
ཟུར་དེབ་ ༩/༨ 
 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
   དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

 
གན་ལེན། 

(ཡུན་རིང་སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་གནང་བ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གསལ་བཀོད་
ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་ནང་ གན་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀལ་དགོ། སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་ མཁས་མཆོག་ཁག་ཆེ་ཧེང་གུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་ ཡང་ན་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཆོག) 
ང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅན་མ་འཆང་མི་
གིས་ གནང་ཆའི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/མི་སོབས་སྡེ་ཚན་ ་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་/ ་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ གནང་
བ་གྲུབ་པའི་གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་སོབ་སོང་འབད་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།  

 སོབ་སོང་གི་མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སྤེལ་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 སོབ་སོང་གི་དབྱེ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 འགོ་བཙུགས་དང་མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 དུས་ཡུན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ 
 མ་དངུལ་གནང་མིའི་ལས་སྡེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཡུན་རིང་སོང་བརྡར་ལེན་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ཡུན་རིང་སོང་བརྡར་གྱི་འཚོལ་རྟགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

ང་གིས་ གན་ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། 

༡.  སོབ་སོང་ངལ་གསོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ ལྷབ་སང་འབད་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ སོབ་རིག་མཆོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལུ་
བརོན ཤུགས་བསྐྱེད་ནི། དེ་མ་ཚད་ ངེའི་སོབ་སོང་ངལ་གསོའི་དུས་ཡུན་གྱི་སོབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ང་རའི་གོ་
གནས་ཡར་སེང་དང་ ཡང་ན་མི་སོབས་བྱ་ལེན་གང་རུང་གི་དནོ་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། 

༢.  འབྲུག་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་ཨིན། 
༣.  སྤེལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་དང་། ང་རའི་གནས་ཚད་དང་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ ཡང་ན་

སྤེལ་ཁང་གི་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་པའི་སོད་ལམ་སོན་ནི་ཨིན།  
༤.  སྲིད་དོན་དང་ཁྲིམས་འགལ་ ཡང་ན་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་རིགས་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། 
༥. རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འབྲེལ་ནང་ ཉེན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲུག་གཞུང་ལས་དམིགས་བསལ་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་མེད་པར་ ཡིག་ཐོག་ཡང་ན་ངག་ཐོག་གི་ངག་བརྗོད་བརྩིས་ཏེ་ བསམ་བརྗོད་དང་ངག་བརྗོད་
ཚུ་བྱིན་ནི་ལས་འཛེམ་ནི་ཨིན། 



༦. ས ོབ་སོང་འགོ་བཙུགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་
སོབས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ (hrdd@rcsc.gov.bt) དང་ ང་རའི་ལས་སྡེ་ལུ་ སོབ་སོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྙན་
ཞུ་ (འབྲི་ཤོག་ ༩/༡༠ པ་) འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

༧. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སོབས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ (hrdd@rcsc.gov.bt) དང་ ང་རའི་ལས་
སྡེ་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་སོབ་ཕྱེད་ ཡང་ན་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

༨. (འབྲུག་གཞུང་གི་སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོག་གི་ཡུན་རིང་སོང་བརྡར་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དནོ་ལུ་) སོབ་སོང་གི་དགོས་
མཁོའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་མི་ས་ཁོངས་ལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགྱོ་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ ལས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ལེན་ནི་ཨིན། 

༩.  སོབ་སོང་ངལ་གསོའི་སྐབས་ ངལ་གསོ་གཞན་གང་རུང་མི་ལེན། 
༡༠.  སོབ་སོང་ཁ་སྐོང་མི་ལེན། 
༡༡.  སོབ་སོང་། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད། ཡང་ན་སྤེལ་ཁང་མི་སོར། 
༡༢. གལ་སྲིད་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ཐནོ་ན་ ལོག་འབོ་ནི་དང་། སོབ་སོང་ངལ་གསོ་ཆ་མེད་གཏང་ནི། འོས་

མཐུན་གྱི ཉེས་བྱ་ཚུ་འབག་ནི་ལུ་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། 
༡༢.༡ ང་རའི་སོད་ལམ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི། ཡང་ན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་མ་མཐུན་པ་ཅིན། 
༡༢.༢ ང་རའི་སོབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྤེལ་ཁང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན། 
༡༢.༣ ང་གིས་ སྤེལ་ཁང་གི་བཟ་ོཡོད་པའི་འཛོམས་ཐོ་དང་ དགོས་མཁོ་གཞན་ཚུ་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། 
༡༢.༤ ང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་སོབ་སོང་སོར་ཡོད་པ་ཅིན། 
༡༢.༥ ང་ར་ སོབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ། སོབ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལཝ་ (གནང་བ་མེད་

པའི་འདྲ་བཤུས།) སང་དགོ་པའི་སོབ་སོང་གི་སོང་ཚན་ ཡང་ན་བམ་ཚན་མ་ལེནམ། ཡང་ན་འཛོམས་ཐོ་
སྐྱོ་དྲགས་/མ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོབ་སོང་འདི་མཇུག་བསྡུ་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན།  

 
༡༣. གནང་ཆའི་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་འབྲུག་ལུ་ལོག་ནི། དེ་ལས་ སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་

ཚེས་གྲངས་ལས་ (བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོ་དང་གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གི་ནང་འཁོད་ 
འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན། 

༡༤. གཤམ་གསལ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། 

༡༤.༡ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡི་གུ། (འབྲི་ཤོག་ ༩/༤ པ།) 
༡༤.༢ སོང་བརྡར་སྙན་ཞུ། (འབྲི་ཤོག་ ༩/༥ པ།)  
༡༤.༣ བསམ་ལན་འབྲི་ཤོག (འབྲི་ཤོག་ ༩/༦ པ།) 
༡༤.༤ སོང་བརྡར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ མཉམ་བསྡབས་ཀྱི་སོབ་རིག་

སྐུགས་ཤོག་ ཡང་ན་ལག་ཁྱེར་དང་། 
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༡༤.༥ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བའི་ཡི་གུ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་ ཡང་ན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འདྲ།  

༡༥. སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་ནི་དང་། གལ་སྲིད་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐབས་གཡོག གོ་གནས་
ཡར་སེང་། སོང་བརྡར་དང་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ལ་སོགས་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ མི་སོབས་བྱ་ལེན་གང་
རུང་གི་འོས་འབབ་མེད། 

༡༦.  དོན་ཚན་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་
ཚུན་ གང་རུང་གི་ངལ་གསོ་མི་ལེན། 

༡༧. ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་སྦེ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཡང་ན་ སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་
ལས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སོབ་སོང་གྱི་དུས་ཡུན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(༢ ལྟབ། ༣ ལྟབ། ༤ ལྟབ་) ཀྱི་རིང་ཕྱག་
ཞུ་ནི་དང་། ཡང ན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༩ པའི་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སོབ་སོང་ཁག་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ དངུལ་ལོག་སོད་
འབད་ནི་ཨིན།  
༡༧.༡ དགོངས་ཡངས་ཟུར་སོང་གི་འཐུས། སོབ་འཐུས། འཐུས་ཡངས་ཆག ཐོབ་ཆ། འཚོ་འཐུས་དང་ཟད་འགྲོ་

གཞན་ཚུ་བརྩིས་པའི་སོབ་སོང་གི་ཟད་འགྲོ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ (༢ ལྟབ། ༣ ལྟབ། ༤ 
ལྟབ་) སྦེ་ལོག་སོད་འབད་ནི་ ཡང་ན། 

༡༧.༢ སོབ་སོང་ཅོག་གཅིགཔ་ོགི་དོན་ལུ་ ངེ་གི་ཚབ་མ་སྦེ་ མི་གཞན་ཅིག་བཏང་ཡོད་པའི་ཟད་འགྲོ་དང་མཉམ་
པའི་དངུལ་ ལོག་སོད་འབད་ནི་ ཡང་ན། 

༡༧.༣ (འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ངོ་རྐྱང་གི་ཞལ་འདེབས་མ་གཏོགས་) དགོངས་ཞུ་མཐའ་མའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་
གཞུང་བཞེས་འབད་ནི། 

༡༨. གལ་སྲིད་ ང་གིས་ གན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ 
༩ པ་དང་། ཡང་ན་ དོན་ཚན་ ༡༧ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་ ཡང་ན་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བྱ་གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་མི་འདི་འབག་ནི།   

༡༩. སོབ་སོང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ 
༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་ ༩ པ་པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ སོང་བརྡར་གྱི་བར་ཡུན་བཞག་ནི། 

ང་གིས་ ང་རའི་སོབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ག་ར་དང་ ཁ་ཚིག་གན་ཚིག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ ཁ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ང་གིས་དེ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ གནོད་པ་དང་སབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བའི་ངོས་ལེན་
ཕུལཝ་ཨིན། དམིགས་བསལ་དུ་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནས་པའི་སྐབས་ལུ་ འགན་ལེན་པ་ཡང་ན་ ང་ར་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་སར་བཀལ་ཏེ་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
 

ས་གནས།        (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
སྤྱི་ཚེས།         མི་ངོའི་མིང་རྟགས། 



འབྲེལ་ཨང་། 
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

(ཁྱོད་རའི་སོབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ 
འབྲེལ་ཨང་ཐོག་ལས་སོད་འངོ་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་
བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་མ་ཐབོ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 

དྲན་སྐུལ། ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲི་བ། གནདོ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ག་ར་
ལེགས་ཤམོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

གལ་སྲིད་གོང་འཁོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་ འགན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་སོང་བའི་ཐད་ ང་ འགན་ལེན་པ་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན་མི་གིས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་དངུལ་བསོྡམས་
འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ལོག་ཕུལ་ནི་དང་། ང་གིས་ལོག་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་ར་འགན་ལེན་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ཏེ་ ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡི། 
 
འགན་ལེན་པའི་མིང་།       (ཁྲིམས་རྟགས་སར།) 
ས་གནས།   འགན་ལེན་པའི་མིང་རྟགས། 
སྤྱི་ཚེས། 
ལཱ་གཡོག   
ད་ལོྟའི་ཁ་བྱང་།  
འབྲེལ་ཨང་།  
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་།  
(ཁྱོད་རའི་སོབ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་མཐུན་ ཡང་ན་བརྡ་དོན་གང་རུང་ཚུ་ གན་ལེན་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ 
འབྲེལ་ཨང་ཐོག་ལས་སོད་འངོ་། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ ཡང་ན་འབྲེལ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡང་ན་འཛོལ་འཛོལཝ་ཅིག་
བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་མ་ཐབོ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབག་མི་ཚུགས།) 
 
དཔང་པོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
(མིང་དང་རྟགས།) 
ཁ་བཀོད་བྱིན་མི། 
 
མིང་རྟགས། 
(གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ།) 
སྤྱི་ཚེས།  
དྲན་ཐོ། མི་ངོམ་དང་འགན་ལེན་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འགན་ལེན་འདིའི་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
 


