
 ཉི་ཧོང་ནང་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་བཅའ་བཞུགས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚའི་ཆེད་དུ།
བོད་ཡིག

 
ཁྱེད་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ ༡༢ ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་བདེ་འཇགས་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ཨང་གྲངས་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ འགོ་སྟོད་ནང་གསལ་
བསྒྲགས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། (དེར་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་སམ་ ”ངའི་ཨང་གྲངས་• ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པ་ཡིན།) 
 

སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་དག་སྤྱི་ཚགས་བདེ་འཇགས་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ཨང་གྲངས་སྒྲིག་འཛུགས་འོག་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་མི་ཞིག་གི་མིང་
འོག་ནས་ངོ་ཚབ་ཁང་འདྲ་མིན་ལ་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གྲམ་པ་དག་ཚུར་མཉམ་རུབ་བཟོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་པའི་རྨང་གཞི་ཡིན། སྒྲིག་འཛུགས་
འདི་རྨང་གཞིའི་འཛུགས་བསྐྲུན་ལྟར་ནུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དང་། སྤྱི་ཚགས་བདེ་འཇགས་དང་དཔྱ་ཁྲལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་ཐབས་དང་། མི་མང་ལ་སྟབས་བདེ་ཇི་ཆེ་བསྐྲུན་ཐབས་དང་། དྲང་བདེན་དང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན།  
ཉི་ཧོང་ནང་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་བཅའ་བཞུགས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་(བར་དཀྱིལ་དུ་བཅའ་བཞུགས་པ་དང་དམིགས་བསལ་གཏན་འཇགས་བཅའ་བཞུགས་པ་
ལ་སོགས་པ་སུ་ཡིན་རུང་ལ།) སོསོར་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་འབྱོར་བ་ཡིན། 
 

 ཡོང་འབབ་ལག་འཁྱེར་གསར་བསྐྲུན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་དུས་བབ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་གསལ་སྐོར་རང་གི་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་སྦྱིན་བདག་གི་མིག་སྔར་རུ་
ཁྱེད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་སྟོན་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་ནི་དཔྱ་ཁྲལ་དང་སྤྱི་ཚགས་བདེ་འཇགས་རྒྱུད་རིམ་ནང་དགོས་མཁོ་ལྡན་པ་ཡིན། 

 བདེ་འཇགས་བརྟན་པོ་འཛུགས་ཐབས་དང་ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ཆེད་དཔྱ་ཁྲལ་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་སྟེང་མཚན་རྟགས་
འགོད་སླད་ཁྱེད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་སྟོན་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།  

 ལས་བྱེད་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པར་རྒས་ཕོགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་སྟོན་པར་ཕན་ཐོགས་
ཡོད། 

 བདེ་དོན་ཁེ་ཕན་རག་ཆེད་རང་གི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་སྟོན་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།  
 

 གྲོང་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་ཁ་བྱང་ཐོག་བརྡ་ཁྱབ་ལག་འཁྱེར་བསྐུར་གྱི་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཁ་བྱང་ཐོ་
འགོད་བྱས་མེད་ཚ། ཁྱེད་ལ་བརྡ་ཁྱབ་ལག་འཁྱེར་རག་པར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་སྲིད། དེས་ན་སྔོན་ཚུད་ནས་ཁ་བྱང་ཐོ་འགོད་གནང་རོགས། 

 ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས། ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེར་ཐོ་འགོད་སྐྱེལ་འགྲེམ་གཞིར་བཟུང་། ཁྱིམ་མི་སོ་སོའ་ིསྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་
མངོན་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཞིག་འབྱོར་གྱི་རེད། ལག་འཁྱེར་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་དང་སྤྱི་ཚགས་བདེ་འཇགས་
རྒྱུད་རིམ་ནང་གི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་མཚན་ཐུབ་པས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ནས་དེ་གཡུག་པ་མ་གནང་རོགས། 

 ཁྱེད་ཉིད་ནས་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཅན་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཆེད་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག 
སྙན་ཞུ་ལ་གདམ་ག་ཁ་ཤས་མཆིས་ཏེ། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ནས་ཕྱེད་པར་ཞིག་ཡི་གེ་དང་མཉམ་སྦྱར་བྱས་ནས། སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཅན་གྱི་
ལག་འཁྱེར་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ཆོག ཡང་ན་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ནས་རང་གི་ཕྱེད་པར་ཞིག་རྒྱག་ནས་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག སྙན་
ཞུའི་རྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཕྲ་ནི་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའམ་དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱེལ་འགྲེམ་བྱེད་རྒྱུའི་ཡིག་སྐོགས་ནང་གི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་སྟེང་གསལ་སྟོན་
ཡོད། 

 དེ་ནས་ཁྱེད་ལ་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་འབྱོར་གྱི་རེད། 
༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའམ་དེའི་རྗེས་ཀྱི་ཟླ་བའི་ནང་། ཁྱེད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཕྱིར་ཐོན་རན་འདུག་ཅེས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་
འབྱོར་གྱི་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཉིད་ནས་གྲོང་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་འཁྱེར་ལེན་པ་འདོད་ཚ། གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆ་གསུམ་བསྣམ་ནས་
ཕེབས་རོགས། ཕྱིར་ཐོན་དང་པོ་དེ་རིན་མེད་ཡིན། 
 བརྡ་ཁྱབ་ལག་འཁྱེར། 
 ཕྱིར་ཐོན་པའི་བརྡ་ཁྱབ། (སྙན་ཞུ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་འབྱོརབ་ཡིན།) 
 སྒེར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར། (མོ་ཊ་གཏོང་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་རམ། ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར། གནས་ཁང་ལག་འཁྱོར་སོགས།)

༡། སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཞེས་ན་གང་ཡིན། (མིང་ཚབ་ལ་ངའི་ཨང་གྲངས་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པ་ཡིན།)

༣། དགོས་མཁོའ་ིརྒྱྱུད་རིམ། 

༢། སྒེར་གྱི་ཨང་གྲངས་ག་དུས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་སམ། 



 

 ལག་འཁྱེ
འདིས་ར

 ཁྱེད་ཉིད
སྤྱོད་བྱེད

 ཁྱེད་ཉིད
(དཔེར་ན
ཤས་ནས

 ཁྱེད་ཀྱི་ག
ལག་འཁྱེ

 སྒེར་གྱི་ཨ
གཞན་ཡ
གནས་ཚུ
 

 

 སུ་ཞིག
མེད་ངང

 སུ་ཞིག
ཨང་གྲང
གནས་ཚུ
 

 ཁ་པར་
༠༥༧༠
༠༥༧༠
[ཕྱི་ལོ
༩:

[ཕྱི་ལོ
༩:

 

 

 

 

༤། སྒེར་གྱི་ཨ

༥། སྒེར་གྱི་ཨ

༦། འབྲེལ་གཏུ

ཁྱེར་འདིས་ཁྱེད་ཀྱི
རང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་
ད་ནས་རིན་མེད་དུ
ད་ཐུབ།  
ད་ནས་ལག་འཁྱེར
ན། སྤྱི་བའི་དཔེ་མ
ས་ཀྱང་སྟབས་བདེ
གཞི་རྩའི་གནས་སྡོ
ཁྱེར་རག་མཚམས
ཨང་གྲངས་ལག་འ
ཡང་ལག་འཁྱེར་གྱི
ཚུལ་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡོ

ག་གི་ཁྲིམས་ནས་ཆོ
ང་གཞན་ལ་སྟོན་མི
ག་གི་ཁྲིམས་འགལ
ངས་སྟངས་འཛིན
ཚུལ་ཁྲིམས་འགལ

་བསྟི་གནས་ཆ་འཕྲི
༠-༢༠-༠༡༧༨ ( ི
༠-༢༠-༠༢༩༡ (
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚ
:༣༠-༡༧:༣༠ ག
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠
:༣༠-༢༠:༠༠ གཟ

ཨང་གྲངས་ལག་འཁྱེ

ཨང་གྲངས་ལག་ལེན

ཏུག་ཆ་འཕྲིན། 

ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲང
་འབྲེལ་ངོ་སྤྲོད་ལག
དུ་གློག་ཐོག་ངོས་སྦྱོ

ར་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད
མཛད་ཁང་དང་འབྲེ
དེ་ཚང་ཁང་ཁག་ལ
སྡོད་ཐོ་འགོད་ལག
ས་རྩིས་འབུས་ཞུ་ད
འཁྱེར་ཨཡི་སི་ཅི
གྱི་གདོང་སྟེང་དང་།
ཡོང་འབབ་སོགས

ཆོག་མཆན་མེད་པ
མི་ཆོག  
ལ་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི
ན་བྱེད་མཁན་དབང
ལ་ཐོག་མཁོ་སྤྲོད་

ཕྲིན། 
(ཉི་ཧོང་སྐད།) 
(ཨིན་སྐད། རྒྱ་སྐད
ཚས་ ༣༠ བར།]
གཟའ་འགོ (གཟའ
 ཚས་ ༡ ནས། ཕྱི
ཟའ་འགོ ༩:༣༠-

ཁྱེར་ཞེས་པ་གང་རེད

ན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཉེན

ངས་མཚན་ཐུབ་ལ
ག་འཁྱེར་ཡང་མཚ
སྦྱོར་ཞིག་ལག་འཁྱེ

ད་ནས་ཁྲིམས་མཐུ
བྲེལ་བའི་ཞབས་ཞུ
ལ་སྤྱི་པའི་ལག་ཁྱེར
ག་འཁྱེར་དེ་དུས་ཚ
དགོས།  
པ་སྟེང་ཁྱེད་ཀྱི་མི
། ཕྱོགས་མཚུང
ས་ཐོ་འགོད་མེད།

པར་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲ

གྱི་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲང
ང་ཚད་ལྡན་པའི་མི
བྱེད་པ་ནི་ཁྲིམས་

ད། ཀོ་རི་ཡ་སྐད།
] 
འ་འཇུག་དང་། རྒྱལ
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ
-༡༧:༣༠ གཟའ་འ

མཆན།: འདི

ད། 

ན་གཡོལ། 

ཁྱེད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨ
དེ་ནི

ལ། སྒེར་གྱི་ཨང
ཚན་པ་ཡིན།  
ཁྱེར་སྟེང་ཁ་སྣོན་བྱེ

ཐུན་བཀོད་ཁྱབ་བཞི
ཞུའི་རིགས་དང་།
ཁྱར་སྤྲོད་པར་ཆོག་
ཚད་མ་རྫོགས་བར

མིང་དང་། ཁ་བྱང་
ངས་གློག་ཐོག་སྟེང

གྲངས་བེད་སྤྱོད་བྱེ

ངས་ཐོབ་སོན་བྱེད
མི་ཞིག་གིས་ཚགས
་ཆད་ཕོག་སྲིད།

སེ་པེན་སྐད། པོར

ལ་ཡོངས་གུང་གས
་ ༣ ཚས་ ༣༡ བ
འཇུག་དང་གུང་ག
དི་དག་མཚ་འགྲུལ

ཨང་གྲངས་ཞིབ་ཚག
་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མི་ཚ་གང

ང་གྲངས་དང་འབྲེ

བྱེད་ཐུབ་ལ། འ

ཞིན་ས་གནས་གཞུ
ཐམ་ཀ་ཐོ་འགོད་
་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ
ར་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོ

། སྐྱེས་ཚས། ཕོ
ང་ལའང་བཀོད་ཡོད

བྱེད་པའམ་བསྡུ་རུ

ད་པ་དང་། དབ
ས་སྡེ་གསུམ་པར

ོར་ཏུ་གྷལ་སྐད།)

སེང་དང་། ལོ་གས
བར།] 
གསེང་སྐབས། 
ལ་ཁ་པར་ཞབས་ཞུ

གས་ངང་སྟངས་འཛིན
ང་པོར་བེད་སྤྱོད་ཡོད

ལ་བའི་རྒྱུད་རིམ་

འདི་ཡང་དྲྭ་ཐོག་ཏུ

ཞུང་གི་ཞབས་ཞུ་
་ལག་འཁྱེར་སོག
ོད།  
ཡོད། འོན་ཀྱང

ཕོ་མོ། སྒེར་གྱི་ཨང
ད། འོན་ཏེ་དེའི་སྟེ

རུབ་མི་ཆོག ཁྱེད

བང་ཚད་ལྡན་པའི་
ར་སྒེར་གྱི་ཨང་གྲང

སར་དང་ལོ་འཇུག

ཞུ་ཡིན་པས་ཁ་པར

ན་གནང་རོགས། 
ད། 

་མཐའ་དག་ལ་ངོ་

ཏུ་དཔྱ་ཁྲལ་སློག་པ

་རིགས་དང་ལེན་བྱ
གས།) གྲོང་སྡེ་ལས

ང་རང་ཉིད་ལ་སྒེར་

ང་གྲངས། དེ་བཞི
སྟེང་ཆེས་གསང་རྒྱ

ད་ཀྱི་སྒེར་གྱི་ཨང

་མི་སུ་ཞིག་གི་གཞ
ངས་དང་དེ་འབྲེལ་

ག་ལ་སྒོ་རྒྱག་པ་ཡི

ར་ལ་རིན་པ་སྤྲད་

བོ་མཚན་ཐུབ། 

པའི་ཆེད་དུ་བེད་

བྱེད་ཆོག 
ས་ཁུངས་འགའ་

་གྱི་ཨང་གྲངས་

ཞན་གནས་ཚུལ་
རྒྱའི་རང་བཞིན་

ང་གྲངས་དེ་སྣང་

ཞན་གྱི་སྒེར་གྱི་
་གསང་རྒྱའི་

ཡིན།) 

དགོས་པ་ཡིན།


