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ii  
  ཁྱོད་ཀྱི་ཨེཀ་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་འབྱོར་རྟགས་སྱོར། 

 

1. དངུལ་ཕྱོགས་དུས་ཚདོ། 

ཟླ་ཕེད་དངུལ་ཕྱོགས་འགྱོ་དང་མཇུག་གྱི་ཚེས། ཟླ་ཕེད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་འདྱི་ གཟའ་པ་སངས་ལུ་འགྱོ་བཙུགཔ་ཨྱིནམ་ད་(དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉྱིནམ་ཧེ་མ་) བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ གཟའ་ཕུརཔ་ལུ་ མཇུག་

བསྡུཝ་ཨྱིན(དངུལ་ཕྱོགས་ལས་ཉྱིནམ་གཅྱིག་གྱི་ཧེ་མ)། 

2. དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉྱིནམ། 

ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་རྱིས་ནང་ལུ་བཙུག་པའྱི་ཚེས་ (དངུལ་ཁང་དང་ ཀེ་རྱི་དེཏ་ཡུ་ནྱིའྱོན་ ཡང་ན་ བྱིལ་གྱིང་སྱོ་སྱོའྱི་ཀྱི)། 

3. ལག་པར་ཐྱོབ་པའྱི་དངུལ་ཕྱོགས། 

ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ ཁྱོད་རའྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁྲ་ནང་ལུ་བཙུགཔ་མྱི་དེ་  དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་ལས་(སེ་ཚན་༩པཔ)ཁྲལ་ཡྱོངས་བསྱོམས་བཏྱོགས་པའྱི་ཤུལ་ལུ་(སེ་ཚན་༡༠པ)ཨྱིན། 

4. ཁྱོད་ཀྱི་མྱིང་དང་ ཨ་ེཇྱི་ཨསེྱི/ལས་བདེ་ཨང་ ད་ེལས་ཁ་བང་། 

སེ་ཚན་འདྱི་གྱིས་སྱོན་མྱི་འདྱི: 

• ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་མྱིང་དང་ སྱོན་མྱིང་། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ཨྱོསྱི་ཏྱི་ལྱི་ཡ་གཞུང་གྱི་ཞབས་ཏྱོག་ (ཨེ་ཇྱི་ཨེསྱི) དང་ཡང་ན་ ཁྱོད་ལུ་གཞན་དང་མ་འད་བའྱི་ལས་བེད་ཨང་། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ལ་གཡྱོག་དང་ འགེམ་ཨང་ཁ་བང་ དེ་ལས། 

• ཡྱིག་ཚང་གྱི་དྱོན་ལུ་ཨྱིན་མྱི་ ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ལེ་བ་དང་ས་གནས་ཨང་རྟགས། 

5. ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཁྲ་དང་ དབ་ེཁག་ ཁྱོད་ཀྱི་ལ་ཱའབད་སའྱི་ས་གནས་ཚུ་གྱི་བརྡ་དྱོན། 

སེ་ཚན་འདྱི་གྱིས་སྱོན་མྱི་འདྱི་: 

• བྱི་ཨེསྱི་བྱི་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་བཙུག་ནྱི་དྱོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་འཐུ་འབད་བའྱི་རྱིས་ཁྲའྱི་ཨང་།  ཁྱོད་ཀྱི་གསང་བ་བཞག་ནྱི་དྱོན་ལུ་ མཇུག་གྱི་ཨང་གགས་༣རྐྱངམ་ཅྱིག་སྱོནམ་ཨྱིན། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ ད་ལྱོ་འབད་དེ་ཡྱོད་པའྱི་ ལཱ་གྱི་དབེ་ཁག་དང་། 

• ལས་སེ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གྱོ་གནས་གྱི་དབེ་རྱིམ་དང་ ཁྱོད་ལུ་དངུལ་ཕྱོགས་བྱིན་པའྱི་ཟད་འགྱོ་གྱི་ཨང་རྟགས། 

6. ལས་ས་ེའཐྱོན་སདེ་དགྱོངས་ཞུ། 
ཁྱོད་ཀྱི་དགྱོངས་ཞུའྱི་མ་དངུལ་གྱི་མྱིང་དང་ ཨེཀ་གཞུང་གྱིས་ ཁྱོད་ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ལུ་གནང་བའྱི་དངུལ། 

7. བདུན་རྱིམ་གྱི་ཆུ་ཚདོ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་བདུན་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལཱ་འབད་བའྱི་ དཔྱ་སྱོམས་ཀྱི་ ཆུ་ཚོད་བསྱོམས། 

8. འབལེ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས། 

སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ ག་ནྱི་ཡང་མདེཔ་ཨྱིན། སེ་ཚན་འདྱི་ནང་རྱིས་བཅུད་མེད་པ་ཅྱིན་ འབེལ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་(དུས་མེད་དང་སྱོན་སྱོད་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨྱིན)ཨྱིནམ་ལས་ དངུལ་ཕྱོགས་འདྱི་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ 
དུས་རྒྱུན་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་སེ་མེན་པར་ ལྱོགས་སུ་སེ་སྱོད་སྱོདཔ་ཨྱིན། འདྱི་ཡང་ འྱོག་གྱི་གནད་དྱོན་གཅྱིག་ལས་བརྟེན་སྱོད་སྱོདཔ་ཨྱིན། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ངལ་གསྱོའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་སྱོན་སྱོད་ཀྱི་ཞུ་བ་འབད་དེ། 

• ཧེ་མམ་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་སབས་ གཞྱི་རྟནེ་དངུལ་ཕྱོགས་དང་ ཉེས་ཆད་ དུས་ཐེབས་ཀྱི་ལཱ་ ཡང་ན་ འཐུས་གཞན་ཚུ་བཏབ་ནྱི་ཡྱོདཔ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ལཱ་གཡྱོག་གྱི་གནས་ཡུན་རྱོགས་ཏེ་ ཐྱོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ གཞྱི་རྟེན་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་དང་ ལག་ལནེ་མ་འཐབ་པའྱི་ལྱོ་དུས་ཀྱི་ངལ་གསྱོ་ ལྱོ་དུས་ངལ་གསྱོའྱི་འཐུས་ ཡུན་རྱིང་ཞབས་ཏྱོག་ངལ་གསྱོ་ 
དགྱོངས་ཞུའྱི་འཐུས་ དགྱོངས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་སྱོད་སྱོདཔ་ཨྱིན། 

སེ་ཚན་འདྱི་ནང་སྱོན་མྱི་རྱིས་བཅུད་འདྱི་ ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཁྲ་ནང་བཙུག་པའྱི་ ལག་ཐྱོབ་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཨྱིན། འབེལ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་དེ་ སེ་ཚན་༩པ་(དངུལ་སྱོད)ནང་ དངུལ་
ཕྱོགས་འདྱི་གྱི་གནས་ཡུན་ནང་ལུ་སྱོད་པའྱི་དངུལ་གཞན་ཡང་ཚུད་དེ་ཡྱོདཔ་ཨྱིན། དཔེ་འབད་བ་ཅྱིན་ དངུལ་ཕྱོགས་སེ་སྱོན་མྱི་ནང་ལུ་ ཟླ་ཕེད་ཀྱི་གཞྱི་རྟེན་དངུལ་ཕྱོགས་དང་ ཧེ་མམ་གྱི་གཞྱི་རྟནེ་དངུལ་

ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་ཚུདཔ་ཨྱིན། འབེལ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་འདྱི་ སེ་ཚན་༡༠པའྱི་(དཔྱ་ཁྲལ)ནང་ལུ་ཡང་ཡྱོདཔ་ཨྱིན། འབེལ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་དེ་ འདྱི་ཁར་བཏྱོག་ཡྱོད་མྱི་དེ་ ཁྱོད་ལུ་དངུལ་ཕྱོགས་ལན་
ཐེངས་གཉྱིས་མྱི་སྱོད་ནྱི་དྱོན་ལུ་ཨྱིན། འབལེ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྲལ་ཚུ་ ད་ལྱོ་ཐྱོབ་པའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲལ་གྱི་ཁྱོངས་སུ་ དཔྱ་ཁྲལ་སེ་ཚན་ནང་ཡྱོད་མྱི་ནང་བཙུགཔ་ཨྱིན།  



iii  
  ཁྱོད་ཀྱི་ཨེཀ་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་འབྱོར་རྟགས་སྱོར། 

 

9. དངུལ་སྱོད། 

སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཡུན་བསྒང་སྱོད་པའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ག་ར་ཚུད་ཡྱོདཔ་ད་ དེ་ནང་ འབེལ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་སྱོད་སྱོདཔ་ཡྱོངས་བསྱོམས་(ལག་གྱི་ཨང་༨པ་ནང་བལ་)ཡྱོདཔ་ཨྱིན། འདྱི་

ནང་ཚུད་མྱི་ཡང་: 

• དངུལ་ཕྱོགས་ - གཞྱི་རྟེན་དངུལ་ཕྱོགས་ ཡང་ན་ གླ་ཆ། 

• ངལ་གསྱོའྱི་འཐུས་ - ཁྱོད་ཀྱི་ཞུ་ཡྱོད་པའྱི་ངལ་གསྱོའྱི་ དྱོ་ལར་གྱི་རྱིས་བཅུད། ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱོར་རྟགས་ནང་ལུ་ ངལ་གསྱོའྱི་དངུལ་འཐུས་ཡྱོད་པ་ཅྱིན་ དངུལ་འཐུས་འདྱི་དང་ དངུལ་ཕྱོགས་
ནང་ལུ་སྱོན་མྱི་དངུལ་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཟླ་ཕེད་ཀྱི་གཞྱི་རྟེན་དངུལ་ཕྱོགས་དང་འདན་འད་ཨྱིན། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ལས་འགན་དང་ལྱོགས་གྲུབ་དང་འཁྲྱིལ་བའྱི་ དུས་ཐེབས་ལས་འགན་དང་ ཤེས་ཚད་ བཟྱོ་གྲྭ་ སྣ་ཚོགས་ལས་རྱིགས་ལ་སྱོགས་པའྱི་དངུལ་འཐུས་ཚུ་དང་ ཡང་ན། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་དྱོ་པ་ཧ་སག་དང་ ཕྱི་རུ་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསྱོ་ མྱི་མང་ངལ་གསྱོ་ དེ་ལས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་དུས་ཚདོ་ལས་ལྷག་སེ་ལཱ་འབད་དེ་ཡྱོད་པ་ཅྱིན་ དུས་སྱོར་གླ་འཐུས་དང་དུས་ཐེབས་དངུལ་ཕྱོགས། 

དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་འདྱི་  (དཔྱ་ཁྲལ་མ་བཏྱོག་པའྱི་ཧེ་མ་)རྱིས་གྲུབ་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་ལུ་སླབ་ཨྱིན། 

ཁྲལ་ཕྱོག་པའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་འདྱི་ དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་ཁྱོད་ཀྱིས་བཏབ་དགྱོ་པའྱི་ཁྲལ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་མྱི་ལུ་སླབ་ཨྱིན། (དཔེར་ན་ ཁྱོད་ལུ་དངུལ་ཕྱོགས་སེ་ལེན་པ་ཅྱིན།) ཁྲལ་ཕྱོགས་པའྱི་དངུལ་

ཕྱོགས་དེ་ དུས་རྒྱུན་དངུལ་ཕྱོགས་ལས་བཏྱོག་པའྱི་དངུལ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲལ་མ་ཕྱོག་པའྱི་འཐུས་(ཁྲལ་བཏབ་མ་དགྱོ་པའྱི་དངུལ་འཐུས)ཚུ་གྱིས་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨྱིན། 

10. དཔྱ་ཁྲལ། 

སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ དངུལ་ཕྱོགས་དུས་ཡུན་གྱི་ ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་ལས་བཏྱོག་པའྱི་དངུལ་གྱི་ཡྱོངས་བསྱོམས་ཚུ་ཡྱོདཔ་ཨྱིན། འདྱི་ནང་ཚུད་མྱི་ཡང་: 

• ཁྲལ་ - མ་བཏབ་པའྱི་ཁྲལ་འདྱི་ ཁྱོད་ཀྱིས་དཔྱ་ཁྲལ་གསལ་སྱོན་ཡྱིག་ཤྱོག་ནང་བཀྱོད་པའྱི་བརྡ་དྱོན་ལུ་གཞྱི་བཞག་སེ་རྱིས་ཕབ་ཨྱིན། 

• འབེལ་མདེ་དངུལ་ཕྱོགས་སླར་རདེ་ - ཁྱོད་ཀྱིས་འབེལ་མེད་དངུལ་ཕྱོགས་ཐྱོབ་པ་ཅྱིན་ (ལག་གྱི་ཨང་༨་པ་བལ) ཁྱོད་ཀྱི་རྱིས་ཁྲ་ནང་ལུ་བཙུག་པའྱི་དངུལ་དེ་ དཔྱ་ཁྲལ་ནང་ལུ་ སེཔ་ དངུལ་ཕྱོགས་
སླར་རེད་སེ་སྱོནམ་ཨྱིན། 

• ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ལས་བཏྱོག་ནྱི་དྱོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡྱོད་མྱི་ དཔེར་ན། 

•  སྒེར་དྱོན་དང་ ཡང་ན་ ལ་གཡྱོག་དགྱོངས་ཞུའྱི་ཕན་འདེབས། 

• དུས་རྒྱུན་དངུལ་ཕྱོགས་ དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཐུས་ དགྱོངས་ཞུའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་བྱོས་བཏང་ ལ་སྱོགས་པ་བཅས། 

• ཁྱོད་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་བཙུག་སའྱི་རྱིས་ཁྲ་མནེ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཞན་གྱི་ནང་ བཙུག་པའྱི་མར་ཕབ་(དཔེར་ན་ དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་འཛུགས་ ༡་ ༢་ ༣་ ༤་)། 

• སྨན་བཅྱོས་དང་གསྱོ་བའྱི་ཉནེ་བཅྱོལ་འཐུས། ཡང་ན། 

•  ཡུ་ནྱིའན་འཐུས། 

མར་ཕབ་ཡྱོངས་བསྱོམས་ཟརེ་མྱི་འདྱི་  སེ་ཚན་འདྱི་ནང་མར་ཕབ་འབད་ཡྱོད་པའྱི་ཡྱོངས་བསྱོམས་ཨྱིན། 

ཁྱོད་ཀྱི་མར་ཕབ་ཀྱི་ཡྱོངས་བསྱོམས་འགྱུར་བཅྱོས་འབད་ནྱི་དྱོན་ལུ་, ཚང་སྱིག་འབད་དགྱོཔ་ཡང་  རུབ་སྱོད་ཞབས་ཏྱོག་ཡྱོངས་འབེལ་ནང་ལུ་ཡྱོད་པའྱི་ དངུལ་ཁང་གྱི་བརྡ་དྱོན་དང་མར་ཕབ་ཀྱི་འབྱི་ཤྱོག་འཛིན་

སྱོང་འབད་དགྱོ།. 

11. ངལ་གསྱོ་ལྷག་ལུས། 

སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་ ལྱོ་དུས་ཀྱི་ངལ་གསྱོ, ཡུན་རྱིང་ཞབས་ཏྱོག་གྱི་ངལ་གསྱོ་ (ཨལེ་ཨསེྱི་ཨལེ) དང་ སྒརེ་དྱོན་ངལ་གསྱོ་གྱི་ ལྷག་ལུས་ཚུ་ དངུལ་ཕྱོགས་དུས་ཡུན་གྱི་ ཉྱིན་མཇུག་ཚུན་ཡྱོདཔ་ཨྱིན། 
ངལ༌གསྱོ༌ལྷག༌ལུས༌ཚུ༌ མ་འྱོངས་པའྱི་ངལ་གསྱོ་གྱི་ནང་ལུ་ ཧེང་སལ་བཀལ་མྱི་བཏུབ། 

ད་རུང་ སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ལུ་  ཁྱོད་ཀྱི་  འདས་པའྱི་སྒརེ་དྱོན་ངལ་གསྱོ་དང་ཡུན་རྱིང་ཞབས་ཏྱོག་ངལ་གསྱོ་བསགས་ཡྱོད་པའྱི་ཚསེ་གངས་ཚུ་ཡྱོདཔ་ཨྱིན།. ཚེས་གངས་ཡང་  ཁྱོད་ ཨེཀ་པྱི་ཨེསྱི་འཛུལ་ཞུགས་
འབད་བའྱི་ཉྱིནམ་ལུ་ཕྱོགཔ་ཨྱིན་རུང་ འཐུས་མེད་ངལ་གསྱོ་དང་ རྒྱལ་ཡྱོངས་ཞབས་ཏྱོག་ཚུ་གྱིས་ ཚེས་གངས་ལུ་འགྱུར་བཅྱོས་འགྱོཝ་ཨྱིན། 

སེམས་ཁར་བཞག་དགྱོཔ་ཡང་ གསལ་སྱོན་འབད་མྱི་ ཡུན་རྱིང་ཞབས་ཏྱོག་ངལ་གསྱོ་ད་ེ ཁྱོད་ཀྱིས་ལ་ཱའགན་ལ་ེཤ་འབག་ས་ེཡྱོད་པ་ཅྱིན་ བརྟན་བརྟན་མདེ།  (དེ་ཡང་ ཁྱོད་ ཨེཀ་གཞུང་ནང་ འདས་པའྱི་ནང་དང་ 

ད་ལྱོ་ ལཱ་འགན་གཉྱིས་དང་དེ་བ་ལྷགཔ་སེ་འབད་དེ་ཡྱོད་པ་ཅྱིན་ཨྱིན།) འདྱི་ ཁྱོད་དང་འབེལ་མཐུན་ཡྱོད་པ་ཅྱིན་ སྱོད་དགྱོཔ་ཡང་  རུབ་སྱོད་ཞབས་ཏྱོག་ཡྱོངས་འབེལ་ནང་ལུ་ ཡུན་རྱིང་ཞབས་ཏྱོག་ངལ་གསྱོའྱི་
དྱི་ཤྱོག་བཀང་སེ་སྱོད་དགྱོཔ་ད་དེ་ཡང་ ངལ་གསྱོ་ལྷག་ལུས་བརྟན་བརྟན་ཐྱོབ་ནྱི་དྱོན་ལུ་ ཡུན་རྱིང་ཞབས་ཏྱོག་ངལ་གསྱོ་མ་འགྱོ་བའྱི་ བདུན་ཕྲག་དྲུག་གྱི་ཧེ་མ་འབད་དགྱོཔ་ཨྱིན།   

སྒེར་དྱོན་ངལ་གསྱོ་ཡྱོངས་བསྱོམས་  སྨན་བཅྱོས་ལག་ཁརེ་མདེ་པར་ཞུ་ཡྱོད་མྱི་ མཇུག་གྱི་ངལ་གསྱོ་ད་ེ དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱོར་རྟགས་ནང་ལུ་སྱོན་མྱི་ཚུགས། ཨེཆ་ཨར་༢༡ལག་ལེན་འཐབ་མྱི་ཚུ་གྱིས་ ངལ་གསྱོའྱི་ཐྱོ་
ནང་ལུ་ ཉྱིནམ་གངས་ཁ་རྐྱབ་སེ་ བརྡ་དྱོན་བལ་ཚུགས། ཨེཆ་ཨར་༢༡ནང་འབེལ་བ་འཐབ་ནྱི་གྱོ་སབས་མདེ་པའྱི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ རུབ་སྱོད་ཞབས་ཏྱོག་ནང་ལུ་ ༦༢༠ ༧༩༠༠༠ ཐྱོག་ལས་འབལེ་བ་འཐབ་སེ་ བརྡ་
དྱོན་གཏན་འཁལ་འབད་ཚུགས། 

12. ལྱོ་དང་ཉྱིན་གངས་ཀྱི་ཡྱོངས་བསྱོམས། 

སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ རྱིས་ལྱོ་དང་ཉྱིན་གངས་ཀྱི་ཡྱོངས་བསྱོམས་(རྱིས་ལྱོ་གྱི་ དངུལ་ཕྱོགས་དང་པ་ལས་འགྱོ་བཙུག་སེ་ ད་ལྱོ་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ཐྱོབ་མྱི)ཚུ་སྱོནམ་ཨྱིན། 

• འྱོང་འབབ་ཡྱོངས་བསྱོམས་ (ཁྲལ་སྱོན་བཏབ་པའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ དངུལ་འཐུས་ དུས་སྱོར་གྱི་འཐུས་ དུས་ཐེབས་དངུལ་འཐུས)། 

• སྒེར་དྱོན་ཕན་འདེབས་སྱོད་སྱོདཔ། 

• མ་བཏབ་པའྱི་ཁྲལ། 
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iv  
  ཁྱོད་ཀྱི་ཨེཀ་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཕྱོགས་འབྱོར་རྟགས་སྱོར། 

 

• ཁྲལ་བཏབ་དགྱོ་པའྱི་དངུལ་ཕྱོགས་ (དངུལ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་བསྱོམས་ལས་ ཁྲལ་སྱོན་བཏབ་ཀྱི་དངུལ་ཕྱོགས་དང་ ཁྲལ་མ་ཕྱོག་པའྱི་དངུལ་འཐུས་ཚུ)། 

13. དངུལ་ཕྱོགས་འདྱི་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ངལ་གསྱོ་ཞུ་ཞུཝ། 
སེ་ཚན་འདྱི་གྱིས་ དངུལ་ཕྱོགས་འདྱི་གྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་ངལ་གསྱོ་བཙུག་མྱི་ཚུ་སྱོནམ་ཨྱིན། ཁ་གསལ་དེ་ནང་ ངལ་གསྱོའྱི་དབེ་བ་དང་ ངལ་གསྱོའྱི་དུས་ཡུན་དང་གནད་དྱོན་གྱི་འབལེ་བ་ ངལ་

གསྱོའྱི་སྒྲུབ་བེད་བཀྱོད་མ་བཀྱོད་ (སྒེར་དྱོན་དྱོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅྱིག་དང་ སྨན་བཅྱོས་ལག་ཁེར་ ཁྲྱིམས་འབེལ་གསལ་སྱོན) དེ་ལས་ ངལ་གསྱོ་ཡྱོངས་བསྱོམས་ ལྷག་ལུས་ལས་བཏྱོག་ནྱི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨྱིན། 

ངལ་གསྱོ་ཆ་འཇྱོག་འབད་མྱི་འགྱུར་བཅྱོས་འབད་ནྱི་དྱོན་ལུ་, ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའྱི་ངྱོ་ཚབ་དང་ཅྱིག་ཁར་བྱོ་སླབ་ཞྱིནམ་ལས་  རུབ་སྱོད་ཞབས་ཏྱོག་ཡྱོངས་འབེལ་ནང་ལུ་ཡྱོད་པའྱི་འབྱི་ཤྱོག་གུར་ ཆ་འཇྱོག་

འབད་ཡྱོད་པའྱི་ངལ་གསྱོ་ ཆ་མེད་དང་འགྱུར་བཅྱོས་འབད་ཚུགས།. 

14. རུབ་སྱོད་ཞབས་ཏྱོག་འབལེ་བ་འཐབ་སའྱི་བརྡ་དྱོན། 
སེ་ཚན་འདྱི་ནང་ ཁྱོད་ལུ་དངུལ་ཕྱོགས་དང་ངལ་གསྱོའྱི་སྱོར་ལས་དྱི་བ་རེ་ཡྱོད་པ་ཅྱིན་ རུབ་སྱོད་ཞབས་ཏྱོག་ཀྱི་འབེལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ་སེ་བཀྱོད་ཡྱོད། ད་རུང་ ཁྱོད་ཀྱི་ དངུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱོར་རྟགས་ཟུར་
སྦྲགས་སེ་ཡྱོད་པའྱི་ཡྱོངས་འབེལ་ཁ་བང་ནང་ ལན་གསལ་བཀྱོད་ཚུགས། 
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