ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོས་འཛ�ན་ལག་འ�ེར་�་�ན།
�་�ན་རིགས།-གཅིག་འདོམས།
བ�ར་�་�་�ན་འ�ལ་པ། (དེང་�་�་�ན་�ལ་ཡང་ལག་འ�ེར་�་བ་ཉིད་ནས་མ་ཐོབ། རིན་མེད།)

�་�ན་དང་པོ། (རིན་མེད།)
ལག་འ�ེར་ཆ་འ�ིན་བ�ེ་འ�ར།

(མིང་ཡང་ན་ཁ་�ང་བ�ེ་འ�ར་ཆེད་�་�ས་�ན་�ོགས་ཟིན་པའི་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོས་འཛ�ན་ལག་འ�ེར་དེ་ཉིད་དེབ་འགོད་ལས་�ངས་�་འ�ེར་ཡོང་དགོས།)

ལག་འ�ེར་བོར་བ�གས་ཤོར་བ་དང་། �ས་ཤོར་བ་དང་།
ཡང་ན་འ�ོ་བ�ག་ཤོར་པ།

(ལག་འ�ེར་འབོར་བ�གས་ཤོར་བ་དང་། �ས་ཤོར་བའམ། ཡང་ན་�ོན་ཤོར་བའི་རིགས་ལ་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོས་འཛ�ན་ལག་འ�ེར་ཁོངས་ཡོད་པའི་དཔལ་འ�ོར་ཚན་པའི་དེབ་འགོད་ལས་�ངས་གཅིག་�་ནས་བ�ར་ལེན་�ེད་�བ།
�་�ན་པ་ནས་རིན་དོད་�ོད་�ར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མཚན་�གས་བ�ག་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ཨ་�ོར་10 འདིའི་རིན་དོད་�ལ་�་�ོད་དགོས།)

�་�ན་པའི་ལོ་�ས།
1. མིང་དང་པོ།/ �ོད་མིང་།
2. མིང་མཐའ་མ།
3. མིང་གཞན་བེད་�ོད་�ས་པ་ཚང་མ།
4. ཁ་�ང་།
ལམ་ག�ང་དང་ཨང་�ངས།

ཁང་པའི ་ ཨང་�ངས། ཐོ ག �ེ ་ ཁག �ར་ཁང་། ཁང་མི ག

�ོང་�ེར།

ནེ � ་ ཡོ ག ཛ�བ་ཨང་།

མངའ་�ེ།

�ར་�ོང་�ོང་�ེ། ( གཅིག་འདོམས།)

�་�ག་ལིན།

�ོ་རོང་སི།

5. ཕོ་མོ།

མོ་

7. མིག་གི་ཁ་མདོག

�་�ག

སེར་�ག

ནག་པོ།

-

བ�ན་མོ། (�་ཡིནས།)

�ོན་པོ།

�ང་�།

�་མདོག

སཊེ་ཊན་�ིང་�ན།

�། / ཚ�ས། ཚ�ས། /

�།

6. �ེས་ཚ�ས།

བཀོད་མེད།

ཕོ་

-

9. ཁ་པར་ཨང་�ངས།

མན་ཧེ་ཊན།

ལོ།

ལོ།

8. ག�གས་ཚད།

མཚ�ན་�་ཅན།

ལོ།

ལོ།

ཕི་ཊི་

ཨིན་ཅི་

10. �ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་།

དམག་�ར།
གལ་�ིད་�ེད་རང་ཨ་རིའི་གནམ་དམག་དང་། བདེ་�ང་། ཡང་ན་དམག་�ིག་པའི་ཞབས་�ས་པ་ཡིན་པ་དང་རང་ཉིད་�ི་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་ཐོག་”དམག་�ར་”ཅེས་འཁོད་འདོད་ཡོད་ཚ�་�མ་མིག་འདིར་�ིགས་�གས་�བ་དགོས།

ལག་འ�ེར།/�ངས་�ེལ་ར་�ོད།
11. �ངས་�ེལ་ར་�ོད། ང་རང་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ནང་�ོད་�ི་ཡོད་པར་ངོས་ལན་�། ང་རང་�ང་མཐར་ལོ་14ཡིན། ངས་འདིར་�ན་�་དང་འ�ེལ་ཡིག་ཆ་གང་�ལ་བ་དང་བ�གས་གཏམ་གང་�ེལ་བ་�མས་�ན་བདེན་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�་ཡིན།
ངས་ཡིག་ཆ་འདིར་མཚན་�གས་�བ་པ་དེས་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ནས་ངས་འདིར་གནས་�ལ་གང་བཀོད་ལ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་�ོགས་ཞིབ་ཇི་�ེད་ལ་དང་ལེན་�་�་ཡིན་པར་མཚ�ན།

�།

�། / ཚ�ས། ཚ�ས། /

ལོ།

ལོ།

ལོ།

ལོ།

�་�ན་པའི ་ མཚན་�གས།

གདམ་ཀ་ཡི ན ། (གཤམ་འཁོ ད ་གནས་�ལ་ཁག་ནང་ནས་ལག་འ�ེ ར ་ཐོ ག ་ རང་གི ས ་ འཁོ ད ་འདོ ད ་ཡོ ད ་པའི ་ གནས་�ལ་གཅི ག ་�་ལ་ལན་འདེ བ ས་དགོ ས །)

�ད་ཡིག
12. �ད་ཡིག་གི་གདམ་ཀ།
དབང་པོ་དང་�ང་�བ་ཞལ་འདེབས།

13. དབང་པོ་�ིན་གཏོང་དེབ་འགོད་མིང་ག�ང་། ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས་�ི་དབང་པོ་�ིན་བདག་དེབ་འགོད་ནང་འ�ལ་�གས་�ེད་འདོད་ཡོད་ཚ�་�མ་མིག་ནང་”ཡིན”ཡོད་པ་དེར་�གས་�ག་ནས་སོ་སོའི་མཚན་�གས་�ག་དགོས། མཚན་�གས་�ག་པ་དེས་རང་ཉིད་ལོ་ན་ 16 གམ།
ཡང་ན་འདི་ལས་�ན་པ་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་དང་། རང་ཉིད་འཆི་�བས་དབང་པོ་ཆ་ཚང་དང་�ང་�བ་�མས་དབང་པོ་བ�ེ་ལེན་དང་ཞིབ་འ�ག་ཆེད་�ིན་པ་གཏོང་�འི་ཁས་ལེན།
དེ་བཞིན་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ལས་�ངས་ལ་དོ་བདག་གི་མིང་དང་ངོ་�ོད་ལོ་�ས་བཅས་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས་�་དེབ་འགོད་ཆེད་གཏོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པར་མཚ�ན་ལ།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས་ནས་�ན་�ི་ལོ་�ས་དེ་ཨ་རིའི་ག�ང་གི་བཏང་འཛ�ན་འོག་དབང་པོ་�ིན་བདག་ཚ�གས་པ་དང་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་�ང་�བ་དང་མིག་དབང་གཉེར་ཁང་དང་�ན་ཁང་སོགས་ལ་འཆི་�ས་ཐོབ་�་ཡིན་པར་དོ་བདག་ནས་བཀའ་�ོལ་དང་ཆོག་མཆན་ཡོད
་པར་མཚ�ན། “དབང་པོ་�ིན་པ་གཏོང་མཁན་”ཞེས་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་མ�ན་�་བཀོད་�་ཡིན། �ིན་པ་གཏོང་མཁན་ཁོངས་�ད་ཐབས་�་�ེད་རང་གི་ནེ�་ཡོག་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་ཐོག་གནས་�ོད་ཁ་�ང་ངེས་པར་�་འཁོད་དགོས་�ི་ཡོད།
�ེད་རང་ལ་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས་ནས་ངེས་གཏན་�ི་ཡི་གེ་དང་ཁ་གསབ་གནས་�ལ་འ�ོར་�ི་རེད། འདིས་�ེད་རང་ལ་དབང་པོ་�ིན་པ་གཏོང་�འི་ཐག་གཅོད་�ི་གོ་�བས་ཡོད།
ཡིད་འཇགས་དགོས་པ། དབང་པོ་�ིན་པ་གཏོང་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པའི་ལོ་ན་16 དང་17 དེའི་འདས་�ོངས་�བས་ཕ་མའམ་ཡང་ན་བ�་�ོང་�ེད་མཁན་�་�ང་ནས་ཁས་ལེན་དེ་�ར་�ིར་འཐེན་�ེད་ཆོག
ང་རང་ལོ་16 གམ་ཡང་ན་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངས་རང་ཉིད་དབང་པོ་�ིན་པ་གཏོང་�འི་ཆེད་དེབ་འགོད་�་འདོད་ཡོད། ཡིན།

�། / ཚ�ས། ཚ�ས། /

�།

ལོ།

ལོ།

ལོ།

ལོ།

�ི ན ་པ་གཏོ ང ་མཁན་�ི ་ ཁས་ལེ ན ་མཚན་�གས།

ཛ་�ག་�བས་འ�ེལ་ག�ག་�་�ལ།
14. ལག་འ�ེར་ཐོག་ཛ་�ག་འ�ེལ་ག�ག་�་�ལ་ཁ་�ང་གསལ་པོ་བཀོད་དགོས།
ཁ་པར།
མི ང ་དང་པོ །

-

-

མི ང ་མཐའ་མ།

ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ནས་ངོས་འཛ�ན་ལག་འ�ེར་འ�ལ་ཆོག་དེ་�་�ན་པ་ནས་�ལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཆ་ཚང་ཚད་�ན་ཡིན་མེད་དང་�ིམས་མ�ན་ཡིན་མེད་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད།
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ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་�་�ན་འ�ལ་�ངས།
ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོས་འཛ�ན་ལག་འ�ེར་�་བའི་ཆེད་�་གཤམ་འཁོད་ཆ་�ེན་ཁག་ངེས་པར་�་ཚང་དགོས།
1. ཡིག་ཆའི་ཐོབ་ཨང་�ང་མཐར་4དགོས། དེའི་ནང་ནས་�ང་མཐརཐོབ་ཨང་3ནས་ངོ་�ོད་�ངས་�ེལ་མཚ�ན་�བ་པ་དང་། 1གིས་ནེ�་ཡོག་�ོད་གནས་མཚ�ན་�བ་པ་དགོས།
2. �ང་མཐར་ཡིག་ཆ་1གི་ནང་�་�ན་པ་རང་ཉིད་�ི་འ�་པར་ངེས་པར་ཡོད་དགོས། དེ་མིན་�་�ན་པ་དང་དེའི་�་�ོག་�ེད་མི་�་ཡིན་མཉམ་�་ཕེབས་དགོས།
3. ཡིག་ཆ་�ལ་ཁོངས་ནས་�ང་མཐར་1གི་ནང་སོ་སོའི་�ེས་ཚ�ས་ཁ་གསལ་ཡོད་དགོས།
དམིགས་བསལ་�ར་བ�ོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་�ས་�ན་�ོགས་པའི་ཡིག་ཆ་གང་ལའང་ངོས་ལེན་�་�་མིན།
ཡིག་ཆ་ངོ་མའམ་དེ་དག་གི་འ�་བ�ས་ཐོག་འ�ེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ནས་དག་མཆན་�ས་པ་ལ་ངོས་ལེན་དང་། �བ་�ན་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་དེ་�ར་གནང་ཡོད་ཚ�་ངོས་ལེན་�་�།

མིང་ཁག་མ�ན་མ�ངས།
�་�ན་པའི་མིང་དེ་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ནང་གཅིག་མ�ན་དགོས། ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་ཐོག་�་�ན་པའི་རང་ཉིད་�ི་མིང་དེ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་གཞན་(དཔེར་ན་�ིར་བ�ོད་ལག་འ�ེར། མོ་ཊ་�ོར་ཆོག �ེས་ཚ�ས་ལག་འ�ེར།
�ི་�ལ་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་)སོགས་དང་གཅིག་མ�ན་དགོས། དེ་མིན་�ེད་རང་གིས་�ིམས་ཁང་ནས་བཀའ་�བ་བམ། ཡང་ན་གཉེན་�ིག་ལག་འ�ེར། ཡང་ག�ང་གཞན་ནས་གནང་བའི་�ིམས་མ�ན་མིང་བ�ེ་ཟིན་པའི་�ངས་�ེལ་དཔང་�གས་དགོས།
གལ་ཏེ་�ན་�་བ་ནས་ཚད་�ན་ཡིན་པའི་ངོ་�ོད་ཡིག་ཆ་གཉིས་མཉམ་�་�ོན་ཚ�་ནེ�་ཡོག་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་�་�ན་དེའི་ཐོག་འ�་པར་ཡོོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་མིང་དེ་ངེས་པར་�་བཀོད་དགོས།

ལོ་ཚད་དགོས་གལ།
ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་�་ཆེད་�་�ན་པ་དེ་�ང་མཐར་ལོ་ན་14ལོན་པ་དགོས། �་�ན་པ་ལོ་ན་14དང་དེ་ལས་�ན་པ་ནས་�ིམས་མ�ན་འགན་ལེན་པ་དང་�་�ོག་�ེད་མི་མེད་པར་�ན་�་འ�ལ་ཆོག

�་�ན་པའི་ལོ་ཚད་14-21 ནང་�ན་ཡིན་པའི་ཐོག་འ�་པར་ཡོད་པའི་ངོ་�ོད་ལག་�ེར་རམ། ཡང་ན་�ོད་གནས་ཁ་�ང་གི་�ངས་�ེལ་གང་ཡང་མེད་པ།
�་�ན་པ་རང་ལོ་14-21 ནང་�ན་ཡིན་པའི་ཐོག་འ�་པར་ཡོད་པའི་ངོ་�ོད་ཡིག་ཆའམ། ཡང་ན་མངའ་�ེའི་�ོད་གནས་�ངས་�ེལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་�ང་།
གལ་ཏེ་�་�ོག་འགན་ལེན་�ེད་མཁན་མཉམ་ཕེབས་ཡོད་པ་དེ་དང་རང་ཉིད་བར་འ�ེལ་བ་ཇི་ཡོད་�ངས་�ེལ་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚ�་�་�ན་འ�ལ་ཆོག �་�ོག་�ེད་མི་འོས་པ་ནི་ཕ་མ་ངོ་མ། དང་ལེན་�ས་པའི་ཕ་མ། ཕ་ཡ་མ་ཡ་ཡིན་པའམ། �ིམས་མ�ན་འགན་ལེན་པ་དང་ཉེར་�ོན་པ།
�ོད་�ིམ་ཕ་མའམ་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་�ིས་པའི་གཅེས་�ོང་ལས་ཁང་གི་ལས་�ེད་ངོ་མ་ཡིན་�ང་། ཡང་ན་ཨ་རིའི་འ�ོད་བ�ེན་དང་འ�ོ་བ་མིའི་རོགས་ཚ�གས་དང་�བས་བཅོལ་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁང་ནས་འདེམས་བཀོད་�ས་པའི་�ིས་པའི་�ིན་བདག་ཡིན་པ་དགོས།

�་�ན་པ་གང་ཞིག་དབང་པོ་�ོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཐོག་འ�་པར་ཡོད་པའི་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་རམ། ཡང་ན་�ོད་གནས་ཁ་�ང་གི་�ངས་�ེལ་གང་ཡང་མེད་པ།
�་�ན་པའི་ལོ་ཚད་གང་ཡིན་�ང་དབང་པོ་�ོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཐོག་རང་ཉིད་�ི་འ�་པར་ཡོད་པའི་ངོ་�ོད་ལག་�ེར་རམ། ཡང་ན་�ོད་གནས་ཁ་�ང་�ངས་�ེལ་གང་ཡང་མེད་ནའང་།
གལ་ཏེ་�་�ོག་འགན་ལེན་�ེད་མཁན་མཉམ་ཕེབས་ཡོད་པ་དེ་དང་རང་ཉིད་བར་འ�ེལ་བ་ཇི་ཡོད་�ངས་�ེལ་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚ�་�་�ན་འ�ལ་ཆོག �་�ན་པའི་ལོ་ཚད་ཇི་ཡིན་�ང་�་�ོག་འགན་ལེན་�ེད་འོས་པའི་ཆ་�ེན་ཁོངས། གཤམ་འཁོད་ལས་�ངས་ཁག་གཅིག་གི་ལས་�ེད་ངོ་མ་ཡིན་པ་དགོས།
ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་མི་མང་གི་�ས་སེམས་ཚར་ལོང་�ོན་ཅན་�ི་ལས་�ངས། ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས། ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་སེམས་ཁམས་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས། ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་འ�ོད་བ�ེན་དང་སེམས་ཁམས་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས། �ིས་པའི་གཅེས་�ོང་ལས་ཁང་།
ཡང་ན་གོང་གསལ་ལས་�ངས་འོག་གཞི་�ེལ་མཁན་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་�ངས་དེ་དག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་རོགས་རམས་ཡོད་པ། ཡང་ན་�་�ན་པ་དང་མཉམ་�་�ོད་མི་ཡིན་པ།
�ོད་མི་དེ་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་མི་མང་�ས་སེམས་ཚར་ལོང་�ོན་ཅན་ལས་�ངས་�ི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་དབང་པོ་�ོན་ཅན་ཡིན་པ། ཡང་ན་�་�ན་པའི་�ི་ཚ�གས་བདེ་འཇགས་ད�ལ་ལན་�ི་ངོ་ཚབ་ཡིན་པ།

�་�ོགས་�ེད་མི་མཉམ་�་ཡོད་པའི་�་�ན་འ�ལ་མཁན་ཚང་མར།
�་�ན་པ་�་ཞིག་�་�ོག་�ེད་མི་དང་མཉམ་�་�་�ན་འ�ལ་�བས་�ང་མཐར་ཡིག་ཆ་གཉིས་�ི་ཐོག་རང་ཉིད་�ི་ངོ་�ོད་དང་�ེས་ཚ�ས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་དགོས། ནེ�་ཡོག་ངོ་�ོད་ཡིག་ཆའི་ལམ་�ོན་ཁོངས་�་�ོག་འགན་དབང་�ེད་མིའི་དོན་ཚན་གཞིར་བ�ང་།
�་�ན་པ་དང་�་�ོག་�ེད་མི་བར་འ�ེལ་བ་ཇི་ཡོད་�ངས་�ེལ་དཔང་�གས་ངེས་པར་དགོས། �་�ོག་�ེད་མི་�་�ང་ནས་རང་ཉིད་�ི་འ�་པར་ཡོད་པའི་ངོ་�ོད་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་�ང་མཐར་ཡིག་ཆ་ག�མ་�ངས་�ེལ་ར་�ོད་ཆེད་�་ངེས་པར་དགོས།
གལ་ཏེ་�་�ན་པ་དེ་ལ་ནེ�་ཡོག་�ོད་གནས་�ི་�ངས་�ེལ་ཡི་ཆ་མེད་ཚ�་ནེ�་ཡོག་ངོ་�ོད་ཡིག་ཆའི་ལམ་�ོན་གཞིར་བ�ང་རང་ཉིད་�ི་�་�ོག་འགན་དབང་གནང་མཁན་དེའི་�ོད་གནས་ཁ་�ང་འབེད་�ོད་�ས་ནས་�་�ན་པ་ནེ�་ཡོག་གཏན་�ོད་ཡིན་པའི་དཔང་�གས་�ེད་ཆོག་པ་དང་།
�་�ན་འ�ལ་མཁན་དེ་�་�ོག་འགན་དབང་གནང་མཁན་སར་�ོད་�ི་ཡོད་པའི་དག་མཆན་དགོས།

�ོད་�ིམ་མེད་པའམ། ཡང་ན་�ིམ་ཚང་�བ་�ོད་ནས་ཐར་པའི་�་�ན་པ་�མས་�ི་�ོད་གནས་ཁ་�ང་།
ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་�་�ན་པ་ཁོངས་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ོད་གནས་ཁ་�ང་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ིམ་ཚང་�བ་�ོད་ནས་ཐར་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མས་�ོད་གནས་ཁ་�ང་བཀོད་དགོས།
�་�ན་པ་གང་ཞིག་�ོད་�ིམ་མེད་པས་�ི་བའི་�ོད་ཁང་ཞིག་�་གནས་�ི་ཡོད་ཚ�་དེའི་ཁ་�ང་�ོད་ན་ཆོག་�ང་། དེ་ནས་�ེད་རང་�ང་མཐར་ཉིན་15 སོང་ཟིན་པ་དང་�ིར་�ོད་མི་�་�ང་�ང་མཐར་�་མ�ད་ཉིན་ 30བར་�ོད་ཆོག་པའི་�བ་གཉེར་ཡིག་གེ་ཞིག་དགོས།
�ན་�་འ�ལ་མི་�་ཞིག་�ོད་གནས་ཁ་�ང་མེད་པའམ། ཡང་ན་�ིམ་ཚང་�བ་�ོད་འོག་ཐར་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ�་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ནང་�ོད་གནས་ཡིན་པར་�ངས་�ེལ་དགོས།
ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་ནས་དམིགས་འ�གས་�ས་པའི་ག�ང་འ�ེལ་མིན་པའི་ཚ�གས་པའམ་ཆོས་�ེ་གང་གི་ཁ་�ང་དེ་ལག་འ�ེར་ཐོག་�ན་�་པའི་བདག་�ེད་ཁ་�ང་�་འཁོད་�། ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་ཐོག་ཁ་�ང་གང་ཡང་འཁོད་མེད་པའམ།
ཡང་ན་རང་ཉིད་�ི་བདག་�ེད་པའི་ཁ་�ང་འཁོད་ཡོད་པ་�མས་ཆ་�ེན་ཁ་ཤས་འོག་ངོས་ལེན་མ་�ེད་པ་ཡོང་�ིད།
�ན་�་འ�ལ་མི་�་ཞིག་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ཁ་�ང་གསང་བའི་ལས་གཞིའི་ཁོངས་�་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་�ི་�ིམ་ཚང་�བ་�ོད་ནས་ཐར་པའི་མི་�མས་�ི་དམིགས་བསལ་�ོད་ཁང་ནང་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པར་�ངས་�ེལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།
དེ་མིན་ཡིག་�མ་�ི་ཁ་�ང་འབེད་�ོད་�ེད་མི་ཆོག

དམག་�ར་འཁོད་པ།
གལ་ཏེ་�ེད་རང་དམག་�ར་ཡིན་ཚ�་�ེད་རང་ནེ�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་ཐོག་”དམག་�ར་”ཅེས་བཀོད་ཆོག དེ་�ར་དགོས་ཚ�་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོ་�ོད་ཡིག་ཆའི་ལམ་�ོན་ནང་ཁོངས་དམག་�ར་�ི་དཔང་�གས་དོན་ཚན་ནང་གསལ་བཞིན།
�ེད་རང་ལ་དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ངོ་མའམ་ཡང་ན་ངོ་བ�ས་དཔང་�གས་གཅིག་དགོས་�ི་ཡོད། གལ་ཏེ་�ེད་ལ་དམག་མིའི་ཞབས་�འི་�ངས་�ེལ་ཡིག་ཆའི་ཆེད་�་རོགས་པ་དགོས་ཚ�་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་དམག་�ར་རོགས་ཚ�གས་ནས་རོགས་པ་�ེད་�བ། �ེད་རང་གིས་ཁོང་ཚ�ར་�་� �འི་ཁ་�ང་འདིའི་�ད་www.nyc.gov/veterans དམ། ཡང་ན་ཁ་པར་ཨང་�ངས་ 311 ཐོག་འ�ེལ་ག�གས་�ེད་ཆོག

ལག་འ�ེར་བ�ེ་ལེན།
ལག་འ�ེར་འབོར་བ�ག་ཤོར་བ་དང་། �ས་ཤོར་བ་དང་། འ�ོ་བ�ག་ཤོར་བ་�མས་ལ་ལག་འ�ེར་བ�ར་�འི་རིན་དོད་�་ཨ་�ོར་ 10 འ�ལ་དགོས་�ང་�་�ན་པ་ནས་རིན་དོད་�ོད་�ར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཐོག་མཚན་�གས་�བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་རིན་དོད་�ལ་བཞིན་�ོད་དགོས།
བ�ར་�་�ས་པའི་ལག་འ�ེར་དེ་ནེ�་ཡོག་�ོང་�ེར་ངོ་�ོད་ལག་འ�ེར་ལས་�ངས་ཁོངས་དཔལ་འ�ོར་དེབ་འགོད་�ེ་གནས་ཁང་ནས་ཐོབ་�བ།

Bill de Blasio
�ོང་�ེར་�ི་�བ་

