
ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  1 

དནོ་ཚན་དང་པ།  རམོ་ཡིག་དགོ་པའི་གནད་དནོ་དང་རྒྱབ་ཁུངས། 

༡ རྒྱབ་ཁུངས། 

• གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་སོབ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་མཐོ་རིམ་གོང་མ་དང་མཁས་མཆོག་གི་སོང་བརྡར་པ་ག་ཨིན་རུང་ལོ་

ངོ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་རོམ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་

ངོས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་མཐའ་དཔྱད་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོགཔ་ཨིན། 

• གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕོད་བསྟེན། སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ངེས་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སོད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཐོག་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལྡན་པའི་རིག་རལ་གསརཔ་འཐབོ་དགོ་མི་འདི་མཁས་མཆོག་སོང་བརྡར་གྱི་

དོན་ལུ་གནད་དོན་གཙ་ོབ་ོགཅིག་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་རོམ་ཡིག་འདི་ནང་ལས་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་

ལམ་དང་། ཞིབ་འཚོལ་དབྱེ་ཁག འཆར་གཞི་བཀོད་ཐངས། གྲུབ་འབྲས་གསལ་བཤད་འབད་ཐངས་ལ་སོགས་པའི་རིག་

རལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་རོམ་ཡིག་འདི་སོབ་སོང་པ་རང་གིས་འགན་ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་འབག་སྟེ་བལྟ་བཀོད་པ་

དང་འབྲེལ་ཡོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་ལམ་སོན་དང་བཀའ་སོབ་དང་འཁྲིལ་རང་གིས་གསར་བཟོའི་ཐགོ་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན་

རུང་ རོམ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ནི་འདི་སོང་བརྡར་པ་རང་སོའི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་ཨིན། 

• སོང་བརྡར་པ་རང་གིས་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་ཡོད་པའི་རོམ་ཡིག་འདི་ མཐོ་

རིམ་གོང་མ་དང་མཁས་མཆོག་སོང་བརྡར་སྐབས་ཀྱི་ སོང་བརྡར་ནང་ལུ་ངེས་ཏིག་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ་གཙ་ོབོ་གཅིག་

ཨིན། 

• དམིགས་བསལ་ཁྱད་རིག་གི་གནད་དནོ་འདི་ཐོག་མཁས་མཆོག་སངས་ཏེ་རོམ་ཡིག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས། 

➢ ཁྱད་རིག་འདི་ནང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་དང་འགྲེམས་སོན་འབད་ཚུགསཔ་དགོ། 

➢ ཁྱད་རིག་འདི་ནང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་བརམ་ནི་དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ག་ཅི་ར་

འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་འབད་ཚུགས་དགོ། 

➢ ཁྱད་རིག་འདི་ནང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

➢ ཁྱད་རིག་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལས་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

➢ རོམ་ཡིག་འདི་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་ཡང་དག་སྦེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  2 

➢ དུས་དེབ་ཚུ་ནང་བཙུག་ནི་གི་དོན་ལུ་རོམ་ཡིག་ནང་ལས་རོམ་རིགས་ཟིན་བྲིས་འབད་ཡོད་མི་འདི་བལྟ་བཀོད་པ་ལུ་

མཐའ་དཔྱད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
 

༢ རམོ་ཡིག་དགོ་པའི་གནད་དནོ། 

རོམ་ཡིག་འདི་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་གྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

• གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སོབ་ཚོགས་ཚུ་ནང་མཁས་མཆོག་དང་མཐོ་རིམ་གོང་

མའི་སོང་བརྡར་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ། 

• རོམ་ཡིག་འདི་ལས་བརྟེན་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ཡང་གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དནོ་

ལུ། 

• སོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་རོམ་ཡིག་འདི་གིས་མ་དོ་བར་ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་རོམ་ཡིག་ག་ཅི་ར་རོམ་རུང་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ། 

• གསོ་རིག་གི་དོན་ཚན་འདི་ནང་དཔྱད་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ། 
 

དནོ་ཚན་གཉིས་པ། ཞིབ་འཚལོ་ནང་ལུ་ཚུད་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་གནང་བ། 

༡ ཞིབ་འཚལོ་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏགོས་འབད་དགོ་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་། 

ཞིབ་འཚོལ་ནང་གནས་སྡུད་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འགྲོ་བ་མིའི་དཔེ་ཚད་བཙུག་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་སྡུད་བསྡུ་

ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལུ་འགྲོ་བ་མིའི་

འབྲེལ་གཏོགས་ཟེར་བའི་སྐབས་ (World Medical Association Declaration of Helsinki) དང་

འཁྲིལ་བ་ཅིན་གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

➢ མི་དང་མཉམ་ངོ་མ་སྦེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་མི་ཚུ། 

➢ འགྲོ་བ་མིའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྫས་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མི་ཚུ། 

➢ མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ལེན་དགོཔ་འཐནོ་མི་ཚུ། 
 

༢ ཞིབ་འཚལོ་ཀུན་སདོ་རྣམ་གཞག་ཚགོས་སྡེ་ལས་ཉོགས་མེད་ལག་འཁྱེར་ལེན་ནི། 

• རོམ་ཡིག་གི་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་ཡང་དག་ཅིག་བཟ་ོནི་དང་ འགྲོ་བ་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་གནས་སྡུད་ 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  3 

བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་དེ་གི་སྔ་གོང་ལས་གཙུག་ལག་དང་སོབ་ཚོགས་ནང་ལུ་གྲོས་ 

འཆར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་

འདི་སོང་བརྡར་པ་དང་བལྟ་བཀོད་པ་གཉིས་ཆ་ར་གི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།  

• ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་འཐོབ་ནིའི་དནོ་ལུ་བྱ་རིམ་དང་དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་འགོར་མི་དང་འཁྲིལ་དུས་ཚོད་ནང་

ཚུདཔ་སྦེ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་འཆར་གཞི་བརམ་ནི་འདི་སོང་བརྡར་པ་དང་བལྟ་བཀོད་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དེ་དུས་ཚོད་ནང་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

• ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེ་གིས་གྲོས་འཆར་མང་ཆེ་བ་ར་བསྐྱར་བཅོས་དང་དག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཐོན་ད་ོ

ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་སོང་བརྡར་པ་དང་བལྟ་བཀོད་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་གནང་བ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཚོགས་སྡེ་ནང་མ་

བཏང་པའི་ཧེ་མ་ལས་གྲོས་འཆར་མཐིལ་ཕྱིན་བཟ་ོནི་དང་གལ་སྲིད་དག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་རེ་འཐནོ་

ཡོད་རུང་དུས་ཚོད་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འབད་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
 

༣ རམོ་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་གནང་བ་ལེན་ནིའི་དནོ་ལུ་གྲ་སྒྲིག་ཐབས་ལམ། 

རོམ་ཡིག་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེ་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོ་ཡོད་མི་ལྟར་བཟོ་དགོ། 
 

༤ ཞིབ་འཚལོ་ནང་སེམས་ཅན་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་། 

གལ་སྲིད་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་འབྲེལ་གཏོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་མ་ སེམས་ཅན་ཚུ་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རོམ་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་འདི་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཐོག་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
 

དནོ་ཚན་གསུམ་པ།  བལྟ་བཀོད་པ། 

༡ བལྟ་བཀོད་པ་གཙ་ོབ་ོདང་མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པ། 

• སོང་བརྡར་པ་མི་ངོམ་རེ་ལུ་ཉུང་མཐའ་ལམ་སོན་འབད་མི་ བལྟ་བཀོད་པ་གཙོ་བོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པ་མི་ངོམ་

གཉིས་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་སོང་བརྡར་པ་དང་སོང་བརྡར་འགོ་འཛིན་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་འབད་

དགོཔ་ཨིན། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  4 

• བལྟ་བཀོད་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་སོང་བརྡར་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་མཁས་མཆོག་ཡོད་མི་གཅིག་དགོཔ་ཨིན་རུང་

གཅིག་འདི་ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཞིབ་འཚོལ་ནང་མཁས་མཆོག་ཡོད་མི་གཅིག་དགོཔ་ཨིན། 
 

༢ བལྟ་བཀོད་པའི་ལཱ་འགན། 

བལྟ་བཀོད་པ་གཙ་ོབའོི་ལཱ་འགན། བལྟ་བཀོད་པ་འདི་གིས་སོང་བརྡར་པ་འདི་གི་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་ལས་འགོ་བཙུགས་མཐའ་

དཔྱད་རོམ་ཡིག་ཚུན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་ནང་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་

འབད་དགོ། 

• ཁྱད་རིག་གི་ལམ་སོན་ཚུ་དུས་དང་དུས་སུ་བྱིན་དགོ་པའི་ཁར་ སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་ལཱ་དནོ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་རྫོགས་ནིའི་

དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

• སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ཁོ་/མོ་རང་གི་བལྟ་བཀོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གནད་

དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལན་གསལ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་འབད་ནིའི་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

• རོམ་ཡིག་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ་ག་ཅི་ར་འཐོན་རུང་བལྟ་བཀོད་པ་གཙོ་བོ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་

འབྲེལ་དང་བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 

• སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་རོམ་ཡིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གི་བདག་དབང་ཧྲིལ་བུམ་བལྟ་བཀོད་པ་གཙ་ོབོ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པའི་ལཱ་འགན།  

• རོམ་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་སོང་བརྡར་པ་ལུ་ལམ་སོན་ཚུ་དུས་དང་དུས་སུ་འབད་དགོ། 

• སོང་བརྡར་པ་གིས་རོམ་ཡིག་གི་དོན་ལུ་དནོ་ཚན་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་དང་ དོན་ཚན་ཡང་དག་སྦེ་བཟོ་ནི་ གྲོས་

འཆར་བཟོ་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གང་དྲག་འབད་དགོ། 

• སོང་བརྡར་པ་ཚུ་གི་ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་གནད་དོན་ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་བྱུང་རུང་ བལྟ་བཀོད་པ་གཙ་ོབ་ོདང་མཉམ་

འབྲེལ་འབད་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་སོན་དགོ། 

• རོམ་ཡིག་གྲོས་འཆར་ལས་འགོ་བཙུག་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་དང་གནས་སྡུད་བསྡུ་ནི། ཡར་བསྐྱེད་དབྱེ་ཞིབ་དང་གནས་སྡུད་

དབྱེ་དཔྱད། གྲུབ་འབྲས་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ནང་རོམ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་མ་འབད་ཚུན་གྱི་རིང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

དགོ། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  5 

གོང་གི་གནད་དོན་ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་སོང་བརྡར་པ་རང་སོའི་ལག་ལེན་ཚད་གཞི་ཐ་ོདེབ་ནང་མོས་མཐུན་འགན་ཡིག་བཟོ་

ཡོད་མི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 

དནོ་ཚན་བཞི་པ།  རམོ་ཡིག་གྲོས་འཆར་གྱི་ནང་དནོ། 

༡. གདངོ་ཤོག རོམ་ཡིག་གི་མཚན་དོན་དང་སོང་བརྡར་པའི་མིང་། སོབ་ཚོགས་དང་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མིང་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་ཀྱི་

དཔེ་དང་འཁྲིལ་བཟ་ོདགོ།    

༢. བཅུད་བསྡུས། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཅུད་བསྡུས། 

༣. ཞིབ་འཚལོ་ངོ་སདོ། ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་གི་མཐོང་སྣང་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར། 

༤. གཞི་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་དཔེ་དེབ་ཚུ་གང་མང་འཚལོ་སྒྲུབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་གཏུགས་སྐྱར་ཞིབ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན། དཔེར་ན་ གློག་རིག་དང་ཀི་

དེབ། དུས་དེབ། གསར་ཤོག་ ཝི་དྲིའོ། ཡོངས་འབྲེལ་ལ་སོགསཔ་ཚུ་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༥. ཞིབ་འཚལོ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ།  ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབདཝ་ལས་མ་འོངས་ལས་འཆར་ཚུ་ནང་ཕན་ཐགོས་ 

འབྱུང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མི་ཚུ་འབྲི་ནི། 

༦. དམིགས་ཡུལ། 

• སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ། མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་འབྲི་དགོ།  

• བྱེ་བྲག་གི་དམིགས་ཡུལ། དམིགས་བསལ། ཚད་བཟུང་ཚུགསཔ། ཐད་རེ་འབའ་རེ། ཆ་བཞག་བཏུབ། དམིགས་

ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་གནད་དནོ་གཙ་ོབའོི་དྲི་བ་དང་ཚོད་དཔག་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་ཚུད་

དགོཔ་ཨིན། 

༧. ཞིབ་འཚལོ་གྱི་ཐབས་ལམ།  

ཞིབ་འཚལོ་གྱི་བཟ་ོབཀོད། དཔེར་ན་ (ཀོརོསི་སེག་ཤོ་ནལ་ ཀོ་ཧོཀྲོ་ ཀེསི་ཀཱན་ཀྲོལ་) ལ་སོགསཔ་ཚུ་ཁ་གསལ་ཚུད་

དགོཔ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚལོ་འབད་སའི་ས་གནས། དཔེར་ན་ སྨན་ཁང་། ཁྲོམ། ལས་སྡེ། ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ས་

གནས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དོན་དག་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  6 

ཞིབ་འཚལོ་གྱི་མི་རླབོས་དང་དཔེ་ཚད། དཔེར་ན་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་མི་རློབས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་ན་

གྱངས་ཁ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། འདི་ནང་དཔེ་ཚད་བཏནོ་ཐངས་འདི་ཡང་ རྩིས་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

བཏོན་སོལ་ཡོད། 

ཞིབ་འཚལོ་ནང་ཚུདཔ་དང་མ་ཚུདཔ་དབྱེ་རིམ། 

དཔེར་ན་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་ལོ་ན་རྒན་རྒས་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལུ་སོ་བ་མེད་མི་ཚུ་དབྱེ་རིམ་ཁ་གསལ་འབྲི་ 

དགོཔ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚལོ་གྱི་ཅ་ཆས། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚན་རིག་གི་ཅ་ཆས་དང་དྲི་བ་ཚུ་ག་ཅི་

ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ འདི་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཁ་གསལ་རྐྱབ་དགོ། 

གནས་ཚུལ་བསྡུ་ཐངས། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་སྦེ་ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 

གནས་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ།   

ཀ་ གནས་ཚུལ་བཟོ་བཅོས་མཉེན་ཆས་ དཔེར་ན་ (SPSS, STATA) ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་བཅོས་འབད་ནི་

ཨིན་ན་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 

ཁ་ གནས་ཚུལ་ལ་ལུ་ཅིག་མི་འཛོལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨང་རྟགས་བཀོད་དེ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་

བཀོད་དགོ། 

ག་ གནས་ཚུལ་འདི་ ཚོད་དཔག་གི་གནད་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་ཐབོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་དང་ རབ་

ཏུ་བྱུང་པ་ཅིན་ (data documentation sheet, dummy table) ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་སྔ་གོང་དཔག་ཚད་

རེའུ་མིག་བྲིས་ཏེ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 

ཀུན་སདོ་རྣམ་གཞག རང་སོའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཟ་ོབཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་

བའི་སྐབས་ གསང་བ་དང་ སྒེར་དབང་ གུས་ཞབས་ གོ་དནོ་སོད་ནི་ ཕན་གནོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  

༨. ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ། ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་གོ་རིམ་སྦེ་བཀོད་ནི། 

༩. ཞིབ་འཚལོ་གྱི་ཚིག་དནོ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། དཔེར་ན་ གསོ་རིག་ཟེར་མི་འདི་ སྨན་དང་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 

རང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  7 

༡༠. ཞིབ་འཚལོ་གྱི་འཆར་གཞི། འཆར་གཞི་བརམ་པའི་བསྒང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་ པར་བསྐྲུན་མ་

འབད་ཚུན་གྱི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ག་དེ་ཅིག་དགོཔ་ཡོད་ག་ དུས་ཚོད་འབད་བ་ཅིན་ ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དུས་ཚོད་ནམ་

མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་ འདི་གི་སྐོར་ལས་འཆར་གཞི་ལོགས་སུ་བཟ་ོསྟེ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ།  

༡༡. ཟུར་སྦྲགས།  

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ཅ་ཆས། (data documentation sheet, dummy table) དྲི་བ། ཁས་ལེན་

ཤོག་ཁྲམ། གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་ཤོག་ཁྲམ། གཞན་ཡང་དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཆ་ཚང་བཙུག་དགོ། 
 

རམོ་ཡིག་གྲོས་འཆར་ཕུལ་བའི་སྐབས་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོ་པའི་ཡིག་རིགས། 

 ༡. བལྟ་བཀོད་པ་དང་མད་ོའཛིན་སོང་བརྡར་པའི་འགན་ཡིག། 

 ༢. གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་བཀང་ཡོདཔ། 

 ༣. འབྲེལ་ཡོད་ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེའི་གནང་བ། 
 

དནོ་ཚན་ལྔ་པ།  མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་གི་ནང་དནོ། 

མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་དངོས་གཞི་གི་ཧེ་མ་བཙུག་དགོ་པའི་མངོན་གསལ་ཤགོ་གྲངས་གནས་ཚད། 

➢ ཞིབ་འཚོལ་རོམ་ཡིག་གདོང་ཤོག 

➢ མཐའ་དཔྱད་རོམ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ། 

➢ མཐའ་དཔྱད་རོམ་ཡིག་གསལ་སོན་ཤོག་གྲངས། 

➢ མཚན་རྟགས་ལྡན་པའི་ཁས་ལེན་ཤོག་གྲངས། 

➢ བཀྲིན་དགའ་ཚོར། 

➢ རོམ་ཡིག་ནང་དོན། 

➢ ཞིབ་འཚོལ་རོམ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་ཐོ། 

➢ ཞིབ་འཚོལ་རོམ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཐོ། 

➢ ཟུར་སྦྲགས་ཐོ། 

➢ ཐ་སྙད་འགྲེལ་བཤད་ཐོ། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  8 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་དང་པ། བཅུད་བསྡུས། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཅུད་སྡུས་ཚིག་འབྲུ་༣༠༠ལས་མ་མངམ་ཅིག་ 

   བྲིས་དགོ 
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་གཉིས་པ། ཞིབ་འཚལོ་ངོ་སདོ།  

རྒྱབ་ཁུངས། ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་གི་མཐོང་སྣང་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཞིབ་འཚོལ་འདི་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་བྲིས་ནི། 

➢ མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་སྣང་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན། 

➢ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཡོད་ག། 

➢ སྐབས་སུ་བབས་པའི་དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན། 

➢ ཞིབ་འཚོལ་འདི་གིས་དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་སེལ་ནི་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚལོ་འདི་གི་དམིགས་བསལ་གནད་དནོ།  

ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབདཝ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་

ཡོངས་ལུ་ཁེ་ཕན་ཐད་ཀར་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཡང་ན་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ཧེ་མ་ག་གིས་ཡང་མ་འབདཝ་མ་

ཚད་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཡོད་མི་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བཀོད་ནི། 
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་གསུམ་པ།  གཞི་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་དཔེ་དེབ་ཚུ་གང་མང་འཚལོ་སྒྲུབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་གཏུགས་སྐྱར་ཞིབ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་གོ་རིམ་

སྦེ་བཀོད་ནི།  

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་བཞི་པ། དམིགས་ཡུལ།  

• སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ། མཚན་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་འབྲི་དགོ།  

• བྱེ་བྲག་གི་དམིགས་ཡུལ། དམིགས་བསལ། ཚད་བཟུང་ཚུགསཔ། ཐད་རེ་འབའ་རེ། ཆ་བཞག་བཏུབ། དམིགས་

ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་གནད་དནོ་གཙ་ོབའོི་དྲི་བ་དང་ཚོད་དཔག་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་ཚུད་

དགོཔ་ཨིན། 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  9 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་ལྔ་པ། ཞིབ་འཚལོ་གྱི་ཐབས་ལམ། དནོ་ཚན་འདི་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་བྱ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཙུག་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་ག་ཅི་

ར་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་སྦེ་བཙུག་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ཞིབ་འཚོལ་བཟ་ོ

བཀོད་ག་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་འབད་སའི་ས་གནས་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བཙུག་དགོ། 

ཞིབ་འཚལོ་གྱི་མི་རླབོས་དང་དཔེ་ཚད། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལུ་མི་རློབས་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ དཔེ་ཚད་བཏནོ་

ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ག་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་བཏནོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ། ཞིབ་འཚོལ་

ནང་ཚུདཔ་དང་མ་ཚུདཔ་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཕྱི་བསལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚལོ་གྱི་ཅ་ཆས། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚན་རིག་གི་ཅ་ཆས་དང་དྲི་

བ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཁ་གསལ་རྐྱབ་དགོ། 

གནས་སྡུད་བསྡུ་ཐངས། གནས་སྡུད་བསྡུ་བའི་སྐབས་མི་དང་སེམས་ཅན་ལས་ཡང་ན་སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་

ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་གནང་བ་དང་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་། ཉེན་སྲུང་དང་ཁེ་ཕན་

གྱི་གོ་བརྡ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན། དཔེ་ཚད་ཚུ་ལས་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་

བཀོད་དགོ། རང་སོའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་

བའི་སྐབས་གསང་བ་དང་། སྒེར་དབང་། གུས་ཞབས། ཕན་གནདོ་ཀྱི་སྐོར་གོ་དོན་སོད་ནི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་

ཨིན་ན་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།  

གནས་སྡུད་དབྱེ་ཞིབ། གནས་སྡུད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མཉེན་ཆས་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན། 

 གནས་སྡུད་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ མི་ནོར་བའི་ཐབས་ལུ་ཨང་རྟགས་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ 

ག གནས་སྡུད་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དནོ་གཙ་ོབོའི་དྲི་བ་དང་ཚོད་དཔག་གི་གནད་དནོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ག་དེ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་ཐོབ་ཚུགས་ཅི་ག་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་དྲུག་པ། གྲུབ་འབྲས། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནད་དོན་གཙ་ོབའོི་དྲི་བ་དང་ཚོད་དཔག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཐབོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་འགྲེལ་བཤད་འབད་ནི། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  10 

 གནས་ཚད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ངེས་ཏིག་དང་ངེས་བདེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་རྐྱངམ་ཅིག་

གསལ་བཤད་འབད་ནི་མ་གཏོགས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བཤད་དང་མཇུག་བསྡུ་ ལ་སོགས་པའི་གནད་

དོན་ཚུ་ཚུད་བཅུག་ནི་མི་འོང་། ཨིན་རུང་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་འབད་

དགོ། 
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་བདུན་པ། གྲོས་བཤད་དང་མཇུག་བསྡུ།  

གྲུབ་འབྲས་གྲོས་བཤད།  

ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་རོམ་ཡིག་གི་དོན་ཚན། ཞིབ་འཚོལ་དྲི་བ། ཚོག་དཔག་གི་གནད་

དོན་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མ་བྱུང་ཚུ་གི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་གྲོས་བཤད་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཨིནམ་མ་ཚད། ལྷག་

པར་དུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ལུ་སོ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ལྷག་པའི་སྐབས་གནད་དོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གོ་བརྡ་

སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་གྲོས་བཤད་འབད་དགོ། 

མཇུག་བསྡུ། 

མཇུག་བསྡུ་ནང་ལུ་རོམ་ཡིག་ནང་ལས་ཐོན་པའི་དམིགས་བསལ་དང་ཡང་དག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་

དགོ། ལྷག་པར་དུ་ག་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་སོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཐནོ་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་

དགོ། དོན་ཚན་འདི་གིས་རོམ་ཡིག་འདི་གི་དནོ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་བཅུད་བསྡུས་དང་ཞིབ་འཚོལ་

འབད་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་གནད་དནོ་འདི་གི་ཤེས་ཡོན་ག་དེ་སྦེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚིག་འབྲུ་༣༠༠ནང་འཁོད་ནང་

གསལ་སོན་འབད་དགོ། 

ཞན་རྐྱེན་དང་ལེགས་ཆ། 

ཞིབ་འཚོལ་པ་གི་གནས་སངས་ནང་ལུ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་རྟེན་སེལ་ཐབས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་

ཞན་རྐྱེན་ག་ཅི་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ལས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་

ལེགས་པའི་ཆ་དང་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་བཀོད་དགོ། 
 

མ་འངོས་པའི་དནོ་ལུ་རྒྱབ་སྣནོ། 

ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པའི་དནོ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞན་དང་ཡང་ན་དོན་ཚན་ 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  11 

སོ་སོ་གཅིག་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ དནོ་ཚན་དེ་བ་དྲག་པའི་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཐབས་ལུ་གནད་དནོ་ཚུ་ཡོད་པ་

ཅིན་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ།  
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ། ཁུངས་གཏུགས་དང་གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐ།ོ 

ཁུངས་གཏུགས་དང་གཞི་རྟེན་འབད་ཡོད་པའི་ཀི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་ཆ་ཚང་ (Vancouver) 

རིམ་ལུགས་ཟུར་སྦྲགས་ལུ་ཡོད་པའི་དཔེ་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་བཀོད་དགོ། 
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་དགུ་པ། ཞིབ་འཚལོ་གྱི་ཚིག་དནོ་གྱི་འགྲེལ་བཤད།  

རོམ་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཚིག་འབྲུ་ རོམ་ཡིག་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་མི་དང་ཡོངས་

གྲགས་སྦེ་མེད་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་འགྲེལ་བཤད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྐྱབ་སྟེ་ཟུར་སྦྲགས་ལུ་བཀོད་དགོ། 

དཔེར་ན།  གསོ་རིག་ཟེར་མི་འདི་ སྨན་དང་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 
 

རམོ་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་པ། ཟུར་སྦྲགས། 

➢ དྲི་བ་ལ་སོགས་པ་ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས། 

➢ ཁས་ལེན་ཡི་གུའི་ཤོག་ཁྲམ། 

➢ ནདཔ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གནད་དནོ་ཁ་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ། 

➢ ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སོད་ཚོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ། 

➢ ཞིབ་འཚོལ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ། 

➢ ལམ་སོན་དང་བྱ་རིམ་ཚད་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས། 

➢ རོམ་ཡིག་དངོས་གཞི་ནང་ལུ་བཙུག་མ་བཏུབ་པའི་ཡིག་རིགས་གཞན། 
 

དནོ་ཚན་དྲུག་པ། རམོ་ཡིག་བཟ་ོབཀོད་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ། 

➢ ཞིབ་འཚལོ་མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ། 

དོན་ཚན་འདི་ནང་རོམ་ཡིག་སྙན་ཞུ་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱད་གཞི་ཚང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐའ་ 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  12 

དཔྱད་ཀྱི་རོམ་ཡིག་འདི་ནང་ཚིག་འབྲུ་མང་མཐའ་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་(༣༠,༠༠༠)ལས་བརྒལ་ནི་མི་འོང་། འདི་ནང་ལུ་ཟུར་བཀོད་

འགྲེལ་བཤད་དང་ཟུར་སྦྲགས་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་ ནང་དོན་ས་བཅད། ཤོག་ཁྲམ། ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་མི་ཚུད། 

➢ ཤོག་གུ་དང་པར་བསྐྲུན། 

རོམ་ཡིག་ངོ་མ་འདི་A4ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ནང་པར་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རོམ་ཡིག་འདྲ་ཚུ་པར་ལོག་འབད་

རུང་བཏུབ་ཨིན། རོམ་ཡིག་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཕོགས་གཅིག་མདུན་ཤོག་ན་པར་བསྐྲུན་འབད་དགོ། དོན་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ས་

སོང་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 

➢ ཤོག་དེབ་སྟེང་འགོ་དང་མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་སངོ་། 

དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་བཏང་ས་སོང་གི་ཚད་གཞི་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གཡོན་ཕོགས་

ལུ་སོར་གང་དང་ཕྱེད(1.5)། གཡས་ལུ་སོར་གང་(1)། སྟེང་འོག་གཉིས་ལུ་སོར་གང་དང་ཚག་༢༥(1.25)། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཤོག་

ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས་འདྲ་རིས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་འདི་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན། 
 

➢ པར་རིས། 

ས་ཁྲ། འདྲ་རིས། དཔེ་རིས། པར་རིས་ལ་སོགས་པ་རོམ་ཡིག་ནང་བཙུག་དགོ་མི་ཚུ་ག་ར་གོང་གི་ཚད་གཞི་དང་ལྡན་པའི་

ཐོག་ལས་ཤོག་དེབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་བཙུག་ནི་མ་གཏོགས་ དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་ས་སོང་གི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ནི་མི་འོང་། 

པར་རིས་ལ་སོགས་པ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་རིགས་ཚུ་མཐའ་དཔྱད་རོམ་ཡིག་ཕུལ་བའི་སྐབས་མཚོན་ཁྲ་ཅན་སྦེ་བཙུག་དགོཔ་ཨིན། 

➢ ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས། 

རོམ་ཡིག་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་དང་པར་རིས་ འདྲ་རིས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚུ་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་

སྦེ་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ཐབོ་ཐངས་དང་ཁ་བྱང་བཏགས་ཐངས་ཚུ་ཡང་གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

➢ ཤོག་གྲངས་བཀོད་སྒྲིག། 

ཤོག་དེབ་གྱངས་ཁ་འདི་ཡང་ མངོན་གསལ་ཤོག་དེབ་ཚུ་གི་ཤུལ་ལས་ཨང་གྲངས་༡ལས་འགོ་བཙུག་ནི་དང་ དེ་ཡང་ནང་དནོ་

དང་པ་བཅུད་བསྡུས་ལས་འགོ་བཙུག་དགོ། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
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༡. ཞིབ་འཚལོ་མིང་གནས་གདངོ་ཤགོ་ཤགོ་དེབ། ན་ལས་མར་ཨང་གྲངས་༡-༢བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་རམོ་ཡིག་འབྲི་

བའི་སྐབས་གོ་རིམ་འདི་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན། 

མིང་གནས་གདོང་ཤོག་ནང་ལུ་སོང་བརྡར་པ་རང་གི་མིང་ཆ་ཚང་དང་ཅིག་ཁར་ རོམ་ཡིག་འདི་སོང་བརྡར་པ་རང་གི་

………………………… མཁས་མཆོག་སོང་བརྡར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་

མངའ་འོག་གི་ ནང་པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་ལུ་ཟླ་ཚེས་དང་གནམ་ལོ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་འབྲི་དགོ། བཟོ་བཀོད་འདི་ཟུར་

སྦྲགས་༡པ་ལུ་ཡོད་པའི་དཔེ་ལྟར་བྲིས་དགོ། 
  

༢. རམོ་ཡིག་གྲོས་འཆར་ཕུལ་བའི་སྐབས་བཀང་དགོ་པའི་ཤགོ་དེབ། 

ཟུར་སྦྲགས་༣པ། ཤོག་དེབ་འདི་ནང་རོམ་ཡིག་འདི་བྱ་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་བཀོད་

དེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
 

༣. ཆ་འཇོག་ཤགོ་དེབ། 

ཟུར་སྦྲགས་༤པ། ཤོག་དེབ་འདི་རོམ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ཨིན། དེ་ཡང་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་

རོད་ལན་ཆོས་རྒྱུགས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ངོས་ལེན་ཆ་འཇོག་གི་དནོ་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོ་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཨིན། 
 

༤. གསལ་སནོ་ཤགོ་དེབ། 

ཟུར་སྦྲགས་༥པ། ཤོག་དེབ་འདི་ནང་རོམ་ཡིག་གྲུབ་འབྲས་འདི་གཞན་ལས་དཔེ་བཤུས་ལ་སོགས་པ་མེན་པར་གསར་བཏདོ་

གྲུབ་འབྲས་ཨིན་པའི་གསལ་སོན་དང་ཁས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
  

༥. རམོ་ཡིག་བཅུད་བསྡུས། 

ན་ལས་མར་རོམ་ཡིག་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་དངོས་གཞིའི་འགོ་ཐོག་རོམ་ཡིག་བཅུད་བསྡུས་

ཚིག་འབྲུ་༣༠༠ལས་མ་མངམ་སྦེ་འབྲི་དགོ། 
 

༦. བཀའ་དྲིན་དགའ་འཚརོ། 

བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་གྱལ་ཐིག་གཉིས་གསུམ་ཅིག་ནང་རོམ་ཡིག་ལཱ་དོན་ནང་བཀྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་མི་ངོ་ཚུ་གི་མིང་དང་ 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  14 

མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ག་ར་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་འབྲི་དགོ། 
 

༧. ནང་དནོ། 

བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ནང་དནོ་ས་བཅད། རོམ་ཡིག་གི་ནང་དནོ་དང་འཁྲིལ་བཙུག་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་དེ་གི་ཤུལ་ལས་

ཤོག་ཁྲམ་ཐོ་དང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་དཔེ་རིས་ཐོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་བསྡུ་ཡིག་འགྲེལ་བཤད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བཙུག་དགོཔ་ཨིན།  
 

༨. རམོ་ཡིག་དངོས་གཞི། 

རོམ་ཡིག་དངོས་གཞི་གཤམ་གསལ་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་འོང་དགོཔ་ཨིན། 

 དོན་ཚན་དང་པ།   རོམ་ཡིག་བཅུད་བསྡུས། 

 དོན་ཚན་གཉིས་པ།  རོམ་ཡིག་ངོ་སོད། 

 དོན་ཚན་གསུམ་པ།  རོམ་རིགས་བསྐྱར་ཞིབ། 

 དོན་ཚན་བཞི་པ།   སྤྱིར་བཏང་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམིགས་ཡུལ། 

 དོན་ཚན་ལྔ་པ།   ཐབས་ལམ། 

 དོན་ཚན་དྲུག་པ།   གྲུབ་འབྲས། 

 དོན་ཚན་བདུན་པ།  གྲོས་བཤད་དང་མཇུག་བསྡུ། 

 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ། 

 དོན་ཚན་དགུ་པ།   ཐ་སྙད་མིང་ཚིག་འགྲེལ་བཤད། 

 དོན་ཚན་བཅུ་པ།   ཟུར་སྦྲགས། ཡོད་པ་ཅིན། 
 

༩ ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས་བཀོད་ཐངས། 

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐད་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་གོ་རིམ་སྦེ་བཙུག་དགོཔ་མ་ཚད་བཟོ་བཀོད་ཡང་གཤམ་གསལ་གྱི་དཔེ་ལྟར་

བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཐིག་ཁྲམ་༣.༡། ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ལྟ་བུ་དནོ་ཚན་གསུམ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་༡པ་དང་༢པ་

ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་མིང་བཅུད་བསྡུས་སྦེ་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ལྟག་ལུ་བཀོད་དགོ། དཔེ་རིས་ཡང་དོན་

ཚན་དང་འཁྲིལ་གོ་རིམ་སྦེ་གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་བཟུམ་སྦེ་བཙུག་དགོ། ཨིན་རུང་དཔེ་རིས་ཀྱི་དོན་ལུ་མིང་བཅུད་བསྡུས་



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
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ཏེ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས་ཚུ་ཆ་ཚང་རེ་ཤོག་དེབ་རེ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ཕྱེད་ཀ་ཤོག་དེབ་སྟེང་དང་ཕྱེད་ཀ་ཤོག་དེབ་ཤུལ་མམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་མི་འངོ་། གལ་སྲིད་ཐིག་ཁྲམ་དང་དཔེ་རིས་ཚུ་གི་བསྡུ་ཡིག་ཚུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་རེ་

ཡོད་པ་ཅིན་མཇུག་མཆན་བཏགས་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་འབད་དགོཔ་གྲུབ་འབྲས་ཨིན་པ་ཅིན་དཔེ་རིས་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་

འོག་ལུ་འགྲེལ་བཤད་བཅུད་བསྡུས་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
  

ཐིག་ཁྲམ་༣.༢ ལ་ོན་རྒས་གཞནོ་ཚུ་གི་བར་ན་ལུས་སངོ་འབད་མི་མང་ཉུང་གི་བརྒྱ་ཆ། 

སྐྱེ་ལ།ོ 
ལུས་སངོ་འབད་མི། 

 མི་གྲངས། %  
༠-༡༩  ༠༣ ༣  
༢༠-༢༩  ༠༧ ༧  
༣༠-༣༩  ༣༠ ༣༠  
༤༠-༤༩  ༢༥ ༢༥  
༥༠ཡན།  ༣༥ ༣༥  

ཡངོས་བསམོས། ༡༠༠ ༡༠༠  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དཔེ་རིས་༣.༢ ཉི་མའི་སྟབོས་དང་ལྡན་པའི་རི་ལྟ་བུ།  



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  16 

༡༠ བསྡུ་ཡིག། 

མཚན་དོན་དང་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་ནང་བསྡུ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསྡུ་ཡིག་

ཨིན་པ་ཅིན་འགོ་ཐོག་དེ་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་ཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་བསྡུ་ཡིག་ལག་

ལེན་ཐབ་དགོཔ་ཨིན། བསྡུ་ཡིག་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཡང་གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་ཀ་རྟགས་སྦེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲེལ་

བཤད་བརྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 
 

༡༡ འཇལ་ཚད། 

རོམ་ཡིག་ནང་ཀེ་ཇི། ཁྲག་ཤུགས། དྲོད་ཤུགས། ཆ་ཚད་ལ་སོགས་པའི་འཇལ་ཚད་ལྡན་པའི་སྙན་ཞུ་རེ་འབད་

དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཚད་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་

ཐངས་ཚུ་བཙུག་དགོ།  
 

༡༢ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

 ཁུངས་གཏུགས་དང་གཞི་བརྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་ (Vancouver) གྱི་རིམ་ལུགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 

༡༣ ཡིག་གཟུགས་དང་བཟ་ོབཀོད། 

ཨིང་སྐད་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་དམིགས་བསལ་གྱི་མ་གཏོགས་རོམ་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་ ཡིག་གཟུགས་ (Times 

New Roman)  སོམ་ཚད་༡༢ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ཨིན་རུང་དོན་ཚན་ཚུ་ཡིག་གཟུགས་༡༤འདི་ལག་

ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

རྫོང་ཁག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ དབང་འདུས་ ༢༩ ཡིག་གཟུགས་སོམ་ཚད་༢༦ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་དོན་

ཚན་ཚུ་༢༨ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 

༡༤ མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་གི་ཕྱི་ཤགོ་གི་གནས་ཚད། 

 ཕྱི་ཁའི་ཕྱི་ཤོག་དང་གནས་ཚད་ས་ཀྲག་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ཚོས་གཞི་གནགཔོ་གུ་ཡི་གུ་གསེར་མདོག་སྦེ་འབྲི་དགོ། 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  17 

དནོ་ཚན་བདུན་པ། མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་དང་རམོ་ཡིག སྔོན་འགྲོ་གསལ་ཞུ། རདོ་ལན་ཆོས་རྒྱུགས། 

༡ མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི། 

མཐའ་དཔྱད་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚདོ། ལོ་རིམ་དང་པའི་སོབ་དུས་གཉིས་པའི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་བདུན་ཕག་དང་པ་ནང་། 

གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡུལ། ནང་པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བལྟ་བཀོད་པ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པ་བརྒྱུད་དེ། 

 གྲོས་འཆར་འདྲ་དགོས་མཁོ།  གྲོས་འཆར་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་འདྲ་༧། 

གྲོས་འཆར་གསལ་ཞུའི་དུས་ཚདོ།  ལོ་རིམ་དང་པའི་སོབ་དུས་གཉིས་པའི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་བདུན་ཕག་གསུམ་པ་ནང་། 

གྲོས་འཆར་བཀོད་ཚགོས་འཐུས་མི།   ༡ ཁྲི་འཛིན། འཐུས་དམང་ལས་གདམ་འཐུ་འབད་ནི།  

༢ དོན་ཚན་མཁས་མཆོག འཐུས་མི། 

      ༣ ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག འཐུས་མི། 

      ༤ བལྟ་བཀོད་པ་གཙ་ོབོ། འཐུས་མི། 

      ༥ མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པ། འཐུས་མི། 

༦ སོང་བརྡར་འགོ་འཛིན་པ། འགོ་འདྲེན་པ། 

གྲོས་འཆར་གསལ་ཞུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོ་མི་ཚུ་སོང་བརྡར་པ་རང་སོའི་ལག་ལེན་ཚད་གཞིའི་ཐོ་དེབ་

ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཚང་དགོ། 
 

༢ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རམོ་ཡིག་ཕུལ་ནི་དང་སྔོན་འགྲོའི་གསལ་ཞུ། 

མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་རམོ་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚདོ། ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སོབ་དུས་གཉིས་པའི་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་བདུན་ 

      ཕག་དང་པ་ནང་།  

རམོ་ཡིག་ཕུལ་ཡུལ།  ནང་པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་མཐའ་དཔྱད་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བལྟ་བཀོད་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་

བལྟ་བཀོད་པ་བརྒྱུད་དེ། 

རམོ་ཡིག་འདྲ་དགོས་མཁོ།  རོམ་ཡིག་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་འདྲ་༧། 

སྔོན་འགྲོ་གསལ་ཞུའི་དུས་ཚདོ། ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སོབ་དུས་གཉིས་པའི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་བདུན་ཕག་གསུམ་པ་ནང་། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  18 

སྔོན་འགྲོའི་གསལ་ཞུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོ་མི་ཚུ་སོང་བརྡར་པ་རང་སོའི་ལག་ལེན་ཚད་གཞིའི་ཐོ་དེབ་

ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཚང་དགོ། 
 

སྔོན་འགྲོའི་གསལ་ཞུའི་དནོ་ལུ་བཀོད་ཚགོས་འཐུས་མི།    

༡ ཁྲི་འཛིན། འཐུས་དམང་ལས་གདམ་འཐུ་འབད་ནི།  

    ༢ དོན་ཚན་མཁས་མཆོག འཐུས་མི། 

    ༣ ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག འཐུས་མི། 

    ༤ བལྟ་བཀོད་པ་གཙ་ོབོ། འཐུས་མི། 

    ༥ མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པ། འཐུས་མི། 

    ༦ སོང་བརྡར་འགོ་འཛིན་པ། འགོ་འདྲེན་པ། 
 

༣ སྔོན་འགྲོ་གསལ་ཞུ་འབད་དེ་བཀོད་ཚགོས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་མཐའ་དཔྱད་རདོ་ལན་ཆོས་

རྒྱུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་ཕུལ་ནི། 

མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚདོ། ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སོབ་དུས་གཉིས་པའི་སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་བདུན་ཕག་དང་པ་ནང་།  

མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་ཕུལ་ཡུལ། ནང་པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་མཐའ་དཔྱད་བཀོད་ཚོགས་ལུ་བལྟ་བཀོད་པ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པ་བརྒྱུད་དེ། 

 མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་འདྲ་དགོས་མཁོ། རོམ་ཡིག་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་འདྲ་༩། 

 མཐའ་དཔྱད་རདོ་ལན་ཆོས་རྒྱུགས་དུས་ཚདོ། ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སོབ་དུས་གཉིས་པའི་སྤྱི་ཟླ་༤པའི་བདུན་ཕག་གསུམ་པ་ 

ནང་། 

མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་བཀོད་ཚགོས་འཐུས་མི།  ༡ ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག ༢ སོབ་ཚོགས་ཕྱི་ཁ་ལས།  

       ༢ དོན་ཚན་མཁས་མཆོག ༢ 

       ༣ སོང་བརྡར་འགོ་འཛིན་པ། འགོ་འདྲེན་པ། 

དྲན་གསོ། ཁྲི་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག་གཉིས་ལས་གཅིག་གདམ་འཐུ་འབད་ནི། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  19 

མཐའ་དཔྱད་གསལ་ཞུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་དགོས་མཁོ་ཚང་དགོ་མི་ཚུ་སོང་བརྡར་པ་རང་སོའི་ལག་ལེན་ཚད་གཞིའི་ཐ་ོདེབ་

ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཚང་དགོ། 
 

༤ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྐུགས་ཚད། 

   མཐར་འཁྱོལ་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༥༠། 

  ཆོས་རྒྱུགས་དུས་ཡུན། 

   རོམ་ཡིག་གསལ་བཤད་སྐར་མ་༣༠། 

   དྲི་བ་དྲི་ལན་སྐར་མ་༣༠། 

  སྐུགས་ཚད་གཞི། 

➢ རོམ་ཡིག་ལཱ་དོན་ཀི་དེབ་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༠། 

➢ རོམ་ཡིག་གསལ་བཤད་བཟ་ོབཀོད་དང་འབད་ཐངས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠། 

➢ དྲི་བ་དྲི་ལན་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠། 

   ཡངོས་བསམོས་༡༠༠། 

 ༤ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྒྲགས། 

   ཀ སྐབས་བབས་ཀྱི་རོམ་ཡིག་འདི་རང་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། 

   ཁ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག།  

དྲན་གསོ། བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་རོད་ལན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཉིམ་ལས་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་སར་ལོག་འཐུས་

མི་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ངོས་ལེན་ཡིག་ཐགོ་ལེན་དགོ། གལ་སྲིད་ངོས་ལེན་གྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ག་

པ་ལྟར་བསྟར་སོད་འབད་ནི། 

   ག ཆ་འཇོག་འབད་མ་ཚུགས། དྲན་གསོ། གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ལྟར་འབད་ནི།  
 

༥ སར་ལོག་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཀ རོམ་ཡིག་དག་བཅོས་འབད་དེ་སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠འི་ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་ཕུལ་

དགོ། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  20 

  ཁ སར་ལོག་རོད་ལན་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ་གོང་གི་རོམ་ཡིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལེན་ནི།  

ག ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཐད་དོན་ཚན་བཞི་པ་ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྒྲགས་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི། 
 

དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ།  དྲང་བདེན་དང་བདག་དབང་། 

  ༡ གཡ་ོསྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ། 

➢ གཙུག་ལག་སོབ་རིག་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་སོང་བརྡར་པ་གིས་རང་གི་ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་

འཚོལ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་རང་གི་རིག་རལ་དང་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་དང་ཁྱད་རིག་ནང་

མཁས་མཆོག་འགྱོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ལཱ་ཚུ་ག་ར་དྲང་བདེན་དང་བརོན་ཤུགས་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།  

➢ གལ་སྲིད་སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་ཞིབ་འཚོལ་དང་སོང་བརྡར་འབད་བའི་སྐབས་གཡོ་སྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་

ངན་རེ་འབད་དེ་འཐནོ་པ་ཅིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་སོབ་རིག་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ལམ་

ལུགས་དོན་ཚན་༡༩༡པའི་ཀ་པ་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

➢ སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་སོབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དནོ་ནང་གཡོ་སྒྱུ་ལ་སོགས་པ་འབད་ཡོད་པའི་

གནད་དནོ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་གཙུག་ལག་གི་སོབ་རིག་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི། 

  ༢ རམོ་ཡིག་བདག་དབང་། 

གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་སོང་བརྡར་པ་གིས་རོམ་ཡིག་དཔེ་བསྐྲུན་དང་སོབ་རིག་དང་

འབྲེལ་བའི་ལས་དནོ་ག་ཅི་གི་དནོ་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

དནོ་ཚན་དགུ་པ། ཟུར་སྦྲགས། 

༡ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་རོམ་ཡིག་ལཱ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག། 

༢ གདོང་ཤོག་བཟ་ོབཀོད་དཔེ། 

  ༣ ཁས་ལེན་ཤོག་ཁྲམ། 

  ༤ རོམ་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་གདོང་ཤོག་ཤོག་ཁྲམ། 

  ༥ ངོས་ལེན་ཤོག་ཁྲམ། 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  21 

  ༦ གསལ་སོན་ཤོག་ཁྲམ། 

  ༧ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་དཔེ། 

  ༨ ཡིག་གཟུགས་དང་བཟ་ོབཀོད་དཔེ། 

  

 

  



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  22 

ཟུར་སྦྲགས༡།  

ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་རོམ་ཡིག་ལཱ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག། 

 
ལ་ོརིམ། སབོ་དུས། དུས་ཚདོ། ལཱ་དནོ། 

དང་པ། 

དང་པ། 
སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་། སོང་བརྡར་པ་དང་ སྒྲིག་འཛིན་ བལྟ་བཀོད་པ་

གསུམ་གྱི་བར་ན་ནང་གན་བཟོ་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་། རོམ་ཡིག་གི་དོན་ལུ་མཚན་དོན་གདམ་འཐུ་འབད་
དེ་གྲོས་འཆར་འགོ་བཙུག་ནི། 

གཉིས་པ། 
སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་། གྲོས་འཆར་གསལ་ཞུ་འབད་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་། ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་སོད་ཚོགས་པ་ལུ་གྲོས་འཆར་ཆ་
འཇོག་གི་དནོ་ལུ་ཕུལ་ནི། 

གཉིས་པ། 

དང་པ། སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ལས། ཞིབ་འཚོལ་འགོ་བཙུག་ནི། 
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སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་། ཞིབ་འཚོལ་འཕ་ོམཐུད་འབད་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་། ཞིབ་འཚོལ་གནས་སངས་སོབ་ཚོགས་ནང་གསལ་
ཞུ་འབད་ནི། ཐེངས་དང་པ། 

གསུམ་པ། 

དང་པ། 
སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་། ཞིབ་འཚོལ་གནས་སངས་སོབ་ཚོགས་ནང་གསལ་

ཞུ་འབད་ནི། ཐེངས་གཉིས་པ། 
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མཐའ་དཔྱད་སྔོན་འགྲོ་གསལ་ཞུ་གི་དོན་ལུ་གྲ་
སྒྲིག་འབད་ནི། 

གཉིས་པ། 

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནང་། མཐའ་དཔྱད་སྔོན་འགྲོ་གསལ་ཞུ་འབད་ནི། 
སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་། མཐའ་དཔྱད་རོམ་ཡིག་གསལ་ཞུ་འབད་ནི། 

སྤྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་། མཐའ་དཔྱད་རོམ་ཡིག་གི་འདྲ་ཞིབ་འཚོལ་ཀུན་
སོད་ཚོགས་པ་དང་སོབ་ཚོགས་ནང་ཕུལ་ནི། 
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ཡིག་གཟུགས་དབང་འདུས་༢༩སོམ་ཚད་༢༨ལས་༣༠འི་བར་ན་མཚན་དནོ་གྱི་རིང་ཐུང་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 
སོང་བརྡར་པའི་མིང་། 

ཡིག་གཟུགས་དབང་འདུས་༢༩སོམ་ཚད་༢༨ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 
 

རོམ་ཡིག་འདི་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ནང་
པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཡིག་གཟུགས་དབང་འདུས་༢༩སོམ་ཚད་༢༨ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ནིའི་དོན་ལུ། 

ཡིག་གཟུགས་དབང་འདུས་༢༩སོམ་ཚད་༢༨ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 
 
 

སྤྱི་ཟླ་དང་གནམ་ལོ། 
ཡིག་གཟུགས་དབང་འདུས་༢༩སོམ་ཚད་༢༨ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ཟུར་སྦྲགས་༣པ།  

 

གྲོས་འཆར་དང་རོམ་ཡིག་ཕུལ་བའི་སྐབས་བཀང་དགོ་པའི་ཤོག་ཁྲམ། 
ཨང་། ནང་དནོ། ཁ་གསལ་བཀང་དགོ་པའི་གནད་དནོ། མཚན་རྟགས། 
༡ ཞིབ་འཚོལ་མཚན་དོན།  
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མཐའ་དཔྱད་རམོ་ཡིག་བཀོད་ཚགོས། 
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མཚན།...............................................................................................................  
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ནང་སྨན་གས་ོརིག་སབོ་ཚགོས། གེ་སར་རྒྱལ་པ་ོགས་ོརིག་གཙུག་ལག་སབོ་སྡེ། 
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རོམ་ཡིག་འདི་སོབ་ཚོགས་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་གཙུག་ལག་དང་སོབ་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ནང་སོང་བརྡར་གཞན་གྱི་དནོ་ལུ་ཕུལ་

ཕུལཝ་ར་ལས་མེད། ཁུངས་གཏུགས་དང་གཞི་རྟེན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་མ་གཏོགས་ རོམ་ཡིག་འདི་ནང་གཞན་

གྱིས་དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་བདག་དབང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ཚུད་དེ་མེད་ཟེར་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། 
 

རྟགས་............................................................................ 

སོང་བརྡར་པའི་མིང་..................................................... 

སྤྱི་ཚེས་........................................................................... 
 

ཁོ་/མོ་གིས་ཞུ་དོ་བཟུམ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ཡང་གོང་གི་གནད་དོན་འདི་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། 

༡ གཙོ་བ་ོབལྟ་བཀོད་པའི་མཚན་རྟགས་....................................................མཚན་.............................................................................. ......... 

གོ་གནས་............................................................................སྤྱི་ཚེས་.................................................................. 
 

༢ མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པའི་མཚན་རྟགས་.......................................... མཚན་.................................................................................. 

གོ་གནས་............................................................................སྤྱི་ཚེས་.................................................................. 
 

༣ མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་བཀོད་པའི་མཚན་རྟགས་........................................མཚན་........................................................................................ 

གོ་གནས་............................................................................སྤྱི་ཚེས་.................................................................. 
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གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  28 

ཟུར་སྦྲགས་༦པ།  

རམོ་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ་འབྲི་ཤགོ ༼སྐུགས་༡༠༠།༽ 

 

 
 

 

སོང་བརྡར་པའི་རིམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

སོབ་ཚགོས་ཀྱི་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ལས་རིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དབྱེ་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 

 

 

 

 

 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  29 

སྡེ་ཚན ༡པ། རམོ་ཡིག་ཀི་དེབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ།                                    ༼སྐུགས་༤༠།༽ 

སྐུགས་ཀྱི་མཐོ་དམའ་ གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ལྟར་གནང་དགོ། 
ཨང་། ཞིབ་འཚལོ་གྱི་དགོས་པ། ༼སྐུགས་༣།༽ ཚད་གཞི། སྐུགས། 
༡ ཞིབ་འཚོལ་དོན་ཚན།  (༡)  
༢ རྒྱབ་ཁུངས། / ངོ་སོད།   (༢)  
རམོ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། ༼སྐུགས་༥།༽   
༡ རོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་རོམ་རིག  (༣)  
༢ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད།  (༡)  
༣ ཁྱད་པར་མཐོང་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲེལ་བཤད།  (༡)  
ཞིབ་འཚལོ་ཐབས་ལམ་དང་ཅ་ཆས། ༼སྐུགས་༡༡།༽   
༡ ཞིབ་འཚོལ་བཟ་ོབཀོད།    
 ➢  འོས་བབས་ཡོད་མེད། (༡)  
 ➢  དམིགས་ཡུལ་གསལ་ཆ། (༡)  
 ➢  མི་རོབས་དང་དཔེ་ཚད་འོས་བབས་ཡོད་མེད། (༡)  
 ➢  ཞིབ་འཚོལ་ནང་ཚུད་མི་ཚུད་ཀྱི་དབྱེ་རིམ། (༡)  
 ➢  ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དུས་ཡུན་དང་གནད་སྡུད་བསྡུ་རིམ། (༡)  
 ➢  གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཁག་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད། (༡)  
 ➢  ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚིག་འགྲེལ། (༡)  
༢ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཅ་ཆས་འསོ་ལྡན་ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ།  (༢)  
༣ གནས་སྡུད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད།  (༢)  
གྲུབ་འབྲས། ༼སྐུགས་༦།༽   
༡ རེའུ་མིག་དང་ཐིག་ཁྲམ། དཔེ་རིས་སོགས་འོས་ལྡན་ཡོད་མེད།  (༣)  
༢ གནས་སྡུད་དབྱེ་ཞིབ་དང་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བཤད་ སྔར་བཀོད་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་མི་

མཐུན།  
(༣)  

གྲུབ་འབྲས་གྲོས་བཤད། ༼སྐུགས་༡༠།༽   
༡ ཁུངས་ལྡན་འགྲེལ་བཤད/གྲུབ་འབྲས་ཐོག་རོད་ཤགས/གསལ་རོག་འབྱུང་མི་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་

རོམ་རིག་དང་མཐུན་མི་མཐུན།  
(༥)  

༢ ཞིབ་འཚོལ་སྐབས་ ཡོན་ཏན་དང་གདོང་ལེན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་མ་འཁོད།  (༣)  
༣ རྒྱབ་སོན།  (༢)  



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  30 

ཁུངས་གཏུགས་དང་གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐ།ོ ༼སྐུགས་༣།༽   
༡ ཁུངས་གཏུགས་དང་གཞི་རྟེན་ཀི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ཐོ་རོམ་ཡིག་ལམ་སོྟན་ལྟར་ཡོད་མེད།  (༣)  
  སྐུགས་ཡངོས་བསམོས།   

 

སྡེ་ཚན་ ༢པ། རམོ་ཡིག་རདོ་ལན་གསལ་ཞུ།                                   ༼སྐུགས་༣༠།༽ 

ཀ་སྡེ། དནོ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ། ༼སྐུགས་༡༥།༽ 
༡. ངོ་སོད་ནང་ དོན་ཚན་གསལ་ཆ་གི་ཐད་ གནད་དོན་ཁ་གསལ་སྦེ་གོ་བརྡ་ཕོད་མ་ཕོད། (༡)  
༢. སྤྱིར་བཏང་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་མ་འཁོད། (༡)  
༣. ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་གནས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མེད། (༢)  
༤. ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དག་ཆ་དང་ཁ་གསལ་ཡོད་མེད། (༢)  
༥. གྲུབ་འབྲས་གྲོས་བཤད་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་གསལ་ཞུ་འབད་མ་འབད། (༢)  
༦. མཇུག་བསྡུ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་ཐོན་པའི་དམིགས་བསལ་དང་ཡང་དག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

གསལ་སོྟན་འབད་མ་འབད། 
(༡)  

༧. ཞིབ་འཚོལ་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་གདོང་ལེན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་མ་འཁོད། (༢)  
༨. སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་ཅ་ཆས་སྐོར་ཤེས་རོག་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མེད་དང་ དྲི་

བའི་ལན་ཚུ་ འོས་ལྡན་སྦེ་སབ་ཚུགས་དང་མ་ཚུགས། 
(༢)  

༩. གསལ་ཞུ་འདི་ལུ་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདིའི་ཐོག་ཤེས་རོག་ཐེབས་བྱུང་དང་མ་བྱུང་། (༢)  
 

ཁ་སྡེ། གསལ་ཞུ་འབད་ཐངས། ༼སྐུགས༡༥།༽ 
༡. གསལ་ཞུ་གི་གོ་རིམ་ཚུ་གནས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མེད། 

  ༼ངོ་སོད། དམིགས་ཡུལ། ར་དོན། མཇུག་བསྡུ།༽ 
(༢)  

༢. གསལ་ཞུ་སྐབས་ སྐད་ཤུགས་དང་རྗོད་སྒྲ་དག་ཆ་ཡོད་མེད། (༢)  
༣. གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ། (༢)  
༤. གསལ་ཞུ་ སྐད་ཡིག་བརྡ་གཞུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་མ་འབད། (༢)  
༥. འཐུས་དམངས་སོ་བསིང་ཆེད་དུ་ མིག་གི་འབྲེལ་བ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། སྐད་གདངས་

སེང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད། 
(༢)  

༦. སོང་བརྡར་པ་འདི་གིས་ ཟིན་བྲིས་ལུ་ཤད་ཆེར་མ་བརྟེན་པར་ གསལ་ཞུ་འབད་ཚུགས་དང་
མ་ཚུགས། 

(༢)  

༧. གསལ་བཤད་བཤུད་བརྙན་ཚུ་ནང་ དཔེ་རིས་དང་ཐིག་ཁྲམ་སོགས་ ལྷག་ནི་བདེ་ཏོག་ཏ་ོ
ཡོད་མེད། 

(༡)  



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
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༨. གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ སོང་བརྡར་པ་འདི་སོབས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མེད། (༢)  
 སྐུགས་ཡངོས་བསམོས།   

 

སྡེ་ཚན་༣པ། རམོ་ཡིག་ངག་རྒྱུགས།  ༼དྲི་བ་དྲི་ལན།༽                  ༼སྐུགས་༣༠།༽ 

ཨང་། སྐུགས་ཀྱི་གཞི།  སྐུགས། 
༡ རོམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན།   (༡༠)  
༢ གྲ་སྒྲིག རོམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མོང་དང་རིམ་སྒྲིག་གི་ཐབས་རིག  (༡༠)  
༣ སྐྱོན་བརྗོད་དང་བསམ་བཀོད་ཚུ་ལུ་རོད་ལན་དང་རྒྱབ་བསྲུང་།  (༡༠)  

 སྐུགས་ཡངོས་བསམོས།   
 

ཡངོས་བསམོས་སྐུགས་ཀྱི་ཐབོ་ཚད། སྡེ་ཚན་༡པ་.....................+སྡེ་ཚན་༢པ་..............................+སྡེ་ཚན་༣པ་......................... = .................................. ། 
 

༉ མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། 

གཤམ་གསལ་འོས་བབས་ལྡན་པའི་རེའུ་མིག་ནང་བདེན་རགས་ ༼√༽ བཀལ། 
རོམ་ཡིག་མ་དཔེ་འདི་རང་ 
ངོས་ལེན་གྲུབ་ཅི། 

རོམ་ཡིག་མ་དཔེ་འདིའི་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་
དང་བཅས་ ངོས་ལེན་གྲུབ་ཅི། 

རོམ་ཡིག་འདི་ ངོས་ལེན་མ་གྲུབ། 

 
 

 
 

 
 

 

༉ ད་ལན་ གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་གནང་ཡོད་པའི་རོམ་ཡིག་ལས་འཆར་རྒྱུགས་ལེན་གྱི་ཀུན་སོད་

ལམ་སོྟན་འདི་ འཐུས་དམངས་ལུ་གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཕོད་ཅི། 

རོམ་ཡིག་རོད་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོམ་ག་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མེད། སོང་བརྡར་པ་ཆ་མཉམ་ལུ་རང་ རོད་ལན་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་དང་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་སྦེ་སོད་ཅི། 

 

རྒྱུགས་ལེན་མིའི་མཚན་རགས། 

༡ __________________________________________________  
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ཟུར་སྦྲགས་༧པ།  

ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས། 

Citing Journal Article 

 

 

 

 

 

Citing Entire Books 

 

 

 

 

 

Citing Conference Proceedings 

- with book title as well as a conference title. 

 

 

 

 

 

 

 

- with only a conference title. 

 

 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  33 

Citing Reports 

- written and published by sponsoring organization. 

 

 

 

 

 

 

Citing Entire Dissertations and Theses 

- The general format for a reference to entire dissertation, including punctuation. 

 

 

 

 

 

 

- The general format for a reference to entire master’s thesis, including punctuation. 

 

 

 

 

 

 

Citing Bibliographies 

- with bibliography in the title. 

 

 

 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
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- without bibliography in the title. 

 

 

 

 

 

 

Citing Patents 

 

 

 

 

 

Referencing Newspaper Article 

 

 

 

 

 

 

Citing Unpublished Material 

- Reference to a forthcoming Journal Article 

 

 

 

 

 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
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- Reference to an unpublished conference paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reference to an unpublished conference poster session 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citing Letters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  36 

 

Citing other personal communication 

 

 

 

 

 

 

Reference to an Individual Manuscripts 

 

 

 

 

Reference to a Homepage 

 

 

 

 

 

 

 

Reference to an Internet Book 

 

 

 

 

 

 

 



ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  37 

 

Reference to an internet article from a journal published on internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference to an electronic mail message 
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Backus, Joyee. Physician Internet search behavior: detailed study [Internet]. 
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