
མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་ཉེར་བདུན་པའི་ཚོགས་འདུ།   

གནས་སྐབས་ཀི་གྲོས་དྲོན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ།  

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་དྲོན་གི་ཆེས་མཐྲོའི་ལས་འཛིན་གི་ལྲོ་མཇུག་གི་སྙན་ཞུ་དང་ཆསེ་མཐྲོ་ལས་

འཛིན་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྙན་ཞུ།  དྲུང་ཡིག་ཆེན་མྲོའི་སྙན་ཞུ་བཅས།  

 

  སི་དམངས་ཀི་ཁེ་དབང་། ཆབ་སིད་ཀི་ཁེ་དབང་། དཔལ་འབྲོར། སི་ཚོགས་དང་རིག་གནས་ཀི་ཁེ་དབང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཁེ་

དབང་བཅས་མི་ཡྲོངས་ཀི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་དང་དར་རྒྱས་སུ་གཏྲོང་བ།    

 

འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་གསུམ་པའི(སི་ལྲོ་༢༠༡༥ནས་སི་ལྲོ་༢༠༡༩བར། )ལས་དྲོན་

འཆར་ཟིན།    

 

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་དྲོན་གི་ཆེས་མཐྲོའི་ལས་འཛིན་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྙན་ཞུ།    

གནད་བསྡུས།  

མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆྲོད་ཡིག་ཨང་༢༤/༡༥་ལྟར།  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གིས་སི་ལྲོ་༢༠༡༤ལྲོའི་དཔིད་ཀར་འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་

ལས་རིམ་གསུམ་པའི་ འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་གསུམ་པའི(སི་ལྲོ་༢༠༡༥ནས་སི་ལྲོ་

༢༠༡༩བར། )ལས་དྲོན་འཆར་ཟིན་ཡི་གེར་བཏབ།  འཆར་ཟིན་དེ་ནི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་ཡིག་ཆ་དང་། 

འཛམ་གིང་གི་འཆར་གཞིའི་ལས་རམི་དང་པྲོ་(སི་ལྲོ་༢༠༠༥ནས་༢༠༠༩བར།)དང་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་(སི་ལྲོ་༢༠༡༠ནས་

༢༠༡༤)ལས་དྲོན་འཆར་གཞི།  མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་དྲོན་གི་ཆསེ་མཐྲོའི་ལས་འཛིན་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་འབེལ་ཡྲོད་

ཡིག་ཆ་གཞིར་བས་ཏེ་ཡི་གེར་བཏབ་པ་ཡིན།  

   སི་ཟླ་བཞི་པ་དང་ལྔ་བར་ལས་དྲོན་འཆར་ཟིན་དེ་རྒྱལ་ཁང་སྲོ་སྲོ་དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་

རིག  རིག་གནས་རྩ་འཛུགས་བཅས་ཀི་ཁྲོངས་སུ་འདུ་བའི་འབེལ་ཡྲོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་དྲོན་

གཅྲོད་ལས་ཁུངས། དམངས་ཁྲོད་རྩ་འཛུགས་བཅས་ལ་ཞིབ་བརྩད་གནང་བར་ཕུལ།  སི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་བར། 

མིའི་ཁེ་དབང་ལས་དྲོན་གི་ཆེས་མཐྲོའི་ལས་འཛིན་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ལ་བསམ་འཆར་དཔད་བརྲོད་གནང་བའི་འཕིན་ཡིག་



སུམ་ཅུ་འབྲོར་བ་དང་། འཆར་ཟིན་གཏན་ལ་དབབ་དུས་བསམ་འཆར་དང་དཔད་བརྲོད་དེ་དག་ནན་ཏན་སྲོས་བསམ་བྲོ་

གཏྲོང་ངེས།  

 

དཀར་ཆག    

དང་པྲོ།     གེང་གཞི།  

  གཅིག   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་དེའི་མཚན་ཉིད།  

གཉིས།   འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞི་དང་དེའི་དམིགས་འབེན།  

གསུམ།   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བ་འགུལ་གི་རྩ་དྲོན།  

གཉིས་པ། འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་གསུམ་པ།(སི་ལྲོ་༢༠༡༥ནས་སི་ལྲོ་༢༠༡༩བར། )  ལས་

རིམ་གཉིས་ཀི་ལག་ལེན་བ་བར་ཤུགས་སྲོན་དང་སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་པར་མིའི་ཁེ་དབང་

སྐྲོར་གི་གསྲོ་སྲོང་གནང་བའི་འཆར་གཞི།  

གཅིག   ཁྱབ་ཁྲོངས།  

གཉིས།  དམིགས་འབེན།  

གསུམ།  སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་དང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལ་ཤུགས་སྲོན་དང་། དགེ་རྒན་དང་སྲོབ་གསྲོ་

ལས་གཉེར་མཁན། གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་དཔྲོན་རིགས།  དམག་མི་བཅས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་ཐད་ཀ་ིགསྲོ་སྲོང་གནང་

བ།  

བཞི།   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་པར་མིའི་ཁེ་དབང་ཐད་ཀི་གསྲོ་སྲོང་གནང་བར་ཤུགས་སྲོན།  

གསུམ་པ།  རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།  

           ལག་བསྟར་གྲོ་རིམ།  

བཞི་བ། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་མཐུན་སྲོར་དང་དཔད་བརྲོད།  

ལྔ་བ།  རྒྱལ་སིའི་མཉམ་འབེལ་དང་རྒྱབ་སྲོར།  

 

 

 



 

 

དང་པྲོ།     གེང་གཞི།     

གཅིག   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་མཚན་ཉིད།  

༡      རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀིས་གཅིག་མཐུན་གི་ལྟ་བ་ཞིག་མངྲོན་གསལ་གིས་སྲོག་གིན་ཡྲོད་དེ། དེ་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོས་མིའི་ཁེ་དབང་མངྲོན་འགྱུར་བྱུང་བར་གལ་ཆེ་བའི་ནུས་ཤུགས་མངྲོན་བཞིན་ཡྲོད་པ་དེའྲོ།།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་གཞིས་ཁུལ་སྲོ་སྲོ་དང་སི་ཚོགས་ཡྲོངས་སུ་མིའི་ཁེ་དབང་ཞེས་པའི་གཅིག་མཐུན་གི་འགན་འཁི་འདི་ལ་ངེས་

ཤེས་ཤིག་སེས་པར་བེད་པ་དེའྲོ།།  ངྲོ་བྲོ་འདིའི་སྟེང་ནས་བལྟས་ཚེ།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོས་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་གནྲོད་པའི་བ་

སྲོད་དང་། དྲག་ཤུགས་འགལ་འཛངི་གི་བ་སྲོད་ལ་སྲོན་འགྲོག་བེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་མ་ཟད།  འདྲ་མཉམ་དང་།  རྒྱུན་

མཐུད་རང་བཞིན་གི་འཕེལ་རྒྱས། དམངས་གཙོ་ལམ་ལུགས་ས་བརྟན་དུ་བཏང་སྟེ། སི་དམངས་ཡྲོངས་ལས་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་ཀི་

བ་བར་ཞུགས་པ་ལའང་ནུས་པ་ཆེན་པྲོ་འདྲོན་ཐུབ།  

༢      མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་ནང་དྲོན་རྒྱལ་སིའི་ཡིག་ཆ་མང་ཤྲོས་ཤིག་གི་ནང་དྲོན་དུ་བངས་ཡྲོད་དེ།  དེ་

དག་ནི་《འཛམ་གིང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་བསགས་གཏམ་ 》（དྲོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།）དང་《རིགས་རྒྱུད་ཁྱད་གསྲོད་

ཀི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་མེད་པར་བཟྲོ་བའི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་བདུན་པ། ）དང་། 《དཔལ་འབྲོར་དང་སི་ཚོགས། 

རིག་གནས་བཅས་ཀི་ཁེ་དབང་སྐྲོར་གི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ）དང་། 《གདུག་རྩུབ་ཆེ་ཞིང་ཀུན་སྲོད་

དང་མི་མཐུན་ལ། མིའི་ལ་རྒྱར་གནྲོད་པའི་ཁིམས་ཆད་གཅྲོད་སྟངས་གཏན་འགྲོག་གནང་བའི་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་བཅུ་བ། ）

དང་། 《བུད་མེད་ལ་ཁྱད་གསྲོད་ཀི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་མེད་པར་བཟྲོ་བའི་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་བཅུ་བ།）་དང་། 《བིས་པའི་

ཁེ་དབང་གི་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་ཉེར་དགུ་བ། ）དང་། 《ཡུལ་སྲོར་ལས་བཟྲོ་བ་དང་དེའི་ཁྱིམ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་

གནང་བའི་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་སྲོ་གསུམ་པ། ）《དབང་པྲོ་སྲོན་ཅན་གི་ཁེ་དབང་སི་ཆིངས་》（དྲོན་ཚན་བཞི་བ་དང་བརྒྱད་

པ། ）《ཝེ་ཡེ་ནཱ་བསགས་གཏམ་དང་འགུལ་སྲོད་རྩ་འཛིན་》（ཁག་དང་པྲོའི་དྲོན་ཚན་སྲོ་གསུམ་ནས་སྲོ་བཞི་བར། ཁག་གཉིས་

པའི་དྲོན་ཚན་དྲོན་བརྒྱད་ནས་ག་གཉིས་བར། ）དང་། 《རྒྱལ་སིའི་མ་ིགངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་འགུལ་སྲོད་རྩ་

འཛིན་》（དྲོན་ཚན་བདུན་ཚེག་གསུམ་དང་དྲོན་ཚན་བདུན་ཚེག་གསུམ་བདུན། ）《ཏེ་པན་བསགས་གཏམ་དང་དེའི་འགུལ་

སྲོད་རྩ་འཛིན》（བསགས་གཏམ་གི་དྲོན་ཚན་གྲོ་ལྔ་ནས་གྲོ་བདུན་པར། རྩ་འཛིན་གི་དྲོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉརེ་དགུ་ནས་བརྒྱ་



དང་སྲོ་དགུ་བར། ）དང་། ཏེ་པན་ཞིབ་དཔད་ཚོགས་འདུའི་དཔད་འབས་（དྲོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་དང་ཆགི་བརྒྱ་བཅུ་མེད་

བདུན། ）དང་། སི་ལྲོ་༢༠༠༥ལྲོའི་འཛམ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་ཚོགས་འདུའི་གྲུབ་འབས་（དྲོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སྲོ་གཅིག）བཅས་

སྲོ།།  

༣     སི་ལྲོ་༢༠༡༡ལྲོའི་ཟླ་༡༢པར། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་གིས་《མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་བསགས་གཏམ་》གཏན་ལ་ཕབ།  《བསགས་གཏམ་》ལས་བསྟན་དྲོན།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནི་མི་

དམངས་ལ་ཤེས་བ་དང་ལས་རྩལ་མཁྲོ་སྲོད་གནང་ཞིང་།  ཁྲོ་ཚོ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བ་སྲོད་ཆགས་པར་བས་ཏེ། 

རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་དབང་ལྲོངས་སྲོད་དང་། མི་གཞན་པར་བརྩི་བཀུར། མི་གཞན་པའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་གནང་བའི་ནུས་པ་

ལྡན་པར་བེད་པའྲོ།། （དྲོན་ཚན་གཉིས་པ།）《བསགས་གཏམ་》གིས།  རྒྱལ་ཁབ་དང་།  གནས་ཚུལ་འྲོས་འཚམ་གི་སྐབས་སུ་

སིད་གཞུང་གི་འབེལ་ཡྲོད་གཙོ་བདག་ལས་ཁུངས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་བ་བར་ཁག་ཐེག་གནང་བའི་

འགན་འཁི་གཙོ་བྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་དམངས་ཀི་སི་ཚོགས་དང་འབེལ་ཡྲོད་རྩ་འཛུགས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་

དང་གསྲོ་སྲོང་བ་བར་ཞུགས་སྟེ། བདེ་འཇགས་དང་ནུས་ལྡན་གི་ཕིའི་ཁྲོར་ཡུག་བསྐྲུན་འྲོས་པ་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡྲོད།   

༤      ཡིག་ཆ་འདི་དག་གི་ནང་དུ། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀིས་གྲོས་མྲོལ་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་གྲུབ་ཆ་འདུས་ཡྲོད། ཡིག་ཆ་འདི་དག་གཞིར་བས། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལ་མཚན་ཉིད་འདི་ལྟར་བཀྲོད་པ་

སྟེ། ཡྲོངས་ཁྱབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་རིག་གནས་ལ་སྲོབ་སྲོང་དང་སྲོབ་གསྲོ། གསྲོ་སྲོང་། ཧུར་ཐག་གི་དྲིལ་སྲོག་བཅས་འཛུགས་

སྐྲུན་གནང་བ་དམིགས་ཡུལ་བས་པའི་བ་འགུལ་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའྲོ།། དེར་གཤམ་གི་ནང་དྲོན་འདི་དག་འདུས་སྟེ།  

ཀ  མི་ཁེ་དབང་དང་རྩ་བའི་རང་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་གནང་བར་ཤུགས་སྲོན།  

ཁ  མིའི་སེར་གཤིས་དང་ལ་རྒྱ་ནུས་པ་གང་ལེགས་སྲོས་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ།  

ག  བསམ་ཤེས་དང་དཀེལ་ཡངས། ས་མང་རང་བཞིན་ལ་བརྩི་བཀུར། ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་མཉམ་དང་། མི་རིགས་ཡྲོངས་ཀི་མཛའ་

བཤེས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བ།  

ང  མི་ཚང་མ་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོ་ཡིན་པའི་ཁིམས་སྲོང་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་དྲོན་ས་མང་ལ་ཞུགས་ཐུབ་པར་བེད་

པ།  

ཅ   ཞི་བདེ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྲུང་སྲོབ།  



 ཆ   མི་ལྟེ་བ་བས་པའི་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་སི་ཚོགས་དྲང་བདེན་སྐུལ་སེལ་གནང་བ།  

༥    མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལ་དབེ་ན།  

ཀ    ཤེས་བ་དང་ལག་རྩལ་སྟེ། མིའི་ཁེ་དབང་དང་མིའི་ཁེ་དབང་གི་སིག་འཛུགས་ལ་སྲོབ་སྲོང་དང་། རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་

དུ་བཀྲོལ་སྲོད་གནང་བ།  

ཁ   རིན་ཐང་ལྟ་བ་དང་། རྣམ་འགྱུར། བ་སྲོད་སྟེ།  མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་གནང་བའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་དང་རྣམ་འགྱུར། བ་

སྲོད་བཅས་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ།  

ག   ལག་ལེན་འགུལ་སྲོད།   མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་དང་སྐུལ་སེལ་གནང་བ།   

༦     མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བ་བ་མཐའ་དག་སྐུལ་ལྕག་གནང་ཕིར། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁྲོངས་གཏྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀིས་རྒྱལ་སིའི་འགུལ་སྲོད་རྣམ་པ་ས་མང་གཏན་འཁེལ་བས། དཔེར་ན། མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཆ་འཕིན་རྒྱུ་ཆ་གསར་འབི་དང་

བརྒྱུད་སེལ་བེད་པའི་འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་དྲིལ་སྲོག་ལས་འགུལ། （སི་ལྲོ་༡༩༨༨ལྲོར་མགྲོ་བརྩམས། ད་དུང་ལག་བསྟར་

བེད་བཞིན་མཆིས། ） རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པས་ནུས་པ་ལྡན་ཞིང་། རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཐབ་ 

 ཇུས་ཀི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལྲོ་བཅུའི（སི་ལྲོ་༡༩༩༥ནས་༢༠༠༤བར།）་འགུལ་སྲོད་འཆར་

གཞི་གསར་བཟྲོ་དང་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་བ།  འཛམ་གིང་གི་བིས་པར་ཞི་འཇམ་དང་ཞི་བདེའི་རིག་གནས་

འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བའི་རྒྱལ་སིའི་ལྲོ་བཅུ། （སི་ལྲོ་༢༠༠༡ནས་སི་ལྲོ་༢༠༡༠བར། ） མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྲོས་གསྲོས་

སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བའི་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ལྲོ་བཅུ། （སི་ལྲོ་༢༠༠༨ནས་༢༠༠༩བར། ）མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བའི་རྒྱལ་སིའི་འགུལ་སྲོད་རྣམ་པ་གཞན་དག། སི་ལྲོ་༢༠༡༢ནས་༢༠༢༢སྟེ། རྒྱལ་སིའི་རིག་གནས་

འཆམ་མཐུན་ལྲོ་བཅུ། དམངས་ཡྲོངས་སྲོང་བརྡར་སྲོབ་གསྲོ། （སི་ལྲོ་༢༠༠༠ནས་༢༠༡༥བར།）མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མྲོའི་འཛམ་གིང་སྲོབ་གསྲོ་ཨང་དང་པྲོའི་གྲོས་གཞི།  སི་ལྲོ་༢༠༡༥རེས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་གྲོས་རིམ།  

༧     སི་ལྲོ་༢༠༠༤ལྲོའི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་གིས་འཛམ་གངི་མིའི་ཁེ་དབང་

སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞི་ཁྱབ་བསགས་བས། སི་ལྲོ་༢༠༠༥ལྲོའི་ཟླ་དང་པྲོའི་ཚེས་གཅིག་ལ།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་

གཞི་འདི་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོ་ནས་ལག་བསྟར་གནང་འྲོས།  

གཉིས།   འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་དམིགས་འབེན།  



༩     འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་དམིགས་འབེན་ནི།   

           ཀ    མིའི་ཁེ་དབང་རིག་གནས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད།  

          ཁ    རྒྱལ་སིའི་ཡིག་ཆ་གཞིར་བས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་རྩ་དྲོན་དང་བེད་ཐབས་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པར་སྐུལ་

འདེད།  

          ག  རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་སི་བཅས་་རིམ་པ་སྲོ་སྲོས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལ་མཐྲོང་ཆེན་གནང་བར་ཁག་ཐེག   

         ང   འབེལ་ཡྲོད་མི་ས་མཐའ་དག་གིས་བ་འགུལ་སེལ་བར་གཅིག་མཐུན་གི་ཐུན་མྲོང་སིམ་གཞི་མཁྲོ་སྲོད་གནང་བ།  

          ཅ   རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་གྲོགས་པྲོའི་འབེལ་བ་དང་མཉམ་འབེལ་ལ་ཤུགས་སྲོན།  

           ཆ   ད་ཡྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་ལ་རྩད་ཞིབ་དང་གདེང་འཇྲོག  རྒྱབ་སྲོར་གནང་ཞིང་། ལེགས་

འགྲུབ་ཀི་བེད་ཐབས་བསྟན་ཞིང་། རྒྱུན་འཁྱྲོངས་གནང་བར་སྐུལ་ལྕག་གམ།  ད་ཡྲོད་ཀི་འཆར་གཞི་རྒྱ་ཇེ་ཆེའམ།  འཆར་གཞི་

གསར་བ་བཟྲོ་བར་སྐུལ་ལྕག་གནང་བ།  

           ཇ   《མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་བསགས་གཏམ་》ལག་བསྟར་གནང་བར་

སྐུལ་འདེད།  

 

གསུམ།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བ་འགུལ་གི་རྩ་དྲོན།  

༩   འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་ཁྲོད་ཀི་སྲོབ་གསྲོ་བ་འགུལ་ལ་གཤམ་གི་ནང་དྲོན་དག་འདུ།  

ཀ   རྣམ་པ་སྲོ་སྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བ་སྟེ། སི་དམངས་ཀི་ཁེ་དབང་དང་།  ཆབ་སིད། དཔལ་འབྲོར། རིག་

གནས་བཅས་ཀི་ཁེ་དབང་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཁེ་དབང་བཅས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་འབེལ། ངྲོ་

གཉིས་ལུས་གཅིག་དང་ཡྲོངས་ཁྱབ་རང་བཞིན།  

ཁ  ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར་དང་ས་མང་རང་བཞིན་ལ་རྲོལ་མྲོང་བེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བ་སྟེ། རིགས་རྒྱུད་དང་རྟགས་

མཚན། སྐད་རིགས། ཆྲོས་ལུགས། ཆབ་སིད། ལྟ་བ། མི་རིགས།  སི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་། དབང་པྲོ་སྲོན་ཅན། མཚན་མཐུན་སྲོགས་

རྒྱུ་རེན་ས་མང་གིས་བས་པའི་ཁྱད་གསྲོད་བ་སྲོད་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ།  

ག  ཆབ་སིད་དང་སི་ཚོགས། དཔལ་འབྲོར་། ལག་རྩལ་དང་ཁྲོར་ཡུག་འཕྲོ་འགྱུར་དང་བསྟུན། དབུལ་ཕྲོངས་དང་། དྲག་ཤུགས་

འགལ་རྩྲོད། ཁྱད་གསྲོད་སྲོགས་གསར་དུ་བྱུང་བའི་མིའི་ཁེ་དབང་གནང་དྲོན་དག               མིའི་ཁེ་དབང་གི་ཚད་གཞི་དང་



མཐུན་པའི་ཐག་གཅྲོད་བེད་ཐབས་ལ་བྲོ་ཕུད་དང་ལག་བསྟར་གནང་བར་སྐུལ་འདེད།  

 ང    གཞིས་ཁུལ་དང་མི་སེར་ལ་རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་དབང་ལ་ངྲོས་ཟིན་ཐྲོབ་པ་དང་། ནུས་ལྡན་སྲོས་ཁེ་དབང་འདི་དག་རྩྲོད་

ལེན་ཐུབ་པར་བེད་པ།  

ཅ   འགན་འཁི་མི་སའི་འགན་འཁའིི་འདུ་ཤེས་དང་། རང་མངའ་ཡུལ་གི་སི་དམངས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་དང་བརྩི་

བཀུར།  མངྲོན་འགྱུར་བཅས་བེད་པའི་ནུས་པ་སེད་བསིང་གནང་དགྲོས།  ལྷག་པར་དུ་་སིད་གཞུང་གི་ལས་བེད་མི་སའི་རིགས།  

ཆ   རིག་གནས་རྒྱབ་ལྲོངས་ས་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་འདུས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་རྩ་དྲོན་དར་སེལ་བཏང་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་ལྲོ་

རྒྱུས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གནས་ཚུལ་བསམ་གཞིགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུ་ལེན་དགྲོས།  

ཇ   ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ།  ས་ཁྲོངས། རྒྱལ་སིའི་མིའི་ཁེ་དབང་ཡིག་ཆ་ལ་རྒྱུས་ལྲོན་བེད་པར་སྐུལ་ལྕག་གནང་ཞིང་། ཡིག་ཆ་

འདི་དག་བེད་སྲོད་པའི་ནུས་པ་གསྲོ་སྲོང་བས་ཏེ། མིའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྲོབ་གནང་དགྲོས།  

ཉ  ཚན་ཞུགས་རང་བཞིན་གི་སྲོབ་ཁིད་བེད་ཐབས་བེད་སྲོད་དགྲོས།  སྲོབ་ཁིད་བེད་ཐབས་འདིའི་ནང་དུ་ཤེས་བ་དང་། བྲོ་

དྲང་མྲོའི་དབེ་ཞིབ། མིའི་ཁེ་དབང་སྐུལ་སེལ་གནང་ཐུབ་པའི་ཤེས་བ་ཡྲོད་དགྲོས་པ་མ་ཟད།  སྲོབ་མའི་ན་ཚོད་དང་ཡྲོན་ཚད་

ལའང་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས།  

ཏ  དབུལ་ཕུངས་དང་སེམས་ངལ་མེད་པའི་སྲོབ་སྲོང་གི་ཁྲོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཏེ། མིའི་ཁེ་དབང་ལྲོངས་སྲོད་དང་མིའི་སེར་གཤིས་

འཛུགས་བསྐྲུན་ལ་སྐུལ་ལྕག་གནང་དགྲོས།  

ཐ  སྲོབ་མའི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བ་ལ་འབེལ་འདྲིས་ཟབ་མྲོ་གནང་དགྲོས་པ་མ་ཟད། སྲོབ་མ་དང་ཁ་བརྡ་གྲོད་དེ། མིའི་ཁེ་དབང་

མངྲོན་སུམ་གི་སི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཇི་ལྟར་བེད་སྲོད་གཏྲོང་བའི་བེད་ཐབས་ལ་གྲོས་བསྡུར་བེད་དགྲོས།  

གཉིས་པ།  འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་གསུམ་པ།(སི་ལྲོ་༢༠༡༥ནས་སི་ལྲོ་༢༠༡༩བར། )  ལས་

རིམ་གཉིས་ཀི་ལག་ལེན་བ་བར་ཤུགས་སྲོན་དང་སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་པར་མིའི་ཁེ་དབང་

སྐྲོར་གི་གསྲོ་སྲོང་གནང་བའི་འཆར་གཞི།  

གཅིག  ཁྱབ་ཁྲོངས།  

༡༠  འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་རིམ་དང་པྲོར་(སི་ལྲོ་༢༠༠༥ནས་༢༠༠༩བར།) མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སྲོབ་

གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་བསབ་ཚན་དུ་གཏྲོང་བ་དེ་ཡིན།  ལས་རིམ་དང་པྲོ་ལག་བསྟར་གཏྲོང་པའི་ལས་འགུལ་འཆར་གཞི་



(A/59/525/Rev.1)་དེ་སི་ལྲོ་༢༠༠༥ལྲོའི་ཟླ་བདུན་པར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ།  

༡༡  འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་ལམ་རིམ་གཉིས་པའི(སི་ལྲོ་༢༠༡༠ནས་༢༠༡༤བར།)་ཁ་ཕྲོགས་ནི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་

གསྲོའི་ཁྲོད་དུ་སེལ་བ་དང་། དགེ་རྒན་དང་། གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་མི་ས། དམག་མི་བཅས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་ཐད་ཀི་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ་དེའྲོ།  ལས་རིམ་གཉིས་པའི་འགུལ་སྲོད་འཆར་གཞི་(A/HRC/15/28)སི་ལྲོ་༢༠༡༠ལྲོའི་ཟླ་

དགུ་བར་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཆྲོག་མཆན་གནང་།  

༡༢  ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆྲོད་ཡིག་ཨང་24/25པའི་ནང་བཀྲོད་པའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མའིི་ཁེ་དབང་ལས་

དྲོན་ཆེས་མཐྲོའི་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་བརྩམས་སིག་གནང་བའི་འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་རིམ་གསུམ་པའི་(སི་

ལྲོ་༢༠༡༥ནས་༢༠༡༩བར།)འགུལ་སྲོད་འཆར་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་ནི། སྲོན་མའི་ལས་རིམ་གཉིས་ལ་ཤུགས་སྲོན་དང་། སྨྱན་

གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་མི་ས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་སྐྲོར་ནས་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ་དེ་ཡིན།  

གཉིས།  དམིགས་ཡུལ།   

༡༣ འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་སིའི་དགྲོངས་དྲོན་གཞིར་བས།  ལས་འགུལ་འཆར་གཞི་འདིའི་དགྲོངས་

དྲོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཤམ་ལྟར།  

ཀ  སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་དང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལག་བསྟར་ལ་ཤུགས་སྲོན་པ་མ་ཟད།  དགེ་རྒན་དང་

སྲོབ་གསྲོའི་ལས་བེད་མི་ས། གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་མི་ས། དམག་མི་བཅས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་ཐད་ཀ་ིགསྲོ་སྲོང་གནང་

བ།  

ཁ   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་པ་ལ།   

(1) ཁྲོ་ཚོས་མི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྲོབ་དང་མིའི་ཁེ་དབང་སྐུལ་སེལ་གི་ཐད་དུ་བཏྲོན་པའི་ནུས་པ་ནན་བཤད་གནང་བ།  

(2) སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་པར་དམིགས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་གསྲོ་སྲོང་འཆར་གཞི་ཇི་ལྟར་

བཟྲོ་བར་མཛུབ་སྟྲོན།  

(3) རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གི་གསྲོ་སྲོང་འཆར་གཞི་བཟྲོ་བར་རྒྱབ་སྲོར་དང་། ཆྲོག་མཆན། ལག་བསྟར་བཅས་གནང་བ།  

(4) སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་པར་བདེ་འཇགས་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་བསྐྲུན་པར་ཁག་ཐེག་གནང་

བའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ནན་བཤད་གནང་བ།  



(5) ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ། ས་ཁྲོངས་དང་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་པས། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་རྩྲོམ་སིག་

པར་དམིགས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་གསྲོ་སྲོང་ལ་རམ་འདེགས་རྒྱབ་སྲོར་གནང་བར་སྐུལ་འདེད།  

(6) ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ། ས་ཁྲོངས་དང་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་གི་ཚོགས་པ་དང་དམངས་ཁྲོད་ཚོགས་པའི་བར་ཕན་ཚུན་

མཉམ་འབེལ་དང་གཅིག་བརྟེན་གི་འབེལ་བ་ཆགས་པར་རྒྱབ་སྲོར།  

 གསུམ།  སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་དང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལ་ཤུགས་སྲོན་དང་། དགེ་རྒན་དང་སྲོབ་གསྲོ་

ལས་གཉེར་མཁན། གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་དཔྲོན་རིགས།  དམག་མི་བཅས་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་ཐད་ཀ་ིགསྲོ་སྲོང་གནང་

བ།  

1.  འཐབ་ཇུས།  

ལེའུ་འདིར་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ས་བརྟན་དུ་གཏྲོང་བའི་འཐབ་ཇུས་སྲོ་སྲོར་དབེ་ཞིབ་བས་ཤིང་། འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་

དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞི་དང་པྲོ་གཉིས་པའི་དམིགས་ས་གཙོ་བྲོ་སྟེ། སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་སྲོབ་གསྲོ་མ་ལག་་དང་མཐྲོ་

རིམ་སྲོབ་གསྲོ། དགེ་རྒན་དང་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན། གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་དཔྲོན་རིགས་དང་དམག་མི་

བཅས་ལ་ཁ་གཏད་དེ། མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆྲོད་ཡིག་ཨང24/15ནང་དུ་གཤམ་གི་འཐབ་ཇུས་གཏན་ལ་

ཕབ་ཏྲོ།།  

༡༥ འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞི་གཉིས་རྒྱུན་མཐུད་དང་ས་བརྟན་དུ་གཏྲོང་བར། འཆར་གཞི་གཉིས་

ཀི་འཆར་འགྲོད་དང་མཐུན་སེལ། ལག་བསྟར། གདེང་འཇྲོག་དང་འབེལ་ཡྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་ལ་གདེང་

འཇྲོག་གནང་དགྲོས། གཤམ་གི་ལེའུ་གསུམ་པར་དབེ་ཞིབ་གདེང་འཇྲོག་ཅི་ལྟར་གནང་དགྲོས་པའི་སྐྲོར་ལ་མཛུབ་སྟྲོན་གནང་

ཡྲོད་པ་དང་། འཆར་གཞི་གཉིས་གཤིབ་བསྡུར་བས་ཏེ། ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་བས་ཆྲོག   

༡༦ དབེ་ཞིབ་གདེང་འཇྲོག་གི་མཇུག་འབས་བརྒྱུད། མིག་སར་བ་བ་རྒྱུན་མཐུད་དང་ས་བརྟན་གཏྲོང་བའི་འཐབ་ཇུས་གཏན་

འཁེལ་བས་ཆྲོག་པ་མ་ཟད། དེ་འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་ཁྲོད་བངས་ཤིང་། གཤམ་བཀྲོད་ཀི་ནང་

དྲོན་ལས་འདས་པའི་འཐབ་ཇུས་གཏན་ལ་དབབ་ཆྲོག   

ཀ  གསར་བཟྲོ་དང་བཟྲོ་བཅྲོས་བརྒྱབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་དང་སིད་ཇུས།  

ཁ  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་ཐུན་དང་སྲོབ་ཁིད།  ལག་ལེན། སིད་ཇུས་བཅས་ཀི་འབེལ་མཐུད་ཚད་ཇེ་མཐྲོར་



གཏྲོང་བ།  

ག  ད་ཡྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་སྤུས་ཚད་དང་ཤུགས་རེན་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏྲོང་བ།  

ང   མི་ཤུགས་ཀི་རྒྱུ་ཤུགས་ཀི་རྲོགས་རམ་བེད་ཚད་ཇེ་མཐྲོར་གཏྲོང་བ།  

ཅ   ནུས་ལྡན་དང་ཕྲོགསཡྲོངས་ནས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོར་ལྟ་རྟྲོག་དང་གདེང་འཇྲོག་གནང་བ། བ་བ་འདི་བསྒྲུབ་པར་

འྲོས་འཚམ་གི་ཚད་གཞི་དང་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྡུད་ཀི་སིག་གཞི་ཞིག་དགྲོས་པ་མ་ཟད། ལེགས་བཅྲོས་འཆར་གཞི་དགྲོད་བཞིན་

པའི་བ་བར་རྒྱུ་ཆ་མཁྲོ་སྲོད་གགནང་དགྲོས།  

ཆ   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་འབེལ་ཡྲོད་བ་བའི་བར་གི་འབེལ་མཐུད་རང་བཞིན་ལ་ཤུགས་སྲོན་རྒྱག་དགྲོས། དཔེར་ན། 

ས་མང་གི་བརྩི་བཀུར་དང་། ཞི་འཇམ་གི་རིག་གནས། སི་དམངས་སྲོབ་གསྲོ། འཛམ་གིང་དང་སི་དམངས་གི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བ།  

ཇ  གྲོང་བཀྲོད་ཀི་འགན་འཁི་དེ་དག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་བརྒྱུད། སྤུས་ལེགས་ཤིང་རྒྱུན་མཐུད་ལྡན་པའི་མའིི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་བར་བེད་པ།  

༡༧  ད་ལྟ་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པའམ་ས་བརྟན་དུ་བཏང་བའི་བ་བའི་ཁྲོད་དུ། གཤམ་བཀྲོད་ཀི་ནང་དྲོན་དག་མུ་མཐུད་

དུ་ལག་བསྟར་གནང་དགྲོས།  

ཀ  སྲོབ་གསྲོ་བརྒྱུད་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲོབ་སྲོང་བེད་པ།  སྲོབ་ཚན་དང་རྒྱུ་ཆ། གསྲོ་སྲོང་སྲོགས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་

འབེལ་བའི་བ་བའི་ཁྲོད་དུ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲོབ་སྲོང་བེད་ཐུབ་པར་ཁག་ཐེག་གནང་དགྲོས།  

ཁ  སྲོབ་གསྲོ་ཁྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་།   སྲོབ་སྲོང་དང་ལས་ཀའི་ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་མི་ཡྲོངས་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་

དབང་ལྲོངས་སྲོད་གཏྲོང་བར་ཁག་ཐེག་གནང་དགྲོས།  

 

ཚད་ལྡན་དང་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོངས་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན།  ལྷག་པར་དུ་བིས་པ་དང་ན་གཞྲོན་གི་

སྲོབ་གསྲོའི་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་གནང་དགྲོས།  

༡༨  འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞི་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པའི་ནང་དུ་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་

ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་གེང་བ་ཡིན། འདིར་བཀྲོད་པའི་སྲོབ་གསྲོའི་

ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་ཞེས་པ་ནི། ཚད་ལྡན་དང་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་སྲོབ་གསྲོ་བ་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་



བཟྲོ་བ་དང་ལག་བསྟར་གནང་བ་གདེང་འཇྲོག་གནང་བ་སྲོགས་བེད་པའི་མི་ས་ལ་གྲོའྲོ།།  འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོའི་འཆར་གཞི་དང་པྲོ་དང་གཉསི་པའི་ནང་དུ། སྲོབ་གསྲོའི་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་གིས་རིན་ཐང་ལྟ་བ་དང་ལག་རྩལ། རྣམ་

འགྱུར། སྒུལ་ཤུགས། བ་བེད་བཅས་ཀི་ཐད་ལ་བཏྲོན་པའི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་དང་འགན་འཁི་གེང་ཞིང་། དེ་དག་གིས་ལས་ཀ་

གཉེར་དུས་སམ་མིག་དཔེ་བསྐྲུན་དུས་ཀང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པར་གེང་། དེའི་རེན་གིས། ཆེད་ལས་མི་ས་འདི་དག་ལ་ཁ་གཏད་

དེ། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སེལ་ཞིང་། ཁྲོ་ཚོར་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་རྒྱུས་ལྲོན་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་སྒུལ་ཤུགས་བསྩལ་བ་ནི། ཚད་

ལྡན་གི་སྲོབ་གསྲོ་མ་ལག་ཁྲོད་དུ་མིའ་ིཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཁྱབ་སེལ་གཏྲོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལེགས་ཤྲོས་ཡིན། དེ་ལྟར་རིགས་

འདེད་བས་ཚེ།  འཐབ་ཇུས་ལེགས་ཤྲོས་འདི། ཚད་ལྡན་གི་ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་མེད་པའི་སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་ལའང་

འཚམ་སྟེ། ལྷག་པར་དུ་ཕ་མ་དང་། བིས་པ་དང་ན་གཞྲོན་གི་སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་ལ་འཚམ་མྲོ།།  

༡༩ སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཐབ་ཇུས་ཁྲོད་དུ་གཤམ་གི་ནང་དྲོན་འདི་དག་

འདུས་ཆྲོག་སྟེ། ཡྲོངས་ཁྱབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་སིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གནང་བ། མིའི་ཁེ་དབང་དང་མིའི་ཁེ་དབང་

སྲོབ་གསྲོ་ཁྲོད་ཀི་རྩ་དྲོན་གསྲོ་སྲོང་གི་ནང་དྲོན་བེད་པ། འྲོས་འཚམ་གི་བེད་ཐབས་དང་གདེང་འཇྲོག་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད། དེ་

ཉིད་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏྲོང་བ་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ནུས་ཁུངས་གསར་སེལ་གཏྲོང་བ།  

༢༠  སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གསྲོ་སྲོང་གི་འཐབ་ཇུས་ཁྲོད་དུ་གཤམ་གི་ནང་དྲོན་

འདི་དག་འདུས་ཆྲོག་སྟེ།  

ཀ   རྒྱལ་སིའི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་གི་མཚན་ཉིད་བཀྲོལ་བ་དང་དེ་ལ་གསལ་བཤད་

གནང་བ།  བེད་ཐབས་འདི་བརྒྱུད་ཤེས་བ་བསྩལ་བ་མ་ཟད། མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་གནང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་བ་སྲོད། 

ལག་རྩལ་སྲོགས་གསྲོ་སྲོང་གནང་དགྲོས།  

ཁ      སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་ཡྲོངས་ལ་སྲོ་སྲོའི་མངྲོན་སུམ་དང་འཚམ་པའི་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ།  

ག       དགེ་རྒན་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ།  ལས་ཞུགས་སྲོན་གི་གསྲོ་སྲོང་གནང་མཁན་དང་། ལས་རྐང་ཚུགས་པའི་གསྲོ་སྲོང་

གནང་ལ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་གསྲོ་སྲོང་གནང་དགྲོས། དེ་དག་ནི་ཚད་ལྡན་ཡིན་ཞིང་ཉམས་མྲོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ། སྲོབ་

མའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་ཤེས་ཐུབ་མཁན་ཡིན་དགྲོས།  

ང  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནི་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་གི་ཐྲོབ་ཐང་དང་ལས་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གཞི་འཛིན་བེད་



དགྲོས།  

ཅ    སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་རྩ་འཛུགས་དང་དམངས་ཁྲོད་རྩ་འཛུགས་ཀིས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སེལ་བར་ཁས་ལེན་དང་

རྒྱབ་སྲོར་གནང་དགྲོས།   

ཆ  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གསྲོ་སྲོང་འཆར་གཞི་དང་། གདེང་འཇྲོག   ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་སྲོགས་ཀི་ཚད་གཞི་འཐུས་

ཚང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས།   

ཇ   སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་དག་ལ་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སེལ་བའི་ཁྲོར་ཡུག་ལེགས་པྲོ་ཞིག་བསྐྲུན་དགྲོས། རྒྱུ་མཚན་ནི།  

མིའི་ཁེ་དབང་མེད་དང་ལེན་མེད་པའི་ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནུས་ལྡན་སྲོས་སེལ་མི་ཐུབ་བྲོ།།  

༢༡   སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཁ་གཉེར་མཁན་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གསྲོ་སྲོང་ནང་དྲོན་ཁྲོད་གཤམ་བཀྲོད་དག་

འདུ་འྲོས།  

ཀ   སྲོབ་སྲོང་གི་དམིགས་ཡུལ།  མིའི་ཁེ་དབང་དང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོར་འབེལ་བའི་ཤེས་བ་དང་ལག་རྩལ། འདུ་ཤེས་

དང་བ་སྲོད་སྲོགས།  

ཁ  མིའི་ཁེ་དབང་གི་རྩ་དྲོན། ཚད་གཞི་དང་། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་ལ་ཁ་གཏད་པའི་སྲུང་སྲོབ་སིག་གཞི།  

ག   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གནང་མཁན་དང་སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་ཡུལ་གཉིས་ཀི་གཞིས་ཁུལ་གི་མིའི་ཁེ་དབང་གནད་དྲོན་ཐག་

གཅྲོད་དང་།  བདེ་འཇགས་གནད་དྲོན་གི་ཁེ་དབང་ལ་ལག་རེས།  

ང  གྲོང་དུ་བཀྲོད་ཟིན་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བ་འགུལ་གི་རྩ་དྲོན།  

ཅ  འྲོས་འཚམ་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཐབས་ལམ། ཐབས་ལམ་འདི་ནི་སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་ཡུལ་གཞི་བས་ཤིང་། དེའི་རིག་

གནས་རྒྱབ་ལྲོངས་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་སྟེ། ཚན་ཞུགས་དང་མྲོང་རྲོལ་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགྲོས།  

ཆ  སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་གི་དམངས་གཙོའི་འདུ་ཤེས་དང་། མིའི་ཁེ་དབང་རྩ་དྲོན་དང་མཐུན་པའི་ལག་རྩལ་དང་མགྲོ་ཁིད་

རྣམ་པ།  

ཇ    མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་མིག་སར་གི་སྲོབ་ཁིད་དང་སྲོབ་སྲོང་གི་འབེལ་ཡྲོད་རྒྱུ་ཆ་སྟེ། བརྡ་འཕིན་དང་བརྡ་འཕིན་ལག་

རྩལ་གི་འབེལ་རྒྱུ་ཆ་བེད་སད་དེ།  ནུས་ཁུངས་གསར་སེལ་གི་ནུས་པ་གསྲོ་སྲོང་གནང་དགྲོས།  

ཉ།  དུས་གཏན་ངང་སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་ཡུལ་ལ་རྣམ་པ་གང་ཡྲོད་སྲོས་སྐུལ་ལྕག་དང་གདེང་འཇྲོག་གནང་དགྲོས།  



༢༢  སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཀ་གཉེར་མཁན་ལ་ཁ་གཏད་པའི་གསྲོ་སྲོང་ཐབས་ལམ་དུ་ཚན་ཞུགས་དང་། སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་ཡུལ་གཞི་བས་

པ། མྲོང་རྲོལ་བ་ཐབས། བ་སྲོད་དང་དྲོད་ཀི་བེད་ཐབས་སྲོགས་འདུ་བ་མ་ཟད། བརྩྲོན་སེམས་དང་ལ་རྒྱ། བརྩེ་དུང་གི་གནད་

དྲོན་ཐག་གཅྲོད་གནང་སྟེ། མིའི་ཁེ་དབང་དང་འབེལ་ཡྲོད་བ་འགུལ་ལ་ངེས་ཤེས་ཟབ་མྲོ་སེས་པར་བེད་དགྲོས།  གདེང་འཇྲོག་

བ་བ་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་མགྲོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ཡྲོད་དགྲོས།  

 

 

  འབེལ་ཡྲོད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཡྲོངས་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་གནང་ཞིང་། བེད་ཐབས་ལེགས་ཤྲོས་དང་ཉམས་མྲོང་མཉམ་རྲོལ་བེད་

དགྲོས་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཆ་འཕིན་བརེ་རེས་བེད་དགྲོས།  

 

༢༢  ད་ཡྲོད་རྒྱུ་ཆ་དང་འཆར་གཞི། ཐབས་ལམ་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་འབས་བུ་བཅས་ལ་གདེང་འཇྲོག་བེད་དགྲོས།  དུས་གཏན་

ནང་དུ་བསྡུ་རུབ་ཀི་རྒྱུ་ཆ་མཉམ་རྲོལ་གནང་དགྲོས་པ་མ་ཟད། དུས་གཏན་ངང་བ་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བཟྲོ་བཅྲོས་གནང་

དགྲོས།  

༢༣ ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་སིའི་རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་བར་དུ་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་རྒྱུ་ཆ། མཉམ་མྲོང་། ཐབས་ལམ་སྲོགས་

བརེ་རེས་བེད་པའི་གྲོམས་སྲོལ་བསྐྲུན་དགྲོས།   ཁྱབ་བསགས་ཐབས་ལམ་ལ། གྲོག་རྡུལ་དང་དྲ་རྒྱ། རྒྱུ་ཆ་ལྟེ་གནས། འདུ་འཚོག་

རྩ་འཛུགས་སྲོགས་འདུ།  

  

བེད་ཐབས་ལེགས་ཤྲོས་གཞིར་བས་ཤིང་རྒྱུན་མཐུད་གདེང་འཇྲོག་སྲོས་དཔད་འཇྲོག་གནང་པའི་ཐབས་ལམ་བེད་སྲོད་པ་དང་

སྲོབ་གསྲོ་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས།  

༢༥   སྲོབ་གསྲོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་མིན་གི་གནད་ཀི་སྲོབ་གསྲོ་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡྲོད་མེད་དེ་ཡིན། ནུས་ལྡན་གི་མིའི་ཁེ་

དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནི། ཚན་ཞུགས་དང་མྲོང་རྲོལ། སྲོབ་གསྲོ་གཏྲོང་ཡུལ་གཞི་འཛིན། བ་སྲོད་ལ་དྲོ་སང་དང་། རིག་གནས་རྒྱབ་

ལྲོངས་ལ་བརྩི་བཀུར་གནང་བ་སྲོབ་གསྲོ་བསྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་དགྲོས། 

༢༦  གདེང་འཇྲོག་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལ་

དམིགས་ཏེ་བཤད་ན། གདེང་འཇྲོག་ནི་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པའི་བ་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྲོབ་གསྲོའི་ཤུགས་རེན་གི་

རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་རུབ་བེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། སྲོབ་གསྲོའི་ཤུགས་རེན་ནི། སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་ཡུལ་ལམ།  སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་ཡུལ་གཞིས་ཁུལ་གིས་



མའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བརྒྱུད་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་གནང་བའི་ཚད་ཡིན། གདེང་འཇྲོག་ནི་བཟྲོ་བཅྲོས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་

ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་ཐྲོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གནས་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། འཆར་གཞི་ཅི་ལྟར་

བཅྲོས་བསྒྱུར་གཏྲོང་བའི་ཐད་ལ་ནུས་ཤུགས་དང་རྒྱབ་སྲོར་གནང་དགྲོས།  དཔེར་ན།  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་སྲོབ་ཁིད་

གདེང་འཇྲོག་ནི་ཚན་ཞུགས་མི་སས་སྲོབ་ཐུན་རེས་སུ་གདེང་འཇྲོག་འདྲི་ཤྲོག་ཁ་བསྐྲོང་བ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  གདེང་འཇྲོག་

དེ་འཆར་གཞི་བཟྲོ་བའི་དུས་ནས་བཟུང་ཡྲོད་དགྲོས་པ་དང་།  དགྲོས་མཁྲོ་ལ་གདེང་འཇྲོག་ཟབ་མྲོ་གནང་ཤིང་། སྲོབ་ཐུན་

རེས་སུའང་ཡུན་རིང་ལ་བསྒྲུབ་དགྲོས་པའི་བ་བ་ཞིག་གྲོ །    

ཁེ་འབེལ་ཕན་ཚུན་གི་བསམ་བྲོ་བརེ་རེས་དང་མཉམ་འབེལ། དྲ་རྒྱའི་འབེལ་བ། ཆ་འཕིན་མཉམ་རྲོལ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་

གཏྲོང་དགྲོས།   

༢༧  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བསྒྲུབ་པར་རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་སིད་གཞུང་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས། 

སི་ཚོགས་བཅས་ཀི་མཉམ་འབེལ་དང་རྲོགས་རེས་འབེལ་བ་ངེས་པ་དུ་མཁྲོ།  མཉམ་འབེལ་དང་རྲོགས་རེས་འབེལ་བ་ས་

བརྟན་དུ་གཏྲོང་ཆེད། གཤམ་གི་བེད་ཐབས་འདི་དག་སད་ཆྲོག   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོས་

མཛའ་འབེལ་འཛུགས་ཕིར།  ངེས་ཤེས་ཇེ་མཐྲོར་གཏྲོང་བའི་བ་འགུལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཀི་འདུ་ཚོགས། མཉམ་

མྲོང་བརེ་རེས། དྲ་ཚིགས་དང་དྲ་རྒྱའི་གྲོས་བསྡུར་སྲོགས་དྲ་རྒྱའི་སྟེགས་བུའི་བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་དང་། ལས་བཟྲོ་བའི་ཁ་བརྡ། 

ཕྲོགས་སྲོ་སྲོས་ཤེས་བ་དང་མཉམ་མྲོང་། ཐབས་ཇུས་ལེགས་ཤྲོས་བརེ་རེས་བེད་པར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་བ་དང་། ཆེད་ལས་ཀི་རྩ་

འཛུགས་བཙུགས་ཤིང་དུས་དེབ་སེལ་ཏེ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྲོ་ནས་རྒྱུན་རིང་གི་བསམ་བྲོ་བརེ་རེས་ལ་སྐུལ་འདེད་

གནང་དགྲོས།  

  

 གྲོམ་གང་མདུན་སྲོས་ཀིས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་ནང་དྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་དང་གསྲོ་སྲོང་འཛིན་གྲྭའི་སྲོབ་

གསྲོའི་ནང་དྲོན་དུ་ལེན་དགྲོས།  

༢༨   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དེ་སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་གསྲོའི་ནང་དྲོན་དུ་ལེན་པའི་ཐབས་ཇུས་ནི། འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་

སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་དང་པྲོའི་ཟུར་བཀྲོད་དུ་བཀྲོད་ཡྲོད།   དུས་རིམ་གསུམ་པ་ལ།  ཁྱབ་ཁྲོངས་འདིའི་གྲུབ་འབས་གཞིར་བས། 

མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོས་གཤམ་བཀྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཁྲོད་དུ་གྲོ་གནས་གལ་ཆེན་ཟིན་པར་བེད་དགྲོས།    

ཀ   རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་སྲོབ་ཐུན་དང་སིའི་ཚད་གཞི།   



ཁ   སྲོབ་ཐུན་བསབ་ཚན་ཡྲོངས་སྟེ། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནི་བསབ་ཚན་ཡིན་ནམ། སྲོབ་ཐུན་ཧིལ་པྲོར་འབེལ་ཡྲོད་པའམ། 

ཡང་ན་ངེས་སྲོང་ཡིན་ནམ་འདེམས་སྲོང་ཡིན་པ།  

ག    སྲོབ་ཁིད་དང་སྲོབ་སྲོང་གི་གྲོམ་འགྲོས།  

ང    བསབ་དེབ་དང་སྲོབ་ཁིད། སྲོབ་སྲོང་གི་རྒྱུ་ཆ།  

ཅ    སྲོབ་སྲོང་གི་ཁྲོར་ཡུག   

ཆ    ལས་རིགས་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་།  

༢༩   སྲོབ་གསྲོ་གཉེར་མཁན་དང་གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་མི་ས། དམག་མི་བཅས་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་

གསྲོའི་ཐབས་ཇུས་དེ་འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་གཉིས་པའི་ནང་དུ་བཀྲོད་ཡྲོད་པ་དང་།  དུས་རིམ་

གསུམ་པ་ལ། ཁྱབ་ཁྲོངས་འདིའི་གྲུབ་འབས་གཞིར་བས། གཤམ་བཀྲོད་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཁྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་ཟིན་ཚད་

དེ་གྲོམ་གང་མདུན་སྲོས་ཀིས་ཇེ་མཐྲོར་གཏྲོང་དགྲོས།  

ཀ   གསྲོ་སྲོང་གི་ཚད་གཞི།  

ཁ    སྲོབ་ཐུན་བསབ་ཚན་ཡྲོངས་སྟེ། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ནི་བསབ་ཚན་ཡིན་ནམ། སྲོབ་ཐུན་ཧིལ་པྲོར་འབེལ་ཡྲོད་པའམ། 

ཡང་ན་ངེས་སྲོང་ཡིན་ནམ་འདེམས་སྲོང་ཡིན་པ། 

ག  གསྲོ་སྲོང་དང་སྲོབ་སྲོང་གི་གྲོམ་འགྲོས།  

ང  གསྲོ་སྲོང་དང་སྲོབ་སྲོང་གི་རྒྱུ་ཆ།  

ཅ  སྲོབ་སྲོང་དང་བ་བའི་སིའི་ཁྲོར་ཡུག  

 

2.  བ་སྲོད་སེལ་མཁན།     

༣༠  དུས་རིམ་གསུམ་པ་ལ། མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ལག་བསྟར་གནང་བའི་འགན་འཁི་གཙོ་བྲོ་དང་ལེན་བེད་མཁན་ནི།   

ཀ    སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འྲོས་འགན་དེ།  རྒྱལ་ཁབ་སྲོབ་གསྲོ་པུའུ་འམ་དེ་དང་གྲོ་མཉམ་གི་ལས་

ཁུངས་ག་གེ་མྲོས་དང་ལེན་གནང་དགྲོས།  

ཁ   མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོའི་ཐད་ལ།  སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཀར་འགན་འཁུར་བའམ། མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་དྲོན་བསྒྲུབ་པའི་སྲོབ་

གསྲོ་པུའུ་འམ་དེ་དང་གྲོ་མཉམ་གིལས་ཁུངས་ག་གེ་མྲོ། མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོའི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡྲོད་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་གྲྭས་



འགན་འཁུར་དགྲོས། ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའི་རང་སྲོང་གི་ཚད་དང་བསྟུན་འགན་འཁི་དང་ལེན་གནང་དགྲོས།  

ག   བ་སྲོད་སེལ་མཁན་ཡྲོངས་ཀིས་སིད་གཞུང་གི་ནྲོར་སིད་ལས་ཁུངས་འམ་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས། ས་གནས་ཀི་སིད་གཞུང་

དང་མཉམ་དུ་ལས་དྲོན་བསྒྲུབ་དགྲོས་པ་མཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་སི་ཚོགས་ལ་མཉམ་

འབེལ་ཟབ་མྲོ་གནང་དགྲོས། འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་དང་པྲོ(ལེའུ་Dཡི་དྲོན་ཚན་༢༨ནས་

༣༠བར། )དང་། འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞི་གཉིས་པའི་(ལེའུ་C.3གི་དྲོན་ཚན་༣༤ནས་༣༦བར་དང་། 

ལེའུ་D.3གི་དྲོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་ནས་ཞ་ེབརྒྱད་བར། )ནང་དུ་གྲོང་བཀྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོ་ཚན་ཞུགས་གནང་དགྲོས་པའི་ལས་

དྲོན་སྐྲོར་གསལ་པྲོར་བཀྲོད་ཡྲོད།  

བཞི།  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་ཀ་བའི་མི་དབང་（མིའི་ཐྲོབ་ཐང）ལ་གསྲོ་སྲོང་བེད་

པ་དང་བ་འགུལ་སེལ་བ། 

1. རྒྱབ་ལྲོངས།  

 ༣༢  མི་དབང་དྲོན་གཅྲོད་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གིས་གསར་འགྱུར་འགྲོད་སེལ་མཁན་ལ་“རྒྱ་ཆེ་བའི་བ་བ་བེད་

མཁན་ལ་ཐུན་མྲོང་ཏུ་ཡྲོད་པའི་འགན་ནུས་ཞིག་ཡིན།  དེའ་ིནང་ཆེད་གཉེར་གི་གསར་འགྱུར་འབི་མཁན་དང་

དབེ་ཞིབ་པ། པྲོད་འཕིན་་རྩྲོམ་མཁན་འདུ་བ་ཡིན།  ད་དུང་པར་འདེབས་དང་དྲ་རྒྱ་ཡང་ན་སྨྱན་གཟུགས་

མཚམས་སྲོར་སྲོགས་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སྲོས་རང་འདམེས་པར་སྐྲུན་བེད་པར་ཞུགས་པའི་མི་གཞན་

དག”ཞེས་བཀྲོད།  ཚོགས་འདུའི་བསྟན་དྲོན།  “གསར་འགྱུར་ལས་ཀ་མི་མཐུད་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྱུར་ལྡྲོག་

དང་།  ཆ་འཕིན་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལག་ལེན་ལྟ་ཚུལ་དང་གཏམ་བརྲོད་རང་དབང། དྲ་རྒྱའ་ིསྟེང་དང་དྲ་རྒྱ་ཕི་

ནས་འཚོལ་བ།   ཆ་འཕིན་དང་ལྟ་ཚུལ་ས་ཚོགས་བསྡུ་ལནེ་དང་རྒྱུད་སེལ་བེད་པའི་ཆ་འཕིན་ལས་ཁུངས་དང་།   

མི་སེར་གི་སིག་གཞི་དང་རྩ་འཛུགས་ས་ཚོགས་སྲོགས་འདུས།” འདི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་ཐབས་ལམ་དང་དྲ་རྒྱ།  དྲ་

རྒྱའི་འཕིན་གཏྲོང་ལག་རྩལ་དང་སི་ཚོགས་འབེལ་བའི་སྨྱན་སྲོར་སྲོགས་རྒྱུད་ནས་ཉམས་སུ་སྲོད་པའི་ཆ་འཕིན་

འདུས་པ་ཡིན།   ཁྱབ་བསྲོགས་བེད་མཁན་ནི་སི་གཉེར་དང་སརེ་གཉེར་གི་སྨྱན་སྲོར་ཡིན་ཆྲོག   ད་དུང་སྨྱན་

སྲོར་གིས་དངྲོས་སུ་གདན་ཞུས་སྐུལ་སྲོད་བས་མེད་པར་གསར་འགྱུར་འགྲོད་སེལ་ནང་ཞུགས་པའ་ིམི་སེར་ཡང་

ཡིན་ཆྲོག 



༣༣  ཐེངས་འདིའི་བ་འགུལ་འཆར་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་ག་ིཆེད་དུ།  “སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས”ནི་སྨྱན་

སྲོར་རྩ་འཛུགས་ལས་ཀར་རྒྱབ་སྲོར་བེད་པའི་ལས་ཀ་མི་སར་གྲོ་བ་དང་།   གསར་འགྲོད་པ་དང་དབེ་ཞིབ་མི་ས།  

ལག་རྩལ་མི་ས།  སིད་སྲོང་མི་ས་སྲོགས་ལས་བེད་མི་ས་གཞན་པ་ཡིན།   “གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས”ནི་གྲོང་

གི་དྲོན་ཚན་༣༢ལས་གསར་འགྱུར་འགྲོད་སེལ་གི་རྒྱུ་ཆ་མང་པྲོ་སགི་སྲོར་བེད་པའི་སྨྱན་སྲོར་ལས་བེད་མི་ས་

དང་སི་ཚོགས་སྨྱན་སྲོར་ལས་བདེ་མི་ས་ལ་གྲོ 

༣༤  སྨྱན་སྲོར་ལས་བེད་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་སའི་མི་དབང་གསྲོ་སྲོང་ལ་བལྟས་ནས་བཤད་ན།   

ཐེངས་འདིའི་བ་འགུལ་འཆར་གཞི་ནི་རྒྱལ་སིའི་མ་ིདབང་ཕྲོགས་ཀི་དཔེ་ཆ་ས་ཚོགས་དང་ཡིག་ཆས་བསྟན་པའི་

རྩ་དྲོན་དང་སྲོམ་གཞ་ིལ་དཔེ་བལྟས་པ་ཡིན།  དཔེ་ཚོགས་འད་ིདག་དང་ཡིག་ཆ་ལ་《འཛམ་གངི་གི་འགྲོ་བ་

མིའི་དབང་ཆའི་བསགས་གཏམ》།  《རིགས་རྒྱུད་ཐ་དད་ལ་མཐྲོང་ཆུང་བེད་པའི་ཚུལ་མཐའ་དག་མེད་པ་བཟྲོ་

བའི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཆིངས》《སི་དམངས་ཀི་ཁེ་དབང་རྒྱལ་སི་དང་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆའ་ིསི་ཆངིས》དེར་མ་

ཟད་མི་དབང་ལས་དྲོན་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གིས་དྲོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ལས་བསྟན་དྲོན།  ལྟ་ཚུལ་དང་གཏམ་

བརྲོད་རང་དབང་གི་ཨང་༣༤པ་ལས། སིར་བཏང་གི་བསམ་འཆར་（༢༠༡༡ལྲོ）། 《དཔལ་འབྲོར་དང་སི་

ཚོགས། རིག་གནས་ཁེ་དབང་ག་ིརྒྱལ་སིའི་སི་ཆིངས 》《བིས་པའི་ཁེ་དབང་གི་སི་ཆིངས》《ཝེ་ཡེ་ནའི་བསགས་

གཏམ་དང་བ་སྲོད་ཀ་ིརྩ་འཛིན》《དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན་མི་སའ་ིཁེ་དབང་སི་ཆིངས》《མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀི་ཡུལ་སྲོད་མི་དམངས་ཀི་ཁེ་དབང་བསགས་གཏམ》《མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིམི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་

གསྲོ་སྲོང་བསགས་གཏམ》སྲོབ་ཚན་རིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀི《ཡྲོངས་ཁྱབ་ཀི་སྨྱན་སར་སྐྲོར་གི་ཞི་བདེ་ལ་

ཤུགས་སྲོན་རྒྱག་ཆེད་དང་རྒྱལ་སིའི་རྒྱུས་ལྲོན་པ། མ་ིདབང་སྐུལ་འདེད།  རིགས་རྒྱད་རིང་ལུགས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ།  

རིགས་རྒྱད་ཁ་ཕལ་དང་དམག་འཁྲུག་ངན་སྐུལ་ལས་བཟྲོས་པའི་རྨང་གཞིའི་རྩ་དྲོན་བསགས་གཏམ》（ཞྲོལ་

ནས“སྲོབ་ཚན་རིག་གནས་རྩ་འཛུགས《བསགས་གཏམ》”ཞེས་འགྲོད་རྒྱུ་ཡིན།）།   སྲོབ་ཚན་རིག་གནས་

རྩ་འཛུགས་ཀི་《རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་རིག་གནས་འཚོ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང་དེ་སྐུར་འདེབས་བེད་

པའི་བསམ་འཆར》།  སྲོབ་ཚན་རིག་གནས་རྩ་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་གཞན་དག     ཐེངས་འདིའི་བ་འགུལ་འཆར་

གཞིས་ཚོགས་ཆེན་དང་མ་ིདབང་ལས་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བའི་ཐག་གཅྲོད་ལ་དཔེ་ལྟས་ཡྲོད།   ལྟ་ཚུལ་



མཐྲོར་འདེགས་དང་སྲུང་སྲོབ་བདེ་པ་དང་གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་གི་གནད་དྲོན་ད་ེསྙན་ཞུ་བས་དུས་ལྟར་

ཆེད་དྲོན་སྙན་ཞུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་སྙན་ཞུ་བཞུ་འབི་བེད་པ།  དེའི་ཁྲོད་ནས།   འབེལ་ཡྲོད་མི་སའི་ཚད་

ལྡན་གི་དབེ་ཞིབ་དང་འགེལ་བ་འདུས་བ།    མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མ་ལག་ལས་གཞན།  ས་ཁྲོངས་ཁག་གི་

ཡིག་རིགས་དང་སིག་གཞིས་ཀང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་མཛུབ་སྟྲོན་མཁྲོ་སྲོད་བས་ཡྲོད། 

༣༥  གྲོང་གི་ཡིག་ཆ་སི་བསྲོམས་བས་ནས།  རྒྱལ་སིའི་ཡིག་རགིས་དང་ཡིག་ཆས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ནན་ཏན་གིས་བསྟན་པའི་གསར་འགྱུར་འགྲོད་སེལ་དང་འབེལ་བའ་ིལས་ཀའི་

གནད་དྲོན་ས་ཚོགས་བསྟན།   གནད་དྲོན་དང་པྲོ་ན་ིདམངས་གཙོ་སི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀི་སྨྱན་གཟུགས་ཀི་བེད་ནུས།  

ལྷག་པར་དུ་མིའི་དབང་ཆ་དང་། ཞི་བདེ།  དམངས་གཙོ་དང་འཕེལ་རྒྱས་སྲོགས་ཀི་བེད་ནུས།   《སི་དམངས་ཁེ་

དབང་དང་ཆབ་སིད་ཁེ་དབང་རྒྱལ་སིའི་སི་ཆིངས》（ཨང་བཅུ་དགུ་བ་ལས）གཏན་འཁེལ་བས་པའི་གཏམ་

བརྲོད་རང་དབང་ལ།   སྨྱན་གཟུགས་ས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆ་འཕིན་འཚོལ་བ་དང་། བསྡུ་ལེན། ཁྱབ་བསགས་

བེད་པའི་རང་དབང།  དེ་ནི་གཏྲོགས་ཞུགས་དང་དྭངས་གསལ་འགན་འཁི་རྩད་གཅྲོད་མངྲོན་འགྱུར་བེད་པའི་

དགྲོས་ངེས་ཀི་ཆ་རེན་ཡིན།  རེས་མ་ནི་མི་དབང་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྲུང་སྲོབ་ཀི་བ་བ་ལ་མདེ་དུ་མི་རུང་བ་

ཞིག་ཡིན།  དེར་མ་ཟད།   གང་རུང་གི་སི་ཚོགས་ལ་བཤད་ན་འང་།  གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་དང་།  རང་

དབང་། ཞིབ་གཤེར་མ་ིཐེབས་པ་དང་།  འགྲོག་རེན་མི་ཡྲོང་བའ་ིགསར་འགྱུར་སྨྱན་གཟུགས་དང་སྨྱན་གཟུགས་

གཞན་དག་ལ་ཁག་ཐེག་ནན་ཏན་བེད་པའི་ཆེས་གལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིན། 《བིས་པའི་ཁེ་དབང་སི་ཆིངས》ཀིས་

ནན་གིས་བསྟན་དྲོན།    སི་བིངས་སྨྱན་གཟུགས་ལ་བིས་པར་ཁ་གཏད་དེ་སི་ཚགོས་དང་རིག་གནས་ཕྲོགས་ཀི་

ཕན་ཡྲོད་ཀི་ཡིག་ཆ་དང་ཆ་འཕནི་བརྒྱུད་བསྲོགས་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད། དེར་མ་ཟད་ཚད་ལྡན་སྲོས་གངས་

ཉུང་ཚོགས་སི་དང་ཡུལ་དེ་རང་གི་ཚོགས་སིའི་བིས་པའི་སྐད་བརྡ་དགྲོས་མཁྲོའི་བེད་ནུས་དང་འགན་འཁི་ལ་ 

དྲོ་སང་བས།   （ཨང་བཅུ་བདུན་པ།） སྲོབ་ཚན་རིག་གནས་རྩ་འཛུགས《བསགས་གཏམ》ལས །   སི་བིངས་

སྨྱན་གཟུགས་ཀིས་མི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ན་གཞྲོན་གི་མི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་ཁྲོད་གལ་ཆེའི་ནུས་

པ་ཐྲོན་ཡྲོད།  དེར་མ་ཟད།  དྲོན་དངྲོས་དང་མཐུན་པར་“བཙན་འཛུལ་དམག་འཁྲུག་དང་། རགིས་རྒྱུད་རིང་

ལུགས།   རིགས་རྒྱུད་ཁ་བལ་དང་ཕྲོགས་ལྷུང་དང་བླུན་རྨྲོངས་ཀིས་བཟྲོས་པའི་གཞན་པའི་མི་དབང་ལ་བཙན་



གནྲོད་བས་པའི་སྲོད་ཚུལ་ལ་དགག་པ་བེད་པར་ཕན་པ་ཡྲོད།”（ཨང་གསུམ（༢）་པ） 《རིགས་རྒྱུད་

ཐ་དད་ལ་མཐྲོང་ཆུང་བེད་པའི་ཚུལ་མཐའ་དག་མེད་པ་བཟྲོ་བའི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཆིངས》ཀིས་ཁས་བངས་དྲོན།  

སྲོབ་གསྲོ་སྲོབ་ཁིད་དང་།  རིག་གནས་ཆ་འཕིན་ཁྱབ་ཁྲོངས་ནས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་བེད་ཐབས་སད་ན། རིགས་

རྒྱུད་ཐ་དད་ལ་མཐྲོང་ཆུང་བེད་པའི་ཕྲོགས་ཞེན་གི་ལྟ་བ་རྒྲོལ་ལན་སྲོད་ཐུབ་པ་ཡིན།（ཨང་བདུན་པ） 

༣༦  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་གསི་ཀང་ས་མང་གི་སྨྱན་གཟུགས་དེ་རིག་གནས་ཁེ་

དབང་མངྲོན་འགྱུར་བེད་པར་ཕན་ཡྲོན་འདུག་པ་ངྲོས་ལེན་བས་ཡྲོད།  སྲོབ་ཚན་རིག་གནས་རྩ་འཛུགས《རྒྱ་ཆེ་

བའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་རིག་གནས་འཚོ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང་དེ་སྐུར་འདེབས་བེད་པའི་བསམ་འཆར》ནན་

ཏུ་བསྟན་དྲོན། སི་བིངས་སྨྱན་གཟུགས་ལ་“རིག་གནས་ས་མང་གི་ལག་ཆ”འི་བེད་ནུས་ཡྲོད།   དེ་འདྲ་ཡྲོད་

དྲོན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ན།ི   དེས་སྲོལ་རྒྱན་རིག་གནས་ཀ་ིལམ་ལུགས་སྲུང་འཛིན་དང་ཁྱབ་སེལ་བེད་པ་དང། 

དེ་ལས“རང་ཉིད་ཐུན་མྲོང་འབེལ་འདྲིས་དང་མང་ཚོགས་ཐད་ཀར་ཞུགས་གཏྲོགས་བེད་པར་སྐུལ་འདེད་བེད་

པའི་མཚམས་སྲོར་མཁན་དུ་བསྒྱུར།”《མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་རང་སྲོད་མི་དམངས་ཀ་ིཁེ་དབང་བསགས་

གཏམ》ལས་ཡུལ་དེ་རང་ག་ིཚགོས་སི་ལ་རང་ཉིད་ཀ་ིསྐད་བརྡའི་རང་ལ་ཡྲོད་པའི་སྨྱན་གཟུགས་བཙུགས་ཆྲོག  

རྒྱལ་དབང་སྨྱན་སྲོར་གིས་ཡུལ་དེ་རང་གི་རིག་གནས་ཀ་ིས་མང་རང་བཞིན་ཚུར་སང་བས་ན་འགིག་པ་ཡིན་ལ། 

རྒྱལ་ཡྲོངས་ནས་ཀང་སེར་དབང་སྨྱན་གཟུགས་ཀིས་ཚད་ལྡན་སྲོས་གནས་ཚུལ་འདི་ཚུར་སང་བེད་པ་ལ་རྒྱབ་

སྲོར་བས་ན་འགིག་པ་ཡིན།（ཨང་བཅུ་དྲུག་པ） 

༣༧   མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་ཡིག་རིགས་ལྟར་ན།  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་

འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་ལ།  འགན་ནུས་ལག་ལྟར་བེད་པའ་ིསྐབས་སུ་མིའི་ཁེ་དབང་་བརྩ་ིའཇྲོག་བེད་དགྲོས་པའི་

འགན་འཁི་ཡྲོད། རྒྱལ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་བཅའ་ཁིམས་ལྟར་ན།  གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་སྲོད་ན་

དམིགས་བསལ་ཅན་གི་འགན་འཁི་དང་འྲོས་འགན་འཁུར་དགྲོས།  དེར་མ་ཟད་དམིགས་བསལ་གི་ཚོད་འཛིན་

ཕྲོག དཔེར་ན། བདེ་འཇགས་དང་སྲོན་འཛུགས་ཐད་ཀ་ིརྒྱུ་མཚན་ལ་དམིགས་ནས།  ཁིམས་མཐུན་རང་བཞིན། 

དགྲོས་ངེས་རང་བཞིན་ དང་ཆ་མཐུན་རང་བཞིན་བརྒྱུད་ནས་ཞབི་གཤེར་ནན་མྲོ་བེད་དགྲོས།  ད་དུང་མི་སེར་

གི་གསང་དྲོན་གི་དབང་ཆ་དང་འཁྲོན་འཛིན་གཏམ་བརྲོད་བེད་པར་གཏན་འགྲོག་བེད་པ་སྲོགས་ཚད་གཞི་



གཞན་པ་ཡང་གཞིར་བཟུང་ནས་གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་སྲོད་པ་ལ་ཚད་བཀཀ་བཟྲོས་ཆྲོག་པ་ཡིན། མི་དབང་

ལས་དྲོན་གི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་སྲོགས་ཀི་ལམ་སྲོལ་གིས་གནད་དྲོན་འདི་དག་གི་སྟེང་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འདྲོད་བྲོ་

དང་དུ་ལེན་པ་དང་།   དབང་གགས་ལྡན་པ་བཅས་ཀི་མཛུབ་ཁདི་མཁྲོ་སྲོད་བས་ཡྲོད་པ་ཡིན།   

༣༨  གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་སའི་བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྲོབ་ནི་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀ་ིདྲོ་འཁུར་བེད་པའི་

གནད་དྲོན་གཙོ་བྲོ་ཞིག་ཡིན།  ཁིམས་རྒྱ་མིན་པར་ཚར་གཅྲོད།  འདྲི་གཅྲོད་འཕལ་གཅྲོད། གང་འདྲོད་ཀི་ཚར་

གཅྲོད་གནད་དྲོན་ཇུས་འདྲོན་པ་དང་།   འཕེལ་རྒྱས་དང་ལྟ་བ་སྲུང་སྲོབ། གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་གི་དབང་

ཆའི་གནད་དྲོན་ཇུས་འདྲོན་པ་ཚང་མ་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་པས་བ་བ་བསྒྲུབས་པའི་འགན་སྲོང་མཁན་མང་

པྲོ་ལ་འཕད་པ་ཡིན།    དཔེར་ན།  ཁྲོམ་གཞུང་གི་རྒྲོལ་གཏམ་དང་ཟིལ་སྟྲོན་བེད་པ། མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་གནྲོད་

འཚེ་གཏྲོང་བའི་བ་སྲོད་སྲོགས་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོར་བ་སེན་པའ་ིགནད་དྲོན་འགྲོད་སེལ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་འཕད་

པའི་འགན་སྲོང་ལྟ་བུ།   མི་དབང་སྲུང་སྲོབ་བེད་མཁན་གི་གནས་བབ་གནད་དྲོན་སྙན་ཞུ་བེད་མཁན་གིས་ནི་

གནས་བབ་ཉན་ཁ་ཆེ་བའ་ིསྲུང་སྲོབ་བེད་མཁན་ཚོགས་མི་ཡིན།   དེར་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་དང་སྨྱན་

གཟུགས་ལས་བེད་མི་སས་དབ་ེཞབི་དང་བསམ་འཆར་གང་མང་མཁྲོ་འདྲོན་བས་ཡྲོད།  བདེ་འཇགས་ལས་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་འཛམ་གངི་ས་ཁུལ་ཁག་ག་ིདྲག་ཆས་གདྲོང་གཏུག་ཁྲོད་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་

དང།  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མ་ིས་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་མི་ས་ལ་དམའ་འབེབས་དང་གཏུམ་སྲོད་ཀི་གནྲོད་འཚེ་

ཕྲོག་པའི་བ་སྲོད་ལ་དྲོ་ཁུར་ཆེན་པྲོ་བེད་པ་མ་ཟད། བ་སྲོད་དེ་དག་ལ་སུན་འབིན་བས་པ་ཡིན།  བདེ་འཇགས་

ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།  ཚོགས་ཆེན་དང་མི་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐེངས་མང་བའ་ིགྲོས་ཆྲོད་སྟེང་

གསར་འགྱུར་མི་སར་གཏུམ་སྲོད་ཀི་གནྲོད་འཚེ་ཕྲོག་པར་བེད་པའི་བ་སྲོད་ལ་སུན་འབིན་བས།  གཞན་ཚོགས་

ཁྲོངས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྲོང་ཚོར་སྲུང་སྲོབ་ཐྲོབ་པ་དང། ཉེས་ཆད་མི་གཅྲོད་པའི་སང་ཚུལ་མཚམས་འཇྲོག་པའི་

འབྲོད་སྐུལ་བཏང་།   རྒྱལ་སིའི་མི་ཆྲོས་རིང་ལུགས་ཀི་བཅའ་ཁམིས་ལྟར་ན།  གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་དང་

སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་ལ་གདྲོང་ཐུག་ས་ཁུལ་ནས་ཆེད་དམིགས་ཀི་སྲུང་སྲོབ་ཡྲོད། 

2.འཐབ་ཇུས།  

༣༩  གྲོང་གལས་ཡི་གེ་ལས་ནན་གིས་བཤད་པ་ལྟར། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་



མི་ས་དེ་མི་དབང་སྲུང་སྲོབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཕྲོགས་ལ་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐྲོན་གི་ཡྲོད།  ནུས་ལྡན་གི་མི་དབང་

སྲོབ་གསྲོས་ཁྲོ་ཚོ་མི་དབང་ཐད་ཀི་ཆ་རྒྱུས་དང་།  ཁས་ལེན།   སྒུལ་ཤུགས་གསྲོ་སྲོང་བེད་པ་ཡནི།  མི་དབང་རྩ་

དྲོན་གིས་ཁྲོ་ཚོའི་ཆེད་ལས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྨྱན་གཟུགས་ཀི་བ་བ་ལ་མཛུབ་སྟྲོན་གལ་ཆེན་མཁྲོ་སྲོད་བས་

ཡྲོད།  ཆ་འཕིན་ཐྲོབ་པའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་དང་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་སྲོབ་

ཐེབས་པའི་རྲོགས་སྲོར་རང་བཞནི་གི་ཁྲོར་ཡུག་འྲོག་ཏུ་ཁྲོ་ཚོར་ད་གཟྲོད་ཆེད་ལས་ཀི་མཚོན་ཚུལ་ཡྲོད་པ་དང་།  

སྨྱན་གཟུགས་ཀིས་ད་གཟྲོད་རྒྱུན་ལྡན་སྲོས་བ་བ་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན། 

༤༠ གསར་འགྱུར་ལས་བེད་པ་ཚང་མ་ལ་འདྲ་མཉམ་གི་མི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གི་གྲོ་སྐབས་ཐྲོབ་འྲོས་པ་ཡིན། 

གནས་ཚུལ་དངྲོས་ལ་གཏད་ཡྲོད་པའི་མི་དབང་གི་འབེལ་ཡྲོད་ནང་དྲོན་དང་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་ད་ེདངྲོས་

གཞིའི་སྲོང་བརྡར་བེད་པ། ཡང་ན་བདེན་པ་ཡིན་པའ་ིར་སྲོད་ཀ་ིབརྒྱུད་རིམ་གི་ཁག་གཅིག་ཡིན།  ད་དུང་མུ་

མཐུད་དུ་ཆེད་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གྲོ་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་དྲོན་འདི་དག་དང་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་འདི་

བསབ་ཁིད་གནངས་དགྲོས།  གསར་འགྱུར་ལས་བེད་པ་ཡྲོངས་ལ་ཆེས་རྨང་གཞིའ་ིམི་དབང་གི་བང་ཚད་ཡྲོ་

དགྲོས་ཀང་ །  མུ་མཐུད་ནས་ཁྲོ་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་སྲོབ་ཚན་བཀྲོད་སིག་བེད་པ་ན་ིལགེས་པྲོ་ཞིག་ཡིན།   

དཔེར་ན་མི་དབང་གི་སྙན་ཞུ་སྲོབ་ཚན་ལྟ་བུ། 

༤༡   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བདེ་མི་སའི་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་མི་དབང་

གསྲོ་སྲོང་སྲོང་བརྡར་བེད་ཐབས་ལ་གཤམ་གི་ཁྱབ་ཁྲོངས་གསུམ་གི་བ་སྲོད་འདུ་སྟེ། 

སིད་ཇུས་དང་དེ་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ལག་བསྟར་བེད་ཐབས། 

༤༢  གལ་ཏེ་གསྲོ་སྲོང་ལ་ཆེད་ལས་ཁྱབ་ཁྲོངས་ནས་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཤུགས་རེན་ཞིག་ཡྲོད་འདྲོད་ན།  ངེས་པར་

དུ་གསྲོ་སྲོང་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་དགྲོས་པ་མ་ཟད། ལས་རིགས་ཧིལ་པྲོ་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་བབ་མཚུངས་ཀི་སིད་

ཇུས་དང་སིག་སྲོལ་ཞིག་ཡནི་དགྲོས།  དེ་ལ་ངེས་གཏན་གི་རྒྱབ་སྲོར་དང་འབེལ་བ་འཛུགས་དགྲོས།  འདི་ལ་། 

སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་སས་གཤམ་གི་ཐབས་ལམ་སད་ཡྲོད་དེ། 

ཀ    ད་ཡྲོད་ཀི་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་སིད་ཇུས་ཀི་བ་བ་ལ་ཞབི་གཟུགས་བེད་པ།  འབེལ་ཡྲོད་མི་དབང་གི་

ནང་དྲོན་ལ་ཁག་ཐེག་བེད་པ། 



ཁ   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་སའི་མི་དབང་སྲོབ་གསྲོ་སིད་ཇུས་ལ་ཤུགས་སྲོན་རྒྱག་པ།    དེར་གཤམ་གི་སིད་

ཇུས་དག་འདུས་ཏ།ེ 

（1）མི་དབང་སྲོབ་ཚན་དེ་ཚད་ལྡན་གི་སྲོད་གསྲོའ་ིལས་ཁུངས་ནང་ལེན་པ་དང་། གསར་འགྱུར་ལས་བེད་

མི་སའི་དྲ་ལམ་ག་ིསྲོབ་གསྲོ་ལ་ཁ་གཏྲོད་པ་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གསྲོའི་རྨང་གཞི་བེད་དགྲོས།   དེ་ལས་སྨྱན་

གཟུགས་ཆེད་ལས་མ་ིས་ལ་ལས་ཐྲོག་མ་ཞུགས་གྲོང་དང་ལས་ཞུགས་སྐབས་ཀི་གསྲོ་སྲོང་།  གསྲོ་སྲོང་བེད་ཡུལ་

ལ་རྩྲོམ་སིག་དང་སྨྱན་གཟུགས་ནང་ཁུལ་གི་གཞན་པའི་ཇུས་ཐག་གཅྲོད་པའི་ལས་གནས་མ་ིས་ཡིན།  

（2）མི་དབང་སྐྲོར་གི་སྲོབ་གསྲོ་དེ་ཐྲོབ་ཐང་ཐྲོབ་ཐབས་ཞགི་དང་།  གསབ་ཁིད།   ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་

འགྲོ་བའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཏུ་བཟུང་བ། 

（3）དམངས་ཁྲོད་སི་ཚོགས་ལ་ཁས་ལེན་དང་རྒྱབ་སྲོར་བདེ་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་སྨྱན་སྲོར་མཐུན་ཚོགས།  

དེ་དང་མཉམ་ཏུ་མི་དབང་གསྲོ་སྲོང་སྐྲོར་གི་བེད་སྲོ་སེལ་བ། 

（4）མི་དབང་གསྲོ་སྲོང་གི་ཇུས་གཞིའི་ཚད་གཞི་དང་ལམ་སྲོལ་ལ་གདེངས་འཇྲོག་བེད་པ། 

ག   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་གསྲོ་སྲོང་བས་ཏ་ེདགེ་རྒན་དུ་བསྒྱུར་བ། ཁྲོ་

ཚོ་ལ་ལས་གྲོགས་ཚོ་དང་མཉམ་སྲོད་བེད་ནུས་པའི་ཤེས་བ་དང་རྩལ་ནུས་ལྡན་པར་བེད་པ།  གང་ཅི་ཐུབ་ཀི་རྒྱ་

ཆེའི་སྲོ་ནས་སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་ཚོགས་སི་ལ་ཤུགས་རེན་ཐབེས་པར་བེད་པ།  ཉམ་ཆུང་ཚོགས་སི་དང་

འབེལ་ཡྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་འགྲོད་སེལ་བེད་པར་མཚམས་པའི་མ་ིས་དེ་དག་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་གྲོ་གནས་

སར་བ།  དགེ་རྒན་གི་གསྲོ་སྲོང་གི་ཇུས་གཞི་ལ་གཤམ་གི་ཨང་༤༤པ་ལས་བཤད་པའི་གསྲོ་སྲོང་ཐབས་ལམ་གི་

སྲོབ་ཚན་འདུ་དགྲོས།  གཞན་ད་དུང་གསྲོ་སྲོང་རྒྱུ་ཆ་ཇུས་འགྲོད་དང་གསྲོ་སྲོང་སྲོབ་ཚན་ག་ིནང་དྲོན། 

ང  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མ་ིས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་ཡྲོངས་ལ་སྐུལ་ལྕག་གཏྲོང་བའི་ཐབས་ལམ་

ཁྱབ་སེལ་གཏྲོང་བ།  ལྷག་པར་དུ་ཉམ་ཆུང་ཚོགས་ས་ིལས་ཐྲོན་པའི་སྨྱན་གཟུགས་ཆདེ་ལས་མི་ས་དང་གསར་

འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས།  ཁྲོ་ཚོ་རང་འགུལ་སྲོས་མི་དབང་གསྲོ་སྲོང་ཇུས་གཞི་ལ་ཞུགས་པར་སྐུལ་ལྕག་བེད་པ་

དང་ཁྲོ་ཚོའི་གནས་འཕིན་དྲིལ་བསགས་བེད་པ། 

ཅ   ཀུན་སྲོད་ཀི་བསྲུང་བ་སྲོགས་རང་གཅུན་སྲོམ་གཞི་དང་སྨྱན་སྲོར་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་པ་ལ་



བརྟེན་ནས་གསྲོ་སྲོང་གནད་དྲོན་དང་ཚད་གཞི་སྲོགས་བ་བ་ལ་གྲོས་མྲོལ་བེད་པར་རྒྱབ་སྲོར་བེད་པ། 

ཆ     སྨྱན་གཟུགས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་སའི་ལས་དྲོན་གི་ཁིམས་སྲོལ་ལ་འདྲི་དཔྲོད་བེད་པ།  ཁིམས་

སྲོལ་འདི་དག་མི་དབང་ཚད་གཞི་ལ་འཚམ་དགྲོས་པར་མ་ཟད། ལས་རིགས་འདིའི་ལས་གཉེར་མ་ིསས་མི་དབང་

གི་ཕྲོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་སྐུལ་འདེབས་བེད་དགྲོས། 

གསྲོ་སྲོང་གི་འཕེལ་རིམ་དང་ལག་ཆ། 

༤༣   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བདེ་མི་སའི་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་སྲོབ་གསྲོའི་སྲོབ་ཚན་

（མི་དབང）ལ་གཤམ་གི་སེ་ཚན་འགའ་འདུ་ཆྲོག་སྟེ།    

ཀ  མིའི་ཁེ་དབང་གི་རྩ་འགེལ་ལ།  གཤམ་གི་ནང་དྲོན་དག་འདུ།  

(1) སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་སས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྲོབ་དང་སྐུལ་འདེད་ཐད་ལ་བཏྲོན་

པའི་ནུས་པ།  

(2)  རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀིས་མིའི་ཁེ་དབང་ཐད་ཀི་ཡིག་ཆ་དང་ཚད་གཞི། གཉྲོམ་ཆུང་སྲུང་སྲོང་ཐད་ཀི་

ཡིག་ཆ་དང་ཚད་གཞི།  

(3)  རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྲོབ་དང་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་བར་འགན་འཁུར་བའི་སིད་

གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཁུངས་གཞན་དག     དཔེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས།  

(4)  རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀི་རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྲོབ་མཁན་དང་དམངས་ཁྲོད་རྩ་འཛུགས།  

ཁ  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་།  གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མི་སའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལ། གཤམ་གི་ནང་དྲོན་དག་འདུ།  

(1)རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀི་སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་དང་འབེལ་བ་མ་ཟད། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་

གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་གི་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ཚད་གཞི།  

(2) རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀི་སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་དང་འབེལ་བ་མ་ཟད། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་

གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་གི་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའི་སིག་གཞི།  

ག   གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསགས་ཁྲོད་དུ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་གནང་དགྲོས།  

(1) གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསགས་ཁྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་རྩ་དྲོན་ལ།  འདྲ་མཉམ་དང་ཁྱད་གསྲོད་མེད་པ། ལ་རྒྱར་བརྩི་བཀུར། 



ཚན་ཞུགས་དང་གསལ་བ། འགན་འཁི་རྩད་འདྲི།  

(2) རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀིས་ཁིམས་མཐུན་སྲོས་སྨྲ་བརྲོད་ཚད་བཀག་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ཚད་གཞི།  

(3)  རྟགས་མཚན་གི་གནད་དྲོན་ལ་ངེས་ཤེས་ཟབ་མྲོ་ཡྲོད་པ།  

(4)  གསར་འགྱུར་དྲོ་མཉམ་སྲོས་སྲོག་ཕིར། ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་དང་ཟུར་མི་འདྲ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྲོག་གནང་བ།  

(5)  ཆ་འཕིན་བསྡུ་རུབ་དང་མཉམ་རྲོལ། མིའི་ཁེ་དབང་གནད་དྲོན།  ཁེ་དབང་ལ་གནྲོད་སྲོན་གཏྲོང་བའི་བ་སྲོད་ཁྱབ་སྲོག་

གི་བ་བ་དང་འབེལ་བའི་མིའི་ཁེ་དབང་རྩ་དྲོན།  ལྷག་པར་དུ་གནྲོད་འཚེ་མི་གཏྲོང་བའི་རྩ་དྲོན། གསང་རྒྱའི་རྩ་དྲོན། ཆ་

འཕིན་མཁྲོ་སྲོད་བེད་མཁན་དང་གནྲོད་འཚེ་ཐེབས་ཡུལ། དཔང་མི་བཅས་ལ་སྲུང་སྲོབ་གནང་དགྲོས།  

(6) ཉམས་ཆུང་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བའམ་གནྲོད་འཚེ་ཐེབས་མྲོང་བའི་མི་ལ་བཅར་འདྲི་དང་འབེལ་འདྲིས་གནང་དུས་སུ་མིའི་

ཁེ་དང་རྩ་དྲོན་དང་འབེལ་ཐབས་ཤསེ་སྟེ།  སྲོ་སྲོའི་ལ་རྒྱ་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་། གསང་བ། བདེ་འཇགས། ཆ་འཕིན་ཁྱབ་སྲོག་གི་

སྲོན་ལ་སྲོ་སྲོས་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཤིང་མྲོས་མཐུན་ཡྲོང་དགྲོས།  

(7) གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སྲོག་ཁྲོད་དུ་བྱུང་སིད་པའི་ས་གནས་དེའི་ག་བ་དང་། རང་དབང་གི་སགར་འགྲོད་པ་དང་རྒྱུ་ཆ་མཁྲོ་

སྲོད་བེད་མཁན། ལྲོ་ཙཱ་བ། ལས་རྲོགས་བཅས་དང་འབེལ་བའི་མིའི་ཁེ་དབང་ཚད་གཞི་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཐབས་ཤེས། དེའི་ནང་

དུ་གྲོང་བཀྲོད་མི་ས་དེ་དག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་སྲོབ་བེད་པའང་འདུ།   

(8)  གསར་འགྱུར་མཁྲོ་སྲོད་མཁན་དང་། གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་ལ་སྲུང་སྲོབ་བ་ཐབས།  

ང   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་བེད་མི་ས་བརྒྱུད། མིའི་ཁེ་དབང་སྐུལ་སེལ་གཏྲོང་བ་དང་། གསར་

འགྱུར་ཁྱབ་སྲོག་གིས་མིའི་ཁེ་དབང་སྐུལ་སེལ་ཐད་ལ་བཏྲོན་པའི་ལག་རེས་དང་ཤུགས་རེན་གཞིར་བས་དེ་ལ་གདེང་འཇྲོག་

གནང་བ། ལྷག་པར་དུ་འདྲ་མཉམ་དང་ཁྱད་གསྲོད་མེད་པ། གྲོམས་སྲོལ་རིང་བ་དང་དྲག་ཤུགས་བཅྲོས་བསྒྱུར། རྣམ་མང་རང་

བཞིན་ལ་བརྩི་བཀུར། དཀེལ་ཡངས། རིག་གནས་དང་ཆྲོས་ལུགས་བར་གི་འབེལ་འདྲིས།  མི་ཡྲོངས་ཀིས་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་

ཡྲོངས་ཁྱབ་དང་། གཅིག་གྱུར། འབེལ་མཐུད་རང་བཞིན་གི་ངེས་ཤེས་ཟིན་པར་བེད་པ།  

ཅ   རིན་ཐང་ལྡན་པའི་ཆ་འཕིན་ལ། གཤམ་བཀྲོད་ཀི་ནང་དྲོན་འདུ།  

(1) གྲོང་གི་སེ་ཚན་ནང་བཀྲོད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་གསྲོ་སྲོང་གི་ཐད་དུ་བཀྲོལ་བའི་ད་ཡྲོད་ནུས་ཁུངས་ཀི་གནས་ཚུལ། དགེ་

རྒན་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་ནུས་ཁུངས་གདམ་གསེས། ནུས་ཁུངས་གསར་སེལ་གི་ནུས་པ།  



(2) རང་སྲོང་རྒྱུ་ཆའི་འབེལ་ཡྲོད་ཆ་འཕིན་སྟེ། ལག་དེབ་དང་ཕྲོགས་སྟྲོན།  རྩ་དྲོན། དྲ་རྒྱའི་སྟེགས་བུ་དང་མིའི་ཁེ་དབང་གི་

ཚིག་ཚོགས།  

༤༤  ཐབས་ལམ་གི་ཟུར་ངྲོས་ནས་བལྟས་ན།  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་ལ་དམིགས་

པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གསྲོ་སྲོང་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཡྲོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལ་གཤམ་གི་ནང་དྲོན་དག་འདུ།  

ཀ    ཁ་གཏད་ཡུལ།   གསྲོ་སྲོང་དེ་ངེས་པར་དུ་སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་ལ་ཁ་གཏད་དགྲོས་པ་མ་ཟད། འྲོས་འཚམ་གི་

ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དགྲོས།  གསྲོ་སྲོང་གནང་ཡུལ་གི་འགན་འཁི་དང་ཉམས་མྲོང་། མི་སེར་གི་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་དམིགས་འདུན། 

མིའི་ཁེ་དབང་སྐྲོར་གི་ཤེས་བ་དང་ཐབས་ཤེས་ཆུ་ཚད་ལ་དབེ་ཞིབ་བ་ཕིར། གྲོས་མཐུས་རྣམ་པའི་གསྲོ་སྲོང་འདུན་པའི་གདེང་

འཇྲོག་གནང་འྲོས།  སྲོབ་སྲོང་གི་དམིགས་ཡུལ་བཟྲོ་བ་སྟེ། གསྲོ་སྲོང་རེས་སུ། གསྲོ་སྲོབ་སྲོབ་གསྲོ་མྲོང་མཁན་ལ་ཤེས་བ་དང་

ཐབས་ཤེས། འདུ་ཤེས་དང་བ་བེད་བཅས་ཀི་ཐད་དུ་ཅུང་ལེགས་པའི་འགྱུར་བ་བྱུང་བ།   གདེང་འཇྲོག་གི་འཐབ་ཇུས་བཟྲོ་བ། 

ལྷག་པར་དུ་སྲོབ་སྲོང་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཚད་ལ་ལྟ་ཞིབ་དང་སེལ་འྲོས་པའི་བ་འགུལ་གཞན་དག་ལ་གདེང་འཇྲོག  

ཁ    རིགས་མཐུན་སྲོབ་སྲོང་།  གལ་ཏེ་དགེ་སྲོབ་འབེལ་བ་མ་ཡིན་པར། གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་གི་རིགས་མཐུན་གསྲོ་

སྲོང་རྣམ་པ་བེད་སད་ཚེ། གྲུབ་འབས་མང་པྲོ་ལྲོན་ཐུབ།  རིགས་མཐུན་གསྲོ་སྲོང་གིས་སྲོབ་ཁིད་གནང་མཁན་དང་གནང་ཡུལ་

གཉིས་ལ་གཅིག་མཐུན་གི་ལས་རིགས་རིག་གནས་ཡྲོད་པར་ཁག་ཐེག་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  སྲོབ་ཁིད་གནང་ཡུལ་གི་ས་མང་

རང་བཞིན་ཡང་མངྲོན་པར་གསལ་ཡྲོང་བ་དང་། དྲ་ཐྲོག་སྨྱན་གཟུགས་དང་སྨྱན་མང་གཟུགས།  ཚོགས་སི་མི་འདྲ་བའི་གསར་

འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་སྲོགས་ཁྱབ་ཁྲོངས་མི་འདྲ་བའི་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་ཡྲོངས་ལ་འཚམ། མིའི་ཁེ་དབང་

ཆེད་ལས་མི་སས་སྲོབ་ཁིད་གནང་མཁན་གི་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མི་ས་དེ་ལ་ཁ་གསབ་དང་རྒྱབ་སྲོར་གནང་སྟེ། མིའི་ཁེ་

དབང་རྩ་དྲོན་དེ་གསྲོ་སྲོང་གི་གྲོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་གང་ལེགས་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཀི་གགས་འགུལ་ལྡན་པར་ཁག་ཐེག་གནང་དགྲོས།  

ག   མི་དར་མའི་སྲོབ་སྲོང་བེད་ཐབས།  ལྷག་པར་དུ་ཚན་ཞུགས་དང་སྲོབ་གསྲོ་གནང་ཡུལ་གཞི་འཛིན་བས་པའི་ཐབས་ལམ་

བེད་སད་པ་དེས། སྲོ་སྲོས་རང་ཉིད་ཀི་བརྩྲོན་སེམས་དང་། ལ་རྒྱ། བརྩེ་དུང་སྲོགས་ཀི་གནད་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་གནང་ཐུབ་པ་

དང་།   མིའི་ཁེ་དབང་གི་འདུ་ཤེས་དང་དེ་ལ་སྲུང་སྲོབ་གནང་བའི་བ་བེད་གསྲོ་སྲོང་གནང་བའི་ཐབས་ཤེས།  

ང     གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མི་སར་དམིགས་པའི་མྲོང་རྲོལ་ཐབས་ཀིས་སྲོབ་ཁིད་གནང་བ།  དཔེར་ན།  གསྲོ་སྲོང་གི་གྲོ་

རིམ་ཁྲོད་དུ་སྨྱན་གཟུགས་དང་།  བཟང་ངན་གི་དཔེ་མཚོན་བེད་སྲོད་པ།  



༤༥  དྲ་རྒྱའི་ལག་ཆའང་ནང་དུ་འདུ་བའི་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་ཆ་འཕིན་དག་གིས་གྲོང་བཀྲོད་ཀི་ཐབས་ལམ་དག་ནན་

བཤད་གནང་དགྲོས། ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་སིའི་རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་རྩ་འཛུགས་ཀིས་གྲོང་བཀྲོད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་དང་ཐབས་ལམ། 

ལག་ལེན། མཉམ་མྲོང་། དཔེ་མཚོན་སྲོགས་མཉམ་རལ་བེད་དགྲོས།  ཁྱབ་སྲོག་ཐབས་ལམ་དྲ་རྒྱ་དང་། ཆ་འཕིན་ལྟེ་གནས། 

འདུ་ཚོགས།  ཐབས་ལམ་གཞན་དག་སྲོགས་འདུ།  

༤༦  ཞིབ་འཇུག་དང་གདེང་འཇྲོག་གནང་ཞིང་གྲུབ་འབས་མཉམ་རྲོལ་གནང་དགྲོས་སྟེ།  དངྲོས་ཡྲོད་ལག་ལེན་གི་ཉམས་

མྲོང་ཁྲོད་སྲོབ་སྲོང་བེད་པར་ཕན་པ་དང་། མིའི་ཁེ་དབང་གསྲོ་སྲོང་ཐབས་ལམ་བཟྲོ་བཅྲོས་བ་བར་ཕན་པའི་མཇུག་འབས།  

༤༧    སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་སའི་ཁྲོད་དུ་རྒྱལ་སིའི་གསྲོ་སྲོང་བ་འགུལ་དང་འབེལ་འདྲིས་སེལ་འྲོས།  

 

རྲོགས་སྲོར་རང་བཞིན་གི་ཁྲོར་ཡུག   

༤༨  མིའི་ཁེ་དབང་ལག་བསྟར་གནང་བའི་རྲོགས་སྲོར་རང་བཞིན་གི་ཁྲོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ། ད་གཟྲོད།  ནུས་ལྡན་སྲོས་མིའི་ཁེ་

དབང་སྲོབ་གསྲོའི་སྲོབ་སྲོང་བ་འགུལ་སེལ་ཐུབ། དེའི་ཕིར། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མི་སས་

བདེ་འཇགས་ངང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལས་ཀ་གཉེར་བར་དྲོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལྡན།  

༥༩  འདིའི་ཐད་དུ། གཤམ་གི་ཐབས་ཇུས་དག་བེད་སད་ཆྲོག   

ཀ   ཆ་འཕིན་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྲོད་སྲུང་སྲོབ། ལྟ་བ་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་གནང་བའི་ཁིམས་ལུགས་དང་སིད་ཇུས་

གསར་བཟྲོ་དང་ལག་བསྟར་གནང་བ།  

ཁ  ཁིམས་ལུགས་གསར་བཟྲོ་དང་ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ། ཞེ་འཁྲོན་གི་སྐད་ཆ་དང་བ་སྲོད་ལ་

རྒྲོལ་རྡུང་གནང་བ།  

ག  གཞུང་ཞབས་པ་ལ་གསྲོ་སྲོང་གནང་བ།  ལྷག་པར་དུ་དམག་མི་དང་ཁིམས་འཛིན་མི་ས།  ཁྲོ་ཚོ་ལ་ཆ་འཕིན་རང་དབང་

དང་གསལ་བ། ཆ་འཕིན་མཁྲོ་སྲོད་མཁན་དང་གསར་འགྱུར་མི་སའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྲོབ་ཀི་ཚད་གཞི་གསལ་བསགས་

བེད་པ།  

ང    ཐབས་ཇུས་གཏན་འཁེལ་གནང་སྟེ། བས་མཐའ་དང་མི་གངས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡུན་རིང་པྲོར་གསར་འགྱུར་གི་ལས་ལ་

ཞུགས་པར་དཔལ་འབྲོར་དང་རྩ་འཛུགས་ཀི་ཐད་ནས་རྲོགས་རམ་དང་སྐུལ་མ་གཏྲོང་བ། ཚད་ལྡན་གི་གསར་འགྱུར་ལས་

གཉེར་མཁན་མགྲོ་ཁིད་དང་དྲོ་དམ་ལས་འགན་འཁུར་བར་སྐུལ་བ།  



ཅ  གཞིས་ཁུལ་དང་སི་པའི་ཞབས་ཞུ་རྒྱང་སྲོག་ལ་དཔལ་འབྲོར་གི་རྲོགས་རམ་གནང་སྟེ། རྩ་བའི་སིག་ཆས་དང་ལས་བེད་མི་

ས་ལ་འགན་སྲུང་གནང་བ།  ལྷག་པར་དུ་ཞིང་སེ་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས།   གཉུག་གནས་མི་རིགས་བཅས།  

ཆ  འགན་བསྡུར་རྩ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། བ་དགའ། སྲོབ་གསྲོའི་རྲོགས་དངུལ་བཅས་བཙུགས་ཏེ། འབེལ་ཡྲོད་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོས་

གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སྲོག་ཁྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་གི་གྲུབ་འབས་ལ་ཁས་ལེན་གནང་བར་སྐུལ་བ།  

3. བ་སྲོད་སེལ་མཁན།  

གསྲོ་སྲོང་ལམ་ལུགས་རྲོག་འཛིང་དང་། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ས་མང་།  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་

ལས་གཉེར་མཁན་ལ་དམིགས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཐབ་ཇུས་ཇུས་འགྲོད་དང་གཏན་འཁེལ། བ་འགུལ་སེལ་བའི་

འགན་འཁི་འདི་དག་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་མང་ཤྲོས་ཤིག་གིས་དང་དུ་ལེན་དགྲོས།   

ཀ   དངྲོས་གཞིའམ་ཞིབ་འཇུག་སྲོབ་མའི་སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཁུངས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་

བསབ་ཚན་རྩ་འཛུགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་དགེ་རྒན།  

ཁ   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་གི་བཟྲོ་ཚོགས་དང་ལས་རིགས། ངྲོས་ལེན་རྩ་འཛུགས། 

ག  སི་གཉེར་དང་སེར་གཉེར་གི་སྨྱན་གཟུགས་ཀུང་ཟི་དང་དེའི་མགྲོ་ཁིད། ལྷག་པར་དུ། ཀུང་ཟིའི་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་

སིའི་རྩྲོམ་སིག་པ།   

ང  འབེལ་ཡྲོད་ཁིམས་འཛུགས་ལས་ཁུངས། མིའི་ཁེ་དབང་དང་གཞན་པའི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དང་འདྲི་རྩད་ཚན་ཆུང་།  

ཅ   རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས། དཔེར་ན། ལྟ་སྐུལ་མི་ས་དང་མིའི་ཁེ་དབང་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས།  

ཆ   རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ། རྒྱལ་སིའི་སྨྱན་གཟུགས་དྲ་རྒྱ།  

ཇ གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་ལས་ཁུངས། 

ཉ  རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ཆ་འཕིན་དང་གསྲོ་སྲོང་ལྟེ་གནས།  

ཏ   སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པ་དང་དམངས་ཁྲོད་ཀི་རྩ་འཛུགས་ཁྲོད་ཀི་བ་སྲོད་སེལ་མཁན།  

ཐ   རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ་སིད་གཞུང་བར་གི་རྩ་འཛུགས།  

༥༡  འཆར་གཞི་འདི་ལག་བསྟར་གནང་བར་གྲོང་བཀྲོད་ཀི་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་ཡྲོངས་ཀི་མཉམ་འབེལ་མཁྲོའྲོ།།  

༥༢  གཞན་པའི་ཁེ་འབེལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་དང་འབེལ་ཡྲོད་པུའུ་ཨུ།  དཔེར་ན། གསར་འགྱུར་དང་ངལ་རྩྲོལ། ཁིམས་འཛིན། བུད་



མེད་དང་ན་གཞྲོན་གི་ལས་དྲོན་བསྒྲུབ་པའི་པུའུ་ཨུ། སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་འཛུགས་ལས་ཁུངས་དང་ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས། 

རིག་གནས་དང་སི་ཚོགས། ཆྲོས་ལུགས།  གཞིས་ཁུལ་གི་མགྲོ་ཁིད།  ན་གཞྲོན་རྩ་འཛུགས་དང་གཉུག་སྲོད་མི་དམངས། གངས་

ཉུང་མི་རིགས། བཟྲོ་ཚོང་མི་ས།  

༥༣  རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་སིད་གཞུང་གིས་འགན་འཁི་ཨང་དང་པྲོ་འཁུར་ཏེ།  ཁིམས་ལུགས་གསར་བཟྲོ་གནང་སྟེ་སྨྱན་གཟུགས་

ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་ལ་སྲུང་སྲོབ་ཐྲོབ་པར་ཁག་ཐེག་བེད་པ་མ་ཟད།  ལྟ་བ་དང་སྨྲ་བརྲོད་

རང་དབང་། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་བཅས་ལ་སྲུང་སྲོབ་དང་བདེ་འཇགས། ཆ་

འཕིན་བསྡུ་རུབ་དང་སྨྱན་གཟུགས་ལ་ངྲོ་འཕད་གནང་བའི་གྲོ་སྐབས།  ཁྱད་གསྲོད་མེད་པ་དང་ས་མང་རང་བཞིན་ལ་བརྩི་

བཀུར་གནང་བའི་སིག་ཁིམས་སྲོ་སྲོ་ལག་བསྟར་གནང་བར་ཁག་ཐེག་གནང་དགྲོས།  

གསུམ་པ།  རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།  

 ༥༤   མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དེ་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་དང་། མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོའི་མ་ལག་ཁྲོད་ལེན་པ་དང་། མིའི་ཁེ་དབང་

སྲོབ་གསྲོའི་ལས་བེད་མི་ས་དང་།  གཞུང་ཞབས་པ། ཁིམས་འཛིན་མི་ས། དམག་མི། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་

འགྱུར་ལས་གཉེར་མི་ས་བཅས་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྲོབ་ཐད་ཀི་གསྲོ་སྲོང་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་

ཚུལ་དང་། ནུས་པ། མིག་སར་བ་བའི་ཡྲོངས་ཁྱབ་འཐབ་ཇུས་གཞི་རྐང་དུ་བེད་དགྲོས།  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁྲོངས་

གཏྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གིས་འཐབ་ཇུས་འདི་ལག་བསྟར་གནང་དུས། ངེས་པར་དུ་ཁེ་འབེལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་དང་མཉམ་འབེལ་

གནང་དགྲོས་ལ།  སིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ། ཚད་མཐྲོན་པྲོའི་

སྲོས་ནས་རྒྱུ་ཆ་བཀྲོལ་སྲོད་བེད་པ་དང་། ཡང་ལས་བསར་ལས་ལ་འཛེམས་དགྲོས།  

༥༥  རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་འཆར་གཞི་འདི་གཞིར་བས་འཆར་འགྲོད་དང་ལག་བསྟར། གདེང་འཇྲོག་བ་བའི་གྲོམ་འགྲོས་ལ། གྲོ་རིམ་

གསུམ་གེང་ཡྲོད་པ་ནི། འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞི་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པའི་ནང་བཀྲོད་པའི་འཐབ་

ཇུས་དང་འདྲ།  

           ལག་བསྟར་གྲོ་རིམ།    

༥༦ གཤམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཆར་འགྲོད་དང་ལག་བསྟར། གདེང་འཇྲོག་བ་བའི་གྲོ་རིམ་རགས་བཤད་བེད་པར་བ། གྲོ་རིམ་

འདི་དག་བརྒྱུད་དུས། འབེལ་ཡྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་ནང་དུ་ཞུགས་འྲོས།   



༥༧  གྲོ་རིམ།  འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་དུས་རིམ་དང་པྲོ་དང་དུས་རིམ་གཉིས་པའི་གྲུབ་འབས་ལ་གདེང་འཇྲོག་

ཞིབ་འཇུག་གནང་ཞིང་། སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་ལ་དམིགས་པའི་གསྲོ་སྲོང་གནས་

ཚུལ་གཞིར་བས་རྒྱལ་ཡྲོངས་རང་བཞིན་གི་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ།  གྲོང་བཀྲོད་ཀི་ནང་དྲོན་དག་སིད་གཞུང་གི་འབེལ་ཡྲོད་

ལས་ཁུངས་ཀིས་བསྒྲུབ་ཆྲོག་ལ། ཧ་ཅང་འབེལ་ཆེ་བའི་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་ཀིས་གཅིག་རང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཀང་ཆྲོག   

ཞིབ་འཇུག་འབས་བུ་དེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་སུ་ཁྱབ་སྲོག་གནང་འྲོས།  འབེལ་ཡྲོད་བ་འགུལ་ལ།  

 ཀ   འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་དུས་རིམ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་གི་དབེ་ཞིབ།  

(1)  གྲོང་བཀྲོད་ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་དྲོན་Cཡི་ནང་དུ་བཡུང་བའི་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་དང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ། སྲོབ་གསྲོ་ལས་

གཉེར་མཁན་དང་གཞུང་ཞབས་པ། དམག་མི། ཁིམས་འཛིན་མི་ས་བཅས་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འབེལ་

ཡྲོད་འཐབ་ཇུས།  གཤམ་བཀྲོད་གནད་དྲོན་གི་ཆ་འཕིན་བསྡུ་རུབ་དང་དབེ་ཞིབ་གནང་བ།  

(༡)སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་དང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ཁྲོད་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གནས་བབ།  སྲོབ་གསྲོ་ལས་གཉེར་མཁན་

དང་གཞུང་ཞབས་པ།  དམག་མི།  ཁིམས་འཛིན་མི་ས་བཅས་ལ་ཁ་གཏད་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གནས་བབ། ལྷག་པར་

དུ་འཛམ་གིང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་འཆར་གཞིའི་དུས་རིམ་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པའི་ཁྲོད་བཀྲོལ་བའི་ཐབས་ཤེས་དང་དེ་

དག་གི་ཞན་ཆ་དང་ལག་བསྟར་ཀི་བཀག་རྒྱ།  

(༢)འབེལ་ཡྲོད་བ་སྲོད་སེལ་མཁན།  

(༣) མིག་སར་གི་ཁིམས་ལུགས་དང་སིད་ཇུས།  

(༤)བཀྲོལ་སྲོད་གནང་བཞིན་པའི་ཆ་འཕིན་དང་ལག་ཆ།  

(༥)དུས་རིམ་དང་པྲོ་དང་དུས་རིམ་གཉིས་པའི་ཉམས་མྲོང་སྲོབ་གསྲོ།  

དུས་རིམ་དང་པྲོ་དང་དུས་རིམ་གཉིས་པར་འཚོལ་སྡུད་བས་པའི་ཆ་འཕིན་གང་རུང་དང་གཤིབ་བསྡུར་བས་ཏེ། བ་བའི་གྲོམ་

འགྲོས་གསལ་བར་བེད་པ།   

(2)མིག་སར་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བེད་ཐབས་དེ་ནུས་ལྡན་དང་གང་ལེགས་ཡིན་མིན་ལ་གདེང་འཇྲོག་དང་། གང་

ལེགས་ཀི་བསྒྲུབ་ཐབས་འཚོལ་བ།   

(3)བསྒྲུབ་ཐབས་དང་ཉམས་མྲོང་ལ་ལེགས་པྲོ་ལ་ཅི་ལྟར་སྲོབ་སྲོང་བེད་པར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་དང་། ཞན་ཆ་དང་བཀག་རྒྱ་



སེལ་བའི་ཐབས་བཀྲོད་འཐེན་པ།  

ཁ   སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་ལ་དམིགས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གནས་བབ་

དབེ་ཞིབ།  

(1)གྲོང་བཀྲོད་ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་དྲོན་Dཡི་འཐབ་ཇུས་གཞིར་བས།  གཤམ་བཀྲོད་གནད་དྲོན་རྩད་ཞབི་བས་ཤིང་དབེ་

ཞིབ་བས།  

(༡) སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་ལས་གཉེར་མཁན་ལ་དམིགས་པའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གནས་བབ་

དང་།  ད་ཡྲོད་ཐབས་ལམ། དེ་ཞན་ཆ་དང་ལག་བསྟར་བཀག་རྒྱ།  

(༢)  གསྲོ་སྲོང་འདིའི་རིགས་ལ་ཤུགས་རེན་ཐེབས་སིད་པའི་རིག་གནས་དང་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྲོངས།  

(༣)  མིག་སར་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པའི་ཁིམས་ལུགས་དང་སིད་ཇུས།  

(༤) ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་སིའི་རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་ལས་ཁུངས་དང་རྩ་འཛུགས་ཀི་ཉམས་མྲོང་། ཆ་འཕིན་དང་ལག་ཆ།  

(༥)  མིག་སར་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་སྟེ། སྨྱན་གཟུག་མཐུན་ཚོགས་དང་། མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཁུངས། སིད་

གཞུང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས། སིད་གཞུང་

མ་ཡིན་པའི་རྩ་འཛུགས་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་བ་སྲོད་སེལ་མཁན།  

(༥) ཁ་གསབ་རང་བཞིན་གི་བ་བ།  དཔེར་ན།  གསར་འགྱུར་ཀུན་སྲོད་དང་འགལ་རྩྲོད་ས་ཁུལ་གི་གསྲོ་སྲོང་འཆར་གཞི། སྲོབ་

ཆེན་གི་སྲོབ་གསྲོ།  

 འཚོལ་སྡུད་དང་དབེ་ཞིབ་བས་པའི་ཆ་འཕིན་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་འཕིན་བས་ཏེ་བཀྲོལ་ཆྲོག་པ།  

(2) བེད་ཐབས་དང་ཉམས་མྲོང་སྲོབ་གསྲོ་ལེགས་ཤྲོས་འཚོལ་ཞིབ།  

(3)གྲོ་སྐབས་དང་བཀག་རྒྱའི་རྒྱུ་རེན་གཏན་འཁེལ།  

(4)བཟང་ཆ་དང་ཉམས་མྲོང་ཇི་ལྟར་བཀྲོལ་བར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་གྲོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་། ཞན་ཆ་དང་

བཀག་རྒྱ་ཇི་ལྟར་སེལ་བའྲོ།།  

༥༨  གྲོ་རིམ།  2:འཛམ་གིང་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་དུས་རིམ་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པའི་མཇུག་འབས་ས་

བརྟན་དུ་གཏྲོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་ཇུས་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་དང་།  སྨྱན་གཟུགས་ཆེད་ལས་མི་ས་དང་གསར་འགྱུར་



ལས་བེད་མི་སའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་གསབ་སྲོང་ལ་སྐུལ་འདེད། གྲོ་རིམ་1གི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དུ། ཁེ་འབེལ་ཕྲོགས་སྲོ་

སྲོར་གྲོས་བསྡུར་དང་ཁྲོ་ཚོ་ཚན་ཞུགས་གནང་དགྲོས་པའི་བེད་ཐབས་ལ།  

ཀ  བ་བའི་དམིགས་ཡུལ་གསལ་བར་བེད་པ།  

ཁ འགུལ་སྲོར་འཆར་གཞི་གཞིར་བས་རྣམ་གངས་སྲོ་སྲོའི་དམིགས་ཡུལ་གསལ་བར་བེད་པ།  

ག ཞིབ་འཇུག་གི་འབས་བུ་གཞིར་བས། སྲོན་ཐྲོབ་བ་གཞག་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་གི་དགྲོས་མཁྲོ་དང་

བཀྲོལ་ཆྲོག་པའི་གྲོ་སྐབས་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ།  

ང  ཤུགས་རེན་ཐེབས་སིད་པའི་བར་ཆད་བེད་ཐབས་ལ་མཉམ་འཇྲོག་དང་། ཤིན་ཏུ་མཐྲོང་ཆེན་དེ་ཆེད་དམིགས་བ་འགུལ་

ལས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གི་འཕེལ་འགྱུར་ལ་ཁག་ཐེག་གང་ཐུབ་པའི་བེད་ཐབས།  

ཅ བ་སྲོད་སེལ་མཁན་ཕན་ཚུན་བར་དུ་མཛའ་འབེལ་འཛུགས་པར་སྐུལ་འདེད།  

ཆ  གཏན་འཁེལ ། 

(༡)   གཏྲོང་བ་སྟེ།  མི་ཤུགས་དང་རྒྱུ་ཤུགས། དུས་ཚོད། ནུས་ཁུངས་སྲོགས་ཀི་བཀྲོད་སིག  

(༢) བ་འགུལ་སྟེ། འྲོས་འགན་དང་འགན་འཁི། དུས་ཡུན། ཚད་གཞི།  

(༣) རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་ཇུས་མཐུན་སྲོར་སིག་གཞི།  

(༤)  ཕིར་ཐྲོར་སྟེ།  དཔེར་ན།  ཁིམས་ལུགས་དང་བ་སྲོད་ཚད་གཞི། སྲོབ་གསྲོ་རྒྱུ་ཆ། གསྲོ་སྲོང་འཆར་གཞི། ཁྱད་གསྲོད་མ་ཡིན་

པའི་སིད་ཇུས།  

(༥)  ཐྲོབ་དགྲོས་པའི་གྲུབ་འབས།  

༥༩  གྲོ་རིམ་3:  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་དང་ལྟ་རྟྲོག  གདེང་འཇྲོག་གནང་བ། འབེལ་ཡྲོད་བ་བའི་ནང་དྲོན་ལ།  

ཀ  འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་དང་ཁེ་འབེལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ཁྲོད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་ཇུས་དྲིལ་སྲོག་དང་། དེ་དང་མཉམ་

འབེལ་སྲོས་བ་འགུལ་རྩ་འཛུགས་གནང་བ།  

ཁ  རྩད་ཞིབ་གནང་བའི་ཚད་གཞི་སྲོ་སྲོའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བ།  

ག  རང་གིས་རང་ལ་གདེང་འཇྲོག་དང་ཚན་ཞུགས་ཐབས་ཀིས་སེར་ཚུགས་ཀི་གདེང་འཇྲོག་བ་ཐབས་དང་སིག་གཞི་གསར་

འཛུགས་གནང་སྟེ། ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་དང་།  དེ་ནི་འབེལ་ཡྲོད་བ་འགུལ་ལེགས་བཅྲོས་དང་ཤུགས་སྲོན་པའི་



ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏུ་གཏྲོང་བ།  

ང  གྲུབ་འབས་ལ་ཁས་ལེན་དང་དྲིལ་སྲོག  ཡིག་འཇྲོག་བཅས་བེད་པ།  

བཞི་བ། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་མཐུན་སྲོར་དང་དཔད་བརྲོད།    

༦༠  རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཐད་དུ། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་སིད་གཞུང་གིས་མཐུན་སྲོར་ལས་ཁུངས་གཅིག་ངེས་གཏན་གནང་ཞིང་། 

འབེལ་ཡྲོད་པུའུ་ཨུ་དང་འབེལ་ཡྲོད་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་ལ་མཉམ་འབེལ་བེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་

དབང་ལས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་འབེལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་ཇུས་འཆར་འགྲོད་དང་ལག་བསྟར། ལྟ་ཞིབ། གདེང་

འཇྲོག་བཅས་ལ་མཐུན་སྲོར་གནང་དགྲོས། གལ་ཏེ་འཛམ་གིང་མིའི་སྲོབ་གསྲོ་འཆར་གཞིའི་དུས་རིམ་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པར། 

རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མཐུན་སྲོར་ལས་ཁུངས་སམ་མི་ས་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡྲོད་ཚེ། དུས་རིམ་གསུམ་པར་དེ་ལ་བསམ་བྲོ་

གཏྲོང་དགྲོས། ད་དུང་བསྒྲུབ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཀང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་ཆ་འཕིན་ལྟེ་གནས་གསར་འཛུགས་

གནང་ཞིང་། འབེལ་ཡྲོད་ཆ་འཕིན་འཚོལ་སྡུད་དང་དྲིལ་སྲོག་ཞིབ་འཇུག་བཅས་བེད་པར་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། དཔེར་ན། ཐབས་

ཤེས་ལེགས་ཤྲོས་དང་། རྒྱུ་ཆ། དགེ་རྒན་གསྲོ་སྲོང་གི་རྒྱུ་ཆ།  

༦༡  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐུན་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོ་(ཆིངས་ཡིག་ལས་

ཁུངས། དམིགས་བསལ་འགྲོ་ལུགས་དང་ཡྲོངས་ཁྱབ་དུས་གཏན་རྩད་ཞིབ་སིག་གཞི)་ལ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྙན་ཞུ་རྩྲོམ་འབི་

དང་ཡར་སྲོད་གནང་དགྲོས་པ་མ་ཟད། འབེལ་ཡྲོད་རྒྱལ་སི་དང་སིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་འབེལ་བས་ཏེ། སྙན་ཞུའི་

ནང་དྲོན་དང་འགུལ་སྲོད་འཆར་གཞི་འདིའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དུས་ལྟར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་ཁག་ཐེག་གནང་

དགྲོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐུན་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལེགས་འགྲུབ་གནས་ཚུལ་གཞིར་བས། ཆེས་མཐྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་

ལས་དྲོན་ལས་འཛིན་ཁང་དང་ཆ་འཕིན་མཉམ་རྲོལ་གནང་དགྲོས།  

༦༢ ཆེས་མཐྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ཁང་གིས་སི་ལྲོ་༢༠༡༧ལྲོར་དུས་རིམ་བར་མའི་གདེང་འཇྲོག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་

དང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོས་འགུལ་སྲོད་འཆར་གཞིའི་ལེགས་འགྲུབ་གནས་ཚུལ་ལྟར། འབེལ་ཡྲོད་རྒྱུ་

ཆ་ཆེས་མཐྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ཁང་དུ་སྲོད་དགྲོས།  སི་ལྲོ་༢༠༢༠ལྲོར་དུས་རིམ་གསུམ་པ་མཇུག་རྲོགས་དུས། རྒྱལ་

ཁབ་སྲོ་སྲོས་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་གདེང་འཇྲོག་གནང་ཞིང་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཆེས་མཐྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་

ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགྲོས།  སྙན་ཞུ་དེ་དག་གཞིར་བས། ཆེས་མཐྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ཁང་གིས་སི་ལྲོ་༢༠༢༠ལྲོར་



མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྲོད་དགྲོས་པའི་མཇུག་མཐའི་སྙན་ཞུ་གྲུབ་པར་བེད་དྲོ།།  

 

ལྔ་བ།  རྒྱལ་སིའི་མཉམ་འབེལ་དང་རྒྱབ་སྲོར།  

༦༣  རྒྱལ་སིའི་མཉམ་འབེལ་དང་རྲོགས་རེས་བེད་ཐབས་དེ། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོས་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་སེལ་ཏེ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཐབ་ཇུས་ལ་རམ་འདེགས་གནང་བར་བེད་དགྲོས། གསར་འགྱུར་ཁ་ཤས་ནི་རྒྱལ་ཁྲོངས་བརྒལ་བའི་རང་བཞིན་

དང་ལྡན་ཕིར། ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་སིའི་རིམ་པ་སྲོ་སྲོའི་བ་བའི་ཁྲོད་དུ་མཉམ་འབེལ་འདི་རིགས་བསྒྲུབ་པར་བའྲོ།།  

༦༤  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོས་རང་སྲོ་སྲོའི་ལས་ཁུངས་ཀི་འྲོས་འགན་ལྟར།   འགུལ་

སྲོད་འཆར་གཞི་གཞིར་བས། རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོའི་བ་བར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་ཆྲོག   མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་ལས་ཁུངས་ཀིས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆིངས་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་སྙན་ཞུ་ཀྲོག་དུས།  མིའི་ཁེ་

དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་ནང་དྲོན་བསལ་ཞིང་།  བསམ་འཆར་བཏྲོན་ཆྲོག     མིའི་ཁེ་དབང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

དང་དམིགས་བསལ་གི་འགྲོ་ལུགས་ཁ་ཤས་རང་ཉིད་ཀི་འྲོས་འགན་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཁྲོད་དུ་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བ་བར་བསམ་

འཆར་བཏྲོན་ཆྲོག    ཡྲོངས་ཁྱབ་དུས་གཏན་གྲོས་ཞིབ་སིག་གཞིའི་རྒྱབ་ལྲོངས་འྲོག་ཏུའང་དུས་གཏན་ངང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་

ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་བ་བའི་རྩད་ཞིབ་བས་ཆྲོག  

༦༥  རྒྱལ་སིའི་མཉམ་འབེལ་དང་རྲོགས་རམ་གཤམ་བཀྲོད་འདི་དག་གསི་མཁྲོ་སྲོད་གནང་ཆྲོག  

ཀ  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མ་ལག    མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེད་ལས་ལས་ཁུངས་དང་སྲོབ་ཆེན།  

ཁ  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་པའི་གསྲོ་སྲོང་ལས་ཁུངས་།  དཔེར་ན། སི་ཚོགས་ཕན་བདེ་དང་།  འཕྲོད་

བསྟེན་བདེ་སྲུང་།  དུག་རས་བཀག་འགྲོག་དང་ཉྲོ་འཚོང་།  ཡུལ་བྲོལ་དང་གནས་སྲོ།  མཐའ་མཚམས་བདེ་འཇགས། འགལ་

རྩྲོད་སྲོན་འགྲོག་དང་ཞི་བདེ་འཛུགས་བསྐྲུན།  ཉེས་དྲོན་འགྲོ་ལུགས།   

ག  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཆྲོག་མཆན་གནང་ཞིང་བཙུགས་པའི་ཞི་བདེ་སྲོབ་ཆེན།  

ང  གཞན་པའི་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་བར་གི་རྩ་འཛུགས།   

ཅ  ས་ཁུལ་སིད་གཞུང་བར་གི་རྩ་འཛུགས། 

ཆ  འབེལ་ཡྲོད་ཀི་རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ་ལས་རིགས་དྲ་རྒྱ། མཐུན་ཚོགས་དང་བཟྲོ་ཚོགས།   

ཇ རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ་གི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་རྒྱ།  



ཉ  རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ་གི་སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་རྩ་འཛུགས།  

ཏ  རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ་གི་མིའི་ཁེ་དབང་ཆ་འཕིན་ལྟེ་གནས།  

ཐ  རྒྱལ་སི་དང་ས་ཁུལ་གི་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕྲོགས་གཉིས་དངུལ་གཏྲོང་ལས་ཁུངས།  

ད   སེ་མང་དང་སེ་གཉིས་འཕེལ་རྒྱས་ལས་ཁུངས།   

༦༦ཚད་མཐྲོན་པྲོའི་སྲོ་ནས་ཆ་འཕིན་བེད་སྲོད་དང་། ཡང་ལས་བསར་ལས་འཛེམས་པ། འགུལ་སྲོད་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་

གི་རྒྱུད་མཐུད་རང་བཞིན་ལ་ཁག་ཐགེ་བ་ཆེད།  གྲོང་བཀྲོད་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་འདི་དག་གིས་ངེས་པར་དུ་མཉམ་འབེལ་

གཏིང་ཟབ་མྲོ་གནང་དགྲོས།   

༦༧ གྲོང་བཀྲོད་རྩ་འཛུགས་དང་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཤམ་བཀྲོད་ནང་དྲོན་བསྒྲུབ་ཆྲོག   

ཀ   རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་སིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་འཐབ་ཇུས་ཀི་བ་བ་འཆར་འགྲོད་དང་ལག་བསྟར། ལྟ་རྟྲོག་བེད་པར་སྐུལ་མ་

གནང་ཆྲོག   

ཁ  འབེལ་ཡྲོད་རྒྱལ་ཁབ་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་དང་། ལྷག་པེ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་རང་བཞིན་གི་སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་

རྩ་འཛུགས། ལས་རིགས་མཐུན་ཚོགས། མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གསྲོ་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིའི་ཁེ་དབང་ལས་ཁུངས་དང་གཞན་

པའི་དམངས་ཁྲོད་སི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ལ་རྲོགས་རམ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་ཆྲོག   

ག   བེད་ཐབས་ལེགས་ཤྲོས་དང་བཀྲོལ་ཆྲོག་རྒྱུ་ཆ། འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་དང་འཆར་འགྲོད་ཆ་འཕིན་འཚལོ་བསྡུ་བས་ཤིང་། 

ཆ་འཕིན་མཛོད་དང་བ་དགའ་གནང་བ་སྲོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ཁྱབ་སྲོག་གནང་སྟེ། རིམ་པ་སྲོ་སྲོས་ཆ་འཕིན་མཉམ་

རྲོལ་གནང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏྲོང་དགྲོས།  

ང  མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་དང་གསྲོ་སྲོང་བ་སྲོད་སེལ་མཁན་གི་ད་ཡྲོད་དྲ་རྒྱར་རྒྱབ་སྲོར་དང་། དེ་བརྒྱུད་རིམ་པ་སྲོ་སྲོས་དྲ་

རྒྱའི་འབེལ་ལམ་གསར་བ་ཞིག་བཟྲོ་བ།  

ཅ  ནུས་ལྡན་གི་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་གསྲོ་གསྲོ་སྲོང་གི་བ་བར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་ཆྲོག    ལྷག་པར་དུ་སྲོབ་གསྲོ་ལས་གཉེར་མི་ས་

དང་མིའི་ཁེ་དབང་སྲོབ་ཁིད་གནང་མཁན་ལ་དམིགས་པའི་གསབ་སྲོང་དང་།  བེད་ཐབས་ལེགས་ཤྲོས་གཞིར་བས་བིས་གནང་

མཛད་པའི་འབེལ་ཡྲོད་རྒྱུ་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་ཆྲོག     

 

 



   


