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དཀར་ཆག། 

ང་ ོད།          ༡ 
མཚན་གནས་ འག་བ གས་ ་ཚས་ བ་ཚད།       ༡ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ངས་ཚག་ག་ དན་ཚན་ ༢(༡༩) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།    ༢ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་ ོན་བ ོད་ ངས་ཚག་ག་ དན་ཚན་ ༢(༢༠) པའི་ ེས་ ་  
དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ།        ༢ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་ ོན་བ ོད་ ངས་ཚག་ག་ དན་ཚན་ ༢(༤༣) པའི་ ེས་ ་  
དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།        ༣ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༡ པའི་དན་ཚན་ ༡(ཀ) པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།          ༣ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༢ པའི་དན་ཚན་ ༢ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༣ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༢ པའི་དན་ཚན་ ༣.༣ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༣ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ༤.༢ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༤ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་༤ པའི་དན་ཚན་༦ པའི་མག་ ན་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༤ 
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བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༤ པའི་དན་ཚན་ ༦.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༤ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་དན་ཚན་ ༧ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༤ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༢ པའི་དན་ཚན་ ༣ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༥ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༤ པའི་དན་ཚན་ ༦.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༥ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་མག་ ན་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༦ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་དན་ཚན་ ༡༣ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༦ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་ ༡༧ པའི་  
ཡན་ལག་མག་ ན་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།       ༦ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་ ༡༩ པའི་ 
ེས་ ་ ཡན་ལག་དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་་ཡདཔ།      ༦ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་ ༢༠.༢ པ་ 
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༧ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་མག་ ན་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༧ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་དན་ཚན་ ༣༣ པའི་  



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ། 
 

ཡན་ལག་མག་ ན་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།       ༧ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་དན་ཚན་ ༣༣.༡ པ་  
ཆ་མེད་མཛད་ བ།          ༧ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་དན་ཚན་ ༣༣.༣ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༨ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་དན་ཚན་ ༣༣.༥ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༨ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་དན་ཚན་ ༣༤ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༨ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་༡༡ པའི་དན་ཚན་༣༥(ག) པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་༡༣ པའི་དན་ཚན་༤༥(ཆ) པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པའི་དན་ཚན་ ༤༥(ཇ) པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པའི་དན་ཚན་ ༤༥(ད) པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པའི་དན་ཚན་ ༤༦(ཀ) པ་  
ཆ་མེད་མཛད་ བ།           ༡༠ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པའི་དན་ཚན་ ༤༧.༡(ག) པ་  
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ཆ་མེད་མཛད་ བ།          ༡༠ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་༡༤ པའི་དན་ཚན་༤༨(ང) པའི་  
ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།       ༡༠ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༢ པའི་དན་ཚན་ ༢.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།          ༡༠ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ༣ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༡ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ༤.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༡ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༤ པའི་དན་ཚན་ ༥.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༡ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༤ པའི་དན་ཚན་ ༦ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༢ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་དན་ཚན་ ༧.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༢ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་དན་ཚན་ ༧.༢ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༢ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་དན་ཚན་ ༨.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༣ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་དན་ཚན་ ༩.༡ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༣ 
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བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་ ༡༣ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།         ༡༣ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༡ པའི་དན་ཚན་ ༥ པའི་  
ཡན་ལག་མག་ ན་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།      ༡༤ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༢ པའི་དན་ཚན་ ༥.༡ པའི་ ེས་ ་  
དན་མཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།            ༡༤ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ༧.༢ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།        ༡༤ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༤ པ་ ཉས་ཆད་དང་ ཉས་ ་ག་  
དན་ཚན་ ༡༦ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།      ༡༥ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༦ པའི་དན་ཚན་ ༢༡.༣(ཀ) པ་  
ཨང་ ད་ནང་འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།       ༡༧ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༦ པའི་དན་ཚན་ ༢༢.༦ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།        ༡༨ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༦ པའི་དན་ཚན་ ༢༢.༧ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།        ༡༨ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༦ པའི་དན་ཚན་ ༢༢.༨ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།        ༡༨ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༦ པའི་དན་ཚན་ ༢༢.༡༠ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།        ༡༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༦ པའི་དན་ཚན་ ༢༤.༡ པའི་ ེས་ ་  
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དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།       ༡༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༧ པའི་ དན་ཚན་ ༢༥.༢(ང)པའི་ ེས་ ་  
དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།       ༡༩ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་༢༥.༢(ཅ) པའི་ ེས་ ་  
དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།       ༢༠ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་ ༢༧.༡ པའི་ ེས་ ་  
དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།       ༢༠ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༧ པའི་དན་ཚན་ ༢༨ པ་  
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།        ༢༡ 
བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ ལ ་ ༩ པ་ ་ཚགས་ ི་དན་ཚན་ ༣༨ པའི་ 
ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།      ༢༢ 
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ང་ ོད། 
 
 

ིམས་ གས་ ་ག་ འ ེལ་ཡད་དགངས་དན་གཞན་ ་དང་ མ ན་ ིག་འབད་ན་ ་ 
འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ བཅའ་ ིམས་ ༢༠༠༠ ཅན་མའི་ 
དགངས་དན་ལ་ལ་ ་ འ ི་ ོན་མཛད་ན་ག་བཅའ་ ིམས།  
འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ 
ཅན་མ་འད་ རང་ གས་གནམ་ལ་ གས་མོ་ཡས་ལ་ ་ ༡༡ པའི་ཚས་ ༡༢ འམ་ 
ི་ལ་ ༢༠༡༢ ་ ༠༡ པའི་ཚས་ ༠༦ ་ འ ག་ ལ་བ ད་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ི
ཚགས་དང་པའི་ཚགས་ཐངས་བ ད་པའི་ནང་ གཤམ་གསལ་ ར་ཆ་འཇག་ བ།  
 
མཚན་གནས་དང་ འག་བ གས་ ་ཚས་ བ་ཚད། 
༡.  བཅའ་ ིམས་འད་:  

ཀ༽  འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན) 
བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ ཟེར་བ ོད་དག། 

 

ཁ༽ རང་ གས་གནམ་ལ་ ་ཕ་འ ག་ལ་ ་ ༤ པའི་ཚས་ ༤ 
འམ་ ི་ལ་ ༢༠༡༢ ་ ༥ པའི་ཚས་ ༢༥ ལས་འག་བ ང་
ེ་ བ ར་ ོད་འབད་དག།  

 
 

ག༽ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ས་ ོན་ཡངས་ ་ བ་དག།  
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༢.  འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ བཅའ་ ིམས་ ༢༠༠༠ 
ཅན་མར་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

    ིར་བཏང་ ོན་བ ོད་ ངས་ཚག་ག་ དན་ཚན་ ༢(༡༩) པའི་ནང་། 
“ནང་ ལ་ཟེར་མི་འད་ ལ་ཁབ་ནང་ བཟོ་བཏན་ ཡང་ན་ བཟོ་བ ན་ 
ཡང་ན་ ནང་འ ེན་འབད་བའི་ཅ་ཆས་ ་ ་བཀལ་ མིའི་ ལ་ ་ག།”  
 

 

༣.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་ ོན་བ ོད་ ངས་ཚག་ག་ དན་ཚན་ ༢(༢༠) 
པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་  ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

 

དན་ཚན་ ༢ (༢༠ ཀ) 
 

“ ལ་ཡངས་ཐག་ག་ཅ་ཆས་ཟེར་མི་འད་ ཅ་ ལ་ ཡང་ན་ ལ་ ཡང་ན་ 
གཉས་ཆ་ར་ ཡངས་ཆག་ གནང་ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་ ་ ་ག་ན་དང་ ད་ནང་ 
ཅ་ ལ་ ཡང་ན་ ལ་ཚད་ གང་ཡང་མེད་པའི་ཅ་ཆས་ ་ཡང་ ད་ན་ཨན།” 
 

དན་ཚན་ ༢ (༢༠ ཁ) 
 

“ ལ་ཡངས་ཆག་ཐབ་མི་མི་ངམ་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་ འད་ ཡང་ན་ 
དའི་བཅའ་ཡག་ ་ནང་ ཆད་ ་བཀད་ཡདཔ་ བཞིན་ ་ ཆ་གནས་ཡད་པའི་ཅ་
ལ་ ཡང་ན་ ལ་ ཡང་ན་ གཉས་ཆ་ར་ དགངས་ཡངས་ཐབ་ལམ་ཡད་མི་ 
མི་ངམ་ཅག་ ་ག།” 
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༤.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་ ོན་བ ོད་ ངས་ཚག་ག་ དན་ཚན་ ༢(༤༣) 
པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

 

“དན་ཚན་ ༢(༤༣ ཀ) 
 

བཅའ་ཡག་ཟེར་མི་འད་ བཅའ་ ིམས་འད་དང་འ ིལ་ཏ་ ད ལ་ ིས་ ན་
ཁག་གས་ བཟོ་བ ིགས་འབད་ཡད་པའི་ བཅའ་ཡག་ ་ ་ག།” 
 

 

༥.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༡ པ་ ོན་བ ོད་
ག་ དན་ཚན་ ༡ (ཀ) པ་འད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏག་ནང་འ ེན་འབད་མི་ མི་ང་
་དང་།” 

 
 

༦.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༢ པ་ ལ་ ི་
ཕག་ལམ་དང་ཡངས་ཆག་ དན་ཚན་ ༢པ་འད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་
ཡདཔ། 
“འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་འཁད་ ི་མི་ ཡང་ན་ ག ང་ག་ ལས་ཁང་ །” 
 
 

༧.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༢ པ་ ལ་ ི་
ཕག་ལམ་དང་ཡངས་ཆག་ དན་ཚན་ ༣.༣ པ་ འད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་
མཛད་ཡདཔ། 
“མི་ག་རང་ཨན་ ང་ ལ་ཡངས་ཆག་ཐབ་མི་ མི་ངམ་ཅག་ག་ ད་ཚབ་ ་ 
ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏག་ནང་འ ེན་དང་ ཉ་འ བ་འབད་བ་ཅན་ བཙང་ ལ་
བཏབ་དག།” 
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༨.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༣ པ་ ལ་བཀལ་ན་
དང་ ལ་ ི་ཚད་ དན་ཚན་ ༤.༢ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“འ ག་ག་བཙང་ ལ་ ི་ ལ་ཚད་བཟོ་ན་དང་ བ ར་བཅས་འབད་དགཔ་ ད་ལས་
ལ་ཚད་ཐ་ཡག་ནང་བཀད་ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་དང་ ལས་གཡག་ག་ བ་ཚད་ ་ ་ ི་
ཚགས་ ིས་ འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན) བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ 
ཅན་མའི་ ནང་གསལ་བཀད་པའི་ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏ་ ཆ་འཇག་གནང་དག།” 
 

 

༩.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༤ པ་ ལ་ ི་གནས་
གང་བཏན་ན་དང་ བ ག་ཞིབ་ བ ་ལན་ ི་ དན་ཚན་ ༦ པའི་ མག་ ན་ད་ འ ི་
ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 

“ ལ་ ི་གནས་གང་བཏན་ན་དང་བ ་ལན།” 
 
 

༡༠.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༤ པ་ ལ་ ི་གནས་
གང་བཏན་ན་དང་ བ ག་ཞིབ་ བ ་ལན་ ི་ དན་ཚན་ ༦.༡ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་
བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“བཙང་ ལ་འད་ ནང་འ ེན་འབད་བའི་ བས་ འམ་ བཙང་བའི་ བས་ ་ ན་
ཁག་གས་ ས་དང་ ས་ ་ ཆད་ ་བཀད་པའི་ གནས་གང་བཏན་ཐངས་ ི་བཅའ་
ཡག་ ་དང་འ ིལ་ཏ་ བ ་ལན་འབད་དག།” 

 
༡༡.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ བཙང་ ལ་ ལ ་ ༥ པ་ ནང་འ ེན་

དང་ ིར་བཙང་ག་ཉགས་བསལ་ ེལ་འ ེན་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་ ་ 
འ ལ་ན་དང་འཐན་ན་ དས་ཁང་ནང་བཞག་ན་ ཞིབ་ད ད་དང་བཙན་འཚལ་ 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         5 

 

ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་ བཀག་འཛན་དང་ བཀག་དམ་ ི་ དན་ཚན་ ༧ པ་ད་ 
འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“བཅའ་ ིམས་འད་ག་ དགས་དན་དང་འ ིལ་ཏ་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་ག་ 
ཉགས་བསལ་འབད་ན་ ེལ་འ ེན་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་ ་འབག་འོང་སའི་ འ ལ་
ོ་དང་ འབག་འ ོ་སའི་ འཐན་ ོ་ ད་ལས་ དས་ཁང་ནང་བཞག་ན་ ལ་ཡངས་
ཐག་ག་ ཅ་ཆས་ ནང་འ ེན་འབད་ན་དང་ ཉ་བཙང་འཐབ་ན་ མིང་ཐ་ ོ་སར་འབད་
ན་ ེམས་ཐག་ག་ དས་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་འབད་ན་ 
ཞིབ་ད ད་འབད་ན་དང་ བཙན་འཚལ་འབད་ན་ ནང་འ ེན་ འབད་ན་དང་ ིར་
བཙང་འབད་ན་ ་ བཀག་འཛན་འབད་ན་དང་ བཀག་དམ་འབད་ན་ ་ བཅའ་
ིམས་ འད་ག་ བམ་ཚན་ ༢ པའི་ ལ ་ ༤ པ (དན་ཚན་ ༡༠ པ་ དང་ 
༡༡ པ)དང་ ལ ་ ༧ པ, ༨ པ, ༩ པ, ༡༠ པ, ༡༡ པ, ༡༢ པ, ༡༣ 
པ་བཅས་ ི་ དན་ཚན་ ་དང་ འ ིལ་ཏ་ལག་ལན་འཐབ་དག།” 

 
༡༢.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༢ པ་ ལ་ ི་ཕག་

ལམ་ ི་ དན་ཚན་ ༣ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“མི་གཅག་ ཡང་ན་ དའི་ང་ཚབ་ ིས་ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ ནང་འ ེན་ ཡང་ན་ 
ལ་ཁབ་ལས་ ིར་བཙང་འབད་བའི་ཅ་ཆས་ ་ ་ འོས་འབབ་དང་འ ིལ་ ས་དང་
ས་ ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ཕག་དག།” 

 

༡༣.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༤ པ་ ཅ་
དམ་ ལ་ བཀལ་ཐངས་དང་ ཚད་གཞིའི་ དན་ཚན་ ༦.༡ པ་ད་ འ ི་ ོན་
ད་བཞིན་ མཛད་ཡདཔ།       
“ཅ་དམ་ ལ་ ི་ཚད་གཞི་དང་ བ ར་བཅས་ག་ཅ་རང་འབད་དག་ ང་ ི་
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ཚགས་ ིས་ འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན) བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ 
ཅན་མའི་ ནང་གསལ་བཀད་པའི་ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏ་ ཆ་འཇག་གནང་དག།” 

 

༡༤.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༥ པའི་ མག་ ན་
ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  

     “ནང་འ ེན་/ ིར་བཙང་ ཅ་ཆས་ ་ ་ ལ་ ི་གནས་གང་བཏན་ཐངས།” 
 

༡༥.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༥ པ་ ནང་འ ེན་
/ ིར་བཙང་ ཅ་ཆས་ ་ ་ ལ་ ི་གནས་གང་བཏན་ཐངས་ ི་ དན་ཚན་ ༡༣ པ་
ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 

    “ ན་ཁག་གས་ ས་དང་ ས་ ་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་གཉས་ཆ་རའི་ ཅ་ཆས་
་ག་ ལ་ ི་གནས་གང་བཏན་ཐངས་ ་ ཆད་ ་བཀད་དག།” 

 

༡༦.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༧ པ་ ནང་འ ེན་
དང་ ིར་བཙང་ག་ ཉགས་བསལ་འབད་དགཔ་ ི་ དན་ཚན་ ༡༧ པའི་ཡན་ལག་
མག་ ན་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  

    “ ལ་ཡངས་ཆག་ཐབ་མིའི་མི་ང་ག་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་ བཙང་ཐངས་ ི་ལམ་
གས།” 

 

༡༧.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༧ པ་ ནང་འ ེན་
དང་ ིར་བཙང་ག་ ཉགས་བསལ་འབད་ དགཔ་ ི་ དན་ཚན་ ༡༩ པའི་ ེས་ ་  
ཡན་ལག་དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

    དན་ཚན་ ༡༩.༢ པ། 
    “ ོང་ཁ་དང་ ཨན་ ད་ནང་མིན་པའི་ཁ་ ད་ནང་ག་ ཡག་ཆ་གང་ ང་ ོན་མི་ད་  
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གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ས་ བས་ནང་ ོང་ཁ་ ཡང་ན་ ཨན་ ད་ནང་ ད་བ ར་
འབད་དག།” 

 
 
༡༨.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༧ པ་ ནང་འ ེན་

དང་ ིར་བཙང་ག་ ཉགས་བསལ་འབད་དགཔ་ ི་ དན་ཚན་ ༢༠.༢ པ་ད་ འ ི་
ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  

“ཉགས་བསལ་དང་ གཏང་ལན་ལས་ཚབ་ ི་ ལག་ ེར་/ཆག་ཐམ་འད་ ན་ཁག་
གས་ ང་ ོར་འབད་མི་དང་འ ིལ་ཏ་ འ ེལ་  ཡད་ལས་ ེ་གས་གནང་ཆག།” 

 
༡༩.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པའི་མག་ ན་ད་ 

འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“ ལ་ཡངས་ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ེན་འབད་ན་དང་ བཙང་ན་ མིང་ཐ་ ོ་སར་
འབད་ན།” 

 
༢༠.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པ་ ལ་ཡངས་

ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ེན་འབད་ན་དང་ བཙང་ན་ མིང་ཐ་ ོ་སར་འབད་ནའི་ 
དན་ཚན་ ༣༣ པའི་ཡན་ལག་མག་ ན་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“ཅ་ ལ་/ ལ་ཡངས་ཆག་འབད་མི་ ཅ་ཆས་བཙང་ཐངས།” 
 

༢༡.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པ་ 
ལ་ཡངས་ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ེན་འབད་ན་དང་ བཙང་ན་ མིང་ཐ་ ོ་
སར་འབད་ནའི་ དན་ཚན་ ༣༣.༡ པ་ད་ ཆ་མེད་མཛད་ བ། 
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༢༢.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པ་ ལ་ཡངས་
ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ེན་འབད་ན་དང་ བཙང་ན་ མིང་ཐ་ ོ་སར་འབད་ནའི་ 
དན་ཚན་ ༣༣.༣ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“ ལ་ཡངས་ཆག་ཐབ་མི་ མི་ཅག་གས་ ཅ་ ལ་/ ལ་ཡངས་ཐག་ག་ ཅ་ཆས་ ་ 
མི་མང་ ་ ོམ་ཚང་ཐག་ལས་དང་ ཡང་ན་ གང་ཚད་འ ན་བ ར་ ཡང་ན་ ཡག་
ཐག་ག་ཚང་ ར་འབད་བཙང་ན་ ་ ཉ་མི་ད་ ལ་ཡངས་ཆག་ཐབ་མི་མི་ང་མེན་པ་ཅན་ 
ཅ་ ལ་དང་ ལ་གཞན་མི་ ་དང་ ་འ ས་ ་ ོད་དག།” 

 
༢༣.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པ་ ལ་ཡངས་

ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ེན་འབད་ན་དང་ བཙང་ན་ མིང་ཐ་ ོ་སར་འབད་ནའི་ 
དན་ཚན་ ༣༣.༥ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“གང་ག་ནང་གསས་ ེ་ཚན་ ༣༣.༢-༣༣.༣-༣༣.༤ པའི་ དགངས་དན་ ་ནང་ ག་
ད་ ེ་འཁད་ཡད་ ང་ ལ་ཡངས་ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་བཙང་ན་དང་ ང་ཐ་ ོ་སར་འབད་
ནའི་ལམ་ གས་ ་ ན་ཁག་ག་ བཅའ་ཡག་ ་དང་འ ིལ་དག།” 

 
༢༤.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༠ པ་ ལ་ཡངས་

ཐག་ག་ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ནེ་འབད་ན་དང་ བཙང་ན་ མིང་ཐ་ ོ་སར་འབད་ནའི་ 
དན་ཚན་ ༣༤ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“གནང་བ་མེད་པར་ ཅ་ཆས་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ནང་འ ེན་འབད་བ་ཅན་ 
བ ་བ ལ་ག་ན་ཡང་མ་འབད་བར་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ི་ དན་ཚན་ ༡༠ 
པ་དང་ འ ིལ་ཏ་ ག ང་བཞེས་འབད་དག།” 
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༢༥.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༡ པ་ འ ལ་པའི་
ར་ཆ་དངའ ེམ་ཐག་ལས་ནང་འ ེན་དང་ ིར་བཙང་འཐབ་པའི་ཅ་ཆས་ ི་ དན་

ཚན་ ༣༥(ག) པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“ནང་གསས་ ེ་ཚན་ ༥.༡ པའི་ནང་ ད་མི་ ལ་ཡངས་ཆག་ཐབ་མིའི་ མི་ང་ ་ 
ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ ི་ མི་ ེའི་ ེ་ཚན་ཅག་དང་ ད་རིག་ཅན་ ་ ་ བ་པའི་ 
གནད་དན་ །”   
 

༢༦.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པ་ ཚད་ 
བ ང་དང་ མ་ཆག་པའི་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་  ིར་བཙང་ ི་ དན་ཚན་ 
༤༥(ཆ) པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“དབང་ཚད་ཅན་ ི་འ ེལ་ཡད་ལས་ ེ་ ་གས་ གསལ་བ གས་འབད་ཡད་པའི་ 
ས་ རོ་ མ་པ་མ་འ ཝ་ །” 

  

༢༧.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པ་ ཚད་བ ང་
དང་ མ་ཆག་པའི་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་  རི་བཙང་ ི་ དན་ཚན་ ༤༥(ཇ) 
པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“དབང་ཚད་ཅན་ ི་འ ེལ་ཡད་ལས་ ེ་ ་གས་ གསལ་བ གས་འབད་ཡད་པའི་ ཅ་
ཆས་རག་རོག་ །” 
 

༢༨.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པ་ ཚད་
བ ང་དང་ མ་ཆག་པའི་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་  ིར་བཙང་ ི་ དན་ཚན་ 
༤༥ (ད) པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  

    “ ོ་ ས་ སམས་ཁམས་འ གས་ ས་དང་ ་ ས་ ི་རིགས།” 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         10 

 

༢༩.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པ་ ཚད་
བ ང་དང་ མ་ཆག་པའི་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་  ིར་བཙང་ ི་ དན་ཚན་ 
༤༦ (ཀ) པ་ད་ ཆ་མེད་མཛད་ བ།  

 

༣༠.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༣ པ་ ཚད་
བ ང་དང་ མ་ཆག་པའི་ ཅ་ཆས་ནང་འ ེན་དང་  ིར་བཙང་ ི་ དན་ཚན་ 
༤༧.༡ (ག) པ་ད་ ཆ་མེད་མཛད་ བ།  

 
 

༣༡.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ ཅ་དམ་ ི་ ལ་ ལ ་ ༡༤ པ་ 
དམིགས་བསལ་གནད་དན་ ི་ དན་ཚན་ ༤༨(ང)   པའི་ ེས་ ་ དན་
ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་།     

 

“དན་ཚན་ ༤༨(ཅ)  
ཅ་དམ་ ི་གནད་དན་ ་དང་འ ེལ་བ་ཡད་པའི་ ལ་ ིའི་མ ན་ ོས་ནང་ 
འ ལ་ གས་འབད་ན།” 
 

 

༣༢.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༢ པ་ ལ་ ི་
ཕག་ལམ་དང་ ཡངས་ཆག་ག་ དན་ཚན་ ༢.༡ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་
མཛད་ཡདཔ།  
“ནང་ ལ་ཕག་ལམ་ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་བཟོ་བ ན་འབད་མི་དང་ ནང་འ ེན་
འབད་མི་ ཡང་ན་ ཚང་འ ེལ་འཐབ་མི་ མི་ང་གང་   

    ང་གས་ ནང་ ལ་བཏབ་དག།” 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         11 

 

༣༣.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༣ པ་ ནང་ ལ་
ཕག་ལམ་ཡད་མི་ཅ་ཆས་དང་ ལ་ཚད་ ་ཡན་ ི་ དན་ཚན་ ༣ པ་ ད་ 
འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“འ ག་ ་བཟོ་བ ན་འབད་ཡད་པ་དང་ ཡང་ན་ ཐན་བ ེད་བཟོ་མི་ ཡང་ན་ 
ནང་འ ེན་འབད་ཡད་པའི་ཅ་ཆས་ ་ ་ ན་ཁག་གས་ ཆད་ ་བཀད་མི་དང་
འ ིལ་ཏ་ ནང་ ལ་ཕག་དག།” 

 
༣༤.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༣ པ་ ནང་ ལ་

ཕག་ལམ་ཡད་མི་ཅ་ཆས་དང་ ལ་ཚད་ ་ཡན་ ི་ དན་ཚན་ ༤.༡ པ་ ད་ 
འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“ནང་ ལ་ ི་ ཚད་གཞི་བཟོ་ན་དང་ བ ར་བཅས་འབད་ན་ད་ ི་ཚགས་ ིས་ 
འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན) བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་
མའི་ ནང་གསལ་བཀད་པའི་ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏ་ གནང་བའི་ཐག་ལས་
འབད་དག།”  

༣༥.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༤ པ་ ཐ་བཀད་
དང་བ ་ལན་ ི་ དན་ཚན་ ༥.༡ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“བཅའ་ ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ལ ་ ༡ པའི་ དན་ཚན་ ༡ 
པའི་ནང་ ད་ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་ ནང་ ལ་བཀལ་ ང་མི་ ་ བཟོ་བ ན་
འབད་མི་དང་ ཚང་འ ེལ་འཐབ་མི་ ནང་འ ེན་འབད་མི་ ་ ལས་ ངས་དང་
གཅག་ཁར་ ཐ་བཀད་འབད་དག།” 
 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

༣༦.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༤ པ་ ཐ་བཀད་
དང་བ ་ལན་ ི་ དན་ཚན་ ༦ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ།  
“ནང་ ལ་དང་ ་ཡན་གཞན་ ་བཀལ་ན་དང་ བ ་ལན་འབད་ན་འད་ ལས་
ངས་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བ ན་འབད་མ ིཡང་ན་ ཚང་འ ེལ་འཐབ་མི་གས་ 

ལས་ ངས་ ིས་ བ མས་པའི་ལམ་ གས་ ར་བ ་དག།” 
 

 

༣༧.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པ་ ནང་ ལ་
ཕག་ལམ་ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་ ་ག་ཚད་འཛན་ ི་ དན་ཚན་ ༧.༡ པ་ད་ འ ི་
ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 

“འ ལ་ཁང་དང་ ཆང་བཟོ་འ ལ་ཁང་ དས་ཁང་ ་ནང་ཡད་མི་ ནང་ ལ་
ཕག་དག་མིའི་ ཅ་ཆས་ ་ག་ར་ ལས་ ངས་ ི་ ཚད་འཛན་འོག་ ་བཞག་ན་
ཨན།” 

 

༣༨.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པ་ ནང་ ལ་
ཕག་ལམ་ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་ ་ག་ཚད་འཛན་ ི་ དན་ཚན་ ༧.༢ པ་ད་ 
འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“ཅ་ཆས་བཟོ་བ ན་འབད་མི་དང་ ཚང་འ ེལ་འཐབ་མི་ ནང་འ ེན་འབད་མི་
་གས་ ན་ཁག་གས་བཟོ་མི་ བཅའ་ཡག་  དང་འ ིལ་ཏ་ ནང་ ལ་ཕག་

མིའི་ ཅ་ཆས་ ་ ནང་འ ེན་དང་བཟོ་བ ན་ བཙང་པའི་ ོར་ལས་ གནས་
ལ་དང་ཐ་ཡག་ ་བཞག་དགཔ་མ་ཚད་ ན་ ་ད་ ་ ནང་ ལ་འག་དཔན་ ་
་ ལ་དག།” 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

༣༩.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པ་ ནང་ ལ་ཕག་ལམ་
ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་ ་ག་ཚད་འཛན་ ི་ དན་ཚན་ ༨.༡ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་
མཛད་ཡདཔ། 
“ནང་ ལ་ཕག་མིའི་ཅ་ཆས་ ་ ིར་བཙང་འབད་ན་ ཡང་ན་ ོ་བ ད་འབད་ནའི་ 
མན་བསམ་ཡད་མི་ མི་ང་གས་ ཅ་ཆས་ ་ འ ལ་ཁང་དང་ ཡང་ན་ དས་ཁང་
ནང་ལས་ མ་བཏན་པའི་ ་ཚད་ ༢༤ ག་ཧེ་མར་ ནང་ ལ་འག་དཔན་ ་ ་ 
ཡག་ཐག་ ་ ན་ ་འབད་དག།” 

 

༤༠.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༥ པ་ ནང་ ལ་ཕག་ལམ་
ཡད་པའི་ ཅ་ཆས་ ་ག་ཚད་འཛན་ ི་ དན་ཚན་ ༩.༢ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་
མཛད་ཡདཔ། 
“གལ་ ིད་ ནང་ ལ་ཕག་མིའི་ ཅ་ཆས་ག་ཅ་རང་ཨན་ ང་ འགན་ལན་ ི་ཐག་ལས་ 
གཏང་ལན་འབད་བའི་ བས་ ་དང་ ཡང་ན་ ེལ་འ ེན་འབད་བའི་བ ང་ ་ 
ང་མེད་དང་ འགལ་ཤར་ ཡང་ན་ ཤས་མཐང་ག་ ་ ོད་ ཡང་ན་ འཛགས་
ས་ ་བ ེན་ཏ་ བར་ན་ ོར་ལས་ ང་ ོར་དང་ ཡང་ན་ གནད་ ོན་ ང་པ་ཅན་ 

ནང་ ལ་འད་ ཅ་ཆས་ ི་ཇ་བདག་ག་ཨན་མི་ད་གས་ ལས་ ངས་ ་ ོད་དག།” 
 

༤༡.  བཅའ་ ིམས་དའི་ བམ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་ ལ་ ལ ་ ༧ པ་ ཅ་ཆས་བཙན་
འཚལ་དང་ དབང་བ ང་ ག ང་བཞེས་བཏང་ན་ ི་ དན་ཚན་༡༣ པ་ད་ འ ི་ ོན་ 
ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའི་ཅ་ཆས་ བཟོ་བ ན་འབད་མི་དང་ ནང་འ ེན་འབད་མི་ 
ིར་ཚང་འཐབ་མི་ བཙང་མི་ ད་ལས་ ོ་བ ད་འབད་མི་ ་ ཅ་ཆས་ ི་ཧོད་ ཡང་
ན་ ་ཆས་ ་དང་ གས་ཏ་ ག ང་བཞེས་གཏང་ཆག།” 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

༤༢.  བཅའ་ ིམས་དའི་  ིར་བཏང་གནད་དན་  ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ དང་ ༢ པ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༡ པ་ ཅ་ ལ་དང་ ལ་རིགས་ ི་ ིས་ཐ་ཞིབ་ད ད་ ི་ དན་ཚན་ 
༥ པའི་ཡན་ལག་མག་ ན་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 

    “ཅ་ ལ་དང་ ལ་ ་ཡན་ ཡང་ན་ འ ས་རིགས་ ར་ལག་ ོད།” 
 

༤༣.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་  ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༡ པ་ ཅ་ ལ་དང་ ལ་རིགས་ ི་ ིས་ཐ་ཞིབ་ད ད་ ི་  དན་
ཚན་ ༥.༡ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

 

     “དན་ཚན་ ༥.༡ (ཀ) 
 

ལ་ ཡང་ན་ ཅ་ ལ་ ཡང་ན་ ་ཡན་ ཡང་ན་ ་འ ས་ ནར་འ ལ་ ི་ ོ་
ལས་བཀལ་ཡདཔ་ ཡང་ན་ ལ་འ ལ་ ་ ཡད་ཚ་ ད་བ མ་མའི་ ད ལ་
བ ོམས་ཐབས་ ོདཡད་་མི་ད་ ལག་ ོད་དགཔ་དང་ ཡང་ན་ ག ང་ ་ ལ་དག་པའི་ 
ལ་ཆད་ གང་ ང་ཡད་ཚ་ ད་དང་ག་ ོམས་བད་ ིག་འབད་དག།” 

 

༤༤.  བཅའ་ མིས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༣ པ་ ཅ་ཆས་བཀག་འཛན་དང་ དབང་བ ང་ ག ང་བཞེས་གཏང་
ན་ ི་ དན་ཚན་ ༧.༢ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“ཅ་ཆས་ ་ ིམས་འགལ་ ི་ཐག་ལས་ ནང་འ ེན་ ཡང་ན་ ིར་བཙང་
འཐབ་པ་ ཡང་ན་ ོ་བ ད་འབད་བའི་  དགས་པ་རེ་ཆགས་པ་ཅན་ ལས་



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         15 

 

ངས་འག་དཔན་འད་གས་ ཞིབ་ད ད་ཡང་བ ར་འབད་ནའི་དན་ལས་ ཅ་ཆས་དང་ 
ེལ་འ ེན་ མི་ངམ་བཅས་ བཀག་འཛན་འབད་བཞག་ན་ག་ དབང་ཚད་ཡད།” 

 
༤༥.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་

ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་
ཨན།) ལ ་ ༤ པ་ ཉས་ཆད་དང་ཉས་ ་ག་ དན་ཚན་ ༡༦ པ་ད་ འ ི་ ོན་ 
ད་བཞིན་ མཛད་ཡདཔ། 

    གནད་འགལ་དང་ ཉས་ ་གཞན། 
    “གཤམ་གསལ་ ིམས་འགལ་ ་ འབད་བ་ཅན་ བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ལ་ ནང་

ལ་ ་ཕག་ན་ཨནམ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་    
     ་ག་ གནས་གང་ག་ཨན་མི་ད་ ་ ཉས་ཆད་བ ་ཆ་ ༥༠ རེ་ཕག་ན་ ད་ཡང་ 
     མི་ང་གང་ ང་ཅག་གས : 

(ཀ) ིས་ འི་ནང་ ནང་འ ེན་ ཡང་ན་ ིར་བཙང་ ཡང་ན་ ཚང་འ ེལ་
འཐབ་ཡད་མི་ ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏག་ག་ གནས་གང་ ཡང་ན་ 
མང་ ང་ མར་ཕབ་འབད་་བཀད་ན།  

 

(ཁ) ིས་ འི་ནང་ ནང་འ ེན་འབད་མི་ ཡང་ན་ ིར་ཙང་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ 
བཙང་ཡད་མི་ ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏག་ག་ གནས་གང་ ཡང་ན་ 
མང་ ང་ ་ གསལ་བ གས་མི་འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ གཡ་ འི་ཐག་
ལས་ གསལ་བ གས་འབད་ན།  

 

(ག) ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཚང་བ ར་འཐབ་པའི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏག་ག་ གནས་
གང་ ཡང་ན་ མང་ ང་ ་ ནར་འ ལ་ཅན་འབད་བཀད་ད་ ནང་འ ེན་



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         16 

 

འབད་མི་ ཡང་ན་ ིར་ཚང་འཐབ་མི་ ཅ་ཆས་གང་ ང་ ་གསང་འབད་
བཞག་ན། 

 

(ང)  ལས་ ངས་ ི་འག་དཔན་ གང་ ང་ཅག་གས་ བསམ་ཞིབ་ ི་དན་ ་ 
གསལ་བ གས་དང་ ང་ ོར་ལག་ ེར་ ད་ལས་ ཡག་ཆ་ ་ ས་མ་བཟོ་
མི་ ཡང་ན་ ས་མའི་ཐག་ ་ མིང་ གས་བཀད་ན།  

 

(ཅ) ག ང་ ་ད ་བ ོར་དང་ ཡང་ན་ ཅ་ ལ་དང་ ལ་རིགས་ལས་ ར་
ཐབས་ ི་མན་བསམ་ཐག་ ལ་བཀལ་ ང་བ་དང་ ཚད་འཛན་འབད་བ་ 
ཡང་ན་ བཀག་དམ་འབད་བའི་ཅ་ཆས་ ་ མཛད་ནང་བཞག་ན་དང་ ེལ་
འ ེན་འབད་ན་ ིར་བཏན་འབད་ན་ བཅལ་གཏད་འབད་ན་ ཡང་ན་ 
ལག་ལན་འཐབ་ན་ ་ནང་ ལ་གཏགས་འབད་ན།  

 

(ཆ) ལ་བཀལ་ ང་བ་ ཡང་ན་ ཚད་འཛན་འབད་བ་ ཡང་ན་ བཀག་འཛན་
འབད་བའི་ཅ་ཆས་གང་ ང་ ཤས་ ོགས་ ི་ ོ་ལས་ གཡབ་བཞག་པ་ 
ཡང་ན་ ་གསང་ཐག་བཞག་པ་ ཡང་ན་ ་གསང་འབད་ན་ ་ གནང་
བ་ ོད་པ་ ཡང་ན་ གཡབ་བཞག་ན་ ཡང་ན་ ་གསང་ག་ཆད་ ་ མཁ་
བ་འབད་ན། 

 

(ཇ) བཅའ་ ིམས་འད་དང་མ་འ ིལ་བར་ ཐབས་ལམ་གཞན་ ི་ ཐག་ལས་ 
ལ་ཡངས་ཆག་ཐག་ག་ ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏག་ ་ ཚང་བ ར་ 
ཡང་ན་ ོ་བ ད་ ཡང་ན་ བ ེ་སར་ ཡང་ན་ གཞན་ ་ ིན་ན་ 
ཡང་ན་ ལག་ ོད་འབད་ན། 

 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

(ཉ) ལས་ ངས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཅ་ཆས་གང་ ང་ ིར་བཏན་
འབད་ན་ ཡང་ན་ ིར་བཏན་ འབད་ན་ ་ ཐབས་ལམ་གང་ ང་
ག་ ོ་ལས་ ོགས་རམ་འབད་ན་ ཡང་ན་ ིར་བཏན་འབད་ན་དང་ 
འ ེལ་ཏ་ སམས་ ར་ལན་ན། 

 

(ཏ) འ ེལ་གནད་དང་འ ིལ་ཏ་ ཅ་ ལ་ ཡང་ན་ ལ་གང་ ང་ 
ོདདགཔ་མེད་མི་ ཡང་ན་ ོད་ཆགཔ་མེད་མི་ ཡང་ན་ ོད་
དགཔ་ཡད་མི་ ཡང་ན་ ོད་ཆགཔ་ཡད་མི་ ད ལ་བ ོམས་ ལས་
ག་ ེ་ ལག་ ོདལན་ན་ ཡང་ན་ ལན་ཐབས་འབད་ན་ ཡང་ན་ 
ལན་ན་ ་ ངན་བ ལ་འབད་ན།  

 
 

(ཐ) བཅའ་ ིམས་འད་དང་ བཅའ་ཡག་ ་ག་ དགངས་དན་ ་ ་ 
འ ས་ཤར་ ང་ན།  

 

(ད) ཆག་ཐམ་ལག་ ོད་འབད་ན།” 
 
༤༦.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ 

བཅའ་ ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ 
བ་ན་ཨན།) ལ ་ ༦ པ་ ོད་ཉགས་འ ིག་ཆ་དང་ མཐ་ག གས་ ི་ 
དན་ཚན་ ༢༡.༣ (ཀ) པ་ད་ ཨང་ ད་ནང་འ ི་ ོན་མཛད་ད་ཡད། 

 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         18 

 

༤༧.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༦ པ་ ོད་ཉགས་འ ིག་ཆ་དང་ མཐ་ག གས་ ི་ དན་ཚན་ 
༢༢.༦ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“མཐ་ག གས་ ་ ེ་ ཉནམ་ ༤༥ ག་ནང་འཁད་ ་ མཐ་ག གས་ཚགས་ ང་གས་ 
ཐག་བཅད་མ་ གས་པ་དང་ ཡང་ན་ ཐག་མ་བཅད་པར་བཞག་པ་ཅན་ མི་ད་གས་ 
མཐ་ག གས་བཀད་ཚགས་ ་ ་ཆག།”  

 

༤༨.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༦ པ་ ོད་ཉགས་འ ིག་ཆ་དང་ མཐ་ག གས་ ི་ དན་ཚན་ 
༢༢.༧ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“ཡག་ཚང་ ེ་བའི་ མཐ་ག གས་ཚགས་ ང་གས་ ཐག་བཅད་མི་ད་ ཐག་བཅད་པའི་
ཚས་ ངས་ལས་ ཉནམ་ ༣༠ ག་ནང་འཁད་ ་ མཐ་ག གས་བཀད་ཚགས་ ་ ་
དག།”  

 
༤༩.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་

ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་
ཨན།) ལ ་ ༦ པ་ ོད་ཉགས་འ ིག་ཆ་དང་མཐ་ག གས་ ི་ དན་ཚན་ ༢༢.༨ 
པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“མཐ་ག གས་བཀད་ཚགས་ ིས་ ན་ ་ཐབ་པའི་ཚས་ ངས་ལས་ ཉནམ་ ༤༥ 
ག་ནང་འཁད་ ་ ོས་ཆད་བཏན་དགཔ་ཨན།”  

 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         19 

 

༥༠.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ 
བཅའ་ ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ 
བ་ན་ཨན།) ལ ་ ༦ པ་ ོད་ཉགས་འ ིག་ཆ་དང་ མཐ་ག གས་ ི་ 
དན་ཚན་ ༢༢.༡༠ པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 
“མཐ་ག གས་ ་མི་ད་ ཉནམ་ ༤༥ ག་ནང་འཁད་ ་ མཐ་ག གས་བཀད་
ཚགས་ ིས་ ཐག་བཅད་མ་ གས་པ་དང་ ཡང་ན་ ཐག་མ་བཅད་པར་བཞག་
པ་ཅན་ མི་ད་གས་ ིམས་ ི་འ ན་སར་ ་ཆག།” 

 

༥༡.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ 
བཅའ་ ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ 
བ་ན་ཨན།) ལ ་ ༦ པ་ ོད་ཉགས་འ ིག་ཆ་དང་ མཐ་ག གས་ ི་ 
དན་ཚན་ ༢༤.༡ པའི་ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ 
ད་ཡང་།  
 

“དན་ཚན་ ༢༤.༢ 
གལ་ ིད་ མཐ་ག གས་པ་ཅག་གས་ གནད་དན་གཅག་ག་བདན་བཤར་ ཆ་
མཐའི་མཐ་ག གས་ འ ས་ཚགས་ ཡང་ན་ ིམས་འ ན་ཅག་ ་ འ ོ་
ན་མ ད་པ་ཅན་ དན་ཚན་ ༢༤.༡ པ་དང་ འ ིལ་ཏ་གནང་ཡད་མི་ 
དགངས་ཡངས་གང་ ང་ ཆ་མེད་ཨན།” 

 

༥༢.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ 
བཅའ་ ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

བ་ན་ཨན།) ལ ་ ༧ པ་ ལ་མ་ལན་པར་ ས་མི་ ་ ལན་ཐངས་ ི་ དན་ཚན་ 
༢༥.༢(ང) པའི་ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་།  

     “དན་ཚན་ ༢༥.༢(ཅ)  
མི་ ཡང་ན་ ལས་ ེའི་ཡན་ལག་ ་ག་ ནང་འ ེན་དང་ ིར་ཚང་ ་ བཀག་འགག་
ཐག་ལས་དང་། ཡང་ན་” 

 

༥༣.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༧ པ་ ལ་མ་ལན་པར་ ས་མི་ ་ ལན་ཐངས་ ི་ དན་ཚན་ 
༢༥.༢(ཅ) པའི་ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 
“དན་ཚན་ ༢༥.༢(ཆ)  
མི་མང་གསལ་བ གས་ ི་ ོ་ལས།” 

 

༥༤.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༧ པ་ ལ་མ་ལན་པར་ ས་མི་ ་ ལན་ཐངས་ ི་ དན་ཚན་ 
༢༧.༡ པའི་ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

 

“དན་ཚན་ ༢༧.༡ (ཀ)  
མི་གང་ ང་ཅག་གས་ ཚང་ལས་མིང་ཐ་ ོ་སར་འབད་ན་ ཡང་ན་ ག་བ མ་ན་ ཡང་
ན་ མ ག་བ ་གཏང་ནའི་འ ན་པ་ཡད་ཚ་ ཚང་ལས་མིང་ཐ་ ོ་སར་ ཡང་ན་ ག་
བ མ་ན་ ཡང་ན་ མ ག་བ ་གཏང་ན་ ་ ལག་ལན་མ་འཐབ་པའི་ ཉན་ ངས་
མ་ འི་ ་གང་ལས་ ལས་ ངས་ ་ ཡག་ཐག་ག་བ ་བ ལ་འབད་དག།” 

 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

༥༥.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༧ པ་ ལ་མ་ལན་པར་ ས་མི་ ་ ལན་ཐངས་ ི་ དན་ཚན་ ༢༨ 
པ་ད་ འ ི་ ོན་ ད་བཞིན་མཛད་ཡདཔ། 

 

“༢༨ ལ་ ི་ཉགས་མེད་ལག་ ེར། 
༢༨.༡  གཤམ་བཀད་ ་ག་དན་ ་ ལས་ཚགས་ཅག་གས་ ཁང་རའི་ལས་གཡགཔ་

་ལས་ ལ་ ི་ཉགས་མེད་ ལག་ ེར་ 
    བཏན་དག་པའི་དགས་མཁ་བཀད་དག། 

(ཀ)  ལས་གཡགཔ་ཅག་ ་ང་ ༡༢ ཡང་ན་ ད་ལས་ ག་པའི་
ས་ ན་ ི་དན་ ་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ཁར་འ ོཝ་ད། 

 

(ཁ) ལས་གཡགཔ་ཅག་ གཡག་ནང་ལས་དགངས་ ་འ ོཝ་ད་ ཡང་ན་ 
དགངས་ ་གཏངམ་ད། དགངས་ ་གཏང་པའི་ བས་ ་ 
ཉགས་མེད་ལག་ ེར་འད་ དགངས་ འི་ཁ་ཕན་ ་ མ་ ོད་
པའི་ ་གང་ལས་ལན་དག། 

 

༢༨.༢ གལ་ ིད་ ལས་ཚགས་ཅག་གས་ གང་ག་དགས་མཁ་(༢༨.༡)པ་ ་ ཆ་
གནས་མ་བཞག་པ་ཅན་  ལས་གཡག་པའི་ ལ་ ི་ཕག་ལམ་ད་ ལས་
ཚགས་ད་ ་འ ི་དག། 

 

༢༨.༣ ཚང་འ ེལ་འ ས་ཚགས་ཅག་གས་ གཤམ་བཀད་ ་ག་དན་ ་ ལ་ ི་
ཉགས་མེད་ལག་ ེར་ བཏན་དག། 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

(ཀ)  ཚང་ལས་ ི་བདག་དབང་ ོ་སར་འབད་བའི་ བས་ ་ཡང་
ན་ཚང་  ལ་ ང་ ོགས་གཅག་ལས་གཅག་ ་  ཚང་
ལས་ ི་ས་ཁངས་ ོ་སར་ འབད་བའི་ བས་ །  

 

(ཁ)  ཚང་ལས་ག་བ མ་པའི་ བས་ ། 
 
 

(ག) ལས་དན་དང་ལས་གཡག་ག་ཁག་འབག་གང་ ང་ག་དན་ ་ 
ཆག་ཐམ་ལནམ་ད་ ཡང་ན་ ཆག་ཐམ་ ི་ ས་ཚད་བ ར་
གསའི་ བས་ ། 

 

༢༨.༤ ལས་འཛན་ ཡང་ན་ ག ང་ག་ལས་ ེ་ཅག་གས་ བཅའ་ཡག་ནང་ ཆད་ ་བཀད་ཡད་
མི་དང་འ ིལ་ཏ་ རིན་བ ར་ནང་ ་ ལ་གཏགས་འབདཝ་ད་ ཚང་ལས་ ་ལས་ 
ལ་ ི་ཉགས་མེད་ལག་ ེར་ གཏན་དག་པའི་ དགས་མཁ་བཀད་དག།” 

 

༥༦.  བཅའ་ ིམས་དའི་ ིར་བཏང་གནད་དན་ ( ིར་བཏང་གནད་དན་འད་ བཅའ་
ིམས་འད་ག་ བམ་ཚན་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པའི་དན་ཚན་ ་ ་ བ་ན་

ཨན།) ལ ་ ༩ པ་ ་ཚགས་ ི་ དན་ཚན་ ༣༨ པའི་ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་
གསརཔ་ བ གས་ཡདཔ་ ད་ཡང་། 
 

“དན་ཚན་ ༣༩ 
 

ན་འཁར་ ིས་ཁ་ ན་ ོང་། 
 

ཅ་ཆས་ཉགས་སལ་དང་ ཅ་ ལ་དང་ ལ་རིགས་བ ་ལན་ ི་ཕན་ཐབས་ ་ 
ལས་ ངས་ ིས་ ན་འཁར་མ་ད ལ་ལག་ལན་འཐབ་ཆག།” 
 

 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

“དན་ཚན་ ༤༠ པ། 
 
 

་འ ས་དང་ ་ཡན་བཀལ་ཐངས། 
 
 

བཅའ་ ིམས་འད་ག་འོག་ ་ མི་ཅག་ ་ ལས་ ངས་ ིས་ ོད་པའི་ཞབས་ཏག་གང་
ང་ ་ ལས་ ངས་ ི་འབབ་ ོས་ཡད་པའི་བསམ་ད ད་ཐག་ ་འ ས་དང་ ་ཡན་
་བཀལ་ཆག་ན་དང་ ཞབས་ཏག་མ་ ོད་པའི་ ་གང་ ་ ད་བ མ་མའི་ ་འ ས་དང་
་ཡན་ ་ ོད་དག་པའི་ དགས་མཁ་བཀད་ཆག།” 

 

“དན་ཚན་ ༤༡ པ། 
 
 

བཅའ་ཡག་བཟོ་བཏན་ ི་དབང་ཆ། 
 
 

བཅའ་ ིམས་འད་ག་དགངས་དན་ ་ དན་ ིན་ཅན་ ེ་ ལག་ལན་འཐབ་ནའི་ཆད་ ་ 
བཅའ་ ིམས་ འད་དང་འ ིལ་ཏ་ དགས་དན་ཡད་པའི་བཅའ་ཡག་ ་ ད ལ་ ིས་
ན་ཁག་གས་ བཟོ་བཏན་འབད་ཆག།” 

 

“དན་ཚན་ ༤༢ པ། 
 

འ ི་ ོན། 
 

ཚགས་ཁང་རང་སའི་འ ས་མི་ཡངས་བ ོམས་ལས་ ག མ་ད ་གཉས་ ིས་ ོས་དན་
ལ་ཏ་ བཅའ་ ིམས་འད་ ་ ཁ་ ོང་དང་ བ ར་བཅས་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་
ི་ འ ི་ ོན་གང་ ང་འབད་དགཔ་ཐན་ཚ་ ཚགས་ཁང་རང་སའི་ ེད་མང་ག་ཐག་ལས་ 
ཡང་ན་ ན་བ གས་ནང་ཨན་པ་ཅན་ ི་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ཚགས་ ན་བ ར་མིའི་
ལ་ ་ཡད་མི་ཡངས་བ ོམས་ལས་ ག མ་ད ་གཉས་ལས་ མ་ ང་བའི་ཚགས་ ན་
ཐག་ལས་ཆ་འཇག་ བ་དག།” 

 

 



འ ག་ག་བཙང་ ལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ ལ་ ི་ (འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།         

 

“དན་ཚན་ ༤༣ 
 

ཚག་དན་ ི་དབང་ཚད། 
 

བཅའ་ ིམས་འད་ག་ ོང་ཁ་དང་ ད ིན་ ད་ ི་ཚག་གཉས་ ི་བར་ན་ ག་
དན་མ་འ ཝ་རེ་ཐན་ཚ་ ོང་ཁའི་ཚག་དན་ ་ ཆ་གནས་བ ང་དག། 


