ག ངདབངནགསཚལསཆདང
ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་དང་ ག ངས
ང་ས་ གླཁརའཆང
གླ་ཁར་འཆང་ དཀྱལམ
དོ ་ཀྱ་ི ལམ་ གས།
ས་ཆ་གླ་ཁར་འཆང་ དོ
གླར་ ོདདཀྱགན
་ཀྱི་གན་ ་དང་འའཁྐྲཁྐྲིལ་ བདག་
དག ོདདའ་འབད་དདག།
དགོ།
* ས་ཆ་གླར
* གླར་ ོད་ས་ཆ་དེ་ ལ་བགོ་ ཉོ་བཙོངས་ ོང་པར་ ིན་པ་ བ ེ་སོར་ ཡོ་ ད་
གཞན་ ་ ཡན་ལག་གླར་ ོད་ ་ ོད་ལེན་ད ེ་བ་ ་འབད་མི་ཆོག།
•

ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ མི་ ེ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་མཁོ་ ོད་ནགས་ཚལ་དོན་ ་བཞག་མི་ ་
གླར་ ོད་ནང་ ོད་མི་ཆགོ །

ས་ཆ་གླ་ཁར་འཆང་ ོད

*

*

ཆོཆས་ གོ ས་ཀྱི་ ན་ན ོནནཡད
་ཡོད་མི་ས་ཁོངས་ ག ང་གགགན
ི་གནང་བ་དང་འའཁྐྲཁྐྲིལ་ ཆཆོས་
ོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ ་ ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་ལས་དོན་ ་ གླར་ དོ ་
ནང་ ོད་མི་ཆོག།
གླར་ ོད་ཀྱི་ ས་ ན་འདི་ི གླར་ དོ ་ཀྱི་གན་ ་དང་འཁྐྲིལི ་ ས་ཚཚོདོ ་གཏན་
འཁེལ་ ོདདདག།
་དགོ།

གླར་ དདད
གླར
ོ ་ད ་ེ བ
༡༽༽ གྲོང་གསེབ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་
༢༽ ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ག ང་ས་
ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ རི ་བཏང་གླར་ དོ ་བཏང་ཐངས།
ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ ་ ་ གླར་ ོད་ དོ ་དགོ།ོ ( སེ ་ལོ་
༡༨ ཡན་ན བ ིས་པའི་མི་ངོམ་དང་ ལ་བ དད་རིང་ གས་
ག ག ང་གགགི་ག ག་ག ེ་ དག
དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་
མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ ཆོས་ ེ་ག ག་ ེ་ ག ང་ ེར་གྱི་ལས་འཛིན་ ི་ ལ་ལས་ཐད་ཀར་མ་ ་
བ གས་མི་ ་ཨིན)

*
*
*

འོས་བབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་ད ད་མཛད་མི་ འ ེལ་ཡོད་ ན་ཁག་ - སོ་
ནམ་ ན་ཁག/བ ན་ ས་ ན་ཁག།
ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ མི་ ེ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དོན་ ་
བཞག་མི་ ་ གླར
བཞགམ
གླར་ ོདདནང
་ནང་ ོདདམཆག།
་མི་ཆོག།
་འ ོག་དང་ ་ཡར་ ས་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ སོག་ཤིང་ ་གླར་ ོད་ནང་
གཏང་དགོ།

*
*
*
*
*

ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ སོ་ནམ་ཚོང་འ ེལ་འ གས་ ངོ ་དང་གོང་འཕེལ་
ལས་དོནན་་ ་ ་ གླར་ ོདད་་ནང་གཏང་ན།ི
གཏེར་ ས་དང་ བཟོ་གྲྭ་འ ལ་ཁང་ གཞན་གོང་འཕེལ་ལས་དོན་ །
ས་ཆ་གླར་ ོད་ ་བའི་ བས་ འ ེལ་ཡོད་ ན་ཁག་དེ་
༡༽༽ སོ་ོ ནམ་ ན་ཁག་ ( ་འ ོག་དང་ སོགོ ་ཤིང་ སོ་ོ ནམ་ཚཚོངོ ་འ ེལ་འ གས་
ོང་དང་གོང་འཕེལ་ལས་དདནོན་ )
༢༽ བ ན་ ས་ ན་ཁག་ (བཟོ་གྲྭ་འ ལ་ཁང་དང་གཞན་ཚོང་འ ེལ་ལས་དོན་
)

གླར་ དོ ་འབད་ད ཐངས
ཀ༽ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་དེ་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ ་ ་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་གན་
འི་ཐོག་ ོད་ནི།
ཁ༽༽ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནི་ ་ཚད་འཛིིན་མེད།
ག༽ ག ང་ངདབངནགསཚལསཆགླཁརབཏངམད
དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་གླ་ཁར་བཏང་མི་དེ་ རགྱབདགདབང
ེར་གྱི་བདག་དབང་ ་བ རབཅས
ར་བཅོས་ བན
བ་ནི་
དང་ གཏའ་མར་བ ག་ནི་ གནང་བ་མེད་པའི་བཟོ་བ ན་ བ་ནི་ ་མི་ཆོག།

ང༽ གླར
གླར་ ོདདཀྱ་ཀྱི་ ས་ས ན་ནདདེ་ མཐཤསལང༣༠
མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་༣༠ ལསའགལམཆག
ལས་འགལ་མི་ཆོག་ ཨན
ཨིན་ ངང་ སས་
ཁ་མཐོ་སའི་མི་ ་གི་དནོ ་ ་ གླར་ དོ ་ཀྱི་ ས་ ན་དེ་ ལོ་ངོ་༣༠ ིན་ཆོག།
ཅ༽ གླར་ ོད་ཀྱི་གན་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་གླ་ཁར་ལནེ ་མི་གིས་སོ་ནམ་ ན་
ཁག་ག་ི གྲོས་འདེབས་དང་ ལ་ཡོངས་ ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ གས་ས་ཆ་ལེན་
པའི་གླ་འ སས་ དདག།
པའགླའ
ོད་དགོ། ཨན
ཨིན་ ངགླར
ང་གླར་ ོདདནངབཏངམསའགླ
་ནང་བཏང་མི་སའི་གླ་ འ སདལ
ས་ད་ེ ལ་ོ འའི་ བ་བ
ལས་ཨ་ ག་རང་བ ར་ཞིབ་འབད་ནི།

ཆ༽ ཧམལསགླར
ཧེ་མ་ལས་གླར་ དོདནངབཏངཡདམག
་ནང་བཏང་ཡོད་མི་ག ང་ངདབངནགསཚལསཆནང
དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ནང་ སགཏར
ས་གཏེར་
ཡོད་པ་ཅིན་ ས་ཆ་གླར་ ོད་འཆང་མི་ད་ེ ་ འོས་འབབ་ ན་པའི་ ད་འ ས་ ོད་ཞིནམ་
ལས་ གླར་ དོ ་མ ག་བ ་ནི་གསལ་ གས་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ འདི་བ མ་མའི་
ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་འདི་ི འཆར་བཀོད་ལས་དནོ ་ ངམ་ཅགི ་ག་ི དོན་ལས་གླར་
ོདདགཏངདག།
་གཏང་དགོ།

ཇ༽༽ ག ང་དབང་ནནགགས་ཚལ་ས་ཆ་ཧེ་མ་ལས་གླར་ དོདན་ནང་བཏང་
ཏ ཡདོ ་མི་དེ་ ་ ོའི་ བས་སོ་
ནམ་ ན་ཁག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་ དོན་ ་གནོད་ ོན་ཅན་ ེ་ངོས་འཛིན་འབད་བ་ཅིན་
ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ ་གནང་བ་ ་ཐོག་ལས་ གླར་ དོ ་འཆང་མི་ ་ འོས་འབབ་དང་
ལ་མ ནགྱ
ན་གྱི་ དད་འ ས་ དོ ་ཐགོ ་ གླགླར་ ོད་མ ག་ག བ ་དདག།གོ།
ཉ༽ ངོ ་ཁག་རང་བཞིན་གནས་ ངས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདི་བ མ་མའི་ས་ཆ་ ་རང་བཞིན་
གནས་ ངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཉོགས་མེད་གནང་བ་ ོད་ནི་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི།

གླར་ ོད་བ ར་གསོ།
- གླར་ ོད་ ས་ ན་མ་ ོགས་པའི་ ཝ་༣ གྱི་ཧེ་མ་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ བ ར་
གསོའི་ ་ཡཡགིག་ ལ་ལདག།
གསའ
དགོ།
- གླར་ ོད་གྲོས་འཆར་དེ་ ོང་ཁག་གླར་ ོད་གཏང་མི་ཚོགས་ ང་གིས་ བ་ ོན་གྲོས་འདེབས་ཡོད་
པ་ཅིན་སོ་ནམ་ ན་ཁག་ ་ ལ་དགོ། ན་ཁག་གིས་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ས་ཆ་ ར་ཡང་གླར་ ོད་ཀྱི་
དོན་ལས་ བ ར་རགསའཆའཇགདངགནངབགནངཆད
དནལས
གསོའི་ཆ་འཇོག་དང་གནང་བ་གནང་ཆདེ ་ ལཡངསསཆ
ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ནཚགས
ན་ཚོགས་ ་ ལདག།
ལ་དགོ།
- ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ནན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོགད
ག་དང་ གན
གནང་བ་ གྲུགྲུབ་ཞཞནིནམ་ལས་ ཧཧེ་མའི་གླར་ ོད་
ས་ ན་མ་ ོགས་པའི་ ཝ་ ༡ གི་ཧེ་མ་ལས་ གླར་ ོད་ ་མི་དང་གཏང་མི་ཅིག་ཁར་ གླར་ ོད་
གསར་པའི་ི གན་ ་བཟ་ོ དགོ།ོ

གླ དོ ་ཆ་མེད་བ ་ི ནི
གླར་
༡༽ ས་ཆ་གླར་ དོ ་དེ་ གན་ འི་གནད་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་དང་ འཛིན་ ོང་
གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཆ་མེད་བཏང་དགོ།
༢༽༽ གླར་ ོད་ ས་ ན་ ོགས་པའིི་ བས་ ལོགོ ་གླར་ ོད་ཀྱ་ི ་བ་མ་ ལ་བ་ཅིན་ཆ་མེད་ཨིན།
༣༽༽ གླར
གླར་ ོདདའཆངམག
་འཆང་མི་གི་ ོ་འའདད
དོད་ ར་ར གླར
གླར་ ོདདཆམདཀྱཡགུབ
་ཆ་མེད་ཀྱི་ཡི་གུ་བ ག་གཔཅན།
པ་ཅིན།
༤༽༽ གླགླར་ ོདདགན
་གན་ཡིགགན་ནང་ འ ེལ་ཡདོ ་ ན་ན ཁག་གདདང་ གླགླར་ ོད་ལནེ ་མི་གགཉཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆ་
མེད་གཏང་ནིའི་གནད་དོན་གང་ ང་བཀོད་མི་ ར།

གླར་ དོ ་ཀྱ་ི དནོ ་ལས་ ལས་ཚཚོགོ ས་བདེ་ེ གི །
༡ ལ་ལཡངསསཆ
ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ནཚགས
ཚོགས་
༢ སོ་ནམ་ ནན་ཁག
༣ བ ནན་ ས་ ན་ན ཁག་ག
༤ ོང་ཁག་ས་ཆ་གླར་ ོད་ཚོགས་ ང་

ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ ཚོང་འ ེལ་ ་ག་ི དནོ ་ལས་ གླར་ དོ ་གཏང་ན།ི
- གཤམ་གསལ་གྱི་ ་ ་ ་ ཚོང་འ ེལ་ ་ འི་དོན་ ་ དཔ་ཨིན།
ཀ ེརརགྱ་གྱི་ བབགྲྭ
ོ ་གྲྭ་ ་དདང།ང་།
ཁ ང་འ ིན་/འགྲུལ་འ ིན་/གློག་མའེ ི་ཀ་རིང་དང་ གློག་མེ་ཡན་ལག་འ ལ་ཁང་/གློག་
ཚད་བ ར་འ ལ།
ག མ་འཁོར་ལམ་བཏོཏནན་ས་ དཀྲུ
དཀྲུམ་འ ལ་བ གག་ས།
ང་ ཁྱིམ་གྱི་ལས་དོན་/གཞིས་ཁང་གོང་འཕེལ་ ་ (ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་གི་ཁྱིམ་ཚན་སོ་
སསོ ་ོ འཆམ་ གླང་
གླིང་ཁ་ལ་སགས་
ོགས་པ་ )།

ཅ བ ་དོན་འ ལ་ཆས་བཞག་ས་ །
ཆ ཞབས་ཏོག་བཟོ་གྲྭ་ ་ (དཔེར་ན་ བཟའ་ཁང་ ་ མ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ ་
ཤིང་གྲ་འ ལ་ཁང་ ་/ཚོང་འ ེལ་ བཟོ་ཁྱིམ་ )།
ཇ ག ང་དང་ ེར་གཉིིས་ཀའིི་ལས་འཛིིན་གྱི་ ་ །
ཉ བཟ་
བཟོ་གྲྭ་ ས་ཁངས་
ོངས་གང་ ང་གྱ་ི ་ི ཁར་ཚང་ོང་འ ལ་ེལ་ལས་དན་ོན་ །

• གགོང་འཕེལ་ལས་དདན།ནོ །
- ག ང་ག་ི ན་ཁག་དང་ ལས་ ེ་ ིར་བཏང་མི་དམངས་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་ གཤམ་གསལ་ ར། དེ་ཡང་
༡ གྲོང་གསེབེ ་ཞབས་ཏོག་གསོ་བའི་ི བ ག་ད ད་ཁང་། (ཨོ་ཨར་སི)་དང་
༢ ལཡངསལསམ
ལ་ཡོངས་ལས་མི་ དོ ་ ར་རསཁངས།
ས་ཁོངས།
༣ ས་ཆ་མཚན་ན རགི ་བ གཞ
ག་ཞིབ་/ས་འཇལ་/ཞ
/ཞིབ་འཚོལ་པ་ འི་ ོད་ ར།།

༤ རངབཞན
རང་བཞིན་ རའ
ར་འ ང་ངཐན
ཐོན་ ེད་ ཞབའཚལལསཁང(དཔརན
ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཁང་(དཔེར་ན་ ཁམཐསའལཐགའ
ཁ་མཐོ་སའི་ལོ་ཐོག་འ ་དང
དང་
ན་རིགས་ ི་མངར་ཅན་གྱི་ ོ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ )
༔ ཁ་མཐོ་སར་ དོ ་མི་མནེ ་པའི་ ་འ གོ ་གླར་ དོ ་ཐབོ ་ལམ།
ཀ༽ ོ་ནོར་ཡདོ ་མི་གིས་ གླར་ དོ ་ནང་ལེན་ནི་ཐོབ་དབང་།
ཁ༽༽ ་འ ོག་གླར་ ོད་སའིི་ ་ཚད་ ོ་ནརོ ་གྱི་ཁ་གྱང་ ་བཞག་ནི།
ག༽ ་འ གགླར
ོག་གླར་ ོད་ ནཐབགདམཁའག
ོན་ཐོབ་གདམ་ཁའི་གོ་ བས་
བས ཧམའབདགདབངའཆངམ།
ཧེ་མའི་བདག་དབང་འཆང་མི།
ང༽༽ གླར་ ོད་ཀྱ་ི ས་ ན་ནནནང་འཁོད་ ནནང་མི་ ་ གླ་ཁའི་ ལ་བགོག་ ོད་ཆོག

ཅ༽༽ བཅའ་ཁྐྲམི ས་ཆ་འཇོག་མཛད་ད པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལོ་ངོ་ ༡༠ གྱི་ ལ་ལས་
་འ ོག་ཆགས་གནས་ཀྱི་ ངོ ་ཁག་ནང་ཨིན་མི་ ངམ་ཅིག་ ་མ་གཏོགས་ ་
འ གགཇབདགའད
ོག་གི་ཇོ་བདག་འདི་ གཞན
གཞན་ ོངངཁགལསཨནམ
་ཁག་ལས་ཨིན་མི་ ་གླར
གླར་ དམའཐབ།
ོད་མི་འཐོབ།
ཆ༽༽ ནང་འཁོད་གླར་ དོ ་གཏང་མི་ཆོག
ཇ༽ གླར་ ོད་ ་འ ོག་ནང་ གཏན་འཇགས་བཟོ་བཀོད་རིགས་བཟོ་མི་ཆོག་
ཉ༽ ་འ ོག་ ོད་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ ་ འཛིན་ ོང་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ ངོས་
དགོ།
ལེན་འབད་དདག།

༔ ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་ འཚོ་བ་ཐད་ཀར་ ་ ་འ ོག་ ་བ ནེ ་ཏེ་ ོད་མི་ ་ ་འ ོག་གླར་ ོད་ཐབོ ་ལམ།
ཀ༽ ་ོ ནོར་ཡདོ ་མདེ ་དང་ ་ོ ནོར་གྱ་ི གྱང་ཁ་ ་མ་བ ་བར་ གླར་ དོ ་ ཁོང་རའི་ ་འ ོག་གི་ཐོབ་དབང་
ར་བཞིནི ་བཞག་ཆོག་
གཞན་ ་ཡན་ན ལག་གགླགླར་ དདགཏ
ོ ་གཏང་ཆགོ
ཁ༽༽ གཞན
ག༽ གླར་ དོ ་ཀྱ་ི ས་ ན་ ལོ་ ༣༠ ལས་མ་ ང་བར་ ིན་ནི།
ང༽ ་འ ོག་ དོ ་ན་ི དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ི ་ འཛིན་ ངོ ་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།
ཅ༽༽ གླར་ དོ ་ ་འ ོག་ནང་ གཏན་འཇགས་བཟོ་ོ བཀོདོ ་རིགས་བཟོ་ོ མ་ི ཆོག་
གནས་གཞན
གཞན་ཁར་ ་ོ ་ེ འགྱོ་བ་ཅནི ་ གླགླར་ དོ ་ཆ་མདདགཏ
ེ ་གཏང་དདག།གོ།
ཆ༽༽ ཁོང་རའི་ དོ ་ ལ་ལས་ ས་གན

སོག་ཤངི ་གླར་ དོ ་ཐོབ་ལམ།
ཀ༽ སོ་ནམ་གྱ་ི ས་ཆ་ཡདོ ་མི་གིས་ གླར་ དོ ་ནང་ལེན་ནི་ཐོབ་དབངཡོད་།
ཁ༽༽ སོགོ ་ཤིང་ གླར་ ོད་སའི་ི ་ཚད་ སོ་ོ ནམ་སའི་ི ཁ་གྱང་ ་བཞག་ནི།
ག༽ སོགཤ
ག་ཤིང་གླར་ ོད་ ནོ ་ཐོབ་གད
གདམ་ཁའི་གོ་ བས་ ཧཧེ་མའི་བདགད
དག་དབང་འཆང་མ།ི
ང༽ སོག་ཤིང་འཛིན་ ངོ ་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ དོ ་ནི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།
ཅ༽ གླར་ ོད་ཀྱ་ི ས་ ན་ནང་འཁོད་ ནང་མི་ ་ གླ་ཁའི་ ལ་བགོ་ ོད་ཆོག
ཆ༽༽ ནནང་འཁོདགླ
ད་གླར་ དདགཏ
ོ ་གཏང་མི་ཆོག
ཇ༽ གླར་ ོད་སོག་ཤིང་ནང་ གཏན་འཇགས་བཟོ་བཀོད་རིགས་བཟོ་མི་ཆོག་

• ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་དང་ ག ང་ས་གླར་ དད་ོ ་ ས་ ན།
- ག ང་དབང་ནནགགས་ཚལ་དང་ ག ང་ས་གླར་ ོདདཀྱ་ཀྱི་ ས་ ན་ནདདེ་ གཤ
གཤམ་གསལ་ ར་ཨིནན།།
༡ ༽ གནས་ བས་ཀྱི་ གླར་ ོད་དེ་ ས་ ན་མང་ཚད་ ཝ་ ༦ གི་རིང་ཨིན། (གནས་ བས་
ཀྱི་འགྲེམ་ ནོ ་/ ་ོ ང་/ དེ ་རགི ་/ཆོས་ གོ ས་ཀྱ་ི ལས་དནོ ་/ཚོང་ ས་དང་)

༢༽༽ ས་ས ནན་ ངཀུའ
ང་ཀུའི་ གླར
གླར་ ོདདད་དེ་ ས་ས ནམངཚདལང
ན་མང་ཚད་ལོ་ངོ་ ༣ གརངཨན།
གི་རངི ་ཨིན།
( ས་ ནན་ ང་ཀུའི་ ལས་མ་ི ག་ི དོ ་ ར་/བཟོ་བ ནན་ ་ག་ི མཛོདཁང་ )
༣༽ ས་ ན་རིངམོ་གི་ གླར་ ོད་དེ་ ས་ ན་མང་ཚད་ལོ་ངོ་ ༣༠ གི་རིང་ཨིན།
༤༽ས་ཆ་གླར་ ོད་ ་ གླ་ཡོན་དང་ ཁྐྲལ་ ཉེས་ཆད་འཁྐྲི་འོང་།

• མཆན་ན ་ ་ དེ ་རགི ས་དང་ ་ོ འཆམ་གྱགྱགླ་ི གླངི ་ཁའི་གླར་ དོདག་གོང་ཚད་དདད་ེ སི་ཀ་ོ ཡར་ཕཀྲི ་ི རེ་རེ་ ་ ལོ་
བ ར་ད ལ་ ༠.༡༠ རེ་ དོ ་དགོ།
• ཁྱིམ་རིགས་་ ་ ་ ་ ་ ཁྱིམ་རིགས་ཡང་ན་ དོ ་གནས་ཀྱ་ི ས་ཁངོ ས་ཟེར་མ་ི ད་ེ བཟོ་བ ན་ལས་མ་ི དོ ་ས་དང་
བཟོ་བ ནན་བ བ་་སའི་མཛོད་ཁང་ ་ དཔ་
ད ཨན།ནི །
• ཚོང་ལས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཚོང་ལས་ཀྱ་ི ས་ཁངོ ས་ཟེར་མ་ི ད་ེ ཚོང་ལས་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དནོ ་ ་ཨནི །
• མི་ ེའི་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ མ་ི ེའི་ས་ཁངོ ས་ཟེར་མ་ི ད་ེ ག ང་གི་ཡགི ་ཚང་ ་དང་ ོབ་གྲྭ་ ་ ན་ཁང་ ་མ་ི
་ེ ལལསཚགས
ས་ཚོགས་ །
• བཟོ་གྲྭ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་བཟོགྲྭ་ཟེར་མ་ི ད་ེ མཛོད་ཁང་/ཕབ་ཚོང་འཐབ་ས་དང་ གས་སའི་ས་ ངོ ་ ་ཨིན།

༡ ་འ གོ ་གངོ ་འཕེལ་ས་ཆ་ག་ི གླར་ དོ ་གངོ ་ཚད།
ཚད་གཞི་ ་ ེན།
༡.ཀ རང་ ང་གླར་ ོད་གངོ ་ཚད།
༡.ཁ མི་དམངས་ཀྱི་གླར་ དོ ་གོང་ཚད།

་ ེན་ལག་ལེན་ངསེ ་འཐབ་ ལོ་བ ར་ཨ་ེ ཀར་ར་ེ ར་ེ ་ད ལ་ཀྲམ
བསིལ་ ན་གྱི་ས་གནས

ཚ་ དོ ་ ན་པའི་ས་གནས

ཚ་ ོ་ཚ་བའི་ས་གནས

༤༠

༥༠

༧༠

༣༠

༤༠

༦༠

༢. སོག་ཤངི ་གླར་ དོ ་གངོ ་ཚད།
• ལོོ་བ ར་བཞིནི ་ ་ཨེ་ཀར་རེ་ ་ མིངི ་ཙམ་གྱི་གོང་ཚད་ ང་ཀུ་ ད ལ་ཀྲམ་ ༡༠ རེ་ེ ོད་དགོ།ོ གླར་ ོད་ ིས་བ ོམས་དེ་ཡང་ ས་ ་དང་བ ན་ཏེ་ སི ་
བ བ་ནི།
༣. སོ་ནམ་ཚངོ ་འ ལེ ་འ གས་ ངོ ་གླར་ ོད་གངོ ་ཚད།
• ལོ་བ ར་ཨེ་ཀར་རེ་ ་ ད ་ཀྲམ་ ༦༤༠/-/

གཏེར་བཏོན་ ་གི་གླར་ དོ ་གོང་ཚད།

ལོ་བ ར་ཨེ་ཀར་རེ་ ་ ད ་ཀྲམ་ ༦༤༠/-

ཨང་

ས་གཏེར་གྱ་ི རགི ས

ས་གནས( ) ངོ ་ཁག( )

༡

ོ་དཀར

པ ་དགའ་ཚལ།

༢

ོ་སོལ

བསམ་གྲུབ་ ོངས་མཁར།

༣

ོ་དཀར་/ཌོ་ལོ་མ་ཡཊི

བསམ་ ེ།

༤

་ནེ་ ོ

བསམ་ ེ་དང་ ་ཁ་ གསར་ ང་།

༥

ོ་ཀ་མ་ ་པ

་ར་ོ དང་ ཐམ་
ཐིམ་ ག།

༦

ཤེལ་ ོ ངས་གསལ་ ོ

བསམ་ ེ་དང་ ་ཁ།

༧

ལ་ཀ

བསམ་ ེ།

༨

ོ་ནག

དབང་འ ས་ཕོ་ ང་།

༩

ོ་ཁྐྲ་ཅནམ

དབང་འ ས་ཕོ་ ང་།

༡༠

གས་ ོ

དར་དཀར་ནང་ ( ་མོའི་ ིང་ཁ།)

༡༡

ོ་གཡམ (ཚོན་ཅན་གྱི ོ་ལེབ)

དར་དཀར་ནང་ ( ་མོའི་ ིང་ཁ།)

༡༢

ོ་བ ་ བ་འབད་ས།

ལ་ཁབ་ནང་འཁོདོ ་ཡོངས་ ོགས་

• ས་གཏེརེ ་གྱི་ ད་ ོ་ཡོད་པའི་ི གོང་ཚད་ ཧེགེ ་ཊར་ (ཨེ་ེ ཀར་༢.༤༧) རེ་ེ ་ད ལ་
ཀྲམ་ ༧༢༠། ཧལམ
ཀྲམ
ཧ་ལམ་ ལབ
ལོ་བ རབཞན
ར་བཞིན་ ཨཀརར
ཨེ་ཀར་རེ་ ་ ད ལཀྲམ
ལ་ཀྲམ་ ༢༩༡.༥
༢༩༡ ༥ རརེ་
གི་ ིས། (༡༩༩༣)

ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནིའི་ ་གི་ ་རིམ
ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ ་འ ོག་/ ་ཡར་ ས་བཏང་མི་དང་ སོག་ཤིང་བཅས་གླ་ཁར་གཏང་ནི
ལ་ཡངོ ས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས

ས་སོ་ནམ་ ན་ཁག

ངཁག
ངོ ་ཁག་ས་ཆཆགླར
་གླར་ དདཚག
ོ ་ཚོགས་ ང་ང
གླར་ དོ ་ཐ་ོ

ས་ཆ་གླ་ཁར་ལནེ ་མི་
སཆགླཁརལནམ

དེ ་འགོ ་

ཝ་༡ གི་ི ནང་འཁོདོ ་ཞབི ་ད དོ
ཝ་༢ གི་ནང་འཁོད་ འགོ་ཐགོ ་
ད ་ེ ཞབི ་འབད་ན་ི

སོ་ནམ་ཚངོ ་འ ལེ ་འ གས་ ོང་དང་ གོང་འཕེལ་ལས་དོན
ལ་ཡངོ ས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས
Management Plan (
2 months)

སོ་ནམ་ ན་ཁག/བ ན་ ས་ ན་ཁག

ཝ་༡ གི་ནང་འཁོད་ འགོ་ཐོག་ཞབི ་
ད དོ ་

ཨེལ་ཨེ
ས་ཆ་གླ་ཁར་ལནེ ་མི

གླར་ དོ ་ཐོ

ངོ ་ཁག་ས་ཆ་གླར་ དོ ་ གས་ ང

དདའག
ེ ་འགོ

ཝ་༡ གི་ནང་འཁོད་ ཞིབ་ད དོ ་དང་
ན་ ་ཁ་གསལ་བཟོ་ན་ི

ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ ཚོང་འ ལེ ་གྱི་དོན་ལས་ གླར་ ོད་གཏང་ནི

ངོ ་ཁག་གླར་ དོ ་ཚགོ ས་ ང

གླར་ དོ ་ཐོ

བ ན་ ས་ ན་ཁག
གླར་ དོ ་གན་ཡིག་བབཟོ་ནི

ད ་ེ ད ད་ཞབི ་ དོ

ཉོགས་མདེ ་ཡ་ི གུ

གླར་ དད་ོ ཐོ

ལ་ཡངོ ས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས

དེ ་འགོ
ས་ཆ་གླ་ཁར་ལནེ ་མི་

ཝ་༢ གི་ནང་འཁོད་ ས་
གནས་ཁར་ཞབི ་ད ད

བཀའ་
ཀ ིན་ཆེ་བཀྲིཀྲས་བདེད་ལེགས་

