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༈ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ ཟླ ༨ པའི་ཚེས་

༨ དང་ ༩

འམ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་

༡༠

པའི་སྤྱི་ཚེས་

༩ དང་ ༡༠

རེས་

གཟའ་ཟླ་བ་དང་མིག་དམར་ལུ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་ པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་བློ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་
ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ ༧སྐྱབས་རྫེ་སྒང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་
སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ཞལ་འཛོམསཁང་ནང་་་་ཚོགས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་གཤམ་གསལ །
༡༽༧ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བློ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བྱོན་མི་ཡོངས་ལུ་བྱོན་པ་ལེགས་སོའི་གསུངས་
བཤད་དང་འབྲེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་དེ་དུས་ཚོད་དང་ཁྲིལ་ཚོགས་བཞུགས་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུམ་མཚན་འདི་ཡང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཆོས་
བཤད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཡུན་རིང་བཞུགས་དགོབ་འབྱུང་བ་ལས་བརྟེན་ཞལ་འཛོམས་ནང་དབུ་བཞུགས་
མཛད་མ་ཚུགས་པའི་སྐོརགསུང་གནང་ཡི། དེ་ལས་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲལ་དང་ཕུག་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབ་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛོམས་ཚོགས་སྐབ་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཐུགས་འཆར་དང་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་དགོབ་འདི་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་གསུང་
གནང་ཡི།
༢༽ བློ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ཐེང་ལྔ་པ་འདི་ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་སློབ་འབྲུག་སྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་གྲོས་
ཆོད་ཤོག་གངས་ ༨ པ་འདི་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་འཇོགས་མཛད་གནང་ཡི།

༣༽གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དྲགོས་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ལོའི་གཤམ་གསལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི།
ཀ༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ དང་རང་ལོ་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་
གཞི་ཚོགས་དང་ ཤེས་རྒྱུན་འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་ཕབ་བཟུང་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཞལ་འཆམས་འཆིངས་ཡིག་བྱུང་བའི་དོན་
ཚན་ལྟར་ པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གཞི་ཚོགས་དང་ཤེས་རྒྱུན་འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་ཕབ་བཟུང་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་
འདྲེན་ཐོག་ པད་གླིང་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་དཔེ་དེབ་གངས་ ༣,༠༠༠པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད། དགོན་སྡེ་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་དཔེ་མཛོད་ནང་
བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་དང་བཙོང་ནིའི་དོན་ལུ་དེབ་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༥༠ཀྲམ་སྤེལ་་་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
ཁ༽རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཤིང་མོ་ལུག་ལོ་རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༦ ལས་ ༢༢ བར་པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་
ཐོག་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལུ་་་ཉིན་གངས་ བདུན་གྱི་རིང་ ་མི་དམངས་ལུ་ནང་རྟེན་མཇལ་ཁ་ནང་ཡོདཔའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

ག༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་བློ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ ཐེང་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་རྫོང་ཁ་ཐོག་སྐད་འགྱུར་་་
དེ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་བཞག་ཡོད་་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

ང༽ ཟྱིམ་ཌྲ་ཕུཊ་ཊྱི་སྒེར་སྡེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ (share) ཤེར་གྱི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠,༠༠༠འབྱོར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
ཅ༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར ཟྱིམ་ཌྲ་ཕུཊ་ཊྱི་སྒེར་སྡེའི་ (share) ཤེར་ལས་བྱུང་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་
ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༤,༧༤༠,༧༠/-ཐམ་པ་དང་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རང་ཟླ་ ༤ པའི་
ཚེས་ ༢༥ ལ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་གནང་བའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ ལྷུན་རྩི་སྟག་སྐྱིད་ལ་དབང་ལུང་གནང་ས་
སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ སྐུ་གསུང་་མལལ་གྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠༠༠ དང་ མི་མང་ལུ་གསོལ་ཚོགས་དྲངས་ཆེད་
དངུལ་ཀྲམ་ ༨༠,༠༠༠ཐམ་པ་ གཞན་བླ་སྤྲུལ་ཚུ་ལུ་ཕྱག་འགྱེད་ཕུལ་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ཕུལ་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཡོངས་
བསྡོམས་ ༢༥༠,༠༠༠,(ཉིས་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ཐམ་པ)དང་ དེ་ལས་སྒང་སྟེང་བཤད་གའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་གུ་རུའི་ཕན་ཡོན་དང་ཚེས་བཅུའི་
ཕན་ཡོན་གྱི་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠/-པར་བཀྲུན་གྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༣༠༠༠/-ཐམ་པ་སྤྲོད་ཡོད་་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
ཆ༽སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར ཟྱིམ་ཌྲ་ཕུཊ་ཊྱི་སྒེར་སྡེའི་ (share) ཤེར་ལས་བྱུང་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་
་པའི་་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༨,༥༤༠,༧༠/-ཐམ་པ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་
ཇ༽ པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་རྫོང་ཁ་ནང་བཟོ་ཡོདཔ་དང་གཞི་ཚོགས་འཐུས་མའི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛེད་
གསར་པ་གཅིག་ཡང་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བཟོ་ཡོདཔའི་་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

༤༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་འཛིན་པ་སློབ་བླམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༨པ་ཚུན་གྱི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་སྙན་་ཞུ་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུབའི་བཅུད་དོན་གཤམ་གསལ།
ཀ༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ཟླ ༨ པ་ཚུན་གྱི་འོང་འབབ།
 ཟྱིམ་དྲ་སྒེར་སྡེ་ལས་འཐོབ་པའི་བགོ་བཤའི་མ་དངུལ་

དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་ ༡,༠༠༠,༠༠༠/-

3

 སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་ ༨༨༤,༠༠༠/ ཨམ་ཨེན་མེ་རི་ནས་སྤྱི་ཏོག་ཁ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལས་འགུལ་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་ ༨༢༩,༡༦༨/ སྒང་སྟེང་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་གྲྭ་ཤག་གསར་པའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བསྡོམས་༡,༨༠༢,༠༢༠/ ཕྱི་རྒྱལ་ཕ་རཱན་སིའི་པད་གླིང་གཞི་ཚོགས་ལས་སྤྱི་ཏོག་ཁ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལས་འགུལ་ཆེད་དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་ ༣༠,༦༠༤/ ཕྱི་རྒྱལ་དད་ཅན་རྣམས་ལས་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ལྡེབས་རིས་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོབས་
༡༣,༩༨༤,༩༣༠,༣༠/ འཐུས་མིའི་འཐུས་དང་ཞལ་འདེབས་སོགས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་ ༡༠༠,༢༠༧/སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པ་ ཚུན་གྱི་འོང་འབབ་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༨,༦༣༠,༩༢༩,༠༣/-འབྱུང་ཡོད།

ཁ༽ གོང་གི་འབྱུང་ཐོག་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པ་ཚུན་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་བཅུད་རྩིས;
 བུམ་ཐང་ཨ་ནེ་བཤད་གྲྭར་ སྒྲོལ་མ་འབུམ་བསགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ ་་་་་་་་་་་་་་༡༢༨,༦༩༡/ ཟ་འཐུང་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠,༤༢༧/ སྤྱི་ཏོག་ཁ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢,༧༠༣,༢༣༨/ སྒང་སྟེང་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོར་བར་ཆད་ལམ་སེལ་གནང་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༡,༥༥༠/ སྒང་སྟེང་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་བཤད་གྲྭའི་གྲྭ་ཤག་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལུ ་དངུལ་ཀྲམ་་་༡,༨༠༢,༠༢༠/ སྒང་སྟེང་བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡,༧༩༣,༠༠༠/ དངུལ་ཕོག་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༩༨,༠༠༠/ བརྒྱུད་འཕྲིན་ པར་འཕྲིན་ གློག་རིག་སོགས་ལ་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༠༤༦/ པར་སྐྲུན་དང་ཡིག་བྲིས་མཁོ་ཆས་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༣,༦༤༥/ སྣ་ཚོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༦༠༠/-

 འགྲུལ་འཐུས་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༠༠༠/ མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་ ༢,༠༠༠,༠༠༠/གོང་གི་ཟད་རྩིས་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨,༧༨༧,༡༣༨/ག༽

ལས་སྣ་སོ་སོར་གུར་གཏོང་བའི་ལྷག་ལུས་མདངུལ:
 སྤྱི་ཏོག་ཁ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡,༠༧༩,༤༩༥/ སྒང་སྟེང་མཐོ་སློམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ་་་༦༧༢,༦༢༤/ བུམ་ཐང་ཨ་ནེ་བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་སྐུ་བཞེངས་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་ ༡,༣༦༨,༨༦༤/ སྒང་སྟེང་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ལྡེབས་རིས་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་ ༡༡,༩༨༤,༩༣༠/ རྣམ་ཐར་བཙོང་བའི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢,༣༦༠/ གཞན་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡,༥༨༡,༢༣༣,༡༤/-

ཡོངས་བསྡོབས་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༦,༧༢༩,༥༠༦,༡༤/- ཐམ་པ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཡོད།

༥༽་འཆར་ལོ་་༢༠༡༦་ལོའི་རྒྱྒྱ྄ན་སྐྱོངགི་མ་དངུལ་་༤,༧༣༥,༠༠/-དང་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་་༡,༨༦༨,༨༠༠/-་རྩིས་ཡོངས་བསྡོམས་༢,༣༤༢,༣༠༠/་
- གྲོས་འཆར་ཞུ་བའི་ཐོག་ལས་རྒྱྒྱ྄ན་སྐྱོངགི་མ་དངུལ་་༡,༣༦༨,༠༠༠/- དང་་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་༥,༧༨༠,༠༠/-

རྩིས་ཡོངས་བསྡོམས་་

༡,༩༤༦,༠༠༠/-ཐམ་པ་བཀོད་ཚོགས་ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད།

༦༽ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་༡,༤༢༢,༠༠༠/དང་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ ༧,༨༩༠,༠༠/-་རྩིས་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་
༢,༢༡༡,༠༠༠/-གནང་བ་གྲུབ་ཡོད།

༧༽་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རང་ཟླ་ ༤ པའི་ ཚེས་ ༢༥ ལ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་
ནང་གནང་བའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ ལྷུན་རྩི་སྟག་སྐྱིད་ལ་ དབང་ལུང་གནང་ས་ སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ སྐུ་
གསུམ་མལལ་གྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༥༠༠,༠༠ དང་ མི་མང་ལུ་གསོལ་ཚོགས་དྲངས་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༨༠,༠༠༠ གཞན་ བླ་སྤྲུལ་ཚུ་ལུ་ཕྱག་
འགྱེད་ཕུལ་ཆེད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠,༠༠༠ ཕུལ་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཡོངས་ བསྡོམས་ ༢༥༠,༠༠༠,(ཉིས་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ཐམ་པ) ཕུལ་མི་ལུ་ ༧
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སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཞི་ཚོགས་ཁྲི་འཛིན་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་
ཡོད་ལུགས་གསུང་གནང་ཡི།
༨༽

སྒང་སྟེང་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་བརྩོམ་གྲིགས་པ་ལུ་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་་༥༠༠/-་དང་

ཚེས་བཅུའི་ཕན་ཡོན་་༥༠༠/-པར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་བཞིན་དུ་སྤྲལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་བརྩི་་ངང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྲི་འཛིན་
༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་བཞིན་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ཟད་འགྲོ་བཏང་
ཡོད་པའི་གནང་བ་ཞུ་གྲུབ།
༩༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་འཛིན་པ་སློབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གྱི་བཤན་གྲྭ་དང་སྤྱི་ཏོག་ཁ་དེ་་ལས་ཨ་་་གྲྭ་
ཚང་ཚུ་གྱི་དོན་ལུ་འབྱོར་ཡོད་པའི་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་བའི་བཅུད་དོན་ནི།
 སྒང་སྟེང་བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས ༣,༥༢༥,༦༢༩.༠༦/ བུམ་ཐང་ཨ་ནེམ་བཤད་གྲྭའི་སྐུ་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་བསྡོམས་ ༡,༣༦༨,༨༦༤.༤༢/ སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་ལྷ་ཁང་ཉམ་གསོའི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤,༥༠༩,༨༨༣/-བཅས་ཚོགས་དམང་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་གྲུབ།
 སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་ལྷ་ཁང་མཉམ་གསོའི་མ་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ ༡,༢༩༠,༤༠༠ ཐམ་པའི་རྩིས་མཉམ་གསོའི་འཛིན་
སྐྱོང་པ་སློབ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
 སྒང་སྟེང་མདོ་སྔགས་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་ནའི་དོན་ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་
སྦྱིན་བདག་ཚུ་གྱི་མ་དངུལ་ཕུལ་ཏེ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཨང་ནང་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ལྷ་བྲིས་པ་ཁ་འབགཔ་ཚུ་ལུ་སྔོན་བྱིན་
ཕྲལ་་་རང་སྤྲོད་དགོསཔ་བྱུང་ལས་ གཞི་ཚོགས་ཁ་ཐོག་ལས་་མ་དངུལ་བསྡོམས ༣,༨༠༠,༠༠༠་ ༼འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་༽
ཐམ་པ་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནང་བ་གྲུབ།
 བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གི་ཕྱི་ཡི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོའི་ཐད་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རིའིསྐུ་སྒེར་ཐོག་ལས་གནང་ཡོད་རུང་ ལྟ་
འབབ་ ༡ དང་ ཀ་ཆེན་ ༨གདུང་ ༩ པ་ཀྲ་བརྐོ་ནི་དེ་ལས་སྐུ་༣ ༼སངས་རྒྱས་ ག྄་རུ་ པདྨ་གླིང་པ༽བཅས་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་
ཕྱིའི་སྦྱིན་བདག་ལས་འབྱུང་བའི་ཞལ་འདེབས་ཐོག་ ལཱ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ཁྲིལ་ཡིག་ཚང་གི་སྤྲོད་སྲོལ་ཡོདརུང་ ལྟ་འབབ་ ༡ གྱི་
ཞལ་འདེབས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས ལྟ་འབབ་ ༣ བཟོ་སྐྲུན་ཐབས་མེད་བཟོ་དགོབ་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་གསུང་གནང་ཡི། ལྷག་པར་
དུ་སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་མཉམ་གསོའི་དོན་ལུ་འབྱུང་བའི་མ་དངུལ་དང་སྒྲ་ཆས་ཀྱི་སྐོརལས་ཡང་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཁ་གསལ་་་གསུང་གནང་བ་མ་ཚད་ ཕྱི་རྒྱལ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གྱི་ཏང་པདྨ་ཆོས་གླིང་ཨ་ནེམ་བཤད་གྲྭའི་
ཨ་ནེམ་ཚུ་ལུ་ཟན་ཤམ་ཉོ་བའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐང་གི་ཁ་གསལ་མེདཔ་ལས་གཞི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ཞིབ་གནང་དགོབ་པའི་
ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡི།
དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྩ་བ་དང་བདེ་སྐྱི་ཀྱི་གཞི་རྟེན་རྒྱལ་བ་པདྨ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་སངྒཻ་རྡོེའི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་བཤད་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་དང་བཤད་གྲྭ་བ་ཚུའི་ཐབ་ཤེས་དང་
རིག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཏེ་ ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གོ་ལས་བཤད་གྲྭའི་གྲྭ་ཤགས་༣ གསར་བཞེངས་གནང་མི་ལུ་ཡིད་ཆེ་དང་བཀྲིན་དགའ་
ཚོར་ཡོད་ལུགས་གསུང་གནང་ཡི།
 དཔལ་སྒང་སྟེང་མདོ་སྔགས་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེང་གི་དོན་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི་མ་
དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་༡,༢༥༦,༩༧༠/- ཐམ་པའི་རྩིས་ཁྲའི་སྙན་ཞུ་ལས་འགུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་སློབ་རིན་ཆེན་བསྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི།
༡༠༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཟྱིམ་དྲ་ཕུཊ་པྲའི་བིཏ་ལི་མི་ཀྲིཊ་(Zimdra Food Pvt.ltd) སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་བགོ་
བཤའི་ཐད་ ཟྱིམ་དྲ་ཕུཊ་པྲའི་བིཏ་ལི་མི་ཀྲིཊ་(Zimdra Food Pvt.ltd) སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་གྱི་ཁྲི་འཛིན་དྲགོས་ཨྱོན་ཚེ་ཁྱབ་
མཆོག་ལུ་དྲགོས་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆ་ ༡༠ལོ་བསྟར་གནང་གསོལ་ཡོད་མི་འདི་ སླར་ལོག་རྒྱན་ཡིག་ནང་གསལ་
ལྟར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བའི་་ལེན་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནའི་ཞལ་འཆམས་འབྱུང་ཡི།།

༡༡༽ ཆོས་ཁང་སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ངང་མཛད་ནིའི་་དུས་ཚོད་་གཏན་འལལ་བཟོ་ནིའི་ཐད་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་དལ་

ཁོམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལས་རིམ་འབྲིགས་དགོབ་བཀའ་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་མཁན་སློབ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ནམ་རང་ཨིན་རུང་
འབྱོན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།

 གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཁང་ནང་ཆོས་ བཤད་ལས་རིམ་ཐད་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་སྒོ་་་ཚར་བའི་ཤུལ་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྩ་བ་དང་བདེ་སྐྱི་ཀྱི་གཞི་རྟེན་རྒྱལ་བ་པདྨ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་རིམ་འགྲོ་རིགས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་འདུས་དང་བརྟུན་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་བཞགས་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད།
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༡༢༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐད་ གཞི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ཐྱིམ་ཕུག་ དགོངས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་ནང་་་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚོས་ ༨ ལས ༡༥ བར་ བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་འབུམ་
བསག་ནི་དང་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གང་མང་བཟོ་ཐབ་དང་དེ་ལས་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མཁན་སྤྲུལ་པདྨ་རྡོེ་དང་
མཁན་པོ་དབང་ཕྱུག་གཙོས་པའི་་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་སྤྲུལ་དང་བླ་སློབ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་ཐབ་
དགོ་པའི་་ཞལ་འཆམས་་འབྱུང་ཡོད།

༡༣༽ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྗོང་ཁག་ བཟོ་་ལ་ རྒེད་འོག་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༩༠༧༠༠༠༥༥༧ ཅན་མ་འཆང་མི་ངོ་མིང་ཨམ་དབྱངས་་ཅན་ལྷ་

མོ་གྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་་སའི་མིང ཆུ་སྐོར་འོག་གི་དབང་བའི་ས་ཆ་རྒྱས་ཕུག་ལུ་ས་ཁྲམ་ཨང་ ༤༢ སའི་དབྱེ་བ་ སྐམས་ཞིང་ ས་ཨེ་ཀར་

ཡོངས་བསྡོམས་༤,༢༧༠ཡོད་པའི་ས་འདི་ དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་མོ་རའི་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རིན་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་
ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མཁའ་འགྲིའི་ཁ་རླངས་མ་ཡེལ། བརྒྱུད་པའི་ཟམ་མ་ཆད། བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་མ་ཡེལ་བར་འབྲུག་མི་

ཀུན་གྱི་དགའ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་་་འཞུགས་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ ༧སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་གྱི་མངའ་འོག་ཡོད་
པའི་པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གཞི་ཚོགས་ཡོ་བྱས་ཀྱི་འབུལ་བ་་་ཕུལ་ཡོད་རུང་ དགོང་གི་ས་འདི་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཁར་སྤོ་
གསོར་འབད་ བའི་སྐབས་ཨེ་ཀར་ ༡ མ་ཏོག་གཞན་ ཨེ་ཀར་ ༤,༢༧༠ ཆ་མཉམས་བཀའ་ཤོག་གི་ས་ཨིནམ་ལས་ ལོ་ངོ་
བཅུ་ཕྲག་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་མ་ཏོག་སྤོ་གསོར་འབད་མི་ཆོགཔ་ལས་དགོང་གི་ཁྲམ་རྙིང་པའི་ས་ཨེ་ཀར་གཅིག་པོ་འདི་
ཕྲལ་ར་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཁར་སྤོ་གསོ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆེད་གྲུབ།

༡༤༽བློ་གཏད་བཀོད་ཚོགས་ནང་ཨ་ནེའི་་འཐུས་མི་སློབ་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཚབ་སློབ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་དང་སློབ་ཀུན་ལེགས་དབང་
མོའི་ཚབ་སློབ་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ་བསྐོ་བཞག་གནང་གྲུབ། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མཉམ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའིསྐབས་
ཐྱིམ་ཕུ་ཨམ་སུ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཡང་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།

༡༥༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐད་ རྩ་དོན་གསར་པ་ཟྱིན་བྲིས་འབད་ཚར་ཡོད་པའི་ཆ་འཇོགས་མ་གནང་ཚུན་ ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་
བཞགས་ཡོད་པའི་རྩ་དོན་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནིའི་བཀའ་གནང་ཡི།

༡༦༽ བཤད་གྲྭ་དང་ དགོན་སྡེ་ཁག་སོ་སོར་ལས་ལོ་བལྟར་བཞིན་ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ ཚེས་ ༡༠ ནང་འཁོད་ལུ་སྔོན་མ་ལས་ཀྲམ་ཡོད་པའི་འབྲི་
ཤོག་བཀང་ཏེ་གནས་ཐོ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༧༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བཤད་གྲྭ་ སྒྲུབ་གྲྭ་ སྒོམ་སྡེ་དེ་ལས་ཨ་ནེམ་གྲྭ་ཚང་ཚུ་གྱི་དངུལ་རྩིས་དང་གྲུབ་འབྲས་སོགས་
གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་་ནིའི་ཞལ་འཆམ་འབྱུང་ཡི།

༡༨༽ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་སྐུ་མགྲོན་མི་ངོམ་ལྔ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཆོག་པའི་སྙན་ཞུ་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡི།
༡༩༽ ལོ་བསྟར་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་དང་་བཀོད་ཚོགས་ཐེང་ ༧ པ་ཚོགས་ནིའི་ཐད་ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ ནང་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ཐུགས་དོལ་ཁོམ་དང་ཁྲིལ་གནང་དགོ་པའི་ཞལ་འཆམ་འབྱུང་ཡི།

༢༠༽ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ རྒྱལ་བཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གྲོས་བརྟུན་ཐོག་རྩིབ་ཞིབ་གནང་ནིའི་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།

༢༡༽ གཞི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དྲགོས་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དགོངས་ཞུའི་ཐད་ སྤྱི་ལོ ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་
སྤྱི་ཚེས་ ༣༡ ལས་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གསར་པ་བསྐོ་བཞག་གནང་ནི་གྲོས་ཆོད་་གྲུབ།

༢༢༽ ཏང་པདྨ་ཆོས་གླིང་ཨ་ནི་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་ཐད་ ཨ་ནི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་བརྟུན་་ཐོག་བརྗེ་སོར་་་ནིའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༢༣༽ བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་སངྒཻའི་་གྲོས་འཆར་ཕུལ་བ་ལྟར་དུ་ སྤྱེན་སྡེ་ཇི་ལུ་ལོ་བསྟར་ཚོགས་ཚུལ་ཡོད་པའི་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་སྨོན་
ལམ་འདི་ ད་ལྟོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་བརྟུན་ཐོག་ གནམ་ལོ་༢༠༡༧ ལོ་ལས་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐབས་འགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་་
གྲུབ།
༢༤༽ པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གྱི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བཤད་གྲྭ་བ་དང་ཨ་ནེ་ཡོངས་ལུ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་་་འཛུལ་དགོ་པའི་
དྲན་གསོ་རང་སོའི་མཁན་སློབ་ཚུ་གྱི་དྲན་སྐུལ་འབད་དགོ་པའི་ཞལ་འཆམ་འབྱུང་ཡི།
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༢༥༽ དཔལ་སྒང་སྟེང་མདོ་སྔགས་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭའི་གྲྭ་བཤགས་ཚུ་མེ་རླུང་དང་ས་ཡུམ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་
འབད་ནིའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༢༦༽ པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ཆོས་སྡེ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་རྙིང་མའི་དྲུང་ཆེན་གྱི་བཙག་འཐུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོངས་མི་འཐུས་མི་འདི་ མཁན་
སྤྲུལ་པདྨ་རྡོེ་ཡིན་པའི་གྲོས་ཆོད།

༢༧༽ མཇུག་ར་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེད་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ མ་འོང་ཐུགས་འཆར་གྱི་གསུང་བཤད་
གནང་མི་འདི་དང་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་པད་གླིང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་མཐའ་དོན་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བྱོན་མི་ཡོངས་ལུ་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀྲིན་

དགའ་ཚོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་པ་འི་ཁར་ རྒྱལ་བློན་འབང་གསུམ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམ་གཙང་གི་སྒོ་ནས་ བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་བཀྲ་
ཤིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་སྒོ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ནང་ཡི།
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

དྲགོས་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

