བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་གི་ ན་ ་འདེབས་ལས་ཆེད་ལས་ ེད་གསར་བ འི་བོད་ཡིག་ གས་ཤོག
ར་ ངས་ ོན་བ ོམས་༢༠

ས་ ན་ ་ཚད་༡།

ི་ལོ་༢༠༡༤ ་ ༡༢ ཚས་ ༡༡

ཀ)བ ་ དོ ་ ར་ ངས་༥།
འོག་གི་བ ོད་པ་བ གས་ཏེ་ ར་ནས་འ ིག་པ་ལ་ གས་ ོབས་ཤིག།
དཔེར་ན། ༠) ི་ ལ་ ་ ིན་་༌༌༌༌༌༌༌༌དཔེར་བ ོད༌ཡིན། ཀ) མ་ད ེ་བཞི་པ།

ཁ) མ་ད ེ་བ ན་པ།

ག) མ་ད ེ་གཉིས་པ། ་ འོ།

༡) ེད་པ་པོ་ཞིག་གིས་ ་བ་ ས་པའི་ཚ་ ་བའི་ ལ་ལམ་དེ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ༌༌༌༌༌ཟེར།
ཀ) མ་ད ེ་ག མ་པ།

ཁ) མ་ད ེ་བཞི་པ།

ག) མ་ད ེ་བ ན་པ།

༢)འ ེལ་ འི་ ད་ ོར་ ལ་ནི་ ེས་འ ག་ན་མ་ར་ལ་བཞིའི་ ེས་ ་ ད་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཐོབ། ཁ) ི། ༢)གི་ ག) ི།
༣) ེས་འ ག་ང་ད་ན་མ་ར་ལ་བཅས་ ི་ ེས་ ་ ད་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཐོབ།
ཀ) །

ཁ) །

ག) །

༤) ེད་པ་པོའམ་ ེད་པ་ཞིག་གིས་ ་བ་ ས་པ་གཙ་བོར་ ོན་པ་ཞིག་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།
ཀ) མ་ད ེ་གཉིས་པའི་ལས་ ་ ་བ།

ཁ) མ་ད ེ་ག མ་པའི་ ེད་ །

ག) མ་ད ེ་ ག་པ་འ ེལ་ །

༥) ེས་འ ག་ག་ད་བ་ས་དང་ད་ ག་བཅས་ ི་ ེས་ ་ ད་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཐོབ།
ཀ)འང་།

ཁ)ཡང་།

ག) ང་།

༦) ེས་འ ག་ག་ང་བ་མ་འ་མཐའ་མེད་བཅས་ ི་ ེས་ ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཐོབ།
ཀ)དེ་།

ཁ)ཏེ་།

ག) ེ།

༧)མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕོག་ ་ ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ) ས་ཅིག་ཅར་ ་འ ེན་པ།

ཁ) ་བས་ ་བ་འ ེན་པ།

ག) ེད་པས་ ་བ་འ ེན་པ།

༨) ན་ཚག་གི་དེབ་ནང་ནས་རིང་ཤོས་གེ་སེར་ ལ་པོའི་ ང་ཡིན་ ་ ར་ནས་ ་ཡིས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)རིགས་མི་མ ན་པར་དགར་བ།

ཁ)རིགས་མ ན་དགར་བ།

ག)འ ང་ ངས་ཆ་འ ་བ།

༩) ་ཁང་བ་ཚ་དབང་བ ་ཤིས་དམ་པ་མཆོག་ནི་ ོན་བོད་ ི་ དི ་ ོན་ཞིག་ཡིན།དེ་ ལ་གཅེས་རིང་ གས། དེ་ ིང་ ོབས་ མ་མེད། དེ་ག ང་
སེམས་ མ་དག་ཅེས་ ་ ར་མཚན་ན་དེ་ ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ཀ)ཐ་ ད་ ག་བཅས།

ཁ)ཐ་ ད་ མ་ ངས་གཞན་ཅན།

ག)ཐ་ ད་འདས་མ་ཐག་པ།

༡༠) ེས་འ ག་ང་ན་མ་འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ིས་དགོས།
ཀ)ཅིག

ཁ)ཞིག

ག)ཤིག

༡༡)ཕོ་མོ་མ་ནིང་མོ་གཤམ་བཅས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ) ེས་འ ག་གི་ གས་ ི་ད ེ་བ།

ཁ) ོན་འ ག་གི་ གས་ ི་ད ེ་བ།

ག)མིང་གཞིའི་ གས་ ི་ད ེ་བ།

༡༢)ལེགས་བཤད་ ོན་དབང་དང་ མ་ ་པ་ཤེས་ན་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌དགོས་པ་ཡོད།
ཀ) ད་རིགས་ལ་མི་ ོངས་པ།

ཁ) ་ཚག་ལ་མི་ ོངས་པ།

ག) ད་དང་ མ་ད ེ་ལ་མི་ ོངས་པ།

༡༣) ིར་བོད་ ི་ཡི་གེ་ལ་ གས་ ི་ད ེ་བ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡོད།
ཀ)མ་ནིང་དང་མོ།

ཁ)མོ་གཤམ་དང་ཕོ།

ག)ཕོ་དང་མོ།

༡༤)ཡི་གེ་པ་ཕ་བ་མ་བཞིའི་ ་ེ གནས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)མ ིན་པ།

ཁ)སོ།

ག)མ །

༡༥) ིས་ཤ་བཟའ་ཞེས་པ་འདི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ༽ ེད་ །

ཁ༽འ ེལ་ །

ག༽ མ་ད ེ་དང་པོ།

༡༦༽ མ་ད ེ་གཉིས་པ་ལས་ ་ ་བའི་དཔེར་བ ོད་ཡིན་པ་ནི་ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌རེད།
ཀ༽ ོ་ལ་རི་མོ་འ ི།

ཁ༽ ་ ་ཉ་མོ།

ག༽ཁ་ ་སོ།

༡༧།་ཨི་ ན་ ི་ ད་ག་ཚད་ཡོད།
ཀ། ག མ།

ཁ། །

ག། བ ན།

༡༨༽ ་སོགས་ ད་བ ན་པོའི་ ་དོན་ ི་འ ག་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་དང་མ ངས་པ་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།
ཀ༽ཨི་ ན།

ཁ༽འ ང་ ངས།

ག༽ལ་དོན།

༡༩༽གཤམ་ ི་ ི་ ་ ོན་པ་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།
ཀ༽ག་ལ་ཡོད།

ཁ༽གང་ཡིན།

༢༠༽ ད་རང་དབང་ཅན་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡོད། ཀ༽བ ད།

ག༽ཇེ་ ིད།
ཁ༽བ ན།

ག༽ ག

ཁ) ལ་རབས་ ར་ ངས་༣།
འ ི་ཚག་རེ་རེར་ ིས་ལན་ཡང་དག་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་བདམས་ནས་ གས་ ོབས་ཤིག དཔེར་ན། ་ལའི་ ་མ་ ་ ེང་ ་པའི་མཚན་ ིལ་པོ་
གང་ཡིན། ཀ)ངག་དབང་ ོ་བཟང་ ་མཚ། ཁ)དགེ་འ ན་ ་མཚ། ག) བ་བ ན་ ་མཚ། ་ འོ།
༡)བོད་ཡིག་འདི་ ས་རབས་ནམ་ལ་མི་ ས་མཛད་པ་རེད།
ཀ) ས་རབས་བ ་གཉིས་པའི་ནང་ས་ ས་ ིད་དབང་འཛན་པའི་ བས་ས་ ་པཎ་ཆེན་ ིས་མཛད་པ་རེད།
ཁ) ས་རབས་བ ན་པའི་ནང་ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ བས་ ་སམ་བྷོ་ཌས་མཛད།
༢)བོད་ ི་བཙན་པོའི་ཐོག་མ་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)ཆོས་ ལ་ ོང་བཙན་ མ་པོ།

ཁ)གཉའ་ ོ་བཙན་པོ།

༣)བོད་ ི་དམ་པའི་ཆོས་ ི་ད ་བ ེས་ ས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།
ཀ) གཉའ་ ིའི་ ས།

ཁ) ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན།

༤) ་འ ར་ ིང་མའི་ བ་མཐའི་ ོལ་འ ེད་མཁན་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)ཆོས་ ལ་ ོ་ ོང་ ེ་བཙན།

ཁ) ོབ་དཔོན་པ ྨ་འ ང་གནས།

༥)དགེ་ གས་པའི་ བ་མཐའི་ ོལ་འ ེད་པོ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ) ན་མ ེན་ཏོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།

ཁ) ེ་ཙང་ཁ་བ།

༦) ལ་བ་པཎ་ཆེན་གཉིས་དང་མའོ་ ་ཞི་སོགས་ ་ནག་པེ་ཅིང་ ་མཇལ་ ས་ ི་ལོ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)༡༩༥༡

ཁ)༡༩༥༤

༧) ལ་པོ་ ོང་བཙན་ མ་པོས་བཞེངས་པའི་ག ག་ལག་ཁང་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)དམར་པོ་རིའི་ཕོ་ ང་།

ཁ)ར་ས་འ ལ་ ང་ག ག་ལག་ཁང་།

ག) ་ ག་ར་མོ་ཆེ།

༨)བོད་ ི་དགེ་འ ན་ ི་ ེ་ཐོག་མ་ ལ་པོ་ ས་བ གས་པ་ཡིན་ནམ།
ཀ) ོང་བཙན་ མ་པོ།

ཁ) ོ་ ོང་ ེ ་བཙན།

ག) ི་རལ་བ་ཅན།

༩) ལ་བ་ ་ ེང་བ ་ག མ་པའི་མཚན་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ས།
ཀ)བ ན་འཛན་ ་མཚ།

ཁ)ངག་དབང་ ོ་བཟང་ ་མཚ།

ག) བ་བ ན་ ་མཚ།

༡༠༽ ་དམར་ ིས་བོད་ས་ཡོངས་ ོགས་དབང་ ་ག་ ས་བ ས་སམ།
ཀ༽ ི་ལོ་༡༩༤༩།

ཁ༽ ི་ལོ་༡༩༥༩།

ག༽ ི་ལོ་༡༩༥༡།
ག)ནང་ཆོས་ ར་ ངས་༢

འོག་གི་བ ོད་པ་བ གས་ཏེ་ ར་ནས་འ ིག་པ་ལ་ གས་ ོབས་ཤིག་དཔེར་ན།༠) ནང་པའི་ ་བ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ) ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས། ཁ)འཚ་བར་ ེད་པ། ག) ེན་འ ང་། ་ འོ།
༡) ག་བ ལ་ ི་ ་བ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ)མ་རིག་པ། ཁ)ཏིག་ ག ག)འདོད་ཆགས།
༢)སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌པ་འ ། ཀ) ན་ཞབས་དང་། ཁ) ན་དང་། ག) ན་པ་དང་།
༣) ལ་ཝ་ར་ན་སིར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་ག ངས་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ)ཆོས་འཁོར་ག མ་པ། ཁ)ཆོས་འཁོར་གཉིས་པ། ག)ཆོས་འཁོར་དང་
པོ།
༤)ནང་པའི་ བས་གནས་ག མ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ)ཆོས་ལོངས་ ལ་ག མ། ཁ)ཉན་ཐོས་རང་ ལ་ ང་སེམས་ག མ། ག)སངས་ ས་ཆོས་
དང་དགེ་འ ན་ག མ།
༥) བས་འ ོའི་ ་གཉིས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ)ཉོན་ ིབ་དང་ཤེས་ ིབ། ཁ)རང་དོན་དང་གཞན་དོན། ག)འཇིགས་པ་དང་དད་པ།
ང) ིར་བཏང་ཤེས་ ་ ར་ ངས་༣
བར་ ོང་ནང་ ར་ནས་འ ིག་པ་བདམས་ཏེ་ གས་ ོབས་ཤིག
༡༽མང་གཙའི་ཀ་བ་ག མ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌བཅས་ཡིན། ཀ༽ ིམས་ཞིབ་ཁང་། འཛན་ ོང་བཀའ་ཤག ི་འ ས་ ན་ཚགས།
ཁ༽ཉན་ཐོས་ ི་ཐེག་པ། རང་ ལ་ ི་ཐེག་པ། ང་སེམས་ ི་ཐེག་པ། ག༽ཆོས་རིག་ལས་ ངས། ནང་ ིད་ལས་ ངས། ཤེས་རིག་ལས་ ངས།
༢༽འཛམ་ ིང་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས་ནི་ཐོག་མར་ ི་ལོ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ལོར་ད ་བ ེས་བ་རེད། ཀ༽༡༩༤༥། ཁ༽༡༩༤༦། ག༽༡༩༤༣།
༣༽དེང་སང་མང་གཙ་ ལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ༽ཨ་རི། ཁ༽ ་གར། ག༽ ་ནག
ཅ)དག་ཡིག་ ར་ ངས་༡།

འོག་གི་བ ོད་པ་བ གས་ཏེ་ ར་ནས་འ ིག་པ་བདམས་ནས་ གས་ ོབས་ཤིག
དཔེར་ན།

༠)ཕ་ཡི་ཞེ་ཚག་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ) མ།

ཁ)ཡབ།

ག) ན། ་ འོ།

༡) ོབ་མ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ིས་ ོབ་ཁང་ ་ ོབ་ ིད་ལ་ཉན་བཞིན་ཡོད། ཀ) མ། ཁ) མས།
༢) གས་ཡིག་འ ི་ བས་ཡིག་ནོར་འ ི་མི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། ཀ) ང་། ཁ) ངས།
༣)ད ིད་ ི་དཔལ་ཡོན་ ས་ བས་ ང་ ང་དཀར་མོ་ ལ་ ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། ཀ)འ ར། ཁ)འ ལ།
༤)ཁོས་མི་ཚགས་ ི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ་ལངས་ནས་ ད་ཆ་བཤད། ཀ)ད ལ། ཁ)ད ས།
༥)ཁ་གཏད་ ི་ཡི་གེ་དག་དོན་ཉེ་བའམ་དོན་མ ངས་པའི་ཐ་ ད་མིན་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ) ང་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཆ། ཁ) ོགས༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཤེས།
ག) ར་པོ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌དལ་པོ།
༦)གཤམ་གསལ་ཁ་གཏད་ ི་ཡི་གེ་དག་ ོག་ ོགས་ཡིན་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ)ཟང་ཟིང་།

ིང་འཇགས། ཁ)ཡ་རབས།

དཔལ་ཡོན། ག)གཟབ་ནན།

ནན་ཏན།

༧)ཡིག་ནོར་ཡོད་པའི་ཚན་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ)ཟེ ་འ ི། ཁ)བ བ་ ། ག)ཡོན་ཏན།
༨)གཤམ་ ི་མིང་འ ེལ་ཡང་དག་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ) ེ། ཚད་འཇལ་ ེད་ ི་ ོད་ཅིག། ཁ)ཡེར་། གཉིད་ ངས་པའམ་སངས་པའི་དོན། ག)ད ལ་པོ། ་ནོར་དང་ད ལ་མང་པོ་ཡོད་མཁན།
༩)གཤམ་ ི་མངོན་བ ོད་ཁག་ལས་ངོས་འཛན་ ས་པ་ནོར་ཡོད་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
ཀ) །

ཉལ་འ ོ། ཁ) ་ ར།

ིན། ག) ི་བཞོན།

ི་མ།

༡༠)ཟ་བ་དང་འ ང་བའི་ཞེ་ཚག་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ)མཆོད་པ། ཁ)བཟའ་བ། ག)བཟའ་བ ང་།
ཆ) ོམ་འ ི་ ེ་ཚན།

ི་བ་རེ་ལ་ ར་ ངས་༢རེ་དང་བ ོམས་༦ཡོད།

༡༽རང་གི་ལོ་ ས་མདོར་བ ས་ཤིག་ ིས། ཡང་ན། ད་ ་བོད་ ི་གནས་ ངས་ ོར་ ིས། ཚག་ ིམ་༡༠༠ཡན་ལོང་དགོས།
༢༽རང་གི་འགོ་འཛན་ལ་ ན་ ་ཞིག་ ིས། ཡང་ན། དགོངས་ ་ཞིག་ ིས།
༣༽ཚགས་པའམ་མི་ ེར་གང་ ང་ཞིག་གི་ ང་ནས་དངོས་པོ་གཡར་བའི་ ང་འཛན་ཅིག་ ིས།
ལེགས་ ོན།

