
 
 
 

 
 
འབྲུག་: ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གསེས་ལུང་ཕྷོགས་དཔལ་འབྷོར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་ ཐབས་བྱུས་
ལས་འགུལ། 
 
 

ལས་འགུལ་མིང་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གསེས་ལུང་ཕྷོགས་ དཔལ་འབྷོར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་ 
ཐབས་བྱུས་ལས་འགུལ། 

ལས་འགུལ་ཨང་ ༤༧༢༨༤-༠༠༡ 

རྒྱལ་ཁབ་ འབྲུག་ 

ལས་འགུལ་གནས་རིམ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

ལས་འགུལ་དབྱེ་བ་ / 
ལས་རྷོགས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ། 

ཁྱད་རིག་ལས་རྷོགས། 

མ་དངུལ་འཐྷོན་ཁུངས་ 
/ དངུལ་བསྷོམས་ 

TA 8708-BHU: ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གསེས་ལུང་ཕྷོགས་ དཔལ་འབྷོར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱེལ་འདྲེན་
དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་ ཐབས་བྱུས་ལས་འགུལ། 

ཁྱད་རིག་ལས་རྷོགས་དམིགས་བསལ་མ་དངུལ། ཡུ་ཨེས་དྷོ་ལར་ས་ཡ་ ༡.༠༠  
 

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཡར་འཕེལ།  
ཀུན་ཚང་དཔལ་འབྷོར་ཡར་འཕེལ། 
ལུང་ཕྷོགས་མཉམ་བསྡེབས། 

སྐད་སྒྱུར་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་ སྤྱི་ལྷོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ གི་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡྷོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན། 

 



འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གཙྷོ་
དྷོན་ 

གཞུང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 
སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ། 

སྡེ་ཚན་ / ནང་གསེས་
སྡེ་ཚན་ 

བཟྷོ་གྲྭ་དང་ཚྷོང་ - ཚྷོང་དང་ཞབས་ཏྷོག་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་ - ལམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ (ཁྲོམ་-མེན་མི་) 

ཕྷོ་མྷོ་འད་མཉམ་དང་
གཅིག་བསྷོམས་ 

ཕྷོ་མྷོ་དབྱེ་བའི་ཆ་ཤས་དག་པ་ཅིག་ 

འགྲེལ་བཤད་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གསེས་ལུང་ཕྷོགས་ དཔལ་འབྷོར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་ 
ཐབས་བྱུས་ལས་འགུལ་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཐྷོག་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་ ས་
མཚམས་ཕན་ཚུན་ཚྷོང་ཡར་དག་གཏང་ནི་གི་དྷོན་ལུ་བཟྷོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྷོད་མི་འདི་ཡང་ (༡) ཧེ་མ་
ཡྷོད་མི་ལམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ལ་མྷོའི་རྫིང་ཁ་དང་ གསར་སྤང་གི་བར་ན་ཐབས་བྱུས་
ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕྷོགས་ ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ཁར་མཐུད་སྦྲེལ་མེད་མི་དེ་བཟྷོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ (༢) 
ཕུན་ཚྷོགས་གླིང་དང་ ངང་ལམ་ དགེ་ལེགས་ཕུ་གི་ གདམ་འཐུ་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ བདེ་སྒྲིག་
གསརཔ་དང་ ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཟྷོ་བསྐྲུན་འབད་ནི། 
ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གསུམ་འཐྷོན་ནི་འདི་ཡང་: ཀ) ཡར་དག་ཅན་གྱི་
འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་དང་ (ཁ) ཡར་དག་ཅན་གྱི་བདེ་སྒྲིག་དང་ཚྷོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ (ག) འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབྲྲཻལ་དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་མཐུན་རྐྱེན་ འབྲེལ་ཡྷོད་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དྷོན་ལུ་ ལག་ལེན་ལས་སྡེ་ཚུའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དག་གཏང་ནི། ལས་འགུལ་གྱི་
ཁེ་ཕན་འདི་ཡང་ ཅ་ཆས་དང་འགྲུལ་པ་ཚུ་ ནང་འཁོད་དང་ ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུན་འགྲུལ་ཡར་
དག་འགྱོ་འྷོང་། ལས་འགུལ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ཡང་ ཡར་དག་ཅན་གྱི་ ས་ཐྷོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཇོན་
ཚད་དང་ ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་གྱི་ཚྷོང་གི་འཇོན་ཚད་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་ལུ་བཟྷོ་ནི།  
འཁོར་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་ཆ་ཤས་ཀྱི་དྷོན་ལུ་ འྷོས་འབབ་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ལས་
སྡེ་ཚུ་ཡང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ འྷོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཨིན། 
ལས་འགུལ་འདི་ ༢༠༡༦ ལས་༢༠༢༢ ཀྱི་བར་ན་ལྷོ་ངོ་༦ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
གི་རེ་འདྷོད་ཡྷོད། 

རྒྱལ་ཁབ་/ལུང་ཕྷོགས་
ཐབས་བྱུས་ལུ་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་ བང་ལ་དེཤ་ ནེ་པཱལ་ཚུ་ནང་ 
འགྲུལ་པ་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དྷོན་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙྷོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལྷོ་ཕྷོགས་ 



འགུལ་གྱི་ ཚད་སྙོམས་
དང་ འབྲེལ་མཐུད། 

ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་འདི་ ད་ལྷོ་བཟྷོ་མ་ཚར་བར་ཡྷོདཔ་ལས་ ད་ལྷོ་ལྷོ་ཁ་ཐུག་གི་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་
མཐུད་འབྲེལ་འདི་ ཐག་རིངམྷོ་སྦེ་བསྐོར་ལམ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་འཐྷོན་ཏེ་ཡྷོད། འདི་གིས་འབད་ ལུང་
ཕྷོགས་མང་ཤྷོས་དང་ཕདཔ་ད་ དབུལ་ཕྷོངས་མང་སུ་ཡྷོད་མི་འབྲུག་གི་ ལྷོ་ཤར་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ 
དཔལ་འབྷོར་དང་མི་སྡེའི་གོང་འཕེལ་ལུ་དཀའ་ངལ་འཐྷོནམ་ཨིན་པས། དཔལ་འབྷོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ 
དངོས་ཐྷོག་གི་དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཧྷོང་ལས་ འཆར་གཞི་
བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ གཙྷོ་རིམ་ངོ་མ་རང་ ལྷོ་ཕྷོགས་ ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ རིང་ཚད་བསྷོམས་ཀི་
ལྷོ་མི་ཀྲར་༧༡༧ དེ་ཅིག་ཡྷོད་མི་དེ་ བཟྷོ་བསྐྲུན་འབད་ཚར་ནི་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྷོད། འདི་ཡང་ ཀུན་ཚང་
གི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྷོར་གོང་འཕེལ་དང་ ལག་པར་དུ་ གོང་འཕེལ་གངམ་མ་སྷོང་མི་ལྟེ་བའི་ལུང་ཕྷོགས་
ནང་ རྒྱུན་འབྲེལ་སྒོ་ཕྱེ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡར་དག་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ ལྷོ་ཕྷོགས་ཤར་ནུབ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་
ནུས་ཚད་ཡར་དག་གཏང་ནི་གི་དྷོན་ལུ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།  
དེ་མ་ཚད་ གཞུང་གིས་ ཨེ་དྲི་བི་ལུ་ ལྷོ་ཕྷོགས་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་བདའ་སྟེ་ མཛྷོད་
གསྷོག་ཁང་ཐེབས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་དང་མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་ འྷོས་འབབ་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཚུ་
ནང་ མཉམ་བསྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་ས་ཁོངས་ཚུ་བཟྷོ་ནི་ནང་ལས་རྷོགས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བསྐུལ་ཡང་
འབད་དེ་ཡྷོད། མཛྷོད་གསྷོག་ཁང་ཐེབས་དེ་གིས་ ཕྱིར་ཚྷོང་གི་དྷོན་ལུ་ཅ་ཆས་ཚུ་བཞག་ས་དང་ ཅ་
ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ ཅ་ཆས་བཞག་སའི་འཇོན་ཚད་ཚུ་ཡར་དག་གཏང་ནི་
གི་གོ་སྐབས་ཡྷོདཔ་བཞིན་དུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ག་དེ་དག་དག་མར་ཕབ་འགྱོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 
ཞིབ་དཔྱད་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ - རེ་རེ་ནང་ལས་སྡེ་སྣ་ཚྷོགས་ཡྷོད་མི་ - དེ་གིས་རྒྱལ་ཡྷོངས་ཀྱི་བདེ་
སྲུང་དང་ ཚྷོང་གི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་འགན་འཁུར་འཆང་ཚུགས། 

ཕན་ནུས།  



ལས་འགུལ་གྲུབ་འབྲས་ 

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་  

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཕྷོགས་ལུ་ཡར་འཕེལ་  

ལག་ལེན་གྱི་བ་རིམ་ 

ལས་འགུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་  

ལག་ལེན་ཡར་འཕེལ་གྱི་གནས་རིམ་ (གྲུབ་འབྲས་ ལས་དྷོན་དང་ གནད་དྷོན་ཚུ་)  

ས་དཔྱད་ཀྱི་ས་གནས་  

མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་འཆར་སྣང་གི་བཅུད་དྷོན། 

མཐའ་འཁོར་གྱི་འཆར་སྣང་  

ཐབས་མེད་གཞིས་ཆགས་  

སྔར་འཁྱུན་མི་སེར་  

འབྲེལ་ཡྷོད་ཚུ་ལུ་རྒྱུན་འབྲེལ་དང་ འབྲེལ་གཏྷོགས་ གྲོས་བསྟུན། 

ལས་འགུལ་བཟྷོ་བཀོད་སྐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་བཟྷོ་བཀོད་སྐབས་ལུ་ འྷོས་འཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟྷོ་ནི། 

ལས་འགུལ་ལག་ལེན་སྐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་ལག་ལེན་སྐབས་ལུ་འྷོས་མཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟྷོ་ནི། 

ཚྷོང་གི་གོ་སྐབས། 

གྲོས་སྷོན་ཞབས་
ཏྷོག་ 

གྲོས་སྷོན་པ་ཚུ་ག་ར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་ གྲོས་སྷོན་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྷོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྐོས་
ནི། 

མཁོ་སྒྲུབ་ ཅ་ཆས་དང་ལཱ་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ག་ར་ ཨེ་དྲི་བི་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་སྷོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་ཨེ་དྲི་བི་འགོ་དཔྷོན་ གུན་ཀྲར་ཧྷོལསི་ཤར། 



འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་ཨེ་དྲི་བི་ལས་ཁུངས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་ཁུངས། 

འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་ཨེ་དྲི་བི་སྡེ་ཚན་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཚན། 

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། 
ཞབས་ཏྷོག་ལན་ཁག། 
ཐིམ་ཕུག། 
འྷོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས། 
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་༡༡༧ ཐིམ་ཕུག། འབྲུག།  

དུས་རིམ། 

གོ་རྟྷོགས་གནང་བ་ -  

དངོས་དྷོན་ཞིབ་འཇུག་ -  

བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་ -  

ཆ་འཇོག་ ༢༧/༠༨/༢༠༡༤ 

མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་དྷོན་ -  

མཇུག་གི་ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤྷོག་ལས་དྷོན་ ༢༢/༠༩/༢༠༡༥ 

TA 8708-BHU 
དན་རྟེན། 

ཆ་འཇོག་ ལག་བྲིས་ཚེས་གྲངས་ འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ མཇུག་བསྡུ་ 

ངོ་མ་ འགྱུར་བཅོས་ དངོས་དྷོན་ 

༢༧/༠༨/༢༠༡༤ ༢/༡༠/༢༠༡༤ ༢/༡༠/༢༠༡༤ ༣༠/༠༩/༢༠༡༦ ༣༠/༡༡/༢༠༡༦ -  

དངུལ་སྷོད་འཆར་གཞི་/ཁྱད་རིག་ལས་རྷོགས་བཀོལ་སྷོད། སྤྱི་བསྷོམས་དངུལ་སྷོད། 



ཨེ་དྲི་བི་ མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་བྱིན་མི་ མཉམ་རྷོགས་ བསྷོམས་ ཚེས་གྲངས་ དངུལ་བསྷོམས་ 

གཞུང་ ཁེ་ཕན་པ་ ལས་འགུལ་མ་དངུལ་བཏང་མི་ གཞན་ 

༡,༠༠༠,༠༠༠.༠༠ ༠.༠༠ ༠.༠༠ ༠.༠༠ ༠.༠༠ ༠.༠༠ ༡,༠༠༠,༠༠༠.༠༠ ༢༧/༠༨/༢༠༡༤ ༣༠༧,༧༥༥.༢༨ 

 
ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤྷོག་ཚུ་ནང་ ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་སྐོར་ལས་བརྡ་དྷོན་གྱི་བཅུད་དྷོན་ཚུདཔ་ཨིན་: འདི་ཡང་ ལས་
འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤྷོག་འདི་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་གི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་དྷོན་ལ་ལྷོ་ འདི་གི་འགོ་ཐྷོག་གི་འཐྷོན་རིམ་ནང་མི་ཚུད་
ནི་ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ཐྷོབ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་བཙུགས་འྷོང་། གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དྷོན་འདི་ ཚད་
སྷོན་དང་ བརྡ་སྷོན་ཨིན། 
 
ཨེ་དྲི་བི་གིས་ ལས་འགུལ་གནས་སྡུད་འབྲི་ཤྷོག་འདི་ནང་ཡྷོད་པའི་བརྡ་དྷོན་ཚུ་ གན་ལེན་གྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་
ཚུ་གི་དྷོན་ལུ་ འཐྷོན་ཁུངས་སྦེ་ཧྲིལ་བུམ་སྷོདཔ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གི་ཧྷོང་ལས་ ནང་དྷོན་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐྷོ་དག་སྦེ་བྱིན་ནི་གི་བརྷོན་ཤུགས་
བསྐྱེདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དྷོན་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་དྷོན་ཅིག་གི་དྷོན་ལུ་འྷོས་ཚད་དང་ འགལ་བ་མེད་མི་གི་དྷོན་ལུ་ ཚྷོང་
འབྲེལ་རུང་བའི་ཁག་འགན་གྱི་ཚད་འཛིན་མེད་མི་བརྩིས་ཏེ་ བརྗོད་དྷོན་ཐྷོག་ ཡངན་ གོ་རྟྷོགས་ཐྷོག་ལུ་ ཁག་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་སྷོདཔ་ཨིན། ཨེ་དྲི་བི་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དྷོན་གྱི་ངེས་ཏིག་ ཡངན་ ཚང་སྒྲིག་ཡྷོད་མེད་ཀྱི་ཁག་འགན་ 
ཡངན་ དྷོན་གནད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་ནི་མེད། 
 




