

དཀར་སྦི་ས། 

མཆོད་རྟེན་རྙིང་པོ་-གཡུས་གསར་ཁ། 
སི་རི་སྒང་-ཝ་རྐུ་འདམ་ཕྱི། 
 དཔལ་ལྟ་རི། 
ཨ་སྒོ་ནང་-ཟར་སྦིས་ས། 
ཧེ་ལུག་-སྟོང་བཞུགས་ནང་། 

རྟ་ལོག། ལུང་ནང་ཁ། 
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ནོར་བུ་སྒང་། 
གདོང་ཀོ་མཁར་-ཡོངས་མགུ། 
རྟ་ལོག། 
སྒང་ཕྲ་མོ་-ལབ་རྩ་ཁ་-གསོལ་བ་དྲང་ས། 

སྟོད་པའི་ས། 

སྦིས་ཆེ་ཁ་-ཡུལ་འ་མོ། 
རྡོ་ཅོག་ལ་-སྨན་ཆུ་ན། 
དམ་ཁྱི་-རི་ན་ཁ། 
ལེམ་བྱ་ཁ་- འཕྲིན་ལས་སྒང་།  
དགོནམ་ཁ་- མཎྜལ་སྒང་། 

གླིང་མུ་ཁ་- སྟོད་ཝང་། གླིང་མུ་ཁ་- སྟོད་ཝང་། 

ཆུ་སྦུག 

དངོས་གྲུབ་ཆུ། 
བུམ་ལྟག་ཁ་-བསྟན་པ་ཁ། 
བ་ལི། 
ཡས་སྦིས་ས། 
བྱང་བ་ཁ་- སེའུ་ལ། 

འཛོམས་མི། 

འགུབ་འཇི་-རྩེ་ཀ་ཁ། 
ཁྱི་ལི་ཁར་-ལུང་ཁ། 
རྟ་ནག་-དབུ་ས། 
འཛོམས་མི་ས་-མེ་མདའ་སྒང་། 
སྦྱིས་མི་ཐང་། 

གླིང་མུ་ཁ། 

གླིང་མུ་ཁ། 

དོམ་པ་ལ།  
ནགས་ཕྱད། 
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གུམ་དཀར་མོ། 
ཨུམ་སྟོད་ཁ། 

ཤེལ་རྔ་-བྱེ་མི། 

མདའ་སྟོང་། 
སྐྱོང་གཞིས་-བྱ་རི་སྒང་-བྱ་གཞིས་ཁ། 

ཁུབ་སྦྱིས་-མཚོ་ས། 
སྒང་ཁ། 
མཐོང་སྦྱིས། 

སྟོད་ཝང་། 

ཀེ་བ་ནང་-ཚྭ་ཆུ་ཕུ། 
རྟ་རྨིག་འདམ་ཆུ་-ཐང་སྦྱིས། 
ཟླ་བ་ཁ། 
སྦྱིབ་ཇོ་-གཡུས་གསར་ཁ། 
རྩེ་ཕུག་-ཁ་བ་ཁ། 

༢ བསྡོམས། ༡༡ ༥༥ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་

འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༡༡ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། བདེ་བ་ཐང་- སྒོམ་དར། བདེ་བ་ཐང་- སྒོམ་དར། 

བདེ་བ་ཐང་། 

ཆེ་ནང་རི་_རི་ཤོར། 
མར་ལྟང་། 
དོམ་ཕུག-གདུང་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
བང་ བང་འཚོ། 
ཆེ་ནང་རི་_རི་ཤོར། 

སྒོམ་དར། 

སྦྲུམ་མི་-སྤྱི་གདུང་མཁར། 
བདེན་ཕྱི། 
མཁོ་གཡར་སྤང་ཐང་-དཔལ་རུང་། 
སྒོམ་དར - རི་ཆང་ལུ། 
ནར་ཕུང་། 

ཨོ་རོང་། 

རི་མུང་། 
བྱང་ཆུབ་གླིང་། 
གནག་ཟོར་-འུ་གླིང་། 
མོ་རོང་། 
བི་ལམ་-ཨོ་རོང་-བསུ་གཟུངས། 
ན་སྦར་-ཕི་ལུ་མ། 

ཕུན་ཚོགས་ཐང་། 

སྨིན་བྱིས་སྒང་། 
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། 
ཕུན་ཚོགས་ཐང་། 
སྦེ་ལམ་ཤ་རང་། 
ཁ་སྨད་ཐང་། 
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དུང་དཀར་གླིང་། 

ཝང་ཕུག། 

ས་ཆི་ལོ། 
སྦ་ཡུལ་-སྤང་ཐང་། 
ཤོག་ཤི། 
གསེར་ཆེན་མོ་-ཝང་ཕུག། 
བེན་པོ་རོང་-ཡར་ཕུག། 

འཇོ་མོ་གཙང་ཁ- མར་ཚྭ་ལ། འཇོ་མོ་གཙང་ཁ- མར་ཚྭ་ལ། 

གླང་ཅན་ཕུག། 

རོང་ཆུ་ཐང་། 
ཨ་གུར་ཐང་། 
འཇམ་དཔའ་ཎི། 
གླང་ཅན་ཕུག། 
བྱང་ས། 

ལའུ་རི། 

མོམ་རིང་-རོལ་ནང་། 
སྒོ་ནོང་-ཟངས་ཐྱིག། 
མཚོ་ཐང་། 
སྦས་རྩེ་གླིང་-གདུང་མན་མ། 
ལའུ་རི། 

མར་ཚྭ་ལ། 

ཆོས་དུང་-ཀ་ཀ་ནི། 
གསར་འབྱུང་། 
ཀེབ་ལྟང་-མཚོ་གླིང་མཁར། 
སུ་ཟོར་-མཚོ་ཙ་ལུ། 
དགའ་གླིང་མཁར་-ཝང་ཕུག། 
མར་ཚྭ་ལ། 

 གཡུ་གསར་ན་-ཝ་རོང་། 
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པདྨ་ཐང་། 

ར་གླིང་། 
པདྨ་ཐང་། 
སྤྱིར་འཚོ་ས་-ལུང་མི་ནང་། 
དཀའ་ཐུབ་གྲང་-ཤི་གླིང་རྒྱས། 

བསམ་རང་། 

ངང་མཚོ་ཐང་སྟོད། 
ངང་མཚོ་ཐང་སྨད། 

འདམ་ས་སྒང་སྟོད། 

འདམ་ས་སྒང་སྨད། 
མཚོ་བདུན། 

གསེར་ཐྱིག། 

མཁའ་འགྲྲོ་ཕུག་-སྨིན་བྱིས་འུང་། 

དྲེན་ཕུག། 
འཕགས་མཆོག་-སུས་དཀར། 
དྭངས་མཚོ་-གསེར་ཐྱིག། 

མོན་མོ་ལ་-བཀྲིས་ཐང་བརྒྱད། 

༢ བསྡོམས། ༡༡ ༥༨ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་

འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༡༢ བསམ་རྩེ་། 
 

རྡོ་རོ་ཁ་- རྟ་ལྡིང་། རྡོ་ཕུག་ཅན་- རྟ་ལྡིང་། 

བདུན་ཆུ་ཁ། 

དགའ་བ་གླིང་-དཀར་ཞིང་། 
དོམ་ཆུ་ཁ་-ཤི་ལྟ་ཁ། 
གེ་སར་གླིང་-གཡོ་མེད་གླིང་། 
བདུན་ཆུ་ཁ་-དགའ་སྦྱིས། 
བི་ལུང་-སྤུངས་ཁྲ། 

རྡོ་ཕུག་ཅན། 

ཨ་རིང་སྒང་-མི་འཛོམས་ས། 
གདང་རས་སྦུག་-རྔ་སྒང་། 
མ་ཎི་སྒང་-ཐྱིང་གཡེར་ས། 
གསང་ལུང་-སེང་སྟེང་། 
མེ་ལོང་སྒང་-ཐུ་ལུང་སྒང་། 
སེངྒེ། 

གདུམ་སྟོད། 

གདུམ་སྟོད་-ཁ་གླིང་།  
སྨད་སྒང་། 
གདུམ་སྟོད་ཆེ་བ། 
གདཔ་སྦྱིས-སྐུ་བཞུགས་སྒང་། 
གདུམ་སྟོད་ཆུང་བ་-འཇའ་རི་ཁ། 

རྟ་ལྡིང་། 

ནོར་བྱང་ས་-ཟྭོ་ཆག་གླིང་། 
གདང་རས་སྦུག་-ཉིན་གདུགས་ལ་ཁ། 
ཁེམ་པ་སྒང་-པན་ཞིང་། 
མཐོང་ས-སྟོབས་ཆེན་ཐང་། 
རྟ་ལྡིང་-བསྟན་པ་གླིང་། 
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པག་ལི་-བསམ་རྩེ། ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་-བསམ་རྩེ། 

ནོར་བུ་སྒང་། 

ལམ་སྦིས་_ལམ་འགྱོ་ས། 
ཁང་གྲུ་བཞི་_སྐྱིད་ས། 
སྦྲམ་ཟས་སྒང་_སྨད་སྒང་།   
ཟླ་བ་གླིང་-གཡང་འཕེལ་ཐང་། 
དམ་བཞག་ས་-རྩྭ་འཕེལ་ཐང་། 

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི། 

བཀྲིས་ལ་ཁ་-གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་། 
ཆུ་ནག་-དུམ་ཤིང་སྒང་། 
དགའ་ཤིང་མ་-སྐྱེད་ཚལ་སྒང་-མཐོང་རྒྱ་སྦིས། 
བྱང་ཕྱོགས་གླིང་-ལ་ཆུ་ཐང་། 
སྨྱོན་པ་གླིང་-ཏིང་ཏིང་མ། 

བསམ་རྩེ། 

བདེ་བ་ཐང་-བླ་མའི་ཐང་། 
ས་མཚམས་ཆུ་-ཚོང་འཛོམས། 
འདམ་ཚང་མ་-མཁའ་འགྲྲོ་ཐང་། 
ཉི་མ་གླིང་-ཕྱིར་ལོགས་ས། 
གླིང་མའི་ཐང་-རྟ་སེར་པོ། 

སྲིབ་སྲུ། བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། 
ནོར་རྒྱས་སྒང་། 

གདང་རས་སྦུག - སྤ་ཚར་གླིང་། 
མི་འཕེལ་སྒང་-བསམ་འཕེལ་སྒང་། 
ལྕོང་བཞུ།-ཚྭ་ཆུ། 
ཆུ་དགུ་-ཕན་བདེ་སྒང་། 
མགྱོན་སྤང་-གླིང་སྒར་ནང་། 
ཁ་བབ་སྒང་-ནོར་གཡོག། 

པདྨ་གླིང་། 
ཆུ་བསིལ་སྒང་-དགྲ་མེད་ས། 
ཐང་ཆེན་ནང་-འདམ་ཚང་ནང་།  
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དྲི་བཟང་སྒང་-ནགས་སྐྱེས་གླིང་། 
མ་ཎི་སྒང་-བཀྲིས་ཐང་། 
ནོར་རྒྱས་གླིང་-ཤིང་འབྲས་སྒང་། 

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། 

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། 

དྭངས་གླིང་-སྒང་མཇུག། 
བདེ་བ་ཅན-ཞི་བ་གླིང་། 
ནོར་བྱང་ས་-དཔལ་འབྱོར་གླིང་། 

སྦས་པོ་སྟེང་-རྐང་དུང་ཕུག། 

བསྟན་འབྲུག། 

མིག་ལམ་ཐང་-ཐགཔ་བཟོ་ས། 

ཟླ་བ་ཐང་-ཀུན་དགའ་གླིང་། 

ཁེསང་སྟོང་-སྟར་གོ་ཐང་། 
ཀ་ཆེན་-སྐུ་ཆེན། 

ཉི་ཟེར་སྒང་-བསྟན་འབྲུག། 

ཨོ་རྒྱན་རྩེ་- འོད་གསལ་རྩེ། ཨོ་རྒྱན་རྩེ་- འོད་གསལ་རྩེ། 
གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། 

བྱོན་ལེགས་ས-གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།   

བདེ་འཕེལ་གླིང་སྨད་-ཁང་བཟང་གླིང་། 
ཆུ་ཆུང་ས་-ཆོས་སྡེ་གླིང། 

བདེ་འཕེལ་གླིང་སྟོད-རྣམ་སྲས་གླིང་། 
དངོས་གྲུབ་གླིང་། 

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་། གསེར་ཉ་སྒང་-མཚོ་གླིང་མཁར། 
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རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་། 

སྤག་ཤིང་ཁ་-ཚྭ་ཆུ་སྒང་། 
ཆུ་ནག་སྒང་-ཆོས་སྡེ་གླིང་། 

རྒྱལ་པོ་ཤིང་-ས་གཙང་ས། 

ཨོ་རྒྱན་རྩེ། 

ཉི་མ་ལུང་-ཐར་པ་གླིང་། 
 དཀར་མདོག། 
གདང་རས་སྦུག་-རིག་པའི་གླིང་། 

རྒྱ་རི་ཐང་། 

དྭངས་དཀར་གླིང་-བདེ་ཆེན་སྒང་། 

འོད་གསལ་རྩེ། 

ཟུར་རི་སྒང་-འཇིགས་མེད་ཐང་། 

རིན་ཆེན་ཕུག་-བསམ་གཏན་ཆུ། 

དཀོན་མཆོག་གླིང་-བསོད་ནམས་མཁར། 

དུང་དཀར། 

དཔལ་སྐྱིད་ཐང་-རང་བྱུང་གླིང་། 

༤ བསྡོམས། ༡༥ ༧༧ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

༡༣ གསར་སྤང་། 
 

དགེ་ལེགས་ཕུ། དགེ་ལེགས་ཕུ། 

བསམ་གཏན་གླིང་། 

འཁན་པ་སྒང་།  
བསམ་གཏན་གླིང་། 
བསམ་གཏན་ཐང་།  
བདེ་ཆེན་དཔལ་རི། 
ཆོས་འཁོར་གླིང་-བདེ་ཆེན་དཔལ་རི། 

ཆུ་ཟངས་སྒང་། 

ལྕགས་ས་མཁར། 
སྤང་ཟོར། 
ཉི་མ་གླིང་- ཤ་ཝ་སྤོང་། 
མཐོང་རྒྱ་སྦིས་-ཡུལ་གླིང་། 
བར་ཐང་།  

དགེ་ལེགས་ཕུག། 

དཔལ་རི་ཐང་ཁ་སྟོད། 
དཔལ་རི་ཐང་ཁ་སྨད། 
འཛོམས་གླིང་ཐང་། 
པདྨ་ཐང་། 
ལེགས་སྐྱིད་ཐང་། 

འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་། 

གོང་རྩེ་ཁ། 
དགོངས་འདུས་སྒང་། 
ཁ་སྨད། 
བསམ་མཁར། 
ཁ་སྟོད། 
མཆོད་རྟེན་མཁར། 
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གསེར་གཞོང་། 

གསེར་གཞོང་།   
བར་གཤོང་། 
པདྨ་འོད་གླིང་། 
བཀྲིས་ཕུག། 
ནོར་བུ་གླིང་། 

རྟ་རས་ཐང་། 

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། 
འོད་ཟེར་སྒང་། 
པདྨ་ཆོས་གླིང་། 
རྡོ་རྗེ་རྩེ། 
འུང་ཆི་ལུ། 

ཨུམ་གླིང་། 

བཀྲིས་ཐང་། 
དྭངས་གླིང་། 
གདུང་མིན། 
རི་མཇུག། 
དགའ་ལྡན། 

ཤོམ་སྤང་ཁ། ཤོམ་སྤང་ཁ། 

བདེ་སྐྱིད་གླིང་། 

འཇིགས་མེད་གླིང་། 
ཆོས་འཁོར་གླིང་། 
ནུབ་སྒང་། 
བདེ་སྐྱིད་གླིང་། 
དགའ་བའི་ཐང་། 

ཆུ་འཛོམས། 
དགའ་ལེགས་ཐང་། 
ཤེས་རབ་གླིང་། 
བྲག་ཆུ། 
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བྱང་ཆུབ་གླིང་། 
ལྷ་གཡུལ། 

དགའ་སྐྱིད་གླིང་། 

སྨན་ཆུ་ལམ། 
གསང་ཁ། 
རི་གླང་ཐང་། 
དགེ་ལྟེམ་ཁ། 
དགའ་སྐྱིད་གླིང་། 

སེངྒེ། 

རི་གཤོང་། 
ཡར་འཕེལ་གླིང་། 
སངས་རྒྱས་ཐང་། 
ལབ་རྩ་ཁ། 
སྙན་ཡུལ། 

ཤོམ་སྤང་ཁ། 

གོམ་ལྕོག་ལ། 
རི་གསུམ་སྒང་། 
དཀོན་མཆོག་གླིང་། 
ཤོམ་སྤང་ཁ། 
དར་རྒྱས་ཐང་། 

༢ བསྡོམས། ༡༢ ༦༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

བྱང་ཐྱིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་-རྟ་འབབ། 
ལྕང་སྒང་ཁ། 
འབྱུང་གཞི་ནང་- ཀ་ཝང་བྱང་ས།  
མུ་ཏིག་ཐང་། 
ནོར་འཛིན། 
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༤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཐྱིམ་ཕུག།  
 

 

 

 

 

 

 

བྱང་ཐྱིམ་ཁྲོམ་- ཀ་ཝང་- གླིང་གཞི་- 
ན་རོ་- གསོས།  

 

 

 

 

 

 

 

 

བྱང་ཐྱིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ- ཀ་ཝང་- 
གླིང་གཞི་- ན་རོ་- གསོས།  

 

ཀ་ཝང་། 

བོད་སྒར་ནང་_ རྡོ་གདན་ནང། 
  སྐུ་བཞུགས་ཅན། 
ཕྱག་མི་ནང་།_ ཆོས་འཁོར། 
མདའ་གཞིས།_ ཞོ་ཤུལ། 
ཕྱག་མདའ་སྒང་།_ཆོས་འཁོར་རྩེ།_ཕ་ཇོ་སྡིང་། 
 

གླིང༌བཞི། 

ཆུ་གཟར་ཁ། 
ཁང་སྐྱིད་ཡུལ། 
ལྕགས་ཕུ། 
ཤ་ཡུལ།   
གངས་ཡུལ། 

ན་རོ། 

སྨོན་རྩི་ཕུག། 
བར་གཤོང_ནང་སྒོ། 
དཔའ་རྒོད།  

སྟག་སྲིད་ཐང། 
གཞོམ་ཐང། 

སྲོས། 

སྲོས། 
འདམ་སྒོ་སྐྱོང་།   

རྡོ་ལྟག་པའི་ཐང་། 
རྡོ་བཟོ་སྟོན། 
འཇོམས་ཕུ། 

 

 

 

 

 

 
ལྷོ་ཐྱིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 

ལྕང་བང་གྲུ་- ཨོ་ལ་ཁ།  
བར་པའི་ས། 
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ལྷོ་ཐྱིམ་ཁྲོམ་- ལྕང་- དར་དཀར་ལ་ - 
དགེ་བསྙེན་- སྨད་ཝང་།  

 

 

 

 

 

 

ལྷོ་ཐྱིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་- ལྕང་- 
དར་དཀར་ལ་ - དགེ་བསྙེན་- 

སྨད་ཝང་།  
 

 
ལྕང་། 

ལྷུང་འཚོ།_བཀྲིས་སྒང་། 
འོད་གསལ་སྤང་། 
ལྕང་ཡོ་ཁ_ སྡེབ་སྲིད། 
རམ་ཏོག་ཏོག _གཙང་རི་ནང། 
སྒང་ཆེ།_ ཏ་ལ་ཁ། 

དར་དཀར་ལ།  

ལྕམ་སྒང་སྨད། 
ལྕམ་སྒང་སྟོད། 
ཝང་འབྲོག། 
རྒྱལ་བལྟ་ལ། 
གདུང་འབྲོག། 

དགེ་བསྙེན། 

མཚོ་ཆེན་ཁ།_ཟམ་ཏོག། 
དགེ་བསྙེན་ཁ། 
ཟངས་ལེགས་ཁ། 
སྤྱི་གཞི། 
ཝང་བ་མ། 

སྨད་ཝང་། 

ཚ་ལུང་ན།  
སྦྱིས་མི་ནང། 
དྭངས་ལོ_རྣམ་སྲས་གླིང་། 

 ཁ་ས་གྲབ་ཆུ། 
སི་སི་ནང་། 

༢ བསྡོམས། ༨ ༤༠ 
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ཨང་ 
རྫོང་ཁག་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་འདེམས་ཁོངས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཧེ་མའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་

ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར། རྒེད་འོག སྤྱི་འོག / ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ཁོངས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡༥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

བཀྲིས་སྒང་། 
 

བར་མཚམས་-  ཤོང་ཕུག། བར་མཚམས་-  ཤོང་ཕུག། 

བར་མཚམས། 

བཀྲ་ཤང་། 
སྦའི་ནང་མཁར-སྣང་མཁར། 
བྱ་མུང་- སྐུ་མུང་། 
རྫོང་མཐོང་-མེན་ཆ་རི། 
མུག་སྟངས་མཁར། 

སྦིས་གདུང་། 

ཁའི་རི་-ས་གླིང་། 
ལེམ་ཕང་། 
ཚེ་མཁར། 
ཙིག་སྟུམ། 
ཀ་ཀ་ནི་འོག། 

གཡང་གཉེར། 

མདའ་ལི་འཕང་-ར་ཤི་འགོ། 
དུ་རུང་-ངམ་བི་ནང་། 
དར་རྒྱས་གླིང་-མཁར་ཐུང་། 
ཤོ་བཀང་-ཏེག་ཏེག་པ། 
མཁར་ཟ-ལེ་ཕུག། 

ཤོང་ཕུག 

དགའ་གླིང་། 
འཆང་མི་-རང་འབྱུང་། 
དགོངས་རྩེ་ཕང་མ་-ཡོ་སྦིས་ནང་། 
སྐྱ་གླིང་། 
བྲ་མིན་-ཤོང་ཕུག། 

  བཀང་ལུང་། སྤང་ཐང་-རི་གཙང་གདུང་། 
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བཀང་ལུང་- བསམ་མཁར་-  
ཨུ་མཛོ་རོང་། 

 

 

 

 

བཀང་ལུང་- བསམ་མཁར་-  
ཨུ་མཛོ་རོང་། 

སྨན་མཐོང་།   
མེར་མཚམས་-ཁྲ་སྒོམ། 
ཡོན་ཕུག་ལ། 
རོང་ཐུང་-ཤིང་ཆེན། 

བསམ་མཁར། 

ལྕགས་ཟམ་-སྤམ། 
མེལ་འཕེལ་-བསམ་ཁར། 
ཁབས་སྟི-ལུང་བསྟན་ཟམ་པ། 
སྦི་མཁར-དོམ་མཁར། 
ཀ་སྤང་-ཡེ་ནང་དྲང་ས། 
རང་གཞི་མཁར་-གསར་གདང་།  

ཨུ་ཛོ་རོང་། 

སྦེན་ཤིང་མོ་-འཇོམས་གཙང་། 
རི་ཟོར་-ཡེར་ཆི་ལོ།  
ཕྱི་ཡ། 
བར་ཀ་ཟོར་-མན་མཁར། 
སྦས་སྤམ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

མེ་རག། 

མེ་རག་སྟོད། 
གྱེན་འགོ། 
མེ་རག་སྨད། 
ཁ་ཤཱ་སྟེངས།  
ཁི་ལི་ཕུ། 

ཕོངས་མེད། 
ཕིམ་སོང་།  
ཡ་བྲང་།  
མཐོང་རོང་། 
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ར་དི་- སག་སྟེང་། 
 

ར་དི་- སག་སྟེང་། 
ཕོངས་མེད། 
གླེམ། 

ར་དྷི། 

སྤག་ཀ་གླིང་། 
བདེ་སྐྱིད་གླིང་-བཙན་མཁར། 
སྟོང་གླིང་སྤམ།  
བཀའ་དམ། 
སྣག་ཚང་-ཏོག་ཤིང་མང་། 

སག་སྟེང་། 

ཁྲག་ཁྲི། 
སྦོ་རང་རྨང་-སྦོ་རང་རྩེ། 
བྱོན་ཁར་-མུར་སྦི། 
སག་སྟེང་། 
སྤུ་ས་-རྟེན་མང་། 

ཁྲིམས་ཤིང་། ཁྲིམས་ཤིང་། 

རྐང་པར། 

སྦས་སྡེང་ཕུག-མེར་བདག། 
ཁྲལ་ཕུག། 
ཟོར་གདུང་། 
རྐང་པར་-ལམ་ཡོངས། 
སྤ་ས་ཕུག_དཔེ་གདུང་།  

ཁྲིམས་ཤིང་། 

ཁྲིམས་ཤིང་། 
གདུང་སིང་མ་-གཙང་པོ། 
སྦོང་ཟོར་-ཕེག་པ་རི། 
རམ་སྐྱོང་མ་-ཡེམ་མཁར། 
སྦེར་གདུང་མ་-འཐུང་མཁར། 

   ཇི་རི་-ལེ་མི། 
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བུམ་སྡེ་གླིང་- འཇམ་མཁར། 

 

 

 

 

 

 

བུམ་སྡེ་གླིང་- འཇམ་མཁར། 

འབུམ་སྡེ་གླིང་། 

སྤང་མཁར་-རྟ་འཕེལ། 
ང་ལི་མང་-ཕན་སྟེང་། 
བེ་རྩ་མང་། 
སྦོམ་དིར་-འོག་མ་ནང་། 
སྒང་མཁར་གདུང་-ཚྭ་གླེང་། 

འཇམ་མཁར། 

ལའི་ཤུམ-ལར་རྒྱབ། 
ཕྱེ་མ-སྟག་ཕྱེ་མ། 
ཤིང་མཁར་-སྟོང་ལ། 
རི་བྱུང་-ཡུབ། 
གནས་བྲག་-པད་ཆུ། 

 

 

ཝམ་རོང་། 

 

 

ཝམ་རོང་། 

ཁ་གླིང་། བར་ཤོང་།  
སྒོམ་ཆུ་-འཁོལ་གདུང་། 
ཁ་གླིང་། 
བྲེ་ཁ་-མེ་རེང་ཟོར། 
སྦས་ཕུག་-ཏོ་ཀ་ཕུ། 

ཀླུ་རྨང་། 

ཆེང་རི་-གདུང་མན་མ། 
སྒྲུབ་ཁང་-ཀླུ་རྨང་། 
མཁར་ཕུག་-ཀུར་ཆི ་ལོ། 
རི་སེར་བུ་-གཙང་པོ། 
མུ་ཆུ་-ཝ་མཁར། 
མཚོ་དགོན་པ། 

༥ བསྡོམས། ༡༥ ༧༨ 
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༡༦ 

 

 

 

 

 

 

བཀྲིས་གཡང་རྩེ། 
 

སྟོང་མ་བྱང་ས། 

སྨན་ཆུ་-གཙང་གདུང་། 
སྤང་-ལྷའུ་ཞིང་། 
ལྕང་མ་གདུང་-སོག་སྒང་ནང་། 
བག་པ་-ཀུན་བཟང་གླིང་། 
སྦའི་ནང་མཁར-སྒོམ་སྐོར་ར། 

གཡང་རྩེ། 

སྦས་གླིང་། 
སྦ་གནས་-སྦིམ་མཁར། 
གླི་ཅན། 
སྒང་མཁར། 
རབ་སྟི། 

ཁམས་དྭངས་- རམ་སྦྱར། ཁམས་དྭངས་- རམ་སྦྱར། 

རམ་སྦྱར། 

དོམ་ཚང་-གདུང་སྨན། 
འབའ་འུང་། 
ལེང་བར་ལྟང་-འུང་མཁར། 
སྦའི་ནང་རེབ་-རོ་མང་། 
ཁ་ལ་སྤང་ཐང་-གཙང་རོང་། 

ཁམས་དྭངས། 

དུང་རྩེ་-གླེང་མཁར། 
དོམ་ཚང་-ཀརྨ་འཛོམས། 
གསེར་སྤང་-ཤ་ལི། 
ནོམ་བ་རིང་-ཤ་ཟམ། 
ཁམས་དྭངས་-མན་ལ། 

སྟོད་མཚོ། 
སྣང་མཁར་-གསེབ། 
གསེར་མཚོ། 
བྱང་ཕུག་རྩེ-ཐང་གདུང་། 
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མལ་གདུང་། 
ཁྱི་ཉལ་-སྟོག་ཤིང་། 
ཕྱེམ་མཁར་-མ་ནམ། 

ཡ་ལངས། 

སྡུག་སྟི-ག་ཤིང་། 
ཕྱེ་མ-མེ་ལོང་མཁར། 
གནམ་ཐྱིག-ཡེར་འཕེལ། 
རོ་ལམ-ཁྲ་སྒོམ། 
ཕུ་ཡངས-ཡ་ལངས།  

༢ བསྡོམས། ༨ ༤༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡༧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཀྲོང་གསར།  
 

བྲག་སྟེང་- གླང་མཐྱིལ། བྲག་སྟེང་- གླང་མཐྱིལ། 

བྲག་སྟེང་། 

སྟག་རྩེ་-བཀྲིས་སྡིང་ཁ། 
གཡུས་གསར། 
ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན། 
བསམ་གླིང་ཁ་སྟོད། 
བསམ་གླིང་ཁ་སྨད། 

སྐོར་ཕུག། 

མནའ་སྦིས། 
སྐོར་ཕུག་སྨད། 
སྐོར་ཕུག་སྟོད། 
ཉིམ་གཞོང་སྟོད། 
ཉིམ་གཞོང་སྨད། 

གླང་མཐྱིལ། 

གླང་མཐྱིལ། 
གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་། 
བྱང་སྦིས། 
དྭངས་གདུང་།  
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བ་གླིང་། 

ནུབ་སྦིས་- ནུབ་སྦིས། ནུབ་སྦིས་- ནུབ་སྦིས། 

ནུབ་སྦིས། 

དགའ་སྒར་-དཀར་གཞོང་། 
དར་བབ་-སྲིན་ཕུག། 
བོན་སྦྱིས་-སྤྱེ་ལ། 
སྦྱིས་-གསེངམ་སྦྱིས། 
བ་གོ་ཅན་-བུ་ལིང་སྤང་-ཡུ་གླིང་། 

སྟང་སི་སྦྱིས། 

སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས། 
ཉ་ལ་བྲང་ལ། 
སྟང་སི་སྦྱིས། 
ཚང་ཁ།  
ཀེ་ལ། 

༢ བསྡོམས། ༥ ༢༥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་- མནྜལ་སྒང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་- མནྜལ་སྒང་། 

བར་གཤོང་། 

བར་གཤོང་སྨད། 
བར་གཤོང་སྟོད། 
བཅུ་གཉིས་ཁང་། 
སྒང་ཏོག་ཁ། 
སྟོད་གསང་། 

སྤ་ཚ་གླིང་། 

མཐའ་སྐོར་གླིང་། 
ཆུ་འཛོམས་ས། 
སྤ་ཚ་གླིང་སྟོད།  
སྤ་ཚ་གླིང་སྨད-ཙ་ཀ་གླིང་། 
སྤང་ཐང་། 

དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་། བདེ་སྐྱིད་གླིང་། 
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༡༨ 

 

 

 

 

རྩི་རང་། 
 

བཀྲིས་གཡང་ལྗོངས། 
ཉི་ཟེར་སྒང་། 
ས་གཙང་མ།  
མེན་ཆ་ནང་། 

མནྜལ་སྒང་། 

འཛམ་གླིང་ཟོར། 
པདྨ་གཤོང་-བསམ་ཤིང་དགའ་ལྡན། 
མནྜལ་སྒང་། 
རི་སེར་བུ། 
བཀྲིས་སྤང་། 

རང་ཐང་གླིང་། 

སུན་ཀོཤ། 
དགའ་དགའ་གླིང་-ཉི་མ་ཟོར། 
སྐྱ་རིང་མ་-རང་ཐང་གླིང་། 
ནད་མེད་ས། 
དར་འཕྱར་སྒང་། 

མཚོ་གླིང་མཁར། 

སྒོམ་གསུམ། 
མཚོ་གླིང་མཁར་སྨད། 
མཚོ་གླིང་མཁར་སྟོད། 
གྲུབ་ཆུ་སྒང་། 
ཀ་པ་ཞིང་། 

པ་ཏག་ལེ་- རྩི་རང་སྟོད། གསེར་གྱི་ཐང་- རྩི་རང་སྟོད། དུང་ལ་སྒང་། 

གདང་རས་སྦུག་སྨད།  
གདང་རས་སྦུག་སྟོད། 
ཁྱི་རི་ཐང་། 
སྡིང་རི་སྒང་-ལྷ་མོའི་ལུངམ། 
ནོར་བྱང་ས། 
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སྒོ་གསར་གླིང་། 

ཕུན་སུམ་སྒང་། 
འཛམ་གླིང་ཟོར། 
པདྨ་ཐང་། 
དཔལ་རི་ཐང་། 
འཛམ་གླིང་ཐང་། 

གསེར་གྱི་ཐང་། 

ནོར་བུ་སྒང་། 
གསེར་གྱི་ཐང་སྟོད། 
གསེར་གྱི་ཐང་སྨད། 
བཀྲིས་ཐང་། 
སེམས་ལྡན་ལྗོངས། 

སྤུང་རྟེན་ཆུ། 

ནོར་བུ་ཐང་། 
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། 
དཔལ་འབྱོར་གླིང་། 
དགོན་སྟེགས་ཁ་-སྟོང་ཤིང་སྒང་། 
གསེར་གཞོང་། 

སེམས་ལྗོངས། 

བདེ་སྐྱིད་གླིང་། 
གདང་རས་སྒང་།  
འཛོམས་གླིང་། 
བཀྲིས་གླིང་སྨད། 
བཀྲིས་གླིང་སྟོད། 

རྩི་རང་སྟོད། 

སྟག་ཐང་-ཝང་ཕུ། 
ཀ་བལ་ཞིང་། 
རྩི་རང་སྟོད། 
སྟོང་ཤིང་ནང་། 
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སོན་བཏབ་ས། 
༢ བསྡོམས། ༡༢ ༦༠ 

༡༩ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། ཨ་ཐང་- ཐད་འཚོ། ཨ་ཐང་- ཐད་འཚོ། 

ཨ་ཐང་། 

བྱ་རོག་སྒང་-རྫ་བོ། 
ལོམ་འཚོ་ཁ། 
ལོ་ཕོ་ཁ་-ཕག་ལྟ་ཁ། 
ལ་ཝ་-ལམ་ག། 
རུ་ཁ། 

སྦྱེ་ནག། 

སྦྱེ་ནག་ལུང་པ་- མཐྱིང་མ་ཁ། 
བཀྲིས་ལྟོ་ཁ། 
ཝ་ཆས། 
སྒར་གཞིས་ཁ་- ཨོམ་ཆེ་སྒང་། 
ངག་དབང་-སྟོང་ཅན་ནང་། 

དར་དཀར། 

ཨུ་མ་ཁ་སྟོད། 
རྐ་མེད་ཆུ་-ཨུ་མ་ཁ་སྨད། 
ཀ་མི་ནང་།-འོ་བརྒྱལ། 
རྒྱས་པ་ཁ། 
སི་ལི་- སྟག་ཤ། 

དགའ་སེང་ ཚོ་གོངམ། 

ལྕང་ཅེ་-མ་འཚིག་སྤོག་ཏོ། 
ཁ་སྨད་ན། 
ཁ་སྟོད་ཁ། 
ལྕང་ཁ། 
གྲབ་ཆས་ཁ་-མ་འཚིག་ཁ། 

དགའ་སེང་ ཚོ་འོགམ། ཧས་འཚོ་ཁ། 
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ཤིང་འཁོད་_ཁ་སྟོད། 
ཤིང་འཁོད་_ཁ་སྨད། 
མེད་པའི་ས་-བཏབ་ཆས་ཁ། 
ཧས་སྦིས་ས། 

ན་ཧི། 

ཁུར་འབྱུང་ལ་-བླང་མི་ཟྱི། 

ཧས་སྦིས་ས། 
གཡུས་ས་གོངམ་-ཐབ་སྦྱིས། 
ཧ་ལུད་-གཡུས་ས་འོགམ། 
ནག་སྦིས་ས། 

ཐེད་ཚོ། 

ཐང་མགུ། 
དམར་ཏ་ལུང་ཅུ། 
ཝང་ཇོ་ཁ། 
རིན་ཆེན་སྒང་སྟོད། 
རིན་ཆེན་སྒང་སྨད། 

རུས་སྦིས་ས། 

བང་སྟོད་ཁ། 
བྱག་ཕུག། 
མཁོ་ཐང་ཁ། 
རྒྱ་ལ། 
ཨུ་ལ། 
ཟམ་སྡིང་། 

ཉི་ཤོག་- སྲས་ཕུག། ཉི་ཤོག་- སྲས་ཕུག། དྭངས་ཆུ། 
བཀྲིས་སྡིང་ཁ་_ཟྱི་མི།   
མགོ་བྲང་-སྟག་གསར། 
ལྟོ་ཀ་གླིང་-ལྟོམ་ལ། 
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དུང་དུང་ཉལ་ས_ནོར་བུ་སྡིང་། 
གཡུས་ས་སྒང་། 

སྒང་སྟེང་། 

བྱང་ཅན་- ཀུམ་བུ། 
སྒང་སྟེང་། 
གཡས་བསྐོར་འོག། 
རྟ་པའི་སྟེང་-གཡུས་ས། 
སྒོར་དགོན། 

ཀ་གཞི། 

སྦས་འབྲོག། 
ལེང་སྦིས། 
ཅེ་གྱི 
ཀོ་མ་ཕྲང་། 
ཀ་གཞི། 

ཉི་ཤོག། 

དགོན་གསར་-ར་ཛ་འོག། 
སྤྱི་ཏོ་ཁ་-སྤང་ཁ། 
སྒང་རྒྱབ། 
བསམ་གཏན་སྒང་། 
དགེ་ལེགས་ཁ-ཀུན་བཟང་གླིང་། 
ཆས་བྷ་ཁ། 

ཕངས་ཡུལ། 

གཡུས་གསར་སྒང་-འམ་སྤོད་ཁ། 
ཁྱུང་སེང་ཁ་-དོམ་ཁ། 
ཁྱུང་དགོན། 
དགོན་ཁར། 
ཀུམ་ཆི་-ཕངས་ཡུལ། 

ཕོབ་སྦྱིས། དོགས་སེ་ནང་-སྒོར་ཕུག 
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དྲང་པ་-སྤང་གསར། 
ཁྱིམ་འགྲྲོ་-ནེམ་འཕེལ། 
རྟ་ལ་ཅན་-ལྟ་བ་-ལྟ་ཕུག 

དམ་ཆོས་-སྒང་འཕེལ། 

སྲས་ཕུག། 

བུ་གསོ་-ཟེ་རི། 
ཀློང་སྟོད། 
བུ་མི་ལོག། 
ན་ཁ། 
རུ་ཀུ་སྦྱིས། 

༢ བསྡོམས། ༡༥ ༧༧ 

༢༠ གཞལ་སྒང་། 
 

བར་རྡོ་- ཀྲོང་། བར་རྡོ་- ཀྲོང་། 

བར་རྡོ། 

བར་དོ། 
ཁོམ་ཤར། 
ཕུ་ལ་སྦིས། 
གླང་དོར་སྦིས། 
འདི་ག་ལ། 

ནང་སྐོར། 

བདག་འཕེལ་-ཏ་ལི། 
བུ་ལི། 
མགོ་གླེང་།   
ཉ་མཁར།    
མདུན་མང་། 

ཤིང་མཁར། 
ར་དྷི།  
ཤིང་མཁར། 
ཝམ་གླིང་། 
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འཁྲི་ས། 
ཉིམ་གཞོང་-མཐའ་ལྗོངས། 

ཀྲོང་། 

བེར་ཏི་-སྟག་མ། 
གདང་མཁར-ཀྲོང་།  
ཚང་ལ་ལྗོངས་-ཟུར་འཕེལ། 
བསུ་བྲང་།  
གོང་ཕུ། 

 
པན་སྦང་། 

 
པན་སྦང་། 

འབྱོག་དཀར། 

དྭ་ལི། 
འབྱོག་དཀར། 
ཀ་མ་ཏི། 
བར་སྤོང་-ན་མིར་སྒང་། 
སྐྱབས་བདེན་སྦ་-གཟར་བཀབ་ལ། 

སྒོ་ཤིང་། 

མེ་དབང་སྒང་། 
བུ་ད་ཤི། 
ལམ་ཐང་།  
གླིང་མ་སྤོང་-བསམ་ཆོས་གླིང་། 
ལི་ཅི་སྦིས། 

ངང་ལ། 

བཀག་སྟོང་། 
ངང་ལ་ཀྲོང་། 
རི་བ་ཏི། 
མ་རངས་བདུད། 
སྤན་བང་-བསོད་ནམས་ཐང་། 

འཕངས་མཁར། སྤོང་ཅོ་ལ་-སྤྲ་འདུས་ལྗོངས། 
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མ་མོ་ཀྲོང་-སྤན་ལྟང་། 

པཱ་ན་སྦིས། 

ཤ་གླིང་སྟོད་-བཀྲིས་སྦིས། 

ལྕགས་ངར་ཟམ། 

༢ བསྡོམས། ༨ ༤༠ 
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