
   

  
འ�ག ་� ་བཙག ་འ� ་�ན ་
གས། 

ELECTION COMMISSION OF BHUTAN 

 (Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums) 

              

 

�་�་�/བ�་འ�ིན་-༠༡/༢༠༡༦/༦༡༢                   �ི་�ས་༢༨-༩-༢༠༡༦ 

 

བ�་འ�ིན། 
 

འ�ག་�་�་�ིམས་�ན་མོ�་མངའ་འོག་ ས་གནས་ག�ང་�་བཙག་འ�་�ངས་ག�ས་པ�་ �་�མ་ག�ས་པ་�་�བ་འ�ས་
གསལ་བ�གས།  

 

༉ འ�ག་�་བཅད་མཚམས་�ན་ཚོགས་�ིས་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་དོན་ཚན་༤༥༧ 
པ་དང་འ�ིལ་ �ི་�ས་༢༧-༩-༢༩༡༦ �་ �ོང་ཁག་༢༠ �་�ེད་འོག་༢༠༥ བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་�ོང་ཁག་�ོམ་�ེ་ 
�མ་ཐང་ དར་དཀར་ན་ �་ �ན་�ེ་ �་རོ་  ངས་ཐང་ཁ་ བསམ་�ེ་ བ°ིས་µང་ བ°ིས་གཡང་�ེ་ °ོང་གསར་ �ི་
རང་ དབང་འÀས་ཕོ་�ང་ གཞལ་µང་�ོང་ཁག་Ñ་�་�ོང་ཁག་�ོམ་�ེ་Ñ་ནང་ འ�་འÒེན་འཐབ་པ�་ ས་གནས་ག�ང་�་
བཙག་འ�་�ངས་ག�ས་པ�་�་�མ་ག�ས་པ་༢༠༡༦ འÓ་�་�བ་འ�ས་འÓ་ དགའ་Ôོ་དང་བཅས་པ�་ཐོག་ལས་ གསལ་
བ�གས་འབདཝ་�ན།   

ས་གནས་ག�ང་�་བཙག་འ�་འÓ་ནང་ འ�་འÒེན་འཐབ་Ö་འ×མས་Ø་ཡོངས་བ�ོམས་༣༣༩༡ ཡོད་Ö་Úལ་ལས་ 
འ×མས་Ø་བ�ོམས་༡༤༢༣ Ñ་ བཙག་འ�་�བ་Ûེ་ཡོད།  

�ེད་འོག་༢༠༥ �་�ེད་འོག་ཚོགས་�ེ་�་ བཙག་འ�་�བ་ཡོད་Ö་�་ འ×མས་Ø�་Öང་གསལ་Ñ་ གཤམ་འÝད་Þར་À་
�ན་Ö་Ñ་ཡང་  

�མ་ཐང་�ོང་ཁག། 

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

àས་འÝར་�ེད་འོག། 

༡ པâ་  དོན་äལ། ༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧ �་ àས་འÝར། �པོ། 
༢ སངས་äས་  འ�ིན་ལས། ༡༠༡༠༡༠༠༣༧༦༠ �་ àས་འÝར། དམངས་Ö། 

༣ 
དåན་མàག་  ནོར་�། 

༡༠༡༠༡༠༠༣༧༢༡ 
�་ 

�ང་æིད་འçལ་--ཟངས་íིང་-ཞབས་
îེས་ཐང་། ཚོགས་པ། 

༤ བསོད་ནམས་  ïན་ཚོགས། ༡༠༡༠༡༠༠༡༥༣༤ �་ Àར་-ð་�་òིས། ཚོགས་པ། 
༥ óན་ôགས།   ༡༠༡༠༡༠༠༤༩༤༧ �་ མཁར་ས་-ཐང་òིས། ཚོགས་པ། 
༦ íེ་པོ།   ༡༠༡༠༡༠༠༤༤༠༧ �་ �་བ་ཐང་-�ོ་îེ་òིས་-ཀ་öང་�་བ། ཚོགས་པ། 
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༧ བ°ིས་  ད÷་ôགས། ༡༠༡༠༡༠༠༤༢༧༩ �་ པད་ཚལ་íིང་- གཏམ་ýང་།  ཚོགས་པ། 
þ་Öག་�ེད་འོག། 

༨ འཇམ་དཔལ།   ༡༠༡༠༢༠༠༢༤༨༥ �་ þ་Öག། �པོ། 
༩ þང་འÀས་  �་�ང་། ༡༠༡༠༢༠༠༠༨༡༨ �་ þ་Öག། དམངས་Ö། 
༡༠ óན་བཟང་  �་མོ། ༡༠༡༠༢༠༠༡༦༨༨ � �ང་འçལ། ཚོགས་པ། 
༡༡ བསོད་ནམས་  དབང་�ག། ༡༠༡༠༢༠༠༠༤༦༣ �་ �ོམ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༢ བསོད་ནམས་  �་�ང་། ༡༠༡༠༢༠༠༠༨༢༩ �་ äལ་�། ཚོགས་པ། 
༡༣ ལས་!ིད་  �་དབང། ༡༠༡༠༢༠༠༡༥༡༦ �་ འïར་"ོན། ཚོགས་པ། 
༡༤ #་äན་  དབང་མོ། ༡༠༡༠༢༠༠༠༩༦༥ �་ �ང་$ས། ཚོགས་པ། 

Ûང་�ེད་འོག། 

༡༥ #་äན་  �་མ། ༡༠༡༠༣༠༠༠༢༢༡ �་ Ûང་། �པོ། 
༡༦ དམ་འÀས་ལ།   ༡༠༡༠༣༠༠༢༢༦༦ �་ Ûང་། དམངས་Ö། 
༡༧ �ན་�ན་  ïན་ཚོགས། ༡༠༡༠༣༠༠༠༠༧༤ �་ òསཔ་�ར་-óན་བཟང་�ག། ཚོགས་པ། 
༡༨ ས%ས་  �་དབང་། ༡༠༡༠༣༠༠༠༧༥༡ �་ མདའ་�ར། ཚོགས་པ། 
༡༩ ལས་!ིད།   ༡༠༡༠༣༠༠༠༢༨༣ �་ ཁང་རབ། ཚོགས་པ། 
༢༠ ལས་!ིད་ལ།   ༡༠༡༠༣༠༠༡༣༧༨ �་ !ིད་འཛོམས་-�་མ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ བ°ིས་  �ན་�བ། ༡༠༡༠༣༠༠༢༠༠༤ �་ �་མÚིན་µང་། ཚོགས་པ། 

'་ར་�ེད་འོག། 

༢༢ མཁའ་འÚོ་  དབང་(ག། ༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧ �་ '་ར། �པོ། 
༢༣ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༠༡༠༤༠༠༢༡༤༡ �་ '་ར། དམངས་Ö། 
༢༤ �་དབང་  ä་མཚོ། ༡༠༡༠༤༠༠༠༢༡༦ �་ òས་Ûེང་-�ང་མཁར་-སོམ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༢༥ སངས་äས་  �ད་དྷ། ༡༠༡༠༤༠༠༠༤༩༢ �་ öང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༢༦ པâ་  དབང་�ག། ༡༠༡༠༤༠༠༠༨༧༦ �་ öང་ག*ར། ཚོགས་པ། 
༢༧ +ོན་  བÛན་འ,ན། ༡༠༡༠༤༠༠༡༤༩༣ �་ Ûང་�་òིས། ཚོགས་པ། 
༢༨ ས་Ûོང་།     '་ར་མདོ་བý། ཚོགས་པ། 

þ་ཁ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

"ག་.ོགས་�ེད་འོག། 
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༡ དཔལ་འ"ོར་  �ོ་îེ། ༡༠༢༠༢༠༠༠༠༢༧ �་ "ག་.ོགས། �པོ། 
༢ འ�ིས་  0མ་äས། ༡༠༢༠༢༠༠༠༡༣༢ �་ "ག་.ོགས། དམངས་Ö། 
༣ པ་སངས།   ༡༠༢༠༢༠༠༠༣༥༥ �་ "ག་.ོགས། ཚོགས་པ། 
༤ �་བ་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༢༠༢༠༠༠༦༢༣ �་ �་òིས་ས། ཚོགས་པ། 
༥ ས%ས་  བཟང་མོ། ༡༠༢༠༢༠༠༠༠༤༩ �་ བ°ིས་དགའ་ཚལ། ཚོགས་པ། 
༦ �་1་  �ོ་�ེ། ༡༠༢༠༢༠༠༠༧༦༡ �་ �ི་མ་ལ་ཁ་-�ི་མ་གཤམ། ཚོགས་པ། 
༧ བ°ིས་  �ོ་îེ། ༡༠༢༠༢༠༠༡༡༩༣ �་ ཝང་ཁ། ཚོགས་པ། 

òོང་µོར་�ེད་འོག། 

༨ �་�ང་  དØས་�བ། ༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ �་ òོང་µོར། �པོ། 
༩ བསོད་ནམས་  �ོལ་མ། ༡༠༢༠༣༠༠༠༩༤༣ �་ òོང་µོར། དམངས་Ö། 
༡༠ 2་3ས་  àས་�ོན། ༡༠༢༠༣༠༠༠༥༢༥ �་ òས་4ལ་óན་བཟང་། ཚོགས་པ། 
༡༡ �ན་�ན་  äལ་མཚན། ༡༠༢༠༣༠༠༡༡༥༧ �་ òོང་µོར་-ཕ་5་མ། ཚོགས་པ། 
༡༢ དåན་མàག།   ༡༠༢༠༣༠༠༡༦༩༤ �་ �ང་ཁ་-6་�་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༣ ས%ས་  �་མོ། ༡༠༢༠༣༠༠༢༣༣༩ �་ ད÷་འÀ་-Ö་�་�ེ་མོ། ཚོགས་པ། 
༡༤ �་མÚིན།   ༡༠༢༠༣༠༠༣༣༨༧ �་ � ེད་ཏོག་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༥ �ཝ་  དཔལ་བཟང་། ༡༠༢༠༣༠༠༥༡༡༨ �་ ཏོག་ཏོ་ཁ-ཏོག་ཏོ་�ངམ། ཚོགས་པ། 

!བས་ཆ་�ེད་འོག། 

༡༦ Ûོབས་äས།   ༡༠༢༠༤༠༠༣༠༨༡ �་ !བས་ཆ། �པོ། 
༡༧ íེ་མོ།   ༡༠༢༠༤༠༠༠༥༠༦ �་ !བས་ཆ། དམངས་Ö། 
༡༨ ས་ོང་།     �་ན་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༩ བསོད་ནམས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༢༠༤༠༠༠༥༡༣ �་ �ོ་མཁར་þ་- �མ་8་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༠ Ûག་ག9།   ༡༠༢༠༤༠༠༡༡༢༤ �་ µང་ཁ་-3ལ་4ལ། ཚོགས་པ། 
༢༡ �་བ་  äལ་མོ། ༡༠༢༠༤༠༠༡༣༩༥ �་ íང་ཉལ་ས། ཚོགས་པ། 
༢༢ དÖགས་ཐོད།   ༡༠༢༠༤༠༠༢༡༡༤ �་ �ག་µར། ཚོགས་པ། 
༢༣ བÛན་འ,ན།   ༡༠༢༠༤༠༠༡༩༤༩ �་ མཚམས་�ག། ཚོགས་པ། 

དར་ལ་�ེད་འོག། 

༢༤ Öལ་ ó་མར་ མོང་གར། ༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ �་ དར་ལ། �པོ། 
༢༥ ;ན་ད་ར་ མ་ཡ་ ཐ་ར། ༡༠༢༠༥༠༠༠༤༨༨ �་ དར་ལ། དམངས་Ö། 
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༢༦ <་སར་ =ཏ་ ཁར་ཀ། ༡༠༢༠༥༠༠༠༡༦༦ �་ �ན་>་- ཡ་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ བ°ིས་  äལ་མཚན། ༡༠༢༠༥༠༠༢༢༨༤ �་ �མ་µང་- Ûབས་?ིས། ཚོགས་པ། 
༢༨ �་བ་  �་�ང་། ༡༠༢༠༥༠༠༡༦༣༡ �་ དགའ་མ་ནང་- @ལ་བཟང་�། ཚོགས་པ། 
༢༩ 5ར་ཇ་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༠༢༠༥༠༠༣༥༨༧ �་ ས་དམར་ཅན་- �ན་�་ལ། ཚོགས་པ། 
༣༠ ïརཔ་ �་�ང་ འ�ག་པ། ༡༡༣༠༩༠༠༢༠༡༣ �་ ཤར་ïག། ཚོགས་པ། 
༣༡ ཤ་Aམ་ ó་མར་ མོང་གར། ༡༠༢༠༥༠༠༠༧༣༠ �་ Ûགཔ་ཐང་�ག། ཚོགས་པ། 

གÀང་ན་�ེད་འོག། 

༣༢ པ་སངས།   ༡༠༢༠༦༠༠༠༩༨༩ �་ གÀང་ན། �པོ། 
༣༣ �ར་Bན་  ར�། ༡༠༢༠༩༠༠༡༩༠༣ �་ གÀང་ན། དམངས་Ö། 
༣༤ ཡོན་ཏན།   ༡༠༢༠༦༠༠༠༠༨༢ �་ བ་བ་ན་-པ་པ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ +ོན།   ༡༠༢༠༦༠༠༠༩༩༡ �་ þ་ལ་ཁ་-དམངས་�ོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༦ བཙན་!ོགས་  �ོ་�ེ། ༡༠༢༠༦༠༠༠༥༤༣ �་ དམ་�་ཁ་- ག4ས་བý། ཚོགས་པ། 
༣༧ 2་3ས་  �ོ་îེ། ༡༠༢༠༦༠༠༡༡༥༩ �་ གÀང་ན་-དཔག་Cལ་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༨ 5ག་ �ར་ ར�། ༡༠༢༠༩༠༠༡༨༦༧ �་ འ�ག་Dིང་ས་-Ý་�། ཚོགས་པ། 

ད÷་íིང་�ེད་འོག། 

༣༩ ïབ་  �ོ་�ེ། ༡༠༢༠༧༠༠༡༥༣༧ �་ ད÷་íིང་།   �པོ། 
༤༠ ä་མཚོ།   ༡༠༢༠༧༠༠༠༧༤༨ �་ ད÷་íིང་།   དམངས་Ö། 
༤༡ པâ་  �་�ང་། ༡༠༢༠༧༠༠༠༡༦༣ �་ དག་པ་-སོར་ཅན། ཚོགས་པ། 
༤༢ བཙག་འ�་མ་�བ་   

  
Ó་Eབ་ཁ་-ལམ་འ�ོ་ཁ། ཚོགས་པ། 

༤༣ པ་སངས་  �ོ་îེ། ༡༠༢༠༧༠༠༠༥༡༤ �་ ད÷་íིང་-�ས་ད�ན། ཚོགས་པ། 
༤༤ ïར་པ་  �ོ་�ེ། ༡༠༢༠༧༠༠༡༤༨༦ �་ ད÷་íིང་ཁ_གཙང་íིང་ན། ཚོགས་པ། 
༤༥ �ེན་པ།   ༡༠༢༠༧༠༠༠༩༡༡ �་ @མ་?ིས་-ན་2་ཁ། ཚོགས་པ། 

གད་Ûག་ན་ �ེད་འོག། 

༤༦ óན་ôགས།   ༡༠༢༠༨༠༠༠༦༨༧ �་ གད་Ûག་ན། �པོ། 
༤༧ Ñལ་�ིམས་  དོན་�བ། ༡༠༢༠༨༠༠༠༢༨༣ �་ གད་Ûག་ན། དམངས་Ö། 
༤༨ �བ་  �་�ང་། ༡༠༢༠༨༠༠༠༠༠༧ �་ བ་þ་-གད་Þག་ན། ཚོགས་པ། 
༤༩ �ོ་�ེ།   ༡༠༢༠༨༠༠༠༣༢༠ �་ �ི་4ལ་- གད་Þག། ཚོགས་པ། 
༥༠ ས་Ûོང་།   �་ དར་ག་-�་?ིས། ཚོགས་པ། 
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༥༡ �ཝ།   ༡༠༢༠༨༠༠༡༠༩༤ �་ ä་ན་མོ་-ï་ཚ། ཚོགས་པ། 
༥༢ དཔལ་འ"ོར།   ༡༠༢༠༨༠༠༡༣༡༣ �་ བ°ིས་µང་། ཚོགས་པ། 

ལོག་F་ན་ �ེད་འོག། 

༥༣ �ན་ད་ར་ Gལ་ ག་ô། ༢༠༢༠༩༠༠༠༥༨༡ �་ ལོག་F་ན། �པོ། 
༥༤ �ར་ཁ་ བྷ་Àར་ Eམ་�། ༡༠༢༠༩༠༠༡༥༩༤ �་ ལོག་F་ན། དམངས་Ö། 
༥༥ ཨམ་བར་ དོཇ་ ར�། ༢༠༢༠༩༠༠༠༡༨༧ �་ ཨམ་ôགས་-�ོ་Hམ། ཚོགས་པ། 
༥༦ ནར་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༠༢༠༩༠༠༠༧༩༤ �་ �གས་�ོ་ཁ་-དམ་�་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༧ རམ་ �ར་ ར�། ༡༠༢༠༩༠༠༡༣༧༢ �་ �ོ་ôབ་ཅན་-"ག་þ། ཚོགས་པ། 
༥༨ Iབ་Jཇ་  ར�། ༡༠༢༠༩༠༠༡༦༤༡ �་ མKས་�ོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༩ CLེ།   ༡༠༢༠༩༠༠༠༢༤༨ �་ མོང་ན་-�་གསརཔ། ཚོགས་པ། 

Mད་བཏབ་ཁ་ �ེད་འོག། 

༦༠ པ་སངས་  �་�ང་། ༡༠༢༡༠༠༠༠༤༦༢ �་ Mད་བཏབ་ཁ། �པོ། 
༦༡ �ག་པ་  �ོ་îེ། ༡༠༢༡༠༠༠༠༧༨༥ �་ Mད་བཏབ་ཁ། དམངས་Ö། 
༦༢ +ོན་  �ོ་îེ། ༡༠༢༡༠༠༠༠༣༡༤ �་ མ>་Ö་ན་-བÛན་þ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦༣ བ°ིས་  àས་!ིད། ༡༠༢༡༠༠༠༠༥༣༩ �་ �་ýང་ཁ་_Mད་བཏབ་-Ûོད། ཚོགས་པ། 
༦༤ བཀའ་འNར་  �་མོ། ༡༠༢༡༠༠༠༠༥༠༢ �་ Mད་བཏབ་Mད། ཚོགས་པ། 
༦༥ �་མ་  äལ་མཚན། ༡༠༢༡༠༠༠༠༨༠༣ �་ �ང་འ>། ཚོགས་པ། 
༦༦ 2་3ས་  དབང་མོ། ༡༠༢༡༠༠༠༠༡༦༩ �་ ག4ས་ཁ། ཚོགས་པ། 

ïན་ཚོགས་íིང་ �ེད་འོག། 

༦༧ �ར་ཁ་ བྷ་Àར་ ར�། ༢༠༢༡༡༠༠༠༣༡༢ �་ ïན་ཚོགས་íིང་། �པོ། 
༦༨ O་ཤོར་ Pན་ ར�། ༡༠༢༡༡༠༠༡༦༥༩ �་ ïན་ཚོགས་íིང་། དམངས་Ö། 
༦༩ �ཤ་Q་ Gལ་ �ད་R་�། ༢༠༢༡༡༠༠༠༦༥༨ �་ �ང་÷་ཁ་-�ོ་ï་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧༠ �་Pལ་  ར�། ༢༠༢༡༡༠༠༠༡༠༤ �་ བ×་íིང་-དམརཔ་?ིས། ཚོགས་པ། 
༧༡ Sན་ ó་Pར་ ག་ô། ༡༠༢༡༡༠༠༢༨༨༩ �་ �ོ་ïག་ཅན་-དབང་འÀས་དགའ་ཚལ། ཚོགས་པ། 
༧༢ རམ་ པར་Tད་ ར�། ༢༠༢༡༡༠༠༡༡༥༢ �་ íིང་Dན། ཚོགས་པ། 
༧༣ U་Vམ་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༡༠༢༡༡༠༠༢༦༠༢ �་ �་þ། ཚོགས་པ། 

བསམ་འçལ་íིང་ �ེད་འོག། 

༧༤ མ་W་ ó་མར་ ར�། ༡༠༢༠༡༠༠༡༡༠༦ �་ བསམ་འçལ་íིང་། �པོ། 
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༧༥ Jམ་ ó་མར་ ར�། ༢༠༢༠༡༠༠༠༧༤༦ �་ བསམ་འçལ་íིང་། དམངས་Ö། 
༧༦ ïན་ཚོགས་  དབང་འÀས། ༡༠༢༠༡༠༠༡༩༧༧ �་ µོང་�་µང་-�ང་ན། ཚོགས་པ། 
༧༧ ཨར་Xན་  �ད་R་�། ༡༠༢༠༡༠༠༡༠༤༣ �་ འཁན་པ�་ཐང་-བསོད་ནམས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༧༨ ཀར་ན་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༠༢༠༡༠༠༡༤༧༨ �་ པད་ཚལ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༧༩ E་E་ ó་མར་ ག་ô། ༡༠༢༠༡༠༠༢༡༣༣ �་ པད་དཀར་íིང་-�ག་འ,ན་íིང་། ཚོགས་པ། 
༨༠ �ན་�ན།   ༡༡༤༡༠༠༠༧༤༨༧ �་ CLེ་µང་-མཚོ་þང་ན། ཚོགས་པ། 

དར་དཀར་ན་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

�ོ་རོ་ན་ �ེད་འོག། 

༡ 5ག་ Jཇ་ ར�། ༡༠༣༠༡༠༠༡༡༥༨ �་ �ོ་རོ་ན། �པོ། 
༢ ས་Ûོང་     �ོ་རོ་ན། དམངས་Ö། 
༣ �ག་ བྷ་འÀར་ ར�། ༢༠༣༠༡༠༠༠༡༡༤ �་ �ོ་རོ་ན་�་བ། ཚོགས་པ། 
༤ �ག་ བྷ་འÀར་ 5་བྷ། ༡༠༣༠༡༠༠༠༧༥༧ �་ �ོ་རོ་ན་þང་བ། ཚོགས་པ། 
༥ གནམ་äས་  àས་äལ། ༡༠༣༠༡༠༠༡༣༦༠ �་ དམའ་�ད་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༦ པâ་  Ûོབས་Dན། ༡༢༠༠༥༠༠༣༣༣༢ �་ �མ་ཏོ་ལ། ཚོགས་པ། 
༧ 3མ་ Gལ་ 5་བྷ། ༡༠༣༠༡༠༠༠༢༠༧ �་ �་ལམ་?ིས། ཚོགས་པ། 

འ�ག་îེས་µང་ �ེད་འོག། 

༨ ཀY་  �་�ང་། ༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧ �་ འ�ག་îེས་µང་། �པོ། 
༩ འZག་�ད་  �་�ང་། ༡༠༣༠༢༠༠༠༦༥༩ �་ འ�ག་îེས་µང་། དམངས་Ö། 
༡༠ ä་མཚོ།   ༡༠༣༠༢༠༠༠༠༥༧ �་ �ང་ན་-�་ཏ་ལ། ཚོགས་པ། 
༡༡ +ོན་  �ན་�བ། ༡༠༣༠༢༠༠༢༢༦༢ �་ ཐང་ན། ཚོགས་པ། 
༡༢ བསོད་ནམས་  མཁའ་Úོ། ༡༠༣༠༢༠༠༠༨༧༧ �་ �་བ×་�ང་-�ང་ན། ཚོགས་པ། 
༡༣ �ག་པ།   ༡༠༣༠༢༠༠༡༧༨༨ �་ ཨམ་òིས་ཐང་-�ང་Cར་པོ། ཚོགས་པ། 
༡༤ 0མ་äས་མོ།   ༡༠༣༠༢༠༠༡༤༤༧ �་ �ང་Cར་པོ། ཚོགས་པ། 

÷་སར་íིང་ �ེད་འོག། 

༡༥ པâ་ དབང་མོ་ ཏ་མང་། ༡༠༣༠༣༠༠༠༤༧༩ �་ ÷་སར་íིང་། �པོ། 
༡༦ ïར་�ེན་པ་  3ར་པ། ༡༠༣༠༣༠༠༡༠༥༦ �་ ÷་སར་íིང་། དམངས་Ö། 
༡༧ ངག་དབང་  ä་མཚོ། ༡༠༣༠༣༠༠༠༩༥༤ �་ �་[གས། ཚོགས་པ། 
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༡༨ CLེ་།   ༡༠༣༠༣༠༠༠༦༦༦ �་ བསམ་གཏན་µང་། ཚོགས་པ། 
༡༩ ôགས་འཛོམས།   ༡༠༣༠༣༠༠༠༢༥༦ �་ ÷་སར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༠ ཧ་�་ བྷ་Àར་ >་]ང་། ༡༠༣༠༣༠༠༠༤༥༢ �  ན་5མ་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ ས་Ûོང་     བ°ིས་ཐང་། ཚོགས་པ། 

µོ་བý་ �ེད་འོག། 

༢༢ �་མÚིན།   ༡༠༡༠༡༠༠༥༠༥༩ ཕོ µོ་བý། �པོ། 
༢༣ Tན་ཏ་ བྷ་འÀར་ 5་བྷ། ༡༠༣༠༤༠༠༡༧༨༧ ཕོ µོ་བý། དམངས་Ö། 
༢༤ སངས་äས་  དབང་མོ། ༡༠༣༠༤༠༠༠༨༥༡ མོ་ �ོ་འགག། ཚོགས་པ། 
༢༥ དཀར་�ང།   ༡༠༣༠༤༠༠༠༤༠༤ ཕོ ò་ôགས་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༦ 3ས་དཀར་  �ོ་îེ། ༡༠༣༠༥༠༠༡༣༠༡ ཕོ µོ་བý་Mད། ཚོགས་པ། 
༢༧ དཀར་ན་ བྷ་འÀར་ 5་བྷ། ༡༠༣༠༤༠༠༢༥༨༡ ཕོ µོ་བý་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༢༨ ïར་པ་ �ང་ ཏ་མང་། ༡༠༣༠༣༠༠༡༠༥༥ ཕོ µོ་བý། ཚོགས་པ། 

དཀར་ན་ �ེད་འོག། 

༢༩ �་དབང་  �ོ་îེ། ༡༠༣༠༥༠༠༡༦༢༥ ཕོ དཀར་ན། �པོ། 
༣༠ སངས་äས།   ༡༠༣༠༥༠༠༡༡༥༨ ཕོ དཀར་ན། དམངས་Ö། 
༣༡ མ�ན་�།   ༡༠༣༠༥༠༠༢༣༢༢ ཕོ �་íིང་། ཚོགས་པ། 
༣༢ O་�ཤ་ན་ བྷ་འÀར་ 5་བྷ། ༢༠༣༠༥༠༠༠༠༤༨ ཕོ  ངས་གý།  ཚོགས་པ། 
༣༣ Zད་ བྷ་འÀར་ པའོ་Òེལ་ �ད་R་�། ༡༠༣༠༥༠༠༠༥༢༩ ཕོ ད་E་ཐང་-µང་äབ་-ཁ་µོ་ཅན། ཚོགས་པ། 
༣༤ བ°ིས་  �ོ་îེ། ༡༠༣༠༥༠༠༢༠༢༦ ཕོ བར་�་-0མ་äལ་µང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ ས%ས་  äལ་མཚན། ༡༠༣༠༥༠༠༡༢༢༨ ཕོ ^་]་µང་། ཚོགས་པ། 

ཀY་íིང་ �ེད་འོག། 

༣༦ གན་ བྷ་Àར་ 5་བ། ༢༡༣༠༤༠༠༠༡༣༦ ཕོ ཀY་íིང་། �པོ། 
༣༧ ཅད་ མན་ 5་བ། ༡༡༣༠༤༠༠༠༨༡༠ ཕོ ཀY་íིང་། དམངས་Ö། 
༣༨ ས་Ûོང་།   ཕོ ལབ་�་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༩ ×`་ ó་མར་ ཏ་མང་། ༡༡༣༠༤༠༠༠༩༩༧ ཕོ #མ་þ། ཚོགས་པ། 
༤༠ °ི་ཀ་ རམ་ 5་བ། ༡༡༣༠༤༠༠༢༡༧༩ ཕོ æན་�མ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༤༡ �་བ་ 0མ་äལ་ 3ར་པ། ༡༡༣༠༤༠༠༢༠༦༣ ཕོ ཀY་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༢ �་སངས་  3ར་པ། ༡༡༣༠༤༠༠༠༠༧༣ ཕོ "ེ་མ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
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༤༣ 0མ་äས།   ༡༠༣༠༦༠༠༡༦༧༡ ཕོ་ �་òིས་ས། �པོ། 

༤༤ དØས་�བ་  �་�ང་། ༡༠༣༠༦༠༠༡༦༣༦ ཕོ་ �་òིས་ས། དམངས་Ö། 
༤༥ གནག་ལས་མོ།   ༡༠༣༠༦༠༠༠༧༠༨ མོ་ �ོག་ཏོག། ཚོགས་པ། 
༤༦ óན་བཟང་།   ༡༠༣༠༦༠༠༡༡༤༠ ཕོ་ དཔག་Cར། ཚོགས་པ། 
༤༧ �་B་ Jཇ་ ཏ་མང་། ༡༠༣༠༦༠༠༠༡༤༡ ཕོ་ ཨ་Ý་ཅན། ཚོགས་པ། 
༤༨ ས་ོང་     མཐོངམ་µང་། ཚོགས་པ། 
༤༩ +ོན་  �ོ་îེ་། ༡༠༣༠༦༠༠༠༥༡༢ ཕོ་ �ིབ་ས། ཚོགས་པ། 

ལ་äབ་ �ེད་འོག། 

༥༠ Bན་ བྷ་འÀར་ >་]ང་། ༡༠༣༠༧༠༠༠༤༧༥ ཕོ་ ལ་äབ། �པོ། 
༥༡ དོན་�བ།   ༡༠༣༠༧༠༠༠༡༡༨ ཕོ་ ལ་äབ། དམངས་Ö། 
༥༢ óན་ལས་  0མ་äས། ༡༠༣༠༧༠༠༠༢༣༨ ཕོ་ བ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༥༣ Ûེ་མ�་མོ།   ༡༠༣༠༧༠༠༡༠༤༢ མོ་ མཐའ་ས།  ཚོགས་པ། 
༥༤ ཕ`་ད་ Jཇ་ >་]ང་། ༡༠༣༠༧༠༠༠༥༩༧ ཕོ་ @ོམ་པ། ཚོགས་པ། 
༥༥ ཨ་aལ་ �ང་ >་]ང། ༡༠༣༠༧༠༠༠༤༠༧ ཕོ་ བར་ན། ཚོགས་པ། 
༥༦ Tན་ བྷ་འÀར་ ར�། ༡༠༣༠༧༠༠༠༧༨༥ ཕོ་ æིད་པ། ཚོགས་པ། 

�་མོ�་�ིང་ཁ་ �ེད་འོག། 

༥༧ 5ར་ཇ བྷ་Àར་ Eམ་�། ༡༡༣༠༩༠༠༡༤༥༥ ཕོ་ �་མོ�་�ིང་ཁ། �པོ། 
༥༨ ལག་5་མན  å`་ར་ལ། ༡༡༣༠༩༠༠༡༠༦༠ ཕོ་ �་མོ�་�ིང་ཁ། དམངས་Ö། 
༥༩ Oརö་ན་ པར་སད་ 5་བ། ༢༡༣༠༩༠༠༠༡༨༢ ཕོ་ མཚམས་བý་བ�་ས། ཚོགས་པ། 
༦༠ �་O་ �ན་�ན་ ཝ�་བ། ༡༠༣༠༤༠༠༢༦༣༤ ཕོ་ �་མོ�་�ིང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦༡ ས་Ûོང་།     !ོངས་བསམ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ ས་Ûོང་།     bང་བ�ལ་ས། ཚོགས་པ། 
༦༣ བ་]ན་  མ་Z། ༡༡༣༠༩༠༠༡༧༤༠ ཕོ་ óན་�ལ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
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W་�་ལ་ �ེད་འོག། 

༦༤ Ó་Eབ་ ó་མར་ >་]ང་། ༡༡༣༡༠༠༠༠༨༠༠ ཕོ་ W་�་ལ། �པོ། 
༦༥ པ་དམ་ བྷ་Àར་ པ`་Vལ། ༡༡༣༡༠༠༠༠༧༡༡ ཕོ་ W་�་ལ། དམངས་Ö། 
༦༦ ས་Ûོང་།   ཕོ་ cམ་ཟས་!ེས་ས། ཚོགས་པ། 
༦༧ ཨཤ་ བྷ་Àར་ ཏ་མང་། ༡༡༣༡༠༠༠༠༧༢༤ ཕོ་ ཡར་འçལ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༨ #་མ་ ནད་ བ་°་ར�། ༡༡༣༡༠༠༠༠༠༤༧ ཕོ་ དམ་þ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༦༩ ó་མར་  ཀར་O། ༡༡༣༡༠༠༠༠༣༦༡ ཕོ་ གདང་རས་�ག། ཚོགས་པ། 
༧༠ ཁར་ཀ་ བྷ་Àར་ �་R་�། ༡༡༣༡༠༠༠༠༥༠༦ ཕོ་ µང་ཏོག་ཁ། ཚོགས་པ། 

བ°ིས་Dིང་ �ེད་འོག། 

༧༡ 0མ་äས  དཔལ་�ོན། ༡༠༣༠༨༠༠༡༠༠༢ མོ་ བ°ིས་Dིང་། �པོ། 
༧༢ རཇ་མན་  བོ་ལོན། ༡༠༣༠༨༠༠༡༥༧༦ ཕོ་ བ°ིས་Dིང་། དམངས་Ö། 
༧༣ Ûོབས་Dན་  �ོ་îེ་། ༡༠༣༠༨༠༠༡༤༣༤ ཕོ་ གཤམ་�ོ་ô། ཚོགས་པ། 
༧༤ དན་ བྷ་འÀར་ �་ལས། ༡༠༣༠༨༠༠༢༡༤༡ ཕོ་ བ°ིས་Dིང་། ཚོགས་པ། 
༧༥ d་ར་Gལ  >་]ང། ༡༠༣༠༨༠༠༠༨༧༧ ཕོ་ གནམ་�གས་ལ། ཚོགས་པ། 
༧༦ eར་ན་ བྷ་འÀར་ öང་Dན། ༡༠༣༠༨༠༠༠༢༦༩ ཕོ་ ནོར་�་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༧ ཨ�་ཏ་ རཇ་ 5་བྷ། ༡༠༣༠༨༠༠༠༡༠༧ ཕོ་ µང་äབ།  ཚོགས་པ། 

གཙང་ཁ་ �ེད་འོག། 

༧༨ Þ`་ལ།   ༡༠༣༡༡༠༠༡༦༨༧ ཕོ་ གཙང་ཁ། �པོ། 
༧༩ པ་དམ་ ó་མར་ ཐ་པ། ༡༠༣༡༡༠༠༡༡༨༡ ཕོ་ གཙང་ཁ། དམངས་Ö། 
༨༠ Oས་�ས་ན་ བྷ་འÀར་ 5་བྷ། ༡༠༣༡༡༠༠༠༣༧༦ ཕོ་ ད÷་ôགས་þ། ཚོགས་པ། 
༨༡ �ོ་îེ་  འ�ག་པ། ༡༠༣༡༡༠༠༡༠༦༠ ཕོ་ གཙང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༨༢ དØས་�བ་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༣༠༠༠༦༡༤ ཕོ་ 9ན་F་ལ། ཚོགས་པ། 
༨༣ ས་Ûོང་།     >ང་པ་5མ་�། ཚོགས་པ། 
༨༤ ཅན་ད་ར་ བྷ་འÀར་ �་ཝན། ༡༠༣༡༡༠༠༠༠༣༦ ཕོ་ �་8་ཁ།  ཚོགས་པ། 

བཙན་མདའ་µང་ �ེད་འོག། 

༨༥ fལ་ བྷ་འÀར་ ར་ན། ༡༠༣༠༩༠༠༠༥༨༥ ཕོ་ བཙན་མདའ་µང་། �པོ། 
༨༦ eར་ན་ �ང་ ཝ�་བ། ༡༠༣༠༩༠༠༢༠༥༧ ཕོ་ བཙན་མདའ་µང་། དམངས་Ö། 
༨༧ མོན་ བྷ་འÀར་ fལ། ༡༠༣༠༩༠༠༢༡༨༢ ཕོ་ བཙན་མདའ་µང་། ཚོགས་པ། 
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༨༨ �་མÚིན་  དབང་äལ། ༡༠༣༠༩༠༠༠༨༧༤ ཕོ་ µང་�ར་Mད། ཚོགས་པ། 
༨༩ +ོན་  དབང་འÀས། ༡༠༣༠༩༠༠༠༦༡༥ ཕོ་ µང་�ར་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༩༠ �ར་ཁ་ བྷ་འÀར་ >་]ང། ༡༠༣༠༩༠༠༡༢༣༢ ཕོ་ ནོར་�་ýང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༩༡ g་ �ར་ >་]ང། ༡༠༣༠༩༠༠༡༦༠༣ ཕོ་ ས་མར་þ། ཚོགས་པ། 

བ�ེ་ཟ་ �ེད་འོག། 

༩༢ ïར་བ།   ༡༠༣༡༠༠༠༡༠༢༢ ཕོ་ བ�ེ་ཟ། �པོ། 
༩༣ �གས་!ིད།   ༡༠༣༡༠༠༠༠༧༤༥ ཕོ་ བ�ེ་ཟ། དམངས་Ö། 
༩༤ ïར་བ།   ༡༠༣༡༠༠༠༠༧༩༥ ཕོ་ དཔལ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༩༥ པâ་  དབང་འÀས། ༡༠༣༡༠༠༠༠༡༠༩ ཕོ་ བ°ིས་µང་། ཚོགས་པ། 
༩༦ #་äན།   ༡༠༣༡༠༠༠༠༥༥༣ ཕོ་ ས་Mད། ཚོགས་པ། 
༩༧ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༠༣༡༠༠༠༠༡༦༢ ཕོ་ དཀར་íིང་�ིང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༩༨ �་བ་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༣༡༠༠༠༡༢༦༡ ཕོ་ གཙང་ôགས་ཁ། ཚོགས་པ། 

མགར་ས་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

ཁ་Mད་ �ེད་འོག། 

༡ óན་ôགས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༤༠༡༠༠༠༡༩༦ ཕོ་ ཁ་Mད། �པོ། 
༢ དམ་àས་  �ོ་îེ། ༡༠༤༠༡༠༠༠༤༦༨ ཕོ་ ཁ་Mད། དམངས་Ö། 
༣ 0མ་äལ།   ༡༠༤༠༡༠༠༠༢༧༣ ཕོ་ ད÷་ཟ་-བཟོ་Ö་ན། ཚོགས་པ། 
༤ མ�ན་པོ་  äལ་མཚན། ༡༠༤༠༡༠༠༠༢༨༩ ཕོ་ ä་òིས་ས། ཚོགས་པ། 
༥ óན་ôགས་  �ོ་îེ། ༡༠༤༠༡༠༠༠༡༧༢ ཕོ་ hངསམ་?ིས། ཚོགས་པ། 
༦ མ�ན་པོ།   ༡༠༤༠༡༠༠༠༠༦༤ ཕོ་ བར་ཤ་-�་W་@ོང་།  ཚོགས་པ། 
༧ དåན་མàག་  དབང་འÀས། ༡༠༤༠༡༠༠༠༣༨༤ ཕོ་ ཁ�་ལོག་-Þར་öང་ཐང་།  ཚོགས་པ། 

ཁ་Ûོད་ �ེད་འོག། 

༨ འ�ིན་ལས་  དབང་འÀས། ༡༠༤༠༢༠༠༠༡༢༧ ཕོ་ ཁ་Ûོད། �པོ། 
༩ སངས་äས་  བ°་öས། ༡༠༤༠༢༠༠༠༢༡༩ ཕོ་ ཁ་Ûོད། དམངས་Ö། 
༡༠ ïར་པ།   ༡༠༤༠༢༠༠༠༠༩༠ ཕོ་ .ོགས་ལས་-ï་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༡ �ོ་ïག།   ༡༠༤༠༢༠༠༠༢༡༥ ཕོ་ མ་i། ཚོགས་པ། 
༡༢ �་མ།   ༡༠༤༠༢༠༠༠༠༣༦ ཕོ་ òས་þ་-ཚདཔ་µང་། ཚོགས་པ། 
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༡༣ 3ས་དཀར་  དབང་མོ། ༡༠༤༠༢༠༠༠༤༠༣ མོ་ �་�ང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༤ དམ་àས་  དབང་འÀས། ༡༠༤༠༢༠༠༠༠༡༩ ཕོ་ �་Ö། ཚོགས་པ། 

ལ་ཡ་ �ེད་འོག། 

༡༥ �ག་པ་  �་�ང་། ༡༠༤༠༣༠༠༠༦༧༢ ཕོ་ ལ་ཡ། �པོ། 
༡༦ �་དབང་།   ༡༠༤༠༣༠༠༠༦༠༥ ཕོ་ ལ་ཡ། དམངས་Ö། 
༡༧ ས་Ûོང་།     äལ་ཟ་-�ང་µོ། ཚོགས་པ། 
༡༨ �ག་པ་  �ས། ༡༠༤༠༣༠༠༠༥༠༥ ཕོ་ གནས་�གས། ཚོགས་པ། 
༡༩ ལས་!ིད་  �་དབང་། ༡༠༤༠༣༠༠༠༧༦༡ ཕོ་ Ûོད་@ོར། ཚོགས་པ། 
༢༠ བཙག་འ�་མ་�བ་     �་གý།  ཚོགས་པ། 
༢༡ པ་སངས།   ༡༠༤༠༣༠༠༠༠༩༨ ཕོ་ !ོང་ར་-�བ་�གས། ཚོགས་པ། 

�ང་ནག་ན་ �ེད་འོག། 

༢༢ ཀ་ཀ།   ༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཕོ་ �ང་ནག་ན། �པོ། 
༢༣ མ�ནམ་  �་�ང་། ༡༠༤༠༤༠༠༠༦༩༩ ཕོ་ �ང་ནག་ན། དམངས་Ö། 
༢༤ པâ།   ༡༠༤༠༤༠༠༠༥༦༣ ཕོ་ ཐངས་ཟ་-བÛན་བ�ས།  ཚོགས་པ། 
༢༥ �་བ་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༤༠༤༠༠༠༦༧༠ ཕོ་ མཚོ་གཞོང་། ཚོགས་པ། 
༢༦ མ�ནམ་  བÛན་འ,ན། ༡༠༤༠༤༠༠༠༠༧༨ ཕོ་ �ོད་Ó། ཚོགས་པ། 
༢༧ ïརཔ་  �ོ་îེ། ༡༠༤༠༤༠༠༠༧༢༦ ཕོ་ གཤང་-འ�ལ་དགའ་- ཝ་བཅས། ཚོགས་པ། 
༢༨ ནོར་�་  �་�ང་། ༡༠༤༠༤༠༠༠༡༠༡ ཕོ་ ར་Ö་ནང་_ད�ས་ས་ནང་། ཚོགས་པ། 

�་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

?ིས་ �ེད་འོག། 

༡ པ་སངས།   ༡༠༥༠༡༠༠༡༡༡༤ ཕོ་ ?ིས། �པོ། 
༢ དཀར་�།   ༡༠༥༠༡༠༠༡༢༢༤ ཕོ་ ?ིས། དམངས་Ö། 
༣ �གཔ་  �་�ང་། ༡༠༥༠༡༠༠༠༨༨༨ ཕོ་ äན་ས་-Þོ་!ེད། ཚོགས་པ། 
༤ བ°ིས་  Ûོབས་äས། ༡༠༥༠༡༠༠༠༢༦༩ ཕོ་ jན་པ་-ད÷་þ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥ པ་སངས།   ༡༠༥༠༡༠༠༡༡༢༧ ཕོ་ བཙན་ཀ་-�་�ང་། ཚོགས་པ། 
༦ kང་བÀད་  �་�ང་། ༡༠༥༠༡༠༠༠༤༡༢ ཕོ་ �མ་པ་-"མསད�ན། ཚོགས་པ། 
༧ དབང་མོ།   ༡༠༥༠༡༠༠༡༨༨༢ མོ་ ཡངས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
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ད�ས་5་ �ེད་འོག། 

༨ �་མ་  �་�ང་། ༡༠༥༠༢༠༠༠༡༧༡ ཕོ་ ད�ས་5། �པོ། 
༩ #་äན་  þང་བ། ༡༠༥༠༢༠༠༡༦༢༥ ཕོ་ ད�ས་5། དམངས་Ö། 
༡༠ བསོད་ནམས་  �་�ང་། ༡༠༥༠༢༠༠༠༣༧༣ ཕོ་ òས་གཙོ-Àམ་མàག། ཚོགས་པ། 
༡༡ �་དབང་  �ོལ་མ། ༡༠༥༠༢༠༠༠༩༡༢ མོ་ ད÷་]་ན-དཀར་ནག། ཚོགས་པ། 
༡༢ ས་Ûོང་།     �་îེ་ཁ་-གསང་O་�། ཚོགས་པ། 
༡༣ ཚོ་�ང་།   ༡༠༥༠༢༠༠༡༣༨༠ ཕོ་ !ིདཔ་�་-Ûག་þ། ཚོགས་པ། 
༡༤ �བ་  �ོ་îེ། ༡༠༥༠༢༠༠༡༦༨༠ ཕོ་ �་འçལ་-�ི་�ང་ཁ། ཚོགས་པ། 

དགའ་!ིད་íིང་ �ེད་འོག།  

༡༥ དགའ་3ས།   ༡༡༢༠༧༠༠༡༤༥༩ ཕོ་ དགའ་!ིད་íིང་།   �པོ། 
༡༦ བÛན་པ་  �ན་�ན། ༡༠༥༠༤༠༠༠༥༣༦ ཕོ་ དགའ་!ིད་íིང་།   དམངས་Ö། 
༡༧ བསོད་ནམས་  àས་འçལ། ༡༠༥༠༥༠༠༡༡༡༡ ཕོ་ �ོ་�་མཐའ་ས་-åཝ་ཁ་-ཡང་�ེ་། ཚོགས་པ། 
༡༨ ས%ས་  བÛན་པ། ༡༡༢༠༧༠༠༡༤༨༥ ཕོ་ རང་�ེ་-�་ང་-ཡོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༩ �ེན་ï་  འ�ག་པ། ༡༡༢༡༠༠༠༢༠༧༨ ཕོ་ ས�་�ོང-ཐང་�ོ་ཁ།  ཚོགས་པ། 
༢༠ དÖགལ་་མ་ �་བ་ འ�ག་པ། ༡༡༢༡༠༠༠༡༡༤༦ ཕོ་ ï་�ེ་ན་-ང་�ེ། ཚོགས་པ། 
༢༡ སོམ་ དན་ ར�། ༡༡༢༡༠༠༠༡༨༡༣ ཕོ་ ཕན་8་ན་-Cར་8་ན། ཚོགས་པ། 

@ར་ཚོགས་ �ེད་འོག། 

༢༢ དåན་མàག་།   ༡༠༥༠༣༠༠༡༨༩༥ ཕོ་ @ར་ཚོགས། �པོ། 
༢༣ ïན་ཚོགས་  ནོར་�། ༡༠༥༠༣༠༠༡༦༩༩ ཕོ་ @ར་ཚོགས། དམངས་Ö། 
༢༤ 2་3ས་  �་�ོན། ༡༠༥༠༣༠༠༠༠༤༡ མོ་ བ་E་-མོམ་òིས་མཚོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༥ ཀY་  àས་�ོན། ༡༠༥༠༣༠༠༠༩༩༣ མོ་ @ར་ད�ན་-ཧ་ཏམ། ཚོགས་པ། 
༢༦ ïརཔ་  �་�ང་། ༡༠༥༠༣༠༠༡༣༣༩ ཕོ་ �ག་Dིང་-དཀར་äན་ན།  ཚོགས་པ། 
༢༧ #་äན་  བÛན་འ,ན། ༡༠༥༠༣༠༠༠༥༣༡ ཕོ་ �ན་µོ་-ཕ་�་ཁ།  ཚོགས་པ། 
༢༨ kང་འÀས།   ༡༠༥༠༣༠༠༡༥༦༧ ཕོ་ ཝང་�། ཚོགས་པ། 

ས་དམར་ �ེད་འོག། 

༢༩ �་དབང་  Ûོབས་äས། ༡༠༥༠༤༠༠༠༤༧༩ ཕོ་ ས་དམར། �པོ། 
༣༠ Cང་÷་  0མ་äལ། ༡༠༥༠༤༠༠༡༡༨༧ ཕོ་ ས་དམར། དམངས་Ö། 
༣༡ Ûོབས་äས།   ༡༠༥༠༣༠༠༠༧༦༦ ཕོ་ �ོ་�་ཁ་-íང་འ"ོག་µང་།  ཚོགས་པ། 
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༣༢ གནག་འçལ།   ༡༠༥༠༤༠༠༡༢༤༣ ཕོ་ íང་པ-ནོར་�་µང་།  ཚོགས་པ། 
༣༣ äལ་མཚན།   ༡༠༥༠༤༠༠༠༢༦༦ ཕོ་ བ་ལམ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༣༤ �མ་�།   ༡༠༥༠༤༠༠༡༥༦༨ ཕོ་  ་འÀ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ ནོར་�་  �་�ང་། ༡༠༥༠༤༠༠༢༠༠༩ ཕོ་ ཤར་�། ཚོགས་པ། 

གསང་òས་ �ེད་འོག། 

༣༦ འ�ིན་ལས།   ༡༠༥༠༥༠༠༠༩༥༢ ཕོ་ གསང་òས། �པོ། 
༣༧ བ°་öས།   ༡༠༥༠༥༠༠༠༧༦༤ ཕོ་ གསང་òས། དམངས་Ö། 
༣༨ པl་  äལ་མཚན། ༡༡༢༠༧༠༠༠༦༣༡ ཕོ་ mབས་?ིས_མོ་þ།  ཚོགས་པ། 
༣༩ +ོན་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༥༠༥༠༠༠༤༨༨ ཕོ་ ན་ཁ་-བ°ིས་µང་།  ཚོགས་པ། 
༤༠ �ན་འ,ན་  äལ་མཚན། ༡༠༥༠༥༠༠༠༧༠༩ ཕོ་ ཨ་ན་ཁ་-3སཔ་?ིས། ཚོགས་པ། 
༤༡ 5ག་ མན་ ར�། ༡༡༢༠༩༠༠༢༥༤༧ ཕོ་ 3ས་མ་-ཡ་f།  ཚོགས་པ། 
༤༢ �་མ་  äལ་མཚན། ༡༠༥༠༥༠༠༠༡༥༩ ཕོ་ གསང་òས་ཨ་མ། ཚོགས་པ། 

�ན་�ེ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

µང་�ར �ེད་འོག། 

༡ óན་བཟང་  �ོ་îེ། ༡༠༦༠༡༠༠༠༧༨༣ ཕོ་ µང་�ར། �པོ། 
༢ �་དབང་  འ�ིས། ༡༠༦༠༡༠༠༣༢༣༡ ཕོ་ µང་�ར། དམངས་Ö། 
༣ པâ་  �་�ེན། ༡༠༦༠༡༠༠༢༠༥༨ ཕོ་ གནས། ཚོགས་པ། 
༤ བསོད་ནམས་  �་�ང་། ༡༠༦༠༡༠༠༣༠༨༤ ཕོ་ �ི་མ་-ཤ་ཝ་-ཞམ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥ བསོད་ནམས་  �་མོ། ༡༠༦༠༡༠༠༣༡༦༥ མོ་ !ིད་�ང་-སོམ་öང་། ཚོགས་པ། 
༦ �གས་�ེན་  ད÷་ôགས། ༡༠༦༠༡༠༠༣༢༩༠ ཕོ་ �མ་གཞོང་-Ûོང་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧ འZགས་�ད་  �ིས། ༡༠༦༠༡༠༠༠༢༠༧ ཕོ་ "ང་-ངར། ཚོགས་པ། 

ä་རས་ �ེད་འོག། 

༨ óན་བཟང  Öན་Nར། ༡༠༦༠༢༠༠༠༡༦༢ ཕོ་ ä་རས། �པོ། 
༩ óན་བཟང་ལ།   ༡༠༦༠༢༠༠༠༨༨༠ ཕོ་ ä་རས། དམངས་Ö། 
༡༠ བ°་öས་  གཡང་འཛོམས། ༡༠༦༠༢༠༠༠༠༡༤ མོ་ ཡ་òིས་-བཟང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༡ �་�ང་  དབང་Úགས། ༡༠༦༠༢༠༠༠༡༤༡ ཕོ་ ཨར་ཏོ་òིས་-ངང་$ས། ཚོགས་པ། 
༡༢ 3ས་རབ་  བÛན་འ,ན། ༡༠༦༠༢༠༠༠༨༠༨ ཕོ་ ལ་Úོང་། ཚོགས་པ། 
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༡༣ སངས་äས་  ôགས་བཤད། ༡༠༦༠༢༠༠༠༣༩༣ ཕོ་ མཁར་�ང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ བཙག་འ�་མ་�བ་     4མ་�། ཚོགས་པ། 

མÝ་མ་ �ེད་འོག། 

༡༥ æིད་མཐར་  �་�ང་། ༡༠༦༠༣༠༠༢༠༤༣ ཕོ་ མÝ་མ། �པོ། 
༡༦ པâ་  �་�ང་། ༡༠༦༠༣༠༠༡༩༩༢ ཕོ་ མÝ་མ། དམངས་Ö། 
༡༧ ཤ་!་  དབང་�ག། ༡༠༦༠༣༠༠༢༥༦༥ ཕོ་ རོལ་མོ་Ûེངས-གཙང་Ø། ཚོགས་པ། 
༡༨ ïན་ཚོགས་  དབང་འÀས། ༡༠༦༠༣༠༠༡༩༨༥ ཕོ་ �ང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༩ བསོད་ནམས་  Ûོབས་äལ། ༡༠༦༠༣༠༠༢༢༩༨ ཕོ་ µང་ལ་-འÝལ་མ། ཚོགས་པ། 
༢༠ བསོད་ནམས་  དར་äལ། ༡༠༦༠༣༠༠༡༥༠༨ ཕོ་ mར་པ-མÝ་མ། ཚོགས་པ། 
༢༡ 3ས་རབ་  མཐར་.ིན། ༡༠༦༠༣༠༠༠༧༠༠ ཕོ་ བབ་Ûོང་-�ག་Ûེང་། ཚོགས་པ། 

óར་Ûོད་ �ེད་འོག། 

༢༢ +ོན་  �་�ང་། ༡༠༦༠༤༠༠༡༣༧༤ ཕོ་ óར་Ûོད། �པོ། 
༢༣ བསོད་ནམས་  àས་འçལ། ༡༠༦༠༤༠༠༠༤༦༠ ཕོ་ óར་Ûོད། དམངས་Ö། 
༢༤ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༠༦༠༤༠༠༠༥༨༠ ཕོ་ ä་ས་òིས་-#་äན་ïག། ཚོགས་པ། 
༢༥ óན་བཟང་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༦༠༤༠༠༠༠༣༥ ཕོ་ �གས་འཛོམས་-þ་ས། ཚོགས་པ། 
༢༦ óན་དགའ་ལ།   ༡༠༦༠༤༠༠༠༢༩༨ ཕོ་ Ûངས་]ང་-ཝ་ཝལ། ཚོགས་པ། 
༢༧ འNར་�ད་  དབང་�ག། ༡༠༦༠༤༠༠༠༣༤༤ ཕོ་ Àང་དཀར། ཚོགས་པ། 
༢༨ +ོན་  �་�ང་། ༡༠༦༠༤༠༠༡༣༨༧ ཕོ་ �་òིས། ཚོགས་པ། 

Mན་òིས་ �ེད་འོག། 

༢༩ Ñལ་�ིམས་ལ།   ༡༠༦༠༥༠༠༢༠༧༠ ཕོ་ Mན་òིས། �པོ། 
༣༠ བ×་!ིད་  དཔལ་འཛོམས། ༡༠༦༠༥༠༠༠༣༤༡ མོ་ Mན་òིས། དམངས་Ö། 
༣༡ ངག་དབང་  ïན་ཚོགས། ༡༠༦༠༦༠༠༡༨༨༢ ཕོ་ ཉ�་òིས་-ག�ང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༣༢ བ×་!ིད་  ད"ངས་འཛོམས། ༡༠༦༠༥༠༠༣༡༩༠ མོ་ @མ་�ར་-nར་མོ། ཚོགས་པ། 
༣༣ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༠༦༠༥༠༠༠༥༢༠ ཕོ་ ཕག་�་Àང་། ཚོགས་པ། 
༣༤ ཀY་ལ།   ༡༠༦༠༥༠༠༣༠༣༠ ཕོ་ Ûག་མོ་þ་-µོར་µན། ཚོགས་པ། 
༣༥ ཀY་  བÛན་འ,ན། ༡༠༦༠༡༠༠༠༥༡༦ ཕོ་ Mན་"་òིས། ཚོགས་པ། 

Mད་མཚོ་ �ེད་འོག། 

༣༦ མ�ན་པོ།   ༡༠༦༠༧༠༠༡༠༥༣ ཕོ་ Mད་མཚོ། �པོ། 
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༣༧ འཇམ་ད"ངས་  �་མོ། ༡༠༦༠༧༠༠༢༢༠༥ མོ་ Mད་མཚོ། དམངས་Ö། 
༣༨ óན་བཟང་  འNར་�ད། ༡༠༦༠༧༠༠༡༡༥༩ ཕོ་ 'ང་µར། ཚོགས་པ། 
༣༩ óན་བཟང་  �་�ང་། ༡༠༦༠༧༠༠༡༨༦༤ ཕོ་ µོར་ཚོམ་-ཚང་�ོམ་Mད། ཚོགས་པ། 
༤༠ 2་3ས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༨༠༠༢༦༡༩ ཕོ་ གཞོང་Mད། ཚོགས་པ། 
༤༡ �་�ང་  དབང་མོ། ༡༠༦༠༧༠༠༡༤༦༧ མོ་ #་òིས་-Ûོང་འ�ོ། ཚོགས་པ། 
༤༢ àས་Úགས་  �་�ང་། ༡༠༦༠༧༠༠༡༩༥༥ ཕོ་ བམ་Dིར་-ག4་]ང་། ཚོགས་པ། 

Mིན་äས་ �ེད་འོག།  

༤༣ བ°ིས་  ནོར་�། ༡༠༦༠༦༠༠༡༨༠༠ ཕོ་ Mིན་äས།  �པོ། 
༤༤ འZགས་�ད་  བÛན་འ,ན་  བཟང་པོ། ༡༠༦༠༦༠༠༡༩༩༨ ཕོ་ Mིན་äས།  དམངས་Ö། 
༤༥ བ°ིས་  0མ་äལ། ༡༠༦༠༣༠༠༠༩༧༡ ཕོ་ ཨམ་�ངས་þ་-ཞམ། ཚོགས་པ། 
༤༦ �་�ང་  དབང་འÀས། ༡༠༦༠༦༠༠༡༣༥༩ ཕོ་ ག�་ས-ôགས་ཤོ་µང་། ཚོགས་པ། 
༤༧ �་དབང་  �ན་འ,ན། ༡༠༦༠༦༠༠༡༦༠༣ ཕོ་ Mིན་äས་- o་ýང་། ཚོགས་པ། 
༤༨ བསོད་ནམས་  ནོར་�། ༡༡༥༠༨༠༠༢༠༦༦ ཕོ་ �ག་µོང་-"་íང་། ཚོགས་པ། 
49 ས%ས་ལ།   ༡༠༦༠༦༠༠༡༠༧༥ ཕོ་ �་Àར་-1་p་ཉལ་ས། ཚོགས་པ། 

བཙན་མཁར་ �ེད་འོག། 

༥༠ �་�ེན་  དབང་འÀས། ༡༠༦༠༨༠༠༠༠༥༠ ཕོ་ བཙན་མཁར། �པོ། 
༥༡ óན་བཟང་  གསལ་�ོན། ༡༠༦༠༨༠༠༠༧༢༥ མོ་ བཙན་མཁར། དམངས་Ö། 
༥༢ àས་�ད་  ནོར་�། ༡༠༦༠༨༠༠༠༧༠༥ ཕོ་ µོ་�ད་-ཝམ་�ར། ཚོགས་པ། 
༥༣ དབང་འÀས།   ༡༠༦༠༨༠༠༡༢༥༠ ཕོ་ དོམ་མཁར་-'མ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥༤ བཙག་འ�་མ་�བ་     བ×་ཀ་íིང་-མཚོ་�ན། ཚོགས་པ། 
༥༥ འ�ིན་ལས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༦༠༨༠༠༠༡༩༠ ཕོ་ ཨ`་མཚོ་-འཆར་òིས། ཚོགས་པ། 
༥༦ 3ས་རབ་  äལ་མཚན། ༡༠༦༠༨༠༠༡༥༦༡ ཕོ་ ཨར་ཏོ་བ་�ེབ་_ད>ན་འ�ངས། ཚོགས་པ། 

མོང་µར་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

བ་ལམ་ �ེད་འོག། 

༡ �ང་བÛན།   ༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ ཕོ་ བ་ལམ། �པོ། 
༢ བ×་�ན་  དབང་འÀས། ༡༠༧༠༡༠༠༠༩༨༣ ཕོ་ བ་ལམ། དམངས་Ö། 
༣ བསོད་ནམས་  དབང་འÀས། ༡༠༧༠༡༠༠༠༣༣༣ ཕོ་ མཁས་òི་öང་།  ཚོགས་པ། 
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༤ ཀY་  �་མོ། ༡༠༧༠༡༠༠༠༡༢༨ མོ་ བ་ལམ་- མོར་ï། ཚོགས་པ། 
༥ �་�ང་  ད"ངས་�ོན། ༡༠༧༠༡༠༠༡༢༦༨ མོ་ བ་ཀ་ཕ�།  ཚོགས་པ། 
༦ པâ་  �ན་�ན། ༡༠༧༠༡༠༠༠༧༥༡ ཕོ་ "་གÀང་-ཡངས་བ་�།  ཚོགས་པ། 
༧ °`་E།   ༡༠༧༠༡༠༠༡༥༥༠ ཕོ་ གÀང་མན་མ- གསལ་མཁར།  ཚོགས་པ། 

ཆ་íིང་ �ེད་འོག། 

༨ བ°ིས་  དོན་�བ། ༡༠༧༠༢༠༠༡༨༥༦ ཕོ་ ཆ་íིང་། �པོ། 
༩ པâ་  äལ་མཚན། ༡༠༧༠༢༠༠༠༥༤༢ ཕོ་ ཆ་íིང་། དམངས་Ö། 
༡༠ �་�ང་།   ༡༠༧༠༢༠༠༠༤༥༢ ཕོ་ ཆ་íིང་- �ོ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༡༡ པâ་  óན་བཟང་། ༡༠༧༠༢༠༠༠༧༧༦ ཕོ་ བ�་ལ་òིས། ཚོགས་པ། 
༡༢ བ�ོན་འ�ས་  äལ་མཚན། ༡༠༧༠༢༠༠༡༥༤༦ ཕོ་ 3བ་F་- ཡངས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༣ པâ་  བÛན་འ,ན། ༡༠༧༠༢༠༠༡༩༨༣ ཕོ་ �ང་ཐང་- �མ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ ཀY་  དབང་མོ། ༡༠༧༠༢༠༠༡༧༣༨ མོ་ ཝང་མ་མཁར་- ཁ་ལང་?ིས། ཚོགས་པ། 

�གས་ས་མཁར་ �ེད་འོག། 

༡༥ པâ་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༣༠༠༡༠༩༠ ཕོ་ �གས་ས་མཁར། �པོ། 
༡༦ �་དབང་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༣༠༠༠༥༠༤ ཕོ་ �གས་ས་མཁར། དམངས་Ö། 
༡༧ óན་བཟང་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༣༠༠༢༤༢༧ ཕོ་ གཡང་ར་ ང་öང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ +ོན་  དབང་འÀས། ༡༠༧༠༣༠༠༡༡༡༤ ཕོ་ མཁར་ནང་-�་öང་ར།  ཚོགས་པ། 
༡༩ བ�་q་  ïན་ཚོགས། ༡༠༧༠༣༠༠༠༦༠༩ ཕོ་ òོར་ཕ�་- �གས་ས་མཁར།  ཚོགས་པ། 
༢༠ བÛན་འ,ན་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༣༠༠༠༠༧༣ ཕོ་ གÀང་�ང་མ- �མ། ཚོགས་པ། 
༢༡ བསོད་ནམས་  �ག་འ,ན། ༡༠༧༠༣༠༠༢༦༧༠ ཕོ་ 2་Ûོང་- "ར་öང་�ོག་ཏོར།  ཚོགས་པ། 

དÚ་�ད་�ེ་ �ེད་འོག། 

༢༢ óན་བཟང་  �་�ང་། ༡༠༧༠༥༠༠༠༩༦༡ ཕོ་ དÚ་�ད་�ེ།   �པོ། 
༢༣ དØས་�བ་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༥༠༠༢༤༢༣ ཕོ་ དÚ་�ད་�ེ།   དམངས་Ö། 
༢༤ óན་བཟང་  àས་�ོན། ༡༠༧༠༥༠༠༤༠༥༧ མོ་ གCར་ཁག་ïག-2ངས་ཁར་rང་། ཚོགས་པ། 
༢༥ #་äན་  ནོར་�། ༡༠༧༠༥༠༠༣༦༤༤ ཕོ་ དÚ་�ད་�ེ་- ཤ་ཕང་མ།  ཚོགས་པ། 
༢༦ དཀར་�ང་།   ༡༠༧༠༥༠༠༡༠༢༣ ཕོ་ ò་�ང་- ཤ་གདང་།  ཚོགས་པ། 
༢༧ གནག་1།   ༡༠༧༠༥༠༠༡༠༣༦ ཕོ་ ཟངས་མཁར།  ཚོགས་པ། 
༢༨ #་äན་  དབང་�ག། ༡༠༧༠༥༠༠༠༦༨༢ ཕོ་ òིས་མཁར་- �ང་ད་�། ཚོགས་པ། 
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འ�ས་ ངས་ �ེད་འོག། 

༢༩ ས%ས་  བÛན་འ,ན། ༡༠༧༠༤༠༠༡༨༤༥ ཕོ་ འ�ས་ ངས། �པོ། 
༣༠ བསོད་ནམས་  བཟང་མོ། ༡༠༧༠༤༠༠༡༡༩༧ མོ་ འ�ས་ ངས། དམངས་Ö། 
༣༡ ཀY་  àས་�ོན། ༡༠༧༠༤༠༠༠༦༢༥ མོ་ ལབ་�་- öང་µར། ཚོགས་པ། 
༣༢ �་�ང་  གཡང་འཛོམས། ༡༠༧༠༤༠༠༠༥༢༩ མོ་ �མ་པ་ཟོར་-འ�ས་ ངས། ཚོགས་པ། 
༣༣ པâ།   ༡༠༧༠༤༠༠༠༧༢༦ ཕོ་ ò�་ནང་�་-ཉམས་ལ། ཚོགས་པ། 
༣༤ �ང་བÛན་  དབང་འÀས། ༡༠༧༠༤༠༠༡༥༩༥ ཕོ་ བ�ང་ôན། ཚོགས་པ། 
༣༥ Ûོབས་äལ།   ༡༠༧༠༤༠༠༡༢༠༡ ཕོ་ .ག་5་ཟོར་ - གཙང་མཁར།  ཚོགས་པ། 

ད�ངས་འÀས་ �ེད་འོག། 

༣༦ �ོ་îེ་  �་�ང་། ༡༠༧༠༦༠༠༠༨༦༨ ཕོ་ ད�ངས་འÀས། �པོ། 
༣༧ དØས་�བ་  äལ་མཚན། ༡༠༧༠༦༠༠༠༡༢༥ ཕོ་ ད�ངས་འÀས། དམངས་Ö། 
༣༨ �་�ང་  བཟང་མོ། ༡༠༧༠༦༠༠༡༩༩༦ མོ་ དམ་མཁར་- s་�ང་ལ། ཚོགས་པ། 
༣༩ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༦༠༠༢༣༥༤ ཕོ་ òག་ལ་- �ེང་ཀ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༠ ཀY་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༦༠༠༢༡༣༥ ཕོ་ p་ཀ་�་- ཡངས་ò་�། ཚོགས་པ། 
༤༡ ས་Ûོང་།     བདག་ས་- 1་མ་�ོང་། ཚོགས་པ། 
༤༢ ལས་!ིད་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༦༠༠༡༤༤༩ ཕོ་ ཕ་�ོང། ཚོགས་པ། 

འNར་�ད་ �ེད་འོག། 

༤༣ �ན་�ན་  äལ་པོ། ༡༠༧༠༧༠༠༠༨༥༠ ཕོ་ འNར་�ད། �པོ། 
༤༤ སངས་äས་  �བ་བྷ། ༡༠༧༠༧༠༠༠༢༡༨ ཕོ་ འNར་�ད། དམངས་Ö། 
༤༥ བ�་q་  དབང་�ག། ༡༠༧༠༧༠༠༡༥༨༦ ཕོ་ ངམ་ïག་- སང་ཀ་མ།  ཚོགས་པ། 
༤༦ སངས་äས་  དབང་�ག། ༡༠༧༠༧༠༠༠༠༣༥ ཕོ་ òིས་ལམ་- hངས་�ི་ལ། ཚོགས་པ། 
༤༧ སངས་äས་  �ན་�ན། ༡༠༧༠༧༠༠༡༨༤༥ ཕོ་ @ོག་ན་ལ་- ཡ་རག་ལ། ཚོགས་པ། 
༤༨ �་�ང་  �་མོ། ༡༠༧༠༧༠༠༠༤༩༢ མོ་ n་Àང་མཁར་- �ེ་ལམ། ཚོགས་པ། 
༤༩ �ན་�ན་  �་�ང་། ༡༠༧༠༧༠༠༡༢༩༣ ཕོ་ nག་བÛང་མཁར_ གཙང་ཁ་ཟོར། ཚོགས་པ། 

!ེངས་མཁར། 

༥༠ པâ་  àས་�བ། ༡༠༧༠༨༠༠༠༨༣༠ ཕོ་ !ེངས་མཁར། �པོ། 
༥༡ དཔལ་འ"ོར།   ༡༠༧༠༨༠༠༡༠༡༣ ཕོ་ !ེངས་མཁར། དམངས་Ö། 
༥༢ ïན་ཚོགས།   ༡༠༧༠༨༠༠༢༦༤༥ ཕོ་ Ûོང་ལ་- ག9་�ི་òིས། ཚོགས་པ། 
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༥༣ àས་�ད་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༨༠༠༣༠༧༤ ཕོ་ !ིད་པ་�་- 4ལ་གདའ་�། ཚོགས་པ། 
༥༤ �ན་�ན།   ༡༠༧༠༨༠༠༡༢༨༧ ཕོ་ གནས་@ོར་ལོག་- ཝ་རོང་བོ་རང། ཚོགས་པ། 
༥༥ འ�ིན་ལས་  དབང་འÀས། ༡༠༧༠༨༠༠༡༥༠༡ ཕོ་ #་ལོ་!ིད་- �་ལ་òིས།  ཚོགས་པ། 
༥༦ �ན་�ན་  བཟང་མོ། ༡༠༧༠༨༠༠༢༠༧༢ མོ་ ཕོ་སོ་མཐོང་- öང་�ོང་�། ཚོགས་པ། 
༥༧ �ོ་îེ་  ནོར་�། ༡༠༧༠༨༠༠༠༡༨༩ ཕོ་ དོག་Ûང་_n་]ང་།  ཚོགས་པ། 

མོང་µར། 

༥༨ བÛན་འ,ན་  དབང་�ག། ༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཕོ་ མོང་µར།   �པོ། 
༥༩ མཐར་པ་  äལ་མཚན། ༡༠༧༠༩༠༠༠༥༦༠ ཕོ་ མོང་µར།   དམངས་Ö། 
༦༠ འZགས་�ད་  བÛན་འ,ན། ༡༠༧༠༩༠༠༣༤༧༧ ཕོ་ äལ་པོ�་ýང་- ཝང་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༡ óན་བཟང་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༩༠༠༠༨༠༧ ཕོ་ ཕོ་སོ་རོང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༩༠༠༡༣༦༦ ཕོ་ !ིད་བ×་མཁར། ཚོགས་པ། 
༦༣ �་དབང་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༧༠༩༠༠༠༦༠༣ ཕོ་ sང་མཁར་-གཡག་ ་བµང་། ཚོགས་པ། 
༦༤ #་äན་  0མ་äས། ༡༠༧༠༩༠༠༣༢༨༣ ཕོ་ �མ་ནང་òིས་- <་Ûོང་�།  ཚོགས་པ། 
༦༥ བ°ིས་  དབང་མོ། ༡༠༧༠༩༠༠༢༠༣༥ མོ་ དåན་བར་- Þག་þ།  ཚོགས་པ། 

ན་རང་། 

༦༦ �་མÚིན་  དབང་�ག། ༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥ ཕོ་ ན་རང་། �པོ། 
༦༧ óན་བཟང་  �་�ང་། ༡༠༧༠༥༠༠༢༥༣༨ ཕོ་ ན་རང་། དམངས་Ö། 
༦༨ སངས་äས་  �ན་འ,ན། ༡༠༧༠༥༠༠༡༧༨༥ ཕོ་ ཁ་tོང་། ཚོགས་པ། 
༦༩ ཆང་�།   ༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༦ ཕོ་ �ི་ནང་ï།  ཚོགས་པ། 
༧༠ སངས་äས་  བ°ིས། ༡༠༧༠༥༠༠༡༣༨༦ ཕོ་ µོམ་þ།  ཚོགས་པ། 
༧༡ བཀའ་འNར་  �་�ང་། ༡༠༧༠༥༠༠༢༨༥༦ ཕོ་ ན་རང་- �ང་ཐང་།  ཚོགས་པ། 
༧༢ �་དབང་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༥༠༠༢༦༧༣ ཕོ་ གདོང་uམ་- �ང་ཁང་། ཚོགས་པ། 

v་ཚང་། 

༧༣ �ོ་îེ་  ལས་!ིད། ༡༠༧༡༠༠༠༡༢༡༨ ཕོ་ v་ཚང་། �པོ། 
༧༤ #་äན་  དབང་འÀས། ༡༠༧༡༠༠༠༠༧༠༥ ཕོ་ v་ཚང་། དམངས་Ö། 
༧༥ གནག་མདོག་  �ན་�ན། ༡༠༧༡༠༠༠༠༥༩༩ ཕོ་ v་ཚང་། ཚོགས་པ། 
༧༦ ïན་ཚོགས་  0མ་äས། ༡༠༧༡༠༠༠༡༦༦༨ ཕོ་ �མ་བ་�་- ཟངས་གདའ་�། ཚོགས་པ། 
༧༧ óན་བཟང་  0མ་äལ། ༡༠༧༡༠༠༠༡༥༣༧ ཕོ་ wིང་དགའ་ལ- ཕ་ན་�།  ཚོགས་པ། 
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༧༨ བསོད་ནམས།   ༡༠༧༡༠༠༠༠༡༠༣ ཕོ་ དཔལ་uབས། ཚོགས་པ། 
༧༩ ནོར་�།   ༡༠༧༡༠༠༠༠༠༣༡ ཕོ་ ཡ་དྷི - 2་མཁར།  ཚོགས་པ། 

ས་íིང་། 

༨༠ àས་�ད་  �ོ་îེ། ༡༠༧༠༤༠༠༡༠༩༡ ཕོ་ ས་íིང་། �པོ། 
༨༡ བ°ིས་  དོན་�བ། ༡༠༧༡༡༠༠༡༣༥༣ ཕོ་ ས་íིང་། དམངས་Ö། 
༨༢ ས་Ûོང་།   ཕོ་ གCང་µོར། ཚོགས་པ། 
༨༣ ཀY་  �་མོ། ༡༠༧༡༡༠༠༡༦༡༨ མོ་ ས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༨༤ སངས་äས་  ä་མཚོ། ༡༠༧༡༡༠༠༢༢༡༧ ཕོ་ �ི་hངས་òིས།  ཚོགས་པ། 
༨༥ བསོད་ནམས་  �ོལ་མ། ༡༠༧༡༡༠༠༠༤༨༤ མོ་ བཙན་ཟ་òིས- མ་སངས་ད་ཟ།  ཚོགས་པ། 
༨༦ #་äན།   ༡༠༧༡༡༠༠༠༡༧༣ ཕོ་ འ�ོག་གསར།  ཚོགས་པ། 
༨༧ óན་ôགས།   ༡༠༧༡༡༠༠༠༦༣༥ ཕོ་ ཀ་ལ་�ང་-�་ས།  ཚོགས་པ། 

3ར་n་�ུྂ། 

༨༨ #་äན།   ༡༠༧༡༢༠༠༠༢༥༧ ཕོ་ 3ར་n་�ུྂ། �པོ། 
༨༩ བསོད་ནམས་  äལ་མཚན། ༡༠༧༡༢༠༠༡༧༥༡ ཕོ་ 3ར་n་�ུྂ། དམངས་Ö། 
༩༠ དཀར་�ང་།   ༡༠༧༠༡༠༠༠༩༣༠ ཕོ་ བསོད་ན་མཁར་- ཡ་རབ།  ཚོགས་པ། 
༩༡ �་དབང་  �ོ་îེ། ༡༠༧༡༢༠༠༠༣༡༠ ཕོ་ äབ་µང་-z་íིང་།  ཚོགས་པ། 
༩༢ ཀY་  ལས་འ�ོ། ༡༠༧༡༢༠༠༠༥༠༣ ཕོ་ n་�ུྂ་- ö་íིང་།  ཚོགས་པ། 
༩༣ ས་ོང་།     µང་nང་། ཚོགས་པ། 
༩༤ 2་3ས་  �ོ་îེ། ༡༠༧༡༢༠༠༡༢༩༡ ཕོ་ མ་ལང་-གCར་གཞོང་།  ཚོགས་པ། 

�་ལམ་òིས། 

༩༥ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཕོ་ �་ལམ་òིས། �པོ། 
༩༦ མàད་�ེན་  དབང་མོ། ༡༠༧༡༣༠༠༡༡༨༤ མོ་ �་ལམ་òིས། དམངས་Ö། 
༩༧ ས་Ûོང་།   ཕོ་ དག། ཚོགས་པ། 
༩༨ བÛན་འ,ན་  ä་མཚོ། ༡༠༧༡༣༠༠༢༦༠༥ ཕོ་ ཝ་མ། ཚོགས་པ། 
༩༩ �ོ་îེ་  Úགས་པ། ༡༠༧༡༣༠༠༠༤༦༨ ཕོ་ äལ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༡༠༠ མàད་�ེན་  མ�ན་པོ། ༡༠༧༡༣༠༠༢༠༤༣ ཕོ་ �ང་- ན་µོར། ཚོགས་པ། 
༡༠༡ �ོ་îེ་  དབང་མོ། ༡༠༧༡༣༠༠༡༠༢༢ མོ་ ཀ་དག་- �་ལམ་òིས། ཚོགས་པ། 

ཐང་རོང་། 
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༡༠༢ བ�་q།   ༡༠༧༡༤༠༠༠༧༦༣ ཕོ་ ཐང་རོང་། �པོ། 
༡༠༣ བསོད་ནམས།   ༡༠༧༡༤༠༠༠༨༦༩ ཕོ་ ཐང་རོང་། དམངས་Ö། 
༡༠༤ འ�ིན་ལས་  ïན་ཚོགས། ༡༠༧༡༤༠༠༡༨༩༨ ཕོ་ �ང་öང་། ཚོགས་པ། 
༡༠༥ ས་ོང་།     ཨ་ཏོ་ལ། ཚོགས་པ། 
༡༠༦ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༠༧༡༤༠༠༡༥༦༢ ཕོ་ íིང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༠༧ �ན་�བ།   ༡༠༧༡༤༠༠༡༦༣༩ མོ་ ངར་]་�ོང་Ûངས། ཚོགས་པ། 
༡༠༨ ས%ས་  �ན་�ན། ༡༠༧༡༤༠༠༠༥༨༦ ཕོ་ ò`་àས་íིང་- �ང་ôན།  ཚོགས་པ། 

ཙ་ཀ་íིང་།  

༡༠༩ ཀY་ བསོད་ནམས་ དབང་�ག། ༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཕོ་ ཙ་ཀ་íིང་།   �པོ། 
༡༡༠ པâ༌བÛན༌འ,ན། ༡༠༧༡༦༠༠༣༠༦༥ ཕོ་ ཙ་ཀ་íིང་།   དམངས་Ö། 
༡༡༡ བÛན་འ,ན་  ä་མཚོ། ༡༠༧༡༦༠༠༢༤༤༡ ཕོ་ Ûག་ཁམས་òི། ཚོགས་པ། 
༡༡༢ བསོད་ནམས་  �་�ོན། ༡༠༧༡༦༠༠༠༣༨༠ མོ་ ཀ་íིང་-�མ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༡༣ �་�ང་  ïན་ཚོགས། ༡༠༧༡༦༠༠༡༥༡༩ ཕོ་ ཉར་�ི་- ཙ་ཀ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༡༤ འZགས་�ད་  0མ་äལ། ༡༠༧༡༦༠༠༡༡༥༩ ཕོ་ Òེང་íིང་- ཧོ་རོང་། ཚོགས་པ། 
༡༡༥ ས་Ûོང་།     Úོང་Ûོད- གཏོར་མ་གཞོང་། ཚོགས་པ། 

�་མང་། 

༡༡༦ བསོད་ནམས་  དར་äས། ༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ ཕོ་ �་མང་། �པོ། 
༡༡༧ བ×་!ིད་  དཔལ་�ོན། ༡༠༧༡༥༠༠༡༧༦༡ མོ་ �་མང་། དམངས་Ö། 
༡༡༨ ཀY་  དབང་མོ། ༡༠༧༡༥༠༠༠༥༧༥ མོ་ µང་ལ་�ོངས་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༡༡༩ འZགས་�ད་  �ོ་îེ། ༡༠༧༡༥༠༠༠༧༧༩ ཕོ་ µང་ལ་�ོངས་Mད། ཚོགས་པ། 
༡༢༠ བ×་!ིད་  ïན་ཚོགས། ༡༠༧༡༥༠༠༠༣༠༧ ཕོ་ བན་?ར། ཚོགས་པ། 
༡༢༡ æིད་མཐར་  དོན་�བ། ༡༠༧༡༥༠༠༡༧༤༧ ཕོ མ�ན་མོང་- ཏོ་ཀ་�།  ཚོགས་པ། 
༡༢༢ �ན་འ,ན་  �་མོ། ༡༠༧༡༥༠༠༠༤༨༩ མོ་ Òང་མ་íིང་- ནང་µོར། ཚོགས་པ། 

�་རོ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

�ོ་དཀར། 

༡ �བ་  �་�ང་། ༡༠༨༠༡༠༠༡༡༨༨ ཕོ �ོ་དཀར། �པོ། 
༢ óན་ôགས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༠༨༠༡༠༠༡༨༤༨ ཕོ �ོ་དཀར། དམངས་Ö། 
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༣ མ�ནམ་  �ག་འ,ན། ༡༠༨༠༡༠༠༢༧༤༥ ཕོ བÛན་�་ཁ་-�ིས་ïག། ཚོགས་པ། 
༤ +ོན།   ༡༠༨༠༡༠༠༢༨༨༨ ཕོ ད�ན་ས་ཁ་-ï་�་ཁ།  ཚོགས་པ། 
༥ �་བ།   ༡༠༨༠༡༠༠༠༧༩༧ ཕོ མ|ལ -ད�ས་5་ན།  ཚོགས་པ། 
༦ �ན་འ,ན།   ༡༠༨༠༡༠༠༠༡༤༧ ཕོ �་བ་ཁ་-ཚོང་ཁ།  ཚོགས་པ། 
༧ �ོ་îེ།   ༡༠༨༠༡༠༠༢༥༢༦ ཕོ ཁམ་�ག་-ས་E།  ཚོགས་པ། 

�ོབ་ཤར་�། 

༨ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༢༠༠༡༤༤༥ ཕོ �ོབ་ཤར་�། �པོ། 
༩ äོ`།  ༡༠༨༠༢༠༠༡༦༡༦ ཕོ �ོབ་ཤར་�། དམངས་Ö། 
༡༠ óན་དགའ་  བÛན་འ,ན། ༡༠༨༠༢༠༠༠༣༨༠ ཕོ Àས་གý་-?ིས་པ། ཚོགས་པ། 
༡༡ �ེན་པ་  བཟང་མོ། ༡༠༨༠༢༠༠༡༥༡༦ མོ་ @ེམ་པ་-1་འÀ་ïག། ཚོགས་པ། 
༡༢ óན་ôགས་  དབང་མོ། ༡༠༨༠༢༠༠༠༠༤༤ མོ་ �ན་�ན་Dིང་-ཤར་�།  ཚོགས་པ། 
༡༣ ïརཔ་  äལ་མཚན། ༡༠༨༠༤༠༠༠༧༩༩ ཕོ "ང་ས་-འX་ཀ། ཚོགས་པ། 
༡༤ བཙན་!ོགས་  དབང་འÀས། ༡༠༨༠༢༠༠༠༢༣༥ ཕོ ?ིས་གý་µང་། ཚོགས་པ། 

�ོ་Ûེང་། 

༡༥ ལས་�ོ།   ༡༠༨༠༣༠༠༠༥༢༤ ཕོ �ོ་Ûེང་། �པོ། 
༡༦ འ}་�ད་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༣༠༠༠༢༠༥ ཕོ �ོ་Ûེང་། དམངས་Ö། 
༡༧ �་�ང་།   ༡༠༨༠༣༠༠༠༨༤༧ ཕོ ï་ཤར། ཚོགས་པ། 
༡༨ �ན་འ,ན།   ༡༠༨༠༣༠༠༠༠༡༧ ཕོ ཨ་ཚོ་-ï་Qབ། ཚོགས་པ། 
༡༩ བཙན་!ོགས་  ནོར་�། ༡༠༨༠༣༠༠༠༡༧༢ ཕོ þ་བར། ཚོགས་པ། 
༢༠ སངས་äས།   ༡༠༨༠༣༠༠༠༤༠༢ ཕོ "ག་?ིས་-�ག་མàད། ཚོགས་པ། 
༢༡ ïརཔ་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༣༠༠༠༤༥༠ ཕོ མXག་µར་-�་þ། ཚོགས་པ། 

�ུྂ་རལ། 

༢༢ མ�ནམ་  འ�ིན་ལས། ༡༠༨༠༤༠༠༠༠༢༥ ཕོ �ུྂ་རལ། �པོ། 
༢༣ 3ས་རབ་  �མ། ༡༠༨༠༤༠༠༠༢༦༢ མོ་ �ུྂ་རལ། དམངས་Ö། 
༢༤ óན་ôགས་  ä་མཚོ། ༡༠༨༠༤༠༠༠༢༥༧ ཕོ ག`་�ེལ། ཚོགས་པ། 
༢༥ ག4་�ོན།   ༡༠༨༠༤༠༠༠༥༨༩ མོ་ �ུྂ་རལ་ཁ་-"ང་གསར་�། ཚོགས་པ། 
༢༦ �ོལ་མ།   ༡༠༨༠༤༠༠༠༦༨༦ མོ་ �ང་þང་ན། ཚོགས་པ། 
༢༧ ཀY་  དབངམོ། ༡༠༨༠༤༠༠༠༡༥༣ མོ་ þ་"ག་ཁ། ཚོགས་པ། 
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༢༨ +ོན་  �་�ང་། ༡༠༨༠༤༠༠༠༤༠༣ ཕོ ད�ན་ཁ། ཚོགས་པ། 
ལམ་�ང་།  

༢༩ མ�ནམ་  �་�ང་། ༡༠༨༠༥༠༠༡༦༩༧ ཕོ ལམ་�ང་།  �པོ། 
༣༠ མ�ན་པོ་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༥༠༠༠༩༤༦ ཕོ ལམ་�ང་།  དམངས་Ö། 
༣༡ མ�ན་པོ་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༡༠༠༡༠༠༩ ཕོ þ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༢ བསོད་ནམས་  བ°ིས། ༡༠༨༠༥༠༠༢༠༣༩ ཕོ བཙན་མདོ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༣༣ �ག་པ།   ༡༠༨༠༥༠༠༠༤༠༤ ཕོ ä་གར་ཐང་།  ཚོགས་པ། 
༣༤ �ན་�ན་  �ེན་པ། ༡༠༨༠༥༠༠༡༨༠༩ ཕོ vོ་པ་-ཤོ་མོ། ཚོགས་པ། 
༣༥ མ�ན་པོ།   ༡༠༨༠༥༠༠༠༤༥༤ ཕོ µང་མXག -!ིད་þ། ཚོགས་པ། 

�ང་ག�ས། 

༣༦ ä་མཚོ།   ༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཕོ �ང་ག�ས། �པོ། 
༣༧ �་�ང་།   ༡༠༨༠༦༠༠༡༦༤༥ མོ་ �ང་ག�ས། དམངས་Ö། 
༣༨ མཁའ་འÚོ།   ༡༠༨༠༦༠༠༡༠༣༣ ཕོ གནསམོ་འ"ོག། ཚོགས་པ། 
༣༩ äལ་མཚན།   ༡༠༨༠༦༠༠༡༧༩༩ ཕོ "ི`་_`་þ། ཚོགས་པ། 
༤༠ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༦༠༠༠༢༩༠ ཕོ �ོང་�ག་-དགའ་�ག།  ཚོགས་པ། 
༤༡ བཙན་!ོགས་  äལ་མོ། ༡༠༨༠༦༠༠༠༡༢༢ མོ་ འབངས་�ེ།  ཚོགས་པ། 
༤༢ �་�ང་།   ༡༠༨༠༦༠༠༡༥༥༡ ཕོ �ང་òིས་ས། ཚོགས་པ། 

ན་ä། 

༤༣ óན་ôགས་  དབང་འÀས། ༡༠༨༠༧༠༠༢༢༩༡ ཕོ ན་ä། �པོ། 
༤༤ kང་འÀས་  �་�ང་། ༡༠༨༠༧༠༠༡༧༢༠ ཕོ ན་ä། དམངས་Ö། 
༤༥ བཙན་!ོགས་  �་སངས། ༡༠༨༠༧༠༠༡༣༦༤ ཕོ mམ་ï་-íིང་གý་-ན་ད>། ཚོགས་པ། 
༤༦ �་�ང་  དཔལམོ། ༡༠༨༠༧༠༠༠༥༥༩ མོ་ �ལ་R་ཁ་-"་ད�ན། ཚོགས་པ། 
༤༧ ~ོབ་བཟང་  �་མ། ༡༠༨༠༧༠༠༡༤༩༠ ཕོ རང་བýན་µང་-�བས་?ིས། ཚོགས་པ། 
༤༨ འཇམ་དཔལ་  �ོ་îེ། ༡༠༢༠༧༠༠༢༠༣༦ ཕོ ཝ་ན་ཁ་-ག�ར་5་ན། ཚོགས་པ། 
༤༩ �་མ་  �་�ང་། ༡༠༢༠༦༠༠༡༤༣༦ ཕོ ä་གýས་ན་-བ�ོན་ད�ན། ཚོགས་པ། 

ཤར་པ། 

༥༠ བཙན་!ོགས་  äལ་མཚན། ༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧ ཕོ ཤར་པ། �པོ། 
༥༡ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༨༠༠༡༡༤༨ ཕོ ཤར་པ། དམངས་Ö། 
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༥༢ བཙན་!ོགས་  བཟང་མོ། ༡༠༨༠༨༠༠༠༢༦༢ མོ་ བ་ར་-ག�ང་µར། ཚོགས་པ། 
༥༣ དØས་�བ།   ༡༠༨༠༨༠༠༠༦༥༢ ཕོ འ�ག་äལ་Dིང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༤ ¡ོ་Úོས་  äལ་མཚན། ༡༠༨༠༨༠༠༡༢༡༥ ཕོ �ོ་མàད་�ེན་-གནས་ï། ཚོགས་པ། 
༥༥ �ེན་པ་  �་�ང་། ༡༠༨༠༧༠༠༡༤༢༩ ཕོ ?ིས་གýས་ཁ་-ï་བར་ན། ཚོགས་པ། 
༥༦ བཙན་!ོགས་  äལ་མཚན། ༡༠༨༠༧༠༠༠༤༡༩ ཕོ þ་ཁ་-µང་མXག་ཁ།  ཚོགས་པ། 

བཙན་ཏོ། 

༥༧ �ོ་ôགས་  �་�ང་། ༡༠༨༡༠༠༠༠༤༤༦ ཕོ བཙན་ཏོ། �པོ། 
༥༨ བཙན་!ོགས་  äལ་མཚན། ༡༠༨༡༠༠༠༡༣༦༢ ཕོ བཙན་ཏོ། དམངས་Ö། 
༥༩ Ûོབས་äས།   ༡༠༨༠༥༠༠༡༥༦༥ ཕོ æོལ་-གཡག་ས། ཚོགས་པ། 
༦༠ ཀ་ཀ་ ༡༠༨༡༠༠༠༡༤༡༧ ཕོ Ö་rག་-ཤ་ན། ཚོགས་པ། 
༦༡ ས་Ûོང་།     þང་îེས་-ཟམ་གསར།  ཚོགས་པ། 
༦༢ འ}་�ད་  �ོ་îེ། ༡༠༨༡༠༠༠༡༡༦༩ ཕོ ཉམས་îེས་- ཕང་�ོ། ཚོགས་པ། 
༦༣ �ོ་ïག།   ༡༠༨༡༠༠༠༡༥༢༧ ཕོ *་þ་-ཤར་�། ཚོགས་པ། 

ཝང་�ང་། 

༦༤ óན་བཟང་  �ག་འ,ན། ༡༠༨༡༡༠༠༢༣༤༤ ཕོ ཝང་�ང་། �པོ། 
༦༥ �་སངས།   ༡༠༨༡༡༠༠༠༠༠༩ ཕོ ཝང་�ང་། དམངས་Ö། 
༦༦ དåན་མàག།   ༡༠༨༡༡༠༠༢༣༡༨ ཕོ འ÷བ་Ûོད་-#་ལ་ཐང་-�་[ག།  ཚོགས་པ། 
༦༧ ïརཔ་  �ོལམ། ༡༠༨༡༡༠༠༡༦༢༩ མོ་ �ང་�ད་ཐང་ཁ་-ཁང་¢། ཚོགས་པ། 
༦༨ ས་Ûོང་།     Àང་དཀར་-གནམ་དཀར།  ཚོགས་པ། 
༦༩ ïན་ཚོགས།   ༡༠༨༡༡༠༠༡༨༥༨ ཕོ མ£ལ་-�་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧༠ �ོ་ôགས་  �་�ང་། ༡༠༨༡༡༠༠༡༡༦༠ ཕོ ཅང་དཀར་-�ང་Ûེང་ན།  ཚོགས་པ། 

པâ་དགའ་ཚལ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

àས་འÝར་íིང་། 

༡ Ñལ་�ིམས་  �ེོ། ༡༡༡༠༦༠༠༢༣༡༨ ཕོ àས་འÝར་íིང་། �པོ། 
༢ འZགས་�ད་  དØས་�བ། ༡༡༡༠༦༠༠༥༥༠༠ ཕོ àས་འÝར་íིང་། དམངས་Ö། 
༣ བསོད་ནམས་  བཟང་པོ། ༡༡༡༠༦༠༠༢༢༥༤ ཕོ !ེས་རོང་། ཚོགས་པ། 
༤ དÚ་�ད།   ༡༡༡༠༦༠༠༡༣༣༩ ཕོ Òི་ཟ་མ་- ཤོག་>་�། ཚོགས་པ། 
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༥ ས%ས་  àས་འçལ། ༡༡༡༠༦༠༠༥༤༩༡ ཕོ ཡར་äས་`ང་། ཚོགས་པ། 
༦ óན་བཟང་  རབ་བ�ན། ༡༡༡༠༦༠༠༢༦༢༡ ཕོ àས་འÝར་íིང་-དགའ་ཟ་འོང་། ཚོགས་པ། 
༧ ས%ས་  �ེོ། ༡༡༡༠༦༠༠༠༠༢༠ ཕོ ཨར་Òན། ཚོགས་པ། 

.ི་nང་། 

༨ 2་3ས་  དབང་འÀས། ༡༠༩༠༡༠༠༠༦༠༩ ཕོ .ི་nང་། �པོ། 
༩ འ�ིས་  ä་མཚོ། ༡༠༩༠༡༠༠༡༥༢༢ ཕོ .ི་nང་། དམངས་Ö། 
༡༠ �་ä་  དབང་�གས། ༡༠༩༠༡༠༠༠༧༤༡ ཕོ .ི་nང་། ཚོགས་པ། 
༡༡ �ོ་îེ་  äལ་མཚན། ༡༠༩༠༡༠༠༡༡༩༤ ཕོ ཉ་�་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༢ �་མ་  íང་འཛོམས། ༡༠༩༠༡༠༠༠༩༥༠ མོ་ �ང་འÝ་ལོམ། ཚོགས་པ། 
༡༣ ནོར་�་  àས་äལ། ༡༠༩༠༡༠༠༠༠༤༣ ཕོ .ི་nང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ 2་3ས་  äལ་མཚན། ༡༠༩༠༡༠༠༡༥༠༩ ཕོ �ང་ཐང་-V་Dིང་ལ། ཚོགས་པ། 

�ོང་öང་། 

༡༥ པâ་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༢༠༠༠༤༧༣ ཕོ �ོང་öང་། �པོ། 
༡༦ གནམ་མཁའ་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༢༠༠༡༧༤༥ ཕོ �ོང་öང་། དམངས་Ö། 
༡༧ བསོད་ནམས་  ནོར་འ,ན། ༡༠༩༠༢༠༠༠༦༠༨ ཕོ མ>་4མ་-ལ་ནང་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༡༨ པâ་  àས་!ིད། ༡༠༩༠༢༠༠༡༩༧༤ མོ་ མཐོང་ས། ཚོགས་པ། 
༡༩ óན་བཟང་  དབང་�ག། ༡༠༩༠༢༠༠༡༥༤༩ ཕོ Mན་Òི། ཚོགས་པ། 
༢༠ ཀY་  ä་མཚོ། ༡༠༩༠༢༠༠༠༢༨༠ ཕོ �ོང་öང་-འ"ོར་ïང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ #་äན་  དབང་འÀས། ༡༠༩༠༢༠༠༢༠༤༤ ཕོ @མ་�་-གཡོམ་ཟོར། ཚོགས་པ། 

བ×་�ན་íིང་། 

༢༢ བསོད་ནམས་  �ན་�ན། ༡༡༡༠༡༠༠༢༣༤༦ ཕོ བ×་�ན་íིང་། �པོ། 
༢༣ �་གཏོར།   ༡༡༡༠༡༠༠༡༣༩༣ ཕོ བ×་�ན་íིང་། དམངས་Ö། 
༢༤ ས་Ûོང་།     གÀང་}་ལོ་-Ý་ལོམ་�། ཚོགས་པ། 
༢༥ འZགས་�ད་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༡༠༠༠༧༥༨ ཕོ གÀང་ï་-öང་�ོང་�། ཚོགས་པ། 
༢༦ བཙག་འ�་མ་�བ་     0མ་དག་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ བསམ་གཏན་  �་དབང་། ༡༡༡༠༡༠༠༠༤༠༣ ཕོ བ×་�ན་íིང་-ད�ན་པ་`ང་། ཚོགས་པ། 
༢༨ �ང་æི་  ནོར་�། ༡༡༡༠༡༠༠༢༨༦༠ ཕོ µོ�་öང་-�་འཛོམས་མོ། ཚོགས་པ། 
༢༩ དØས་�བ་  �་དབང་། ༡༡༡༠༡༠༠༣༧༤༤ ཕོ òིས་གÀང་�་-གཡང་མ་ལ་öང་། ཚོགས་པ། 
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གÀང་Mད། 

༣༠ #་äན་  �་�ང་། ༡༠༩༠༣༠༠༢༣༡༢ ཕོ གÀང་Mད། �པོ། 
༣༡ མཐར་.ེན།   ༡༠༩༠༣༠༠༡༣༦༦ ཕོ གÀང་Mད། དམངས་Ö། 
༣༢ བ°ིས་  དབང་�ག། ༡༠༩༠༣༠༠༡༩༠༧ ཕོ གCར་བ¤་བ། ཚོགས་པ། 
༣༣ དམ་àས་  འ�ིན་ལས། ༡༠༩༠༣༠༠༡༦༥༣ ཕོ ལ་�་�་-¥མ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༣༤ �ོ་îེ་  དོན་�བ། ༡༠༩༠༣༠༠༡༡༤༡ ཕོ གÀང་Mད་-ག9མ་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༣༥ ས་Ûོང་།     `ང་བོ་རང་། ཚོགས་པ། 
༣༦ འ�ིན་ལས་  ä་མཚོ། ༡༠༩༠༣༠༠༠༡༦༥ ཕོ འབངས་4ལ། ཚོགས་པ། 

མཁར། 

༣༧ q་äས་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༤༠༠༢༨༥༣ ཕོ༌ མཁར། �པོ། 
༣༨ ས༌ོང༌     མཁར། དམངས་Ö། 
༣༩ བ×་�ན་  �ོལ་མ། ༡༠༩༠༤༠༠༠༥༥༡ མོ་ མཁར་-ཡ་Nར། ཚོགས་པ། 
༤༠ �་བ¦བ།   ༡༠༩༠༤༠༠༠༥༡༦ ཕོ òོང་མན། ཚོགས་པ། 
༤༡ �་དབང་  དོན་�བ། ༡༠༩༠༤༠༠༢༨༩༢ ཕོ ö་ནང་�། ཚོགས་པ། 
༤༢ #་äན་  0མ་äལ། ༡༠༩༠༤༠༠༡༣༣༢ ཕོ �ངས་ཟོར་-ལ་བར།  ཚོགས་པ། 
༤༣ .ག་ན་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༤༠༠༢༢༡༢ ཕོ �ག་�ེ་�་-3མ་3མ་-�ེ་བར། ཚོགས་པ། 

ན་ནོང་། 

༤༤ བསོད་ནམས་  ä་མཚོ། ༡༡༥༠༨༠༠༤༠༥༨ ཕོ ན་ནོང་། �པོ། 
༤༥ �་ཟ།   ༡༡༥༠༨༠༠༢༥༥༤ ཕོ ན་ནོང་། དམངས་Ö། 
༤༦ དགའ་Dན།   ༡༡༥༠༨༠༠༠༠༡༡ ཕོ µ་öག་མཁར་-�་r།  ཚོགས་པ། 
༤༧ བ°ིས་  Ûོབས་äལ། ༡༡༥༠༨༠༠༤༥༢༧ ཕོ ན་ནོང་། ཚོགས་པ། 
༤༨ #་äན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༨༠༠༡༥༧༡ ཕོ ར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༩ ནོར་�།   ༡༡༥༠༨༠༠༣༠༡༧ ཕོ ཏོ་ཀ་V། ཚོགས་པ། 
༥༠ སངས་äས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༥༠༨༠༠༣༤༨༧ ཕོ ག8ར་ïག་-`ང་}་�། ཚོགས་པ། 

ནོར་�་µང་། 

༥༡ +ོན་  �ེོ། ༡༡༡༠༦༠༠༤༩༨༨ ཕོ ནོར་�་µང་། �པོ། 
༥༢ འ�ག་�་  �ེོ། ༡༡༡༠༦༠༠༢༩༤༩ ཕོ ནོར་�་µང་། དམངས་Ö། 
༥༣ མཁའ་འÚོ།   ༡༡༡༠༦༠༠༤༤༧༦ ཕོ ནོར་�་µང་-�ན་�ན་ཟོར། ཚོགས་པ། 
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༥༤ ས%ས་  བÛན་པ། ༡༡༡༠༦༠༠༤༡༨༨ ཕོ �ང་öང་བོ་རང་། ཚོགས་པ། 
༥༥ �ེོ་  óན་�བ། ༡༡༡༠༦༠༠༥༡༠༥ ཕོ ཚལ་öང་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༥༦ �་�ང་  དབང་Òག། ༡༡༡༠༦༠༠༢༡༢༤ ཕོ ག་ཤ་�། ཚོགས་པ། 
༥༧ བ°ིས་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༦༠༠༣༢༤༧ ཕོ Mན་þ་-ངང་ལམ། ཚོགས་པ། 

u་མར། 

༥༨ སངས་äས་  àས་འçལ། ༡༠༩༠༥༠༠༥༦༤༢ ཕོ u་མར། �པོ། 
༥༩ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༥༠༠༠༥༤༤ ཕོ u་མར། དམངས་Ö། 
༦༠ 3ས་རབ།   ༡༠༩༠༥༠༠༡༠༢༦ ཕོ �་µོར།  ཚོགས་པ། 
༦༡ àས་äལ།   ༡༠༩༠༥༠༠༢༡༣༦ ཕོ ད�ན་ ངས་-ཤ་E། ཚོགས་པ། 
༦༢ ཀY་  àས་!ིད། ༡༠༩༠༥༠༠༤༩༡༢ མོ་ ནང་@ོར། ཚོགས་པ། 
༦༣ �་དབང་  �ན་�བ། ༡༠༩༠༥༠༠༠༡༤༦ ཕོ བར་�ེ་�། ཚོགས་པ། 
༦༤ བོ་པོ།   ༡༠༩༠༥༠༠༢༦༡༤ ཕོ Ý་ཐག་པ་-ཡ་ལངས། ཚོགས་པ། 

ག4་]ང། 

༦༥ སངས་äས་  འ�ིན་ལས། ༡༠༩༠༦༠༠༡༠༥༩ ཕོ ག4་]ང། �པོ། 
༦༦ དོན་�བ་  äལ་མཚན། ༡༠༩༠༦༠༠༡༩༩༩ ཕོ ག4་]ང། དམངས་Ö། 
༦༧ སངས་äས་  དབང་�ག། ༡༠༩༠༦༠༠༡༥༠༡ ཕོ ཁང་མ། ཚོགས་པ། 
༦༨ #་äན་  àས་äལ། ༡༠༩༠༦༠༠༢༠༤༦ ཕོ òང་མདའ་ལ། ཚོགས་པ། 
༦༩ �་མ་  བÛན་འ,ན། ༡༠༩༠༦༠༠༢༥༧༤ ཕོ ཝང་ལ་མÝ་-མ�ང་µོ། ཚོགས་པ། 
༧༠ བ@ལ་བཟང་  0མ་äལ། ༡༠༩༠༦༠༠༠༦༡༥ ཕོ གÀང་�ང་མ་-མ�ང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༧༡ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༦༠༠༢༨༤༠ ཕོ མÝ་Ö་ནང་-གཡང་མཁར། ཚོགས་པ། 

བཟོ་òལ།  

༧༢ པâ་  �ོ་îེ། ༡༠༩༠༧༠༠༠༩༨༣ ཕོ བཟོ་òལ།   �པོ། 
༧༣ བསོད་ནམས་  àས་�ོན། ༡༠༩༠༧༠༠༡༣༤༦ མོ་ བཟོ་òལ།   དམངས་Ö། 
༧༤ ¡ོ་བཟང  འ�ིན་ལས། ༡༠༩༠༧༠༠༢༥༩༢ ཕོ kང་མཁར་-�ང་ཐང་ད་ཟ། ཚོགས་པ། 
༧༥ འZགས་�ད་  äལ་མཚན། ༡༠༩༠༧༠༠༢༣༣༩ ཕོ བཟོ་òལ། ཚོགས་པ། 
༧༦ +ོན་  དབང་འÀས། ༡༠༩༠༧༠༠༡༠༩༧ ཕོ ངང་མ་ལང་-ཟོར་མXག། ཚོགས་པ། 
༧༧ ཡོངས་བྷ།   ༡༠༩༠༧༠༠༡༦༠༡ ཕོ རས་�་ནང་། ཚོགས་པ། 
༧༨ ä་མཚོ།   ༡༠༩༠༧༠༠༡༨༣༢ ཕོ Mན་-�་íིང་µོར། ཚོགས་པ། 
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 ངས་ཐང་ཁ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

བརཔ། 

༡ �་སངས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༧༠༠༡༥༣༩ ཕོ བརཔ། �པོ། 
༢ བÛན་པ་  �ན་�ན། ༡༡༤༠༡༠༠༠༨༢༤ ཕོ བརཔ། དམངས་Ö། 
༣ óན་ôགས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༤༠༡༠༠༠༠༥༠ ཕོ �གས་ས། ཚོགས་པ། 
༤ �ིན་ལས་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༡༠༠༡༡༣༦ ཕོ སོབ་སོབ་ཁ་-ག4་བ་ཁ་-གý་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥ པâ་  0མ་äལ། ༡༡༤༠༡༠༠༡༩༨༣ ཕོ ད�་ས་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦ དར་µོ།   ༡༡༤༠༡༠༠༡༣༤༨ ཕོ ཚོགས་@ོར་ནང་། ཚོགས་པ། 
༧ ཟངས་ó།   ༡༡༠༠༡༠༠༠༢༦༣ ཕོ µ་མ་ཁ་-གCབ་Þོ་ཁ། ཚོགས་པ། 

þ་�ག 

༨ བསོད་ནམས་  Ûོབས་äས། ༡༡༠༠༡༠༠༡༧༤༦ ཕོ þ་�ག �པོ། 
༩ འZམ་བ་  äལ་མཚན། ༡༡༠༠༡༠༠༡༤༧༠ ཕོ þ་�ག དམངས་Ö། 
༡༠ བÛན་འ,ན་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༠༠༡༠༠༡༠༠༢ ཕོ དØས་�བ་þ། ཚོགས་པ། 
༡༡ 0མ་äལ་  �་�ང། ༡༡༠༠༡༠༠༠༨༩༡ ཕོ �མ་Þག་ཁ་-བÛན་པ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༢ óན་ôགས་  �་དར། ༡༡༠༠༡༠༠༠༡༡༢ མོ་ བ་E། ཚོགས་པ། 
༡༣ �གས་îེ་  བཟང་མོ། ༡༡༠༠༡༠༠༡༩༡༦ མོ་ ཡས་òིས་ས། ཚོགས་པ། 
༡༤ དམ་àས།   ༡༡༠༠༩༠༠༠༨༧༣ ཕོ "ང་བ་ཁ་- C`་ལ། ཚོགས་པ། 

འཛོམས་Ö། 

༡༥ �ས་བ�།   ༡༡༠༠༢༠༠༠༤༨༣ ཕོ འཛོམས་Ö། �པོ། 
༡༦ �་བ་  བ°ིས། ༡༡༠༠༢༠༠༡༣༣༤ ཕོ འཛོམས་Ö། དམངས་Ö། 
༡༧ ད"ངས་ཅན་  �ོལ་མ། ༡༡༠༠༢༠༠༡༩༥༨ མོ་ འ>བ་འZ་-�ེ་ཀ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༨ µོམ་�ན།   ༡༡༠༠༧༠༠༡༡༧༥ ཕོ §ི་E་ཁར་-�ང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༩ ས་Ûོང་།     �་ནག་-ད�་ས། ཚོགས་པ། 
༢༠ བདོན་�བ་  �ོ་îེ། ༡༠༦༠༡༠༠༡༥༨༨ ཕོ འཛོམས་Ö་ས་-�་མདའ་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ ས་Ûོང་།     ?ིས་Ö་ཐང་། ཚོགས་པ། 

ད�ན་ཤ་�། 

༢༢ 2་3ས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༣༠༠༠༤༦༢ ཕོ ད�ན་ཤ་�། �པོ། 
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༢༣ པâ་  �་�ང། ༡༡༠༠༣༠༠༠༥༢༡ ཕོ ད�ན་ཤ་�། དམངས་Ö། 
༢༤ 2་3ས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༣༠༠༠༡༠༧ ཕོ >མ་µང་།  ཚོགས་པ། 
༢༥ ས༌Ûོང༌     ཡོར་òོ། ཚོགས་པ། 
༢༦ 0མ་äལ་  བÛན་འ,ན། ༡༡༠༠༣༠༠༠༥༨༣ ཕོ ཞལ་Ø་ས། ཚོགས་པ། 
༢༧ 0མ་äལ་  བÛན་འ,ན། ༡༡༠༠༣༠༠༠༠༡༢ ཕོ �ག་þ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༨ �་�ང་  äལ་མཚན། ༡༡༠༠༣༠༠༠༢༩༤ ཕོ C་བཅད་ནང་། ཚོགས་པ། 

>་མ། 

༢༩ #་äན་  མཁའ་འÚོ། ༡༡༠༠༤༠༠༡༢༠༠ ཕོ >་མ། �པོ། 
༣༠ དåན་མàག་  དབང་འÀས། ༡༡༠༠༤༠༠༠༡༦༣ ཕོ >་མ། དམངས་Ö། 
༣༡ 0མ་äལ།   ༡༡༠༠༤༠༠༡༡༦༡ ཕོ ལ་¢་-མཚོ་འོགམ། ཚོགས་པ། 
༣༢ �བ་  äལ་མཚན། ༡༡༠༠༤༠༠༠༡༢༥ ཕོ �ོ་þ་ཁ་-འཛོམས་íིང་ཐང་-�་�། ཚོགས་པ། 
༣༣ 2་3ས་  �་�ང་། ༡༡༠༠༨༠༠༡༡༢༤ ཕོ༌ òས་Ö་ནང་-ï་íིང་ག5མ་-ཝང་ཝ་ཁ། ཚོགས་པ། 

༣༤ 0མ་äལ་  �་དར། ༡༡༠༠༤༠༠༡༥༧༩ མོ༌ 
�ང་4ལ་-bང་བ�ལ་µང་-བ°ིས་
�ོངས། ཚོགས་པ། 

༣༥ དཀར་མདོ།   ༡༡༠༠༤༠༠༠༨༠༦ ཕོ >་མ་-ཝོ་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
དཀར་òི་ས། 

༣༦ �་�ང་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༠༠༥༠༠༠༣༨༡ ཕོ དཀར་òི་ས། �པོ། 
༣༧ པ་སངས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༥༠༠༣༠༢༨ ཕོ དཀར་òི་ས། དམངས་Ö། 
༣༨ པâ་  �་�ང། ༡༡༠༠༥༠༠༣༣༩༤ ཕོ མàད་�ེན་¨ིང་པོ་-ག4ས་གསར་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༩ óན་ôགས།   ༡༡༠༠༥༠༠༢༡༨༤ ཕོ �་�་µང་-ཝ་©་འདམ་.ི། ཚོགས་པ། 
༤༠ པâ་  �་�ང། ༡༡༠༠༥༠༠༡༦༧༠ ཕོ དཔལ་Þ་�། ཚོགས་པ། 
༤༡ ཀY།   ༡༡༤༡༡༠༠༢༧༣༩ ཕོ ཨ་µོ་ནང་-ཟར་òིས་ས། ཚོགས་པ། 
༤༢ �་སངས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༥༠༠༠༨༨༢ ཕོ ª་�ག་-Ûོང་བ�གས་ནང་།  ཚོགས་པ། 

íིང་n་ཁ། 

༤༣ བསོད་ནམས་  Ûོབས་äས། ༡༡༠༠༦༠༠༡༠༥༢ ཕོ íིང་n་ཁ། �པོ། 
༤༤ óན་ôགས་  དབང་འÀས། ༡༡༠༠༦༠༠༠༤༤༩ ཕོ íིང་n་ཁ། དམངས་Ö། 
༤༥ ས་Ûོང་།   ཕོ íིང་n་ཁ། ཚོགས་པ། 
༤༦ དåན་མàག་  དབང་འÀས། ༡༡༠༠༦༠༠༠༠༨༨ ཕོ དོམ་པ་ལ། ཚོགས་པ། 
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༤༧ དåན་མàག་  དབང་འÀས། ༡༡༠༠༦༠༠༠༩༨༥ ཕོ ནགས་.ད། ཚོགས་པ། 
༤༨ བÛན་འ,ན་  དབང་�ག། ༡༡༠༠༦༠༠༠༥༧༠ ཕོ >མ་དཀར་མོ། ཚོགས་པ། 
༤༩ བ×་�ན་  བཟངམོ། ༡༡༠༠༦༠༠༡༢༡༢ མོ༌ 'མ་Ûོད་ཁ། ཚོགས་པ། 

3ལ་«་-"ེ་Ö། 

༥༠ བསམ་གཏན་  ïན་ཚོགས། ༡༡༠༠༧༠༠༠༩༧༣ ཕོ 3ལ་«་-"ེ་Ö། �པོ། 
༥༡ ïརཔ་  དབང་མོ། ༡༡༠༠༧༠༠༡༤༣༢ མོ 3ལ་«་-"ེ་Ö། དམངས་Ö། 
༥༢ �ན་�ན་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༧༠༠༠༣༡༦ ཕོ མདའ་Ûོང་། ཚོགས་པ། 
༥༣ æིད་�བ་  0མ་äས། ༡༡༠༠༧༠༠༠༦༤༩ ཕོ !ོང་གýས་-"་�་µང་-"་གýས་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༤ པ་སངས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༩༠༠༠༧༣༩ ཕོ ¢བ་?ིས་-མཚོ་ས། ཚོགས་པ། 
༥༥ ïར་པ་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༧༠༠༠༤༦༠ ཕོ µང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༦ 0མ་äས།   ༡༡༠༠༧༠༠༡༥༣༤ ཕོ མཐོང་?ིས། ཚོགས་པ། 

�་ལོག། 

༥༧ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༡༠༠༨༠༠༠༣༩༩ ཕོ �་ལོག། �པོ། 
༥༨ óན་ôགས་  བཟང་མོ། ༡༡༠༠༨༠༠༡༦༥༢ མོ �་ལོག། དམངས་Ö། 
༥༩ ཀY་  2་3ས། ༡༡༠༠༥༠༠༡༠༠༦ ཕོ �ང་ནང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦༠ དåན་མàག་  �་�ང་། ༡༡༠༠༨༠༠༠༡༠༡ ཕོ གདོང་å་མཁར་-ཡོངས་མ>། ཚོགས་པ། 
༦༡ óན་ôགས་  �ོལ་མ། ༡༡༠༠༨༠༠༡༣༧༠ མོ ནོར་�་µང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ �ན་འ,ན།   ༡༡༠༠༨༠༠༡༨༠༢ ཕོ �་ལོག། ཚོགས་པ། 
༦༣ óན་ôགས་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༨༠༠༠༧༤༦ ཕོ µང་�་མོ་-ལབ་�་ཁ་-གསོལ་བ་Òང་ས། ཚོགས་པ། 

Ûོད་པ�་ས། 

༦༤ 0མ་äལ་  བÛན་འ,ན། ༡༡༤༡༡༠༠༢༢༢༨ ཕོ Ûོད་པ�་ས། �པོ། 
༦༥ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༡༤༡༡༠༠༡༡༧༣ ཕོ Ûོད་པ�་ས། དམངས་Ö། 
༦༦ བཙན་!ོགས།   ༡༡༤༡༡༠༠༢༨༤༣ ཕོ òིས་�་ཁ་-4ལ་འ་མོ། ཚོགས་པ། 
༦༧ óན་ôགས་  äལ་མཚན། ༡༡༤༡༡༠༠༡༦༣༢ ཕོ �ོ་�ག་ལ་-Mན་þ་ན། ཚོགས་པ། 
༦༨ བཙན་!ོགས་  �་�ང་། ༡༡༤༡༡༠༠༢༠༩༠ ཕོ དམ་§ི་-�་ན་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦༩ བ°་öས་  �ོལ་མ། ༡༡༤༡༡༠༠༢༤༤༩ མོ ôམ་"་ཁ་- འ�ིན་ལས་µང་།  ཚོགས་པ། 
༧༠ འ}་�ད།   ༡༡༤༡༡༠༠༠༦༨༥ ཕོ ད�ནམ་ཁ་- མ|ལ་µང་། ཚོགས་པ། 

Ûོད་ཝང་། 
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༧༡ Þ`་བ�་།   ༡༡༠༠༩༠༠༠༢༩༥ ཕོ Ûོད་ཝང་། �པོ། 
༧༢ �་�ང་  Ûོབས་äས། ༡༡༠༠༩༠༠༡༣༩༢ ཕོ Ûོད་ཝང་། དམངས་Ö། 
༧༣ �་�ང་  དབང་མོ། ༡༡༠༠༩༠༠༡༥༥༠ མོ༌ <་བ་ནང་-�་þ་ï། ཚོགས་པ། 
༧༤ óན་ôགས་  �་�ིད། ༡༡༠༠༩༠༠༡༢༤༩ མོ �་Yིག་འདམ་þ་-ཐང་?ིས། ཚོགས་པ། 
༧༥ ¡མ་  �ོ་îེ། ༡༡༠༠༩༠༠༠༤༩༣ ཕོ �་བ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧༦ óན་ôགས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༠༠༢༠༠༢༠༦༤ ཕོ ?ིབ་�་-ག4ས་གསར་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧༧ དཀར་མདོ།   ༡༡༠༠༢༠༠༡༩༧༢ ཕོ �ེ་ïག་-ཁ་བ་ཁ། ཚོགས་པ། 

བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

བ×་བ་ཐང་།   

༡ ལས་!ིད་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༧༠༠༢༢༨༣ ཕོ བ×་བ་ཐང་།     �པོ། 
༢ �་�ང་  àས་äས། ༡༡༡༠༧༠༠༢༣༧༡ ཕོ བ×་བ་ཐང་།     དམངས་Ö། 
༣ �་བ་  བཟང་མོ། ༡༡༡༠༧༠༠༥༩༧༠ མོ �་ནང་�་_�་ཤོར། ཚོགས་པ། 
༤ 3ས་རབ་  äལ་མཚན། ༡༡༡༠༧༠༠༠༦༣༧ ཕོ བང་འཚོ། ཚོགས་པ། 
༥ ས་Ûོང་།   ཕོ �་མཁས། ཚོགས་པ། 
༦ འཇམ་ད"ངས་  �ེོ། ༡༡༡༠༧༠༠༢༢༧༢ ཕོ དོམ་ïག-གÀང་དཀར་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧ ས་Ûོང་།     མར་Þང་། ཚོགས་པ། 

µོམ་དར། 

༨ བསོད་ནམས་  �་�ང་། ༡༡༡༠༢༠༠༢༧༠༠ ཕོ µོམ་དར། �པོ། 
༩ པâ།   ༡༡༡༠༢༠༠༠༤༡༠ མོ µོམ་དར། དམངས་Ö། 
༡༠ ïན་ཚོགས་  དབང་འÀས། ༡༡༡༠༢༠༠༢༩༩༠ ཕོ ¬མ་Ö་-�ི་གÀང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༡ ད"ངས་Òག་  �ེོ། ༡༡༡༠༢༠༠༢༦༢༤ ཕོ བ×ན་.ི། ཚོགས་པ། 
༡༢ སངས་äས་  �ེོ། ༡༡༡༠༢༠༠༠༧༢༠ ཕོ མÝ་གཡར་�ང་ཐང་-དཔལ་]ང་། ཚོགས་པ། 
༡༣ བ°ིས་  ནོར་�། ༡༡༡༠༢༠༠༣༡༨༧ ཕོ µོམ་དར -�་ཆང་�། ཚོགས་པ། 
༡༤ �་སངས་  �་�ང་། ༡༡༡༠༢༠༠༤༤༦༨ ཕོ ནར་ïང་། ཚོགས་པ། 

íང་ཅན་ïག།  

༡༥ >་མན་ �ང་ ÷་ལལ། ༡༡༡༠༣༠༠༡༤༩༣ ཕོ íང་ཅན་ïག།    �པོ། 
༡༦ དབང་  äལ་མཚན། ༡༡༡༠༣༠༠༠༠༩༤ ཕོ íང་ཅན་ïག།    དམངས་Ö། 
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༡༧ ཅན་ད་ར་ བྷ་Àར་ ཐ་པ། ༡༡༡༠༣༠༠༠༦༧༥ ཕོ རོང་þ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ ག5མ་  àས་äས། ༡༡༡༠༣༠༠༠༠༤༦ ཕོ ཨ་>ར་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༩ བ°ིས་  �་དབང་། ༡༡༡༠༣༠༠༠༣༥༢ ཕོ འཇམ་དཔའ་i། ཚོགས་པ། 
༢༠ བÛན་འ,ན་  �ང་བÛན། ༡༡༡༠༤༠༠༡༩༠༦ ཕོ íང་ཅན་ïག། ཚོགས་པ། 
༢༡ མོང་གལ་ �ང་ 5བ་བ། ༡༡༡༠༣༠༠༠༧༥༤ ཕོ íང་ཅན་ïག། ཚོགས་པ། 

ལ`་�། 

༢༢ བÛན་པ་  äལ་མཚན། ༡༡༡༠༤༠༠༠༠༥༧ ཕོ ལ`་�།    �པོ། 
༢༣ བÛན་འ,ན།   ༡༡༡༠༤༠༠༣༦༦༥ ཕོ ལ`་�།    དམངས་Ö། 
༢༤ བསོད་ནམས་  ä་མཚོ། ༡༡༡༠༤༠༠༣༣༤༩ ཕོ མོམ་�ང་-རོལ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༢༥ +ོན་  0མ་äས། ༡༡༡༠༤༠༠༣༤༠༡ ཕོ µོ་ནོང་-ཟངས་zག། ཚོགས་པ། 
༢༦ ས་Ûོང་།     མཚོ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ བཙག༌འ�༌མ༌�བ༌     òས་�ེ་íིང་-གÀང་མན་མ། ཚོགས་པ། 
༢༨ འZགས་�ད་  ནོར་�། ༡༡༡༠༤༠༠༡༦༣༣ ཕོ ལ`་�། ཚོགས་པ། 

མར་�་ལ།   

༢༩ ས%ས་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༥༠༠༤༣༦༩ ཕོ མར་�་ལ།    �པོ། 
༣༠ ངག་དབང་  àས་äས། ༡༡༡༠༥༠༠༠༢༢༤ ཕོ མར་�་ལ།    དམངས་Ö། 
༣༡ བསམ་གཏན་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༥༠༠༡༤༥༠ ཕོ àས་Àང་-ཀ་ཀ་W། ཚོགས་པ། 
༣༢ ལས་!ིད་  �ེོ། ༡༡༡༠༥༠༠༣༥༠༧ ཕོ གསར་འ^ང་། ཚོགས་པ། 
༣༣ ནོར་�་  äལ་མཚན། ༡༡༡༠༥༠༠༡༨༥༣ ཕོ <བ་Þང་-མཚོ་íིང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༣༤ བསམ་གཏན་  �ེོ། ༡༡༡༠༥༠༠༤༥༧༤ ཕོ 5་ཟོར་-མཚོ་ཙ་�། ཚོགས་པ། 
༣༥ ïར་པ་  དབང་འÀས། ༡༡༡༠༥༠༠༡༩༥༡ ཕོ དགའ་íིང་མཁར་-ཝང་ïག། ཚོགས་པ། 
༣༦ བ�ེན་འ�ེལ་  བཟང་པོ། ༡༡༡༠༥༠༠༡༡༦༥ ཕོ མར་�་ལ། ཚོགས་པ། 

#་རོང་། 

༣༧ འZགས་�ད།   ༡༡༡༠༧༠༠༡༩༨༤ ཕོ #་རོང་།     �པོ། 
༣༨ པâ་  äལ་པོ། ༡༡༡༠༧༠༠༦༩༠༦ ཕོ #་རོང་།     དམངས་Ö། 
༣༩ �ེོ་  ནོར་�། ༡༡༡༠༧༠༠༥༧༤༥ ཕོ �་nང་། ཚོགས་པ། 
༤༠ དཀར་�ང་།   ༡༡༡༠༧༠༠༣༡༩༤ ཕོ "ང་þབ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༡ ོན་  མཚོ་མོ། ༡༡༡༠༧༠༠༧༢༥༩ མོ གནག་ཟོར་-`་íིང་། ཚོགས་པ། 
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༤༢ "ང་þབ་  �ེོ། ༡༡༡༠༧༠༠༤༤༥༣ ཕོ མོ་རོང་། ཚོགས་པ། 
༤༣ @ལ་བཟང་  ནོར་�། ༡༡༡༠༧༠༠༢༤༤༡ ཕོ �་ལམ་-#་རོང་-བ5་ག�ངས། ཚོགས་པ། 
༤༤ བཙག༌འ�༌མ༌�བ༌     ན་òར་-I་�་མ། ཚོགས་པ། 

པâ་ཐང་།  

༤༥ མ་À་ཀར་  5བ་བ། ༡༡༡༠༨༠༠༡༨༩༤ ཕོ པâ་ཐང་།     �པོ། 
༤༦ མོན་ རཇ་ �་®ན། ༡༡༡༠༨༠༠༡༠༧༤ ཕོ པâ་ཐང་།     དམངས་Ö། 
༤༧ བ°ིས་  ནོར་�། ༡༡༡༠༨༠༠༡༣༧༠ ཕོ ག4་གསར་ན་-ཝ་རོང་། ཚོགས་པ། 
༤༨ བ°ིས་  མཚོ་མོ། ༡༡༡༠༨༠༠༡༤༤༤ མོ ར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༩ �་óར་ པར་སད་ Àང་གལ། ༡༡༡༠༨༠༠༠༥༢༣ ཕོ པâ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༥༠ ]་Ò་ར་ བཱྷ་Àར་ ཨ་ཅར་ཇ། ༡༡༡༠༨༠༠༡༠༣༠ ཕོ �ིར་འཚོ་ས་-�ང་Ö་ནང་། ཚོགས་པ། 
༥༡ E་ལ་ བཱྷ་Àར་ པོག་Vལ། ༡༡༡༠༨༠༠༡༩༢༩ ཕོ དཀའ་�བ་Úང་-ö་íིང་äས། ཚོགས་པ། 

ïན་ཚོགས་ཐང་།  

༥༢ འཇམ་ད"ངས་  äལ་མཚན། ༡༡༡༠༩༠༠༠༣༧༩ ཕོ ïན་ཚོགས་ཐང་།     �པོ། 
༥༣ ཡ་À་ ནཏ་ R་®་�། ༡༡༡༠༩༠༠༡༧༤༩ ཕོ ïན་ཚོགས་ཐང་།     དམངས་Ö། 
༥༤ �ར་ཁ་ བཱྷ་Àར་ ཏ་མང་། ༢༡༡༠༩༠༠༠༢༠༩ ཕོ Mིན་"ིས་µང་། ཚོགས་པ། 
༥༥ °ི་ö་ན་ བཱྷ་Àར་ ར�། ༡༡༡༠༩༠༠༡༩༦༦ ཕོ བསམ་�བ་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥༦ �ང་བÛན་  �་�ང་། ༡༡༡༠༩༠༠༢༩༤༦ ཕོ ïན་ཚོགས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༥༧ ངག་äས་  ནོར་�། ༡༡༡༠༥༠༠༣༥༦༤ ཕོ òེ་ལམ་ཤ་རང་། ཚོགས་པ། 
༥༨ ཀY་  0མ་äལ། ༡༡༡༠༩༠༠༡༢༣༩ ཕོ ཁ་Mད་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༥༩ ¡ོ་Úོས་  འçལ་äས། ༡༡༡༠༩༠༠༠༢༨༨ ཕོ Àང་དཀར་íིང་། ཚོགས་པ། 

བསམ་རང་། 

༦༠ ཏ་ར་�ར་  �ས་°། ༡༡༡༡༠༠༠༠༠༠༣ ཕོ བསམ་རང་། �པོ། 
༦༡ ས༌Ûོང༌     བསམ་རང་། དམངས་Ö། 
༦༢ མོ་W་ རཇ་ Eམ་�། ༡༡༡༡༠༠༠༠༡༢༥ ཕོ ངང་མཚོ་ཐང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༦༣ O་ཤོར་  ར�། ༢༡༡༡༠༠༠༠༡༠༧ ཕོ ངང་མཚོ་ཐང་Mད། ཚོགས་པ། 
༦༤ ས་Ûོང་།     འདམ་ས་µང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༦༥ མན་ བཱྷ་Àར་ 5ན་òར། ༡༡༡༡༠༠༠༠༠༤༢ ཕོ འདམ་ས་µང་Mད། ཚོགས་པ། 
༦༦ ས་Ûོང་།     མཚོ་བÀན། ཚོགས་པ། 
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གCར་zག། 

༦༧ པâ་  àས་འçལ། ༡༡༡༡༡༠༠༢༥༤༢ ཕོ གCར་zག། �པོ། 
༦༨ @ལ་བཟང་  �ེོ། ༡༡༡༡༡༠༠༠༢༣༧ ཕོ གCར་zག། དམངས་Ö། 
༦༩ ངག་དབང་  àས་äས། ༡༡༡༡༡༠༠༡༧༡༩ ཕོ མཁའ་འÚོ་ïག་-Mིན་"ིས་`ང་། ཚོགས་པ། 
༧༠ གནས་�ན་།   ༡༡༡༡༡༠༠༠༤༠༦ ཕོ Òེན་ïག། ཚོགས་པ། 
༧༡ བསོད་ནམས་  �་�ང། ༡༡༡༡༡༠༠༡༨༦༧ ཕོ འཕགས་མàག་-5ས་དཀར། ཚོགས་པ། 
༧༢ བསོད་ནམས་  �ོལ་མ། ༡༡༡༡༡༠༠༡༠༩༣ མོ hངས་མཚོ་-གCར་zག། ཚོགས་པ། 
༧༣ �་�ང་  äལ་མཚན། ༡༡༡༡༡༠༠༢༣༣༥ ཕོ མོན་མོ་ལ་-བ°ིས་ཐང་བäད། ཚོགས་པ། 

ཝང་ïག།  

༧༤ ས%ས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༡༠༢༠༠༧༤༤༩ ཕོ ཝང་ïག།    �པོ། 
༧༥ བ°ིས་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༢༠༠༦༧༡༥ ཕོ ཝང་ïག།    དམངས་Ö། 
༧༦ ད�ན་པོ།   ༡༡༡༠༢༠༠༥༡༩༩ ཕོ ས་}་ལོ། ཚོགས་པ། 
༧༧ བ°ིས་  དར་äས། ༡༡༡༠༢༠༠༦༥༥༡ ཕོ ò་4ལ་-�ང་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༧༨ @ལ་བཟང་  àས་�ོན། ༡༡༡༠༢༠༠༤༡༩༤ མོ ཤོག་ö། ཚོགས་པ། 
༧༩ �་±ག།   ༡༡༡༠༢༠༠༣༤༠༨ ཕོ གCར་�ན་མོ་-ཝང་ïག། ཚོགས་པ། 
༨༠ �ེོ་  བÛན་པ། ༡༡༡༠༢༠༠༧༣༡༠ ཕོ mན་པོ་རོང་-ཡར་ïག། ཚོགས་པ། 

བསམ་�ེ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

ནོར་äས་µང་། 

༡ �ན་�ན་  �ོ་îེ། ༡༡༢༠༡༠༠༡༢༩༢ ཕོ ནོར་äས་µང་། �པོ། 
༢ ད�་ôགས།   ༡༡༢༠༡༠༠༡༡༦༨ ཕོ ནོར་äས་µང་། དམངས་Ö། 
༣ Òིག་ ó་མར་ >་]ང་། ༡༡༢༠༡༠༠༡༨༦༤ ཕོ གདང་རས་�ག-�་ཚར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤ 5་བཤ་  ར�། ༡༡༢༠༡༠༠༡༣༥༧ ཕོ Ö་འçལ་µང་-བསམ་འçལ་µང་། ཚོགས་པ། 
༥ r་�ང་།   ༡༡༢༠༡༠༠༡༠༨༠ ཕོ �ོང་བ�།-�་þ། ཚོགས་པ། 
༦ pར་²་ བྷ་Àར་ >་]ང་། ༢༡༢༠༡༠༠༠༡༩༦ ཕོ þ་ད>་-ཕན་བ×་µང་། ཚོགས་པ། 
༧ དཀར་�ང་།   ༢༡༢༠༡༠༠༠༣༩༧ ཕོ མ�ོན་�ང་-íིང་µར་ནང་། ཚོགས་པ། 
༨ �ན་དར་ མན་ ར�། ༡༡༢༠༡༠༠༣༠༡༩ ཕོ ཁ་བབ་µང་-ནོར་གཡོག། ཚོགས་པ། 

པâ་íིང་། 
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༩ �མ་ Jཇ་ ག་ôགས། ༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཕོ པâ་íིང་། �པོ། 
༡༠ ས%ས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༢༠༢༠༠༠༣༩༩ ཕོ པâ་íིང་། དམངས་Ö། 
༡༡ 2C་  དབང་འÀས། ༡༡༢༠༤༠༠༣༦༦༩ ཕོ þ་བ�ལ་µང་-དÚ་�ད་ས། ཚོགས་པ། 
༡༢ �་ད�་  >་]ང་། ༢༡༢༠༢༠༠༠༠༤༤ ཕོ ཐང་�ན་ནང་-འདམ་ཚང་ནང་། ཚོགས་པ། 
༡༣ óལ་ བྷ་Àར་ ག་ôགས། ༢༡༢༠༢༠༠༠༦༢༤ ཕོ Òི་བཟང་µང་_ ནགས་!ེས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ མ་dན་དར་  ཤར་མ། ༢༡༢༠༢༠༠༠༣༥༧ ཕོ མ་i་µང་-བ°ིས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༥ ཨར་Xན་  ག་ôགས། ༡༡༢༠༢༠༠༢༥༡༥ ཕོ ནོར་äས་íིང་-öང་འ�ས་µང་། ཚོགས་པ། 

གསང་vགས་àས་íིང་། 

༡༦ ³་ཡན་  པར་དན། ༢༡༢༠༣༠༠༠༡༧༨ ཕོ གསང་vགས་àས་íིང་། �པོ། 
༡༧ �་´་  5་f། ༡༡༢༠༣༠༠༡༠༣༧ ཕོ གསང་vགས་àས་íིང་། དམངས་Ö། 
༡༨ �་Q་  ཏ་མང་། ༡༡༢༠༣༠༠༠༢༥༠ མོ "ོན་ôགས་ས-གསང་vགས་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 

༡༩ ས་Ûོང་།     
བ×་འçལ་íིང་Mད་_ ཁང་བཟང་
íིང་། ཚོགས་པ། 

༢༠ ཀར་ན་ �ང་ 3ར་པ། ༡༡༢༠༣༠༠༡༣༡༤ ཕོ þ་þང་ས་-àས་�ེ་íིང། ཚོགས་པ། 
༢༡ སན་Zབ་ ó་མར་ ར�། ༡༡༢༠༣༠༠༠༦༠༤ ཕོ བ×་འçལ་íིང་Ûོད-0མ་æས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༢ ¶་ལ་ རམ་ ག་ô། ༡༡༢༠༣༠༠༢༣༤༠ ཕོ དØས་�བ་íིང་། ཚོགས་པ། 

གÀམ་Ûོད། 

༢༣ Úམ་བར་ �ང་ ར�། ༡༡༢༠༧༠༠༠༠༠༤ ཕོ གÀམ་Ûོད། �པོ། 
༢༤ ³་མལ་ æིང་ ར�། ༡༡༢༠༧༠༠༠༠༢༤ ཕོ གÀམ་Ûོད། དམངས་Ö། 
༢༥ ཏ་ར་ མ་ཡ་ ར�། ༡༡༢༠༧༠༠༠༠༢༧ མོ གÀམ་Ûོད་-ཁ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༦ སོམ་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༠༧༠༠༠༢༨༢ ཕོ Mད་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ རམ་ ó་མར་ ར�། ༡༡༢༠༧༠༠༡༩༠༠ ཕོ གÀམ་Ûོད་�་བ། ཚོགས་པ། 
༢༨ �མ་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༠༧༠༠༡༡༥༩ ཕོ གདཔ་?ིས-1་བ�གས་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༩ པ་དམ་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༠༦༠༠༣༠༡༢ ཕོ གÀམ་Ûོད་þང་བ་-འཇའ་�་ཁ། ཚོགས་པ། 

བÀན་þ་ཁ། 

༣༠ ཅན་ད་ར་  བན་Ú་�། ༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཕོ བÀན་þ་ཁ། �པོ། 
༣༡ ó་མར་ æིང་ Eམ་�། ༡༡༢༡༠༠༠༠༢༣༧ ཕོ བÀན་þ་ཁ། དམངས་Ö། 
༣༢ ཨ་སར་ �ང་ ར�། ༡༡༢༠༥༠༠༠༠༧༤ ཕོ དགའ་བ་íིང་-དཀར་ýང་། ཚོགས་པ། 
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༣༣ ཧར་ཀ་ བྷ་Àར་ R་ཝ་�། ༡༡༢༠༥༠༠༡༥༢༩ ཕོ དོམ་þ་ཁ་-ö་Þ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༤ å་ཏ་  འ�ག་པ། ༡༡༢༡༠༠༠༠༢༢༠ ཕོ ÷་སར་íིང་-གཡོ་�ད་íིང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ E་ལ་ དར་ �མ་པ་ག�། ༡༡༢༠༥༠༠༠༨༢༠ ཕོ བÀན་þ་ཁ་-དགའ་?ིས། ཚོགས་པ། 
༣༦ ཧར་ཀ་ བྷ་Àར་ >་]ང་། ༢༡༢༡༠༠༠༠༠༤༩ ཕོ �་�ང་-  ངས་�། ཚོགས་པ། 

�ོ་ïག་ཅན། 

༣༧ པ་དམ་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༠༦༠༠༣༠༡༢ ཕོ �ོ་ïག་ཅན། �པོ། 
༣༨ ·མ་ ནཏ་ °ིམ་�་ན། ༡༡༢༠༦༠༠༤༧༢༢ ཕོ �ོ་ïག་ཅན། དམངས་Ö། 
༣༩ �མ་ པར་སད་ �མ་ལ་ག�། ༡༡༢༠༦༠༠༤༦༩༣ ཕོ ཨ་�ང་µང་-Ö་འཛོམས་ས། ཚོགས་པ། 
༤༠ དན་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༠༦༠༠༡༣༢༦ ཕོ གདང་རས་�ག་-«་µང་། ཚོགས་པ། 
༤༡ �ན་�ན།   ༡༡༢༠༦༠༠༠༧༣༨ ཕོ མ་i་µང་-zང་ག2ར་ས། ཚོགས་པ། 
༤༢ པར་ཀཤ་  ར�། ༡༡༢༠༦༠༠༣༨༥༦ ཕོ གསང་�ང་-Cང་Ûེང་། ཚོགས་པ། 
༤༣ Tན་ཏོཤ་  ར�། ༡༡༢༠༦༠༠༦༤༡༦ ཕོ �་ལོང་µང་- �་�ང་µང་། ཚོགས་པ། 
༤༤ ཀY་ �ེོ་ Òོ་ཡ། ༡༡༢༠༦༠༠༢༠༠༨ ཕོ CLེ། ཚོགས་པ། 

0མ་äལ་àས་íིང་། 

༤༥ རཏ་ན་ བྷ་Àར་ ག་ôགས། ༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡ ཕོ 0མ་äལ་àས་íིང་། �པོ། 
༤༦ རམ་ ཅན་ད་ར་ ར�། ༢༡༢༠༩༠༠༠༢༨༢ ཕོ 0མ་äལ་àས་íིང་། དམངས་Ö། 
༤༧ ཅན་ད་ར་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༠༩༠༠༢༡༢༩ ཕོ གCར་ཉ་µང་-མཚོ་íིང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༤༨ 3ས་རབ།   ༡༡༢༠༩༠༠༠༦༨༧ ཕོ 0མ་äལ་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༩ མན་ བྷ་Àར་ ག་ôགས། ༡༡༢༠༩༠༠༡༦༩༧ ཕོ �ག་öང་ཁ་-�་þ་µང་། ཚོགས་པ། 
༥༠ eར་ན་ བྷ་Àར་ ག་ôགས། ༡༡༢༠༩༠༠༠༩༤༤ ཕོ þ་ནག་µང་-àས་�ེ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥༡ མ�་ཏ་ Jཇ་ Eམ་�། ༡༡༢༠༩༠༠༡༤༧༤ ཕོ äལ་པོ་öང་-ས་གཙང་ས། ཚོགས་པ། 

ïན་ཚོགས་དཔལ་�། 

༥༢ རོ་fཏ་  ôབ་ཅ། ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨ ཕོ ïན་ཚོགས་དཔལ་�། �པོ། 
༥༣ Uརམ་ ó་མར་ Rམ་�་ན། ༡༡༢༡༢༠༠༡༧༤༧ ཕོ ïན་ཚོགས་དཔལ་�། དམངས་Ö། 
༥༤ �ེོ་  ôབ་ཅ། ༡༡༢༡༢༠༠༠༤༣༥ ཕོ བ°ིས་ལ་ཁ་-ག4ལ་äལ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥༥ 5ག་ ར�་W་ ར�། ༡༡༢༡༢༠༠༠༥༥༥ མོ þ་ནག་-Àམ་öང་µང་། ཚོགས་པ། 

༥༦ 
དལ་ བྷ་Àར་ >་]ང་། 

༡༡༢༡༢༠༠༢༢༨༡ 
ཕོ 

དགའ་öང་མ་-!ེད་ཚལ་µང་-མཐོང་ä་
òིས། ཚོགས་པ། 
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༥༧ པར་R་མ་  >་]ང་། ༡༡༢༡༢༠༠༡༧༦༦ མོ "ང་.ོགས་íིང་-ལ་þ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༥༨ ས་Ûོང་།     ¸ོན་པ་íིང་-Rང་Rང་མ། ཚོགས་པ། 

བསམ་�ེ། 

༥༩ དབང་�ག་  ôབ་ཅ། ༡༡༢༡༣༠༠༡༨༡༩ ཕོ བསམ་�ེ། �པོ། 
༦༠ དན་ ó་མར་ 5་f། ༢༡༢༡༣༠༠༠༠༠༦ ཕོ བསམ་�ེ། དམངས་Ö། 
༦༡ �་མ་  ôབ་ཅ། ༡༡༢༡༣༠༠༠༡༨༠ མོ བ×་བ་ཐང་-íིང་མ�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ Ûར་Öད་  ôབ་ཅ། ༡༡༢༡༣༠༠༠༣༡༥ མོ ས་མཚམས་þ་-ཚོང་འཛོམས། ཚོགས་པ། 
༦༣ ས་Öར་  ཨ་ཆར་ཡ། ༢༡༢༡༣༠༠༠༠༦༨ ཕོ འདམ་ཚང་མ་-མཁའ་འÚོ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༦༤ བཙག༌འ�༌མ༌�བ༌     �་མ་íིང་-.ིར་ལོགས་ས། ཚོགས་པ། 
༦༥ Pན་ ད�་ Eམ་�། ༢༡༢༡༣༠༠༠༤༤༡ ཕོ ¡་མ�་ཐང་།- �་Cར་པོ། ཚོགས་པ། 

བ°ིས་àས་íིང་། 

༦༦ ས་Öར་  �་�། ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཕོ བ°ིས་àས་íིང་། �པོ། 
༦༧ 5ར་äས་  >་]ང་། ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣ ཕོ བ°ིས་àས་íིང་། དམངས་Ö། 
༦༨ རམ་ པར་སད་ ཤར་མ། ༡༡༢༡༤༠༠༠༨༡༧ ཕོ བ°ིས་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༩ ¹ས་ བྷ་Àར་ ག་ôགས། ༡༡༢༡༤༠༠༡༤༨༥ ཕོ hངས་íིང་-µང་མXག། ཚོགས་པ། 
༧༠ ~ོ་�ོལ  CLེ། ༡༡༢༡༤༠༠༡༩༨༠ ཕོ བ×་བ་ཅན-ý་བ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༡ ས་�་ཏ་  �་R་�། ༡༡༢༡༤༠༠༡༥༥༩ མོ ནོར་"ང་ས་-དཔལ་འ"ོར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༢ ཨ་Wལ་  དར་Z། ༢༡༢༡༤༠༠༠༠༤༤ ཕོ òས་པོ་Ûེང་-�ང་Àང་ïག། ཚོགས་པ། 

�་Dིང་། 

༧༣ ¹་གད་ བྷ་Àར་ ག་ôགས། ༡༡༢༡༥༠༠༡༣༠༣ ཕོ �་Dིང་། �པོ། 
༧༤ ཤར་ མན་ ག་ôགས། ༡༡༢༡༥༠༠༡༦༩༩ ཕོ �་Dིང་། དམངས་Ö། 
༧༥ ར་X་  ཏ་མང་། ༡༡༢༡༥༠༠༠༨༤༦ ཕོ ནོར་"ང་ས་-ºོ་ཆག་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༦ གན་ Jཇ་ ག་ôགས། ༡༡༢༡༥༠༠༠༤༦༠ ཕོ གདང་རས་�ག་-�ན་གÀགས་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧༧ ªམ་ Jཇ་ ར�། ༡༡༢༡༥༠༠༣༥༦༩ ཕོ �མ་པ་µང་-པན་ýང་། ཚོགས་པ། 
༧༨ བཙག༌འ�༌མ༌�བ༌     མཐོང་ས-Ûོབས་�ན་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༧༩ g་Öར་  ཏ་མང་། ༡༡༢༡༥༠༠༣༡༠༡ ཕོ �་Dིང་-བÛན་པ་íིང་། ཚོགས་པ། 

བÛན་འ�ག། 

༨༠ �་མ་  འ�ག་པ། ༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཕོ བÛན་འ�ག། �པོ། 
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༨༡ དན་ བྷ་Àར་ >་]ང་། ༡༡༢༡༦༠༠༢༧༤༢ ཕོ བÛན་འ�ག། དམངས་Ö། 
༨༢ ïརཔ་  �ེོ། ༡༡༢༡༦༠༠༠༤༩༨ ཕོ Öག་ལམ་ཐང་-ཐགཔ་བཟོ་ས། ཚོགས་པ། 
༨༣ ས་Ûོང་།   ཕོ �་བ་ཐང་-óན་དགའ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༨༤ ར་�་Gལ་  ཤར་མ། ༡༡༢༡༦༠༠༠༡༡༥ ཕོ �སང་Ûོང་-Ûར་�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༨༥ ཡོག་ Jཇ་ Eམ་�། ༢༡༢༡༦༠༠༠༣༡༠ ཕོ ཀ་�ན་-1་�ན། ཚོགས་པ། 
༨༦ °ེག་ བྷ་Àར་ >་]ང་། ༡༡༢༡༦༠༠༢༣༣༣ ཕོ �་»ར་µང་-བÛན་འ�ག། ཚོགས་པ། 

#་äན་�ེ། 

༨༧ ཀར་ན་ བྷ་Àར་ �་ó་�། ༢༡༢༡༡༠༠༠༢༡༤ ཕོ #་äན་�ེ། �པོ། 
༨༨ Wར་ ó་མར་ ག་ô། ༡༡༢༡༡༠༠༡༢༤༧ ཕོ #་äན་�ེ། དམངས་Ö། 
༨༩ �ན་དར་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༢༡༡༠༠༠༤༥༨ ཕོ �་མ་�ང་-ཐར་པ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༩༠ n་ན་  ཏ་མང་། ༡༡༢༡༡༠༠༠༧༡༤ མོ དཀར་མདོག། ཚོགས་པ། 
༩༡ r་�ང་  Ûོབ¼། ༡༡༢༡༡༠༠༠༢༩༡ ཕོ གདང་རས་�ག་-�ག་པ�་íིང་། ཚོགས་པ། 
༩༢ +ོན་  དབང་འÀས། ༡༡༢༡༡༠༠༠༡༩༧ ཕོ ä་�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༩༣ ö་ཏ་  ར�། ༢༡༢༡༡༠༠༠༡༩༣ མོ hངས་དཀར་íིང་-བ×་�ན་µང་། ཚོགས་པ། 

འོད་གསལ་�ེ།  

༩༤ གང་ག་ པར་སད་ Eམ་�། ༡༡༢༠༨༠༠༠༨༦༤ ཕོ འོད་གསལ་�ེ།  �པོ། 
༩༥ མོན་ནོད་ ó་མར་ �་R་�། ༡༡༢༠༨༠༠༡༡༢༢ ཕོ འོད་གསལ་�ེ།  དམངས་Ö། 
༩༦ ཨར་པན་ ó་མར་ ག་ô། ༡༡༢༠༨༠༠༠༦༠༡ ཕོ �ར་�་µང་-འZགས་�ད་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༩༧ @ལ་བཟང་  �ེོ། ༡༡༢༠༨༠༠༡༦༣༤ ཕོ �ན་�ན་ïག་-བསམ་གཏན་þ། ཚོགས་པ། 
༩༨ བÛན་འ,ན་མོ།   ༡༡༢༠༨༠༠༢༢༠༦ མོ དåན་མàག་íིང་-བསོད་ནམས་མཁར། ཚོགས་པ། 
༩༩ ར་X  �་R་�། ༢༡༢༠༨༠༠༠༣༦༨ ཕོ Àང་དཀར། ཚོགས་པ། 
༡༠༠ Oཤ་ན་ ó་མར་ 5་f། ༡༡༢༠༨༠༠༡༠༦༡ ཕོ དཔལ་!ིད་ཐང་-རང་^ང་íིང་། ཚོགས་པ། 

ནོར་�་µང་། 

༡༠༡ óན་དགའ་  དབང་འÀས། ༡༡༤༠༤༠༠༠༥༦༦ ཕོ ནོར་�་µང་། �པོ། 
༡༠༢ བÛན་འZན་  ནོར་äལ། ༡༡༢༠༤༠༠༣༤༧༢ ཕོ ནོར་�་µང་། དམངས་Ö། 
༡༠༣ °ེང་ བྷ་Àར་ ག་ô། ༡༡༢༠༤༠༠༢༤༢༧ ཕོ ལམ་òིས་_ལམ་འ�ོ་ས། ཚོགས་པ། 
༡༠༤ ཨམ་བར་ æིང་ ག་ô། ༡༡༢༠༤༠༠༢༡༢༢ ཕོ ཁང་�་བý་_!ིད་ས། ཚོགས་པ། 
༡༠༥ བཙག༌འ�༌མ༌�བ༌     cམ་ཟས་µང་_Mད་µང་། ཚོགས་པ། 
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༡༠༦ པར་Öཤ་ཝར་  �་R་�། ༡༡༢༠༤༠༠༢༢༧༩ ཕོ �་བ་íིང་-གཡང་འçལ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༠༧ Wར་ བྷ་Àར་ ག་ô། ༡༡༢༠༤༠༠༠༨༤༨ ཕོ དམ་བཞག་ས་-½་འçལ་ཐང་། ཚོགས་པ། 

གསར་�ང་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

þ་ཟངས་µང་། 

༡ ས%ས་  �་�ང་། ༡༡༣༠༢༠༠༢༧༥༥ ཕོ þ་ཟངས་µང་། �པོ། 
༢ ལས་!ིད་  དབང་�ག། ༡༡༣༠༢༠༠༢༨༦༢ ཕོ þ་ཟངས་µང་། དམངས་Ö། 
༣ �ན་�ན་  �ོ་îེ། ༡༡༣༠༢༠༠༠༢༤༡ ཕོ �གས་ས་མཁར། ཚོགས་པ། 
༤ ལས་!ིད་  དབང་�ག། ༡༡༣༠༢༠༠༡༡༩༠ ཕོ �ང་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༥ �་མ་  �ོ་îེ། ༡༡༣༠༢༠༠༠༦༨༢ ཕོ �་མ་íིང་- ཤ་ཝ་�ོང་། ཚོགས་པ། 
༦ པâ་  དབང་Úགས། ༡༡༣༠༢༠༠༣༠༢༨ ཕོ མཐོང་ä་òིས་-4ལ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧ å་ཏ།   ༡༡༣༠༢༠༠༢༢༦༦ ཕོ བར་ཐང་། ཚོགས་པ། 

þ་འཛོམས། 

༨ �ས་Q་ པར་སད་ ར�། ༡༡༣༠༥༠༠༣༦༡༢ ཕོ þ་འཛོམས། �པོ། 
༩ ལག་�་Ö་ ཀན་°་ ཨ་ཅ་V་ཡ། ༡༡༣༠༥༠༠༠༣༢༨ ཕོ þ་འཛོམས། དམངས་Ö། 
༡༠ ཅན་ད་ར་ ལལ་ ཁར་ཀ། ༡༡༣༠༥༠༠༠༦༤༥ ཕོ དགའ་ôགས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༡ �་མ་  ཏ་མང་། ༡༡༣༠༥༠༠༠༠༢༡ ཕོ 3ས་རབ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༢ °ེག་ ནད་ ག`་ཏམ། ༡༡༣༠༥༠༠༣༤༥༦ ཕོ �ག་þ། ཚོགས་པ། 
༡༣ ར་�་ ཅན་ད་ར་ 5་�་�། ༡༡༣༠༥༠༠༢༥༧༤ ཕོ "ང་þབ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ མོ་ན་ ནཐ་ ད་ཧལ། ༡༡༣༠༥༠༠༡༦༡༠ 

 
�་ག4ལ། ཚོགས་པ། 

བ×་!ིད་íིང་། 

༡༥ པ་དམ་ �ང་ མང་གར། ༢༡༣༠༣༠༠༠༢༥༦ ཕོ བ×་!ིད་íིང་། �པོ། 
༡༦ ×་�་ བག་ཏ་ ག་ô། ༡༡༣༠༣༠༠༠༦༢༤ ཕོ བ×་!ིད་íིང་། དམངས་Ö། 
༡༧ བསོད་ནམས་  ནོར་�། ༡༡༣༠༣༠༠༡༣༨༤ ཕོ འZགས་�ད་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ Ó་E་ རམ་ ད་ཧལ། ༡༡༣༠༣༠༠༠༣༦༠ ཕོ àས་འÝར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༩ ས༌Ûོང༌   ཕོ Qབ་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༠ !ིད་པ་  �་མོ། ༡༡༧༠༢༠༠༠༣༧༤ མོ བ×་!ིད་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ ཇ་གད་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༣༠༣༠༠༣༢༧༤ ཕོ དགའ་བ�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
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དགའ་!ིད་íིང་། 

༢༢ �མ་ �ོ་îེ་ 3ར་པ། ༡༡༣༠༧༠༠༢༥༥༡ ཕོ དགའ་!ིད་íིང་། �པོ། 
༢༣ རམ་  བྷ་Àར་  p་ཐ་å་R།  ༡༡༣༠༧༠༠༢༤༧༨ ཕོ དགའ་!ིད་íིང་། དམངས་Ö། 
༢༤ �་Vན་  ར�། ༢༡༣༠༧༠༠༠༡༤༩ ཕོ Mན་þ་ལམ། ཚོགས་པ། 
༢༥ བག་ཏ་ བྷ་Àར་ ཁ་པང་÷། ༡༡༣༠༧༠༠༢༧༧༠ ཕོ གསང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༦ དམ་བར་ བྷ་Àར་ e་ལ་Ö། ༡༡༣༠༧༠༠༢༢༧༦ ཕོ �་íང་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ རམ་ བག་ཏ་ ར�། ༡༡༣༠༧༠༠༡༦༣༥ ཕོ ད÷་Þེམ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༨ �་Vན་  ར�། ༢༡༣༠༧༠༠༠༡༤༩ ཕོ དགའ་!ིད་íིང་། ཚོགས་པ། 

ད÷་ôགས་ïག། 

༢༩ +ོན་  དབང་�ག། ༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཕོ ད÷་ôགས་ïག། �པོ། 
༣༠ རམ་ ཅན་ད་ར་ >་]ང་། ༡༡༣༠༦༠༠༠༢༡༧ ཕོ ད÷་ôགས་ïག། དམངས་Ö། 
༣༡ ས%ས་  �ོ་îེས། ༡༠༦༠༢༠༠༡༥༡༨ ཕོ དཔལ་�་ཐང་ཁ་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༣༢ ཁ་ར་ ནན་ད་ ཁ་R་ཝ་ར། ༡༡༣༠༦༠༠༡༢༣༧ ཕོ དཔལ་�་ཐང་ཁ་Mད། ཚོགས་པ། 
༣༣ རམ་ Gལ་ ó་Pལ། ༡༡༣༠༦༠༠༠༣༢༠ ཕོ འཛོམས་íིང་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༣༤ �ག་འ,ན་  �་མོ། ༡༡༣༠༦༠༠༡༤༡༨ མོ པâ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ +ོན་  �་�ང་། ༡༡༥༡༤༠༠༣༧༤༢ ཕོ ôགས་!ིད་ཐང་། ཚོགས་པ། 

འZགས་�ད་àས་íིང་། 

༣༦ ó་མར་  >་]ང་། ༡༡༣༠༨༠༠༠༠༤༦ ཕོ འZགས་�ད་àས་íིང་། �པོ། 
༣༧ བÛན་འ,ན་  དབང་འÀས། ༡༡༣༠༨༠༠༡༠༧༥ ཕོ འZགས་�ད་àས་íིང་། དམངས་Ö། 
༣༨ ªམ་ ལལ་ པོག་Vལ། ༡༡༣༠༨༠༠༡༩༨༥ ཕོ �ང་�ེ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༩ བལ་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༡༡༧༠༢༠༠༡༥༦༡ ཕོ ད�ངས་འÀས་µང་། ཚོགས་པ། 
༤༠ པ་དམ་ ལལ་ སར་ཀ། ༢༡༣༠༨༠༠༠༡༤༡ ཕོ ཁ་Mད། ཚོགས་པ། 
༤༡ �ད་བÛན།   ༡༡༣༠༨༠༠༠༣༧༡ ཕོ བསམ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༤༢ དོན་�བ།   ༡༡༣༠༨༠༠༣༧༡༧ ཕོ ཁ་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༤༣ ཧས་ཏ་ བྷ་Àར་ >་]ང་། ༡༡༣༠༨༠༠༤༡༧༠ ཕོ མàད་�ེན་མཁར། ཚོགས་པ། 

བསམ་གཏན་íིང་། 

༤༤ ó་མར་  མོང་གར། ༡༡༣༠༡༠༠༠༠༡༤ ཕོ བསམ་གཏན་íིང་། �པོ། 
༤༥ བལ Oརö་ན་ བ་ར�་W། ༡༡༣༠༡༠༠༠༠༤༣ ཕོ བསམ་གཏན་íིང་། དམངས་Ö། 
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༤༦ ×`་ ó་མར་ ར�། ༡༡༣༠༡༠༠༠༢༩༩ ཕོ འཁན་པ་µང་།  ཚོགས་པ། 
༤༧ ལ་Eད་ བྷ་Àར་ ག་ô། ༡༡༣༠༡༠༠༠༡༧༨ ཕོ བསམ་གཏན་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༨ �་དབང་  དཔལ་�ོན། ༡༡༣༠༡༠༠༡༤༥༠ ཕོ བསམ་གཏན་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༤༩ ཀY་  བÛན་འ,ན། ༡༡༣༠༡༠༠༡༡༧༨ ཕོ བ×་�ན་དཔལ་�། ཚོགས་པ། 
༥༠ བ°ིས་  རབ་བÛན། ༡༡༣༠༡༠༠༡༤༣༧ ཕོ àས་འÝར་íིང་-བ×་�ན་དཔལ་�། ཚོགས་པ། 

CLེ། 

༥༡ ལ་þ་ མན་ ར�། ༡༡༣༡༣༠༠༠༤༦༣ ཕོ CLེ། �པོ། 
༥༢ O་öར་  བ་°་ར�། ༢༡༣༡༣༠༠༠༠༢༩ ཕོ CLེ། དམངས་Ö། 
༥༣ ཀར་ན་ བྷ་Àར་ མང་གར། ༡༡༣༡༣༠༠༠༢༨༢ ཕོ �་གཤོང་། ཚོགས་པ། 
༥༤ àས་!ིད་  �ོལ་མ། ༡༢༠༠༧༠༠༡༧༥༣ མོ སངས་äས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༥༥ འཇམ་ད"ངས་  �་མོ། ༡༡༦༠༨༠༠༣༤༣༥ མོ ཡར་འçལ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥༦ 3ས་རབ་  àས་�ོན། ༡༡༦༠༧༠༠༡༣༢༩ མོ ལབ་�་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༧ �་ནོད་  Eམ་�། ༡༡༣༡༣༠༠༠༦༤༩ ཕོ wན་4ལ། ཚོགས་པ། 

གCར་གཞོང་། 

༥༨ �་�ང་།   ༡༡༣༡༢༠༠༡༨༥༤ ཕོ གCར་གཞོང་། �པོ། 
༥༩ +ོན་  �་�ང་། ༡༡༣༡༢༠༠༢༥༠༨ ཕོ གCར་གཞོང་། དམངས་Ö། 
༦༠ པâ་  དཔལ་Dན། ༡༡༣༡༢༠༠༢༤༤༣ ཕོ གCར་གཞོང་། ཚོགས་པ། 
༦༡ དཀར་�ང་།   ༡༡༣༡༢༠༠༠༡༦༧ ཕོ བར་གཤོང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ ས%ས་  དབང་�ག། ༡༡༣༡༢༠༠༡༣༠༥ ཕོ པâ་འོད་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༣ �་མÚིན་  དབང་འÀས། ༡༠༩༠༧༠༠༢༣༤༠ ཕོ བ°ིས་ïག། ཚོགས་པ། 
༦༤ �ོ་îེ་  �ན་�ན། ༡༡༣༡༢༠༠༠༩༠༧ ཕོ ནོར་�་íིང་། ཚོགས་པ། 

ཤོམ་�ང་ཁ། 

༦༥ 5ག་ �ོ་îེ་ ཡོན་¹ན། ༡༡༣༡༡༠༠༠༦༩༣ ཕོ ཤོམ་�ང་ཁ། �པོ། 
༦༦ ཨཤ་ Pན་ ར�། ༡༡༣༡༡༠༠༡༨༨༧ ཕོ ཤོམ་�ང་ཁ། དམངས་Ö། 
༦༧ ཅན་ད་ར་ ó་མར་ ར�། ༢༡༣༡༡༠༠༠༢༤༥ ཕོ �མ་�ོག་ལ། ཚོགས་པ། 
༦༨ O་རན་  ར�། ༢༡༣༡༡༠༠༠༣༠༤ ཕོ �་ག5མ་µང་། ཚོགས་པ། 
༦༩ Öག་ �ོ་îེ་ ཏ་མང་། ༡༡༣༠༣༠༠༢༨༧༩ ཕོ དåན་མàག་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༠ ལག་u་ མན་ �་öང་། ༡༡༣༡༡༠༠༡༤༡༧ ཕོ ཤོམ་�ང་ཁ། ཚོགས་པ། 
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༧༡ �་དབང་  ཏ་མང་། ༡༡༣༡༡༠༠༠༩༢༠ ཕོ དར་äས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
�་རས་ཐང་། 

༧༢ ན་ར་ཡན་  W`་པ་W། ༢༡༣༡༤༠༠༠༠༠༤ ཕོ �་རས་ཐང་། �པོ། 
༧༣ དན་ མན་ >་]ང་། ༡༡༣༡༤༠༠༠༡༣༤ ཕོ �་རས་ཐང་། དམངས་Ö། 
༧༤ པâ་  àས་འཛོམས། ༡༡༥༠༩༠༠༣༥༢༤ མོ བ°ིས་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༥ �་�ང་  བÛན་འཛོམས། ༡༡༥༠༤༠༠༤༡༧༢ མོ འོད་»ར་µང་། ཚོགས་པ། 
༧༦ 2་3ས་  དོན་�བ། ༡༡༥༠༥༠༠༠༩༥༡ ཕོ པâ་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༧༧ སན་ཏ་ �ར་ ར�། ༡༡༣༡༤༠༠༠༠༧༡ ཕོ �ོ་îེ་�ེ། ཚོགས་པ། 
༧༨ ས་Ûོང་།     `ང་}་�། ཚོགས་པ། 

'མ་íིང་། 

༧༩ +ོན་  ནོར་�། ༡༡༣༡༥༠༠༠༡༤༢ ཕོ 'མ་íིང་། �པོ། 
༨༠ ས%ས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༣༡༥༠༠༡༢༠༢ ཕོ 'མ་íིང་། དམངས་Ö། 
༨༡ ôགས༌!ིད༌�ོལ༌མ། ༡༡༣༡༥༠༠༠༠༣༤ མོ བ°ིས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༨༢ བསམ་�བ།   ༡༠༢༠༦༠༠༠༦༢༨ ཕོ hངས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༨༣ འ�ིས་  དབང་�ག། ༡༡༣༡༥༠༠༠༦༤༦ ཕོ གÀང་Öན། ཚོགས་པ། 
༨༤ �་v་  དབང་འÀས། ༡༡༣༠༢༠༠༢༣༧༤ ཕོ �་མXག། ཚོགས་པ། 
༨༥ པâ་  པ་ôགས། ༡༡༣༡༥༠༠༡༠༩༦ ཕོ དགའ་Dན། ཚོགས་པ། 

zམ་ïག་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

�ང་།  

༡ བཀའ་འNར།   ༡༡༤༠༢༠༠༠༠༦༤ ཕོ �ང་།      �པོ། 
༢ བསོད་ནམས་  བཟང་མོ། ༡༡༤༠༢༠༠༠༠༢༠ མོ �ང་།      དམངས་Ö། 
༣ བ°་öས་  དབང་�ག། ༡༡༤༠༢༠༠༠༢༤༨ ཕོ རམ་ཏོག་ཏོག_གཙང་�་ནང། ཚོགས་པ། 
༤ འཇམ་ད"ངས་  �་མོ། ༡༠༡༠༢༠༠༡༠༥༡ མོ འོད་གསལ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༥ Mིན་འNར་  དབང་མོ། ༡༠༦༠༣༠༠༢༦༣༦ མོ �ང་འཚོ_བ°ིས་µང་། ཚོགས་པ། 
༦ óན་ôགས་  àས་འཛོམས། ༡༡༤༠༢༠༠༠༠༦༩ མོ µང་�_ཏ་ལ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧ �ོ་îེ་  དབང་འÀས། ༡༡༤༠༢༠༠༠༠༩༠ ཕོ �ང་ཡོ་ཁ_�ེབ་æིད། ཚོགས་པ། 

íིང༌བý།  
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༨ དབང་འÀས།   ༡༡༤༠༦༠༠༠༡༧༡ ཕོ íིང༌བý།   �པོ། 
༩ བÛན་འ,ན་  བཟང་པོ། ༢༡༤༠༦༠༠༠༠༢༩ ཕོ íིང༌བý།   དམངས་Ö། 
༡༠ ས་Ûོང་།     �གས་ï། ཚོགས་པ། 
༡༡ པ་སངས།   ༡༡༤༠༦༠༠༠༣༣༢ ཕོ ཤ་4ལ། ཚོགས་པ། 
༡༢ ས་Ûོང་།     གངས་4ལ། ཚོགས་པ། 
༡༣ ས་Ûོང་།     þ་གཟར་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༤ ས་Ûོང་།     ཁང་!ིད་4ལ། ཚོགས་པ། 

æོས། 

༡༥ དåན་མàག་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༩༠༠༠༡༡༧ ཕོ æོས། �པོ། 
༡༦ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༩༠༠༠༠༧༨ ཕོ æོས། དམངས་Ö། 
༡༧ àས་འçལ་  བཟང་མོ། ༡༡༤༠༩༠༠༠༡༢༠ མོ "ང་µོ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ བ°་öས་  �་མོ། ༡༡༤༠༩༠༠༠༠༡༨ མོ  འདམ་µོ་!ོང་། ཚོགས་པ། 
༡༩ པâ་  མཁའ་འÚོ། ༡༡༤༠༩༠༠༠༠༦༡ ཕོ  �ོ་Þག་པ�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༢༠ �བ་ཐོབ།   ༡༡༤༠༩༠༠༠༠༧༢ ཕོ �ོ་བཟོ་Ûོན། ཚོགས་པ། 
༢༡ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༩༠༠༠༠༧༨ ཕོ འ�མས་ï། ཚོགས་པ། 

ད÷་བwེན། 

༢༢ ཀY་  äལ་མཚན། ༡༡༤༠༤༠༠༠༤༠༧ ཕོ ད÷་བwེན། �པོ། 
༢༣ མཁའ་འÚོ།   ༡༡༤༠༤༠༠༠༠༧༤ ཕོ ད÷་བwེན། དམངས་Ö། 
༢༤ སངས་äས་  �་བ། ༡༡༤༠༤༠༠༠༣༨༠ ཕོ མཚོ་�ན་ཁ་_ཟམ་ཏོག། ཚོགས་པ། 
༢༥ དབང་འÀས་  äལ་མཚན། ༡༡༤༠༤༠༠༠༢༢༨ ཕོ ད÷་བwེན་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༦ པ་སངས།   ༡༡༤༠༤༠༠༠༥༢༩ ཕོ ཝང་བ་མ། ཚོགས་པ། 
༢༧ �་�ང་།   ༡༡༤༠༤༠༠༠༠༨༠ ཕོ �ི་གý། ཚོགས་པ། 
༢༨ དབང་འÀས།   ༡༡༤༠༤༠༠༠༧༧༠ ཕོ ཟངས་ôགས་ཁ། ཚོགས་པ། 

ཀ་ཝང་། 

༢༩ �གས་�ེན་  དབང་�ག། ༡༡༤༠༥༠༠༠༣༦༧ ཕོ ཀ་ཝང་། �པོ། 
༣༠ �ིར་དཔོན།   ༡༡༤༠༥༠༠༡༡༤༤ ཕོ ཀ་ཝང་། དམངས་Ö། 
༣༡ དབང་འÀས།   ༡༡༤༠༥༠༠༠༡༠༢ ཕོ བོད་µར་ནང་_�ོ་གདན་ནང། ཚོགས་པ། 
༣༢ óན་ôགས་  �ོལ་མ། ༡༡༤༠༥༠༠༠༣༡༨ མོ .ག་Ö་ནང་_àས་འÝར། ཚོགས་པ། 



Page 43 of 64 
 

༣༣ óན་ôགས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༤༠༥༠༠༠༤༠༩ ཕོ མདའ་གýས་_ ཞོ་uལ། ཚོགས་པ། 

༣༤ 
བÛན་འ,ན་  2་3ས། 

༡༡༤༠༥༠༠༡༡༩༡ 
ཕོ 

.ག་མདའ་µང་_àས་འÝར་�ེ་_ཕ་�་
�ིང་། ཚོགས་པ། 

༣༥ @ལ་བཟང་  �ོལ་མ། ༢༡༤༠༥༠༠༠༠༠༣ མོ 1་བ�གས་ཅན། ཚོགས་པ། 
Mད་ཝང་།  

༣༦ བཙན་!ོགས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༤༠༧༠༠༠༦༥༨ ཕོ Mད་ཝང་།    �པོ། 
༣༧ �ག་འ,ན།   ༡༠༨༠༡༠༠༡༤༩༠ ཕོ Mད་ཝང་།    དམངས་Ö། 
༣༨ མ�ནམ་  བÛན་འ,ན། ༡༡༤༠༧༠༠༢༡༨༡ ཕོ ཚ་�ང་ན། ཚོགས་པ། 
༣༩ �་�ང་  དབངམོ། ༡༡༤༠༧༠༠༢༠༦༣ མོ ?ིས་Ö་ནང། ཚོགས་པ། 
༤༠ སངས་äས་  དབང་Àས། ༡༡༤༠༧༠༠༡༢༠༨ ཕོ hངས་ལོ_0མ་æས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༡ 3ས་དཀར་  àས་�ོན། ༡༡༠༠༥༠༠༡༧༢༢ མོ ཁ་ས་�བ་þ། ཚོགས་པ། 
༤༢ ïར་པ།   ༡༡༤༠༧༠༠༡༤༦༤ ཕོ �་�་ནང་། ཚོགས་པ། 

ན་རོ།  

༤༣ དབང་�ག།   ༡༡༤༠༨༠༠༠༡༨༩ ཕོ ན་རོ།     �པོ། 
༤༤ óན་དགའ་  འ�ིན་ལས། ༡༡༤༠༦༠༠༠༡༧༣ ཕོ ན་རོ།     དམངས་Ö། 
༤༥ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༨༠༠༠༢༢༧ ཕོ Mོན་�ི་ïག། ཚོགས་པ། 
༤༦ དབང་འÀས་  ནོར་�། ༡༡༤༠༨༠༠༠༠༠༧ ཕོ བར་གཤོང_ནང་µོ། ཚོགས་པ། 
༤༧ བཙན་!ོགས།   ༡༡༤༠༨༠༠༠༡༢༠ ཕོ དཔའ་�ོད། ཚོགས་པ། 
༤༨ མ�ནམ་  �ོ་îེ། ༡༠༨༠༤༠༠༠༧༩༨ ཕོ Ûག་æིད་ཐང། ཚོགས་པ། 
༤༩ དོན་�བ།   ༡༡༤༠༨༠༠༠༠༩༦ ཕོ གཞོམ་ཐང། ཚོགས་པ། 

དར་དཀར་ལ། 

༥༠ དགའ་མདོག།   ༡༡༤༠༣༠༠༠༢༩༧ ཕོ དར་དཀར་ལ། �པོ། 
༥༡ �་མÚིན་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༣༠༠༠༢༢༥ ཕོ དར་དཀར་ལ། དམངས་Ö། 
༥༢ ས་Ûོང་།     ཝང་འ�ོག། ཚོགས་པ། 
༥༣ བཙག༌འ�༌མ༌�བ༌     གÀང་འ�ོག། ཚོགས་པ། 
༥༤ བ་v་མོ།   ༡༡༤༠༣༠༠༠༢༤༦ མོ äལ་བÞ་ལ། ཚོགས་པ། 
༥༥ མ�ན་པོ་  �ོ་îེ། ༡༡༤༠༣༠༠༠༤༥༥ ཕོ �མ་µང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༥༦ དར་µོ་  པâ། ༡༡༤༠༣༠༠༠༠༡༧ མོ �མ་µང་Mད། ཚོགས་པ། 
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བ°ིས་µང་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

བར་མཚམས། 

༡ @ལ་བཟང་  �་བ། ༡༡༥༠༡༠༠༣༢༤༦ ཕོ བར་མཚམས། �པོ། 
༢ དགའ་¿གས།   ༡༡༥༠༡༠༠༡༠༡༥ ཕོ བར་མཚམས། དམངས་Ö། 
༣ �་དབང་  äལ་མཚན། ༡༡༥༠༡༠༠༢༨༡༠ ཕོ བ°་ཤང་། ཚོགས་པ། 
༤ བསོད་ནམས་།   ༡༡༥༠༡༠༠༡༨༦༢ ཕོ ò�་ནང་མཁར-�ང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༥ བÛན་འ,ན་  ïན་ཚོགས། ༡༡༥༠༡༠༠༠༩༡༩ ཕོ "་nང་- 1་nང་། ཚོགས་པ། 
༦ äལ་མཚན།   ༡༡༥༠༡༠༠༠༦༦༣ ཕོ �ོང་མཐོང་-�ན་ཆ་�། ཚོགས་པ། 
༧ +ོན་  དོན་�བ། ༡༡༥༠༡༠༠༡༦༨༨ ཕོ nག་Ûངས་མཁར། ཚོགས་པ། 

òིས་གÀང་། 

༨ བསོད་ནམས་  ïན་ཚོགས། ༡༡༥༠༢༠༠༢༣༡༢ ཕོ òིས་གÀང་། �པོ། 
༩ པâ་  ད"ངས་!ིད། ༡༡༥༠༢༠༠༠༠༡༧ མོ òིས་གÀང་། དམངས་Ö། 
༡༠ �་�ང་  དབང་�ག། ༡༡༥༠༢༠༠༠༧༤༤ ཕོ ཁ�་�་-ས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༡ 2་3ས་  �་མོ། ༡༡༥༠༢༠༠༢༨༩༣ མོ ôམ་ཕང་། ཚོགས་པ། 
༡༢ བÛན་འ,ན་  àས་äལ། ༡༡༥༠༢༠༠༣༠༩༣ ཕོ �་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༣ པâ་  དབང་�ག། ༡༡༥༠༢༠༠༣༤༡༠ ཕོ Áག་Âམ། ཚོགས་པ། 
༡༤ CLེ།   ༡༡༥༠༢༠༠༢༤༦༧ ཕོ ཀ་ཀ་W་འོག། ཚོགས་པ། 

བཀང་�ང་། 

༡༥ óན་བཟང་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༣༠༠༤༦༨༣ ཕོ བཀང་�ང་། �པོ། 
༡༦ óན་བཟང་  Ûོབས་äལ། ༡༡༥༠༣༠༠༡༥༥༣ ཕོ བཀང་�ང་། དམངས་Ö། 
༡༧ བ°ིས་  0མ་äལ། ༡༡༥༠༣༠༠༢༡༢༧ ཕོ �ང་ཐང་-�་གཙང་གÀང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ ད÷་ôགས་  དབང་མོ། ༡༡༥༠༣༠༠༠༡༥༧ མོ Mན་མཐོང་། ཚོགས་པ། 
༡༩ བསམ་�བ།   ༡༡༥༠༣༠༠༣༥༨༠ ཕོ �ར་མཚམས་-�་µོམ། ཚོགས་པ། 
༢༠ ~་«་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༣༠༠༣༦༨༦ ཕོ ཡོན་ïག་ལ། ཚོགས་པ། 
༢༡ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༣༠༠༣༠༠༡ ཕོ རོང་�ང་-öང་�ན། ཚོགས་པ། 

�ང་པར། 

༢༢ ས%ས་  དབང་འÀས། ༡༡༥༠༤༠༠༡༡༡༣ ཕོ �ང་པར། �པོ། 
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༢༣ སངས་äས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༥༠༤༠༠༠༢༤༠ ཕོ �ང་པར། དམངས་Ö། 
༢༤ óན་བཟང་  Ûོབས་äས། ༡༡༥༠༤༠༠༢༢༥༠ ཕོ òས་�ེང་ïག-�ར་བདག། ཚོགས་པ། 
༢༥ འ}་�ད་  �ག་འ,ག། ༡༡༥༠༤༠༠༣༤༦༢ ཕོ �ལ་ïག། ཚོགས་པ། 
༢༦ �་དབང་  བÛན་འ,ན། ༡༡༥༠༤༠༠༣༧༠༥ ཕོ ཟོར་གÀང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ #་äན་  �་དབང་། ༡༡༥༠༤༠༠༡༠༣༡ ཕོ �ང་པར་-ལམ་ཡོངས། ཚོགས་པ། 
༢༨ དབང་Òག།   ༡༡༥༠༤༠༠༡༩༢༨ ཕོ �་ས་ïག_དU་གÀང་། ཚོགས་པ། 

ཁ་íིང་། 

༢༩ བ°ིས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༥༠༠༠༣༨༤ ཕོ ཁ་íིང་། �པོ། 
༣༠ �་དབང་།   ༡༡༥༠༥༠༠༣༡༢༣ ཕོ ཁ་íིང་། དམངས་Ö། 
༣༡ བསོད་ནམས་  རབ་äས། ༡༡༥༠༥༠༠༤༣༨༧ ཕོ Z་�་-ô་Ö། ཚོགས་པ། 
༣༢ འ�ིན་ལས།   ༡༡༥༠༥༠༠༠༢༢༤ ཕོ བར་ཤོང་། ཚོགས་པ། 
༣༣ �་�ང་  àས་�ོན། ༡༡༥༠༥༠༠༣༨༤༡ མོ µོམ་þ་-འÝལ་གÀང་། ཚོགས་པ། 
༣༤ ïན་ཚོགས་  དབང་མོ། ༡༡༥༠༥༠༠༡༦༤༡ མོ ཁ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ བ°ིས་  0མ་äལ། ༡༡༥༠༥༠༠༤༦༢༨ ཕོ �ེ་ཁ་-�་Vང་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༣༦ óན་ôགས༌äལ༌མཚན།   ༡༡༥༠༥༠༠༢༥༦༢ ཕོ òས་ïག་-ཏོ་ཀ་ï། ཚོགས་པ། 

ð་Yང་། 

༣༧ དབང་འÀས།   ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨ ཕོ ð་Yང་། �པོ། 
༣༨ "ང་þབ་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༦༠༠༢༡༢༡ ཕོ ð་Yང་། དམངས་Ö། 
༣༩ àས་!ིད་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༦༠༠༡༠༢༦ ཕོ �ང་�་-གÀང་མན་མ། ཚོགས་པ། 
༤༠ �་དབང་  �ོལ་མ། ༡༡༥༠༦༠༠༣༢༤༦ མོ ¦བ་ཁང་-ð་Yང་། ཚོགས་པ། 
༤༡ མàད་�ེན་  དབང་འÀས། ༡༡༥༠༦༠༠༡༤༩༤ ཕོ མཁར་ïག་-óར་}་ལོ། ཚོགས་པ། 
༤༢ བ°ིས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༦༠༠༣༢༨༦ ཕོ �་Cར་�་-གཙང་པོ། ཚོགས་པ། 
༤༣ དབང་�ག།   ༡༡༥༠༦༠༠༣༨༩༦ ཕོ n་þ་-ཝ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༤༤ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༦༠༠༢༥༢༧ ཕོ མཚོ་ད�ན་པ། ཚོགས་པ། 

�་རག། 

༤༥ ¡་མ་  �ན་�ན། ༡༡༥༠༧༠༠༠༦༥༦ ཕོ �་རག། �པོ། 
༤༦ ïར་པ།   ༡༡༥༠༧༠༠༡༥༧༩ ཕོ �་རག། དམངས་Ö། 
༤༧ �ན་�ན་  དབང་འÀས། ༡༡༥༠༧༠༠༡༣༧༧ ཕོ �་རག་Ûོད། ཚོགས་པ། 
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༤༨ འNར་�ད།   ༡༡༥༠༧༠༠༠༡༨༢ ཕོ �ེན་འ�། ཚོགས་པ། 
༤༩ བÛན་འ,ན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༧༠༠༡༨༦༢ ཕོ �་རག་Mད། ཚོགས་པ། 
༥༠ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༧༠༠༠༥༠༨ ཕོ ཁ་g་Ûེངས། ཚོགས་པ། 
༥༡ ¡ོ་བཟང་  �ན་�ན། ༡༡༥༠༧༠༠༠༠༧༧ ཕོ Ã་E་ï། ཚོགས་པ། 

ཕོངས་�ད། 

༥༢ དཔལ་Dན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༩༠༠༠༨༡༡ ཕོ ཕོངས་�ད། �པོ། 
༥༣ �་�ང་  äལ་མཚན། ༡༡༥༠༩༠༠༤༨༠༦ ཕོ ཕོངས་�ད། དམངས་Ö། 
༥༤ �ག་འ,ན་  0མ་äས། ༡༡༥༠༩༠༠༢༤༥༦ ཕོ Iམ་སོང་། ཚོགས་པ། 
༥༥ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༡༥༠༩༠༠༤༥༣༨ ཕོ ཡ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༥༦ སངས་äས་  དབང་�ག། ༡༡༥༠༩༠༠༣༤༦༤ ཕོ མཐོང་རོང་། ཚོགས་པ། 
༥༧ འཇམ་ད"ངས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༩༠༠༣༣༤༦ ཕོ ཕོངས་�ད། ཚོགས་པ། 
༥༨ ནོར་�་  äལ་མཚན། ༡༡༥༠༩༠༠༠༤༥༥ ཕོ íེམ། ཚོགས་པ། 

ར་དིྷ། 

༥༩ 1་�ང་།   ༡༡༥༡༠༠༠༣༡༩༢ ཕོ ར་དིྷ། �པོ། 
༦༠ པâ་  དབང་�ག། ༡༡༥༡༠༠༠༡༧༦༤ ཕོ ར་དིྷ། དམངས་Ö། 
༦༡ ས༌Ûོང༌     �ག་ཀ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ ïར་པ་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༠༠༠༠༨༦༧ ཕོ བ×་!ིད་íིང་-བཙན་མཁར། ཚོགས་པ། 
༦༣ 3ས་རབ་  ä་མཚོ། ༡༡༥༡༠༠༠༣༧༨༡ ཕོ Ûོང་íིང་�མ། ཚོགས་པ། 
༦༤ ཡོན་ཏན་  �་མ། ༡༡༥༡༠༠༠༠༡༧༩ ཕོ བཀའ་དམ། ཚོགས་པ། 
༦༥ ཀY།   ༡༡༥༠༩༠༠༡༨༨༨ ཕོ �ག་ཚང་-ཏོག་öང་མང་། ཚོགས་པ། 

སག་Ûེང་། 

༦༦ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༡༠༠༡༢༨༥ ཕོ སག་Ûེང་། �པོ། 
༦༧ �ན་�བ།   ༡༡༥༡༡༠༠༡༦༧༠ ཕོ སག་Ûེང་། དམངས་Ö། 
༦༨ བསོད་ནམས་  �་དབང། ༡༡༥༡༡༠༠༢༡༤༤ ཕོ �ག་�ི། ཚོགས་པ། 
༦༩ �ོལ་མ་  �་�ང་། ༡༡༥༡༡༠༠༠༠༢༦ ཕོ òོ་རང་Yང་-òོ་རང་�ེ། ཚོགས་པ། 
༧༠ སངས་äས་  བ°ིས། ༡༡༥༡༡༠༠༠༥༡༠ ཕོ "ོན་ཁར་-nར་òི། ཚོགས་པ། 
༧༡ བ°ིས།   ༡༡༥༡༡༠༠༠༦༡༠ ཕོ སག་Ûེང་། ཚོགས་པ། 
༧༢ ôགས༌!ིད༌དབང༌�ག། ༡༡༥༡༡༠༠༢༧༨༡ ཕོ  ་ས་-�ེན་མང་། ཚོགས་པ། 
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བསམ་མཁར། 

༧༣ ཀY།   ༡༡༥༡༢༠༠༡༥༨༣ ཕོ བསམ་མཁར། �པོ། 
༧༤ �་�ང་  བསམ་�བ། ༡༡༥༡༢༠༠༠༢༥༦ ཕོ བསམ་མཁར། དམངས་Ö། 
༧༥ ད÷་ôགས་  དབང་�ག། ༡༡༥༡༢༠༠༣༢༢༨ ཕོ �གས་ཟམ་-�མ། ཚོགས་པ། 
༧༦ འ�ིན་ལས་  0མ་äལ། ༡༡༥༡༢༠༠༤༨༢༥ ཕོ �ལ་འçལ་-བསམ་ཁར། ཚོགས་པ། 
༧༧ Ñལ་�ིམས་  ད"ངས་ཅན། ༡༡༥༡༢༠༠༢༧༢༨ མོ ཁབས་Ûི-�ང་བÛན་ཟམ་པ། ཚོགས་པ། 
༧༨ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༢༠༠༡༨༨༩ ཕོ òི་མཁར-དོམ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༧༩ འNར་�ད་  དབང་འÀས། ༡༡༥༡༢༠༠༡༣༨༣ ཕོ ཀ་�ང་-2་ནང་Òང་ས། ཚོགས་པ། 
༨༠ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༡༥༠༩༠༠༡༧༧༣ ཕོ རང་གý་མཁར་-གསར་གདང་། ཚོགས་པ། 

ཤོང་ïག 

༨༡ �ན་འ,ན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༣༠༠༣༣༣༧ ཕོ ཤོང་ïག �པོ། 
༨༢ དོན་�བ་  �ོལ་མ། ༡༡༥༡༣༠༠༡༣༧༨ མོ ཤོང་ïག དམངས་Ö། 
༨༣ �ག་འ,ན་  àས་�བ། ༡༡༥༡༣༠༠༢༣༠༣ ཕོ དགའ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༨༤ ïར་པ་  �་མོ། ༡༡༥༡༣༠༠༡༥༥༥ མོ འཆང་Ö། ཚོགས་པ། 
༨༥ ས་Ûོང་།     ད�ངས་�ེ་ཕང་མ་-ཡོ་òིས་ནང་། ཚོགས་པ། 
༨༦ ¡ོ་བཟང་  �་བ། ༡༡༥༡༣༠༠༠༤༦༡ ཕོ !་íིང་། ཚོགས་པ། 
༨༧ �་མ་  �ོ་�ེ། ༡༡༥༡༣༠༠༤༥༩༤ ཕོ �་Öན་-ཤོང་ïག། ཚོགས་པ། 

�ིམས་öང་། 

༨༨ ངག་དབང་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༤༠༠༡༣༡༨ ཕོ �ིམས་öང་། �པོ། 
༨༩ Äད་äལ  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༤༠༠༣༢༩༠ ཕོ �ིམས་öང་། དམངས་Ö། 
༩༠ དཔལ་བཟང་།   ༡༡༥༡༤༠༠༢༤༥༩ ཕོ �ིམས་öང་། ཚོགས་པ། 
༩༡ པâ་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༤༠༠༠༧༨༧ ཕོ གÀང་�ང་མ་-གཙང་པོ། ཚོགས་པ། 
༩༢ 0མ་µང་།   ༡༡༥༡༤༠༠༠༥༠༠ ཕོ òོང་ཟོར་-çག་པ་�། ཚོགས་པ། 
༩༣ དཔལ་Dན་  དབང་�ག། ༡༡༥༡༤༠༠༤༣༦༣ ཕོ རམ་!ོང་མ་-2མ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༩༤ དåན་མàག་  དབང་འÀས། ༡༡༥༡༤༠༠༠༡༨༩ ཕོ òེར་གÀང་མ་-འ�ང་མཁར། ཚོགས་པ། 

'་ཛོ་རོང་། 

༩༥ �ོ་îེ་  �་�ང་། ༡༡༥༡༥༠༠༣༡༢༣ ཕོ '་ཛོ་རོང་། �པོ། 
༩༦ པâ་  ད"ངས་�ོན། ༡༡༥༡༥༠༠༡༠༦༣ མོ '་ཛོ་རོང་། དམངས་Ö། 
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༩༧ �བ་�གས་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༥༠༠༠༦༧༨ ཕོ òེན་öང་མོ་-འ�མས་གཙང་། ཚོགས་པ། 
༩༨ འZགས་�ད།   ༡༡༥༡༥༠༠༣༩༢༦ ཕོ �་ཟོར་-2ར་}་ལོ། ཚོགས་པ། 
༩༩ པâ་  དབང་Úག། ༡༡༥༡༥༠༠༡༧༦༨ ཕོ .ི་ཡ། ཚོགས་པ། 
༡༠༠ བÛན་འ,ན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༥༠༠༡༩༩༩ ཕོ བར་ཀ་ཟོར་-མན་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༠༡ བསོད་ནམས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༥༡༥༠༠༢༤༥༦ ཕོ òས་�མ། ཚོགས་པ། 

གཡང་ག*ར། 

༡༠༢ �བ་ཐོ།   ༡༡༥༡༦༠༠༡༣༧༤ ཕོ གཡང་ག*ར། �པོ། 
༡༠༣ �་དབང་  äལ་མཚན། ༡༠༧༡༠༠༠༡༠༩༤ ཕོ གཡང་ག*ར། དམངས་Ö། 
༡༠༤ 3ས་རབ་  བÛན་འ,ན། ༡༡༥༡༦༠༠༠༥༡༨ ཕོ མདའ་E་འཕང་-ར་ö་འ�། ཚོགས་པ། 
༡༠༥ +ོན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༡༦༠༠༡༤༡༨ ཕོ À་]ང་-ངམ་�་ནང་། ཚོགས་པ། 
༡༠༦ 2་3ས་  �་མོ། ༡༡༥༡༦༠༠༠༠༢༥ མོ དར་äས་íིང་-མཁར་�ང་། ཚོགས་པ། 
༡༠༧ #་äན་  ïན་ཚོགས་། ༡༡༥༡༦༠༠༢༨༥༨ ཕོ ཤོ་བཀང་-8ག་8ག་པ། ཚོགས་པ། 
༡༠༨ དབང་�ག།   ༡༡༥༡༦༠༠༠༠༨༥ ཕོ མཁར་ཟ-ô་ïག། ཚོགས་པ། 

བ°ིས་གཡང་�ེ་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

འ�མ་�ེ་íིང་། 

༡ མ་W་  དབང་Òག། ༡༡༦༠༡༠༠༡༠༦༠ ཕོ འ�མ་�ེ་íིང་། �པོ། 
༢ �་�ང་  དབང་�ག། ༡༡༦༠༡༠༠༢༨༧༡ ཕོ འ�མ་�ེ་íིང་། དམངས་Ö། 
༣ གནམ་µང་  �་�ང་། ༡༡༦༠༡༠༠༢༡༠༤ ཕོ �ང་མཁར་-�་འçལ།  ཚོགས་པ། 
༤ àས་!ིད་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༡༠༠༠༦༣༡ ཕོ ང་E་མང་-ཕན་Ûེང་། ཚོགས་པ། 
༥ ད÷་འÀན་ལ།   ༡༡༦༠༡༠༠༠༨༥༣ ཕོ m་�་མང་། ཚོགས་པ། 
༦ པl་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༡༠༠༢༩༤༠ ཕོ òོམ་Óར་-འོག་མ་ནང་། ཚོགས་པ། 
༧ �གས་�ེན།   ༡༡༦༠༡༠༠༡༠༢༢ ཕོ µང་མཁར་གÀང་-�་íེང་།  ཚོགས་པ། 

འཇམ་མཁར།  

༨ ཀY་  �་དབང་། ༡༡༦༠༢༠༠༡༤༦༠ ཕོ འཇམ་མཁར།                �པོ། 
༩ �་�ང་  ག4་�ོན། ༡༡༦༠༢༠༠༢༤༧༡ མོ འཇམ་མཁར།                དམངས་Ö། 
༡༠ å་ཏ།   ༡༡༦༠༢༠༠༠༦༠༡ ཕོ ལ�་uམ-ལར་äབ། ཚོགས་པ། 
༡༡ àས་!ིད་  དབང་�ག། ༡༡༦༠༢༠༠༠༠༢༢ ཕོ .ེ་མ-Ûག་.ེ་མ། ཚོགས་པ། 
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༡༢ ò་�ོ་ལ།   ༡༡༦༠༢༠༠༡༩༣༩ ཕོ öང་མཁར་-Ûོང་ལ། ཚོགས་པ། 
༡༣ བསོད་ནམས་  ïན་ཚོགས། ༡༡༦༠༢༠༠༢༥༦༨ ཕོ �་^ང་-4བ། ཚོགས་པ། 
༡༤ བvོ་Ûོང་།   ༡༡༦༠༢༠༠༠༩༨༩ ཕོ གནས་�ག་-པད་þ། ཚོགས་པ། 

ཁམས་hངས།  

༡༥ ནོར་�།   ༡༡༦༠༣༠༠༡༣༨༢ ཕོ ཁམས་hངས།         �པོ། 
༡༦ སངས་äས་  བÛན་པ། ༡༡༦༠༣༠༠༣༨༨༧ ཕོ ཁམས་hངས།         དམངས་Ö། 
༡༧ བསོད་ནམས་  དབང་འÀས། ༡༡༦༠༣༠༠༢༦༥༥ ཕོ Àང་�ེ་-íེང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༡༨ ïན་ཚོགས་  àས་འçལ། ༡༡༦༠༣༠༠༢༧༨༠ ཕོ དོམ་ཚང་-ཀY་འཛོམས། ཚོགས་པ། 
༡༩ �ོ་îེ་  དབང་འÀས། ༡༡༦༠༣༠༠༠༣༢༧ ཕོ གCར་�ང་-ཤ་E། ཚོགས་པ། 
༢༠ äལ་མཚན།   ༡༡༦༠༣༠༠༤༦༧༢ ཕོ ནོམ་བ་�ང་-ཤ་ཟམ། ཚོགས་པ། 
༢༡ �ན་�ན་  དབང་འÀས། ༡༡༦༠༣༠༠༢༢༠༠ ཕོ ཁམས་hངས་-མན་ལ། ཚོགས་པ། 

རམ་?ར།  

༢༢ བÛན་འ,ན་  དབང་Òག། ༡༡༦༠༤༠༠༠༥༥༡ ཕོ རམ་?ར།                �པོ། 
༢༣ �་�ང་  ïན་ཚོགས། ༡༡༦༠༤༠༠༠༦༡༡ ཕོ རམ་?ར།                དམངས་Ö། 
༢༤ བསོད་ནམས།   ༡༡༦༠༤༠༠༠༤༢༥ ཕོ དོམ་ཚང་-གÀང་Mན། ཚོགས་པ། 
༢༥ བÛན་འ,ན་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༤༠༠༠༡༤༢ ཕོ འབའ་`ང་། ཚོགས་པ། 
༢༦ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༤༠༠༢༢༤༡ ཕོ ôང་བར་Þང་-`ང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༢༧ བÞ`་ལ།   ༡༡༦༠༤༠༠༠༩༨༨ ཕོ ò�་ནང་Vབ་-རོ་མང་། ཚོགས་པ། 
༢༨ འZགས་�ད་  0མ་äལ། ༡༡༦༠༤༠༠༡༨༧༤ ཕོ ཁ་ལ་�ང་ཐང་-གཙང་རོང་། ཚོགས་པ། 

Ûོད་མཚོ། 

༢༩ བ×་�ན་  དབང་འÀས། ༡༡༦༠༥༠༠༡༠༨༡ ཕོ Ûོད་མཚོ། �པོ། 
༣༠ ïན་ཚོགས་  དབང་འÀས། ༡༡༦༠༥༠༠༠༢༧༥ ཕོ Ûོད་མཚོ། དམངས་Ö། 
༣༡ �ན་འ,ན་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༥༠༠༢༥༣༩ ཕོ �ང་མཁར་-གCབ། ཚོགས་པ། 
༣༢ མཐར་�ན།   ༡༡༦༠༥༠༠༢༩༨༧ ཕོ གCར་མཚོ། ཚོགས་པ། 
༣༣ བÞ`་པོ།   ༡༡༦༠༥༠༠༠༨༦༧ ཕོ "ང་ïག་�ེ། ཚོགས་པ། 
༣༤ ä་མཚོ།   ༡༡༦༠༥༠༠༢༢༢༣ ཕོ མལ་གÀང་། ཚོགས་པ། 
༣༥ ཀY་  �བ་þ། ༡༡༦༠༥༠༠༡༤༢༩ ཕོ §ི་ཉལ་-Ûོག་öང་། ཚོགས་པ། 
༣༦ 0མ་äལ།   ༡༡༦༠༥༠༠༣༠༤༨ ཕོ .ེམ་མཁར་-མ་ནམ། ཚོགས་པ། 
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Ûོང་མ་"ང་ས། 

༣༧ བ°ིས་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༦༠༠༣༠༩༦ ཕོ Ûོང་མ་"ང་ས།               �པོ། 
༣༨ ཀY་  དབང་�ག། ༡༡༦༠༦༠༠༠༧༦༢ ཕོ Ûོང་མ་"ང་ས།               དམངས་Ö། 
༣༩ �་�ང་  äལ་མཚན། ༡༡༦༠༦༠༠༣༠༨༧ ཕོ Mན་þ་-གཙང་གÀང་། ཚོགས་པ། 
༤༠ མ�ན་པོ།   ༡༡༦༠༦༠༠༢༨༥༢ ཕོ �ང་-�`་ýང་། ཚོགས་པ། 
༤༡ བཀའ་འNར་  དབང་མོ། ༡༡༦༠༦༠༠༠༧༤༦ མོ �ང་མ་གÀང་-སོག་µང་ནང་། ཚོགས་པ། 
༤༢ འZགས་�ད་  �ོ་îེ། ༡༡༦༠༦༠༠༠༣༤༥ ཕོ བག་པ་-óན་བཟང་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༣ �་�ང་  བ°ིས། ༡༡༡༠༥༠༠༠༦༦༨ ཕོ ò�་ནང་མཁར-µོམ་@ོར་ར། ཚོགས་པ། 

གཡང་�ེ།  

༤༤ མ�ན་པོ།   ༡༡༦༠༨༠༠༡༨༥༧ ཕོ གཡང་�ེ།                  �པོ། 
༤༥ བསོད་ནམས་  �ན་�ན། ༡༡༦༠༨༠༠༢༤༤༢ ཕོ གཡང་�ེ།                  དམངས་Ö། 
༤༦ བ×་�ན་  Ûོབས་äས། ༡༡༦༠༨༠༠༠༦༤༣ ཕོ òས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༧ པl་  བÛན་འ,ན། ༡༡༦༠༨༠༠༡༣༥༣ ཕོ ò་གནས་-òིམ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༤༨ མཁ`་ལ།   ༡༡༦༠༨༠༠༣༠༤༦ ཕོ íི་ཅན། ཚོགས་པ། 
༤༩ �བ་བÛན་  དབང་�ག། ༡༡༦༠༨༠༠༢༣༡༠ ཕོ µང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༥༠ �གས་�ེན་  བ°ིས། ༡༡༦༠༨༠༠༢༦༧༧ ཕོ རབ་Ûི། ཚོགས་པ། 

ཡ་ལངས།  

༥༡ àས་Åང་  དབང་འÀས། ༡༡༦༠༧༠༠༠༧༣༢ ཕོ ཡ་ལངས།          �པོ། 
༥༢ �་�ང་  Ûོབས་äས། ༡༡༦༠༧༠༠༣༠༢༠ ཕོ ཡ་ལངས།          དམངས་Ö། 
༥༣ ཀY་  བÛན་འ,ན། ༡༡༦༠༧༠༠༠༤༡༠ ཕོ ¤ག་Ûི-ག་öང་། ཚོགས་པ། 
༥༤ མàད་�ེན།   ༡༡༦༠༧༠༠༠༡༥༣ ཕོ .ེ་མ-�་ལོང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༥༥ དབང་འÀས།   ༡༡༦༠༧༠༠༠༨༩༣ ཕོ གནམ་zག-2ར་འçལ། ཚོགས་པ། 
༥༦ པl་  �ན་�བ། ༡༡༦༠༧༠༠༡༦༧༣ ཕོ རོ་ལམ-�་µོམ། ཚོགས་པ། 
༥༧ བÛན་འ,ན་  ïན་ཚོགས། ༡༡༦༠༧༠༠༢༦༠༠ ཕོ ï་ཡངས-ཡ་ལངས། ཚོགས་པ། 

°ོང་གསར་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

�ག་Ûེང་། 

༡ óན་བཟང་  �ོ་îེ། ༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤ ཕོ �ག་Ûེང་། �པོ། 
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༢ ཀY་  �ོ་îེ། ༡༡༧༠༡༠༠༢༤༤༨ ཕོ �ག་Ûེང་། དམངས་Ö། 
༣ �ན་འ,ན།   ༡༡༧༠༡༠༠༢༧༦༣ ཕོ Ûག་�ེ་-བ°ིས་�ིང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༤ ད"ངས་�ོན།   ༡༡༧༠༡༠༠༣༠༡༡ མོ ག4ས་གསར། ཚོགས་པ། 
༥ ¡ོ་Úོས།   ༡༡༧༠༡༠༠༠༠༩༧ ཕོ óན་དགའ་རབ་བ�ེན། ཚོགས་པ། 
༦ བསོད་ནམས་  མཚོ་མོ། ༡༡༧༠༡༠༠༡༠༧༡ མོ བསམ་íིང་ཁ་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༧ མཁའ་འÚོ།   ༡༡༧༠༡༠༠༡༣༥༣ ཕོ བསམ་íིང་ཁ་Mད། ཚོགས་པ། 

@ོར་ïག། 

༨ སངས་äས་  མཁའ་འÚོ། ༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཕོ @ོར་ïག། �པོ། 
༩ 2་3ས་  དØས་�བ། ༡༡༧༠༢༠༠༡༣༣༢ ཕོ @ོར་ïག། དམངས་Ö། 
༡༠ འ�ིས་  �ོ་îེ། ༡༡༧༠༢༠༠༠༧༡༦ ཕོ མནའ་òིས། ཚོགས་པ། 
༡༡ པâ་  äལ་མཚན། ༡༡༧༠༢༠༠༠༡༢༤ ཕོ @ོར་ïག་Mད། ཚོགས་པ། 
༡༢ @ལ་བཟང་  དབང་�ག། ༡༡༧༠༢༠༠༠༡༡༦ ཕོ @ོར་ïག་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༡༣ བ×་བ་ལ།   ༡༡༧༠༢༠༠༡༠༧༢ ཕོ �མ་གཞོང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༡༤ �་�ོན།   ༡༡༧༠༢༠༠༡༣༢༩ མོ �མ་གཞོང་Mད། ཚོགས་པ། 

íང་མzལ། 

༡༥ བསོད་ནམས་  དོན་�བ། ༡༡༧༠༣༠༠༠༢༧༦ ཕོ íང་མzལ། �པོ། 
༡༦ �་�ང་།   ༡༡༧༠༣༠༠༢༩༣༩ ཕོ íང་མzལ། དམངས་Ö། 
༡༧ �་ལ།   ༡༡༧༠༣༠༠༡༦༡༢ ཕོ íང་མzལ། ཚོགས་པ། 
༡༨ ས་Ûོང་།     ག4་Æང་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༡༩ �་äལ།   ༡༡༧༠༣༠༠༢༥༣༣ ཕོ "ང་òིས། ཚོགས་པ། 
༢༠ #་äན་  �་མ། ༡༡༧༠༣༠༠༠༨༧༢ ཕོ hངས་གÀང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ 0མ་äལ།   ༡༡༧༠༣༠༠༠༦༠༢ ཕོ བ་íིང་། ཚོགས་པ། 

Qབ་òིས། 

༢༢ #་äན་  བÛན་འ,ན། ༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཕོ Qབ་òིས། �པོ། 
༢༣ པâ་  �་མོ། ༡༡༧༠༤༠༠༡༦༣༧ མོ Qབ་òིས། དམངས་Ö། 
༢༤ @ལ་བཟང་  འNར་�ད། ༡༡༧༠༤༠༠༡༠༣༤ ཕོ དགའ་µར་-དཀར་གཞོང་། ཚོགས་པ། 
༢༥ བ�ང་�ང་།   ༡༡༧༠༤༠༠༣༢༢༤ ཕོ དར་བབ་-æིན་ïག། ཚོགས་པ། 
༢༦ 0མ་äལ་  �ན་�བ། ༡༡༧༠༤༠༠༠༡༩༦ ཕོ བོན་?ིས་-�ེ་ལ། ཚོགས་པ། 
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༢༧ �ན་�ན།   ༡༡༧༠༤༠༠༡༥༢༥ ཕོ ?ིས་-གCངམ་?ིས། ཚོགས་པ། 

༢༨ �་äས་  �་བ། ༡༡༧༠༤༠༠༠༩༡༢ ཕོ �་Eང་�ང་- �ོར་ད�ན། ཚོགས་པ། 
Ûང་�་?ིས། 

༢༩ མ�ན་པོ་  �ོ་îེ། ༡༡༧༠༥༠༠༢༡༩༧ ཕོ Ûང་�་?ིས། �པོ། 
༣༠ æིད་མཐར་  དབང་�ག། ༡༡༧༠༥༠༠༡༣༤༠ ཕོ Ûང་�་?ིས། དམངས་Ö། 
༣༡ པâ་  བ°ིས། ༡༡༧༠༥༠༠༠༢༧༠ ཕོ �ན་Dན་?ིས། ཚོགས་པ། 
༣༢ པâ་  དབང་འÀས། ༡༡༧༠༥༠༠༠༣༥༧ ཕོ ཉ་ལ་�ང་ལ། ཚོགས་པ། 
༣༣ དབང་�ག།   ༡༡༧༠༥༠༠༢༢༠༤ ཕོ Ûང་�་?ིས། ཚོགས་པ། 
༣༤ 0མ་äལ་  དབང་མོ། ༡༡༧༠༥༠༠༡༨༥༠ མོ ཚང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༣༥ �ན་�ན་  �་བ། ༡༡༧༠༥༠༠༠༩༡༠ ཕོ <་ལ། ཚོགས་པ། 

�ི་རང་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

བར་གཤོང་། 

༡ Tན་ཏ་ Gལ་ པ`་Òེལ། ༡༡༨༠༡༠༠༠༧༧༧ ཕོ བར་གཤོང་། �པོ། 
༢ ;ན་ད་ར་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༡༡༨༠༡༠༠༡༡༠༩ ཕོ བར་གཤོང་། དམངས་Ö། 
༣ Pན་ བྷ་Àར་ པ`་Òེལ། ༡༡༨༠༡༠༠༠༧༧༦ ཕོ བར་གཤོང་Mད། ཚོགས་པ། 
༤ Pན་དོཇ་  ཏ་མང་། ༡༡༨༠༡༠༠༠༤༨༢ ཕོ བར་གཤོང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༥ ཁར་ཀ་ �ང་ མོང་གར། ༢༡༨༠༡༠༠༠༡༧༠ ཕོ བ�་ག�ས་ཁང་། ཚོགས་པ། 
༦ Pན་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༢༡༨༠༡༠༠༠༢༣༩ ཕོ µང་ཏོག་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧ Tན་ཏ་ �ར་ ཏ་མང་། ༡༡༨༠༡༠༠༡༤༦༥ ཕོ Ûོད་གསང་། ཚོགས་པ། 

Àང་ལ་µང་། 

༨ ཁར་ཀ་ བྷ་Àར་ པར་Bན། ༡༡༨༠༣༠༠༡༡༠༣ ཕོ Àང་ལ་µང་། �པོ། 
༩ Úམ་བར་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༡༡༨༠༣༠༠༡༣༠༡ ཕོ Àང་ལ་µང་། དམངས་Ö། 
༡༠ °ེག་ བྷ་Àར་ 5་བྷ། ༢༡༨༠༣༠༠༠༠༠༧ ཕོ གདང་རས་�ག་Mད། ཚོགས་པ། 
༡༡ �་Vན་ད་ར་  ར�། ༡༡༨༠༣༠༠༠༡༥༣ ཕོ གདང་རས་�ག་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༡༢ Zད་ བྷ་Àར་ Bས། ༢༡༨༠༣༠༠༠༠༤༡ ཕོ §ི་�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༡༣ ä་མཚོ།   ༡༡༥༠༦༠༠༥༢༨༣ ཕོ �ིང་�་µང་-�་མོ�་�ངམ། ཚོགས་པ། 
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༡༤ �་Sལ་  >་]ང་། ༡༡༨༠༣༠༠༡༤༢༠ ཕོ ནོར་"ང་ས། ཚོགས་པ། 
µོ་གསར་íིང་། 

༡༥ རམ བྷ་Àར་ ཀར་O། ༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཕོ µོ་གསར་íིང་། �པོ། 
༡༦ Úམ་བར་ �ང་ 5་བྷ། ༢༡༨༠༤༠༠༠༡༢༡ ཕོ µོ་གསར་íིང་། དམངས་Ö། 
༡༧ �ོ་îེ་  འ�ིན་ལས། ༡༡༨༠༤༠༠༠༠༦༠ ཕོ ïན་5མ་µང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ ས་Ûོང་།     འཛམ་íིང་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༡༩ Aམ་ བྷ་Àར་ ཀར་O། ༡༡༨༠༤༠༠༠༩༣༦ ཕོ པâ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༢༠ ས་Ûོང་།     དཔལ་�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ Úམ་བར་ �ང་ 5ན་ཝར། ༢༡༨༠༤༠༠༠༠༦༧ ཕོ འཛམ་íིང་ཐང་། ཚོགས་པ། 

ད�ིལ་འÝར་ཐང་། 

༢༢ �་དྷ་ མོ་W་ ཅམ་ལ་ག�། ༡༡༨༠༥༠༠༢༢༢༩ ཕོ ད�ིལ་འÝར་ཐང་། �པོ། 
༢༣ བསོད་ནམས་  �་མོ། ༡༡༨༠༥༠༠༠༤༨༣ མོ ད�ིལ་འÝར་ཐང་། དམངས་Ö། 
༢༤ +ོན་  �་མོ། ༡༡༨༠༥༠༠༡༨༢༦ མོ བ×་!ིད་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༥ པ་ཧལ་ Pན་ 5་བྷ། ༡༡༨༠༥༠༠༠༨༡༥ ཕོ བ°ིས་གཡང་�ོངས། ཚོགས་པ། 
༢༦ པâ་ �་�ང་ µོམ་Dན། ༡༡༨༠༥༠༠༢༤༧༥ ཕོ �་»ར་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ óན་ôགས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༨༠༥༠༠༡༢༨༧ ཕོ ས་གཙང་མ། ཚོགས་པ། 
༢༨ བོ་ལ་=ད་  ཅ་པ་ག�། ༡༡༨༠༥༠༠༡༦༣༡ ཕོ �ན་ཆ་ནང་། ཚོགས་པ། 

མ£ལ་µང་། 

༢༩ 2་3ས།   ༡༡༨༠༦༠༠༡༡༤༦ ཕོ མ£ལ་µང་། �པོ། 
༣༠ �་�ང་།   ༡༡༨༠༦༠༠༡༤༢༧ ཕོ མ£ལ་µང་། དམངས་Ö། 
༣༡ óན་བཟང་  དབང་འÀས། ༡༡༨༠༦༠༠༡༨༤༧ ཕོ འཛམ་íིང་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༣༢ དགའ་±།   ༡༡༨༠༦༠༠༠༥༧༢ ཕོ པâ་གཤོང་-བསམ་öང་དགའ་Dན། ཚོགས་པ། 
༣༣ མ་W་ ó་མར་ �u་ཝ། ༡༡༨༠༦༠༠༡༦༧༧ ཕོ མ£ལ་µང་། ཚོགས་པ། 
༣༤ དབང་�ག།   ༡༡༨༠༦༠༠༡༡༥༣ ཕོ �་Cར་�། ཚོགས་པ། 
༣༥ +ོན་  དབང་མོ། ༡༡༨༠༦༠༠༢༡༡༨ མོ བ°ིས་�ང་། ཚོགས་པ། 

�་ཚ་íིང་། 

༣༦ .་�་ ó་མར་ ར�། ༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཕོ �་ཚ་íིང་། �པོ། 
༣༧ ཅན་ད་ར་ པར་Tད་ >་]ང་། ༡༡༨༠༢༠༠༡༤༤༥ ཕོ �་ཚ་íིང་། དམངས་Ö། 
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༣༨ པâ་ �ོ་îེ་ ཏ་མང། ༡༡༨༠༢༠༠༡༦༨༦ ཕོ མཐའ་@ོར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༣༩ ཧར་ཀ་ བྷ་Àར་ ཏ་མང་། ༡༡༨༠༢༠༠༠༧༨༦ ཕོ þ་འཛོམས་ས། ཚོགས་པ། 
༤༠ 2་3ས་ དØས་�བ་ 3ར་པ། ༡༡༨༠༢༠༠༠༠༧༨ ཕོ �་ཚ་íིང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༤༡ པâ་ äལ་མཚན་ 3ར་པ། ༡༡༨༠༢༠༠༠༠༥༦ ཕོ �་ཚ་íིང་Mད-ཙ་ཀ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༢ པâ་  དབང་མོ། ༡༠༧༡༦༠༠༡༡༩༣ མོ �ང་ཐང་། ཚོགས་པ། 

 ང་�ེན་þ། 

༤༣ �་f་ Gལ་ ཀ་ར་�་ཡ། ༡༡༨༠༨༠༠༡༢༠༦ ཕོ  ང་�ེན་þ། �པོ། 
༤༤ འཇམ་དཔལ།   ༡༡༨༠༨༠༠༠༣༨༥ ཕོ  ང་�ེན་þ། དམངས་Ö། 
༤༥ eར་ན་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༨༠༨༠༠༡༢༡༢ ཕོ ནོར་�་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༤༦ ªམ་ Gལ་ ཨ་Ó་ཀ་�། ༡༡༨༠༨༠༠༠༥༡༦ ཕོ བ°ིས་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༧ ལ་þ་ Pན་ >་]ང་། ༡༡༨༠༨༠༠༠༥༧༧ ཕོ དཔལ་འ"ོར་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༨ �ར་ དོ�་ ར�། ༢༡༨༠༨༠༠༠༢༤༢ ཕོ ད�ན་Ûེགས་ཁ་-Ûོང་öང་µང་། ཚོགས་པ། 
༤༩ �མ་ པར་Tད་ 5་བྷ། ༡༡༨༠༨༠༠༠༦༢༦ ཕོ གCར་གཞོང་། ཚོགས་པ། 

རང་ཐང་íིང་། 

༥༠ fལ་ བྷ་Àར་ ཏ་མང་། ༡༡༨༠༩༠༠༡༦༥༢ ཕོ རང་ཐང་íིང་། �པོ། 
༥༡ བ×་�ན་  དབང་འÀས། ༡༡༨༠༩༠༠༡༨༦༣ ཕོ རང་ཐང་íིང་། དམངས་Ö། 
༥༢ ནོར་�་ད་  ཏ་མང་། ༡༡༨༠༩༠༠༡༧༨༩ ཕོ 5ན་åཤ། ཚོགས་པ། 
༥༣ Bལ་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༡༡༨༠༩༠༠༠༦༤༨ ཕོ དགའ་དགའ་íིང་-�་མ་ཟོར། ཚོགས་པ། 
༥༤ Jད་ན་ བྷ་Àར་ ཏ་མང་། ༡༡༨༠༩༠༠༡༥༣༥ ཕོ !་�ང་མ་-རང་ཐང་íིང་། ཚོགས་པ། 
༥༥ བསོད་ནམས་ �ོ་îེ་ 3ར་པ། ༡༡༨༠༩༠༠༡༡༡༩ ཕོ ནད་�ད་ས། ཚོགས་པ། 
༥༦ Óལ་ བྷ་Àར་ ཏ་མང་། ༢༡༨༠༩༠༠༠༠༠༨ ཕོ དར་འ.ར་µང་། ཚོགས་པ། 

Cམས་�ོངས། 

༥༧ °ོབ་ =ད་ ཨ་ཅར་ཇ། ༡༡༨༡༠༠༠༢༡༡༥ ཕོ Cམས་�ོངས། �པོ། 
༥༨ ×`་ བྷ་Àར་ མོང་གར། ༡༡༨༡༠༠༠༠༠༦༠ ཕོ Cམས་�ོངས། དམངས་Ö། 
༥༩ ¶་ལ་ རམ་ ཁར་ཀ། ༡༡༨༡༠༠༠༡༩༡༥ ཕོ བ×་!ིད་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༠ ས་Ûོང་     གདང་རས་µང་།  ཚོགས་པ། 
༦༡ ཨམ་བར་ བྷ་Àར་ པར་Bན། ༡༡༨༡༠༠༠༡༤༢༣ ཕོ འཛོམས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༢ ×`་ བྷ་Àར་ མཕ་;ན། ༡༡༨༡༠༠༠༠༡༨༨ ཕོ བ°ིས་íིང་Mད། ཚོགས་པ། 
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༦༣ Sད་མ་ O་ཤོར་ ས་]། ༡༡༨༡༠༠༠༠༡༦༤ ཕོ བ°ིས་íིང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
གCར་�ི་ཐང་ 

༦༤ Pན་ �ར་ ར�། ༡༡༨༠༧༠༠༠༥༠༤ ཕོ གCར་�ི་ཐང་། �པོ། 
༦༥ མོ་ནོ་Jད  Tན་ཡ་�། ༡༡༨༠༧༠༠༡༧༥༥ ཕོ གCར་�ི་ཐང་། དམངས་Ö། 
༦༦ =ར་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༨༠༧༠༠༡༠༧༧ ཕོ ནོར་�་µང་། ཚོགས་པ། 
༦༧ ïར་པ།   ༢༡༨༠༧༠༠༠༣༩༨ ཕོ གCར་�ི་ཐང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༦༨ �་དྷ་ �ར་ ར�། ༡༡༨༠༧༠༠༠༦༢༠ ཕོ གCར་�ི་ཐང་Mད། ཚོགས་པ། 
༦༩ �ན་�ན་  ïན་ཚོགས། ༡༡༨༠༧༠༠༡༤༥༥ ཕོ བ°ིས་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༧༠ �ར་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༨༠༧༠༠༡༩༩༢ ཕོ Cམས་Dན་�ོངས། ཚོགས་པ། 

མཚོ་íིང་མཁར། 

༧༡ པ་སངས་ zང་ ཏ་མང་། ༡༡༨༡༡༠༠༠༠༦༡ ཕོ མཚོ་íིང་མཁར། �པོ། 
༧༢ ཧ་�་ པར་Tད་ ཨ་Ó་ཀ་�། ༡༡༨༡༡༠༠༡༥༩༡ ཕོ མཚོ་íིང་མཁར། དམངས་Ö། 
༧༣ óན་ôགས་  དབང་མོ། ༡༡༨༡༡༠༠༡༦༦༧ �� µོམ་ག5མ། ཚོགས་པ། 
༧༤ པར་ཀཤ་  པ་ར་X་E། ༡༡༨༡༡༠༠༡༣༤༤ ཕོ མཚོ་íིང་མཁར་Mད། ཚོགས་པ། 
༧༥ Jད་ན་ Gལ་ མོང་གར། ༡༡༨༡༡༠༠༡༩༨༤ ཕོ མཚོ་íིང་མཁར་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༧༦ Oརö་ན་Gལ་  Ò་³ལ། ༡༡༨༡༡༠༠༠༣༩༩ ཕོ �བ་þ་µང་། ཚོགས་པ། 
༧༧ ལོག་ བྷ་Àར་ 5་བྷ། ༡༡༨༡༡༠༠༠༧༤༩ ཕོ ཀ་པ་ýང་། ཚོགས་པ། 

�ི་རང་Ûོད། 

༧༨ =ར་ བྷ་Àར་ ར�། ༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཕོ �ི་རང་Ûོད། �པོ། 
༧༩ Çར་ཇ་Pན་  ར�། ༡༡༨༡༢༠༠༡༤༩༨ ཕོ �ི་རང་Ûོད། དམངས་Ö། 
༨༠ #་äན་  �ོ་îེ། ༡༡༥༠༢༠༠༡༨༦༩ ཕོ Ûག་ཐང་-ཝང་ï། ཚོགས་པ། 
༨༡ °ེག་ བྷ་Àར་ ར�། ༢༡༨༡༢༠༠༠༢༩༡ ཕོ ཀ་བལ་ýང་། ཚོགས་པ། 
༨༢ �་མÚིན་  �་�ང་། ༡༡༨༡༢༠༠༠༨༩༣ ཕོ �ི་རང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༨༣ བÛན་འ,ན་  དབང་པོ། ༡༡༨༡༢༠༠༡༣༡༢ ཕོ Ûོང་öང་ནང་། ཚོགས་པ། 
༨༤ དØས་�བ་  བÛན་འ,ན། ༡༡༨༡༢༠༠༠༣༩༠ ཕོ སོན་བཏབ་ས། ཚོགས་པ། 

དབང་འÀས་ཕོ་�ང་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

ཨ་ཐང་། 
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༡ མཁའ་འÚོ་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༡༠༠༠༨༤༥ ཕོ ཨ་ཐང་། �པོ། 
༢ �ཝ་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༡༠༠༡༢༥༤ ཕོ ཨ་ཐང་། དམངས་Ö། 
༣ ïར་པ་  འ�ིན་ལས། ༡༡༩༠༡༠༠༠༡༠༤ ཕོ "་རོག་µང་-�་བོ། ཚོགས་པ། 
༤ ïར་པ།   ༡༡༩༠༡༠༠༠༤༣༨ ཕོ ལོམ་འཚོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥ ïརཔ་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༡༠༠༡༣༥༣ ཕོ ལོ་ཕོ་ཁ་-ཕག་Þ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༥༠༠༢༢༦༣ ཕོ ལ་ཝ་-ལམ་ག། ཚོགས་པ། 
༧ དབང་འÀས།   ༡༡༩༠༡༠༠༠༩༤༦ ཕོ ]་ཁ། ཚོགས་པ། 

?ེ་ནག། 

༨ མཁའ་འÚོ།   ༡༡༩༠༢༠༠༢༠༦༧ ཕོ ?ེ་ནག། �པོ། 
༩ óན་ôགས་  Ûཝ་�ང། ༡༡༩༠༢༠༠༢༠༢༢ ཕོ ?ེ་ནག། དམངས་Ö། 
༡༠ �་དབང་  བ°ིས། ༡༡༩༠༢༠༠༢༠༤༣ ཕོ ?ེ་ནག་�ང་པ་-མzང་མ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༡ �ན་�ན་  དོན་�བ། ༡༡༩༠༢༠༠༠༢༦༠ ཕོ བ°ིས་Þོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༢ བསོད་ནམས་  �ོལ་མ། ༡༡༩༠༢༠༠༢༣༣༣ མོ ཝ་ཆས། ཚོགས་པ། 
༡༣ óན་ôགས་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༢༠༠༠༤༧༠ ཕོ µར་གýས་ཁ་-#མ་�་µང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ �་�ང་  དØས་�། ༡༡༩༠༢༠༠༠༥༨༧ ཕོ ངག་དབང་-Ûོང་ཅན་ནང་། ཚོགས་པ། 

དར་དཀར། 

༡༥ གནག་�ོ།   ༡༡༩༠༣༠༠༠༦༩༡ ཕོ དར་དཀར། �པོ། 
༡༦ བསོད་ནམས་  �མོ། ༡༡༩༠༣༠༠༠༩༠༧ མོ དར་དཀར། དམངས་Ö། 
༡༧ 1་བ�།   ༡༡༩༠༣༠༠༡༠༩༨ ཕོ '་མ་ཁ་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༡༨ �་�ང་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༩༠༣༠༠༠༨༧༡ ཕོ �་�ད་þ་-'་མ་ཁ་Mད། ཚོགས་པ། 
༡༩ �ོ་îེ།   ༡༡༩༠༣༠༠༡༣༣༨ ཕོ ཀ་Ö་ནང་།-འོ་བäལ། ཚོགས་པ། 
༢༠ འ�ིས་  0མ་äལ། ༡༡༩༠༣༠༠༠༠༥༥ ཕོ äས་པ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༢༡ �་¿ག།   ༡༡༩༠༣༠༠༠༡༦༩ ཕོ �་E་-Ûག་ཤ། ཚོགས་པ། 

hངས་þ། 

༢༢ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༤༠༠༠༣༠༥ ཕོ hངས་þ། �པོ། 
༢༣ བསོད་ནམས་  �ོ་îེ། ༡༡༣༠༣༠༠༣༣༩༦ ཕོ hངས་þ། དམངས་Ö། 
༢༤ íེན་མ�།   ༡༡༩༠༤༠༠༠༠༣༠ ཕོ བ°ིས་�ིང་ཁ་_9་Ö།   ཚོགས་པ། 
༢༥ མ་W་  àས་äལ། ༡༡༩༠༤༠༠༡༡༤༦ ཕོ མ�་�ང་-Ûག་གསར། ཚོགས་པ། 
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༢༦ པâ།   ༡༡༩༠༤༠༠༡༤༠༨ ཕོ Þོ་ཀ་íིང་-Þོམ་ལ། ཚོགས་པ། 
༢༧ བཙག་འ�་མ་�བ་     ག4ས་ས་µང་། ཚོགས་པ། 
༢༨ �ན་འ,ན།   ༡༡༩༠༤༠༠༠༨༧༧ ཕོ Àང་Àང་ཉལ་ས_ནོར་�་�ིང་། ཚོགས་པ། 

µང་Ûེང་། 

༢༩ äལ་མཚན།   ༡༡༩༠༥༠༠༠༣༩༢ ཕོ µང་Ûེང་། �པོ། 
༣༠ མ�ནམ་  ïརཔ། ༡༡༩༠༥༠༠༠༥༠༤ ཕོ µང་Ûེང་། དམངས་Ö། 
༣༡ ïར་པ།   ༡༡༩༠༥༠༠༡༦༦༠ ཕོ "ང་ཅན་-óམ་�། ཚོགས་པ། 
༣༢ བ×་�ན་  དཔལ་�ོན། ༡༡༩༠༥༠༠༠༨༢༦ ཕོ µང་Ûེང་། ཚོགས་པ། 
༣༣ ད"ངས་དཀར།   ༡༡༩༠༥༠༠༠༢༠༨ ཕོ གཡས་བ@ོར་འོག། ཚོགས་པ། 
༣༤ �་�ང་  äལ་མཚན། ༡༡༩༡༢༠༠༡༡༩༥ ཕོ �་པ�་Ûེང་-ག4ས་ས། ཚོགས་པ། 
༣༥ འཇམས་ད"ངས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༥༠༠༡༢༨༣ ཕོ µོར་ད�ན། ཚོགས་པ། 

ཀ་གý། 

༣༦ དབང་འÀས།   ༡༡༩༡༡༠༠༡༢༥༣ ཕོ ཀ་གý། �པོ། 
༣༧ མ�ནམ་  འ�ིས། ༡༡༩༠༨༠༠༠༤༤༤ ཕོ ཀ་གý། དམངས་Ö། 
༣༨ ïརཔ་  བ°ིས། ༡༡༩༠༨༠༠༠༡༣༥ ཕོ òས་འ�ོག། ཚོགས་པ། 
༣༩ ས་Ûོང་།     ôང་òིས། ཚོགས་པ། 
༤༠ མ�ནམ་  �་�ང། ༡༡༩༠༨༠༠༠༤༣༢ ཕོ j་�ིདཔ། ཚོགས་པ། 
༤༡ 0མ་äལ་  འ�ིས། ༡༡༠༠༧༠༠༠༨༥༦ ཕོ å་མ་�ང་། ཚོགས་པ། 
༤༢ �་བ།   ༡༡༩༠༨༠༠༠༨༠༠ ཕོ ཀ་གý། ཚོགས་པ། 

དགའ་Cང་ཚོ་�ངམ། 

༤༣ óན་ôགས་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༦༠༠༠༧༦༩ ཕོ དགའ་Cང་ཚོ་�ངམ། �པོ། 
༤༤ འ}་�ད་  0མ་äལ། ༡༡༩༠༦༠༠༠༧༥༣ ཕོ དགའ་Cང་ཚོ་�ངམ། དམངས་Ö། 
༤༥ པâ་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༦༠༠༡༣༠༧ ཕོ �ང་j་-མ་འrག་�ོག་ཏོ། ཚོགས་པ། 
༤༦ ïརཔ་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༦༠༠༡༤༠༠ ཕོ ཁ་Mད་ན། ཚོགས་པ། 
༤༧ ཀY།   ༡༡༩༠༦༠༠༠༨༦༧ ཕོ ཁ་Ûོད་ཁ། ཚོགས་པ། 
༤༨ དགའ་ôམ།   ༡༡༩༠༧༠༠༠༡༧༢ མོ �ང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༤༩ སངས་äས་  �ན་�ན། ༡༡༩༠༦༠༠༡༠༠༧ ཕོ Úབ་ཆས་ཁ་-མ་འrག་ཁ། ཚོགས་པ། 

དགའ་Cང་ཚོ་འོགམ། 
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༥༠ óན་བཟང་  འ�ིས། ༡༡༩༠༧༠༠༠༨༢༤ ཕོ དགའ་Cང་ཚོ་འོགམ། �པོ། 
༥༡ པâ།   ༡༡༩༠༧༠༠༠༨༨༧ ཕོ དགའ་Cང་ཚོ་འོགམ། དམངས་Ö། 
༥༢ �་བ་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༧༠༠༠༥༤༥ ཕོ ཧས་འཚོ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༣ པâ་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༧༠༠༠༧༧༥ ཕོ öང་འÝད་_ཁ་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༥༤ རྕ་äས།   ༡༡༩༠༧༠༠༠༧༣༩ ཕོ öང་འÝད་_ཁ་Mད། ཚོགས་པ། 
༥༥ �་མÚིན་  �་�ང། ༡༡༩༠༧༠༠༡༠༣༦ ཕོ �ད་པ�་ས་-བཏབ་ཆས་ཁ། ཚོགས་པ། 
༥༦ óན་ôགས་  äལམོ། ༡༡༩༠༧༠༠༠༣༥༥ མོ ཧས་òིས་ས། ཚོགས་པ། 

�་ཤོག། 

༥༧ �ོ་îེ།  �ོ་îེ།  ༡༡༩༡༠༠༠༡༧༣༣ ཕོ �་ཤོག། �པོ། 
༥༨ ཀY་  བÛན་འ,ན། ༡༡༩༡༠༠༠༠༣༧༠ ཕོ �་ཤོག། དམངས་Ö། 
༥༩ óན་ôགས་  äལ་མཚན། ༡༡༩༡༠༠༠༡༢༣༤ ཕོ ད�ན་གསར་-ར་ཛ་འོག། ཚོགས་པ། 
༦༠ ïརཔ་  äལ་མཚན། ༡༡༩༠༥༠༠༡༨༥༢ ཕོ �ི་ཏོ་ཁ་-�ང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༦༡ བ°ིས་  དོན་�བ། ༡༡༩༡༠༠༠༠༤༩༤ ཕོ µང་äབ། ཚོགས་པ། 
༦༢ བཙན་!ོགས།   ༡༡༩༡༠༠༠༢༣༢༩ ཕོ བསམ་གཏན་µང་། ཚོགས་པ། 
༦༣ �་བ་  བཟང་མོ། ༡༡༩༡༠༠༠༡༤༣༨ མོ ད÷་ôགས་ཁ-óན་བཟང་íིང་། ཚོགས་པ། 
༦༤ པ་སངས་  �་�ང། ༡༡༩༡༠༠༠༠༡༦༦ ཕོ ཆས་བྷ་ཁ། ཚོགས་པ། 

ན་d། 

༦༥ óན་ôགས་  བÛན་འ,ན། ༡༡༩༠༩༠༠༠༥༠༥ ཕོ ན་d། �པོ། 
༦༦ �་མÚིན་  དབང་�ག། ༡༡༩༠༩༠༠༠༥༤༣ ཕོ ན་d། དམངས་Ö། 
༦༧ .ག་�ོ་  0མ་äལ། ༡༡༩༠༩༠༠༠༣༧༠ ཕོ ¢ར་འ^ང་ལ་-¡ང་Ö་9། ཚོགས་པ། 
༦༨ དགའ་�ོ།   ༡༡༩༠༩༠༠༠༢༡༢ ཕོ ཧས་òིས་ས། ཚོགས་པ། 
༦༩ བསོད་ནམས་  དབང་འÀས། ༡༡༩༠༩༠༠༠༨༦༡ ཕོ ག4ས་ས་�ངམ་-ཐབ་?ིས། ཚོགས་པ། 
༧༠ óན་དགའ།   ༡༡༩༠༩༠༠༡༠༥༦ ཕོ ཧ་�ད་-ག4ས་ས་འོགམ། ཚོགས་པ། 
༧༡ �་མÚིན་  དབང་�ག། ༡༡༩༠༩༠༠༠༦༧༤ ཕོ ནག་òིས་ས། ཚོགས་པ། 

ཕངས་4ལ། 

༧༢ +ོན།   ༡༡༩༡༡༠༠༠༧༢༡ ཕོ ཕངས་4ལ། �པོ། 
༧༣ དབང་�ག་  0མ་äས། ༡༡༩༡༡༠༠༠༢༢༤ ཕོ ཕངས་4ལ། དམངས་Ö། 
༧༤ �ན་�ན་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༡༠༠༡༣༣༨ ཕོ ག4ས་གསར་µང་-འམ་�ོད་ཁ། ཚོགས་པ། 
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༧༥ �ཝ་  བཟངམོ། ༡༡༩༡༡༠༠༠༤༣༨ མོ kང་Cང་ཁ་-དོམ་ཁ། ཚོགས་པ། 
༧༦ �ན་�ན་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༡༠༠༠༠༦༡ ཕོ kང་ད�ན། ཚོགས་པ། 
༧༧ ïརཔ་  �ོལ་མ། ༡༡༩༡༡༠༠༠༧༡༣ མོ ད�ན་ཁར། ཚོགས་པ། 
༧༨ óན་ôགས་  དོན་�བ། ༡༡༩༡༡༠༠༡༠༢༧ ཕོ óམ་}་-ཕངས་4ལ། ཚོགས་པ། 

æས་ïག། 

༧༩ �ན་�ན་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༩༡༤༠༠༠༩༠༨ ཕོ æས་ïག། �པོ། 
༨༠ �ན་�ན་  མཁའ་འÚོ། ༡༡༩༡༤༠༠༢༠༦༢ ཕོ æས་ïག། དམངས་Ö། 
༨༡ བ°ིས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༤༠༠༡༠༦༦ ཕོ �་གསོ་-»་�། ཚོགས་པ། 
༨༢ óམ་�་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༤༠༠༠༥༦༨ ཕོ tོང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༨༣ པ་སངས།   ༡༡༩༡༤༠༠༠༢༣༢ ཕོ �་Ö་ལོག། ཚོགས་པ། 
༨༤ ïར་པ།   ༡༡༩༡༤༠༠༡༡༩༡ ཕོ ན་ཁ། ཚོགས་པ། 
༨༥ �ཝ་  �་�ང། ༡༡༩༡༤༠༠༡༦༤༤ ཕོ ]་ó་?ིས། ཚོགས་པ། 

ཕོབ་?ིས། 

༨༦ ä་མཚོ།   ༡༡༩༡༢༠༠༡༨༢༩ ཕོ ཕོབ་?ིས། �པོ། 
༨༧ ས་�ི།   ༡༡༩༡༢༠༠༡༧༧༠ ཕོ ཕོབ་?ིས། དམངས་Ö། 
༨༨ འ�ིས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༢༠༠༠༣༣༡ ཕོ དོགས་C་ནང་-µོར་ïག ཚོགས་པ། 
༨༩ äལ་མཚན།   ༡༡༩༡༢༠༠༠༢༦༦ ཕོ Òང་པ་-�ང་གསར། ཚོགས་པ། 
༩༠ �་�ང་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༢༠༠༡༧༥༤ ཕོ §ིམ་འÚོ་-Êམ་འçལ། ཚོགས་པ། 
༩༡ པ་སངས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༢༠༠༡༩༣༩ ཕོ �་ལ་ཅན་-Þ་བ་-Þ་ïག ཚོགས་པ། 
༩༢ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༠༡༠༠༠༣༢༩ ཕོ དམ་àས་-µང་འçལ། ཚོགས་པ། 

]ས་òིས་ས། 

༩༣ ཀY་  དབང་འÀས། ༡༡༩༡༣༠༠༢༢༥༡ ཕོ ]ས་òིས་ས། �པོ། 
༩༤ བཙན་!ོགས་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༣༠༠༠༤༢༥ ཕོ ]ས་òིས་ས། དམངས་Ö། 
༩༥ དåན་མàག་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༣༠༠༡༧༡༣ ཕོ བང་Ûོད་ཁ། ཚོགས་པ། 
༩༦ +ོན་  དཔལ་བཟང། ༡༡༩༡༣༠༠༠༣༥༨ ཕོ "ག་ïག། ཚོགས་པ། 
༩༧ ཀY་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༣༠༠༢༠༥༠ ཕོ མÝ་ཐང་ཁ། ཚོགས་པ། 
༩༨ དཀར་མདོག།   ༡༡༩༡༣༠༠༠༧༦༥ ཕོ ä་ལ། ཚོགས་པ། 
༩༩ བ°ིས།   ༡༡༩༡༣༠༠༢༤༥༩ ཕོ '་ལ། ཚོགས་པ། 
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༡༠༠ ïརཔ་  �ོ་îེ། ༡༡༩༡༣༠༠༢༥༦༧ ཕོ ཟམ་�ིང་། ཚོགས་པ། 
�ད་ཚོ། 

༡༠༡ 0མ་äལ་  དབང་�ག། ༡༡༩༡༥༠༠༡༣༣༩ ཕོ �ད་ཚོ། �པོ། 
༡༠༢ .ག་�ོར།   ༡༡༩༡༥༠༠༡༥༦༤ ཕོ �ད་ཚོ། དམངས་Ö། 
༡༠༣ བཙན་!ོགས།   ༡༡༤༠༡༠༠༡༥༥༨ ཕོ ཐང་མ>། ཚོགས་པ། 
༡༠༤ 0མ་äལ།   ༡༡༤༠༡༠༠༠༧༡༥ ཕོ དམར་ཏ་�ང་�། ཚོགས་པ། 
༡༠༥ .ག་�ོར་  �་དར། ༡༡༩༡༥༠༠༡༠༣༩ མོ ཝང་�་ཁ། ཚོགས་པ། 
༡༠༦ སངས་äས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༩༡༥༠༠༡༦༩༨ ཕོ �ན་�ན་µང་Ûོད། ཚོགས་པ། 
༡༠༧ �མ་  �ོལམ། ༡༡༩༡༥༠༠༡༣༢༥ མོ �ན་�ན་µང་Mད། ཚོགས་པ། 

གཞལ་µང་�ོང་ཁག། 
�� ��

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས། 

བར་�ོ། 

༡ óན་བཟང་  འNར་�ད། ༡༢༠༠༡༠༠༤༠༧༢ ཕོ བར་�ོ། �པོ། 
༢ �་�ང་  བÛན་འ,ན། ༡༢༠༠༡༠༠༣༠༧༦ ཕོ བར་�ོ། དམངས་Ö། 
༣ #་äན་  �་�ང་། ༡༢༠༠༡༠༠༠༦༨༨ ཕོ བར་�ོ། ཚོགས་པ། 
༤ བÛན་འ,ན་  àས་�བ། ༡༢༠༠༡༠༠༡༦༥༡ ཕོ Ýམ་ཤར། ཚོགས་པ། 
༥ àས་!ིད་  �་�ོན། ༡༢༠༠༡༠༠༤༡༠༧ མོ ï་ལ་òིས། ཚོགས་པ། 
༦ 2་3ས་  �ོ་îེ། ༡༢༠༠༡༠༠༣༣༢༢ ཕོ íང་དོར་òིས། ཚོགས་པ། 
༧ སངས་äས་  འ¥ས་ལ། ༡༢༠༠༡༠༠༠༩༣༨ ཕོ འÓ་ག་ལ། ཚོགས་པ། 

འ"ོག་དཀར། 

༨ �་�ང་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༢༠༠༠༢༦༠ ཕོ འ"ོག་དཀར། �པོ། 
༩ àས་འçལ།   ༡༢༠༠༢༠༠༡༠༨༦ ཕོ འ"ོག་དཀར། དམངས་Ö། 
༡༠ འཇམ་དཔལ་  �་�ང། ༡༢༠༠༢༠༠༠༥༢༦ ཕོ h་E། ཚོགས་པ། 
༡༡ སངས་äས་  དཔལ་འ"ོར། ༡༢༠༠༢༠༠༡༧༤༨ ཕོ འ"ོག་དཀར། ཚོགས་པ། 
༡༢ བསོད་ནམས་  དབང་འÀས། ༡༢༠༠༢༠༠༡༢༧༦ ཕོ ཀ་མ་R། ཚོགས་པ། 
༡༣ ལས་!ིད་  དོན་�བ། ༡༢༠༠༢༠༠༠༢༡༧ ཕོ བར་�ོང་-ན་Öར་µང་། ཚོགས་པ། 
༡༤ �བ་བྷ།   ༡༢༠༠༢༠༠༠༣༩༦ ཕོ !བས་བ×ན་ò་-གཟར་བཀབ་ལ། ཚོགས་པ། 

µོ་öང་། 
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༡༥ སངས་äས་  ལས་འ�ོ། ༡༢༠༠༣༠༠༠༤༢༢ ཕོ µོ་öང་། �པོ། 
༡༦ པâ་  བསམ་¦བ། ༡༢༠༠༣༠༠༡༧༩༤ ཕོ µོ་öང་། དམངས་Ö། 
༡༧ Òག་པ།   ༡༢༠༠༣༠༠༢༢༠༢ ཕོ �་དབང་µང་། ཚོགས་པ། 
༡༨ àས་འçལ།   ༡༢༠༠༣༠༠༠༠༨༡ ཕོ �་ད་ö། ཚོགས་པ། 
༡༩ བཟང་པོ།   ༡༢༠༠༣༠༠༠༧༦༨ ཕོ ལམ་ཐང་། ཚོགས་པ། 
༢༠ བསོད་ནམས་  བཟང་པོ། ༡༢༠༠༣༠༠༡༨༧༨ ཕོ íིང་མ་�ོང་-བསམ་àས་íིང་། ཚོགས་པ། 
༢༡ པâ།   ༡༢༠༠༣༠༠༡༣༤༦ ཕོ E་F་òིས། ཚོགས་པ། 

ནང་@ོར། 

༢༢ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༤༠༠༤༤༨༠ ཕོ ནང་@ོར། �པོ། 
༢༣ Cང་÷་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༤༠༠༠༩༥༧ ཕོ ནང་@ོར། དམངས་Ö། 
༢༤ ལས་!ིད་  བཟང་མོ། ༡༢༠༠༤༠༠༣༠༥༧ མོ བདག་འçལ་-ཏ་E། ཚོགས་པ། 
༢༥ óན་ôགས་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༤༠༠༠༢༩༠ ཕོ �་E། ཚོགས་པ། 
༢༦ +ོན་  དཔལ་འ"ོར། ༡༢༠༠༤༠༠༢༡༥༢ ཕོ མ�་íེང་། ཚོགས་པ། 
༢༧ �་དབང་  �ོ་îེ། ༡༢༠༠༤༠༠༣༥༢༦ ཕོ ཉ་མཁར། ཚོགས་པ། 
༢༨ #་äན་  དབང་འÀས། ༡༢༠༠༤༠༠༢༥༧༢ ཕོ མÀན་མང་། ཚོགས་པ། 

ངང་ལ། 

༢༩ �ན་�ན་  དབང་འÀས། ༡༢༠༠༥༠༠༢༩༩༧ ཕོ ངང་ལ། �པོ། 
༣༠ ངག་དབང་  �ོ་îེ། ༡༢༠༠༥༠༠༢༣༧༢ ཕོ ངང་ལ། དམངས་Ö། 
༣༡ �ན་�ན་  པâོ། ༡༢༠༠༥༠༠༠༤༤༡ མོ བཀག་Ûོང་། ཚོགས་པ། 
༣༢ ཀY་  àས་äལ། ༡༢༠༠༥༠༠༡༢༥༩ ཕོ ངང་ལ་°ོང་། ཚོགས་པ། 
༣༣ Ñལ་�ིམས་  བཟང་པོ། ༡༢༠༠༥༠༠༢༡༨༤ ཕོ �་བ་R། ཚོགས་པ། 
༣༤ �་མÚིན་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༥༠༠༠༨༤༨ ཕོ མ་རངས་བÀད། ཚོགས་པ། 
༣༥ �ོ་îེ་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༥༠༠༢༢༥༥ ཕོ �ན་བང་-བསོད་ནམས་ཐང་། ཚོགས་པ། 

འཕངས་མཁར། 

༣༦ བ°་öས།   ༡༢༠༠༦༠༠༡༠༧༣ ཕོ འཕངས་མཁར། �པོ། 
༣༧ �་�ང་  ནོར་�། ༡༢༠༠༦༠༠༠༢༡༣ ཕོ འཕངས་མཁར། དམངས་Ö། 
༣༨ �་�ང་  2་3ས། ༡༢༠༠༦༠༠༡༨༥༩ ཕོ �ོང་�་ལ་-Ô་འÀས་�ོངས། ཚོགས་པ། 
༣༩ �་�ང་  དོན་�བ། ༡༢༠༠༦༠༠༠༢༦༣ ཕོ མ་མོ་°ོང་-�ན་Þང་། ཚོགས་པ། 



Page 62 of 64 
 

༤༠ བསོད་ནམས་  བཟང་པོ། ༡༢༠༠༦༠༠༢༠༠༧ ཕོ S་ན་òིས། ཚོགས་པ། 
༤༡ ལས་!ིད་  �ོ་îེ། ༡༢༠༠༦༠༠༡༥༥༦ ཕོ ཤ་íིང་Ûོད་-བ°ིས་òིས། ཚོགས་པ། 
༤༢ ལས་!ིད་  མཚོ་äལ། ༡༢༠༠༦༠༠༠༠༩༤ ཕོ �གས་ངར་ཟམ། ཚོགས་པ། 

öང་མཁར། 

༤༣ དØས་�བ།   ༡༢༠༠༧༠༠༡༩༥༣ ཕོ öང་མཁར། �པོ། 
༤༤ པâ་  བ°་öས། ༡༢༠༠༧༠༠༢༨༨༧ ཕོ öང་མཁར། དམངས་Ö། 
༤༥ �་�ང་  དབང་འÀས། ༡༢༠༠༧༠༠༠༦༣༢ ཕོ ར་དིྷ། ཚོགས་པ། 
༤༦ སངས་äས་ འ�ིན་ལས། ༡༢༠༠༧༠༠༡༢༢༧ ཕོ öང་མཁར། ཚོགས་པ། 
༤༧ སངས་äས་  ïན་ཚོགས། ༡༢༠༠༧༠༠༣༠༣༠ ཕོ ཝམ་íིང་། ཚོགས་པ། 
༤༨ འ�ིན་ལས་  དབང་�ག། ༡༢༠༠༧༠༠༡༩༩༢ ཕོ འ�ི་ས། ཚོགས་པ། 
༤༩ ཀY་  Ñལ་�ིམས། ༡༢༠༠༧༠༠༠༠༢༢ ཕོ �མ་གཞོང་-མཐའ་�ོངས། ཚོགས་པ། 

°ོང་། 

༥༠ དབང་äལ།   ༡༢༠༠༨༠༠༠༨༣༠ ཕོ °ོང་། �པོ། 
༥༡ སངས་äས།   ༡༢༠༠༨༠༠༡༧༤༥ ཕོ °ོང་། དམངས་Ö། 
༥༢ óན་བཟང་  བ×་!ིད། ༡༢༠༠༨༠༠༡༩༦༡ མོ mར་R་-Ûག་མ། ཚོགས་པ། 
༥༣ ནོར་�་  äལ་མཚན། ༡༢༠༠༨༠༠༠༣༥༧ ཕོ གདང་མཁར-°ོང་། ཚོགས་པ། 
༥༤ ནོར་�།   ༡༡༥༠༦༠༠༡༨༤༡ ཕོ ཚང་ལ་�ོངས་-�ར་འçལ། ཚོགས་པ། 
༥༥ སངས་äས་  �ོ་îེ། ༡༢༠༠༨༠༠༡༤༧༡ ཕོ བ5་�ང་། ཚོགས་པ། 
༥༦ +ོན་  �ོལ་མ། ༡༢༠༠༨༠༠༠༨༡༠ མོ �ང་ï། ཚོགས་པ། 

བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་�ོང་ཁག་ �ོམ་�ེ་ཚོགས་�ེ་�་ བཙག་འ�་�བ་ཡོད་Ö་�་ འ×མས་Ø�་Öང་གསལ་Ñ་ 
གཤམ་འÝད་Þར་À་�ན་Ö་Ñ་ཡང་  

ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ འ×མས་Ýངས་ �་གནས་ 

༡ ཀY་ 3ས་རབ་ Ûོབས་äལ། ༡༡༡༠༧༠༠༠༢༦༤ ཕོ་ བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་�ོམ་�ེ་ �ོམ་དཔོན་ 

༢ +ོན་  དཔལ་འ"ོར། ༡༡༡༠༧༠༠༠༩༢༡ ཕོ་ འབང་འཚོ་ ཚོགས་པ་ 

༣ �ས་གÁག།   ༡༡༡༠༧༠༠༠༨༨༥ ཕོ་ !ིདཔ་�་ ཚོགས་པ་ 

༤ àས་!ིད།   ༡༡༡༠༧༠༠༡༧༤༤ མོ བསམ་�བ་དགའ་ཚལ། ཚོགས་པ་ 

༥ འZགས་�ད་  དབང་�ག། ༡༡༡༠༧༠༠༦༥༩༦ ཕོ་ བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་བར། ཚོགས་པ་ 
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༦ གསལ་�ོན།   ༡༡༡༠༧༠༠༦༥༤༩ མོ བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་Mད་ ཚོགས་པ་ 

༧ ས་Ûོང་ ༡༡༡༠༧༠༠༦༥༤༩ མོ བསམ་�བ་�ོངས་མཁར་Ûོད་ ཚོགས་པ་ 
 

 

�ོང་ཁག་�ོམ་�ེ་Ø་ཚབ་�་ བཙག་འ�་�བ་ཡོད་Ö་�་ འ×མས་Ø�་Öང་གསལ་Ñ་ གཤམ་འÝད་Þར་À་�ན་Ö་Ñ་ཡང་ 
ཨང་ Öང་གསལ་ འÒ་པར་ཨང་ ཕོ་/མོ་ �ོང་ཁག་�ོམ་�ེ་ �་གནས་ 

༡ #་äན  སངས་äས། ༡༠༡༠༡༠༠༢༡༠༥ ཕོ �མ་ཐང་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༢ �གཔ་  �་�ང་། ༡༠༥༠༣༠༠༡༡༩༧ ཕོ �་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༣ བསོད་ནམས་  དབང་འÀས། ༡༠༦༠༡༠༠༡༡༢༡ ཕོ �ན་�ེ་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༤ 0མ་äལ་  �་�ང། ༡༡༠༠༤༠༠༠༨༠༧ ཕོ  ངས་ཐང་ཁ་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༥ སོམ་ ó་མར་ པར་དན། ༡༡༢༡༣༠༠༡༠༥༢ ཕོ བསམ་�ེ་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༦ འ�ིན་ལས་  0མ་äལ། ༡༡༥༡༢༠༠༥༡༠༥ ཕོ བ°ིས་µང་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༧ +ོན་  �་མོ། ༡༡༦༠༨༠༠༡༩༢༩ མོ བ°ིས་གཡང་�ེ་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༨ óན་བཟང་  བÛན་འ,ན། ༡༡༥༠༡༠༠༣༣༢༥ ཕོ �ི་རང་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༩ བÛན་འ,ན་  དབང་�ག། ༡༡༩༠༦༠༠༡༤༢༦ ཕོ དབང་འÀས་ཕོ་�ང་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 
༡༠ བ°ིས་  àས་�ོན། ༡༢༠༠༨༠༠༣༨༠༠ མོ གཞལ་µང་ �ོམ་�ེ་Ø་ཚབ། 

 

�ོང་ཁག་༢༠ ནང་�་ ས་གནས་ག�ང་�་བཙག་འ�་�ངས་ག�ས་པ�་�་�མ་ག�ས་པ་༢༠༡༦ འÓ་ནང་ ཐོ་བåད་�བ་
པ�་ཚོགས་äན་�ར་Ö་དང་ ཚོགས་äན་�ར་བར་འོང་Ö�་བ�་དོན་འÓ་ གཤམ་གསལ་Þར་À་�ན།  

 

༡.  ཐོ་བåད་�བ་པ�་ཚོགས་äན་�ར་Ö་ཡོངས་བ�ོམས་ = ༤༠༢,༡༤༩ (ཕོ་�ས་༡༩༦,༩༠༢ ཨམ་
Å་༢༠༥,༡༤༧) 

༢.  ཚོགས་äན་�ར་བར་འོང་Ö་ཡོངས་བ�ོམས་= ༢༢༤,༤༨༤ 

ཀ༽ ཚོགས་äན་འ(ལ་ཆས་= ༡༨༩,༤༣༣  
ཁ༽ འÚེམ་ཐོག་äན་ཤོག་= ༣༥,༠༥༡ 

༣.  ཚོགས་äན་�ར་བར་འོང་Ö་བä་དÍ་= ༥༥.༨ % 

འ×མས་Ø་བ�ོམས་༡༢ (ཨམ་Å་༡ ཕོ་�ས་༡༡ )འÓ་ “ད�་” དང་ “Ö་ད�” �་ཚོགས་äན་བÎགས་པ�་@བས་ 
“Ö་ད�་” �་ཚོགས་äན་མངམ་òེ་�ར་ཡོདཔ་ལས་བ�ེན་ བཙག་འ�་�བ་མ་Ñགས།   

འ×མས་Ýངས་༡༣ ནང་ ཚོགས་äན་འÒ་མཉམ་^ང་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་äན་བ!ར་ལོག་འ�་འÒེན་འཐབ་W་�ན།  

ས་གནས་ག�ང་�་འ×མས་Ýངས་བ�ོམས་༧༡ ནང་ འ×མས་Ø་�ད་Ö་དང་ ཚོགས་äན་འÒ་མཉམ་^ང་ཡོད་Ö་ལས་
བ�ེན་ ས་Ûོང་�ས་8་ཡོད།  
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བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ འོས་འབབ་Dན་པ�་Àས་ཚོད་Fག་ནང་ ས་Ûོང་�གས་Ö་འ×མས་Ýངས་Ñ་ནང་ བཙག་འ�་
Ñ་འ�་འÒེན་འཐབ་W་�ན།  

བ�་འ�ིན་འÓ་�ེལ་བ�་uལ་�་ འ�ེལ་ཡོད་ས་གནས་ག�ང་Ñ་ འ�ག་�་བཙག་འ��་བཅའ་�ིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ�་
དོན་ཚན་༤༥༨ དང་འ�ིལ་ Ñལ་མ�ན་གý་བÎགས་�བ་ཡོདཔ་�་ ཆ་འ�གས་�བ་�ན།  

 

བཙག་འ�་�ན་ཚོགས་�ིས་ Ö་མང་ཡོངས་�་�་དོན་འÓ་ཡང་ བཙག་འ��་བ3ར་Äག་བÎགས་W�་Àས་4ན་འÓ་ ད་
Vས་ལས་འ�་བÎགས་ �ི་�ས་༡༧-༡༠-༢༠༡༦ �་ .ི་]�་þ་ཚོད་༥ Ñན་�་�ན་པ�་བ�་དོན་�ེལཝ་�ན།  

རང་�གས་གནམ་ལོ་�་ཕོ་Ôེལ་ལོ་�་བÀན་པ་îེས་མ�་�ས་*ར་བäད་དམ་ �ི་ལོ་༢༠༡༦ �་༩ པ�་�ས་༢༨ �་�ེལ།  

 

 

 

 

 

 

འ�ག་�་བཙག་འ�་�ན་འ,ན་�ི་§བ།  


