
ོན་འགྲོའི ི་ཟིན་ ིས། 
མི་དམངས་ལས་གཡགོཔ་ ་ ་ཁྱོས་མའ་ིབཅའ་ཡིག། 

མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་ མི་དམངས་ཀྱིས་ ོ་གཏད་ས་ཨིན། མི་སེར་ ་གིས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ག གས་ ེ་ འི་ ང་ ོད་ ་ 
ཡིད་ཆེས་ངེས་པར་ ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་སོའི་ལས་འགན་གྱི་ལས་ ོད་འཐབ་ནི་ནང་ ང་བདེན་གྱི་འབད་བ ོན་
བ ེད་ནི་འདི་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་རེ་ར་ེབཞིན་གྱི་ འགན་ཁུར་ ་ཅན་ཅིག་ཨིན། མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ 
མི་སེར་ ་གི་དོན་ ་ ལས་དོན་ ་འཐབ་པའི་ བས་ རང་སོའི་ ེར་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ ་ བ་ ་བ ར་ཏེ་ ཁྐྲིམས་དང་བཟང་
ོད་ཀྱི་གཞི་ ་ ་དགོངས་ ་བ ར་དགོ། ཕོ་མོ་ག་ར་ཨིན་ ང་ རང་སོའི་ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ནང་ གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་

བཟང་ ོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ་ གུས་བ ར་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འདི་ ་གནས་དགོཔ་ཨིན། 
 

འ ག་ ལ། 
བཅའ་ཡིག་འདི་ མི་དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ བཀོལ་ ོད་འབད་མིའི་ལས་ ེ་ག་ར་གི་ ལས་གཡོགཔ་ ་ ་འ ག་དགོ། 
 

ལག་ལེན། 
བཅའ་ཡིག་འདི་ དོན་ ིན་ཅན་དང་ད ེར་མེད་ཤོ་མ ངས་ཀྱི་ ོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ ལས་
ེའི་འགོ་འཛིན་ ་ཕོག། ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་ ་ ་ རང་སོའི་རིམ་བ ིག་ཡོད་པའི་ གནས་རིམ་གོང་མ་ ་ ན་ ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁུར་ཕོག།  
 

ིར་གཏང་གི་གནད་དནོ། 
ཁྱོསམ་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་འདི་ ་གིས་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ འི་ལས་འགན་ ོགས་ ང་མེད་པར་ལས་ ོད་འཐབ་ནི་ ་
གནོད་པ་ ཡང་ན་ གནོད་དོ་བ མ་ ེ་འཆརཝ་ཨིན། ཁྱོསམོ་དང་ཁེ་ཕན་ ་ལེན་ཆོག་པའི་གནང་བ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ ཁྱོསམ་དང་ཁེ་ཕན་ ་ལེན་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དགོ། མི་
དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ ཁྱོསམོ་དང་ཁེ་ཕན་ ་ལེན་ཆོག་པའི་གནང་བ་ གསལ་བཀོད་གང་ཡང་མེད་པར་ ཁྱོསམོ་དང་
ཁེ་ཕན་གཞན་ ལེན་པ་ཡང་ན་ ཁས་ལན་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་འགེལ་གྱི་ ་ཨིན་པར་བ ིས་དགོ། 
 

ག ང་འ ེལ་ ཡང་ན་ ལས་གཡོག་ལས་བ ེན་ ཡང་ན་ མི་དམངས་ཀྱི་གནད་དོན་ལས་བ ེན་ འོས་མཚམས་ ན་པའི་ 
ཁྱོསམ་དང་མགྲོན་ ོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ཁེ་ཕན་གཞན་ ་ལེན་ཆོག། འདི་ཡང་ རང་གི་ནང་མི་དང་རང་སོའི་ཆ་རོགས་འཆམ་
ཏོག་ཏོ་ ་ལས་ ངམ་ཅིག་ ཁྱོསམ་དང་མགྲོན་ ོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ཁེ་ཕན་གཞན་ ་ལེན་ཆོག།  



ཀ༽ དམགིས་གསལ་གྱི་གནད་དོན། 
༡) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོད་པའི་འ ང་ཁུངས་ལས་ཐོབ་པའི་ཁྱོསམ་ ཡང་ན་ རང་སོའི་གོ་    
  གནས་ལས་བ ེན་ ིན་པའི་ཁྱོསམ་ ཡང་ན་ ཁྱོསམོ་དང་མགུ་ ས་ཀྱི་རིགས་གཞན་ ་ ལ་དགོ་པའི་བཙན་བ ལ་འབད་    
  བའི་ཁྱོསམ་ ་ ཐད་ཀར་ཡང་ན་བ ད་དེ་ལེན་པ་ ཡང་ན་ ཁས་ལན་འབད་མི་ཆོག། 
༢) མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ ་གསི་ རང་ ་ འགན་ཁག་ཕོག་ལམ་ངེས་པར་ ་བཟོ་བ་ ཡང་ན་ འགན་ཁག་ཕོག་ལམ་བཟོ་ 
  བར་ ང་བའི་ མི་དམངས་ཀྱི་འ ས་མི་ ་གིས་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མགྲོན་བ ་ཡང་ན་ ོ་ ོང་ ་ ་ ཁས་ལན་ 
  འབད་མི་ཆོག། 
༣) ག ང་འ ེལ་གྱི་ ་ འི་ ལས་ ོད་འཐབ་པ་ཡང་ན་ ལས་ ོད་མ་འཐབ་པར་བཞག་ནིའི་གནད་དོན་ནང་ ཤན་ གས་ 
  འབད་བའི་ལོག་འཇལ་འབད་ ིན་པའི་ ཁྱོསམ་ལེན་མི་ཆོག། 
༤) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ བཞེས་ ོའི་རིགས་ ཡང་ན་ ཉལ་ཁང་ འབོལ་བ་ཡང་ན་འོས་མེད་ཀྱི་ལེགས་ ོང་ 
   འབད་བ་ལས་བ ེན་ རང་སོའི་ལས་འགན་ ལས་ ོད་འཐབ་ནི་ནང་ ངོ་ཚ་སི་སི་དང་ ཡང་ན་ མི་དམངས་ལས་ 
   གཡོག་ ་ དམའ་འབེབ་ འབད་ཉེན་ཡོད་པའི་ མགྲོན་ ོང་ ་ ་ཁས་ལན་འབད་མི་ཆོག།  
༥) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ ས་ བས་ཚར་རེ་ནང་ ང་ཁུངས་རེ་རེ་ལས་ ད ལ་ཀྲམ་༥༠༠་ལས་མ་ ག་པའི     
  ་བ ལ་མ་འབད་བའི་ཁྱོསམོ་ ལེན་ཆོག། དེ་འབདཝ་ད་ ལོ་འཁོར་༡་གི་ནང་འཁོད་ ད ལ་ཀྲམ་༥༠༠ ལས་ ག་པའི་  
  ཁྱོསམ་ལེན་མི་ཆོག། དམིགས་གསལ་གྱི་དགོངས་དོན་འདི་བ མ་གྱིས་ བགོ་བཤའ་ ཡང་ན གན་ཚོང་ གསོག་འཇོག་གི་ 
  ལག་ཁྱེར་བ མ་གྱི་ ད ལ་ ང་གི་ཁྱོསམོ་ ཡང་ན་ མ་ ་བ གས་བཞག་གི་ རེ་འ ན་ ་ ་མི་འ ག། 
༦) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས ད ལ་ ང་ ཡང་ན་ མ་ ་བ གས་བཞག་གི་རེ་འ ན་ ་མ་ཡིན་པའི་ གཟེངས་ 
  བ ོད་གསོལ་ར་ ཡང་ན་ ཆེ་བ ོད་ཅན་གྱི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ ་ལེན་ཆོག། ཨིན་ ང་འདི་ ་ ཕན་ བས་ཆེ་བའི་མི་ 
  དམངས་ཞབས་ཏོག་ ཡང་ན་ གྲུབ་འ ས་གི་དོན་ ་ ིན་མ་ི འདི་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་ ེའི་ཚད་གཞི་དང་  
  འཁྐྲིལ་ཨིན་པ་ ཡང་ན་ ལས་ ེ་ ་གནོད་པའི་གནད་དོན་གང་ ང་ཅིག་ནང་ རང་སོའི་ ོགས་ ང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་ 
  ཟོན་མེད་པའི་ གཟེངས་བ ོད་གསོལ་རས་ངེས་གཏན་ཨིན་དགོ།    
༧) ིའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་བ ོད་ཅན་གྱི་མགྱོནམ་ ནོ་ བས་ ཡང་ན་ ིའི་ ལ་ཁབ་ནང་འགྱོ་བའི་ བས་ ཆེ་བ ོད་ཅན་གྱི་ 
   འགོ་དཔོན་ ་གིས་ཁྱོསམོ་དང་གསོལ་རས་གནང་བའི་ བས་ མ་ལེན་པར་བཞག་ནི་འདི་མ་ ང་པ་འབད་འཆར་བ་ཅིན་  
   མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ཁྱོསམོ་འདི་ལེན་དགོ་ དེ་འབདཝ་ད་ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་ ་གསལ་བ གས་འབད་ 
   དགོ། 



༨) འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་འོང་བའི་ ི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མགྱོནམ་ ་ ་ ལོག་འཇལ་འབད་ ིན་དགོ་པའི་ ཁྱོསམ་དང་གསོལ་རས་ 
   ་ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་ལས་ ་གོང་ལས་ གནང་བ་ ་ཏེ་ ིན་དགོཔ་ཨིན།  
 
ཁ༽ ལས་གཡགོ་ འ་ིབར་ན་ཁྱོས་ དོ་ལནེ་གྱི་ རོ། 
   རང་ལས་མཐོ་བའི་འགོ་དཔོན་(མཐོ་རིམ་འགོ་དཔོན) ་ ་ཁྱོསམ་ོ ལ་བའི་ ོར། 
༡) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ འོག་རིམ་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ ་ ་ ཁྱོསམོ་( ག་འཇལ་) ལ་ནིའི་ དོན་ ་བཙན་ 
  བ ལ་འབད་མི་ཆོག། 
༢) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ རང་སོའི་མཐོ་རིམ་གྱི་འགོ་དཔོན་ ་ ་ཁྱོསམོ་( ག་འཇལ་) ལ་ནིའི་དོན་ ་ ལས་ 
   གཡོགཔ་གཞན་ཅིག་ལས་ ཞལ་འདེབས་(བ ་ལེན)་འབད་མི་ཆོག། 
༣) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ རང་ལས་ ད ལ་ཕོག་ ང་ ་ཐོབ་པའི་ལས་གཡོགཔ་ ་ལས་ཁྱོསམ་ ཐད་ཀར་  
   ཡང་ན་ བ ད་དེ་ལེན་མི་ཆོག། 
༤) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ མཐོ་རིམ་གྱི་འགོ་དཔོན་ ་ ་ ག ང་ ་གྱོང་ ད་བཀལ་ཐོག་ལས་ ལ་པའི་ཁྱོསམོ་  
   ལ་མི་ཆོག། 
༥) གོང་གི་དོན་ཚན་དང་མ་བ ན་པར་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ ་ ཁས་ལན་འབད་ 
  ཆོག། 
  ཀ) མི་དམངས་ལས་གཡོག་ ་གིས་ རང་སོའི་ཆ་རོགས་ ་ ་ ོད་ཁྱིམ་ནང་འབད་ ལམ་ ོལ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་  
     ལམ་ ོལ་དང་མ ན་པར་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ ོལ་ཡོད་པའི་མགྲོན་ ོང་ ་ ཁས་ལན་འབད་ཆོག། 
  ཁ) ལམ་ ོལ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལམ་ ོལ་དང་མ ན་པར་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མགྲོན་ ོང་ ་འབད་བའི་ 
     བས་ ལོག་འཇལ་བ མ་ཅིག་འབད་ ིན་པའི་དངོས་པོ་ ་ལེན་ཆོག། 
  ག) ས་ ོན་དང་བ ན་ མཐོ་རིམ་གྱི་འགོ་དཔོན་ ་ ་ ལ་དང་མ ན་པའི་ཁྱོསམོ་ ལ་བ་ ཡང་ན་ འོག་རིམ་གྱི་ 
     ལས་གཡོགཔ་ལས་ཁྱོསམ་ལེན་པ་ ཡང་ན་ ན་ཚ་འ ང་བའི་ ས་ བས་བ མ་ ་ རང་ལས་ད ལ་ཕོག་ ང་ ་ 
     ཐོབ་མི་ ལས་ ེད་གཞན་ ་ལས་ཁྱོསམོ་ལེན་ཆོག། 
 
 



ག༽ བཟ་ོབ ན་པ་/སལི་ཚོང་གསི་ ནི་པའ་ི དམགིས་བསལ་གྱི་ཁྱསོམོ་ ཡང་ན་ ཕབ་ཆ། 
༡) ལས་ ེ་གིས་ ང་རིག་ ན་པའི་ ོ་ལས་ ལས་ ོད་འཐབ་ ེ་ རང་སོའི་ལས་ ེདཔ་ ་ ་ བཟོ་བ ན་པ་ཡང་ན་སིལ་ 
  ཚོང་པ་ ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱོསམོ་ ནི་པ་ ཡང་ན་ ཕབ་ཆ་ ིན་པར་འོང་མི་ལས་ འཛེམ་དགོ། འདི་གིས་ མི་ 
  སེར་ འ་ིའཆར་ ང་ ་ ག ང་གིས་མི་དམངས་ལས་གཡོག་པ་ ་ ་ ཕན་ཐོག་ཆེ་བའི་ ོང་བཞག་ཐོབ་ནིའི་དོན་ ་   
  དབང་ གས་བཏོནམ་ཨིན་པའི་འཆར་ ང་ ང་ཉེན་ཡོད། 
༢) བཟོ་བ ན་པ་ཡང་ན་སིལ་ཚོང་པ་ ་གིས་ རང་སོའི་ཐོན་དངོས་(ཅ་ཆས) ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ ་ བཙོང་ཐབས་ ་  
   རང་སོའི་ཡིད་མོས་(མོས་མ ན) ཐོག་ལས་ ཕབ་ཆ་དང་དམིགས་གསལ་གི་ཁྱོསམོ་ ལས་ ེ་ ་ ིན་པ་ཅིན་ ལས་ 
   ེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁྱོསམོ་འདི་བ མ་གྱིས་ ལས་ ེའི་ ང་ ོད་ ་གནོད་ཉེན་མེདཔ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ན་ ཆ་ 
   འཇོག་འབད་ཆོག། 
 
ང༽ རང་སོའ་ི ེར་གྱ་ིའ ལེ་བ་ ལས་བ ེན་པའ་ིཁྱསོམ།ོ 
༡) ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁྱོས་མོ་འདི་ ་ རང་སོའི་ལས་གཡོག་གི་གོ་གནས་ལས་བ ེན་མིན་པར་ རང་སོའི་ནང་མི་གི་ 
  འ ེལ་བ་ ཡང་ན་ ཕན་ ན་ཆ་རོགས་ཀྱི་བ ེ་ག ང་ལས་བ ེན་ ིནམ་ཨིན་པར་ གསལ་རིལ་རི་འབད་ཧ་གོ་ཚེ་ ཁྱོསམོ་ 
  ལེན་ཆོག། འདི་བ མ་མའི་ལག་ལེན་ངེས་བདེན་ཨིན་པར་གྲུབ་པའི་ ་ ེན་ནང་ འ ེལ་མ ན་གྱི་ ་རབས་ཀྱི་ལོ་ ས་དང་   
  ཁྱོསམོ་འདིའི་དོན་ ་ ནང་མི་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འདི་གིས་ རིན་གོང་རང་གི་ཧོངས་ལས་ ོད་མི་ ོད་ ་ དཔ་དགོཔ་   
  ཨིན། 
༢) མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཅགི་གིས་ རང་སོའི་ཆ་རོགས་ལས་ མགྲོན་བ ་དང་ ོ་ ོང་ ་ནང་ ཁས་ལན་འབད་ཆོག།   
 

ཅ༽ ག་འཇལ་ ཡང་ན་ ཁྱསོམ་ ཁ་ེཕན་ ཞལ་འདེབས་ འ་ིགསལ་བ གས། 
༡ ཁྱོསམ་/ ག་འཇལ་ ཡང་ན་ མ ན་འགྱུར་ མགྲོན་ ོང་ ཁེ་ཕན་ ཞལ་འདེབས་ ་ག་ར་ཐོབ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་ལས་ 
  གཡོགཔ་འདི་གིས་ མཉམ་ གས་ཡོད་པའི་འ ི་ཤོག་དང་འཁྐྲིལ་ རང་སོའི་ལས་ ེ་གི་འགོ་འཛིན་ ་གསལ་བ གས་ 
  འབད་དགོ། 
༢ ལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ ི་ཡི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་ཁུངས་གང་ ང་ལས་ཐོབ་པའི་ ཁྱོསམ་/ ག་འཇལ་ ཡང་ན་   
  ཁེ་ཕན་ ཞལ་འདེབས་རིན་ཐང་ད ལ་ཀྲམ་༥༠༠ ལས་ གཔ་ཡོད་མི་གང་ ང་ ་ རང་སོའི་ལས་ ེ་གི་འགོ་འཛིན་ ་ 
  གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 



༣ ག་འཇལ་ ཡང་ན་ ཁྱོསམ་ ཁེ་ཕན་ ཞལ་འདེབས་ ་གི་རིན་ཐང་ད ལ་ཀྲམ་༥༠༠་ལས་ གཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་ 
  འདི་གིས་ ཅ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་དང་ད ལ་ཀྲམ་༥༠༠གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ ང་ཡོད་པའི་རིན་གོང་འདི་ ོད་ནིའི་སེམས་ 
  ཐག་ཆོད་ན་ མི་ངོ་འདི་གིས་ ཅ་དངོས་འདི་རང་དང་མཉམ་བཞག་ཆོག། 
༤ ག་འཇལ་ ཡང་ན་ ཁྱོསམ་ ཁེ་ཕན་ ཞལ་འདེབས་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཨིན་ན་ ཐོབ་ 
  པའི་ཉིནམོ་ལས་ ཉིནམོ་བ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ གསལ་བ གས་འབད་དགོཔ་དང་ ིའི་ ལ་ཁབ་ལས་ཐོབ་ཨིན་པ་ཅིན་   
  འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ོད་པའི་ཉིནམོ་བ ན་གྱི་ནང་འཁོད་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 
༥ ལོ་ངོ་༡་གི་ནང་འཁོད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ཐོབ་ཡོད་བའི་ཁྱོསམ་ ་གྱི་རིན་ཐང་ བ ོམས་ད ལ་ཀྲམ་༥༠༠ ལས་ གཔ་མ་སོང་ 
  པ་ཅིན་ ཁྱོསམོ་འདི་ མི་ངོ་ཁོ་རང་དང་མཉམ་ བཞག་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ིན་དགོ།    
༦ ཁྱོས་མའི་ཅ་དངོས་ལས་བ ེན་ཐོབ་པའི་མ་ད ལ་ ་ མ་ད ལ་ཐོབ་པའི་ཉིནམོ་ལས་ཉིནམོ་བ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ ག ང་གི་ 
  འོང་འབབས་ཀྱི་ ིས་ཁྐྲ་ནང་འཁོད་པར་བ གས་དགོཔ་ཨིན། 
༧ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་འོག་ ་ གསལ་བ གས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་གིས་ ཅ་དངོས་འདིའི་འ ང་ 
  ཁུངས་ ་མི་ ོས་པར་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ང་ཚོང་གི་རིན་གོང་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཅ་དངོས་འདིའི་རིན་ཐང་  
  བཏོན་དགོཔ་ཨིན། 
༨ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁྱོས་མའི་ཅ་དངོས་འདི་ ལས་ ེ་ནང་ ་ འགྲེམ་ ོན་གྱི་དོན་ ་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ལས་ 
  ེའི་ལས་ ེད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ ་བཞག་ནིའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ན་ ཁྱོས་མའི་རིན་ཐང་གི་ ིས་བཏོན་མི་དགོ།  
༩ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཅ་དངོས་ཐོབ་ཡོད་མི་ འི་རིན་ཐང་གི་ ིས་བཏོན་པའི་ཐོ་དང་ ཁྱོས་མའི་ལག་ལེན་དང་ 
  ོདཔའི་ཐོ་ ་ ན་ ོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
༡༠ ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཅ་དངོས་ཐོབ་ཡོད་མི་ འི་ཐོ་ ན་ ོང་འཐབ་དགོཔ་དང་ དེ་བ ན་གྱི་ ོ་ལས་ ཅ་དངོས་ ་ 
  ལ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲེམ་ ོན་ཁང་དང་ དཔེ་མཛོད་ལ་སོགས་པ་ ་ ་ ཞལ་འདེབས་འབད་ ིན་ཆོག། 
 
ཆ༽ འཁྐྲལི་ན་ིལས་འ ས་ཤརོ། 
མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གསི་ བཅའ་ཡིག་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ནི་ལས་འ ས་ཤོར་ ང་བའི་ བས་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཉེས་
ཁྐྲིམས་ཕོག།  
 



ཇ༽ ངསེ་ཚགི། 
ཁྱོསམོ་འདི་ནང་ མགུ་ ས་ མ ན་འགྱུར་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་ ོ་ ོང་འབད་ནི་ མགྲོན་ ོང་འབད་ནི་ ིན་འགྲུལ་ 
བཟོད་བ ན་འབད་ནི་དང་ མ་ད ལ་གྱི་རིན་ཐང་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་གང་ ང་ ་ དཔ་ཨིན། འདི་མ་ཚད་ཞབས་ཏོག་དང་ 
ོང་བ ར་ ེལ་འ ེན་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་ གནས་ བས་ཀྱི་ཉལ་ཁང་དང་ ོ་ ན་(བཞེས་ ོ་) དཔ་ཨིན། འདི་ ་

དངོས་ ས་ཀྱི་ཐོག་ ་མཁོ་ ོད་འབད་ ང་འ ་ ཤོག་འཛིན་ཉོ་ བ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་ ང་འ ་ མ་ད ལ་ ོན་ ིན་གྱི་ཐོག་
ལས་འབད་ ང་འ ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚར་བའི་ ལ་ ་ད ལ་ཚབ་ ོད་ཐོག་ལས་འབད་ ང་འ ་ ཁྱོས་མའི་གྲངས་ ་ ད། 
བཞེས་ ོའི་གྲངས་ ་མ་ ད་པའི་ ང་ ང་གི་ཟས་ ་ བསིལ་ ་ གསོལ་ ་ ཁ་ཟས་ བ མ་གི་བསིལ་འ ང་དང་བཞེས་
ོ་ ལེགས་ ོན་གྱི་ཤོག་ ང་དང་ ལེགས་ ིན་ཁོ་ན་ ་དམིགས་པའི་ རིན་ཐང་ ང་བའི་ཅ་དངོས་ ན་ ང་ ལག་ཁྱེར་ 
ལ་ གས་ ་ ཁྱོས་མའི་གྲངས་ ་མི་ ད།        
 
མགུ་ ས་ཀྱ་ིགྲལ་ཁར་ ཀ) མ་ད ལ་ཡང་ན་ ག་འཇལ་/ཁྱོསམ་ བ ིན་འགྲུལ་ གླ་འ ས་ གསོལ་རས་ བར་ཁེ་ 
རིན་ཐང་ཅན་གྱི་བདོག་གཏད་ ཡང་ན་ བ ལ་ཅན་བ ལ་མེད་ག་ཅི་ཨིན་ ང་འ ་ དེ་བ མ་མའི་ ཅ་དངོས་གཞན་ ཡང་ན་ 
ཅ་དངོས་གང་ ང་ཅིག་གི་ནང་བགོ་བཤའ་ཡོད་མི་ ་ དཔ་ཨིན།  
ཁ) གོ་གནས་ ཡང་ན་ ལས་འགན་ ལས་གཡོག་ གན་འཛིན་གང་ ང་ཅིག་ དཔ་ཨིན།  
ག) འགན་ཁུར་ཡང་ན་འཁྐྲི་བ་གཞན་གང་ ང་ཅིག་ལས་ ཆ་ཤས་ཡང་ན་ ིལ་པོ་གང་ ང་ཅིག་ ོད་མི་ བ་མི་ གྲོལ་མི་ 
   ་ དཔ་ཨིན།  
ང) གཤམ་འཁདོ་གནད་དོན་ ་ ིས་པའི་ ལས་གཡོག་ ཡང་ན་ འ ན་འགྱུར་ ཁེ་ཕན་ ་ དཔ་ཨིན།  
   ༡-(གནས་ ངས་འདི་ ང་ཚར་ ང་འ ་ཡང་ན་ འཇིགས་བ ལ་ ངམ་ཅིག་འབད་ ང་འ ་) མི་ངོ་གང་ ང་ཅིག་  
     ཉེས་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ disability ་ཉེན་ ོབ་འབད་ནི།  
   ༢- (འགོ་བ གས་ཡོད་ ང་འ ་མེད་ ང་འ ་) མི་ངོ་ཅིག་ ིག་ཁྐྲིམས་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡང་ན་ ཉེས་འགེལ་དང་ 
      འ ེལ་པ་ཡོད་པའི་དང་ལན་ལས་ ཉེན་ ོབ་འབད་ནི།  
   ༣- བདག་དབང་ ཡང་ན་ ལས་ ེད་ཀྱི་དབང་ཚད་ ཡང་ན་ ལས་འགན་གང་ ང་གི་ཐད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡང་ན་ 
      མི་འཐབ་ནིའི་ ཁས་ལན་འབད་ནི་ ་ དཔ་ཨིན།  
ཅ) དོན་ཚན་ཀ་ལས་ང་ ན་གི་གོ་དོན་ནང་ མགུ་ ས་གང་ ང་ཅིག་ ལ་བ་ ཡང་ན་ འགན་ལན་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཁས་ 
   ལན་གང་ ང་འབད་མི་ ་ དཔ་ཨིན།     



བཀག་དམ་འབད་ཡདོ་པའི་འ ང་ཁུངས་ ཟེར་མ་ིའདི་ ཀ) མི་ངོ་ཡང་ན་ལས་ ེ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ མི་དམངས་ལས་
གཡོག་པའི་ལས་ ེ་ལས་ ཡིག་ཚང་དང་འ ེལ་བའི་དང་ལེན་ འཚོལ་བ/རེ་བ་བ ེད་མི། ཁ) མི་ངོ་ཡང་ན་ལས་ ེ་གང་ ང་
ཅིག་གིས་ མི་དམངས་ལས་གཡོག་པའི་ལས་ ེ་དང་མཉམ་ ཚོང་ལས་ཀྱི་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཚོང་ལས་གྱི་འ ེལ་བ་ 
འཚོལ་བ/རེ་བ ེད་མི་། ག) མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ ེ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ མི་དམངས་ལས་གཡོག་པའི་ལས་ ེ་གིས་ ཚད་
འཛིན་འབད་བའི་ལས་དོན་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་མི། ང) མི་ངོ་ཡང་ན་ལས་ ེ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ མི་དམངས་ལས་གཡོག་
་གིས་ ཡིག་ཚང་དང་འ ེལ་བའི་འགན་ཁུར་ ་ ལས་ ོད་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ ལས་ ོད་མ་འཐབ་པར་བཞག་ ེ་ ཁྱད་པར་
ོམ་བཟོ་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོད་མི་ ་ ་གོ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ག ང་འ ལེ་གྱ་ིཁྱོསམ་ོ/ཡགི་ཚང་དང་འ ལེ་བའ་ིཁྱསོམ་ོག་ིགསལ་བ གས་འབད་ནའི་ིའ ་ིཤགོ་ཟིན་ ིས། 
༡༽ མི་མང་ལས་གཡོག་པའི་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢༽ གོ་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣༽ ཁྱོས་མའི་ཁ་གསལ་༼དགོས་མཁོ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཤོག་ ེ་ཐེབས་མཉམ་ གས་འབད།༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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༤༽ ཁྱོས་མའི་རིན་ཐང་ངོ་མ་/ ཚོད་ ིས་བཏོན་པའི་ཁྱོས་མའི་རིན་ཐང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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༧༽ མ་འོངས་པར་ཁྱོས་མའི་ལག་ལེན་གྱི་ ོར་ལས་གྲོས་འདེབས་( བ་ ོན)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༨) མི་དམངས་ལས་གཡོག་པའི་མི ིང་ གས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༩) གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༡༠) ཁྱོ ོསམ་ཐབོ་པའི་ ་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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