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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

(ཁ་)  ཐབས་ལམ་ ཟེར་མི་འདི་ནང་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལཱི་སོར་འཇུག་འབད་རུང་བའི་ ཁྲིམས་ ཡངན་ སྒྲིགས་གཞི་ བ་བའི་
གནད་སོད་ དགོས་མཁོ་ ལག་ལུན་གང་རུང་ཚུདཔ་ཨིན། 

(ག་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་ ཟེར་མི་འདི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ འཐུས་དང་ ཆ་
ཤས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་དང་/ཡངན་རྩ་མེད་གཏང་ཐོག་ལས་ རྩ་ཕན་ཅིག་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་གི་འོག་ལཱི་
བྱིན་མི་ ཡངས་ཆག་ ཡངན་ ཁེ་དབང་གང་རུང་ཅིག་ལཱི་གོ། 

(ང་)  འཐུས་ ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཕན་ཚུའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཁྲལ་ལཱི་གོ། 
(ཅ་) ཆ་ཤས་ཀྱི་ཁྲལ་ ཟེར་མི་འདི་ནང་འདྲེན་རྐྱངམ་ཅིག་གུར་བཀལ་མི་ཨིན་རུང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་བཟུམ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་

བཀལ་མི་ ཐད་ཀར་མེན་པའི་ཁྲལ་དང་གླ་ཡོན་ཚུ་མེན་པར་ འཐུས་བཟུམ་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོང་གཏོང་ལུན་གུར་
བཀལ་བའི་ “ཁྲལ་” མེན་པའི་ས་མཚམས་ཀྱི་གླ་ཡོན་དང་ གླ་འཐུས་ཚུ་ལཱི་གོ། དམིགས་བསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་དང་
བསྟུན་པའི་ནང་འདྲེན་གྱི་གླ་ཡོན་ཚུ་ ཆ་ཤས་ཀྱི་ཁྲལ་གྱི་གྲངས་སུ་མི་བརྩི། 

(ཆ་) ཚོགས་ཆུང་ ཟེར་མི་འདི ་ རྩ་ཚན་བ་་བདུན་པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ མམ་འབྲེལ་ཚོང་གི་ཚོགས་ཆུང་ལཱི་གོ། 
 

རྩ་ཚན་གསུམ་པ། 
ཁྱབ་དབང་དང་ ཁྱབ་ཚད། 

ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏགོས་ དེ་མིན་ གན་རྒྱ་འདི་རྩ་ཕན་ཚུ་ནང་ལས་འབྱུང་མི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཚོང་ཚུ་ལཱི་སོར་འཇུག་འབད་
དགོ།        

རྩ་ཚན་བཞི་པ། 
འཐུས་དང་ ཆ་ཤས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད། 

༡. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་-ཀ་པ་དང་ (གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་འོག་ལཱི་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་) 
ཟུར་སྦྲགས་-ཁ་པ་ (གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་འོག་ལཱི་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་བང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོ) ནང་ཐོ་བཀོད་
དེ་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་གུར་ འཐུས་དང་ ཆ་ཤས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་ཀྱི་གཏང་ཐོག་ལས་ 
ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ཅ་ཆས་ཚུ་བཀག་ཆ་མེད་པར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གུར་ཁས་ལུན་གྲུབ།  

༢. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་དང་ ཡངས་ཆག་ཚུ་ལྷག་པར་དུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ དུས་དང་དུས་སུ་ བདེ་
བསྒྲིག་འབད་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟུར་སྦྲགས་-ཀ་པ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་-ཁ་པ་གན་རྒྱ་འདི་གི་རྩ་ཚན་བ་་དགུ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལུགས་བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

རྩ་ཚན་ལྔ་པ། 
རྒྱལ་ཡངོས་བརྩི་འཇོག། 

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ རང་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ནང་འདྲེན་འཐབ་མི་ གཅིག་གཅིག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལཱི་ ནང་འཁོད་ཁྲལ་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཁོང་གི་
ཚོང་འབྲེལ་དང་ ཉོ་སྒྲུབ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ བཀྲམ་སྤེལ་ ཡངན་ ལག་ལུན་ཚུ་ལཱི་སོར་འཇུག་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་ གཞན་
ཆ་མམ་གྱི་དོན་ལཱི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལཱི་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་དང་ དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་ཁས་ལུན་གྲུབ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
རྩ་ཚན་དྲུག་པ། 

 དམིགས་བསལ་གྱི་ཡངས་ཆག། 
༡. ཟུར་སྦྲགས་ག་པ་དང་ [དམིགས་བསལ་གྱི་ཟུང་ཕོགས་བདེ་སྒྲིག་ཐགོ་ལཱི་ བང་ལ་དེཤ་གི་ཚོང་ཁྲོམ་ནང་ སྔར་ལས་ཁྲལ་མེད་པར་གོ་
སྐབས་སོད་དེ་ཡོད་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་༡༨ ཀྱི་ཐ་ོ] ཟུར་སྦྲགས་ང་པ་ནང་ [དམིགས་བསལ་གྱི་ཟུང་ཕོགས་བདེ་སྒྲིག་
ཐོག་ལཱི་ འབྲུག་གི་ཚོང་ཁྲོམ་ནང་ སྔར་ལས་ཁྲལ་མེད་པར་གོ་སྐབས་སོད་དེ་ཡོད་མི་ བང་ལ་དེཤ་གི་ཐོན་སྐྱེད་༩༠ གི་ཐོ་] བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཅ་དམ་གྱི་ཁྲལ་དང་ ཁྲལ་གཞན་གང་རུང་ ཡངན་ གན་རྒྱ་འདི་གི་ཧེ་མ་ལས་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཅ་དམ་གྱི་ས་
གནས་ཚུ་ནང་བསྡུ་ལུན་འབད་མི་གླ་འཐུས་ཚུ་སོད་ནི་ལས་ཡངས་ཆག་གཏང་དགོ།  

༢. ཟུར་སྦྲགས་ག་པ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་ང་པ་འདི་ མ་འོངས་པ་ལཱི་ མཁོ་གལ་འཐོན་པ་ཅིན་འགྱུར་བཅོས་འབད་ཆོག་ནི་དང་ རྩ་ཕན་
གཉིས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་ཁས་ལུན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་གི་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

 
རྩ་ཚན་བདུན་པ། 

སྤྱིར་བཏང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཡངས་ཆག། 
ཐབས་ལམ་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་གུར་ ཆ་རྐྱེན་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་ ཡངན་ རྫུན་བཟོའི་བཀག་ཆ་ཡདོ་ས་ལཱི་ རྩ་ཕན་ཚུ་གི་བར་ན་གཅིག་མཚུངས་
མེད་མི་ ཡངན་ རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ཐུབ་མེད་པའི་ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་གི་གནས་སྟངས་ལཱི་འགྱུར་ནི་ཨིན་མི་རྣམ་གཞག་གི་དོན་ལཱི་ སོར་འཇུག་མ་འཐབ་མི་
གི་དགོས་མཁོ་གི་དབང་ལས་མ་འགལ་བར་ གན་རྒྱ་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་ག་གིས་ཡང་ གན་འཛིན་རྩ་ཕན ་གང་རུང་གིས་ གཤམ་གསལ་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ཆ་འཇོག་ ཡངན་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ལཱི་འགྱུར་ནི་མེད་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་ མི་དམངས་གི་མཐའ་དོན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། 
ཁ་ མི་དང་ སེམས་ཅན་ ཡངན་ སྐྱེ་ཤིང་གི་འཚོ་ཐབས་ ཡངན་ འཕོད་བསྟེན་སྲུང་སྐྱོབ། 
ག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ འབྱུང་རབས་ ཅ་རྙིང་ ས་དཔྱད་རིག་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་དྲན་རྟེན་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི། 
ང་ ཕྱིའི་དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྟངས་དང་ དངུལ་སོད་ཚད་སྙོམས་བདག་འཛིན་འབད་ནི། 
ཅ་ གསེར་དང་དངུལ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུའི་ལག་ལུན་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། 
ཆ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེན་སྲུང་མཐའ་དོན་སྲུང་སྐྱོབ། 
ཇ་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་དང་ རོགས་ཉེན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་མས་སྲུང་། 
་ བཙོན་ལས་ཀྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། 
ཏ་ རྩ་ཕན་ཚུ་ རྩ་ཕན་སྦེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་དང་ ཕན་ཚུན་ཁས་ལུན་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་དོན་གཞན་ཚུ་བདག་

འཛིན་འཐབ་ནི། 
 

རྩ་ཚན་བརྒྱད་པ། 
འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དགོངས་དོན་གྱི་འགོ་ལཱི་ཚུད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་ གན་རྒྱ་
འདིའི་ཟུར་དེབ་དང་པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཅ་ཆས་ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས་གཏན ་འབེབས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གི་དགོས་དོན་ཚུ་གྲུབ་དགོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རྩ་ཚན་དགུ་པ། 
ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚངོ་བཀག་ཆ། 

གན་རྒྱ་འདི་ནང་ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་ འཐུས་ཚད་དང་ཚོང་གི་སྤྱིར་བཏང་གན་རྒྱ་༡༩༩༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ རྩ་ཕན་གཉིས་ག་གིས་ཧོངས་ལས་འབད་རུང་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་གི་ཅ་ཆས་གང་རུང་ནང་འདྲེན་འཐབ་མི་གུར་ ཡངན་ 
རྩ་ཕན་གཞན་མི་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ཅ་ཆས་གང་རུང་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཕྱིར་ཚོང་ ཡངན་ ཚོང་བཙངོ་ནི་གུར་ 
བཀག་དམ་ ཡངན་ བཀག་ཆ་གང་རུང་ཆ་འཇོག་ ཡངན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཆོག། 

རྩ་ཚན་བ་་པ། 
ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ། 

༡. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ རྩ་ཕན་ཅིག་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་གང་རུང་ཅིག་ནང་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཐོན་སྐྱེད་དེ་བཏོན་མི་ལཱི་གནོད་སྐྱོན་
སོམ་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ ཐད་ཀར་དུ་རྩ་ཕན་དེ་ལཱི་དོ་འགྲན་འབྱུང་ནི་གནད་དོན་ལཱི་འགྱུར་ནི་ ཡངན་ ཉེན་ཁ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་དང་ འདི་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་དུས་ཚོད་ཁར་རྐྱངམ་ཅིག་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནོད་སྐྱོན་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ 
ཡངན་ ལུགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་མཁོ་གལ་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 

༢. རྩ་ཚན་འདི་གི་དོན་མཚམས་༡ པའི་དོན་ལཱི་ རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གདོང་ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་
དང་ རྩ་ཚན་བ་་བདུན་པའི་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མམ་འབྲེལ་ཚོང་གི་ཚོགས་ཆུང་ལཱི་བརྡ་ལན་འབད་དགོ། ཚོགས་ཆུང་གིས་ 
འབྲེལ་ཡདོ་རྩ་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་དེ་ལུགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཕོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་
ངོས་ལུན་ཅན་གྱི་ཁས་ལུན་འབད་ནི་གི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ཉིན་གྲངས་དྲུག་་འི་ནང་འཁོད་ལཱི་གནད་
དོན་དེ་ཐག་བཅད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་གདོང་ལུན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་རྩ་ཕན་གྱིས་ ཐནོ་སྐྱེད་དེ་གི་དོན་ལཱི་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་
བརྩི་འཇོག་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་འཕོ་མཐུད་དེ་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

རྩ་ཚན་བ་་གཅིག་པ། 
ཚངོ་ལཱི་ འཕྲུལ་རིག་གི་བར་གེགས། 

༡. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཚུན་ རང་སོའི་ལམ་ལཱིགས་ཧ་མང་སུ་གོ་ནི་དང་ རང་སོའི་ཚོང་ལམ་ནང་གོ་སྐབས་མང་སུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་
གི་དོན་ལཱི་ གནས་ཚད་དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ཁོང་རའི་མཐུན་
འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟ་ོདགོ། 

༢. ཟུང་ཕོགས་མཐུན་འབྲེལ་ནང་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་རའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུའི་འཕྲུལ་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ དུས་
མཐུན་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་དང་ གཉིས་ཆ་ར་གིས་ཁས་ལུན་འབད་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ནང་ ཕན་ཚུན་ངོས་འཛིན་གྱི་གན་རྒྱ་བཟུམ་མའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་འཕྲུལ་རིག་གི་ཚད་འཛིན་དང་ གཅིག་མཚུངས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཇོན་ཚད་
ཅན་སྦེ་ངོས་ལུན་འབད་ནི་ལཱི་ཕན་འདེབས་བསྒྲིག་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་དང་ སོང་བརྡར་གྱི་
ལས་རིམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལ་སོགས་པའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་ལཱི་ཚད་འཛིན་མེད། 

༣. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ རྩ་ཕན་ཚུ་ལས་གཅིག་གི་སྣང་བ་ལཱི་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་དེ་གིས་ ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་བཟོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ ཡངན་ 
བཟོ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་བཏནོ་ཡོད་ངོས་འཛིན་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་ནི་གི་ཁས་ལུན་གྲུབ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རྩ་ཚན་བ་་གཉིས་པ། 
གཙང་སྦྲ་དང་སྐྱེ་ཤིང་གི་གཙང་སྦྲའི་ཐབས་ལམ། 

༡. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བར་ན་གཙང་སྦྲ་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་གཙང་སྦྲའི་ཐབས་ལམ་གྱི་གནད་དནོ་ནང་མཐུན་འབྲེལ་ཕན་འདེབས་འབད་
ནི་དང་ སེམས་ཅན་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ སྐྱེ་ཤིང་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ ཟ་ཆས་ཀྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུའི་ཚོང་འབྲེལ་དར་ཁྱབ་
དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ནད་འབུབ་དང་ ནད་གཞི་ངོས་སོད་འབད་ནི་ ཡངན་ ཁྱབ་སྤེལ་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ སྐྱེ་
ཤིང་དང་ སེམས་ཅན་དང་ཟ་ཆས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལཱི་ཁས་ལུན་གྲུབ། 

༢. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ གཙང་སྦྲ་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་གཙང་སྦྲའི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་ལག་ལུན་གྱི་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ སེམས་ཅན་དང་ 
སྐྱེ་ཤིང་གི་ཟུར་བཞག་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ སྐྱེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
སྒྲིགས་གཞི་དང་ གནས་ཚད་ བ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་དང་ ངོས་སོར་གྱི་དཔེ་ཚད་ འཕྲུལ་རིག་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་ཁས་ལུན་གྲུབ། 

༣. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ རྩ་ཕན་ཚུ་ལས་གཅིག་གི་སྣང་བ་ལཱི་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་དེ་གིས་ ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་བཟོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ ཡངན་ 
བཟོ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་བཏནོ་ཡོད་ངོས་འཛིན་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་ནི་གི་ཁས་ལུན་གྲུབ། 

༤. རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ གཙང་སྦྲ་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་གཙང་སྦྲའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཕན་ཚུན་ངོས་འཛིན་གྱི་ཁས་ལུན་འབད་
ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ། 

 
རྩ་ཚན་བ་་གསུམ་པ། 
ཅ་དམ་གྱི་མཐུན་འབྲེལ། 

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཅ་དམ་གྱི་མམ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གན་རྒྱ་འདིའི་འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ལཱི་གནས་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ཅ་
དམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཕན་འདེབས་འཕོ་མཐུད་དེ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལུན་གྲུབ། 

 
རྩ་ཚན་བ་་བཞི་པ། 

ལྷག་ཚངོ་བཀག་ཐབས་དང་ ད་ོའགྲན་ཁྲལ་གྱི་ཐབས་ལམ། 
རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ལྷག་ཚོང་རྐྱབ་ནི་དང་ གནང་བ་མེད་པའི་ཕབ་ཆག་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་རེ་
འབྱུང་པ་ཅིན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལཱི་བརྡ་ལན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷག་ཚོང་འཐབ་པའི་ཁྲལ་དང་ དོ་འགྲན་གྱི་ཁྲལ་ཚུ་བཀལ་ཆོག། 

 
རྩ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། 
དངུལ་སདོ། 

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ཚོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ནང་གི་དངུལ་སོད་དང་ གླ་ཡོན་ཚུ་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཕྱི་
དངུལ་བརྗེ་སོར་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཇམ་ཏངོ་ཏ་ོསྦེ་བརྗེ་བསྒྱུར་འབད་བཏུབ་པའི་དངུལ་རྐྱང་གི་ཐོག་ལཱི་སོད་ལུན་འཕོ་
མཐུད་དེ་འབད་དགོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རྩ་ཚན་བ་་དྲུག་པ། 
ཚངོ་གི་ཕན་འདེབས། 

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ མཛོད་ཁང་དང་འཆང་སོད་མཐུན་རྐྱེན་ བ་རིམ་དང་ཡིག་ཆ་བཟ་ོས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ཅ་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་འབྲེལ་
འཐབ་ནི་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་གི་ཁས་ལུན་གྲུབ། རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ་དང་འདི་གི་བ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་
ཚུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འཛུལ་སྒོ་ ཡངན་ འཐོན་སྒོའི་ས་གནས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ཚོང་འབྲེལ་འཕ་ོམཐུད་དེ་འཐབ་དགོ། 

རྩ་ཚན་བ་་བདུན་པ། 
མམ་འབྲེལ་ཚངོ་གི་ཚགོས་ཆུང་། 

༡. ལྷན་ཐབས་/མམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེན་ ཡངན་ དེ་དང་གོ་གནས་འདྲ་མམ་གྱི་གནས་རིམ་ཐོག་ལཱི་ མམ་འབྲེལ་ཚོང་གི་ཚོགས་ཆུང་
ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། ཚོགས་ཆུང་གིས་ གན་རྒྱ་འདིའི་ལག་ལུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གན་རྒྱ་འདི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མི་ཚོང་གི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཁེ་ཕན་ཚུ་ རྩ་ཕན་ཚུ་ལཱི་འདྲ་མམ་ཐབོ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ ཉུང་ཤོས་ལོ་
གཅིག་ལཱི་ཚར་གཅིག་ཚོགས་དགོ། ཚོགས་ཆུང་གིས་ མཁོ་གལ་ཅན་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་དང་
/ཡངན་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཆོག། མམ་འབྲེལ་ཚོང་གི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཐག་བཅད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་
པ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་གཞུང ་གི་བར་ན་ཚོང་གི་གན་རྒྱའི་འོག་ལཱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ 
ཚོང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེན་གྱི་གནས་རིམ་ཐོག་གི་འཛོམས་འདུ་ནང་གཏང་དགོ། 

༢. ཚོགས་ཆུང་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་གི་ལག་ལུན་ལཱི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གནད་དནོ་གང་རུང་སྐོར་ལས་ རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་
གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་གྱི་དནོ་ལཱི་ གོ་སྐབས་ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ། ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ཟླ་ངོ་
དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ དེ་བཟུམ་མའི་གྲལ་གཏོགས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མི་གནད་དོན་གང་རུང་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ འོས་འབབ་
ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་བཏནོ་དགོ། རྩ་ཕན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་གང་མགྱོགས་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ། 

རྩ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། 
རྩདོ་ཉོགས་འདུམ་འགྲིག། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དགོངས་དོན་འགྲེལ་བཤད་ ཡངན་ སོར་འཇུག་ འདི་ལཱི་མ་གནས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ 
རོྩད་ཉོགས་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ མོས་མཐུན་གྱི་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་བདེ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 

 
    རྩ་ཚན་བ་་དགུ་པ། 

འཕྲི་སྣནོ། 
གན་རྒྱ་འདི་ རྩ་ཕན་ཚུ་མོས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལུན་ཐོག་ལས་ འགྱུར་བཅོས་ ཡངན་ འཕྲི་སོྣན་འབད་ཆོག། འགྱུར་བཅོས་ ཡངན་ 
འཕྲི་སོྣན་ཚུ་ དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་དང་ གན་རྒྱ་འདི་གི་ནང་དནོ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། 
ཟུར་སྦྲགས་དང་ཟུར་དེབ། 

ཟུར་སྦྲགས་ཀ་དང་ ཁ་ ག་ ང་དང་ ཟུར་དེབ་དང་པ་ཚུ་ གན་རྒྱ་འདིའི་ནང་དོན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
 

རྩ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། 
གན་རྒྱ་གི་དུས་ཡུན་དང་ ཆ་མེད། 

གན་རྒྱ་འདི་ རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་ལཱི་ གན་རྒྱ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་བོ་འདོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཟླ་
ངོ་དྲུག་གི་བརྡ་བསྐུལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ཆ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་གནས་དགོཔ་ཨིན། 

 

རྩ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། 
བསྟར་སདོ་འགོ་བཙུགས། 

༡. གན་རྒྱ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་བརྡ་ལན་འབད་མི་ལྟར་དུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བ་སྒོ་
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ མོས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལུན་བྱུང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

༢. གཤམ་འཁོད་དཔང་པོ་དང་བཅས་ རང་སོའི་གཞུང་གིས་དབང་ཚད་ཚུལ་མཐུན་སོད་དེ་ཡོད་པའི་ འོག་གི་མིང་རྟགས་ཅན་ཚུ་གིས་ 
གན་རྒྱ་འདི་གུར་ལག་བྲིས་བཀོད་གྲུབ། ཐིམ་ཕུ་དང་ དྲ་ཀ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ དབྱིན་སྐད་ཐོག་ལཱི་ཡོད་པའི་གན་རྒྱ་ངོ་མ་གཉིས་གུར་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༦ ལཱི་བཀོད་གྲུབ། 

 

(ལགོ་ནཐ་ཤར་མ་) (ཀྲི་པུ་མུན་ཤི་) 
བནོ་པ།ོ བནོ་པ།ོ 

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ཚོང་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ 
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་། བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། 

 

དཔང་པ་ོ: དཔང་པ་ོ: 
(ཤ་ཧི་དུལ་ཀ་རིམ་) (རིན་ཆེན་ཀུན་གསལ་) 
བང་ལ་དེཤ་སྐུ་ཚབ། འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ། 
འབྲུག་ ཐིམ་ཕུ། དྲ་ཀ་ བང་ལ་དེཤ། 

 
 
 
 
 

 

རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། 
ཟུར་སྦྲགས་དང་ཟུར་དེབ། 

ཟུར་སྦྲགས་ཀ་དང་ ཁ་ ག་ ང་དང་ ཟུར་དེབ་དང་པ་ཚུ་ གན་རྒྱ་འདིའི་ནང་དོན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
 

རྩ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། 
གན་རྒྱ་གི་དུས་ཡུན་དང་ ཆ་མེད། 

གན་རྒྱ་འདི་ རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་ལཱི་ གན་རྒྱ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་བོ་འདོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཟླ་
ངོ་དྲུག་གི་བརྡ་བསྐུལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ཆ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་གནས་དགོཔ་ཨིན། 

 

རྩ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། 
བསྟར་སདོ་འགོ་བཙུགས། 

༡. གན་རྒྱ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་བརྡ་ལན་འབད་མི་ལྟར་དུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བ་སྒོ་
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ མོས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལུན་བྱུང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

༢. གཤམ་འཁོད་དཔང་པོ་དང་བཅས་ རང་སོའི་གཞུང་གིས་དབང་ཚད་ཚུལ་མཐུན་སོད་དེ་ཡོད་པའི་ འོག་གི་མིང་རྟགས་ཅན་ཚུ་གིས་ 
གན་རྒྱ་འདི་གུར་ལག་བྲིས་བཀོད་གྲུབ། ཐིམ་ཕུ་དང་ དྲ་ཀ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ དབྱིན་སྐད་ཐོག་ལཱི་ཡོད་པའི་གན་རྒྱ་ངོ་མ་གཉིས་གུར་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༦ ལཱི་བཀོད་གྲུབ། 

 

(ལགོ་ནཐ་ཤར་མ་) (ཀྲི་པུ་མུན་ཤི་) 
བནོ་པ།ོ བནོ་པ།ོ 

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ཚོང་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ 
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་། བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། 

 

དཔང་པ་ོ: དཔང་པ་ོ: 
(ཤ་ཧི་དུལ་ཀ་རིམ་) (རིན་ཆེན་ཀུན་གསལ་) 
བང་ལ་དེཤ་སྐུ་ཚབ། འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ། 
འབྲུག་ ཐིམ་ཕུ། དྲ་ཀ་ བང་ལ་དེཤ། 

 
 
 
 
 

 

རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། 
ཟུར་སྦྲགས་དང་ཟུར་དེབ། 

ཟུར་སྦྲགས་ཀ་དང་ ཁ་ ག་ ང་དང་ ཟུར་དེབ་དང་པ་ཚུ་ གན་རྒྱ་འདིའི་ནང་དོན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
 

རྩ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། 
གན་རྒྱ་གི་དུས་ཡུན་དང་ ཆ་མེད། 

གན་རྒྱ་འདི་ རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་ལཱི་ གན་རྒྱ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་བོ་འདོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཟླ་
ངོ་དྲུག་གི་བརྡ་བསྐུལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ཆ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལཱི་གནས་དགོཔ་ཨིན། 

 

རྩ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། 
བསྟར་སདོ་འགོ་བཙུགས། 

༡. གན་རྒྱ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དོན་གཅོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་བརྡ་ལན་འབད་མི་ལྟར་དུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བ་སྒོ་
ལམ་ལཱིགས་ཚུ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ མོས་མཐུན་གྱི་ཁས་ལུན་བྱུང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ། 

༢. གཤམ་འཁོད་དཔང་པོ་དང་བཅས་ རང་སོའི་གཞུང་གིས་དབང་ཚད་ཚུལ་མཐུན་སོད་དེ་ཡོད་པའི་ འོག་གི་མིང་རྟགས་ཅན་ཚུ་གིས་ 
གན་རྒྱ་འདི་གུར་ལག་བྲིས་བཀོད་གྲུབ། ཐིམ་ཕུ་དང་ དྲ་ཀ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ དབྱིན་སྐད་ཐོག་ལཱི་ཡོད་པའི་གན་རྒྱ་ངོ་མ་གཉིས་གུར་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༦ ལཱི་བཀོད་གྲུབ། 

 

(ལགོ་ནཐ་ཤར་མ་) (ཀྲི་པུ་མུན་ཤི་) 
བནོ་པ།ོ བནོ་པ།ོ 

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ཚོང་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ 
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་། བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། 

 

དཔང་པ་ོ: དཔང་པ་ོ: 
(ཤ་ཧི་དུལ་ཀ་རིམ་) (རིན་ཆེན་ཀུན་གསལ་) 
བང་ལ་དེཤ་སྐུ་ཚབ། འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ། 
འབྲུག་ ཐིམ་ཕུ། དྲ་ཀ་ བང་ལ་དེཤ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ཟུར་སྦྲགས་-ཀ་ 
བང་ལ་དེཤ་གི་ཐོ། 

གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ། 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

རིམ་
ཨང་ 

ཨེཆ་ཨེས་
ཨང་རྟགས་ 

གསལ་བཤད་ འཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་
ཚད་གཞི་1 

ཆ་ཤས་འཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚད་གཞི།  
ཁ་སྐོང་གི་ཁྲལ་ ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཁྲལ་   

༡ ༠༤༠༡.༢༠ ཨོམ་ ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༢ ༠༤༠༩.༠༠ རང་བཞིན་གྱི་སྦྲང་རྩི་  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༣ ༡༡༠༡.༠༠ ཀར་ ཡངན་ འབྲུ་སྣ་གི་ཕྱེ་ ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༤ ༢༠༠༧.༡༠ ཇེམསི་དང་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཇེ་ལི་ མར་མ་

ལུདྲ་ཚུ་ ཚད་མཐུན་བཟོ་མི། 
༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༥ ༢༡༠༦.༡༠  བོད་སྲན་གྱི་ཟ་ཆས་བཟོ་མི། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༦ ༢༢༠༡.༡༠ གཙང་བཟའོི་ཆུ་དང་ བུལ་ཆུ།  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༧ ༢༣༠༢.༣༠ གྲོ་ཕྱེ།  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༨ ༢༥༠༦.༢༠ ཀོཀྲ་ཟའིཀྲ། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༩ ༢༥༢༣.༡༠ རྩི་སའི་ཀླིང་ཀརསི། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༠ ༢༥༢༣.༢༩ པོཉ་ལུནདྲ་རྩི་ས། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༡ ༣༤༠༡.༡༡ གླང་ལུབ། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༢ ༤༤༡༠.༡༡ ཤིང་ཆས་ཀྱི་སྲབ་ལུབ།  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༣ ༧༢༠༢.༢༡ ཕེ་རོ་སི་ལི་ཀནོ། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༤ ༧༢༡༤.༢༠ ལྕགས་དང་ ཨ་ལོའི་མེན་པའི་ཨིསི་ཀྲིལ་

གྱི་བར་དང་ རོདྲསི། 
༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༡༥ ༩༤༠༣.༣༠ ཡིག་ཚང་ནང་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ཤིང་
ཆས་ཀྱི་ནང་ཆས། 

༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༡༦ ༩༤༠༣.༥༠ ལ་ཁང་ནང་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ཤིང་
ཆས་ཀྱི་ནང་ཆས། 

༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༡ གོ་སྐབས་ཚད་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཨེམ་ཨེཕ་ཨེན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཐོག་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ འཐུས་དང་ ཆ་ཤས་འཐུས་མར་ཕབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལཱི་གོ།

ཟུར་སྦྲགས་-ཀ་ 
བང་ལ་དེཤ་གི་ཐོ། 

གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ། 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

རིམ་
ཨང་ 

ཨེཆ་ཨེས་
ཨང་རྟགས་ 

གསལ་བཤད་ འཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་
ཚད་གཞི་1 

ཆ་ཤས་འཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚད་གཞི།  
ཁ་སྐོང་གི་ཁྲལ་ ཁྲིམས་དནོ་གྱི་ཁྲལ་   

༡ ༠༤༠༡.༢༠ ཨོམ་ ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༢ ༠༤༠༩.༠༠ རང་བཞིན་གྱི་སྦྲང་རྩི་  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༣ ༡༡༠༡.༠༠ ཀར་ ཡངན་ འབྲུ་སྣ་གི་ཕྱེ་ ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༤ ༢༠༠༧.༡༠ ཇེམསི་དང་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཇེ་ལི་ མར་མ་

ལུདྲ་ཚུ་ ཚད་མཐུན་བཟོ་མི། 
༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༥ ༢༡༠༦.༡༠  བོད་སྲན་གྱི་ཟ་ཆས་བཟོ་མི། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༦ ༢༢༠༡.༡༠ གཙང་བཟའོི་ཆུ་དང་ བུལ་ཆུ།  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༧ ༢༣༠༢.༣༠ གྲོ་ཕྱེ།  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༨ ༢༥༠༦.༢༠ ཀོཀྲ་ཟའིཀྲ། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༩ ༢༥༢༣.༡༠ རྩི་སའི་ཀླིང་ཀརསི། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༠ ༢༥༢༣.༢༩ པོཉ་ལུནདྲ་རྩི་ས། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༡ ༣༤༠༡.༡༡ གླང་ལུབ། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༢ ༤༤༡༠.༡༡ ཤིང་ཆས་ཀྱི་སྲབ་ལུབ།  ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༣ ༧༢༠༢.༢༡ ཕེ་རོ་སི་ལི་ཀནོ། ༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 
༡༤ ༧༢༡༤.༢༠ ལྕགས་དང་ ཨ་ལོའི་མེན་པའི་ཨིསི་ཀྲིལ་

གྱི་བར་དང་ རོདྲསི། 
༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༡༥ ༩༤༠༣.༣༠ ཡིག་ཚང་ནང་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ཤིང་
ཆས་ཀྱི་ནང་ཆས། 

༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༡༦ ༩༤༠༣.༥༠ ལ་ཁང་ནང་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ཤིང་
ཆས་ཀྱི་ནང་ཆས། 

༡༠༠% ༡༠༠% ༡༠༠% 

༡ གོ་སྐབས་ཚད་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཨེམ་ཨེཕ་ཨེན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཐོག་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ འཐུས་དང་ ཆ་ཤས་འཐུས་མར་ཕབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལཱི་གོ།
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ཟུར་སྦྲགས་ཁ། 
འབྲུག་གི་ཚད་ཐ།ོ 

གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ བང་ལ་དེཤ་གི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ། 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

རིམ་
ཨང་ 

ཨེཆ་ཨེས་
ཨང་རྟགས་ 

གསལ་བཤད་ འཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚད་
གཞི་2 

ཡདོ་པ་ཅིན་ཆ་ཤས་འཐུས་ཀྱི་གོ་
སྐབས་ཚད་གཞི།  

༡ ༢༠༠༩.༤༩ ཀོང་རྩེ་ཁུ་བ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༢ ༢༠༠༩.༧༩ བལཔོ་སེའུ་ཁུ་བ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༣ ༢༠༠༩.༡༩ ཚལ་ལཱི་ཁུ་བ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༤ ༠༩༠༢.༡༠ ཀེ་ཇི་༣ ལས་མ་ལྷག་པའི་སྒམ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་
སྔོ་ཇ། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༥ ༢༢༠༢.༡༠ གཙང་བཟོ་དང་ བུལ་ཆུ་བརྩིས་ཏེ་འཐུང་ཆུ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༦ ༤༤༡༠.༩༠ ཤིང་གི་སྲབ་ལུབ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༧ ༤༤༡༢.༣༩ ཤིང་ཤོག་དང་ ཝི་ནིརདྲ་པེ་ནཱལསི་ དེ་དང་
འདྲ་བའི་ཕྱི་ཤོག་ཅན་གྱི་ཤིང་ཆ། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༨ ༦༢༠༣.༣༩ ཐགས་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་
/བུ་ཚུའི་ ཇེ་ཀེདྲ་དང་ བེལུ་ཟར། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༩ ༦༢༠༣.༤༩ ཐགས་ཆས་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་/བུ་
ཚུའི་ ཀྲའོ་ཟར་དང་ ཤོཀྲསི། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༡༠ ༦༢༠༩.༩༠ ཨ་ལོའི་གྱོན་ཆས་དང་ གོ་ལའི་རིགས། ༡༠༠% ༡༠༠% 

 
 

 

 

  

༢ གོ་སྐབས་ཚད་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཨེམ་ཨེཕ་ཨེན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཐོག་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ འཐུས་དང་ ཆ་ཤས་འཐུས་མར་ཕབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལཱི་གོ།

ཟུར་སྦྲགས་ཁ། 
འབྲུག་གི་ཚད་ཐ།ོ 

གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ བང་ལ་དེཤ་གི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ། 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

རིམ་
ཨང་ 

ཨེཆ་ཨེས་
ཨང་རྟགས་ 

གསལ་བཤད་ འཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚད་
གཞི་2 

ཡདོ་པ་ཅིན་ཆ་ཤས་འཐུས་ཀྱི་གོ་
སྐབས་ཚད་གཞི།  

༡ ༢༠༠༩.༤༩ ཀོང་རྩེ་ཁུ་བ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༢ ༢༠༠༩.༧༩ བལཔོ་སེའུ་ཁུ་བ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༣ ༢༠༠༩.༡༩ ཚལ་ལཱི་ཁུ་བ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༤ ༠༩༠༢.༡༠ ཀེ་ཇི་༣ ལས་མ་ལྷག་པའི་སྒམ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་
སྔོ་ཇ། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༥ ༢༢༠༢.༡༠ གཙང་བཟོ་དང་ བུལ་ཆུ་བརྩིས་ཏེ་འཐུང་ཆུ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༦ ༤༤༡༠.༩༠ ཤིང་གི་སྲབ་ལུབ། ༡༠༠% ༡༠༠% 

༧ ༤༤༡༢.༣༩ ཤིང་ཤོག་དང་ ཝི་ནིརདྲ་པེ་ནཱལསི་ དེ་དང་
འདྲ་བའི་ཕྱི་ཤོག་ཅན་གྱི་ཤིང་ཆ། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༨ ༦༢༠༣.༣༩ ཐགས་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་
/བུ་ཚུའི་ ཇེ་ཀེདྲ་དང་ བེལུ་ཟར། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༩ ༦༢༠༣.༤༩ ཐགས་ཆས་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་/བུ་
ཚུའི་ ཀྲའོ་ཟར་དང་ ཤོཀྲསི། 

༡༠༠% ༡༠༠% 

༡༠ ༦༢༠༩.༩༠ ཨ་ལོའི་གྱོན་ཆས་དང་ གོ་ལའི་རིགས། ༡༠༠% ༡༠༠% 

 
 

 

 

  

༢ གོ་སྐབས་ཚད་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཨེམ་ཨེཕ་ཨེན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཐོག་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ འཐུས་དང་ ཆ་ཤས་འཐུས་མར་ཕབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལཱི་གོ།
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ཟུར་སྦྲགས་ག་ 
བང་ལ་དེཤ་གི་ཚད་ཐ།ོ 

འབྲུག་ལས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ བང་ལ་དེཤ་ལཱི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ། 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

རིམ་ཨང་ འགོ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
༡. ༠༧.༠༡ ༠༧༠༡.༡༠.༡༠ 

༠༧༠༡.༡༠.༩༠ 
སོན་རིགས་ཀེ་བ། 

༢. ༠༧.༠༤ ཨེཆ་ཨེས་ ཨང་རྟགས་ག་ར། གསར་འཐོན་ ཡངན་ ཁྱེགས་ཆས་ནང་བཙུགས་པའི་ ཀོ་པི་དང་ མེ་ཏོག་ཀོ་པི་ ཀོལ་
ར་བི་ ཀེ་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་བཟའ་བཏུབ་མི་བཱར་སི་ཀ་གི་རིགས། 

༣. ༠༧.༠༨ ཨེཆ་ཨེས་ ཨང་རྟགས་ག་ར། པགས་ཀོ་ཡོད་མི་ ཡངན་ མེད་མི་ གསར་འཐོན་ ཡངན་ ཁྱེགས་ཆས་ནང་བཙུགས་
པའི་ ཁོང་སྟོང་ཅན་གྱི་ཚོད་བསྲེས་རིགས། 

༤. ༠༧.༠༩ ཨེཆ་ཨེས་ ཨང་རྟགས་ག་ར། གསར་འཐོན་ ཡངན་ ཁྱེགས་ཆས་ནང་བཙུགས་པའི་ཚོད་བསྲེས་གཞན། 
༥. ༠༨.༠༥ ༠༨༠༥.༡༠.༡༠ 

༠༨༠༥.༡༠.༩༠ 
ཚལ་ལཱི། 

༦. ༠༨.༠༨ ཨེཆ་ཨེས་ ཨང་རྟགས་ག་ར། གསར་འཐོན་གྱི་ཨེ་པཱལ་དང་ སླི་ ཀུའིན་སེསི། 
༧. ༠༩.༠༤ ༠༩༠༤.༢༡.༡༠ 

༠༩༠༤.༢༡.༩༠ 
ཨེ་མ་སྐམ། 

༨. ༠༩.༠༨ ༠༩༠༨.༣༡.༡༠ 
༠༩༠༨.༣༡.༩༠ 
༠༩༠༨.༣༢.༡༠ 
༠༩༠༨.༣༢.༩༠ 

ཨ་ལུན་ཅི། 

༩. ༠༩.༡༠ ༠༩༡༠.༡༡.༡༠ 
༠༩༡༠.༡༡.༩༠ 
༠༩༡༠.༡༢.༡༠ 
༠༩༡༠.༡༢.༩༠ 

ས་སྒ་ 

༡༠. ༢༠.༠༩ ཨེཆ་ཨེས་ ཨང་རྟགས་ག་ར། ཀོང་རྩེ་གི་ཁུ་བ་དང་ གེརེཔ་གི་ཁུ་བ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བའི་རིགས། 
༡༡ ༢༥༡༦ ༢༥༡༦.༩༠.༡༠ རྡོ། 
༡༢. ༢༥.༡༧ ༢༥༡༧.༡༠.༩༠ 

 
 
 
༢༥༡༧.༤༩.༠༠ 

དྲོད་ཚད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་འབད་འབདཝ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ གྱང་བཟོ་དང་ འཁོར་ལམ་
བཟོ་ཆས་ མེ་འཁོར་ལམ་ ཡངན་ སྲ་ཆས་ཀྱི་གྱང་རྩིགས་གཞན་གྱི་དོན་ལཱི་སྤྱིར་བཏང་
སོད་མི་ རྡོ་རུག་དང་ རྡོ་ཆུང་ ཆག་དཀྲུམ་ཅན་ ཡངན་ ཕྱེ་འཐགས་ཡོད་པའི་རྡོ་རིགས། 
 
ཙུ་ནེ་རྡོ་ཕྱེ། 

༡༣. ༢༥.༡༨ ༢༥༡༨.༡༠.༠༠. 
༢༥༡༨.༢༠.༠༠ 
༢༥༡༨.༣༠.༠༠ 

 
དྲོ་ལོ་མའིཀྲ། 

༡༤. ༢༥.༢༠ ༢༥༢༠.༡༠.༠༠ 
༢༥༢༠.༡༠.༩༠ 

 
ཇིབ་སམ། 

༡༥. ༢༥.༢༠ ༢༥༢༠.༢༠.༠༠  པཱལསི་ཀྲར་ཨོཕ་པེ་རིསི། 
༡༦. ༢༥.༢༡ ༢༥༢༡.༠༠.༠༠ ཙུ་ནེ་རྡོ། 
༡༧. ༢༨.༣༦ ༢༨༣༦.༥༠.༠༠ ཀལ་ཤི་ཡམ་ཀར་བོ་ནེཀྲ། 
༡༨. ༧༢.༠༧ ༧༢༠༧.༡༩.༠༠ ལྕགས་རིགས་ ཡངན་ ཨ་ལོའི་ཨིསི་ཀྲིལ་མེན་པའི་ བི་ལུཀྲ་/ཕྱེད་བཟོའི་ཐོན་སྐྱེད་

རིགས། ཨེན་ཨི་ཨེས། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ཟུར་སྦྲགས་ང་། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་ཐ།ོ 

བང་ལ་དེཤ་ལས་ཕྱིར་ཚངོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ འབྲུག་ལཱི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡངས་ཆག་ཐབོ་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ།ོ 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

ཐོན་སྐྱེད་༩༠ གི་ཐོ། 
རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 

 
༡. ༠༣༠༥.༥༩ ཚྭ་བཏབ་བཏབ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ མེ་སྐམ་རྐྱབ་རྐྱབ་མེན་པའི་་སྐམ། 
༢. ༠༤༠༢.༩༩ གར་ལྷ་བཟ་ོབའི་ཨོམ། 
༣. ༠༧༠༡.༩༠ གསར་འཐོན་ ཡངན་ ཁྱེགས་ཆས་ནང་བཞག་པའི་ཀེ་བ་གི་རིགས། 
༤. ༠༩༠༢.༣༠ ཇ་ནག་ (སྒམ་རྐྱབ་རྐྱབ་) 
༥. ༡༧༠༤.༩༠ བུ་རམ་གྱི་མངར་ཟས་གཞན། 
༦. ༡༩༠༥.༡༠ to 

༡༩༠༥.༩༠ 
བེརེདྲ་དང་ བིསི་ཀིཀྲསི། 

༧. ༢༠༠༩.༣༡ ཤིང་འབྲས་རྐྱང་པ་གཞན་གང་རུང་གི་ཁུ་བ། 
༨. ༢༠༠༩.༣༢ བིརིགསི་གི་རྒྱུ་རས་༢༠ ལས་མ་ལྷག་པའི་ ཤིང་འབྲས་རྐྱང་པ་གཞན་གང་རུང་གི་ཁུ་བ། 
༩. ༢༡༠༤.༢༠ ཟ་ཆས་སྒམ་བཟོ་ཅན། 
༡༠. ༢༥༢༣.༢༩ རྩི་ས། 
༡༡. ༢༧༡༠.༡༩ བི་ཀྲུ་མི་ནཱོསི་རྒྱུ་ཆས་ལས་བཏནོ་པའི་ སྣུམ་རིགས་གཞན། 
༡༢. ༣༠༠༣.༡༠ ལས་ 

༣༠༠༦.༩༢ 
ཐོན་སྐྱེད་ག་ར། 

༡༣. ༣༣༠༤.༩༡ དམ་བཙིར་འབད་འབདཝ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཕྱེ་གི་རིགས། 
༡༤. ༣༣༠༤.༩༩ མཛེས་བཟོ་/བཟ་ོབཟ་ོནི་/ཕྱི་པགས་ཀྱི་སྨན་བཟོ་གཞན། 
༡༥. ༣༣༠༥.༡༠ ཤམ་པུ་གི་རིགས། 
༡༦. ༣༣༠༥.༩༠ སྐྱ་མདོག་བཟོ་སྨན་དང་ སྣུམ་སྨན་ ཀྲོ་ནིག་གི་རིགས། 
༡༧. ༣༣༠༦.༡༠ སོ་སྨན་གྱི་རིགས། 
༡༨. ༣༣༠༧.༡༠ ལས་ 

༣༣༠༧.༩༠ 
བཟོ་བཟ་ོཆས་རིགས། 

༡༩. ༣༤༠༡.༡༡ ལས་ 
༣༤༠༡.༢༠ 
 

གསང་སོད་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་གླང་ལུབ། 

ཟུར་སྦྲགས་ང་། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་ཐ།ོ 

བང་ལ་དེཤ་ལས་ཕྱིར་ཚངོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ འབྲུག་ལཱི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡངས་ཆག་ཐབོ་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ།ོ 
(རྩ་ཚན་བཞི་པ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་) 

ཐོན་སྐྱེད་༩༠ གི་ཐོ། 
རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 

 
༡. ༠༣༠༥.༥༩ ཚྭ་བཏབ་བཏབ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ མེ་སྐམ་རྐྱབ་རྐྱབ་མེན་པའི་་སྐམ། 
༢. ༠༤༠༢.༩༩ གར་ལྷ་བཟ་ོབའི་ཨོམ། 
༣. ༠༧༠༡.༩༠ གསར་འཐོན་ ཡངན་ ཁྱེགས་ཆས་ནང་བཞག་པའི་ཀེ་བ་གི་རིགས། 
༤. ༠༩༠༢.༣༠ ཇ་ནག་ (སྒམ་རྐྱབ་རྐྱབ་) 
༥. ༡༧༠༤.༩༠ བུ་རམ་གྱི་མངར་ཟས་གཞན། 
༦. ༡༩༠༥.༡༠ to 

༡༩༠༥.༩༠ 
བེརེདྲ་དང་ བིསི་ཀིཀྲསི། 

༧. ༢༠༠༩.༣༡ ཤིང་འབྲས་རྐྱང་པ་གཞན་གང་རུང་གི་ཁུ་བ། 
༨. ༢༠༠༩.༣༢ བིརིགསི་གི་རྒྱུ་རས་༢༠ ལས་མ་ལྷག་པའི་ ཤིང་འབྲས་རྐྱང་པ་གཞན་གང་རུང་གི་ཁུ་བ། 
༩. ༢༡༠༤.༢༠ ཟ་ཆས་སྒམ་བཟོ་ཅན། 
༡༠. ༢༥༢༣.༢༩ རྩི་ས། 
༡༡. ༢༧༡༠.༡༩ བི་ཀྲུ་མི་ནཱོསི་རྒྱུ་ཆས་ལས་བཏནོ་པའི་ སྣུམ་རིགས་གཞན། 
༡༢. ༣༠༠༣.༡༠ ལས་ 

༣༠༠༦.༩༢ 
ཐོན་སྐྱེད་ག་ར། 

༡༣. ༣༣༠༤.༩༡ དམ་བཙིར་འབད་འབདཝ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཕྱེ་གི་རིགས། 
༡༤. ༣༣༠༤.༩༩ མཛེས་བཟོ་/བཟ་ོབཟ་ོནི་/ཕྱི་པགས་ཀྱི་སྨན་བཟོ་གཞན། 
༡༥. ༣༣༠༥.༡༠ ཤམ་པུ་གི་རིགས། 
༡༦. ༣༣༠༥.༩༠ སྐྱ་མདོག་བཟོ་སྨན་དང་ སྣུམ་སྨན་ ཀྲོ་ནིག་གི་རིགས། 
༡༧. ༣༣༠༦.༡༠ སོ་སྨན་གྱི་རིགས། 
༡༨. ༣༣༠༧.༡༠ ལས་ 

༣༣༠༧.༩༠ 
བཟོ་བཟ་ོཆས་རིགས། 

༡༩. ༣༤༠༡.༡༡ ལས་ 
༣༤༠༡.༢༠ 
 

གསང་སོད་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་གི་གླང་ལུབ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
 

༢༠. ༣༤༠༡.༡༩ སྤྱིར་བཏང་གི་གླང་ལུབ། 
༢༡. ༣༩༡༧.༢༣ ཝི་ནི་ཡཱལ་ཀོལོ་རའིདྲ་གི་གྱིབ་ཆས་ ཀྲུའིབ་དང་ པའིབ་ ཧོསི་གི་རིགས། 
༢༢. ༣༩༡༩.༩༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་ སྲབ་ཤོག་གི་རིགས་གཞན། 
༢༣. ༣༩༢༡.༩༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་གདན་ཆས་གཞན། 
༢༤. ༣༩༢༣.༡༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་དང་ ཧོད་ཆས་ སོྣད་ཆས་ དེ་བཟུམ་མའི་དངོས་པོ་གཞན། 
༢༥. ༣༩༢༣.༢༡ ཨེ་ཐི་ལུན་གྱི་གྱིབ་རིགས་ཀྱི་ཕད་རྩེ་དང་ འབག་སོྣད་ (ཀོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) 
༢༦. ༣༩༢༣.༢༠ གྱིབ་ཆས་གཞན་གྱི་ཕད་རྩེ་དང་ འབག་སོྣད་ (ཀོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) 
༢༧. ༣༩༢༤.༡༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་ཁྲི་ཆས་དང་ ཐབ་ཆས། 
༢༨. ༤༢༠༢.༡༡ ཀོཝ་གིས་བཟོ་བའི་ བཟ་ོསྒྲོམ་ སོྣད་སྒྲོམ་ ལག་སྒྲོམ་ཚུ། 
༢༩. ༤༩༡༡.༡༠ ཚོང་དོན་གསལ་བསྒྲགས་རྒྱུ་ཆས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་ལག་དེབ་ དེ་བཟུམ་གཞན། 
༣༠. ༥༣༡༠.༡༠ ཚོས་གཞི་མ་བསྒྱུར་བའི་ཐག་སྐུད། 
༣༡. ༥༣༡༠.༩༠ ཐག་སྐུད་གཞན། 
༣༢. ༥༦༠༧.༡༠ གྲུ་ཐག་དང་ སྤྲིང་ཐག་གི་རིགས། 
༣༣. ༥༧༠༢.༢༠ ཇུཀྲ་ ཡངན་ ཀོ་ཀོ་ནཀྲ་སྐུདཔ་གིས་ཐག་པའི་གདན་ཆས། 
༣༤. ༥༧༠༣.༩༠ ཇུཀྲ་གི་གདན་ཆས་དང་ ཐགས་བཟོའི་བཏིང་ཆས་གཞན། 
༣༥. ༦༡༠༣.༣༢ ཀ་བལ་གྱི་ཇེ་ཀེཀྲ་དང་ བེལུ་ཟར་གི་རིགས། 
༣༦. ༦༡༠༩.༡༠ ཀ་བལ་གྱི་ཀྲི་ཤཀྲ་དང་ སིང་ལུཀྲསི་ གཞན་ཝེསཀྲ་ ནི་ཀྲིང་གིས་འཐག་འཐགཔ་ 

ཡངན་ ཀོརོ་ཤེཀྲ་གིས་འཐག་འཐགཔ། 
༣༧. ༦༡༠༩.༩༠ འཐག་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་གྱི་ཀྲི་ཤཀྲ་དང་ སིང་ལུཀྲསི་ གཞན་ཝེསཀྲ་ ནི་ཀྲིང་གིས་

འཐག་འཐགཔ་ ཡངན་ ཀོརོ་ཤེཀྲ་གིས་འཐག་འཐགཔ། 
༣༨. ༦༡༡༧.༡༠ ཧོ་སི་རི་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཤ་ཝཱལ་ ཨིསི་ཀརབསི་ མཕ་ལར་སི་ ཝེལསི་ལ་སོགས་པ། 
༣༩. ༦༢༠༡.༩༩ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཨོ་བར་ཀོཀྲ་དང་ ཝིནདྲ་ཇེ་ཀེཀྲ་ལ་སོགས་པ། 
༤༠. ༦༢༠༣.༣༢ ཀ་བལ་གྱི་ཇེ་ཀེཀྲ་དང་ བེལུ་ཟར་གྱི་རིགས། 
༤༡. ༦༢༠༥.༡༠ བལ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་འཇམ་སྤུ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཁེན་ཇར་

གྱི་རིགས། 
༤༢. ༦༢༠༥.༢༠ ཀ་བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཕ་ོསྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཁེན་ཇར་གྱི་རིགས། 

 

རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
 

༢༠. ༣༤༠༡.༡༩ སྤྱིར་བཏང་གི་གླང་ལུབ། 
༢༡. ༣༩༡༧.༢༣ ཝི་ནི་ཡཱལ་ཀོལོ་རའིདྲ་གི་གྱིབ་ཆས་ ཀྲུའིབ་དང་ པའིབ་ ཧོསི་གི་རིགས། 
༢༢. ༣༩༡༩.༩༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་ སྲབ་ཤོག་གི་རིགས་གཞན། 
༢༣. ༣༩༢༡.༩༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་གདན་ཆས་གཞན། 
༢༤. ༣༩༢༣.༡༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་དང་ ཧོད་ཆས་ སོྣད་ཆས་ དེ་བཟུམ་མའི་དངོས་པོ་གཞན། 
༢༥. ༣༩༢༣.༢༡ ཨེ་ཐི་ལུན་གྱི་གྱིབ་རིགས་ཀྱི་ཕད་རྩེ་དང་ འབག་སོྣད་ (ཀོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) 
༢༦. ༣༩༢༣.༢༠ གྱིབ་ཆས་གཞན་གྱི་ཕད་རྩེ་དང་ འབག་སོྣད་ (ཀོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་) 
༢༧. ༣༩༢༤.༡༠ གྱིབ་ཆས་ཀྱི་ཁྲི་ཆས་དང་ ཐབ་ཆས། 
༢༨. ༤༢༠༢.༡༡ ཀོཝ་གིས་བཟོ་བའི་ བཟ་ོསྒྲོམ་ སོྣད་སྒྲོམ་ ལག་སྒྲོམ་ཚུ། 
༢༩. ༤༩༡༡.༡༠ ཚོང་དོན་གསལ་བསྒྲགས་རྒྱུ་ཆས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་ལག་དེབ་ དེ་བཟུམ་གཞན། 
༣༠. ༥༣༡༠.༡༠ ཚོས་གཞི་མ་བསྒྱུར་བའི་ཐག་སྐུད། 
༣༡. ༥༣༡༠.༩༠ ཐག་སྐུད་གཞན། 
༣༢. ༥༦༠༧.༡༠ གྲུ་ཐག་དང་ སྤྲིང་ཐག་གི་རིགས། 
༣༣. ༥༧༠༢.༢༠ ཇུཀྲ་ ཡངན་ ཀོ་ཀོ་ནཀྲ་སྐུདཔ་གིས་ཐག་པའི་གདན་ཆས། 
༣༤. ༥༧༠༣.༩༠ ཇུཀྲ་གི་གདན་ཆས་དང་ ཐགས་བཟོའི་བཏིང་ཆས་གཞན། 
༣༥. ༦༡༠༣.༣༢ ཀ་བལ་གྱི་ཇེ་ཀེཀྲ་དང་ བེལུ་ཟར་གི་རིགས། 
༣༦. ༦༡༠༩.༡༠ ཀ་བལ་གྱི་ཀྲི་ཤཀྲ་དང་ སིང་ལུཀྲསི་ གཞན་ཝེསཀྲ་ ནི་ཀྲིང་གིས་འཐག་འཐགཔ་ 

ཡངན་ ཀོརོ་ཤེཀྲ་གིས་འཐག་འཐགཔ། 
༣༧. ༦༡༠༩.༩༠ འཐག་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་གྱི་ཀྲི་ཤཀྲ་དང་ སིང་ལུཀྲསི་ གཞན་ཝེསཀྲ་ ནི་ཀྲིང་གིས་

འཐག་འཐགཔ་ ཡངན་ ཀོརོ་ཤེཀྲ་གིས་འཐག་འཐགཔ། 
༣༨. ༦༡༡༧.༡༠ ཧོ་སི་རི་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཤ་ཝཱལ་ ཨིསི་ཀརབསི་ མཕ་ལར་སི་ ཝེལསི་ལ་སོགས་པ། 
༣༩. ༦༢༠༡.༩༩ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཨོ་བར་ཀོཀྲ་དང་ ཝིནདྲ་ཇེ་ཀེཀྲ་ལ་སོགས་པ། 
༤༠. ༦༢༠༣.༣༢ ཀ་བལ་གྱི་ཇེ་ཀེཀྲ་དང་ བེལུ་ཟར་གྱི་རིགས། 
༤༡. ༦༢༠༥.༡༠ བལ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་འཇམ་སྤུ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཁེན་ཇར་

གྱི་རིགས། 
༤༢. ༦༢༠༥.༢༠ ཀ་བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཕ་ོསྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཁེན་ཇར་གྱི་རིགས། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
 

༤༣. ༦༢༠༥.༣༠ མི་གིས་བཟོ་བའི་སྐུདཔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཁེན་ཇར་རིགས། 
༤༤. ༦༢༠༥.༩༠ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཁེན་ཇར་གྱི་རིགས།  
༤༥. ༦༢༠༨.༡༡ མི་གིས་བཟོ་བཟོ་བའི་སྐུདཔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཨམ་སྲུ་ ཡངན་ བུམོ་གི་སི་ལིཔ་དང་ པེ་

ཀྲི་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༤༦. ༦༢༠༦.༢༡ ཀ་བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཨམ་སྲུ་ ཡངན་ བུམོ་གི་ནུབ་མོའི་གྱོན་ཆས་དང་ པ་ཇ་མའི་

རིགས། 
༤༧. ༦༢༡༡.༣༡ བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕ་ོསྐྱེས་ཀྱི་གྱོན་ཆས། 
༤༨. ༦༢༡༡.༤༡ བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཨམ་སྲུ་གི་གྱོན་ཆས། 
༤༩. ༦༣༠༣.༢༩ རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ལ་ཁྲིའི་ཁེབས་དང་ གདན་ཁེབས། 
༤༩. ༦༣༠༣.༢༩ རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ལ་ཁྲིའི་ཁེབས་དང་ གདན་ཁེབས། 
༥༠. ༦༣༠༥.༡༠ ཇུཀྲ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒམ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་ ཕད་རྩེ་དང་ འབག་སོྣད་

ཀྱི་རིགས། 
༥༡. ༦༤༠༣.༢༠ ཕྱི་ཤོག་དང་ འོག་ ཤོག་ཚུ་ཀོཝ་ལས་གྲུབ་གྲུབ་དང་ ཁ་འཇའ་དང་ ལྷམ་མགོ་བསྐོར་ཏེ་

ཀོ་ཐག་ཅནམ་ཨིན་པའི་ ལྷམ་གྱི་རིགས། 
༥༢. ༦༤༠༤.༢༠ ཀོ་ཆས་ཀྱིས་བཟོ་བའི ་ ཕྱི་གཤབ་ཅན་གྱི་ལྷམ་གྱི་རིགས། 
༥༣. ༦༤༠༥.༩༠ ལྷམ་ཆས་གཞན། (སེན་དྲཱལ་ སི་ལི་པར་ལ་སོགས་པ་) 
༥༤. ༦༥༠༥.༩༠ ཞྭམོ་དང་ ཞྭ་ཆས་ཀྱི་རིགས་གཞན།  
༥༥. ༦༩༠༢.༡༠ལས་༩༠༢.༩༠ སི་ར་མིག་ཀྲཱལི་གི་རིགས།  
༥༦. ༦༩༡༡.༡༠ པོརསི་ལུནདྲ་ ཡངན་ རྒྱ་ནག་གི་ཀྲེ་བཱལ་གྱི་ཅ་ཆས་དང་ ཐབ་ཆས་རིགས།  
༥༧. ༧༢༡༠.༤༡ ལྕགས་ཤོག་ 
༥༨. ༧༢༡༤.༡༠ལས་༢༡༤.༦༠ ལྕགས་དུམ་  
༥༩. ༧༤༠༨.༡༡ལས་༤༠༨.༡༩ ཟངས་སྐུད། 
༦༠. ༧༦༡༠.༡༠ ཀ་ལ་གི་སྒོ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ།  
༦༡. ༨༢༡༢.༢༠ རྒྱུན་ཐག་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་རེ་ཟརོ་བེལུདྲ།  
༦༢. ༨༤༡༤.༥༡ བསིལ་གཡབ་ཀྱི་རིགས་: འབྲི་ཁྲི་དང་ ཨེན་ཏ་ གྱང་ གནམ་སྤང་། 
༦༣. ༨༥༠༤.༢༡ལས་༥༠༤.༤༠ གློག་ཆས་ཀྲཱནསི་ཕོར་མར་དང་ ཨིསི་ཀྲ་ཀྲིག་ཀོན་བར་ཀྲརསི། 
༦༤. ༨༥༠༦.༡༠ དྲའི་སེལ་འཕྲུལ་ལོྟ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
 

༦༥. ༨༥༠༧.༡༠ པིསི་ཀོྲཱན་འཕྲུལ་ཨམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལཱི་སོད་མི་ ལིདྲ་ཨེ་སིདྲ། 
༦༦. ༨༥༣༩.༢༢ གློག་ཤུགས་ཝདྲ་༢༠༠ ལས་མ་བརྒལ་མི་དང་ ཝཱོལ་ཀྲེཇ་༡༠༠ ལྷག་མི་གི་དོན་ལཱི་ ཕི་

ལ་མེནཀྲ་ལུམཔ་གཞན། 
༦༧. ༨༥༤༤.༡༡ལས་༥༤༤.༥༩ གློག་ཐག་གི་རིགས། 
༦༨. ༩༠༣༢.༨༩  རང་འགུལ་གྱི་གློག་ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆ་གཞན།  
༦༩. ༩༡༠༢.༡༩  པོ་ཀེཀྲ་དང་ ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད། 
༧༠. ༩༡༠༥.༢༩ གྱང་གུར་སར་མི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ། 
༧༡. ༩༤༠༣.༡༠ལས་

༩༤༠༣.༩༠ 
ལྕགས་ཆས་དང་ གྱིབ་ཆས་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ནང་ཆས་རིགས།  

༧༢. ༩༦༠༣.༢༡  སོ་ཚབ་སོ་བཀྲུ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སོ་བཀྲུ་རིག་རིགས།  
༧༣. ༩༦༠༨.༡༠ བཱོལ་པོའིནཀྲ་སྨྱུ་གུ། 
༧༤. ༦༡༠༣.༤༢ ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཀྲའ་ོཟར། 
༧༥. ༦༡༠༤.༦༢ ཨམ་སྲུ་ ཡངན་ བུམོ་ཚུ་གི་ཀྲའོ་ཟར་ ཀ་བལ་གྱི་ལག་ཐག་ཅན་མའི་སྤྱིར་བཏང་དང་ 

ཤོཀྲསི་གི་རིགས། 
༧༦. ༦༡༠༥.༢༠ མི་གིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཤཀྲ་གི་རིགས། 
༧༧. ༦༡༠༦.༡༠ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་ཨམ་སྲུ་ ཡངན་ བུམོ་ཚུའི་བཱལོསི་དང་ ཤཀྲ་བཱལའོསི་

གི་རིགས། 
༧༨. ༦༡༠༩.༩༠ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ ཀྲི་ཤཀྲ་དང་ སིང་ལུཀྲ་ ཝེསིཀྲ་གཞན། 
༧༩. ༦༡༡༠.༢༠ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༠. ༦༡༡༠.༣༠ མི་གིས་བཟོ་བའི་སྐུདཔ་གཞན་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ 

ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༡. ༦༡༡༠.༩༠ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༢. ༦༡༡༡.༢༠ ཀ་བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༣. ༦༡༡༡.༣༠ གྱིབ་སྐུད་ལས་གྲུབ་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༤. ༦༢༣༠.༤༢ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་པའི་ ཕ་ོསྐྱེས་/བུ་ཚུ་གི་ཀྲའོ་ཟར་དང ་ སྤྱིར་བཏང་དང་ ཤོཀྲ་གི་

རིགས། 

རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
 

༦༥. ༨༥༠༧.༡༠ པིསི་ཀོྲཱན་འཕྲུལ་ཨམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལཱི་སོད་མི་ ལིདྲ་ཨེ་སིདྲ། 
༦༦. ༨༥༣༩.༢༢ གློག་ཤུགས་ཝདྲ་༢༠༠ ལས་མ་བརྒལ་མི་དང་ ཝཱོལ་ཀྲེཇ་༡༠༠ ལྷག་མི་གི་དོན་ལཱི་ ཕི་

ལ་མེནཀྲ་ལུམཔ་གཞན། 
༦༧. ༨༥༤༤.༡༡ལས་༥༤༤.༥༩ གློག་ཐག་གི་རིགས། 
༦༨. ༩༠༣༢.༨༩  རང་འགུལ་གྱི་གློག་ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆ་གཞན།  
༦༩. ༩༡༠༢.༡༩  པོ་ཀེཀྲ་དང་ ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད། 
༧༠. ༩༡༠༥.༢༩ གྱང་གུར་སར་མི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ། 
༧༡. ༩༤༠༣.༡༠ལས་

༩༤༠༣.༩༠ 
ལྕགས་ཆས་དང་ གྱིབ་ཆས་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ནང་ཆས་རིགས།  

༧༢. ༩༦༠༣.༢༡  སོ་ཚབ་སོ་བཀྲུ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སོ་བཀྲུ་རིག་རིགས།  
༧༣. ༩༦༠༨.༡༠ བཱོལ་པོའིནཀྲ་སྨྱུ་གུ། 
༧༤. ༦༡༠༣.༤༢ ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཀྲའ་ོཟར། 
༧༥. ༦༡༠༤.༦༢ ཨམ་སྲུ་ ཡངན་ བུམོ་ཚུ་གི་ཀྲའོ་ཟར་ ཀ་བལ་གྱི་ལག་ཐག་ཅན་མའི་སྤྱིར་བཏང་དང་ 

ཤོཀྲསི་གི་རིགས། 
༧༦. ༦༡༠༥.༢༠ མི་གིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཕོ་སྐྱེས་ ཡངན་ བུ་ཚུ་གི་ཤཀྲ་གི་རིགས། 
༧༧. ༦༡༠༦.༡༠ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་ཨམ་སྲུ་ ཡངན་ བུམོ་ཚུའི་བཱལོསི་དང་ ཤཀྲ་བཱལའོསི་

གི་རིགས། 
༧༨. ༦༡༠༩.༩༠ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ ཀྲི་ཤཀྲ་དང་ སིང་ལུཀྲ་ ཝེསིཀྲ་གཞན། 
༧༩. ༦༡༡༠.༢༠ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༠. ༦༡༡༠.༣༠ མི་གིས་བཟོ་བའི་སྐུདཔ་གཞན་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ 

ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༡. ༦༡༡༠.༩༠ ཐག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༢. ༦༡༡༡.༢༠ ཀ་བལ་ལས་གྲུབ་པའི་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༣. ༦༡༡༡.༣༠ གྱིབ་སྐུད་ལས་གྲུབ་པའི་སུའི་ཀྲར་དང་ སུའེཀྲ་ཤཀྲ་ ཝེསཀྲ་ཀོཀྲ་གི་རིགས། 
༨༤. ༦༢༣༠.༤༢ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་པའི་ ཕ་ོསྐྱེས་/བུ་ཚུ་གི་ཀྲའོ་ཟར་དང ་ སྤྱིར་བཏང་དང་ ཤོཀྲ་གི་

རིགས། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

རིམ་ཨང་ ཨེཆ་ཨེས་ཨང་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 
 

༨༥. ༦༢༠༣.༤༣ གྱིབ་སྐུད་ཀྱིས་འཐག་པའི་ ཕ་ོསྐྱེས་/བུ་ཚུ་གི་ཀྲའོ་ཟར་དང་ སྤྱིར་བཏང་དང་ ཤོཀྲ་གི་
རིགས། 

༨༦. ༦༢༠༤.༥༢ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་པའི་ ཨམ་སྲུ་/བུམོ་ཚུ་གི་ཨིས་ཀཀྲ་དང་ དྲི་བའི་དྲེདྲ་ཨིས་ཀཀྲ། 
༨༧. ༦༢༠༤.༦༢ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་པའི་ ཨམ་སྲུ་/བུམོ་ཚུ་གི་ཀྲའོ་ཟར་དང་ སྤྱིར་བཏང་དང་ ཤོཀྲ་གི་

རིགས། 
༨༨. ༦༢༠༥.༢༠ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་པའི་ ཕོ་སྐྱེས་/བུ་ཚུ་གི་ཤཀྲ་གི་རིགས། 
༨༩. ༦༢༠༥.༣༠ མི་གིས་བཟོ་བཅོས་འབད་བའི་ཕ་ོསྐྱེས་/བུ་ཚུ་གི་ཤཀྲ་གི་རིགས། 
༩༠. ༦༢༠༦.༣༠ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་པའི་ ཨམ་སྲུ་/བུམོ་ཚུ་གི་བཱལའོསི་དང་ ཤཀྲསི་ ཤཀྲ་ བཱལའོ་

ཟེསི། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ཟུར་དེབ་དང་པ།
འབྲུག་དང་བང་ལ་དེཤ་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱའི་དནོ་ལཱི་ ཅ་ཆས་ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་གི་བཅའ་

ཡིག། (བི་བི་-པི་ཀྲི་ཨེ་)  
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡ པ་: མིང་གནས། 
བཅའ་ཡིག་འདི་ལཱི་ (འདི་ནང་གཤམ་གསལ་གན་རྒྱ་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་)བང ་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་
གི་བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱའི་འོག་ལཱི་ (འདི་ནང་གཤམ་གསལ་“བཅའ་ཡིག་”ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་)“ཅ་ཆས་
ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་” ཟེར་བརྗོད་དགོ། 
 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༢ པ་: སརོ་འཇུག། 
བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་གི་འོག་ལཱི་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལཱི་སོར་
འཇུག་འབད་དགོ། 
 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༣ པ་: འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས། 
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་དནོ་ལཱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་སོད་ནི་གི་དནོ་ལཱི་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་དྲོངས་
ཚུགས་པའི་ ཐོན་སྐྱེད་དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་ཚང་སྟེ་ཡོདན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ ཐོན་སྐྱེད་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ག་འབད་རུང་ཅིག་གི་ ཐོན་སྐྱེད་ ཡངན་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་
བརྩི། 
 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༤ པ་: ནང་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་གསལ་སྟནོ། 
ཐོན་སྐྱེད་ནང་འདྲེན་འཐབ་མི་གིས་ ནང་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་: 
(ཀ་) ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ནང་འདྲེན་འབད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་གང་རུང་ནང་བཟོ་ཡོདཔ་ ཡངན་ བཟ་ོབསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ 

དེ་བཟུམ་མའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གན་རྒྱ་འདིའི་འོག་ལཱི་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐོར་
ལས་གསལ་སོྟན་འབད་ནི་དང་། 

(ཁ་) བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་དེ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཏོན་ནི། 
 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༥ པ་: འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐནོ་སྐྱེད། 
བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་༡༠ པའི་གོ་དོན་ནང་འཁོད་ཐད་ཀར་དུ་གཏོང་ལུན་འབད་བའི་ རྩ་ཕན་གཞན་མི་ལས་ རྩ་ཕན་ཅིག་གི་
མངའ་ཁོངས་ནང་ ནང་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ གན་རྒྱ་འདི་གི་ཁྱབ་ཚད་འོག་ལཱི་ཚུད་པའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་གལ་སྲིད་གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐྱེན་ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གི་འོག་ལཱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་
བརྩི་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
(ཀ་) བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་༦ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྟར་དུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱི་མངའཁོངས་ནང་ཧྲིལ་

བུམ་སྦེ་བཟ་ོཡོདཔ་ ཡངན་ ལུན་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། ཡངན། 
(ཁ་) ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་མེན་མི་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་མེན་མི་ཐོན་

སྐྱེད་ཚུ་ ཨིན་རུང་གོང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༧ པའི་འོག་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཨིནམ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༦ པ་: ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟ་ོབཟཝོ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ། 
འབྲེལ་ཡདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོ། གཤམ་འཁོད་
ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
(ཀ་) རང་གི་ས་ནང་ལས་ རང་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ཆུ་ནང་ལས་ ཡངན་ རང་གི་མཚོ་གཤམས་ལས་བཏོན་ཡོད་པའི་གཏེར་རས་ཀྱི་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 
(ཁ་) དེ་ནང་སྐྱེས་མི་ ཡངན་བསྡུ་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་དང་ ཚོད་བསྲེས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྐྱེ་ཤིང་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 
(ག་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་གསོན་པོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ། 
(ང་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་གི་སེམས་ཅན་གསོན་པོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་འབྱུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད། 
(ཅ་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་ ཤ་བདའ་ནི་ ཡངན་ ་བཟུང་མི་ལས་བྱུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 
(ཆ་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་གི་མཚོ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ་བཟུང་སྟེ་བྱུང་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་དང་ སོྣད་ཆས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནང་

ལས་འབག་མི་ཐནོ་སྐྱེད་གཞན་ཚུ། 
(ཇ་) གོང་གི་དོན་མཚམས་(ཆ་)པ་ནང་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་ དབྱེ་བ་ཅན་གྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་གི་བཟ་ོཁང་

གི་གྲུ་གཟིངས་ནང་ལས་བྱུང་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ། 
(་) རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་ཚུའི་ཕྱི་ཁའི་མཚོ་འགྲམ་གྱི་ས་ཐོག་ ཡངན་ ས་འོག་ལས་བཏོན་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཨིན་རུང་རྒྱལ་

ཁབ་དེ་ལཱི་ ས་ཐོག་ ཡངན་ ས་འོག་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཧྲིལ་བུམ་ཡོད་མི། 
(ཏ་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་བསྡུ་ལུན་འབད་དེ་ རྒྱུ་ཆས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་རྐྱངམ་ཅིག་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ 

བཟོ་བཅོས་ལག་ལུན་ཚུ་ནང་ལས་འཐནོ་མི་རག་རོ་དང་ ལྷག་རོ་ཚུ་དང་ བཀོལ་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ། 
(ཐ་) གོང་གི་དོན་མཚམས་(ཀ་) ལས་ (ཏ་)ཚུན་ནང་བཀོད་མི་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་བཟ་ོཡདོ་པའི་ཅ་ཆས་

ཚུ། 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༧ པ་: ཧྲིལ་བུམ་བཟ་ོབཟཝོ་ ཡངན་ བྱུང་བྱུངམ་མེན་མི། 
༡. བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༥ (ཁ་)པའི་གོ་དོན་ནང་འཁོད་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་ ཡངན་ བྱུང་བྱུངམ་མེན་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་བཅའ་ཡིག་

དོན་ཚན་༨ པའི་དབང་ལཱི་འདུ་དགོཔ་དང་ དོན་མཚམས་༢ པའི་འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་ཚང་དགོ། 
༢ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་བྱུང་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་གང་རུང་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྱུང་ཁུངས་

ཀྱི་གནས་ཚད་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཡིད་ཆེས་དྲོངས་ཚུགསཔ་སྦེ་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ་: 
(ཀ་) མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མེན་མི་ག་ར་དབྱེ་བ་བཀོད་དེ་

ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ལས་སོ་སོ་སྦེ་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཅ་དངོས་གསལ་བཤད་དང་ ཨང་རྟགས་རིམ་ལཱིགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ཨང་
གནས་བཞི་ལྡན་ཐོག་ལཱི་ མིང་གནས་ནང་དབྱེ་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི། 

ཡངན། 
(ཁ་) འབྱུང་ཁུངས་མེན་པའི་རྒྱུ་ཆ་3ག་ར་གི་གནས་གོང་ཡོངས་བསོམས་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལཱི་བཟོ་

བཟོཝ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་བཟོ་བསྐྲུན་བ་རིམ་འཐབ་ཡདོ་པའི་ ཐོན་སྐྱེད་ཁྲལ་མེད་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་
ཡོད་པའི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ལས་མ་ལྷག་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ བ་རིམ་འཐབ་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 

  

༣ འབྱུང་ཁུངས་ལས་མེན་མི་རྒྱུ་ཆ ་ཟེར་མི་འདི་ གན་རྒྱ་འདི་གི་རྩ་ཕན་མེན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་བྱུང་མི་རྒྱུ་ཆ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས་མ་
བཟོ་མི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ལཱི་གོ། 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༦ པ་: ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟ་ོབཟཝོ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ། 
འབྲེལ་ཡདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོ། གཤམ་འཁོད་
ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
(ཀ་) རང་གི་ས་ནང་ལས་ རང་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ཆུ་ནང་ལས་ ཡངན་ རང་གི་མཚོ་གཤམས་ལས་བཏོན་ཡོད་པའི་གཏེར་རས་ཀྱི་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 
(ཁ་) དེ་ནང་སྐྱེས་མི་ ཡངན་བསྡུ་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་དང་ ཚོད་བསྲེས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྐྱེ་ཤིང་དང་ སྐྱེ་ཤིང་གི་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 
(ག་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་གསོན་པོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ། 
(ང་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་གི་སེམས་ཅན་གསོན་པོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་འབྱུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད། 
(ཅ་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་ ཤ་བདའ་ནི་ ཡངན་ ་བཟུང་མི་ལས་བྱུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 
(ཆ་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་གི་མཚོ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ་བཟུང་སྟེ་བྱུང་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་དང་ སོྣད་ཆས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནང་

ལས་འབག་མི་ཐནོ་སྐྱེད་གཞན་ཚུ། 
(ཇ་) གོང་གི་དོན་མཚམས་(ཆ་)པ་ནང་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་ དབྱེ་བ་ཅན་གྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་གི་བཟ་ོཁང་

གི་གྲུ་གཟིངས་ནང་ལས་བྱུང་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ། 
(་) རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་ཚུའི་ཕྱི་ཁའི་མཚོ་འགྲམ་གྱི་ས་ཐོག་ ཡངན་ ས་འོག་ལས་བཏོན་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཨིན་རུང་རྒྱལ་

ཁབ་དེ་ལཱི་ ས་ཐོག་ ཡངན་ ས་འོག་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཧྲིལ་བུམ་ཡོད་མི། 
(ཏ་) རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་བསྡུ་ལུན་འབད་དེ་ རྒྱུ་ཆས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་རྐྱངམ་ཅིག་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ 

བཟོ་བཅོས་ལག་ལུན་ཚུ་ནང་ལས་འཐནོ་མི་རག་རོ་དང་ ལྷག་རོ་ཚུ་དང་ བཀོལ་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ། 
(ཐ་) གོང་གི་དོན་མཚམས་(ཀ་) ལས་ (ཏ་)ཚུན་ནང་བཀོད་མི་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་བཟ་ོཡདོ་པའི་ཅ་ཆས་

ཚུ། 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༧ པ་: ཧྲིལ་བུམ་བཟ་ོབཟཝོ་ ཡངན་ བྱུང་བྱུངམ་མེན་མི། 
༡. བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༥ (ཁ་)པའི་གོ་དོན་ནང་འཁོད་ ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་ ཡངན་ བྱུང་བྱུངམ་མེན་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་བཅའ་ཡིག་

དོན་ཚན་༨ པའི་དབང་ལཱི་འདུ་དགོཔ་དང་ དོན་མཚམས་༢ པའི་འོག་ལཱི་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་ཚང་དགོ། 
༢ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་བྱུང་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་གང་རུང་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྱུང་ཁུངས་

ཀྱི་གནས་ཚད་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལཱི་ ཡིད་ཆེས་དྲོངས་ཚུགསཔ་སྦེ་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ་: 
(ཀ་) མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མེན་མི་ག་ར་དབྱེ་བ་བཀོད་དེ་

ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ལས་སོ་སོ་སྦེ་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཅ་དངོས་གསལ་བཤད་དང་ ཨང་རྟགས་རིམ་ལཱིགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ཨང་
གནས་བཞི་ལྡན་ཐོག་ལཱི་ མིང་གནས་ནང་དབྱེ་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི། 

ཡངན། 
(ཁ་) འབྱུང་ཁུངས་མེན་པའི་རྒྱུ་ཆ་3ག་ར་གི་གནས་གོང་ཡོངས་བསོམས་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལཱི་བཟོ་

བཟོཝ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་བཟོ་བསྐྲུན་བ་རིམ་འཐབ་ཡདོ་པའི་ ཐོན་སྐྱེད་ཁྲལ་མེད་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་
ཡོད་པའི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ལས་མ་ལྷག་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ བ་རིམ་འཐབ་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ། 

  

༣ འབྱུང་ཁུངས་ལས་མེན་མི་རྒྱུ་ཆ ་ཟེར་མི་འདི་ གན་རྒྱ་འདི་གི་རྩ་ཕན་མེན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་བྱུང་མི་རྒྱུ་ཆ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས་མ་
བཟོ་མི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ལཱི་གོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༠ པ་: ཐད་ཀར་གྱི་དསོ་སྐྱེལ། 
གཤམ་གསལ་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་བརྗེ་སོར་ ཡངན་ གནས་སྐབས་
མཛོད་གསོག་སྦེ་བཞག་བཞགཔ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ བར་མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ ཡངན་ དེ་ལས་མངམ་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེལ་
འདྲེན་འབད ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ནང་འདྲེན་འཐབ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཐད་
ཀར་དུ་ཚོང་དོས་སྐྱེལ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ཨིན་རུང་། 

(ཀ་) བརྒྱུད་ལམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འདི་ ས་དཔྱད་ཀྱི་དབྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དོན་ལཱི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནི་དང་
ཡངན་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩི་འཇོག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོདཔ། 

(ཁ་) ཐོན་སྐྱེན་ཚུ་ དེ་ནང་ཚོང་ ཡངན་ བེད་སོད་ཀྱི་དོན་ལཱི་འཛུལ་ཞུགས་མ་འབདཝ། 
(ག་) ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ དོས་ཕབ་ནི་དང་ལོག་སྟེ་སྐྱེལ་ནི་ ཡངན་ དེ་ཚུ་གནས་སྟངས་ལུགས་ཤོམ་ཐོག་ལཱི་བཞག་ནི་གི་དོན་

ལཱི་དགོ་པའི་ལག་ལུན་ཚུ་གི་དནོ་ལཱི་མ་གཏོགས་ གཞན་ལག་ལུན་ག་ནི་ཡང་མ་འབདཝ།  

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༡ པ་: སྒམ་རྐྱབ་ནི་གི་བརྩི་འཇོག། 
ཐོན་སྐྱེན་ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས་གཏན་འབེབས་བཟ་ོབའི་སྐབས་ལཱི་ སྒམ་རྐྱབ་ནི་འདི་ཡང་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་གཅིག་
ཁར་ཡོངས་རོགས་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ སྒམ་རྐྱབ་ནི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ནང་དགོས་མཁོ་བཀོད་
དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སོ་སོ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཆོག། 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༢ པ་: འགྲེམས་སྟནོ།  
༡. རྩ་ཕན་ཅིག་ནང་འགྲེམས་སོྟན་གྱི་དོན་ལཱི་བཏང་བའི་འབྱུངས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རྩ་ཕན་ཅིག་ནང་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་

གི་དོན་ལཱི་འགྲེམས་སོྟན་གྱི་སྐབས་ལཱི་ ཡངན་ ཤུལ་ལས་བཙངོ་མི་དེ་ གན་རྒྱ་འདི་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་ཁེ་ཕན་འབྱུང་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཅ་དམ་དབང་འཛིན་ཚུ་ལཱི་གཤམ་གསལ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་དྲོངས་ཚུགསཔ་སྦེ་བཏནོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 

(ཀ་) ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་གིས་ ཐནོ་སྐྱེད་འདི་ཚུ་ རྩ་ཕན་ཅིག་ལས་ འགྲེམས་སོྟན་འབད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ཚོང་དོས་སྐྱེལ་ཏེ་ དེ་ཁ་ལཱི་འགྲེམས་སོྟན་འབད་ཡོདཔ། 

(ཁ་) ཐོན་སྐྱེད་དེ་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་ འགྲེམས་སོྟན་འབད་སའི་རྩ་ཕན་ནང་གི་མི་ངོ་ཅིག་ལཱི་བཙོང་
ཡོདཔ་ ཡངན་ དེ་མེན་རུང་བྱིན་བཏང་ཡོདཔ། 

(ག་) ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འགྲེམས་སོྟན་གྱི་དནོ་ལཱི་བཏང་ཡོད་སའི་རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲེམས་སོྟན་གྱི་སྐབས་ལཱི་ 
ཡངན་ དེ་གི་ཤུལ་མ་དེ་འཕ་ོལས་བཏང་ཡོདཔ། 

(ང་)  ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འགྲེམས་སོྟན་གྱི་དནོ་ལཱི་བཏང་ཞིནམ་ལས་ འགྲེམས་སོྟན་གྱི་སྐབས་ལཱི་གསལ་སོྟན་འབད་ནི་
གི་དོན་ལཱི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གནད་དནོ་གཞན་གྱི་དོན་ལཱི་མ་སོདཔ།  

༢. འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདི་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༡༣ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་ནི་ ཡངན་ བཟོ་
དགོཔ་དང་ ནང་འདྲེན་འཐབ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཅ་དམ་དབང་འཛིན་ཚུ་ལཱི་སོད་དགོ། དེ་གུར་འགྲེམས་སོྟན་གྱི་མིང་དང་ 
ཁ་བང་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབད་དགོ། མཁོ་གལ་འཐོན་ས་ལཱི་དེ་ཚུ་འགྲེམས་སོྟན་གནས་སྟངས་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལཱི་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁ་སྐོང་དགོས་མཁོ་བཀོད་ཆོག། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

༣.  དོན་མཚམས་༡ པ་འདི་ ཚོང་ཁང་ ཡངན་ ཚོང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་བཙངོ་ནི་གི་དོན་ལཱི་ 
སྒེར་དོན་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་མི་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཅ་དམ་གྱི་ཚད་འཛིན་འོག་ལཱི་བཞག་པའི་སྐབས་ལཱི་མེན་པའི ་ ཚོང་ 
ཡངན་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་ བཟོ་རིག་གི་འགྲེམས་སོྟན་ ཚོང་འགྲེམས་ ཡངན་ དེ་བཟུམ་མའི་མི་དམང་ལཱི་གསལ་
སོྟན་ ཡངན་ དཔེ་སོྟན་གང་རུང་ལཱི་སོར་འཇུག་འབད་དགོ། 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༣ པ་: འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སརོ། 
གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཡངས་ཆག་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ གཤམ་གསལ་བ་སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་དབང་འཛིན་(འོག་ལས་ “སོད་མི་དབང་འཛིན་”ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་)གྱིས་
སོད་ཡོད་མི་ འབྲི་ཤོག་༡ པའི་ནང་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ཐོག་ལཱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིག་ཆ་དགོ་:  

(ཀ་) འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདི་ དབྱིན་སྐད་ནང་འབྲི་དགོཔ་དང་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱི་སོད་མི་དབང་
འཛིན་གྱིས་སོད་དགོ། 

(ཁ་) འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདི་འདྲ་ངོ་མ་གཅིག་དང་ འདྲ་གསུམ་ཡོད་མི་གུར་ འདྲ་ངོ་མ་དང་ འདྲ་གཉིས་པ་ 
འདྲ་གསུམ་པ་ འདྲ་བཞི་པ་སྦེ་གསལ་ཏོག་ཏོ་རྟགས་བཀལ་དགོ། སོད་མི་དབང་འཛིན་གྱིས་འདྲ་གཉིས་པ་བཞག་
པའི་སྐབས་ལཱི་ འདྲ་ངོ་མ་དང་ ལྷག་ལཱིས་འདྲ་གཉིས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ལཱི་བྱིན་དགོ། འདྲ་ངོ་མ་དེ་འདྲ་གསུམ་པ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་ ནང་འདྲེན་འཐབ་མི་ལཱི་ ནང་འདྲེན་འཐབ་སའི་གནམ་ཐང་ ཡངན་ 
ས་གནས་ནང་གི་ཅ་དམ་དབང་འཛིན་ལཱི་ འདྲ་ངོ་མ་དེ་སོད་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ གཏང་དགོ། འདྲ་གསུམ་པ་དེ་ནང་འདྲེན་
འཐབ་མི་གིས་བཞག་དགོ། འདྲ་བཞི་པ་དེ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་བཞག་དགོ། 

(ག་) རྩ་ཕན་རེ་གིས་རྩ་ཕན་གཞན་མི་ལཱི་ རང་སོའི་སོད་མི་དབང་འཛིན་གྱི་མིང་དང་ཁ་བང་ཚུ་གི་བརྡ་དནོ་བྱིན་དགོཔ་
དང་ ཁོང་གི་ལག་བྲིས་ཀྱི་དཔྱེ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐིའུ་གི་དཔྱེ་ངོ་མ་ཆ་ཚང་ཅིག་སོད་དགོ། 

(ང་) རྩ་ཕན་རེ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་དནོ་ལཱི་ རང་གི་དབང་འཛིན་ཚུའི་མིང་དང་ གོ་གནས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་
ཁ་གསལ་ (ཁ་བང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ཤོག་འཕྲིན་ཨང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བང་) ཚུ་བྱིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་- 
༡. རྩ་ཕན་གཞན ་མི་གི་སོད་མི་དབང་འཛིན་གྱི་ཐིའུ་དང་ ལག་བྲིས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ག་ལཱི་གཏང་ནི་ཨིན་ན་དང་། 
༢. རྩ་ཕན་གྱིས་སོད་མི་འབྱུང་ཁུངས་བདེན་སོར་གྱི་ བདེན་དཔྱད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་གི་མིང་ཐོག་ལཱི་གཏང་ནི་ཨིན་ན། 
༣. རྩ་ཕན་གཞན་མི་དེའི་ སོད་མི་དབང་འཛིན་གྱི་ཐིའུ་དང་ལག་བྲིས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ག་ལས་ལུན་ནི་ཨིན་ན། 
༤. རྩ་ཕན་གཞན་མི་གིས་སོད་མི་ འབྱུང་ཁུངས་བདེན་སོར་གྱི་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལཱི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ལས་ཐོབ་
ནི་ཨིན་ན། 

(ཅ་) ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལཱི་འགྱུར་བཅོས་རེ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་འཕ་ོལས་རྩ་ཕན་གཞན་མི་ལཱི་བརྡ་ལན་འབད་དགོ། 
(ཆ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་བརྩི་འཇོག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ སོད་མི་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོས་

འཚམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་མཁོ་བཀོད་ནི་ ཡངན་ བདེན་
དཔྱད་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

(ཇ་) འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདི་ སོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་བ་་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལཱི་ཆ་གནས་
འོང་དགོ།  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

(་) འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདི་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་གྱིས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཡངན་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལཱི་དོས་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལཱི་འབྲེལ་
ཡོད་སོད་མི་དབང་འཛིན་གྱིས་སོད་དགོ། 

(ཏ་) འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ ཡངན་ དོས་ཆས་སྐྱེལ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལས་
བྱེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལཱི་ཐབས་མེད་ཀྱི་འཛོལ་བ་ ཡངན་ཕྱིར་འབུད་ལཱིས་ནི་ ཡངན་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་
གནད་དོན་གཞན་ཚུ་བརྟེན་ཏེ་སོད་མ་ཚུགས་པར་ལཱིས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ གནད་དོན་སྐབས་ལཱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་
བདེན་སོར་འདི་ ཐིག་སྒྲོམ་ཨང་༤ པའི་ནང་ “འདས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལཱི་ཐོག་ལཱི་སོད་ཡོདཔ་” ཟེར་བཀོད་ཐོག་ལས་
འདས་པའི་ཚེས་གྲངས་བཀོད་དེ་སདོ་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ དོས་ཆས་སྐྱེལ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་གྲངས་༤༥ ལས་
མངམ་སྦེ་བཞག་མི་ཆོག། 

(ཐ་) འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདི་ཨར་རྐུན་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ བང་ཡོདཔ་ སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ མེདཔ་བཏང་པ་ཅིན་ 
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་ དེ་སོད་མི་གི་དབང་འཛིན་ལཱི་ཡིག་ཐོག་ལས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་དེ་ ཁོང་ར་ནང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཚོང་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་ཅན་གྱི་འདྲ་ངོ་མ་ ཐིག་སྒྲོམ་༤ པའི་ནང་ “བདེན་སོར་ཅན་གྱི་
འདྲ་ངོ་མ་” (བདེན་སོར་ངོ་མའི་ཚབ་ལཱི་) ཟེར་ཆ་གནས་བཀོད ་དེ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུན་དགོ། འདྲ་འདི་གུར་ འབྱུང་ཁུངས་
ཀྱི་བདེན་སོར་ངོ་མ་ནང་ཚེས་གྲངས་བཀོད་དགོ། འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་འདྲ་ངོ་མ་འདི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་
ངོ་མའི་ཆ་གནས་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལཱི་སོད་དགོ། 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༤ པ་: བཀག་ཆ། 
རྩ་ཕན་ག་གིས་འབད་རུང་ རང་དང་གཅིག་ཁར་དཔལ་འབོར་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་མེད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་འབྱུང་
བའི་རྒྱུ་རས་ཡོད་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ནང་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད ་ཆོག། 
བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༥ པ་: རྩ་ཕན་ཚུའི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ། 

(ཀ་) རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སོར་ནང་ རྒྱུ་རས་ཀྱི་འབྱུངས་ཁུངས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱི་ 
མཐུན་འབྲེལ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་འོང་། 

(ཁ་) རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྐོར་ལས་གསལ་སྟོན་རྫུན་སྦེ་འབད་ནི་ ཡངན་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་རྫུན་མ་
བཟོ་ཐོག་ལས་ གན་རྒྱ་འདི་ལཱི་བར་རྐྱེན་རྐྱབ་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལཱི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དང་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་ འོས་འབབ་ཡོད་ས་ལཱི་ཁྲིམས་དང་/ཡངན་བདག་སྐྱོང་གདོང་ལུན་འཐབ་ནི་མཁོ་གལ་ཅན་གྱི་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་བཏནོ་འོང་། 

(ག་) རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གན་རྒྱ་འདི་ལཱི་བར་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ ཡངན་ འབྱུང་ཡོད་པའི་དོགས་པ་རེ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལཱི་ 
བར་རྐྱེན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོན་མི་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ བ་
སྒོ་ལམ་ལཱིགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མམ་འབྲེལ་ལྟ་རྟོག་ལས་རིམ་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་དང་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་
སྐབས་ལཱི་གནད་དོན་སོ་སོ་ལཱི་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏགོས་འབད་ནི་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མཐུན་འབྲེལ་ཧྲིལ་བུམ་འབད་འོང་། 

(ང་) རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་ཅི་གིས་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལཱི་བར་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ཡིད་ཆེས་བྱུང་པ་ཅིན་ མོས་
མཐུན་གྱི་ཡིད་ཆེས་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལཱི་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་ ཡངན་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་
ཐབས་ལཱི་གྲོས་བསྟུན་གྱི་བརྡ་བསྐུལ་འབད་ཆོག། རྩ་ཕན་ག་གིས་འབད་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་གྲོས་བསྟུན་དེ་འཕོ་ལས་
འབད་དགོ། 

བཅའ་ཡིག་དནོ་ཚན་༡༦ པ་: བསྐྱར་ཞིབ། 
བཅའ་ཡིག་འདི་ རྩ་ཕན་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་ཞུ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་ མཁོ་གལ་འཐོནམ་ད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག་ནི་
དང་ ཁས་ལུན་འབད་མི་ལྟར་དུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡདོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

འབྲི་ཤགོ། 
འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདེན་སརོ། 

༡. ཚོང་དོས་སྐྱེལ་མི་ (ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་
ཚོང་ལས་ཀྱི་མིང་དང་ ཁ་བང་ རྒྱལ་ཁབ་) 

ཡིག་འབྲེལ་ཨང་  
འབྲུག་བང་ལ་དེཤ་-གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ།  
(མམ་བསོམ་གསལ་སྟོན་དང་བདེན་སོར་)  
སོད་ས་………………………….  

(རྒྱལ་ཁབ་) 
(རྒྱབ་ཤོག་དྲན་ཐོ་ནང་ལྟ་) 

༢. ཚོང་དོས་སྐྱེལ་ས་ 
(ཚོང་དོས་སྐྱེལ་སའི་མིང་ ཁ་བང་ རྒྱལ་ཁབ་) 

༤. གཞུང་འབྲེལ་བཀོལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལཱི་རྐྱངམ་ཅིག་ ༣. སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ རྒྱུན་ལམ། 
(ག་དེམ་ཅིག་ཤེས་ཚུགས་མི་དེ་) 

༥. ཨེཆ་ཨེས་
ཨང་རྟགས་  

༦. སྒམ་གྱི་ངོ་
རྟགས་དང་
གྱངས་ཁ། 

༧. སྒམ་གྱི་དབྱེ་བ་: ཅ་
ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། 

༨. འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱད་ཚད། (རྒྱབ་
ཤོག་དྲན་ཐོ་ནང་ལྟ་) 

༩. ལྗིད་ཚད་ཡོངས་
བསོམས་ ཡངན་ 
གྱངས་ཁ། 

༡༠. འབོར་རྟགས་
ཨང་དང་ ཚེས་
གྲངས་ 

༡༡. ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་གསལ་སྟོན།  
གཤམ་འཁོད་མིང་རྟགས་ཅན་ང་གིས་ གོང་ལཱི་བཀོད་མི་ཁ་
གསལ་དང་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ངེས་ཏིག་ཨིནམ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་
ག་ར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པའི་གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན།  
…………………………………………… 
(རྒྱལ་ཁབ་) 
དེ་ཚུ་ག་ར་ …………………………………………… 
(ནང་འདྲེན་འཐབ་མི་རྒྱལ་ཁབ་) ནང་ཕྱིར་ཚོང་འབད་བའི་ཅ་
ཆས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་བང་ལ་དེཤ་-གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་
གན་རྒྱ་ནང་གི་ཅ་ཆས་དེ་ཚུའི་དོན་ལཱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་བཀོད་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འདུག།  
……………………………………………. 
ས་གནས་དང་ཚེས་གྲངས་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ལག་བྲིས། 

༡༢. བདེན་སོར་: 
ཚད་འཛིན་འབད་མི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་གསལ་སྟནོ་
འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ངེས་ཏིག་ཨིན་པའི་བདེན་སོར་འབདཝ་ཨིན།  
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
ས་གནས་དང་ཚེས་གྲངས་ བདེན་སོར་འབད་མི་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ལག་
བྲིས་དང་ཐིའུ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

༡. བརྩི་འཇོག་དནོ་ལཱི་ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོ་པ་ཅིན་ ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་འངོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
 གན་རྒྱ་འདི་གི་འོག་ལཱི་གཏང་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡངས་ཆག་གི་དོན་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་

གནང་འཁོད་ཚུད་དགོཔ་དང་།  
 འབྲུག་བང་ལ་དེཤ་-གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱའི་ བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ལཱི་གནས་དགོ། ཚོང་དོས་ནང་ཡོད་

པའི་དངོས་པ་ོརེ་རེ་བཞིན་དུ་ རང་གི་ཐོབ་དབང་ཐོག་ལཱི་སོ་སོ་སྦེ་ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོ།  
 འབྲུག་བང་ལ་དེཤ་-གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱའི་འབྱུང་ཁུངས་བཅའ་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚོང་དོས་ཀྱི་

ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལཱི་གནས་དགོ། སྤྱིར་བཏང་ལཱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང ་འཐབ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ཅ་ཆས་གཏང་སའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༡༠ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གོ་དནོ་ནང་འཁོད་ཚོང་དོས་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་གཏང་
དགོ།  

༢. ཐ་ོབཀོད་ཚུ་ སྒྲོམ་ཨང་༨ པ་ནང་བཀོད་དགོཔ། 
 གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འབྲུག་བང་ལ་དེཤ་-གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱའི་འབྱུང་ཁུངས་བཅའ་ཡིག་གི་

དོན་ཚན་༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་ནང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་ཅིག་
དགོ་ ཡངན་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་རྩ་ཕན་ནང་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་བཟཝོ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་མེན་པ་ཅིན་བཅའ་ཡིག་
གི་དོན་ཚན་༧ པའི་འོག་ལཱི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

 ཧྲིལ་བུམ་སབེ་བཟ་ོབཟོཝ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་ཨིན་པའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ སྒྲོམ་ཨང་༨ པ་ནང་ ཡིག་འབྲུ་ ‘ཀ་’ ཟེར་
བཀོད་དགོ།  

 ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་ ཡངན་ ལུན་ལུནམ་མེན་མི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ སྒྲོམ་ཨང་༨ པ་ནང་བཀོད་ཐངས་གཤམ་གསལ་
ལྟར་ཨིན་:  
 བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་ཚང་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ སྒྲོམ་ཨང་

༨ པ་ནང་ ཡིག་འབྲུ་ ‘ཁ་’ ཟེར་བཀོད་དགོ། ཡིག་འབྲུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རྩ་ཕན་མེན་མི་ཚུ་ལས་འབྱུང་
མི་ ཡངན་ འབྱུང་ཁུངས་བཀོལ་སོད་འབད་མི་གཏན་འབེབས་མེད་པའི་ རྒྱུ་ཆ་ ཡངན་ ཡན་ལག་ ཐོན་
སྐྱེད་ཚུའི་གནས་གོང་གི་དངུལ་བསོམས་བཀོད་དགོཔ་དང་ གྲུ་ཐགོ་དོས་ཆས་གནས་གོང་གི་བརྒྱ་ཆའི་ཐོག་ལཱི་ 
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་(… ) བརྒྱ་ཆ་) སྦེ་བཀོད་དགོ།  

 
༣. སྒྲོམ་ཨང་༤ པ་ནང་བཀོད་དགོཔ། 
གལ་སྲིད་ངོས་སོར་ཅན་གྱི་འདྲ་ངོ་མ་སོད་པ་ཅིན་ སྒྲོམ་ཨང་༤ པ་གུར་མིང་བང་ “ངོས་སོར་ཅན་གྱི་འདྲ་ངོ་མ་” ཟེར་བའི་མིང་
ཚིག་བཀོད་དགོ།  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

  
 

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT 
BETWEEN 

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
AND  

THE ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN 

 
PREAMBLE 

 
The Government of the People‟s Republic of Bangladesh and the Royal Government 
of Bhutan (hereinafter referred to as the "Parties"); 

CONSIDERING that the expansion of their domestic markets, through economic 
integration, is a vital prerequisite for accelerating their processes of economic 
development; 

Desiring  to promote mutually beneficial bilateral trade; 

BEING CONVINCED of the need to establish and promote free trade for 
strengthening bilateral economic cooperation and the development of national 
economies; 

RECOGNISING that progressive reduction and elimination of barrier to bilateral 
trade through a bilateral preferential trading arrangement (hereinafter referred to as 
"The Agreement") would contribute to the expansion of bilateral trade and 

HAVE agreed as follows: 
 

Article I 
Objectives 

 
The objectives  of this Agreement shall be to: 

a)  establish a preferential trading  arrangement;  
b) explore all appropriate measures  to promote, facilitate, expand and diversify  
     bilateral trade; and 
c)  reduce or eliminate barriers to trade. 

 
Article II 

Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
(a) goods of a Party means originating goods as defined in Appendix 1. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

(b) measure includes any laws, regulations, procedures, requirements or practices 
which may be applied to originating goods; 

(c) preferential treatment means any concession or privilege granted under this 
Agreement by a Party through the progressive reduction and/or elimination of tariffs 
and para-tariff on the cross border movement of goods; 

(d)  tariffs means import duties included in the national tariff schedules of the Parties.  

(e)  para-tariffs means border charges and fees, other than “tariffs”, on foreign trade 
transactions of a tariff- like effect which are levied solely on imports, but not those 
indirect taxes and charges, which are levied in the same manner on like domestic 
products. Import charges corresponding to specific services rendered are not 
considered as para-tariff; 

(f)  the Committee means the Joint Trade Committee referred to in Article XVII 
  

Article III 
Scope & Coverage 

Except otherwise provided, this Agreement applies to trade in goods originating 
from the Parties. 

 
Article IV 

Reduction or Elimination of Tariffs and Para-Tariffs 
 

1. The Parties hereby agree to establish a Preferential Trade Agreement for the 
purpose of free movement of goods between their countries through reduction or 
elimination of tariffs and para-tariff on the movement of goods listed in Annex-A 
(the list of Bhutan‟s products covered under preferential treatment) and Annex-B 
(the list of Bangladesh‟s products covered under preferential treatment). 
 

2. The parties shall enter into negotiations from time to time with a view to 
expanding the product coverage and deepening the concessions. Accordingly, 
Annex-A and Annex-B shall be modified and be effective in accordance with 
Article XIX of this Agreement. 

 
Article V 

National Treatment 
 

The Parties agree to accord each other‟s products imported into their territory, 
treatment no less favorable than that accorded to like domestic products in respect 
of internal taxation and in respect of all other domestic laws and regulations 
affecting their sale, purchase, transportation, distribution or use. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
Article VI 

 Special Exemption 
 

1. The products contained in Annex C [List of 18 Bhutan‟s products, already enjoying 
duty free in Bangladesh‟s Market under the special bilateral arrangements] and 
Annex-D [List of 90 Bangladesh‟s products, already enjoying duty free in Bhutan‟s 
Market under the special bilateral arrangements] shall be exempted from the 
payment of customs duties and any other taxes or charges collected at the customs 
point granted prior to this agreement.  
 

2. Annex C and Annex D may be modified, if necessary and be effective in 
accordance with the similar arrangements upon mutual agreement by the two 
parties in future.   
 

Article VII 
General  and  Security Exceptions 

 
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which 
would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between 
Parties where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international 
trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or 
enforcement by any contracting party of measures: 

a. protecting public morals; 
b. protecting human and animal or plant life or health; 
c. protecting national treasures of artistic, historic, antique and archaeological 

value; 
d. safeguarding the external financial position and balance of payment; 
e. safeguarding the implementation of laws relating to the import and export of 

gold and silver; 
f. protecting national and international security interests; 
g. preserving environment and exhaustible natural resources; 
h. relating to the products of prison labor; 
i. implementing the international instrument to which parties are party and 
j.  safeguarding such other interests as may be mutually agreed upon. 

 
Article VIII  

 Rules for Determination of Origin 
 

Goods covered by the provisions of this Agreement shall be eligible for preferential 
treatment provided they satisfy the Rules for Determination of Origin of Goods as set 
out in Appendix I of this Agreement. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
Article IX 

Import and Export Restrictions 

Except as otherwise provided in this Agreement and in accordance with Article XI of 
GATT 1994, neither Party may adopt or maintain any prohibition or restriction on the 
importation of any goods of the other Party or on the exportation or sale for export of 
any goods destined for the territory of the other Party. 
 

Article X 
Safeguards Measures 

1. The Parties shall apply safeguard measures in the event, import of any product into 
the territory of a Party cause or threaten to cause serious injury to producers of like 
or directly competitive in that Party, which shall be applied only for such time and 
to the extent necessary to prevent or remedy such injury. 
 

2. When such action has been taken by either Party in terms of Paragraph 1 of this 
Article, it shall simultaneously notify the other Party and Joint Trade Committee 
established in terms of Article XVII. The Committee shall enter into consultations 
with the concerned Party and endeavour to reach mutually acceptable agreement to 
remedy the situation. In the event, the consultations in the Committee fail to resolve 
the issue within sixty days, the Party affected by such action shall have the right to 
withdraw the preferential treatment and continue with such safeguard measures for 
that product.  

Article XI 
Technical Barriers to Trade 

1. The Parties shall strengthen their co-operation in the field of standards, technical 
regulations and conformity assessment, with a view to increasing the mutual 
understanding of their respective systems and facilitating access to their respective 
markets. 
 

2. The bilateral cooperation shall include, but not limited to opportunities to promote 
technical cooperation between regulatory agencies such as information sharing, 
training program to improve and update technical knowledge of the concerned 
personnel of both the Parties, facilitate the acceptance of technical regulations and 
conformity assessment procedures in the most efficient way possible, including 
mechanisms such as Mutual Recognition Agreements in mutually agreed areas. 

 
3. The Parties agree to hold consultations where one of the Parties considers that the 

other Party has taken measures which are likely to create or have created  a barrier 
to trade, in order to find an appropriate solution. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
Article   XII 

Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures 

1. The Parties agree to facilitate the cooperation in the field of the SPS measures 
between them and to promote and develop trade of animals, animal products, plants, 
plant products, and food products, preventing the introduction or spread of pest or 
disease, and to enhance plant and animal and food safety. 

 
2. The Parties agree to exchange information on the application of sanitary and 

phytosanitary measures; to exchange regulations, standards, procedures, model of 
certification and technologies related to animal and plant quarantine, food safety, 
biosecurity, risk management and international standards. 

 
3. The Parties agree to hold consultations where one of the Parties considers that the 

other Party has taken measures that are likely to create or have created a barrier to 
trade in order to find an appropriate solution. 

 
4. The Parties shall explore the possibilities of Mutual Recognition Agreements (MRA) 

related to SPS measures. 
 

Article XIII 
Customs Cooperation 

 
The Parties agree that the existing Joint Group of Customs shall continue to 
facilitate cooperation in customs matters, including compliance issues under this 
Agreement. 

 
Article XIV 

Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures 
 

The Parties may impose anti-dumping duties and countervailing duties to prevent 
dumping and unauthorized subsidies by notifying each other if any such situation 
arises. 

 
Article XV 
Payment 

 
All payments and charges in connection with trade between the two countries shall 
continue to be transacted in freely convertible currencies in accordance with the 
foreign exchange regulations in force in each country. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
Article XVI  

Trade Facilitation 
 

The Parties agree to facilitate movement of goods including transportation, 
warehousing & handling facilities, processing and documentations. The Parties shall 
continue to trade through the points of entry or exit specified in the existing Trade 
Agreements and its Protocol.   
 

Article XVII 
Joint Trade Committee 

 
1. A Joint Trade Committee shall be established at Additional/Joint Secretary or 

equivalent level. The Committee shall meet at least once a year to review the 
progress made in the implementation of this Agreement and to ensure that benefits 
of trade expansion emanating from this Agreement accrue to the Parties equitably. 
The Committee may set up Sub-Committees and/or Working Groups as considered 
necessary. The Joint Trade Committee shall refer to the Commerce Secretary Level 
Meeting held under the Agreement on Trade between The Royal Government of 
Bhutan and the Government of the People‟s Republic of Bangladesh, any issue that 
the Committee is unable to resolve. 

 
2. The Committee shall accord adequate opportunities for consultation on 

representations made by either Party with respect to any matter affecting the 
implementation of the Agreement. The Committee shall adopt appropriate 
measures for settling any matter arising from such representations within six 
months of the representation being made. Each Party shall implement such 
measures at the earliest. 
  

Article XVIII 
Settlement of Disputes 

Any dispute that may arise in connection with the interpretation, application or 
non-compliance with the provisions of this Agreement, shall be settled through 
mutual consultation. 

 
Article  XIX 
Amendments 

 
The Agreement may be modified or amended through mutual agreement of the 
Parties. The modifications or amendments shall become effective through an 
exchange of diplomatic notes and shall constitute an integral part of the Agreement. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
Article XX  

Annexes and Appendix 
 

Annexes A, B, C and D and Appendix I are integral parts of this Agreement. 
 

Article XXI 
Duration and Termination of Agreement 

 
This Agreement shall remain in force until either Party terminates this Agreement 
by giving six months written notice to the other of its intention to terminate this 
Agreement. 

Article XXII 
Entry into Force 

 
1. This Agreement shall come into force on a mutually agreed date, immediately after 

the completion of the internal procedures of both countries, as intimated through 
the exchange of diplomatic notes. 

 
2. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their 

respective Governments have signed this Agreement. Done in both Thimphu and 
Dhaka on 6 December 2020 in two originals in English language. 

 
 
 
 
 

 (H.E Loknath Sharma) (H.E Tipu Munshi, MP) 
Minister Minister 

Ministry of Economic Affairs Ministry of Commerce 
THE ROYAL GOVERNMENT OF 

BHUTAN 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF BANGLADESH 
 

   
 
 
 

Witness: Witness: 
 (A.K.M. Shahidul Karim) (Rinchen Kuentsyl) 
Ambassador of Bangladesh Ambassador of Bhutan 

Thimphu, Bhutan Dhaka, Bangladesh 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

  
ANNEX A 

Schedule of Bangladesh 

The list of Bhutan‟s products covered under preferential treatment 

 (With reference to Article IV) 
Sl.
No 

HS Code Description Margin of 
Preference1 in 

Tariff 

Margin of Preference in Para -Tariffs  

SupplementaryDuty Regulatory 
Duty   

1 0401.20 Milk  100% 100% 100% 

2 0409.00 Natural honey  100% 100% 100% 

3 1101.00 Wheat or meslin flour 100% 100% 100% 

4 2007.10 Homogenised preparations of 
Jams, fruit jellies, marmalades 

100% 100% 100% 

5 2106.10  Food preparation of Soya bean 100% 100% 100% 

6 2201.10 Mineral waters and aerated 
waters.  

100% 100% 100% 

7 2302.30 Wheat bran  100% 100% 100% 

8 2506.20 Quartzite  100% 100% 100% 

9 2523.10 Cement clinkers 100% 100% 100% 

10 2523.29 Portland cement 100% 100% 100% 

11 3401.11 Soap 100% 100% 100% 

12 4410.11 Particle board of wood  100% 100% 100% 

13 7202.21 Ferro-silicon 100% 100% 100% 

14 7214.20 Bars and rods of iron or non-
alloy steel 

100% 100% 100% 

15 9403.30 Wooden furniture of a kind 
used in offices 

100% 100% 100% 

16 9403.50 Wooden furniture of a kind 
used in the bedroom 

100% 100% 100% 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ANNEX B 

Schedule of Bhutan 

The list of Bangladesh‟s products covered under preferential treatment  

 (With reference to Article IV) 

Sl. 
No 

HS 
Code 

Description Margin of 
Preference2  in 

Tariff (%) 

Margin of Preference in 
Para-Tariffs, if any  

1 2009.49 Pineapple Juice 100% 100% 

2 2009.79 Guava Juice 100% 100% 

3 2009.19 Orange Juice 100% 100% 

4 0902.10 Green tea in Package not 
exceeding 3 kg 

100% 100% 

5 2202.10 Waters including mineral 
&aerated. 

100% 100% 

6 4410.90 Particle Board 100% 100% 

7 4412.39 Plywood, Veneered Panels and 
similar laminated wood. 

100% 100% 

8 6203.39 Men‟s/boys Jackets and blazers, of 
other textile materials 

100% 100% 

9 6203.49 Men's/boys trousers and shorts, of 
other 

textile 

100% 100% 

10 6209.90 Babies Garments and Clothing 
accessories 

100% 100% 

 

 

 

 

 

ANNEX B 

Schedule of Bhutan 

The list of Bangladesh‟s products covered under preferential treatment  

 (With reference to Article IV) 

Sl. 
No 

HS 
Code 

Description Margin of 
Preference2  in 

Tariff (%) 

Margin of Preference in 
Para-Tariffs, if any  

1 2009.49 Pineapple Juice 100% 100% 

2 2009.79 Guava Juice 100% 100% 

3 2009.19 Orange Juice 100% 100% 

4 0902.10 Green tea in Package not 
exceeding 3 kg 

100% 100% 

5 2202.10 Waters including mineral 
&aerated. 

100% 100% 

6 4410.90 Particle Board 100% 100% 

7 4412.39 Plywood, Veneered Panels and 
similar laminated wood. 

100% 100% 

8 6203.39 Men‟s/boys Jackets and blazers, of 
other textile materials 

100% 100% 

9 6203.49 Men's/boys trousers and shorts, of 
other 

textile 

100% 100% 

10 6209.90 Babies Garments and Clothing 
accessories 

100% 100% 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ANNEX C 

Schedule of Bangladesh 
List of Products eligible for Special Exemption in Bangladesh when exported from Bhutan 

(With reference to Article VI) 
Sl 
No. 

Heading No H.S. Code Description of the goods 

1. 07.01 0701.10.10 
0701.10.90 

Seed potatoes 

2. 07.04 All HS Codes Cabbages, Cauliflowers, Kohlrabi, kele and 
similar edible brassicas,  fresh or chilled 

3. 07.08 All  H S Codes  Leguminous vegetables, shelled or 
unshelled, fresh or chilled 

4. 07.09 All  H S Codes Other vegetables fresh or chilled 
5. 08.05 0805.10.10 

0805.10.90 
Oranges 

6. 08.08 All  H S Codes Apples, pears and quinces, fresh 
7. 09.04 0904.21.10 

0904.21.90 
Dried Chillies 

8. 09.08 0908.31.10 
0908.31.90 
0908.32.10 
0908.32.90 

Cardamoms 

9. 09.10 0910.11.10 
0910.11.90 
0910.12.10 
0910.12.90 

Ginger 

10. 20.09 All  H S Codes Fruit Juices  except pineapple juice, grape 
juice 

11 2516 2516.90.10 Boulder Stone 
12. 25.17 2517.10.90 

 
 
 
 
 
2517.49.00 

Pebbles, gravel, broken or crushed stone of 
a kind commonly used for concrete 
aggregates, for road metalling or for railway 
or other ballast, shingle and flint, whether or 
not heat-treated. 

Limestone Powder 

13. 25.18 2518.10.00. 
2518.20.00 
2518.30.00 

Dolomite 

14. 25.20 2520.10.00 
2520.10.90 

Gypsum 

15. 25.20 2520.20.00 Plaster of Paris 
16. 25.21 2521.00.00 Limestone 
17. 28.36 2836.50.00 Calcium carbonate 
18. 72.07 7207.19.00 Billetes/semi-finished products of iron or 

non-alloy steel, NES 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

ANNEX D 

Schedule of Bhutan 
List of Products eligible for Special Exemption in Bhutan when exported 

from Bangladesh 
(With reference to Article VI) 

 
List of 90 products 

Sl.No H.S.Code Description of goods  

1. 0305.59 Dried fish, whether or not salted but not smoked  

2. 0402.99 Condensed milk  

3. 0701.90 Potatoes, fresh or chilled  

4. 0902.30 Black tea (packed).  

5. 1704.90 Other sugar Confectionary-candy  

6. 1905.10 to 1905.90 Bread &biscuits  

7. 2009.31 Juice of any other single fruit other  

8. 2009.32 Juice of any other single fruit of brix value not 
exceeding 20 

 

9. 2104.20 Food packed preparations  

10. 2523.29 Cement  

11. 2710.19 Other petroleum oils obtained from bituminous 
material 

 

12. 3003.10 to 3006.92 All products  

13. 3304.91 Powders, whether or not compressed  

14. 3304.99 Other beauty/makeup/skin care preparations  

15. 3305.10 Shampoos  

16. 3305.90 Hair dyes and oil and tonic  

17. 3306.10 Dentifrices  

18. 3307.10 to 3307.90 Cosmetics  

19. 3401.11 to 3401.20 Soap toilet use  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Sl.No H.S.Code Description of goods  

20. 3401.19 Soap ordinary  

21. 3917.23 Tubes, pipes and hoses of polymers of vinyl chloride  

22. 3919.90 Other plastic goods and sheets  

23. 3921.90 Plastic strips, Other  

24. 3923.10 Boxes, cases, crates and similar articles of plastic  

25. 3923.21 Sacks and bags (incl. Cones) of polymers of 
ethylene 

 

26. 3923.20 Sacks and bags (incl. cones) of other plastic  

27. 3924.10 Tableware and kitchenware of plastics  

28. 4202.11 Trunks, suitcase, briefcase of leather  

29. 4911.10 Trade advertising material, commercial catalogues 
and the like 

 

30. 5310.10 Unbleached fabrics of jute  

31. 5310.90 Other fabrics of jute  

32. 5607.10 Twine cordage ropes and cables of jute  

33. 5702.20 Jute or coconut fibers carpets  

34. 5703.90 Jute carpet and other textile floor coverings  

35. 6103.32 Jacket and blazers of cotton  

36. 6109.10 T-shirts, singlets and other vests knitted or crocheted 
of cotton 

 

37. 6109.90 T-shirts singlets and other vests knitted or crocheted 
of other textile material 

 

38. 6117.10 Hosiery goods, shawls, scarves, mufflers, veils etc.  

39. 6201.99 Overcoats, wind jackets etc of other textile materials  

40. 6203.32 Jacket and blazers of cotton  

41. 6205.10 Men‟s of boys shirts of wool and fine animal hair  

42. 6205.20 Men`s or boy‟s shirts of cotton  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Sl.No H.S.Code Description of goods  

43. 6205.30 Men‟s of boys‟ shirts of man-made fiber  

44. 6205.90 Men‟s or boys‟ shirts of other textile materials   

45. 6208.11 Women‟s or girls‟ slip and petticoats of man-made 
fibre 

 

46. 6206.21 Women‟s or girls‟ nightdresses and pajamas of 
cotton 

 

47. 6211.31 Garments for male of wool  

48. 6211.41 Garments for female of wool  

49. 6303.29 Bed sheets, bed linen of other materials  

50. 6305.10 Sacks and bags of a kind used for the packing of jute  

51. 6403.20 Footwear with outer, soles of leather and uppers 
consisting of leather straps across the instep and 
around the big toe 

 

52. 6404.20 Footwear with outer soles of leather of composition 
leather 

 

53. 6405.90 Other footwear (sandals, slipper, etc)  

54. 6505.90 Other hats and headgear   

55. 6902.10 to 6902.90 ceramic tiles   

56. 6911.10  Tableware and kitchenware of porcelain or china   

57. 7210.41 C.l. sheet  

58. 7214.10 to 7214.60 Iron rods   

59. 7408.11 to 7408.19 Copper wire  

60. 7610.10  Aluminium doors & windows   

61. 8212.20 Safety  razor blades, including razor blade in strips   

62. 8414.51 Fans: table, floor, wall, ceilling  

63. 8504.21 to 8504.40 Electrical transformer and Static  converters  

64. 8506.10 Dry cell battery  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Sl.No H.S.Code Description of goods  

65. 8507.10 Lead-acid, of a kind used for starting piston engines  

66. 8539.22 Other filament lamp of a  power not exceeding 200w 
and for a voltage exceeding  100 

 

67. 8544.11 to 8544.59 wires and cables  

68. 9032.89  Other automatic voltage stabilizer   

69. 9102.19  Pocket and wrist watches  

70. 9105.29 Wall clocks   

71. 9403.10 to 9403.90  Furniture including  metal & Plastic furniture   

72. 9603.21  Tooth brushes including dental plate brushes   

73. 9608.10 Ball - point pen  

74. 6103.42 Men‟s or Boy‟s Trousers  

75. 6104.62 Women‟s Or Girls Trousers, Overalls and Shorts 
Knitted-Cotton 

 

76. 6105.20 Men‟s or Boy‟s Shirt‟s  of Man Made Fibres  

77. 6106.10 Women‟s or Girls Blouses, Shirt-Blouses -Knitted-
Cotton 

 

78. 6109.90 T-Shirts, singlet, other vests of other textile 
materials 

 

79. 6110.20 Sweaters, Sweat Shirts and Waist-Coals-Knitted-
Cotton 

 

80. 6110.30 Sweaters, Sweat Shirts and Waist-Coats-Knitted of 
man-made fibres 

 

81. 6110.90 Sweaters, Sweat Shirts and Waist-Coats-Knitted of 
other textile materials 

 

82. 6111.20 Sweaters Sweat Shirts and Waist-Coats-Knitted of 
cotton 

 

83. 6111.30 Sweaters Sweat Shirts and Waist-Coats-Knitted of 
synthetic fibres 

 

84. 6230.42 Men‟s/ Boys Trousers, Overalls and Shorts- Woven-  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Sl.No H.S.Code Description of goods  

Cotton 

85. 6203.43 Men‟s/ Boys Trousers, Overalls and Shorts- Woven- 
Synthetic Fibres 

 

86. 6204.52 Women‟s/ Girls Skirts and Divided Skirts- Woven- 
Cotton 

 

87. 6204.62 Women‟s/ Girls Trousers, Overalls and Shorts- 
Woven- Cotton 

 

88. 6205.20 Men‟s/ Boys Shirts- Woven- cotton  

89. 6205.30 Men‟s/ Boys Shirts- Woven- Man- Made- Fibres  

90. 6206.30 Women‟s/ Girls Blouses, Shirts and Shirt- Blouses- 
Woven- Cotton 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Appendix I  

Rules for Determination of Origin of Goods for Bhutan-Bangladesh 
Preferential Trade Agreement (BB-PTA)  

Rule 1: Title 

These rules may be called “The Rules of Determination of Origin of Goods” hereinafter 
referred to as the “Rules” under the Preferential Trade Agreement between the People‟s 
Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan (hereinafter referred to as the 
Agreement). 

Rule 2: Application 

These Rules shall apply to products eligible for preferential treatment under the Agreement. 

Rule 3: Determination of Origin  

No product shall be deemed to be the produce or manufacture of either country unless the 
conditions specified in these rules are complied with relation to such products, to the 
satisfaction of the Authority designated for issuance of Certificate of Origin. 

Rule 4: Declaration at the Time of Importation 

The importer of the product shall, at the time of importation: 

(a) make a declaration that the products are produced or manufactured in either of the two 
countries from which they are imported and such products are eligible for preferential 
treatment under the Agreement, and  

(b) produce the evidence specified in these rules.  
 

Rule 5: Originating Products  

Products covered by the Agreement imported into the territory of a Party from other Party 
which are consigned directly within the meaning of Rule 10 hereof, shall be eligible for 
preferential treatment if they conform to the origin requirement under any one of the 
following conditions: 

(a) Products wholly produced or obtained in the territory of the exporting Party as 
defined in Rule 6; or  

(b) Products not wholly produced or obtained in the territory of the exporting Party, 
provided that the said products are eligible under Rule 7. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Rule 6: Wholly Produced or Obtained 

Goods produced wholly in a given country shall be taken as originating in that country. The 
following only shall be taken to be produced wholly in a given country  

(a) mineral products extracted from its soil, from its territorial waters or from its sea-
bed; 

(b) plants and plant products, including agricultural, vegetable and forestry goods 
grown or harvested there; 

(c) live animals born and raised in that country; 
(d) products obtained from live animals in that country; 
(e) products obtained from hunting or fishing conducted in that country; 
(f) products obtained by maritime fishing and other products taken from the sea by a 

vessel of that country; 
(g) products obtained aboard a factory ship of that country solely from products of the 

kind covered by paragraph (f) above; 
(h) products extracted from marine soil or subsoil outside that country's territorial 

waters, provided that the country has sole rights to work that soil or subsoil; 
(i) scrap and waste from manufacturing and processing operations, and used articles, 

collected in that country and fit only for the recovery of raw materials; 
(j) goods produced in that country solely from the products referred to in paragraphs  
      (a) to (i) above. 

 

Rule 7: Not wholly Produced or Obtained  

1.  Within the meaning of Rule 5(b), products not wholly produced or obtained shall be 
subject to Rule 8 and shall satisfy the conditions prescribed under Paragraph 2. 

2 Products originating in the exporting Party shall be considered to be sufficiently worked 
or processed for the purposes of granting originating status if they fulfill any of the 
following conditions: 

(a) The final product is classified in a heading at the four-digit level of the 
Harmonized Commodity Description and Coding System differently from those 
in which all the non-originating materials3 used in its manufacture are classified  

OR 
(b) Products worked on or processed as a result of which the total value of all the 

non-originating materials does not exceed 70% of the Free on Board (FOB) value 
of the products produced or obtained and the final process of manufacture is 
performed within the territory of the exporting Party. 

 Non-originating material means material originating from countries other than parties to this Agreement and material  
  of undetermined origin.  
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བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Rule 8: Non-Qualifying Operations 

The following shall in any event be considered as insufficient working or processing to 
confer the status of originating products, whether or not there is a change of tariff heading or 
Domestic Value Addition: 

(a) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport 
and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in salt, Sulphur 
dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations). 

(b) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, 
classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, 
cutting up; 

(c) changes of packing and breaking up and assembly of consignments, 

(d) simple slicing, cutting and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing 
on cards or boards, etc., and all other simple packing operations. 

(e) the affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products of their 
packaging; 

(f) simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more 
components of the mixture do not meet the conditions laid down in these rules to 
enable them to be considered as originating products; and mere dilution with water or 
another substance that does not materially alter the characteristics of the product; 

(g) simple assembly of parts of products to constitute a complete product; 

(h) a combination of two or more operations specified in (a) to (g) above; 

Rule 9: Method for Valuation of Non-Originating Material 

(a) The value of the non-originating materials, parts or produce shall be: 

(i)  The Cost, Insurance and Freight (CIF) value at the time of importation of the 
materials, parts or produce where this can be proven or 

(ii)  The earliest ascertainable price paid for the materials, parts or produce of 
undetermined origin in the territory of the Party where the working or 
processing takes place. 

(b) In order to determine whether or not a product originated in the territory of a Party it 
shall not be necessary to establish whether the power and fuel, plant and equipment, 
and machines and tools used to obtain such products, originate in third countries. 
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ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
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རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

 
Rule 10: Direct Consignment 

The following shall be considered to be directly consigned from the exporting country to the 
importing country, if the products whose transport involves transit through one or more 
intermediate countries with or without transhipment or temporary storage in such countries; 
provided that  

(a)  the transit entry is justified for geographical reason or by considerations related 
exclusively to transport requirements;  

(b) the products have not entered into trade or consumption there; and  
(c)  the products have not undergone any operation there other than unloading and 

reloading or any operation required to keep them in good condition.  

Rule 11: Treatment of Packing  

When determining the origin of products, packing should be considered as forming a whole 
with the product it contains. However, packing may be treated separately if the national 
legislation so requires. 

Rule 12: Exhibitions  

1. Originating products, sent for exhibition to a Party and sold during or after the 
exhibition for importation in a Party shall benefit from the provisions of the 
Agreement  provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that: 

(a) an exporter has consigned these products from a party to the country in which the   

     exhibition is held and has exhibited them there;  

(c) the products have been sold or otherwise disposed off by that exporter to a person 
in the party where the exhibition was held. 

(d) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter 
in the Party in which they were sent for exhibition; and  

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any 
purpose other than demonstration at the exhibition.  

2. A Certificate of Origin must be issued or made out in accordance with the provisions 
of Rule 13 and submitted to the customs authorities of the importing country. The name and 
address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional 
documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be 
required. 
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དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or 
similar public show or display which is not organized for private purposes in shops or  
business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products 
remain under customs control. 

Rule 13: Certificate of Origin 

Products eligible for preferential concessions shall be supported by a Certificate of Origin in 
the form prescribed in Form 1 issued by an authority designated by the government of the 
exporting Party (hereinafter referred to as “Issuing Authority”) in accordance with the 
following procedures:  

(a) Certificate of Origin shall be in English and be issued by the Issuing Authority of the 
exporting Party. 

(b) The Certificate of Origin shall comprise one original and three (3) copies, clearly 
marked as original, duplicate, triplicate and quadruplicate. The Issuing Authority, 
while retaining the Duplicate Copy shall provide the original and remaining two 
copies to the exporter. The original shall be forwarded, together with the triplicate, by 
the exporter to the importer for submission of the original to the Customs Authority at 
the port or place of importation. The triplicate shall be retained by the importer. The 
quadruplicate shall be retained by the exporter. 

(c) Each Party shall inform other Party of the names and addresses of the authorized 
officials of its respective Issuing Authorities and shall provide the original sets of 
their specimen signatures and specimen of official seals.  

(d) Each Party shall intimate the name, designation and contact details (address, phone 
number, fax number, e-mail) of its authorities- 

i. to whom the specimen seals and signatures of the Issuing Authorities of the 
other Party should be communicated;  

ii. to whom the references of verification of Certificate of Origin issued by the 
Party, should be addressed; 

iii. from whom the specimen seals and signatures of the Issuing Authorities of the 
other Party would be received; 

iv. from whom references would emanate for verification of Certificate of Origin 
issued by the other Party 

(e) Any change in the competent authorities shall be promptly informed to the other 
Party. 

(f) For the purpose of verifying the conditions for preferential treatment, the Issuing 
Authorities shall have the right to call for any supporting documentary evidence or to 
carry out any verification considered appropriate. 

(g) The Certificate of Origin shall have a validity of twelve months from the date of its 
issuance.  
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

(h) The Certificate of Origin shall be issued by the relevant Issuing Authority of the 
exporting Party at the time of exportation, or within 3 working days from the date of 
shipment whenever the products to be exported. 

(i) In exceptional cases where a Certificate of Origin has not been issued at the time of 
exportation or within 3 working days from the date of shipment due to involuntary 
errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin may be issued 
retrospectively but no longer than 45 days from the date of shipment, bearing the 
word “ISSUED RETROSPECTIVELY” in Box 4. 

(j) In the event of theft, loss, damage or destruction of a Certificate of Origin, the 
exporter may apply in writing to the Issuing Authority, which issued it, for the 
certified true copy of the original to be made on the basis of the export documents in 
their possession bearing the endorsement “CERTIFIED TRUE COPY” (in lieu of the 
Original Certificate) in Box 4. This copy shall bear the date of the original Certificate 
of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin shall be issued within the 
validity period of the original Certificate of Origin. 

Rule 14: Prohibitions 

Either Party may prohibit importation of products containing any inputs originating from 
Countries with which it does not have economic and commercial relations; 

Rule 15: Co-operation between Parties 

(a) The Parties will do their best to co-operate in order to specify origin of inputs in the 
Certificate of Origin.  

(b) The Parties will take measures necessary to address, to investigate and, where 
appropriate, to take legal and/or administrative action to prevent circumvention of this 
Agreement through false declaration concerning country of origin or falsification of 
original documents.  

(c) Both the Parties will co-operate fully, consistent with their domestic laws and 
procedures, in instances of circumvention or alleged circumvention of the Agreement 
to address problems arising from circumvention including facilitation of joint plant 
visits and contacts by representatives of both Parties upon request and on a case–-by – 
case basis.  

(d) If either Party believes that the rules of origin are being circumvented, it may request 
consultation to address the matter or matters concerned with a view to seeking a 
mutually satisfactory solution. Each Party will hold such consultations promptly.  

Rule 16: Review  

These rules may be reviewed as and when necessary upon request of either Party and may be 
open to such modifications as may be agreed upon. 
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ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

Form 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

1. Goods consigned from (Exporters‟ Business  

Name, Address, Country) 

Reference No.  
BHUTAN BANGLADESH PREFERENTIAL 
TRADING ARRANGEMENT (BB-PTA) 
(Combined declaration and certificate)  
Issued in………………………….  

(Country) 

(See notes overleaf) 

2. Goods consigned to 
(Consignee‟s Name, Address, Country) 

4. For Official use 
3. Means of transport and route 
(as far as known) 

5. HS Code  
6. Marks and numbers of 

packages 

7. Kind of packages: 
description of 
goods 

8. Origin 
criterion (see 
Notes 
overleaf) 

9. Gross 
weight or 
other 
quantity 

10. Invoice 
Number 
and date 

11. Declaration by the Exporter  

The undersigned hereby declares that the 
above details and statements are correct; That 

all the goods were produced in 
…………………………………………… 

(Country) 
and that they comply with the origin 

requirements specified for those goods in BB-
PTA for goods exported to  

…………………………………………… 
(Importing Country) 

……………………………………………. 
Place and date, signature of the authorised 

signatory 

12. Certificate: 

It is hereby certified, on the basis of control 
carried out that the declaration by the exporter 

is correct. 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Place and date, signature and stamp of 

certifying authority. 
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བར་ན་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ། 

ངོ་སདོ། 
(གན་རྒྱ་འདི་ནང་ "རྩ་ཕན་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས། 
དཔལ་འབོར་མམ་སྡེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དེ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་
མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་ དགོས་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ར་ལཱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་རེ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ། 
ཟུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ། 
(འོག་ལས་མར་ "གན་རྒྱ་" ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་) ཟུང་ཕོགས་གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་
བར་གེགས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་རྩ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ལཱི་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལུན་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
 

རྩ་ཚན་དང་པ། 
དམིགས་ཡུལ། 

གན་རྒྱ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
ཀ་) གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་བདེ ་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།  
ཁ་) ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ སྣ་མང་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལཱི་འོས་འབབ་ཅན་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཏནོ་ནི། 
ག་)  ཚོང་ལཱི་བར་གེགས་ཚུ་མར་ཕབ་ ཡངན་ རྩ་མེད་གཏང་ནི། 

 
རྩ་ཚན་གཉིས་པ། 
ངེས་ཚིག། 

གན་རྒྱ་འདི ་གི་དནོ་ལཱི་: 
(ཀ་) རྩ་ཕན་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་ས་གི་ཅ་ཆས་ལཱི་གོ། 
 
 
 

I. To qualify for preference, products must: 

 fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination 
under this agreement.  

 comply with BB-PTA Rules of Origin. Each Article in a consignment must qualify separately 
in its own right; and  

 comply with the consignment conditions specified by the BB-PTA Rules of Origin. In 
general products must be consigned directly within the meaning of Rule 10 hereof from the 
country of exportation to the country of destination.  

II. Entries to be made in Box 8 

 Preference products must be wholly produced or obtained in the exporting Party in 
accordance with Rule 6 of the BB-PTA Rule of Origin, or where not wholly produced or 
obtained in the exporting Party must be eligible under Rule 7.  

 Products wholly produced or obtained enter the letter „A‟ in box 8.  

 Products not wholly produced or obtained; the entry in box 8 should be as follows:  

 Enter letter „B‟ in box 8 for products, which meet the origin criterion according to Rule 
7. Entry of letter would be followed by the sum of the value of materials, parts or 
produce originating from non-parties or undetermined origin used, expressed as a 
percentage of the f.o.b. value of the products example B(… ) percent).  

III. Entries to be made in Box 4 

In case of issuance of certificates retrospectively Box 4 should bear the words “ISSUED 
RETROSPECTIVELY”. 

In case of issuance of certified true copies Box 4 should bear the words “CERTIFIEDTRUE COPY” 
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