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ས་ཊ་ལ་ཡའི་ ཀན་བ་ར་ག ག་ལག་ ོབ་ ་ལས་ ད་རགི ་ཅན་ ི་ ིས་རིག་ནང་
མཐ་རིམ་གང་མའི་ཤས་ཡན།
་གར་ན ་ ི་ལ་ ི་རམ་ ཚང་རགི ་མཐ་རིམ་ ོབ་ འི་ནང་ལས་ ཚང་རིག་ག་མཆག་
བཟང་མཐ་རིམ་ཤས་ཡན།

ག་གནས།
༠༨/༢༠༡༢ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ འཆར་ད ལ་ལས་ ངས་ནང་མད་ཆན།
༠༡/༢༠༡༠-༠༨/༢༠༡༢ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ིད་འཆར་ ེ་ཚན་ནང་ འཆར་འགད་འག་དཔན་གཙ་འཛན།
༠༩/༢༠༠༨-༡༢/༢༠༠༩ ་ཨས་ ཝ་ཤང་ ན་ ཌ་ས་ ་ འཛམ་ ིང་ད ལ་ཁང་ག་ཡག་ཚང ེ་བར་ ༼ ོ་ཨ་ཤ་
ཡ་ ང་ ོགས་ ི་ ད ལ་ལས་འཛན་ ོང་ ེ་ ན་ནང་ བས་གཡག།

༠༡/༢༠༠༤

ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ལ་ཡངས་འཆར་ད ལ་ལས་ ངས་ནང་ འཆར་ད ལ་འག་
དཔན་གཙ་འཛན།
༠༡/༢༠༠༠
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ལ་ཡངས་འཆར་ད ལ་དང་ ིས་ ་ལས་ ངས་ནང་ འཆར་
ད ལ་འག་དཔན་གངམ་དང་ འཛན་ ོལ་དང་ ་ ོག་ ེ་ཚན་ ི་གན་འཛན་པ།
༠༡/༡༩༩༥
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ལ་ཡངས་འཆར་ད ལ་དང་ ོགས་རམ་མཉམའ ེལ་ ེ་ཚན་
ནང་ ད ལ་ལས་འག་དཔན།
༠༣/༡༩༩༠
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ འཆར་ད ལ་དང་ ིས་ ་ལས་ ངས་ནང་ ད ལ་ལས་འག་དཔན་
ལས་རགོ ས།
༠༣/༡༩༨༩
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ འཆར་ད ལ་དང་ ིས་ ་ལས་ ངས་ནང་ འག་དཔན་ ོང་བ ར་
པ།
ཁ་ ངོ ་ལས་འགན་དང་ཉམས་ ངོ ་།
༠༣/༢༠༡༥ན་ཚགས་ ིང་ འ ག་བཟའ་ ོད་ལས་འཛན་ ི་བཀད་ཚགས་མད་ཆན།
༠༨/༢༠༡༢-ད་ ན། འ ག་ ང་བ གས་ལས་འཛན་ ི་ བཀད་ཚགས་མད་ཆན།
༡༡/༢༠༡༢-༠༧/༢༠༡༤ ངང་ལམ་ ག ང་བསམ་ ི་ས་ལས་འཛན་ ི་ བཀད་ཚགས་མད་ཆན།
༠༨/༢༠༡༢-ད་ ན། ཆ་རིམ་དཔལ་འ ོར་ ི་ད ལ་ལས་ ིག་གཞི་མཉམ་འ ེལ་ཚགས་ ང་ག་འ ས་མི།
༠༡/༢༠༡༠-༠༨/༢༠༡༤ འ ག་ ོག་མེ་ལས་འཛན་ ི་ འཛན་ ོང་བཀད་ཚགས་ ི་མད་ཆན།
༠༡/༢༡༠-ད་ ན། ོ་ཨ་ཤ་ཡ་གང་འཕལ་མ་ད ལ་ ི་ འཛན་ ོང་བཀད་ཚགས་ ི་ ན་ཐབས་མད་ཆན་
/ ག་ག་ད ལ་ལས་/འ ས་མི་ ལ་ཁབ་ཕན་ ན་ ི་མཁས་མཆག་ ེ་ཚན་ ི་འ ེལ་
ག གས་མི་ང་།

༠༡/༢༠༡༠-ད་ ན། ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གས་གཞི་བ གས་འབད་མི་ ལ་ ི་མཐ་ག གསབཀད་ཚགས་ ི་
འ ས་མི།
༢༠༡༠
འཛམ་ ིང་ད ལ་ཁང་དང་ འ ག་ག ང་མཉམ་ བ་ཐག་ ་ འ ག་ག་དན་ ་ མི་མང་
ཟད་ ོན་འགན་འ ི་ད ེ་ཞིབ་དན་ ་ འཛམ་ ིང་ད ལ་ཁང་ནང་འ ས་མི་གཙ་བའི་ཐག་
་ བས་གཡག། ༼ ན་ ་༢༠༡༠ དཔ་ ན་འབདཡད།༽
༠༩/༢༠༠༥-༠༩/༢༠༠༨ ཌ་ན་ཌའི་མ་ད ལ་ཐག་ ་ “མི་མང་ད ལ་ལས་འཛན་ ོང་ནང་ ོགས་ བ་
གང་འཕལ་གཏང་ནའི་” ལས་འ ལ་ ི་ལས་འ ལ་འཛན་ ོང་པ། དའི་རིང་ ་ ོང་ཁག་
དང་འཆར་ད ལ་ལས་ ངས་ ི་བར་ན་ ཡངས་འ ེལ་གཞི་བ གས་འབད་ད་ ོང་ཁག་
་ནང་ལ་ང་མང་རབས་འཁར་ ོད་འཆར་ད ལ་ལག་ལན་འཐབ་བ བ་བཟོ་ཡ།
༠༡/༢༠༠༣-༠༩/༢༠༠༨ འ ག་སན་ལས་འཛན་ ི་འཛན་ ོང་བཀད་ཚགས་ ི་འ ས་མི།
༠༨/༢༠༠༢-༢༠༠༨ གས་བའི་ ན་ཁག་ག་ ཨཆ་ཨས་ཨས་པ་༣ ི་ལས་འ ལ་ནང་ ལས་ ེད་ཚགས་ ང་ག་
འ ས་མི།
༢༠༠༣-༢༠༠༦ ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་ ན་ཚགས་ཡག་ཚང་ག་ ལ་ཡངས་ ་ ོག་དང་ད ེ་ཞིབ་རིམ་ གས་
ལས་འ ལ་ནང་ ེ་ཚན་གཙ་བའི་ལས་ དེ ་ཚགས་ ང་ག་འ ས་མི།
༠༡-༡༢/༢༠༠༤
་ཨན་ཌ་པ་ག་མད ལ་ཐག་ལས་ ད ལ་ལས་འཛན་ ོང་ག་དན་ ་ འཆར་ད ལ་དང་
ིས་ ་ལས་ ངས་ ི་ ོགས་ བ་ ་བ ན་བཟོ་ནའི་ལས་འ ལ་ ི་དན་ ་ ལས་འ ལ་
འཛན་ ོང་པ། ལ་ང་མང་རབས་འཁར་ ོད་འཆར་ད ལ་ ི་གནས་ བས་ད་ ལས་
འ ལ་ད་ནང་ལས་ཐབ་ ེ་ འག་བ གས་ཡདཔ་བཞིན་ ་ ད་རེས་ནངས་པར་ ད ལ་
ལས་འཛན་ ོང་ག་དན་ ་ རིམ་ གས་ད་ལག་ལན་འཐབ་བཞིན་ ་ཡད།

