
འཁྲུན་ཆདོ་ཨང་༼  ༽            འ ི་ཤོག་རེ་བ ད་པ།༼ཨེཆ་-༦༨༽ 
     ཐོག་མའི་ཁིྐྲམས་ཀིྱ་ཞི་ ོད་འཁྲུན་ཆོད། 

 
࿐    ད་ལན༑ དནོ་འ ས་ དེ་ནི་ ་ཕན་གྱི་ ོད་གཞི་དེ་  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ོད་འཛིན་ཨང་༼ ༽ ཅན་མར་ 
ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་བཀོད་གྲུབ། 

 
དོ་ །     དོ་ ། 
ངོ་མིང་  : ངོ་མིང་  :  
ཕོ/མོ། : ཕོ/མོ།  : 
ེས་ཚེས་ : ེས་ཚེས་  : 

མི་ཁུངས་ཨང་ལག་ཁྱེར་ : མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ : 
ཕ་/མ་མིང་ : ཕ་/མ་མིང་  : 
ཁྐྲམ་ཨང་ : ཁྐྲམ་ཨང་  : 
ང་ཨང་ : ང་ཨང་  : 
ག ས་ : ག ས་  : 
ེད་འོག་ : ེད་འོག་  : 
ོང་ཁག་ : ོང་ཁག་  : 
ལས་འགན་ : ལས་འགན་  : 
བ་མི་/ངོ་ཚབ་ : བ་མི་/ངོ་ཚབ་  : 

 

དོ་དནོཿ/// 
1 དོ་གཞའི་ིང་ོ དོ། 

1.1 ༼ ོད་གཞིའི་བཤརེ་ཡིག་གི་བ ད་དནོ་འ ་བ ས༽ 
 
 

2 ན་གསན། 
2.1 ཁུངས་གསལ་བཀའ་ ་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
2.2 ་གོན་ ན་གསན་    ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ །  
2.3 ཐོག་མའི་བ དོ་དནོ་    ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ །  



2.4 བ ལ་ལན་ ན་གསན་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
2.5 བ་ ེད/མངོན་ ནོ་ ན་གསན་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
2.6 ངོ་ ང་ར་ཁུངས་ཀྱི་ ན་གསན་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
2.7 གདོང་བཤེར་ ན་གསན་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
2.8 ཁྐྲིམས་ ེའི་ཞིབ་ད ད་    ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 
2.9 མཐའ་བ ོམས་འ ི་གླེང་   ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ། 

 
3 ཞབི་བཤརེ། ༼དག་བཅསོ་མདེ་པར་འ ་བ ས༽ 

3.1 ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་བཤེར་ཡིག་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

3.2 ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ རོ་ལས་ ི་ཚསེ་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་བཤེར་ལན་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

3.3 ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉགོ་དེའི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་བ ལ་ལན་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

3.4 ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉགོ་དེའི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་བ ལ་ལན་ ི་ཚེས་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

3.5 དཔང་པོ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉགོ་དེའི་ རོ་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

3.6 ོད་ ་/ ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་བཀའ་ཤོག/འགན་ /ཡིག་ཆ་/་ཁྐྲམ་/ ར/ལག་ཁྱེར་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཅན་མའི་འ ་བ ས་ནང་གསལ། 

3.7 ོད་ ་/ ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་གདངོ་བཤེར་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

3.8 ོད་ ་/ ོད་ ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་ ོད་ཉོག་དེའི་ ོར་ལས་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ོང་ཁ་/ད ིན་ཡིག་ཐོག་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ལ་བའི་ཞིབ་ད ད་ངག་བ ོད་ ི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མའི་ནང་གསལ། 

 

4 བཤརེ་བ ད། 
4.1 ོད་ཉོག།/// 
 

 

5 འཁྲུན་ཆདོ།/// 



5.1 ོད་ཉོག།///  
5.2 ོད་དོན་དེ་ ོར་ ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ཁྐྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་༩༦.༥ པ་དང་ དོན་ཚན་༡༠༩.༡ པའི་ག༽ 

པ་ ར་ ཚད་འཛིན་གྱི་ ས་ ན་ཞག་གྲངས་བ ་ཐམ་ནང་འཁོད་མཐོ་ག གས་ ་ནི་གི་གོ་ བས་གནང་ ེ་འཁྲུན་ཆོད་གྲུབ། 
 
༦ བཀའ་ ། 

ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ཁྐྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་༩༦ 
པའི་ནང་གསེས་ ར་བཀའ་གྲོས་རིམ་པར་མཛད་དེ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་གྲུབ་པ་ལས་ ིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ 
གོང་གསལ་འཁྲུན་ཆོད་དེ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་བཀའ་ བ་མ་བ བ་པའི་རིམ་པ་ ་ཕན་ ་ཞིག་གི་ཁོངས་ལས་འཐོན་ ང་ 
ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ཁྐྲིམས་དེབ་དོན་ཚན་༡༠༤/༡༠༧ པ་ ར་ ཁྱད་གསོད་ཀྱི་ཉེས་ཁྐྲིམས་ ིན་ཆོག་པ་བཅས་ 
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