ཨང་ རྩོད་ཨང་དང་
ཧི་ཚེཥ་
ཆེ་མཐོ་༡༥.༣༤༧
༢༣.༡༠.༢༠༡༥
ཆེ་མཐོ་༡༥.༣༧༣
༢
༢༥.༡༡.༢༠༡༥
ཆེ་མཐོ་༡༦.༤༥
༣
༢༡.༠༡.༢༠༡༦
ཆེ་མཐོ་༡༦.༡༢༩
༤
༠༨.༠༦.༢༠༡༦
༡

༥

ར་ཕན་
བཀིཥ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ རིན་ཆེན་

རྩོད་དོན་/གནོད་
འགེལ་

སི་རུབ་ཀི་བཟྩོ་གྲྭ་ཁང་ལཥ་བརྱེན་པ
སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༡ ་པ་
འི་ལཱ་དང་བ་བའི་སྩོར་

བཀིཥ་ཚོང་ལཥ་མཐུན་འབྱེལ་དང་
ཥ་ཆའི་སྩོར་
བཟང་མྩོ་
བྩོ་གྲྩོཥ་ཚེ་རིང་དང་
ཁང་གླའི་སྩོར་
སྨན་བཟང་བཀིཥ་
འབྲུག་རྒྱལ་ེན་སྲུང་ལཥ་འཛིན་ད
བསིན་འགྲུལ་སྩོར་
ང་ ཚེ་རིང་རྩོ་རྱེ་

ཆེ་མཐོ་༡༦.༡༥༣ མཁན་པོ་དཀར་པོ་དང་
༢༧.༠༦.༢༠༡༦ ཀརྨ་སལྩོ ་མ་

ཆེ་མཐོ་ཁིམཥ་ཀི་འདུན་ཥ།
ཁིམཥ་ཁི་གིཥ་པའི་སྙན་གཥན་རྱེའུ་མིག།
ཁིམཥ་སི་ལཥ་ཚབ་དྲགོཥ་དྲང་དཔོན་ཥངཥ་རྒྱཥ་མཁའ་འགྲྩོ་ དང་ དྲང་དཔོན་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ བཅཥ་ཀི་འདུན་དུ།
རྱེཥ་གཟའ་མིག་དམར་ སི་ཚེཥ་༡༤.༠༨.༢༠༡༧ ིན་ ཆུ་ཚོད་༩ ལཥ་ ཕི་རུ་ཆུ་ཚོད་༡ ཚུན་
ཐོག་མའི་ ཁུངཥ་གཥལ་ སྟ་གོན་སྙན་ ཐོག་མའི་ བརྒལ་ལན་ སྒྲུབ་བྱེད་ ངོ་རྐྱང་སྙན་ གདོང་བཤེར་ ཁིམཥ་སྱེའི་ མཐའ་བསྩོམཥ་ འཁྲུན་ཆོད་
ཁིམཥའདུན་ སྙན་གཥན་ གཥན བརྩོད་དོན
གཥན་ སྙན་གཥན་ ཞིབདཔྱད སྙན་གཥན་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཆུ་ཁ་

༠༧.༡༢.༢༠༡༥
༡༠.༡༢.༢༠༡༥
༢༧.༠༡.༢༠༡༦
༡༤.༠༡.༢༠༡༦
༡༥.༠༣.༢༠༡༦

༠༣.༡༢.༢༠༡༥

༡༥.༠༢.༢༠༡༦

༢༥.༠༢.༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུ་ཁིམཥ་ཁི་༥་པ་

༡༩.༠༨.༢༠༡༦

༢༣.༠༨.༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུ་ཁིམཥ་ཁི་༣་པ་

༠༦.༠༧.༢༠༡༦

༡༤.༠༧.༢༠༡༦ ༡༤.༠༧.༢༠༡༧ ་

ཆེ་མཐོ་༡༦.༢༨༧
༠༤.༡༠.༢༠༡༦

ཚེ་རིང་བདེ་སིད་དང་
འབྲུག་བཟའ་སྩོད་ལཥ་འཛིན་

ཆེ་མཐོ་༡༦.༣༠༧
༠༣.༡༡.༢༠༡༦
ཆེ་མཐོ་༡༦.༣༢༩
༩
༠༢.༡༡.༢༠༡༦
ཆེ་མཐོ་༡༦.༣༥༣
༡༠
༡༤.༡༢.༢༠༡༦

རྩོ་རྱེ་དབང་ཕྱུག་དང་
ར་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་དང་
ཀུན་ལེགཥ་གཙོཥ་༦
ཥངཥ་རྒྱཥ་ལྷམ་དང་
ཥངཥ་རྒྱཥ་/ཆོཥ་སིད་

༨

ཀེ་བ་བཙོང་བའི་རིཥ་ཆད་སྩོར། ཆུ་ཁ་
ཥ་ཆའི་སྩོར་

༠༨.༠༩.༢༠༡༦

༢༢.༠༥.༢༠༡༧
མཚམཥ་འཇོག་

༢༩.༠༨.༢༠༡༦

༣༡.༠༨.༢༠༡༦

བཥམ་གྲུབ་ལྩོངཥ་མཁར ༡༠.༠༢.༢༠༡༧

༡༣.༠༢.༢༠༡༧ ༢༠.༠༢.༢༠༡༧

གཡོ་སྒྱུའི་མ་བིན་ལེན་པའི་སྩོར་ ཐིམ་ཕུ་ཁིམཥ་ཁི་༢་པ་

༡༢.༡༢.༢༠༡༦

༡༩.༡༢.༢༠༡༦ ༡༣.༠༤.༢༠༡༧

ཥ་ཆ་སལ་བགོའི་སྩོར་

༡༩.༡༢.༢༠༡༦

༢༢.༡༢.༢༠༡༦ ༢༨.༡༢.༢༠༡༦

༡༤.༠༨.༢༠༡༧ ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་
པདྨ་དབང་གྲགཥ་
ཀརྨ

༡༥.༠༩.༢༠༡༦ ༢༢.༠༩.༢༠༡༦
༡༦.༠༩.༢༠༡༦ ༡༩.༡༠.༢༠༡༦

༢༠.༡༢.༢༠༡༦ ༢༢.༡༢.༢༠༡༦

༠༢.༠༩.༢༠༡༦
༡༢.༠༩.༢༠༡༦
༠༥.༠༩.༢༠༡༦

ཀུན་དགའ་དབངཥ་སྩོན་
པདྨ་དབང་གྲགཥ་

༡༡.༠༨.༢༠༡༧

༣༠.༡༡.༢༠༡༦

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༢ ་པ་

༢༡.༡༢.༢༠༡༥

༡༦.༠༣.༢༠༡༦

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༢ ་པ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་དང་
ཆེ་མཐོ་༡༦.༢༤༥ བཥོད་ནམཥ་བཟང་མྩོ་/བདེ་ཆེན་སྩོ སྩོ་རྫཥ་དང་ཥེམཥ་ཁམཥ་འཁྲུགཥ་ མངོན་མཐོ་ཁིམཥ་ཀི་འདུ
༦
༠༢.༠༩.༢༠༡༦ ལ་མ་/པདྨ་མཁའ་འགྲྩོ་/ཀུན་བཟང རྫཥ་ཚུ་ནག་ཚོང་འཐབ་པའི་སྱེར་ ན་ཥ
་
༧

༡༦.༡༢.༢༠༡༥

རྩོད་དྲུང་

༢༨.༡༡.༢༠༡༦
༢༠.༠༡.༢༠༡༧
༡༩.༡༢.༢༠༡༦

སལ་བཟང་ཟླ་བ་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་
༠༡.༠༣.༢༠༡༧
༠༧.༠༣.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་
མཚམཥ་འཇོག་

༡༣.༠༢.༢༠༡༧ ༠༦.༠༣.༢༠༡༧

པདྨ་དབང་གྲགཥ་
སལ་བཟང་ཟླ་བ་
ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་

༡༡

དགུ་སྟྩོང་དབང་འདུཥ་/ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཆེ་མཐོ་༡༦.༣༥༥
གངཥ་གཟིགཥ་གི་སྤགཥ་ཀོ་ནག་ཚོ
ཆོཥ་འཕེལ་དང་
བཀིཥ་སྒང་
༡༩.༡༢༢༠༡༦
ང་འཐབ་པའི་སྩོར་
མངའ་སྱེ་ནགཥ་ཚལ་ཡིག་ཚང་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༠༣
༠༩.༠༡.༢༠༡༦
ཆེ་མཐོ་༡༧.༠༥
༡༣
༠༩.༠༡.༢༠༡༧

༡༢

༡༤

དུར་ག་པར་སཱད་ཤར་མ་དང་
གོ་པླལ་བིཥ་ཆེ་ཏི་རི་
བིར་བྷ་དུར་གུ་རུང་དང་
ཇོ་གིན་ད་ར་བི་བེག་པར་དན་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡ པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་
༡༢.༠༡.༢༠༡༧ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༣ བཙན་སྩོགཥ་བུ་དར་དང་
༡༦.༠༡.༢༠༡༧ ཥངཥ་རྒྱཥ་བུ་དར་
ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༧
༡༦
བཟང་མྩོ་དང ཚེ་རིང་སྩོལ་མ་
༡༦.༠༡.༢༠༡༧

༡༥

ཆེ་མཐོ་༡༧.༤༧ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་དང་
༢༠.༠༡.༢༠༡༧ བྱེཥ་ང་ཥངཥ

ཆེ་མཐོ་༡༧.༥༣
༢༤.༠༡.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༦༣
༢༠
༢༧.༠༡.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༧༣
༢༡
༠༡.༠༢.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༧༩
༢༢
༠༢.༠༢.༢༠༡༧
༡༩

༡༡.༠༡.༢༠༡༧

༠༦.༠༢.༢༠༡༧ ༡༧.༠༢.༢༠༡༧ ༡༦.༠༣.༢༠༡༧

ཁ་འབག་གླ་རིཥ་སྩོར་

སྤུ་ན་ཁ་

༣༠.༠༡.༢༠༡༧

༣༡.༠༡.༢༠༡༧

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཧཱ་

༣༠.༠༡.༢༠༡༧
༠༦.༠༢.༢༠༡༧

༠༦.༠༣.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

༡༦.༠༡.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་
ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ་

སྩོ་རྫཥ་དང་ཥེམཥ་ཁམཥ་འཁྲུགཥ་
ཆུ་ཁ་
རྫཥ་ཚུ་ནག་ཚོང་འཐབ་པའི་སྱེར་

༢༤.༠༡.༢༠༡༧ ༠༦.༠༢.༢༠༡༧ ༡༣.༠༢.༢༠༡༧ ༢༠.༠༢.༢༠༡༧

མི་ལམ་གི་སྩོར་

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༢ ་པ་

༡༦.༠༢.༢༠༡༧

༠༧.༠༣.༢༠༡༧ ༠༨.༠༣.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་

འཕྲུལ་གླང་ལམ་གི་སྩོར་

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༡་པ་

༢༤.༠༣.༢༠༡༧ ༡༧.༠༤.༢༠༡༧ ༢༦.༠༤.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

པདྨ་དབང་གྲགཥ་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༤༥ པ་ཥངཥ་རྩོྡོེ་/རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ ཆོམ་རྐུན་མ་བིན་ལེན་པ་དང་
༡༧
ཐིམ་ཕུ་ཁིམཥ་ཁི་༥་པ་
༢༠.༠༡.༢༠༡༧ ་དང་ ཆོཥ་རྒྱལ་ནོར་བུ
ཅ་རིང་ཁིམཥ་འགལ་ོ་བཙོང་སྩོར་

༡༨

༢༩.༡༢.༢༠༡༦ ༠༤.༠༡.༢༠༡༧

བདག་བཟུང་གི་སྱེ་ཚན་ལུ་ེན་འཚུ
སྤ་་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༢་པ་
བཥ་བཀལ་བའི་སྩོར་

མཚམཥ་འཇོག་

༡༣.༠༤.༢༠༡༧
༢༡.༠༣.༢༠༡༧
༢༡.༠༤.༢༠༡༧
༡༣.༠༢.༢༠༡༧ ༠༢.༠༣.༢༠༡༧ ༢༣.༠༣.༢༠༡༧
༠༨.༠༥.༢༠༡༧
༢༤.༠༣.༢༠༡༧
༡༠.༠༧.༢༠༡༧

༡༠.༠༢.༢༠༡༧

༠༢.༠༣.༢༠༡༧
༠༦.༠༣.༢༠༡༧

པདྨ་ཆོཥ་སིད་དང་
ར་མགྲིན་བུ་དར་

སལ་བགོའི་སྩོར་

ཐིམ་ཕུ་ཁིམཥ་ཁི་༡་པ་

ཚེ་རིང་དཔལ་མྩོ་དང་ བུ་རྩོ་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༡་པ་

༡༧.༠༤.༢༠༡༧

༢༤.༠༤.༢༠༡༧
༢༩.༠༥.༢༠༡༧
༢༢.༠༥.༢༠༡༧

པདྨ་དང་ ལྷ་དར་ལ་

འཐུང་ཆུའི་སྩོར་

བུམ་ཐང་

༠༦.༠༣.༢༠༡༧

༢༣.༠༣.༢༠༡༧

བཙན་སྩོགཥ་ཚེ་རིང་དང་
དམ་ཆོཥ་ལྷ་མྩོ་

ཥ་ཆ་སལ་བགོའི་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

༡༩.༠༤.༢༠༡༧ ༢༥.༠༤.༢༠༡༧ ༢༦.༠༤.༢༠༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ་

ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་

མཚམཥ་འཇོག་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་

པདྨ་དབང་གྲགཥ་
མཚམཥ་འཇོག་
མཚམཥ་འཇོག་
མཚམཥ་འཇོག་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་
སལ་བཟང་ཟླ་བ་
ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་

༢༣

ཆེ་མཐོ་༡༧.༩༣ བཥོད་ནམཥ་དཔལ་འབྩོར་དང་འབྲུ
བསིན་འགྲུལ་སྩོར་
༡༣.༠༢.༢༠༡༧ ག་རྒྱལ་ེན་སྲུང་ལཥ་འཛིན་

༢༤

ཆེ་མཐོ་༡༧.༩༧ དངོཥ་གྲུབ་རྩོ་རྱེ་དང་
༢༠.༠༢.༢༠༡༧ ཕུན་ཚོགཥ་དབང་འདུཥ་

འབྲུག་གསུམ་སད་འགྲན་བསྡུར་ཐེ
༢༠.༠༣.༢༠༡༧
ཐིམ་ཕུ་ཁིམཥ་ཁི་༢་པ་
༡༨.༠༤.༢༠༡༧ ༢༧.༠༤.༢༠༡༧ ༠༤.༠༥.༢༠༡༧
ངཥ་གསུམ་པའི་ཚོང་འབྱེལ་སྩོར་
༢༣.༠༣.༢༠༡༧

༢༥

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༡༡
རིན་འཛིན་རྩོ་རྱེ་དང་ ཕུར་པ
༢༠.༠༣.༢༠༡༧

དངུལ་རིཥ་སྩོར་

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༡་པ་

༢༧.༠༣.༢༠༡༧

༢༠.༠༤.༢༠༡༧
༠༩.༠༨.༢༠༡༧
༠༧.༠༨.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

དུར་ག

༢༦

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༡༣ ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན་དང་
༢༠.༠༣.༢༠༡༧ ཚེ་རིང་ཆོཥ་སྩོན་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༡་པ་

༢༤.༠༥.༢༠༡༧ ༢༠.༠༧.༢༠༡༧ ༢༥.༠༧.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

པདྨ་དབང་གྲགཥ་

༢༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༡༥ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་དང་
༢༠.༠༣.༢༠༡༧ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུཥ་

བདག་བཟུང་གི་སྱེ་ཚན་ལུ་ེན་འཚུ
སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༡་པ་
བཥ་བཀལ་བའི་སྩོར་

༢༨.༠༣.༢༠༡༧

༣༡.༠༣.༢༠༡༧
༢༤.༠༤.༢༠༡༧
༡༤.༠༤.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

ཀརྨ་

ཆུ་ཡུར་དང་ མི་ལམ་
དེ་ལཥ་འཕྲུལ་གླང་ལམ་བཅཥ་ཀི་ སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༢་པ་
སྩོར་

༡༣.༠༤.༢༠༡༧ ༡༩.༠༤.༢༠༡༧ ༢༥.༠༤.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

དུར་ག

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༢༧ འཕིན་ལཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
༢༨
༢༧.༠༣.༢༠༡༧ ཚེ་རངི ་

ཆུ་ཁ་

༢༩

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༢༩ པདྨ་དང་
༢༧.༠༣.༢༠༡༧ དབང་འདུཥ་

སལ་བགོའི་ཥ་ཆ་ོ་བཙོངཥ་སྩོར་ སྤུ་ན་ཁ་

༣༠

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༣༧
རྩོ་པོ་དང་ ཚེ་དབང་སྩོལ་མ་
༡༩.༠༤.༢༠༡༧

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

༣༡

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༥༣ བག་ཏ་རམ་ཨ་དི་ཀ་རི་དང་
༠༨.༠༥.༢༠༡༧ ཁ་ར་ནན་ད་ཨ་དི་ཀ་རི་

དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་ར་ལཥ་ལྕམ་ཥོན་
གཥར་སྤང་
བཏོན་འབག་བའི་སྩོར་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༦༡
༢༢.༠༥.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༦༥
༣༣
༠༨.༠༦.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༦༧
༣༤
༠༨.༠༦.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༦.༡༦༩
༣༥
༠༨.༠༦.༢༠༡༧
༣༢

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་
ཀི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་དང་
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་
བཙན་སྩོགཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
བཥོད་ནམཥ་བཟང་མྩོ་
དབང་མྩོ་དང་ ཟླ་བ

ཞི་རརྩོད་ཁིམཥ་ཁི་
ཐིམ་ཕུག་

ེཥ་རྩོད་ཁིམཥ་ཁི་དང་པ
་ ཐིམ་ཕུ་
ེཥ་རྩོད་ཁིམཥ་ཁི་དང་པ
གཡོ་སྒྱུའི་མ་བིན་ལེན་པའི་སྩོར་
་ ཐིམ་ཕུ་
ེཥ་རྩོད་ཁིམཥ་ཁི་དང་པ
ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྩོར་
་ ཐིམ་ཕུ་
བཟའ་ཚང་དང་ཨ་ལོའི་ཁི
ནོར་སླར་ལོག་སྩོད་མིན་སྩོར་
མཥ་ཁི་ ཐིམ་ཕུག་
སིན་འགྲུལ་སྩོར་

༢༥.༠༥.༢༠༡༧ ༢༩.༠༥.༢༠༡༧ ༡༢.༠༦.༢༠༡༧

༡༩.༠༧.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

སལ་བཟང་ཟླ་བ་

༣༡.༠༧.༢༠༡༧

༠༩.༠༥.༢༠༡༧

༡༠.༠༥.༢༠༡༧

༣༡.༠༧.༢༠༡༧

༠༧.༠༨.༢༠༡༧
༡༤.༠༨.༢༠༡༧

པདྨ་དབང་གྲགཥ་

པདྨ་དབང་གྲགཥ་

༡༥.༠༥.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་
ཀུན་དགའ་དབངཥ་སྩོན་

༡༧.༠༧.༢༠༡༧ ༢༠.༠༧.༢༠༡༧ ༠༣.༠༨.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

དུར་ག

༡༡.༠༧.༢༠༡༧ ༢༤.༠༧.༢༠༡༧ ༢༨.༠༧.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་

ཀརྨ་

༢༦.༠༧.༢༠༡༧ ༠༩.༠༨.༢༠༡༧

སལ་བཟང་ཟླ་བ་

༢༦.༠༦.༢༠༡༧ ༠༤.༠༨.༢༠༡༧ ༡༦.༠༨.༢༠༡༧

ཀུན་དགའ་དབངཥ་སྩོན་

༣༦

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༧༡ བསྟན་འཛིན་འཇིགཥ་མྱེད་དང་
དངུལ་བུན་སྩོར་
༠༨.༠༦.༢༠༡༧ མི་ཡཱན་ཏོ་ཕཱ་ཇཱུལ་ཧག་

༣༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༧༣ བཥོད་ནམཥ་ཆོཥ་འཕེལ་དང་
༠༨.༠༦.༢༠༡༧ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༧༥
༠༨.༠༦.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༧༩
༣༩
༢༡.༠༦.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༨༣
༤༠
༢༡.༠༦.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༨༥
༤༡
༢༩.༠༦.༢༠༡༧
༣༨

༤༢

༤༣
༤༤
༤༥
༤༦
༤༧
༤༨
༤༩

ེཥ་རྩོད་ཁིམཥ་ཁི་དང་པ
༢༠.༠༧.༢༠༡༧ ༠༧.༠༨.༢༠༡༧
་ ཐིམ་ཕུ་

༡༥.༠༨.༢༠༡༧

ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་

སྩོ་རྫཥ་དང་
ཥེམཥ་ཁམཥ་འཁྲུགཥ་རྫཥ་ནག་ཚོ ཆུ་ཁ་
ང་འཐབ་པའི་སྩོར་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་

ལྷ་དབང་ནོར་བུ་དང་
བདེ་ཆེན་དབང་མྩོ་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

ིམ་ཚེ་རིང་དང་ ཡེ་ཤེཥ་བཟང་མྩོ་

ཚོང་ཆཥ་འབག་པའི་རིན་དངུལ་སྩོ
ཧཱ་
ད་མ་བཏུབ་པའི་སྩོར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་དང་
ཕུརཔ་འཕིཥ་

རྫུན་མ་བཟྩོ་བའི་སྩོར་

སྤ་རྩོ་ཁིམཥ་ཁི་༢པ་

༡༡.༠༧.༢༠༡༧

བཟང་མྩོ་དང་ དར་སྒྩོ་བཟང་མྩོ་ ཞིང་རྭ་བ་བརལ་བཤིག་

ཞི་རརྩོད་ཁིམཥ་ཁི་
ཐིམ་ཕུག་

༡༩.༠༧.༢༠༡༧ ༢༠.༠༧.༢༠༡༧ ༠༧.༠༨.༢༠༡༧

བུམ་ཐང་

༡༡.༠༧.༢༠༡༧

༡༨.༠༧.༢༠༡༧ ༡༩.༠༧.༢༠༡༧ ༢༠.༠༧.༢༠༡༧

པདྨ་དབང་གྲགཥ་
༡༣.༠༧.༢༠༡༧ ༡༩.༠༧.༢༠༡༧

༡༩.༠༧.༢༠༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༨༧ མི་དབང་ཁག་འབགཔ་ལཥ་སྱེའི་སི
༠༦.༠༧.༢༠༡༧ ན་བདག་སྨིན་དྲུག་དབང་འདུཥ་བ ནང་འགྲིགཥ་འཆམ་ཁའི་གྲྩོད་ཆོད་
ཥམ་ལྩོངཥ་རྫྩོག་ཁག་བདག་སྩོངཥ ལུ་ཁ་ེ རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་སྩོར པདྨ་དགའ་ཚལ
༢༤.༠༧.༢༠༡༧ ༠༧.༠༨.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༨༩ རྣམ་རྒྱལ་ དང་
༠༦.༠༧.༢༠༡༧ རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང བཙན་གཡེམ་སྩོར་
པདྨ་དགའ་ཚལ
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༩༥ ཚེ་བརན་འབྲུག་པ་ དང་
༠༦.༠༧.༢༠༡༧ ར་སྦྲུག་པ
དངུལ་བུན་སྩོར་
ཆུ་ཁ་
འགྲུལ་ལམ་་ དང་
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༩༩
༠༦.༠༧.༢༠༡༧ ཚེ་རིང་བཀིཥ་ དང་ རྒྱལ་མཚན རིག་གང་མྱེདམ་བཏང་བའི་སྩོར བཀིཥ་སྒང་
༠༧.༠༨.༢༠༡༧ ༡༤.༠༨.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༡ བུ་དི་མ་ཡ་རའི་ དང་
༠༦.༠༧.༢༠༡༧ ཧར་ཀ་མཱན་རའི
གེན་འབྱེལ་སྩོར་
ཆུ་ཁ་
༢༤.༠༧.༢༠༡༧ ༠༢.༠༨.༢༠༡༧ ༠༤.༠༨.༢༠༡༧ ༢༢.༠༨.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༣
ཚོང་འབྱེལ་ཁིམཥ་ཁི
༡༤.༠༧.༢༠༡༧ ཕུར་པ་རྩོ་རྱེ་ དང་ རིན་ཆེན་ དངུལ་བུན་སྩོར་
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༥ འཇིགཥ་མྱེད་ དང་
༡༤.༠༨.༢༠༡༧
ཥ་ཆའི་སྩོར་
བཀིཥ་སྒང་
༠༣.༠༨.༢༠༡༧ ༡༠.༠༨.༢༠༡༧
༡༤.༠༧.༢༠༡༧ དོན་གརུབ་རྣམ་རྒྱལ་
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༧ གནམ་འབྲུག་རྩོྡོེ་ དང་
༢༠.༠༧.༢༠༡༧ ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་

དབར་ར་དགུན་འབུབ་ཀི་རིན་དངུ
ལ་མ་ཐོབ་པའི་སྩོར་
ཐིམ་ཕུ

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ་

༡༡.༠༨.༢༠༡༧

མཚམཥ་འཇོག་
མཚམཥ་འཇོག་

ཀུན་དགའ་དབངཥ་སྩོན་
ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་

མཚམཥ་འཇོག་
ལྷག་པ་ཕུན་ཚོགཥ་
ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་
པདྨ་དབང་གྲགཥ་
ཀུན་དགའ་དབངཥ་སྩོན་
ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་
ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ་
དུར་ག

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༩ སལ་བཟང་དབང་མྩོ་ དང་
༢༠.༠༧.༢༠༡༧ རྩོྡོེ་གྲྩོལ་མ་
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡༡
༥༡
༠༢.༠༨.༢༠༡༧ བདེ་སིད་མྩོ་ དང་ རྩོ་ཕུག་

༥༠

༥༢

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

པདྨ་དབང་གྲགཥ་
ཞི་རྩོད་ཁིམཥ་ཁི་
ཐིམ་ཕུག་

ཆོམ་རྐུན་དང་ེཥ་ཅན་གི་གྲབཥ་ག
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡༥
རྩོ
ད
་
ད
པོ
ན
་
ཡ
ང
ོ
ཥ་
ཁྱ
བ་
ཡ
ག
ི
་
ཚ
ང་
ཤོམ་༼སྱེ་བོ་ེཥ་ཚོང་འཐབ་པའི་སྩོ བཟའ་ཚང་དང་ཨ་ལོའི་ཁི
༠༢.༠༨.༢༠༡༧
དང་ བྩོ་བཟང་ི་མ་
ར་༽
མཥ་ཁི་ ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡༧
༠༢.༠༨.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡༩
༥༤
༠༩.༠༨.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༢༡
༥༥
༠༩.༠༨.༢༠༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༢༣
༥༦
༠༩.༠༨.༢༠༡༧
༥༣

དངུལ་བུན་སྩོར་

དབང་མྩོ་ དང་ རྩོ་ཕུག་
ཀུན་ལེགཥ་དངོཥ་གྲུབ་ དང་
ཀ་རྨ་
ར་མགྲིན་རྩོྡོེ་ དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང
བཥམ་གཏན་ཆོཥ་སྩོན་ དང་
ཀུན་བཟང་

༡༠.༠༨.༢༠༡༧

༡༦.༠༨.༢༠༡༧

ཀརྨ་
ཀུན་དགའ་དབངཥ་སྩོན་
ཤེཥ་རབ་དབང་མྩོ་

ཥ་ཆའི་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

ཁང་གླའི་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

ར་མགྲིན་དབང་མྩོ་

བརྫུཥ་མ་བཟྩོ་བའི་སྩོར

ཆུ་ཁ་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

བཀིཥ་སྒང་

དུར་ག

