ཨང་

རྩོད་ཨང་དང་
ཧི་ཚེཥ་
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༧༨

༡ ༢༡.༠༦.༡༧
༢
༣
༤
༥
༦
༧
༨
༩
༡༠
༡༡
༡༢
༡༣
༡༤
༡༥

ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༨༠
༢༡.༠༦.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༡༩༥
༠༦.༠༧.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༢
༠༦.༠༧.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༠༣
༡༤.༠༧.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡༧
༢༠.༠༨.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༡༩
༠༩.༠༨.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༢༤
༠༩.༠༨.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༢༥
༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༢༩
༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༣༡
༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༣༤
༡༣.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༣༨
༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༤༢
༡༢.༠༩.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༤༣
༡༢.༠༩.༡༧

ར་ཕན་

རྩོད་དོན་/གནོད་
འགེལ་

ཐོག་མའི་
ཁིམཥའདུན་

ཨོན་ཚེ་དབང་དང་
ཡིག་ཚང་བ་སྩོད་ངན་པའི་སྩོར་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཚ
ང་ གཥ་མྱེད་ཀུན་དགའ་དང་ ཨཱང་དི ཥ་ཁམ་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་
འཇི

ཐིམ་ཕུག་

རཱ་ཀྲུགཥ་དང་ ཚེ་བརྟྱེན་གྲུག་པ དངུལ་བུན་སྩོར

ཆུ་ཁ

འབྲུག་དབངཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
དངུལ་རིཥ་ལྷན་ཁག་
ཕུར་པ་རྩོ་རྱེ་དང་
རིན་ཆེན

ེཥ་ཆད་དང་ེཥ་བའི་སྩོར་

ཆུ་ཁ

དངུལ་བུན་སྩོར

ཐིམ་ཕུག་

དབང་མྩོ་དང་ རྩོ་ཕུག

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

ཀརྨ་དང་
ཀུན་ལེགཥ་དངོཥ་གྲུབ་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
ཇེ་པི་ལེལ་པི་
དབངཥ་འཛོམཥ/ཚེ་རིང་དང་
ཁིམཥ་སྲུང་འགག་སྱེ་ཡིག་ཚང་
ི་མ་མཁའ་འགྩོ་དང་
པུར་ན་བ་དུར་གི་མི་རི་
ཟླ་བ་ནོར་བུ་སྱེ་ཚན་དང་
སྤུངཥ་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་
ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱལ་དང་
འཆི་མྱེད་དབང་མྩོ/རིག་འཛིན་
བཀིཥ་ ལྷ་མྩོ་དང་ ཡེ་ཤེཥ་དངོཥ་གྲུབ་

ཁྱིམ་ཁང་གླ་སྩོད་མ་བཏུབ་པའི་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

༢༠.༠༦.༡༧

པདྨ་དགའ་མཚལ

ཁལ་གི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་
ལྷུན་རྱེ་

ཨར་རྐུན་སྩོར་

གཥར་སང་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

སྤུ་ན་ཁ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྩོར

གཥར་སང་

རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ི་མ་རྩོ་རྱེ་ དངུལ་བུན་སྩོར

སྤུ་ན་ཁ་

བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྩོར་དང་
རམ་མ་ཡ་རའི་

བཥམ་རྱེ་

༠༤.༠༨.༡༧

༢༨.༠༩.༡༧

མཚམཥ་འཇོག

༡༤.༡༡.༡༧
༢༠.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༢༨.༡༡.༡༧

༡༢.༡༢.༡༧

༢༡.༡༢.༡༧

༢༥.༡༢.༡༧

ངོ་རྐྱང་སྙན་
གཥན་

གདོང་བཤེར་
སྙན་གཥན་

ཁིམཥ་སྱེའི་ མཐའ་བསྩོམཥ་
ཞིབདཔྱད སྙན་གཥན་

འཁྲུན་ཆོད་

རྩོད་དྲུང་
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༠༤.༡༡.༡༧

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ

༠༣.༡༡.༡༧

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༢༧.༠༩.༡༧

༡༠.༡༠.༡༧

༢༤.༡༠.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༢༡.༠༩.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༢༩.༡༡.༡༧

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༢༧.༡༡.༡༧

༢༨.༡༡.༡༧

༣༠.༡༡.༡༧

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༡༩.༡༠.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༠༥.༡༢.༡༧
༡༥.༠༡.༡༨

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༦.༡༡.༡༧

༡༣.༡༡.༡༧

སྱེན་བ

༡༩.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

སྱེན་བ

༢༤.༡༠.༡༧

༡༥.༡༡༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

༡༩.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༢༡.༠༣.༡༨

༡༧.༡༠.༡༧

༡༩.༡༠.༡༧

༢༠.༡༠.༡༧

༣༡.༡༠.༡༧

༠༦.༡༡.༡༧

༢༣.༡༡.༡༧

༡༦.༡༠.༡༧

འཐབ་འཛིང་སྩོར་

དངུལ་བུན་སྩོར

ཆེ་མཐོ་ཁིམཥ་ཀི་འདུན་ཥ།
ཁིམཥ་ཁི་གསུམ་པའི་སྙན་གཥན་རྱེའུ་མིག།
དྲང་དཔོན་གྲུབ་བ་འབྲུག་པ་ དང་ དྲང་དཔོན་ཀུན་ལེགཥ་རྩོ་རྱེ་ བཅཥ་ཀི་འདུན་དུ།
རྱེཥ་ཕུར་བུ་ སི་ཚེཥ་༡༠.༡༠.༢༠༡༨ ིན་ ཆུ་ཚོད་༩ ལཥ་ ཕི་རུ་ཆུ་ཚོད་༡ ཚུན་
ཁུངཥ་གཥལ་ སྟ་གོན་སྙན་
ཐོག་མའི་
བརྒལ་ལན་
སྒྲུབ་བྱེད་
སྙན་གཥན་
གཥན
བརྩོད་དོན

༡༦.༡༠.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༢༤.༡༡.༡༧

༢༢.༡༢.༡༧
༠༧.༠༣.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

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

༢༣.༡༠.༡༧

སྱེན་པ་
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༧༥

༡༦ ༡༩.༠༩.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༨༡

༡༧ ༠༦.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༩༣

༡༨ ༠༦.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༢༩༦

༡༩ ༢༣.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༠༥
༣༠.༡༠.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༡༡
༢༡ ༠༦.༡༠.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༡༤
༢༢ ༡༣.༡༠.༡༧
ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༡༧
༢༣ ༡༦.༡༠.༡༧

༢༠

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༢༣

༢༤ ༡༦.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༢༩

༢༥ ༢༡.༡༠.༡༧

རྩོ་རྱེ་དབང་མྩོ་དང་
རིཥ་ཞིབ་བརྱེད་ཐོ་སྩོར་
ཕག་རྩོར་ཕུན་ཚོགཥ་
བདེ་སིད་རྒྱལ་མྩོ་དང་
གེན་འབྱེལ་སྩོར་
བཀིཥ་དབང་འདུཥ་
བསྟན་པ་དང་ བཥོད་ནམཥ་མཚོ་མྩོ་ ཅ་ཆཥ་ཀི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

བཀིཥ་སྒང་

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

ཐིམ་ཕུག་

འཕྩོག་བཅོམ་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་
བཀིཥ་སྒང་

བདེ་ཆེན་གཥལ་སྩོན་དང་ ཆོཥ་སྩོན་ དངུལ་བུན་སྩོར

དབང་འདུཥ་

ཚེཥ་བཅུ་དང་ ཨོ་རྒྱན་སྩོལ་མ་

ཆུ་ཁ་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

ཀུན་ལེགཥ་དབང་མྩོ་དང་
གེན་འབྱེལ་སྩོར་
རྩོ་རྱེ་དབང་ཕྱུག་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཆོཥ་སྩོན་དང་ དབང་པོ་ ཨ་ལའོ ི་གཥོ་འཐུཥ་སྩོར་

སྤུ་ན་ཁ་

བཥམ་གྲུབ་དང་
བཙན་གཡེམ་སྩོར་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
འཕིཥ་དབང་ཕྱུག་དང་ ཨོན་ཚེ་དབང་ དངུལ་བུན་སྩོར

དབང་འདུཥ་

བཥམ་ལྩོངཥ་

པདྨ་དགའ་མཚལ

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༣༨

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཁིམཥ་འགེལ་གི་རྒྱུ་རྫཥ་ཚོང་འབྱེལ་ལོག་ ཆུ་ཁ་
པདྨ་རིན་ཆེན་
སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༤༡
ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༤༧

ཥངཥ་རྒྱཥ་དཀོན་མཆོག་དང་
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ཞྱེལ་སྒྩོ་དང་ཀའྱེ་ན

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༥༠

བཙན་སྩོགཥ་དང་ ཟླ་བ

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༦༦

ཀརྨ་མཐར་ཕིན་དང་ཆ་རྩོགཥ་དང་
རག་པོའི་ལྱེ་བ་
ཨོན་ནོར་བུ་དང་ཆ་རྩོགཥ་དང་དང་
དྲག་པོའི་ལྱེ་བ་

གཞུང་དངུལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་ ལུང་བསྟན་ཕུག/ཐིམ་ཕུག

ལིང་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཆ་རྩོགཥ་དང་
དྲག་པོའི་ལྱེ་བ་

གཞུང་དངུལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་ ལུང་བསྟན་ཕུག/ཐིམ་ཕུག

༢༦ ༢༨.༡༠.༡༧
༢༧ ༠༡.༡༠.༡༧

༢༨ ༠༥.༡༠.༡༧

༢༩ ༠༧.༡༠.༡༧
༣༠ ༠༧.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༦༩

༣༡ ༠༧.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༧.༣༧༢

༣༢ ༠༧.༡༠.༡༧

སིན་འགྲུལ་སྩོར་

བུམ་ཐང་

༢༧.༠༤.༡༨

༢༨.༠༦.༡༨

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༦.༡༡.༡༧

༡༦.༡༡.༡༧

༠༤.༡༢.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༦.༡༡.༡༧

༢༢.༡༡.༡༧

༢༥.༡༠.༡༧

༢༢.༡༢.༡༧
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༢༧.༡༡.༡༧

༠༥.༡༢.༡༧

༠༤.༡༢.༡༧

༡༨.༡༢.༡༧

༠༡.༠༡.༡༨

༠༥.༠༢.༡༨

༡༡.༡༢.༡༧

༠༢.༡༢.༡༧

༠༡.༡༢.༡༧

༢༠.༡༢.༡༧

༡༡.༡༢.༡༧

༡༢.༡༢.༡༧

༡༩.༠༡.༡༨

༢༥.༠༡.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
༠༢.༠༢.༡༨

སྱེན་པ་
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
སྱེན་པ་
༠༦.༡༢.༡༧

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༢༢.༡༢.༡༧

སྱེན་པ་
རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༢༦.༠༡.༡༨
༢༩.༠༡.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༡༨.༡༢.༡༧

གཞན་གིཥ་ཥ་ཁར་ཁིམཥ་འགལ་གི་ཁྱིམ་ ཐིམ་ཕུག་
རྐྱབ་པའི་སྩོར་
དངུལ་བུན་སྩོར་
ཆུ་ཁ

གཞུང་དངུལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་ ལུང་བསྟན་ཕུག/ཐིམ་ཕུག
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སྱེན་པ་
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༡༥.༠༣.༡༨

༢༣.༠༨.༡༨

༢༦.༠༣.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༩.༠༨.༡༨

༢༨.༠༨.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
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༣༣ ༠༧.༡༠.༡༧

ཆེ་མཐོ་༡༨.༥༧

༣༤ ༢༩.༠༡.༡༨
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༢༩.༠༣.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༠༥
༠༣.༠༤.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༠༨
༠༤.༠༤.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༡༤
༡༠.༠༤.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༡༥
༡༦.༠༤.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༡༧
༡༦.༠༤.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༢༥

༤༧ ༢༤.༠༤.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༣༢

༤༨ ༠༣.༠༥.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༣༥

༤༩ ༠༣.༠༥.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༣༨

༥༠ ༠༣.༠༥.༡༨

རིག་འཛིན་ཡེ་ཤེཥ་དང་ཆ་རྩོགཥ་དང་ གཞུང་དངུལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་ ལུང་བསྟན་ཕུག/ཐིམ་ཕུག
དྲག་པོའི་ལྱེ་བ
ཀུན་ལེགཥ་དབང་ཕྱུག་དང་
དངུལ་བུན་སྩོར་
ཐིམ་ཕུག་
པདྨ་རྣམཥ་རྒྱཥ་དང་དབང་ཕྱུག་
ཥངཥ་རྒྱཥ་མཁའ་འགྩོ་དང་
སལ་བགོའི་སྩོར་
གཡང་འཛོམཥ་
བཙན་སྩོགཥ་ལྷ་མྩོ་དང་
དངུལ་བུན་སྩོར་
བཥོད་ནམཥ་ལྷ་མྩོ་
བི་ཇེ་པཱར་དན་དང་དགན་ཤའམ་དི་ཡ་ལི་ དངུལ་བུན་སྩོར

དབང་འདུཥ་

ཚེ་རིང་དང་དོན་གྲུབ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཚེ་རིང་དཔལ་་སྩོན་དང་
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་
ཀུལ་བཱ་དུར་ཇོ་གི་དང་
ཏ་ར་བིར་མྩོང་གར་
ཀུན་བཟང་རིན་ཆེན་རྩོ་རྱེ་དང་སིན་འགྲུ
ལ་བིན་མི་
དཀོན་མཆོག་/ཚེ་རིང་དབང་མྩོ་དང་དབ
ངཥ་འཛོམཥ་
འཕིན་ལཥ་རྩོ་ར/ྱེ ཨོན་རྩོ་རྱེ་དང་
ཇ་ཁྱུང་ེན་སྲུང་ཞབཥ་ཏོག་ཡིག་ཚང་
མིག་དམར་གགཥ་པ་དང་
ཥི་མཐར་སྩོལ་མ
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
གནཥ་བརྟྱེན་རྩོ་རྱེ་
ཧཱ་རི་ལལ་ཥིན་ཅུ་རི་དང་
རཱད་ན་མན་ཥིན་ཅུ་རི་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

མ་ར་ར་སྟྩོངཥ་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

ཆུ་ཁ

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཆུ་ཁ་

རྫུཥ་མ་བཟྩོ་བའི་སྩོར་

བཀིཥ་སྒང་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

རི་རང་

འཇིགཥ་མྱེད་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
རིན་ཆེན་དབང་འདུཥ་
པདྨ་བཀིཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་དང་
ཨོ་རྒྱན་ལྷམྩོ་

ཁིམཥ་འགེལ་གི་རྒྱུ་རྫཥ་ཚོང་འབྱེལ་ལོག་ ཆུ་ཁ
སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་
སྐུ་གསུངཥ་ཐུགཥ་རྟྱེན་ནམ་
བཥམ་གྲུབ་ལྩོངཥ་ཁར་
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༠༨.༠༨.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
༠༦.༠༨.༡༨

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
སྱེན་བ

༠༥.༠༧.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

༠༣.༠༧.༡༨

སྱེན་བ
༡༤.༠༨.༡༨

༢༠.༠༨.༡༨

༡༢.༠༧.༡༨

༢༥.༠༧.༡༨

༠༩.༠༧.༡༨

༡༡.༠༧.༡༨

༢༦.༠༦.༡༨

༢༨.༠༦.༡༨

༠༩.༠༧.༡༨་་

༡༠.༠༧.༡༨

༠༢.༠༧.༡༨

༡༧.༠༧.༡༨

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
སྱེན་བ་
རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
སྱེན་བ

༢༨.༠༦.༡༨

༡༠.༠༧.༡༨

༠༩.༠༧.༡༨

༡༠.༠༧.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༤༡

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

ས་རྩོ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

མྩོང་སྒར་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

བཥམ་རྱེ་

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༥༣

ཥངྱཥ་དང་
རྫྩོང་ཁག་བདག་སྩོང་ཡིག་ཚང་
ཤེཥ་རབ་བཟང་མྩོ་དང་
བཥོད་ནམཥ་དཔལ་འབྩོར་
ཥི་རི་པརཱ་ཥད་པརཱ་དཱན་དང་
ཤེམ་ཀུ་མར་ཏ་མང་
དངོཥ་གྲུབ་དང་ འཆི་མྱེད་རྩོ་རྱེ་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༥༦
༡༥.༠༥.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༥༩
༡༥.༠༥.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༦༥
༡༡.༠༦.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༦༨
༡༡.༠༦.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༧༡
༡༡.༠༦.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༧༤
༡༣.༠༦.༡༨

ཥངྱཥ་འཕིན་ལཥ་དང་
ཚེ་དབང་སྩོལ་མ/ཀརྨ་རབ་བསྟན/ཕུན་
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
ཀུན་བཟང་ཆོཥ་སྩོན་
ཡེ་ཤེཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་
བཥོད་ནམཥ་ཚེ་རིང་དང་
འཆི་མྱེད་དབངམྩོ་
ཚེ་དབང་དཔལ་འབྩོར་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
རྣམཥ་རྒྱལ་བཙན་སྩོགཥ་དང་
པདྨ་ལྷ་མྩོ་

དངུལ་བུན་སྩོར

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྩོར་

བཀིཥ་སྒང་

སིན་འགྲུལ་སྩོར་

ཆུ་ཁ

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༧༧

ཀརྨ་ལཥ་འཕྩོ་དང་
ིན་ཟླ་དབང་ཕྱུག་
རྒྱལ་པོ་དང་
འཆི་མྱེད་དབང་མྩོ་
སུག་མཱན་རའི་/དཱན་ཥིང་རའི་
དང་
རྩོད་ད་པོནནམཥ་་ཡོངགཥ་ཡུ་ཁྱསབ་ྩོནཡ་དིགང་་ཚང་
བཥོ
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟླ་བ
མ་ནི་རྒྱལ་མཚན/འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྱེ་དང
་
ངག་དབང་སྩོལ་མ
བཥོད་ནམཥ་དབང་འདུཥ་དང་
ཥེང་གེ་དབང་འཕྱུག་
ཟླཝ་པོ་དང་
ཀརྨ་དབང་འདུཥ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

༥༡ ༠༣.༠༥.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༤༤

༥༢ ༠༤.༠༥.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༥༠

༥༣ ༡༠.༠༥.༡༨
༥༤ ༡༠.༠༥.༡༨
༥༥
༥༦
༥༧
༥༨
༥༩
༦༠

༦༡ ༡༣.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༨༠

༦༢ ༡༣.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༨༣

༦༣ ༡༣.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༨༦

༦༤ ༡༣.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༨༩

༦༥ ༡༣.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༩༢

༦༦ ༡༨.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༩༥

༦༧ ༡༨.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༡༩༨

༦༨ ༡༩.༠༦.༡༨

ཁིམཥ་འགེལ་གི་གན་འཛིན་བཟྩོ་བའི་སྩོར་ ས་རྩོ
ཁིམཥ་འགེལ་གི་རྒྱུ་རྫཥ་ཚོང་འབྱེལ་ལོག་ ཆུ་ཁ
སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་
དངུལ་བུན་སྩོར་
ཐིམ་ཕུག་

སྩོ་ཟཥ་ཀེ་ན་བི་དང་དེ་ལཥ་བཟྩོ་བའི་རིག་ན བཥམ་རྱེ་
ང་ཚོག་འཐག་པའི་སྩོར་
དངུལ་བུན་སྩོར་
ཆུ་ཁ་
སལ་བགོའི་སྩོར་

བཀིཥ་གཡང་རྱེ་

སྣུམ་འཁོར་ོ་བཙོང་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཀུན་བཟང་ཆོཥ་སྩོན/དམ་ཆོཥ་རྩོ་རྱེ་དང་ ཥ་ཆ་སལ་བགོའི་སྩོར
ཀ་ཀ་མྩོ་དང་སྱེ་ཚན་

སྤུ་ན་ཁ་

༠༢.༡༠.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༠༩.༡༠.༡༨

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

༠༩.༠༧.༡༨
༢༠.༠༦.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༢༡.༠༦.༡༨

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༡.༠༡.༡༨
༢༦.༠༧.༡༨

༣༡.༠༧.༡༨

༢༦.༠༦.༡༨

༢༨.༠༦.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

༠༢.༠༧.༡༨

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
༠༡.༡༠.༡༨

༠༡.༡༠.༡༨

༡༨.༠༦.༡༨

༠༣.༠༧.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

༢༤.༠༧.༡༨

སྱེན་བ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ
༠༣.༡༠.༡༨

༠༩.༡༠.༡༨

༠༢.༠༧.༡༨

༠༤.༠༧.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ
བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
སྱེན་བ
བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༠༢.༡༠.༡༨

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

༡༠.༡༠.༡༨

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
༡༡.༠༩.༡༨

༡༢.༠༩.༡༨

༡༧.༠༩.༡༨

༠༡.༡༠.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༠༡

པདྨ་སྟྩོབ་རྒྱཥ་དང་བསྟན་འཛིན་དབང་ག སྣུམ་འཁོར་ོ་བཙོང་སྩོར་
གཥ་

ཆུ་ཁ་

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༠༤

ཤེཥ་རབ་བཟང་མྩོ་དང་རྩོ་རྱེ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

མྩོང་སྒར་

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༠༧

བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་
ར་གགཥ་དབང་མྩོ /ཚེ་དབང་ལྷ་མྩོ
ངག་དབང་འཇིགཥ་མྱེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་
པདྨ་ཆོཥ་སིད་
ཡེ་ཤེཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
བཥོད་ནམཥ་བསྟན་འཛིན་
ཚེ་དབང་ཆོཥ་འཛོམཥ་དང་
རྒྱལ་ཡོངཥ་དགོངཥ་ཞུ་འཚོ་རྟྱེན་མ་དངུ
ལ་ཡདིག་ན་ཚམཥ་
ང་ རྒྱ་མཚོ་དང་འཇིགཥ་མྱེད་
བཥོ
བྩོ་གྩོཥ་དང་སྱེ་ཚན
གཥང་བཅུ་དང་
བཀིཥ་རྩོ་རྱེ་
ཡེ་ཤེཥ་རྩོ་རྱེ་དང་
རྩོ་ཕུག་བཟང་མྩོ
ཧ་རི་ལཱལ་གའུ་ཏམ་དང་
ཁར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་
ཁྩོམ་སྱེ་ཡིག་ཚང་/ཚེ་རིང་ཆོཥ་འཕེལ་ད
ང་ འཕིན་ལཥ་རྩོ་རྱེ་
རྟ་མགིན་རྩོ་རྱེ་དང་
རྩོ་རྱེ་

ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྩོར་

དབང་འདུཥ་

གེན་འབྱེལ་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

འགྲུལ་འཁོར་ལམ་ཀི་ སྩོར་

བཀིཥ་གཡང་རྱེ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

དངུལ་བུན་སྩོར་

བུམ་ཐང་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ས་རྩོ

འགྲུལ་འཁོར་ལམ་ཀི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

བཀིཥ་སྒང་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

རི་རང་

ཥ་ཆའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

བཥམ་གྲུབ་ལྩོངཥ་ཁར་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

དངུལ་བུན་སྩོར་

བུམ་ཐང་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ངག་དབང་གགཥ་པ/འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེ དངུལ་བུན་སྩོར་
ཥ་དང་
ཥངྱཥ་གགཥ་པ/བཥམ་གཏན་དབང་འ
དུཥ་
བཟང་མྩོ་དང་
དངུལ་བུན་སྩོར་
རྣམཥ་རྒྱལ་རྩོ་རྱེ་

པདྨ་དགའ་མཚལ

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

ཐིམ་ཕུག་

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

ཨོ་རྒྱན་བ་མ་/བདེ་ཆེན་མཐའྱེ་དང་
ག་གཱན་བ་མ་
ཕག༌རྩོར༌དང༌སྩོལ༌མ

ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཥ༌ཆ༌ོ༌བཙོང༌སྩོར༌

ཐིམ་ཕུག་

༦༩ ༡༩.༠༦.༡༨

༧༠ ༢༠.༠༦.༡༨

༧༡ ༢༧.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༡༠

༧༢ ༢༧.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༡༦

༧༣ ༢༨.༠༦.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༡༩

༧༤ ༠༣.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༢༠

༧༥ ༠༥.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༢༢

༧༦ ༠༦.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༣༡

༧༧ ༡༢.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༣༧

༧༨ ༡༩.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༤༠

༧༩ ༡༩.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༤༣

༨༠ ༡༩.༠༧.༡༨
༨༡

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༤༦
༢༤.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༤༩

༨༢ ༣༠.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༥༢

༨༣ ༣༠.༠༧.༡༨
༨༤

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༥༥
༣༠.༠༧.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

༣༡.༠༧.༡༨

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
༡༧.༠༧.༡༨

༢༤.༠༧.༡༨

༢༧.༠༨.༡༨

༡༠.༠༩.༡༨

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

༢༥.༠༧.༡༨
༢༤.༠༧.༡༨

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

༢༥.༠༧.༡༨

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་
དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

༡༣.༠༨.༡༨
༡༣.༠༨.༡༨

༡༤.༠༨.༡༨

སྱེན་བ

༢༥.༠༩.༡༨

༡༦.༠༨.༡༨

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

༢༩.༠༨.༡༨

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་
སྱེན༌བ

༠༢.༡༠.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༥༨

༨༥ ༣༡.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༦༡

༨༦ ༣༡.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༦༤

༨༧ ༣༡.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༦༧

༨༨ ༣༡.༠༧.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༧༠

༨༩ ༠༢.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༧༣

༩༠ ༠༧.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༧༦

༩༡ ༡༥.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༧༩

༩༢ ༡༦.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༨༢
༩༣ ༡༦.༠༨.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༨༥

༩༤ ༢༠.༠༨.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༨༨

༩༥ ༢༢.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༩༡

༩༦ ༢༧.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༩༤

༩༧ ༢༨.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༢༩༧

༩༨ ༢༩.༠༨.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༠༠

༩༩ ༣༡.༠༨.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༠༣

༡༠༠ ༠༥.༠༩.༡༨

བདེ་ཆེན་མྩོ་དང་
ཨོ་རྒྱན་སྩོལ་མ་
པདྨ་དབང་འདུཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
པདྨ་དབང་འདུཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ཀི་ཀ་རམ་པཱར་དན་དང་
མྩོན་བཱ་དུར་པཱར་དན་

དངུལ་བུན་སྩོར་

དྲགོཥ་མཛོད་དཔོན་དབང་ཕྱུག་དང་
རྟ་མགིན་རྩོ་རྱེ་
ཕུན་ཚོགཥ་དབང་འདུཥ་དང་
བསྟན་རྒྱཥ་ལྷན་ཁག་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

གཞུང་དངུལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་ གཥར་སང་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

གཞུང་དངུལ་ལོག་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་ གཥར་སང་

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

ཥ་ཆ་སལ་བགོའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

རི་རང་

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

གླ་ཐོག་ལེན་པའི་ཥ་ཆ་ཆ་མྱེད་བཏང་པའི་སྩོ ཐིམ་ཕུག་
ར་

དར་སྒྩོ་ཚེ་རིང་/འཕིན་ལཥ་དབང་འདུཥ་ དངུལ་བུན་སྩོར་
དང་ ཚེ་རིང་
ཀརྨ་རྩོ་རྱེ་དང་
དངུལ་བུན་སྩོར་
རིན་ཆེན་དཔལ་སྩོན་
ཀུན་དགའ་དབང་མྩོ་དང་
སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱྱེན་ སྩོར་
ཁིམཥ་སྲུང་འགག་སྱེ་ཡིག་ཚང་
འཇམ་དབངཥ་རྒྱལ་མཚན་/བཥོད་ནམ
ཥ་དབངཥ་སྩོན་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ཚེ་དབང་ལྷ་མྩོ་/ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ད
ང་ རྒྱལ་མཚན་
རིན་ཆེན་དབངཥ་འཛོམཥ་དང་
བཀིཥ་དབང་འདུཥ་
ཆོཥ་བཟང་བཀིཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་/ཤེཥ་རབ་
ཆོཥ་འཛོམཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
འཇིགཥ་མྱེད་རྩོ་རྱེའི་སྱེ་ཚན་དང་
མཚོ་རྒྱལ་མྩོའི་སྱེ་ཚན་
ཨམ་བཱར་ཥིང་གཱ་ལེ་དང་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

སྤུ་ན་ཁ་

སྱེན་པ་

ཆུ་ཁ་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཐིམ་ཕུག་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཐིམ་ཕུག་

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

ཁཥ་བངཥ་ཐོག་དམར་གཥད་འབད་བའི་རྩོ ཐིམ་ཕུག་
ད་ོགཥ་སྩོར་

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ
༢༨.༠༨.༡༨

༠༥.༠༩.༡༨

ཁྱིམ་ཁང་གླ་སྩོད་མ་བཏུབ་པའི་སྩོར་

ས་རྩོ

སྱེན་བ

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

རྫུཥ་མ་བཟྩོ་བའི་སྩོར་

ཆུ་ཁ

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ངོ་བརྫུན་མ་བཟྩོ་བའི་སྩོར་

གཥར་སང་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཆུ་གཡུར་བའི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

ལྷུན་རྱེ་

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྩོར་

ཆུ་ཁ་

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

༠༣.༡༠.༡༨

༠༩.༡༠.༡༨

སྱེན་བ

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༠༦

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངཥ་དངུལ་ཁང་དང་
བྩོ་གྩོཥ་རྒྱ་མཚོ་

ཁིམཥ་འགེལ་གི་རྒྱུ་རྫཥ་ཚོང་འབྱེལ་ལོག་ བཥམ་གྲུབ་ལྩོངཥ་ཁར་
སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་
སིན་འགྲུལ་སྩོར་
གཥར་སང་

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༡༢

བཀིཥ་ལྕགཥ་བཟྩོ་ཚོང་སྱེ་དང་
གཥར་མཐའ་ལྕགཥ་བཟྩོ་ཚོང་སྱེ་

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཆུ་ཁ་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༡༥

ཀརྨ་བཥོད་ནམཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

མྱེར་བསྱེགཥ་འབད་བའི་སྩོར་

ས་རྩོ

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༡༨

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ སྐུ་གསུངཥ་ཐུགཥ་རྟྱེན་ནམ་
ས་རྩོ
བསྟན་པ་ཚེ་རིང་དང་སྱེ་ཚན་
གཟུངཥ་དང་འབྱེལ་བའིགནོད་འགེལ་ སྩོར་

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

སལ་བཟང་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ཆོཥ་བཟང་བཀིཥ་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
གནམ་སྒང་དང་
དཀར་གཅུང་
ཨོ་རྒྱན་རྩོ་རྱེ་དང་
ཀུན་ལེགཥ་རྒྱལ་མཚན་
ཆོཥ་སིན་གཥལ་སྩོན/ ཟླ་བ་དང་
དབངཥ་ཅན་སྩོལ་མ་
བཥོད་ནམཥ་བསྟྩོབ་རྒྱཥ་དང་
བདེ་སིད་
རྩོ་རྱེ་ལྷ་སྩོན་དང་
དཀོན་མཆོག་སྩོལ་མ
ཀུན་ལེགཥ་དབང་མྩོ་/ཤེཥ་རབ་རྩོ་རྱེ་ད
ང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་

ཁིམཥ་འགེལ་གི་རྒྱུ་རྫཥ་ཚོང་འབྱེལ་ལོག་ ཐིམ་ཕུག་
སྩོད་འབད་བའི་སྩོར་
ཚོང་འབྱེལ་ཆོག་ཐམ་གླ་ཁར་སྩོད་པའི་སྩོར་ ཆུ་ཁ

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

དངུལ་བུན་སྩོར་

བུམ་ཐང་

སྱེན་བ

དངུལ་བུན་སྩོར་

སྤུ་ན་ཁ་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྩོར་

གཥར་སང་

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

སིན་འགྲུལ་སྩོར་

པདྨ་དགའ་མཚལ

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

ངག་དབང་བདེ་ཆེན་དང་
བཀིཥ་ཕུན་ཚོགཥ་
ངག་དབང་བཀིཥ་དང་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ཕུར་པ་བཟང་མྩོ་དང་
ཁྱུང་དུ་དབང་ཕྱུག་

མི་ལམ/རྐང་ལམ་གི་རྩོད་ོགཥ་སྩོར་

མྩོང་སྒར་

སྱེན་བ

དངུལ་བུན་སྩོར་

མྩོང་སྒར་

དམ་ཆོཥ་བཟང་མྩོ

དངུལ་བུན་སྩོར་

ཐིམ་ཕུག་

བཥོད་ནམཥ་སྩོལ་མ

༡༠༡ ༣༠༦.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༠༩

༡༠༢ ༡༠.༠༩.༡༨
༡༠༣ ༡༠.༠༩.༡༨
༡༠༤ ༡༠.༠༩.༡༨

༡༠༥ ༡༢.༠༩.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༢༡

༡༠༦ ༡༤.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༢༤

༡༠༧ ༢༥.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༢༧

༡༠༨ ༢༦.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༣༠

༡༠༩ ༢༦.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༣༣

༡༡༠ ༢༦.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༣༦

༡༡༡ ༢༦.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༣༩

༡༡༢ ༢༨.༠༩.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༤༢

༡༡༣ ༠༢.༡༠.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༤༥

༡༡༤ ༠༢.༡༠.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༤༨

༡༡༥ ༠༢.༡༠.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༥༡

༡༡༦ ༠༥.༡༠.༡༨

༢༤.༠༩.༡༨

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་
སྱེན་བ

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༥༤

༡༡༧ ༠༥.༡༠.༡༨
ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༥༧

༡༡༨ ༠༥.༡༠.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༦༠

༡༡༩ ༠༩.༡༠.༡༨

ཆེ་མཐོ་༡༨.༣༦༣

༡༢༠ ༠༩.༡༠.༡༨

རྩོད་དཔོན་ཡོངཥ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ཡེ་ སྩོ་ཇཥ་དང་ཥེམཥ་ཁམཥ་འཁྲུགཥ་རྫཥ་ཁི
ཤེཥ་རྩོ་རྱེ་
མཥ་འགལ་ཐོག་འཆང་སྩོད་འབད་བའི་སྩོར
་
བདེ་ཆེན་ལ་དང་
གེན་འབྱེལ་སྩོར་
ཀ་ཅིན་མྩོ་
བདེ་ཆེན་དང་
དངུལ་བུན་སྩོར་
ཚེ་རིང་དབངཥ་འཛོམཥ་
མརག་ཧྱེད་ལེཥ་ ར་ཡེད་དང་
ལཥ་གཡོག་གི་སྩོར་
ཧི་མ་ལ་ཡན་ ཥ་ཕ་རི་
ལོཇ་སྒྱེར་སྱེ་ཚད་འཛིན་

ཐིམ་ཕུག་

རྟ་མགིན་དབང་མྩོ

བཀིཥ་གཡང་རྱེ་

བཥོད་ནམཥ་རྩོ་རྱེ

དབང་འདུཥ་

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྩོར་

དབང་འདུཥ་

སྱེན་བ

