ཆེ་མཐོ་ཁྤྱིམཥ་ཀྤྱི་འདུན་ཥ།
ཁྤྱིམཥ་ཁྤྱི་གསུམ་པའྤྱི་སྙན་གཥན་རྱེའུ་མྤྱིག།
དྲང་དཔོན་གྲུབ་བ་འབྲུག་པ ་དང་དྲང་དཔོན་ཀུན་ལེགཥ་རྩོ་རྱེ ་བཅཥ་ཀྤྱི་འདུན་དུ།
རྱེཥ་གཟའ་ལྷག་པ་ སྤྱི་ཚེཥ༡༢.༡༢.༡༧ དྲྩོ་པ་ཆུ་ཚོད་༠༩.༠༠ ལཥ་ཕྤྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༡ .༠༠ ཚུན།
ཨང རྩོད་ཨང་དང་
སྤྱིསྤྱི་ཚ་ེཥཚེཥ

ར་ཕན

རྩོད་དོན

ཐོག་མའྤྱི་ ཁུངཥ་གཥལ་ སྟ་གོན་སྙན་གཥན
ཁྤྱིམཥ་འདུན སྙན་གཥན

ཆེ་མཐོ་༡༧-༥༣
༢༤.༠༡.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧-༩༧
༢ ༢༠.༠༢.༡༧

པདྨ་ཆོཥ་སྤྱིད་དང་
བརྟ་མགྤྱིན་བུད་དར
དངོཥ་གྲུབ་རྩོ་རྱེ་དང་
ཕུན་ཚོགཥ་དབང་འདུཥ་

ཥ་ཆ་སྐལ་བགོ་བཤའྤྱི་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༥༣
༣ ༠༨.༠༥.༡༧

བག་ཏ་རམ་ཨ་དི་ཀ་རྤྱི་དང་
ཁ་ར་ནན་ད་ཨ་དི་ཀ་རྤྱི་

དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་ར་ལཥ་ལྕམ་ཥོན་བཏོན་འབག་པའྤྱི་སྐྩོར གཥར་སང་
་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༥༧
༤ ༡༥.༠༥.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྟྩོབ་རྒྱཥ་དང་
ཕུར་པ་འཕྤྱིན་ལཥ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༦༧
༥ ༠༨.༠༦.༡༧

བཙན་སྩོགཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
བཥོད་ནམཥ་དབང་མྩོ

ཥ་ཁམ་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༧༨
༦ ༢༡.༠༦.༡༧

ཨོན་ཚེ་དབང་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཡིག་ཚང་བ་སྩོད་ངན་པའྤྱི་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༧༩
༧ ༢༡.༠༦.༡༧

ི་མ་ཚེ་རྤྱིང་དང་
ཡེ་ཤེཥ་བཟང་མྩོ

ཚོང་ཆཥ་འབག་པའྤྱི་རྤྱིན་དངུལ་སྩོད་མ་བཏུབ་པའྤྱི་སྐྩོར་ ཧཱ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༨༠
༨ ༢༡.༠༦.༡༧

འཇིགཥ་མྱེད་ཀུན་དགའ་དང་
ཨཱང་དི་

ཥ་ཁམ་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར་

༡

པདྨ་དགའ་མཚལ

༠༩.༡༠.༡༧

ཐོག་མའྤྱི་ བརྒལ་ལན་ སྒྲུབ་བྱེད་
བརྩོད་དོན སྙན་གཥན སྙན་གཥན

ངོ་རྐྱང་ གདོང་བཤེར་སྙ ཁྤྱིམཥ་སྱེའྤྱི་
སྙན་གཥན ན་གཥན ཞྤྱིབ་དཔྱད

མཐའ་བསྩོམཥ་ འཁྤྱིན་ཆོད་ཨང་
སྙན་གཥན དང་སྤྱི་ཚེཥ

རྩོད་དྲུང་
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༠༧.༡༢.༡༧

སྱེན་བ

༡༠.༡༠.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
༣༡.༠༧.༡༧

༡༦.༠༨.༡༧

༢༧.༠༩.༡༧

༢༨.༠༩.༡༧

༢༧.༠༩.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༠༦.༡༡.༡༧

༡༣.༡༡.༡༧
༢༩.༡༡.༡༧

༡༩.༡༠.༡༧

༢༧.༡༠.༡༧

༢༠.༠༦.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ

མཚམཥ་འཇོག

༠༤.༠༨.༡༧

༢༨.༠༩.༡༧

༡༧.༡༠.༡༧

༡༨.༡༠.༡༧

༢༦.༡༠.༡༧

༡༤.༡༡.༡༧
༢༠.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༢༨.༡༡.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༤.༡༢.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༨༩
༩ ༠༧.༠༦.༡༧

བཙན་གཡེམ་སྐྩོར་

པདྨ་དགའ་མཚལ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༡༩༥
༡༠ ༠༦.༠༧.༡༧

རྣམ་རྒྱཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
རཱ་ཀྲུགཥ་དང་
ཚེ་བརྟྱེན་འབྲུག་པ

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༠༢
༡༡ ༠༦.༠༧.༡༧

འབྲུག་དབངཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
དངུལ་རྤྱིཥ་ལྷན་ཁག་

ེཥ་ཆད་དང་ེཥ་བའྤྱི་སྐྩོར

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༠༣
༡༢ ༡༤.༠༧.༡༧

ཕུར་པ་རྩོ་རྱེ་དང་
རྤྱིན་ཆེན་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༠༩
༡༣ ༢༠.༠༧.༡༧

སྐལ་བཟང་དབང་མྩོ་དང་
རྩོ་རྱེ་སྩོལ་མ

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

བཀྤྱིཥ་སྒང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༡
༡༤ ༠༢.༠༨.༡༧

བདེ་སྤྱིད་དབང་མྩོ་དང་
རྩོ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༢
༡༥ ༠༢.༠༨.༡༧

ཧར་ཀ་བཱ་དུར་དང་
ཀའུ་ཥ་པར་དན་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༤
༡༦ ༠༢.༠༨.༡༧

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ བཙན་གཡེམ་སྐྩོར་
དི་ལི་རམ་བཇ་གའྤྱི་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༥
༡༧ ༠༢.༠༨.༡༧

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཆོམ་རྐུན་ནང་ེཥ་ཅན་གྤྱི་གབཥ་གཤོམ་༼སྱེ་བོ་ེཥ་ཚོང ཐིམ་ཕུག་
བྩོབ་བཟང་ི་མ
་འཐབ་པའྤྱི་སྐྩོར་༽

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༦
༡༨ ༠༢.༠༨.༡༧

ཅན་དར་མ་ཡ་ཤེར་པ་དང་
པདྨ་ནོར་བུ་ཤེར་པ

ཥ་ཆའྤྱི་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༧
༡༩ ༢༠.༠༨.༡༧

དབང་མྩོ་དང་
རྩོ་ཕུག

ཥ་ཆའྤྱི་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༨
༢༠ ༢༠.༠༨.༡༧

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ དམར་གཥད་འབད་བའྤྱི་སྐྩོར་
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ་
ཀརྨ་དང་
ཁྱྤྱིམ་ཁང་གླ་སྩོད་མ་བཏུབ་པའྤྱི་སྐྩོར་
ཀུན་ལེགཥ་དངུལ་གྲུབ་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༡༩
༢༡ ༠༩.༠༨.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༡༨.༡༠.༡༧

སྱེན་བ

༡༢.༡༢.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༠༣.༡༡.༡༧
༢༧.༠༩.༡༧

༡༠.༠༨.༡༧

༡༠.༡༠.༡༧

༢༤.༡༠.༡༧

༢༤.༡༠.༡༧

༢༦.༡༠.༡༧

༡༦.༡༠.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༢༥.༠༩.༡༧

༡༧.༡༡.༡༧

༡༧.༡༠.༡༧

༢༧.༡༠.༡༧

༠༩.༡༠.༡༧

༡༧.༡༠.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

དར་ག་ན

ས་རྩོ
དབང་འདུཥ

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༧.༡༡.༡༧

༢༠.༡༡.༡༧

ཆུ་ཁ

དབང་འདུཥ

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༢༤.༡༡.༡༧

༢༡.༠༩.༡༧

༡༨.༡༠.༡༧

༡༩.༡༠.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

མཚམཥ་འཇོག
༢༩.༡༡.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ

༢༧.༡༠.༡༧
༢༧.༡༡.༡༧

སྱེན་བ

༢༨.༡༡.༡༧

༣༠.༡༡.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༡
༢༢ ༠༩.༠༨.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་རྩོ་རྱེ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཡིག་ཆ་བརྫུཥ་མ་བཟྩོ་བའྤྱི་སྐྩོར་

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༣
༢༣ ༠༩.༠༨.༡༧

ཀུན་བཟང་དང་
བཥམ་གཏན་ཆོཥ་སྩོན་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

བཀྤྱིཥ་སྒང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༤
༢༤ ༠༩.༠༨.༡༧

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཁལ་གྤྱི་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར་
ཇེ་པི་ཨེལ་པི་

ཕུན་ཚོགཥ་གླྤྱིང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༥
༢༥ ༡༢.༠༩.༡༧

དབངཥ་འཛོམཥ་/ཚེ་རྤྱིང་དང་
ཁྤྱིམཥ་སྲུང་འགག་སྱེ་ཡིག་ཚང་
རྩོ་རྱེ་དང་
ཨོན་ལྷུན་གྲུབ་
ཟླ་བ་ཏ་མང་དང་
སུག་མ་ཡ་ཏ་མང་

འཐབ་འཛིང་སྐྩོར་

ལྷུན་རྱེ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

བཥམ་རྱེ་

ཥ་ཆའྤྱི་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར

བཥམ་རྱེ་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༩
༢༩ ༡༢.༠༩.༡༧

ཨིན་དར་བཱ་ཏི་ཆེ་ཏི་རྤྱི་དང་
རཱ་མྤྱིད་རའྤྱི་
ི་མ་མཁའ་འགྩོ་དང་
པུར་ན་བ་དུར་གི་མྤྱི་རྤྱི་

ཨར་རྐུན་སྐྩོར་

གཥར་སང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༠
༣༠ ༡༢.༠༩.༡༧

ཨོན་དབང་ཕྱུག་དང་
རྩོང་ཁག་བདག་སྩོང་

རྤྱིཥཞྤྱིབ་ཀྤྱི་འཛིན་ཐོ་སྐྩོར་

དར་ག་ན

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༡
༣༡ ༡༢.༠༩.༡༧

ཟླ་བ་ནོར་བུ་སྱེ་ཚན་དང་
སྤུངཥ་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་

ཥ་ཆའྤྱི་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར

སྤུ་ན་ཁག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༢
༣༢ ༡༢.༠༩.༡༧

སྩོལ་མ་དང་
དཔལ་འབྩོར་

ཅ་ཆཥ་ལོག་སྩོད་འབད་བའྤྱི་སྐྩོར་

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༣
༣༣ ༡༢.༠༩.༡༧

མྤྱིག་དམར་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

མཚོན་ཆ་བཏོན་བའྤྱི་སྐྩོར

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༤
༣༤ ༡༢.༠༩.༡༧

ཨོན་རྣམ་རྒྱལ་དང་
འཆི་མྱེད་དབང་མ/ྩོ རྤྱིག་འཛིན་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༦
༢༦ ༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༧
༢༧ ༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༢༨
༢༨ ༡༢.༠༩.༡༧

༢༡.༠༩.༡༧

༡༦.༡༠.༡༧

༢༡.༠༩.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༣.༡༠.༡༧

༠༧.༡༡.༡༧

༠༩.༡༠.༡༧

༡༦.༡༠.༡༧

༢༧.༡༡.༡༧

༡༩.༡༠.༡༧

༡༦༡༡.༡༧

༠༥.༡༢.༡༧

༠༦.༡༡.༡༧

༡༣.༡༡.༡༧

༠༤.༡༠.༡༧

༠༩.༡༠.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
སྱེན་བ
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༣༠.༡༡.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༠༥.༡༢.༡༧

༡༦.༡༠.༡༧

སྱེན་བ

༡༩.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༡༠.༡༠.༡༧

༡༥.༡༡.༡༧

༣༠.༡༡.༡༧

༢༤.༡༠.༡༧

༡༥.༡༡.༡༧

༡༦༡༡.༡༧

༡༧.༡༡.༡༧

༢༡.༡༡.༡༧

༡༠.༡༠.༡༧

༢༦.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

༠༡.༡༢.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༢༧.༡༠.༡༧

སྱེན་བ
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༥
༣༥ ༡༢.༠༩.༡༧

བཀྤྱིཥ་ཕུན་ཚོགཥ་དང་
ཚེ་རྤྱིང་དཔལ་འབྩོར་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༦
༣༦ ༡༢.༠༩.༡༧

ཀུན་ལེགཥ་བསྟན་འཛིན་དང་
བཥོད་ནམཥ་ཕུན་ཚོགཥ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༧
༣༧ ༡༢.༠༩.༡༧

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༨
༣༨ ༡༢.༠༩.༡༧

མྤྱིན་འཛུང་ལྷ་མྩོ་ལེབ་ལྕང་དང་
རྣམ་རྒྱཥ་བསྟན་འཛིན་
བཀྤྱིཥ་ལྷ་མྩོ་དང་
ཡེ་ཤེཥ་དངོཥ་གྲུབ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

གཥར་སང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༣༩
༣༩ ༡༢.༠༩.༡༧

ཨོན་རྩོ་རྱེ་དང་
རྩོང་ཁག་བདག་སྩོང་

གནང་བ་མྱེད་པ་སྤྱིང་ཁྱྤྱིམ་བརྐྱབ་པའྤྱི་སྐྩོར་

མྩོང་གར་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༤༠
༤༠ ༡༢.༠༩.༡༧

དཀོན་མཆོག་སྩོལ་མ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཅ་ཆཥ་ལོག་སྩོད་འབད་བའྤྱི་སྐྩོར་

ཧཱ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༤༡
༤༡ ༡༢.༠༩.༡༧

གླ་སྔ་ཚེ་རྤྱིང་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཅ་ཆཥ་ལོག་སྩོད་འབད་བའྤྱི་སྐྩོར་

ཧཱ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༤༢
༤༢ ༡༢.༠༩.༡༧

རྤྱིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་དང་
ི་མ་རྩོ་རྱེ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

སྤུ་ན་ཁག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༤༣
༤༣ ༡༢.༠༩.༡༧

རྩོྡོོ་རྱེ་དཔལ་འབྩོར་དང་
རམ་མ་ཡ་རའྤྱི་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

བཥམ་རྱེ་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༤༤
༤༤ ༡༢.༠༩.༡༧

དངོཥ་གྲུབ་རྩོ་རྱེ་དང་
བསྟན་འཛིན་འཕྤྱིན་ལཥ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༤༥
༤༥ ༡༢.༠༩.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྟྩོབ་རྒྱཥ་དང་
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངཥ་དངུལ་ཁང་

སྤྱིན་འགྲུལ་སྐྩོར་

ས་རྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༦༠
༤༦ ༡༩.༠༩.༡༧

ཨ་ཇི་བུལ་མ་ཡ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཐིམ་ཕུག་

༠༦.༡༡.༡༧

༠༧.༡༡.༡༧

༠༧.༡༡.༡༧

༢༨.༡༡.༡༧

༢༣.༡༠.༡༧

༠༨.༡༡.༡༧

༡༨.༡༠.༡༧
༡༩.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༡༢.༡༢.༡༧

སྱེན་བ
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༤.༡༢.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༡༨.༡༠.༡༧

སྱེན་བ

༢༧.༡༠.༡༧

༡༣.༡༡.༡༧

༡༧.༡༠.༡༧

༡༩.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

༠༦.༡༡.༡༧

༢༣.༡༡.༡༧

༡༣.༡༡.༡༧

༢༨.༡༡.༡༧

མཚམཥ་འཇོག

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ

༡༧.༡༡.༡༧
༡༦.༡༠.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༢༣.༡༠.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༦༣
༤༧ ༡༩.༠༩.༡༧

རྒྱལ་མཚན་དང་
དངུལ་བུན་སྐྩོར་
རང་བཞྤྱིན་འཐོན་བསྱེད་གོང་འཕེལ་ལཥ་
འཛིན་ཚད་

བཀྤྱིཥ་གཡང་རྱེ་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༦༦
༤༨ ༡༩.༠༩.༡༧

པདྨ་ཚེ་རྤྱིང་དང་
འཇིགཥ་མྱེད་བཟང་མྩོ་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

བུམ་ཐང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༦༩
༤༩ ༡༩.༠༩.༡༧

མུཤ་རཕ་ཧུ་ཥ་ཡན་དང་
ཁྤྱིམཥ་སྲུངཥ་དགག་སྱེ་ཡིག་ ཚང་

ཨར་རྐུན་སྐྩོར་

བུམ་ཐང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༧༥
༥༠ ༡༩.༠༩.༡༧

རྩོ་རྱེ་དབང་མྩོ་དང་
ཕག་རྩོར་ཕུན་ཚོགཥ་

རྤྱིཥ་ཞྤྱིབ་བརྱེ་ཐོ་སྐྩོར་

བཀྤྱིཥ་སྒང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༧༨
༥༡ ༡༩.༠༩.༡༧

དགའ་སྤྱིད་དང་
ཁྤྱིམཥ་སྲུང་འགག་སྱེ་ཡིག་ཚང་

འཐབ་འཛིང་སྐྩོར་

ཧཱ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༨༡
༥༢ ༠༦.༡༠.༡༧

བདེ་སྤྱིད་རྒྱལ་མྩོ་དང་
བཀྤྱིཥ་དབང་འདུཥ་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༨༤
༥༣ ༠༦.༡༠.༡༧

ཀརྨ་དབང་འདུཥ་དང་
དབང་འཛོམཥ

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

བཥམ་གྲུབ་
ལྩོངཥ་ཁར་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༨༧
༥༤ ༠༦.༡༠.༡༧

ཕག་་རྩོར་དང་
རྤྱིག་འཛིན་དབང་འདུཥ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

སྤུ་ན་ཁག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༩༠
༥༥ ༠༦.༡༠.༡༧

ཇོ་གིན་དར་བིབིག་ཕར་ཧན་དང་
ལལ་བཱ་དུར་རའྤྱི་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཧཱ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༩༣
༥༦ ༠༦.༡༠.༡༧

བསྟན་པ་དང་
བཥོད་ནམཥ་འཚོ་མྩོ

ཅ་ཆཥ་རྩོད་ོགཥ་སྐྩོར་

བཀྤྱིཥ་སྒང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༩༦
༥༧ ༢༣.༡༠.༡༧

རྩོ་རྱེ་རྤྱིད་འཛིན་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

འཕྩོབ་བཅོམ་སྐྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༩༩
༥༨ ༢༣.༡༠.༡༧

ཟླ་བ་འབྲུག་པ་དང་
སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

ཆུ་ཁ

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
༢༠.༡༡.༡༧

༢༨.༡༡.༡༧

༢༩.༡༡.༡༧
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༢༧.༡༡.༡༧
༢༦.༡༠.༡༧

སྱེན་བ

༠༢.༡༡.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༢༨.༡༡.༡༧
༢༠.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༢༣.༡༡.༡༧

༠༦.༡༡.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༠༤.༡༢.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

༠༢.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༡༢.༡༢.༡༧

༡༡.༡༢.༡༧

༡༢.༡༢.༡༧

༠༦.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༢༥.༡༠.༡༧
༢༡.༡༡.༡༧

༣༠.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༢༩.༡༡.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༠༢
༥༩ ༢༦.༡༠.༡༧

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

སྤུ་ན་ཁག་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

དབང་འདུཥ

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

བུམ་ཐང་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༡༡
༦༢ ༠༦.༡༠.༡༧

མཛེ་སྐྩོ་སྩོལ་མ/རྣམ་རྒྱལ་འཕྤྱིཥ་ད
ང་ པདྨ་བཟང་མྩོ་
བདེ་ཆེན་གཥལ་སྩོལ་དང་
ཆོཥ་སྩོན་
འཆི་མྱེད་ལྷ་མྩོ་དང་
བཥོད་ནམཥ་གཡུ་སྩོན་
ཚེཥ་བཅུ་དང་
ཨུ་རྒྱན་སྩོལ་མ

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༡༤
༦༣ ༡༣.༡༠.༡༧

ཀུན་ལེགཥ་དབང་མྩོ་དང་
རྩོ་རྱེ་དབང་ཕྱུག་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

སྤུ་ན་ཁག་

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༡༧
༦༤ ༡༦.༡༠.༡༧

ཥངཥ་རྒྱཥ་ཆོཥ་སྩོན་དང་
དབང་པོ

ཨ་ལོའྤྱི་གཥོ་འཐུཥ་སྐྩོར་

བཥམ་གྲུབ་
ལྩོངཥ་ཁར་

༡༡.༡༢.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༢༠
༦༥ ༡༦.༡༠.༡༧

པདྨ་ཆོཥ་གྲུབ་དང་
ལུང་བསྟན་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

བཥམ་གྲུབ་
ལྩོངཥ་ཁར་

༡༢.༡༢.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༢༣
༦༦ ༡༦.༡༠.༡༧

དབང་འདུཥ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༢༦
༦༧ ༢༡.༡༠.༡༧

བཥམ་གྲུབ་དང་
བཙན་གཡེམ་སྐྩོར་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ངག་དབང་སྩོལ་མ/ཀརྨ་སྟྩོབཥ་རྒྱཥ་དང་ དངུལ་བུན་སྐྩོར་
མཚོ་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༢༩
༦༨ ༢༣.༡༠.༡༧

འཕྤྱིན་ལཥ་དབང་ཕྱུག་དང་
ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་

དངུལ་བུན་སྐྩོར་

པདྨ་དགའ་མཚལ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༣༢
༦༩ ༢༨.༡༠.༡༧

ཡེ་ཤེཥ་རྣམ་རྒྱལ་དང་
འབྲུག་ཥོ་ ནམ་དང་
ཟ་ཆཥ་ཁྤྱིམཥ་དོན་དབང་འཛིན་

ཁྤྱིམཥ་མཐུན་གྤྱི་ཆོག་ཐམ་མྱེད་པར་རྩོ་ཁྱྤྱི་ནང་འདྲྱེན་འབ ཐིམ་ཕུག་
ད་བའྤྱི་སྐྩོར་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༣༥
༧༠ ༢༨.༡༠.༡༧

བཥོད་ནམཥ་དབང་མྩོ་དང་
དཀར་ཅུང་

གེན་འབྱེལ་སྐྩོར་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༠༥
༦༠ ༣༠.༡༠.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༠༨
༦༡ ༠༢.༡༠.༡༧

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༠༤.༡༢.༡༧
༡༧.༡༡.༡༧

༠༧.༡༡.༡༧

༡༣.༡༡.༡༧

༡༧.༡༡.༡༧

༢༠.༡༡.༡༧

༢༠.༡༡.༡༧

༢༡.༡༡.༡༧

༢༧.༡༡.༡༧

༠༥.༡༢.༡༧

༠༡.༡༢.༡༧

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
༠༦.༡༢.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༠༤.༡༢.༡༧
༡༢.༡༢.༡༧

སྱེན་བ
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༢༠.༡༢.༡༧

ཕུན་ཚོགཥ་གླྤྱིང་

ཐིམ་ཕུག་

སྱེན་བ

༡༤.༡༡.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

༡༡.༡༢.༡༧

༡༢.༡༢.༡༧

སྱེན་བ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༣༨
༧༡ ༢༨.༡༠.༡༧

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཁྤྱིམཥ་འགེལ་གྤྱི་རྒྱུ་རཥ་ཚོང་འབྱེལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའྤྱི ཆུ་ཁ
པདྨ་རྤྱིན་ཆེན་
་སྐརྩོ ་

རྟ་མགྤྱིན་དབང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧-༣༤༡
༧༢ ༠༡.༡༠.༡༧

ཥངཥ་རྒྱཥ་དཀོན་མཆོག་དང་
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་

སྱེན་བ

བསྤྱིན་འགྲུལ་སྐྩོར་

བུམ་ཐང་

