ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས།

བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ འབྲི་ཤོོག།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ།
ཐིམ་ཕུག།

1.

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

ངོ་སྤྲོོད།

དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་རྩ་ཚན་༢༡༼༡༽ པའི་དགོངས་དོོན་ལྟར་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་

བསྐུལ་མ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་

མཐུན་འགྱུར་ འོོས་མེད་བསྣར་འགྱངས་མེད་པར་ དྲང་སྙོམས་དང་རང་དབང་གི་བདག་
སྐྱོང་ཐོོག་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོ་པའི་འགན་དབང་དང་།
དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣

ཅན་མའི་དོོན་

ཚན་༡༦༨ པའི་དགོངས་དོོན་ལྟར་ རྩོོད་གཞིའི་རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་

རྩོོད་བཤེར་སྐབས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ འཁོན་པ་འདུམ་འགྲིག་གི་རྗེས་སུ་བཟུང་
ཆོག་པ་དང་།
དེ་ཡང་

འབྲུག་གི་ཞི་རྩོོད་དང་ཉེས་རྩོོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་༼འཕྲི་སྣོོན༽

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༡

ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༣༠

པ་ལྟར་

ཁྲིམས་དེབ་དེའི་དོོན་ཚན་ཚུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེའི་དབུ་ཁྲིད་དང་

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློོན་པོོ་

དོོན་སྨིན་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་དོོན་ལུ་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

བཟོོ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་འབྱིན་ཡོོད་པ་དང་།

བཅའ་ཡིག་

གཉིས་ཀྱིས་ ཞི་བའི་རྩོོད་ཉོག་ཚུ་ ནང་འགྲིགས་འབད་བར་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཡང་ན་

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ བྱ་བའི་གནོོད་སྤྱོོད་དང་
འབྲི་ཤོོག་ བཅའ་ཡིག་བཟོོ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོདཔ་བཞིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ་གིས་

ཁྲིམས་སའི་རྩོོད་ཉོག་འཛིན་སྐྱོང་དང་

ལས་ཚན་གྱི་ལག་ལེན་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོོ་ནི་དང་ ལམ་སྟོོན་གྱི་དོོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་
ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ འབྲི་ཤོོག་བཟོོཝ་ཨིན།

1

ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །
2.

མཚན་གནས།
2.1.

བཅའ་ཡིག་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་
བྱ་སྒོའི་བཅའ་ཡིག་ཟེར་ བརྗོད་དགོཔ་ཨིན།

3.

ངེས་ཚིག།
3.1.

བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ ཚིག་འགྲེལ་གྱི་གོ་བ་སོོ་སོོར་སྟོོན་ན་མ་གཏོོགས་ དེ་མིན།
ཀ༽ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ’ ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རྩོོད་

གཞི་མ་ཕྱི་བའི་སྔ་གོང་ངམ་ རྩོོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་ རང་
དབང་ཅན་དང་

ཕྱོོགས་རིས་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་

ཕན་གྲོགས་

ཐོོག་ རྩ་ཕན་བར་ནའི་ རྩོོད་ཉོག་སེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ཁ༽ ‘རྩོོད་ཉོག’ ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཕན་བར་ན་ རྩོོད་བཤེར་གྱི་གནད་དོོན་གང་
རུང་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ག༽ ‘རྒྱབ་མི’ ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཕན་ཚུའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ངོ་ཚབ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
ང༽ ‘ཁྲིམས་གཏུགས་པ’ ཟེར་མི་འདི་ རྩོོད་གཞི་གི་རྩ་ཕན་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
ཅ༽ ‘རྩོོད་གཞི’ ཟེར་མི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་གྱི་
བྱ་རིམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ཆ༽ ‘ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས’ ཟེར་མི་འདི་ བར་མིའམ་ནང་འགྲིགས་པ་ཅིག་གིས་
རྩོོད་ཉོག་སེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་

རྩ་ཕན་ལུ་

ཕན་གྲོགས་ཐོོག་ལས་གྲོས་

བསྟུན་འབད་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཙོོ་

རིམ་བསྒྲིག་ནི་དང་ འཆམ་ཁ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ གདམ་ཁ་གང་མང་སྟོོན་
ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་བའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

2

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

ཇ༽ ‘ནང་འགྲིགས་པ’ ཟེར་མི་འདི་ རྩོོད་ཉོག་ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

རྩ་ཕན་གྱིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་མི་ངོ་འམ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་གདམ་
འཐུ་འབད་ཡོོད་པའི་ མི་ངོམ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

4.

དམིགས་དོོན།
4.1.

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་དམིགས་དོོན་གཙོོ་བོོ་རང་།
ཀ༽ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི།
ཁ༽ དྲང་ཁྲིམས་བསྐྱར་གསོོ་ཡར་འཕར་གཏང་ནི།
ག༽ རྩོོད་གཞི་ཐོོག་ལས་ མཐུན་འབྲེལ་གནོོད་སྐྱོན་རྐྱབ་པའམ་ མེདཔ་གཏང་
མི་འདི་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི།

ང༽ རྩ་ཕན་བར་ན་ རྩོོད་གཞི་དེ་ གང་མགྱོགས་དང་ ཟད་འགྲོའི་ཁེ་ཕན་
ཡོོདཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་ནི།

ཅ༽ མི་སྡེའི་སྟོོབས་ཤུགས་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོོམས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

5.

ལག་ལེན།

5.1.

བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ལག་ལེན་འདི།
ཀ༽ དྲང་དཔོོན་གྱིས་ རྩོོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་
སྔ་གོང་ལུ་

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ནང་ལུ་

པའི་རྩོོད་གཞི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་།

3

བཏང་སྟེ་ཡོོད་

ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །

ཁ༽ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྩོོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་དང་ འཁྲུན་
ཆོད་སྔ་གོང་ལུ་

རྩ་ཕན་གྱིས་དང་བླངས་ཐོོག་ལུ་

རིགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
6.

ཕུལ་བའི་རྩོོད་ཉོག་

ཁྲིམས་འདུན་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་གཞི་བཙུགས།
6.1.

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ དོོན་སྨིན་ཅན་
ཅིག་སྦེ་འབྱིན་ཐབས་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཡོོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཆ་

མཉམ་ནང་ ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་རེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
6.2.

ལས་ཚན་འདི་

ལཱ་འབད་ནི་ཨིན།
7.

དབང་ནུས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་བདག་སྐྱོང་འོོག་ལུ་

ནང་འགྲིགས་འབད་བར་གཏང་ལུགས།
7.1.

ཞི་རྩོོད་ཀྱི་རིགས་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིགས་འབད་བ་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་།
ཀ༽ རྩོོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་སྔ་གོང་ལུ་ རྩ་ཕན་
གང་རུང་གཅིག་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་ཚིག་དེ་ ནང་འགྲིགས་ཆོག་
པའི་བཀའ་རྒྱ་ནང་བཙུགས་དགོ།

ཁ༽ དྲང་དཔོོན་གྱིས་ ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་འོོས་འབབ་ཡོོདཔ་སྦེ་གཟིགས་
པ་ཅིན་ རྩ་ཕན་གྱིས་ཁས་ལེན་ལྟར་དུ་ རྩོོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་པའི་
རྗེས་སུ་ ནམ་ར་ཨིན་རུང་།
7.2.	རྩོོད་གཞིའི་གནད་དོོན་

རྩོོད་ཉོག་ནང་ལུ་མ་དངུལ་

དྲགས་ རྩ་ཕན་གྱི་ཁ་གྲངས་

རྩོོད་གཞིའི་མགོ་རྙོགས་

ནང་འགྲིགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ རྩ་ཕན་གྱི་དང་འདོོད་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

དང་སྤྲོོ་བ་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་འོོས་འབབ་ཡོོད་མེད་ ནང་འགྲིགས་ཐོོག་ རྩོོད་གཞི་

སེལ་སྲིད་པའི་གནད་དོོན་སོོགས་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་
གྱིས་ ཞི་རྩོོད་ཀྱི་རིགས་ ནང་འགྲིགས་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ བརྩི་དགོ།

8.	རྩོོ
8.
	རྩོོད་གཞི་ཚུ་ ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ལུ་ མ་གཏང་བའི་སྔ་གོང་ དྲང་དཔོོན་
གྱི་འགན་ཁུར།

8.1.

དྲང་དཔོོན་གྱིས་

རྩོོད་གཞིའི་རྩ་ཕན་ལུ་

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་གྱི་

དགོས་དོོན་དང་ དེའི་གོ་དོོན་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་དང་དུས་ཚོོད་ མཐུན་འབྲེལ་
ཚུ་བརྩི་སྟེ་

འབྱིན་དགོ།
8.2.

དྲང་དཔོོན་གྱིས་

ནང་འགྲིགས་ཀྱི་དམིགས་དོོན་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་
རྩོོད་གཞིའི་རྩ་ཕན་ལུ་

ཁོང་རའི་ཟད་འགྲོ་ཐོོག་

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངོ་ཚབ/རྒྱབ་མི་གིས་
པའི་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་དགོ།
8.3.

དྲང་དཔོོན་གྱིས་

རྩོོད་འཛིན་འགོ་དཔོོན་ལུ་

ཁོང་རའི་

གྲོགས་རམ་འབད་ཆོག་

རྩ་ཕན་ལས་

ནང་འགྲིགས་ཀྱི་

གནང་བ་ལེན་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་རྒྱ་འབྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྩོོད་
གཞི་དེ་ ནང་འགྲིགས་པ་ལུ་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་།
ཀ༽ ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ།
ཁ༽ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་འབྲི་ཤོོག་འདྲ།
ག༽ སྒྲུབ་བྱེད་དང་དཔང་པོོའི་དོོན་ཁུངས་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ རྩ་ཕན་གྱིས་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ཏེ་ཡོོད་པའི་ཡིག་ཆའི་འདྲ།
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །
9.

ཁྲིམས་གཏུགས་པ་གིས་ ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ནང་
གཏང་བའི་བྱ་རིམ།

9.1.	རྩོོད་བཤེར་འགོ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་དང་

འཁྲུན་ཆོད་སྔ་གོང་ལུ་

ཞིག་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཆོག།

9.2.

རྩ་ཕན་སུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་གཏུགས་པ་གིས་ཞུ་བ་ལྟར་ བཅའ་

ཡིག་འདི་གི་དོོན་ཚན་༨.༣ པ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་
བཀའ་རྒྱ་དེ་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཆོག།
9.3.

ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཐོོ་བཀོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་
ནང་འཁོད་དོོན་ལྟར་
འབད་དགོ།

9.4.

རྩ་ཕན་གྱིས་

བཅའ་ཡིག་དེ་

ནང་འགྲིགས་འབད་ནི་ལུ་གྲལ་གཏོོགས་

ནང་འགྲིགས་པ་དང་ རྩ་ཕན་ཚུ་ ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱའི་འབྲི་ཤོོག་
ནང་ ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་འཁོད་དོོན་ལྟར་ འགན་ཁུར་འབག་ནི།

9.5.

ནང་འགྲིགས་འབད་བའི་སྐབས་སུ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣

འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་

ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༡༦༨

རྩོོད་བཤེར་དེ་ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ།
10.

པ་ལྟར་

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ནང་གཏང་

བའི་བྱ་རིམ།

10.1.	རྩོོད་གཞིའི་སྙན་གསན་འགོ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་དང་

འཁྲུན་ཆོད་སྔ་གོང་ལུ་

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྩ་ཕན་ལུ་ ནང་འགྲིགས་སྐོར་ ལམ་སྟོོན་འབད་དགོཔ་དང་
རྩོོད་ཉོག་འདི་ ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ལུ་གཏང་དགོ།
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10.2.	རྩོོད་བཤེར་གྱི་རིམ་པ་གང་རུང་ཅིག་ནང་
ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

རྩ་ཕན་གྱིས་ཁས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་

ནང་འགྲིགས་འབད་བ་གཏང་དགོ་པའི་

10.3. བཅའ་ཡིག་དེའི་དོོན་ཚན་༨.༣ པ་ལྟར་ དྲང་དཔོོན་གྱིས་ ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་

བཀའ་རྒྱའི་ཐོོག་ལུ་ ཁྲིམས་སར་ རྩོོད་བཤེར་མཛད་ངང་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོག་འདི་
ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ལུ་གཏང་ཆོག།

10.4. ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཐོོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་

བཅའ་ཡིག་དེ་ནང་

འཁོད་དོོན་ལྟར་ རྩ་ཕན་གྱིས་ ནང་འགྲིགས་འབད་ནི་ལུ་གྲལ་གཏོོགས་འབད་
དགོ།

10.5. ནང་འགྲིགས་པ་དང་

རྩ་ཕན་ཚུ་

ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ནང་

འཁོད་དེ་ཡོོད་པའི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ལུ་ གནས་དགོ།

10.6. འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣

ཅན་མའི་དོོན་

ཚན་༡༦༨ པ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་ རྩོོད་བཤེར་གྱི་རིམ་པ་ མཚམས་
འཇོག་འབད་དགོ།

11.

ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
11.1. ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་འགོ་ཐོོག་དང་པ་འདི་

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་བཀའ་རྒྱ་

གནང་ན་མ་གཏོོགས་ དེ་མིན་ ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་གྲུབ་པའི་ཞག་
གྲངས་༥འི་ནང་འཁོད་འཚོོགས་དགོ།

11.2. འགོ་ཐོོག་དང་པའི་ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཚོོད་ དེ་
ལས་ ས་ཁོངས་ཚུ་གཏན་འཁེལ་སོོངམ་ད་ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ཚེས་གྲངས་
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །

དང་ དུས་ཚོོད་ དེ་ལས་ ས་ཁོངས་ཚུ་གཏན་འཁེལ་སོོང་བའི་སྐོར་ལས་དང་
གཞན་

ནང་འགྲིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་སྐོར་

འཁེལ་གཏང་དགོ།

རྩ་ཕན་ལུ་

ཡིག་ཐོོག་གཏན་

11.3. ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་དེ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཉིན་གྲངས་༣ ནང་འཁོད་ ནང་
འགྲིགས་པ་གིས་ ལམ་ལུགས་སོོ་སོོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ན་མ་
གཏོོགས་

རྩ་ཕན་གྱིས་

ཡིག་ཐོོག་གི་ཡིག་ཆས་ཚུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

ཕུལ་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ རྩ་ཕན་རེ་རེ་གིས་ ནང་འགྲིགས་པ་ལུ་ རྩོོད་གཞིའི་གནད་
དོོན་ཐོོ་བཀོད་ཚུ་ཚུད་དེ་ ཡིག་ཐོོག་གི་བཅུད་དོོན་སྙན་ཞུ་དེ་ཕུལ་དགོ།

11.4. བཅུད་དོོན་དེ་ནང་ གནས་སྟངས་ གནད་དོོན་ འགན་འཁྲི་གི་བསམ་འཆར་

གནོོད་སྐྱོན་གྱི་བརྡ་དོོན་དང་ བདེ་གྲིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་འདོོད་དང་ མཁོ་
འདོོད་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ཚུད་དགོ།

ནང་འགྲིགས་འདི་ནང་

གྲལ་གཏོོགས་

འབད་མི་ མི་ངོམ་དང་རྩ་ཕན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་སྐོར་ བཅུད་དོོན་འདི་ནང་
ནང་འགྲིགས་པ་ལུ་ མ་གསང་བར་སླབ་དགོ།

11.5. གལ་སྲིད་ རྩ་ཕན་དེ་གིས་ རྩོོད་ཉོག་གི་བཅུད་དོོན་ཕུལ་བའི་སྐབས་ རྩོོད་ཉོག་
བཅུད་དོོན་ཚུ་

འགྲིགས་པ་ལུ་

གསང་བྱ་སྦེ་བཞག་ནིའི་རེ་འདོོད་ཡོོད་ཚེ་

ཁོ/མོོ་གིས་

ཡིག་ཐོོག་གི་བཀའ་སློོབ་འབྱིན་དགོཔ་དང་ཅིག་ཁར་

དོོན་དེ་ ནང་འགྲིགས་པ་ལུ་འབྱིན་དགོ།
11.6. ནང་འགྲིགས་པའམ་

རྩ་ཕན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་དོོན་ལྟར་

ནང་

བཅུད་

ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་

ནང་འགྲིགས་དེ་ཕར་འགྱངས་འབད་ན་མ་གཏོོགས་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་
ཚོོགས་ཐུན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་༤འི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་དགོ།
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12.

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་ངོ་འཛོོམས།

12.1.	རྩོོད་གཞི་རྩ་ཕན་དེ་ མི་མང་གཙུག་སྡེའམ་ འདུས་ཚོོགས་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩ་
ཕན་དེ་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་ནང་ དངོས་སུ་སྦེ་བཅར་དགོཔ་དེ་ཡང་།

ཀ༽ རྩ་ཕན་གྱི་དོོན་ལུ་ བདེ་འགྲིགས་འབད་ཚུགས་མི་དང་ འོོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་

ཆོད་བཟོོ་མིའི་འདུས་ཚོོགས་ཅིག་ལུ་ གྲོས་ཆོད་སྐོར་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་
ཚུགས་མི་ དབང་ཚད་ཡོོད་པའི་རྩ་ཕན་གྱི་ངོ་ཚབ་དང་།

ཁ༽ རྩ་ཕན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོོདཔ།
12.2. ཁྲིམས་སྡེའི་མི་ངོམ་ཅིག་གམ་ ཚོོང་ལས་ མཉམ་རུབ་ཚོོང་ལཱ་ ཡང་ན་ ཚོོང་སྡེ་

ཚུ་ རྩོོད་ཉོག་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་རྩ་ཕན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འདུས་ཚོོགས་ཀྱི་ཧོོངས་
ལས་ བདེ་འགྲིགས་བཟོོ་སྟེ་ ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་འདི་ནང་ ས་ཡིག་རྐྱབ་ནིའི་
དོོན་ལུ་

འདུས་ཚོོགས་གིས་དབང་ཚད་འབྱིན་ཏེ་ཡོོད་མི་

ཁྲིམས་སྡེའི་མི་ངོམ་

ཅིག་གམ་ ཚོོང་ལས་ མཉམ་རུབ་ཚོོང་ལཱ་ ཡང་ན་ ཚོོང་སྡེའི་འགོ་དཔོོན་ཅིག་
གིས་ངོ་ཚབ་འབད་ནི།
12.3.	རྩོོད་གཞི་རྩ་ཕན་ཚུ་

མི་མང་འདུས་ཚོོགས་མིན་པའི་རིགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ཕན་གྱི་དགོས་འདོོད་དམ་

རྩ་

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ཨིན་ན་མ་གཏོོགས་

གཤམ་གསལ་མི་ངོམ་ཚུ་དངོས་སུ་སྦེ་ངོ་འབྱོོར་འབད་བ་ཅིན་

འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་དེ་ནང་ ངོ་འཛོོམས་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོ།

རྩ་ཕན་དེ་

ནང་

ཀ༽ རྩ་ཕན་གྱི་མཐའ་དོོན་ལུ་ བདེ་འགྲིགས་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་

ཡོོད་པའི་རྩ་ཕན་ ཡང་ན་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་རྩ་ཕན་ནམ་ ངོ་
ཚབ་ཅིག།
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །

ཁ༽ ཡོོད་པ་ཅིན་ རྩ་ཕན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོོདཔ་ཅིག།

12.4. གལ་སྲིད་ འོོས་མཚམས་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པར་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་

ནང་མ་བཅར་ཚེ་ ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་ བཞེད་དོོན་ཐོོག་ མ་བཅར་མི་རྩ་ཕན་

དེ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཆོག། ཉེས་ཆད་དེ་ཡང་ རྩ་ཕན་སོོ་སོོ་དེ་གིས་ ནང་
འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་དང་ བཅར་འབྲེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ རྒྱབ་མིའི་འཐུས་

དང་ གཞན་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འཐུས་སོོགས་བརྩི་
ནི།
13.

ནང་འགྲིགས་པའི་འགན་ཁག།
13.1. ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ནང་འགྲིགས་དེ་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ རྩ་ཕན་
ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོོན་ཚུ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།

ཀ༽ རྩ་ཕན་བར་ན་ མཐུན་འགྲིག་འདི་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ནང་
འགྲིགས་ཀྱི་དགོས་དོོན་དང་དམིགས་ཡུལ།

ཁ༽ ཕྱོོགས་རིས་མེད་པའི་ནང་འགྲིགས་པ་འདི་ ནང་འགྲིགས་པའི་ཕན་གྲོགས་
ཀྱི་འགན་ཁག་ཨིནམ་ལས་

དོོན་ཁུངས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བཟོོ་

ནི་མེདཔ་དང་ ནང་འགྲིགས་དེ་ནང་ མི་ངོམ་སུ་ཞིག་ གྲལ་གཏོོགས་
འབད་རུང་ བློོ་གཏད་དང་བརྩི་བཀུར་ལུ་ སྣང་མེད་བཞག་ནི་མེདཔ།

ག༽ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་མེན་པར་ དོོན་ཁུངས་ལུ་གཙོོ་བོོར་བཏོོན་དགོ་པའི་བྱ་
རིམ།

ང༽ ནང་འགྲིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

ཅ༽ རྩ་ཕན་གྱིས་ ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་འདི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོོད་ན་མ་གཏོོགས་
ནང་འགྲིགས་སྐབས་

གསང་བ་ཕྱིར་བཤད་ཚུ་

ངག་ཐོོག་གམ་

ཡིག་ཐོོག་གི་གྲོས་བསྡུར་དང་

གསང་སྒྲོག་ཨིནམ་དང་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་

སའམ་ ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོོགས་པ་ ཡང་ན་ གཞན་འཛོོམས་གནས་སོོགས་
གང་རུང་ཅིག་ནང་ སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ངོས་ལེན་མེད།

ཆ༽ གལ་སྲིད་ གསང་བའི་ཕྱིར་བཤད་ཀྱིས་ རྩ་ཕན་བར་ན་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་
གྲོས་ཆོད་བཀོད་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབྱུང་པ་ཅིན་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་

ཐུན་སྐབས་ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ རྩ་ཕན་ལུ་ གསང་བའི་ཕྱིར་བཤད་
འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

ཇ༽ རྩ་ཕན་དེ་གིས་ གསང་བ་ཕྱིར་བཤད་མ་ཆོག་རུང་ བཅའ་ཡིག་དེའི་དོོན་
ཚན་༡༣.༡༼ཅ༽

པ་ནང་གསེས་འཁོད་པའི་ཉེན་སྲུང་བཞིན་

གཅིག་གི་བློོ་འདོོད་ལྟར་ གསང་བ་ཕྱིར་བཤད་འབད་ཆོག།

རྩ་ཕན་

ཉ༽ རྩོོད་ཉོག་འདི་ སེལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོ/མོོ་གིས་ ནང་འགྲིགས་གྲོས་ཆོད་
གན་རྒྱ་བཟོོ་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནི།

ཏ༽ རྩོོད་ཉོག་འདི་ སེལ་མ་ཚུགས་ཚེ་ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ཁོ/མོོ་ལུ་ དེ་
བཞིན་བརྡ་སྤྲོོད་ཐོོག་ ལོོག་སྟེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་གཏང་ནི།

13.2. ནང་འགྲིགས་སྐབས་ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ རྩ་ཕན་གཞན་ངོ་འཛོོམས་ཐོོག་ལུ་
མིན་པར་ རྩ་ཕན་གཅིག་གམ་ མང་རབས་ཅིག་ཁར་ གསང་བའི་ཐོོག་ལུ་ ཁ་
སླབ་ཆོག།

13.3. ནང་འགྲིགས་སྐབས་ རྩ་ཕན་དང་ཁོང་རའི་ཁྲིམས་རྩོོདཔ་ཚུ་ གསང་བའི་གྲོས་
བསྟུན་ཚུ་ ནམ་འབད་རུང་འབད་ཆོག།
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །

13.4. ནང་འགྲིགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་

ཉིན་གྲངས་༥འི་ནང་འཁོད་

ནང་

འགྲིགས་པ་གིས་ ནང་འགྲིགས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐའ་འབྲས་སྐོར་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སར་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

13.5. རྩ་ཕན་གྱིས་ཁ་འཆམ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་དེ་ ནང་འགྲིགས་
པ་གིས་ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་ཆོག།

13.6. ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་དེ་ དུས་ནམ་རང་ མཚམས་
འཇོག་འབད་ཆོག་རུང་

ཁོ/མོོ་གིས་

རྩ་ཕན་དེ་ལུ་

ལོོག་འཚོོགས་ནིའི་ཚེས་

གྲངས་དང་ དུས་ཚོོད་ དེ་ལས་ ས་ཁོངས་ཚུ་ ཡིག་ཐོོག་ལུ་གཏན་འཁེལ་བཟོོ་
དགོ།
14.

མཚམས་འཇོག་གི་ནང་འགྲིགས་དུས་ཡུན་ཚད་འཛིན།
14.1. འབྲུག་གི་གཞི་རྩོོད་དང་ཉེས་རྩོོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ལྟར་ ཁྲིམས་
གཏུགས་པ་གིས་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཚོོད་ཚད་འཛིན་འཁོད་མི་དེ་ ནང་འགྲིགས་

འབད་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལས་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་དེ་ མཇུག་མ་
བསྡུཝ་ཚུན་ མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་དགོ།
15.

ནང་འགྲིགས་ཀྱི་རྩ་གྲོལ།
15.1. འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུན་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་

༡༧༨ པར་འཁོད་དེ་ཡོོད་པའི་གནས་ཚིག་ལྟར་ ནང་འགྲིགས་དེ་ རྩ་གྲོལ་གཏང་
ཆོག།

15.2. རན་ཚད་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཐོོག་ལུ་ རྩ་ཕན་སུ་ཞིག་ནས་ གྲོས་དོོན་དང་འཁྲིལ་
ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་
གནང་ཆོག།

ནང་འགྲིགས་རྩ་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་འདི་
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ནམ་འབད་རུང་

16.

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ།

16.1. ནང་འགྲིགས་འདི་ མཇུག་འཁྱོང་སྦེ་བརྩི་ནི་དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོོན་
ཁོ་ན་འབྱུང་བ།

ཀ༽ རྩ་ཕན་ནས་ ཡིག་ཐོོག་ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་བཟོོས་པ།
ཁ༽ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ནང་འགྲིགས་དེ་ རྩ་ཕན་བར་ན་ ཁ་འཆམ་འབྱུང་
མ་ཚུགསཔ་ལས་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པའི་ངོ་སྦྱོོར་འབད་བ།

ག༽ རྩ་ཕན་དེ་གིས་ གྲོས་དོོན་ཐོོག་ལུ་འོོས་འཚམས་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ལུ་
རྩ་གྲོལ་བཏང་ཡོོད་པའི་སྐོར་
འབད་བ།

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་བཀའ་རྒྱ་ཐོོ་བཀོད་

16.2. ནང་འགྲིགས་འཆམ་ཁ་འབྱུང་ཡོོད་པའི་རིགས་

ཡིག་ཐོོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་དང་

རྩ་ཕན་དང་ནང་འགྲིགས་པས་ ས་ཡིག་རྐྱབ་དགོ།

16.3. རྩ་ཕན་དང་ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ཡིག་ཐོོག་ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་དེ་ བསྟར་
སྤྱོོད་འབད་བའི་རྗེས་སུ་
༼འབྲི་ཤོོག་བཞི་པ༽

16.4. སྙན་ཞུ་ལྷོོད་ཞིནམ་ལས་

ཁོང་གིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་ནང་ ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་

དེ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་འཁོད་དོོན་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་ ཡིག་ཐོོག་བཀོད་
དེ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་དགོ།

16.5. ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོོས་གྲུབ་པའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་

མཐའ་

དཔྱད་དང་མཇུག་འཁྱོང་ཨིནམ་ལས་ ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་
ཨིན་ན་མ་གཏོོགས་ མཐོོ་གཏུགས་ཞུ་ནི་མེད།
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །
17.

ནང་འགྲིགས་ཆ་ཤས་གྲུབ་པའི་རྩོོད་ཉོག།

17.1.	རྩོོད་ཉོག་གི་གནད་དོོན་གང་རུང་ ནང་འགྲིགས་རྐྱབ་མ་ཚུགས་ཚེ་ རྩ་ཕན་གྱིས་
ནང་འགྲིགས་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོོན་ཚུ་ རྩོོད་བཤེར་འབད་ཆོག།

18.

ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་མེད་པ།
18.1. རྩ་ཕན་ཚུ་ཁ་འཆམ་མ་འབྱུང་པར་ ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་བཟོོ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་

ནང་འགྲིགས་པས་ ད་ལས་ཕར་ ནང་འགྲིགས་དེ་ གྲུབ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་
མེད་ཚེ་ རྩ་ཕན་ནས་ འབྲི་ཤོོག་བཞི་པ་བཀང་སྟེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་དགོ།

18.2. སྙན་ཞུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

རྩོོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ལྟར་

19.

ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་

འབྲུག་གི་ཞི་རྩོོད་དང་ཉེས་

འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ རྩོོད་བཤེར་མཛད་དགོ།

གླ་འཐུས།
19.1. ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྡུ་ལེན་འབད་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ཁྲིམས་གདན་མ་གཏོོགས་
ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་དེ་ རིན་མེད་སྟོོང་པར་ཨིན།

20.

གསང་བྱ།
20.1. བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ་མ་གཏོོགས་
ཅིག་ཁར་

དགོཔདང་

ངག་ཐོོག་དང་ཡིག་ཐོོག་གི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཚུ་

ནང་འགྲིགས་པ་དང་
གསང་བྱ་སྦེ་བརྩི་

འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོོན་

ཚན་༡༦༩ ཅན་མ་ལྟར་ ཁེ་དབང་སྦེ་བརྩི་དགོ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

20.2. དེ་བཟུམ་མའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཚུ་ བཙལ་རྙེད་ལས་ཡང་ཆགས་ཨིནམ་དང་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སའི་རྩོོད་བཤེར་རིམ་པའི་སྐབས་ སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ཕུལ་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་
ད་ ནང་འགྲིགས་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་གནད་ལས་ ཁྲིམས་སར་
ཕུལ་བཏུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་

ཕུལ་མ་བཏུབ་པའི་གནད་ལུ་འགྱུར་ནི་མེད་པའི་

ཁར་ བཙལ་རྙེད་ཐད་དུ་ཡང་ ཉེན་སྲུང་འབད་དགོ།

20.3. ནང་འགྲིགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འཛུབ་གནོོན་ ཡང་ན་ མཐོོང་རྒྱ་ ཐོོས་བྱའི་ཐོོག་
སྒྲ་དཔར་བཟུང་ནི་མེད།

21.

ནང་འགྲིགས་པའི་ཤེས་ཚད།
21.1. འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ་གིས་ སྦྱོོང་བརྡར་འབྱིན་ཏེ་ ལག་ཁྱེར་
སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ནང་འགྲིགས་པའི་ཐོོ་དེ་
བཞག་དགོ།

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ནང་

21.2. ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་སྤྱིར་བཏང་ཚད་གཞི་དེ་ དུས་དང་དུས་
སུ་ཡིག་ཐོོག་ལུ་བཟོོ་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་

ནང་འགྲིགས་

པས་ དེ་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཙུག་སྡེ་གིས་ དགོས་
མཁོ་དང་བསྟུན་
བསྟུན་ཐོོག་

འབྲུག་གི་མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་ཅིག་ཁར་གྲོས་

ཁྲིམས་སའི་ངོ་སྦྱོོར་ཅན་གྱི་ནང་འགྲིགས་པ་ཚུ་ལུ་

འཕྲོོ་མཐུད་

ཤེས་ཡོོན་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཐབས་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དེ་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཆོག།
22.

སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས།
22.1. ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ རྩོོད་ཉོག་ཚུ་ ནང་འགྲིགས་འབད་བར་གཏང་ཡོོད་པའི་

ཁ་གྲངས་དེ་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་
དང་པའི་ཉིནམ་དང་པ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

15

ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །

22.2. སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ རྩོོད་ཉོག་གི་དབྱེ་བ་དང་ དེའི་མཐའ་འབྲས་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་དང་
རྩོོད་ཉོག་དེ་ ནང་འགྲིགས་བྱུང་དང་མ་བྱུང་སྐོར་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཚུད་དགོ།
ཀ༽ ནང་འགྲིགས་གྲུབ་པ།
ཁ༽ ནང་འགྲིགས་མ་གྲུབ།
ག༽ ནང་འགྲིགས་ཆ་ཤས་གྲུབ་པ།

23.

འབྲི་ཤོོག།
23.1. ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་
འཐབ་ནི་དེ་ཡང་།

གཤམ་གསལ་འབྲི་ཤོོག་ཚུ་

ལག་ལེན་

ཀ༽ འབྲི་ཤོོག་༡ པ། ནང་འགྲིགས་གསལ་ཞུའི་འབྲི་ཤོོག།
ཁ༽ འབྲི་ཤོོག་༢ པ། ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱའི་འབྲི་ཤོོག།
ག༽ འབྲི་ཤོོག་༣ པ། ནང་འགྲིགས་ཁས་ལེན་འབྲི་ཤོོག།
ང༽ འབྲི་ཤོོག་༤ པ། ནང་འགྲིགས་སྙན་ཞུའི་འབྲི་ཤོོག།
ཅ༽ འབྲི་ཤོོག་༥ པ། ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱའི་འབྲི་ཤོོག།
ཆ༽ འབྲི་ཤོོག་༦ པ། ནང་འགྲིགས་མ་དེབ།
24.

དབྱེ་ཞིབ།
24.1. ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཕན་ནུས་ཀྱི་ནང་འགྲིགས་ལས་རིམ་སྐོར་ བརྡ་དོོན་ཚུ་བསྡུ་
ལེན་འབད་དགོ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

24.2. དེ་གི་དོོན་ལུ་ ནང་འགྲིགས་པ་གིས་ ནང་འགྲིགས་ཚོོགས་ཐུན་མཇུག་བསྡུཝ་ད་
རྒྱབ་མི་ ཡང་ན་ རྩ་ཕན་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབྲི་ཤོོག་དེ་སྤྲོོད་དགོ།

24.3. རྒྱབ་མིའམ་ རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཤོོག་དེ་བཀང་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་སའི་ནང་
འགྲིགས་ལས་ཚན་ལུ་ལོོག་སྤྲོོད་དགོ།

24.4. དེ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་འགྲིགས་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ནང་འགྲིགས་པ་ཚུ་གིས་
དབྱེ་ཞིབ་འབྲི་ཤོོག་དེ་བཀང་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན་ལུ་
ཕུལ་དགོ།

24.5. ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་གྲོགས་རམ་མམ་ ནང་འགྲིགས་བྱ་རིམ་ཚུ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གཙུག་སྡེ་གིས་ མངོན་མཐོོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་མཉམ་
ཆོག
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གྲོས་བསྟུན་ཐོོག་

འབྲི་ཤོོག་གཞན་ཡང་བཟོོ་

ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

DZONGKHAG COURT
THIMPHU

ཐིམཕུག།

༄། ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན།
Court-Annexed Mediation Unit

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་འབྲི་ཤོོག་དང་པ།(CAM-1)

རྩ་ཕན་གྱི་ནང་འགྲིགས་གསོལ་ཞུ།

༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།
སྒོ་༣ གུས་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ/མོ་ སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕ་/མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་ རྫོོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མས་ དྲྭང་བདེན་སྒོ་ལས་ཕྱག་བཅས་ཞུ་གསོལ།
མཚམས་ཞུ།
རྩོད་རྩ་/རྩོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་རང་ རྩོད་རྩ་/རྩོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕོ/མོ་ སྐྱེས་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ངོ་
སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕ་/མ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁྲམ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གུང་ཨང་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྒེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྫོོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་
འགན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གནད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་

རྩོད་གཞི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ སྙན་གསན་མཛད་སྐབས་ འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་

འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༦༨ པ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་རྩ་ཕན་རང་སོའི་མཐའ་དོན་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་ རྩོད་

ཉོག་འདུམ་འགྲིག་གི་ཁེ་ཕན་དང་ གོ་སྐབས་སྐོར་གོ་བརྡ་གནང་ཡོོདཔ་བཞིན་ ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་ནི་ཨིནམ་
ལས་ ཁྲིམས་ཞབས་ནས་ དེ་ལྟའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་ཞུ་བ་མཁྱེན་མཁྱེན།

ཞེས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་ ཕྱག་བཅས་
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ཕུལ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །
རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

DZONGKHAG COURT
THIMPHU

ཐིམཕུག།

༄། ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན།
Court-Annexed Mediation Unit

བཀའ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
࿐

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་འབྲི་ཤོོག་གཉིས་པ།(CAM-2)

ནང་འགྲིགས་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ།

ད་ལན༑ དོན་འབྲས་ དེ་ནི་ རྩ་ཕན་གྱི་རྩོད་གཞི་དེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རྩོད་འཛིན་

ཨང་༼			༽ ཅན་མར་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་བཀོད་གྲུབ།
མིང་

ཁ་བྱང་།

ཁ་བྱང་།

རྩོད་ཟླ།

ཕོ/མོ

སྐྱེས་ཚེས་

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ཕ་/མ་མིང་
ཁྲམ་ཨང་
གུང་ཨང་
གཡུས་

རྒེད་འོག་
རྫོོང་ཁག་

ལས་འགན་

རྒྱབ་མི/ངོ་ཚབ་
གོང་གསལ་རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱིས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

རྩོད་ཉོག་ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་

འབྲུག་གི་

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༦༨ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཁྲིམས་སར་ནང་འགྲིགས་འབད་
ཆོག་པའི་གནང་བ་གྲོལ་ཡོོད་པ་བཅས་ གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ།

༼དྲང་དཔོན།༽
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །
རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

DZONGKHAG COURT
THIMPHU

ཐིམཕུག།

༄། ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན།
Court-Annexed Mediation Unit

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་འབྲི་ཤོོག་གསུམ་པ།(CAM-3)

ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཁས་ལེན།

ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན།
1) ནང་འགྲིགས་པས་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལུ་གཙོོ་བོར་བཏོོན་ཏེ་ རྩ་ཕན་ཚུའི་་རེ་འདོད་དང་ ཐབས་ལམ་བཏོོན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཕན་འགྲོགས་འབད་ནི་མ་གཏོོགས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སླབ་བསྐུལ་འབད་ནི་ རྩོད་ཉོག་སེལ་ནི་

བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་སོགས་མི་དཔྱད།

2) ནང་འགྲིགས་ཀྱི་གྲོས་འཛོོམས་དང་གྲོས་བསྡུར་སྐབས་བྱུང་བའི་རྩོད་གནད་ཚུ་ ཕྱིར་སྤེལ་ལམ་གསང་བྱ་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སར་ སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད།

3) ཁྲིམས་སར་ རྩོད་ཉོག་ནང་འགྲིགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་དང་ ནང་འགྲིགས་པ་ དེ་ལས་ རྩ་ཕན་དང་རྒྱབ་མི་བཅས་ཀྱི་བར་ན་ རྩོད་
ཉོག་ནང་འགྲིགས་སྐོར་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་པའི་རིགས་གསང་བ་བཞག་ནི།

4) གློག་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལས་ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་གྲོས་འཛོོམས་དྲན་ཐོ་འཁོད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ནང་འགྲིགས་གྲོས་འཛོོམས་

གྲ་སྒྲིགས་དང་ གྲོས་འཛོོམས་སྐབས་བཟོོ་བ་ ཡང་ན་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་བ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་བརྡ་དོན་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆའི་
རིགས་ནང་འགྲིགས་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་མེདཔ་གཏོང་ནི།

5) རྩ་ཕན་བར་ན་ རྩོད་ཉོག་ནང་འགྲིགས་གྲུབ་ཚེ་ ནང་འགྲིགས་པས་ནང་གན་བཟོོ་མི་འདི་ནང་ རྩ་ཕན་ ཡང་ན་ རྒྱབ་མི་དང་ ནང་
འགྲིགས་པས་ རྟགས་བཀོད་ནི།

གོང་གསལ་གནས་ཚིག་ཚུ་ རྩ་ཕན་དང་རྒྱབ་མི་ཚུའི་དྲན་པ་ཤེས་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩ་ཕན་རང་སོའི་དང་བླངས་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་སར་

ནང་འགྲིགས་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།

___________________________

རྩོད་རྩ/རྒྱབ་མིའི་མིང་རྟགས།					
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།			

											རྩོད་ཟླ/རྒྱབ་མིའི་མིང་རྟགས།
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___________________________
སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །
རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

DZONGKHAG COURT
THIMPHU

ཐིམཕུག།

༄། ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན།
Court-Annexed Mediation Unit

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་འབྲི་ཤོོག་བཞི་པ།(CAM-4)

སྙན་ཞུ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ནང་འགྲིགས་སྙན་ཞུ།

༊ བདེན་རྫུན་སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་ཁྲིའི་དྲུང་དུ།

སྒོ་༣ གུས་ གཤོམ་གསལ་ནང་འགྲིགས་

པ་དང་ རྩ་ཕན་བཅས་ཀྱིས་ཞུ་གསོལ། དེ་ནི་ ཁྲིམས་ཞབས་ནས་ འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༦༨ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་སར་རྩོད་ཉོག་ནང་འགྲིགས་འབད་ཆོག་པའི་བཀའི་གནང་བ་
གྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་ རྩ་ཕན་རང་སོའི་བོ་འདོད་ལྟར་ ནང་འགྲིགས་འབད་བའི་སྐབས་ མཐའ་འབྲས་གཤོམ་གསལ་ལྟར་བྱུང་
ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།
ཀ༽ རྩོད་ཉོག།
ནང་འགྲིགས་ཡོངས་རོགས་གྲུབ་སྟེ་ནང་འགྲིགས་གན་ཡིག་ ཁྲིམས་སར་ཕུལ་ཡོད།
ནང་འགྲིགས་ཆ་ཤོས་གྲུབ་ཡོདཔ་ལས་ ནང་འགྲིགས་གྲུབ་པའི་གན་ཡིག་ ཁྲིམས་སར་ཕུལ་བ་དང་ ནང་འགྲིགས་

གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་དབྱེ་བཤེར་མཛད་གནང་ཞུ།
ནང་འགྲིགས་མ་གྲུབ།

ཁ༽ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལས་ནང་འགྲིགས་ཚོགས་ཐུན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ནང་འགྲིགས་གྲོས་འཛོམས་གྲངས་བསྡོོམས་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོགས་པའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད།
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །
ག༽ ནང་འགྲིགས་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་སྐབས་ གཤོམ་གསལ་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོད།
རྩོད་རྩའི་རྒྱབ་མི།
རྩ་ཕན་གྱི་ངོ་ཚབ་སོགས།

རྩོད་ཟླའི་རྒྱབ་མི།

རྩོད་རྩ་དང་རྩོད་ཟླ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཞེས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་ལུའམ་
ཕྱག་བཅས་

སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་

ཕུལ།

རྩོད་རྩ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

རྩོད་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

རྩོད་རྩའི་ངོ་ཚབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

རྩོད་ཟླའི་ངོ་ཚབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

རྩོད་རྩའི་རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

རྩོད་ཟླའི་རྒྱབ་མི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༼གནང་འགྲིག་པ།༽
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །
རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

DZONGKHAG COURT
THIMPHU

ཐིམཕུག།

༄། ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན།
Court-Annexed Mediation Unit

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་འབྲི་ཤོོག་ལྔ་པ།(CAM-5)
ནང་འགྲིག་གན་རྒྱ།

ནང་འགྲིགས་གན་རྒྱ།
༉

རང་ལུགས་གནམ་ལོོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རང་ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་ ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་ལོས་ ངོ་སྤྲོོད་ལོག་འཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
དང་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྫོོང་ཁག་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་ལོས་ ངོ་སྤྲོོད་ལོག་འཁྱེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་འཆང་མི་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

གནད་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐོར་

ཁྲིམས་སར་ནང་འགྲིགས་གྲུབ་པའི་གན་ཡིག་ གཤོམ་གསལོ་ལྟར་བཟོོས་གྲུབ།

༡༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༢༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༣༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༤༽ རྩ་ཕན་བར་ན་ ཁ་འཆམ་འབྱུང་ན་མ་གཏོོགས་ གན་འཛིན་འདི་ནང་བཀོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ གསང་བྱ་བཞག་དགོཔ་

དང་ གན་ཡིག་འདི་ནང་ཚུད་པའི་གནད་དོན་མ་གཏོོགས་ ནང་འགྲིགས་གྲོས་འཛོོམས་སྐབས་ཁ་སླབ་པ་དང་ ཡིག་གུ་
བརྗེ་སོར་འབད་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལོས་ ཁྱབ་སྤེལོ་འབད་ནི་མེད།

༥༽ གན་འཛིན་འདི་མཐའ་དཔྱད་དང་མཇུག་འཁྱོང་ཨིནམ་ལོས་ མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ནི་
མེད།
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ཁྲིི མས་ སའིི ་ ན ང ་ འ གྲིི གས །
རྩ་ཕན་ལུ་ གན་འཛིན་འདིའི་གནད་གདོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བརྡ་ཡོོངས་རྫོོགས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་བཞིན་ རྩ་ཕན་ནས་འབད་རུང་ གོང་
འཁོད་གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་ངོས་ལེན་གྲུབ་པ་ལོས་
དོན་བཞིན་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་རྒྱུའི་གན་འཛིན་དུ།

གནས་ཚིག་གང་ཞིག་ལོས་འགལོ་བའི་རིམ་པ་ཤོར་ཚེ་

རྩ་ཕན་/རྒྱབ་མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་

རྩ་ཕན་/རྒྱབ་མི་ངོམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༼ནང་འགྲིགས་པ།༽
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཁྲིི མ ས་དོོ ན ་གཙུག་སྡེེ །

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

DZONGKHAG COURT
THIMPHU

ཐིམཕུག།

༄། ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་ལས་ཚན།
Court-Annexed Mediation Unit

ཁྲིམས་སའི་ནང་འགྲིགས་འབྲི་ཤོོག་དྲུག་པ།(CAM-6)

ནང་འགྲིགས་མ་དེབ།

ཐོོ་བཀོད་ཨང་།/ རྩོོད་འཛིན་ཨང་/
སྤྱི་ཚེས
སྤྱི་ཚེས

རྩོོད་རྩོ།
མིང་གསལ།

རྩོོད་ཟླ།
ཁ་བྱང་།

མིང་གསལ།

༼དྲང་དཔོན།༽
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ཁ་བྱང་།

རྩོོད་དོན།

ནང་འགྲིགས་གྲུབ་/
མ་གྲུབ

