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གམ

འ ག་ག་ི ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་བཅའ་ཁྐྲམི ས་༢༠༠༨ ཅན་མ།
ངོ་ དོ །
དེ་ཡང་ འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མ་ོ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་ ་ཚན་༣༤ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་
ིར་བཏང་མི་སརེ ་ ་གིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འདི་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་ མ་གཞག་
ཐོག་ གསལ་ ོན་འབད་ཐབས་ ་
རང་ གས་གནམ་ལོ་ ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ་༥ པ་ ལ་མའི་ཚསེ ་༢༦ འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ་༧
པའི་ཚེས་༢༨ ་ འ ག་གི་ ི་ཚོགས་དང་པ་འཚོགས་ བས་ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཨནི །
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ལེ ་ ༡ པ།
ནོ ་བ དོ །
མཚན་དནོ ་ འགོ་འ གས་ རོ ་འ ག་ དེ་ལས་ཁྱབ་ཚད།
༡ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི།
ཀ༽ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་བཅའ་ཁྐྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་ཟེར་བ དོ ་དགོ།
ཁ༽ རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ་༦ པའི་ཚེས༡༡ འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ་༨
པའི་ཚེས་༡༢ ལས་ ཁྱབ་དབང་གི་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨིན།
ག༽ འ ག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་ ་ ་ རོ ་འ ག་
འཐབ་ནི་ཨིན།
ང༽ འ ག་ ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པར་ཁྱབ་ནི་ཨིན།
ངེས་ཚགི །
༢ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ལོགས་ ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན།
ཀ༽ “ ་ཁྐྲིམས་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ་གོ།
ཁ༽ “བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་གོ།
ག༽ “བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམི ས་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་ ་ག།ོ
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ང༽ “བ ་བ ད་” ཟེར་མི་འདི་ མི་དམངས་ ་ ང་བ གས་རེ་ ེ་བོ་ ང་མཐོང་
གསར་ཤོག་ ་དང་ པར་བ ན་ གློག་འ ལ་བ ་བ ད་ ་བ ིས་ཏེ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི དེ་
གས་ཀྱི་ད ེ་བ་གཞན་ ་ ་ག།ོ
ཅ༽ “ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་” ཟེར་མི་འདི་ ལ་ཡངོ ས་འོས་
འདེམས་ ་ག།ོ
༡༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༤ པའི་ ད ེ་ཚན་(ཀ) པ་དང་འཁྐྲིལ་
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ ་གནང་ཡོད་མི་ ་གོ།
༢༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༤ པའི་ ད ེ་ཚན་(ཁ) པ་དང་འཁྐྲིལ་
ོང་ཁག་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ཡིག་ཐོག་ ་བ་ ལ་མི་ ་གོ།
༣༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༤ པའི ད ེ་ཚན་(ག) དང་འཁྐྲིལ་ ི་
ཚོགས་ཀྱསི ་འགོ་བ གས་མི་ ་གོ།
ཆ༽ “གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་
འཁྐྲིལ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་
གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༢༦ ནང་གི་བ ་འ ིན་ ེལབའི་ཚསེ ་གྲངས་
ལས་ ཉིན་གྲངས་བ ན་ལས་མ་འགྱངས་པར་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་
ཡོངས་འོས་འདེམས་ བས་ བ ལ་བ གས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ ཆེད་ ་བཀོད་
པའི་ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་འ ི་ཤོག་ཐོག་ ལ་མི་ ་གོ།
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ཇ༽ “ཚོགས་ ན་ས་ག”ོ ཟེར་མི་འདི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ བས་ ཚོགས་
ན་ ར་མི་ ་གི་དནོ ་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་ ན་ད་ེ གསང་བའི་
ཐོག་བ ར་ གས་ནི་དོན་ལས་ བཟོ་ཡོདཔ་ ་དགོ།
ཉ༽ “ཁྱབ་ ེལ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་དམངས་ཡོངས་ ་ཁྱབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་ ་གོ།
ཏ༽ “ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་” ཟེར་མི་འདི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་
འཁྐྲིལ་ ཁྐྲིམས་ གས་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཅན་ ཡང་ན་
་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ་འ ི་ ོན་ རོ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ་ ་ ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་
ཆ་མེད་ཀྱི་གྲསོ ་འཆར་ ་ནི་ ་གོ།
ཐ༽ “ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ས་ ན་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་གི་དོན་
ཚན་༢༥ པ་དང་འཁྐྲིལ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གསི ་བཀའ་ཤོག་གནང་བའི་ཉིམ་
ལས་འགོ་བ གས་ ཚོགས་ ན་མ ག་མ་བ ་ ན་གྱི་ ས་ ན་དེ་ ་ག།ོ
ད༽ “ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་” ཟེར་མི་འདི་ ོང་ཁག་ ་གོ།
ན༽ “ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམི ས་དང་འཁྐྲིལ་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་བ ོ་བཞག་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཅིག་ ་ག།ོ
པ༽ ལོགས་ ་ལེན་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཅིག་ཚིག་ ་བཀོད་ཡདོ ་པའི་
ཚིག་དོན་གྱི་གོ་དོན་དེ་ མང་ཚིག་ ་དང་ མང་ཚིག་ ་བཀོད་པའི་ཚིག་དོན་ ་
གཅིག་ཚིག་ ་ཡང་གོ་དགོ།
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ལེ ་ ༢ པ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་ཀྱ་ི དགོས་དནོ ་ འགོ་བ གས་དང་ འགོ་འ ནེ །
དགོས་དནོ །
༣ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་ ཁྐྲིམས་ གས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་
ལ་ཡོངས་ ་གལ་ཅན་ ེ་འཆར་བའི་གནད་དོན ཡང་ན་ ་ཁྐྲིམས་ཆནེ ་མོའི་དགོངས་
དོན་ ་འ ི་ ོན་འབད་དགོཔ་ ་གི་ རོ ་ འ ག་མི་ཡོངས་ ་ རང་སའོ ི་བསམ་འཆར་
བཀོད་ནི་གི་གོ་ བས་ ིན་ཐབས་ ་ཨནི །
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་འགོ་བ གས།
༤ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་བ གས་འདི་ཡང་།
ཀ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཅིག་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ ན་
བ གས་ཅིག་ནང་ ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པའི་ད ད་ཡགི ་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ གས་
འཆར་བཞེད་དེ་ བཀའ་ ་གནང་བའི་ བས་ ཡང་ན།
ཁ༽ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་ཆ་མཉམ་གྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ བ ་ཆ་༥༠
ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ གལ་ ིད་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་ གལ་ཆེ་བའི་
གནད་དོན་ རོ ་ ་བ་ ལ་བ་ཅིན།
ག༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའ་ི དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་འགོ་འ ནེ ་གྱ་ི དབང་འཛིན།
༥ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་
བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
5

༦

བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དང་འ ེལ་བའི་ ་ ོ་གཙོ་བོ་ ་
འོག་ ་བཀོད་མི་དང་འཁྐྲིལ་ནི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ མི་དམངས་ ་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གོ་དོན་དར་ཁྱབ་ ོར་ འོས་འབབ་
ན་པའི་མིང་དནོ ་ཅིག་དང་ གས་ བ ད་དོན་བཀོད་པའི་གནད་དོན་ ་ པར་
བ ན་དང་ ཁྱབ་ ེལ་ཐོག་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱསི ་ ིར་བཏང་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ མ་གཞག་དང་ དེ་ གས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་
གང་ ག་འབད་ འ ོད་ གས་པའི་ ན་བ ལ་གྱི་དོན་ལས་དང་།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་བཙག་འ ་ བས་ ཚོགས་ ན་ ་དང་འདོད་བ ེད་བ ག་
ནི།
༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འཁྐྲིལ་ ངོ ་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱི་ ིར་
བཏང་བ ག་ཞིབ་འགོ ་ ་ ོང་ཁག་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་
ཀྱི་དོན་ལས་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ ་ བ ར་ཞིབ་དང་ ས་མ ན་གྱི་བ ར་གསོ་འབད་
དགོ།
༨ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ ོང་ཁག་གི་བཙག་འ འི་མཐའ་
ད ད་ཐོ་ཡིག་དེ་ ོང་ཁག་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཡགི ་ཚང་གི་བ ་ ང་དང་ མངོན་གསལ་
ཆེ་བའི་ས་ཁངོ ས་ ་ནང་ མི་དམངས་ ་ ན་ཐབས་དོན་ལས་གསལ་ ོན་འབད་དགོ།
༩ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་གྲོས་འཆར་གྱི་བ ལ་བ གས་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
བ་ ོར་ ཡང་ན་ བ་འགལ་གྱི་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག།
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ལེ ་ ༣ པ།
་ འོ ་ི རམི ་པ།
གྲོས་གཞི་ ན་འ ལ།
༡༠ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༤ པའི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་བ གས་ཀྱི་ ་བ་
ལ་མི་དབང་འཛིན་དེ་གིས་
ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་བ གས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ད་ེ
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་གཏང་དགོ།
༡༡ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༤(ཁ) གི་ཐད་ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ འི་ཁྐྲི་
འཛིན་ ་གིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཅན་ཅིག་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དོན་ ་
་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ ་ཚན་༣༤ པའི་དོན་ཚན་༢(ཁ) གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ ་བ་
ལ་དགོཔ་འཐོན་པའི་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ ཕན་ ན་གྱི་བར་ན་མཉམ་འ ེལ་
འཐབ་དགོ།
༡༢ ོང་ཁག་ཚོགས་འ འི་ཁྐྲི་འཛིན་ ་གསི ་ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ་
པའི་ གྲོས་གཞི་གི་ ་བ་དེ་ ི་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ།
༡༣ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དོན་ ་ ལ་བའི་ ་ཡིག་དེ་ གྲོས་གཞི་གི་བཟོ་བཀོད་ཐོག་ དེ་
གུར་མིང་ གས་བཀོད་མི་ ངོ ་ཁག་ཚོགས་འ འི་མ ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་ འི་ མིང་ ིལ་
་ ངོ་ ོད་ལག་ཁྱརེ ་ཨང་དང་ ཁ་ ང་ ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།
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༡༤ ་ི ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༢ པའི་གྲོས་གཞི་ཐོབ་མ་ི དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་
༤པ་དང་འཁྐྲིལ་ གཤམ་འཁོད་ ་དང་ གས་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་གཏང་དགོཔ་
འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ་བ་ ོར་ འོས་ ན་གྱི་མིང་
དོན་བ ད་དོན་བཀོད་པའི་གནད་དོན་དང་ ིར་བཏང་གསལ་བཤད་ ་དང་།
ཁ༽ འ ེལ་ཡོད་ད ད་ཡིག་གི་ ཡིག་རིགས་ཡོད་པ་ཅིན།
ག༽ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དོན་ ་ ལ་བའི་གྲོས་གཞི་ག་ི འ །
ང༽ འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་བ ་དོན་ གཞན་གང་ ང་ །
༡༥ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་ ་བ་གི་གྲོས་གཞི་ད་ེ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་མཉམ་ ་
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ཡང་ ན་འ ལ་ ལ་དགོ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་ ་ཁྐྲམི ས་མ ན།
༡༦ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་དེ་ མངོན་མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ ཁྐྲིམས་
མ ན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བ ར་ཞིབ་འགོ ་ ་ ད་དགོ།
༡༧ གལ་ ིད་ མངོན་མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དནོ ་ཚན་༡༦ པའི་
གྲོས་གཞི་ ལ་མི་ད་ེ འ ག་གི་ ་ཁྐྲམི ས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་
ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དེ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་མེད།
་ཡགི ་ག་ི ད ་ེ ཞིབ།
༡༨ ་ཡིག་ ལ་མི་ནང་གི་མིང་ གས་ ་ འ ས་མི་ ་གི་དཔེ་བཀོད་ཡོད་པའི་མིང་ གས་ ་
དང་ འཁྐྲིལ་མི་འཁྐྲིལ་གྱི་ད ེ་ཞིབ་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་དགོ།
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༡༩ གལ་ ིད་ ་ཡིག་ནང་གི་མིང་ གས་གང་ ང་ཅིག་ ཐེངས་གཉིས་བཀོད་ཡོདཔ་ ཤེས་པ་
ཅིན་ མིང་ གས་གཅིག་ཆ་མེད་ཀྱི་གྲངས་ ་བ ི་ནི་ཨིན།
ལ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ།
༢༠ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་
བ གས་པའི་ བས་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་གྱི་ ་བའི་ བ ད་དོན་བཀོད་པའི་གནད་དོན་
དང་ འོས་འབབ་ ན་པའི་མིང་དོན་ དེ་ལས།
ཁ༽ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ་བ་ ལ་ཆོག་པའི་ ཐོབ་དབང་གནང་བའི་ཁྐྲིམས་
འ ེལ་གྱི་དགོངས་དོན་ །
གལ་ ིད་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ་འ ་ི ོན་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཨིན་ཚ་ེ བ ར་
བཅོས་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ ་ཁྐྲིམས་ཆནེ ་མོ་གི་ཚིག་དོན་ངོ་མ་ ར་ གས་
ལ་དགོ།
༢༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བ ད་དོན་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་མིང་དོན་ ་ གོ་
དོན་ཁ་གསལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་བ ས་འབད་བའི་བསམ་འཆར་གང་ ང་ཞགི ་ ི་ཚོགས་ ་
ལ་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ གྲོས་གཞི་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ འོས་འབབ་ ན་པའི་ ས་ ན་གང་མགྱོགས་དང་།
ཁ༽ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐག་གཅོད་པའི་ དེ་ གས་ཀྱི་ མ་གཞག་ཐོག།
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༢༢ ་ི ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༢༡ ནང་གི་བསམ་འཆར་ཐབོ ་པའི་ ལ་ ་
བ ད་དོན་བཀོད་ཡདོ ་པའི་ མིང་དོན་གྱི་ཚིག་ ་ འོས་འབབ་ ན་པའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
ཐབས་ཤེས་ ་མཚན་ ན་པའི་ལག་ལེན་ཐབས་ཁྱེར་བདེ་བའི་གང་མགྱོགས་ཀྱི་ ས་ ན་
ཅིག་ནང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་གཏང་དགོ།
༢༣ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གནད་དནོ ་ ཡང་ན་ གནད་དོན་ ་ ་ “དགོ་” ཡང་ན་
“མི་དགོ” ཟེར་བའི་ལན་གསལ་ཅིག་ ཐོབ་ངེས་པའི་ མ་གཞག་གི་ ི་བ་བཀོད་དགོ།
༢༤ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་དོན་ ་ གྲོས་གཞི་ཚར་གཅིག་ ལ་ཚར་ཞནི མ་ལས་ ིར་
བཏོན་འབད་ནི་མེད།
བཀའ་ཁྱབ།
༢༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དནོ ་ཚན་༢༠ དང་འཁྐྲིལ་ཐོབ་ཡོད་
པའི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲསོ ་གཞི་དེ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ན་འ ལ་ ལ་
དགོཔ་དང་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ནི།
བ ་འ ནི །
༢༦ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་བའི་ ལ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་
ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་གྱི་ ས་ཚོད་རེ ་མིག་བཟོ་ཐོག་ བ ་འ ིན་ ེལ་
དགོ།
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ལེ ་ ༤ པ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་འགོ་འ ནེ ་གྱ་ི ས་ ན།
༢༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ཐབོ ་ཡོད་པའི་ཚེས་
གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་
འཐབ་ གསཔ་འབད་དགོ།
༢༨ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་དེ་ ིར་བཏང་གིས་ ཉིམ་གཅིག་ ་འགོ་འ ེན་
འཐབ་དགོཔ་དང་ དེ་ བས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ ས་ཚོད་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ཐག་
ཆོད་དགོ།
༢༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ངོ ་ཁག་རེ་རེ་གི་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ ཚོགས་ ན་གྱི་
ཚེས་གྲངས་མ་རན་པའི་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ལས་མ་ ང་བའི་ ས་ཚོད་ ་ ཐག་བཅད་དགོ།
ཚོགས་ ན་དང་ གྲངས་ སི ་དནོ ་ལས་ འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤགོ ་གྲ་ གི །
༣༠ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་དང་འགྲེམ་ཐོག་ ཚོགས་ ན་བ ར་ན་ི གྲངས་བ ོམས་བཏོན་
ནི་ གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་ཀྱི་གྲ་ ིག་ ་ འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་
འ ག་གི་འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་ནང་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་
མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་དགོ།
ན་ཤགོ །
༣༡ གལ་ ིད་ ན་ མོ ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ན་ཤོག་གུར་ གནད་དོན་བཀོད་ཡོད་པའི་
ར་ཁར་ “དགོ” དང་ “མི་དགོ” གི་ངོ་ གས་བཀལ་སའི་ས་ ོང་ གྲུ་བཞི་གི་བཟོ་
བཀོད་ ང་ཀུ་གཉིས་ པར་བ ན་འབད་ཡོདཔ་དགོ།
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༣༢ ན་ཤོག་རེ་རེ་གུར་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ངོ་ གས་ཀྱི་ཐི ་བ བ་ཡདོ པ་དགོ།
ཚོགས་ ན་འགོ་འ ནེ །
༣༣ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དགོངས་དནོ ་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་
ཚོགས་ ན་འགོ་བ གས་ནི་ མ ག་བ ་ནི་དང་ དེ་ གས་ཀྱི་གཞན་ལས་རིམ་ མ་
གཞག་ ་ མཚམས་འཛིན་འབད་དགོ།
༣༤ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་གིས་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམི ས་དང་འཁྐྲིལ་
བ ར་དགོ།
༣༥ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཡང་ ི་ཚགོ ས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་
འ འི་ལམ་ གས་ཀྱི་ མ་གཞག་དང་ཆ་མ ངས་ཨིན་ ང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་
གནད་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ ་གི་ ན་ཤོག་དེ་གུར་ ‘དགོ’ ཡང་ན་‘མི་དགོ་’ གི་ངོ་ གས་
བཀལ་ནི་ ཡང་ན་ ཐི ་བ བ་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ ན་བ ར་དགོ།
༣༦ གལ་ ིད་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ་གིས་
གནད་དོན་བཀོད་མ་ི ་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་ཅིན་ ‘དགོ་’ ཟེར་མི་གུར ཨེབས་ནི་དང་ གནད་
དོན་དེ་ཆ་མདེ ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ‘མི་དགོ་’ ཟེར་མི་གུར་ ཨེབས་དགོ།
༣༧ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་གང་ ང་ཅིག་ ་ ལ་མ ན་མེདཔ་ ེ་ཆ་མེད་
མ་གཏང་པའི་ཧེ་མ་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་ ་ ོག་པ་ ་ ་ ན་ཤོག་དེ་ ་མཚན་ ན་པའི་བ ག་
ཞིབ་འབད་ནི་གི་གོ་ བས་ ིན་དགོཔ་ཨིན་ ང་ ན་ཤགོ ་གང་ ང་ཅིག་ལག་པར་ ོད་ལེན་
ཐོག་ བ ་ ོག་འབད་བ ག་ནི་མདེ །
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༣༨ གལ་ ིད་ ན་ མོ ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གྲངས་ སི ་ཞིབ་ད ད་པ་གསི ་ ལ་མ ན་
མེད་པའི་ ན་ཤགོ ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ོངམ་ཨིན་མ་ི ཡང་ན།
ཁ༽ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་ལས་ ལ་མ ན་གྱི་ངོ་ ོར་མེད་མ།ི
ག༽ ཁ་གསལ་གྱི་ངེས་བདེན་ག་ནི་ཡང་མདེ ་མི།
ང༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་མ་ ོད་མི།
ཅ༽ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ ན་ ོམ་ནང་མ་བ གས་མི།
ཆ༽ ག ང་འ ེལ་ངོ་ གས་གནང་མི་ད་ེ མིན་པར་ ངོ་ གས་སོ་སོར་བཀལ་ཡོད་མི།
ཇ༽ གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་དཀྲོགས་ཡོདཔ་ གནོད་ ེན་ གས་ཡདོ པ་ ཡང་ན་ ལ་ཏེ་ ག་
མ་བ བ་
ན་ཤོག་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ཁུངས་ བ་ཀྱི་ངོ་ ོད་ཆ་ཤས་ཚང་
འགྲིགས་མེད་མ་ི །
ཉ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ ག ང་འ ེལ་ཐོག་གནང་མི་ གས་བཀལ་ནིའི་ཅ་
ཆས་ཀྱིས་མིན་པར་ གཞན་གྱིས་ངོ་ གས་བཀལ་མི།
༣༩ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ བས་ གནས་ཚད་དང་
བཀག་ ོམ་ ་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ ་གནས་དགོ།
ཚོགས་ ན་གྲངས་ སི ་བ མོ ་ན།ི
༤༠ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་གི་ ་ ོའི་རིམ་པ་དེ་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་
བཀོད་ཡོད་མི་དགོངས་དོན་ ་གིས་མཚམས་འཛིན་འབད་དགོ།
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༤༡ གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ེ ཆ་འཇོག་གྲུབ་
པའི་ ས་གནས་ཀྱི་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་འོག་ ་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་
གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
གྲུབ་འ ས།
༤༢ འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་གི་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་གིས་ ལ་བའི་ གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་ ་
གས་མ ན་མི་མ ན་གྱི་བ ག་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡོངས་
བ ོམས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༤༣ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་གི་ དོན་ཚན་༤༢ པའི་ གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་
ཡང་།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་བ གས་ཡོད་པའི་གྲངས་བ ོམས་དང་།
ཁ༽ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ཚགོ ས་ ན་ཁ་གྲངས།
ག༽ ཆ་མེད་ཀྱི་ ན་ཤོག་ཁ་གྲངས།
ང༽ གནད་དོན་བཀོད་མ་ི དེ་ ་ “དགོ་” དང་ “མི་དགོ་” གི་ཚོགས་ ན་ཁ་གྲངས།
༤༤ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དོན་ ་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ོང་ཁག་ཆ་
མཉམ་ནང་ ་ ཆ་འཇོག་གི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཡོད་པའི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ ེད་མང་
ཐོག་ལས་གནང་བ་གྲུབ་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ཆ་འཇོག་གི་གྲངས་ ་བ ི་དགོ།
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ལེ ་ ༥ པ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་བ ལ་བ གས།
འབད་ཆགོ ་པའི་ ང་བ གས་།
༤༥ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་བ ལ་བ གས་དེ་ གཤམ་འཁོད་ ་གི་དོན་ལས་ ཡང་ན་ འདི་
གི་དོན་ལས་ཨིནམ་ ེ་བསམ་ ང་བའི་ གསར་ཤོག་ ཡང་ན་ ང་བ གས་གང་ ང་ཐགོ ་
ེལ་བའི་འ ེལ་གནད་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་བ ལ་བ གས་ཀྱི་ ི་བའི་ལན་ ་ ་ གྲུབ་འ ས་
འ ང་ཐབས་དང་ གྲུབ་འ ས་ལོགས་ ་ ོན་ནི་དོན་ ་ ཡང་ན་།
ཁ༽ གཞན་ཡང་ གྲུབ་འ ས་ཅིག་ ཡར་ ག་ ཡང་ན་ ཐོབ་ཐབས་དོན་ །
བ ་དནོ ་ ལེ ་ན།ི
༤༦ གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་ ་གིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་བ ལ་བ གས་འབད་ནི་དེ་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དནོ ་ཚན་༢༦ གི་ བ ་འ ིན་ ེལ་
བའི་ཉིམ་ལས་འགོ་བ གས་ཏེ་ ཚོགས་ ན་གྱི་ཉིམ་མ་རན་པའི་ ་ཚདོ ་༤༨ ཀྱི་ཧེ་མ་
ལས་མ ག་བ ་ གསཔ་འབད་དགོ།
༤༧ གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་ ་གིས་
ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་བ ལ་བ གས་དནོ ་ ་
གསར་ཤོག་ ཡང་ན་ ང་བ གས་འབད་ནི་ཨནི ་པ་ཅིན་ བ ལ་བ གས་ཀྱི་མ ན་ ེན་
མཁོ་ཆས་ ་ ཧེ་མ་རང་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ཆ་འཇོག་དོན་ལས་ ལ་དགོ།
༤༨ བ ་བ ད་ཀྱིས་ ང་བ གས་འབད་ནི་གི་ ས་ཚདོ ་དེ་ འ ག་གི་བ ་བ ད་ཁྱབ་ ལེ ་
བཅའ་ཡིག་དང་ གི ས་གཞི་ནང་ ལོགས་ ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྐྲིལ་ ིན་དགོ།
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༤༩ བ ་བ ད་ཀྱིས་ ང་བ གས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ནང་ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་ཀྱི་བ ལ་
བ གས་ བས་ གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་དེ་ལས་ ག་ གཞན་མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ལས་
ཚོགས་དོན་ལས་ ང་བ གས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱབ་བ གས་ཀྱི་གྲངས་ ་བ གས་མི་
ཆོག།
༥༠ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༤༨ དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ བ ་བ ད་ཀྱིས་ཁོང་རའི་ཞབས་
ཏོག་ནང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ཆ་འཇོག་ཡདོ ་པའི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་
བ ལ་བ གས་མཁོ་ཆས་ ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་ངོ་དང་ལས་ཚོགས་གང་ ང་གི་ཁངོ ས་
ལས་ བ གས་མི་ཆོག།
༥༡ བ ་བ ད་དང་ གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་ ཚོགས་ ན་
འགོ་མ་བ གས་པའི་ ས་ ན་ ་ཚོད་༤༨ གི་ནང་འཁོད་དང་ ཚོགས་ ན་ བས་ ་
ོད་གང་ ང་གི་བ ་བ ད་ཁྱབ་ ེལ་ཐོག་ ཚོགས་ ན་བ ར་ཐངས་ཀྱི་ ད་བ ལ་
འབད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།
༥༢ ཚོགས་ ན་གྲུབ་འ ས་གྱི་གསལ་བ གས་མ་འབདཝ་ལས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
གྲུབ་འ ས་ཆ་ཤས་ཀྱི་བ ་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ིན་མི་ཆོག།
༥༣ ཚོགས་ ན་ བས་དང་ གྲུབ་འ ས་ཀྱི་གསལ་བ གས་མ་འབདཝ་ལས་ མི་ངོ་ག་ཨིན་
ང་ ཚོགས་ ན་མང་ ང་ག་ ་བ གས་དོ་ཡོད་པའི་ རོ ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ོན་དཔག་ཐོག་
གསལ་བ གས་ ་འབད་མི་ཆོག།
༥༤ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༥༣ ལས་འགལ་ཚེ་ བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
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ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་ཟད་གྲོན།
༥༥ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཟད་གྲོན་དེ་ གྲལ་གཏོགས་ཆགོ ་མི་དང་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ཅིག་
གིས་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་གི་དོན་ཚན་༥༦ དང་༥༧ དང་འཁྐྲིལ་ ལ་ཡོངས་འསོ ་
འདེམས་བ ལ་བ གས་འགོ་འ ེན་དོན་ ་བཏང་བའི་ཟད་གྲོན་ ་ཨིན།
༥༦ ང་བ གས་དོན་ལས་ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་ཟད་གྲནོ ་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ ང་བ གས་ལས་རིམ་བཟོ་ནི་ ་གྲ་ ིག་ ཡང་ན་
མ ན་ ེན་གྱི་མཁོ་ཆས་ ་དང་འ ེལ་བའི་གོང་ཚད་གཞན་དང་།
ཁ༽ གསལ་བ གས་གངོ ་ཚད།
༥༧ གསལ་བ གས་དནོ ་ལས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཟད་གྲོན་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ གསལ་བ གས་གཏང་ནི་གི་མ ན་ ེན་མཁོ་ཆས་དང་
འ ེལ་བའི་གྲ་ ིག་བཟོ་བ ན་དང་ གསལ་བ གས་བཀྲམ་ ེལ་མཁོ་ཆས་ ཡང་
ན་ ཐབས་ལམ་གཞན་གྱིས་ཐགོ ་ དེ་ གས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ ེལ་བའི་ཟད་གྲོན་ ་
ཡང་ན།
ཁ༽ མ ན་ ེན་གང་ ང་ནང་ བ གས་ཡོད་པའི་གསལ་བ གས་དེ་ ཁྱབ་ ེལ་ ་
དམིགས་ཏེ་ གསལ་བ གས་འབད་ཡོདཔ།
ག༽ གནས་ ལ་ལས་ ེ་ ་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་དང་འ ེལ་བའི་ ཞབས་ཏགོ ་གང་
ང་ ཡང་ན་ མ ན་ ེན་ ཡང་ན་ གཞན་བ ་བ ད་མཉམ་འ ེལ་དོན་ལས།
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ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་ཀྱ་ི ཟད་གྲནོ ་ཚད་གཞི།
༥༨ གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་རེ་རེ་གིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཟད་གྲོན་དེ་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་བཟོ་ཡོད་པའི་ མ་ད ལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་འགལ་
གཏང་མི་ཆོག།
སི ་ཁྐྲ་ ལ་བ།
༥༩ གྲལ་གཏོགས་ཆོག་མི་ ཡང་ན་ དེའི་ངོ་ཚབ་ཨིན་མི་གསི ་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་
དོན་ ་བཏང་ཡོད་པའི་ཟད་གྲོན་ཀྱི་ སི ་ཁྐྲ་དེ་ ཚོགས་ ན་མ ག་བ ་ ེ་ ཉིན་གྲངས་༣༠
གྱི་ནང་འཁོད་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཟད་གྲོན་ ིས་ཁྐྲ་དེ་ ལ་ གསཔ་འབད་དགོ།
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ལེ ་ ༦ པ།
རི ་བཏང་གནད་དནོ །
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་ཀྱ་ི གྲུབ་འ ས།
༦༠ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་དེ་ ལ་ག ང་གི་ག ང་ ོང་ལས་ ེ་དང མི་
དམངས་ དེ་ལས་ ེར་ ེ་ཆ་མཉམ་ ་ཁྱབ་དབང་་ཡོད།
༦༡ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲོས་ཆདོ ་དེ་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཐོག་ གནང་བ་གྲོལ་
ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༦༢ ལ་ག ང་གི་དབང་ཚད་དང་འཁྐྲིལ་ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་བདེ་བའི་གང་མགྱོགས་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དེ་ནང་ གཤམ་འཁོད་གནད་
དོན་ ་ དཔ་ཨིན།
ཀ༽ ལ་ག ང་འཛིན་ ོང་གིས་ ཡང་ན་ ལ་ག ང་འཛིན་ ོང་བ ད་དེ་ བདག་
ོང་འཐབ་པའི་ ཁྐྲིམས་ གས་ ཡང་ན་ ིད་ ས་བ ར་བཅོས་ ཡང་ན་
ིད་ ས་གསར་བ གས་འབད་ནི་དང་།
ཁ༽ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་ ོན་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་
འཚོགས་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ ཁྐྲིམས་ ོམ་གྱི་གྲོས་གཞི་བ གས་ནི།
སི ་མདེ །
༦༣ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་མེད་པའི་ གནད་དོན་འདི་ཡང།
ཀ༽ ཁྐྲལ་འབབ་བཀལ་ནི་ ཁྱད་པར་བཟོ་ནི་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་།
ཁ༽ ལ་ཁམས་ཀྱི་དམག་གི་གསལ་བ གས།
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འཚབ་ ོལ་གྱི་གསལ་བ གས་ ཡང་ན་ མ ག་བ ་ནི།
ི་ ལ་དང་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ ག་དམག་ ོད་ན།ི
ཉེས་པ་ཡང་ཆག་ ཡང་ན་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི།
ངེས་པར་གྱི་ ཞི་བའི་དམག་ ་ེ ཞབས་ཏོག།
ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་གྲལོ །
ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ གན་ཡིག་གི་འགན་འཁྐྲི་གྲོལ་ནི་དནོ ་ ་ ད ད་ཡགི ་གཞི་
བ གས་ཀྱི་གྲོས་འཆར།
ཏ༽ ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་རང་དབང་དང་ དེའི་གྲོས་ཆོད།
ཐ༽ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ག་ོ གནས་ ་ག་ི ཕན་ ས་ ་གནོད་ཉེན་གྱ་ི གནད་དོན་གང་ ང་ །
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་ ་འ ལ་ བས་བཀག་ཆ།
༦༤ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འཚོགས་ནི་དང་ འགོ་འ ནེ ་འཐབ་ནི་དེ་ བཙག་འ ་འགོ་
བ གས་བ ་འ ིན་གྱི་ཉིམ་ལས་ ི་ཚོགས་བཙག་འ ་མ ག་མ་བ ་ ན་ ་ ཡང་ན་
ཚབ་ ོལ་ བས་དང་ དེ་གི་མཚམས་འཇོག་འབད་དེ་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་མ་འགྱོ་བའི་ནང་
འཁོད་ ན་ ་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ།
བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམི ས་ རོ ་འ ག།
༦༥ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་ཡོད་པའི་འ ེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་
འ འི་ བས་དང་མ ངས་ ལ་ཡངོ ས་འོས་འདེམས་ ་ཡང་ ོར་འ ག་འབད་དགོ།
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ཉེས་ཆད།
༦༦ མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ལས་ ེ་གསི ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་གང་ ང་ཅིག་ལས་
ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ཉསེ ་ ོན་འབད་འཐོན་པ་ཅིན་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
འ ེལ་ ོད་འཐབ་ནི་ཨིན།
མཉམ་ གས་དབང་ཚད།
༦༧ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་གིས་ གནོད་འགེལ་གང་ ང་ཅིག་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་
ཡང་ན་ འདི་འོག་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གྱི་ ཁྱབ་དབང་ ་མ་ ད་པ་ ཡང་ན་
ཆ་ཤས་ཅིག་ ད་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་ད ད་མ་ཆགོ ་པའི་ ིས་ཁུངས་ཁ་གསལ་བཀོད་
དེ་མེད་པ་ཅིན་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དེ་གི་དབང་ཚད་ཡོད།
འ ་ི ནོ །
༦༨ ཚོགས་ཁང་རང་སའོ ི་ འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ག མ་ད ་གཅིག་གིས་གྲོས་དོན་
ལ་བ་ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ་ ཁ་ ོང་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ འ ི་ ོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ ེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡངན་ ི་
ཚོགས་ ན་བ གས་ བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་ ན་བ ར་མའི ི་གྲལ་ ་ཡོད་པའི་
འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ང་བའི་ཚོགས་ ན་ཐོག་ལས་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་མཛད་ ོ་དང་དོན་ ིན་ ་མ་གནོད་པ་ཅིག་དགོ།
༦༩ འ ི་ ོན་དེ་གིས་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་ན་ི
་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་ཕན་ ས་ ་ གནོད་ཉེན་མི་འ ང་བའི་ཐབས་
ལམ་ ངེས་བ ན་བཟོ་དགོཔ་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་ ག་འགན་ཨིན།
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ཚིག་དནོ ་གྱ་ི དབང་ཚད།
༧༠ གལ་ ིད་ ངོ ་ཁ་དང་ད ིན་ ད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འ ་བའི་གནད་རེ་ཤར་ཚེ་
ོང་ཁའི་གོ་དོན་འདི་ ་ཆ་གནས་བ ང་དགོ།
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NATIONAL REFERENDUM ACT OF THE KINGDOM
OF BHUTAN, 2008

PREAMBLE
WHEREAS, pursuant to Article 34 of the Constitution of the
Kingdom of Bhutan 2008, that the general will of the people
shall also be expressed through National Referendums held in a
free and fair manner;
Parliament of the Kingdom of Bhutan during its 1st Session do
hereby enact the National Referendum Act of the Kingdom of
Bhutan on this 26th Day of the Second 5th Month of the Earth
Male Rat Year corresponding to the 28th Day of the 7th Month of
the Year 2008.
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CHAPTER 1
PRELIMINARY
Title, Commencement, Application and Extent
1.

This Act shall:
(a)

Be called the National Referendum Act of the
Kingdom of Bhutan, 2008;

(b)

Come into force on the 11th Day of 6th Month of the
Earth Male Rat Year corresponding to 12th Day of 8th
Month of 2008;

(c)

Apply to all National Referendums held in the
Kingdom of Bhutan; and

(d)

Extend to the whole of the Kingdom of Bhutan.

Definition
2.

In this Act, unless the context otherwise requires:
(a)

“Constitution” means the Constitution of the
Kingdom of Bhutan;

(b)

“Election Commission”
Commission of Bhutan;

(c)

“Election Act” means the Election Act of the
Kingdom of Bhutan 2008;
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means

the

Election

(d)

“Media” means the mass media including print and
electronic media and such other forms as may be
prescribed by the Election Commission from time to
time;

(e)

“Motion for National Referendum” means a National
Referendum:
(i)

Commanded by the Druk Gyalpo under section
4(a) of this Act;

(ii)

A written petition by members of Dzongkhag
Tshogdues as provided under section 4(b) of
this Act; or

(iii) Initiated by Parliament under section 4(c) of
this Act.
(f)

“Permitted Participant” means a registered political
party or voter as defined under the Election Act of
the Kingdom of Bhutan who submits, in the
prescribed form a Letter of Intent to the Election
Commission, to conduct campaign for or against a
National Referendum on a date not later than the
seventh day after the date of issue of notification
under section 26 of this Act;
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(g)

“Polling Booth” means an enclosure made for voters
at the polling station to enable them to cast their vote
in secrecy at the National Referendum;

(h)

“Publish” means make available to the public at
large;

(i)

“National Referendum” means referring a proposed
law, issue of national significance or amendments of
the Constitution to all the registered voters by way of
voting for endorsement or rejection, subject to the
provision of the Constitution;

(j)

“National Referendum Period” means the period
commencing from the day of the issue of Royal
Proclamation under section 25 of this Act and ending
on the day of the poll;

(k)

“National Referendum Constituency” means a
Dzongkhag;

(l)

“Returning Officer” means an official designated by
the Election Commission as per the Election Act;

(m) Words importing the singular number shall include
the plural number and vice versa, unless the context
otherwise requires.
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CHAPTER 2
PURPOSE, INITIATION AND CONDUCT OF
NATIONAL REFERENDUM
Purpose
3.

A National Referendum shall be organized to provide an
opportunity for the people of Bhutan to have their say on
proposed laws, issue of national significance or
amendment to the Constitution.

Initiation of a National Referendum
4.

A National Referendum may be initiated:
(a)

On the Command of His Majesty the Druk Gyalpo if
He deems a Bill is of national importance but has not
been passed in a joint sitting of Parliament;

(b)

If a petition on issue of national significance is made
by not less than 50% of the total number of members
of all Dzongkhag Tshogdues; or

(c)

By Parliament, in accordance with the provisions of
the Constitution.

Authority to Conduct National Referendum
5.

The Election Commission shall hold a National
Referendum as provided under this Act and the Election
Act.
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6.

The Election Commission shall have the following
principal functions in relation to National Referendum:
(a)

Promote public awareness of the National
Referendum by publishing and distributing general
explanation on the precise issue with a suitable title
of the matter on which the National Referendum is
being solicited, in such manner and by such means as
the Commission considers most likely to bring them
to the attention of the voters; and

(b)

Encourage the voters to vote at the poll.

7.

The Electoral Roll shall be reviewed and updated for the
purpose of National Referendum by the Dzongkhag
Registration Officers under the general supervision of
Dzongkhag Electoral Officers, upon receiving directives
from the Election Commission.

8.

The Final Electoral Roll of the Dzongkhag shall be
displayed at the notice board of the Dzongkhag
Registration Officer as well as at a prominent public place
for public reference in accordance with the provisions of
the Election Act.

9.

The Election Commission shall not be involved in the
campaigns for or against the proposed National
Referendum.
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CHAPTER 3
PROCEDURE
Submission of Motion
10.

The authority initiating National Referendum under
section 4 of this Act shall forward the motion calling for
National Referendum to the Election Commission.

11.

The respective Chairpersons of the Dzongkhag Tshogdues
shall, in the case of section 4(b) of this Act, communicate
with each other within 10 days upon emanation of an issue
of national significance that needs to be petitioned for a
National Referendum as per Article 34, section 2(b) of the
Constitution.

12.

The Chairpersons of the Dzongkhag Tshogdues shall
forward the motion calling for a National Referendum to
Parliament.

13.

The petition for a National Referendum shall be in the
form of a motion stating the full name, citizenship identity
card number and address of each of the members of the
Dzongkhag Tshogdu who signs it.
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14.

15.

Parliament on receipt of the motion under section 12 and
on compliance of the condition laid down under section 4
of this Act forward the same to the Election Commission
accompanied by the following:
(a)

General explanation on the precise issue with a
suitable title of the matter on which the National
Referendum is being solicited;

(b)

Text thereof in the relevant Bill, if any;

(c)

Copy of the motion calling for
Referendum; and

(d)

Any other information relevant to those matters.

the National

Parliament shall simultaneously submit the motion for
holding of a National Referendum to the Druk Gyalpo.

Legality of National Referendum
16.

The motion for a National Referendum shall be subject to
review by the Supreme Court as to its legality.

17.

A National Referendum shall not take place if the decision
of the Supreme Court, under section 16 of this Act, finds
that the motion is not in accordance with the Constitution
of the Kingdom of Bhutan.

Verification of Petition
18.

The signatures on the petition shall be verified by
Parliament by tallying with the specimen signatures of the
members.
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19.

If any duplicate signature is detected in the petition, such
shall be counted as invalid.

Submittal Requirements
20.

Parliament shall submit the motion for a National
Referendum to the Election Commission stating the:
(a)

Precise issue with a suitable title of the matter on
which the National Referendum is being solicited;
and

(b)

Provisions of the law that confers the right to seek a
National Referendum.

Provided in the case of proposed amendment to the
Constitution the original text of the Constitution that is
to be altered or repealed must be submitted.
21.

The Election Commission shall consider the wording of
the precise issue and the title, and forward any views of
the Commission as to its intelligibility to Parliament:
(a)

As soon as reasonably practicable after receipt of the
motion; and

(b)

In such manner as it may determine.
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22.

Parliament shall on receipt of views under section 21 of
this Act take appropriate measures to correct the wording
of the precise issue and the title as soon as reasonably
practicable and intimate the Election Commission
accordingly.

23.

The National Referendum issue or issues shall be framed
in the manner which best elicits a clear “Yes” or “No”
response.

24.

A motion for a National Referendum once made cannot be
withdrawn.

Proclamation
25.

The Election Commission shall submit the motion of
National Referendum received vide section 20 of this Act
to the Druk Gyalpo Who shall issue a Proclamation.

Notification
26.

Upon Proclamation by the Druk Gyalpo, the Election
Commission shall issue notification, setting out the
schedule, for holding of a National Referendum.
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CHAPTER 4
PERIOD FOR HOLDING A NATIONAL REFERENDUM
27.

The Election Commission shall hold a National
Referendum within a period of ninety days from the date
of the receipt of the motion for a National Referendum.

28.

The poll for National Referendum shall generally be held
in a single day and the Election Commission will
determine the hours during which the poll is to be taken.

29.

The Election Commission shall determine the polling
stations in each Dzongkhag not less than 30 days before
the date of poll.

Postal Ballot Arrangement for Polling and Counting
30.

Arrangement for voting at polling stations and by post,
counting and declaration of results shall be made in the
manner prescribed in the Election Act and the Postal
Ballot Rules and Regulations of the Kingdom of Bhutan.

Ballot Paper
31.

In case ballot boxes are used, ballot papers shall include,
next to the issue, two little squares printed, with “Yes” on
one and “No” on the other.
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32.

Every Ballot Paper shall bear an imprint of the stamp of
the Election Commission.

Conduct of Poll
33.

The provisions of the Election Act shall regulate the
manner of assignment of the polling stations,
commencement of poll, closure of poll and other such
activities.

34.

An eligible voter shall vote in accordance with the
Election Act.

35.

Voting at a National Referendum shall be in the same
manner as for Parliamentary and Local Government
elections except that voters vote by marking or stamping
either “Yes” or “No” against the issue on the ballot paper.

36.

If Electronic Voting Machines are used the voters shall
press the “Yes” button for an affirmative vote and “No”
button to reject the issue being referred.

37.

The Counting Supervisor shall, before rejecting any ballot
paper as invalid, allow the observers present, a reasonable
opportunity to inspect the ballot paper but without
allowing them to handle it or any other ballot paper.
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38.

39.

The Counting Supervisor shall, in case ballot boxes are
used, reject as invalid a ballot paper, if:
(a)

It is blank;

(b)

It is not duly authenticated by the Presiding Officer;

(c)

Preference cannot be definitely determined;

(d)

It is not handed out at the polling station;

(e)

It is not deposited inside the valid ballot box;

(f)

It bears a mark of identification different from the
one officially provided;

(g)

It has been tampered with or is so damaged or
mutilated that its identity as a genuine ballot paper
cannot be established; or

(h)

It has been marked with an instrument not officially
provided at the polling station.

All political parties shall comply with standards and
restrictions during National Referendums, laid down in the
Election Act.

Counting of Votes
40.

The counting procedure shall be regulated as per the
provisions of the Election Act.
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41.

The Counting shall be carried out by Counting
Supervisors, under the superintendence of the Returning
Officer at a designated place approved by the Election
Commission.

Results
42.

The Election Commission shall declare the over-all results
after tallying the result sheets forwarded by the Returning
Officers of each of the constituencies.

43.

The results sheet under section 42 of this Act shall include
the:

44.

a)

Total number of votes cast;

b)

Number of valid votes;

c)

Number of invalid ballots; and

d)

Number of “Yes” and “No” votes for the referred
issue.

The matter referred for the National Referendum shall be
considered as approved if endorsed with affirmative vote
by a simple majority of the total number of valid votes cast
in all the Dzongkhags in the Kingdom.
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CHAPTER 5
NATIONAL REFERENDUM CAMPAIGN
Permissible Broadcast
45.

National Referendum campaign shall be any publication or
broadcast whose purpose is or may reasonably be assumed
to be:
(a)

To further any campaign conducted with a view to
promote or procure a particular outcome in relation
to any question asked in a National Referendum; or

(b)

Otherwise to promote or procure any such outcome.

Dissemination of Information
46.

Permitted participants may carry out National Referendum
campaign from the date of issue of notification by the
Election Commission under section 26 of this Act and end
48 hours before the day of the poll.

47.

Permitted participants intending to publish or broadcast
any National Referendum campaign materials shall submit
such campaign material first to the Election Commission
for endorsement.

48.

The media shall devote broadcast time as specified in the
Media Coverage of Elections Rules and Regulations of the
Kingdom of Bhutan.
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49.

The media shall not include in its broadcasting services
any National Referendum campaign broadcast or
advertisement made on behalf of any person or body other
than by permitted participants.

50.

The media shall not, not-withstanding section 49 of this
Act, include in its services any National Referendum
campaign material furnished on behalf of any person or
body other than those endorsed by the Election
Commission.

51.

The media and permitted participants shall refrain from
disseminating any form of persuasion to vote in a certain
way in the media 48 hours before the poll and during the
poll.

52.

The Election Commission shall not provide any
information on the partial results of the voting before the
declaration of results.

53.

No person shall, during the time of voting and before the
declaration of results, publicize the voting trend.

54.

Any person found guilty of violation of section 53 of this
Act shall be guilty of an offence punishable under the
Election Act.
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National Referendum Expenses
55.

National Referendum expenses shall be expenses incurred
by or on behalf of any permitted participants as per
sections 56 and 57 of this Act for the purposes of
conducting a National Referendum campaign.

56.

National Referendum expenses in respect of broadcasts
shall include:

57.

(a)

Design costs and other costs in connection with
preparing or producing broadcasting materials; and

(b)

Advertising costs.

National Referendum expenses in respect of advertising
shall include:
(a)

Design costs and other costs in connection with
preparing, producing, distributing advertising
materials or otherwise disseminating such materials:

(b)

Anything incorporating such advertising and
intended to be distributed for the purpose of
disseminating it; or

(c)

The provision of any services or facilities in
connection with press conferences or other dealings
with the media.

17

Limits on National Referendum Expenses
58.

Each permitted participant shall not incur National
Referendum expenses exceeding an amount that may be
determined from time to time by the Election Commission.

Filing of Returns
59.

Every permitted participant shall file a return in respect of
the National Referendum expenses incurred by him/her or
on his/her behalf during National Referendum period
within 30 days of the completion of the poll.
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CHAPTER 6
GENERAL PROVISION
Results of National Referendum
60.

The results of a National Referendum shall be binding on
all organs of the government, public and private entities.

61.

The decision of a National Referendum must be
implemented on being approved in the National
Referendum.

62.

The government must, as soon as practicable, take steps,
within its competence to implement the results of the
National Referendum including the following:
(a)

Changing laws or policies, or introducing new
policies, that are administered by or through the
executive government; and

(b)

Introducing legislation in Parliament during its first
session after the results of such a National
Referendum are known.

Exclusion
63.

A National Referendum shall not be held on the question
of:
(a)

Imposition, variation or repeal of taxes;

(b)

Declaration of a state of war;
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(c)

Proclamation or termination of emergency;

(d)

Use of the Armed Forces abroad or within the
country;

(e)

Amnesties or pardons;

(f)

Compulsory militia service;

(g)

Dissolution of Parliament or Local Government;

(h)

Bills introduced for the purpose of discharging
existing treaty obligations;

(i)

Independence of the courts and their decisions; or

(j)

Any matter that could undermine the effectiveness of
the constitutional posts.

Temporary Embargo on National Referendum
64.

The convening and holding of a National Referendum
shall be prohibited between the date of announcement and
the completion of the elections to Parliament, or during an
emergency and until thirty days following its cessation.

Application of the Election Act
65.

All relevant provisions of the Election Act shall apply to
National Referendum as they apply to elections to
Parliament.
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Penalties
66.

Any person or organization found guilty of violation of
any provision of this Act shall be dealt with in accordance
to the Election Act.

Inherent Powers
67.

The Supreme Court shall have the power to award
reasonable penalty where a particular offence is not
covered or is only partially covered by this or any bylaw
made under this Act, and is not otherwise excluded from
adjudication.

Amendment
68.

The amendment of this Act by way of addition, variation
or repeal shall be effected only by a simple majority of the
respective Houses or a vote of no less than two-third of the
total members of Parliament present and voting on a
motion submitted by one-third of the members of either
House, provided that the amendment does not undermine
the functions and effectiveness of the Election
Commission.

69.

Parliament shall have the moral responsibility to ensure
that an amendment does not in any way undermine the
authority and effectiveness of the Election Commission in
the conduct of free and fair National Referendums.
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Authoritative Text
70.

The Dzongkha text shall be the authoritative text, if there
exists any difference in meaning between the Dzongkha
and the English text.
***
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ནོ ་ཚགི །
དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ཆསོ ་ ལ་ གས་དགོངས་འདི། དཔལ་ ན་འ ག་པའི་མངའ་འབངས་ ་ི མ ན་གྱིས།
དཔལ་ ན་འ ག་པའི་བ ན་ དི ་ ས་པའི་ ིར། དཔལ་ ན་འ ག་པའི་བསམ་དནོ ་ཅིག་མ ངས་ཤགོ །
མངའ་འབངས་ཡངོ ས་ཀྱ་ི བསམ་དོན་ཉི་འདོ ་འདི། ཁ་ངན་ ིན་གྱི་ བ་ ་མ་ཞོལ་བར།།
ང་བདེན་ ོ་བསང་ཡངས་པའི་མཁའ་ད ིངས་ལས།། ཀུན་ཁྱབ་མ ངས་པའི་ ོད་ཉམས་ཤར་བར་ཤགོ །
ཐམས་ཅད་མོས་མ ན་ ་བར་བ ོན་པ་ཡསི ། ོངས་འདིར་ཞ་ི བདེ་དཔལ་ཡནོ ་རབ་ ག་ཅིང་།
དཀར་ གོ ས་ ངོ ་བའི་ ་ཀླུ་ཀུན་དགྱེས་ནས།། བསམ་དོན་འོད་ ་འདེམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤགོ །
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