ཆེ་མཐོ་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥ།
ཁྤྱིམཥ་ཁྤྱི་དང་པའྤྱི་སྙན་གཥན་རྱེའུ་མྤྱིག།
དྲགོཥ་དྲང་དཔོན་ ལུང་བསྟན་གྲུབ་འགྱུར་ དང་ དྲང་དཔོན་ཚེ་རྤྱིང་རྣམ་རྒྱལ་བཅཥ་ཀྤྱི་འདུན་དུ།
རྱེཥ་གཟའ་ པ་ཥངཥ་ སྤྱི་ཚེཥ༢༣.༡༡.༡༧ དྲྩོ་པ་ཆུ་ཚོད་༠༩.༠༠ ལཥ་ཕྤྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༡ .༠༠ ཚུན།
ཨང

རྩོད་ཨང་/སྤྱི་ཚེ
ཥ

༡༦-༣༡༠
༡
༠༣.༡༡.༡༦

ར་ཕན

རྩོད་དོན

ཥ་ཆ་ དང་
རྒྱལ་མཚན་ དང་
སྩོད་ཁྤྱིམ་སལ་བགོའྤྱི་སྩོ
བཙན་སྩོགཥ་རྩོྡོེ་སྩོར་
ར

ཀུན་ལེགཥ་ཚེ་རྤྱིང་ དང་
མདའ་རྩོད་འགརྩོན་བ
༡༧-༥༨ དཡང་འཕེལ་མདའ་རྱེད་ཚོ
༢
སྡུར་ལཥ་པྱྤྱིར་དབྱུང་བ
༢༥.༠༡.༡༧ གཥ་པའྤྱི་སྤྱིད་འཛིན་ཕུར་པ
ཏང་བའྤྱི་སྩོར
་རྩོྡོེ
མྤྱི་མང་རྒྱུ་དངོཥ་འྩོང་འ
བབ་ལུ་ེན་སྐྱཽབ་གཥལ་
༡༧-༦༤ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁབ་ཡིག་ ཁུངཥ་བདག་མྱེད་པའྤྱི་
༣
༢༧.༠༡.༡༧ ཚང་ དང་ བུ་ནུ་བྷ་རྟ་ཡའྤྱི་ རྒྱུ་དངོཥ་བདག་དབང་ད
ང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱ་སྩོཥ་
ངན་པ་འབད་བའྤྱི་སྩོར

ཐོག་མའྤྱི་ཁྤྱིམཥ་འ ཁུངཥ་གཥལ་སྙ སྟ་གོན་སྙན་གཥ ཐོག་མའྤྱི་བརྩོད་ བརྒལ་ལན་སྙན སྒྲུབ་བྱེད་སྙ ངོ་རྐྱང་སྙན་ གདོང་བཤེར་སྙ ཁྤྱིམཥ་སྱེའྤྱི་ཞྤྱིབ་ མཐའ་བསྩོམཥ་ འཁྤྱིན་ཆོད་ཨང
རྩོད་དྲུང་
དུན
ན་གཥན
ན
དོན་
་གཥན་ ན་གཥན གཥན་ ན་གཥན
དཔྱད
སྙན་གཥན /སྤྱི་ཚེཥ
སྤ་རྩོ

༢༣.༡༡.༡༦

༨.༩.༢༠༡༦ ༡༣.༩.༢༠༡༧

ཥངྱཥ

ཐིམ་ཕུ

༡༩.༠༤.༢༠༡
༢༧.༠༣.༢༠༡ ༡༤.༠༤.༢༠༡ ༧
༡༢.༣.༢༠༡༧
༧
༧ ༢༥.༠༤.༢༠༡
༧

ཟླ་བ་ལྷ་མྩོ

སྤྱེན་པ

མྤྱི་མང་རྒྱུ་དངོཥ་འྩོང་འ
བབ་ལུ་ེན་སྐྱཽབ་གཥལ་
འབྲུག་རྒྱལ་ེན་སྲུང་ལཥ་འ
༡༧-༧༦
ཁུངཥ་བདག་མྱེད་པའྤྱི་
༤
ཛིན་ཚད་ དང་
༠༡.༠༢.༡༧
རྒྱུ་དངོཥ་བདག་དབང་ད
དོན་གྲུབ་ཚེ་རྤྱིང་
ང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱ་སྩོཥ་
ངན་པ་འབད་བའྤྱི་སྩོར

རྩོ་རྱེ་ཚེ་རྤྱིང

༥

༡༧-༩༦
ཨོན་རྩོྡོེ་ དང་ འཐབ་འཛིང་འབད་བའྤྱི
༡༤.༠༢.༡༧ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁབ
་སྩོར

མཁྱེད་རབ་

༦

༡༧-༡༠༢ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་
ཁལ་སྩོད་མྤྱིན་སྩོར་
༢༠.༠༣.༡༧ དང་ ཕུན་ཚོགཥ་ཆོཥ་སྩོན་

ཆུ་ཁ་

༣༡.༣.༢༠༡༧ ༡༩.༠༥.༢༠༡༧ ༢༣.༠༥.༢༠༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་
མྩོ་

༧

༡༧-༡༠༨ དྲགོཥ་ལྷག་པ་རྩོྡོེ་ དང་
༢༠.༠༣.༡༧ ལཥ་སྤྱིད་དབང་ཕྱུག་

སལ་བགོ་ བའྤྱི་སྩོར

བུམ་ཐང

༢༣.༣.༢༠༡༧

༢༧.༠༤.༢༠༡
༢༣.༠༥.༢༠༡༧
༧

ཚི་རྤྱིང་དབངཥ་
མྩོ་

༨

༡༧-༡༡༢
༢༠.༠༣.༡༧

མྤྱི་ལཥ་སྩོར་

སྤ་རྩོ

༣༠.༠༣.༢༠༡༧ ༠༤.༠༤.༢༠༡༧ ༡༨.༤.༢༠༡༧

༩

༡༧-༡༡༤ ཀུན་དགའ་རྩོྡོེ་ དང་ ་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱ་སྩོཥ་ང
༢༠.༠༣.༡༧ རྩོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་ ན་པ་འབད་བའྤྱི་སྩོར

སྤ་རྩོ

༢༩.༠༥.༢༠༡༧ ༢༩.༠༦.༢༠༡༧

ཥངྱཥ

༡༠

༡༧-༡༡༨ ཕུར་པ་དབང་མྩོ་ དང་ ཥ་ཆ་རྤྱིན་མྱེད་སྟྩོང་པའྤྱི
༢༠.༠༣.༡༧
སྙྤྱིའུ་པོ
་སྩོར་

༢༢.༠༣.༢༠༡༧ ༠༣.༠༤.༢༠༡༧ ༡༡.༠༤.༢༠༡༧

བདེ་ཆེན་

ཚེ་རྤྱིང་པདྩོ་ དང་
ཀུན་བཟང

༢༥.༠༤.༢༠༡
༧

ཟླ་བ་ལྷ་མྩོ

༡༧-༡༦༠ བརྩོན་སྩོགཥ་རྩོ་རྱེ་ དང་
གེན་འབྱེལ་སྩོར་
༡༥.༠༥.༡༧
ཨོན་བཟང་མྩོ་
༡༧-༡༦༦ པུཤ་པ་ད་ེ ཏ་མང་ དང་
༡༢
ཥ་ཆ་ོ་བརྩོང་སྩོར་
༠༨.༠༦.༡༧ ཀུན་དགའ་ཏ་མང
༡༡

༡༣

༡༧-༡༧༦ བིར་མ་ཡ་མགོ་རྟན་ དང་
༠༨.༠༦.༡༧ ཁམཥ་ད་རྤྱི་མགོ་རྟན

ཥངྱཥ
ཐིམ་ཕུ

ཨོན་དབང་འདུ
ཥ་

༢༠.༠༦.༢༠༡༧ ༢༩.༠༦.༢༠༡༧

དམཥ་ཆོཥ་བཟ
ང་མྩོ་

ཥ་ཆའྤྱི་སྩོར

༡༧-༡༨༤ ཡེཥེ་དབང་ཕྱུག་ དང་
བཟང་ཚང་དང་ཨ་ལོ
དངུལ་བུན་སྩོར་
༢༡.༠༦.༡༧ བཀྤྱིཥ་དཔལ་བྩོར་
འྤྱི་ཁྤྱིམ་ཁྤྱི་
༡༧-༢༠༨ བཟང་མྩོ་ དང་
༡༥
༢༠.༠༧.༡༧ རྩོྡོེ་དབང་ཕྱུག
ཥ་ཆའྤྱི་སྩོར
དབང་འདུཥ

༡༤

ཟླ་བ་ལྷམ་
དམཥ་ཆོཥ་བཟ
ང་མྩོ་

ཆེ་མཐོ་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥ།
ཁྤྱིམཥ་ཁྤྱི་གིཥ་པའྤྱི་སྙན་གཥན་རྱེའུ་མྤྱིག།
དྲང་དཔོན་ལུང་བསྟན་གྲུབ་འགྱུར་དང་དྲང་དཔོན་པད་རྤྱིག་འཛིན ་བཅཥ་ཀྤྱི་འདུན་དུ།
རྱེཥ་གཟའ་པ་ཥངཥ་ སྤྱི་ཚེཥ་༢༣.༡༡.༢༠༡༧ ིན་ ཆུ་ཚོད་༩ ལཥ་ ཕྤྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༡ ཚུན་
ཨང་ རྩོད་ཨང་དང་
ར་ཕན་
རྩོད་དོན་/གནོད་
ཐོག་མའྤྱི་ ཁུངཥ་གཥལ་ སྟ་གོན་སྙན་ ཐོག་མའྤྱི་ བརྒལ་ལན་ སྒྲུབ་བྱེད་ ངོ་རྐྱང་སྙན་ གདོང་བཤེར་
ཧྤྱི་ཚེཥ་
འགེལ་
ཁྤྱིམཥའདུན་ སྙན་གཥན་ གཥན
བརྩོད་དོན
གཥན་ སྙན་གཥན་
༡༧-༢༤༦ རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ་ དང་
༡ ༡༤.༠༩.༡༧ ལྷ་མྩོ
ཆརཔ་གི་ཏིང་འཛགཥ སྤ་རྩོ
༢༧.༠༩.༡༧ ༠༣.༡༠.༢༠༡༧ ༠༩.༡༠.༢༠༡༧

ཁྤྱིམཥ་སྱེའྤྱི་ མཐའ་བསྩོམཥ་ འཁྲུན་ཆོད་
ཞྤྱིབདཔྱད སྙན་གཥན་

རྩོད་དྲུང་

བདེ་ཆེན་

༡༧-༢༤༨
༢ ༡༤.༠༩.༡༧
༡༧-༢༥༠
༣ ༡༤.༠༩.༡༧

བཥོད་ནམཥ་ཆོཥ་སྩོན་
དང་ ཥངྱཥ་ཚེ་རྤྱིང་ གེན་འབྱེལ་སྩོར་ སྤ་རྩོ
ི་མ་རྩོ་རྱེ་ དང་
པ་ཥངཥ་རྒྱལ་མྩོ
ཥ་ཆ་སལ་བགོའྤྱི་སྩོར དབང་འདུཥ

༡༧-༢༥༢
༡༤.༠༩.༡༧ ཨེལ་བི་གུ་རུང་ དང་
༤
རྩོ་གིན་ད་ར་བི་བེག་པར་དན དངུལ་བུན་སྩོར

ལྷ

༡༧-༢༥༤
༡༤.༠༩.༡༧ རྩོ་ལེགཥ་ཚེ་རྤྱིང་ དང་
རྟ་མགྤྱིན་དབང་ཕྱུག དངུལ་བུན་སྩོར
༥

སྤ་རྩོ

༦
༧

༨
༩

༡༧-༢༥༦ མརྱེཥ་སྩོ་སྱེལ་མ་/རྩོད་དཔོ
༡༤.༠༩.༡༧ ན་ཡངོ ཥ་ཁབ་ཡིག་ཚང་
དང་ བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ
༡༧-༢༦༡ ཀུན་ལེགཥ་བུ་དར་ དང་
༡༩.༠༩.༡༧ ཤ་ས་རྩོྡོེ
༡༧-༢༦༤ བཥོད་ནམཥ་དབང་འདུཥ་
༡༩.༠༩.༡༧ དང་
རྟ་མགྤྱིན་དབང་འདུཥ
༡༧-༢༦༧ ཀ་རྨ་ དང་
༡༩.༠༩.༡༧ བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་དཀར

ཨོན་དབང་འདུ
ཥ
ཤེཥ་རབ་དབང་
མྩོ

༢༧.༠༩.༡༧ ༠༣.༡༠.༢༠༡༧ ༡༡.༡༠.༢༠༡༧

ཥངྱཥ

༢༨.༠༩.༢༠༡༧ ༠༥.༡༠.༢༠༡༧ ༡༨.༡༠.༢༠༡༧ ༠༦.༡༡.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག

སྩོག་གཙོད་འབད་བའྤྱི་
སྩོར
གཥར་སྤང

བདེ་ཆེན

ཨོན་དབང་འདུ
ཥ
ཥངྱཥ

དངུལ་བུན་སྩོར
གེན་འབྱེལ་སྩོར་

བཟའ་ཚང་དང་ཨ་ལོ
འྤྱི་ཁྤྱིམཥ་ཁྤྱི
༢༣.༡༠.༢༠༡༧ ༠༦.༡༡.༢༠༡༧ ༢༡.༡༡.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག

བདེ་ཆེན
ཨོན་དབང་འདུ
ཥ

༡༧-༢༧༠
༡༠ ༡༩.༠༩.༡༧
༡༧-༢༧༣
༡༡ ༡༩.༠༩.༡༧

ཥངཥ་རྒྱཥ་རྩོྡོེ་ དང་
ཆོཥ་སྤྱིད་རྒྱལ་མཚན དངུལ་བུན་སྩོར
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁབ་ཡིག་
ཚང་དང་ ཀུན་བཟང
༡༧-༢༧༦ འཇིག་མྱེད་རྩོྡོེ/བང་ཆུབ་རྩོྡོེ་
རྒྱལ་གཞུང་རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་ད
༡༩.༠༩.༡༧ དང་
ཕག་རྩོར་ཕུན་ཚོགཥ བང་འཛིན་ག་ྤྱི རྤྱིཥ་ོག
༡༢
༡༧-༢༧༩
༡༣ ༡༠.༡༠.༡༧ ཚ་བཅུ་ དང་ དཀར་པོ དངུལ་བུན་སྩོར
༡༧-༢༨༢ པད་རྒྱལ་མཚན་ དང་
ཥ་ཆའྤྱི་སྩོར
༡༤ ༠༦.༡༠.༡༧ པད་ཆོཥ་སྩོན

༡༥
༡༦
༡༧
༡༨

༡༧-༢༨༥
༠༦.༡༠.༡༧ མཛོད་དཔོན་དབང་ཕྱུག་
དང་ ཀུན་ལེགཥ་སྤྱིད་ཐུབ
༡༧-༢༨༨ རྣམ་རྒྱལ་དབང་མྩོ་ དང་
༠༦.༡༠.༡༧ ཚ་ཆུམ
༡༧-༢༩༡ སྟྩོབ༌རྒྱཥ་ དང་
༠༦.༡༠.༡༧ པད༌དོན༌གྲུབ
༡༧-༢༩༤ ཥེང་གེ་ཕུརཔ་ དང་
༡༡.༡༠.༡༧ བྩོ་བཟང་རྩོ་རྱེ

བུམ་་ཐང

༠༩.༡༠.༢༠༡༧ ༡༣.༡༡.༢༠༡༧ ༡༤.༡༡.༢༠༡༧

ལྷུན་རྱེ

༢༣.༡༠.༢༠༡༧

ཥངྱཥ

བཀྤྱིཥ་སྒང

༣༡.༡༠.༢༠༡༧

བདེ་ཆེན
ཨོན་དབང་འདུ
ཥ
ཤེཥ་རབ་དབང་
མྩོ

དབང་འདུཥ ༢༦.༡༠.༢༠༡༧ ༡༤.༡༡.༢༠༡༧ ༡༥.༡༡.༢༠༡༧
བཥམ་གྲུབ་ལྩོངཥ་ཁ
ར
༡༨.༡༠.༢༠༡༧ ༡༥.༡༡.༢༠༡༧ ༡༦.༡༡.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག

མཚམཥ་འཇོག
མཚམཥ་འཇོག

ཁྤྱིམ་ནང་ལཥ་འཐོན་འ
གྩོ་མ་བཏུབ་པའྤྱི་སྩོར
ཆུ་ཡུར་སྩོར་

ཤེཥ་རབ་དབང་
མྩོ

ཥངྱཥ

ཥ་ཆའྤྱི་སྩོར

སྤུ་ན་ཁ
༢༠.༡༠.༢༠༡༧ ༢༦.༡༠.༢༠༡༧ ༡༥.༡༡.༢༠༡༧
བཥམ་གྲུབ་ལྩོངཥ་ཁ
ར
༢༦.༡༠.༢༠༡༧ ༡༥.༡༡.༢༠༡༧ ༡༧.༡༡.༢༠༡༧

དངུལ་བུན་སྩོར

དབང་འདུཥ

༠༦.༡༡.༢༠༡༧ ༡༦.༡༡.༢༠༡༧ ༢༧.༡༡.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག
མཚམཥ་འཇོག

བདེ་ཆེན་
ཨོན་དབང་འདུ
ཥ
ཤེཥ་རབ་དབང་
མྩོ

༡༩
༢༠
༢༡
༢༢
༢༣
༢༤
༢༥
༢༦
༢༧
༢༨

༡༧-༢༩༧
༢༣.༡༠.༡༧ ཧན་དྲྤྱིཀ་བྷྤྱི་ཥར་ དང་
ན་རན་ད་ར་ཀུ་མར་ཤར་མ དངུལ་བུན་སྩོར
༡༧-༣༠༠ ཨེྡོེཥ་ཀེ་དྲབ་ལུ་ དང་
༢༥.༡༠.༡༧ ཨེཥ་མྤྱིཤ་ར
དངུལ་བུན་སྩོར
༡༧-༣༠༣
༣༠.༡༠.༡༧ གླ་ལྔ་རྩོྡོེ་ དང་ རྒྱལ་མཚན དངུལ་བུན་སྱེར
༡༧-༣༠༦ དབང་ཕྱུག་ དང་
༣༠.༡༠.༡༧ དཔལ་འབྩོར
དངུལ་བུན་སྱེར
༡༧-༣༠༩ ཚེ་དབང་སྟྩོབཥ་རྒྱཥ་
༠༢.༡༡.༡༧ དང་ དཔལ་འགྩོར དངུལ་བུན་སྩོར
༡༧-༣༡༢ ཀྤྱི་བི་གུ་རུང་ དང་
༠༨.༡༡.༡༧ བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ དངུལ་བུན་སྩོར
༡༧-༣༡༥
༠༨.༡༡.༡༧
༡༧-༣༡༨ བཥོད་ནམཥ་བཀྤྱིཥ་
༡༦.༡༡.༡༧ དང་ ཀརྨ་ལེ་སྤྱིད
ཥ་ཆའྤྱི་སྩོར
༡༧-༣༢༡
༡༦.༡༡.༡༧
༡༧-༣༢༤ བསྟན་འཛིན་འཇིགཥ་མྱེད་
༢༠.༡༡.༡༧ དང་ ཡེྡོེཥེ་རྩོྡོེ
དངུལ་བུན་སྩོར

ཥངྱཥ
ཆུ་ཁ

བདེ་ཆེན
ཨོན་དབང་འདུ
ཥ
ཤེཥ་རབ་དབང་
མྩོ

ཆུ་ཁ

༢༠.༡༡.༢༠༡༧ ༢༡.༡༡.༢༠༡༧

ཧཱ

༡༥.༡༡.༢༠༡༧ ༢༣.༡༡.༢༠༡༧

ཥངྱཥ

བཥམ་རྱེ

༡༥.༡༡.༢༠༡༧ ༡༩.༡༡.༢༠༡༧

ཥངྱཥ

མཚམཥ་འཇོག

ཥམཥ་གྲུབ་ལྩོང་ཁར

ཐིམ་ཕུ

བདེ་ཆེན

