
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འགྲུབ་དོན་ལུ་) 
 

 

 

 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
 



 

འཆར་སྣང་།  

“མི་དམངས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་མི་སྡེའི་རེ་འདདོ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ བོ་གཏད་ཅན་གྱི་
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ།” 
དམིགས་སྐྱེད། 

“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་
སོད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། རྩ་བ་གསུམ་
(འབྲུག་རྒྱལ་པ་ོ རྒྱལ་ཁབ་ མི་སེར་) གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ ཡང་
ན་ ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་དམངས་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ 
ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཐོག་དང་ཁུངས་ལྡན་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་སོདཔ་ཨིན།” 

བརྩི་མཐངོ་། 

དྲང་སོད། འགན་འཁྲི། དྭངས་གསལ། ཁྱད་རིག་དང་ མཉམ་ལས། 
 

  



 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ གྲུབ་ཡོད་པའི་བརྡ་
མཚོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༥ པ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༡༡ ལས་༡༡༦ ཚུན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གྲ་སྒྲིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༦༤ ནང་ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་
པའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན་ཚུ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་
བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་༣ དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༡༡ དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༢ ཀྱི་ བཅུད་དོན་ཚུ་
ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་(ISSAIs) དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་
གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ ངོ་སོར་
འབད་ཡི། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་39,893.853 བཏོན་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་
གཞུང་གི་གནང་གྲོལ་འཆར་དངུལ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་45,128.177 ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,234.324 
ཐོན་ཏེ་འདུག ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་49,527.566 བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐོན་ཁུངས་
ཀྱི་སྔོན་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་43,634.711 ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་42,033.296 ཨིན་ས་ལས་ ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་སོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་44,054.133 ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཐོན་སྐྱེད་
ཀྱི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2,743.430 (སྔོན་བྱིན་/བཀག་བཞག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་722.593 བརྩིས་ཏེ་) ཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ནང་
འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡.༥༠ གི་རྩིས་ཨིན་པས།  

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་གུ་ དགོས་མཁོའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་བརྗོད་ཚུ་
བཀོད་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༩༧ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཁྲ་༢༥ ལུ་ “ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་” བསམ་བརྗོད་ཚུ་ཡང་བཀོད་ཅི།  

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་བྱིན་ཡི། ལོ་
ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3,531.698 སྙན་ཞུ་འབད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2,116.545 དང་བརྒྱ་ཆ་༥༩.༩༣ མཚོན་པའི་ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ 
གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་དང་ ལན་གསལ་ལོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར། 



 

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1,415.153 སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་604.506 སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་134.10 གིས་ 
མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། དེ་སྦེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་-ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་181.900 བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། ལས་འཛིན་ཚུ་
དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་
ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ 
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ མ་ཚུད་པར་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ ལས་
འཛིན་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་10.356 བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡོད།  

འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གི་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཉིས་
ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ380.624 སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་241.065 (བརྒྱ་ཆ་63.33) དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་
འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་139.559 (བརྒྱ་ཆ་36.67) ཚུད་དེ་ཡོད།  

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ དང་ དམིགས་བསལ་བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོད་ནི་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་ནང་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་སོན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་གི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་དང་གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་ངོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་
ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ སྙན་ཞུ་འདིའི་ཟུར་སྦྲགས་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་དང་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ མི་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་ འགན་འཁྲི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཉུང་སུ་འགྱོ་མི་དང་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་མི་སྟོབས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་(ISSAIs) དེ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  . 



 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ངེའི་གནས་
ཡུན་ནང་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ག་དེ་དྲག་དྲག་མཛད་གནང་མི་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ངོས་ལེན་འཕལ་མགྱོགས་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་
ལས་གྲུབ་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ 
ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སོད་ནི་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་ནང་ཡང་ རྩ་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་འབག་མི་ལུ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནི་དང་ 
མི་དམངས་འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
1 

 

༡ .༡ .  འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ (འཕྲི་སོྣན་༢༠༡༢) དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ཚུན་གྱི་ ལོ་བསྟར་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཆར་དངུལ་
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ (LC Accounts) རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ངོ་སརོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་
སྡེ་ཚུ་ཡང་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་གཙོ་རིམ་དང་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ཅན་མའི་
ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་བཀོད་མི་ གྲོས་འདེབས་དང་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོའི་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་39,893.853 གི་ཐད་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་45,128.177 གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,234.324 གསལ་སྟོན་འབད་ནུག ལོ་ངོ་དེ་
ནང་ ཟད་འགྲོའི་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་49,527.566 ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཐོན་ཁུངས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་43,634.711 ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཐོན་ཁུངས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་42,033.296 བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་44,054.133 སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་
བསོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡.༥༠ སྐོར་ཆ་མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2,743.430 (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢༢.༥༩༣ གི་སྔོན་བྱིན་/བཀག་བཞག་
ཚུ་བརྩིས་) ལུ་ གནས་ཏེ་འདུག ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཕྱི་ལས་བསྐྱི་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༤༣༢.༥༧༡ (སྐྱིན་ཚབ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་2,331.470 ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལུས་ ངེས་ཏིག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༡༠༡.༡༠༡) དང་ ནང་འཁོད་ལས་བསྐྱི་
ཡོད་མི་དང་ གཞུང་གི་སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་མ་རྩ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཟད་སོང་གཏང་སྟེ་འདུག དངུལ་ཆད་ཚུ་ མཛོད་དངུལ་
འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ ཟད་སོང་གཏང་སྟེ་འདུག རྩིས་ལོ་མཇུག་ལུ་ མཛོད་དངུལ་འཛིན་ཤོག་ཚུའི་དངུལ་འབོར་གྱི་
མ་རྩའི་རྩིས་ལག་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4,176.827 ལུ་ གནས་ཏེ་འདུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ གི་ རྩིས་ཁ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ལག་ལུས་
དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་-39.776 ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་ལུ་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་-374.252 
ལུ་ ཐུག་སྟེ་འདུག 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 2 

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་20,355.591 ལུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཟད་སོང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
16,285.470 སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་4,070.121 བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༥.༤༢ བཀོལ་སོད་མ་
འབདཝ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་
མ་འབད་མི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༤.༥༨ གི་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་མ་
འབད་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་རིངམོ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ ཁག་འབག་པ་གིས་སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ 
དེ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ ཉོག་མེད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་འཐོབ་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་དང་ ངེས་མེད་
ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་མི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་པར་དུ་ ལན་ཁག་གིས་གཞུང་སྐྱོང་
མཆོག་གྱུར་ཡིག་ཚང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལས་འབྲེལ་བརྟག་ཞིབ་གྱི་སྐུགས་ཚད་བསོམས་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་
ཡོངས་རོགས་བཀོལ་སོད་འབད་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༥ ངེས་པར་དུ་སོད་དགོ་པའི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་བརྡ་མཚོན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ 
འཆར་དངུལ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ དེ་ལས་ ལྟ་རོྟག་འབད་བ་འགྱོ་བའི་སྐབས་སུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལུ་ འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་རོྟགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,059.597 དང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
179,114.926 བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་ལུ་བུ་ལོན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་184,174.524 འཁྲི་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
ངོ་སོར་དང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དེ་ འོག་ལུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
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 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 10 
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 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 16 
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༢ .༡ .  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།  

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༩༧ དང་ 
ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༧ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐོག་ལས་ བསོམས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༥༦༤ ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཁྲ་༢༥ ལུ་ ‘ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་’ བསམ་
བརྗོད་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལེའུ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་
ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༥༣༡.༦༩༨ གནས་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༩.༩༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༡༡༦.༥༤༥ གི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་དང་ ཡང་ཅིན་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་
ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༤༡༥.༡༥༣ བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ལན་ཁག་༡༠ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༦ 
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་༤༠ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༤ ལས་
འཛིན་༨ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་༥ དེ་ལས་ གཞུང་མིན་
ལས་སྡེ་༣ དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༤.༥༠༦ སྙན་ཞུ་འབད་མི་
དང་ཕདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་
༡༣༤.༡༠ ཚབས་ཆེན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། 
འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ 
ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་བསྡུར་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༡ པའི་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཚུལ་མིན་ནང་ མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་རང་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་འོག་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་-ངང་
ལམ་གཞུང་ལམ་ལས་འགུལ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ སོད་ཆད་ཕོག་ཡོད་པའི་

523.744 588.784 407.112 
604.506 

1,415.153 
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ཤོག་ཁྲམ་༢.༡ པ་: འདས་པའི་ལ་ོངོ་༥ ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
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སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་གི་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་
ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༠.༠༢༦ ཐོན་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་གི་འོག་ལས་ར་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥.༨༣༣ དེ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་
ལན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦.༡༨༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༩.༩༠༡ 
ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༤༢༧ དེ་ལས་ འབྲུག་
འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་གཙོ་བོ་ལྔ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ ཤོག་
ཁྲམ་༢.༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་གི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཤོག་ཁྲམ་༢.༣ པ་ དེ་ལས་ ཁ་གསལ་ཚུ་ ལེའུ་འདི་གི་
མཇུག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པ་ དང་ ༢.༢ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་མཐོ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༡.༣༨༤ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་གི་འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༤.༨༠༡  ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
དེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧.༠༥༦ དང་ ལྐོག་ཟའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༩.༤༤༣ དེ་ལས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད་ཀྱི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༦༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

 

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད། 2.469 ལྐོ་ཟ། 29.443 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
67.056 

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
ལུ་མ་གནསཔ། 444.801 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ། 
871.384 

ཤོག་ཁྲམ་༢.༢ པ་: བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
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2.1.1 .  གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད། 

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་གནད་
དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༦༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཚུལ་མིན་
འཚབས་ཆེན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༠.༡༧ གི་རྩིས་ཨིན། སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ རང་སྐྱོང་ལས་
སྡེ་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༦༧.༦༠ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༩ ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་
ཆ་༣༢.༤༠ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༤ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
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ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ པ་: ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
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ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ པ་: གཡོ་ཟལོ་དང་ངན་ལད།
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2.1.2.  ལྐོག་ཟ། 

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༤༤༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་
༢.༠༨ གི་རྩིས་ཨིན། ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ ལན་ཁག་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༤༧.༩༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༡༣ ཐོན་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་གི་འོག་ལས་ར་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༦.༠༤ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༦༧ དེ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ 
བརྒྱ་ཆ་༢༥.༨༡ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༨ དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༠.༢༢ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༦༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༥ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

 

2.1.3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧.༠༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་༤.༧༤ གི་རྩིས་ཨིན། ཚུལ་མིན་ཚུ་ལས་མཐོ་ཤོས་ར་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུའི་འོག་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༨.༡༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢༥.༥༦༦ དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ ལན་ཁག་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༣༠.༤༧ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༤༣༢ དེ་ལས་ གཞུང་
མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༤.༣༡ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༩༨ འཐོན་ཏེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༦.༡༤ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ དང་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༠.༧༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༩༡ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༠.༢༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ 
ཤོག་ཁྲམ་༢.༦ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
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ཤོག་ཁྲམ་༢.༥ པ་: ལྐག་ཟ།
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2.1.4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བསོམས་ལས་ རྒྱ་ཆ་༣༡.༤༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༤.༨༠༡ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཤགོ་
ཁྲམ་༢.༧ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་ 
ལན་ཁག་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༧༧.༠༨ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༢.༨༤༣ དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༧.༨༧ 
མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༩༩༧ དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༨.༠༦ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༨༥༥ སྙན་ཞུ་
འབད་དེ་ཡོད། ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༤.༤༢ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༦༤༩ དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་
ཆ་༡.༣༢ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༨༣ དེ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡.༢༥ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༥༧༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།  
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ཤོག་ཁྲམ་༢.༦ པ་: ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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ཤོག་ཁྲམ་༢.༧ པ་: ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
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2.1.5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ།  

དབྱེ་སྡེ་འདིའི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༥༨ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༡.༣༨༤ གསལ་སོྟན་འབད་ཡི། 
ཤོག་ཁྲམ་༢.༨ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་རང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
བརྒྱ་ཆ་༣༣.༡༩ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༨.༨༠༡ དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ ལན་ཁག་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༣༠.༨༢ མཚོན་པའི་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༨.༡༥༡ དང་ རོང་ཁག་ཚུ་གི་འོག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༡.༢༨ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥.༡༣༧ དེ་ལས་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༨.༧༦ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦.༡༩༤ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། འདི་བཟུམ་སྦེ་ར་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་
ཆ་༣.༠༩ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༨༦༨ འཐོན་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡.༦༠ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༣.༩༠༢ དེ་ལས་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡.༢༧ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༣༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཤོག་ཁྲམ་༢.༨ པ་: ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ།
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2.2.   གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་བཅུད་དོན། 

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གཉིས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༠.༦༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་
དེ་ཡོད་ས་ལས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡.༩༥༤ དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
འཛིན་༡ པའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༨.༦༧༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ཤོག་ཁྲམ་༢.༩ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
ཚུལ་མིན་གྱི་གྲལ་ལས་མཐོ་ཤོས་ར་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༦༣.༣༣ མཚོན་པའི་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༡.༠༦༥ ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
༣༦.༦༧ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩.༥༥༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

འོག་གི་ཤོག་ཁྲམ་༢.༡༠ པའི་ནང་ གསལ་སོྟན་འབད་དོ་བཟུམ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་
ལུ་ མ་གནས་པའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨.༣༠༥ དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༣.༦༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༧༦༠ དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་འོག་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥.༩༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ ་
ཡིག་ལུ་མ་གནསཔ།

241.065 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 139.559 

ཤོག་ཁྲམ་༢.༩ པ་: རྩིས་ཞིབ་དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན།

- - -

208.305 

23.649 - - -

32.760 

115.910 

Fraud and
Corruption

Embezzlement Mismanagement Non-compliance to
laws and rules

Shortfalls, lapses
and deficiencies

དངུ
ལ་ཀྲ

མ་ས
་ཡ་
ནང
་།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༡༠: གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུའི་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

MHEP PHEP-I
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ཐིག་ཁྲམ་༢.༡: ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡདོ་པའི་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུའི་ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་སྡེ་དང་ དངུལ་འབརོ་ཚུའི་བཅུད་དནོ།

དབྱེ་ཨང་ རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རྟགོ་གི་དབྱེ་སྡེ་ ས་ོནམ་ ཤེས་རིག་ བསྟན་རྒྱས་ དངུལ་རྩིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ གས་ོབ་ ནང་སྲིད་ བརྡ་བརྒྱུད་ ལས་གཡགོ་ ཞབས་ཏགོ་ ལན་ཁག་ཚུ་ རངོ་ཁག་ཚུ་ རྒེད་འགོ་ཚུ་ རང་སྐྱོང་ཚུ་ བསམོས་ (ས་ཡ་ནང་) 
1 གཡ་ོཟལོ་དང་ངན་ལད། - - - - - - - - - -       -    0.800  -  1.669  2.469  
1.1 ཡིག་ཆས་ཚུ་རྫུས་མ་དང་ གཡོ་བཅོས་བཟོ་ནི། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -             -    
1.2 ལོག་སོད། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       0.800  -  1.669  2.469  
2 ལྐོག་ཟ། - - - - - - - - - 14.113  14.113  7.598  0.065  -    21.776  
2.1 ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད། -  -  -  -  -  -  -  -  -  14.113  14.113  7.598     0.065       -    21.776  
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།       -    0.764      -    17.061     -     1.394       -      0.561    -      0.652    20.432       4.115      -      25.566      50.113  
3.1 མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།      -    0.060  -  -  -  0.584  -  -  -  0.065  0.709  2.425  -  12.482  15.616  
3.2 རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།       -    -  -  -  -  -  -   - -  -        -            -    -  -    -    
3.4 འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་འབབ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། -    0.704  -  17.061  -  0.810  -  0.561  -  -  19.136  1.690  -  13.084  33.910  
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 4.166  2.550       -         -         -    1.669    26.213  0.344    15.241  292.660   342.843      34.997  5.574  35.855  419.269  
4.1 ལཱ་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - 0.739  -  -  0.739  
4.2 འཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ། 0.100  -  -  -  -  -  5.239  -  -  -  5.339  -  -  -  5.339  
4.3 རྩིས་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ། 0.777  0.768  -  -  -  -  0.589  -  -  -  2.134  5.956  2.299  7.723  18.112  
4.4 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ། 3.289  1.782  -  -  -  1.669  20.385  0.344  15.241  292.660  335.370  25.996  2.882  28.132  392.380  
4.5 བཅའ་ཁྲིམས་ བཀའ་རྒྱ་དང་སྲིད་བྱུས་ལས་འགལ་བ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.306  0.393  -    2.699  
4.6 ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -    
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ། 1.447  6.218  4.410  1.855  3.068  4.598    19.970  6.340  6.004  212.601    266.511     185.885  28.962  76.639  557.997  
5.1 ལག་འཐེབ་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན/གཉིས་ལྟབ་ཀྱི་དངུལ་སོད། 0.806  3.011  2.570    1.734    2.682    4.598   19.970    6.340    2.309    44.020  24.583  9.971  21.579  100.153  
5.2 ཡིག་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -    -    
5.3 ཡིག་ཆས་ཚུལ་མཐུན་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -    0.210         0.210  
5.5 རྩིས་ལག་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་/ངོ་སོར་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 0.210  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0.210   - 5.805  9.011      15.026  
5.6 སྔོན་བྱིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། 0.431  -  1.840  -  0.386  -  -  -  3.695  -  6.352  8.342  0.735  22.992  38.421  
5.7 བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། -  3.207  -  0.121  -  -  -  -  -  -  3.328  24.913  0.478  19.660  48.379  
5.9 རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       -    -     -              -    
5.10. མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ། -       -    -  -  -  -  -  -  -  -  -      -    -  -          -    
5.11 བཏོགས་ཆ་ མ་བཏོགསཔ/ཚང་འགྲིག་མ་བཏོགསཔ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0.751  1.739  0.565  3.055  
5.12 ཆད་སྐྱོན་དང་ ཚད་དམ་མེད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13.042  10.234  -    23.276  
5.14 བསྣར་བཞག་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོག་དང་རྩོད་བཤེར་ཚུ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0.788  0.788  
5.16 ཡིག་ཆས་/འབྱརོ་རྟགས་ཚུ་མ་ཚངས་པར་ཡོདཔ། -              - -  -  -  -  -  -  -  -  -  114.254  -  1.834  116.088  

  བསམོས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)    5.613    9.532    4.410    18.916    3.068    7.661   46.183    7.245   21.245  520.026  643.899  233.395   34.601  139.729  1,༠༥༡.༦༢༤  
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ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པ་: ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡདོ་པའི་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་སྡེ་དང་ དངུལ་འབརོ་ཚུའི་བཅུད་དནོ། 

དབྱེ་ཨང་ རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རྟགོ་གི་དབྱེ་སྡེ་ འབྲུག་འགྲེམ་ འབྲུག་གློག་མེ་ བརྒྱུད་
འཕྲིན་ གདུང་བསམ་ བཟའ་སདོ་ ཀུན་གསལ་ འཐོན་བསྐྱེད་ དཔལ་ལྡན་རྩི་

ས་ 
གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ 

རྒྱལ་ཡངོས་
དངུལ་ཁང་ 

འབྲུག་དངུལ་
ཁང་ འཚ་ོརྟེན་ ཉེན་སྲུང་ བཟ་ོསྐྲུན་ སྤྱི་མཐུན་ བ་ོལྡན་ བསམོས་ 

1 གཡ་ོཟལོ་དང་ངན་ལད། -        -        -    -         -        -    -        -         -    -         -         -    -         -    -    -        -    
1.1 ཡིག་ཆས་ཚུ་རྫུས་མ་དང་ གཡོ་བཅོས་བཟོ་ནི། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
2 ལྐོག་ཟ། -         -    1.163  -    -        -         -         -    -         -         -    -         -         -    -        -      7.667  
2.1 ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད། -  -  1.163  -  6.504 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7.667  
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།       -      0.191     -    -         -    0.300  -         -    -     0.154  -         -    -    16.298  -        -     16.943  
3.2 རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། -  0.191  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   0.191  
3.3 མི་སྟོབས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.154  -  -  -  -  -  -    0.154  
3.4 འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་འབབ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། -  -  -  -  -  0.300  -  -  -  -  -  -  -   16.298  -  -   16.598  
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།   11.878       -        -    3.807  -        -         -      3.705      -         -    -         -         -    -       -    -     25.532  
4.1 ལཱ་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ། 4.787  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    4.787  
4.2 འཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ། 0.706  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.706  
4.3 རྩིས་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ། -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    5.883  -  -  -  -    5.883  
4.4 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།    4.080  -  -  3.807  -   0.196  -   3.705  -  -  -  -  -  -  -  -   11.788  
4.5 བཅའ་ཁྲིམས་ བཀའ་རྒྱ་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ། -  -  -  -  -  -    0.063  -  -  -  -  -  -  -  -  -    0.063  

4.6 ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གཞན་ཚུ་ལས་
འགལ་བ།   2.305  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2.305  

5 ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ། 9.234       -    1.800  -         -        -    -         -      0.570  229.747    9.590  48.544       -      0.358  0.160  13.384  313.387  
5.1 ལག་འཐེབ་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན/གཉིས་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ།    1.200  -  1.800  - - - - -   0.570    0.638     48.544  - - - -  52.752  
5.2 ཡིག་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། -         -        -    -         -        -    -         -         -    -         -         -    -         -    -        -     -    
5.6 སྔོན་བྱིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། -         -        -    -         -        -    -         -         -    -    -         -    -    - 0.160  -    0.160  
5.7 བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། -         -     -    -         -        -    -         -         -    -         -         -    -      0.358  - -   0.358  
5.11 བཏོགས་ཆ་ཚུ་ མ་བཏོགསཔ/ཚང་འགྲིག་མ་བཏོགསཔ། 8.034  -        -        -    -        -         -    -         -         -    -         -         -    -       -        -      8.034  
5.12 ཆད་སྐྱོན་དང་ ཚད་དམ་མེད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ། -         -        -    -         -        -    -         -         -    229.109    9.590  -         -         -    -    13.384  252.083  
 བསམོས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 21.112    0.191  2.963   3.807    6.504  0.496    0.063    3.705    0.570  229.901    9.590   54.427       -     16.656  0.160  13.384  363.529  
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༣ .  རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ། 

ལེའུ་དེ་ནང་ རྩིས་ལོ་འདིའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ ཚུད་
དེ་ཡོད། ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༥༣༡.༦༩༨ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༡༡༦.༥༤༥ 
གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༤༡༥.༡༥༣ གནས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༣ .༡ . ལན་ཁག་ཚུ། 

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལན་ཁག་༡༠ གྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤༣.༨༩༩ ངོས་
འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༣ .༡ .༡ .  སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་གྲལ་ལས་ སྙན་ཞུ་༢ ‘ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་’ བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༧༨.༣༡༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༩༠༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༧༠.༧༩༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༡༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། - 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 4.166 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 1.447 

 བསམོས། 5.613 
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༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡.  རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་ཡོདཔ། 

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་སམ་རང་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༣༣༩ 
གནས་པའི་དེང་སང་ཧེ་ཅར་རི་འཕྲུལ་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་མི་ནང་ 
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གསོ་བྱ་བཞག་སའི་མཛོད་ཆས་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ 
འཆར་དངུལ་མེད་པར་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། ཧེ་ཅར་རི་འཕྲུལ་ཁང་འདི་ བཀོལ་སོད་
འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ ལས་འགུལ་དེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འོས་འབབ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཚུགས་ག་ དོགས་པ་སོམ་ཡོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༣༨ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྲིད་མཐར་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༣༣༥༢༤ ལྟ་བཀོདཿ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༨༩) 

ཁ) དར་དཀར་ན་ དཀར་ནག་རྒེད་འོག་ ནམ་གཞི་སྒང་ལུ་ འབྲས་ཆུ་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣༤.༤༡༠ ནང་བསྟར་སོད་འབད་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ ས་རུད་འོང་
སྟེ་ ཏེག་གྱང་དང་རྟེན་གྱང་གུར་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་སྟེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་
ཐོག་ལུ་གྲོགས་རམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་མ་ཐོགས་པར་ ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་
འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༠ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པུ་རཱན་ཆེ་ཏི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་
རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༧ ཨེམ/ཨེས་ པི་ཨེས་ཀྲི་བཟོ་བསྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༡༨༡  ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་
མཐར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩) 

ག) རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ ལས་འགུལ་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༠ གནས་པའི་ 
Multistage Centrifugal ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག ས་ཁོངས་ནང་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་
གིས་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ མ་དགོཔ་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ 
འཕྲུལ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་མེད་པར་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༡༦༤༠༠ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༨༠༢༦ ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་མཐར། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩) 
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ང) པདྨ་དགའ་ཚལ་ དུང་མིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༤༦ གནས་པའི་ ནགས་ཚལ་འགག་པའི་ རྒྱུན་འགྲུལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཡིག་
ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ དུང་མིན་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ དགོས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། 
མཐུན་རྐྱེན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ ནང་སྐོར་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁང་གླ་མ་སོད་པར་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་སོད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༧༥ དོན་ཚན་
༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། དུང་མིན་རྒེད་འོག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༥༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཉི་མ་དབང་འདུས། ནགས་ཚལ་གླིང་སྐྱོང་པ་༡ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༨༠༦༩ 
ཅན་མ།) 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ .༡༦༦ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 1.704 
4.2 HDPE ཆུ་དུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། - 
4.3 སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་སེལ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.4 ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་

ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཕོགས་ཡོདཔ། 
1.317 

4.5 འོང་འབབ་མིན་པའི་མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.100 
4.6 དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ དངུལ་བཏོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ། - 
4.7 དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་མངམ་བཏོན་ཡོདཔ། 0.149 

4.8 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ། 0.628 
4.9 འཆར་དངུལ་དང་འཆར་དངུལ་མིན་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.10 འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.11 བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ། 0.268 
4.12 སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
 བསམོས། 4.166 

༤.༡.  འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༠༤ 

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ནང་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་དང་ བསིལ་དྲོད་གནས་སྟངས་འཕོ་འགྱུར་གདོང་ལེན་ལས་
རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞུང་མཁར་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ 
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འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༤ སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་
ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༤ སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༧ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་
ཀརཿ ཨོན་སྒྲོལ་མ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༤༠༧༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཐིམ་ཕུག་ བསོད་ནམས་མེ་
འབར་བཟོ་བསྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༦༡༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ པདྨ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༨ ཅན་མ།) 

༤.༢. HDPE ཆུ་དུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་མངའ་འོག་ལུ་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་དང་བསིལ་དྲོད་
གནས་སྟངས་འཕོ་འགྱུར་གདོང་ལེན་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞུང་མཁར་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
HDPE ཆུ་དུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་ཕུལ་བས། ཁག་འབགཔ་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༩.༡༨༧ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་དུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་
ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ མ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༥ གནས་པའི་ཕབ་ཆ་མ་བཀལ་བར་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༧ དོན་ཚན་༡.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༨༧༠༨༠༢༦ ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།) 

༤.༣. སོ་ནམ་ཚུ་གཡུར་སེལ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཚན་གྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་མངའ་འོག་གི་ ས་གནས་བིར་ཁོ་ལ་དང་ ཐ་རེས་ཁོ་ལ་ དེ་ལས་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་
འོག་གི་ ས་གནས་རེ་ཏི་ཁོ་ལ་དང་ ལ་རིང་ཁོ་ལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ ཁག་༤ གི་ཐོག་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་
དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་གན་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཉེན་བཅོལ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཡང་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༩ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༣༡༢༠༠༣༤༦༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེན་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༡༡༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ 
དབང་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༨༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པི་ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་༢༥༣༦ 
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནག་གླིང་བུལ་ཌར་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༥༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༣༡༢༠༠༣༤༦༣ ཅན་མ།) 
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༤.༤.  ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་
བའི་སྐབས་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བཀལ་དགོཔ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༣༡༧ 

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ ས་གནས་གནསཔ་སྟེང་ཁ་ལུ་ ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་དང་ 
ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ གྱང་རྟེན་དང་ལོད་ལམ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་བའི་སྐབས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༡༧ གནས་པའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཕོགས་མི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་དབང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ 
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་གྱི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་
ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་ལག་མ་ལུས་མི་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་
༢༠ ཕོགས་མི་འདི་ མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༦༩༧ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འབྲུག་དབང་གི་
བུལ་ཌར། ཐིམ་ཕུག སི་དྲི་བི་ཨང་༦༦༥༢ ཅན་མ། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་ནོར་བུ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༨༢ ཅན་མ།) 

༤.༥. འོང་འབབ་མིན་པའི་མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༠ 

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ གཉེར་བཅོལ་གྱི་ལཱ་
དོན་ལུ་ འོང་འབབ་མིན་པའི་མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༥༧༦༤ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སོ་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།) 

༤.༦. དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ དངུལ་བཏོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།  

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ 
དངུལ་འཛིན་བསོམས་༩༢ སོད་ཡོད་མི་གུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ རྟགས་མི་མཐུན་པས། དངུལ་འཛིན་༥༢ དེ་ཅིག་ནང་ལུ་ དངུལ་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དངུལ་འབོར་ལས་ མངམ་བཏོན་
ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འཛིན་༤༠ དེ་ཅིག་ནང་ལུ་ དངུལ་དེབ་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ལས་ཉུང་སུ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་ རྟགས་མ་མཐུན་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༦༤ དོན་ཚན་༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སོ་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༥༩ ཅན་མ།)  རྣམ་རྒྱས། ཞི་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།) 

༤.༧.  དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་འཁྲིཝ་ད་ དངུལ་མངམ་བཏོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༤༩ 

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་གའི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་འདི་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ 
དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ བཏོན་ཡོད་རུང་ ངེས་ཏིག་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པའི་
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མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ དངུལ་འཐེབ་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ 
བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༦༤ དོན་ཚན་༦ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སོ་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་
འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།) 

༤.༨.  རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༢༨ 

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་རྟེན་
ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ནགས་ཚལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨ གནས་པའི་
འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་ལྟར་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༦༤ དོན་ཚན་༩ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ སོ་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་འཛིན་
རྡོ་རྗེ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༥༩ ཅན་མ།)  རྣམ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།) 

༤.༩. འཆར་དངུལ་དང་འཆར་དངུལ་མིན་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

གསར་སྤང་ རྒྱལ་ཡོངས་བྱ་གསོ་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་དང་འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ 
མ་དངུལ་ལག་ལུས་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༣༠༩ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ 
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༧༧ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༨༡༣ དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༢༠ ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༣༧ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོགས་དཔལམོ། 
རྩིས་འཛིན་པ། གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨེས་བི་ཅམ་ལིང་རའི། ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༠༠༧༡༡༣ ཅན་མ།) 

༤.༡༠. འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ཕིབ་སུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཉེན་སྲུང་ས་ཁོངས་ཀྱིས་ ཡར་འཕེལ་གླིང་སྤྱི་འོག་ནང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་
ནང་ལས་ “མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆུའི་འཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ ཆུའི་འཐོན་ཁུངས་ཡར་དྲག་དང་ལག་ལེན་དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ནིའི་” 
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ གནས་པའི་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ གླིང་ག་གིས་ མ་དངུལ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་ནང་ཟད་སོང་
གྲུབ་ཡོད་རུང་ ཅ་ཆས་ལ་ལུ་ཅིག་མ་ལོད་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་
གནས་སྟངས་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༤༦ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་
མཚན། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༨༠༤༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་རབ་བསྟན། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༨༧ ཅན་མ།) 
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༤.༡༡. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༦༨  

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་མ་ནསི་གླིང་ཀ་གིས་ པཱན་བང་ལུ་བཟའ་ཁང་དང་ཐབ་ཚང་ 
RCC སྒོ་ར་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ དེ་ལས་ ལྕགས་ཐག་འབྲེལ་མཐུད་གྱི་རཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་
པའི་ པཱན་བང་གི་ eco-lodge ཚུན་གྱི་ལོད་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༦༧ ནང་ ཁག་
འབག་པ་ རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༦༨ དེ་
ཅིག་ལས་བརྒལ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༧༤ གི་ཕྱིར་
འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༡༥ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀེ་ཨར་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༢༠༣༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྡོ་རྗེ་གྲགས་གྲུལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༦༩༣༨ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ མག་ནཱད་ཆི་ཏིརི། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༦༠༢༧ ཅན་མ།) 

༤.༡༢. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

པཱན་བང་ རྒྱལ་ཡོངས་མ་ནསི་གླིང་གའི་ ཨི་ཀོ་ལོཇ་ཚུན་གྱི་ ལོད་ལམ་འདི་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག གླིང་ཀ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ 
ཁག་འབག་པ་ མཁན་གྲགས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ རྩི་སའི་འདམ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྲེ་སོར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྐྱོན་ཆ་ལེ་
ཤ་ཅིག་ཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་འབད་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་ ལཱ་ཚུ་
ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བས། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༩ ཐོག་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག  (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༡༥ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀེ་ཨར་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༡༠༢༠༣༥ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མཁན་གྲགས་བཟོ་བསྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༡༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མ་ཧད་ཆེ་ཏིརི། 
གླིང་སྐྱོང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༦༠༢༧ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༤༤༧  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.806  
5.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.431 
5.3 འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་གཉིས་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 0.210  
5.4 རྩིས་ཤོག་མ་ཚངམ།  - 
 བསམོས། ༡.༤༤༧ 
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༥.༡.  བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༨༠༦ 

ཀ) བཀྲིས་སྒང་ལུ་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་དང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་མཉམ་སྦྲགས་
འབད་མི་སྒྲི་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་ཨི་ལའིཊ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ འཐེབ་སོད་
འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་ཡང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ “ཤུགས་སོྣན་ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་སའི་ལཱ་” ནང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་བའི་འབོར་
ཚད་དང་ མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༧༧ 
དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་ཨི་ལའིཊ་བུལ་ཌར། ཁག་འབགཔ། སི་ཌི་བི་ཨང་༡༧༩༢ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ པདྨ་རྒྱ་མཚོ། ཨོ་ཨའི་སི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༦༠༣༩ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༩༣ ཅན་མ།) 

 
ཁ) སོ་ནམ་ལན་ཁག་འོག་གི་ RDCCRP གིས་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ གཞུང་མཁར་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ ཁག་

འབག་པ་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༦ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ ས་ཁོངས་
ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་ ས་ཁོངས་
ནང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ སོད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༧ དོན་
ཚན་༡.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༨༠༢༦ ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་བསྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༦༡༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།) 

 

ག) གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་བྱ་དང་ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་ལྟེ་བ་གིས་ གླིང་མེད་ཐང་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
བའི་སྐབས་ ཁག་འབག་པ་ བསྟན་འཛིན་འཚོལ་སྒྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་
འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཕྱིའི་རྩིག་གྱང་ནང་ལས་ སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལུ་ གདུང་དང་ཡ་ཐེམ་ཚུ་ མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༧ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༤༠༠༡༡༠༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་ཚེ་གྲུབ་བཟོ་བསྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༠༦༢ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། གསོ་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༨༠༡༢ ཅན་མ།) 

༥.༢.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༣༡ 

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  
 
ཀ) བུམ་ཐང་ བརའུན་སུའིས་སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་དང་སྒེར་དོན་གྱི་སྔོན་བྱིན་ཡོངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་
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འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༠༨ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༦ ཅན་མ། རྡོ་
རྗེ་ཚེ་རིང་། སྒོ་ནོར་འཐོན་སྐྱེད་ལྟ་རོྟག་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༨༠༨༩ ཅན་མ།ལྟ ལྟ་བཀོདཿ པ་དམ་བྷ་དུར་གུ་
རུང་། གསོ་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༨༠༤༨ ཅན་མ།) 

 
ཁ) ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་གླིང་ག་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་

ཐོག་ལུ་ སྒེར་དོན་དང་མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༥ རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོ་པའི་དུས་མཚམས་ནང་
ཡང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༦༤ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་
དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ནགས་ཚལ་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༥༩ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ 
ཅན་མ།) 

༥.༣.  འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་གི་བར་ན་ རྩིས་སྙོམས་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༡༠ 

དགེ་འདུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག RAMIS རིམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་ བཙུགས་བཞག་གི་
བརྡ་དོན་འཁྲིལཝ་ད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ 
ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་གསལ་སོྟན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༣༤ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་
རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༢༠༡༠༠༧༡༦༨ ཅན་མ། ཉི་མ་ལ་མོ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས ༣ པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༡༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱལ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༤༡༠༠༧༠ ཅན་མ།) 

༥.༤.  རྩིས་ཤོག་མ་ཚངམ།  

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་གླིང་ག་ནང་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༡༡༠ གནས་པའི་ རྩིས་ཤོག་༦ དེ་ཅིག་ མ་ཚང་པར་ཡོད་ས་ལས་ ཟད་འགྲོ་མང་ཤོས་ར་ དངུལ་ཕོགས་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་
སོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༦༤ དོན་ཚན་༡༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་
པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།) 
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༣ .༡ .༢ .  ཤེས་རིག་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤེས་རིག་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༧ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། དེའི་གྲལ་ལས་  
སྙན་ཞུ་༡ ‘ཁྱད་ཚད’ ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢༠ 
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡.༤༨༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༥༩༩ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༥.༣༥༣ 
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༩.༥༣༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༣ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.764 
༤ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.550 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 6.218 

 ཡངོས་བསམོས། 9.532 

༣ .  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༧༦༤ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༣.1 མ་དངུལ་འཐེབ་བཏོན་ཡོདཔ། 0.060 

༣.2 ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཏོག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 0.704 

 བསམོས། 0.764 

༣.༡.  མ་དངུལ་འཐེབ་བཏོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༦༠ 

དར་དཀར་དཔལ་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་གིས་ འགྲུལ་འཐུས/ཉིན་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ མ་
དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ འཐེབ་བཏོན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༧ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཏིས་བཱ་དུར་སཱ་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཤེས་རབ་
འཇིག་མེད། དབུ་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༩༢ ཅན་མ།) 
 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 38 

༣.༢. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཏོག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༧༠༤ 

དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཏོག་ཆ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་
ཚང་ནང་བཏང་མི་གཏོང་དངུལ་ཀྱི་འབོར་ཚད་གཉིས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༤ ཁྱད་པར་བྱུང་ཏེ་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༥༥༠ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ། 1.782 

4.2 
གྲོགས་རམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་
ཚོགས་ལས་ མ་བརྒྱུད་པར་ཡོདཔ། 

- 

4.3 མ་དངུལ་ལག་ལུས་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.4 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.689 
4.5 རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭའི་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 0.079 
4.6 རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།  - 

 བསམོས། 2.550 

༤.༡. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༨༢ 

སྐྱོན་ཅན་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
 

ཀ) སྤ་རོ་རོང་ཁག་འོག་གི་ ཝ་ན་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུན་ ཁག་འབག་པ་ ཀྲི་ཨེན་ཀེ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ལོད་ལམ་
གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ གནས་པའི་ལམ་གྱི་འཇལ་ཚད་ སིཀོའར་མི་ཊར་༡༦༥.༢༢ དེ་ཅིག་ནང་ 
གག་འགྲམ་ཚུ་འཐོན་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༦ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
ཨ་ནི་ཤ་གུ་རུང་། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༡༦༠༠༠༠༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་ཨེན་
ཀེ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། ཁག་འབགཔ། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་བ་དབང་མོ་ཤེར་པ། བཀོད་ཁྱབ་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༨༠ ཅན་མ།) 

 

ཁ) བསམ་རྩེ་ རྡོ་རོ་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུན་ ཇེ་ཨེམ་བུལ་ཌརས་སྒེར་ས་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ལོད་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
གག་འགྲམ་དང་དོང་ལེ་ཤ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་དང་མ་ལྡན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ལས་བརྟེན་ གྱོང་གུད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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༡.༦༥༥ གནས་ནི་ཨིན་པས། སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་འབོར་ཚད་ སིཀོའར་མི་ཊར་༢,༣༠༥.༨ དེ་ཅིག་འཐོནམ་
ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༦ དོན་ཚན་༢.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱས། ས་ཁོངས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༠༥ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསས་ ཇེ་ཨེམ་བུལ་ཌརས་སྒེར་ས་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་
བི་ཨང་༧༤༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཤཀྱ་དབང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༢༠༧༠༣༣ ཅན་མ།) 

༤.༢. གྲོགས་རམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་ལས་ མ་བརྒྱུད་
པར་ཡོདཔ། 

ཀ) ན་གཞོན་དང་རྩེད་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ དེ་ལས་༢༠༡༨ ནང་ གྲོགས་རམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་
འགུལ་གྱི་མིང་ “Robert Carr Network Fund Project” ཟེར་མི་ནང་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༡  རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་ལས་མ་བརྒྱུད་པར་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ལག་ལེན་གྱི་ལག་དེབ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། ལས་འགུལ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་
དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༥༩༨༨ དོན་ཚན་༡.༧ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རིན་འཛིན་དབང་མོ། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སྒོ་གླིང་ཚེ་རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༥ ཅན་
མ།) 

 

ཁ) སིཀའོཊ་དང་ལམ་སོལ་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལག་ལེན་གྱི་
ལག་དེབ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༥༡ གནས་པའི་ལས་འགུལ་༧ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་ལས་མ་བརྒྱུད་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ལས་རིམ་
བརྗེ་སོར་ལ་སོགས་པའི་ ལས་འགུལ་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ རྒྱུན་རིམ་
རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༨ དོན་ཚན་༢.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་
འཛིན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༤༠ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ སྒོ་གླིང་ཚེ་རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་
ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༥ ཅན་མ། ) 

༤.༣.  མ་དངུལ་ལག་ལུས་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

དར་དཀར་ན་ དར་དཀར་པད་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་གིས་ རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ལག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༣ རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་མེདཔ་ལས་ འཚོལ་མ་
འཐོབ། ཨིན་རུང་ སོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་ནང་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་དངུལ་རྐྱང་སྦེ་སོད་མི་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་དུས་
མཐུན་བཟོ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༧ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཏིས་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 40 

བྷ་དུར་སཱ་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཤེས་རབ་འཇིག་མེད། དབུ་འཛིན་འོག་
མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༩ ཅན་མ།) 

༤.༤.  རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༨༩ 

གྲམ་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་གིས་ རྩིས་ཐོ་དང་འཛིན་ཤོག་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༩ 
གཏང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་མེད་
མི་ལས་བརྟེན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༩ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་ཉི་རྡོ་རྗེ། 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ ཅན་མ།) 

༤.༥. རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭའི་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ 

སོབ་གྲྭའི་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ དེ་ཅིག་ འགན་འཛིན་པ་དང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ མིང་ཐོག་ལུ་
ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལས་གཡོག་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ རྣམ་དག་
གི་སྒོ་ལས་ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ མ་དངུལ་ཚུ་རང་སོའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༩ དོན་ཚན་༡༠ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ ཅན་མ།) 

༤.༦.  རྩིས་སྙོམས་འབད་མི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།  

གྲམ་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་འདི་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་བྱིན་མ་བཏུབ་པར་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྔོན་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ཡང་
བཏོན་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་གི་རྩིས་ཁྲ་དང་
འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧ ལས་༢༠༡༨ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་མིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་རྩིས་སྙོམས་
འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་ཁུངས་ངོ་སོར་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༩ 
དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༦༣ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་བ་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༢༡༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༡༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 
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རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོདཔ།                    2.467 
5.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 3.207 
5.3 ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་སྟོནམ། - 
5.4 མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ། 0.544 
5.5 རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ། - 
 བསམོས། 6.218 
༥.༡.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༢.༤༦༧ 

ཤེས་རིག་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༦༧ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་སྟེ་འདུག དེ་ཡང་ གསོལ་རས་དང་ སྙན་དར་ ཚོགས་ཆང་དང་
ཞལ་དེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༩ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༩༨ 
ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ཟད་འགྲོ་འདི་ཐག་བཅད་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་རྩིས་
ཁར་བཀོད་མི་འདི་ འོས་ལྡན་ཅིག་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༣༨ དོན་ཚན་༡.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་
ཕྱུག བོན་པོ་བགྲེསཔ། ཤེས་རིག་ལན་ཁག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༦༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག 
བོན་པོ་བགྲེསཔ། ཤེས་རིག་ལན་ཁག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༦༡༤ ཅན་མ།) 

༥.༢.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༢༠༧ 

ཀ) ཤེས་རིག་ལན་ཁག་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་གྱིས་ སྔོན་བྱིན་ཁག་སོ་སོའི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༢ 
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་འདི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༦ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡོ་ཧཱན་ད་ཧཱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཨེས་ཨེས་ཨའི་
ཨེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༠༣ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་རྒྱལ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༣ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ཡོ་ཧཱན་ད་ཧཱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཨེས་ཨེས་ཨའི་ཨེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༠༣ ཅན་མ། 
པདྨ་ཆོས་རྒྱལ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༣ ཅན་མ།) 

ཁ) ཤེས་རིག་ལན་ཁག་འོག་གི་ ན་གཞོན་དང་རྩེད་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ འགན་འཛིན་པ་མང་རབས་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༦ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༥༩༨༨ དོན་ཚན་༡.༦ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༦༠༡༠༦༤༡༦ ཅན་མ། བཀྲིས་དབང་ཕྱུག ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གོང་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༥༨༧ ཅན་མ། 
བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། མཛོད་གཉེར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༦༠༢༡༨༥ ཅན་མ། རྟེན་འབྲེལ་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་ཁྱབ་
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མདོ་ཆེན་གྱི་སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༥༣ ཅན་མ། དབྱངས་ཅན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༧༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་འཛིན་དབང་མོ། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༡༨ ཅན་མ། སྒོ་གླིང་ཚེ་རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༥ ཅན་མ།) 

ག) ཤེས་རིག་ལན་ཁག་གི་ སིཀའོཊ་དང་ལམ་སོལ་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ནང་ ལས་དོན་སོ་སོའི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༥ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༨ དོན་ཚན་༢.༥ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༤༠ ཅན་མ། 
མངའ་དབང་རྒྱལ་མཚན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༥༠ ཅན་མ། ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ། སོབ་
དཔོན། གཞལམ་སྒང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༣༠༦༨༣༤ ཅན་མ། བཀྲིས་དབང་ཕྱུག། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༥༨༧ ཅན་མ། རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༡༢༢༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མང་སྤང་བཟོ་བསྐྲུན། ཁག་འབགཔ། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༣༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་བསྟན་
འཛིན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༤༠ ཅན་མ། སྒོ་གླིང་ཚེ་རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༥ ཅན་མ།) 

ང་) བསམ་རྩེ་ རྡོ་རོ་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༥༤ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༢༤ དོན་ཚན་༨ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༤༡༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ པདྨ་ཆོས་རྒྱལ། དབུ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༣ ཅན་མ།) 

༥.༣.  ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་སྟོནམ།  

ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་སྟོན་པའི་གནད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ཟུར་
ཤོག་ནང་ལས་ ཀྲི-དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ ཆོས་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚུ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༡༥ 
གནས་པའི་ གཞུང་གི་ཉེན་བཅོལ་འཆར་གཞི་དང་ ཤེས་རིག/དུས་སྟོན/ལག་ལེན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གཏོང་དངུལ་བཏང་བའི་ ཟད་
རྩིས་དང་ངོ་སོར་རྩིས་ཐོ་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་བཏོག་སྟེ་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བཏང་མི་ཚུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་དང་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༡.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་
རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

ཁ) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ སོབ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༩ བཏོན་ཡོད་
པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་བཏོན་འབད་བའི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
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རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༩ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

ག) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༦༧ གནས་པའི་ གཏོང་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཤོག་
དང་ འབོྱར་འཛིན་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
བཏང་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༡.༣ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་
ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

ང་) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ དངུལ་ཕོགས་ཤོག་གྱངས་དང་རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
སོད་འབད་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༡.༦ འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། 
དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

ཅ) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ཡིག་རིགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་ སྟོན་མ་
བཏུབ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་རིག་ལན་ཁག་གི་ སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༣.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།)  

ཆ) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དང་ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ 
རོང་ཁག་དང་ཤེས་རིག་ལན་ཁག་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་འོག་གི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་ཕུལ་བས། དེ་བཟུམ་
མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ཡང་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་ལྟར་དུ་ལེགས་བཅོས་མ་
འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༣.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།)  

ཇ) དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
བའི་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ གོང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༤.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ 
ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

༥.༤.  མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༤ 

དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་པའི་གནད་དོན་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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 ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱལ་དབང་ཚོང་ལས་ལུ་ ཀ་ལའི་བར་བཅད་ཀྱི་གྱང་ (Aluminum Partition Wall.) མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ མཁོ་སོད་པ་གིས་ 
སིཀོའར་ཕིཊ་༥༨༣༥ མཁོ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སིཀོའར་ཕིཊ་༢༢༩༧.༠༡༤ ལས་བརྒལ་མཁོ་སོད་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས། 

 ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱལ་དབང་ཚོང་ལས་དང་ ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ བོརོ་དར་སིས་ཊར་ཚོང་ལས་ལུ་ འཐིང་གཞིའི་གདན་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག མཁོ་སོད་པ་གིས་ མཁོ་མངག་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་
ལས་ ཉུང་སུ་མཁོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༤.༣ དང་
༤.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ 
ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

༥.༥.  རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།  

དར་དཀར་ན་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ལོ་
༢༠༡༧-༡༨ ནང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་ དགོངས་ཞུའི་གནད་དོན་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༤༤༠ དོན་ཚན་༦ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ 
ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༩༨ ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༣ .  བསྟན་རྒྱས་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། དེའི་གྲལ་ལས་  
སྙན་ཞུ་༡ ‘ཁྱད་ཚད’ ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༦ 
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༩༦༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༥༥༤ གནས་པའི་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།   

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༡༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 4.410 

 བསམོས། 4.410 
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༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ།               - 
4.2 ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  - 
4.3 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ། - 
 བསམོས། - 

༤.༡.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ།  

བསྟན་རྒྱས་ལན་ཁག་འོག་གི་ བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ རཊ་ན་
པུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༡༢ ནང་ བསམ་རྩེ་ དམ་དུམ་བཟོ་གྲྭའི་གླིང་ག་གི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཉིན་གྲངས་༦༠ དེ་ཅིག་གི་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་རུང་ མཇུག་བསྡུ་མ་
ཚུགས་པར་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་འཕོ་མཐུད་མ་འབད་བར་བཀོ་བཞག་ནུག ཨིན་རུང་ བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་རྩིས་
ཐོ་༤ པ་ཚུན་དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ནང་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་མ་བཏོག་པར་འདུག གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོ་ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་
བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༦༠ དོན་ཚན་༡.༥.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༨༥༤༨ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༡༧༨༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབྱངས་སྐྱིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༧༠༡༠༨༥༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༡༡ 
ཅན་མ།) 

༤.༢.  ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

སམ་གྲུབ་ལྗོང་མཁར་ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༥༩༠ 
གནས་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་དོན་ལུ་ Check Dam དང་ གེ་བེན་གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ བསྟན་རྒྱས་ལན་ཁག་ བཟོ་གྲྭ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ ཉེར་བཅོལ་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་བས། ཤུལ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་
དོན་ལུ་ Check Dam དང་ གེ་བེན་གྱང་རྟེན་ འགྱེལ་འགྱོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་གིས་འཕག་འབག་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་
གུད་ཕོགས་ཏེ་འདུག ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནོད་སྐྱོན་
རྐྱབ་མི་ལཱ་ཚུ་ དེ་འཕོ་ལས་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༢༦ དོན་ཚན་༢.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༤༡༦ པདྨ་སྐལ་བཟང་། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 46 

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༨༥༤༧ ཅན་མ། སུག་ཀུ་མར། དྲི་ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༣ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ སྐལ་
བཟང་བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༡༡ ཅན་མ།) 

༤.༣.  བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  

བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གསར་སྤང་ འཇིགས་མེད་གླིང་བཟོ་གྲྭའི་གླིང་ཀ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན་གྱིས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༢༢༣ གནས་པའི་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་
ཡོལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་༡༠ ལག་སོང་རུང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་གཏན་འཁེལ་མ་བཟོ་
བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོ་ འཁོན་
འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༦༠ དོན་ཚན་༣.༢.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུ་ཤོཀ་སུ་བྷ། ལས་
འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༤༠༠༡༣༨༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་ཨང་༦༡༣༣ ལྟ་བཀོདཿ སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༤༠༡༠༡༡ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ .༤༡༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག      1.840 
5.2 ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  2.570 
 བསམོས། 4.410 

༥.༡.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༨༤༠ 

ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་སྣུམ་བླུག་སའི་ས་ཁོངས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༠ 
དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྱི་སྔོན་བྱིན་སྦེ་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༠ དང་ རྩེ་རང་རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༠ སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢ ལག་སོང་རུང་ རྩིས་སྙོམས་
མ་བར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༩ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མཱན་བིར་རའི། རྒཔོ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༧༠༠༠༠༥༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བིར་ཏ་མང་། དྲི་སི་ཨེཕ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༤༠༣༠༣༤ ཅན་མ།) 

༥.༢.  ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༥༧༠ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
47 

བསྟན་རྒྱས་ལན་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལུ་ 
‘བསམ་རྩེ་ དམ་དུམ་བཟོ་གྲྭའི་གླིང་ག་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་’ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༧༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ buffer tank གཉིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་ཡོད་མི་གུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ 
ས་ཁོངས་ནང་༡ ལས་བརྒལ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༠༦ ལཱ་མ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་མ་
ཚད་ གྲབ་ལུ་ཀྲི་པི་གི་ ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་གྱང་དང་ བྱེམ་བཙག་ནི་དང་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་གི་ཆུ་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ 
ལཱ་གི་འབོར་ཚད་མངམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༤ ལཱ་མ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༦༠ དོན་ཚན་༡.༥.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༠༩༠༩ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༢༠༠༨༠༠༡༧༨༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབྱངས་སྐྱིད། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༨༥༤༨ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༡༡ ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༤ .  དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༧༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢.༣༩༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༩༡༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 17.061 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 1.855 
 བསམོས། 18.916 

༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧ .༠༦༡ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༦༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡.  ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧ .༠༦༡ 

ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ   



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 48 

 
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲལ་འབབ་དང་ ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༩༤༡  གསལ་

སྟོན་འབད་དེ་འདུག ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དང་ ལས་འཛིན་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༩ ཡོདཔ་དང་ 
དེའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༢༢ འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༢༣ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བདེ་
སྐྱིད་དབང་མོ། བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་
མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།) 

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ངོ་ཚབ་༧ ལས་ ཁྲལ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༣.༧༧༣ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༨ རིང་ལུ་ རྩིས་ཆད་སྦེ་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ཆད་ཀྱི་
ཐོག་ཁར་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ཕོག་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༢༣ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བདེ་
སྐྱིད་དབང་མོ། བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་
མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།) 

ག) བསམ་གྲུ་ལྗོངས་མཁར་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲལ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༦ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག རྩིས་
ཆད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ཡང་ ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ཆད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་ ཕྱིས་ཏེ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་གི་ཐད་དུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ 
བཀལ་མི་ ཚོང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཆད་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༤༦ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ པདྨ་རྒྱ་མཚོ། བསྡུ་གསོག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨ་ནོག་
ཀུ་མར་རའི། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༡༤ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༨༥༥ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོདཔ། 1.734 
5.༢ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.121 
 བསམོས། 1.855 

༥.༡.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༧༣༤ 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༤ 
གནས་པའི་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནུག ཟད་འགྲོ་འདི་ཡང་ གསལོ་རས་དང་སེམས་གསོ་ ཕག་འགྱེདཔ་དང་ གཞན་
ཡང་ ཞལ་འདེབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ ཐག་གཅད་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་རྩིས་ཁར་བཀོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༧ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ སི་མིཊ་གི་རི། མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བོན་པོའི་ སྐུར་སྒེར་ལས་དྲུང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རོྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༦༠༠༡ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་ཆེན། དྲི་ཨོ་ཨེས། ཞི་གཡོག་ངོ་རོྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༠ ཅན་མ།) 

༥.༢.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༢༡ 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡ 
རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༤༩ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ མངའ་དབང་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༨༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་རྣམ་
རྒྱལ། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥ ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༥ .  ཕྱི་འབྲེལ་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༧༠༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༤༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༩༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༦༨ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། ༣.༠༦༨ 
 བསམོས། ༣.༠༦༨ 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༠༦༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ། 0.170 
5.2 འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་ གསོལ་རས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  2.512 
5.3 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.386 
 བསམོས། 3.068 
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༥.༡.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༧༠ 

ཕྱི་འབྲེལ་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ གསོལ་རས་དང་སེམས་གསོ་ ཕག་འགྱེདཔ་དང་ གཞན་ཡང་ ཞལ་འདེབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ གནས་པའི་འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་མེད་པར་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཐག་གཅད་དབང་
ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ འོས་
འབབ་དང་མི་ལྡན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༧༠ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོན་པོ་དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། ཕྱི་འབྲེལ་
བོན་པོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༢༠༠༠༢༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བོན་པོ་དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ་
བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༢༠༠༠༢༠༡ ཅན་མ།) 

༥.༢.  འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་ གསོལ་རས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༥༡༢ 

ཕྱི་འབྲེལ་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༡༢ མཉམ་པའི་ ཨུ་ཨེས་དྲི་༣༤,༣༥༩.༨༣ དེ་ཅིག་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་
སྐབས་ གསོལ་རས་དང་ཕུལ་ཆ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་
སྟོན་ཚུ་དང་ ཚད་གཞི་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༠༧༠ དོན་ཚན་༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དྲགོས་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། བོན་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༤༡༠༠༠༢༥༣༢ ཅན་མ། སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས། ལས་ཚན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༥༠༠༢༤༦ ཅན་མ། དམ་
ཆོས་རྡོ་རྗེ། ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༢༠༠༠༢༠༡ ཅན་མ།) སྒྲོ་མ་ཚེ་རིང་། མདོ་ཆེན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས། ལས་ཚན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥༨ ཅན་
མ། སེང་གེ་ཆོས་དབང། སི་ཨོ་དྲི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༩ ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༣༦ ཅན་མ། སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་། སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༡༢༠༣༧ ཅན་
མ། བཀྲིས་དཔལ་འབོྱར། ལས་ཚན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༦༠༠༤ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་དབང་མོ། སྡེ་ཚན་
གྱི་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་དབང་ཕྱུག ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༦༠༢༡ ཅན་མ།) 

༥.༣.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༨༦ 

ཕྱི་འབྲེལ་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༦ དེ་ཅིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་
ལག་སྦེ་འདུག སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ དེ་ཅིག་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་དང་ནང་ཆས་ དེ་ལས་ ས་སྣུམ་ཚུ་ཉོ་
ནིའི་དོན་ལུ་དང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ལམ་ཡིག་པར་འཕྲུལ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༧༠ དོན་ཚན་༧ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། ཕྱི་
འབྲེལ་བོན་པོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༢༠༠༠༢༠༡ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག དེད་གཡོགཔ། ཞི་
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གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༤༠༡༧ ཅན་མ། བཀྲིས་ཚེ་རིང་། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༡༦ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༡༦ ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༦ .  གསོ་བའི་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསོ་བའི་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། དེའི་གྲལ་ལས་  
སྙན་ཞུ་༡ ‘ཁྱད་ཚད’ ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༩ 
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༡༩༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༢༡ གནས་པའི་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༡༥ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༦༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། - 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 1.394 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 1.669 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 4.598 
 བསམོས། 7.661 

༢ . ལྐོག་ཟ། 

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡.  གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།  

གསོ་བའི་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༢ ལྐོག་ཟ་
འབད་ནུག རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཚར་མི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལྟོ་ཕོགས་ཀྱི་འཐུས་སོད་ཡོདཔ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་
ཅིག་གི་ ལྟོ་ཕོགས་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ དངུལ་འཛིན་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་བཏོན་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་གིས་ གནང་བའི་ཡི་གུ་ནང་ མིང་རྟགས་རྫུས་མ་བཀལ་ཏེ་འདུག 

གསོ་བའི་ལན་ཁག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་ལས་ ལྐོག་ཟ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༦ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་
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ཕུན་ཚོགས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རུདར་མ་ནི་དི་མཱལ། དངུལ་རྩིས་
འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༢༢ ཅན་མ། དམ་ཆུ་གྲུ་བ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༣༠༢༧ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༨ 
ཅན་མ། ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༤༤ ཅན་མ། ཕུརཔ་བཟངམོ། རྩིས་འཛིན་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༣༢ ཅན་མ། ལྕམ་འཕྲིན་ལས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༥༡༡༠༣༥ ཅན་མ། ཅཱན་དརའ་མ་ནི་པཱན་དྲ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༣༩ ཅན་མ།) 

༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༣༩༤ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3.1  འཆར་དངུལ་མེད་རུང་ འབྲེལ་བ་མེད་པའི་སོར་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ། 0.584 
3.2  ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 0.810 
 བསམོས། 1.394 

༣.༡.  འཆར་དངུལ་མེད་རུང་ འབྲེལ་བ་མེད་པའི་སོར་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༨༤ 

གསོ་བའི་ལན་ཁག་གིས་ ནད་གཞི་ཨེཌིསི་དང་ བད་ཀན་གློ་གཅོང་ དེ་ལས་ ཚད་ནད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འཛམ་གླིང་མ་དངུལ་གྱི་ལས་
འགུལ་ནང་ འཆར་དངུལ་མེད་རུང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༤ བཏང་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་མེད་པའི་སོར་བརྡར་
བྱིན་ཏེ་འདུག གསོ་བའི་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་༢ “དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་བརྡ་སོད་རིག་རྩལ་” སོང་བརྡར་ནང་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ ནད་འབུཔ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ བཀག་འཛིན་ལས་རིམ་
(ཝི་དྲི་སི་པི་) དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་བ་མིན་འདུག 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ ནད་འབུཔ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ བཀག་འཛིན་ལས་རིམ་(VDCP) ཡིག་ཚང་འདི་ གོང་གི་སོང་
བརྡར་གྱི་སྐོར་ལས་མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཚད་ནད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འཛམ་གླིང་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ མ་དངུལ་ཡང་མིན་འདུག 
ཨིན་རུང་ VDCP ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ ཚད་ནད་རྩ་མེད་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ནང་ 
ལོག་སྟེ་འཆར་དངུལ་སོད་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༠༡ དོན་ཚན་༥.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྟོབས་རྒྱས། 
ལས་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་འཛིན་རྣམ་རྒྱས། རིག་པའི་མཁས་མཆོག་གཙོ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༣༠༠༩ ཅན་མ།) 

༣.༢.  ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༠ 

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གསོ་བའི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱན་ཤོག་ངོ་ཚབ་ལས་སྡེ་༤ དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ 
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འཛིན་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༠ གནས་པའི་ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ གི་ ལོ་བསྟར་ ‘Move for Health’ དམིགས་བསལ་རྒྱན་ཤོག་ ཚོང་སྒྱུར་འབད་བའི་ཁེ་འབབ་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༢༩ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༡༠༡༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ ཅན་མ།) 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༦༦༩ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༤.༡.  ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༦༦༩  

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྩི་རང་སན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ རང་གྲོལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ 
Compact Substation མཁོ་སོད་དང་ བཙུགས་སྒྲིག་ དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་ཆ་ཚང་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༦༩༩ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་མ་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༣༣ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༨༠༡༠༦༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རང་གྲོལ་བཟོ་སྐྲུན་
ལས་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༦༣༧ ཅན་མ་དང་ ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༢༤༩༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། ཨེཇ་ཨའི་དྲི་དྲི་ གསོ་བའི་ལན་ཁག) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ .༥༩༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ།  2.518 
5.2 དངུལ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡདོཔ། 2.080 
 བསམོས། 4.598 

༥.༡.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢.༥༡༨ 
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གསོ་བའི་ལན་ཁག་གིས་ གསལོ་རས་དང་སྙན་དར་ ཚོགས་ཆང་དང་ཁ་དར་ དེ་ལས་ སེམས་གསོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༡༨ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཐག་བཅད་
དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་མི་འདི་ འོས་འབབ་དང་
མི་ལྡན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༦ དོན་ཚན་༣.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག གསོ་བའི་བོན་པོ་བགྲེསཔ། 
མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༧༠༠༠༢༢༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག གསོ་བའི་བོན་པོ་བགྲེསཔ། མ་ཁུངས་
ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༧༠༠༠༢༢༠༠ ཅན་མ།) 

༥.༢.  དངུལ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༠༨༠ 

གསོ་བའི་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབག་བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༠༡/༢༠༡༤ ལུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ལན་ཁག་གིས་དངུལ་ཕོགས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༠ 
སོད་དེ་འདུག དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ ལོ་ངོ་༧ ལས་ལག་སྟེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་ དགོངས་ཞུའི་བཀའ་རྒྱ་བཏོན་ནི་ནང་ དུས་ཚོད་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ བཀའ་
རྒྱ་བཏོན་པའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༩༨ 
དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དབྱངས་ཅན་ཆོས་སྒྲོན། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༣༡༠༨ 
ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༧ .  ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
དེའི་གྲལ་ལས་ སྙན་ཞུ་༢ ‘ཁྱད་ཚད’ ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༨༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨.༠༡༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༩༤ 
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨.༠༣༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦.༩༨༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༤ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 26.213 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 19.970 
 བསམོས། 46.183 
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༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦ .༢༡༣ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༢༡༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.༡ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  6.984 
4.༢ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 5.831 
4.༣ དངུལ་རྐྱང་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདག་བཟུང་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ། 5.239 
4.༤ ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་ལས་འགལ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་མེད་མ་བཏང་པར་ཡོདཔ།  - 
4.༥ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 5.669 
4.༦ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 0.616 
4.༧ ཆོག་ཐམ་མ་ལེན་པར་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ། - 
4.༨ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 1.874 

  བསམོས། 26.213 
༤.༡.  ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༩༨༤ 

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ འཇིགས་མེད་གླིང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་བསོམས་སོབ་སོང་ཁང་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མ་ཚར་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་སོད་མི་ལས་སྡེ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་མི་གནས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལུ་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༩༨༤ དེ་ཅིག་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ 
ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་
སོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ས་ཁོངས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ། མ་
ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༤.༢.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་/ཉུང་སུ་སྦེ་བཀལ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥ .༨༣༡ 

ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་/ཉུང་སུ་བཀལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 56 

ཀ) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ འཇིགས་མེད་གླིང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་
སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་བསོམས་སོབ་སོང་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ 
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཁག་འབག་པ་གིས་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཚོད་ཡུན་
འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྟར་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བས།(རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༡.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤ ཅན་མ། ཨེམ་
ཨེས་ འབྲུག་བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཁ) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ བཀྲིས་སྒང་ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་པའི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༣༩ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་འཐེབ་འབད་
ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཐོག་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལས་མི་སྒྱུར་བྱེད་ཟུར་སྦྲྦྲྲགས་དང་ ལཱ་
འཐེབ་འབད་བའི་ ཐོ་བཀོད་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་བྱིན་དགོ་པའི་བདེན་ཁུངས་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཚོད་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༠༣ དོན་ཚན་༢.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་སྔགས་རི་རྒྱལ། བཀོད་
ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༤༦༤༦ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ། མ་
ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༤.༣.  དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བདག་བཟུང་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༩  

དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བཞག་ཡོད་པའིགནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༣༩ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ (demand 
draft) གྱི་ཐོག་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་
པས། རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་མ་བསྡུའི་ཧེ་མ་ འཇིགས་མེད་གླིང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་བསོམས་
སོབ་སོང་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་གཞུང་ལུ་ལོག་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ བདག་བཟུང་འབད་
དེ་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༡.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ས་ཁོངས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ། མ་
ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཁ) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་འབར་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ (demand 
draft) གྱི་ཐོག་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་
པས། རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་མ་བསྡུའི་ཧེ་མ་ བཀྲིས་སྒང་ ཕོམ་ཤིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཇུག་བསྡུ་མ་
ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་གཞུང་ལུ་ལོག་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༢.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་སྔགས་རི་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༤༦༤༦ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ལས་འཛིན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༤.༤.  ཁག་འབགཔ་གི་འགན་ཚད་ལས་འགལ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་མེད་མ་བཏང་པར་ཡོདཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ བཀྲིས་སྒང་ ཕོམ་ཤིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་སི་བཟོ་
སྐྲུན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་གན་ཡིག་དང་འགལ་བའི་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་མ་གཏང་པར་འདུག ཁག་འབག་པ་
གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༡༧ གྱི་ནང་འཁོད་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༢.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་
སྔགས་རི་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༤༦༤༦ ཅན་མ། མ་ཁུངས་
ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་
ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ 
ཅན་མ།) 

༤.༥.  སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥ .༦༦༠ 

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༥.༤༠༩ གནས་པའི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་མའི་ ཁང་སྡེ་༤ ཅན་མ་སྦེ་མི་སོད་ཁྱིམ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག  

 བཏེག་གྱང་གུ་གག་འགྲམ་སོམ་སྦེ་ཐོན་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 58 

 རྩིག་རྨང་ལས་ཡར་བཅད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ནང་ སྡེ་རིམ་གཉིས་པ་ཅན་མའི་རྩིག་བཟོའི་ལཱ་ནང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་གག་
འགྲམ་འཐོན་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

 ཨེམ་ཨེམ་༥༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་ རྩིག་རྨང་སྒྲིག་བཀོད་འབད་མི་ནང་ བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་
འབདཝ་ལས་ ས་ཁོངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ གག་འགྲམ་ཐོན་ཏེ་འདུག 

 གྱང་གུ་ལས་ཆུ་འཛག་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིག་བཟོ་སྡེ་རིམ་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཆ་ར་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་འདུག 
 ཀ་ཆེན་དང་ རྩིག་བཟོ་སྡེ་རིམ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སོར་མཚམས་ནང་ གག་འགྲམ་སོམ་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཀ་ཆེན་སྒྲིང་

སྒྲིང་འོང་ནི་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཡང་ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། 
 འཁོར་ལམ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ གག་འགྲམ་སོམ་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ པི་སི་སིའི་ལཱ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོག་

ལས་ འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༧.༡, ༧.༡, ༧.༢, ༧.༥, ༧.༧, ༧.༩ དང་༧.༡༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་
པ་རྒྱལ་མཚན། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ། ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་
འཛིན་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༦༡༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ གནས་པའི་ ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་བཀོད་ནང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་རྩི་འདམ་དང་པག་ཅུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ སྒྲིང་
སྒྲིང་མེདཔ་མ་ཚད་ གག་འགྲམ་འཐོན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༨.༡ ཅན་མ། འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༨༠ ཅན་མ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༤༠༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཟླ་བ་བུལ་དྲར། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༡༣༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ག) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྕམ་སྒང་ བཙོན་པའི་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ གཡུ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ནང་འཁོད་སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩི་སའི་
མཐའམ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཐད་ཕང་ཏེ་མེནམ་ལས་བརྟེན་ རྩྭ་ཚུ་སྐྱེས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཨིན་
པའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༨༧ དོན་ཚན་༢.༢ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་
རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༤༠༢ ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ ཡུ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༤༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༤.༦.  ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༡༦  
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རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༦ གནས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ཁག་མང་
ཤོས་ཅིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། སར་ལེབ་ནང་ཤབ་སྒྲིག་ནིའི་ལཱ་འདི་ཚུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་
ནང་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ དེའི་དོན་ལུ་གོང་ཚད་དངུལ་སོད་ཚུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་
བཀོད་མི་ གོང་ཚད་འདི་རང་སོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གསལ་བཀོད་དང་བསྟུན་པའི་ཅ་ཆས་མེན་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༦ དོན་ཚན་༢.༢ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། 
པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཤེས་རབས་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༧༠༡ ཅན་མ་དང་ ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༢༤༩༩༨ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༤.༧.  ཆོག་ཐམ་མ་ལེན་པར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀག་འཛིན་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
༢༠༡༦ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཆོག་ཐམ་མ་ལེན་པར་འདུག ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྲུང་
ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ གོང་འཕེལ་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་མ་ལེན་པས། 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༨༧ དོན་ཚན་༤ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་
རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༤༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ  དམག་སྲིད་གོངམ་
ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༡༠༤ ཅན་མ།) 

༤.༨.  ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༨༧༤  

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ 
ཀྲོང་གསར་ལུ་ མེ་གསད་ལྟེ་བ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་ནང་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ བཀྲག་རྩི་གི་ཚོན་བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ 
manhole དང་ pelmets བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༢.༣ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་
ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༡༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༥༠༠༤༩༣༨ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་གོངམ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༡༠༤ ཅན་མ།) 

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ 
ཀྲོང་གསར་ལུ་ མེ་གསད་ལྟེ་བ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ སྒོ་སྒྲིག་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༤༤༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཤུད་བཏུབ་པའི་ཀ་ལ་སྒོ་པང་དང་ སྒོ་
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སྒྲིག་གི་ཤེལ་ཡང་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༥ ཅན་མ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྒོ་སྒྲིག་གི་
ཤེལ་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༣ ཅན་མ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༢.༤ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༡༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་
ཨང་༥༠༠༤༩༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་གོངམ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༡༠༤ ཅན་
མ།) 

ག) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ 
སྤ་རོ་ལུ་ མེ་གསད་ལྟེ་བ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དབྱེ་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་
རུང་ དངུལ་སོད་འདི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༣.༣ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་
ཨེན་ཨང་༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༡༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༥༠༠༤༩༣༨ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་གོངམ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༡༠༤ ཅན་མ།) 

ང་) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཐིམ་
ཕུག་ལུ་ ཁང་ཚན་༣༠ འབད་མི་ བཟའ་ཚང་ཡོད་མི་དམག་མིའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག ཨིན་རུང་ བཀྲག་རྩི་གི་ཚོན་བཏང་ནིའི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ masonry manhole བཅུ་
གཅིག་དགོ་ས་ལས་ དགུ་རྐྱངམ་གཅིག་ བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༤.༡ ཅན་མ། འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ 
དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༠༦༧ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༡༧༥༥༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩ .༩༧༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༩༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད། 14.068 
5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 5.512 
5.3 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 0 
5.4 ཁང་གླ་འཐེབ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ། 0.390 

  བསམོས། 19.970 
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༥.༡.  བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤ .༠༦༨ 

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀ) ཨེམ་ཨེས་ བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་གླིང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་ཁོངས་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་གི་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་
ཤོས་ཅིག་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༡.༣ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་
ནམས་ཕུན་ཚོགས། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤ ཅན་མ། ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༡༥༠ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༠༥༦༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༠༨༡ ཅན་མ། ཆོག་
ཐམ་ཨང་༡༠༡༧༥༥༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཁ) བཀྲིས་སྒང་ ཕོམ་ཤིང་ལུ་ འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༦༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་ཁོངས་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་གི་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཅིག་ བསྟར་
སོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༨༡ དོན་ཚན་༢.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་སྔགས་རི་རྒྱལ། བཀོད་
ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༤༦༤༦ ཅན་མ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་
ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ག) ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་འོག་ཐོག་བརྩིས་ཏེ་ 
ཐོག་ཚད་༥ དང་ཁང་ཚན་༢x༡༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༦༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་ཁོངས་ནང་ སྒོ་སྒྲིག་དང་སྒོ་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་
འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༦ དོན་ཚན་༡.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། བཀོད་ཁྱབ་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༡༥༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༡༤༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༣༠༢༧༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་
འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་
མ།) 

༥.༢.  དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥ .༥༡༢  

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  
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ཀ)  ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་འོག་ཐོག་བརྩིས་
ཏེ་ ཐོག་ཚད་༥ དང་ཁང་ཚན་༢x༡༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༧༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་དངུལ་སོད་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་དང་ 
ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཐོབ་རྩིས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༩༦ དོན་ཚན་༡.༢ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། 
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༡༥༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། 
སི་དྲི་བི་ཨང་༡༡༤༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༣༠༢༧༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཁ)  ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་འོག་ཐོག་བརྩིས་
ཏེ་ ཐོག་ཚད་༥ དང་ཁང་ཚན་༢x༡༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༥༦༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འོས་འབབ་ཅན་གྱི་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐབས་གཞི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ གོང་ཚད་
སྙོམས་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༧༠ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་མར་འབབ་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལས་དངུལ་འབོར་ཁ་སྐོང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༡ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༦ དོན་ཚན་༡.༤ ཅན་མ། འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ པི་ཨའི་
ཨེན་ཨང་༦༡༥༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༡༤༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་
ཨང་༡༠༣༠༢༧༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ག) པཱན་སང་ ཁྲིམས་སྲུང་དམག་སྒར་ནང་ལུ་ འགོ་དཔོན་དང་བཟའ་ཚང་གི་སོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ མུན་
ལེའིཊ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༧༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་ཚད་མཇལ་
དཔེ་དེབ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ཚད་མཇལ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༩༦ དོན་ཚན་༣.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མུན་ལེའིཊ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༩༨༣ ཅན་
མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༣༠༠༧༣༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ང་)  ལྕམ་སྒང་ ལག་རྩལ་བཟོ་བཅོས་ཁང་ཚུན་ ལོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེལ་ཨེས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་ཚད་མཇལ་དཔེ་དེབ་དང་ ས་
ཁོངས་ནང་ཚད་མཇལ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༨༧ དོན་
ཚན་༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ 
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ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེལ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༣༤༣ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༥༠༠༦༩༨༧ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཅ)  ལྕམ་སྒང་ བཙོན་པའི་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱི་ ནང་འཁོད་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཚུ་ རྩི་གནག་བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ གཡུ་
འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ 
སྔོན་རྩིས་དང་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ ‘Granular Sub-Base’ འདི་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༨༧ དོན་ཚན་༢.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཡུ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་
ཨང་༥༤༤༡ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༢༦༨༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཆ)  ཀྲོང་གསར་ལུ་ མེ་གསད་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ རྨང་གཞི་དང་རྩིག་རྨང་ནང་ལུ་ ས་
པག་ཅུའི་རྩིག་བཟོ་དབྱེ་རིམ་༢ པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ཨར་སི་སིའི་སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཡ་ཐེམ་གྱི་འབོར་
ཚད་ མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༢.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༡༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༥༠༠༤༩༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། མ་ཁུངས་ངོ་སོག་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

ཇ)  སྤ་རོ་ལུ་ མེ་གསད་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྨང་གཞི་དང་རྩིག་རྨང་ནང་ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་
ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་པག་
ཅུའི་རྩིག་བཟོ་དབྱེ་རིམ་༢ པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ཨར་སི་སིའི་སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཡ་ཐེམ་གྱི་འབོར་ཚད་ 
ཉུང་སུ་སྦེ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༣.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་
ཏོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༡༦ ཅན་མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༥༠༠༤༩༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་གོངམ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་། 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༡༠༤ ཅན་མ།) 

༥.༣.  སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  

ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན་ཀྱིས་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ མེ་གསད་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་
ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྐྱོན་ཅན་བྱུང་མི་འདི་ གྱང་རྟེན་དང་རྩིག་རྨང་གི་ལཱ་
ནང་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ལྟ་རོྟག་དང་བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་ཁར་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 64 

ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༥ དོན་ཚན་༣.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་ལས་རོགས། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༦༦༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེ་ཏོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༡༦ ཅན་མ། ཆོག་
ཐམ་ཨང་༥༠༠༤༩༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་གོངམ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༡༠༤ 
ཅན་མ།) 

༥.༤. ཁང་གླ་འཐེབ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༩༠ 

སྤུ་ན་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཁང་གླའི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠ འཐེབ་སྦེ་
བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ངེས་ཏིག་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་  
ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༢ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༡ དོན་ཚན་༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ ཆགས་བསྟན། གྲིམ་དཔོན། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༣༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་གོངམ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ཁྲིམས་སྲུང་
འགག་སྡེའི་འགོ་བདག པི་ཨའི་ཨེན་༨༥ ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༨ .  བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༥ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༣.༦༡༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༧༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༠.༤༩༠ ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༤༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། - 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.561 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.344 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 6.340 
 བསམོས། 7.245 

༢ . ལྐོག་ཟ། 

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 
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༢.༡.  གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་་འབད་ཡོདཔ།  

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ tele-conferencing འཕྲུལ་ཆས་ཁ་སྐོང་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
འཆར་དངུལ་ རྩིས་མ་ཕུལ་བར་བཞག་མི་ནང་ལས་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་འཛིན་བཏོག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨ བཏོན་ཏེ་
ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག ལན་ཁག་གིས་ tele-conferencing འཕྲུལ་ཆས་ཁ་སྐོང་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལུས་ཚུ་ རྩིས་
མ་ཕུལ་བར་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་མ་འབད་བར་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ བཏོན་ཏེ་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག མ་
དངུལ་ཚུ་ལོག་སྟེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག་གིས་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༡༧ དོན་ཚན་༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨིང་
གིན་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དབང་འདུས་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་
ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ།) 

༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༦༡ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3.1 ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྟེན་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ། - 
3.2. ལོ་བསྟར་ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་རྩིས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ། 0.561 
 བསམོས། 0.561 

༣.༡.  ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་འཆར་གཞི་ལས་བརྟེན་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ། 

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ སྲུང་སྐྱོབ་པའི་སོད་ཁྱིམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་
ཁང་ཚན་ཚུ་ནང་ གློག་མེའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁང་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། ལས་འགུལ་གྱི་
མ་དངུལ་ནང་ སོད་ཁྱིམ་ནང་གློག་མེ་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ མ་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ གློག་མེ་ཨམ་དང་གློག་ཐག་ཚུ་ 
མཐུད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཅིག་མ་བཟོ་བས། དེ་གིས་འབད་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་མེདཔ་ལས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ མེདཔ་བཏང་
སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༢.༨ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༣.༢.  ལོ་བསྟར་ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་རྩིས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༦༡ 
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མོང་སྒར་དང་ལྷུན་རྩེའི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༥༦༡ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་རྩིས་ཆད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་༡༣༠ དེ་ཅིག་གི་ ལོ་བསྟར་ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་
གསོའི་ལག་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༦༨ དོན་ཚན་༢.༨ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་
ཀརཿ བདེ་ཆེན་དབང་མོ། ཨེམ་ཝི་ཨའི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། ལུང་ཕོགས་
ལམ་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༠༥ ཅན་མ།) 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༤༤ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་མ་བྱིན་པར་ཡོདཔ། - 
4.2 ལཱ་གི་ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.3 ཁག་འབག་པའི་ལས་གཡོགཔ་གཙོ་ཅན་སོར་ཡོདཔ་/རྟགས་མ་ཐུནམ།  - 
4.4 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.344 
 བསམོས། 0.344 

༤.༡.  འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་མ་བྱིན་པར་ཡོདཔ། 

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བུམ་ཐང་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འཐོན་འཛུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་བྱིན་པར་ཡོད། ཨེམ་ཨེས་ 
རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༧༢༧ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་ཁང་འགན་
ལེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་བྱིན་པར་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༡.༤ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་
ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༤.༢. ལཱ་གི་ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བུམ་ཐང་ ནང་
འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ འཐོན་འཛུལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བས། ཨེམ་ཨེས་ 
རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཁག་འབག་གི་ འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨.༦༣༦ གནས་པའི་ལཱ་གི་ཉེན་
བཅོལ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༡.༥ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་
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རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༤.༣ ཁག་འབག་པའི་ལས་གཡོགཔ་གཙོ་ཅན་སོར་ཡོདཔ་/རྟགས་མ་ཐུནམ། 

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བུམ་ཐང་ ནང་
འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ འཐོན་འཛུལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལས་མི་གཙོ་ཅན་ཚུ་ སོར་བཅུག/རྟགས་མི་མཐུན་པ། ཨེམ་ཨེས་ 
རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལས་ གནང་བ་མ་ལེན་པར་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ལཱ་གི་ཉམས་མོང་ཡོད་མི་
དང་ ལཱ་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་ལས་མི་ཚུ་ མ་བཙུགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༡.༦ ཅན་མ། འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༤.༤ བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་སོད་འཐེབ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༤༤ 

བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་སོད་འཐེབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་
འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག མཁའ་
འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ གནས་པའི་ཆུ་སིམ་འཛུལ་གྱི་དོང་ གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་བཟོ་
སྐྲུན་མ་འབད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཆུ་སིམ་འཛུལ་གྱི་དོང་གི་དགོས་མཁོའི་རྒྱ་ཚད་འདི་ ‘2500mm dia X 

3000mm depth’ འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་ ‘2000mm dia X 1500mm depth’ རྐྱངམ་ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༢.༢ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། 
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

ཁ) ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་
གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༤༢ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཅིག་ དཔེ་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་
འབད་བར་ཡོད་རུང་ ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༢.༤ 
ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༣༤༠ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 68 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ། 1.795 
5.2 འོས་འབབ་མེད་པའི་གྲོས་སྟོན་གྱི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.915 
5.3 གྲོས་སྟོན་གྱི་ལཱ་ནང་ཆད་སྐྱོན། 0 
5.4 དངུལ་སོད་ཐེབས། 3.630 
 བསམོས། 6.340 

༥.༡.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༧༩༥ 

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ གསོལ་རས་དང་སྙན་དར་ ཚོགས་ཆང་དང་ཁ་དར་ དེ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ལ་
སོགས་པའི་ནང་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༩༥ ཟད་སོང་བཏང་ནུག ཟད་སོང་ཚུ་ ཐག་
བཅད་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ འོས་
འབབ་དང་མི་ལྡན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༥༦ དོན་ཚན་༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དྲི་ཨེན་དྲུང་རྒྱལ། བོན་པོ་
བགྲེསཔ། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༦༠༠༤༥༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དྲི་ཨེན་དྲུང་
རྒྱལ། བོན་པོ་བགྲེསཔ། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལན་ཁག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༦༠༠༤༥༧༩ ཅན་མ།) 

༥.༢.  འོས་འབབ་མེད་པའི་གྲོས་སྟོན་གྱི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༩༡༥ 

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བུམ་ཐང་ ནང་འཁོད་
གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ འཐོན་འཛུལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེལ་ཨི་ཨེ་པི་པི་རྒྱལ་མཚན་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༩༡༥ འོས་འབབ་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་མཚམས་འཇོག་
འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གླ་ཁར་ལེན་པའི་འཐུས་དང་ གནམ་དགུན་ཟླ་ངོ་༣ གྱི་ ལཱ་ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་
བཀོད་འབད་བའི་འཐུས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༡.༢ ཅན་མ། 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༥.༣. གྲོས་སྟོན་གྱི་ལཱ་ནང་ཆད་སྐྱོན།   

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བུམ་ཐང་ ནང་
འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ འཐོན་འཛུལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེལ་ཨི་ཨེ་པི་པི་རྒྱལ་མཚན་གྲོས་
སྟོན་པ་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ དབྱིབས་བཟོའི་ལཱ་འདི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་
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ནང་མ་བཙུགསཔ་ལས་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲག་གི་ཐོག་ལས་ ལཱ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ཅ་ཆས་གོང་ཚད་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོད་
ག་ འཚོལ་སྒྲུབ་མ་འབད་བར་ གོང་ཚད་ཀྱི་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༣༣ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ འོས་འབབ་ཅིག་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༡.༢ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

༥.༤. དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༦༣༠ 

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཕོ་རྐྱང་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་དང་ 
དེ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་
ཚན་༢.༡.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

ཁ) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ 
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བཟའ་ཚང་ཡོད་པའི་
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་དང་ 
དེ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་
ཚན་༢.༡.༢ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

ག) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ 
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ འགོ་དཔོན་གྱི་སོད་
ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་སོད་
འབད་བའི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༢.༡.༣ ཅན་མ། 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 
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ང་) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ 
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཁྱིམ་ཐོག་ཚ་ལ་རྐྱབ་སྟེ་ བཟོ་
བའི་ལྡིང་རིའི་ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ནང་ ཚད་མཇལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ ལག་ལེན་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།(རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༢.༥ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

ཅ) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ 
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༥ (ཨེམ་ཨེས་ 
ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ དང་ M/s LEAPP-Gyaltshen 

Consultancy ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠) འཐེབ་སོད་ནུག ལས་འགུལ་དུས་མཚམས་འདི་ཡང་ ཟླ་ངོ་༡༩ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་
འབད་དེ་ ལཱ་འདི་ཡང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་དུས་མཚམས་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནུག ཨིན་རུང་ གྲོས་སྟོན་གྱི་འཐུས་ དངུལ་སོད་
འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ཡིག་ཚང་ནང་ས་སྒོ་བཏོན་ནི་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལས་སྣ་གི་ཐོག་
ལུ་ ལས་འགུལ་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡ གི་དོན་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༨ དོན་ཚན་༢.༦ 
ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།) 

ཆ) མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ དཔལ་འབོྱར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ སྤ་རོ་གནམ་གྲུ་ཐང་ལུ་ ལམ་
གཞན་དང་ཚད་མཉམ་པའི་ཀྲེག་སི་གི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༥༧ འཐེབ་སོད་ནུག M/s Advanced Geo 

Tech Engineering and Testing Services གིས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ 
རྩི་ནག་རྒྱ་ཛི་༣༨༠.༢༠ ཁ་སྐོང་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་གི་ འབོར་ཚད་ལས་བརྒལ་ལེན་ནུག དེ་སྦེ་ཁ་སྐོང་ལེན་མི་
འདི་ རྩི་ནག་ཡོད་ཆའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ཨིནམ་ད་ དེའི་སྐོར་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་ ཡང་ན་ བདེན་
དཔྱད་ཡང་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༦༨ དོན་ཚན་༢.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཔལ་ལྡན་ལ་མོ། 
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། མཁའ་འགྲུལ་
གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ ཅན་མ།) 

ཇ) མོང་སྒར་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚང་རྒྱ་སྐྱེད་དང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་འདི་ནང་ 
ཨེམ་ཨེས་ མཚོན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི ལཱ་བསྟར་
སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༤༦༨ དོན་ཚན་༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༠༥ ཅན་མ།) 

༣ .༡ .༩ .  ལས་གཡོག་ལན་ཁག  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་གཡོག་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༤༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༡༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༢༤༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 15.241 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 6.004 
 བསམོས། 21.245 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥ .༢༤༡ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༢༤༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 9.938 
4.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 5.303 
 བསམོས། 15.241 

༤.༡.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩ .༩༣༨ 

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་གི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙན་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 72 

སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༣༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་
འབགཔ་ཐུམ་ཚན་ག་པའི་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་མི་ལས་བརྟེན་ བོན་པོའི་
གནས་ཚད་ཀྱི་རིན་བསྡུར་ཚོགས་པ་གིས་ ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༡.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་
ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙོན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་
བི་ཨང་༤༨༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ 
ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་མ།) 

ཁ) རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་
དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་འདུག བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་
ཉལ་ཁྱིམ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༩༡.༢ དེ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༢.༦ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་
རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན།སི་དྲི་བི་ཨང་
༡༤༡༦ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༣༡༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་མ།) 

༤.༢. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༠༣ 

འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་
གླིང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༠༣ 
མ་བཀལ་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་ཐུམ་ཚན་ག་པ་ (ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ ཆུ་དུང་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་
བཅོས་ཁང་ རྩེདམོ་རྩེད་སའི་ཁང་མིག་བཟོ་སྐྲུན་) གྱི་ལཱ་འདི་ཆ་མེད་བཏང་པའི་སྐབས་ ཉིན་གྲངས་༡༧༢ དེ་ཅིག་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་
ཡོདཔ་ལས་ ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཕོག་མི་འདི་མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༡.༤ ཅན་མ། 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་
ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙོན་སྟོབས་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༨༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་མ།) 
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༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༠༠༤ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ། 1.650 
5.2 ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་སོད་ཡོདཔ། 3.695 
5.3 དངུལ་སོད་འཐེབ། 0.659 
 བསམོས། 6.004 

༥.༡.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༦༥༠  

ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༥༠ ཟད་འགྲོ་
རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ ཕག་འཇལ་དང་བཟའ་འཐུང་ དེ་ལས་སདོ་གནས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཨིན་
པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༢༡ དོན་ཚན་༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བོན་པོ། ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་
ལན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༣༡༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བོན་པོ། ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལན་ཁག ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༣༡༠༧༩ ཅན་མ།) 

༥.༢.  ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༦༩༥  

འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ 
འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ འབྲུག་བཙོན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་
སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༩༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག བཟོ་སྐྲུན་ཐུམ་
ཚན་ག་པ་ (ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ ཆུ་དུང་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་བཅོས་ཁང་ རྩེདམོ་རྩེད་སའི་ཁང་མིག་
བཟོ་སྐྲུན་) གི་ལཱ་འདི་ནང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་དང་དོ་མཉམ་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་ས་ཁོངས་ནང་མ་ལོད་པར་ ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་
གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༣༨༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༩༥ དེ་ཅིག་ ཚད་ལས་བརྒལ་དངུལ་
སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༡.༡ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཙོན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༨༠༡ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་
ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་མ།) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 74 

༥.༢. དངུལ་སོད་འཐེབ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༩ 

འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ 

ཀ) གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་
ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ མདོ་
ཆེན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་
ཚད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ལོག་ཅིག་རང་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་ཡར་སོང་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༢.༦ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན།སི་དྲི་བི་ཨང་༡༤༡༦ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༣༡༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་མ།) 

ཁ) གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་
ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་སོང་མི་འདི་ 
བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ཐོག་ལེབ་གྱི་ལཱ་ནང་ལས་ ཨེ་ཁུག་གི་ས་སྟོང་མ་བཏོགཔ་
ལས་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༢.༦ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན།སི་དྲི་བི་ཨང་༡༤༡༦ ཅན་མ། 
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༣༡༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་མ།) 

ག) གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གློག་མེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་
ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་སོང་མི་འདི་ 
བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ མདོ་ཆེན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ཐོག་ལེབ་གྱི་ལཱ་ནང་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་གི་ས་སྟོང་མ་བཏོགཔ་ལས་
བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༠ དོན་ཚན་༢.༦ ཅན་མ། འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༡༦ ཅན་མ། མཐའ་ཡས་ཆོས་སྒྲོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༩༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན།སི་དྲི་བི་ཨང་༡༤༡༦ ཅན་མ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༣༡༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
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གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་། སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༣༤ ཅན་
མ།) 

༣ .༡ .༡༠ .  ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༥ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདིའི་གྲལ་
ལས་ སྙན་ཞུ་༢ ‘ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་’ བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༨༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༦༡.༨༨༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥.༩༡༢ 
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༣༥.༩༤༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༠.༠༢༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། 14.113 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.652 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 292.660 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 212.601 
 བསམོས། 520.026 

༢ . ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤ .༡༡༣ 

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༡༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2.1 རྩི་ནག་གི་རྒྱ་ཛི་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ། 1.985 
2.2 ཁག་འབག་པ་གིས་ རྩི་ནག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། 12.128 
 བསམོས། 14.113  

༢.༡.  རྩི་ནག་གི་རྒྱ་ཛི་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༩༨༥ 

ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ ཧཱ་ ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་༤ པ་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༨༥ གནས་
པའི་ རྩི་ནག་ཝི་ཇི་-༡༠ ཅན་མ་འདི་ རྒྱ་ཛི་༣༤༠ དེ་ཅིག་ མ་ཚང་པར་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱ་ཛི་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་ས་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 76 

ཁོངས་ནང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་མ་འཐབ་པར་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་བཞག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༢༣༤ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༤༠༧༠༤༥༥༡༥ ཁག་འབག་པ་ རེ་ཝན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། 
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།) 

༢.༢. ཁག་འབག་པ་གིས་ རྩི་ནག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༡༢༨ 

ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་འོག་གི་ ཧཱ་ ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་༤ པ་གི་འོག་ལུ་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཇེ་
ཨེམ་བུལ་ཌརས་སྒེར་ས་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༡༢༨ གནས་པའི་ རྩི་ནག་ཝི་ཇི་-༡༠ ཅན་མ་འདི་ རྒྱ་ཛི་༢,༨༧༨ དེ་
ཅིག་ལོག་སོད་འབད་ནུག རྩི་ནག་ཝི་ཇི་-༡༠ ཅན་མ་ རྒྱ་ཛི་༢,༨༧༨ དེ་ཅིག་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་ཁ་མི་ན་ལས་ 
དགའ་སྐྱིད་གླིང་ཚུན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་བར་མའི་ རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་ལཱ་འདི་དང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་ལས་ རང་རྩེ་རྒེད་འོག་ཚུན་
གྱི་མཐུད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༣༤ དོན་ཚན་༢.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་
ཀརཿ ཨོན་ནོར་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝན་བུལ་དྲརསི་
དང་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།) 

༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༥༢ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3.1 སྤང་དུ་རུང་བའི་དངུལ་སྐྱེད་སོད་ཡོདཔ།  0.652 
 བསམོས། 0.652 

༣.༡ སྤང་དུ་རུང་བའི་དངུལ་སྐྱེད་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༥༢ 

གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་ལས་འཛིན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་
ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ “ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༤༢.༦༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་
ལཱ་” ནང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༥༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་༥ པའི་ནང་ དངུལ་
སོད་ཕྱིར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༦༡ དང་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་༡༠ པའི་ནང་ དངུལ་སོད་ཕྱིར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༣༠༨ ལུས་མི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྤང་ཚུགས་པའི་དོན་མེད་ཟད་འགྲོ་བཏང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་
དངུལ་སོད་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་སྐོར་ལས་ བདེན་ཁུངས་གཟང་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་
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ཚན་༥.༣.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༦ 
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝན་བུལ་དྲརསི་དང་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༦༥ ལྟ་བཀོདཿ ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢ .༦༦༠ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢.༦༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ། - 
4.2 སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ། - 
4.3 ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནསཔ། - 
4.4 ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.5 དཔེ་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་སོང་འཐེབ་གནས་ཡོདཔ། - 
4.6 མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ། - 
4.7 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 62.211 
4.8 ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མིའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 12.026 
4.9 ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་/ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 56.151 
4.10. རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་སྐྱོན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་འཁྲི་ཡོདཔ། 120.089 
4.11 འོས་འབབ་མེད་པའི་གོང་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གནས་གོང་ཡར་འཕར་འགྱོ་ཡོདཔ། 42.183 
4.12 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
 བསམོས། 292.660 

༤.༡ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ། 

ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ སོང་བརྡར་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེནམ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ སོང་བརྡར་བྱིན་ནུག དེ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་དང་ལྡན་པའི་ རྩིས་ཞིབ་
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ སོང་བརྡར་བཏང་མི་འདི་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༩༤ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། པདྨ་དགའ་ཚལ་
རོང་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༨༡ ཅན་མ། ཆོས་སྒྲོན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་
ཡིག་ཚང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༡༠༨༤ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༦༤༦༡ ཅན་མ། ཆོས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་བཀོད་པ། སམ་གྲུབ་
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ལྗོང་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༦༤༦༡ ཅན་མ། དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་བཀོདཔ། སམ་གྲུབ་ལྗོང་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༥༠ ཅན་མ། ཡམ་ཀུ་མར་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༢༧ ཅན་མ། ནག་མདོག རྩིས་འཛིན་པ་གོངམ། གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དཔལམོ་ཚེ་དབང་། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། (ཞི་གཡོག་ལན་ཚོགས།) ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༥༤ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། (ཞི་གཡོག་ལན་ཚོགས།) ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༡༧ ཅན་མ།  མགོནམ་ཚེ་རིང་། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། (ཞི་གཡོག་ལན་ཚོགས།) 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༣༤ ཅན་མ།) 

༤.༢ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ གསང་སས་རྒེད་འོག་ནང་ གསང་སས་-ཨ་མ་-ན་ཁྱི་ཁ་-ན་ཁ་ ལས་ བཀྲིས་སྒང་ཚུན་
གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བས། ཀ་ལོ་མི་ཊར་༡༥.༢༦ སྦེ་མི་ གོང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ གྱེན་གཟར་དྲགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ཧ་ལམ་ཅིག་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཡོད་མི་འདི་ གཟར་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལས་
འགལ་བ་ཨིནམ་ད་ ཟད་འགྲོ་ཆུད་ཟོས་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༣༤ དོན་ཚན་༣.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་
ཚོགས་དོན་གྲུབ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་
འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།) 

༤.༣ ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནསཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་
ཚིག་ལུ་མ་གནསཔ་མ་ཚད་ འོས་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཏེ་འདུག ཁག་འབགཔ་རང་སོ་གིས་ ལཱ་ནང་བར་ཆད་བྱུང་
ཡོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མི་གུ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་པའི་ ངེས་མེད་གནས་སྟངས་
ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའི་ གྲོགས་རམ་འབད་ཡདོ་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༢༣༤ དོན་ཚན་༡༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྤེན་པ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༤༠༧༠༤༥༡༡ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༡༥ ཅན་མ། 
ཨོན་ནོར་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༨༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བོ་གྲོས་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༣༣༢༥ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝན་བུལ་དྲརསི་དང་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་
རྒྱས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།) 

༤.༤ ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུཿ  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཀ) ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ “ཁྲོམ་ཚོགས་འབྲིང་མ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ” འདི་
ནང་ བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གསར་སྤང་ལུ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ དཔེ་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་
དང་འཁྲིལ་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བས། M/s EW and JM Pvt. Ltd. གིས་ སའི་ཐོག་ལས་ གེ་བེན་གྱང་མི་ཊར་༣.༥ སྦེ་མི་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ མི་ཊར་༣ ལས་བརྒལ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ གེ་བེན་གྱང་གི་ཆ་ཤས་དམའ་ཤོས་འདི་ མཐོ་
ཚད་མི་ཊར་༠.༥ ཅན་མ་འབད་མི་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བས། དེ་མ་ཚད་ གེ་བེན་གྱང་འདི་ ཆུ་མཛོད་ཁང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ ཡར་དང་མར་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ་སར་ གཡོ་སུ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་རིས་དང་
བཟོ་བཀོད་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༧༦ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༨༠༡༡༣༢༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨི་དྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༡༩ 
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཇེ་ཨེམ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༤༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་ཆོས་འཕེལ། ལས་འགུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༠༨༠༧༦ ཅན་མ།) 

 
ཁ) ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ “ཁྲོམ་ཚོགས་

འབྲིང་མ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཨང་ བི་ཨེཇ་ཡུ་༣༦༧༤” ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ གསར་སྤང་ལུ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ M/s EW and JM Pvt. Ltd. གི་བཟོ་རིག་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་མ་བཟོ་བས། ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ གེ་བེན་གྱང་ནང་ དྲའི་མི་ཊར་ཨེམ་ཨེམ་༣.༢༥ ཅན་མ་སྦེ་མི་ དྲྲྭ་མིག་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དྲའི་མི་ཊར་ཨེམ་ཨེམ་༢.༥ ཅན་མ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༧༦ 
དོན་ཚན་༡.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༨༠༡༡༣༢༣ ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨི་དྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༡༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཇེ་ཨེམ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༤༩༤ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་ཆོས་འཕེལ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༠༨༠༧༦ ཅན་མ།) 

ག) གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༠.༠༠ - ༣༢.༤༦ ཅན་མའི་བར་ན་ ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གྲམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་ 
ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གྲམ་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་གི་ལཱ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་མ་བཟོ་བས། ཧེ་མའི་ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་
བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ དེའི་ཤུལ་མའི་ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་ཨེས་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཡང་ དགོས་
མཁོ་ལྟར་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གོང་གི་འཁོར་ལམ་རིང་ཚད་ཡོངས་རོགས་ནང་ལུ་ ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གྲམ་གཅིག་དང་ 
ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣ ལས་བརྒལ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༤.༦ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། 
ཨེམ་ཨེས་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༣༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

༤.༥  དཔེ་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་སོང་འཐེབ་གནས་ཡོདཔ།  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 80 

བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “ཁྲོམ་ཚོགས་
འབྲིང་མ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་” ནང་ལས་ གསར་སྤང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁ་སྐོང་གི་ཟད་སོང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༧༩ གནས་ནུག ཨེམ་ཨེས་ ཞིབ་འཚོལ་ཡར་འཕེལ་དང་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་གིས་ འཆར་གཞི་དང་དཔེ་རིས་ སྔོན་
རྩིས་བཏོན་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་འཐེབ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཟམ་འདི་ཆུ་དུང་གྱི་ལྗིད་འབག་ཐལ་བའི་བཟོ་བཀོད་ཨིན་ན་ཚུ་ གྲོས་སྟོན་ལས་སྡེ་གིས་ བཀོད་རིས་
བཏོན་པའི་སྐབས་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ གྲོས་སྟོན་ལས་སྡེ་གིས་ ཆུ་དུང་ཐད་ཕང་འདི་ ད་ལྟོ་ཡོད་
པའི་ཟམ་གྱི་མགུ་ལས་འཐེན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༧༦ དོན་ཚན་༡.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་གྲུབ་ཆུ། ལས་
འགུལ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༥༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཞིབ་འཚོལ་ཡར་འཕེལ་དང་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག སི་དྲི་བི་
ཨང་༡༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་གྲུབ་ཆུ། ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༥༧ ཅན་མ།) 

༤.༦  མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ། 

ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གནས་མཁར་ཤོང་ལས་རོང་ཁག་ཚུན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་
འདི་ནང་ལས་ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་དབང་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་
བཏོག་པས། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་པའི་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་
རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་མེན་པར་ སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་ལག་ལུས་ནང་ལས་ བཙུགས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༤༧ དོན་
ཚན་༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་བསྟན་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༤ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༥ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༥ ཅན་མ།) 

༤.༧  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢ .༢༡༡ 

གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ 
མི་མང་ལཱ་གཡོག་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢.༢༡༡ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་དང་ 
ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྔོན་བྱིན་གཞན་ཡང་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་
བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༦ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གནག་མདོག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ 
ཅན་མ།) 

༤.༨ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མིའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢ .༠༢༦ 

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུཿ 
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ཀ) ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ བྱང་ཤར་ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་གཞུང་ལམ་ མོང་སྒར་ལས་སྒང་སྒོ་ལ་ཚུན་ རྒྱ་
ཚད་གཉིས་ལྟབ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལཱ་མཇུག་
མ་བསྡུ་བར་ ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལུ་རྩིས་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༨ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་
བས། ཁག་འབག་པ་གིས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་
ཡོད་རུང་ ལཱ་ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལ་བས། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༨ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
ཡོད་རུང་ བསྐྱར་རྙེད་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ མ་ལེན་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༦ དོན་ཚན་༥.༢ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༣ ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

ཁ) ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་ལཱ་ ཆ་མེད་
བཏང་བའི་སྐབས་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ 
ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལུ་རྩིས་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༧༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཁག་འབག་པ་གིས་ ཁག་འབག་
འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ལཱ་ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་
ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༦ དོན་ཚན་༧.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དགེ་
ལེགས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༡༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་མོན་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

ག) ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་
ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ (ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༠ - ༣༢.༤༦ བར་ན་) ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་ ཆུ་གཡུར་
རྒྱ་གྲམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་མཇུག་
མ་བསྡུ་བར་ ལག་མ་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལུ་རྩིས་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༢༣ བསྐྱར་རྙེད་མ་
འབད་བས། ཁག་འབག་པ་གིས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་
མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ལཱ་ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ 
དོན་ཚན་༤.༦ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

ང་) ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་
ཐོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༤༢.༦༠ ཅན་མའི་བར་ན་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ གླིང་མེད་
ཐང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ལག་མ་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་
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ཆ་༢༠ ལུ་རྩིས་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༣༣ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཁག་འབག་པ་གིས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་
གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ལཱ་ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་
བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༤.༦ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༣༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

༤.༩ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦ .༡༥༡  

ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་
ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༡༤ བསྐྱར་རྙེད་
མ་འབད་བས། ཁག་འབག་པ་གིས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་
མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ལཱ་ལག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ་མི་འདི་མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༠༤༦ དོན་ཚན་༧.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དགེ་ལེགས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༦༠༧༠༡༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་
ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ དགོངས་རིས་འཛོམས་ས་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢ འབད་མི་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༤༢༠ བསྐྱར་
རྙེད་མ་འབད་བས། དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཟླ་ངོ་༣༤ དེ་ཅིག་བྱིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་
འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ མཐའ་དཔྱད་ཁག་འབག་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ 
མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༣.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་
བི་ཨང་༡༨༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ 
ཅན་མ།) 

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༤༢.༦༠ ཅན་མའི་བར་ན་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ 
ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་རྩིས་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༦.༧༥༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་ལག་སྟེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་
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ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཁག་འབག་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འཁྲི་དགོཔ་འདུག  (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༥.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༦ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༦༥ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

ང་) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ ངང་ལམ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢.༠༠ - ༤༢.༦༠ བར་ན་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་ ཆུ་གཡུར་རྒྱ་
གྲམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༤༥༢ ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་ནུག ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ 
འཁྲི་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༧༥ ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༦.༣ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཇའི་ཀུ་མར་གཱ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༣༦ ཅན་མ། 
ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇིགས་མེད་རིན་འཛིན། ལས་
འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༣༦ ཅན་མ།) 

ཅ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ བེ་ལི་ཟམ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ ཕྱིར་
འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༢ ཉུང་སུ་བཀལ་ནུག M/s Titagarh Wagon Limited དང་ M/s 

Viyanayak Rail Track (India) Pvt. Ltd. ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༦ ཕོག་པའི་ནང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༢ མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༦༦༨ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་
ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

 ཆ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ རབ་བདུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རྩི་
ནག་ཝི་ཇི་-༡༠ ཅན་མ་ མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༢༣ མ་བཀལ་བས། 
ཁག་འབགཔ་གིས་ ངོས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ མཁོ་སོད་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ མཁོ་སོད་མ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་འཁྲི་དགོ་མི་འདི་ མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༥༦༦༨ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༩༠༧༡༦༥༤ ཅན་མ། ཨིམ་ནཱད་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༡༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

༤.༡༠ རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་སྐྱོན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་འཁྲི་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠ .༠༨༩  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་
ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ དགོངས་རིས་འཛོམས་ས་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢ འབད་མི་བཟོ་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 84 

སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ Lumpsum Contract  ལས་ ‘Item Based/As Built Contract’ ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠.༠༨༩ གྱོང་གུད་ཕོག་ནུག གནད་དོན་འདི་ 
བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༣.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་
༡༨༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

༤.༡༡ འོས་འབབ་མེད་པའི་གོང་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གནས་གོང་ཡར་འཕར་འགྱོ་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༢.༡༨༣  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་
ཐོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༤༢.༦༠ ཅན་མའི་བར་ན་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ཅོག་འཐད་པའི འཁོར་ལམ་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤.༥༤ གི་དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་
ཁོ་རའི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་མེན་པར་ ཁག་འབགཔ་གཞན་གྱི་གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༡༨༣ ཕོག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༥.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༦ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ལས་འཛིན་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

༤.༡༢ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ)  ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ མེ་རག་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་འཁོར་ལམ་འདི་ སྐྱོན་ཞུགས་
ཡོདཔ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ བཀྲིས་སྒང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་
དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། འཁོར་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ GSB course དང་ humps བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ 
འདམ་རབ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ ཟད་དེ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྐྱོན་ཆ་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ ལེགས་བཅོས་མ་
འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༦༣ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དུར་བུ་ཇལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༠༡༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༨༠༠ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་དབང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༤༤ ཅན་མ།) 

ཁ)  ཨེམ་ཨེས་ སྟོབས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚེར་ཟམ་ལས་ བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་ཚུན་
གྱི་ མཐུད་འབྲེལ་འཁོར་ལམ་ རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ བཀྲིས་སྒང་ 
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག འཁོར་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཧོག་ཀ་འཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩི་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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གནག་ཚུ་ཐོག་ཁར་ལས་བཤུབ་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་
ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་ རྟགས་མཚན་སོྟནམ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༦༣ 
དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཅོ་ལྔ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༧ ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ བས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལས་འཕོ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༤༠༢༡ ཅན་མ།) 

ག)  ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་ཀུན་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཕུག་དབྱངས་ལས་ ཕ་གོམ་རྒེད་འོག་
མཐུད་འབྲེལ་འཁོར་ལམ་ རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་འདི་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ བཀྲིས་སྒང་ ལུང་
ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། འཁོར་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ 
རག་རོག་ཚུ་འཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་གཡུར་མེདཔ་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྐྱོན་ཆ་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་
བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༦༣ དོན་ཚན་༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱས་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༡༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་ཀུན་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་
༣༥༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལས་འཕོ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༤༠༢༡ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༢ .༦༠༡ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༢.༦༠༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 
 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་བཏང་ཡོདཔ།  1.209 
5.2 སྔོན་བྱིན་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། - 
5.3 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 2.348 
5.4 འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  - 
5.5 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 188.752 
5.6 གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཐགོ་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 11.227 
5.7 རྩི་ནག་དང་ ཨི་མུལ་ཤཱན་གྱི་མཇུག་བསམ་ལག་ལུས་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།  - 
5.8 སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
5.9 རྩི་ནག་བཏང་མི་ལཱ་ཚུ་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ། 1.105 
5.10. བཟོ་སྐྲུན་ནང་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ། 4.068 

5.11 
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོང་དངུལ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་བཏང་
ཡོདཔ།  

1.925 

5.12 ཁེ་འབབ་ཚུ་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ།   0.179 
5.13 མཛོད་ཆས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 86 

5.14 སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 1.788 
  བསམོས། 212.601 

༥.༡  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་བཏང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༢༠༩  

ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གིས་ ‘’མགྲོན་སྐྱོང་དང་ཐུགས་སོའི་འཆར་དངུལ་’ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༩ གསོལ་རས་དང་སྙན་དར་ 
ཁ་དར་དང་ཞལ་འདེབས་ ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་བཏང་ཡོདཔ་ད་ ཟད་འགྲོ་འདི་ཡང་ ཐག་བཅད་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ 
བོན་པོ་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསྟར་ཐག་བཅད་དབང་ཚད་འཆར་དངུལ་ཡོད་མི་འདི་ དོན་མེད་དུ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༩༤ དོན་
ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྒྲོན། བོན་པོ་བགྲེསཔ། ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༤༠༠༢༡༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྒྲོན། བོན་པོ་བགྲེསཔ། ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༤༠༠༢༡༣༠ ཅན་མ།) 

༥.༢.  སྔོན་བྱིན་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

སྔོན་བྱིན་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝཱན་བིལ་དྲརསི་དང་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
ཁ་སད་ལས་དགའ་སྐྱིད་གླིང་ཚུན་གྱི་ གཞུང་ལམ་འབྲིང་མ་དང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་ལས་རང་རྩེ་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༢༤༥ དང་ ས་སྣུམ་དང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༦༤ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་པ་གིས་ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ 
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བསོམས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢༡.༥༠༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༨༩༨ རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་ལག་ལུས་ སྔོན་བྱིན་༡༡.༦༡༡ 
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༣༤ དོན་ཚན་༢.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ནོར་བུ། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༡༠༡༢༤༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝཱན་བུལ་དྲར་དང་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཕག་མདོར་རྒྱལ་མཚན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་་༩༡༠༦༠༣༤ ཅན་མ།) 

ཁ)  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ ངང་ལམ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༤༢.༦༠ གི་བར་ན་ “འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་” ཨེམ་
ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧.༢༣༧ སོད་ནུག སྔོན་བྱིན་
དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥༠ སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་ཨིན་པས། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༥.༣.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་
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དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༩༢༠༧༠༤༦ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༦༥ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།)  

༥.༣  དངུལ་སོད་འཐེབ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༣༤༨ 

དངུལ་སོད་འཐེབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཧའི་ཊེག་དང་འཆི་མེད་ཨར་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ལས་ཐོག་ 
ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ “ཐིམ་ཕུག་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་” དབྱེ་
ཚན་༡ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་དང་ ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་ནང་ འཛོལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༩ དོན་ཚན་༡.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༤༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ཨེམ་ཨེས་ ཧའི་ཊེག་དང་འཆི་
མེད་ཨར་དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ གནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་
ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།)  

ཁ) བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐོག་ལས་ “ཐིམ་ཕུག་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་” དབྱེ་ཚན་༢ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༥ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ འཁོར་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༩ དོན་
ཚན་༢.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལས་དབྱངས་སྒྲོན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་
༢༠༡༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེས་ཨེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༩༦༦ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་༡༥༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ གནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་
༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།)  

ག) བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེས་ཨེལ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཨེམ་ཨེས་ ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ “ཐིམ་ཕུག་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་” དབྱེ་ཚན་༢ པའི་ནང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཆུ་གཡུར་གྱི་རིང་ཚད་ཉུང་སུ་སྦེ་བསྟར་
སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༩ དོན་ཚན་༢.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལས་དབྱངས་སྒྲོན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེས་ཨེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༩༦༦ ཅན་མ། 
ཨེམ་ཨེས་ ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ གནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་
ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 88 

ང་) བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་ཀུན་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་
གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ “ཐིམ་ཕུག་འཁོར་ལམ་
ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་” དབྱེ་ཚན་༥ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་
སོང་མི་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཚད་འཇལ་མ་འབད་བར་ ཁག་
འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༩ དོན་ཚན་༣.༡ འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ མངའ་དབང་བཀྲིས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ། ཨེམ་
ཨེས་ ཀུན་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༥༩༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༢༦ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ གནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་
མ།) 

ཅ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ དགོངས་རིས་འཛོམས་ས་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢ འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རི་
རབས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་
སྐབས་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༣.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་
མཱན་ཏ་མང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན། 
སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༡༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་
རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

ཆ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ ངང་ལམ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༣༢.༤༦ གི་བར་ན་ བྱེམ་དང་ རྩི་ནག་ དེ་ལས་ ཨེལ་དབྱིབས་
ཆུ་གཡུར་དང་ ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གྲམ་ཚུ་ མཁོ་སོད་དང་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཆུ་གཡུར་གྱི་རིང་ཚད་ ཚད་འཇལ་དཔེ་
དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༤.༢ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། 
ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༥༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༢༨༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ 
ཅན་མ།) 

༥.༤  འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  

བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ “འབྲུག་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་- 
མ་དངུལ་ཁ་སྐོང་ (ཨེ་ཨེཕ་-བི་ཡུ་དྲི་པི་-༢ པ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཨང་༥༤༣༡)” ཐགོ་ལས་ ཧེ་ཇོ་ལས་བསམ་གཏན་གླིང་ནང་འཁོད་འཆར་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་བས། ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ འབྲེལ་མཐུན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩི་ནག་གཏང་
ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐུམ་ཚན་ནང་ མ་བཙུགསཔ་ལས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༢༢ དོན་ཚན་༣.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཔལ་འབོྱར་འབྲུག་པ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
་༢༡༠༧༡༦༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲུན་དྲི་དང་ འཆི་མེད་ཨར་དྲིའི་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ལས། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༤༥༥ ཅན་
མ། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༢༦༩༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ པད་དཀར་རབ་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་
པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༩༠༢༩ ཅན་མ།) 

༥.༥  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༨.༧༥༢ 

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་གི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ མཛོད་ཁང་ལྟེ་
བའི་མིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༣༥༢ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག རྩི་ནག་དང་ཨི་མུལ་ཤཱན་
མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་མ་འཐོབ་
པའི་བརྡ་མཚན་སྟོནམ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༧༤༧ དོན་ཚན་༨.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༩༤༠༤༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༤ ཅན་མ།) 

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་ལས་འགུལ་ནང་ 
ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་མི་ ཡང་ན་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་གི་ཐད་ཁར་ ཁག་འབག་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༦.༤༤༠ རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༨ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གནག་མདོག 
རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༥ ཅན་མ།) 

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲུག་ལྡིང་ཁ་ལས་ སད་ཏ་ཁ་རྒེད་འོག་གི་འཁོར་
ལམ་ (ཐུམ་ཚན་༡༡ པ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦ འབད་མི་) བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇག་གི་བཟོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ 
འཇོན་ཤིང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ སྔོན་བྱིན་དང་ ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༠ བསྐྱར་
རྙེད་མ་འབད་བས། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་
ལུས་མི་འདི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་མགྱོགས་ཚད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ སྔོན་བྱིན་
ཚུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༡.༡༡ འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ ནིར་མ་ཡ་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༤༠༧༠༤༠༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ 
འཇོན་ཤིང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༧༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ གནས་བསྟན་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༡༧ ཅན་མ།) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 90 

ང་) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལས་འགོ་བཟུང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༢༢ རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༢.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྒྲོན། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༤༠༧༠༤༠༠ ཅན་མ། རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༡༠༠༠༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

ཅ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ མཛོད་ཁང་
ལྟེ་བའི་མིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༢.༨༩༨ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག རྩི་ནག་དང་ཨི་མུལ་
ཤཱན་མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་གིས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་
མ་འཐོབཔ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་དང་ མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཐོ་བཀོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོད་
པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༦ དོན་ཚན་༡༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གནག་མདོག རྩིས་
འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༥ ཅན་མ།) 

༥.༦  གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཐོག་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡ .༢༢༧ 

གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཐོག་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ དགོངས་རིས་འཛོམས་ས་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢ འབད་མི་ནང་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ 
ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༦༨ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་
མི་འདི་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཧེ་མ་ལས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༣.༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང་ 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རི་རབས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་༡༨༢༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
འགུལ་ཐོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༣༢.༤༦ གི་བར་ན་ བྱེམ་དང་ རྩི་ནག་ དེ་ལས་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་ ཆུ་
གཡུར་རྒྱ་གྲམ་ཚུ་ མཁོ་སོད་དང་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༦ ཆོག་མིན་
དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་མི་འདི་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཧེ་མ་ལས་ ལཱ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༤.༣ 
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འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སཱན་མཱན་ཏ་མང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༠༩༠༢༠༩༢ ཅན་མ། 
ཨེམ་ཨེས་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༥༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༢༨༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༥ 
ཅན་མ།) 

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ “ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༨.༠༠ - ༤༢.༦༠ འབད་མི་གི་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་” ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་
ལས་འཛིན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་མི་
འདི་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཧེ་མ་ལས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༥.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན། 
ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༩༢༠༧༠༤༦ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལུང་རྟེན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།) 

ང་) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢.༠༠ - ༤༢.༦༠ གི་བར་ན་ བྱེམ་དང་ རྩི་ནག་ དེ་ལས་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་ 
ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གྲམ་ཚུ་ མཁོ་སོད་དང་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ གྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༦༡༡ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་མི་འདི་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་དུས་
ཡུན་གྱི་ཧེ་མ་ལས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༦.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་་༢༠༠༩༠༡༢༣༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༥ ཅན་མ།) 

ཅ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢.༠༠ - ༤༢.༦༠ གི་བར་ན་ བྱེམ་དང་ རྩི་ནག་ དེ་ལས་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་ 
ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གྲམ་ཚུ་ མཁོ་སོད་དང་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ གྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༩༢ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་མི་འདི་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་
བར་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༦.༡ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༠༩༠༡༢༣༠ 
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གྲའི་མོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༥ ཅན་མ།) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 92 

༥.༧  རྩི་ནག་དང་ ཨི་མུལ་ཤཱན་གྱི་མཇུག་བསམ་ལག་ལུས་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩི་ནག་དང་ ཨི་མུལ་ཤཱན་གྱི་མཛོད་ཐོ་མཇུག་བསམ་འབད་ནི་
ནང་ ངེས་བདེན་སྦེ་འཐོབ་མི་དང་ ཕྱིར་སོད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ནང་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་འདུག ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩི་
ནག་རྒྱ་ཛི་༧ དང་ ཨི་མུལ་ཤཱན་རྒྱ་ཛི་༢༧༦ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མཇུག་བསམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྩི་ནག་རྒྱ་འཛི་༡༨༤ དང་ 
ཨི་མུལ་ཤཱན་རྒྱ་འཛི་༢༩༢ སྟོནམ་ལས་ མཛོད་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འཐབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་
མས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༤༧ དོན་ཚན་༨.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་སྒྲོལ་མ། འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་་༢༠༡༣༡༠༠༢༧༦༠ ཅན་མ། སྒང་ག་སུ་བྷ། མཛོད་གཉེར་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༦༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༤ ཅན་མ།) 

༥.༨  སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལས་
ངང་ལམ་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩི་ནག་དང་ ཨི་མུལ་ཤཱན་མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་
དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༣༧༢ ཁྱད་པར་བྱུང་སྟེ་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༠༤༥ དོན་ཚན་༡༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གནག་མདོག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ཀརྨ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༥ ཅན་མ།) 

༥.༩  རྩི་ནག་བཏང་མི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གནོད་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༥ 

རྩི་ནག་བཏང་མི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གནོད་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུཿ 

ཀ) ཨེམ་ཨེས་ སོམ་སོན་ཚོང་ལས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ གནས་པའི་ བརྟན་འབྲུག་ལས་ནོར་རྒྱས་སྒང་
ཚུན་གྱི་ རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ (ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥.༢-༡༧.༤) རྩི་གནག་བཏང་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་
འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག རྩི་ནག་བཏང་མི་ཚུ་ ཧོག་ཀ་ལེ་ཤ་འཐོན་ཏེ་མེདཔ་
བཏང་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་
ཚན་༡.༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཧེམ་ལཱལ་ཧུ་མ་གའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༢༦ 
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སོམ་སོན་ཚོང་ལས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༨༧༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཏང་ཀ་བྷ་དུར་པའུ་ཌལ། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༤༡༢༠༡༠ ཅན་མ།) 

ཁ) ཨེམ་ཨེས་ མེ་རིས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ གནས་པའི་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ 
(ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤.༢) རྩི་གནག་བཏང་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག རྩི་ནག་བཏང་མི་ཚུ་ ཧོག་ཀ་ལེ་ཤ་འཐོན་ཏེ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་
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ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༡.༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཧ་རི་
མ་ཡ་དཱ་ཧཱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༠༡༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མེ་རིས་བཟོ་
སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༨༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཏང་ཀ་བྷ་དུར་པའུ་ཌལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༠༤༡༢༠༡༠ ཅན་མ།) 

ག) ཨེམ་ཨེས་ བྱང་དགུཔ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༣ གནས་པའི་ རྡོ་རོ་ཁ་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ (ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༤.༢) རྩི་ནག་བཏང་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
ངོས་ལེན་འབད་ནུག རྩི་ནག་བཏང་མི་ཚུ་ ཧོག་ཀ་ལེ་ཤ་འཐོན་ཏེ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་
པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༡.༦ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྒྲོན། བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༡༠༨༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བྱང་དགུཔ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༥༢༨ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དྲི་པི་སུ་བྷ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༣༩ ཅན་མ།) 

༥.༡༠  བཟོ་སྐྲུན་ནང་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ .༠༦༨ 

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་གཞུང་དང་མེ་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞུ་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ 
ས་གནས་བང་སྒེ་ལས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ འཁོར་ལམ་སེལ་མི་ནང་ སྤ་ཆུ་དྲ་ར་ལུ་གཏན་འཇག་བཟོ་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༠༦༨ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་གཏང་ཡོདཔ་ད་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མ་བཏུབ་ཐལ་ཏེ་
འདུག 

ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཁམས་རིག་པའི་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ ‘ས་གནས་བང་སྒེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འཁོར་ལམ་སེལ་མི་ ས་
ཁོངས་འདི་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ ཤིང་བཙུགས་ནི་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་སོམ་
གནས་ནི་ཨིན་པས་’ ཟེར་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་མ་གནསཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་སྤུར་སྦེ་ལས་ འཁོར་ལམ་སོར་ཚབ་སྦེ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༡.༡༠ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
བསམ་བསྟན་བཟང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨི་ཨེན་ཆེ་ཏིརི། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༡༠༣༩ ཅན་མ།) 

༥.༡༡.  རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོང་དངུལ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༩༢༥ 

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧ་ལ་ལེ་ལས་རྡོ་རོ་ཁ་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ རྩི་
ནག་ལོག་བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༢༥ གནས་པའི་ 
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོང་དངུལ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བཏང་ནུག ལུང་ཕོགས་
ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ དོ་མཉམ་པའི་དངུལ་འབོར་མ་བཏོག་པར་ རྩིས་ཞིབ་མངོན་གསལ་རྩིས་འགྲིག་
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འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༢.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༦༠༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

༥.༡༢.  ཁེ་འབབ་ཚུ་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༧༩ 

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྡོ་ཕུག་ཅན་ལས་ ལྡན་ཅུ་ཁ་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་
དང་ རྡོ་ཕུག་ཅན་ལས་ ལྡུམ་སྟོད་རྒེད་འོག་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ནང་ལས་ གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་པའི་ དོང་སྤེད་ནི་གི་ལྕགས་དུམ་ཚུ་ 
བཙོང་བའི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༩ རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པས། ཁེ་འབབ་འདི་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མེདཔ་ད་ 
ཡང་ན་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ཡང་ བཀོད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༧ དོན་ཚན་༣.༡ འཁྲི་
འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་
འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

༥.༡༣.  མཛོད་ཆས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ རྩི་ནག་ཝི་ཇི་-༡༠ དང་ རྩི་ནག་ཨི་མུལ་ཤཱན་གྱི་ མཛོད་ཆས་
ལག་ལུས་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་ ལག་ལུས་ཡོད་མི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་སོམ་
འཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་སྦེ་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་དང་ མཛོད་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༦༨ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག མཛོད་གཉེར། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༡༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༩༠༧༡༦༥༤ ཅན་མ།) 

༥.༡༤.  སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༨༨ 

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ བསྐྱལ་ཆས་ཚུ་ ལུང་ཕོགས་མཛོད་ཁང་/དམིགས་བསལ་གྱི་ས་
ཁོངས་ནང་མ་བཀལ་བར་ གཞན་ཁར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༨༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ དང་༢༠༡༥-༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༦-༡༧ གསུམ་ནང་ བསྐྱལ་ཆས་དཔེར་ན་ རྩི་ནག་དང་ ཟམ་གྱི་ཆ་ཤས་ དེ་
ལས་ ཆུ་དུང་ཚུ་ མཛོད་ཁང་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཁག་སོ་སོའི་མཛོད་ཁང་ནང་བཏང་པའི་སྐབས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་
སའི་ས་ཁོངས་ནང་ བཏོན་བཞག་སྟེ་འདུག 

ཨིན་རུང་ སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚུ་ལུ་ གླ་སོད་པའི་སྐབས་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་མཛོད་ཁང་ཚུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་ གོང་ཚད་རྩིས་རྐྱབ་
སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ གསལ་བཀོད་
འབད་མི་ ལམ་གྱི་རིང་འཐུང་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༦༦༨ དོན་ཚན་༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་
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ཀརཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༥༤ ཅན་མ། རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག མཛོད་གཉེར། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༡༢༡ ཅན་མ། རིན་འཛིན། མཛོད་གཉེར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༡༠༠༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠ ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་བཟང་མོ། བདག་སྐྱོང་ལས་
རོགས་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༩༠༢༡ ཅན་མ) 

3.2.  རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ། 

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༦ ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༣.༣༩༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

3.2.1 .   བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།   

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༥༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༥༦༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།   

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༦༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ། ༢.༩༦༦ 
 བསམོས། ༢.༩༦༦ 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

4.༡ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་/སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།  

ཀ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ མཚོ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་ བཱད་པ་ལ་ཐང་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་
ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༨ གནས་པའི་coloured Tri-hex interlocking paver 
blocks བསྒྲིག་ནི་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ར་ལེབ་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་
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སར་བར་ཡོདཔ་དང་ ལམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ར་ལེབ་ཚུ་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ ས་སྟོང་དང་ ཆུ་རིས་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ཡོད་
པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༤.༤(ཁ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ མཐར་ཕྱིན། བཀོད་
ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ མཚོ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་༢༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ 
ཅན་མ)  

ཁ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཡར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་
འཛོམས་ཁང་རྐྱབ་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་/མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་/ལོག་སྟེ་འབད་དགོ་
པའི་ དྲན་སྐུལ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིག་གདན་དང་ཆུ་གཡུར་ལོག་སྟེ་རྩི་འདམ་དབུར་ནི་དང་ གསང་སོད་ཀྱི་ར་ལེབ་འཕག་ནི་
དང་ གནམ་པང་བར་ནའི་ས་སྟོང་བསུབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ དྲན་སྐུལ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་ དུས་ཐོག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༥ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༥༡ ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ ཡར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༩༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ག) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕམ་མཁར་ - བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཁྲོམ་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བི་
ཀེ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ གནས་པའི་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ཆུ་གཡུར་ box drain ངོས་ལེན་འབད་ནུག 
རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༤༣ འབད་མི་ཆུ་གཡུར་དེ་ ཉམས་ཆག་བྱུང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༧.༢.༡ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105051 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ)  

ང) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གངས་རི་ཐང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ 
marble chips flooring གི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་པ་དེ་གིས་ marble chips flooring 
གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ proper grinding and fine finishing ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༢.༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ མཐར་ཕྱིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༧༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སངས་རྒྱས་འཕྲིས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1432 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ)  

ཅ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཤོང་མི་ བུཚ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག དེ་ཡང་ གྱང་ཚུ་གུ་གག་འགྲམ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་མང་ཤོས་ཅིག་ vertical དང་ 
horizontal wall-column junctions དེ་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་གི་ཐེམ་པ་ཚུ་ནང་ཐོན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༣.༤.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
97 

ཨང་201101208 ཅན་མ། ཁག་འབཔག་པ་ དབང་གྲངས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3385 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ)  

ཆ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཤོང་མི་ བུམོ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག འོག་ཐོག་གི་གྱང་ཚུ་དང་ marble chips  ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་
ད་ འཐིང་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཧུམ་ཆ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཏོན་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༤.༢ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101208 ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ ས་རིངམོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3368 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཇ) བུམ་ཐང་རོང་ཐག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག RCC རྩིག་གདན་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་
སྦེ་ཐོན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༥.༢.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་201101208 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སངས་རྒྱས་འཕྲིས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1432 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཉ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱོན་
ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག འོག་ཐོག་གི་གྱང་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་ཚུ་འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་འདི་
གིས་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའི་འཐིང་གཞི་བཏིང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་
ཨང་༡༦.༦.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101208 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4197 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༩༦༦  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་/མ་བཏོགཔ།  0.113 
5.2 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་པ།  2.450 
5.3 དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ། 0.136 
5.4 བརྙ་གླ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ། 0.267 

 བསམོས། 2.966 
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5.1 ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་/མ་བཏོགཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༡༣  

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་ལས་འབོྱར་བའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་ 
MoF/DNB/Rules/2018-19/299 ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁང་གླ་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་ སྤྱི་ཚེས་༣༡.༡༢.༢༠༡༨ ཚུན་ གཞུང་
གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གྱི་ས་ཁོངས་
ཚུ་(carpet areas)མ་མཇལ་བར་ཡོད་པའི་ཁར་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བཏོག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་
འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200208010 ཅན་མ། ཕུར་པ་རྣམ་རྒྱལ། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8604136 ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། སོབ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9207019 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་དཔལ་འབོྱར། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401255 
ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་བསམ་གྲུབ། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8203006 ཅན་མ། རིན་ཆེན། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8603064 ཅན་མ། པདྨ་རྒྱ་མཚོ། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8200901548 ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། སོབ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201109055 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་དཔལ་འབོྱར། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507266 ཅན་མ) 

5.2 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༤༥༠  

ཀ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཱད་པ་ལ་ཐང་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ 
ཁག་འབག་པ་མཚོ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༦ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ གྱང་རྟེན་གྱི་རྒྱ་ཚད་འཛོལ་
ཏེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡  འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
མཐར་ཕྱིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707053 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ མཚོ་སྐྱིད་
རྡོ་རྡེ་བཟ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2469 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཁ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ - བྱ་དཀར་ལ་ཁང་ཁྲོམ་ལམ་(ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༢) བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཇེ་ཨེམ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༨ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ 
མི་ལམ་བདའ་སྟེ་ PCC གི་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གི་འབོར་ཚད་ འཛོལ་ཏེ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20150105051 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཇེ་ཨེམ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་7494 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ག) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྟང་རྒེད་འོག་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་དང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་མཉམ་སྦྲགས་
འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༡ 
འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རིས་མོ་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
99 

འབད་དེ་ཡོད་པའི་ RRM ལཱ་ཚུ་གི་ཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ 
ཐོ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༩.༡.༡ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105051 ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3385 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ང) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྟང་རྒེད་འོག་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་དང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་
འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ ཇེ་ཨེམ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༠༦ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ བཟོ་བཀོད་ངོ་མའི་དོན་ལུ་ CRM ལཱ་ཚུ་དང་ half bricks བར་བཅད་ཀྱི་
གྱང་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་
༩.༡.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105051 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ ཇེ་ཨེམ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་7494 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། 
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཅ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྟང་རྒེད་འོག་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་དང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁག་མཉམ་
སྦྲགས་འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༩༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ གདངམ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་དང་ CRM གྱི་གྱང་ཚུ་ནང་ སྒོ་སྒྲིག་གི་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་
པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་མི་ དེ་ལས་ པག་ཅུ་གི་གྱང་ཚུ་ལས་ གདངམ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་/མ་བཏོག་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༩.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105051 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་
བི་ཨང་3385 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཆ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ སོབ་ཁང་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ སངྱས་འཕྲིན་ལས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ འཐེབ་སོད་ནུག 
དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རིས་མོ་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ 
RCC དང་ RRM ལཱ་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ རྒྱ་
ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༠.༡ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105051 ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ སངྱས་འཕྲིན་ལས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1432 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 100 

ཇ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནང་གར་-ཕར་སྦི་གི་ RCC ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་
ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རིན་བཀོད་
འབད་མི་གི་གོང་ཚད་ལས་མཐོཝ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་
༡༡.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100130 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4197 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཉ)  བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནང་གར་-ཕར་སྦི་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ RCC གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབག་
པ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༥ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་
ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༡.༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100130 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4197 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཏ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནང་གར་-ཕར་སྦི་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ RRM wing wall ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་
འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༡.༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100130 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4197 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཐ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཤོང་མི་ བུམོ་གྱི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
ཁག་འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ CRM 
གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ RCC གི་ཀཝ་དང་གདངམ་ཚུ་ མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་
ཚན་ཨང་༡༤.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101208 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3385 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། 
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ད) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ 
དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ CRM གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ RCC གི་ཀཝ་དང་གདངམ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༦.༣.༡ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101208 ཅན་མ། ཁག་
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འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3385 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ན) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་སན་ཁང་ནང་ ཨའི་དང་ཨ་ལོའི་གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་ལྟེ་བ་ 
(MCH) བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ མངའ་དབང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ འཐེབ་སོད་ནུག 
དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ CRM དང་ པག་ཅུ་གི་གྱང་ཚུ་ལས་ གདངམ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༧.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ལམོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200707081 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ མངའ་དབང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2307 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

པ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཅ་རི་ལུ་ཤིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཡིད་རང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༩༦ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི་དང་ཚོན་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ རིན་བཀོད་འབད་མི་
གོང་ཚད་ལས་མཐོ་བའི་གོང་ཚད་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་
༢༠ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ མཐར་ཕྱིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707053 ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ ཡིད་རང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3902 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

ཕ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་རྩ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ ནང་འཁོད་འཁོར་ལམ་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཝི་
དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ སྟག་སྦྲུལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་
འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༡༧༤.༢༠ རྐྱངམ་གཅིག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མི་ཊར་༢༤༡ གི་
དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༢༤.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100130 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སྟག་སྦྲུལ་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7966 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

5.༣ ཤིང་གི་གནམ་པང་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༣༦  

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨུ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐོ་
གཞུང་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་ཨང་༡༥ དང་༤༧ པའི་འོག་ལུ་ ལཱ་ཅོག་གཅིགཔ་འདི་ལོག་སྟེ་བཙུགས་མི་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གྱིས་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཤིང་གི་གནམ་པང་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ 
དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་
ཨང་༡༦.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101208 ཅན་མ། 
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ཁག་འབག་པ་ དབང་གྲགས་ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3385 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ ཅན་མ) 

༥.༤  ས་ཆའི་བརྙ་གླ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༦༧  

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ཀྱི་ནང་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་མི་༡༥ ལས་ ས་ཆའི་བརྙ་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༦༧ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་དཔལ་
འབོྱར། ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2108076 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8602013 ཅན་མ) 

3.2.2.  ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༠༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༦༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེ་ཨང་། དབྱེ་སྡེའི་ཁ་གསལ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 1.358 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  0.360 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན། 1.༥༤༣ 

 བསམོས། ༣.༢༦༡ 

3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༣༥༨  

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༥༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3.1 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེད་པར་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ།  0.255 
3.2 ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགསཔ།   1.103 

 བསམོས། 1.358 
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3.1 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེད་པར་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༥༥  

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༥༥ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་འཁྲི་
བའི་ ཟད་སོང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༣༠.༣ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10203002306 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཨོན་ཆོས་གྲགས། སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200905024 ཅན་མ) 

3.2 ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༡༠༣  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ ལོག་སྟེ་
ལེན་མི་/བཏོག་བཏོགཔ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༣ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༨༦ དོན་ཚན་ཨང་༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡ་ཤོ་ད་ཕུག་ཡལ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200507269 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308053 ཅན་མ) 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༦༠  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 སྐྱོན་ཅན་/སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ།  - 
༤.༢ འཛིན་གྲོལ་མ་འཐོབ་པར་ཟད་ཚབ་སོད་ཡོདཔ། 0.360 

 བསམོས། 0.360 

4.1 སྐྱོན་ཅན་/སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ། 

ཀ) ཁག་འབག་པ་ གེ་ལེག་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སད་ཏ་ཁ་ལས་པཱན་ཇུ་ཚུན་ སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་
ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག འཁོར་ལམ་འདི་གི་ ས་གོ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ 
སྐྱོན་ཆ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༥.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བ་
སཱན་ཀུ་མར་རའི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་220131003017 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གེ་
ལེག་སི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5126 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་808013 ཅན་མ) 
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ཁ) ཁག་འབག་པ་ གེ་ལེག་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གདུང་ནག་ལས་མོན་དོ་ཁ་ཚུན་ སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༥.༡ མ་བཟོ་བར་འདུག ཆོས་ལུངམ་ཆུ་བྱག་གི་སོ་ལོག་ཁར་ འཁོར་ལམ་གྱི་
གཟར་ཚད་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་
བཟང་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105064 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གེ་ལེག་སི་བཟོ་
སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5126 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་808013 ཅན་མ) 

ག) ཁག་འབག་པ་ དཔལ་མདང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཁམས་ཇོ་ལས་ས་ས་ནང་ཚུན་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག ས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་
ཊར་༥.༡ མ་བཟོ་བར་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྒོར་ལྟབ་ཚུ་གོ་དོག་ཁག་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ལམ་
གྱི་རྒྱ་ཚད་དེ་ ཤིང་བརྡབ་སྟེ་ཡོད་མི་གུ་ས་གིས་བསུབ་སྟེ་བཟོ་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་
གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་ གནས་སྟངས་གསུམ་དེ་ཅིག་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ནང་ ‘passing zones’ 
མ་རྐྱབ་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105064 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དཔལ་མདང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་
དྲི་བི་ཨང་3163 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
808013 ཅན་མ) 

ང) ཁག་འབག་པ་ ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སིང་སྒོར་/གཤོམ་ཅི་ལས་ལྕགས་གཞི་དང་པ་པ་གླིང་ཚུན་ སོ་ནམ་
འཁོར་ལམ་སེལ་མི་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༥.༡ མ་བཟོ་བར་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ས་གོ་ལ་
ལུ་ཅིག་ནང་ སྒོར་ལྟབ་ཚུ་གོ་དོག་ཁག་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་དེ་ ཤིང་བརྡབ་སྟེ་ཡོད་མི་གུ་ས་གིས་བསུབ་སྟེ་བཟོ་
སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་ གནས་
སྟངས་གསུམ་དེ་ཅིག་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ནང་ ‘passing zones’ མ་རྐྱབ་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ 
དོན་ཚན་ཨང་༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105064 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་7906 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་
ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་808013 ཅན་མ) 

ཅ) ཁག་འབག་པ་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩ གནས་པའི་ ཆུ་ཁ་རོང་གི་འཛུལ་སྒོའི་སོ་ལོག་ཁར་ ཆུ་གཡུར་
རྐྱབ་མི་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག  RCC གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་སོམ་བྱུང་
སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་སོྟནམ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༢༢.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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201101228 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3707 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་
འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་808013 ཅན་མ) 

ཆ) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚེ་བཅུའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༢ སོད་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ མི་དམངས་གསང་སོད་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་མ་བཅུག་པར་འདུག RRM གྱང་དང་ 
PCC གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་སོམ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༢༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་201101228 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་. 6121 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་
ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་808013 ཅན་མ) 

4.༢ འཛིན་གྲོལ་མ་འཐོབ་པར་ཟད་ཚབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༦༠ 

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་ཟད་ཚབ་ཀྱི་འཛིན་གྲོལ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སོད་ཆད་ཚུ་སོད་
ནི་མེན་པར་ འཆར་དངུལ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༠ ལོག་སྟེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༠༨༦ དོན་ཚན་ཨང་༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡ་ཤོ་ད་ཕུག་ཡལ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507269 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308053 ཅན་མ) 

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༥༤༣  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༤༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 1.226 
5.༢ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.317 

 བསམོས། 1.543 
 

5.1 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༢༢༦  

ཀ) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩི་མ་གླགས་ཁ་ལུ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་སྒོར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ RCC ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ སྒྲོལ་ལྗང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༧ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མིའི་ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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201101228 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སྒྲོལ་ལྗང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7350 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་
འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808013 ཅན་མ) 

ཁ) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩི་མ་ཁ་ལུ་རག་རོ་ཆགས་ནི་དང་ བཙག་ནི་གི་ཆུ་མཛོད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་
ནང་ལུ་ TMT གི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་བཙུགས་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ དམ་ཆོས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༧ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༣.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101228 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དམ་ཆོས་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་1403 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8808013 ཅན་མ) 

ག) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགེ་འདུ་ལུ་ཡོད་པའི་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གི་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་
གཡུར་ Hume pipes དེ་ལས་ གྱང་ཚུ་རྐྱབ་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ རྩིས་
འཛོལ་ཏེ་བཏོན་མི་དང་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༤ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏང་ཀ་ནཱཏ་མིཤ་ར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200808006 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དྲི་
དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་8071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8808013 ཅན་མ) 

ང) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགེ་འདུ་ལུ་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་གུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༣༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་
བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་
ཨང་༡༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2020160106537 ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2467 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808013 ཅན་མ) 

ཅ) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩི་མ་གཤམ་ལུ་ ཚེས་བཅུའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རིང་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡང་༠.༡༤༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འབོར་
ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101228 ཅན་མ།  ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རིང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1542 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་
འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808013 ཅན་མ) 

ཆ) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོག་ཅི་ནང་རྒེད་འོག་འོག་གི་ ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ལོད་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་
ནི་དང་ ཐང་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བྱང་ཕོགས་གླིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
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ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠ ལག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག དངུལ་ལག་འཐེབ་དེ་ཡང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག ལག་པར་དུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་
(བརྒྱ་ཆ་༡༠) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༨༦ དོན་ཚན་ཨང་༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
བ་སཱནཏ་ཀུ་མོར་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2013100301 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བྱང་ཕོགས་གླིང་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7514 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8808013 ཅན་མ) 

5.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༡༧  

ཀ) ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་ལུ་ མི་ངོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༥ རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༦ གི་བར་ན་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཛིན་
གྲོལ་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༩ དོན་ཚན་ཨང་༣༠.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དངོས་
གྲུབ། ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10203002306 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཨོན་ཆོས་གྲགས། སོལ་འཛིན་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200905024 ཅན་མ) 

ཁ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༠༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་དམངས་
ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༨༦ དོན་ཚན་ཨང་༣ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9206009 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308053 ཅན་མ) 

3.2.3. དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ དེའི་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། དེའ་གྲལ་ལས་ སྙན་ཞུ་གཅིག་ ‘ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་’ བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦.༨༩༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༣༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༦༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༩༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེ་ཨང་། དབྱེ་སྡེའི་ཁ་གསལ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 2.425 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 108 

4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  4.911 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན། 33.660 
 བསམོས། 40.996 

3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༤༢༥ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༢༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

3.1 མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ལག་ལུས་ ལོག་སྟེ་མ་སོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༤༢༥ 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྣ་༡༡ གི་
དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༧༢ རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་
འགལ་ཐོག་ལུ་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ མཇུག་སོམ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ཟད་སོང་མ་
གཏང་བའི་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ལག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༢༥ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་ལོག་སྟེ་ མ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༥༧༣༠ དོན་ཚན་ཨང་༢.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་
20170107803 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010015 ཅན་མ) 

4. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ .༩༡༡  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་ཟད་ཚབ་སོད་ཡོདཔ།  0.551 
4.2 སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།  - 
4.3 ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། - 
4.4 དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ།  0.759 
4.5 ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ།  2.040 
4.6 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ།  1.137 
4.7 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བསྡུཝ། 0.424 
 བསམོས། 4.911 

4.༡ འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་ཟད་ཚབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༡ 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་ཟད་ཚབ་ཀྱི་འཛིན་གྲོལ་ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ལེན་ཞིནམ་ལས་ སོད་ཆད་ཚུ་སོད་ནི་མེན་པར་ འཆར་དངུལ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༡ 
ལོག་སྟེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༣༠ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡ (ཆ་ཤས་-༤) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཞིབ་
རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20170107803 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010015 ཅན་མ) 

4.༢ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ། 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་རྐྱབ་
པའི་སྐབས་ ཁག་འབག་པ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དང་ ཅ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བྱིན་མི་
གིས་མ་དོ་བར་ ཆོག་མིན་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༠༠ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་གིས་
ཞུ་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༤/༢༠༡༧ ལུ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༢ པའི་ཐད་ སྔོན་བྱིན་དེ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག དེའི་
རྒྱབ་འགལ་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༢ པ་འདི་ སྔོན་བྱིན་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༡/༢༠༡༧ ལུ་ སོད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2010015 ཅན་མ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་20170107803 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ 
བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2010015 ཅན་མ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20170107803 ཅན་མ) 

4.༣ ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་སོད་
ཡོངས་རོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༣༣ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༢ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རགོས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100116 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་
དཔལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101891 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བཟང་མཆོག་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རོྡ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9207043 ཅན་མ) 

4.༤ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༧༥༩ 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༩ གནས་པའི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༡ པ་དང་༢ པ་
ལས་བཏོག་མི་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོལ་མི་དེ་ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 110 

བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་
དབང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100116 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་དཔལ་མོ། ཞིབ་རོགས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101891 ཅན་མ། བིར་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་20141104866 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9207043 ཅན་མ) 

4.༥ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༠༤༠ 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་རྐྱབ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༤༠ གནས་པའི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དུས་
ཚོད་ཡོལ་མི་དེ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༥ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རགོས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100116 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་
དཔལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101891 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བཟང་མཆོག་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རོྡ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9207043 ཅན་མ) 

4.༦ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༡༣༧ 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རིན་བཀོད་གནས་ཚད་ (Standard Bidding Documents) 
ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༣༧ དང་མཉམ་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དགོངས་ཡངས་
བཏང་ནུག རིན་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དགོངས་ཡངས་བཏང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ངེས་མེད་གནས་སྟངས་ཀྱི་བདེན་
ཁུངས་ཆོདཔ་ཅིག་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9207043 ཅན་མ། པ་སངས་ཚེ་རིང་། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200901184 ཅན་མ། བིཤ་ནུ་བག་ཏ། འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20170107820 ཅན་མ། 
ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20170107803 ཅན་མ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010015 ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8410005 ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། རོང་བདག ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8410005 ཅན་མ) 

4.༧ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བསྡུཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༢༤ 
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དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐང་ན་-སྤང་ན་ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ དོན་ཡོད་འཁོར་ལོ་
བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༤ མ་བཏོག་པས། ཡུན་འགྱངས་ཀྱི་དུས་ཡུན་དེ་ ཉིན་གྲངས་༡༠༠ 
ལས་ལག་སོང་རུང་ ཁག་འབག་པའི་མཐའ་དཔྱད་རིན་གོང་ནང་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཏོག་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༥.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103475 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དོན་ཡོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1034581 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9207043 ཅན་མ) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣ .༦༦༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༦༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.925 
5.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 18.933 
5.3 སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།  0.427 
5.4 གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ། 0.105 
5.5 རྩི་ས་དང་ ས་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།  0.228 
5.6 སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།  13.042 
 བསམོས། 33.660 

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༩༢༥  

ཀ) དར་དཀར་ན་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ RCC སྒོ་ར་དང་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་
གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་
འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༣༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ (ཆ་ཤས་ -༡) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་
རྒྱས་དཔལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༩༡ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཐི་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༢༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༤ ཅན་མ) 

ཁ) དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐང་ན་-སྤང་ན་གི་ སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་མི་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ དོན་
ཡོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༤ འཐེབ་སོད་ནུག གནད་དོན་འདི་ དར་དཀར་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕྱིར་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 112 

གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོ་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༥.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༥ ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་ དོན་
ཡོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༠༣༤༥༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༤ ཅན་མ) 

5.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨ .༩༣༣  

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ དེ་ལས་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ 
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༩༣༣ རྩིས་ལག་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༥༧༣༠ དོན་ཚན་ཨང་༢.༣ (ཆ་ཤས་-༢ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གི་ཐོ་ཚུ་གཟིགས་གནང་། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༥ ཅན་མ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཨེ་ཨེཕ་ཨོ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༧༨༠༣ ཅན་མ། པ་སངས་ཚེ་རིང་། དྲི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༨༤ ཅན་མ། པདྨ་
དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༥ ཅན་མ)  

5.3 སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༢༧  

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་དཀར་ན་ལུ་མགྲོན་ཁྱིམ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་ ནོར་བུ་སྒང་བཟོ་སྐྲུན་ 
གྱི་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༧ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2012010011 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ནོར་བུ་སྒང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3007425 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་
དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༤ ཅན་མ)  

5.4 གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༥  

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་
བཀོད་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་ཐད་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༠༥ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་ནུག དངུལ་སོད་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༧༨༢ ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༧༨ བཏོག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༣ རྐྱངམ་གཅིག་བཏོག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བིར་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20141104866 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བཟོ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་
རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010015 ཅན་མ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། ཨེ་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20170107803 
ཅན་མ)  
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5.5 རྩི་ས་དང་ས་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨  

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒུམ་ལ་ལས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་
བཀོད་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩི་སའི་ངོ་ཚབ་དང་ འབྲུག་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་ ཁག་འབག་ བཟང་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ རྩི་ས་དང་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཁོ་མངག་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ 
ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ རྩི་སའི་རིན་གོང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་ཨང་༣.༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20120100116 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་དཔལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20130101891 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བཟོ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་
དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ)  

5.6 སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣ .༠༤༢  

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ སྙིང་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་
གྱིས་ ཀ་རི་ལུམ་གྱི་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༠༤༢ གཏང་ནུག ཨིན་རུང་ སོ་ནམ་ཆུ་
གཡུར་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་འདི་ ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༢༥ དོན་ཚན་
ཨང་༤.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507195 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སྙིང་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3574 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ)   

3.2.4.   ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༦༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ། 0.417 
 བསམོས། 0.417            
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5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༡༧  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༡༧  

ཀ) ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྟག་མ་ཆུ་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སན་ཁང་གི་ ལོད་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ 
མཛེས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ལཱ་ངོ་མ་མི་ཊར་༦༠.༡༠ རྐྱངམ་གཅིག་
འབད་ཡོད་རུང་ མི་ཊར་༨༡ གི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༦ དོན་ཚན་
ཨང་༨.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901079 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ མཛེས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7477 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707074 ཅན་མ)  

ཁ) ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཱན་ཇ་བི་ལས་སད་མཚོ་རྒེད་འོག་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་
བཀོད་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ M/s Sonam Jamtsho and Bros Construction ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ 
འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་དང་ རྡོ་ཕུང་བཀྲམ་
སྤེལ་/བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ ས་སྟོང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༦ དོན་
ཚན་ཨང་༩.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901079 
ཅན་མ། M/s Sonam Jamtsho and Bros Construction སི་དྲི་བི་ཨང་3248 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སྐལ་
བཟང་ལྷུན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707074 ཅན་མ)  

ག) ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐིམ་ཡུལ་ནག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བཀྲིས་
དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༢ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ 
ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༦ 
དོན་ཚན་ཨང་༡༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200607206 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ། 
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707074 ཅན་མ)  

3.2.5.   མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༢༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༤༥༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.540 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 5.914 
 བསམོས།          8.454 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༥༤༠  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་རྩིས་ལེན་ཡོདཔ། - 
4.3 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ། 2.540 
 བསམོས། 2.540 

4.1 ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་རྩིས་ལེན་ཡོདཔ།  

ཀ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཤོང་
མི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དེ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་དེ་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ 
ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཡང་ཕོག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་
ཚན་ཨང་༡.༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དགེ་སོར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་1392 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་
ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཁ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཡོངས་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ 
ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དེ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་དེ་ 
རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཡང་ཕོག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༢.༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
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རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡོངས་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3531 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

4.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༥༤༠  

ཀ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ གཡུས་བསུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ མོང་སྒར་ཁྲོམ་ཁར་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༤༠ མ་
བཀལ་ནུག ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་བརྒྱ་ཆེ་དྲགས་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལགཔ་ཅིག་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༠.༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བྷ་དུར་དར་ཇེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20150105048 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གཡུས་བསུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4698 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཁ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རབ་གསལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ རྒྱལ་པོ་ཤིང་ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་ རིམ་སྒྲིག་-༡ པ་(ཆ་
ཤས་-༡) གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ བཀལ་རུང་བའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་
མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འབད་རུང་ 
མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༦ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2007056 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་
ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ག) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ སོམ་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་བྱིན་མི་ རྒྱལ་པོ་ཤིང་ཁྲོམ་སྡེའི་
འཁོར་ལམ་ རིམ་སྒྲིག་-༢ པ་(ཆ་ཤས་-༢) གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ བཀལ་རུང་བའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་ནུག སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འབད་རུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་
ཨང་༡༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་2007056 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥ .༩༡༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༡༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་/ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  2.583 
5.2 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  3.249 
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5.3 དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ། 0.082 
5.4 འཐུང་ཆུའི་དུང་ཅུང་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།  - 
  བསམོས། 5.914 

5.1 ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༥༨༣  

ཀ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ 
ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ལཱ་མང་རབས་ཅིག་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ སོད་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༠༠༡ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཐུང་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་
བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1392 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཁ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ སོད་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༨ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག ལཱ་འདི་ 
ཁག་འབག་པ་དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་
བཟང་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་
བི་ཨང་1392 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200801079 ཅན་མ)  

ག) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་
༦༤ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ གློག་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ སོད་ནུག གློག་
བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་འབདཝ་ར་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡.༣ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་(གློག་མེ་)། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8603046 ཅན་མ། དགེ་
འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1392 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ང) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་
ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་གནས་ཁར་ ལཱ་
ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༢.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ས་
གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡོངས་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་3531 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200801079 ཅན་མ)  
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ཅ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཡོངས་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་
ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༢ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༢.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ 
ཡོངས་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3531 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཆ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་རྒེད་འོག་ནང་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ ཁང་ཚན་
གཉིས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ སོད་ནུག ས་
གནས་ཁར་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༤.༢ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། 
ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་
དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5259 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཇ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་
དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གསང་སོད་ཀྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ སོད་ནུག 
ས་གནས་ཁར་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་
ཨང་༤.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2953 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཉ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཟ་སོད་ཁང་ ཐབ་ཚང་
དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩ 
སོད་ནུག ས་གནས་ཁར་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ 
དོན་ཚན་ཨང་༤.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5259 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ) 
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ཏ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཟིམ་རུང་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ དགྲ་མེད་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ནང་
འཁོད་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༨ སོད་ནུག ས་གནས་ཁར་ seal coating 
མ་བཏང་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་མ་ཆོགཔ་ཅིག་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་
ཨང་༢༠ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སུ་ནི་ཏ་རའེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100129 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ ཟིམ་རུང་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3339 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

5.2 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༢༤༩  

ཀ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ M/s Chimi-DEW Joint Venture ལུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ བཀའ་དམ་ལུ་ འཐུང་
ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༤༦ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་
མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ རམ་བྷ་དྷུར་དར་ཇི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105048 ཅན་མ། M/s Chimi-
DEW Joint Venture སི་དྲི་བི་ཨང་5455 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཁ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ M/s Chimi-DEW Joint Venture ལུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ བཀའ་དམ་ལུ་ འཐུང་
ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ RCC ཐོག་ལེབ་དང་ ཨེ་ཁུག་སྒྲིག་ནི་དང་བཙུགས་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་
ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༣.༥ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དྷུར་དར་ཇི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105048 ཅན་མ། M/s 
Chimi-DEW Joint Venture སི་དྲི་བི་ཨང་5455 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ག) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ M/s Chimi-DEW Joint Venture ལུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ བཀའ་དམ་ལུ་ འཐུང་
ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ བརྟག་
དཔྱད་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད་ནང་ལུ་ second class brick བཙུགས་ནི་ནང་ RCC ཀཝ་དང་གདངམ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༣.༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དྷུར་དར་ཇི། ས་གནས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105048 ཅན་མ། M/s Chimi-DEW Joint Venture སི་
དྲི་བི་ཨང་5455 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200801079 ཅན་མ)  
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ང) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་
འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ RRM བཙུགས་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༤༢ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་
མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༥.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་
ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་
སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2953 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ) 

ཅ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་
འཛིན་ཚུ་ལས་ སྔ་གོང་གི་གནང་བ་མེད་པར་ RCC ལཱ་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་ཚུ་ རི་མོའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་རྒྱ་ཚད་ལས་ལག་
སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག  (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༥.༢ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་
རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2953 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཆ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ བཟོ་བཀོད་ནང་ལུ་ 
second class brick བཙུགས་ནི་ནང་ RCC གི་ལཱ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༥.༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2953 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་
བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཇ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཟ་སོད་ཁང་ ཐབ་ཚང་
དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ 
འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་མེན་པར་ གོང་ཚད་
མཐོ་དྲགས་སྦེ་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༦.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་
ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། 
ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
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5259 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200801079 ཅན་མ)  

ཉ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཟ་སོད་ཁང་ ཐབ་ཚང་
དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ RRM ལཱ་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་
འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༦.༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5259 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་
བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཏ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཟ་སོད་ཁང་ ཐབ་ཚང་
དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ RRM གི་བཙོག་མཛོད་རྐྱབ་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་
ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་
༦.༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 
ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་
པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5259 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཐ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཟ་སོད་ཁང་ ཐབ་ཚང་
དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༧ 
འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་
གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༦.༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་
འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་དཀྲུ་བཟོ་སྐྲུན། 
སི་དྲི་བི་ཨང་5259 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ད) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐང་རོང་རྒེད་འོག་འོག་གི་ ཆོ་པ་གཡུས་ཚན་ནང་ མི་ཊར་༡༥ འབད་མི་ RCC ཟམ་པ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རིང་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་
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འདི་ཡང་ TMT ངར་ལྕགས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་
འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༨ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707059 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ 
ཚེ་རིང་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་8021 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ན) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ གཡུས་བསུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་་བྱིན་མི་ མོང་སྒར་ཁྲོམ་ཁར་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
མཐུད་འབྲེལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣ འཐེབ་སོད་ནུག ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་བརྒྱ་ཆེ་
དྲགས་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལགཔ་ཅིག་ལུས་ཏེ་འདུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཆུ་མཛོད་དང་རཝ་སྒོར་ནིའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༠.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དུར་དྷར་ཇི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105048 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གཡུས་བསུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་469 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

པ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སི་ལམ་བི་རྒེད་འོག་འོག་གི་ ན་སྒོར་གཡུས་ཚན་ནང་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་
གཡོག་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ ཁང་ཚན་གཉིས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ སོད་ནུག ས་གནས་
ཁར་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་
གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ 
དོན་ཚན་ཨང་༡༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101234 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ མངྒ་ལམ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1721 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

ཕ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ན་སྒོར་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ སོབ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་དང་
ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁང་མིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ Random Rubble Masonry ནང་ལས་ RCC ལཱ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་
བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ ལ་རྒྱབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༧ འཐེབ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་
ཚན་ཨང་༡༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101234 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་རྒྱབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4703 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

བ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགྲ་མེད་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ 
ཨོན་མཚན་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༢ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་
དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
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༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སུ་ནི་ཏ་རའི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20120100129 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཨོན་མཚན་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2978 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

མ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགྲ་མེད་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ ཤོང་པའི་ བུམོ་གྱི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཨོན་མཚན་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༩ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་
འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སུ་ནི་ཏ་རའི། ས་གནས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100129 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཨོན་མཚན་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
2978 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200801079 ཅན་མ)  

ཙ) མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགྲ་མེད་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ མི་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ དེ་ལས་ Chain link རཝ་
ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཨོན་དགའ་འཚལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ འཐེབ་སོད་ནུག 
དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ MS Angle 50x50x5mm བསྟར་སོད་འབད་མི་དང་ཕདཔ་
ད་ MS Angle 55x55x6mm གི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ 
དོན་ཚན་ཨང་༢༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9301052 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཨོན་དགའ་འཚལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3956 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་
ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

5.3 དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༨༢  

མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩ་མང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁག་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༢ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ནུག plinth beam གི་ RCC ལཱ་ཚུ་གི་དངུལ་
སོད་དེ་ ཚར་གཉིས་སོད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དོན་ཚན་ཨང་༥.༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་
འབོྱར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001714 ཅན་མ། ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001731 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2953 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ)  

5.4 རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སོད་མ་འབདཝ།  

མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༤༣ སོད་ཐོག་ལས་ འཐུང་
ཆུའི་དུང་ཅུང་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་བྱིན་ནུག ཆུའི་དུང་ཅུང་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་མ་ལང་པའི་དཀའ་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 124 

ངལ་བྱུང་སྟེ་ར་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་གི་བར་ན་ མ་མཐུནམ་འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་
མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་བཟུམ་མའི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི་དང་ གྲོས་སྟོན་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རོང་ཁག་གིས་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོའི་ནང་ལུ་ ཆུ་མཛོད་ཚུ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ཐོག་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༤ དནོ་ཚན་ཨང་༡༠.༣ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དུར་དར་ཇི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105048 ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ གཡུས་བསུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4698 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801079 ཅན་མ) 

3.2.6.  སྤ་རོ ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༨༠༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༥༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༨༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.923 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན། 2.963 
 བསམོས། 3.886 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༩༢༣  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༣  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ། 0.739 
4.2 ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.184 
 བསམོས། 0.923 

4.1  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༧༣༩  
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སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགུང་གཉིས་རྩ་བ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༩༢ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབག་པ་ རྩེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༩ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༤ དོན་ཚན་ཨང་༣.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། 
ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་200407007 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྩེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2578 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ)  

4.2 ལཱ་མ་འབད་མི་ལུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༤  

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགུང་གཉིས་རྩ་བ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༤ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ 
ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ བར་སྟོང་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༤ དོན་ཚན་ཨང་༣.༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200407007 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཚེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2578 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆོས་
ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༩༦༣  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.560 
5.2 བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.196 
5.3 འཐེབ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་མ་ལེན་པ།  2.207 
 བསམོས། 2.963 

5.1 ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༦༠  

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགུང་གཉིས་རྩ་བ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལས་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༠ 
འཐེབ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༤ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ། ཞིབ་རོགས་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001706 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཚེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2578 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ)  

5.2 བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦  
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ཀ) སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགའཝ་སྤེལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ནང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ འཐེབ་སོད་
ནུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ ཚོན་བཏང་ནི་དང་ སར་
འདམ་དབུར་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ བར་སྟོང་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༤ དོན་ཚན་ཨང་༦ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁྱུང་བདུད་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200707084 ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ ཚེ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2578 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ)  

ཁ) སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤར་བ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ གསང་སོད་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་
བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཀུན་ཕན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༢ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ས་
གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་དང་ ལཱ་གི་རིགས་དག་པ་ཅིག་ལུ་ འཇལ་ཚད་འཐེབ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལུ་སོད་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༤ དོན་ཚན་ཨང་༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200407007 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཀུན་ཕན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7120 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ)  

5.3 འཐེབ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་མ་ལེན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༢༠༧  

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་འདོད་འབྱུང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པའི་
ནང་བྱིན་ནུག ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ པའི་ནང་དགོངས་གྲོལ་
གཏང་ནུག  

འདི་གི་ཤུལ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཚད་འཇལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་གནས་གོང་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༧༩ བདག་སྲུང་འབད་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་ཟླ་མཇུག་
ལུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༢༡ ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༥༨ འཐེབ་བདག་སྲུང་འབད་ནུག  

དེ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་གི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ 
དང་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་ དེ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་མི་ལས་བརྟེན་པའི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༩ མ་ལེན་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུ་མར་སུ་བྷ། 
ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101254 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་འདོད་འབྱུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་4560 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9901228 ཅན་མ)  
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3.2.7.   པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ དེའི་དྲུང་ཁག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ 
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༣༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༣༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༦༢ 
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༡༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༦༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 7.860 
 བསམོས། 7.860 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧ .༨༦༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་/སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།  6.029 
5.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 1.470 
5.3 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.361 
 བསམོས། 7.860 

5.1. སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་/སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༠༢༩  

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ ཁག་འབག་པ་གསུམ་ལུ་ ཟླཝ་རེ་ལུ་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་
ཆ་༤ འབད་བྱིན་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་/སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༢༩ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག སྐྱིན་
འགྲུལ་/སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ལོ་གཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་བཞི་ཚུན་ལུ་སོད་ཆད་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༦ 
དོན་ཚན་ཨང་༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན། སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200505006 ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕུན་ཚོགས། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709017 ཅན་མ)  

5.2. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༤༧༠  
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པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ ཡོད་མི་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ མི་དམངས་ལུ་ ས་འཐེབ་ཀྱི་
གུད་འཐུས་སོད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༦ དོན་ཚན་ཨང་༡༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དབང་འདུས། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9212058 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། རོང་
རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507318 ཅན་མ)  

5.3. དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༦༡  

ཀ) པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁར་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁག་འབག་པ་ ཨོན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཆུ་བླུག་ནི་དང་ འཆམ་ནི་ 
དེ་ལས་ བཟོ་བཟོ་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ sand bedding བཟོ་ནི་ནང་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་ནང་མེན་པར་ སི་
ཀོ་ཡེར་མི་ཊར་ནང་འཛོལ་ཏེ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༦ དོན་ཚན་ཨང་༡༦ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103482 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001181 ཅན་མ)  

ཁ) ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་ཁང་མིག་ཚུ་དང་ 
ཉལ་ཁྲི་༣༢ ཤོང་མི་བུཚ་གི་ཉལ་ཁང་དེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཚངས་ལ་བཟོ་སྐྲུན་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༡ ལག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༡ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ ལོག་སྟེ་ལེན་
ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༡ ལུས་ཏེ་འདུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་
འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༦༠ དོན་ཚན་ཨང་༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་གྲུབ་ཐོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101213 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཚངས་ལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6414 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507318 ཅན་མ)  

3.2.8.   བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ དེའི་དྲུང་ཁག་གི་ རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། སྙན་ཞུ་གཉིས་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༨.༧༨༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༢.༩༢༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥.༨༣༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད། 0.800 
2 ལྐོག་ཟ། 7.598 

4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 11.155 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 116.280 

 བསམོས། 135.833 

1.  གཡོ ་ཟོལ་དང་ངན་ལད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༨༠༠  

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༠ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

1.1 མ་དངུལ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༨༠༠  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

ཀ) མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་འོག་གི་ རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་བྱེད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ལོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ གི་ཡར་སེང་འབད་ནུག ཁག་འབག་གི་གནས་གོང་འདི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༦ ཨིན་ས་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ གནང་གྲོལ་
འབད་མི་ མཐའ་དཔྱད་ལཱ་གི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡ ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྩིས་འཛིན་ལས་
རོགསཔ་འདི་གིས་ དོན་ཆེད་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༡ བདག་སྲུང་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་
ཚན་ཨང་༦ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ། 
སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2018011519 ཅན་མ)  

ཁ) མར་ཚ་ལ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ སོད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༠ གི་དངུལ་འཛིན་སོད་
ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༠ རྐྱངམ་གཅིག་ མར་ཚ་ལ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག 
ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ 
དོན་ཚན་ཨང་༧ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་
མ། སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2018011519 ཅན་མ)  
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ག) ཀརྨ་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ ཚོད་བསྲེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་རྩིས་ཤོག་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ གི་གདོང་ཁར་ 
ཨང་ཡིག་ ‘༡’ བཙུགས་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ ལུ་སྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གི་ཡར་སེང་
འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ འདི་ ཚོད་བསྲེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གིས་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་འབད་སོད་ཡོད་མི་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ 
དོན་ཚན་ཨང་༡༢ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ཨང་
200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ) 

2.   ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧ .༥༩༨  

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༨ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2.1 དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  3.254 
2.2 ངལ་གསོའི་འཐུས་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.165 
2.3 རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་དེ་ སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  0.058 
2.4 མ་དངུལ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། 1.398 
2.5 འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.918 
2.6 དགོས་མཁོ་ལས་ལག་པའི་ མ་དངུལ་འཐེབ་བཏོན་འབད་ཡོདཔ།  0.050 
2.7 སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་བཏོག་ཆ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.127 
2.8 སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  0.291 
2.9 ཆ་མེད་གཏང་བའི་དངུལ་འཛིན་ལས་ དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ།  0.032 
2.10 གློག་མེའི་ཁྲལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.014 
2.11 ཟད་སོང་ཐད་ཀར་དུ་བདག་སྲུང་འབད་ཐོག་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.102 
2.12 ཁང་གླའི་གཏོང་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.064 
2.13 གནས་སོར་གྱི་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཐོག་ལས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.132 
2.14 རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས་་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.993 
 བསམོས། 7.598 

2.1.  དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༢༥༤  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་མི་དེ་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  
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ཀ) ལས་མིའི་ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་རྫུས་བཟོ་འབད་དེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་སོད་ཚུ་ ཁོ་རའི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༥༢ ལོག་སོད་འབད་ནུག ཁོ་གིས་ དོན་ཆེད་འབད་ར་ འགན་འཛིན་པ་
གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་འདི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ཁོ་ར་དང་ 
ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་གི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཅུག་ནུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཁོ་གིས་ ཁོ་ར་དང་ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་ལུ་ཡང་ 
ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་བཙུགས་ཏེ་འདུག  

ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་ཐབས་ཤེས་ཡང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ལས་
འཆར་འདི་ མི་མང་ཟད་སོང་རྒྱུན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མ་བཟོ་བར་ MS excel ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་བཟོ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལམ་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་201003023 ཅན་མ། མོན་བྷ་དུར་གུ་རུང་། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11110000068 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཁ) དངུལ་ཕོགས་མ་ཡིག་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་རྫུས་མ་དང་ མི་རྫུས་མ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ནི་ དེ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་དེ་སོད་ནི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་
འཐེབ་འདི་ ཁོ་རའི་ སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཅུག་སྟེ་ དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ ལོག་སོད་
འབད་ནུག   

ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་ཐབས་ཤེས་ཡང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ལས་
འཆར་འདི་ མི་མང་ཟད་སོང་རྒྱུན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ (PEMS) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མ་བཟོ་བར་ MS excel ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་བཟོ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

2.2 ངལ་གསོའི་འཐུས་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༦༥  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ ངལ་གསོའི་འཐུས་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་
ལོག་སོད་འབད་མི་དེ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

ཀ) རྒེད་འོག་གཞན་གྱི་རྩིས་འཛིན་མཉམ་རོགས་གཅིག་ལུ་ རང་དབང་དངུལ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་དེ་ ངལ་
གསོའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༢ (ཆ་ཤས་-༢ 
པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ཕུན་
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ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130802301 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་
རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཁ) ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ དེ་ ཁོ་ར་གིས་ཁོ་ར་ ལས་ཚན་སོ་སོའི་འོག་ལུ་ལཱ་འབད་མི་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ལོག་
སོད་འབད་ནུག ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ཡང་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་མི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གཉིས་ཀྱི་མིང་
ཐོག་ཁར་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་འབོར་དེ་ ཁོ་རའི་ སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༣ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8801079 ཅན་མ)  

ག) རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཐོབ་བརྗོད་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་
འཐུས་དང་ ངལ་གསོའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ ལོག་སོད་འབད་ནུག རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ ངལ་གསོའི་འཐུས་དང་ 
ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ ཁོ་རའི་ཐོབ་ཐངས་ངོ་མ་ལས་ཡང་ལག་སྟེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༢ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9308038 ཅན་མ། བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ། ལེགས་ལྡན། རྩིས་འཛིན་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901066 ཅན་མ)  

2.3 རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་ སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༥༨  

ཀ) བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་
ལུ་མ་སོད་པས། དེ་མ་ཚད་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་
ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༨ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་
རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཁ) བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ དེ་ རང་དབང་གི་དངུལ་འཛིན་སོད་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ 
ལོག་སོད་འབད་ནུག འདི་ལས་ཚུར་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༠ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་
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རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

2.4 མ་དངུལ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༣༩༨  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་མི་དེ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

ཀ) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ འཛིན་ཤོག་ཅོག་གཅིགཔ་འདི་ ཚར་གཉིས་
བཙུགས་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ ལོག་སོད་འབད་ནུག ཐོབ་བརྗོད་ཚར་གཉིས་བཀོད་མི་འདི་ཡང་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་
གླིང་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ འཛིན་ཤོག་ཨིན་མི་འདི་ སྐུ་ཆེནམོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོང་དང་གཅིག་ཁར་
བཙུགས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༣ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་
རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་
གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཁ) མར་ཚ་ལ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ལྟོ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ལོ་སོད་འབད་ནུག འཛིན་ཤོག་/དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་
ཀྱི་དོན་ལུ་སྟོན་ནི་མེདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་དེ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༤ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9308038 ཅན་མ། ལེགས་ལྡན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901066 ཅན་མ)  

ག) ཁག་འབག་པ་ ཀརྨ་དབྱངས་ཅན་ཤིང་བཏོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་བཟོ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༤༥ ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཛིན་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་གིས་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་བཏོན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ དེ་ དྲུང་ཁག་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་
མགྲོན་པ་མེན་མི་གཅིག་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༢ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་
) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308038 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། མི་སྟོབས་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101095 ཅན་མ)  

ང) རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྟོ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ ལོག་སོད་འབད་ནུག ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༥༥༥ བདག་སྲུང་འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༣ འདི་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་འོག་གི་ སོབ་གྲྭའི་ལས་
བྱེད་པའི་ཉིན་འཐུས་/འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ འདི་ ལྟོ་ཕོགས་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་
རུང་ ལྟོ་ཕོགས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྟོན་ནི་མེདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ འདི་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་
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གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་
ཨང་༧.༢ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ཨང་200807270 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308038 ཅན་མ)  

ཅ) ལྟོ་ཕོགས་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༨ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་
བཞག་འབད་ཐོག་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ འདི་ལྟོ་ཕོགས་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ འདི་ 
གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ཨིན་པས། དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་གི་འཛོམས་དེབ་ཚུ་དང་ 
འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་བཀང་ཤོག་ཚུ་ རྒཔོ་དང་ མི་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱི་འཛིན་ཤོག་/དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ཐོ་ཚུ་དང་ 
མ་མཐུན་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༣ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་
ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསྟན་འཛིན་ཕུན་
ཚོགས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101125 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101095 ཅན་མ།)  

ཆ) གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ 
ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་དེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོམ་ལུ་སོད་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༥ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། 
ཞི་གཡོག་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ལེགས་ལྡན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200901066 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101095 ཅན་མ)  

ཇ) གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་
ཐོག་ཁར་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་ ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར་དང་ 
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་གནང་གྲོལ་ཡི་གུ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་མི་ངོ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་
དོན་ལུ་སྔོན་བྱིན་ལེན་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཨང་ ‘༥.༠༡- ལྟོ་ཕོགས་’ ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྲུང་
འཛོལ་ཏེ་ཡང་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༦ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་
ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ)  

ཉ) མར་ཚ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ ཀརྨ་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ལྟོ་ཕོགས་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལོག་སོད་འབད་ནུག མ་དངུལ་ག་ཏེ་ཡོད་ག་
ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༡ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
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དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་
རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308038 ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་9504021 ཅན་མ)  

2.5 འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༩༠༨  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལོག་སོད་འབད་མི་དེ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

ཀ) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ དངུལ་འཛིན་ཨང་༠༠༡༡༤༥ སྤྱི་ཚེས་༢༠.༡༢.༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༠༠༡༣༠༦ སྤྱི་ཚེས་
༢༧.༡༢.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ལོག་ལྟབ་འབད་བདག་སྲུང་འབད་ནུག དངུལ་འཛིན་གཉིས་པམ་འདི་ ཡིག་རིགས་ཆ་ཚང་
གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་རུང་ དངུལ་འཛིན་དང་པ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ འདི་འཕོ་
ལས་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚར་གཉིས་འཐོབ་ཡོདཔ་སྦེ་སབ་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་ར་ དངུལ་འབོར་དེ་ 
རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ལོག་སྟེ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་སབ་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་ལས་
རོགསཔ་འདི་གིས་ དངུལ་འབོར་དེ་ གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལོག་སྟེ་མ་བཙུགས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་
ཚན་ཨང་༩.༡ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཁ) དངུལ་འཛིན་ཨང་༠༠༠༢༩༧ སྤྱི་ཚེས་༤.༩.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་དེད་གཡོགཔ་བརྒྱུད་དེ་ དྲུང་ཁག་ལས་གཡོག་
པའི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ བཏོན་ནུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ དེད་གཡོགཔ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་པའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཟེར་སབ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༤༩ འདི་ དངུལ་རྐྱང་འབད་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༢ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ག) གསར་འབྱུང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ སོབ་
དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་འཛིན་བཟོ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག  ཨིན་རུང་ དངུལ་
འབོར་དེ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ གནང་གྲོལ་
འབད་བའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་
ལུ་སོྟན་ནི་མིན་འདུག དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་འབོར་དེ་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་སོད་
ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༣ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་
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འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)    

ང) མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་དེད་གཡོག་པའི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཡར་སེང་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣ ལོག་སོད་འབད་
ནུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ གི་དངུལ་འཛིན་འདི་ དེད་གཡོགཔ་ལུ་སོད་ཞིནམ་ལས་ 
དེད་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཁོ་རའི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༠༠༠.༠༠ འདི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལག་
ལུས་འདི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་པའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཟེར་སབ་ནུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་པའི་ 
སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ དངུལ་འབོར་དེ་གི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་
མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༤ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་
རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་
གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཅ) ལས་གཡོག་པའི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ 
ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ བདག་སྲུང་འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ རྐྱངམ་གཅིག་ ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལག་ལུས་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ དེ་ པདྨ་
ཐང་རྒེད་འོག་གི་རྒེཔོ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་
ཤེས་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༥ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཆ) ལས་གཡོག་པའི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ དྲུང་ཁག་དངུལ་ཕོགས་མ་ཡིག་གི་གྲངས་སུ་མེད་
པའི་ ལས་གཡོག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་བདག་སྲུང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་ཁོ་
ར་གིས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་གནང་བ་དང་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་ དེ་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་གཞན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་
པར་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༦ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8801079 ཅན་མ)  

ཇ) ལས་གཡོག་པའི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༥,༥༥༠.༠༠ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༩ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་
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ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཉ) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ བཏོན་ཡོད་ས་ལས་ བསམ་རང་རྒེད་འོག་རྒཔོ་གི་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་ཐོབ་བརྗོད་འདི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ འདི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ལུ་སོད་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༡༠ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་
འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཏ) འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་ཚུ་དང་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ངེས་ཏིག་ལས་ལག་སྟེ་གནང་གྲོལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱབ་
རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༩ ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༧.༡ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་
རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ། དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9308038 ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9504021 ཅན་མ)  

ཐ) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་
འབོར་དེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་སོད་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ཡང་མེད་པར་ཁར་ 
དངུལ་རྐྱང་ལག་ལུས་འབད་དེ་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༧.༤ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་
གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ད) རྒཔོ་དང་ རྒེད་དྲུང་ ཁྱིམ་སྲུངཔ་གི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་སོད་མི་ མ་
དངུལ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཐོབ་བརྗོད་
བཀོད་མི་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནི་མེན་པར་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ཁོ་རའི་ སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་
བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༧.༥ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་
ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། 
དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ། དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9308038 ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9504021 ཅན་མ)  

2.6 མ་དངུལ་ཚུ་ ངེས་ཏིག་གི་དགོས་མཁོ་ལས་ལག་སྟེ་བཏོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༥༠  
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བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སན་ཁང་གི་
ལས་བྱེད་པའི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལག་འཐེབ་སྦེ་ བདག་སྲུང་འབད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ ནད་འཁོར་གྱི་དེད་གཡོགཔ་ལུ་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༦ བཏོན་ཞིནམ་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ སན་ཁང་གི་དྲུང་འཚོ་ལུ་སོད་ཟེར་སབ་ནུག ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ འདི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་
པའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠༠.༠༠ པདྨ་ཐང་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་གི་ ཚད་ནད་འཕྲུལ་
རིག་པའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་སོྤ་སོར་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༨ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

2.7 སྐྱིན་འགྲུལ་བཏོག་ཆ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༢༧  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ མར་ཚ་ལས་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ ཁག་འབག་སོབ་དཔོན་
གཅིག་གི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་བཏོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༥༩ ལོག་སོད་འབད་ནུག  

དེ་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ སོབ་དཔོན་འདི་ལུ་ར་ སོབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་དང་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆད་འཐུས་ དེ་ལས་ 
ཁག་འབག་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༣༠ མིན་པར་བརྒྱ་ཆ་༥༠ སོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༨ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༡ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་
རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཉི་མ་རྡོ་རྗེ། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201103003 ཅན་མ། བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

2.8 དངུལ་འབོར་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༩༡  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རིགསཔ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་དེ་ཡང་ ཤེས་རིག་ལས་སྡེ་གི་ ལྟོ་ཕོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ གྲོང་
གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་མ་དངུལ་ཚུ་ཨིན་པས། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་བཀོད་པ་
ཚུ་ལུ་སོད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ཨང་9308038 ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་
ཨང་9504021 ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101125 ཅན་མ)  

2.9 ཆ་མེད་གཏང་མི་དངུལ་འཛིན་ནང་ལས་དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༣༢  
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བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་མང་ཟད་སོང་རྒྱུན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS)ནང་ལུ་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༣༤༥༣༤༦ 
ཅན་མ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནུག ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འ་ནཱ་དངུལ་འཛིན་འདི་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ དངུལ་ཁང་
ནང་དངུལ་བཏོན་གྱི་དོན་ལུ་འབག་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༠ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་
ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201004029 ཅན་མ)  

2.10 གློག་མེའི་ཁྲལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༡༤  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ གློག་མེའི་ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ཤོག་བཟུམ་མའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཁོ་ལུ་དངུལ་ཚབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤ སོད་ཡོདཔ་སྟོན་ཐོག་ལས་ གློག་མེའི་ཁྲལ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ནུག 
དངུལ་འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༣ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ཨང་
200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

2.11 ཟད་སོང་ཐད་ཀར་དུ་བདག་སྲུང་འབད་ཐོག་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༢  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁང་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༣༤༥༣༨༧ སྤྱི་ཚེས་༡༤.༠༦.༢༠༡༧ 
ཅན་མ་དང་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༣༤༥༣༥༢ སྤྱི་ཚེས་༡༤.༠༦.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་
འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༤ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་
འཕེལ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201004029 ཅན་མ)  

2.12 ཁང་གླ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༦༤  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིག་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ གཞུང་གི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ ལོག་སོད་
འབད་ནུག འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ ཁང་གླ་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༥ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་
རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

2.13 གནས་སོར་གྱི་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཐོག་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༣༢  
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བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་འདི་གིས་ སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་དཔོན་དྲུག་གི་ གནས་སོར་གྱི་
འཐུས་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ དོན་ཆེད་འབད་ར་ལོག་ལྟབ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ནུག ངེས་ཏིག་གི་གནས་སོར་འཐུས་
ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཤོག་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་ཏེ་འབད་
རུང་ སོབ་དཔོན་འདི་ཚུའི་གནས་སོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ རྩིས་ཤོག་ཨང་༡༤༣ སྤྱི་ཚེས་༠༨.༠༣.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ཡང་ བདག་སྲུང་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༨ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་
རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9504021 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་20130101095 ཅན་མ)  

2.14 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༩༣  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་སོད་
འབད་ཡོད་དེ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

ཀ) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ དངུལ་སོད་འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ རྐྱངམ་གཅིག་ ངེས་བདེན་དང་ འཛིན་ཤོག་དང་ 
ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ འདི་ རྒྱབ་རྟེན་
ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འཆར་དངུལ་གྱི་ལས་སྣ་མ་འདྲཝ་གི་འོག་ལུ་ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག དངུལ་འཛིན་འདི་ རྩིས་
འཛིན་ལས་རོགས་པའི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་
ཨང་༤ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ཁ) རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༦ བདག་སྲུང་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་སོྤ་སོར་འབད་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༥ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་
འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

ག) འགྲུལ་སྐྱོད་གནང་བ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་ཐོབ་བརྗོད་རྩིས་ཤོག་ དེ་ལས་ ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཨང་༨.༩༨ སྤྱི་ཚེས་
༣༡.༨.༢༠༡༧ ཐོག་ལས་བདག་སྲུང་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༩.༧ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཀ་) འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  
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ང) རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག དངུལ་
འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༧.༣ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9308038 ཅན་མ)  

ཅ) རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལས་གཡོགཔ་ཁག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་
སྦེ་མཐོང་ཅི། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ གོང་གི་ལས་གཡོག་པ་
ཚུ་གི་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་ རིམ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ 
བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དངུལ་འབོར་དེ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༨ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་
རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་9308038 ཅན་མ)  

ཆ) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༨ ལྐོག་ཟ་འབད་དེ་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༥༨༢༧༢༢ སྤྱི་ཚེས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཐད་ཀར་
དུ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག དངུལ་སོད་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་
ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག དངུལ་འཛིན་འདི་ རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ཁར་བཟོ་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་
ཚན་ཨང་༡༦ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11109000378 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201105018 ཅན་མ)  

ཇ) མར་ཚ་ལས་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚོད་བསྲེ་མཁོ་སོད་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཤོག་ཨང་༥.༦༥ སྤྱི་ཚེས་༠༡.༠༥.༢༠༡༧ ཅན་མའི་
ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ 
བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༧ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་) འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9504021 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། མི་སྟོབས་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101095 ཅན་མ)  

ཉ) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༠༥ གི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ འགྲུལ་སྐྱོད་གནང་བ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡༩ (ཆ་ཤས་-༢ པ་ཁ་
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
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འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9504021 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། 
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101095 ཅན་མ)  

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡ .༡༥༥  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༡༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  2.197 
4.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 2.229 
4.3 མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་ལེནམ།  3.204 
4.4 ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ།  3.525 

 བསམོས། 11.155 

4.1.  མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༡༩༧  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་
ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མཇུག་
བསྡུའི་ལཱ་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༩༧ རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ མཇུག་བསྡུ་རུང་ 
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་མཇུག་སོམ་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༡ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307014 ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801079 ཅན་མ)  

4.2 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༢༢༩  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མགར་པ་ཝུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་དང་ 
ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་
ཐད་དུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༢༩ རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་
འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོ་ 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༦.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དགེ་འདུན་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807188 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་སྐྱིད་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་7183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྲུབ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8709022 ཅན་མ། པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ། རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རོང་ཁག་ཤེས་
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རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་9108071 ཅནན་མ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20130101125 ཅན་མ། ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ)  

4.3 ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་ལེན་པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༢༠༤  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མགར་པ་ཝུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ ཤོང་མི་ཉལ་ཁྱིམ་
དང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁག་འབག་པ་ བདེ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ཉེས་
ཆད་བརྒྱ་༢༠ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༠༤ མ་ལེན་ནུག གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་
ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༦.༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དགེ་འདུན་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807188 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་7183 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྲུབ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709022 ཅན་མ། པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་
རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ། རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9108071 ཅནན་མ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101125 ཅན་མ། ཕག་
རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ)  

4.4.  ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༥༢༥  

ཀ) བསམ་གྲུབ་ལྗོགས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མགར་པ་ཝུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ ཤོང་པའི་ཉལ་
ཁང་དང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་
པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༠༤ གཞུང་བཞེས་མ་འབད་ནུག ཁག་འབག་འདི་ 
ཁག་འབག་པ་ བདེ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༢ པའི་ནང་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ པའི་
ཚེས་༢༢ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ལུ་གནས་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་
ཚེས་༩ ལུ་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་
ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༦.༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དགེ་འདུན་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807188 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་
ཨང་7183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྲུབ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709022 ཅན་མ། 
པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ། རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9108071 ཅནན་མ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20130101125 ཅན་མ། ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ)  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 144 

ཁ) བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ལུ་ ཆུ་དཀར་པོའི་རོང་ཆུ་ ཆ་ཤས་-༢ པའི་མཐའམ་བདའ་
སྟེ་ ཆུ་རུད་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་ཆ་གནས་རོགས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གན་
གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ གཞུང་བཞེས་མ་འབད་ནུག ཁག་འདི་ M/s KandK 
Construction ལུ་ སྤྱིལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ནང་བྱིན་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་པ་འདི་ལུ་ དྲན་གསོ་མང་རབས་ཅིག་འབད་དེ་
འབད་རུང་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་
༦ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་ ཁག་འབག་འདི་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་ཆ་གནས་
ཚུ་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་
ཨང་༩.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༣༢ 
ཅན་མ། M/s KandK Construction སི་དྲི་བི་ཨང་༡༧༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ལམ་གྲགས་དབང་འདུས། 
དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507333 ཅན་མ།  

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦ .༢༨༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦.༢༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཤིང་བཟོའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.108 
5.2 རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.109 
5.3 ཁག་འབགཔ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་སོད་འཐེབ་བྱིན་ཡོདཔ།  1.750 
5.4 ངར་ལྕགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.059 
5.5 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 9.412 
5.6 དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་མ་ཚངམ།  104.842 
 བསམོས། 116.280 

5.1.  ཤིང་བཟོའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༨  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་
པ་ བསྟན་འཛིན་ཚེ་དབང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་ ‘པདྨ་’ བཙུགས་ནི་གི་ཤིང་བཟོའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་
པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༨ སོད་ནུག ཤིང་གི་ ‘པདྨ་’ གི་གོང་ཚད་དེ་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ སོ་སོ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་གི་རི་མོ་ཡང་མ་སོད་པར་ཡོདཔ་
དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་ཡང་ ‘པདྨ་’ གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ 
དོན་ཚན་ཨང་༥.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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20120100123 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསྟན་འཛིན་ཚེ་དབང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2771 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ)  

5.2 རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༩  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ སྒོ་༨ གསརཔ་
བཙུགས་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ འཐེབ་སོད་ནུག ཀ་ལ་གི་ཆ་ཤས་ཡོད་པའི་སྒོ་སྒྲིག་གི་གོང་ཚད་དེ་ ཀ་ལ་གི་ཆ་ཤས་ག་ནི་ཡང་
མེད་པའི་ སྒོ་ཚུ་གི་རིན་གོང་རྩིས་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ གོང་ཚད་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༥.༣ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100123 ཅན་མ། ཁག་འབག་
པ་ བསྟན་འཛིན་ཚེ་དབང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2771 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ)  

5.3 ཁག་འབག་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་སོད་འཐེབ་བྱིན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༥༠  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མགར་པ་ཝུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་
དང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་ 
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༥༠ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག གནད་དོན་འདི་ ད་
ལྟོ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༦.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ དགེ་འདུན་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807188 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་
ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་7183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྲུབ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8709022 ཅན་མ)  

5.4 ངར་ལྕགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༥༩  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ དོན་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་
ཡང་ steel tubular trusses གི་འབོར་ཚད་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛོལ་ཏེ་སྒྱུར་སོར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༨ དོན་ཚན་ཨང་༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པིརི་ཏི་རའི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20140103490 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དོན་བཟང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7913 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ། རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་9108071 ཅནན་མ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101125 
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ཅན་མ། ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ། ལམ་གྲགས་དབང་འདུས། 
དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507335 ཅན་མ)  

5.5 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༡༢  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་
དོན་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༡༢ བདག་སྲུང་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་ཚན་ཨང་༡ (ཆ་ཤས་-༡ 
པ་ཀ་ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 ཅན་མ)  

5.6 དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤ .༨༤༢  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤.༨༤༢ གི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་མེད་པའི་གནད་དོན་བྱུང་སྟེ་འདུག ཟད་སོང་ཚུ་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་
སོད་/སོད་ལེན་/གཞན་མི་ཚུ་དང་ བརྗེ་སོར་གྱི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ དངོས་གནས་ཐོག་ལུ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༤༤ དོན་
ཚན་ཨང་༢ (ཆ་ཤས་-༡ པ་ཀ་ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807270 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807270 
ཅན་མ)  

3.2.9.  བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༠༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༥༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.324 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 1.730 
 བསམོས། 4.054 
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4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༣༢༤  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ། - 
4.2 ཆུ་བྱག་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད།  2.324 
 བསམོས། 2.324 

4.1 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ། 

ཀ) བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྟ་འབབ་འགྲམ་སྟོད་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༣༢ ཤོང་མི་ ཉལ་ཁང་
གཉིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༦༩ སོད་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ བུཚ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ གྱང་ཚུ་དང་ ཆུ་གཡུར་ RRM གྱང་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་ཚུ་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ ཆབ་
གསང་ནང་ལས་ཆུ་འཛག་ཐོན་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༦༠ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་
དབང་ཕྱུག ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200407023 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་
སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2953 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9807036 ཅན་མ)  

ཁ) བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོན་རྩེ་ལུ་ ཁང་ཚན་གསུམ་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་སོ་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་
གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་རུང་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་པ་ M/s G-II Construction འདི་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༧༥ སོད་དེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ནང་ གདངམ་ཚུ་
དང་ སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཟུར་ དེ་ལས་ ཆུ་གཡུར་དང་ རྩིག་གདན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་གག་འགྲམ་ཚུ་འཐོན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༡༦༠ དོན་ཚན་ཨང་༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2001117 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9807036 ཅན་མ)  

4.2 ཆུ་བྱག་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༣༢༤  

བསམ་རྩེ་ཁྲོམ་སྡེའི་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༢༤ གཏང་སྟེ་ དམ་དུམ་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཁང་ནང་ ཆུ་བྱག་རྐྱབ་མི་
ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཆུ་བྱག་ནང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདི་ ཆུ་བྲེས་མི་གིས་མེན་པར་ ཆུ་གཤམ་སེལ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ མ་མཐུན་པའི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་བཤད་དེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་གི་ཐད་
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ཁར་ མཁས་མཆོག་གི་བསམ་འཆར་ག་ནི་ཡང་བཀོད་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པར་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༦༠ དོན་ཚན་ཨང་༦ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200607064ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ། Municipal Incharge ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607008 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༣༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

5.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༣༠   

བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠.༠༦.༢༠༡༨ ཚུན་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༠ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་མང་ཤོས་ཅིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་
ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༦༠ དོན་ཚན་ཨང་༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་རཱས་མོག་ཏཱན། རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་
འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9411005 ཅན་མ། ཡཱན་ཀུ་མར་སུ་བྷ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9604092 ཅན་མ། དམ་ཆོས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307025 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་
བཟང་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807036 ཅན་མ)  

3.2.10. གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 0.103 
 བསམོས། 0.103 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༣  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
149 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

5.1. ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ལོག་སྟེ་མ་ལེནམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༣  

བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལ་རིང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སོབ་ཁང་གི་ཁང་མི་ཚུ་ནང་ ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་སོམ་སྦེ་འབད་མི་དང་ 
རྐང་རྩེད་ཀྱི་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཉིན་ཟླ་དཀར་འཛོམས་བཟོ་
སྐྲུན་ལས་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པའི་ལས་འབྲེལ་
ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཐོབ་ཁུངས་ཤོག་འཛིན་ གནས་སྐབས་དངུལ་སོད་ཀྱི་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཚུ་གཞུང་བཞེས་
འབད་ཡོད་རུང་ འདི་ཚུ་གིས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལང་མ་ཚུགས་པར་འདུག  (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༡༥༧ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སྲིད་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20140103486 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཉིན་ཟླ་དཀར་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7928 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808028 ཅན་མ)  

3.2.11 .  ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༡༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༧༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  2.306 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.073 
 བསམོས། 2.379 

4. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༦  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 150 

4.1 HDPE ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་སོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༦  

ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༤༦༩ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༦ གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཡོངས་
བསོམས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་བཙུགས་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་པོ་ལི་ཐིན་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༦ གི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༦ མ་
འཐོབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆ་བི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༧༣  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༧༣  

ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧོང་མཚོ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ རཝ་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ དེ་ལས་ གྱང་རྟེན་བཟོ་
ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཕུན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ 
MS flat དང་ G.I chain link རཝ་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་འཛོལ་ཏེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ གངྒ་དེ་ཝི་ཆེ་ཏི་རི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001724 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཕུན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4702 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཆ་བི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ)  

3.2.12.  བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
སྙན་ཞུ་འདི་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་དང་གཅིག་ཁར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་
འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.838 དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.563 གནས་པའི་མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.055 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.220 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.220 
 བསམོས།       0.220 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༢༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

5.1 དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༢༠  

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་པ་དང་ ཁྱིམ་སྲུང་
པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༩ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༩ ལོག་
སྟེ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠ ལུས་ཏེ་འདུག ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་འབད་
རུང་ དངུལ་ཕོགས་མ་ཡིག་གི་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ བཏོན་མ་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༧༦ དོན་
ཚན་ཨང་༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབྱངས་སྒྲོན། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10903000366/ 
9934474 ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11506004311/9934475 
ཅན་མ། ཆོས་སྐྱིད། ཁྱིམ་སྲུང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11515000413/993447ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པདྨ་སྒྲོལ་
དཀར། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103354 ཅན་མ)  

3.2.13.  བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། སྙན་ཞུ་འདི་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་དང་གཅིག་ཁར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༩ 
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༠༨༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༥ གནས་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༢༢༧ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༧༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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དབྱེ་སྡེ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། - 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.664 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 2.715 
 བསམོས། 5.379 

3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ   

3.1. གཞུང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།  

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁམས་དྭང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ གཏང་ཐོག་
ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཨོམ་བཟོ་འདོན་སྡེ་ཕན་དང་ རམ་སར་རྒེད་འོག་འོག་གི་ ཝང་རིང་མོ་གཡུས་ཚན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༨༣༠ གཏང་སྟེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ཆུའི་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ དེ་ལས་ དགོངས་ཟ་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་གྱི་གནས་གོ་མ་འཐོབ་པར་འདུག མཐུན་རྐྱེན་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ རེ་འདུན་
བསྐྱེད་མི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་ཨང་༡༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ། རྒཔོ། ཁམས་དྭངས། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11603001382 ཅན་མ། 
བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས། རྒཔོ། རམ་སར། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11604000551 ཅན་མ། བདེ་ཆེན་དབང་འདུས། རྒཔོ། སྟོད་
མཚོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11605001081 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ནོར་བུ། རྒཔོ། ཁམས་དྭངས། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་11603001382 ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས། རྒཔོ། རམ་སར། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11604000551 ཅན་མ། 
བདེ་ཆེན་དབང་འདུས། རྒཔོ། སྟོད་མཚོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11605001081 ཅན་མ)  

4. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༦༦༤  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་ མ་དངུལ་རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  2.664 
4.2.  ལཱ་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་མ་འབདཝ། - 
 བསམོས། 2.664 

4.1 མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་ མ་དངུལ་རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༦༦༤  
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བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧ -༡༨ ནང་ ས་གནས་དོ་གསུམ་ལུ་ ནང་འཁོད་འཐུང་ཆུའི་དུང་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༤ རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ 
ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འབད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་མཇུག་སོམ་མ་འབད་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་བརྟན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807179 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཟླ་བ་བཟང་པོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7184 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ རིན་ཆེན་ལས་གྲགས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907022 ཅན་མ) 

4.2. ལཱ་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་མ་འབདཝ།  

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསེར་བཀང་ཆུ་གུ་ས་ཟམ་རྐྱབ་ནི་གི་ཁག་འབག་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༦༥ སོད་ཐོག་
ལས་ ཁག་འབག་པ་ བྱང་ཆུབ་ལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག ཨིན་རུང ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་བཀོད་འདི་
ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་བཀོད་དེ་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡུན་མ་རིངམོ་ཅིག་ལས་ར་ ཤིང་གི་ར་སྐྱོར་དང་ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
ཟམ་པ་གི་ཆ་ཤས་ཧྲམ་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཉམས་གསོ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་ཨང་༡༢ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་བརྟན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807179 ཅན་མ། ཁག་འབག་
པ་ བྱང་ཆུབ་ལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3646 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ)  

5. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༧༡༥  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 མ་དངུལ་ལག་ལུས་རྩིས་སོད་མ་འབདཝ། 0.558 
5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.798 
5.3 མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་ལེན་པ།  1.359 
 བསམོས། 2.715 

5.1 མ་དངུལ་ལག་ལུས་རྩིས་སོད་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༥༨  

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསེར་བཀང་ཆུ་-ཆ་ཤས་༡ པ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཙང་ཆུ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ 
མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་རུང་ མ་དངུལ་ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༨ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་རྩིས་སོད་མ་
འབད་ནུག དངུལ་འབོར་དེ་ཧེ་མ་ མཇུག་སྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་རང་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་
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ཚན་ཨང་༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་བརྟན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807179 ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150104953 ཅན་མ)  

5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༧༩༨  

ཀ) བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསེར་བཀང་ཆུ་-ཆ་ཤས་༢ པའི་ནང་ གཙང་ཆུ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་
ནང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ལུང་འཁོར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༨ 
འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ plum concrete ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་
ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་
ཨང་༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་བརྟན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807179 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ ལུང་འཁོར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4793 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150104953 ཅན་མ)  

ཁ) བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི་ནང་ལུ་ ལྕགས་ཁྲམ་གི་སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཀེ་ཀྲི་པི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༢ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ 
footing གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ རྒྱ་ཚད་འཐེབ་བཙུགས་མི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་ ཤུགས་སོྣན་ངར་ལྕགས་ཚུ་གི་ལྗིད་ཚད་འཛོལ་ཏེ་
བཏོན་མི་ RCC footing pads གི་གྱངས་ཁ་འཐེབ་བཙུགས་མི་ ལག་སོད་ཀྱི་ཕབ་ཆ་ཚངམ་སྦེ་ མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་
ཏེ་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ RCC གདངམ་དང་ CRM གྱང་གི་བར་ན་ འདི་འཕོ་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གག་
འགྲམ་ཚུ་འཐོན་ཏེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་ཨང་༡༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ད་
མོ་དར་ཨཱ་དི་ཀ་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101893 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཀེ་ཀྲི་པི་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5465 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ)  

ག) བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཙན་མཁར་ལ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ལྕགས་ཁྲམ་གི་སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་
ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཀེ་ཀྲི་པི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ mix ratios 
ལུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ ཤུགས་སོྣན་ངར་ལྕགས་ཚུ་གི་ལྗིད་ཚད་འཛོལ་ཏེ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག འཐིང་
གཞི་གཏིང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཁྲབ་སྟེགས་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་སོ་སོ་སྦེ་སོད་ཡོད་རུང་ འཁྲབ་སྟེགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་མ་བཏོག་
པར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཧྲིལ་བུམ་ལུ་ དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་ཨང་༡༥ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ལས་གྲགས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907022 ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ ཀེ་ཀྲི་པི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5465 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ)  
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5.3 མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༣༥༩  

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁས་ནི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སྒྲིང་
ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ལ་དབང་དགེ་སྦྱིན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མཇུག་
མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༥༩ མ་ལེན་ནུག གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༩༡ དོན་ཚན་ཨང་༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་
རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103499 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་དབང་དགེ་
སྦྱིན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5007 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ)  

3.2.14 .  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་ནང་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༥༣༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༦༧༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༨༦༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 6.845 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 4.022 
 བསམོས། 10.867 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༨༤༥  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 6.419 
4.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལཝ་/མ་བཀལཝ།  0.426 
4.3 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ། - 
  བསམོས། 6.845 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 156 

4.1 ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༤༡༩  

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་སྐྱོང་གི་
ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཤིང་བཟོའི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གི་
དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་སོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༡༩ སོད་ནུག   

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ‘touch wood རིམ་པ་གཉིས་གཏང་སྟེ་ཧུམ་ཆ་སྟོན་ནི་བརྩིས་ཏེ་ timber nailing strip 50x25 
ནང་ dressed wood གི་ལཱ་ཚུ་ནང་’ རིན་བཀོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ མི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༥,༠༠༠.༠༠ ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལས་འཆར་
གོང་ཚད་༢༠༡༣ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནས་གོང་བརྡ་སྟོན་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་གཅིག་ཁར་རིན་གོང་སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་འདི་ མི་ཊར་
རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༦༣.༧༩ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས། སྔོན་རྩིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱ་གི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ རྐྱངམ་
གཅིག་ཨིན་པས།  

དབྱེ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་སེང་འབད་མི་འདི་ བདའ་མ་ཟུན་པའི་ཁར་ ཁག་
འབག་པ་འདི་ལས་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ལེན་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ གོང་འཁོད་ཀྱི་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་སོད་
དེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༧.༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལ་དབང་རྒྱལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307021 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1899 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

4.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལཝ་/མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༢༦  

ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུང་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཨེལ་ཨེས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤ ཚངམ་
སྦེ་མ་བཀལ་ནུག ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩ 
སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ རྐྱངམ་གཅིག་བཀལ་ནུག ཁག་འབག་པ་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུ་ ཟླ་ངོ་བདུན་གྱི་ཕྱིར་
འགྱངས་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་རྩིས་ལེན་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ 
དོན་ཚན་ཨང་༡༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200508155 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཨེལ་ཨེས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5343 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནུབ་སྦྱི་-སྐོར་ཕུག་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་བལྟ་བཤལ་མགྲོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་
པ་ ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༢ མ་བཀལ་ནུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ 
ཟླ་ངོ་དགུ་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༢༠.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་
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རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103509 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རིང་བསྟན་
འཛིན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2135 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

4.3 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ།  

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནབ་སྦྱི་-སྐོར་ཕུག་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་བལྟ་བཤལ་མགྲོན་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་
ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང༔ ཀ) ཟིམ་ཁྲུས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཙུགས་མི་དང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་ གསང་སོད་ཀྱི་གྱང་ཚུ་ནང་ ཆུ་སིམ་ཐོན་འབད་དེ་ཡོདཔ། ཁ) ལྕགས་ཤོག་ཚུ་ལས་ཆུ་འཛག་མི་ལས་བརྟེན་ གནམ་པང་
ཚུ་མེདཔ་གཏང་སྟེ་ཡོདཔ། ག) གློག་ཐག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཙུགསཔ་དང་ རླུང་འཁོར་ཚུ་ཡང་ལཱ་འབད་མི་བཏུབ་པར་ཡོདཔ། ང) 
འཐིང་གཞི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་གཏིངམ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་གི་པར་ཤིང་ཚུ་ནང་ཧུམ་ཆ་མ་སྟོནམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༢༠.༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་20140103509 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2135 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ .༠༢༢  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ། 0.188 
5.2 འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལག་འཐེབ་སོད་ཡདོཔ།  0.302 
5.3 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  1.736 
5.4 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ཚུ། 1.718 
5.5 སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་ནི་དང་ ཚབ་སོད་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ།  0.000 
5.6 HDPE ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་སོདཔ།  0.078 

 བསམོས། 4.022 

5.1 ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༨༨  

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞུང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༨ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་
ནུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁང་གླ་བསྐྱར་བཟོ་མ་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཁྲི་འགན་གྱིན་དོན་ལུ་ 
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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གཟིགས་གནང་། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20160106472 ཅན་མ)  

5.2 འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༢  

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༢ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་
ནུག དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་མི་འདི་ཡང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཁྲི་འགན་གྱིན་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུའི་ནང་གཟིགས་གནང་། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20160106472 ཅན་མ)  

5.3 དངུལ་འཐེབ་/ལག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༣༦  

ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་
སྐྱོང་གི་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ PCC རྩིག་གདན་གྱི་དོན་ལུ་མེན་པར་ RCC 
རྩིག་གདན་གྱི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༧.༧ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ ལ་དབང་རྒྱལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307021 ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1899 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)   

ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཅ་དངོས་སྣ་ཚོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༤ འཐེབ་སོད་
ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་མེན་པར་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140504341 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20140504341 ཅན་མ)  

ག) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་
སྐྱོང་གི་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་རྩི་འདམ་པག་ཅུ་གི་ལཱ་གི་འབོར་
ཚད་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གདངམ་ཚུ་དང་ ཐོག་ལེབ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༧.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལ་དབང་རྒྱལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
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ཨང་200307021 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1899 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་
ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

ང) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་
སྐྱོང་གི་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འཐིང་གཞིའི་ལྡིང་རི་གི་ལཱ་ནང་ ས་གནས་ཁར་
བསྟར་སོད་འབད་མི་ མི་ཊར་ཀིབ་༢.༧༠ ལུ་མེན་པར་ མི་ཊར་ཀིབ་༥.༦༤ ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༧.༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལ་དབང་རྒྱལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307021 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1899 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

ཅ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ སོབ་ཕྲུག་བུཚ་དང་བུམོ་གི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ ཤོང་མི་ཉལ་
ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༢༩ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་རྩི་འདམ་པག་ཅུ་གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ གདངམ་ཚུ་དང་ ཐོག་ལེབ་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་
༡༨.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལ་དབང་རྒྱལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307021 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་2266 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། 
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

ཆ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་སན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ བུལུ་ཧེ་ཝན་བཟོ་སྐྲུན་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༥ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་
མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༣༠ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དགའ་
ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཡོན་ཏན་རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་
པ།  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907007 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བུལུ་ཧེ་ཝན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1174 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ)  

5.4 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༡༨  

ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཀྲོང་གསར་རོང་ནང་གློག་མེ་ལོག་སྟེ་
བཙུགས་ནི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་དམངས་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༨༤ རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག སྔོན་བྱིན་འདི་ མཐའ་དཔྱད་
འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༢༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་
རིང་ཟླ་བ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20141204880 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན། སི་
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དྲི་བི་ཨང་4153 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20160106472 ཅན་མ)  

ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ མོན་སད་སྒང་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་གྱི་ལཱ་
དང་འབྲེལ་བའི་ མི་དམངས་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༤ རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྔོན་བྱིན་འདི་ 
མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༢༡ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཟླ་བ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20141204880 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཨེ་ཀེ་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6097 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106472 ཅན་མ)  

5.5 སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་ནི་དང་ཚབ་སོད་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ།  

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ མི་ངོ་ཚུ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༤.༩༡༦ (དངུལ་སྐྱེད་བརྩིས་ཏེ་) བྱིན་ནུག འ་ནཱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་སོད་མི་ཚུ་ ར་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཐོ་ཚུ་
མེདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། དྲན་ཐོ་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མ་
དངུལ་ཚུ་གི་འཁྲི་འགན་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ མ་འོངས་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
ཡིག་ཆ་ཚུ་སོད་དགོཔ་སྦེ་སབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༣༡.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་
དཔལ་ལྡན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11704001027 ཅན་མ། འཇིགས་མི་རྣམ་རྒྱལ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11705001719 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9904019 ཅན་མ། བཀྲིས་དཔལ་ལྡན། 
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11704001027 ཅན་མ། འཇིགས་མི་རྣམ་རྒྱལ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11705001719 ཅན་མ)  

5.6  HDPE ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་སོདཔ།  

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༣ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་དུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༦ གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཡོངས་
བསོམས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་བཙུགས་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་པོ་ལི་ཐིན་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༦ གི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ མ་
འཐོབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140504341 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20140504341 ཅན་མ)  
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3.2.15.  དབང་འདུས་ཕོ ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༩༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༦༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 2.265 
 བསམོས། 2.265 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ 

4.1 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ།  

ཀ) དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགའ་གསལ་ལོག་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ བུམོ་ལྟ་མི་གི་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་ ཉལ་ཁྲི་
༡༢༠ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་དང་ གསང་སོད་གཉིས་ དེ་ལས་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་
གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག Glass-fibre Reinforced Concrete གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ 
བཟོ་བཀོད་དང་གྱང་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་ཐོན་སྟེ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ཁྲ་རིས་ཀྱི་འཐིང་གཞི་བསྒྲིགས་མི་ལས་བརྟེན་ 
ཧོག་ཀ་འཐོན་ནི་དང་ གསང་སོད་ཀྱི་ཆུ་དུང་ཚུ་ལས་འཛག་ཐོན་འབད་མི་དེ་གིས་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏ་པཱས་བིས་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་11308001154 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་ལམ་སོལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7680 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ལཔ་ཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601092 ཅན་མ)  

ཁ) དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགའ་གསལ་ལོ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ དྲྲྭ་རིལ་རྩེད་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག PCC ཐོག་ལེབ་ཚུ་དང་ PCC ལཱ་ཚུ་གི་བར་ན་ས་སྟོང་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ བོག་འགྱོ་སྟེ་
ཡོདཔ་ལས་ འདི་འཕོ་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབག་པ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་
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བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༢.༢ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏ་པཱས་བིས་ཝ། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་11308001154 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་6158 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ལཔ་ཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་8601092 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ .༢༦༥  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.235 
5.2 ཟད་སོང་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།  0.151 
5.3 ངོ་སོར་འཛིན་ཤོག་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།  0.070 
5.4 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 1.809 

 བསམོས། 2.265 

5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༣༥  

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་ཇོ་ཐང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
རྩིག་བཟོའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཁུ་བྱུས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༥ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་
འབག་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༣ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དབང་ཕྱུག ཞིབ་
རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200607211 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཁུ་བྱུས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4193 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ལཔ་ཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601092 ཅན་མ)  

5.2 ཟད་སོང་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡  

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་བདུན་ནང་ 
བཙག་འཐུའི་བརྡ་བྱང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥ བདག་སྲུང་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ རྐྱངམ་གཅིག་སོད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༥༡ ལུས་མི་འདི་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༠ ) 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9101302 ཅན་མ། མགོན་པོ། ས་ཆ་ཐོ་
བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803006 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9101302 ཅན་མ། མགོན་པོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803006 ཅན་མ)  
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5.3 ངོ་སོར་འཛིན་ཤོག་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༧༠  

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུ་གི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་དགུ་ནང་ 
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སས་༡༤ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ས་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠༠.༠༠ རེ་བརྩིས་
ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་སོད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ ས་གནས་བལྟ་སྐོར་འབད་
མི་དང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་ཚངམ་སྦེ་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་
གིས་མ་དོ་བར་ དངུལ་སོད་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དངུལ་ལེན་མི་ཚུ་གི་ཁ་
གསལ་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༡ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་
འདུས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201008014 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200805035 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། རོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201008014 ཅན་མ)  

5.4 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༨༠༩  

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ མི་ངོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་
པའི་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ དང་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༩༣ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༢ དོན་ཚན་ཨང་༡༢ ) འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ སྦི། རོང་ཁག་
ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200508168 ཅན་མ། ཤཀྱ་རྒྱལ་མཚན། སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200505019 ཅན་མ། ཀུམ་བུ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100119 ཅན་མ། 
ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901056 ཅན་མ། པ་ཀ་) ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20121201951 ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120700715 ཅན་མ། 
སངས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907176 ཅན་མ། བཀྲིས་བཟང་པོ། འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8505068 ཅན་མ། སྤེནམ་པ། རྒཔོ། དྭངས་ཆུ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་119040004༢༠ ཅན་མ། མཁའ་
འགྲོ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ཨ་ཐང་། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་111901000845 ཅན་མ། བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101208 ཅན་མ། ཀརྨ་གྲུབ་ཆུ། སོ་བཅོས་འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907067 ཅན་མ། 
བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། ཞིབ་རོགས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200508101 ཅན་མ། མི་ལམ། དབུ་འཛིན་
འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507156 ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་གྲགས། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200707184 ཅན་མ། ཌོག་ཊར་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། ཇི་དྲི་ཨེམ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20170709561 ཅན་མ། དི་ལི་རཱམ་
རའི། སྲུང་རྒྱབ་པ།  མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11808001721 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཇོཤ་ཝ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4647 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ལ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6081 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ངོ་མཚར་བཀྲིས་དབྱངས་འཁྱིལ་
བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་5896 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200901056 ཅན་མ)  
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3.2.16.  གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༤༤༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༨༧༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༥༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.332 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.969 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 3.154 
 བསམོས། 4.455 

3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༣༢ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ   

3.1 ཁ་གླ་ཚུ་རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༣༢  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མདུན་མང་ཚ་ཆུ་ནང་གི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་སྦེ་མི་ལས་འཐོབ་མི་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༣༢ རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་
ཚན་ཨང་༢༤.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དར་རྒྱས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8907130 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་
བཟང་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200310189 ཅན་མ)  

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༩༦༩  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༦༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ  
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རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  - 
4.2 བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། - 
4.3 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།  0.606 
4.4 ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ།  0.253 
4.5 སྔོ་ཚལ་འགྱིབ་ཁྱིམ་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབདཝ།   0.110 
4.6 རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེནམ།  - 
 བསམོས། 0.969 

4.1 ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལམ་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ མི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གློག་མེ་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་
ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ རབ་བསྟན་ལ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༡༤ འཛིན་
གྲོལ་འབད་ནུག མི་ལམ་བདའ་སྟེ་ར་སྐྱོར་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101215 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ 
རབ་བསྟན་ལ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7087 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

4.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༠༦  

ཀ) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལམ་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ མི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གློག་མེ་བཙུགས་ནི་
གི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབག་པ་ རབ་བསྟན་ལ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་
ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༦ མ་བཀལ་ནུག ཁག་འབག་པ་འདི་གིགས་ ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཡང་ ལཱ་
ཚུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༣.༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་201101215 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རབ་བསྟན་ལ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7087 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

ཁ) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མདུན་མང་ལུ་ཡན་ལག་གི་མཚམས་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་གི་
ཐད་ ཁག་འབག་པ་ ཌ་མ་རུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ མ་བཀལ་ནུག ཁག་འབག་འདི་
གིས་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱང་འབད་ཡོདཔ་དང་ དྲན་གསོ་ཡང་བསྐྱར་འབད་རུང་ ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༡༢.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་དགའ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་20087185 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཌ་མ་རུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7055 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་
ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 166 

4.3 ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༥༣  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོམས་ཕུག་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སན་ཁང་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁག་འབག་པ་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ལག་སོད་ཀྱི་ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ མ་བཏོག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༣.༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101215 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4372 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་
ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

4.4 སྔོ་ཚལ་འགྱིབ་ཁྱིམ་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༡༠  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་སོ་ནམ་ལས་ཚན་གྱིས་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་དང་ སྤྱི་འོག་ཚུ་ནང་ 
སྔོ་ཚལ་འགྱིབ་ཁྱིམ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ 
གནས་པའི་སྔོ་ཚལ་འགྱིབ་ཁྱིམ་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབདཝ་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༢༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9608072 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9608072 ཅན་མ)   

4.6 རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེནམ།  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་སོང་བརྡར་འཐོབ་མི་ལས་གཡོགཔ་༡༠ གི་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ 
འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བསྐྱལ་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༢༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ (འཁྲི་འགན་གྱི་དོན་ལུ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གཟིགས་) ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། མི་སྟོབས་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200909016 ཅན་མ)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༡༥༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  1.828 
5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.557 
5.3 ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.078 
5.4 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.691 
 བསམོས། 3.154 
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5.1.  བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༨༢༨  

ཀ) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཏིང་ཏིང་སྦིས་ལུ་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་ལོག་སྟེ་རྩི་ནག་
གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ སྐྱིད་བུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༨༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་ངོ་སོར་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༨.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནོཏ་ཀུ་མར་
ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་200909016 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སྐྱིད་བུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4953 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

ཁ) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལམ་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ མི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གློག་མེ་བཙུགས་ནི་
གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ རབ་རྟེན་ལ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་ཚུ་ དངུལ་
སོད་ཚུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་ ཟླཝ་ལྔ་གི་ཤུལ་ལུ་ཡང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་
ཚན་ཨང་༣.༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101215 ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ རབ་རྟེན་ལ་རྣམས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7087 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༥༧  

ཀ) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བུ་ལི་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ལོད་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་དང་ ཆུ་གཡུར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་
ནང་ ཁག་འབག་པ་ པདྨ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་
བསྟར་སོད་འབད་མི་ འཁོར་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༢༣༠ ཨིན་རུང་ མི་ཊར་༡༣༦༥ ངོས་ལེན་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ མི་ཊར་
༡༣༥ ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་དགའ། 
ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་20087185 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ པདྨ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1846 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

ཁ) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོམས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཆུ་གཡུར་ལེགས་སོད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ RRM 
open surface ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ གཡུ་རུང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ 
འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག མཇུག་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ ཧེ་
མའི་རྩིས་ལོ་ནང་དངུལ་སོད་འབད་ཚར་བའི་ མི་ལམ་གྱི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༡༥ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནོཏ་ཀུ་མར་ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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200407010 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གཡུ་རུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7974 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། 
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

ག) གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕུ་མི་ཐང་ལུ་ ཁང་ཚན་གཉིས་འབད་མི་ བ་མའི་གཟིམ་ཅུང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ 
ཁག་འབག་པ་ སི་སི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ལཱ་
གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༡༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སི་སི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7885 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

5.3 ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༧༨  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་དེ་རང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ བེར་ཏི་ལུ་ཟམ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ སོད་ནུག ཨིན་རུང་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་
སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་འབད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༡༧ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་200801083 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་ཏུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ)  

5.4 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༦༩༡  

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྡེ་ཚན་བཞི་དང་ མི་ངོ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༡ རྩིས་ལག་
སྦེ་འདུག སྡེ་ཚན་བཞི་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་སྔོན་བྱིན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༣ དེ་ལས་ ༢༠༡༤ དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་
བྱིན་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༢༠ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏི་ལག་ཐ་ར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201007232 ཅན་མ། ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201007231 
ཅན་མ། བཀྲིས་ཆོས་སྒྲོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་12008003800 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། དངུལ་
རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130101147 ཅན་མ། ཏིལ་བྷ་དུར་ག་ལེགས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200701133 ཅན་མ། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106474 ཅན་མ) 

༣ .༣ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ། 

ངོ་ལོ་དེ་ནང་ རོང་ཁག་༡༠ གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་༤༠ དེ་ཅིག་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༦༠༡ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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༣ .༣ .༡ .  བུམ་ཐང་རོང་ཁག་འོག་གི ་རྒེད་འོག་ཚུ།  

༡.  ཆོས་འཁོར།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.318 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.074 
 བསོམས་ 0.392 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཆུ་དུང་ཚུ་ ཆད་ལུས་བྱུང་ཡོདཔ། 0.318 
4.2. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། - 
 བསམོས་ 0.318 

༤.༡.  ཆུ་དུང་ཚུ་ ཆད་ལུས་བྱུང་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨  

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ གནས་པའི་ཆུ་དུང་ཚུ་
ཆད་ལུས་བྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཅིག་འདུག ཆད་ལུས་དེ་ཡང་ མཛོད་ཆས་ལག་ལུས་ཀྱི་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་
སྐབས་ མཛོད་དེབ་དང་ ཅ་ཆས་ལག་ལུས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༣ དོན་
ཚན་༧ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: 
པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧ ཅན་མ།) 
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༤.༢. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་ ས་གནས་
ལྟོག་ལྟོ་འཕེལ་གྱི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ཚུན་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག 
Base course གི་ལཱ་ཚུ་མེདཔ་སོང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༣ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་ལམོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་ 

༥.༡. རྡོ་ལེབ་ཐིང་མི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤  

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལ་ཁང་ནང་ རྡོ་ལེབ་ཐིང་མི་ནང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ འཐེབ་
སོད་འབད་དེ་འདུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ གོང་ཚད་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་ལས་བརྒལ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༣ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་ལམོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་
གཡོག་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧ ཅན་མ།) 

༢.  ཆུ་མིག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་མིག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
171 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་: 

༤.༡ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 

ཆུ་མིག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཤམ་བྷ་ངོས་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ འཕུར་བོྱན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ 
སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རིང་ཚད་ མི་ཊར་༣༠༨ འབད་མིའི་རྡོ་རུག་སྒྲིག་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཐིང་པར་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལྟ་རོྟག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་མ་འབད་
བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཆུ་གཡུར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་མེདཔ་ལས་ བྱཱར་ཆར་གྱི་སྐབས་ གནོད་སྐྱོན་འཐེབ་བྱུང་ནིའི་
ཉེན་ཁ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༢ དོན་ཚན་༥ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: འཇམ་དཔལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༡༠༢༠༠༢༤༨༥ ཅན་མ།) 

༣.  ཨུ་ར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.292 
 བསམོས་ 0.292 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་ 

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢  

ཨུ་ར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་སྟང་སི་སྦིས་དང་ ཤིང་གཉེར་ལུ་ དུར་ཁྲོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལྕགས་ཤོག་གི་ལཱ་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་
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པའི་གྲངས་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༥ དོན་ཚན་༤ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་བཀྲིས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ།)  

༣ .༣ .༢ .  ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།  

༡.  སོང་སྒོར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོང་སྒོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.644 
 བསོམས་ 0.644 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་༠.༦༤༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.567 
5.2 གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 0.077 
 བསམོས་ 0.644 

༥.༡ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༧  

སོང་སྒོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགེ་འདུ་གཡུས་ཁ་ལ་ཁང་བསྐྱར་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ རྡོ་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༥༦༧ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༨༡ ལས་བཀྲམ་སྤེལ་མ་
འབད་རུང་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༦༧༨ བདེན་སོར་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༠༥༧ དོན་ཚན་༡.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: དེ་ཝཱསི་བིས་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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༢༠༡༤༠༡༠༣༤༦༩ ཅན་མ། ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཚེ་
རིང་དངོས་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ ཅན་མ།)  

༥.༢ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ 

སོང་སྒོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སོད་
རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག དངུལ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མི་དེ་ཡང་ དངུལ་ཚུ་རྒེད་འོག་གི་རྒེད་དྲུང་གིས་ ལོག་སོད་འབད་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༥༧ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་། རྒེད་
དྲུང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༥༣༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ ཅན་མ།)  

༢.  དར་ལ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དར་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། སྙན་
ཞུ་འདི་ ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ 
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༧༤༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ གནས་པའི་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༥༦༤ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 12.564 
 བསོམས་ 12.564 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་: 

༤.༡ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 174 

དར་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་སྐལ་བཟང་རི་དང་ ཉིམ་སྒང་ དེ་ལས་ དར་ལ་སྟོད་དང་སད་ལུ་ རིན་གོང་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༨༣ གནས་པའི་འཐུང་ཆུ་ཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྤུས་ཚད་མེདཔ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག སྤུས་ཚད་མེད་པའི་
ལཱ་ཚུ་ཡང་ (༡) ཆུ་གཡུར་ལས་ཕར་ HDPE ཆུ་དུང་དང་ GI གི་ཆུ་དུང་ཚུ་ ཤིང་གི་ཙོག་ཕུར་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིས་ བཏེག་སྐྱོར་འབད་
དེ་ཡོད་མི། (༢) དར་ལ་དང་སྐལ་བཟང་རི་གི་འཁོར་ལམ་གྱི་མཐའ་བདའ་སྟེ་ GI གི་ཆུ་དུང་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྣུར་
འཁོར་དང་ རྐང་ཐང་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་མེདཔ་གཏང་ནིའི་གཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ། (༣) བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ FCR གི་ཆུ་མཛོད་
དག་པ་ཅིག་རཝ་གིས་མ་བསྒོར་བར་ཡོདཔ། (༤) ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་དོང་བརྐོ་དེ་ཡོད་ས་དོང་དེ་ཡང་ དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཚུ་གིས་ མ་བསུབ་པར་བཞག་ཡོདཔ། (༥) GI གི་ཆུ་དུང་ཚུ་ཡང་ GI གི་མཐུད་མཚམས་
ཚུ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་མཐུད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༥ དོན་ཚན་༡.༥ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀར་: རུ་པ་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༣ ཅན་མ། M/s Bhutan Alliance Pvt. 
Ltd. སི་དྲི་བི་ཨང་༤༢༧༡ ཅན་མ། མིལ་ཀུ་མར་མོང་གར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགན་: མིལ་ཀུ་མར་མོང་གར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ ཅན་མ།)  

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༥༦༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༥༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་:  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 2.330 
5.2 འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གཞུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ། 10.040 
5.3 འཆར་གཞི་ལངམ་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།  0.194 
 བསམོས་ 12.564 

༥.༡ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༣༠  

དར་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་སྐལ་བཟང་རི་དང་ ཉིམ་སྒང་ དེ་ལས་ དར་ལ་སོྟད་དང་སད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༣༠ 
གནས་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ ལཱ་གི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག དངོས་མཐོང་
བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ M/s Bhutan Alliance Pvt. Ltd. གིས་ HDPE དང་ GI གི་ཆུ་དུང་ཚུ་ དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་བཙུགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༥ དོན་ཚན་༡.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: རུ་པ་གུ་རུང་། 
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༣ ཅན་མ། M/s Bhutan Alliance Pvt. Ltd. སི་དྲི་བི་ཨང་
༤༢༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: མིལ་ཀུ་མར་མོང་གར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ ཅན་མ།)  

༥.༢ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གཞུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༤༠  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ས་གནས་སྐལ་བཟང་རི་དང་ ཉིམ་སྒང་ དེ་ལས་ དར་ལ་སྟོད་དང་སད་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༤༠ གི་སྒོ་ལས་ འཐུང་
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག དེ་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུའི་རྐ་མགོ་ནང་ ཆུ་བཙག་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་
ཆུ་ཁྱབ་ས་ཁོངས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་ལས་ འཕལ་འཕལ་རང་ཆུའི་རྐ་མགོ་བསུབ་སྟེ་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་པ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འཐུང་
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འཐོབ་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༥ དོན་ཚན་༡.༣ པ། འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀར་: རུ་པ་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༣ ཅན་མ། མིལ་ཀུ་མར་མོང་གར། རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: མིལ་ཀུ་མར་མོང་གར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ ཅན་མ།)   

༥.༣  འཆར་གཞི་ལངམ་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༤  

དར་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༤ གཏང་ཐོག་ལས་ ཆུའི་རྐ་མགོ་རྙིངམ་ནང་ མི་ཊར་༨༠༠ གི་འཐུང་
ཆུའི་ཆུ་དུང་བཤམས་ཡོད་མི་དེ་ ཆུའི་རྐ་མགོ་སྐམ་སོངམ་ལས་ བཀོ་བཞག་ནུག དེ་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་འཆར་དེ་ འགོ་
བཙུགས་མ་འབདཝ་ལས་ ཆུའི་རྐ་མགོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། དེ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་དུང་ཚུ་ 
བཀོལ་སོད་མེད་པར་ ནགས་ཚལ་ནང་ སྣང་མེད་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༥ དོན་ཚན་༡.༤ པ། འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀར་: རུ་པ་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༣ ཅན་མ། M/s Bhutan Alliance 
Pvt. Ltd. སི་དྲི་བི་ཨང་༤༢༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: མིལ་ཀུ་མར་མོང་གར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡ ཅན་མ།) 

༣.  དགེ་གླིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.140 
 བསོམས་ 0.140  

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 176 

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ 

དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ པི་དྲི་དང་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཨམ་རི་སྒང་ལས་ དག་པ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
གྱི་དོན་ལས་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་རྩིག་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ 
ངེས་བདེན་ལུ་ མི་ཊར་༢༧༩.༩༠ གི་V-shaped ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མི་ཊར་༤༢༠ བདེན་སོར་འབད་དེ་དངུལ་
སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༢ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: སངས་
རྒྱས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༦༥༣༧ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ པི་དྲི་དང་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༦༣༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༧༤༠༡༥༣༧ ཅན་མ།) 

༤.  གད་སྟག་ན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གད་སྟག་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས་ - 

༤ .   ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་དེ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་: 

༤.༡ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 

གད་སྟག་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ལང་བསྔལ་བཟོ་སྐྲུན་གིས་ ས་གནས་བ་ཆུ་ལས་ སྤྱི་ཡུལ་ཚུན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་བཏེག་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག བཏེག་ལམ་ཚུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ 
གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་PCC གི་སྟུག་ཚད་ ༣༠༠mm དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ སྟུག་ཚད་༡༥༠mm ལས་ཉུངམ་སྦེ་
བསྟར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཁར་བཏེག་ལམ་༤ མེདཔ་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༡ དོན་ཚན་༡ 
པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ངག་དབང་རྡོ་རྗེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༣༤༧༢ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀུན་ལེགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༨༠༠༠༦༨༧ ཅན་མ།) 
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༥.  བསམ་འཕེལ་གླིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ 
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.078 
 བསོམས་ 0.078 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་ 

༥.༡ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨  

བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ འཇིགས་ཆེན་ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་གནས་སྤང་ན་ལས་ ཨམ་བར་ཏ་རེ་
ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་
ཡང་ འགྱམ་དང་ རྩིག་གདན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་གི་རྩིག་བཟོའི་ལཱ་ནང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༨༤ 
དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཇོ་ཏི་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༡ ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ འཇིགས་ཆེན་ནོར་བུ་་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༡༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༠ ཅན་མ།)  

༣ .༣ .༣ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་འོག ་གི་རྒེད་འོག་ཚུ། 

༡.  འབྲུག་རྗེས་སྒང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལས་ སྙན་ཞུ་གཅིག་ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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༠.༣༠༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༥༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། 0.065 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.063 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.134 
 བསོམས་ 0.262 

༢ .  ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༦༥ 

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། 

༢.༡ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ 

འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༦༥ རྒེད་དྲུང་གིས་ལོག་སོད་འབད་ནུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྐྱར་རྙེད་དང་ ཡང་ན་ རྒེད་དྲུང་ལུ་ དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་
མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༦༦ དོན་ཚན་༥ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས། རྒེད་དྲུང་། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༣༢༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ།)  

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣  

འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་སྒོ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༦༣ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ལོག་སོད་འབད་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༤༥ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀརྨ་སྟོབ་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ།)  
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༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་ཚུ་ ཆོག་མིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ 

འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚེས་༠༢/༠༨/༢༠༡༦ གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ དྲི་ཨེལ་ཇི་-
༠༡/༢༠༡༦-༢༠༡༧/༢༤༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ རྒཔོ་དང་ དམངས་མི་ དེ་ལས་ ཚོགས་པ་ཚུ་གི་ལོ་
ལྔའི་དུས་ཡུན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུཝ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོད་མི་དེ་
ལས་འགལ་ རྒཔོ་དང་ དམངས་མི་ དེ་ལས་ ཚོགས་པའི་ སྤྱི་ཟླ་༨ པ་དང་ ༩ པའི་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༣༤ ཆོག་མིན་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༦༦ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀརྨ་སྟོབ་
རྒྱས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ།) 

༢.  གེ་སར་གླིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.166 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.383 
 བསོམས་ 0.549 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཆུ་དུང་ཚུའི་ཁ་གསལ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 180 

གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་དུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ གི་དགོས་མཁོའི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཆུ་དུང་
གི་གྲངས་ཚད་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལས་བདེན་སོར་ཞུ་ཐབས་ལུ་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: 
༡༦༤༤༤ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པདྨ་དབང་མོ་ཏ་མང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༣༠༠༠༤༧༩ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: འཇིགས་མེད་དབང་འདུས། འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༡༢༠༡༩ ཅན་མ།)  

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༣  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཚང་འགྲིག་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།         0.190 
5.2 འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།         0.193 
 བསམོས་                          0.383 

༥.༡ ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཚང་འགྲིག་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠  

གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་ ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་འདུག བྱུང་ཐོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༥ ཡོད་ས་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཙུགས་བཞག་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥ རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༧༨ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཏེཇི་བྷ་དུར་སུན་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: པདྨ་དབང་མོ་ཏ་མང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༠༠༤༧༩ ཅན་མ།)  

༥.༢ འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ 

གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་འཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་
ཚུ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ གི་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༧༨ 
དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཏེཇི་བྷ་དུར་སུན་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: པདྨ་དབང་མོ་ཏ་མང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༠༠༤༧༩ ཅན་མ།) 

༣.  སྒོ་བཞི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྒོ་བཞི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
181 

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.845 
 བསོམས་ 0.845 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥  

སྒོ་བཞི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་འཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་ 
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥ གི་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༨༡ དོན་
ཚན་༢.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཏེཇི་བྷ་དུར་སུན་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྟ་མགྲིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༥༠༥༩ ཅན་མ།) 

༤.  ཀརྨ་གླིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། སྙན་
ཞུ་འདི་ ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ 
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༤༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ གནས་པའི་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
1  གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད།  - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.263 
 བསམོས་ 0.263 
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༡ .  གཡོ ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད། 

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད་ཀྱི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། 

༡.༡ མིང་རྟགས་རྫུས་མ་དང་ འཛིན་ཤོག་སྐྱོན་ཞུགས་འབད་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ། 

ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྒེད་འོག་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ འཛིན་ཤོག་སྐྱོན་ཞུགས་དང་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུའི་མིང་
རྟགས་རྫུས་མ་བཀོད་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག མ་དངུལ་དེ་ ཡོངས་
རོགས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་འཛིན་པ་དེ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ མ་ལེན་པར་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༨༢༥ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: སིངྒེ་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་
༢༠༡༤༡༢༠༤༨༨༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ག་ཡན་བྷ་དུར་སུབ་བ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༠༡༣༦ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་རུང་ ཟད་སོང་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣  

ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཆོག་ཡིག་གནང་བའི་བཀང་ཤོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་
མེད་པར་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་
ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་འབདཝ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༨༢༥ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: སིངྒེ་རྡོ་
རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༡༢༠༤༨༨༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ག་ཡན་བྷ་དུར་སུབ་བ། 
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༠༡༣༦ ཅན་མ།) 

༥.  བཀྲིས་ལྡིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
183 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.276 
 བསོམས་ 0.276 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ 

བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་འཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་
ལུ་ ཉེན་སྲུང་གཙུག་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་སྒོ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ གི་ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་: ༡༥༧༧༧ དོན་ཚན་༡.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཏེཇི་བྷ་དུར་སུན་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་སྒྲོན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༨༠༠༡༠༠༢ ཅན་མ།) 

༦.  བཙན་མདའ་སྒང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཙན་མདའ་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.176 
 བསོམས་ 0.176 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ ལོག་འཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 184 

བཙན་མདའ་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་འཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ སྡེ་ཚན་
ཁག་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གཙུག་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་སྒོ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ གི་ལོག་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༦༥ དོན་ཚན་༦ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཏེཇི་བྷ་དུར་སུན་ཝར། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བལ་བྷ་དུར་ར་ན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༩༠༠༠༥༨༥ ཅན་མ།) 

༣ .༣ .༤ .  ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།  

༡.  སན་སྦིས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སན་སྦིས་་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.199 
 བསོམས་ 0.199 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩  

ཀ) སན་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྟག་སྐད་ལ་ལས་ ར་ཝ་སྦིས་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
དོན་ལས་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་རྩིག་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ 
ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་ ༥༢.༥༠ m3 གི་ས་རྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ༡༠༥ m3 གི་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོད་མི་དང་ རྡོ་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ བར་སྟོང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
: ༡༦༡༣༡ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན། ལྷུན་རྩེ། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༠༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཚུལ་
ཁྲིམས་ལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༧༢༠ ཅན་མ།) 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཁ)  སན་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྟག་མོ་ཆུ་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་ཚུན་ ལོད་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་
ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བདེན་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ 
བཀོད་རིས་དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: 
༡༦༡༣༡ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན། ལྷུན་རྩེ། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༠༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཚུལ་
ཁྲིམས་ལ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༧༢༠ ཅན་མ།) 

༢.  སྨིན་རྒྱས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.098 
 བསོམས་ 0.098 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ ལཱ་གི་འཇལ་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༩༨ 

སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མོང་སྒར་གྱི་ ཁག་འབག་པ་ པི་སི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་གནས་གཅུ་ས་ལས་ ཨམ་བྲངས་ཚུན་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ over areas/trace/box ཚུ་བརྩིས་ ཞིང་ལམ་ས་བཅད་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ 
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་བཏོན་ འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༡༣༣ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པདྨ་ཐེགས་མཆོག ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ པི་སི་བཟོ་སྐྲུན། མོང་སྒར། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༥༤༩ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: བཀྲིས་ནོར་བུ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༦༠༠༡༨༠༠ ཅན་མ།) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 186 

༣ .༣ .༥ .  མོང་བསྒར་རོང་ཁག་འོག ་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།  

༡.  བ་ལམ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བ་ལམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 

 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

བ་ལམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༤ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་
ཚུ་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༤༥ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀར་: ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ། འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ་༢ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༢༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགན་: ལུང་བསྟན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ ཅན་མ།) 

༢.  ལྕགས་ས་མཁར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ 
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 

 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༢ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
གྲངས་ཚུ་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༨༧ དོན་ཚན་༢ པ། 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པདྨ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༠༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: པདྨ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༠༩༠ ཅན་མ།) 

༣.  ཆ་གླིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 
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ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆ་གླིང་རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་གཉིས་འབད་མི་
ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ རྩིག་གདན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁར་ལས་ཕར་ རྩིག་གདན་གྱི་གྱང་རྟེན་སེར་གུ་འཐོན་
ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལྟ་རོྟག་དང་ ལྟ་བཀོད་
ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༤༦ དོན་ཚན་༡.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ངག་དབང་
ལ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༡༢ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བོརའོ་དརསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༤༦༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བཀྲིས་དོན་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༨༥༦ ཅན་མ།) 

༤.  དགྲ་མེད་རྩེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས། - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་
ཚུ་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༤༧ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀར་: ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ། འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ་༢ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༢༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགན་: ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༠༩༦༡ ཅན་མ) 

༥.  དགོངས་འདུས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོང་སྒོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ 
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གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.078 
 བསོམས་ 0.078 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབདཝ་ལས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨  

དགོངས་འདུས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕགས་སྙིགས་བཀོ་ནིའི་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབདཝ་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༧༨ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༤༩ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: གླང་རྒྱས་ཚེ་རིང་། 
ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༧༠༠༧༩༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༠༨༦༨ ཅན་མ) 

༦.  མོང་སྒར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མོང་སྒར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.715 
 བསོམས་ 0.715 
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༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

མོང་སྒར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༣ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚུ་ 
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༨ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀར་: བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བསྟན་འཛིན་
དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༥  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.315 
5.2 ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.400 
 བསོམས་ 0.715 

༥.༡ བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥  

མོང་སྒར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ གཞན་ཕན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ མོང་སྒར་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ RCC དང་ RRM 
གི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥ འཐེབ་སོད་འབད་
ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
གྲངས་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༥༨ དོན་ཚན་༢.༢ དང་ ༢.༣ པ། འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༩༣ ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ གཞན་ཕན་བཟོ་སྐྲུན། སི་བི་དྲི་ཨང་༨༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཅན་མ།) 

༥.༢ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠  

མོང་སྒར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤ་སད་ལ་ཁང་ནང་ ལྡེབས་རིས་ཚུ་བྲིས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་མཉམ་རུབ་ 
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སྡེ་ཚན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༥/༢༠༡༨ ལས་ ༢༥/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ཟླ་ངོ་ ༡.༥ དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ སྦེ་སོད་ནུག དེ་གི་
ཤུལ་ལས་རང་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་ ཁག་འབག་གི་མ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག 
ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༥/༢༠༡༩ ལུ་ རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་དངོས་མཐོང་བདེན་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ལྡེབས་རིས་བྲིས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་གཅིག་ཡོལ་སོ་རུང་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་
ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༥༨ དོན་ཚན་༤ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཅན་མ།) 

༧.  ཤེར་མུ་ཧཱུྃ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤེར་མུ་ཧཱུྃ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

ཤེར་མུ་ཧཱུྃ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༩ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚུ་ 
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༦༢ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༨༠༩༧༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགན་: ཨོན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༠༢༥༧ ཅན་མ།) 

༨.  སི་ལམ་སྦིས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
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འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༨༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༨༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.576 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 1.207 
 བསམོས་ 1.783 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦ 

སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལ་སྒང་གི་ ཁག་འབག་པ་ སོད་གནས་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒྱལ་གོང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཉིན་གྲངས་༢༦༡ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦ མ་བཀལ་བར་
འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༦༣ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སོད་གནས་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་བི་དྲི་ཨང་༧༨༢༥ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༧ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.767 
5.2 བརྙ་གླ་གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.440 
 བསོམས་ 1.207 

༥.༡ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༧ 
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སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལ་སྒང་གི་ ཁག་འབག་པ་ སོད་གནས་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒྱལ་གོང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ 
རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༠༠ སྦེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༤/༢༠༡༨ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་
ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༠༥/༢༠༡༨ ལུ་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་ཁར་མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ V-shaped ཆུ་གཡུར་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་
ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༢༦༣ དོན་ཚན་༡.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སོད་གནས་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་བི་དྲི་ཨང་༧༨༢༥ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།) 

༥.༢.  བརྙ་གླ་གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༠  

སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ན་སྒོར་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ གླ་ཁར་བརྙ་
བར་ལེན་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༠ གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་
སོད་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༡༧ དང་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༡/༢༠༡༨ ལུ་ འབད་ཡོད་པའི་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༢༦༣ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། M/s Ngawang Hiring ཆོག་ཐམ་ཨང་༦༠༠༩༢༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་
ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།) 

༩.  ཐང་རོང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐང་རོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 
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ཐང་རོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༥ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚུ་ 
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༦༤ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀར་: ཆོས་བརྟན་ཚེ་རིང་། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགན་: བཅོ་ལྔ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༤༠༠༠༧༦༣ ཅན་མ།) 

༡༠.  ཙ་ཀ་གླིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.258 
 བསོམས་ 0.258 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ། 

ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚུ་ 
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༦༥ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀར་: ཀརྨ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ་བསོད་
ནམས་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
195 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་: 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 CRM གྱང་ལས་ RCC གི་ལཱ་ཚུ་མ་བཏགོས་པར་ཡོདཔ།  0.101 
5.2 རིན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་པར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  0.157 
 བསམོས་ 0.258 

༥.༡ CRM གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡  

ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ དབང་འདུས་ཤེར་མུང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ ཞལ་
འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ 
བཟོ་རྩིག་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ CRM གྱང་རྟེན་ལས་ RCC གི་ལཱ་ཚུ་མ་བཏོགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༦༥ 
དོན་ཚན་༡.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢ 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དབང་འདུས་ཤེར་མུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་བི་དྲི་ཨང་༤༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ་བསོད་ནམས་
དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ།) 

༥.༢ རིན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་པར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧  

ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་རིན་བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་དེ་གིས་ རྒེད་འོག་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནི་ལས་ ཕྱིར་འཐོན་འབད་མི་ནང་ རིན་བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་གཉིས་པམ་ མོང་བསྒར་གྱི་ ཁག་འབག་པ་ དབང་འདུས་
ཤེར་མུང་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧ ཞུགས་ཡོད་མི་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
:༡༦༢༦༥ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༣༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དབང་འདུས་ཤེར་མུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་བི་དྲི་ཨང་༤༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཀརྨ་
བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ།) 

༡༡.  རྩ་མང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩ་མང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 196 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
 བསོམས་ - 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ སྐྱོན་ཅན་གྱི་གློག་མེའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 

རྩ་མང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་
ནུག སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ཡང་ རླུང་གཡབ་དང་ རླུང་གཡབ་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་དང་ distribution box གི་ཐོག་ཁ་ 
wiremesh shuter བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༦༦ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བསོད་
ནམས་དར་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ ཅན་མ།) 

༣ .༣ .༦ . བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག ་ཚུ། 

༡.  ཕུན་ཚོགས་ཐང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.158 
 བསོམས་ 2.158 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༨  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ མཇུག་བསམ་ལཱ་གི་ཁྲིམས་དོན་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༨  

ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་སོ་སོའི་དོན་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༨ མཇུག་བསམ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་ལས་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་འདུག ཟླ་ངོ་༦ ལག་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་དང་ དེ་
ལས་བརྟེན་ མཇུག་བསམ་ལཱ་གི་འོག་ལུ་བཞག་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༥༨༥༥ དོན་ཚན་༡ པ། 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: དམ་ཆོས་བཟང་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༩༨ ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ སངྱས་ལ་མོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༧༦༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསམ་དོན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༥༡༡ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།) 

༣ .༣ .༧ .  ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ། 

༡.  སད་ཝང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སད་ཝང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པས།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.075 
 བསོམས། 0.075 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ HDPE ཆུ་གདུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 198 

སད་ཝང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༠ གནས་པའི་ HDPE ཆུ་གདུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༦ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚུ་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་གྱི་དོན་ལས་ མ་ཕུལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
:༡༦༠༩༩ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: རཱན་བྷ་དུར་བིས་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༢༢ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བཙན་སྐྱོགས་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༠༧༠༠༠༦༥༨ ཅན་མ།) 

༣ .༣ .༨ .  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་འོག ་གི་རྒེད་འོག་ཚུ། 

༡.  སྐོར་ཕུག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.381 
 བསོམས། 0.381 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད ་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ 

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྡེ་ཚན་ཁག་དང་ མི་ངོ་ཚུའི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ རྩིས་ལག་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ཚུ་གེ་ར་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ཚུ་གི་ཨིན་པས། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༤༧༩ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: སངྱས་མཁའ་འགྲོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།) 
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༢.  གླང་མཐིལ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

 རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.092 
 བསོམས་ 0.092 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད ་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡ འཕྲུལ་ཆས་བརྙ་གླ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ 

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ར་མེ་མདའ་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ འཐེབ་སོད་
འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་དེ་ ཆུ་ཚོད་༢༨༧ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ཆུ་ཚོད་༣༢༠ གི་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༤༨༢ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། ཞིབ་
རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། རྒཔོ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༢༧༦ ཅན་མ།) 

༣.  ནུབ་སྦིས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.957 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.478 
 བསོམས་ 1.435 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧  

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཀུན་ཕན་རཊ་ན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ counterfort གྱང་
རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ གནས་པའི་སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ RCC གྱང་རྟེན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༤༩༠ དོན་ཚན་༤.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཆོས་གྲགས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༦ ཅན་མ། ཨོན་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགན་: ཨོན་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༨  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༨ 

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྡེ་ཚན་གཉིས་དང་ མི་ངོམ་གཉིས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༨ རྩིས་ལག་
སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་མང་ཤོས་རང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ 
གི་ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ཚུ་གི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༤༩༠ དོན་ཚན་༥ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཡོན་ཏན་རྣམ་རྒྱས། 
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨོན་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།) 

༤.  སྟང་སི་སྦྱིས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.078 
 བསོམས། 0.078 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨  

སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ རྩིས་ལག་སྦེ་
ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༤༨༡ དོན་ཚན་༥ པ། 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: མགོན་པོ་རྡོ་
རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༢༡༩༧ ཅན་མ།) 

༣ .༣ .༩ .  གཞལ་སྒང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ། 

༡.  བར་རྡོ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བར་རྡོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༧༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༤༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.276 
 བསོམས།         0.276 
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༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦  

བར་རྡོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ 
རྩིས་ལག་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༢༧ དོན་
ཚན་༤ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྒེད་དྲུང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༡༢༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགན་: འགྱུར་མེད། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༡༠༠༤༠༧༢ ཅན་མ།) 

༢.  སྒོ་ཤིང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.177 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 1.170 
 བསོམས། 1.347 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༤.༡ ཅ་ཆས་མ་འཐོབ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ 

སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ལི་ཅི་སྦིས་ལུ་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལས་ སྟུག་ཚད་སོ་སོ་ཡོད་པའི་
HDPE ཆུ་དུང་ མི་ཊར་༢,༨༠༠ གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མ་འཐོབ་ལས་ མུག་ཚན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༢༩ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: པདྨ་བསམ་གྲུབ། དམངས་མི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
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༡༢༠༠༣༠༠༡༧༩༤ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ མུུུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན། ཆོག་ཐམ་ཨང་༢༠༠༧༦༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཤེས་
རབ་རྒྱལ་མཚན། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༥༠༠༩ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༡ .༡༧༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དོན། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.266 
5.2 ཆུ་གཡུར་དངོས་གནས་མེདཔ།  0.904 
 བསོམས། 1.170 

༥.༡ བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦  

ཀ) སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་སྒོ་ཤིང་ཀྲོང་ལུ་ དུར་ཁྲོད་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཐུགས་བརྟན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་སྦེ་བསྟར་སོད་ཡོད་པའི་
གྲངས་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་:༡༦༢༢༩ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་ ཐུགས་དཀར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༨༠༧༧ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཐུགས་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༣༤༩ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཐུགས་དཀར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༤༠༨༠༧༧ ཅན་མ།) 

ཁ) སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དོན་ཡོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་གནས་ལི་ཅི་སྦིས་ལས་ ཨར་དར་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་འཁོར་ལམ་རིང་
ཚད་ མི་ཊར་༡༠,༩༡༠ བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རིང་ཚད་༡༡,༢༤༠ གི་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༢༩ དོན་ཚན་༥.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཐུགས་དཀར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༨༠༧༧ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འདོད་ཡདོ་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་༤༣༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཐུགས་དཀར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༤༠༨༠༧༧ ཅན་མ།) 

༥.༢.  ཆུ་གཡུར་དངོས་གནས་མེདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༤  

ཁག་འབག་པ་ དོན་ཡོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ས་གནས་ལི་ཅི་སྦིས་ལས་ སི་ལིང་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ རིན་གོང་དངུལ་ 
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ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༤ གནས་པའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ འཁོར་ལམ་མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ 
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ མིག་མཐོང་རང་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༢༩ དོན་ཚན་༥.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀར་: ཐུགས་དཀར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༨༠༧༧ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འདོད་ཡོད་
འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༣༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཐུགས་དཀར། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༨༠༧༧ ཅན་མ།) 

༣.  ནང་སྐོར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༦༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 1.006 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 6.660 
 བསོམས། 7.666             

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༠༠༦  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ 

༤.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༦  

ཀ) ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd. ལུ་ ས་གནས་ཏ་ལི་ལས་མགོ་གླེང་ཚུན་གྱི་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ GSB བཤམ་ནི་དང་ V-Shaped ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༤༧ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་
ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༦ མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
:༡༦༢༧༧ དོན་ཚན་༡.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀུན་དགའ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༧༡༨༥ ཅན་མ། M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd. གཞལ་སྒང་། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༤༤༨༠ ཅན་མ།) 
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ཁ) ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཚོལ་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་གནས་ཝང་དྭངས་ལུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་
ལཱ་ཉིན་གྱངས་༩༠ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ མ་བཀལ་བར་
འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༧༧ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀུན་དགའ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡགོ་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཚོལ་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན། གཞལ་སྒང་། སི་དྲི་བི་
ཨང་༣༥༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༤༤༨༠ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.796 
5.2 ཕབ་ཆག་མ་བཏོགས་པར་ཡོདཔ། 4.125 
5.3 ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་མི་ཚུ་ལས་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  1.739 
 བསམོས། 6.660 

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༦  

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd. ལུ་ ཏ་ལི་ལས་མགོ་གླེང་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ GSB བཤམ་ནི་དང་ V-Shaped ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༦ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་
འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་དེ་ཆ་མེད་མ་གཏང་པའི་ཧེ་མ་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་དང་ དངུལ་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༧༧ དོན་ཚན་༡.༢ པ། 
འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀུན་དགའ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༥ ཅན་མ། M/s 
Zangchong Kjz Pvt. Ltd. གཞལ་སྒང་། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༤༤༨༠ ཅན་མ།)  

༥.༢ ཕབ་ཆག་མ་བཏོགས་པར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༢༥  

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཏ་ལི་ལས་མགོ་གླེང་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ GSB བཤམ་ནི་དང་ V-Shaped ཆུ་
གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd གི་རྩིས་ཐོ་ལས་ སྟབས་ཅིག་གི་ཕབ་ཆག་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༡༢༥ མ་བཏོགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༧༧ དོན་ཚན་༡.༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀུན་དགའ། ས་
གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༥ ཅན་མ། M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd. གཞལ་སྒང་། སི་
དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༤༤༨༠ ཅན་མ།) 
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༥.༣ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་མི་ཚུ་ལས་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༧༣༩  

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཏ་ལི་ལས་མགོ་གླེང་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ GSB བཤམ་ནི་དང་ V-Shaped ཆུ་
གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd. ལུ་ ལཱ་བསྟར་སོད་
འབད་མ་ཚར་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༩ མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
:༡༦༢༧༧ དོན་ཚན་༡.༤ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཀུན་དགའ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༧༡༨༥ ཅན་མ། M/s Zangchong Kjz Pvt. Ltd. གཞལ་སྒང་། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགན་: རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༤༤༨༠ ཅན་མ།) 

༤.  འཕངས་མཁར། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འཕངས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༤ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 1.044 
 བསམོས། 1.044 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.894 
5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.150 
 བསོམས། 1.044 

༥.༡ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༤ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
207 

འཕངས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐུ་ལམ་སྟི་ལས་ ས་ལ་སོྤང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ མི་ཊར་༧༩༩ ལན་ཐབས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༤ སོད་ནུག ཨིན་རུང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཧེ་མའི་ཁག་འབག་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལུ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ལན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་མི་ཊར་༧༩༩ འབད་མི་དེ་ སྟོན་ནི་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༥༠ དོན་ཚན་
༡.༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༡༡༠༤༨༧༧ ཅན་མ། ཀརྨ་
ཕུན་ཚོགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༨༠༡༡༡༣༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བཀྲིས། རྒཔོ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༦༠༠༡༠༧༣ ཅན་མ།) 

༥.༢.  དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ 

འཕངས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྐུ་ལམ་སྟི་ལས་ ས་ལ་སོྤང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཐུགས་རྟེན་
གསང་འགག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ 
མི་ཊར་༢,༤༣༠ བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མི་ཊར་༢,༥༥༠ གི་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་:༡༦༢༥༠ དོན་ཚན་༡.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༤༡༡༠༤༨༧༧ ཅན་མ། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༨༠༡༡༡༣༤༣ ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ ཐུགས་རྟེན་གསང་འགག་བཟོ་སྐྲུན། གཞལ་བསྒང་སི་དྲི་བི་ཨང་༣༣༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བཀྲིས། རྒཔོ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༦༠༠༡༠༧༣ ཅན་མ།) 

༥.  ཀྲོང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.437 
 བསོམས།          0.437 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༧  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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༥.༡ ཅ་ཆས་མ་འཐོབ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༧ 

ཀྲོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤའི་སང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ལཱ་གི་དོན་ལས་ རྩི་ས་དང་ རྡོ་རུག་ དེ་ལས་ ལྕགས་དུམ་
དང་ བྱེམ་ཚུ་མ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ བཏེག་ལམ་དང་ ཨར་སི་སིའི་
culvert བཟུམ་མའི་གཏན་འཇགས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༢༢༦ དོན་ཚན་༡.༡ 
པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༡༥ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: དབང་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༠༨༣༠ ཅན་མ།) 

3.4.  རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༤ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩.༧༢༩ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ 
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཿ  

3.4.1.  འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ 
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། - 

 བསམོས། - 

2.  ལྐོག་ཟ། 

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

2.1. འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ཀ) འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༨ གནས་པའི་འཐུས་སྣ་ཚོགས་དང་ ཉེས་
ཆད་རྩིས་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་
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བར་ཡོདཔ་དང་ བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༠ ཕོག་སྟེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ འོང་
འབབ་འབོྱར་འཛིན་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་དང་ ལྟ་རོྟག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག དངུལ་འབོར་
འདི་ སྤྱིལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག གནད་དོན་འདི་ 
ངན་ལད་བཀག་སོམ་ལན་ཚོགས་ནང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏང་སྟེ་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༡༠ ཅན་
མ། དོན་ཚན་ཨང་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༨༧ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༨ ཅན་མ།) 

ཁ) འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་ཐག་བརྒྱུད་རྒྱང་མཐོང༌བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཐུས་དང་ 
ཉེས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ 
བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བས། བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་སུ་སྦེ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ ཕོག་
ནུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་རིམ་ལུགས་དང་ ལྟ་རོྟག་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག དངུལ་
འབོར་འདི་ སྤྱིལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག གནད་དོན་
འདི་ ངན་ལད་བཀག་སོམ་ལན་ཚོགས་ནང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏང་སྟེ་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༡༠ 
ཅན་མ། དོན་ཚན་ཨང་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༨༧ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དབང་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༨ ཅན་མ།) 

3.4.2.  ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་
མ་འབད་བར་འདུག  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.419 
 བསམོས། 0.419 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོདཿ 
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5.1.  མགྲོན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ལས་ ཁུངས་མེད་ཀྱི་ཟད་སོང་གཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩  

ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ གསོལ་ར་ ཉེན་དར་ ཕག་འགྱེདཔ་ དེ་ལས་ སེམས་གསོ་གི་དོན་ལུ་ འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་སྟོན་དགོ་པའི་ 
དགོས་མཁོ་མ་འགྲུབ་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཟད་སོང་ཚུ་ ཐག་བཅད་དབང་ཚད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨིནམ་
ལས་ དངུལ་སོད་ཚུ་ མགྲོན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ནང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་དེ་ འོས་ལྡན་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 
༡༦༣༠༨ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༨༢༠༣༠༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༨༢༠༣༠༡༨ ཅན་མ། 

3.4.3.  བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༢༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༡༨ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༡༡ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 9.011 
 བསམོས། 9.011 

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༡༡   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོདཿ 

5.1.  RAMIS དང་ E-ZOTIN རིམ་ལུགས་ཀྱི་བར་ན་ཨང་རྩིས་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༡༡  

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་e-Zotin རིམ་ལུགས་དང་ RAMIS གི་བར་ན་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ གྱི་
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༡༡ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༡ དོན་ཚན་ཨང་
༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་ཉེད་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༤༧ ཅན་མ། པདྨ་དབང་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
211 

མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕུརཔ་རིག་འཛིན། དྲུང་ཆེན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༦༩ ཅན་མ། བཅོ་ལྔ། དྲུང་ཆེན་སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༧༠ ཅན་མ། 

3.4.4.  གྲྭ་ཚང་ལན་ཚོགས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གྲྭ་ཚང་ལན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༦༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༣ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༩༧ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 18.397 
 བསམོས། 18.397 

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༩༧   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༩༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 13.602 
5.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསྐྱར་རྙེད་མ་ཚངམ།  4.795 
 བསམོས། 18.397 

5.1.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༦༠༢ 

ཀ) གྲྭ་ཚང་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་ དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མི་མང་ལཱ་གཡོག་སྔོན་བྱིན་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༩༦ རྩིས་སྙོམས་
མ་འབད་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་དེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཚར་
ཏེ་ཡོད་རུང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༤༣ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུར་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༢༨ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། 
བསམ་གྲུབ་ལྗོང་མཁར། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༥༠ ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༨༣༠༢༠༢༥ ཅན་མ།  
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ཁ) གྲྭ་ཚང་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩི་རང་རབ་སྡེ་གི་འོག་ལུ་ གྲྭ་ཤག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦ 
སྔོན་བྱིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བས། ལས་སྡེ་རང་སོའི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གྲྭ་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་
གྱི་ལཱ་ཚུ་ རྩིས་ལོ་གཉིས་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༥༩༥༨ དོན་ཚན་ཨང་༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལབ་ཚེ་རིང་། དྲུང་ཆེན། རྩི་རང་རབ་སྡེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 
༡༡༨༡༢༠༠༠༨༠༢ ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༠༢༠༢༥ ཅན་མ།  

5.2.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༩༥  

གྲྭ་ཚང་ལན་ཚོགས་ནང་ དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎིམོ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ 
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༩༥ ཚངམ་སྦེ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༨/༢༠༡༣ 
ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་༤ དང་ ཟླ་ངོ་༨ ཡུན་བསྣར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ མཇུག་
བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༡༨ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༣ 
རྐྱངམ་ཅིག་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༩༥ ལག་ལུས་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༤༣ དོན་ཚན་
ཨང་༡.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུར་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་
རིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༢༨ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། བསམ་གྲུབ་ལྗོང་མཁར། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༥༠ ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༠༢༠༢༥ ཅན་མ། 

3.4.5.  འཇིགས་མེད་རྡོ ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ ་བསྟེན་སན་ཁང་།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་ རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༦༢༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་
ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༢༡ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 3.492 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 1.729 
 བསམོས། 5.221 

3.   ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༤༩༢  
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

3.1.  སན་རས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་ (GST) ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ 
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢  

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གིས་ ནདཔ་གི་སན་རས་ (Named Patient Drugs) མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་འདུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-
༡༨ ལུ་ སན་རས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་ཚུ་བརྩིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༠༠༠ གནས་ཏེ་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༦༢ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཐུབ་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༧༡ ཅན་
མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཐུགས་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༧༡ ཅན་མ།)  

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ -  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༩   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཉེར་སོད་ཁང༌གི་ཁང་གླ་རྩིས་ལག་ཡོདཔ།  0.788 
5.2 བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་བྱུང་ཡོདཔ།  0.941 

 བསམོས། 1.729 

5.1.  ཉེར་སོད་ཁང་གི་ཁང་གླ་རྩིས་ལག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༨༨  

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གིས་ M/s Food Safari Canteen ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ 
པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ ཚུན་ ཟླ་ངོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁང་གླ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ བརྩིས་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༨༨ 
བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༦༢ དོན་ཚན་ཨང་༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ལབ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༣༠༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ལབ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༡༠༣༠༤༤ ཅན་མ། 

5.2.  བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༡  

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཨོན་མཚན་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
སྐྱེས་ལྡན་སན་བཅོས་ཁང་ (Bio-Medical) བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༡ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ཚད་མཇལ་ཐོ་བཀོད་འཛོལ་མི་དང་ བར་སྟོང་མ་བཏོག་མི་ དེ་
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ལས་ ཨང་རྩིས་ཚུ་འཛོལ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འབདཝ་ལས་
བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༦༢ དོན་ཚན་ཨང་༦.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན-༢ 
པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༧༩༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༦༤༩༥ ཅན་མ།  

3.4.6.  དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༠༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ གནས་
པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ 
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༧ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.065 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 3.882 

 བསམོས། 3.947 

3.   ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་  – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥  

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

3.1.  འོང་འབབ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥  

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ 
བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ 
བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ དུས་རིམ་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ནང་
འཁོད་དམ་འཛིན་དང་ ལྟ་རོྟག་ཡང་དག་སྦེ་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༢ དོན་ཚན་ཨང་༢ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
དྲགོས་མཐར་ཕྱིན། དྲང་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༣༣ ཅན་མ།  
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5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་  – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༨༢   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༨༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 རྩིས་ཤོག་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མ་ཚངམ།  1.834 
5.2 གསོལ་ར་ སེམས་གསོ་ ཕག་འགྱེདཔ་དང་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་དངུལ་སོད། 2.048 
 བསམོས། 3.882 

5.1.  རྩིས་ཤོག་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༤  

པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ལུ་གནས་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༤ 
དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཤོག་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྟོན་ནི་མིན་འདུག ཡིག་ཆ་མ་ཚངམ་པར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་སོད་
གནང་བ་གནང་པའི་སྐབས་ ལྟ་རོྟག་ཡང་དག་མེད་མི་དང་ རྣམ་པར་དག་པ་སྦེ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༥༩༧༢ དོན་ཚན་ཨང་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༧ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲགོས་མཐར་ཕྱིན། དྲང་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༣༣ ཅན་མ།)  

5.2.  མགྲོན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ལས་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༤༨  

འབྲུག་མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ དང་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་དོན་ལུ་ གསོལ་ར་ སེམས་གསོ་ ཕག་འགྱེདཔ་ 
དང་ ཞལ་འདེབས་ཚུ་གི་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༤༨ འགྲོ་སོང་བཏང་ནུག དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་ཡང་སྟོན་
ནི་མིན་འདུག ལག་པར་དུ་ འགྲོ་སོང་འདི་ ཐག་བཅད་དབང་ཚད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ མགྲོན་སྐྱོང་
འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ འོས་འབབ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༦ དོན་ཚན་ཨང་༡ རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བོན་པོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
ཚེ་རིང་རྡོེ། གརྩོ་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣༡ ཅན་མ།)  

3.4.7.   རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལན་ཚོགས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༠༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༨༡༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.198 
 བསམོས། 0.198 

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་  – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

5.1.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨  

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལན་ཚོགས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༩༨ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འགོ་དཔོན་གཅིག་ལུ་ ཧེ་མའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ 
སྔོན་བྱིན་ཁ་སྐོང་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༢༣ དོན་ཚན་ཨང་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས། དེད་
གཡོགཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གོངམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༢༠༠༨ ཅན་མ།) 

3.4.8.   རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལན་ཚོགས།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༥༥༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༢༩༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༦༢ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 7.262 
 བསམོས། 7.262 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་  –  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༦༢  
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༦༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོདཿ 

5.1.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༦༢  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ ལས་གཡོགཔ་དང་ མཁོ་སོད་པ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༦༢ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༤༩ གནས་པའི་སྔོན་བྱིན་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་ མཁོ་
སོད་པ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ སྤྱིལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སྔོན་
བྱིས་རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༦༦ དོན་ཚན་ཨང་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༤༠༩༣༡༩ ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས། འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༡༥༤ ཅན་མ། ཊི་བཱ་དུར་
ག་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༣༣ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༠༡ ཅན་མ། ཊི་བཱ་དུར་ག་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༣༣ ཅན་མ།) 

3.4.9.   རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༡༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༢༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 

 བསམོས། - 

4.   ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

4.1.  རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།  
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རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནུག མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་
བཅའ་ཡིག་གི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་ ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༤༦ དོན་ཚན་ཨང་
༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་ཆོས་སྒྲོན་རྡེོ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༩༠༡༡༣༥༥༡ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲགོས་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ། རྩིས་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༡༣༤༨ ཅན་མ།  

3.4.10.   འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་དང་ དེའི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༧ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡.༥༢༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༢ སྙན་ཞུ་འབད་
མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨.༩༥༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་
འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦.༨༥༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༧༡༤ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། - 

4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 13.444 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ།                     2.270 
 བསམོས་ 15.714 

3.   ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།  

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

3.1.  CCTV ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ།  

བཀང་ལུང་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་གཞིས་ཁོངས་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢.༡༤༦ གནས་པའི་ CCTV བསོམས་༡༥༩ བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་གཞི་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཤིང་
ཚུ་འགྱེལ་ཏེ་ གློག་ཐག་ཚུ་དཀྲོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གློག་མེ་རྒྱུན་ཐག་མེདཔ་བཏང་མི་ལས་བརྟེན་ CCTV༨༦ དེ་ཅིག་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་
ཐལ་ཡོདཔ་ད་ གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་གཉིས་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་བཏུབ་ཐལ་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༨༦ དོན་
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ཚན་ཨང་༢.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༠༨ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་འདུས། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༣༥ ཅན་མ།) 

༤ .   ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༤༤༤  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༤༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་།  
4.1 ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།  - 
4.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 4.280 
4.3 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 9.164 

 བསམོས། 13.444 

4.1.  ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།  

བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ དཔལ་འབོྱར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ བཞེས་སྒོ་རང་གིས་འབད་
བཟའ་སའི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། ཉལ་
ཁྱིམ་གྱི་གྱང་དང་ ཆབ་གསང་གི་རྩིག་གདན་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་/དོང་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བརྩམ་མི་དང་ ལྟ་
རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༨༥ དོན་ཚན་ཨང་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་
མགྲིན་དབང་འདུས། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་/ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༡༡༠༢༠༠༣༨༤༧/༩༩༣༤༥༦༡ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་དཔལ་འབོྱར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། ཧཱ། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༩༥༨ ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་འདུས། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༣༥ ཅན་མ།) 

4.2.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༨༠  

བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ བསམ་རྩེ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་ཨེས་ ཇོ་ཀེ་ནང་ཆས་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ ནང་ཆས་ཚུ་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༨༠ གནས་པའི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་འདུག སྤྱི་ཚེས་༤/༦/༢༠༡༨ ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༥༣ གནས་པའི་ མཁོ་སོད་ཀྱི་གནང་བ་སོད་པའི་གྲལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མ་ལེན་པར་འདུག ལག་པར་དུ་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་འདི་གིས་ ནང་ཆས་མཁོ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་
མི་འདི་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་  ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་ཡང་ མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༥༨༨༥ དོན་ཚན་ཨང་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡིད་ཤེས་དཔལ་འབོྱར། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༩༢༠༧༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་འདུས། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༣༥ ཅན་མ།) 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 220 

4.3.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་ མ་བཀལ་བར་་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༦༤  

རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ རེ་ཝན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ སོབ་གྲྭའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ ཉིན་གྲངས་༣༨༩ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༦༤ མ་བཀལ་
བར་འདུག ཁག་འབག་པ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༧/༢༠༡༨ ཚུན་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཚར་གཉིས་འབདཝ་ད་ ཉིན་གྲངས་བསོམས་༡༦༩ 
དེ་ཅིག་བྱིན་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡཱ་དཱཕ་དུང་ག་ནཱ། ས་ཁོངས་ལྟ་རོྟག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༥༠༢༠༠༢ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རེ་ཝན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༣༥༦ 
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༧༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 1.353 
5.2 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.154 
5.3 ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ།  - 
5.4 དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐོག་ དངུལ་བཏོན་ཐབོ་བརྗོད་འབད་མི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།  - 
5.5 དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐོག་ དངུལ་བཏོན་ཐབོ་བརྗོད་འབད་མི་ནང་ མཐར་འཁྱོལ་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ།  - 
5.6 གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཚུལ་མིན་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  0.763 

 བསམོས། 2.270 

5.1.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༥༣ 

རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ འགོ་དཔོན་བཅུ་ཐམ་དེ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༥༣ རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ སྔོན་བྱིན་ལ་ལུ་ཅིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ ལོའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཨིན་པས།  
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༦༩༦ དོན་ཚན་ཨང་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས། ལེགས་སར་བ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༦༧ ཅན་མ། བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༤ ཅན་མ། ཌོག་
ཊར་ ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ། ཌོག་ཊར་ དཔལ་འབོྱར། ཞིབ་འཛོལ་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༦༦ ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། ལེགས་སར་བ་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༤༠༣༠༤༩ ཅན་
མ། མཚོ་མཚོ། ལེགས་སར་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༩ ཅན་མ། པི་པི་ཅཱཔ་པ་གེཡ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༤༠༧༣༥༦ ཅན་མ། མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ། སོ་ནམ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༠༧༠༣༠ ཅན་མ། ཌོག་ཊར་ཏུལ་སི་
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གུ་རུང་། གཙུག་ལག་ལེགས་སར་བ་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༢༡ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་ཆོས་སྒྲོན། སོ་ནམ་ལས་
གཡོགཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༤༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

5.2. དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤   

ཀ) རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ M/s Drasindra Technology གློག་རིག་ཀམ་
པིའུ་ཊར་ ལེབ་ཀྲོབ་བཅུ་ཐམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ལས་ལག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༦༩༦ དོན་ཚན་ཨང་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་
ནམས་ཆོས་སྒྲོན། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༧༠༨༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
ཌོག་ཊར་ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

ཁ) དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཀི་གྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་དང་ དཔེ་མཛོད་
སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ཡང་ ཚད་
འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༡༢ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
ཎཱར་བྷ་དུར་ཏ་མང་། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༤༠༨༠༩༠ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་ ཀེ་
དྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༨༡༣ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༧༠༧༠༤༢ ཅན་མ།) 

5.3.  ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ། 

རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ རེ་ཝན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ སོབ་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་ནང་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་འགྱངས་དང་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༡.༣༨༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་མ་ལེན་པར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ཁག་འབག་གི་གན་
ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡཱ་དཱཕ་དུང་
ག་ནཱ། ས་ཁོངས་ལྟ་རོྟག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༥༠༢༠༠༢ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་རཱཱེ་བཱཎ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

༥.༤.  དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐོག་ དངུལ་བཏོན་ཐོབ་བརྗོད་འབད་མི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ། 

རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ སོབ་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ རེ་
ཝན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་བསྐྱར་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༠༠   
དངུལ་བཏོན་འབད་མ་ཚུགས་པས། དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་འདི་ཡང་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༨༠ དང་  
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འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༨༠ གི་ཐད་དུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ལས་ ལེན་
ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡཱ་དཱཕ་དུང་ག་ནཱ། ས་ཁོངས་ལྟ་རོྟག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༥༠༢༠༠༢ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ རཱཱེ་བཱཎ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 
༢༣༥༦ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

5.5.  དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐོག་ དངུལ་བཏོན་ཐོབ་བརྗོད་འབད་མི་ནང་ མཐར་འཁྱོལ་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ།  

རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ སོབ་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ རེ་
ཝན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ ལས་འབྲེལ་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༡༣   དངུལ་
བཏོན་འབད་མ་ཚུགས་པས། ཁག་འབགཔ་གིས་ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ M/s T-Bank གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ ལས་འབྲེལ་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་དང་འབྲེལ་
བའི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༠༠ དང་ དབང་འདུས་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༡༣ 
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མ་བཅུག་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡཱ་དཱཕ་དུང་ག་ནཱ། ས་
ཁོངས་ལྟ་རོྟག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༥༠༢༠༠༢ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ རཱཱེ་བཱཎ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། 
སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

5.6.  གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཚུལ་མིན་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༣  

རང་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘རྟེན་གཞི་དང་སོབ་སྟོན་གོང་འཕེལ་’ ཐོག་ལས་
གློག་མེའི་ཡན་ལག་ཨམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ མ་དངུལ་ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༣ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ 
ཚུལ་མིན་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༢༨༠ དོན་ཚན་ཨང་༢.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རྡོེ། 
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༢༠༩༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ཕུརཔ་རྡོེ། གཙོ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

3.4.11.  དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལས་སྙན་ཞུ་གཅིག་ ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༤༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༥.༩༨༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༡༣༩ 
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༣༨.༢༨༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༥༥༨ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 9.528 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 7.848 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 15.1༨༢ 

 བསམོས། 32.5༥༨ 

3.   ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༢༨  

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༢༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

3.1.  ཁྲལ་དང་ བརྙ་ལེན་གྱི་གླ་ཆ་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༢༨  

ཀ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༨༥ བརྩིས་ཏེ་ ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༣༤༦ བསྡུ་ལེན་མ་
འབད་བར་འདུག ས་ཁྲལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༡༨ ཚུན་ ལོ་ངོ་བཞི་གི་རིང་ལུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག ནོར་
འཁྲུལ་འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་འདི་གཙོ་བ་ར་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༨.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་ 
༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 
༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ།) 

ཁ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༣༢ བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁྲལ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༨༢ བསྡུ་
ལེན་མ་འབད་བར་འདུག སྒྲིང་ཁྱིམ/སོད་ཁྱིམ/ཁྲོམ་ལམ་གྱི་མེ་/ཕགས་སྙིགས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲལ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ 
༢༠༡༨ ཚུན་ ལོ་ངོ་བཞི་གི་རིང་ལུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༨.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ པདྨ་དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
པདྨ་དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ།) 

ག) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉེས་ཆད་བརྩིས་ཏེ་ ས་བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ དུས་ཚོད་ཁར་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་
བར་འདུག ས་བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་འདི་ ཟླ་ངོ་བཞི་ལས་ བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ མ་བཏབ་པར་འདུག ས་བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་འདི་ སྡེ་
ཚན་༡༤ ལས་མ་བསྡུ་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྟ་རོྟག་གི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༨.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་
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འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པདྨ་དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ།) 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༤༨  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༤༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ། 0.125 
4.2 གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།  - 
4.3 གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མ་དངུལ་ལག་ལུས་ རྩིས་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།   - 
4.4 གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།  1.955 
4.5 རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཐོབ་ཡོད་པའི་ མ་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ། 4.716 
4.6 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  1.052 
4.7 དཔེ་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གིས་མ་བཟོཝ། 0.000 

 བསམོས།                         7.848 

4.1. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ བཟོ་གྲྭ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ འཁོར་ལམ་
ཡོངས་འབྲེལ་དང་ གཞན་མི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཁར་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་
སྦེ་མ་བཏོག་ནུག ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་འདི་ ཁག་འབག་གི་མཐའ་དཔྱད་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥.༣༥༣ ལས་ བརྒྱ་
ཆ་༡༠ བཀལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ འགོ་ཐོག་གི་ཁག་འབག་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤.༡༠༢ ལུ་བཀལ་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་
འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོེ་མཁའ་འགྲོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༡༥ ཅན་མ། བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་
འཛིན་པདྨ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༧༦ ཅན་མ།) 

4.2. གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཐོབ་ཡོད་མི་འདི་ འོང་འབབ་མེན་
པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ མ་བཙུགས་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཁ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦.༨༠༧ ཐོབ་ཡོད་མི་ལས་ འོང་འབབ་མེན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༧ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-
༡༧ གི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་མེན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༠༠ གིས་ བཙུགས་བཞག་ཉུང་སུ་སྦེ་འབད་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༢.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངསརྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
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ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༨༠༡༠༩༦ 
ཅན་མ།) 

4.3.  གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མ་དངུལ་ལག་ལུས་ རྩིས་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།   

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༧.༠༡༨ འདི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་
མ་སོད་པར་ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་ཚུ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དངུལ་སོད་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག 
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ འོང་འབབ་མེན་པའི་འཛིན་གྲོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༩.༡༧༥ ཐོབ་ཡོད་ས་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༡༥༧ རྐྱངམ་གཅིག་དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༢.༣ རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངསརྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་མ། བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
པདྨ། ལྟ་བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ།) 

4.4.  གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥༥   

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་ཐད་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥༥ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བས། གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༦༦༩ ཐོབ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༡༤ རྐྱངམ་གཅིག་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༢.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངསརྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 
༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ།) 

4.5.  རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཐོབ་མི་མ་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༡༦   

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༡༦ ཐོབ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་
ཁྲའི་ནང་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་དང་ འོང་འབབ་མེན་པའི་བཙུགས་བཞག་ དེ་ལས་ 
ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༢.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངསརྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 
༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ།)  

4.6.  རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༢ 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉིན་ལྟར་འཚོ་འཐུས་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༢ 
གཏང་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༢.༣ རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ།) 
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4.7.  དཔེ་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གིས་མ་བཟོཝ།  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དཔེ་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་ནང་ཡོད་པའི་ རྟེན་གཞི་དང་ གློག་མེ་ བཙོག་ཆུ་གཏང་ཚུལ་ 
དེ་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀག་འཛིན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་
ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དགོས་མཁོའི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གིས་
བཟོ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་ནུག བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ དཔེ་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་
བཀོད་ཚོགས་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གིས་མེན་པར་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་བཟོ་སྟེ་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་
ཁར་ ཁྱད་རིག་པ་ལུ་དགོ་པའི་ ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༩.༧ རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་དཔོན་བཀོད་ཁྱབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༦༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
པདྨ། འཇིགས་མེད། གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལས་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༤༠༡༠༢༢ ཅན་མ།) 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༡༥༦  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༡༨༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 འགྲུལ་འཐུས/ཉིན་འཐུས་ཚུ་ འཛིན་ཤོག་མེད་པར་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ། 0.300 
5.2 མཁོ་སོད་པ་གིས་ གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མར་ཕབ་འབད་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ།  0.057 
5.3 སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  - 
5.4 ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  0.210 
5.5 ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་རིགས་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།   0.406 
5.6 ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སོད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ།  0.851 
5.7 གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་ལག་སྟེ་སོད་ཡོདཔ། 1.400 
5.8 རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  - 
5.9 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 11.958 

 བསམོས། 15.182 

5.1. འགྲུལ་འཐུས/ཉིན་འཐུས་ཚུ་ འཛིན་ཤོག་མེད་པར་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༠༠ 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་འབོར་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ གནས་པའི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་ཐོ་གཞུང་
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རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་མེདཔ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་
འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སོྟནམ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
འཇམ་དབྱངསརྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ། 
བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ།) 

5.2.  མཁོ་སོད་པ་གིས་ གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མར་ཕབ་འབད་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ CCTV གི་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་སི་དྲི་ཚོང་འབྲེལ་པ་གིས་ གོང་
ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མར་ཕབ་འབད་མི་གི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ མ་བཏོག་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བ་ར་ འབྲེལ་ཡོད་
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་སྣང་མེད་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་
ཚན་ཨང་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངསརྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༡ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ།)  

5.3.  སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་
ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་ནུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ མཉམ་སྡེབ་འོང་འབབ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ རྩིས་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མེན་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༩.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད། གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། གོང་འཕེལ་
ཚད་འཛིན་ལས་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༤༠༡༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད། གོང་འཕེལ་ཚད་
འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལས་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༤༠༡༠༢༢ ཅན་མ།) 

5.4. ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀག་འཛིན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༤ དང་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ ལེགས་
འགྱུར་གྱི་འཐུས་ (ས་ཆ་བགོ་སྐལ་གྱི་ཚབ་སྦེ་ དངུལ་རྐྱང་སོད་ཡདོཔ་) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ མ་ལེན་པའི་ཁར་ ཕོག་ལམ་མ་འཁྲི་
བའི་ཉོག་མེད་ཚུ་ཡང་ མ་ལེན་པར་འདུག ལག་པར་དུ་ ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 
བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་གི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་མི་སྒྲིང་
ཚུ་གི་ ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༩.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་
དབང་མོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༦༠༠༤༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་འཕེལ་རྡོེ། 
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༨༨ ཅན་མ།) 

5.5.  ངལ་གསོའི་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༦   



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 228 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡུན་རིང་སོབ་སོང་གི་ངལ་གསོ་དང་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་མི་ འགོ་དཔོན་གསུམ་ལུ་ 
དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༦ སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་མ་ཡིག་གི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ 
བརྡ་དོན་ཚུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༠༣ དོན་ཚན་ཨང་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
བཀྲིས་དབང་ཕྱུག སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༢༨༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད། སོབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༡༣༩༣ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱིང་དྲུང་ཆེད། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༧༦ ཅན་མ།) 

5.6. ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སོད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༡  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཁོར་ལམ་དང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཁྲོམ་ལམ་གྱི་གློག་མེ་བཙུགས་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་སྟོབས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༤༥༣ སོད་ནུག འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁག་འབག་པ་གི་མཐའ་དཔྱད་
འཛིན་ཤོག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༡ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨིན་ཌར་པར་སཊ་ཕུ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 
༩༦༠༧༠༢༣ ཅན་མ། རྡོེ་མཁའ་འགྲོ། བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༡༥ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་
རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༤༠༤ ཅན་མ། ཀིརཥ་ན་ པི་ ཀཱཊ་ཝ་རི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༥༨ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་སྟོབས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
ཨིན་ཌར་པར་སཊ་ཕུ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༦༠༧༠༢༣ ཅན་མ། རྡོེ་མཁའ་འགྲོ། བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༡༥ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༤༠༤ ཅན་མ། 
ཀིརཥ་ན་ པི་ ཀཱཊ་ཝ་རི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༥༨ ཅན་མ།)  

5.7. གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་ལག་སྟེ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༠  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༠ འཐེབ་འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་
འདུག ཁག་འབག་པ་ སྟོབས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༤༥ བཏོག་ཡོད་
རུང་ འཁོར་ལམ་དང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཁྲོམ་ལམ་གྱི་གློག་མེ་བཙུགས་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༤༥ ལོག་སྟེ་སོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་འདི་ལུ་ ཅ་
ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨིན་ཌར་པར་སཊ་ཕུ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༦༠༧༠༢༣ ཅན་མ། རྡོེ་མཁའ་
འགྲོ། བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༡༥ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༡༠༤༠༤ ཅན་མ། ཀིརཥ་ན་པི་ཀཱཊ་ཝ་རི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༥༨ ཅན་མ། 
ཨེམ/ཨེས་སྟོབས་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨིན་ཌར་པར་སཊ་ཕུ་རྒྱལ། 
བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༣ ཅན་མ། རྡོེ་མཁའ་འགྲོ། བཟོ་རིག་འདོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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༩༤༠༧༠༡༥ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༤༠༤ ཅན་མ། ཀིརཥ་ན་པི་ཀཱཊ་ཝ་རི། 
བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༥༨ ཅན་མ)  

5.8. དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁ་འབག་པ་ བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ 
ས་གནས་འཆར་གཞི་༢ པའི་ནང་ ཁྲོམ་གྱི་རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༤ ལོག་ལྟབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་
ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༤ འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ སྤྱི་ཚེས་༢༧ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་སྦེ་ ཚར་
གཉིས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་མི་འདི་ ཁག་འབག་པའི་ཤུལ་མའི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་པའི་ ངེས་བདེན་གྱི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ཚུན་
ཚོད་ རྩིས་བཏོན་འབད་དགོ་མི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་དེ་བཀལ་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ 
ཅན་མ། བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༨༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པཱ་རཱས་མོཀ་ཊན། དངུལ་
རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༡༠༠༥ ཅན་མ) 

5.9. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༩༥༨  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་ མི་ངོ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁག་འབག་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་
དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༩༥༨ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་མང་ཤོས་ར་ འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ ཅ་ཆས་
ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཨིནམ་དང་ སོ་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག  (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༣༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༡༠ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༨༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པཱ་རཱས་
མོཀ་ཊན། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༡༠༠༥ ཅན་མ) 

3.4.12.  ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལས་ སྙན་ཞུ་གཅིག་ ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༧༦༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ 
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༢༠༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 230 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༦༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 4.350 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 4.595 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 2.422 
 བསམོས་   11.367 

3. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༥༠   

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༥༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ   

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3.1 ཟད་འགྲོ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།  3.483 
3.2 རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ གཏན་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  0.867 

 བསམོས། 4.350 

3.1. ཟད་འགྲོ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༤༨༣  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༨༣ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ བདག་སྲུང་འབད་ནུག མ་དངུལ་ཚུ་ གནང་
གྲོལ་མ་འབད་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དེ་ ཕྱི་འགྱུར་
སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལུ་ མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ 
བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༣ དོན་ཚན་ཨང་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨུ་མ་པཱར་ཌན།  རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་མ་པཱར་ཌན།  རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ།)  

3.2. རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ གཏན་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༨༦༧  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༦༧ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་འོག་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་འདུག ཕུན་
ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ལུ་ སོབ་ཁང་བརྒྱད་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁང་མིང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ མཇུག་སོམ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༢ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
231 

ནུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་/ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ལུ་ སོབ་གྲྭ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་གི་ 
སོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་སོམ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༥ བདག་བཟུང་འབད་དེ་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༣ དོན་ཚན་ཨང་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨུ་མ་པཱར་ཌན།  རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་མ་པཱར་ཌན།  རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ།) 

4.  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༩༥  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༩༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

4.1 
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ 
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  3.606 

4.2 འོས་འབབ་དང་མ་མཐུན་པའི་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ། 0.989 
4.3 རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།  - 

 བསམོས། 4.595 

4.1. ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ དངུལ་
སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༠༦ 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ པེ་ཀར་ཤིང་ལུ་ ཁྲོམ་ལམ་ (Base Course & Permanent works) བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ཁག་
འབག་ལཱ་འདི་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་པའི་མཐའ་མ་ ཁག་འབག་འདི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༦༦ གནས་པའི་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་
བའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་ལེན་པས། ཁག་འབག་པ་ ཀེ་གྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཧེ་མའི་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་
ལོག་སྟེ་བཙུགས་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་འདི་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནུག  

ལག་པར་དུ་ sub grade  གི་ལཱ་འབད་མི་ནང་ རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་དངུལ་སོད་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་འདི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་
ཚན་ཨང་༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་མཐའ་ཡས། བཀོད་ཁྲབ་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༨༢ ཅན་མ། ཨུམ་
པཱར་ཌན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ། ཉིམ་དབང་མོ། མཐའ་འཁོར་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༣༩༦ ཅན་མ། གོ་བིཎ་དཱ་ཤཱར་མ། བཟོ་པོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ། 
ཚེ་དབང་རྒྱས་པོ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ། བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། 
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ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག་མཐའ་ཡས། བཀོད་ཁྲབ་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༨༢ ཅན་མ། ཨུམ་པཱར་ཌན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ། ཉིམ་དབང་
མོ། མཐའ་འཁོར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༣༩༦ ཅན་མ། གོ་བིཎ་དཱ་ཤཱར་མ། བཟོ་པོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྒྱས་པོ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་
མ། བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)  

4.2 འོས་འབབ་དང་མ་མཐུན་པའི་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༩  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཆ་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ མཛེས་ཆ་སྒྲིག་ནི་གི་ ལས་འགུལ་རིམ་པ་༢ པའི་ནང་ལུ་  བཟོ་གྲྭ་ཚུ་
ནང་ལུ་ རྩི་འདམ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་རྡོ་བཟོའི་པག་ཅུ་མེད་མི་འདི་གིས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ ‘རྟེན་གཞི་དང་རྩིག་གདན་
-མཐུག་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་༢༠ (བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་ནང་བཟོ་ཡོད་པའི་ དབྱིབས་སྒྲིག་ཡོད་པའི་པག་ཅུ་དགོཔ་) ནང་ རྩི་འདམ་༡:༦ ནང་
ལས་ རྩི་འདམ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ རྡོ་བཟོའི་པག་ཅུ་ (༡:༥:༨) བཀྲམ་ནི་དང་ བསྒྲིག་ནི་’ ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ རྩི་
འདམ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ རྡོ་བཟོའི་པག་ཅུ་ མཐུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༦༦ ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག ལཱ་འདི་ ཁག་
འབག་པ་ འབྲུག་གསུམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ནུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩི་འདམ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ རྡོ་བཟོའི་པག་ཅུ་སེན་
ཊི་མི་ཊར་༢༠ (མི་ལི་མི་ཊར་༢༠༠) བཀྲམ་ནི་དང་ བསྒྲིག་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ དབྱིབས་སྒྲིག་ཡོད་པའི་པག་ཅུ་ མཐུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༦༦ 
གི་དོན་ལུ ཨིས་ཀེཝེར་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༨༨༥.༤༨ སྦེ་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་འདི་ འོས་འབབ་ཅིག་
མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༡༢.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མིག་མ་ཤེར་པཱ།  བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས།  རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། བཀོད་
འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ ཅན་མ། བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)    

4.3 རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོང་བརྡར་ཚུ་ནང་འགྱོ་ཡོདཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དུས་ཐུང་གི་སོང་བརྡར་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་འདུག མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་
བཅའ་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ ངེས་བརྟན་ཐོག་ལུ་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༡༩༣ དོན་ཚན་ཨང་༡༠ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་མཐའ་ཡས། བཀོད་ཁྲབ་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༤༠༧༠༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་ལ་མོ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༢༧ 
ཅན་མ།)  

5. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༢༢  
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  1.727 
5.2 ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  0.195 
5.3 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.500 

 བསམོས། 2.422 

5.1.  དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༧  

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

ཀ)  ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རབ་བརྟན་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་གི་ སོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་བར་
མ་(ས་གནས་༢ པ) གི་ ཁྱིམ་ཐོག་བཤུབ་གཏང་ནི་དང་ ལོག་སྟེ་བཀབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ 
འགྱུར་མེད་རབ་བརྟན་ཡོངས་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ལྕགས་མཐུད་
ནི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབག་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ 
འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༩༣ དོན་ཚན་ཨང་༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བུ་
ཌི་མཱན་དར་ཇཱི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྒྲོན། འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༥༨ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འགྱུར་མེད་རབ་བརྟན་ཡོངས་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༨༣༧། 
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)   

ཁ)  ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ prefabricated 

Zincalume ཆུ་མཛོད་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཡ་ཤོ་དྷ་ར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༤ འཐེབ་སོད་
ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ལཱ་གི་འོས་འབབ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ངེས་བདེན་མེད་པའི་གོང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 
འཕྲུལ་རིག་གོངམ་༢ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡ་ཤོ་དྷ་ར་བཟོ་སྐུན། རྒྱན་ཆོས་སྒྲོན། 
འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)  

ག) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཨཱ་མོ་ཆུ་ས་གནས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་
སོད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཤུགས་སོྣན་ལཱ་ནང་ ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་ལྕགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། 
བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༢༣ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 234 

སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༦༧༧ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ 
ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ ཅན་མ།) 

ང) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དཱམ་ཌ་རཱ་ལུ་ ལོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་-སྐྱིད་གླིང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་
སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་
བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་མི་ དེ་ལས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལས་ལག་པའི་ 
འབོར་ཚད་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡ རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༢༣ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་-
སྐྱིད་གླིང་བཟོ་སྐུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༨༣། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ ཅན་མ།)  

ཅ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཀབ་རེ་ཊར་ལུ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ འུ་གླིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་
ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་ གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༡༩༣ དོན་ཚན་ཨང་༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོགས། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༣༥༣ 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འུ་གླིང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༠༤༦ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། བཀོད་འཛིན་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ ཅན་མ།)  

ཆ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཨཱ་ལེ་ལུ་(གཏན་འཇགས་ལཱ། ཐུམ་ཚན་༢ པ།) ཁྲོམ་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ ཡུང་ཁར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་
ལེབ་གྲངས་༡༠ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་
སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༩ རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༢ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ ཡུང་ཁར་བཟོ་
སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༦༤༧ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)  

ཇ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཆ་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ མཛེས་ཆ་སྒྲིག་ནི་གི་ ལས་འགུལ་རིམ་པ་༢ པའི་ནང་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ འབྲུག་བསམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག་ དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ལཱ་གི་རྣམ་
གྲངས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ རིན་བཀོད་འབད་བའི་གོང་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ཨར་
ཨར་ཨེམ་གྱང་ལེབ་གྲངས་༡༠ ཅན་མ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ 
ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ 
དོན་ཚན་ཨང་༡༢.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མིག་མ་ཤེར་པཱ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༡༧ 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་བསམ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༧༣༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས།  
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བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ ཅན་མ། བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)    

5.2 ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༥  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཁག་འབག་པ་ འོད་ཟེར་ཨོ་
རྒྱན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གསརཔ་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གི་དངོས་གྲངས་
ཨང་༡༣ པ་ “Providing & fixing bright finish brass spring-loaded, hinged door closer with necessary 

screws etc. complete (code: WW0676)” གི་ཚབ་ལུ་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ “Providing, making & fixing M.S 

straps, flats, sole plates etc. (item code: SW0090)” འདི་བསྟར་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལཱ་གི་རྣམ་
གྲངས་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་གི་དངོས་གྲངས་ཨང་༡༣ 
གྱི་ གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ།  
བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༢ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འོད་ཟེར་ཨོ་རྒྱན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
༦༣༤༧ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༣ ཅན་མ། 
བོ་བཟང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༥༢ ཅན་མ།)  

5.3 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དང་ སྒེར་དོན་
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༧ འདི་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་
བྱིན་ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༧ འདི་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༣༧ དོན་ཚན་ཨང་༡༤ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀིརཥ་ན་ཆེད་ཊིརི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
ཨུ་མ་པཱར་ཌན།  རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ།) 

3.4.13.  བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.123 
 བསམོས།   0.123 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

5.1. ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གདུང་བསམ་ཆུ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ 
བསྟན་འཛིན་རྡོེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རྩིས་འཛོལ་ཏེ་བཏོན་མི་དང་ 
ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༡༤༥ དོན་ཚན་ཨང་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༧༠༩༢ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོེ་བཟོ་སྐྲུན། ངང་ལམ། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༠༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
པདྨ་ཆོས་སྐྱིད། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།) 

3.4.14.  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདིའི་གྲལ་ལས་
སྙན་ཞུ་གཅིག་ ‘ཁྱད་ཚད’ ལྡན་པའི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༢.༥༦༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༡༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༥༡༢ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
1  གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད།  1.669 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 8.131 
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4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 9.968 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 15.744 
 བསམོས་ 35.512 

1.  གཡོ ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༩   

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
1.1 ཁག་འབག་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.412 
1.2 ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  1.257 

 བསམོས་ 1.669 

1.1.  ཁག་འབག་ལུ་ དངུལ་ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ས་ཁོངས་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་
འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་གྲགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ནུག དེ་ཡང་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ དུང་ཅུང་(འབྲུག་པ་ཡཔ) 
བཙུགས་སྒྲིག་དང་ ས་དོང་རྐོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ ལག་འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག 

འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ངོ་འབོྱར་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་རཱའི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་གྲགས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༧༧༥ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

1.2.  ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༧  

ཀ)  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྟ་བ་སྟོད་དང་ གླང་ཇོ་ཕ་ཁ་སྟོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁར་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་
པ་ འཆི་མེད་ཕག་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཁག་འབག་
གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་
པར་འཐོནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༢.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་
རཱའི།  ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་ཕགས་མ་
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བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༣༠༡ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

ཁ)  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མུ་ཏིག་ཐང་ ལྕང་སྒང་ཁ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་
ནང་ ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་ཕག་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་
འདི་ཡང་ ཁག་འབག་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་་ལས་དཔལ་འབོྱར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༧ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་འཆི་
མེད་ཕགས་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༣༠༡ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

ག) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མུ་ཏིག་ཐང་ ལྕང་སྒང་ཁ་དང་ ཀ་ཝང་བྱང་ས་གི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་
གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་གྲགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་
སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་
ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་རཱའི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ ཅན་མ། 
ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་ཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༧༧༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༣༡  

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༣༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
3.1 ཟམ་བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།  7.599 
3.2 བརྟག་ཞིབ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།  0.533 

 བསམོས་ 8.132 

3.1.  ཟམ་བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༩  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མུ་ཏིག་ཐང་ ལན་རྒྱལ་གདན་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ མི་ཊར་༣༠ འབད་མི་ དོག་ལམ་གཉིསམ་འབད་
མི་ གཏན་འཇགས་གྱི་ཨར་སི་སིའི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༩ 
ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ MIDAS ཟེར་མི་མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༢༥ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ 
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་འཐུས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞི་བཙུགས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༠  དང་ 
མཁོ་ཆས་ཅ་ཆས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཟད་འགྲོ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༤ ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག  

གོང་གི་ལཱ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་རུང་ ཤུལ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་
མེད་བཏང་ནུག འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་གི་བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མ་ འཆར་གཞི་ལེགས་
ཤོམ་མ་བཟོ་བའི་སྐྱོན་དང་ དགོས་འདོད་བརྟག་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ བསམ་ལན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་
འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ གནང་བ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༧ རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་བཀྲིས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལུགས་རྡོེ།  ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།)  

3.2. བརྟག་ཞིབ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༣  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ འོག་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟག་ཞིབ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༣ གནས་པའི་ཆུ་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ལཱ་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་
དང་ ཤུལ་ལས་ ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས ངག་ཐོག་བཀོད་རྒྱ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ བཀག་བཞག་འབད་ནུག འདི་བཟུམ་མའི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་གི་བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མ་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་བའི་སྐྱོན་དང་ དགོས་
འདོད་བརྟག་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ བསམ་ལན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ གནང་བ་མ་ལེན་
པར་ཡོད་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་བཀྲིས།  བཀོད་
ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་བཀྲིས། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ།)  

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༦༨  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། - 
4.2 ལྟ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་ བཙུགས་ཏེ་མེདཔ།  - 
4.3 འོས་འབབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ གློ་བུར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།  - 
4.4 རྩི་ནག་བཏང་ནི་གི་ལཱ་ནང་ བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།  - 
4.5 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 1.150 
4.6 རྐང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ སྐྱོན་ཅན་དང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  - 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 240 

4.7 དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  1.150 
4.8 ཁག་འབག་ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་ཡོདཔ། - 
4.9 ཁྱད་ལྡན་ཉེས་སྲུང་དངུལ་འབོར་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  3.255 
4.10 ཉེས་སྲུང་དངུལ་འབོར་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ཚུ་ མ་བསྡུ་བར/མ་ཚང་པར་ཡོདཔ།   3.490 
4.11 རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།  - 
4.12 ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་མེདཔ།  0.055 
4.13 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། - 
4.14 ཆད་དུ་དམིགས་པའི་ལས་མི་གཙོ་ཅན་མ་བཙུགས་པའི་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།  0.689 
4.15 ཁྲ་རིས་ཅན་གྱི་འཐིང་གཞིའི་ལཱ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  0.179 

 བསམོས་ 9.968 

4.1.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ ཐོག་ཚད་སྣ་མང་གི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ (ཨེམ་ཨེལ་སི་པི་) ༡ པ་དང་ ༢ པ་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཀེ་སི་ཨར་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་འདུག ཡངས་ཆག་གན་རྒྱ་ནང་
བཀོད་མི་ལྟར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་༡ པ་དང་ ༢ པ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་དུས་མཚམས་ཡང་ རིམ་པ་བཞིན་ སྤྱིལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་
༡༡ པ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་འཁོད་ཚུན་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ཕྱིར་འགྱངས་
ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཉིན་གྲངས་༡༨༠ དེ་
ཅིག་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༢.༡ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན་ལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༡༡༤ ཅན་མ། ཀེ་སི་ཨཱར་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༣༢༡༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡེོ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།)  

4.2. ལྟ་རོྟག་གི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་ བཙུགས་ཏེ་མེདཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡངས་ཆག་གན་རྒྱ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ ཐོག་ཚད་སྣ་མང་གི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལྟ་
རོྟག་གི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཅིག་མ་བཙུགས་པས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་མ་བཙུགས་མི་འདི་ ཡངས་ཆག་གན་རྒྱ་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འདི་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ལུ་གནོད་ཡོད་པའི་གུར་ 
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༢.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་
རྒྱན་ལ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༡༡༤ ཅན་མ། ཀེ་སི་ཨཱར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། 
ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༣༢༡༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡེོ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།)  
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4.3. འོས་འབབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ གློ་བུར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཁོར་ལམ་འཕག་བརྡར་འཕྲུལ་ཆས་གཉིས་ གློ་བུར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༩༦ 
ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནང་གྲོལ་འཆར་དངུལ་མེདཔ་ལས་ དེའི་ཟད་སོང་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་བསགས་དངུལ་དང་ འཛམ་
གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་ལས་བཏང་ནུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ འཁོར་ལམ་
འཕག་བརྡར་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ག་ བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བས། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་ 
འཐུས་མི་བཞི་འབད་མི་ བརྟག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་འདི་ནང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་བར་འགྱོ་ཡོད་རུང་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་གི་ལག་
ལེན་དང་ ཕན་ནུས་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བས། འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ཟད་སོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ གནས་ཡོད་རུང་ འཁོར་ལམ་
འཕག་བརྡར་འཕྲུལ་ཆས་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ པ་དང་
༣.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡེོ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡེོ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།)  

4.4.  རྩི་ནག་བཏང་ནི་གི་ལཱ་ནང་ བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནོར་འཛིན་ལམ་གྱི་རྩ་བར་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ ཨོ་ལོ་རོང་ཆུ་བདའ་སྟེ་ ལམ་ཡར་དྲག་
བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ དགོས་མཁོའི་གནས་ཚད་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་ཁ་བརྡལ་ནི་ རྡོ་རུག་དང་ས་འདམ་ས་བསྲེ་བླུག་ནི་ཚུ་
ནང་ རྡོ་རུག་ཕན་གནོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ འཛད་གནོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ གནད་ཚད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་དང་ཁུངས་ལྡན་
བརྟག་ཞིབ་དང་ སི་བི་ཨཱར་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ མ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པས། 

འདི་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་ པ་སངས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ Job mix formula འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་ལུ་མ་བྱིན་
པས། Job mix formula དང་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ རྩི་ནག་གི་འབོར་ཚད་དང་ ནུས་ཚད་ དེ་ལས་ རྩི་
ནག་བཀོལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཤོས་རོྟགས་བྱུང་མ་ཚུགས། ཁག་འབག་འདི་གིས་ མཁོ་ཆས་ས་བསྲེ་གི་ཆ་ཚད་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༥.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་བཀྲིས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ པ་སངས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་
བི་ཨང་༢༠༦༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་བཀྲིས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ།)  

4.5.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠ 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྐང་ལམ་ གཡུར་བ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དུས་ཡུན་འགྱངས་/མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་
ནང་ ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠ མ་
བཀལ་བར་འདུག ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༧/༢༠༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༤༥ 
བྱིན་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུའི་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༧/༢༠༡༦ ལུ་ ལས་འཆར་སྒྲིག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་
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ཚན་ཨང་༦.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་
མ། ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་
ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།)  

4.6.  རྐང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ སྐྱོན་ཅན་དང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།  

ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རྐང་ལམ་ གཡུར་བ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཅ་
ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ གནོན་ཤུགས་ཐོག་བཟོ་བའི་པག་ཅུ་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༦༠ འབད་མི་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བས། ཁག་
འབག་འདི་གིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ སྣང་མེད་སྦེ་བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་དང་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༦ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 

4.7.  དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་ རྐང་ལམ་ གཡུར་བ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཁག་འབག་པ་ 
གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ སོད་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབགཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠ གནས་པའི་ དངུལ་ཁང་འགན་
ལེན་ཡི་གུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བས། དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་ དུས་ཡུན་རོགས་སོང་རུང་ ཁག་
འབག་པ་གིས་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་
ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 

4.8. ཁག་འབག་ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་ཡོདཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་ལམ་ གཡུར་བ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣང་མེད་སྦེ་
བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་
མཐུན་ངོས་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། ཁག་འབག་པ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༤༥ གི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་
༡༥/༠༤/༢༠༡༧ ལས་འགོ་བཟུང་ ལཱ་མ་འབད་བར་བཀོ་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༨ རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་གུཊ་ཝིལ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།)  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
243 

4.9. ཁྱད་ལྡན་ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོར་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༥༥  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་ལམ་ གཡུར་བ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཉུང་
སུ་བཀོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་བཀག་ཆ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་གྱི་དངུལ་འབོར་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༥༥ 
ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་ལས་ མ་ལེན་པས།  

ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རིན་བཀོད་འབད་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་སྔོན་རྩིས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༢.༠༦ གིས་
ཉུང་སུ་ཡོདཔ་ད་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ཚད་ལས་བརྒལ་ཉུང་སུ་བཀོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་ཚུ་སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡནམ་མ་ཚད་ དུས་ཡུན་
འགྱངས་དང་ སྣང་མེད་བཀོ་བཞག་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་གུ་ཐུག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༩ རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ 
གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། 

4.10. ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོར་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ཚུ་ མ་བཙུགས་/ཚང་འགྲིག་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༤༩༠  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཉུང་སུ་བཀོད་མི་ རིན་བསྡུར་པ་༤ ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་སོད་ནུག 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉེན་སྲུང་གི་དངུལ་འབོར་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩༠ མ་ལེནམ་མ་ཚད་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་ལེན་པས། རིན་བསྡུར་གོང་
ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཉུང་སུ་བཀོད་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྔོན་རྩིས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༥.༡༩ ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༠.༤༩ གི་བར་ན་ ཉུང་སུ་
བཀོད་དེ་འདུག 

འདི་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་གྱི་དངུལ་འབོར་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨ ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་
གཉིས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༨ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ མ་བཙུགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༢ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།) 

4.11. རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་
ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ དུས་ཐུང་སོང་བརྡར་ འཐོབ་སྟེ་འདུག མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཅའ་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༢༠ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱིད་
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དབྱངས་འཛོམ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༧༨༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་སྐྱིད་དབྱངས་
འཛོམ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༧༨༠༡ ཅན་མ།)  

4.12. གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་བར་བཅད་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ས་ཁོངས་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ མི་ལི་མི་ཊར་༡༣༠༠X༡༣༠༠ གསལ་བཀོད་འབད་མི་གི་ཚབ་ལུ་ མི་ལི་མི་ཊར་༩༠༠X༩༠༠ འབད་
མི་བར་བཅད་༡༣ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ འཐེབ་སོད་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་རཱའི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་ཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༧༧༥ ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

4.13.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ དེ་ལས་ མི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ 
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབག་པ་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། ཁག་འབག་
པ་འདི་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༧༨ ཀྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་ཟླ་ངོ་ལྔ་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༡ རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་
པ་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༥༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།)  

4.14.  ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་གཡོག་བཙུགས་མ་འབད་མིའི་དོན་ལུ་ ཉེས་ཆད་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༨༩  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ དེ་ལས་ མི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ལཱ་ནང་ 
དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁས་ལེན་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་དོན་ལུ་ 
ཁག་འབག་པ་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༩ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༥༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།)  

4.15.  སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཐིང་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༩  
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ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ སོབ་རིག་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་ 
ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༩ 
གནས་པའི་ མཐུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༤༠ འབད་མི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཐིང་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག འཐིང་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་དང་ ཕྱི་ངོས་ཚུ་ཧུམ་ཐག་ཐ་མེདཔ་ དེ་ལས་ marble chips ཚུ་ སྙོམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཏིང་སྟེ་
མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༤.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནག་
འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༡༠༩༠ ཅན་མ།)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༧༤༤   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༧༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་འཁོར་ལམ་དང་ས་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ།  - 
5.2 བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  1.694 
5.3 འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ ཅ་དངོས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ།  1.179 
5.4 དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ། 0.508 
5.5 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 0.191 
5.6 རོྡ་བཏོག་ནི་གི་ལཱ་ནང་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.892 
5.7 གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  10.964 
5.8 སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  - 
5.9 ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.316 

 བསམོས། 15.744 

5.1.  བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་འཁོར་ལམ་དང་ས་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་དང་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་བར་སྦི་ས་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ལས་
བརྟེན་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་དང་ སྟོར་བཤིག་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་
དང་ འདི་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལྟ་རོྟག་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་
ཨིན། 

འབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨིས་ཀེཝེར་མི་ཊར་༩༦༠.༤༣ འབད་མི་གཞུང་
ས་དང་  མི་མང་འཁོར་ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཞི་རྐྱབ་མི་དེ་གིས་ མི་ཊར་༦༧ འབད་མི་འཁོར་ལམ་གྱི་ རྩི་



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 246 

ནག་དང་ L-drains མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ གྲྭ་ཚང་ལན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་ཊར་༡༨ འབད་མི་ མི་
དམངས་འཁོར་ལམ་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་
རྡེོ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡེོ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།)  

5.2.  བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༩༤   

ཀ)  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུ་གཡུར་དང་ མི་ལམ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཅ་
ཆས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་གོང་ཚད་འཛོལ་ཏེ་བཀོད་མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ ལག་འཐེབ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་
ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུ་གཡུར་དང་ མི་ལམ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ 
འཇལ་ཚད་འཛོལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་
བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༠༩ ལག་འཐེབ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 

ག)  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་སྒང་ཁ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ འཁོར་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ དེ་ལས་ མི་ལམ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་
དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༥ ལག་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་
འདི་ཡང་ འཇལ་ཚད་ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཚད་འཇལ་
འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་
དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༥༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 
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ང) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ HV-ABC  གློག་ཐག་དང་ 
ཀི་ལོ་ཝོཊ་ཨེམ་པིཡར་༢༥༠ འབད་མི་ གློག་མེ་ཁང་ཆུང་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ འཇལ་ཚད་ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆ་འཇོག་
འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཚད་འཇལ་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ དངུལ་སོད་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གློག་
མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ ལག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༡ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་མནས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༡༠༤༧ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༧༣ ཅན་མ།) 

ཆ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བོ་གསལ་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་
སོབ་ཁང་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལུ་ འཇལ་ཚད་ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་
འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཚད་འཇལ་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ མཁའ་
འགྲུལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ ལག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་
ཨང་༢.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་མནས་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༧ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ མཁའ་འགྲུལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༠༦༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།) 

ཇ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ལུ་ འཇལ་ཚད་ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་
ཚད་འཇལ་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་
བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ ལག་
འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་ཨང་༣.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པུས་པ་རཱཡི་ཤཱར་མ། བཟོ་རིག་
ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༧༡༩༠ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༨༡༦ ཅན་
མ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།) 

ཉ)  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་
མི་སོབ་ཁང་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གི་གོང་ཚད་འཛོལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ ལག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་ཨང་༤.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༩ 
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ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་
གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༩༠ ཅན་མ།) 

5.3.  འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ ཅ་དངོས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༩  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུ་གཡུར་དང་ མི་ལམ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠ འདི་འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༤ འདི་ ཅ་དངོས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཨིན་
པས།  

ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་དུས་ཚོད་རོགས་ཡོད་རུང་ ལཱ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༤༦.༧༡ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་མ་རོགས་པར་ 
བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁག་འབག་པ་འདི་གི་ཐད་དུ་ རྩིས་ཞིབ་དུས་ཚོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ ལཱ་
མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཡུན་བསྣར་ཡོད་རུང་ དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༣  
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ 
གུཊ་ཝིལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 

5.4. དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༨  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུ་གཡུར་དང་ མི་ལམ་ དེ་ལས་ RRM གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༡ པའི་ནང་ལས་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༨ བསྐྱར་རྙེད་མ་
འབད་བར་འདུག དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་ཚུ་ ཤུལ་མའི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་སོད་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ འོས་ལྡན་ཐོག་ལས་ ངོ་སོར་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་
སྟོནམ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༦.༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝིལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༧ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ལ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ།) 

5.5.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༡༣ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ ཁག་འབག་པ་ རྣམ་གྲོལ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཁག་འབག་པ་ 
འཆི་མེད་དབང་མོ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ རྩིས་ལག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༨༥༩ དོན་ཚན་ཨང་༢༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྲེག་ཎཊ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨ ཅན་མ། བཀྲིས་བཀོན་མཆོག བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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༢༠༠༣༠༧༠༢༦ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྣམ་གྲོལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༢༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀྲེག་ཎཊ། བཟོ་
རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨ ཅན་མ། བཀྲིས་བཀོན་མཆོག བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༦ ཅན་མ།) 

5.6.  རྡོ་བཏོག་ནི་གི་ལཱ་ནང་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༢  

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ས་ཁོངས་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་
ནང་ ཆུ་དོང་བརྐོ་ནི་དང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་བཟོ་སྐྲུན་
ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༦ སོད་ནུག ཁག་འབག་འདི་གིས་ ‘རྩི་ནག་གཏང་སྟེ་ཡོད་མི་འཁོར་ལམ་བརྐོ་
ནི་’གི་ལཱ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཡོད་རུང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་ཡོད་མི་གི་ལཱ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་སྟོན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ཕྱིར་བཏོན་
འབད་ཡོད་པའི་རྡོ་ཚུ་གི་ ‘ཕྱིར་བཏོན་ཅ་ཆས་དྲན་ཐོ་’ ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ 
དོན་ཚན་ཨང་༡.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་རཱའི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༧༧༥ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ།  
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྟ་བབས་སྟོད་དང་ གླང་ཇོ་ཕ་ཁ་སྟོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ 
ཆུ་དོང་བརྐོ་ནི་དང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་འཕགས་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འོས་
ཁུངས་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༥ སོད་ནུག ཁག་འབག་འདི་གིས་ ‘རྩི་ནག་གཏང་སྟེ་ཡོད་མི་འཁོར་ལམ་བརྐོ་ནི་’གི་ལཱ་
རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཡོད་རུང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་ཡོད་མི་གི་ལཱ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་སྟོན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་
པའི་རྡོ་ཚུ་གི་ ‘ཕྱིར་བཏོན་ཅ་ཆས་དྲན་ཐོ་’ ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་
༢.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་རཱའི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ ཅན་མ། ཁག་
འབག་པ་ འཆི་མེད་ཕགས་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༣༠༡ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

ག) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མུ་ཏིག་ཐང་དང་ ལྕང་སྒང་ཁ་ དེ་ལས་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཆུ་དོང་བརྐོ་ནི་དང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་འཕགས་མ་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་འདི་གིས་ ‘རྩི་ནག་གཏང་སྟེ་
ཡོད་མི་འཁོར་ལམ་བརྐོ་ནི་’གི་ལཱ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཡོད་རུང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་ཡོད་མི་གི་ལཱ་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་དེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་སྟོན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་
ཁོངས་ནང་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་རྡོ་ཚུ་གི་ ‘ཕྱིར་བཏོན་ཅ་ཆས་དྲན་ཐོ་’ ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
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རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༣.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབོྱར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༧ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་ཕགས་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༣༠༡ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

ང)  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་ཏིག་ཐང་དང་ ཀ་ཝང་བྱང་ས་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙོག་དུང་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཆུ་
དོང་བརྐོ་ནི་དང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འོས་
ཁུངས་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་འདི་གིས་ ‘རྩི་ནག་གཏང་སྟེ་ཡོད་མི་འཁོར་ལམ་
བརྐོ་ནི་’གི་ལཱ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཡོད་རུང་ གཟོང་གིས་བརྐོ་དགོ་པའི་རྡོ་བཏོན་ཡོད་མི་གི་ལཱ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་སྟོན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ཕྱིར་བཏོན་
འབད་ཡོད་པའི་རྡོ་ཚུ་གི་ ‘ཕྱིར་བཏོན་ཅ་ཆས་དྲན་ཐོ་’ ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩  
དོན་ཚན་ཨང་༤.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱམ་བཱཧ་དུར་རཱའི། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༥༥ 
ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་དབྱངས་དྲག་ཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༧༧༥ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་
རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

5.7  གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༩༦༤   

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་མི་ ཧེ་གྲོང་ཟམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་བྱག་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཇི་ཨའི་ལྕགས་ཐག་ མི་ལི་མི་ཊར་༤ གི་ཚབ་ལུ་ མི་ལི་མི་ཊར་
༢.༦༤༩ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཁྱད་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༩༦༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༧༩ དོན་ཚན་ཨང་༥.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་
དབང་བཀྲིས། བཀོད་འཛིན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༠༥ ཅན་མ། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད། ཐིམ་ཕུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)  

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བསྟར་སོད་ཐོག་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ 
HV-ABC གློག་ཐག་དང་ ཀི་ལོ་ཝོལཊ་ཨེམ་པིཡར་༢༥༠ འབད་མི་ གློག་མེ་ཁང་ཆུང་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་
གཞུང་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཇི་ཨའི་ལྕགས་ཐག་ མི་ལི་མི་ཊར་༤ (8SWG) གི་ཚབ་ལུ་ མི་ལི་མི་ཊར་༢.༦༤༩ 
(10SWG) འབད་མི་ངོས་ལེན་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་ཨང་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་
མནས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༡༠༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༧༣ ཅན་མ།)  

5.8. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༢.༦༣༦ གཏང་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སོབ་རིག་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་ ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ཆ་ཤས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ གག་འགྲམ་ཐོན་ཡོད་
མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྤུད་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ གསང་སོད་ཚུ་ནང་ ཆུ་འཛག་ཐོན་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་
རིང་རྡོེ། བཟོ་རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་། སི་དྲི་བི་ཨང་
༢༢༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༡༠༩༠ ཅན་
མ།) 

5.9.  ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༦  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ སོབ་རིག་ཁང་ཚན་ཡོད་པའི་ 
ཁང་ཚན་བརྒྱད་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༦ ཆོག་
མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ འོག་ཐོག་ལུ་ གདོང་བསུབ་ནི་གི་ལཱ་དང་ གཞི་འགྱམ་དང རྩིག་
གདན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་ལི་མི་ཊར་༡༦ འབད་མི་ལྕགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་མི་དང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ 
དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༢༠ དོན་ཚན་ཨང་༤.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། བཟོ་
རིག་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༩ ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ རྫེ་ཀོ་བཟོ་སྐྲུན་། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༢༦༥ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནག་འཕེལ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༡༠༩༠ ཅན་མ།) 

༣ .༥ . ལས་འཛིན་ཚུ། 

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་འཛིན་༨ ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨.༨༤༢ ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༣ .༥ .༡ .  འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༩༨༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༡༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 11.878 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 9.234 
 བསམོས། 21.112 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡ .༨༧༨ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༨༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 འགྲེམས་སྒྲོམ་གླ་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 2.305 
4.2 འཛིན་ཤོག་ཕྱིར་སོད་དང་ འཛིན་ཤོག་བཙོང་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སྙོམས་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  0.706 
4.3 དངུལ་ཕོགས་བཀོད་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།  4.787 
4.4 ཡན་ལག་གནས་ཚད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.136 
4.5 གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་གྲངས་ལས་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ། 0.172 
4.6 དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 3.241 
4.7 གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།  0.481 
4.8 གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད། 0.050 
 བསམོས། 11.878 

༤.༡.  འགྲེམས་སྒྲོམ་གླ་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༥ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ བརྙ་བར་བཏང་ཡོད་པའི་འགྲེམས་སྒྲོམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གླ་ཚུ་བསྐྱར་
གསོ་མ་འབདཝ་ལས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༥ དང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཚུ་ལས་ ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༠༤༩  
གྱོང་གུད་ཕོག་ཏེ་འདུག 

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལས་མགྲོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ བརྙ་བར་བཏང་བའི་གན་རྒྱ་ཚུ་ཆ་མེད་ཡང་མ་བཏང་པར་
འདུག ཁང་གླ་མ་བཏབ་པར་ཡོད་རུང་ འགྲེམས་སྒྲོམ་སོད་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ འགྲེམས་སྒྲོམ་ལེན་ནི་ལུ་བསྒུག་སྟེ་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འོག་མ། མི་
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ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༤༠༠༢༤༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱིད། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༥༠༠༠༢༥༧ ཅན་མ།) 

༤.༢.  འཛིན་ཤོག་ཕྱིར་སོད་དང་ འཛིན་ཤོག་བཙོང་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སྙོམས་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༧༠༦ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༧/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ འཛིན་
ཤོག་ཕྱིར་སོད་དང་ འཛིན་ཤོག་བཙོང་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༦ སྙོམས་མཐུན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༥ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་འདུས མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༡༠༠༡༨༡༩ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༨༤༡ ཅན་མ།) 

༤.༣.  དངུལ་ཕོགས་བཀོད་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༧༨༧ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་བཀོད་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༨༧ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཕོགས་བཀོད་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ 
སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༢/༢༠༡༦ ལུ་བཏང་བའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ལུ་མ་གནསཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཕོགས་རྩ་བའི་ཐོག་ལུ་ ཡར་འཕར་ཚར་༡ དང་
༢ ལས་ལག་སྟེ་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ ཁོ་རའི་ཐོབ་ཐངས་ལས་ཉུང་སུ་བྱིན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༨ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༢༡༩༡ ཅན་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༢༢༩ ཅན་མ། ནོར་བུ་བཟང་མོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་
འགོ་དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༧༠༠༠༡༦༧ ཅན་མ། པ་སངས་ཚེ་རིང་། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༡༧༠༩ ཅན་མ། དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༣༨༩༢ ཅན་
མ། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། དཔལ་སྒྲོན། འཛིན་
སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༦༤༩ ཅན་མ། བཙན་སྐྱོགས་ལ་མོ། ལྟ་རོྟགས་འོག་མ། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༡༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྐྱིད།  ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༡༠༠༠༣༧༣༥ ཅན་མ།) 

༤.༤.  ཡན་ལག་གནས་ཚད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༣༦ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྩི་ས་དང་བྱེམ་རྡོ་ཧྲུག་ཚུ་སོར་བའི་རྩི་འདམ་ཐོག་བཟོ་མི་ འབྲུག་འགྲེམས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་
སའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཡུ་ཨེས་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ད་ རྩི་འདམ་འདི་ཨེམ་ཨེམ་
༤༠ ཅན་མ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཨེམ་ཨེམ་༣༡.༥༠ ལས་བརྒལ་མ་བཏང་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༠ འཁྲི་
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འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཨེམ་ཨེས་ ཡུ་ཨེས་དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༧༡༥ 
ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ།) 

༤.༥.  གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་གྲངས་ལས་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༧༢ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ལས་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ ཇི་པི་ཡིག་ཚང་གི་ འོག་གི་ཐོག་རིམ་ནང་ ཞི་བའི་
བཟོ་སྐྲུན་དང་ གློག་མེ་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་ ར་ལེབ་སྟུག་ཚད་ཉུང་སུ་མཁོ་སོད་འབད་མི་གུ་ གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཨེམ་ཨེས་ ལས་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༦༩༨ ཅན་མ།  ལྟ་
བཀོདཿ བསོད་ནམས་དཔལ་འབོྱར། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།) 

༤.༦.  དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༢༤༡ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ 
དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༤༡ མ་བཀལ་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དུས་ཡུན་འགྱངས་
བསོམས་ཉིན་གྲངས་༩༤ དེ་ཅིག་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༤༡ (ས་ཡ་0.1%*94*34.474) ཕོག་མི་
འདི་ མ་བཀལ་བར་འདུག གནད་དོན་འདི་ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ 
ཀརྨ་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 

༤.༧.  གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༤༨༡ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ 
གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་དེ་འབད་ཡོདཔ་དང་ བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ངོ་འབོྱར་མ་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག གནད་དོན་འདི་ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་འདུག 
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ (༤ པ་) འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་
མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 

༤.༨.  གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
255 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཁ་སྐོང་སོད་མི་ནང་ བྱུང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས་གུར་ བརྒྱ་ཆ་༥ ལུ་
བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་
གི་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མམ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག གནད་དོན་འདི་ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ (༥ པ་) འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། བཀྲིས་ཕུན་
ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩ .༢༣༤ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༢༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ། 1.200 
5.2 ཕབ་ཆག་ཚུ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ། 8.034 
 བསམོས། 9.234 

༥.༡.  རྫུས་འབྲི་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༢༠༠ 

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སོད་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་
ནང་ གོང་ཚད་ཚུ་རྫུས་བྲིས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་
འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ (༡ པ) འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་
འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། 
བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༤༠༧༥ ཅན་མ། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། སྐལ་བཟང་ནོར་ལྡན་སྒྲོལ་དཀར། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། བི་དྲི་ཨེམ་དྲི། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༣༡༡༤ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༣༠༣༦ ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༠༤༠༠༢༤༤༢ ཅན་མ།) 

ཁ)  ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སོད་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གློག་མེ་
དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་
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འགྱོ་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་མེནམ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་རིན་བསྡུར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གུར་ཕབ་
ཆ་མ་འབདཝ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ངོ་འབོྱར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ 
དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ (༢ པ་) འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་
འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 

ག) ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སོད་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ 
རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་འགྱོ་མི་འདི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་མ་
ཡིན་པར་ གོང་ཚད་གཞན་སོད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ངོ་འབོྱར་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ (༢ པ་) 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 

ང་) ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སོད་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩི་འདམ་
འོད་སར་གྱི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་འགྱོ་
མི་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་
ཐོ་ཚུ་ ངོ་འབོྱར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་
ཚན་༡༣ (༢ པ་) འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། 
འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
༢༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 

༥.༢.  ཕབ་ཆག་ཚུ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨ .༠༣༤ 

འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཐོག་༥ སྦེ་མི་སོད་ཁང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༨༡༣ གྱི་ཐོག་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢༨ ལུ་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༣༥ མ་བཏོགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༦༤༠༡ དོན་ཚན་༡༣ (༢ པ་) འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁག་འབགཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། བཀྲིས་
ཕུན་ཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༢༣༩༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རྒྱ་མཚོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་
བི་ཨང་༢༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༥༠༣༠༠༠༠༢༠ ཅན་མ།) 
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༣ .༥ .༢ .  འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༢ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༤༩༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༤༡༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༢ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། ༠.༡༩༡ 
 བསམོས། ༠.༡༩༡ 

༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༩༡ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡.  ཐད་ཕང་ནིའི་ལཱ་ལོག་འབད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་ལུས་མི་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༩༡ 

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་གནས་ཁི་ཚང་ལུ་ ཁོ་ལོང་ཆུ་གློག་མེ་ནུས་ཤུགས་ཚད་འཛིན་གྱི་གནས་ཁོངས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ ལྟབ་སྐུམ་གྱི་ཏི་ཚ་བཏང་བའི་ལྕགས་ཀཝ་གུར་ ཨེ་སི་ཨེས་ཨར་ ཀེ་ཝི་༣༣ ཅན་མ་སྦེ་མི་ ཐད་ཕང་གྱི་ལཱ་ལོག་བལྟར་སོད་
འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ གནས་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག ཐད་ཕང་གི་ལཱ་ལོག་སྟེ་བསྟར་སོད་
འབད་མི་འདི་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༢ ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༥/༢༠༡༨ ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༥ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།  འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༣༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༣༤༡ ཅན་
མ།) 

༣ .༥ .༣ .  འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༥༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༨༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༦༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། 1.163 
༥ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 1.800 
 བསམོས། 2.963 

༢ . ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༡༦༣ 

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡. འོང་འབབ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༡༦༣ 

ཝམ་རོང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ ཚོང་བསྒྱུར་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༣ གནས་པའི་ འོང་
འབབ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་མི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བས། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༣ ལག་ལུས་སྦེ་འདུག གཡོ་སོད་འབད་མི་འདི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ བདའ་བཟུན་ཏེ་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༣༤ དོན་ཚན་༢.༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་བཟང་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༠༢༦༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའི་ཀ འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༢༤༤༧ ཅན་མ། 
ནར་བྷ་དུར་ཆེ་ཏིརི། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༤༢༠ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༨༠༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
5.1 PCC གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 0.135 
5.2 གོང་ཚད་རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་དངུལ་སོད་ཐེབས།  1.665 
 བསམོས། 1.800 

༥.༡.  PCC གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༣༦ 
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ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རིག་
འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ རྩི་སའི་འདམ་(PCC) གི་
ལཱ་ཚུ་ དཔེ་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༣༤ དོན་ཚན་༡.༢.༡ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བིཤ་ནུ་ཀུ་མར་སུ་བྷ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༢༤༦༧ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། ཨེ་ཇི་ཨེམ། ཞི་བའི་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༤༢ ཅན་མ།) 

༥.༢.  གོང་ཚད་རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་དངུལ་སོད་འཐེབ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༦༦༥ 

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ རིག་
འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ལཱ་ཁ་སྐོང་སོད་མི་ནང་ གོང་
ཚད་རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༣༤ དོན་ཚན་༡.༢.༡ འཁྲི་འགནཿ 
ཐད་ཀརཿ བིཤ་ནུ་ཀུ་མར་སུ་བྷ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༢༤༦༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བྱང་
ཆུབ་རྡོ་རྗེ། ཨེ་ཇི་ཨེམ། ཞི་བའི་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༤༢ ཅན་མ།) 

༣ .༥ .༤ .  དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༥༣༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༧༣༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༠༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༤ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 3.807 
 བསམོས། 3.807 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༨༠༧ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༠༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 260 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག 1.536 

4.2 འབྲུག་ས་སྣུམ་ལས་འཛིན་ལུ་ ས་སྣུམ་གྱི་དོན་ལུ་སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ།   2.271 

 བསམོས། 3.807 

༤.༡.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༥༣༦ 

ངང་ལམ་ དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ནང་འཁོད་ལུ་ སྡེ་ཚན/མཁོ་སོད་པ་༨ དེ་ཅིག་ནང་ལས་ ཅ་
ཆས་དང་སོར་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༦ སོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག དེ་སྦེ་
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་དང་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ནང་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་
བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༠ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན། མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་
ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་/མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༠༩༩༣༤༦༣༡/༡༠༢༠༥༠༠༧༥༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བོ་གྲོས་
བཟང་པོ། མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་/མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༩༩༣༤༦༣༢/༡༡༥༡༠༠༠༢༧༩༨ ཅན་མ།) 

༤.༢.  འབྲུག་ས་སྣུམ་ལས་འཛིན་ལུ་ ས་སྣུམ་གྱི་དོན་ལུ་སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༧༡ 

ངང་ལམ་ དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འབྲུག་ས་སྣུམ་ལས་འཛིན་ལུ་ ས་སྣུམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༧༡ 
སོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ༢༠༡༤ ༢༠༡༥ ༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་
༤ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༡༠ དོན་ཚན་༤ 
འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ། འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་/མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༠༩༩༢༠༣༩༨/༡༡༦༠༢༠༠༢༥༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆོས་གྲགས་ལ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
/མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༩༩༣༤༦༣༣/༡༠༦༠༨༠༠༢༡༣༢ ཅན་མ།) 

༣ .༥ .༥ .  འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༥༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
261 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
2 ལྐོག་ཟ། 6.504 
 བསམོས། 6.504 

༢ . ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༥༠༤ 

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡.  མཛོད་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཆད་འཐོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦ .༥༠༤ 

འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མཛོད་ཁང་དང་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ཚུ་ནང་ མཛོད་ཆས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༤ གནས་པའི་སོན་འབྲུའི་རིགས་ཀྱི་བཟའ་ཆས་དང་ བཙོང་ཆས་ཀྱི་རིགས་ དེ་ལས་དངུལ་རྐྱང་དང་ ཨར་ཨེན་
ཨར་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཆད་འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ འབྲུག་དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་རིམ་ལུགས་
དང་ ཚོང་ལས་འཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞིའི་རིམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༩༣ དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དབང་ཕྱུག དར་དཀར་དཔལ་ལའི་ མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་
པ་བགྲེསཔ།  ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༩༩༠༣ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ། དཀོན་མཆོག་
རྡོ་རྗེ། ཚོང་བསྒྱུར་པ་ལས་རོགས། དར་དཀར་དཔལ་ལའི་ མཛོད་ཁང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༨༩༦ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༡༡༠༠༠༢༢༩ ཅན་མ། ཕུརཔ་སྒྲོནམ། མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ། སྤ་རོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༡༩༡༤༧ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༠༠༠༧༧༩ ཅན་མ། བི་པག་སུ་བྷ། སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གི་ གཉེར་པ་བགྲེསཔ། 
ཆུ་མེད། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༡༡༡ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༠༣༨ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་དངོས་
གྲུབ། སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གི་ གཉེར་པ་བགྲེསཔ། ཨུ་ར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༣༤ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༢༠༠༥༠༠༣༡༥༣ ཅན་མ། ཀརྨ་ཡོན་ཏན། སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གི་ གཉེར་པ་བགྲེསཔ། ལ་མོའི་འཛིང་ཁ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༧༠༢༢ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༣༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་ཆོས་གྲུབ། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། 
དགེ་ལེགས་ཕུག ཞི་གཡོག་ཨང་༨༥༠༡༢༦ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༧༠༠༠༧༥༩ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་བཀྲིས། 
ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༩༣༠ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༠༡༩༠ ཅན་མ།) 

༣ .༥ .༦ .  ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 262 

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༧༠༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༢༠༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.300 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.196 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། - 
 བསམོས། 0.496 

༣ . ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༠༠ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡.  གུད་འཐུས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༠༠ 

ཁག་འབགཔ་གི་གན་ཚད་ནང་ ལག་རྩལ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གྱི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ཡིག་ཚང་སྒྲིང་
ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ གཡོག་བཀོལ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལྟར་དུ་ ཨེམ་ཨེས་ དྲི་ལེན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དེ་ལྟར་དུ་
གཡོག་མ་བཀོལཝ་ལས་བརྟེན་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དེའི་གུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་
འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིས་རྣམ་རྒྱལ། ཇི་ཨེམ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༡༩༩༤༠༠༤ ཅན་མ། ཨོན་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༠༤ ཅན་
མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ས་ཅུ་ཕུརཔ་
རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༠༢ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དྲི་ལན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། ཆུ་ཁ། སི་དྲི་བི་
ཨང་༡༥༤༢ ཅན་མ།) 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༩༦ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༤.༡.  ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༩༦ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
263 

ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ ལུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་ཡང་མ་བཏོག་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༣༢༢ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་ནོར་བ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིས་རྣམ་རྒྱལ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༡༩༩༤༠༠༤ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༥.༡.  ཁྲལ་གྱི་འོང་རྩིས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ། 

ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲལ་གྱི་འོང་རྩིས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ལོའི་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༨.༠༠༡ གནས་པའི་ཁྲལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཡང་མ་ལེད་པས། ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཁྲལ་བཏོག་མི་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲལ་ཚུ་མ་བཙུགསཔ་ལས་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲལ་གྱི་འོང་རྩིས་ཚུ་མ་
ཐོབ་པར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་དོ་ག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་
མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༢༢ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་ནོར་བ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། 
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ས་ཅུ་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༠༢ 
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དྲི་ལན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། ཆུ་ཁ། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༥༤༢ ཅན་མ།) 

༣ .༥ .༧ .  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.063 
 བསམོས། 0.063 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༦༣ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 264 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༤.༡.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༦༣ 

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བདེ་བ་ཐང་ལུ་ མི་ཊར་༨༨༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་ ནགས་ཚལ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཨེམ་ཨེས་ བདེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ མ་བཀལ་
བར་འདུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཚར་གཉིས་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༧/༢༠༡༨ ཚར་དགོཔ་ཨིན་རུང་ 
འགོ་ཐོག་དང་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་བྱིན་ཏེ་འདུག དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་གཉིས་པམ་འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༡༨ ཚུན་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ཉེས་ཆད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༨༣ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཇེ་ཀེ་ནེ་པཱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༨༠༤༠༠༡༤༨༠ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༢༥༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ 
ཀུན་ལེགས། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༦༠༠༠༣༥༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། 
ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༧༠༠༠༦༩༢ ཅན་མ། རྡོ་རྗེ་དབང་མོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་
འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༠༡༨༥ ཅན་མ།) 

༣ .༥ .༨ .  དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག  

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༤ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 3.705 
 བསམོས། 3.705 

༤ . ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ .༧༠༥ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
4.1 གྱང་རྟེན་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། - 
4.2 ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་རྟེན་ཧྲམ་འགྱོ་ཡོདཔ། 0.177 
4.3 ཉུང་སུ་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།  1.951 
4.4 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 1.577 
 བསམོས། 3.705 

༤.༡.  གྱང་རྟེན་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

གོམ་ཀྲུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་ གོམ་ཀྲུ་ ཨེམ་ཨེས་ སྒྲོལ་མ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལ་ཁང་ཁ་ཐུག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༤ གནས་པའི་གྱང་རྟེན་ཉམས་གསོ་མ་འབད་བས། ཆརཔ་ཤུགས་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་དང་གཡུར་བ་ནང་ཆུ་འགག་སུབ་
འབད་དེ་ གྱང་རྟེན་རིང་ཚད་མི་ཊར་༣༢ ནང་ལས་མི་ཊར་༢༣ དེ་ཅིག་ཧྲམ་ཡར་སོང་ནུག དེ་སྦེ་གྱང་རྟེན་ཧྲམ་འགྱོ་མི་འདི་ བཟོ་བཀོད་
འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་གཡུར་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༧ 
དོན་ཚན་༡ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ར་ཀྲུ་རྣམ་རྒྱས། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༠༤༩༡ 
ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སོམ་ནཊ་གི་རི། འགོ་འཛིན། ཞི་བའི་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༤༠༠༢༢༡ ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༨༡ ཅན་མ།) 

༤.༢.  ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་རྟེན་ཧྲམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༧༧  

གོམ་ཀྲུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་གྱིས་ གོམ་ཀྲུ་ ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་གླིང་བཟོ་རིག་ལཱ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ 
གནས་པའི་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ གནས་པའི་གྱང་རྟེན་ཧྲམ་འགྱོ་
མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ས་སྟེར་གྱི་ས་ཁོངས་ དོན་གྲུབ་ཟེར་མི་འཁོར་ལམ་སྒོར་ལྟབ་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཨར་
ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་རྟེན་ཧྲམ་འགྱོ་མི་འདི་ བཟོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་གཡུར་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོཝ་ལས་
བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་རྟེན་ཧྲམ་འགྱོ་མི་འདི་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁག་
འབགཔ་གིས་ ལཱ་རྩིས་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལེགས་བཅོས་ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་འབད་ནུག ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ལུ་ རྩིས་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཁུངས་བདེན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་གན་ཚིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༧ དོན་ཚན་༢ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དིལ་བྷ་དུར་ར་ན། ས་ཁོངས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༩༠༠༣༦༠ ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༨༧ ཅན་མ། གོམ་
ཀྲུ་ ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་གླིང་བཟོ་རིག་ལཱ། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༥༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༩༠ ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༢༡༨ ཅན་མ།)  

༤.༣.  ཉུང་སུ་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༩༥༡ 
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གོམ་ཀྲུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་གྱིས་ གུ་ཝ་ཧ་ཊི་ ཨེམ་ཨེས་ ཀཱལ་ཀོམ་རྩི་ས་ཨི་དྲའིཡ་ཚད་འཛིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༩༥༡ གནས་པའི་ ཀིལིང་ཀར་མ་ལེནམ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་གན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེས་ཆད་ཡང་མ་
བཀལ་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༧ དོན་ཚན་༣ འཁྲི་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནར་བྷ་དུར་པརའ་དཱན། འགོ་འཛིན། འཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༣༠༠༠༩༤༤ ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༡༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བུ་དི་རཇ་ཤར་མ། མདོ་
ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༦༡༥ ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༢༠༠༣ ཅན་མ།) 

༤.༤.  ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༥༧༧ 

གོམ་ཀྲུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་གྱིས་ སྔོན་རྩིས་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༧༧༥ གནས་ནི་ཨིན་མིའི་ ‘ནུས་ཚད་ཨེམ་
ཀྲི་༡༠ སྦེ་མི་ ཨི་ཨོ་ཀྲི་ཟེར་ ལྗིད་ཅན་ཅ་ཆས་ཡར་མར་སྐྱེལ་མིའི་འཕྲུལ་འཁོར་ བཟོ་བཀོད་དང་མཁོ་སོད་ དེ་ལས་བཙུགས་སྒྲིག་དང་
དབྱེ་ཞིབ་’ འདི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་སོམ་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཨེམ་ཨེས་ ཨོ་མེགསི་ཀེརན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལས་ དེའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ 
ལུ་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༧༧ དེ་ཅིག་མ་བཀལ་བར་འདུག  

ཨི་ཨོ་ཀྲི་ཟེར་ ལྗིད་ཅན་ཅ་ཆས་ཡར་མར་སྐྱེལ་མིའི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ ས་ཁོངས་ཚུན་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་
བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དུས་མཚམས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ཚུན་ཨིན་རུང་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག 

དེ་མ་ཚད་ མཁོ་སོད་པ་གིས་ ཐད་ཕང་དང་ ཁོད་སྙོམས་འབད་ནི་ དེ་ལས་རྒྱབ་རྟེན་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་ནང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་
ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ལས་ རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས།  

དེ་གིས་མ་དོ་བར་ ཨི་ཨོ་ཀྲི་ཟེར་ ལྗིད་ཅན་ཅ་ཆས་ཡར་མར་སྐྱེལ་མིའི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༡/༢༠༡༩ ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་
ས་དབང་འཛིན་ཚད་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 
བཙུགས་སྒྲིག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ལག་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༡༧༧ དོན་ཚན་༤ འཁྲི་འགནཿ ཐད་
ཀརཿ ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། འགོ་འཛིན། སི་ཨེམ་དྲི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༤༢༡ ཅན་མ་དང་ པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༠༠༢༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བུ་དི་རཇ་ཤར་མ། མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༦༡༥ ཅན་མ་དང་ 
པི་སི་ཨེ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༢༠༠༣ ཅན་མ།) 

3.6.  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་།  

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་༥ གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༤.༤༨༨ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
267 

3.6.1.  འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.570 
 བསམོས་ 0.570 

4.   ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4.1 སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ ཆོག་གྲོལ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  - 
4.2 འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་གཞན་ཚུ།  - 
4.3 ལས་སྡེ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་མིན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།  - 
4.4 ལཱ་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་ལས་ འགལ་ཡོདཔ།  - 

 བསམོས་ - 

4.1.  སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ ཆོག་གྲོལ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་མ་
འཁྲིལ་བར་ རྩིས་ཁ་འཆང་མི་༥༢ ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གན་རྒྱ་ ཆོག་གྲོལ་ཡི་གུ་ དེ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་བཀང་ཤོག་དང་ དངུལ་ཕྱིར་སོད་
ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ མཚན་རྟགས་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོདཔ་དང་ གནང་བ་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༣༣༦ གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་གྲོལ་
འབད་དེ་འདུག ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ དངུལ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་དང་ ཆོག་གྲོལ་འབད་ནི་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ འབད་དགོཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 
ཇང་ག་བྷ་དུར་རཱཡི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༡༤༠༡ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ཀེ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༨༡༡༠༠༡༣༨༢ ཅན་མ། བོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༢༨༤༩ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་། མི་
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ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༠༤ ཅན་མ། དབྱངས་ཅན་ལ་མོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༢༦༡༣ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཇང་ག་བྷ་དུར་རཱཡི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༡༤༠༡ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ཀེ་ཚེ་རིང་། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༡༣༨༢ ཅན་མ། བོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༢༨༤༩ ཅན་
མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༠༤ ཅན་མ། དབྱངས་ཅན་ལ་མོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༢༦༡༣ ཅན་མ།)  

4.2.  འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་གཞན་ཚུ། 

ཀ) འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་
ལས་འགལ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ བུ་ལོན་གྱི་བགོ་བཤའི་གནས་གོང་ཆ་ཚད་༧༥:༢༥ ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་
བར་འདུག དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་ཆ་༩༢ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ ལས་
མགྲོན་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༠༠ གནས་པའི་འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ ཆོག་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༦༠༡༠༠༢༠༥༣ ཅན་མ།)  

ཁ) འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༥ ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་འགུལ་ཞབས་ཏོག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ 
འཛོལ་བ་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚོགས་ཆུང་ ཡང་ན་ གནང་བ་བྱིན་མི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་མགྲོན་ལུ་ གཏའ་མ་གི་རིན་གོང་ལས་ལག་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠ གནས་
པའི་འཐེབ་བཏོན་སྐྱིན་འགྲུལ་ ཆོག་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་དང་གཏའ་མ་གི་རིན་གོང་གི་དགོས་མཁོ་ལུ་ མ་གནས་པར་ 
འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ ཆོག་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བུ་ལེན་ཉེན་ཁ་མཐོ་དྲགས་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ 
ལོག་སོད་འབད་བའི་སྐབས་འཐུས་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ཁག་གཏང་ནི་ཨིན།  
(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༡༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་བཀྲིས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༠༩༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པདྨ་བཀྲིས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༠༩༢༣ ཅན་མ།)  

4.3.  ལས་སྡེ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་མིན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རྡོ་ཕྱིར་བཏོན་ལཱ་གི་ཐད་དུ་ ལས་མགྲོན་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༠ གནས་
པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་སྣ་མང་ ཆོག་གྲོལ་འབད་ནུག ལས་སྡེ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་ ལན་ཐབས་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༠ གིས་ ཡར་སེང་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ 
རྡོ་བཏོན་ས་ལས་ དཀྲུམ་ས་ཚུན་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་དེ་ འབག་འགྱོ་ནིའི་ནང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦༣.༠༠༠ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏའ་མ་བཙུགས་ཏེ་འདུག  
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གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཆ་གནས་ཡོད་རུང་ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ ལཱ་གཡོག་གི་བཀའ་རྒྱའི་གནས་ཡོད་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མིན་འདུག ལས་མགྲོན་འདི་ལུ་ ལཱ་འཕོ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་སྒྲིང་སྒྲིང་ ག་ནི་ཡང་སྟོན་ནི་
མེདཔ་དང་ ལཱ་ངེས་བདེན་འབད་ཡོད་པའི་ ར་ཁུངས་མེད་རུང་  སྐྱིན་འགྲུལ་འཐེབ་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ཚད་འཛིན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་ལས་ འགལ་བ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༡༠ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ དབྱངས་ཅན་ལ་མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༢༦༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ དབྱངས་ཅན་ལ་མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༢༦༡༣ ཅན་མ།)  

4.4.  ལཱ་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ལས་ འགལ་ཡོདཔ། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ མི་སྟོབས་ནང་འཁོད་ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༣ 
ཅན་མ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ སོང་བསར་བར་མཚམས་ ཡང་ན་ ཞི་བཅུག་དུས་ཚོད་ལུ་མ་གནས་པར་ ལས་
གཡོགཔ་༡༠ སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ བཏང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༡༩ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་
རྡོེ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༦༠༠༡༣༧༡ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་དོན་གྲབ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ། 
(སྲིད་བྱུས་) མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༡༩༥༥༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རིག་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ། (ལག་
ལེན) མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༢༢༡༡ ཅན་མ། ཚེ་རིང་འབྲུག་པ། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། བདག་སྐྱོང་། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༡༡༢༡ ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། དངུལ་འབྲེལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༣༣༡ ཅན་མ། པདྨ་དབང་འདུས། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། སི་པི་ཨཱར་དྲི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༩༠༦༠༠༡༡༨༢ ཅན་མ། ཀརྨ་འཇིགས་མེད། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ། སྐྱིན་འགྲུལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༤༡༠༠༠༣༤༥༣ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ། དངུལ་ཁང་ལས་དོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༧༠༩༠༠༢༢༡༨ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ལས་འཕོ། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ། མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༠༩༧༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོེ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༩༠༦༠༠༡༣༧༡ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་དོན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ། (སྲིད་བྱུས་) མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༨༠༢༠༠༡༩༥༥༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རིག་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ། (ལག་ལེན) མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༡༣༠༠༢༢༡༡ ཅན་མ། ཚེ་རིང་འབྲུག་པ། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། བདག་སྐྱོང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༡༡༢༡ 
ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། དངུལ་འབྲེལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༣༣༡ ཅན་མ། པདྨ་
དབང་འདུས། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། སི་པི་ཨཱར་དྲི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༦༠༠༡༡༨༢ ཅན་མ། ཀརྨ་འཇིགས་མེད། 
འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ། སྐྱིན་འགྲུལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༤༥༣ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་
ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ། དངུལ་ཁང་ལས་དོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༢༡༨ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ལས་འཕོ། འཛིན་
སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ། མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༠༩༧༢ ཅན་མ།) 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 270 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ཉེན་བཅོལ་རིན་གོང་ གཅིག་མཚུངས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།  - 
5.2 སྐྱིན་འགྲུལ་ རྩ་མེད་བཏང་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ། (Ever-greening of loan) - 
5.3 སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལག་དེབ་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོདཔ།   - 
5.4 ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.570 

 བསམོས་ 0.570 

5.1.  ཉེན་བཅོལ་རིན་གོང་ གཅིག་མཚུངས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ལས་མགྲོན་གཉིས་ལུ་ དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་གཏའ་མ་སྦེ་ བཙུགས་ཡོད་
མི་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་རིན་གོང་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། རྒྱུ་ནོར་འདི་ཧེ་མ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོག་ 
རྒྱུ་ནོར་འདི་ འབྲེལ་འབྱུང་ཉེན་བཅོལ་འབདཝ་ད་ལུ་ སྔོན་གྱི་ཉོན་བཅོལ་ལས་ ཉུང་སུ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་ནོར་འདི་ སྐྱོན་
བརྗོད་གི་རྒྱུ་ཅིག་ཨིན་པར་ལས་བརྟེན་ ཉེན་བཅོལ་རིན་གོང་འདི་ སྔོན་གྱི་རིན་གོང་ལས་ ཉུང་སུ་འགྱོཝ་ཨིན། ལག་པར་དུ་ སྣུམ་
འཁོར་འདི་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་གི་གོང་ཚད་ལས་ ཉེན་བཅོལ་མར་ཕབ་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ ཉེན་ཁ་སོམ་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་
མས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༡༦ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་རྡོེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༤༡༠༠༠༠༡༩༩ ཅན་མ། པདྨ་བཀྲིས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༠༩༢༣ ཅན་མ། ཇང་ག་བྷ་དུར་རཱཡི། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༡༤༠༡ ཅན་མ། ཡོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༢༥༧༣ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ཀེ་ཚེ་རིང་། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༠༩༢༣ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༠༤ ཅན་
མ། ཚེ་རིང་རྡོེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༡༩༩ ཅན་མ། པདྨ་བཀྲིས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༠༩༢༣ ཅན་མ། ཇང་ག་བྷ་དུར་རཱཡི། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༡༤༠༡ ཅན་མ། ཡོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༢༥༧༣ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་
ཀེ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༠༩༢༣ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༦༠༥༠༠༢༤༠༤ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༠༥༣ ཅན་མ།) 

5.2.  སྐྱིན་འགྲུལ་ རྩ་མེད་བཏང་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ། (EVER-GREENING OF LOAN) 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སང་གྲུང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྐྱིན་
ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་དང་ གློ་བུར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཆོག་གྲོལ་འབད་ནུག 
སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་དག་པ་ཅིག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ནང་ལུ་ ལས་མགྲོན་གསུམ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ ཆོག་
གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་འཆང་མི་ཨིན་པའི་ཁར་ལུ་ ལས་
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མགྲོན་འདི་ལུ་རང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ ཆོག་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༡༧ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ དབྱངས་ཅན་ལ་མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༢༦༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ དབྱངས་ཅན་ལ་མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༢༦༡ ཅན་མ།)  

5.3.  སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལག་དེབ་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོདཔ། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་ལུ་མ་གནས་པར་ སོད་རིང་ལོ་ངོ་༡༠ མ་ཚང་པའི་ 
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་གྲོལ་འབད་ནུག དབྱེ་དཔྱད་དང་ གནང་བ་བྱིན་པའི་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ 
དོན་ཚན་ཨང་༡༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༠༠༧༠༠༡༢༨༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༠༠༧༠༠༡༢༨༥ ཅན་མ།)  

5.4.  ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ འོག་ཐོག་+༣ ཐོག་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་དང་ སོད་ཁང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ ཁག་
འབག་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ པ་སངས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༧༩༥ དོན་ཚན་ཨང་༢༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཚེ་
རིང་། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། བསོད་མནས་རིག་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་འོགམ། ལག་ལེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༥༡༣༠༠༢༢༡༡ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་དོན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་འོགམ། སྲིད་བྱུས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༡༩༥༥༧ 
ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། དངུལ་འབྲེལ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༣༣༡ ཅན་མ། ཚེ་
རིང་འབྲུག་པ། འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་ཁྱབ། བདག་སྐྱོང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༡༡༢༡ ཅན་མ། དཀོན་མཆོག་ལ་སྒྲོན། 
བཟོ་རིག་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༠༠༤༩ ཅན་མ། ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། ཨེ་ཇི་ཨེམ། ཨེ་དྲི་ཨེམ/ཨེཅ་
ཨཱར་ཨེམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༧༠༠༠༦༠༧ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༣༣༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༣༣༤༡ ཅན་མ།) 

3.6.2.  འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་
སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠.༧༨༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་འགྲིགས་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༩.༩༠༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
1  གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད། - 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 0.154 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 229.747 
 བསམོས་ 229.901 

1.   གཡོ ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད། 

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

1.1.  གཡོ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་གཡོགཔ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་བཙག་འཐུ་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྐུགས་ཤོག་རྫུས་མ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ལས་གཡོགཔ་བཅུ་ཐམ་ 
གཡོག་བཙུགས་འབད་ནུག འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚད་གཞི་མཐར་འཁྱོལ་ནི་དོན་ལུ་ དོན་ཆེད་སྦེ་རང་ སྐུགས་ཤོག་ངོ་མ་འདི་ གཡོ་སོད་
འབད་ཐོག་ལས་ རྫུས་མ་བཟོ་ནུག ལག་པར་དུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཡི་གུ་བཙུགས་མི་ཚུ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཨིན་མེན་ དབྱེ་
དཔྱད་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་ནི་ནང་ལུ འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༦༣ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀརཿ བི་དཱ་རྡོེ་། གཙོ་འཛིན། མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༧༠༠༠༩༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཨོམ་པི་ཎི་རོ་ལ། ཐབས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༨༠༠༠༨༨༢ ཅན་མ།)  

3.  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

3.1.  དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལས་གཡོགཔ་དགོངས་གྲོལ་མ་བཏང་པར་ཡོདཔ་ - 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤  

ཀ) འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ལས་གཡོགཔ་བཅུ་ཐམ་ ཡིག་ཆ་རྫུས་མ་གཡོ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ གཡོག་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ལྔ་ལུ་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ ཐོབ་ཁུངས་ཐོབ་པའི་ཐོག་ལུ་ དགོངས་ཞུ་
འབད་བཅུག་ནུག གཞན་མི་ལྔཔོ་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་ དངུལ་ཁང་ནང་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག ལས་གཡོགཔ་གསུམ་གྱིས་ 
ཡིག་ཆ་རྫུས་མ་བཙུགས་ཡོདཔ་ གཏན་འཁེལ་སོང་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༨ པ་ཚུན་ལུ་ 
དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག གཞན་མི་ལས་གཡོགཔ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ སོབ་གྲྭ་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཁོང་གིས་
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ལན་གསལ་གནང་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་སྐུགས་ཤོག་ཚུ་ ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགསཔ་
ལས་བརྟེན་ ངོ་མ་ཨིན་མེན་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། གཡོ་སོད་ཀྱི་བྱ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ ཤེས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ལས་གཡོགཔ་
དགོངས་གྲོལ་མ་བཏང་པར་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ མི་སྟོབས་སྲིད་བྱུས་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་
མ་ལས་ འགལ་བ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༦༣ དོན་ཚན་ཨང་༤.༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་དཱ་རྡོེ་། གཙོ་འཛིན། 
མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༧༠༠༠༩༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཨོམ་པི་ཎི་རོ་ལ། 
ཐབས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༨༠༠༠༨༨༢ ཅན་མ།)  

ཁ) འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ མི་སྟོབས་སྲིད་བྱུས་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ལས་གཡོགཔ་
དྲུག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ གནས་པའི་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཁང་གིས་ ཡིག་ཆ་
རྫུས་མ་ཐོག་ལས་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནིའི་ཚབ་ལུ་ ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཡི་གུ་བཙུགས་ཟེར་སབ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
ཐོབ་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༦༣ དོན་ཚན་ཨང་༤.༡ འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀརཿ བི་དཱ་རྡོེ་། གཙོ་འཛིན། མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༧༠༠༠༩༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ ཨོམ་པི་ཎི་རོ་ལ། ཐབས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༨༠༠༠༨༨༢ ཅན་མ།)  

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༩ .༧༤༧  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༩.༧༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.638 
5.2 དུས་ཚོད་ཁར་སྐྱིན་ཚབ་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  3.944 
5.3 སྐྱིན་འགྲུལ་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུའི་རྩིས་ལག 223.110 
5.4 ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཚུའི་ དགོས་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།  2.055 

 བསམོས་ 229.747 

5.1.  ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༨  

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལྡན་དང་ M/s Bhutan Digital 

Automation དེ་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་ M/s SAP Automation ལུ་ འཕྲུལ་བཟོ་དང་ གློག་འབྲེལ་ དེ་ལས་ ཆུ་དུང་གི་ལཱ་ཚུའི་
རྩིས་ཐོ་ནང་བཀོད་པའི་ལཱ་གི་གྲངས་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༨ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༦༣ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 274 

བསོད་ནམས་དབང་འདུས། གཙོ་འཛིན། བཟོ་རིག་ལས་ཁུངས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༠༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
འཁྲི་འགནཿ ཨོམ་པི་ཎི་རོ་ལ། ཐབས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༨༠༠༠༨༨༢ ཅན་མ།)  

5.2.  དུས་ཚོད་ཁར་སྐྱིན་ཚབ་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༤  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ལས་མགྲོན་གྱི་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་འབོར་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༤ བཀག་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་ ལུས་ཏེ་འདུག དངུལ་ཁང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༢/༢༠༡༥ ལུ་ ལས་མགྲོན་གཅིག་
ལུ་ Kobelco ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་གཅིག་ ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་གྲྭའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༧༤ ཆོག་གྲོལ་འབད་ནུག ལས་
མགྲོན་འདི་གིས་ དངུལ་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་སྤྱི་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ (འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་
ཡིག་ཆ་དང་ ཉེན་བཅོལ་ཡིག་ཆ) ཚུ་ བྱིན་དགོཔ་ཨིན་མས།  

ཨིན་རུང་ དངུལ་ཁང་གིས་ ལས་མགྲོན་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་དྲན་འབད་ནིའི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག འཕྲུལ་ཆས་འདི་མཁོ་
སྒྲུམ་མ་འབདཝ་དང་ ལས་མགྲོན་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ལུ་ ཚེ་ལས་འདས་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
༡༦༣༦༣ དོན་ཚན་ཨང་༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ། གཙོ་འཛིན། ཁྲིམ་ལྡན་ལས་ཁུངས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༤༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དཔལ་ཟོར་རུམ་བ། སྐྱིན་འགྲུལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༥༠༠༠༦༧༢ ཅན་མ།) 

5.3.  སྐྱིན་འགྲུལ་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུའི་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༣.༡༡༠  

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ལས་མགྲོན་༦༨ ཀྱི་མིང་ཐོག་
ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡.༢༩༤ གནས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྔོན་བྱིན་གྱི་རྩིས་ཆད་ཚུ་ཡོདཔ་དང་ ལས་མགྲོན་༢༨ ཀྱི་མིང་ཐོག་
ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡.༨༡༦ གནས་པའི་འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་ཚུ་
ཡང་ ཉིན་གྲངས་༩༡ ལས་ ཉིན་གྲངས་༦༢༨ ཀྱི་བར་ན་ སོད་ཆད་ཕོག་སྟེ་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་ལྟ་རོྟག་དང་ བལྟ་བཀོད་འབད་མི་སྡེ་
ཚན་གྱིས་ ཚ་ངེར་བཏོན་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་དང་ འཐེབ་བཏོན་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རྒྱུན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་
མགྲོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་དྲན་དམ་དམ་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༡ དོན་
ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རྡོེ། བསྐྱར་རྙེད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༡༩༨༩༠༩༠༡༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་
འགནཿ པདྨ་རྒྱ་མཚོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༤༠༥༡༧༢༣ ཅན་མ།) 

5.4.  ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཚུའི་ དགོས་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༥ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ ༢༠༡༨ 
ཚུན་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༥ གནས་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་གྱི་དགོས་བརྗོད་ཚུའི་བདག་དབང་མ་འཐོན་
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པར་འདུག དངུལ་ཁང་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་གྱི་དགོས་བརྗོད་ཀྱི་བདག་དབང་མ་འཐོན་པར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་བཀོ་བཞག་
གི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སེལ་ཐབས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༡ དོན་
ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དབང་མོ། ཡན་ལག་གི་ལག་ལེན་འགན་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༡༡༩ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ པདྨ་རྒྱ་མཚོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༥༡༧༢༣ ཅན་མ།)  

3.6.3.  འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༡༣༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ 
ཚུན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་།  བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 9.590 
 བསམོས་ 9.590 

5.   ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1. སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད།  4.947 
5.2. ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཚུའི་ དགོས་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ། 4.643 

 བསམོས་ 9.590   

5.1.  སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༤༧  

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ལས་མགྲོན་༡༧ ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ 
དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་༠.༦༠༠ ལུ་འཛེག་ཡོད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་དང་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༤༧ རྩིས་ལག་སྦེ་
འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༩༡ ལས་ ཉིན་གྲངས་༡༨༠༠ ཀྱི་བར་ན་ སོད་ཆད་ཕོག་སྟེ་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་ལྟ་རོྟག་དང་ 
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བལྟ་བཀོད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཚ་ངེར་བཏོན་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་དང་ འཐེབ་བཏོན་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རྒྱུན་
བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་མགྲོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་དྲན་ཚུ་ དམ་དམ་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༠ དོན་ཚན་ཨང་༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རུཀ་མི་ཎ་ཆེད་ཊིརི། དྲེཀཱས་ཨོ་ཕི་སཱར། ཞི་གཡོག་ཨང་/མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༤༧༡/ ༡༡༢༠༡༠༠༢༡༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དྲི་བི་ཆེད་ཊིརི། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་/མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༥༠༠/ ༡༡༡༠༩༠༠༡༦༣༥ ཅན་མ།)  

5.2.  ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཚུའི་ དགོས་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༤༣  

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༨ ཚུན་ ལོ་
ངོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༤༣ གནས་པའི་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་གྱི་དགོས་བརྗོད་བཀོད་མིའི་བདག་དབང་མ་ཐོན་པར་
འདུག དངུལ་ཁང་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་གྱི་དགོས་བརྗོད་ཀྱི་བདག་དབང་མ་ཐོན་པར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་བཀོ་བཞག་གི་
བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སེལ་ཐབས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༩༠ དོན་ཚན་
ཨང་༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ཏཱ་མང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་/མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༦༨༠/༡༡༣༡༡༠༠༠༡༥༠ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ རཱ་ཇན་ཀུ་བྱུར། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་/མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༤༩༨/༡༡༢༠༣༠༠༡༦༩༦ 
ཅན་མ།) 

3.6.4.  རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ ་རྟེན་མ་དངུལ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༤༨༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༤༢༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 5.883 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 48.544 
 བསམོས་ 54.427 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༨༣  
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་
སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་ཿ 

4.1.  ཁེ་འཐུས་དང་ ལས་དོན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཐུས་ (PBVA) ཚུ་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ 
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༨༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ ཡོངས་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་༩༨.༢༣ ཐོབ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་
ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ ལས་གཡོགཔ་༡༦༨ ལུ་ ལས་དོན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཐུས་བྱིན་ཡོད་པའི་ཁར་ལུ་ ལས་
གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ ཁེ་འཐུས་ ཟླ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ དངུལ་ཕོགས་བྱིན་ཏེ་འདུག བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་བཙུགས་བཞག་ལཱ་འགན་སྡེ་
ཁོངས་བརྒྱ་ཆ་༡༦ གིས་ ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་གྱིས་ གནད་དོན་ཁར་ ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ༡༤ རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས། ཨིན་རུང་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ མ་
བལྟ་བར་ ལས་དོན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཐུས་དང་ ཁེ་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག  

ལག་པར་དུ་ ལས་དོན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཐུས་དང་ ཁེ་འཐུས་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་ཞིབ་དང་ གནང་བ་མ་གྲོལ་བར་ དངུལ་
སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༣༥ དོན་ཚན་ཨང་༢ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ་། འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ཨང་༢༠༠༠༡༡༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ དུང་ཐུགས་འབྲུག་པ། འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༦༠༨༢༢༢ 
ཅན་མ།) 

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༥༤༤  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༥༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོདཿ 

5.1.  ཞི་གཡོགཔ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ཚུའི་ དགོས་བརྗོད་ཀྱི་བདག་དབང་མ་འཐོན་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༨.༥༤༤  

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༥༤༤ གནས་པའི་ ཞི་གཡོགཔ་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་གྱི་བདག་དབང་མ་ཐོན་པར་འདུག ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་ ལ་ལུ་ ཚེ་ལས་འདས་སོང་ཡོད་མི་དང་ ལ་ལུ་ དངུལ་འཛིན་གྲོལ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ དགོམ་མཁོའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་མི་ དེ་ལས་ ལ་ལུ་ བདའ་ཟུན་མཐོང་སར་མེདཔ་ལས་ བདག་དབང་མ་ཐོན་པར་ ལོ་ངོ་
ལེ་ཤ་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༠༣༥ དོན་ཚན་ཨང་༤ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རྡོེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༩༡༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། ལག་ལེན་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༦༡༢༢༢༧ ཅན་མ།) 
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3.6.5.  འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ ཚུན་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་
མ་འབད་ནུག 

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། - 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། - 
 བསམོས་ - 

4.   ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4.1 CRCS སྐྱིན་འགྲུལ་ ལཱ་/མཁོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་གི་དུས་ཚོད་ལས་ལག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།  - 
4.2 གཏའ་མ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སའི་རིན་གོང་ རྩིས་བཏོན་ལག་འཐེབ་འབད་ཡོདཔ།  - 
 བསམོས། - 

4.1.  ཁག་འབག་རྒྱུན་འཁོར་སྐྱིན་འགྲུལ་འཆར་གཞི་(CRCS) ལཱ་/མཁོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་གི་དུས་ཚོད་ལས་ལག་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་མཐོ་ཤོས་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ལག་ ཡང་ན་ ལཱ/མཁོ་སོད་ཀྱི་ལས་ཡུན་དང་འདྲ་
མཉམ་པའི་ ག་ཉུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་ཨིན་པའི་ ཁག་འབག་རྒྱུན་འཁོར་སྐྱིན་འགྲུལ་འཆར་
གཞིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ ཆོག་གྲོལ་འབད་ནུག སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་ལ་ལུ་ཅིག་ བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ 
ཡང་ན་ ཁོང་རའི་དུས་ཚོད་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ མཇུག་བསམ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༧༦ དོན་ཚན་ཨང་
༣ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ། བྱམས་བ་དབང་ཕྱུག མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༢༠༠ ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༡༧༤༢ ཅན་མ། འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༠༥༦ ཅན་མ། མེ་ཏོག་གསལ་སྒྲོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༨༣༥ 
ཅན་མ། བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༢༩༢ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ལ་མོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
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༡༠༩༠༣༠༠༡༢༥༣ ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༢༥༧༠ ཅན་མ། པདྨ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༣༥༠༦ ཅན་མ། འགྱུར་མེད་ལྕེ་མཚོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༠༩༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ 
ཀུན་བཟང་རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ།)  

4.2.  གཏའ་མ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སའི་རིན་གོང་ རྩིས་བཏོན་ལག་འཐེབ་འབད་ཡོདཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྩིས་ཁ་འཆང་མི་༢༧ གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ལུ་ ས་
གི་རིན་གོང་ཚུ་ གནང་གྲོལ་གོང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་བཏོན་མ་འབད་བར་འདུག གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ གཏའམ་བཙུགས་
ཡོད་མི་ཚུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆོག་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རིན་གོང་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་འཛོལ་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་
འབདཝ་མས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ “རང་གི་ལས་མགྲོན་ངོ་ཤེས་དགོ” ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ས་གི་རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་
སྦེ་ བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ གཏའ་མའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེ་ཤ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཇུག་མཐའ་
མཇུག་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༧༦ དོན་ཚན་ཨང་
༨ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བྱམས་བ་དབང་ཕྱུག མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༢༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་
རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ།)  

5.  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  - 

5.2 སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་མི་དང་ ཁྲིམས་གཏུག་གི་གནད་དོན་ཚུ།  - 

 བསམོས། - 

5.1.  སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་ལེ་ཤ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བས། སྐྱིན་
འགྲུལ་ལག་དེབ་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ སྐྱིན་འགྲིལ་རྩིས་ཁ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ལས་མགྲོན་གྱིས་ཉེན་སྲུང་གཏའ་མ་
བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ དཔྱད་ཞིབ་མ་འབད་བས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཉེན་སྲུང་གཏའ་མའི་གོང་ཚད་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཀྱི་དངུལ་འབོར་མཐོ་
དྲགས་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཁང་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་སོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༣༧༦ དོན་ཚན་ཨང་༣ འཁྲི་
འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ། བྱམས་བ་དབང་ཕྱུག མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༢༠༠ ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༡༧༤༢ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་རྣམ་
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རྒྱལ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༠༥༦ ཅན་མ། མེ་ཏོག་གསལ་སྒྲེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༨༣༥ ཅན་མ། 
འཕྲིན་ལེགས་ཆོས་སྒྲོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༦༨༡ ཅན་མ། ཨོ་རྒྱན་ལ་མོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༡༢༥༣ 
ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༢༥༧༠ ཅན་མ། ལུང་བསྟན་དར་ལ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༩༠༥༠༠༤༠༥༦ ཅན་མ། འགྱུར་མེད་ལྕེ་མཚོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༠༩༡༠ ཅན་མ། བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༤༨༨༨ ཅན་མ། ཡིད་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༧༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ཅན་མ། 
ཕུརཔ་ལམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༡༤༠༠༠༣༥༠ ཅན་མ། ར་ཌ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༩༡༥༠༠༡༣༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ།)  

5.2.  སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་མི་དང་ ཁྲིམས་གཏུག་གི་གནད་དོན་ཚུ། 

དབང་འདུས་ཀྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་མི་༢༢ དང་ ཁྲིམས་གཏུག་གི་གནད་དོན་༤ 
འདུག དབང་འདུས་ཀྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ བུ་ལེན་སྐྱོ་དྲགས་དང་ 
བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགསཔ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྒྱུན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༦༢༣༩ དོན་ཚན་ཨང་༢.༡ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀརཿ བཅོ་ལྔ་ལམོ། ལྟ་རོྟག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༤༩༢༧ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགནཿ ཉི་མ་དཔལ་ལྡན། འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༤༨༢༠ ཅན་མ།)  

༣ .༧ .  གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ།  

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་༣ ནང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༢༠༠ གནས་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༣ .༧ .༡ .  འབྲུག་བཟོ ་སྐྲུན་བཀོད་ཚོགས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༧༧༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༦༥༦ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
3 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 16.298 
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5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.358 
 བསོམས། 16.656 

༣ .  ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༩༨  

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༩༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་:  

༣.༡.  འཐུས་མིའི་འཐུས་ཚུ་རྩིས་ལག་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༩༨  

འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་བཀོད་ཚོགས་ནང་ འཐུས་མི་ཁག་འབག་པ་༡༨༠ གི་འཐུས་མིའི་འཐུས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༩༨ རྩིས་ལག་
སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༣༣ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: དབང་འདུས་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༧༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: དབང་འདུས་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༧༡༥ ཅན་མ།) 

༥ . ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་:  

༥.༡.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨  

འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༥/༢༠༡༩ ཚུན་ ལས་བྱེད་པ་༨ གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༠༣༣ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: རྣམ་
རྒྱལ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༧༠༠༠༩༢༦ ཅན་མ། པ་པུ་མ་ཡ་ཡོན་རྒྱན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༣༢༣༦ ཅན་
མ། བསོད་ནམས་རིག་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༣༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: དབང་འདུས་རྒྱལ་མཚན། 
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༧༡༥ ཅན་མ།)  

༣ .༧ .༢ .  སྤྱི་མཐུན་ཕན་བདེ་ཚོགས་པ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤྱི་མཐུན་ཕན་བདེ་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༧༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 0.160 
 བསོམས། 0.160 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥.༡.  སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠  

སྤྱི་མཐུན་ཕན་བདེ་ཚོགས་པ་གིས་ མི་ངོམ་སོ་སོ་ཚུའི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག 
འགོ་ཐོག་གི་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་སྔོན་བྱིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༧ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༤ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༠ འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༥༧༥༨ དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: བཅོ་ལྔ་ལ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༠༦༦༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༠༣༠༨༠༠༢༢༨༤ ཅན་མ།) 

༣ .༧ .༣ .  བོ་ལྡན་གཞི་ཚོགས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བོ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ 
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༨༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༨༤ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 13.384 
 བསོམས། 13.384 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༨༤ 
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༨༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་:  

༥.༡.  སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ལག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༨༤  

བོ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ནང་ མི་ངོམ་༣༨ གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༨༤ 
རྩིས་ལག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༠༦ དོན་ཚན་༡.༡ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་དབང་ཕྱུག 
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༠༤༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་
མདོ་ཆེན་ལས་ཚབ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༤༡༤༥ ཅན་མ།) 
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༤ .  གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་
མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཀྱི་བྱ་རིམ་
ཚུ་དང་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི།  

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༤ .༡ .  མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༣༩༢.༤༡༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུངམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༡༦༠.༤༥༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡.༩༥༤ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་།  བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 208.305 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 23.649 
 བསམོས། 231.954 

༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨.༣༠༥  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨.༣༠༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོད། 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
285 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4.1 དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ མ་སོད་པར་ཡོདཔ། 201.400 
4.2 གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ གོང་ཚད་མཐོ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 6.905 
 བསམོས། 208.305 

༤.༡.  དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ མ་སོད་པར་ཡོདཔ།  

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ C-1 package གི་ཁག་འབག་པ་ M/s Jaiprakash Associates 
Limited དང་ M/s GECPL ཚུ་གིས་ ཁག་འབག་གི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་
བཞག་འབད་ ལས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༥ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༤.༩༥༠) དང་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༥ (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤༧༤.༩༥༠) གི་ཐད་ དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༩.༩༠༠ སྟོན་དགོཔ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༨.༥༠ 
རྐྱངམ་ཅིག་སྟོན་ཏེ་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡.༤༠༠ གི་ཆད་ལུས་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་
ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ མཇུག་བསྡུའི་ལོ་ལུ་ ཆུ་བྱག་ལཱ་གི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩,༤༩༩.༦༠༠ ཨིན་པས། (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༣༠༥ དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཨེསི་ཨེན་ཇ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་
༠༠༠༠༠༠༢༠༡༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བུ་པཱལ་ནན་ད། མདོ་ཆེན་ (དངུལ་རྩིས་) ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༡༣༧༧༥༢། 
རཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རི། མདོ་ཆེན་ (འཕྲུལ་རིག་) ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

༤.༢.  གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ གོང་ཚད་མཐོ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབག་ Package C-2, C-3 དང་ Adit-V ནང་ Rock Bolt  གི་
རྣམ་གྲངས་ཚུའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༩༠༥ འཐེབ་སོད་འབད་
ནུག བྱག་བཏེག་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་བསྒྱིར་ནི་དང་ རྟགས་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཏོག་བཏོག་ནིའི་རིན་གོང་ཚུ་བརྩིས་སྟབས་གཅིག་
ལག་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་དོང་སྤེད་ནི་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཚར་རེ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ 
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་གོང་ཚད་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ Rock bolts གི་ལཱ་བསྟར་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་མི་ཀྲར་རེ་རེ་ལུ་ གོང་འཁོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦.༩༠༥ འཐེབ་སོད་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༣༠༥ དོན་ཚན་༧ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཨེསི་ཨེན་ཇ། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༢༠༡༠༣༡ ཅན་མ། ཉིམ་རྡོ་རྗེ། EIC (UGPH) མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༢༤༥ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: རཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རི། མདོ་ཆེན་ (འཕྲུལ་རིག་) ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༦༤༩  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༦༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 286 

༥.༡.  3-D LOG ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ OVERBREAK གྲངས་ཚད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་ གནང་འགྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༧.༨༣༡ 
གུ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༦༤༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ས་ཁམས་རིག་པའི་དངུལ་སོད་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་ M/s 
GECPL གིས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ས་ཁམས་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་ face logs/3D log data ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་དང་ གནང་འགྲོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ཚད་མཇལ་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་
གནང་འགྲོལ་འབད་དེ་འདུག  

ཁག་འབག་པ་ M/s GECPL གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ གནང་འགྲོལ་མ་གྲུབ་པའི་ས་ཁམས་རིག་པའི་གནས་སྟངས་
ཚུ་བརྩིས་ ས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལོག་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནུག དེ་དང་འཁྲིལ་ འཛིན་སྐྱོང་
གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ RD སོ་སོ་ཚུའི་ Geological Cross sections ཚུ་ ལོག་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་
ཁས་ལེན་འབད་ནུག ལོག་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཧེ་མ་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ overbreaks གི་ཚད་མཇལ་ཚུ་ དངུལ་
སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ ལན་ཐབས་ཀྱི་འཐོབ་བརྗོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༦༤༩ དངུལ་སོད་
འབད་དེ་འདུག ས་རྐོ་རྡོ་སོག་གི་ཚེས་གྲངས་དང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ལོག་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མིའི་ཚེས་གྲངས་གཉིས་
ཀྱི་བར་ན་ དུས་ཚོད་ལེགས་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་གསལ་བཀོད་ཀྱི་བམ་ཚན་ཁ་༢.༡.༢ པའི་ ‘Geological 
Overbreak and Unsuitable Foundations’ དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༣༠༥ དོན་ཚན་༡ 
པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་ ཨེསི་ཨེན་ཇ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༢༠༡༠༣༡ ཅན་མ། ཨར་བིན་ཀུ་
མར་ཐ་པག། ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༡༠༡༡༥༨༠༠༡༧༠ ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: བུ་པཱལ་ནན་ད། མདོ་ཆེན་ (དངུལ་རྩིས་) ཌབ་ལུ་
པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༡༣༧༧༥༢། རཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རི། མདོ་ཆེན། (འཕྲུལ་རིག་) ཌབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ ཅན་མ།) 

༤ .༢ .  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༨.༦༧༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག  

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༨.༦༧༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4 ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 32.760 
5 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ། 115.910 
 བསམོས། 148.670 
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༤ .  ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༧༦༠  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༧༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད། 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
4.1 ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  20.710 
4.2 གོང་ཚད་ཡར་འཕེལ་ལུ་ སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  12.050 
 བསམོས། 32.760 

༤.༡.  ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

ཀ) སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ས་གནས་སྦྱི་མི་ཐང་ཀ་ལུ་ ཆུ་བྱག་གི་སོ་ལོག་ཁར་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་༡ པའི་གནས་ཁོངས་ནང་ ལོད་ལམ་བརྩིས་པའི་འཐུང་ཆུ་སན་བཅོས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁག་འབག་དེ་ ཧེ་མའི་
ཁག་འབག་པ་ ཟླ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལོ་ངོ་ལྔ་ཚུན་ ལན་འཐེབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཁ་སྐོང་བྱིན་རུང་ འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ དགོངས་
གྲོལ་འབད་ནུག ཁག་འབག་དེ་ ཟླ་བ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཟླ་ངོ་༩ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༩༧ སྦེ་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ སོད་ནུག  

ཧེ་མའི་ཁག་འབག་པ་དེ་ དགོངས་གྲོལ་འབད་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚིག་གི་
ཁྲིམས་དོན་༦༣ པ་དང་འཁྲིལ་ ཧེ་མའི་ཁག་འབག་པའི་ཉེན་ཁ་ཐོག་ M/s 2Q Engineering Works Pvt. Ltd. 
ལུ་ ལོག་སྟེ་སོད་ནུག ལཱ་ཚུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༠༦ གི་སྒོ་ལས་ ལོག་སྟེ་སོད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༣ གི་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ནུག སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཟླ་བ་བཟོ་སྐྲུན་
ལས་ ཉེན་ཁ་དང་རིན་གོང་ལོག་ལེན་དགོ་པའི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༣༠ ཚོད་རྩིས་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ 
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:༡༦༣༩༧ དོན་ཚན་༡ པ། འཁྲི་འགན་
ཐད་ཀར་: རྡོ་རྗེ་ཆོས་གྲགས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༤༠༠༡༣༨༩ ཅན་མ། སྤེན་པ་འབྲུག་
པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༨༧ ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་
ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ།) 

ཁ) སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ས་གནས་སྦྱི་མ་ཐང་ཀ་ལུ་ H-Type གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ལག་ལུས་ཚུ་ 
བསྟར་སོད་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༡༨ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༣+༡.༦༥) གྱོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་
འདུག ཁང་སྡེ་༡༣ འབད་མིའི་(ལོག་ཤུལ་ལས་༡༠ ལུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་) ཁག་འབག་ཡོངས་སྒྲིལ་-II པ་དེ་ འགོ་ཐོག་ལུ་ 
དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧.༡༧ སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་
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༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༢ རྐྱངམ་ཅིག་སྒྲུབ་སྟེ་འདུག སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཁག་འབག་
པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ཐོ་༡༠ པ་ཚུན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༨༢ དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་འདུག དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་
ཚུན་ ལོ་ངོ་༦ གི་ལན་འཐེབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཁ་སྐོང་ཡང་བྱིན་ཏེ་འདུག  

དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་༦༣ པ་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་ཁ་ཚུ་དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་འཁྲི་བའི་སྒོ་ལས་ ཁང་སྡེ་༨ 
གི་ལཱ་ལག་ལུས་ཚུ་ M/s T-Kunzom Pvt. Ltd. ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦༩.༥༣ སྦེ་ ལོག་སོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱ་གར་ནིའུ་དི་ལི་གི་གྲོས་སྟོན་པ་ M/s Water and Power 
Consultancy Company Limited (WAPCOS) གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༠༠ གི་ལཱ་གི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་
ལས་ གནས་གོང་ཚོད་རྩིས་བསྐྱེད་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༣ འཐེབ་སོང་སྟེ་འདུག དཔལ་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཉེན་ཁ་
དང་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༧༣༠ ལུ་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག དེ་གི་དོན་ལས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་༡ པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༠༨༠ གནས་པའི་རྒྱུ་དངོས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལུས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༥ ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༢ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: གླང་ག་ནོར་བུ། 
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༢༠༠༠༥༩༧ ཅན་མ། སྤེན་པ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་
ཐམ་ཨང་༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་
མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།)  

༤.༢.  གོང་ཚད་ཡར་འཕེལ་ལུ་ སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

ཀ) སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ཁག་འབག་པ་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ཆུང་
བའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་འཕེལ་ཐོག་ སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག   

ཁག་འབག་གི་ལཱ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ནོར་དབྱངས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རིན་
གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༢.༨༢༥ སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཟོ་སྟེ་ཕྱིར་སོད་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ལཱ་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཉིན་གྲངས་༧༨༣ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་
ཤུལ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་འབད་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་
ལས་འགུལ་༡ པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་ཡིག་གི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚིག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དགོས་
མཁོའི་ཡིག་ཆས་དང་ བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ལ་སོགས་པ་དང་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་སོད་ནི་
ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༣ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: རྡོ་
རྗེ་ཆོས་གྲགས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༤༠༠༡༣༨༩ ཅན་མ། སྤེན་པ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་
གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། 
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ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་
མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡ ༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།) 

ཁ) སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ ལ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་གནས་དབང་འདུས་ བྱ་ཚོགས་ཁ་ལུ་ 
ཉལ་ཁྲི་༤༠ འབད་མི་སན་ཁང་གི་སོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་འཕེལ་ཐོག་ སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༨༤༠ 
དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༤.༤༢༧ 
སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༥/༢༠༡༡ ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༥/༢༠༡༣ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཟོ་སྟེ་ཕྱིར་སོད་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ལཱ་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ ཉིན་གྲངས་༡,༤༡༧ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་
ཤུལ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོའི་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༩.༢༣༡ ཨིན་པས།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་དགོ་པའི་གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 ས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་མཐའ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༦༧ འགོར་ཡོདཔ།  
 བཟོ་བཀོད་བསྐྱར་བཟོ་དང་ སོད་ནི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༢༡༢ འགོར་ཡོདཔ། དང་  
 ཁག་འབག་པའི་ལོགས་ལས་ཉིན་གྲངས་༣༨ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།  

ས་ཆ་ཁ་སྐོང་གི་དགོས་མཁོ་དང་ བཟོ་བཀོད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་ལས་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་དེ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་དང་ དཔྱད་
ཞིབ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ བཟོ་
བཀོད་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་པ་ M/s WAPCOS ལུ་ བཟོ་བཀོད་བཟོ་ནིའི་ནང་ཡུན་འགྱངས་རེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདྲི་དཔྱད་དང་ 
ཡང་ན་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༦ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་
ཀར་: སྤེན་པ་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༨༧ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༠༡༩༦ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ 
ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། 
ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡ ༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།) 

༥ .  ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥ .༩༡༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥.༩༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད། 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 290 

རིམ་ཨང་། བརྟག་ཞིབ་བཅུད་དནོ། དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་། 
5.1 གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་སོད་གནས་ཀྱི་ཟད་ཚབ་ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  1.600 

5.2 
ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་འབྲུག་གི་རྒུད་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ མི་ངོམ་རེ་གི་ཟླ་རིམ་ལཱ་གི་གླ་ཚད་
ཁུངས་ལྡན་མེདཔ།  

- 

5.3 
ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ བདག་དབང་གི་གོང་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་
བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  102.760 

5.4 MC 1 Package ནང་རྩི་སའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་བྱུང་ཡོདཔ། 2.150 
5.5 བརྟེན་བྱུང་གི་གླ་རིན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ།  - 

5.6 
Plain shotcrete ནང་ འཕོ་བརླག་སོང་ཡོད་པའི་ rebound རྩིས་བཏོན་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ 
དངུལ་ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  

9.400 

 བསམོས། 115.910 

༥.༡.  གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་སོད་གནས་ཀྱི་ཟད་ཚབ་ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ M/s WAPCOS གི་ལས་བྱེད་པ་
ཚུ་ལུ་ སོད་གནས་ཀྱི་ཟད་ཚབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༦ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་ཡང་ སྤུ་ན་གཙང་
ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་དང་ WAPCOS གི་བར་ནའི་གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་༤.༡ པ་དང་འཁྲིལ་ WAPCOS གི་ལས་
བྱེད་པ་ཚུའི་ཁང་གླའི་འཐུས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ མི་ངོམ་རེའི་ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་གོང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་བཏོན་ནང་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་འདུག དེ་
ལས་བརྟེན་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་ལུ་སོད་གནས་ཀྱི་ཟད་ཚབ་ཚུ་ ལོག་སུ་སྦེ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཚུལ་མཐུན་མིན་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༤ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཨར་བིན་ཀུ་མར། WAPCOS ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
༡༩༡༩༡༣༢༧༧༡༢༨༥༣༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་
མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་
ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།)  

༥.༢.  འབྲུག་གི་རྒུད་འཐུས་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ མི་ངོམ་རེའི་ཟླ་རིམ་ལཱ་གི་གླ་ཚད་རྩིས་
བཏོན་ཁུངས་ལྡན་མེདཔ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ འབྲུག་གི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
ཁུངས་ལྡན་མིན་པའི་ མི་ངོམ་རེའི་ཟླ་རིམ་ལཱ་གི་གླ་ཚད་ཀྱི་རྩིས་བཏོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག  

འབྲུག་གི་རྒུད་འཐུས་དེ་ འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་ནང་གཏང་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་/མངའ་སྡེའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་ཚད་དེ་ཡང་ ཁོང་རའི་གོ་སའི་གནས་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཁྲིལ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་བཟོ་
འབདཝ་ཨིན་པས། M/s WAPCOS དེ་ རྒྱ་གཞུང་/མངའ་སྡེའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུའི་དངུལ་ཕོགས་དང་གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ 
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དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་གཞུང་དབང་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱ་གཞུང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་
ལན་ཁག་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དེ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་ཨིན་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་མིན་འདུག (རྩིས་
ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༥ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: ཨར་བིན་ཀུ་མར། WAPCOS ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
༡༩༡༩༡༣༢༧༧༡༢༨༥༣༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་
མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་
ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།)  

༥.༣.  ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ བདག་དབང་གི་གོང་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ སྤྱི་དང་མ་མཚུངས་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་༢ གི་ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་
བཀོལ་སོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༡༡༠ པ་ཚུན་ བདག་དབང་གི་གོང་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢.༧༦༠ ལག་འཐེབ་སོད་ནུག  ཆུའི་ལན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ལེའུ་༢ པའི་ནང་ ལག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་
ཚུའི་ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་བཀོལ་སོད་འབད་ནིའི་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ བདག་དབང་གི་གོང་ཚད་ཚུ་ གོང་ཆག་ཚུ་
རྐྱངམ་ཅིག་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག  

ཆུའི་ལན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ལེའུ་༣ པ་དེ་གིས་ ལག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་
སོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུའི་ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་བཀོལ་སོད་འབད་ནིའི་གོང་ཚད་ཚུའི་གནད་དོན་ཚུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིནམ་དང་ བདག་
དབང་གི་གོང་ཚད་ཚུ་ གོང་ཆག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་རྩ་བཙུགས་ཡོད་པའི་དངུལ་སྐྱེད་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་
དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བརྙ་བར་མ་སོདཔ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ཆུ་ཚོད་དང་
འཁྲིལ་བཀོལ་སོད་འབད་ནིའི་རྩིས་བཏོན་ནང་ ལེའུ་༣ པའི་དོན་ཚན་དེ་ འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤུ་ན་གཙང་
ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཆུ་ཚོད་རེའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གོང་ཚད་ཚུ་ལེའུ་༢ པའི་དོན་
ཚན་ (གོང་ཆག་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་) མེན་པར་ ལེའུ་༣ པའི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ (གོང་ཆག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་
རྩ་བཙུགས་ཡོད་པའི་དངུལ་སྐྱེད་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་) རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢.༧༦༠ འཐེབ་
སོད་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༧ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: དཀར་མདོག། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༠༨༥༦ ཅན་མ། ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༡༠༧༠༠༤༢༡༧ ཅན་མ། ཇེ་ཨེསི་བཱཇ་ཝ། ཨི་ཨའི་སི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༥༥༢༨༤༤ ཅན་མ། བསོད་ནམས་
ཆོས་འཕེལ། ཨེསི་ཨི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༤༠༢ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
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༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་
མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་
ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།)  

༥.༤.  MC 1 PACKAGE ནང་རྩི་སའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་བྱུང་ཡོདཔ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ MC1 Package ནང་ རྩི་སའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༣ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཆུའི་ལན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་༣.༢ པའི་ནང་ ལག་ལེན་དང་ ལྗིད་ཚད་
མ་ལངམ་ དེ་ལས་ མཛོད་ཁང་ལས་བརླག་སྟོར་ལ་སོགས་པའི་རྩི་སའི་འཕོ་བརླག་ བརྒྱ་ཆ་༥ ཚུན་ཆོགཔ་སྦེ་འདུག ཐ་དད་ཨིན་པའི་
ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཆུའི་
ལན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་ལས་འགལ་ མཛོད་ཁང་བརླག་སྟོར་གྱི་རྩི་སའི་རིན་གོང་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༣ གི་ལག་འཐེབ་གནང་འགྲོལ་
འབད་ཡོདཔ་ལས་ བསོམས་བརྒྱ་ཆ་༨.༡༥ གནང་འགྲོལ་འབད་དེ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་
བྱུང་སྟེ་འདུག  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ རྩི་ས་མཛོད་ཁང་ནང་བཞག་ཡོད་པའི་ལན་
ཐབས་ཀྱི་མཛོད་ཁང་གི་གླ་ཆ་ཚུ་བརྩིས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་འགུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་གྱིས་ མཛོད་ཁང་གི་
གླ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢ རྐྱངམ་ཅིག་ཆོག་གྲོལ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༣ བཙུགས་ཏེ་རྩིས་
བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཐ་དད་ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༣ འཐེབ་སོད་བྱུང་ནུག ད་ལྟོ་ཚུན་ ཁག་འབག་
པ་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་དེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:16397 དོན་ཚན་༨ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: 
དཀར་མདོག། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༠༨༥༦ ཅན་མ། ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༤༢༡༧ ཅན་མ། ཇེ་ཨེསི་བཱཇ་ཝ། ཨི་ཨའི་སི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༠༡༡ 
༥༥༢༨༤༤ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཨེསི་ཨི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༤༠༢ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་
རྩིས་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་
གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་
ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།)  

༥.༥.  བརྟེན་བྱུང་གི་གླ་རིན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཐ་དད་དང་ ལག་འཐེབ་ཀྱི་ཅ་ཆས་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་ཚོད་རེའི་ལས་མིའི་གོང་ཚད་
རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ གཞི་རྟེན་གླ་ཆའི་ཚབ་ལུ་ གླ་ཆ་ངེས་ཏིག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ བརྟེན་བྱུང་གི་གླ་རིན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ ལས་
མིའི་གླ་ཆ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནུག ཐ་དད་ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་༡༢ (ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་+༣༠%) དང་ ལག་འཐེབ་ཀྱི་རྣམ་
གྲངས་༣༤ གི་གོང་ཚད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་ཚོད་རེའི་ལས་མིའི་གོང་ཚད་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༨.༨༣ གིས་ ཡར་སེང་
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རྐྱབ་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༡༡༠ པ་ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦.༧༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཆུའི་ལན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་
སྟོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བརྟེན་བྱུང་གི་གླ་རིན་གཉིས་ཆ་ར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གཞི་རྟེན་གྱི་གླ་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་
འཁོད་དེ་འདུག (དེ་ཡང་ ལས་མིའི་གོང་ཚད་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ དང་ རིག་རྩལ་
མེད་པའི་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༥༥ བརྩིས་དགོཔ།)  

དེ་གིས་མ་ཚད་ MC-I Package གི་ཁག་འབག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་
འགུལ་གྱིས་ལས་མིའི་ཆ་ཤས་སྦེ་བརྒྱ་ཆ་༣༠ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནང་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཐ་དད་དང་ལག་འཐེབ་ཅ་
ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུའི་ཐད་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ བརྒྱ་ཆ་དེ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ཁག་
འབག་པ་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༡༡༠ པ་ཚུན་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དངུལ་བསོམས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨,༢༡༦.༡༦ དེ་ 
གནང་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༠༠༦.༥༢ དེ་ གནང་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལག་
འཐེབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ ཧ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༣.༧༨ དེ་ཅིག་ འཐེབ་སོད་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་: 16397 དོན་ཚན་༩ པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: དཀར་མདོག། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༨༠༧༠༠༠༨༥༦ ཅན་མ། ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༤༢༡༧ ཅན་མ། ཇེ་ཨེསི་བཱཇ་
ཝ། ཨི་ཨའི་སི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༥༥༢༨༤༤ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཨེསི་ཨི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༤༠༢ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། 
མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།)  

༥.༦.  PLAIN SHOTCRETE ནང་ འཕོ་བརླག་སོང་ཡོད་པའི་ REBOUND རྩིས་བཏོན་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ 
དངུལ་ལག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ Plain Shotcrete ནང་ འཕོ་བརླག་སོང་ཡོད་པའི་ rebound རྩིས་བཏོན་
འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༠ ལག་འཐེབ་སོད་ནུག Plain shotcrete གི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ 
སྟུག་ཚད་ མི་ལི་མི་ཀྲར་༥༠ ལས་ལག་པའི་ Plain shotcrete གི་ གནང་གྲོལ་གྱི་གོང་ཚད་དེ་ Plain shotcrete གི་ 
Cum རེ་ལུ་ rebound འཕོ་བརླག་བརྒྱ་ཆ་༦༠ བསོམས་ཐོག་ལས་སྟོནམ་ཨིན་པས། གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་
ནིའི་གནང་འགྲོལ་གྱི་ཚད་གཞི་/ཆ་རྐྱེན་གྱིས་ཡང་ འཕོ་བརླག་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ཆོག་གྲོལ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ འཕོ་བརླག་གི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ག་དེ་
འབད་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག  

དེ་གིས་མ་ཚད་ MC-1 package ནང་ shorcreting གི་དོན་ལས་ crown མེདཔ་དང་ འཕོ་བརླག་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ གྱི་
ཚབ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལུ་ དམ་འཛིན་འབད་དགོཔ་སོད་ནུག Rebound གི་འཕོ་བརླག་འཛོལ་ཏེ་བརྩིས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་
པ་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཁེ་ཕན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༩༦ འཐོབ་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: 16397 དོན་ཚན་༡༠ 
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པ། འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་: དཀར་མདོག། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༠༨༥༦ ཅན་མ། ཀརྨ། 
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༤༢༡༧ ཅན་མ། ཇེ་ཨེསི་བཱཇ་ཝ། ཨི་ཨའི་སི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་
ཨང་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༥༥༢༨༤༤ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཨེསི་ཨི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༤༠༢ ཅན་མ། བདེ་
ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་འཁྲི་འགན་: ཨེན་སི་བཱན་སལ། 
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༩༡༩༠༦༠༠༢༡༣༡༢༡༠༥ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་དབང་། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ཨར་པི་ཤར་མ། དྲི་ཀྲི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༦༢༧༧༥༨༨༡༨༤ ཅན་མ། 
པྲ་ནབ་ཀུ་མར་མ་ལིཀ། དྲི་ཨེཕི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༩༡༩༠༧༢༧༧༡༡༠༠༤༥༧ ཅན་མ།) 
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༥ .  ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།  

ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ གཙང་
ཆུ་གཤམ་གྱི་དངོས་གཟུགས་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་གསུམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༥ .༡ .  བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལམ་བཟོ ་སྐྲུན།  

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ “བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་ གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་” གྱི་ཐོག་
ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་འདི་ ལག་ལེན་དང་རྩིས་ཁྲའི་ཐོ་བཀོད་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་དང་ ཁག་འབག་
པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་
ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་ གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་༤ དེ་ཡང་ཐིམ་ཕུག་ 
ལོ་སྦིས་ས་ ཀྲོང་གསར་དང་ གླིང་མེད་ཐང་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་ནང་ སྔོན་རྩིས་བསོམས་སྟོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་འོག་ལས་རང་ ལོ་སྦིས་ས་དང་ཐིམ་ཕུག་ དེ་ལས་
གླིང་མེད་ཐང་ཚུ་ཨིན་པས། དྲན་ཀྲག་གིས་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ནང་མ་ཚུད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མ་
དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ “བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་ གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་” གྱི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ ཁྲིམས་བསྟུན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 

ཐིག་ཁྲམ་༡: ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ། 

ལུང་ཕགོས་ཡིག་ཚང་། ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད། 
རྒྱང་རིང་ཀི་ལ་ོམི་ཊར་ནང་། 

ས་གནས། སྔོན་རྩིས་ཡངོས་བསམོས་
ས་ཡ་ནང་། 

ཐིམ་ཕུག་དང་ལ་ོསྦིས་ས།  65 སེམས་རྟོགས་ཁ་ལས་དབང་འདུས་ཚུན། 764.217 
ལ་ོསྦིས་ས། 82 དབང་འདུས་ལས་ཆུ་གསེར་བུ་ཚུན། 1,156.061 
ཀྲོང་གསར། 100 ཆུ་གསེར་བུ་-ཀྲོང་གསར་-ནང་སྒར་ཚུན། 2,454.575 
གླིང་མེད་ཐང་། 39 ཡ་འདུས་ལས་གླིང་མེད་ཐང་ཚུན། 1,763.745 
གྲན་ཀྲག་ལས་འགུལ། 52 བཀྲིས་བསྒང་ལས་ཡ་འདུས་ཚུ། 1,145.613 

བསམོས། 7,284.211 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 296 

༥ .༡ .༡ .  སྤྱིར་བཏང་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ། 

༡ གནང་བ་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ 
ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།   

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ གླིང་མེད་ཐང་ ལོ་སྦིས་ས་དང་ ཀྲོང་གསར་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ 
གནང་བ་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ ལུ་བརྩི་བཏོནམ་ད་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༢༩ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་གི་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ པོ་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་
བཀའ་རྒྱ་ཐོག་ལས་ཡར་སེང་བཏང་ཡོད་རུང་ ཡིག་གུ་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་ནམ་ལས་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ 
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག  

དེ་ལས་བརྟེན་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་
སེང་ཐོག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ཨིནམ་ད་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་འདི་ལས་ཡང་འགལ་བ་ཨིན་པས།  

༢ གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་འཕྲི་སོྣན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ གླིང་མེད་ཐང་ ལོ་སྦིས་ས་དང་ ཀྲོང་གསར་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ 
གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༡ ལས་༣ ཚུན་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ དེའི་རྗེས་སུ་ དྲུང་
ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་ འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བས། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་
མི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་གན་ཡིག་ནང་ འཕྲི་སོྣན་འབད་དགོཔ་འདི་ཡངཿ 

 འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༡༥: སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྒྱ་ཚད་སོམ་བཟོ་མི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ 
ནུབ་མོ་ (ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༧ ལས་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༨) ལཱ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཉི་མ་སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་སྐྱེད་འབད་
མི་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་མི་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ད་ དེ་དང་འབྲེལ་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་བརྒྱ་
ཆ་༡༥ བྱིན་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནུག 

 ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༦.༥༠ ལས་མི་ཊར་༧.༥༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནི: ད་རུང་ ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཡང་ མི་ཊར་༦.༥༠ 
ལས་མི་ཊར་༧.༥༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆད་བྱུང་ནུག 

 གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༡ ལས་༣ ལུ་ཡར་སེང་: སྤྱི་ཚེས་༢༤/༨/༡༥ ལུ་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་དང་ བྱང་ཕོགས་ཁ་
ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ཁག་འབག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ ཁག་
འབགཔ་ཚུ་གིས་ གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༡ ལས་༣ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་འདི་ ཁ་བཟེད་ནུག  

༣ ལས་གཡོག་མ་བཙུགསཔ་/ས་ཁོངས་ནང་ལས་མིའི་གྱངས་ཁ་རྟགས་མ་མཐུནམ་དང་ ཉེས་བྱ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ། 
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ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ གླིང་མེད་ཐང་ ལོ་སྦིས་ས་དང་ ཀྲོང་གསར་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ 
ལས་གཡོག་མ་བཙུགས་མི་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ལས་མིའི་གྱངས་ཁ་ རྟགས་མི་མཐུན་པའི་ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༥༧༩ མ་བཏོག་
པས། རིན་བསྡུར་གྱི་གནས་སྡུད་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ ཆ་ཚན་༢ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་རྡོ་ཆལ་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལས་
མི་གཙོ་བོ་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་སྦྲགས་ རང་སོའི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་གི་
རྒྱབ་ཁུངས་ཕུལ་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ ལས་མི་གཙོ་བོ་འདི་ ཁག་འབགཔ་ཁོ་ར་ཨིན་པས། 

ཨིན་རུང་ གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཁག་འབག་ལཱ་གི་ཐུམ་ཚན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་ལས་མི་གཙོ་བོ་ 
བཙུགས་ཏེ་མེད་པའི་ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༥༧༩ ཕོགཔ་ཨིན་པས། ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ བརྩོན་ཤུགས་ཅན་
གྱི་ལས་མི་གཙོ་བོ་མེདཔ་ད་ ས་ཁོངས་ཐུམ་ཚན་༢༣ ནང་ ལས་མི་གཞན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་ དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་བའི་གུ་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

༤ ས་གནས་ཁར་མཁོ་ཆས་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་བྱ་མ་བཏོག་པར་
ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ གླིང་མེད་ཐང་ ལོ་སྦིས་ས་དང་ ཀྲོང་གསར་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ 
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤.༣༨༨ བསྐྱར་རྙེད་མ་
འབད་བས། ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐུམ་ཚན་མང་ཤོས་ཅིག་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བརྩི་
བཏོན་ཏེ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་
བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

༥ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་དང་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་དང་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་གི་ ཚན་རིག་
བརྟག་དཔྱད་ཁང་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༤༡༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག སོད་སྒར་
དང་ཡིག་ཚང་ མཛོད་ཁང་དང་མཁོ་ཆས་བཞག་ཁང་ དེ་ལས་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ སོ་སོ་སྦེ་ཚད་འཇལ་
དང་དངུལ་སོད་འབད་ནི་མེད་ཟེར་བཟོ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ བཀོད་རྒྱ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ ཀྲོང་གསར་དང་ གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་མིའི་སོད་སྒར་དང་ ཁག་འབགཔ་གི་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་ 
གཙང་སྦྲ་དང་ཆབ་གསང་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད་པའི་སོད་ས་ མཛོད་ཁང་ འཐུང་ཆུ་་བཀྲམ་སྤེལ་ གློག་མེ་དང་ མཁོ་ཆས་ལྡན་པའི་བརྟག་དཔྱད་
ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བཙུགས་སྒྲིག་གི་སྔོན་རྩིས་ཁ་གསལ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ “ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་” སོ་
སོའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནུག ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་འདི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ སྟབས་གཅིག་ལག་སོད་ཀྱི་གོང་ཚད་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ 
དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་ཁོངས་ནང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ཡང་ ཚུད་དེ་འདུག  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 298 

དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་སོད་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་
བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་མ་འབད་
བར་ཡོད་མི་འདི་ གསལ་བཀོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་ འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཆོག་མིན་ཨིན་པས། 

༥ .༡ .༢ .  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། 

༡ གོང་ཚད་ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༥/༢༠༡༧ ལུ་གྲོས་འཛོམས་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་
འཁྲིལ་ ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝིན་བུལ་ཌརསི་དང་ཚོང་ལས་ཚད་འཛིན་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༥༣ གནས་པའི་ གོང་ཚད་ཁྱད་པར་
འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། གྲོས་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་ ‘གལ་སྲིད་ ལཱ་འདི་ཚུ་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བསྐྱར་བཟོ་
འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཐོན་སྐྱོད་འཐེབ་ དཔེར་ན་ ལཱ་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ བོ་གཏད་ཅན་གྱི་ཚོང་སྡེ་གཞན་
ལུ་སོད་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་པ་ཅིན་ རེ་ཝན་བུལ་ཌརས་དང་ཚོང་ལས་ཚད་འཛིན་ལུ་བཀལ་ནི་ཨིན་’ ཟེར་
འཁོད་དེ་འདུག ལཱ་གི་ཁེ་ཕན་དང་ མི་དམངས་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཁོང་རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་གི་རིམ་སྒྲིག་
ཐོག་ལུ་ ཁ་འཆམ་བྱུང་ནུག  

ལཱ་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ཉུངམ་བཀོད་མི་༢ པམ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་མི་ཚུ་ རེ་ཝན་བུལ་
ཌརས་དང་ཚོང་ལས་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཀལ་ནི་ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་
ནང་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ གྲོས་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་མ་གནས་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་མས།  

༢ རྩི་ནག་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ བི་ཀྲུ་མིན་ཝི་ཇི་-༡༠ འབད་མི་ཚད་ལས་འགལ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་
མ་ལེནམ་ལས་བརྟེན་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༩༦༦ གནས་པའི་ བི་ཀྲུ་མིན་ཝི་ཇི་-༡༠ 
འབད་མི་འདི་ ཚད་ལས་བརྒལ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩི་ནག་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ལོག་སྟེ་མ་ལེནམ་ལས་ ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝན་
བུལ་ཌརས་དང་ཚོང་ལས་ཚད་འཛིན་གྱིས་ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་བི་ཀྲུ་མིན་འཐེབ་འགྱོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝན་བུལ་
ཌརས་དང་ཚོང་ལས་ཚད་འཛིན་གྱི་ ལཱ་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ ཁག་འབག་པ་གཞན་གཅིག་ལུ་སོད་པའི་སྐབས་ བི་ཀྲུ་མིན་གྱི་གྲངས་ཚད་ སོ་
སོར་སྦེ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝན་བུལ་ཌརས་དང་ཚོང་ལས་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་བའི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ཁག་འབགཔ་ཀྱིས་བི་ཀྲུ་མིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ ཁྱད་བསྡུར་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ བི་ཀྲུ་མིན་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ ཅ་ཆས་
ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མིན་པའི་ བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། 
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༥ .༡ .༣ .  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་།  

༡ འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྐྱོན་ཆགས་ཡོད་མི་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་
འབད་ཡོདཔ་ད་ སྐྱོན་ཆགས་ཡོད་མི་ལམ་གུ་ལས་ བི་ཀྲུ་མིན་གྱི་རིན་ངོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༧༤ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། 
ད་རུང་ ལམ་སེལ་ནིའི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐུམ་ཚན་༣ པ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༤ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག 
དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ནང་ལས་ བི་ཀྲུ་མིན་གྱི་རིན་ངོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༨༥ བསྐྱར་རྙེད་མ་
འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེདཔ་ད་ ལས་མི་གཙོ་བོ་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་བཙུགསཔ་ལས་
བརྟེན་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་གི་དངོས་
གྲངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་བཅོལ་ཚུ་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་དང་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག 

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དྲི་བི་ཨེམ་དང་ཨེས་ཕལཊི་རྩི་དམ་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་གོང་ཚད་མཐོ་
དྲགས་སྦེ་བཙུགས་མི་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༩༨ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་
འབགཔ་གི་དམིགས་བསལ་འགན་ཚད་ནང་ ‘རིན་བསྡུར་པ་གིས་བཀོད་མི་ དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨེས་ཕལཊི་གི་གོང་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ བི་ཀྲུ་མིན་(ཝི་ཇི་-༡༠) གི་གོང་ཚད་འདི་ ‘༠’ (ཀློད་ཀོར་) འོང་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ བི་ཀྲུ་མིན་གྱི་གོང་
ཚད་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ ཚུད་ནི་མི་འོང་’ ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ དྲི་བི་ཨེམ་དང་ཨེས་ཕལཊི་རྩི་དམ་ལཱ་གི་ དབྱེ་ཞིབ་
གོང་ཚད་ནང་ བི་ཀྲུ་མིན་གྱི་གོང་ཚད་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་ ཁག་འབགཔ་དམིགས་བསལ་འགན་ཚད་དང་འགལ་བ་ཨིན་
པས།  

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤང་ཚལ་སེལ་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥ འོས་
འབབ་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་དམིགས་བསལ་འགན་ཚད་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། ཁག་འབགཔ་གི་
དམིགས་བསལ་འགན་ཚད་ནང་ “ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་རུད་/རག་རོ་ཚུ་སེལ་ནིའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ཁག་
འབག་གི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་དང་ ལས་འགུལ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་མ་འབད་ཚུན་ དེ་ཚུ་ག་ར་ཁག་འབགཔ་ཁོ་རའི་འགན་ཁུར་
ཨིན་ཟེར་མནོ་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ཁག་
འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་
སྟོནམ་མས། 

ང་) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟམ་གྱི་རྟེན་གཞིའི་ ཨར་སི་སིའི་ཐོག་ལེབ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ 
གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཟམ་གྱི་རྟེན་
གཞིའི་ ཨར་སི་སིའི་ཐོག་ལེབ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ཡང་ རྡོ་ས་ཀྲ་ཐོཝ་གིས་འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ས་རུག་རྡོ་
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རུག་གི་རྩིགཔ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་ རྩིག་བཟོ་བཏང་ཡོད་མི་གུ་ རྡོ་ཚུ་ཐོཝ་གིས་འཇའ་ཆི་ཆི་མ་བཟོ་བར་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་གི་ ཟམ་གྱི་རྟེན་གཞི་ནང་ ཨར་སི་སིའི་ཐོག་ལེབ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ཡང་ བཟོ་
བཀོད་དང་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་མེནམ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ས་རུག་རྡོ་རུག་གི་རྩིག་བཟོ་མེནམ་ ཡང་ན་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་
རྩིགཔ་ཡང་མེན་པས། ཟམ་གྱི་རྟེན་གཞིའི་གྱང་ཚུ་ རྡོ་རུག་སོམ་དང་ རྩི་ས་ཞན་ཁོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ ལྗིད་
ཆེ་དྲགས་འབག་མི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ རིག་རྩལ་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་དང་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ དེ་ལས་རྩི་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་
ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག  

ཅ)  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ནམ་བྱཱར་མེདཔ་བཏང་མི་ལམ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ 
ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༤ འོས་འབབ་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ནུག བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་ ཁག་
འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་ གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་རིན་
ངོ་འདི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ལྡབ་སྟེ་འོང་དགོཔ་ལས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ཁག་
འབགཔ་གི་འགན་ཚད་དང་བཟོ་རིག་དགོས་མཁོ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། 

ཆ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨེ་སི་གི་སྟུག་ཚད་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
མེདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༠༤ སྦེ་མི་ དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨེ་
སི་གི་ལཱ་འདི་ ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་༦ པའི་ཐོག་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨེ་སི་གི་ལཱ་འདི་ནང་
ལས་ དཔེ་ཚད་༥ དེ་ཅིག་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ སྟུག་ཚད་ཚུ་ རི་མོ་དང་བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མེད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨེ་སི་གི་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༡༠༠ (དྲི་བི་ཨེམ་ནང་ ཨེམ་ཨེམ་༦༠+ཨེ་སི་ནང་ ཨེམ་ཨེམ་
༤༠) འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཨེམ་ཨེམ་༨༧ {(80+60+100+95+100)/5} ལས་བརྒལ་མིན་འདུག དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨེ་སི་ལཱ་
གི་ ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ རི་མོ་དང་བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ སྟུག་ཚད་ཚུ་མ་བཏོན་པར་ དངུལ་
སོད་འབད་ནུག བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་ཨང་༡༢༠༤(༧) ཅན་མའི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་
བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

ཇ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་
བར་ རྡོ་གཞིབ་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༤༡༡ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག གྲབ་ལུ་ཨེམ་ཨེམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་འདི་ མི་ཊར་༧.༥༠ ཨིན་རུང་ ཁག་
འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ མི་ཊར་༨.༣༩ ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་དང་ལྟ་རོྟག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གྱིས་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ རྡོ་གཞིབ་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྒལ་རྐྱབ་མི་ཆོག་ཟེར་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་རྐྱབ་ཡོད་མི་གུ་ གནང་བ་ཡང་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁག་
འབགཔ་གིས་ གནང་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ལཱ་འདི་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་འདི་ འོས་འབབ་ཅིག་མེད་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ དེའི་ཐད་དུ་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༡ རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་འདུག  
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ཉ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་
བར་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་བརྡལ་ནི་ལཱ་འདི་ནང་ འཁོར་ལམ་སེལ་མིའི་རྒྱ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༡༡ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ནང་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་བརྡལ་ནི་ལཱ་འདི་ མི་ཊར་
༣.༢༧ (འཁོར་ལམ་བརྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༧.༥༠ རྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་གུར་ ཧེ་མའི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༤.༢༣ ཕབ་དགོ་) རྐྱངམ་ཅིག་ལས་
བརྒལ་མི་ཆོག་པས། ཨིན་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་མི་ཊར་༤.༢༣ ལས་ལག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་
འདི་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་ཁར་ རྩིས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ མ་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག  

ཏ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ 
བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ལས་ལག་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༧ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་ནུག ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གྲབ་ལུ་ཨེམ་ཨེམ་གྱི་
རྒྱ་ཚད་འདི་ མི་ཊར་༨.༦༣ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༧.༥༠ ཨིན་མི་གུ་ལས་ མི་
ཊར་༡.༡༣ འཐེབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་དང་ལྟ་རོྟག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཚད་
ལས་ལག་སྟེ་ བསྟར་སོད་འབད་མ་ཆོག་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་སྦེ་ བཟོ་སྐྲུན་འཐེབ་འབད་
འབད་ཆོག་པའི་ གནང་བ་མ་བྱིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་གིས་ གནང་བ་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་
ནང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༧ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག 

ཐ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་བརྡལ་ནིའི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ བཟོ་
རིག་གི་གསལ་བཀོད་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ལས་ལག་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༡༤ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་སོང་ནུག འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ནང་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་བརྡལ་ནི་ལཱ་འདི་ མི་ཊར་༣.༢༧ 
(འཁོར་ལམ་བརྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༧.༥༠ རྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་གུར་ ཧེ་མའི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༤.༢༣ ཕབ་དགོ་) རྐྱངམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ 
འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་མི་ཊར་༤.༢༣ ལས་ལག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ 
ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་
ཤོམ་མ་འབད་བའི་ཁར་ རྩིས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག  

༢ ཁག་འབགཔ་ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་མེདཔ།  

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལཱ་གྱི་ཐུམ་ཚན་༡༥ པོ་འདི་ རིན་བསྡུར་ཐོག་མིན་པར་ ཐད་ཀར་སོད་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༥.༨༦༡ དངུལ་འབྲེལ་གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ 
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ནོརབུ་ལྡིང་ལས་ དུང་དུང་ཉལ་ས་ཚུན་ འབྲེལ་མཐུད་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༩༥ ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༩༢.༢༥ འབདཝ་ད་ འཁོར་
ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བསོམས་༢.༧༥ དེ་ཅིག་ ཨེམ་ཨེས་ ཨིམ་པའིར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་འོག་ལུ་ ལཱ་
རྩིས་སོད་འབད་བཅུག་ཡོད་པའི་ཚབ་ལུ་ ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཙུགས་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་
བོན་པོ་གིས་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་འདུག ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་མི་འདི་གིས་ བྱེམ་དང་རྡོ་རུག་གི་གོང་ཚད་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཟུར་དེབ་
དང་ དབྱེ་དཔྱད་རིན་གོང་གཉིས་ཁྱད་བསྡུར་འབདཝ་ད་ དབྱེ་དཔྱད་རིན་གོང་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོ་དྲགས་འཐོནམ་ལས་ 
གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོམ་འདུག འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཟུར་དེབ་༢༠༡༥ ཅན་མ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ དེ་ལུ་གཞི་མ་བཞག་པར་ སྔོན་
རྩིས་བཏོན་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཡིག་ཐོག་མིན་འདུག 

ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བྱང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལཱ་གྱི་ཐུམ་ཚན་༡༥ པོ་འདི་ 
རིན་བསྡུར་ཐོག་མིན་པར་ ཐད་ཀར་སོད་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༤༠ དངུལ་འབྲེལ་གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་འདུག 
ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་འོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་ཐབས་མེད་རྩིས་སོད་འབད་བཅུག་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལཱ་ཐད་
ཀར་སོད་དེ་འདུག ཁག་འབགཔ་ལཱ་འཕོ་མཐུད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ རྩིས་སོད་འབད་མི་དང་ ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་མི་འདི་ འོས་
འབབ་མེད་པའི་ཁར་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་བརྒལ་ མཇུག་
མ་བསྡུ་བར་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་གནས་གོང་ཧྲིལ་བུམ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱོང་གུད་སོམ་ཕོགས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ཡང་འགལ་བ་ཨིན་པས། 

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༢/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་ མི་
དམངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ནང་ ཕྱིར་བཏོན་ཚད་གཞི་བཀོད་མི་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་
སྐབས་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༩/༢༠༡༤ ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ ལན་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་གུ་མིང་
རྟགས་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་སྦེ་ ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེམ་པའིར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ གལ་ཅན་ཆེ་བའི་
འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནིའི་ལཱ་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ ཛོང་ཁ་ལུངམ་གི་བྱག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥ དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་སོད་ནུག ལཱ་འདི་གི་
མགྱོགས་ཚད་གནམ་མེད་ས་མེད་ལོད་ལོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉེས་བྱ་ཕོགཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་
འབད་ཐོག་ལས་ ལཱ་རྩིས་སོད་འབད་བཅུག་ཡོད་པའི་གུ་ ལཱ་གཞན་གཅིག་སོད་ཡོད་མི་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་
འགལ་བ་ཨིན་པས། ལན་ཁག་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་ཐད་ཀར་བྱིན་མི་འདི་ ཕྱིར་བཏོན་ཚད་
གཞི་ཆ་འཇོག་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  

༣ ལཱ་སོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ གསལ་བཀོད་སོར་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གེ་བེན་གྱང་གི་ ལྕགས་ཐག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༢༦༨ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་སོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་
གི་གསལ་བཀོད་ཚུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གེ་བེན་གྱང་གི་དྲྲྭ་མིག་མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ གཞུང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༨ 
གྱོང་གུད་ཕོག་ནུག 
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རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་རིན་བསྡུར་པ་གིས་ དྲྲྭ་མིག་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢.༧ དང་༣.༧ ཅན་མའི་ རིན་གོང་སོ་སོར་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ལུང་
ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་ མཁོ་སོད་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ གེ་བེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲྲྭ་མིག་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢.༧ འབད་མི་འདི་ ཁོ་རའི་གོང་ཚད་བཀོད་མི་ནང་ མཁོ་སོད་འབད་ནུག 
ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གི་ དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ་ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས་ཀྱིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཡུན་
གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲྲྭ་མིག་ཨེས་གྲབ་ལུ་ཇི་༡༢ ཅན་མ་མིན་པར་ དྲྲྭ་མིག་ཨེས་གྲབ་ལུ་ཇི་༨ དང་༡༠ ཅན་མ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ དྲྲྭ་མིག་ཨེས་གྲབ་ལུ་ཇི་༡༢ ཅན་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འདུག དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དྲྲྭ་མིག་སྟུག་ཚད་ཨེམ་
ཨེམ་༢.༧ ཅན་མ་འདི་ ཨེས་གྲབ་ལུ་ཇི་༡༢ ཅན་མ་དང་དོ་མཉམ་ཨིནམ་དང་ དྲྲྭ་མིག་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༣.༧ འདི་ དྲྲྭ་མིག་ཨེས་
གྲབ་ལུ་ཇི་༨ དང་༡༠ ཅན་མ་དང་དོ་མཉམ་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་ནུག 

༤ གེ་བེན་གྱི་སྒྲོམ་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ཚུལ་མིན་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོདཔ།   

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ 
ཨེམ་ཨེས་ བུ་ཊན་ཧཊ་ཝེཡར་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༧༦ གནས་པའི་ གེ་བེན་གྱི་སྒྲོམ་ཚུ་ དེ་བསྒང་གི་གོང་ཚད་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནང་བ་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ མཇུག་བསྡུ་སྐབས་ དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༥ 
ལུ་ བཏང་ཡོདཔ་ད་ དེའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་༨.༡༡༡ སྤྱི་ཚེས་༢༦/༨/༡༥ ཅན་མ་དང་ དངུལ་
སོད་རྩིས་ཤོག་༨.༡༡༣ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༨/༡༥ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  

རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ གི་ གེ་བེན་གྱི་སྒྲོམ་གྱི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་
ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ གྱི་གོང་ཚད་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལས་ ཧ་ལམ་གྱི་མཐོ་དྲགས་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-
༢༠༡༥ གི་ གེ་བེན་སྒྲོམ་གྱི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༣༩༦ དངུལ་སོད་འཐེབ་
སོང་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ གི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ཤེས་བཞིན་དུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ (སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༠༦/༢༠༡༥) གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ མཁོ་སོད་ཀྱི་གནང་བ་སོད་མི་འདི་ ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་རང་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་
གྲོགས་རམ་གྱི་བྱ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  

༥ .༡ .༤ .  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། 

༡ བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རྒྱ་ཚད་མི་
ཊར་༡༠.༥ མ་འཐོན་པར་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་དང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འགན་
ཚིག་དང་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སོྟནམ་
མ་ཚད་ དེ་ལས་བརྟེན་ བཟོ་རིག་གི་དཔེ་རིས་དང་གསལ་བཀོད་ལས་འགལ་བའི་གནད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ འགོ་ཐོག་ས་
བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ ལྟབ་ཅིག་དངུལ་སོད་ཀྱི་གོང་ཚད་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ནང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ རྒྱ་ཚད་མ་འཐོན་
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པར་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི ལཱ་མ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་ཨིནམ་ད་ དེ་འབདཝ་ལས་ ལྟབ་ཅིག་དངུལ་སོད་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་
གི་ལཱ་སོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ལུང་
ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱ་ཚད་མ་འཐོན་པར་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁག་འབགཔ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག 

གླིང་མེད་ཐང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དཔེ་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་
འབད་དེ་འདུག འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་མི་ཊར་༡༠.༥ ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་གྱི་
ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཁོར་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་དང་རི་ལོགས་ཀྱི་བར་ན་ ས་སྟོང་མི་ཊར་༡ དང་ ལུང་
ཤོང་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཟུར་ལམ་མི་ཊར་༡ བཞག་དགོ་མི་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ ལཱ་བསྟར་སོད་
འབད་མི་དང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འགན་ཚིག་དང་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ 
ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སོྟནམ་མ་ཚད་ དེ་གིས་འབད་ བཟོ་རིག་གི་དཔེ་རིས་དང་གསལ་བཀོད་ལས་འགལ་
བའི་གནད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ ལྟབ་ཅིག་དངུལ་སོད་ཀྱི་གོང་ཚད་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ འཁོར་
ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ནང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཚད་མ་འཐོན་པར་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི ལཱ་མ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་ཨིནམ་ད་ དེ་
འབདཝ་ལས་ ལྟབ་ཅིག་དངུལ་སོད་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་སོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་
བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱ་ཚད་མ་འཐོན་པར་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁག་འབགཔ་ལས་
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག 

༢ ཁག་འབགཔ་ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་ཚུ་མེདཔ།  

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ M/s 

Bhutan ZeoCrete Pavement Technologies (JV) འདི་ ZeoCrete Pavement Technology ལག་ལེན་
ནང་ ཚོང་ལཱ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཨིནམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཐད་ཀར་མ་སོད་པའི་
ཧེ་མ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའི་ཁག་འབགཔ་གཞན་ཚུ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བས། བརྟག་ཞིབ་དང་ རིན་ངོ་
ཁྱད་བསྡུར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཐད་ཀར་མ་སོད་མི་འདི་ འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་
ནང་ འགྲེམ་སྟོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་ལེན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་  
མཁོ་སོད་པ་གིས་ སྔོན་རྩིས་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩.༩༢༡ སོད་མི་གི་ཐོག་ལུ་ མཁོ་སོད་ཀྱི་ལཱ་སོད་མི་འདི་ གོང་ཚད་རན་
ཏོག་ཏོག་ཡོདཔ་མེདཔ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་དཔྱད་གང་ཡང་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་མི་འདི་གིས་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ དོ་འགྲན་པ་གཞན་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་
དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།  

ཁ) ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་གིས་ མི་རྗེ་བོན་པོ་ལུ་བཏང་བའི་ཡི་གུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཕྲུལ་རིག་འགྲེམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ གོང་ཚད་དང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་
ཚུ་ ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ མ་བཙུགས་པས། ཡི་གུ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཀོད་མི་ནང་ ‘ཆ་འཇོག་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ 



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ཇེ་ཝི་ཚོང་ལས་ཁོ་ར་གིས་བཀོད་མི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་འགྲེམ་སྟོན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་སོད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ལམ་
སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ལྟ་རོྟག་འབད་དགོ་ གལ་སྲིད་ འཕྲུལ་རིག་གིས་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་བའི་གནས་
སྟངས་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཐབས་ལམ་གཞན་འཚོལ་ཏེ་ལོག་འབད་དགོ་’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག དེ་དང་མ་འཁྲིལ་
བའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ གལ་སྲིད་ འཕྲུལ་རིག་གིས་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་
གནས་སྟངས་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་སོམ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། 

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལན་ཁག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་གི་རིན་
གོང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༨༤ དེ་ཅིག་ ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག 
འགོ་ཐོག་གི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩.༩༢༡ ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲལ་ཚུ་ག་ར་བརྩི་
ཐོག་ལས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༦ .༧༠༥ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག 
ཁག་འབགཔ་གི་འགན་ཚད་གུ་ མིང་རྟགས་བཀལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྲལ་ཚུ་ཕོག་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ ཁག་འབགཔ་གི་རིན་བསྡུར་
གོང་ཚད་ཁ་སྐོང་བཀལ་ནིའི་ཆ་འཇོག་འབད་མི་འདི་ འོས་འབབ་མེདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

ང་) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབག་ཡིག་ཆའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ས་ཁོངས་
ནང་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་དང་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་གཙོ་བོ་ཚུ་མ་བཙུགས་པས། 
དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ འཕྲུལ་
རིག་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་བཏང་མི་གི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་མིན་འདུག དེ་ལས་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་
ནང་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ལས་མི་གཙོ་བོ་མ་བཙུགས་པའི་ ཉེས་བྱ་བཏོག་ནིའི་སྐོར་ གན་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་
འདུག  

ཅ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བས། དེ་གིས་འབད་ ལས་མི་དང་འཕྲུལ་ཆས་ དེ་ལས་ལཱ་ཚུ་བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སྟེ་འདུག ཇེ་ཝི་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ གྲོས་འཆར་
བཀོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ངོ་འཛོམས་ཐོག་ དེ་བཟུམ་མའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ག་ར་ 
ཁག་འབགཔ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ནུག ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ངོ་འཛོམས་ཐོག་ 
ལུགས་སྒྱུར་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ནང་སྙིང་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་ནི་འདི་ ཁག་
འབགཔ་གི་འགན་འཁུར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་གན་ཡིག་ནང་མ་བཀོད་པས། གྲོས་
འཆར་དང་ ཁག་འབགཔ་གན་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ ལས་མི་གཙོ་བོ་དང་ མཁོ་ཆས/འཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་
ནི་དང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ རྟགས་མ་མཐུན་མི་འདི་ ཇེ་ཝི་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁག་
འབགཔ་ལཱ་ཐད་ཀར་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་གྲོས་འཆར་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལན་ཁག་གིས་ ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་
རམ་འབད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མས།  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 306 

ཆ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ZeoCrete Technology དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་
སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཁག་འབགཔ་གན་ཡིག་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ད་ ZeoCrete Technology  

འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་རིམ་ལུགས་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་ནང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོག་དང་ མགྱོགས་དྲགས་ དེ་ལས་ཚེ་ཅན་དང་ 
གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་སྟོན་ཚུགས་པའི་ གལ་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་ ‘impervious layer’ དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ 
དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༡༠ དེ་ཅིག་ཐུབ་པའི་ ལཱ་ཤུགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དཀོན་དྲགས་ཡོད་པའི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡའི་སྒོ་ལས་ གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོང་ཚད་གི་ཐད་ཁར་ལོདཔ་ད་ སྔོན་རྩིས་ཟད་འགྲོ་འདི་ 
སྤྱི་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༣.༧ དེ་ཅིག་གི་མཐོ་དྲག་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་ཕན་
ཐོགས་སོམ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚིག་ (ཇི་སི་སི་༣༥.༡ ཅན་མ་) ནང་བཀོད་མི་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣༦ བཀལ་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དང་ཕུའི་བཟོ་སྐྲུན་ཐབས་ལམ་དང་
རིན་གོང་དམའ་ཤོས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ཅོག་ཐདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག  

ཇ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ZeoCrete Technology གི་ཁག་འབགཔ་ལཱ་དང་
འབྲེལ་བའི་ བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་ ལས་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ དེ་ལས་དཔེ་རིས་ཚུ་སྟོན་མ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ 
བཟོ་རིག་དང་ལས་དོན་གྱི་གསལ་བཀོད་ཚུ་མེད་པར་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་
སོད་འབད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ 
དེ་ལས་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་ དོགས་པ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། 

ཉ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ZeoCrete Technology གི་ཁག་འབགཔ་ལཱ་དང་
འབྲེལ་བའི་ Cementitious Base Layer གྱི་ བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་འདི་ རྟགས་མཐུན་མི་མཐུན་ཚུ་ངེས་བརྟན་མ་
བཟོ་བས། གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ Cementitious Base Layer གི་སྟུག་ཚད་འདི་ ཨེམ་ཨེམ་༢༡༠-༢༥༠ 
ཅན་མ་བཀོད་ཡོད་རུང་ Comparative Pavement Behavior གི་འོག་ལུ་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༡༠ སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག  

ཏ) Cementitious base layer གྱི་ བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་འདི་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༡༠-༢༥༠ ཨིན་རུང་ བརྟག་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ Cementitious base layer གྱི་སྟུད་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༢༥-༢༥༠ དང་གཅིག་ཁར་ སའི་འབོར་ཚད་མི་
ཊར་སཀོརི་རེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ རྩི་སའི་ལམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་
གནས་ནི་དང་ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས། 

ཐ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ZeoCrete technology གི་ཁག་འབགཔ་ནང་ 
“སའི་རིགས་ག་ར་སོ་སོར་ཨིནམ་ད་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ས་བསྲེས་དང་ཐུན་ཚད་སོ་སོ་འོངམ་ཨིན། ཐུན་ཚད་ཚུ་ ཚན་རིག་བརྟག་
དཔྱད་འབད་དེ་ 7d, 28d དེ་ལས་ ཨི་ཝེ་ལུསི་བཅོས་ནི་ཚུ་ནང་ དམིགས་གཏད་དང་བཀོད་རིས་གནས་ཐངས་ཚུ་བརྟན་བརྟན་
བཟོ་ནི” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ས་བསྲེས་ཀྱི་བཀོད་རིས་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་བས། 
ཨིན་རུང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡི་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཨེབ་ཤུགས་དང་ཨི་ཝེལ་ལུསི་བརྟག་དཔྱད་
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འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ག་བརྟན་བརྟན་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་བཟུམ་མའི་སི་ཀྲི་བི་གི་ ས་བསྲེས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ནང་
སྐྱོན་འདུག བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་ ས་ཁོངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་
སྐབས་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་ནང་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས། 

ད) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
ཨིནམ་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་བས། གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ E-Values ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་སོར་འཇུག་༡༠༠༠་
(applied factor of 1000) ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚན་སྟོན་ཨིནམ་ད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱུ་
རྐྱེན་སོར་འཇུག་༡༡༢༥ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ སི་ཀྲི་བིའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ནུག རྒྱུ་རྐྱེན་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་འདི་ འོས་འབབ་མེད་པའི་བཀོད་རིས་ཀྱི་ས་བསྲེས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚན་སྟོནམ་ལས་ ས་བཅོས་
ནི་ནང་ ཨི་པི་སི་དང་ ཟིའོ་སེན་ཊར་ཅ་དངོས་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་གནས་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལུ་གྱོང་གུད་ཨིན་པས།  

ན) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ZeoCrete technology གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་
བཀོད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་ རིན་གོང་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁྲོམ་སྒྱུར་གནས་གོང་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབདཝ་ད་ 
དམའཝ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག མཁོ་སོད་པ་གིས་ ཨོ་པི་སི་གི་རིན་གོང་བཀོད་མི་དང་ ཨོ་པི་སི་གི་ཁྲོམ་སྒྱུར་གནས་གོང་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ ཁྱད་པར་སོམ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ མཁོ་སོད་པའི་གནས་གོང་ཉུང་སུ་ཡོད་མི་འདི་ མཁོ་སོད་པ་གིས་ སྔོན་རྩིས་ཉུང་སུ་
བཟོ་ཐབས་དང་ ཧེ་མའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་གོང་གི་ས་སྟོང་བསུབ་
ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ ཁག་འབགཔ་ནང་གནས་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཐོག་ལས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ཚུ་མཇུག་
བསྡུ་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཐབས་ལུ་ ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་རང་ གནས་གོང་ཉུང་སུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལན་ཁག་
གིས་ ཁག་འབགཔ་དུས་ཡུན་འདི་ ཟླ་ངོ་༡༨ ལུ་བཞག་ཡོདཔ་ཤེས་བཞིན་དུ་ རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་གི་ཁྲིམས་དོན་དང་སྒྲགས་ཏེ་ 
ཨོ་པི་སིའི་གནས་གོང་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་ཁས་ལེན་འབད་མི་འདི་ ལཱ་འབད་བརྩོན་
ཐོག་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་མས།  

པ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ZeoCrete technology གི་ ཁག་འབགཔ་གན་
ཡིག་ནང་ རྩི་ནག་དང་ཨི་མཱལ་ཤཱན་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བས། ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ “རྩི་ནག་ཨི་
མཱལ་ཤཱན་དང་ བི་ཊུ་མིན་ཝི་ཇི་༣༠ འབད་མི་འདི་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོད་ནི་ཨིན་མ་ད་ ལཱའི་དངོས་གྲངས་༥ པ་ ཨེ་/ཨེ་ བང་རིམ་
བཙུགས་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་གི་གནང་བ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩི་ནག་དང་ ཨི་མཱལ་ཤཱན་གྱི་རིན་གོང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ དེ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་གོང་འདི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྩི་ནག་
དང་ཨི་མཱལ་ཤཱན་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་གན་ཡིག་ནང་ མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བར་ ལཱ་གི་གནང་བ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ 
རིན་གོང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་གོང་འདི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཟེར་འཁོད་དེ་
འདུག ཁག་འབགཔ་གན་ཡིག་ནང་ གནས་གོང་ མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་གི་གནང་བ་བྱིན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྩི་
ནག་མཁོ་སོད་མ་འབད་བའི་བར་ན་ གནས་གོང་ཡར་སེང་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལུ་སྐུ་གྱོང་ཕོགས་ནི་ཨིན་པས། 
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ཕ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་དུས་ཡུན་འདི་ ZeoCrete 

Technology གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བས། ཚོང་ལས་འདི་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་
ཁེ་ཕན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༨ དེ་ཅིག་བྱིན་ཏེ་འདུག 

 བཟོ་སྐྲུན་མགྱོགས་དྲགས་ དེ་ཡང་ཉིན་རེ་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༠ དེ་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚུགས། - ལཱ་མགྱོགས་པར་མཇུག་
བསྡུ་ཚུགས་ནི། 

 འཕྲུལ་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་ཅན་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་- སྤུས་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལས་མི་ཚུ་མངམ་མི་དགོཔ། 
 སའི་དབྱིབས་དང་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ག་ཅིག་བཟུམ་ནང་ལུ་ཡང་ ལཱ་འབད་བཏུབ། 
 ཟེའོ་ཀེརཊ་འདི་ “བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་གི་ས་དང་ཨེས་ཨེམ་བི་” དང་གཅིག་ཁར་རིགས་མཐུན། 
 རྡོ་རུག་ལག་ལེན་འབད་དགོཔ་འདི་ བི་སི་བང་རིམ་ཨེམ་ཨེམ་༣༠/༤༠ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། 
 དཀྲུམ་བཏུབ་མི་-ཕྱེ་འཐག་བཏུབ་མི-རིག་མཐུན་ལཱ་འབད་བཏུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་གཉིས་བཙུགས་ནི། 
 སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༤༠ ཅན་མ་འབད་མི་ བི་སི་བང་རིམ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུ་སི་ཨེས་དང་ མཱར་ཤལ་

བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་གཉིས་བཙུགས་ནི། 
 ལཱ་ལྟ་རོྟག་པ་དང་འཐོན་སྐྱེན་འཛིན་སྐྱོང་པ་བཙུགས་ནི། 
 སང་བ་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་བཏང་མི་གི་ མི་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲུལ་ཆས་ག་རའི་སོར་ཆས་ཚུ་སོད་ནི། 

ཇེ་ཝི་ཚོང་ལས་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་ཕན་ལེ་ཤ་ཅིག་བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དྲུང་ཆེན་གྱིས་
གཏན་འཁེལ་དང་ གྲོས་འདེབས་འབད་ཡོད་རུང་ འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠ ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལཱའི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༨ བྱིན་
མི་འདི་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཚོང་ལས་དང་དྲུང་ཆེན་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ཉིན་
རེ་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༠ དེ་ཅིག་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་ དམིགས་བསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་དུས་ཡུན་ཉུང་སུ་
དགོ་ནི་ཨིན་པས། 

བ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ Zeocrete Technology དང་འབྲེལ་བའི་ ཁག་
འབགཔ་གི་འགན་ཚད་ལུ་མ་གནས་པར་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་ མི་ཕོག་ནིའི་ཐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༦༥༦ གནས་པའི་ 
ཆུ་གཡུར་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཚུལ་མིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབགཔ་གི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ 
ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་བརྒལ་མ་རོགས་པར་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཡང་མགྱོགས་དྲགས་མེད་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གན་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་ཆ་མེད་མ་བཏང་པར་འདུག ཨིན་
རུང་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཐད་ཀར་སོད་ནིའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ 
སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ (སྤྱི་ཚེས་༢/༡༢/༢༠༡༧) ལུ་ཡང་ ལཱ་འདི་
མ་བྱིན་པར་འདུག ཁག་འབགཔ་ལཱ་གི་དུས་ཡུན་རོགས་ཁམས་ལུ་ ལཱ་ཁ་སྐོང་སོད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁག་
འབགཔ་གི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་འདི་ འོས་འབབ་མེདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འདི་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་
གྲོགས་རམ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ལས་ དེ་གིས་སྦེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་པས།  
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མ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ Zeocrete Technology དང་འབྲེལ་བའི་ ཧེ་མའི་
ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་སུ་གནས་ནི་ཨིན་མི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བས། Zeocrete 

Technology  གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ ཟད་འགྲོ་འདི་ ཧེ་མའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་འབད་བའི་ཟད་འགྲོ་ལས་ ཚར་༣ .༧ དེ་ཅིག་
གིས་ མངམ་གནས་དོ་ཨིནམ་ད་ དེའི་ཁེ་ཕན་ངོ་མ་རང་ དུས་ཡུན་མངམ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་དང་ 
ཚེ་ཚད་ཡུན་གནས་ དེ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དུས་ཡུན་ཉུང་སུ་འགོར་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཕྲུལ་
ཆས་གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ནང་ལས་ གཞུང་ལུ་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ག་དེ་ཅིག་བྱུང་ཚུགས་
ག་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བས། གཞུང་ལམ་སེལ་ནིའི་ལཱ་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་གླིང་བསྒྱུར་འགྱོ་ནི་
ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་གྱི་ཐད་ཁར་ཁེ་ཕན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་གལ་ཆེ་བས། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ མེདཔ་འགྱོ་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་གིས་སྤུས་ཚད་
མེདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ཁར་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཡུན་བརྟན་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་
སྟོནམ་མས། 

ཙ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ Zeocrete Pavement Technology ཐོག་ལས་འཁོར་ལམ་
སེལ་མི་དང་ དང་ཕུའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཟད་འགྲོ་ཁྱད་བསྡུར་ལེགས་ཤོམ་ མ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༧༤ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་ནུག ཟེའོ་ཀེརཊ་ཐོག་ལས་འཁོར་ལམ་སེལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ 
ལན་ཁག་གི་གནས་ཚད་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ནང་ བསྟུན་གྲོས་འབད་ཡོདཔ་ད་ དྲུང་ཆེན་གིས་ ཟེའོ་ཀེརཊ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་སེལ་ནིའི་ནང་ ཁེ་ཕན་གཙོ་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 རྩི་ནག་ནང་འདྲེན་གྱི་འབོར་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། 
 རྩི་ནག་མེ་ནང་བསྲེག་ནི་མར་ཕབ་འབད་ཚུགསཔ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ཡང་གནོད་པ་མི་འོང་། 
 རྡོ་རུག་གི་འཐོན་སྐྱེད་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། 
 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དུས་ཡུན་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། 
 Cementitious base (CTB) འདི་ ཁོདམ་ཡོད་ས་དང་འདམ་རབ་ཡོད་ས་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་ 

དང་ 
 ཧེ་མའི་བཟོ་སྐྲུན་ལམ་ལུགས་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགསཔ།  

དེ་གིས་མ་དོ་བར་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གིས་ Zeocrete pavement technology ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༦ མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་རུང་ ལཱ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་འབད་ཡོདཔ་ ཤེས་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཚད་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག 
ཨིན་རུང་ Zeocrete pavement technology ལག་ལེན་ཐོག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དང་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཚད་གཞི་༢༠༡༥ 
ཅན་མའི་ཟད་འགྲོ་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༧༤ དེ་ཅིག་དང་ བརྒྱ་ཆ་༥.༩༨ དེ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་
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གི་གོང་ཚད་ཚད་གཞི་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ བཏང་མི་ཟད་འགྲོ་ཉུང་སུ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ འཛོལ་
བ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

ཚ)  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ Cementitious base (CTB) layer དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱའི་
དངོས་གྲངས་ནང་ གོང་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོང་ལས་ཀྱིས་གོང་ཚད་བཀོད་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་དགོཔ་བྱུང་ནུག 
Cementitious base (CTB) layer གི་གོང་ཚད་འདི་ མི་ཊར་སིཀོའར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༢༩༥ རེ་སྦེ་ ཁ་བཟེད་
ཡོདཔ་ད་ ཡོངས་བསོམས་མི་ཊར་སིཀོའར་༧༥,༠༠༠ བཟོ་སྐྲུན་འབདཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧.༡༢༥ གནས་ནུག ལཱའི་དངོས་
གྲངས་འདི་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཚད་གཞི་ནང་མ་ཚུདཔ་ལས་ ཚོང་ལས་ཁོ་ར་གིས་བཀོད་མི་གོང་ཚད་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེན་
པར་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་ཚད་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་
སོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ས་བསྲེས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བཟོ་མི་
ཚོང་ལས་གཞན་ འཚོལ་ཏེ་མ་ལྟ་བས། 

༥ .༡ .༥ .  ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་།  

༡ ཆོག་མིན་ཟད་འགྲོ་དང་ ལཱ་གི་བར་ཆད་ཚུ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་དང་ རྡོ་རུག་གི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༦༥༠ ཆོག་མིན་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ 
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལཱ་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་བཟོ་བཀོད་འབད་བའི་སྔོན་རྩིས་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་རྡོ་ལཱ་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ལས་འགལ་ཏེ་འདུག དེ་ལས་ ལཱ་ལུ་བར་ཆད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་མི་ནང་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་བར་ཆད་དང་ ཆརཔ་ དེ་ལས་རག་རོ་སེལ་མི་ཚུ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ མི་ཆོག་པས།  

༢ བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིག་གདན་གྱི་འབོར་ཚད་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྒེར་ཁྱིམ་
ནང་ཆབ་གསང་མེདཔ་བཏང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གུད་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་མི་ནང་ གནས་གོང་ནོར་འཁྲུལ་སྦེ་ལག་ལེན་འབད་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེའི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཀྲོང་
གསར་རོང་ཁག་གིས་བཏོན་པའི་གནས་གོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན་རུང་ ས་ཁོངས་བདེན་དཔྱད་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་
ད་ རྩིག་གདན་གྱི་འབོར་ཚད་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་ཆབ་གསང་གི་བཟོ་རིག་གསལ་བཀོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་
པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གནས་གོང་བཏོན་པའི་སྐབས་ ཆབ་གསང་གི་གཞི་རྟེན་དང་ རྩིག་གདན་ དེ་ལས་བཟོ་རྩིག་ལས་ཡར་
བཅད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ནང་ བཟོ་རིག་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སའི་འདམ་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་པའི་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་
ཡོད་རུང་ གནས་གོང་འདི་ རྩི་འདམ་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་པའི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་གི་ གནས་གོང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག  
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ཁ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་བཟོ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་
འཁྲིལ་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ རིན་བཀོད་འབད་མི་དེ་ར་ དངུལ་
སོད་འབད་དེ་འདུག ཨར་སི་སིའི་སྟེང་གི་ཐོག་ལེབ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ བཟོ་རིག་གསལ་བཀོད་འདི་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༣༠༠ དང་ 
སྡེ་རིམ་མི་ཊར་༢༥ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༦༠ དང་ སྡེ་རིམ་མི་ཊར་༢༠ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་
འདུག དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ ཨར་སི་སིའི་སྟེང་གི་ཐོག་ལེབ་ མི་ཊར་༢༠ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་རུང་ ཨར་སི་སིའི་སྟེང་གི་
ཐོག་ལེབ་ (མི་ཊར་༢༥) མཁོ་སོད་དང་བརྡལ་ནིའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠༠ གནས་
པའི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག 

ག) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱིར་བཏང་འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༡༠.༥༠ དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལུང་གཤོང་ཁ་ཐུག་ 
སྣུམ་འཁོར་ཟུར་སའི་ས་ཁོངས་མི་ཊར་༡.༥ དང་སྒང་ཁ་ཐུག་གི་ཨེལ་དབྱིབས་རྒྱབ་ཁར་མི་ཊར་༠.༥༠ བརྩི་སྟེ་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཚད་
གཞི་མི་ཊར་༧.༥༠ བཏོན་ནི་དོན་ལུ་  འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ནང་ རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༡༠.༥༠ སྟོན་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ 
ཁག་འབགཔ་གིས་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་མི་ འཁོར་ལམ་རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༨༡ དེ་ཅིག་ནང་ བཟོ་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
མ་འབད་བས། འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་
པས། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

ང་) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་ བརྟག་
ཞིབ་དང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་
གུད་ཕོགས་ནུག བརྟག་ཞིབ་དང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ མི་ཊར་༦༠ དེ་ཅིག་གི་ ས་བཅད་
ནིའི་ལཱ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གི་ མི་རྗེ་བོན་པོ་གིས་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་
དང་འཁྲིལ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་མི་ཊར་༦༠ གི་འགོ་ཐོག་
ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་གི་རིང་ཚད་ མི་ཊར་༧༠ དེ་ཅིག་གི་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་མི་ཊར་༦༠ དེ་ཅིག་ཆ་མེད་བཏང་མི་
འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢ དེ་ཅིག་གནས་པའི་ འཁོར་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ ཆ་མེད་
བཏང་ནིའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ མ་རན་པའི་ཉིན་གྲངས་དག་པ་ཅིག་གི་
ཧེ་མ་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེ་རིས་དང་ བཟོ་རིག་དགོས་མཁོ་ དེ་ལས་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་/སྔོན་རྩིས་ནང་
བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་ཆ་མེད་བཏང་མི་འདི་གིས་ རིན་གོང་མངམ་གནས་པའི་ ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ཉུངམ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་  ས་
བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ དུས་ཡུན་འགོར་མི་འདི་ བཏོག་བཏངམ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་མེདཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་
ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན་པས།  

༣. འོས་འབབ་མེད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ། 
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ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ 
ལཱ་གི་འབོར་ཚད་མར་ཕབ་འབད་མི་ཐོག་ལུ་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་འདུག ལན་ཁག་དང་ ལན་ཁག་གནས་ཚད་ཀྱི་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ རིན་བསྡུར་ཁ་ཕྱེ་བའི་
ཐོག་ལས་ ས་འོག་གི་ལམ་སེལ་ནིའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལུ་ མཐོ་མང་བྲག་གི་ས་བརྐོ་ནིའི་ལཱ་འདི་ མར་ཕབ་
འབད་ནུག  

ས་བརྐོ་ནིའི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་ནང་ བྱག་བརྐོ་ནིའི་འབོར་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༩༢ དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་བཀོད་མི་འདི་ བྱག་བརྐོ་ནིའི་ས་ཁོངས་དང་ ས་དབྱིབས་
ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ མི་ཊར་༨༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་མངམ་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ མཐོ་མང་བྲག་
ལུ་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༢ ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནིའི་ལཱ་ཡང་ འབད་བཤོལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ བྱག་ཡོད་མི་
འཁོར་ལམ་མི་ཊར་༨༠༠ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མ་དགོ་པའི་ ས་ཁོངས་དང་འབྲེལ་བའི་ རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བས།  

༤. འོས་འབབ་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་ཁ་སྐོང་བྱིན་ཡོདཔ།   

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༠༢༨ གནས་པའི་འོས་འབབ་མེད་པའི་ ལཱ་
ཁ་སྐོང་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་ཧེང་སྐལ་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། ཁག་འབགཔ་གི་གན་རྒྱ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་
ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ ཚུན་ཨིན་པས། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཡུན་ནང་
འཁོད་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ གལ་གནད་
ཁས་ལེན་གན་རྒྱ་བཟོ་ཐོག་ལས་ (Milestone Commitment Agreement) ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཟླ་ངོ་
༤ བྱིན་ཏེ་འདུག 

ཨིན་རུང་ བོན་པོའི་གནས་ཚད་ཀྱི་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་གི་མགྱོགས་ཚད་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལཱ་ཁ་སྐོང་ཆ་འཇོག་འབདཝ་
དང་འབྲེལ་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཟླ་ངོ་༤ བྱིན་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་དུས་ཡུན་མི་རོགས་ནིའི་ཐབས་དང་ ལཱ་ཡུན་འགྱངས་མ་ལུས་
པར་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བྱ་མི་ཕོག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལཱ་ཁ་སྐོང་བྱིན་མི་འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལག་ཡོདཔ་ལས་ མཁོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པར་འདུག  

༥. འཁོར་ལམ་འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ཀྱི་ལཱ་དང་ ལཱ་གཞན་མི་ཚུ་ གཞན་ལུ་སོད་ཡོདཔ།  

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འཁོར་ལམ་འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྟ་
རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་གཞན་ལུ་སོད་ནུག མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ འཁོར་ལམ་འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ཀྱི་ལཱ་དང་ བཟོ་བཀོད་གཞན་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་ཨེན་སི་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ འཕྲུལ་ཆས་དང་མི་
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སྟོབས་ཚུ་ག་ར་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་ཨེན་སི་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཨིནམ་ལས་ ཨེམ་ཨེས་ ར་ཝཱན་བུལ་དྲརསི་གིས་ ལཱ་འདི་ཚུ་ ཨེམ་ཨེས་ 
ཀྲི་ཨེན་སི་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ སོད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་སོྟནམ་མས། 

ཁག་འབགཔ་གི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱ་གཞན་ལུ་སོད་རུང་བའི་ ཁག་འབགཔ་གོང་ཚད་མཐོ་ཤོས་རང་བརྒྱ་༢༠ 
རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཏེ་སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གནང་བ་ཚུ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་
སོད་པའི་དུས་ཚོད་དང་ ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་ཚུ་གི་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག དེ་སྦེ་ལཱ་གཞན་ལུ་སོད་མི་འདི་ ཁག་
འབག་གི་གནས་ཚིག་ལས་བརྒལ་བའི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་འབད་ གལ་སྲིད་ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐུག་སྟེ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སོམ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས།  

༥ .༢ .  གཙང་ཆུའི་གཤམ་གྱི་དངོས་གཟུགས་ཚུ་བསལ་ནི་དང་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི།   

གཙང་ཆུ་གཤམ་གྱི་དངོས་གཟུགས་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་གྱི་ལཱ་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་
འབད་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ཡང་ ལཱ་གི་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ 
སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ཚུན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་གོམ་ཀྲུ་ དེ་ལས་བསམ་རྩེའི་ ལོ་ཕོགས་ཀྱི་
ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་ གཙང་ཆུ་གཤམ་གྱི་དངོས་གཟུགས་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་བཏོན་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་འདི་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ་བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ཡོད་མེད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། ལག་པར་དུ་ 
ཁྲིམས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ལྟ་རོྟག་ ཁྲིམས་བསྟུན་ཐབས་རིག་ཚུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ ཁྲིམས་བསྟུན་མེད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༥ .༢ .༡ .  ཁྲིམསས་དོན་ཐབས་ལམ་ཚུ། 

༡. ཁྲིམས་དོན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་མ་མཐུནམ།    

གཙང་ཆུ་གཤམ་གྱི་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་ནང་ མ་མཐུན་པའི་ཁྲིམས་དོན་གྱི་འགན་དབང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལས་དོན་ཚུ་དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ཐོ་ཕོག་ཏེ་འདུག གཙང་ཆུ་གཤམ་གྱི་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་དོན་འགན་
དབང་འདི་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ ས་གཏེར་དང་གཏེར་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཡིག་ དེ་
ལས་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ད་ ལས་སྡེ་སོ་སོར་ལུ་ གཙང་ཆུ་གཤམ་གྱི་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལྟ་རོྟག་
ཚུ་གི་ འགན་དབང་སོ་སོར་ཡོདཔ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ཐོ་ཕོག་ནུག 

རྡོ་དང་རྡོ་ཕུ་ལ་སོགས་པའི་ གཙང་ཆུ་གཤམ་གྱི་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་ནང་ རང་སོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་འགན་དབང་ཡོདཔ་
ད་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྡོ་ཕུ་གི་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་འདི་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཞུང་གི་
ལས་སྡེ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་འགན་དབང་སོད་དེ་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་གའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ནགས་ཚལ་
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དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྡེ་ཚན་ཁག་ལུ་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་
བསལ་ནི་དང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་ དེ་ལས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ཆོག་ཐམ་སོད་མི་འདི་ ས་གཏེར་དང་གཏེར་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་
བཅའ་ཡིག་༡༩༩༥ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་ དེ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ལམ་སྟོན་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ 
དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པས། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་
མའི་ དོན་ཚན་༣༦༣ པ་གིས་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་བཏུབ་འབད་ཡོད་རུང་ ལན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ སོ་ནམས་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག་དང་ བསྟན་རྒྱལ་ལན་ཁག་གིས་ མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་བརྩམ་པའི་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་མེན་པས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ མི་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་
ལས་བརྟེན་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་ནུག  

༢. རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་གི་འགན་དབང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་
བཟོ་ཡོདཔ།  

ཧེ་མའི་མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གྱིས་རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་གནང་ཡོད་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་ནང་ དམིགས་ 
བསལ་གྱི་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡངཿ 

 ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་དང་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་ཚུ་ཡར་
དྲག་བཏང་ནི། 

 རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ ཟད་འགྲོ་གི་ཐོག་ལས་འབད་
ཚུགསཔ་དང་ གོ་སྐབས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ནང་ འགན་ཁག་འབག་ནི་ དེ་ལས་ 

 རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་བསྡུ་ལེན་དང་ སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ཚོང་བསྒྱུར་ཚུ་ནང་ ངན་ལད་དང་ ཚགས་ཁར་མ་ཚུདཔ་ 
དེ་ལས་ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཁེ་ས་བཟོ་ནི་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།  

བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་སྦེ་ 
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལས་འཛིན་གྱི་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཚན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་ 
བྱེམ་དང་རྡོ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་ རྡོ་བཏོན་ནིའི་ལས་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་གྱི་འགན་དབང་སོད་དེ་འདུག  

ཨིན་རུང་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་བསམ་རྩེའི་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་ མཁོ་
ཆས་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོགས་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་ཞུ་སྟེ་འདུག ཤུལ་ལས་ ལས་འཛིན་ཁོ་ར་
གིས་ ལག་ལེན་འབད་བ་གིས་མ་ཚད་ སྒེར་སྡེའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་སྦེ་སོད་དེ་འདུག དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་མེནམ་མ་ཚད་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་ལས་དོན་དང་ རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་ཡུན་བརྟན་
ལག་ལེན་ནང་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་མེན་པས།  
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༣. ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་མཉམ་སྡེབ་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོདཔ།   

ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༤༣༦ (༦༣) པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་རུག་
རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་འདི་ ‘བརྐོ་མ་དགོ་པའི་རྡོ་ཕུ་དང་རྡོ་ ཆུའི་གཤམ་དང་ ས་གཞི་ཚུ་ལས་རྡོ་རུག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ས་བརྐོ་
འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་ཐོག་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་ བྱེམ་དང་རྡོ་ཕུ་བཏོན་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ནགས་ཚལ་དང་
རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ བྱེམ་དང་རྡོ་ཕུ་ཚུ་བཏོན་ནི་ཚུ་ཚུད་ཡོདཔ་
ལས་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་ནང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚད་ལས་བརྒལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནུག 

ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལུ་ རྡོ་དང་རྡོ་ཕུ་བསལ་ནིའི་ལཱ་ མཉམ་སྡེབ་
འབད་མི་འདི་ ལམ་སྟོན་ནང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་གྱི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་མེནམ་ལས་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་སྟེ་འདུག 

ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལས་
ཁུངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་སྟུན་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་འཐོན་སྐྱེད་ཐོག་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཁེ་ཕན་སོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག 

༤ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གིས་ ལྗིད་འབག་ཐལ་བའི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་མ་འཐོབ་སོང་ཡོདཔ་ - 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠ .༩༢༠  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེའི་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གི་འོག་ལུ་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་ཁེ་
འཐུས་ཚུ་ ལྗིད་ཚད་མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་གྱི་ཐོག་ལུ་མིན་པར་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་རེ་སྦེ་བརྩི་རྐྱབ་སྟེ་ བཀལ་ཡོདཔ་ལས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༣༠.༩༢༠ མ་འཐོབ་པར་འདུག ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་ཉུང་ཤོས་རང་ མེ་ཀྲིག་ཊན་རེ་ལུ་ ཨུ་ཨེས་དྲི་༡༤ དང་
མཐོ་ཤོས་ཡུ་ཨེས་དྲི་༢༧ དེ་ཅིག་ཐོབ་ཏེ་ཡོད་རུང་ གཞུང་ལུ་ཁེ་འཐུས་སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༠ ལས་བརྒལ་མ་ལེན་པས།  

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་  ལག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཁེ་འཐུས་ཚུ་ མེ་ཀྲིག་ཊན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་
རུང་ ཀྲག་རེ་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཀལ་ཏེ་འདུག 

༥ ཕྱིར་ཚོང་ཆོག་ཐམ་འཐུས་བསྡུ་ལེན་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བསྡུ་ལེན་ཆད་ལུས་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༧༥༢ 
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དགེ་འདུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་གཙང་ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་གོང་ཚད་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་ཚོང་ཆོག་ཐམ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༥༢ ཉུང་སུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་
ཡིག་ཚང་གིས་ ཕྱིར་ཚོང་ཆོག་ཐམ་འཐུས་འདི་ ཆོག་ཐམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༠ བཀལ་ཏེ་འདུག ལོག་ཅིག་ལས་འབདན་ 
དགེ་འདུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ བཀང་ཤོག་གསརཔ་ (ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟུར་སྦྲགས་༡༡ པ་) ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠ བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ དངུལ་འབོར་གྱི་
སྐོར་བཀོད་དེ་མིན་འདུག ཕྱིར་ཚོང་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠ ལས་༢༠ གུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་སྐབས་ལུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག  

འཐུས་བཀལ་མི་ནང་ ངེས་པ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཕྱིར་ཚོང་ཆོག་ཐམ་ཀྱི་འཐུས་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༧༥༢ བསྡུ་ལེན་ཚང་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག  

༥ .༢ .༢ . ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད།   

༡ དགོས་མཁོ་ཚུ་མ་འགྲུབ་ལས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དབྱེ་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་ནང་དགོས་མཁོ་ཁག་༡༦ ག་ར་འགྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ འགྲུབ་ཡོད་མེད་ངེས་བརྟེན་མ་བཟོ་བས། ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ བུ་སྡི་གནས་གཙང་ཆུ་བདའ་སྟེ་ རྨ་བྱ་ཚུ་འཁྱམ་སའི་ས་ཁོངས་གསལ་སྦྲགས་མ་འབད་བར་ ཆུ་འབབ་ས་གནས་དང་ ཆུ་
རྐའི་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ གཞུང་ལམ་ལས་ རྒྱང་རིང་ཐུང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་མ་ལྟ་བར་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་འབད་བཅུག་ཡོད་མི་
འདི་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།  

༢ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མེད་པར་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་འདི་ཚུ་ ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་ཐོག་ལས་ བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་མ་བཟོ་བས། བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གི་
འོག་ལུ་༡༣ དང་ དགེ་འདུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གི་འོག་ལུ་༡༢ བརྩིས་ ཡོངས་བསོམས་སྡེ་ཚན་༢༥ དེ་ཅིག་གིས་ ནགས་
ཚལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མེད་པར་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག སྡེ་ཚན་ཡོངས་བསོམས་༢༥ ནང་ལས་ སྡེ་ཚན་
༡༥ དེ་ཅིག་གིས་ ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ནགས་ཚལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་ཡོད་རུང་ སྡེ་ཚན་༡༠ གིས་ ཕྱིས་
ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལས་ ནགས་ཚལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་འདུག 

ནགས་ཚལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། 
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༣  ནགས་ཚལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་ནིའི་
བྱ་རིམ་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་མེདཔ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ག་ར་ལེན་དགོ་
པའི་ངེས་གཏན་མ་བཟོ་མི་འདི་ ཚོང་ལས་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གྲོགས་རམ་དང་ ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཚུ་
ལག་བསམ་རྣམ་དག་སྦེ་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས། ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ 
ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནགས་ཚལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ས་
གནས་གཞུང་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་
གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ལེན་དགོ་པའི་སྐོར་ འཁོད་དེ་འདུག དཔེར་ན་ ལས་དོན་འདི་ གཞུང་ལམ་དང་ མི་སྡེའི་
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཉེ་འདབ་ནང་ཕོག་པ་ཅིན་ ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་ལས་བརྟེན་པའི་ གནོད་པ་མེད་ཟེར་བའི་
རྟགས་མཚན་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་  ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ལས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་པས། 

ཨིན་རུང་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་༣༢ དེ་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་མ་ལེན་པའི་
གནད་དོན་ཚུ་འདུག  

༤ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལས་དོན་གྱི་དོན་
ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བས། རྡོ་ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཁང་དང་ བྱེམ་
དང་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་ དེ་ལས་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་
ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡིཿ 

 བྱེམ་དང་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་འདི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་
ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལས་ ལེན་དགོཔ་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་
ཁྱེར་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལན་ཚོགས་ནང་ལས་ ལེན་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་དགུ་དེ་ཅིག་
ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གཅིག་ལས་བརྒལ་ ཕྱིར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།  

 ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ག་ར་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་རུང་ ཨེམ་ཨེས་ བི་ཨེམ་ཨེམ་ཨེལ་ཚོང་ལས་ཀྱིས་མ་
གཏོགས་ ཁོང་ག་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལན་ཚོགས་ནང་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་
ཁྱེར་མ་ལེན་པས། ལག་ལུས་ཚོང་འབྲེལ་པ་༢༡ གིས་ དབང་འཛིན་ག་སྟེ་ལས་ཡང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་
ལེན་པར་འདུག 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 318 

 ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ནང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་དང་ སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ འཁོད་དེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ སའི་བཅད་མཚམས་དང་ ཤིང་བཙུགས་ནིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་
བས།  

 ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་༩ དེ་ཅིག་གིས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་གི་མ་དོ་བར་ རྡོ་ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཁང་
གི་ལཱ་འབད་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ རོང་ཁག་ནང་ལས་ རྡོ་ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཁང་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་མ་ལེན་པས། 

 ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་ཆུང་བའི་ ས་བརྐོ་ནིའི་གཏིང་ཚད་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ས་
ཁོངས་བཅད་མཚམས་ཚུ་ དོན་ཁུངས་ཅན་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བས། གཏིང་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལོདཔ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཆུའི་གཤམ་
བསལ་ནིའི་ལཱ་ནང་ གཏིང་ཚད་ཅིག་བཟོ་སྟེ་མིན་འདུག  

དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་བསྟུན་མེད་པའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ ལས་འགུལ་ལཱ་གི་གནང་བ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་
ལག་ཁྱེར་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ གན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་བའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་སོང་ནུག དུས་མཐུན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མེད་པར་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་འདི་དང་ མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ ལཱ་གི་གནང་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ གན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་བའི་
གནས་སྟངས་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་ཡོད་
མེད་ཀྱི་དོགས་པ་འདུག  

༥ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་ནང་ ཚོང་
འབྲེལ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚིག་ལུ་ མ་
གནས་པས། ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚིག་ལུ་ མ་གནསཔ་ལས་བརྟེན་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་དང་ མི་སྡེ་ལུ་གནོད་པ་སོམ་རྐྱབ་ཏེ་འདུག གཙང་ཆུའི་གཤམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བསལ་མི་དང་ལས་བརྟེན་ གཙང་ཆུ་ཁ་བསྒྱུར་
འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཉམས་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་མ་སྟོན་པར་ཡོདཔ་དང་ གཙང་ཆུའི་
སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་དང་ ཆུ་ནང་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་སོམ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རོྟག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་
མ་འབད་བར་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག  
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༥ .༢ .༣ .  ལྟ་རོྟག་དང་མཉམ་འབྲེལ།  

༡ ནགས་ཚལ་གྱི་བརྡ་དོན་སྙན་ཞུ་དང་ལྟ་རོྟག་རིམ་ལུགས་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཡོདཔ།  

ནགས་ཚལ་གྱི་བརྡ་དོན་སྙན་ཞུ་དང་ལྟ་རོྟག་རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་ནང་ བརྡ་དོན་སོད་ནི་དང་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་གྱི་ 
ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་དང་ལྟ་རོྟག་ནང་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་མི་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས། 
ནགས་ཚལ་གྱི་བརྡ་དོན་སྙན་ཞུ་དང་ལྟ་རོྟག་རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུགཿ 

 མཁོ་ཆས་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གིས་ལྗིད་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་འབག་ཐལ་རུང་ ཀྲག་གི་གྱངས་ཁའི་ཐོག་ལུ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་འབོར་ཚད་དང་ ཁེ་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ ངེས་ཏིག་སྦེ་མི་སྟོན་པས། 

 སྤྱིར་བཏང་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་འགྲུལ་སྐྱོད་གནང་བའི་ནང་ མཁོ་ཆས་བཏོན་ནིའི་འབོར་ཚད་ཡོངས་བསོམས་དང་ ཁེ་འཐུས་དང་
ཆོག་ཐམ་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རིམ་ལུགས་ནང་ དེ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་
འབད་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱིར་བཏང་ནགས་ཚལ་འཐོན་སྐྱེད་འགྲུལ་སྐྱོད་གནང་བ་ཅོག་འཐདཔ་འདི་ ལོག་ཅིག་
ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག  

 རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་སྟེ་ལས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་ ས་ཁོངས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་མེདཔ་ད་ གལ་སྲིད་དེ་
བཟུམ་མའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ནགས་ཚལ་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འགྲུལ་སྐྱོད་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ བཏོན་ཡོད་པའི་འབོར་
ཚད་དང་ ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ལས་ བཏོན་པའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ག་བསྡུར་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

 སྒེར་སྡེ་ཚོང་ལས་ཚུ་དང་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མིའི་མིང་ཚུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ ཐོ་བཀོད་དང་དུས་མཐུན་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་
འདུག 

 ལྟ་རོྟག་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཐབས་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ནགས་ཚལ་
དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་གི་ ཆ་འཇོག་ཡུན་གནས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་མིན་འདུག  

༢ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ།   

ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་
འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ རང་རང་སོ་སོ་སྦེ་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་
དང་ ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི་ དེ་ལས་ འདྲ་གཉིསམ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སོད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆོག་ཐམ་སོད་ནིའི་
ནང་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་ཆོག་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འཐོན་ཏེ་
འདུག  

༣ ས་རུག་རྡོ་རུག་བསྡུ་ལེན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཁྲིམས་འགལ་སྒོ་ལས་ས་གཏེར་བཏོན་ཡོདཔ།  
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འཇམ་དབྱངས་བོ་ལྡན་གྱིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དབྱེ་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་ ས་གཏེར་དང་གཏེར་དངོས་འཛིན་
སྐྱོང་བཅའ་ཡིག་༡༩༩༥ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་ འགལ་བ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྡ་
སྐུལ་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བས། 
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ ས་གནས་གུམ་པ་འདའ་ར་ལུ་ རྡོ་དང་རྡོ་ཕུ་བསྡུ་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
བདག་སྐྱོང་གི་གནང་བ་སོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལན་ཚོགས་དང་ ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལས་
ཁུངས་ དེ་ལས་ ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལན་ཁག་ཚུའི་མཉམ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཇམ་དབྱངས་བོ་ལྡན་གྱིས་ ཕྱི་ངོས་བསྡུ་
ལེན་གྱི་ལཱ་མེན་པར་ ས་གཏེར་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག་ ཟེར་འཁོད་ནུག  

༤ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ཡོདཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མ་ནི་ཊར་ལས་ རའི་ཌག་ཚུན་
གྱི་འཁོར་ལམ་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༥ འབད་མི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་ལཱ་ནང་ མཁོ་ཆས་བཏོན་ཆོག་པའི་གནང་བ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ 
ཨེམ་ཨེས་ རྒྱལ་སྒྲོན་ཝན་ཅར་གྱིས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་འཁོར་ལམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་
མ་ཚད་ ཨེམ་ཨེས་ རྒྱལ་སྒྲོན་ཝན་ཅར་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལས་བཏོན་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡི། 

༥ ཉམས་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།   

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ས་ཁོངས་ས་མཚམས་བཀལ་ནི་ཚུ་ མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ཕུལ་མི་ ཉམས་སྲུང་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་༦ གིས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཉམས་སྲུང་ལཱའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཕུལ་ནུག ཨིན་
རུང་ སྡེ་ཚན་༦ ག་གིས་ཡང་ ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་ མ་འབད་བར་འདུག སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ཕུལ་མི་ ཉམས་སྲུང་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ ཁོང་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༢.༥༨༡ གནས་པའི་ཉམས་སྲུང་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག 
ཉམས་སྲུང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ དགོས་མཁོ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མས། 

༥ .༢ .༤ .  འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕྱིར་ཚོང་གི་ལག་ཁྱེར།   

༡ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཆད་སྐྱོན། 

ལུང་ཕོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་སྟབས་གཅིག་ལུ་སོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་ སྔོན་
སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། དེ་མ་ཚད་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ནང་ བརྡ་དོན་ཚུ་མ་ཚང་བའི་
གནས་སྟངས་ཡོདཔ་ད་ ལག་ཁྱེར་ལ་ལུ་ཅིག་ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་མ་ཚང་པར་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་
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མི་འདི་གིས་ སྡེ་ཚན་གཞན་ཚུ་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ལོག་སོད་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ ཁྲལ་ལས་ཟུར་ནི་ དེ་ལས་ འབྱུང་
ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གིས་འབོར་ཚད་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ནང་ 
ཆད་སྐྱོན་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

༢ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན་ལུ་མ་གནསཔ།   

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ 
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་ངེས་གཏན་མ་བཟོ་བས། འབྱུང་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་བཀང་ཤོག་ནང་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་དགོཔ་ཡོད་
རུང་ དེ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་མ་ཚངམ་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་
ཚོང་འཐབ་མི་ཚུ་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ སོྤ་སོར་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་སྲིད་ནི་ཨིན་
པས། དེ་མ་ཚད་ མཁོ་ཆས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་འདི་གིས་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་
མིན་འདུག འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལུ་ ཐིའུ་མ་འདྲཝ་གཉིས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གཅིག་ལས་བརྒལ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་
ད་ དེ་ཡང་ ཐིའུ་ཐེད་སྒོར་འདི་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཕྱིར་སོད་དབང་འཛིན་གྱི་ཐིའུ་མ་ལེན་པས། འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ལུ་ 
ཕྱིར་སོད་དབང་འཛིན་གྱི་ཐིའུ་མ་ལེན་པར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ལག་ཁྱེར་ག་གིས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངེས་ཐག་བཅད་མ་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ལུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་དབང་ཚད་ཡོད་གའི་དོགས་པ་འདུག  

༣ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཡར་སེང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་མཁོ་ཆས་ཚད་ལས་བརྒལ་བཏོན་ཡོདཔ།  

ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཙང་ཆུའི་
གཤམ་ལས་མཁོ་ཆས་བཏོན་ནི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་དང་ རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་མཁོ་ཆས་བཏོན་མི་འབོར་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ལོར་ མེ་ཀྲིག་ཊན་༤༡,༤༨༨ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་ མེ་ཀྲིག་ཊན་༡,༩༦༢,༠༡༥ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ ཕྱིར་
ཚོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་བར་ན་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་
ལས་བཏོན་མི་ མཁོ་ཆས་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཉོ་སོད་འདི་ མེ་ཀྲིག་ཊན་ས་ཡ་༠.༣༡༨ རྐྱངམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ བརྒྱ་
ཆ་༩.༥༠ ལས་བརྒལ་མེདཔ་ད་ མེ་ཀྲིག་ཊན་ས་ཡ་༣.༠༣༡ གུ་བརྩི་འཕབ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༩༠.༤༩ དེ་ཅིག་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་འབོར་ཚད་
ནང་ཚུདཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་ མཁོ་ཆས་བཏོན་ནིའི་གྲོས་འདི་ དེ་འབད་རང་ལུས་པ་ཅིན་ ཡུན་བརྟན་དང་ 
མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ ངེས་མེད་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས། 

༤ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་བཏོན་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཡོདཔ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་བཏོན་མི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་ནང་ 
བཀག་འཛིན་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནང་བ་མེད་པར་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་འབོར་ཚད་དང་ 
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་གནང་བ་གྲོལ་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ ག་བསྡུར་འབདཝ་ད་ མེ་ཀྲིག་ཊན་༣༠༩,༤༦༨ དེ་ཅིག་ གནང་བ་མེད་པར་
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ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནུག གནང་བ་མེད་པར་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཕྱིར་ཚོང་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ འབྲེལ་ཡོད་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་ རྟགས་མཚན་སོྟནམ་མས། དེ་མ་ཚད་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་
བཏོན་མི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་
ཏོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འོས་ལྡན་གྱི་
གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ནང་ བར་འགེག་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

༥ འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁེ་འཐུས་དང་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་རྩིས་ཁར་མ་བཀོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༧༦༤  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༥.༧༦༤ གནས་པའི་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནི་དང་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁེ་འཐུས་དང་ ཆོག་ཐམ་འཐུས་ དེ་ལས་ཕྱིར་
ཚོང་གྱི་འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བས། རྡོ་དང་རྡོ་ཕུ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུའི་གཤམ་བསལ་བའི་ཁེ་འཐུས་དང་ 
ཆོག་ཐམ་འཐུས་ཚུ་ སྔོན་བྱིན་འབད་སོད་ནུག ཨིན་རུང་ ཁེ་འཐུས་དང་ ཆོག་ཐམ་འཐུས་སོད་པའི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་
མཛོད་ཆས་ལག་ལུས་བརྩི་སྟེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ དེ་ལས་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་
སྐབས་ ཁེ་འཐུས་དང་ ཆོག་ཐམ་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ བསྡུ་ལེན་གྱི་འབོར་ཚད་འཐེབ་འཐོན་ཏེ་འདུག ཁེ་
འཐུས་དང་ ཆོག་ཐམ་འཐུས་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནི་དང་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་འདི་ 
ཁྲིམས་འགལ་ཨིན་པའི་བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༧༦༤ ཕོག་ནུག 

༦ མཛོད་ཆས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ།  

དགེ་འདུ་དང་བསམ་རྩེ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་ལས་མཁོ་ཆས་འཐེབ་བཏོན་མིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་འཐུས་
དང་ཆོག་ཐམ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༦ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཁར་ བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་ལས་མཛོད་ཆས་ལག་ལུས་
ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བར་འདུག བསམ་རྩེ་ གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ རྡོ་དང་རྡོ་ཕུག་གི་ཕྱི་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ གཙང་
ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཁོ་ཆས་སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་༤༣,༡༥༨ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་༤༡,༠༣༩ རྐྱངམ་
ཅིག་གི་ཁེ་འཐུས་དང་ཆོག་ཐམ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༢ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཏུར་ས་གཙང་ཆུ་ལུ་ཡོད་པའི་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མའི་ ས་ཁོངས་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ མཛོད་ཆས་ལག་ལུས་ཀྱི་དངོས་འབྲེལ་བདེན་
དཔྱད་མ་འབད་བས།  

༥ .༢ .༥ .  གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོདཔ། 

༡  ལཱ་ཐད་ཀར་སོད་ཡོདཔ་ལས་ འོང་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་༢༩༩ .༨༦༨ 
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ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྡོ་དང་རྡོ་ཕུ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་
ལཱ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་༣༣ དེ་ཅིག་ལུ་ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་སོད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་ལུ་མ་སོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་འོང་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་སོམ་སྦེ་ཕོག་ནུག གཞུང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༩.༨༦༨ གནས་
པའི་འོང་འབབ་མ་ཐོབ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འགྲན་བསྡུར་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་མ་ཐོབ་བཟོ་ནུག  

༢ ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༣.༤༩༤ 

ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ སྒེར་སྡེའི་ཚོང་འབྲེལ་པ་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་བསལ་མི་ཚུ་ 
ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཁེ་འཐུས་ཉུང་སུ་སྦེ་ལེན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱོང་གུད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༤༩༤ 
དེ་ཅིག་ཕོག་ནུག ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་འདི་ ས་གཏེར་གྱི་ལཱ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་རུང་ ཕྱི་ངོས་བསྡུ་ལེན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་
ཡོདཔ་ད་ ཁེ་འཐུས་ཡང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀལ་མི་ ཁེ་འཐུས་ཕོག་དགོཔ་འདུག ཆུ་གཤམ་
བསལ་ནིའི་ལཱ་འདི་ ས་གཏེར་གྱི་ལཱའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ 
འཐུས་ཚུ་གི་དངུལ་འབོར་ཡང་ སོ་སོར་སྦེ་བཀལ་བའི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། 

༥ .༢ .༦  གྲོས་འདེབས་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱིས་ངོས་བསྡུ་ལེན་ནང་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་དང་སྲིད་
བྱུས་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 ཕྱི་ངོས་བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནི་ དེ་ལས་ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་བཀོད་ཁྲམ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྒྲིག་
གཞི་ཚུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་འདུག  

 དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཐབས་ལུ་ “ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་” ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་འདུག  

 ཆུ་གཤམ་ལས་མཁོ་ཆས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཁེ་འཐུས་ཚུ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོཔ་འདུག 
 ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ཕྱིར་སོད་དང་ གནང་བ་སོད་ནི་ དེ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་

དགོཔ་འདུག 
 འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ ལྟ་རོྟག་དང་ལྟ་བཀོད་ཚུ་ ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ་འདུག  
 ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག  

གོང་ལུ་བཀོད་མི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་བསལ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཕྱི་ངོས་བསྡུ་
ལེན་དང་ ཆུ་གཤམ་བསལ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་
སྟངས་ལུ་ཡང་ ཕན་འདེབས་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་གུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།  
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༥ .༣.  གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་།  

ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་འདི་ཡང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྒྱུ་དངོས་
འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཁྲའི་ལག་དེབ་(འབྲེལ་ཡོད་ལུང་འདྲེན་) དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ནང་ རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ མཛོད་
ཁང་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་ རྩིས་ཕུལ་ཡོད་མེད་དང་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཚུད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༡༥ ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་དུས་མཚམས་ནང་ཚུད་པའི་ 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་བརྩི་སྟེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་༡༦ དེ་ཅིག་ དཔེ་ཚད་སྦེ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
སྟེ་ཡོད། 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡིཿ  

༥ .༣ .༡ .  མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཐོ ་བཞག་ནི། 

༡. མཁོ་ཆས་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་དང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

ཀ) གསོ་བའི་ལན་ཁག་འོག་གི་ སན་བཅོས་མཁོ་ཆས་དང་གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གྲོགས་རམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་ གསོ་
བའི་སན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་མང་རབ་ཅིག་ལེན་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་
འབད་བའི་ཁར་ དེའི་ཐོ་ཚུ་མ་རྩའི་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ རྩིས་བཀོད་དང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས། རྒྱུ་དངོས་ཐོག་ལུ་ 
ཐོབ་པའི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་
ཨིནམ་ལས་ དེ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།  

ཁ) གཞུང་གི་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་འཆར་དངུལ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ 
བདོག་གཏད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་མ་བྱིན་པར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་
བ་ཨིན་པས། 

ག) དཔེ་ཚད་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི་ཅ་
ཆས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་མི་ནང་ བཀང་ཤོག་པི་ཨེམ་ཨེམ་-༣ ཅན་མ་འདི་ ཡོངས་
རོགས་སྦེ་མ་བཀང་བར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། བཀང་ཤོག་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་བརྡ་
དོན་ དཔེར་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ རྙིང་འཐུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་མ་བཀང་བར་
ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་ཐོག་བཙོང་བའི་སྐབས་ དེའི་གོང་ཚད་ངོ་མ་ཤེས་མི་
ཚུགས་པའི་གདོང་ལེན་སོམ་འདུག  



 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 
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ང་) རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འཁྲིཝ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་
དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ངོས་འཛིན་ཨང་རྟགས་ཚུ་
བཀོད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཚོལ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་
སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༨ བར་ན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ངོས་འཛིན་
ཨང་རྟགས་ཚུ་ཡང་མ་བཀོད་པར་འདུག 

༢ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།  

ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ ཐོ་གཞུང་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
ངེས་པར་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གཞི་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་
འདུག ཐོ་བཞག་ནི་དང་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ངེས་བདེན་མེདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་བཞག་མི་ཐོ་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་
པའི་གུ་ ཡོངས་སུ་རོགསཔ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་པ་འདུག ས་གཞི་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་མ་དོ་བར་ གཏན་འཇགས་
ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་དང་ གཞུང་གི་དངོས་ཆས་གཞན་ཚུ་གི་ཐོ་གཞུང་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་རུང་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་འདུག ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ 
གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གྱི་རིམ་ལུགས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས། 

༥ .༣ .༢ .  རྒྱུ་དངོས་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 

༡ རྒྱུ་དངོས་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཁྲུལ།  

ཀ) རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ 
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཐུབ་ཚད་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་འདུག རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གློག་རིག་ཀམ་
པིའུ་ཊར་ཚུ་གི་ཐུབ་ཚད་ལོ་ངོ་༦ དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ལོ་ངོ་༣-༤ གྱི་བར་ན་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་
གྱི་སྒོ་ལས་ ཟད་འགྲོ་མ་བཏངམ་མ་ཚད་ དོན་མེད་ཀྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ཡང་འབད་དེ་འདུག  

ཁ) གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གློག་རིག་ལེབ་ཀྲོབ་དང་ ཡང་ན་ གྲེསི་ཀྲོབ་རེ་
སོད་དགོཔ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འགན་འཛིན་པ་རེ་ལུ་ གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་གཅིག་
ལས་ལག་སྟེ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། 

ག) འཆར་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ དགོས་མཁོ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ དགོས་མཁོ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་གིས་ 
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གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་འདི་ ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་སོད་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཕོ་བརླག་འགྱོ་ནི་ཨིན་
པས།  

༢ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ནོར་འཁྲུལ།  

ཀ) གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ གཏན་འཇགས་རྒྱུ་དངོས་མ་ཡིག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ད་ རྒྱུ་
དངོས་ཚུ་ རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འགལ་
བ་ཨིན་པས།  

ཁ) གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཏན་འཇགས་རྒྱུ་དངོས་མ་ཡིག་ནང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ བརྡ་དོན་ཚུ་མ་
ཚངམ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འདུག བརྡ་དོན་མ་ཚང་མི་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དབྱེ་ཨང་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ཐོ་བཀོད་དང་རྙིང་འཐུས་ རྒྱུ་དངོས་སོྤ་
སོར་/མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས།  

ག) དཔེ་ཚད་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་
དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སོལ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་འབྱང་སྟོར་དང་ སྐྱོན་ཆགས་ དེ་ལས་
ལོག་སོད་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

ང་) རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱུ་དངོས་མང་ཤོས་ཅིག་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ སོྤ་སོར་འབད་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་
ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སོྤ་སོར་འབད་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ མ་
བྱིན་པར་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ངེས་བདེན་མིན་འདུག  

ཅ) རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ནང་ རྒྱུ་དངོས་སོྤ་སོར་བརྗེད་ཐོ་ (པི་ཨེམ་ཨེས་༤ ཅན་མ་) ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ གཞུང་
གི་ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་སོ་སོ་ལུ་ སོྤ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་
འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱུ་དངོས་མང་ཤོས་ཅིག་སོྤ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ སོྤ་སོར་བརྗེད་ཐོ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མ་ཚད་ 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འདྲ་གཅིག་མ་བཏང་པས། 

༥ .༣ .༣ .  རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་ནི། 

༡ རྩིས་སོད་འབད་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ།  

དཔེ་ཚད་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་མི་ནང་ བཀང་ཤོག་པི་ཨེམ་ཨེམ་-༣ ཅན་མ་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་མ་བཀང་
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བར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། བཀང་ཤོག་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ དཔེར་ན་ རྒྱུ་དངོས་
ཀྱི་རིན་གོང་ངོ་མ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ རྙིང་འཐུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་མ་བཀང་བར་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་ཐོག་བཙོང་བའི་སྐབས་ དེའི་གོང་ཚད་ངོ་མ་ ཤེས་མ་ཚུགས་པའི་གདོང་ལེན་འདུག  

༢ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

ལས་སྡེ་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ ལོ་གྲངས་༡༥ ལས་ལག་མི་ གཞུང་འཁོར་རྙིངམ་བསོམས་༤༡ དེ་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་
ལུ་ རྩིས་མ་ཕུལ་བར་ཡོད་མི་འདི་ ལན་རྒྱལ་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་འདི་ ཉེན་
སྲུང་དང་ བཙོག་རླུང་ཚུ་མར་ཕབ་བཏང་ནི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་རྙིངམ་ཚུ་གོ་རིམ་སྦེ་ བསྡུ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་
རུང་ དཔེ་ཚད་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དེ་ལུ་མ་གནས་པས། 

༣ རྩིས་ཕུལ་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་ནང་ལས་ གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ གཞུང་ལུ་རྩིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་གཞུང་འཁོར་
༢༧ དེ་ཅིག་ ལོག་སྟེ་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ནང་ གཞུང་འཁོར་ཚུ་ རྙིངམ་ཐལ་
བའི་སྒང་ལས་ བཀོལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཙོག་རླུང་མངམ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གོ་རིམ་བཞིན་བསྡུ་དགོཔ་
སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དང་ འགལ་བ་ཨིན་པས། 

༥ .༣ .༤  གྲོས་འདེབས། 

གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་ རྒྱུ་
དངོས་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་རྩིས་སོད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གོ་རིམ་༣ གྱི་འོག་ལུ་ཚུད་
པའི་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་དགོཔ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་
ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན ་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིནཿ  

 རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བརྡ་མེདཔ། 
 རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ སོང་བརྡར་མ་འཐོབ། 
 རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་མེདཔ། 
 ‘རྒྱུ་དངོས་ཐོ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་’ རྩ་བརྟན་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ཐབས་དང་ ཤུལ་ལས་བསྐྱར་ལོག་མི་བྱུང་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག ་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དགོས་མཁོ་
དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བརྡ་སོད་ནི་དང་ སོང་བརྡར་བྱིན་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་དགོཔ་འདུག 

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཕལ་མགྱོགས་རང་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་ ‘རྒྱུ་དངོས་ཐོ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
’ ཟེར་མི་འདི་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཡོདཔ་ད་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་ འགན་འཛིན་པ་ག་ར་ལུ་ 
རིམ་ལུགས་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ སོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ གོམས་འདྲིས་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་འདུག 

ག) མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་མེད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་མི་
སྟོབས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ འཕལ་མགྱོགས་ར་ བསྐྱར་བསྐོས་འབད་དགོཔ་འདུག    
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6 .  ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

༦ .༡ .  བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་ ཁྲིམས་དོན་དང་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ཡོད་མེད་
/ལངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག་གི་བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་
སྲིད་བྱུས་ཚུ་ དེ་ལས་ ལན་ཁག་གིས་བཟའ་འཐུང་ཡོདཔ་དང་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ བར་ཞུགས་མཛད་ཡོད་མི་ཚུའི་
འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ ངེས་གཏན་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྩིས་ཞིབ་དེ་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལན་ཁག་འོག་གི་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནང་ དུས་མཚམས་༢༠༡༢-༡༣ ལས་ ༢༠༡༦-༡༧ 
ཚུན་འགབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ཡིད་ཆེས་རུང་བའི་གསར་གཏོད་དང་ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ་གཉིས་ཆ་ར་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་ནང་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༡༠ དང་ གྲོས་འདེབས་༡༤ ཕུལ་
ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༢ .  ཁྱིམ་བཟོ ་གོང་འཕེལ་ནང་ མཁོ་ཚད་དང་ ཁང་གླའི་འོས་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ མཁོ་ཚད་དང་ ཁང་གླའི་འོས་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་དེ་གིས་ ཁྲོམ་ཚོགས་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ མཁོ་ཚད་དང་ འོས་ཚད་ 
དེ་ལས་ སོད་བཏུབ་རུང་བའི་སོད་ཁྱིམ་སོད་ནིའི་སོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་བརྩིས་ སོད་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་དང་ འགན་དབང་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལན་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བཟུམ་མའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་ནང་ བལྟ་སྐོར་ཡང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་
གིས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ དུས་མཚམས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན་འགབ་ཡོདཔ་
དང་ འགན་དབང་ལྡན་པའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ས་གོ་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྲིམས་
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དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༩ དང་ གྲོས་འདེབས་༡༥ ཕུལ་
ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༣ .  གཞུང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་སྐལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

གཞུང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་སྐལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ གཞུང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་སྣུམ་
འཁོར་ཐོབ་སྐལ་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་སྤྱིར་བཏང་གྱི་
དམིགས་དོན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལན་ཁག་༡༠ 
དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེ་ དེ་ལས་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་དང་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམས་སྡེ་བདག་
སྐྱོང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་མཚམས་དེ་ཡང་ རྩིས་
ལོ་༢༠༡༣-༡༤ ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ ཚུན་འགབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གཉིས་ཆ་ར་
གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བར་ཞུགས་མཛད་ནིའི་
དོན་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༨ དང་ གྲོས་འདེབས་༡༡ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༤ .  གཞུང་ལས་མི་སེར་གྱི་རིམ་ལུགས་བརྒྱུད་དེ་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ནང་ འཇོན་ཚད་དང་ ཕན་
ཤུགས་ཀྱི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རྩིས་ཞིབ་དེ་གིས་ གཞུང་ལས་མི་སེར་གྱི་རིམ་ལུགས་བརྒྱུད་དེ་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ནང་ འཇོན་ཚད་དང་ ཕན་ཤུགས་
བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྱི་འབྲེལ་ལན་ཁག་ནང་ལམ་ཡིག་ཕྱིར་སོད་དང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ 
གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་ཀྱི་ ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གཉིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྩིས་
ཞིབ་དེ་གིས་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་དང་ ཉོག་བཤད་དཀའ་སེལ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ མི་སྡེ་ཞབས་
ཏོག་ལྟེ་བ་ཚུ་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཚུའི་ གཞུང་ལས་མི་སེར་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ དུས་མཚམས་༠༡/༠༡/༢༠༡༥ ལས་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་འགབ་
ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ གཞུང་ལས་མི་སེར་བརྒྱུད་པའི་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ནང་ འཛོན་ཚད་དང་ ཕན་ཤུགས་ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༦ དང་ གྲོས་འདེབས་༩ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༦ .༥ .  འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་གཞུང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་དེ་གིས་ 
གནས་སྡུད་སོྤ་སོར་ཚུ་ ངེས་གཏན་དང་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ཡོད་མེད་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ དོན་སྨིན་གྱི་ཐོག་
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ལས་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ Finacle CBS ནང་ བརྡ་དོན་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་གིས་ Finacle CBS གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ཆད་སྐྱོན་
བྱུང་ཡོད་མི་གཉིས་ཆ་ར་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་དེ་ དུས་མཚམས་༠༡/༠༤/༢༠༡༧ ལས་ 
༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་འགབ་ཡོདཔ་དང་ CBS དང་ དེའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༦ དང་ གྲོས་འདེབས་༤ ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༦ .  དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་དང་ ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ། 

དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་དང་ ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ཡང་ དྲང་བདེན་དང་ དྲང་ཐིག་ འདྲ་མཉམ་གྱི་དྲང་ཁྲིམས་ཚུ་སོད་
ནི་ནང་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ཡང་ དྲང་ཁྲིམས་ལན་
སྡེ་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༦ ཚུན་འགབ་སྟེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༣ 
དང་ ཡན་ལག་གི་ཞིབ་རོྟག་༢༢ དེ་ལས་ གྲོས་འདེབས་༡༧ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༧ .  འཁོར་ལམ་ཉམས་གསོའི་ལཱ ་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ‘འཁོར་ལམ་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་’འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
འཁོར་ལམ་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ དོན་
སྨིན་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་འོག་གི་ ལམ་སེལ་ལས་
ཁུངས་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ལྔ་(ཐིམ་ཕུག་ ལོད་སྦི་ས་ གསར་སྤང་ གླིང་མེད་ཐང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་) ནང་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༡༤ ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ ཚུན་འགབ་སྟེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཞིབ་
རོྟག་༢༣ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༣ དང་ གྲོས་འདེབས་༨ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༨ .  སྐྱིན་འགྲུལ་ཕ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་
ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་འདི་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕ་བའི་ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་ ཐབས་རིགས་ཅན་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་
གཞི་ དེ་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ དངུལ་རྩིས་ཕ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ སྐྱིན་
འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་རྟག་ཞིབ་དང་ གནང་བ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་
ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕ་བའི་ཞབས་ཏོག་ སོད་དོ་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།  



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 332 

རྩིས་ཞིབ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ཚུ་ནང་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་
འགབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཞིབ་རོྟག་༡༨ ཚུད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༣ དང་ གྲོས་འདེབས་
༦ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༦ .༩ .  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་
འདི་ དོན་སྨིན་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ ཁྲོམ་
ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གནས་ཚད་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་
བཟོ་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ ཐིམ་ཕུག་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༠༢-༢༠༠༧ 
ཅན་མ་དེ་ འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆས་གཙོ་བོ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་ ས་ཆའི་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ 
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲུལ་སྐྱོད་ འཁོར་ལམ་དང་མི་ལམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་འོག་གི་ ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལས་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་འགབ་སྟེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཞིབ་རོྟག་༡༨ ཚུད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༢ 
དང་ གྲོས་འདེབས་༡༡ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༦ .༡༠ .  རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རིམ་ལུགས་ཚུའི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རིམ་ལུགས་ཚུའི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་ནང་ གཅིག་བསོམ་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་རིམ་ལུགས་ལྟེ་གཞུང་ (Integrated Central Banking 
System) དང་ རྒྱ་དངུལ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་དངུལ་བསྒྱུར་རིམ་ལུགས་ (Indian Rupee and Online Convertible 
Currency (INR & CC) system) དེ་ལས་ གནང་འགྲོལ་དངུལ་སོར་རིམ་ལུགས་ (Authorized Money 
Changer) གི་རིམ་ལུགས་ཚུའི་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་
གིས་གཙོ་བོ་རང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ལག་
ལེན་ཚུ་འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ཚུགས་སྟེ་ཡོད་མེད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་དང་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ ལངམ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྩིས་ཞིབ་དེ་གིས་ དུས་མཚམས་༠༡/༠༡/༢༠༡༨ ལས་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་འགབ་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་དོན་
སྨིན་ཅན་དང་ ཡིད་བརྟན་རུང་བ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞིབ་རོྟག་༤ དང་ གྲོས་འདེབས་༤ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༦ .༡༡ .  ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ལག་ལེན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་དང་ ལས་སྣ་ཚུ་ དམིགས་གཏད་ཚུ་/དམིགས་དོན་ཚུ་
དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་ 
ལས་ཚན་ཁག་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ཚུ་ གྲུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ བརྡ་མཚོན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་དང་ ལན་ཁག་ག་ར་ 
རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དགུ་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་ཡིག་ཚང་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༡༤ 
ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ ཚུན་འགབ་སྟེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༦ དང་ གྲོས་འདེབས་༣ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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༧ .  གནད་དོན་གཞན་ཚུ། 

༧ .༡ .  རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་སྙན་ཞུ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ‘འབྲུག་ལས་འཆར་གོང་ཚད་ (Bhutan Schedule of Rates) དང་ 
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དེའི་ལག་ལེན་’ ཐོག་ལུ་ གཞུང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་སྙན་ཞུ་གཅིག་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  
སྙན་ཞུ་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༡༡༤ པའི་ནང་ “རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་ མི་མང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ འཁྲི་འགན་དང་ དྭངས་གསལ་ དྲང་བདེན་ དེ་ལས་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་འདུན་པ་བསྐྱེད་མི་ དམིགས་བསལ་ ཡང་ན་ གནད་དོན་ཁག་ཚུ་ཚུད་པའི་ སྐབས་དོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་ བོན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་དགོ” ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྐྱར་ཞིབ་དེའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ གནས་ཡོད་ཀྱི་འབྲུག་ལས་འཆར་གོང་ཚད་དེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གེ་རའི་ནང་ ཤོ་
སྙོམས་དང་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་དང་ གཞུང་དང་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་རྟེན་གཞིའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ བསྟར་
སོད་འབད་མི་ནང་ དངུལ་གྱི་ཕན་ཁུངས་འཐོབ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཞིབ་རོྟག་མང་རབས་ཅིག་ ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་
ལས་འཆར་གོང་ཚད་ལན་ཐབས་ཀྱི་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ མི་མང་གི་ལཱ་ཚུའི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ ངེས་ཏན་དང་ དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བཟོ་སྟེ་ ཟད་སོང་ཚད་འཛིན་དང་ དངུལ་གྱི་ཕན་ཁུངས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་ཨིན།    

 ཞབས་ཏོག་ལན་ཁག་གིས་ ལས་འགུལ་ཚུའི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ལས་
འཆར་གོང་ཚད་དེ་ ངེས་པར་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།  

 རིན་གོང་གི་སྒྱུར་ཨང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ ཤོ་མཚུངས་མེད་མི་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་ལས་འཆར་
གོང་ཚད་ནང་ རོང་ཁག་ཚུ་གེ་ར་གཞི་རྟེན་གྱི་ཁྲོམ་སྦེ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ཚུལ་ལྡན་གྱི་རིན་གོང་སྒྱུར་
ཨང་ཚུ་བཀོད་དགོཔ།  

 དམིགས་བསལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ weightage གི་བརྒྱ་ཆ་རྩིས་བཏོན་འབད་
ནིའི་ ཚད་ལྡན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ བྱ་རིམ་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ།  

 དངོས་ཡོད་ཀྱི་རིན་གོང་གི་སྒྱུར་ཨང་ཚུའི་ ངེས་བདེན་གྱི་རྩིས་བཏོན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལས་
མི་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་གི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ལམ་སྟོན་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ།  

 འབྲུག་ལས་འཆར་གོང་ཚད་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལཱ་ཆས་ཀྱི་བརྙ་གླ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་བརྙ་གླ་
ཚུ་མེན་པར་ ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ།  
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 ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐབས་ལུ་ ཚད་ལྡན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་
དགོཔ།  

 ལས་མི་དང་ཅ་ཆས་ཀྱི་སྒྱུར་བྱེད་ཨང་ཚུ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་མགྱོགས་དྲགས་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་སྒྱུར་དེ་ ངོས་བཟུང་འབད་
དེ་གསལ་བཏོན་འབད་དགོཔ།  

 འབྲུག་ལས་འཆར་གོང་ཚད་དེ་ དེ་བ་ལག་པའི་ཡོངས་རོགས་བཟོ་དགོཔ།  
 ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནིའི་ནང་ རིན་གོང་གི་སྒྱུར་ཨང་དང་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ཐབས་

ལུ་ ལན་ཁག་གིས་ལྟ་རོྟག་གྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  
 རོང་ཁག་གི་གནས་རིམ་ཚུའི་ ལས་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་རྣམ་སོ་སོ་ཚུའི་ གནས་ཡོད་ཀྱི་རིན་

གོང་ཚུའི་གནས་སྡུད་ཅིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ།  
 ལན་ཁག་གིས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ བཟོ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་པ་གེ་ར་གིས་ རིན་གོང་གི་སྒྱུར་ཨང་དང་ གོང་

ཚད་དབྱེ་དཔྱད་རྩིས་བཏོན་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་དང་ བྱ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་རོྟགས་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་
དགོཔ། དང་ 

 ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡོད་པའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ།  

འབྲུག་ལས་འཆར་གོང་ཚད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་དང་ ཡོངས་རོགས་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ དེའི་ལག་ལེན་གིས་ ངེས་ཏན་དང་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་
རིན་གོང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་ གོང་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ འགྱུར་ལྡོག་མ་འདྲཝ་ཚུའི་དངུལ་སོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་
ཡང་ འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གིས་སྒྱུར་ཨང་དང་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ 
ཡོངས་རོགས་དང་ རིམ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་ཚུ་དངོས་ཡོད་དང་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་
སྒོ་ལས་ དངུལ་ཀྱི་ཕན་གནས་འཐོབ་ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་འདུག  

༧ .༢ .  འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བ་ལུ་ ཐུག་སྟེ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ།  

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་ མང་སུ་སྦེ་ ནང་འགྲིག་ཐོག་ལས་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཐོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤.༦༢༢ གནས་པའི་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་༡༤ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༧ .༣ .  འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ། 

དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༨ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་ རྩིས་འགྲིག་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་
ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༧ .༤ .  ངན་ལད་བཀག་སོམ་ལན་ཚོགས་ནང་མདུན་སྐྱོད་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན ་ཚུ། 

དུས་མཚམས་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༤(༧) 
པའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མིའི་གནད་དོན་ཁག་༢ ངན་ལད་བཀག་སོམ་ལན་
ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༡/༢༠༡༠ ལུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡོད་པའི་སྙན་ཞུའི་ནང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་དེ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ 
མདུན་སྐྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༧ .༥ .  ལན་གསལ་མེད་པར་བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ།  

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ལས་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་དང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་
པའི་གནད་དནོ་༢ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའི་དྲན་སྐུལ་འབད་དེ་ཡདོ་རུང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ལན་གསལ་མེདཔ་ལས་ 
རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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8.  གྲོས་འདེབས་ཚུ། 

8.1.  ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ་པའི་ ཁག་འབག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ།  

རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐྱོན་ཆ་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ 
ཁག་འབག་གི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚིག་འོག་ལུ་ ལོག་སུ་སྦེ་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཉུང་མཐའི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་འབོར་ཚད་ཚུ་དང་ ཕབ་ཆ་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་འཁོད་དེ་འདུག ཁག་འབག་པ་དེ་གིས་ ལཱ་སོད་མི་དང་ཁག་འབག་པའི་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ལཱ་ཚུ་དང་ འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་ཚུ་འབྱང་སྟོར་ཤོར་ནི་ ཡང་ན་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁག་འབག་པ་དེ་གིས་ དགོས་མཁོའི་ ཉེན་ལེན་གན་ཡིག་ཚུ་དང་ ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་
ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་སོད་པ་ཅིན་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ་མི་འདི་ ལཱ་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ཉེན་བཅོལ་འབད་ནི་དང་ 
ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་འདི་ ཁག་འབག་པའི་དངུལ་སོད་ནང་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཉེན་
བཅོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་
ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བའི་ཁར་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཁག་འབག་པའི་ཧོངས་ལས་ ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡི། ལཱ་ཚུ་འབྱང་སྟོར་ཤོར་ནི་ ཡང་ན་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་འབྱུང་པའི་སྐབས་
ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་གྱོང་གུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་མི་ཚུ་
ཉམས་གསོ་/ལེགས་བཅོས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་དམ་འཛིན་ལས་
བརྒལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གི་གནས་གོང་དང་མཉམ་པའི་ལཱ་འབད་
དགོ་པའི་ནན་སྐུལ་འབད་ནི་མིན་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་གིས་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་མ་འཐོབ་པར་
འདུག  

ཁག་འབག་པ་དང་ གཞུང་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ 
ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ རིན་བསྡུར་གྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ལུ་ངེས་པར་དུ་གནས་དགོཔ་སྦེ་ བཟོ་དགོཔ་
འདུག གནས་གོང་ཉུང་སུ་ ཡང་ན་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཧ་ཅང་གི་ཉུང་སུ་ཨིན་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེན་བཅོས་འབད་མ་དགོ་པའི་ལཱ་
དང་ ཁག་འབག་ཚུ་ ཁག་འབག་གི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡངས་ཆག་གཏང་རུང་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས། 

8.2.   གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ལུ་གནས་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ ་དགོཔ།   



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 338 

གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ག་ར་གི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལས་འཆར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་ ཚད་དམ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་
བཀོལ་སོད་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ཚུ་ནང་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ བྱ་རིམ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད། འདི་ཚུ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ གཞི་རྟེན་བྱ་རིམ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་
རའི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་སྦེ་ ཁ་སྐོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་རེ་
འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ བསག་བཞག་འབད་ནི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཕན་ཁུངས་མེད་མི་ཚུ་རྩིས་སོད་གཏང་ནི་ དེ་
ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི།  དེའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙོ་བོ་
ར་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ མཛོད་ཐོ་བཀོད་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་དང་ སྙན་
ཞུ་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་གིས་ ཚབས་ཆེན་བཟོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ནི་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་འདི་གིས་ གཞུང་
གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཚུལ་མཐུན་ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་བཀོད་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་
གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་ སྣང་ཆུང་བཟོཝ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལས་ཕར་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་
ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ སྣང་ཆུང་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ་
འཐབ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།  

དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་འོག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ག་ར་གིས་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་ནང་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་གནས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་འདུག ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་
ཨིནམ་བཞིན་དུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ལྟེ་གཞུང་ལུ་མཛོད་ཐོ་བཀོད་ནི་ནང་ ཕན་
འདེབས་འབད་ནི་དང་  གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ལྟ་རོྟག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་བཟོ་ནི་ནང་ འགོ་འཁྲིད་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

8.3.   འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ /རྩིས་སྙོམས་འབད་
དགོཔ།   

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གནད་དོན་གཅིགཔོ་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
བརྗོད་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་འདི་ཨིན། འདི་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ འཛོལ་ཏེ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་དང་ ཧེ་མའི་ལོ་གི་ལག་ལུས་
ཚུ་ ད་ལྟོའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོཝ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གི་
དོན་ལུ་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེནམ་ དེ་ལས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་ལ་སོགས་པའི་ ནོར་
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འཁྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྟེ་འདུག འ་ནཱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཡང་ན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཨང་རྩིས་ཚུ་ དགོས་མཁོའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ལེགས་བཅོས་དང་ ནོར་བཅོས་མ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཕྱི་
འགྱུར་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་རང་ར་སོ་སོ་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་དགོ་པའི་ ནན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།   

ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་སྟོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་བསལ་དགོཔ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་རུང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་
བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་སྐྱོན་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་
གིས་མ་དོ་བར་ ད་ལས་ཕར་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་
ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་འདི་ཚུ་ཁུངས་ལྡན་བཟོ་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བསལ་དགོ  

8.4.   ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་འོས་འབབ་ལས་
ལག་པའི་ སྔོན་བྱིན་སོད་སོལ ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།   

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ འཚོལ་
སྒྲུབ་དང་ ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག ཆ་གནས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
གིས་ སོད་མི་བཀག་འཛིན་མེད་པའི་འགན་ལེན་ (unconditional guarantee) གྱི་ཐད་ཁར་ ཁག་འབག་གནས་གོང་ལས་ 
འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བྱིན་ཆོགཔ་ཨིན། སྔོན་བྱིན་འདི་ གནས་སྐབས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་དངུལ་སོད་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆའི་ཐོག་
ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བཏུབ་ནི་དང་ གནས་སྐབས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༨༠ ངོ་སོར་མ་འབད་བའི་
ཧེ་མ་ལས་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་ ས་གནས་ཁར་འབག་འོང་མི་ 
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ བྱིན་ཆོག་ནི་ཨིནམ་ད་ ས་གནས་ཁར་བསྐྱལ་མི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ལས་ མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༧༥ 
བྱིན་ཆོགཔ་ཨིན། བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ འ་ནཱི་ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ ལཱ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཟླཝ་ཚུ་གི་ གནས་སྐབས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་
དངུལ་སོད་ཚུ་ལས་ལེན་དགོ   

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༩ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་ལས་ལྟག་སྟེ་ སྔོན་
བྱིན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་ ཁ་སྐོང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ནང་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་དང་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་གི་ཐད་ཁར་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ འ་ནཱི་བཟུམ་མའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་མགྱོགས་པར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བྱིན་ཡོད་
པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་ དྲང་སེམས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཁྲིམས་མཐུན་ཅིག་མེན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ 
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་བྱུང་སྟེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་བཀག་ཆ་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
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འདི་ཚུ་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་འདི་སྣང་ཆུང་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་
སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་
ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ རྩིས་ལག་
སྦེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལག་ལེན་འདི་ཚུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ མི་དམངས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་
འགལ་བ་ཨིན་པའི་ཁར་ གཞུང་གི་སྤྱིར་བཏང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཁུངས་མཐུན་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན།  

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་འོས་ཚད་ལས་ལག་པའི་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་མཐུན་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོཔ་འདུག 
དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་ལག་ལེན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་གནས་ནིའི་
དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ  

8.5.  མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་གི་ ལམ་སྟོན་ཚུ་བཟོ ་དགོཔ།  

མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་གྱི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་
དོན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་བདང་འཛིན་གྱིས་ འ་ནཱི་འཆར་དངུལ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་
པའི་ལག་ལེན་མ་འདྲཝ་སྦེ་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། མགྲོན་
སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཟད་སོང་གི་དགོས་དོན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཟད་སོང་ལ་ལུ་ཅིག་ འཆར་དངུལ་འདི་གི་འོག་ལུ་ 
བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་ཆོག་མི་ཆོག་ ངེས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་
ཟད་སོང་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་མེདཔ་ལས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་འདི་ བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཟད་སོང་འདི་གི་ཐད་ཁར་ འོས་ལྡན་གྱི་དམ་འཛིན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཟད་སོང་གི་གཞི་རྩ་དང་ འོས་ཚད་ དེ་ལས་ 
དགོས་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ལམ་སྟོན་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

8.6.  ནང་འཁོད་བཟོ ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ལས་ HDPE ཆུ་དུང་ཐད་ཀར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ སྲིད་བྱུས་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།  

དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ གཞུང་
གི་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ HDPE ཆུ་དུང་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་པོ་ལི་ཐིན་ཚོང་སྡེ་ཚད་འཛིན་ 
དང་ ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་འགྱིབ་ཤོག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་རྩིས་
ལན་ཁག་གིས་ཁག་འབག་གན་ཡིག་བཟོ་མི་ནང་ ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལུ་ སྦུང་སྡེབ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕབ་ཆ་བྱིན་ནི་སྦེ་
འཁོད་དེ་འདུག འ་ནཱི་ཐབས་ཤེས་འདི་གིས་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ཅ་ཆས་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ཚུ་ 
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མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཐད་ཀར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ ཁག་འབག་པའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐོག་ལས་ Druk Pipes དང་ Rabten Pipes གི་
དངོས་རྣམ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་ཕབ་ཆ་གི་བདེན་ཁུངས་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ HDPE གི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་
ཁུངས་ལུ་སོད་དགོཔ་ཨིན།   

ནང་འཁོད་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་ལག་ལེན་སྒྲིག་ཆ་ཚུ་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུ་དུང་གི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ གནས་སྟངས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ HDPE ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 
ཕབ་ཆའི་བདེན་ཁུངས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་
བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ གཞུང་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་ ངེས་བདེན་གྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་ འཐོབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་གནས་ཚད་
བཀོད་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ངོ་སོར་འབད་མི་ དགོས་མཁོའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ ཆུ་དུང་གི་
དངོས་རྣམ་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན།  

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ ཕྱི་ཁའི་བཟོ་སྐྲུན་པ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཆུ་དུང་ཚུ་ ངོ་སོར་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག 
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༩ .  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་དོན །   

བམ་ཚན་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཐོག་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་དོན་དང་ལས་རིམ་ ལཱ་འགན་དང་
ལག་ལེན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༩ .༡ . རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྐོར། 

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་དབང་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་༢༥.༡ ཅན་
མའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་
སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་༢༥.༤ ཅན་མའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་
འགྱུར་ ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལན་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལན་སྡེའི་མངའ་
འོག་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ མི་དམངས་ཚད་ཅན་དང་ སྤྱི་ཕན་མ་དངུལ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་འདུས་ཚོགས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་སྲུང་
སྐྱོབ་དམག་སྡེ་ཚུ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་འོང་འབབ་དང་སྤྱི་དངུལ་བྱུང་ཐོ་དང་ མ་དངུལ་གཞན་གྱི་བྱུང་ཐོ་ སྔོན་བྱིན་དང་གསོག་འཇོག་མ་
དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་འཐོབ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེའི་
ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡི། དབང་འཛིན་འདི་གི་འོག་
ལུ་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་བཞི་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་
ཁྲིམས་བསྟུན་ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། 

༩ .༡ .༡ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ འཆར་གཞི་རིམ་བྱུང་གཉིས་པ་ཨིནམ་ད་ 
དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་ཡུན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུཿ 
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལས་བརྟེན་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ བྱ་སོད་བཟང་པོ་ཚུ་ སྔར་ལས་ལག་ཡར་དྲག་
བཏང་ནི་དང་། 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་
གཏད་གྲུབ་ནིའི་ཁས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་ལས་དོན་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་འདི་ཨིན། 
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཐོན་སྐྱེད་དང་འབད་བརྩོན་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་གིས་ དམིགས་གཏད་འབད་ཡོད་པའི་གྲབ་འབྲས་
བྱུང་ཐབས་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། - སྤུས་ཚད་སདོ་ནི། 

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ བྱ་སོད་བཟང་པོ་སྟོན་ཐོག་ལས་ དཔེ་
སྟོན་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི། - ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་དཔེ་སྟནོ་འབད་ནི། 

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སོམ་རོགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུན་དང་ 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། - མཉམ་འབྲེལ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི། 

ཐོན་འབྲས་ཀྱི་ མདུན་སྐྱོད་དང་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་གི་དམིགས་གཏད་ཚད་འཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་གི་བརྡ་
མཚོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ མཐར་ཐུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་
མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད། 

༩ .༡ .༢ .  ལག་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ། 

ལག་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དེ་
ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ ལས་རིམ་བཞི་གི་འོག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ཁག་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཿ 

༡༽ རྩིས་ཞིབ་དང་བོ་གཏད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག 
༢༽ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ། 
༣༽ གཙུག་སྡེ་དང་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་དང་  
༤༽ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ། 

 
ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་ དེ་ལས་ 
ལོ་བསྟར་ལས་དོན་དམིགས་གཏད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་གཞི་བཙུགས་དང་
མདུན་སྐྱོད་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་ཕྱེད་དང་ལོ་བསྟར་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།  
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༩ .༡ .༣ .  རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོ ་གཞུང་༢༠༡༨ -༢༠༡༩ ཅན་མ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་
ཚོགས་ དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་པར་ 
ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ སོམ་ཆུང་ དེ་ལས་ ལཱ་འགན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
དབྱེ་ཁག་༣ ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ལས་སྡེ་ཚུ་དབྱེ་ཁག་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
འཆར་གཞི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་ནང་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་དང་ ཁུངས་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་བསོམས་༨༡༦ དང་ དེའི་རྩིས་ཁྲ་༡༢༣༧ དེ་ཅིག་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་
འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ ངོ་སོར་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་
ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་བསྟུན་དང་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།  

༩ .༡ .༤ .  ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༨ -༢༠༡༩ ཅན་མ། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞིའི་ནང་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ ལས་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཚུདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་ལས་འཆར་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་བསོམས་༦༤༨ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཧེ་མའི་ཉམས་མོང་དང་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་དང་གཙོ་
རིམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ཚན་གཙོ་རིམ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་ཨིནཿ 
  ༡༽ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ། 
  ༢༽ མི་དམངས་ལས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ཚན་གཙོ་རིམ་ཚུ་གིས་ མི་དམང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་གཙོ་རིམ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་
དམིགས་གཏད་འབད་ནི་ནང་ ངེས་བརྟན་བཟོཝ་ཨིན། དེ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ 
ལས་དོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་བསྟར་ལས་དོན་དམིགས་གཏད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་འཆར་
དངུལ་ཡང་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད།  

༩ .༡ .༥ .  ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།  

༡.  རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།  
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ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་བསོམས་༦༡༦ དེ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
༥༥༨ དང་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་༥༢ དེ་ལས་ 
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༦ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་ 
ཐིག་ཁྲམ་༩.༡ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་
གྱངས་ཁ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༩ ནང་
འཁོད་ལུ་ འཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་བཙུགས་མི་དང་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ཚུ་མ་ཚུད། 

༢.  རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཚོད་བཀོད་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཕྱིར་
སོད་འབད་དགོ་མི་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་གྲོས་
འདེབས་ཕུལ་མི་ཐོག་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། 
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བསོམས་༥༦༥ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་
༩.༢ ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ཨིན། དེ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༩༧ དང་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༧ དེ་ལས་ 
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། 

༣.  རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།  

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འཛིན་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་དཔྱད་
རྩིས་ཞིབ་༤༣ ཕྱིན་སོད་འབད་ཡི། ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་ གླ་དབང་རྩིས་འཛིན་གྱི་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་སྡེའི་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༥༥ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ གཞུང་དང་ གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འབད་
མིའི་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ མིང་རྟགས་བཀོད་
ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན། 

༤.  བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རིགས། རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ། 
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 558 
མཐུན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 52 
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 6 

བསོམས། 616 
ཐིག་ཁྲམ་༩.༡:  རྩིས་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ། 

སྙན་ཞུའི་རིགས། སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 497 
མཐུན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 57 
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 11 

བསོམས། 565 
ཐིག་ཁྲམ་༩.༢:  རྩིས་ལོ་༢༠༡༨༩ ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབདཡོདཔ། 
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ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་
འབད་བའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ དུས་
རིམ་དང་གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ འི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༧༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 

༥.  རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ། 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༩ འི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབོར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༡.༩༠༠ བསྐྱར་རྙེད་
འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད། བསྐྱར་རྙེད་དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ལོ་
༢༠༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠.༩༩༣ འཐོན་ཡོད་མི་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༨༠.༡༡% གི་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་
རྙེད་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༩.༡ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༥༦ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རང་སོའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་
ཁྲའི་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་  གསལ་སྟོན་འབད་མི་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ནང་ལུ་མ་ཚུད། 

༦.  རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ ཡོངས་བསོམས་༢༤,༥༨༣ དེ་ཅིག་ 
གནད་དོན་ཁག་སོ་སོའི་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ ཤོག་ཁྲམ་༩.༢ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་
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ཤོག་ཁྲམ་ ༩.༡: ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་དངུལ་འབརོ།
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མའི་ནང་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་དགོ་པའི་འགན་དབང་འཁོད་
དེ་ཡོད། མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་མི་བྱ་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གཞུང་གི་སྤྱིར་བཏང་
ལམ་ལུགས་ནང་ འཁྲི་འགན་བཀལ་ནིའི་ལག་ཆས་
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་གིས་ འགན་འཁྲི་
དང་འགན་འཁུར་གྱི་འཚོར་སྣང་ཡང་བཙུགསཔ་ཨིན། 

༧.  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ ཕྱི་དང་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དབང་འཛིན་འདི་གི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་
ལེན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཕྱི་དང་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་
ཡང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ གུབ་ཏ་དང་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་འབོྱར་དང་དངུལ་སོད་རྩིས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཟུར་སྦྲགས་-༡ 
པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཕྱིའི་རྩིས་ཞིབ་ལུ་ ལན་ཐབས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ འི་དུས་
མཚམས་ནང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་༤ གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། 

9.2.   གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་འབྲེལ།  
 

༩ .༢ .༡ .  རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་། 

༡.  སྤྱི་ཚོགས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙྙྙན་ཞུ་༤ སྤྱི་ཚོགས་༣ 
པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པའི་ནང་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༠-༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འགྱོ་མི་ཐོག་ལུ་ དར་དཀར་ན་དང་ རྩི་རང་ ཀྲོང་གསར་དང་

གོ་གནས་ཡར་སེང ་ 
༧༣༥༢

སོང་བརྡར་དང་སོབ་སོང ་། ༧༩༦༠
བཙག་འཐུ་༣༣

དྲི་བ་དྲིས་ལེན་༡༨༡༠

ལཱ་གཡོག་རྒྱུན་བརྟན་བཟོ་བ་/
སོར་སྒྱུར, གནས་སྐབས་གནས་
སོར་དང་ ཁག་འབག་དུས་ཡུན ་

ཕར་འགྱངས་ ༤༥༦༡

ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་
༢༨༦༧

ཤོག་ཁྲམ་༩.༢: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སདོ་
ཡོདཔ།
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གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བཞི་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཉིན་གྲངས་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚབས་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་དང་ གལ་ཅན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ 
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་སན་འབུལ་ཞུ་ཡི།  

༢.  གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་ཚོགས་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལན་ཁག་གིས་ 
ལས་འགུལ་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་འབད་ནིའི་གནད་དོན་ཐོག་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ ཐོན་སྐྱེད་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་
ཐབས་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཡར་སེང་ དེ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་དུས་ཐོག་སོད་ནའི་དོན་ལུ་ ལས་
འགུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཚན་ནང་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡི།  

༣.  རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ ཟུང་
འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཚོགས་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་བཞག་
ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན།  

༩ .༢ .༢ .  རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད། 

ཀ  རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ མཉམ་ལས་ དེ་ལས་ གྲལ་གཏོགས།  

དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ཕན་འདེབས་བྱུང་ཐབས་དང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ཡང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧུར་བརྩོན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ད་ལྟོའི་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་རང་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ཡོད། ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ལས་རིམ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུཿ 

༡.  མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ཁྱད་རིག་ཞལ་འཛོམས་(FIPP) ཐེངས་༡༠ པ་ འབྲུག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ།   

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ འཐུས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༤ ལས་
༨/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ཁྱད་རིག་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༠ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། མངོན་མཐོའི་
རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ཁྱད་རིག་ཞལ་འཛོམས་འདི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་
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འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ 
སྤྱིར་བཏང་གི་སྤུས་ཚད་དང་གསལ་ཧིང་ ཤོ་མཚུངས་དང་ ངེས་པར་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནངམ་ཨིན།  

༢ .  འདྲ་མཉམ་གྱི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཙུག་སྡེའི་གཟིགས་སྐོར།  

ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཝིཊ་ནམ་ གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཕིན་ལེནཌ་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ གཙུག་སྡེའི་
གཟིགས་སྐོར་བོྱན་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
རྒྱས་དང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ གྲོས་སྟོན་གནང་ཡི།  

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལས་ ༣༡ ཚུན་ ཝིཊ་ནམ་ གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་
ཁྱབ་འོག་མ་གིས་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་༧ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཝིཊ་ནམ་གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ མི་སྟོབས་
འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོན་
ཏན་དང་ཉམས་མོང་བརྗེ་སོར་འབད་ཡི། དེའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༤ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒྱ་གར་དང་ ནེ་པཱལ་ དེ་ལས་ ཝིཊ་ནམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཕམ་སཱན་ཅའུ་ འབྲུག་ལུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་
འཐོབ་ཅི། གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་བོྱན་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཝིཊ་ནམ་
གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མ་འོངས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལས་༩ ཚུན་ ཕིན་ལེནཌ་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་
ཁྱབ་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་༣ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡི། འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་པ་༣༠ ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕིན་ལེནཌ་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ རང་འཚོར་དང་ འགོ་ཁྲིད་བསྒྱུར་བཅོས་
ཐོག་ལུ་ ཚོགས་ཐུན་ཅིག་གནང་ཡི། 

༣.  ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༤ པ་དང་ ཨེཤིཡིན་མངོན་
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ མཁས་འཛོམས་ཐེངས་༧ པ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ འཐུས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཝེཊ་ནམ་རྒྱལ་ཁབ་ 
ཧ་ནོའི་ལུ་སྦེ་ཚོགས་མི་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༤ པ་དང་ ཨེཤིཡིན་མངོན་
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ མཁས་འཛོམས་ཐེངས་༧ པའི་བརྗོད་དོན་ “ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
རྩིས་ཞིབ་” ཟེར་མིའི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༩-༢༢/༠༩/༢༠༡༨ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 352 

ཚུན་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ལོ་གསུམ་ནང་ཚར་
རེ་ཚོགས་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། 

༤ .  མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
ལས་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ། 

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༤-༡༨/༠༡/༢༠༡༩ ཚུན་ ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་མཁས་མཆོག་སོབ་སོང་སོབ་སྟོན་པའི་སོང་
བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༡-༥/༤/༢༠༡༩ ཚུན་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལུང་ཕོགས་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་ཞིབ་
ཞལ་འཛོམས་དང་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༡-༡༩/༠༡/༢༠༡༩ ཚུན་ ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཨེས་པི་ཨེམ་ཨར་གྱི་སོབ་སྟོན་པའི་སོང་བརྡར་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།  

༥ .  ཨཱོས་ཊི་ཡན་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ སོང་བརྡར་མང་
ཤོས་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ།  

ཨཱོས་ཊི་ཡན་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༥-
༡༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༥-༡༨/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བོ་གཏད་ཅན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སོང་བརྡར་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༡-
༡༥/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཡུ་ཨེ་ཨི་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་/ ཚན་རིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སོང་བརྡར་ སྤྱི་ཚེས་༢༦-༣༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ སིང་
ག་པོར་ལུ་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སོང་བརྡར་ སྤྱི་ཚེས་༢༦-༣༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཝིཊ་ནམ་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་/མི་སྡེ་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཕན་གནོད་དབྱེ་ཞིབ་ སྤྱི་ཚེས་༩-༡༣/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་ ཡུ་ཨེ་ཨི་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སོང་བརྡར་དང་ སྤྱི་
ཚེས་༡༧-༢༡/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་ ཕི་ལི་པིནསི་ལུ་ མི་སེར་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།  

༦ .  ཨེ་ཤིཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལས་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ།  

ཨེ་ཤིཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣-༧/༠༩/༢༠༡༩ ཚུན་ ངན་ལན་
ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ཨེ་ཤིཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༡༠-
༡༤/༠༩/༢༠༡༩ ཚུན་ རྒྱ་ནག་ལུ་ ཨེ་ཤིཡན་བརྟག་ཞིབ་བདུན་ཕག་གི་གྲོས་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

༧ .  ཇའི་ཀ་དང་ཀོའི་ཀ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལས་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ།  
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཇ་པཱན་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༡༨ ལས་
༠༨/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་ ཀྲོག་ཀིཡོ་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ གློག་ཐོག་ཉེན་སྲུང་འཕྲུལ་རིག་གི་ སོང་བརྡར་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༤/༢༠༡༩ ལས་ ༠༢/༠༥/༢༠༡༩ ཚུན་ ཀོ་
རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ སོཡལ་ལུ་སྦེ་ ཀོ་རིཡའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་དང་དབྱེ་ཞིབ་ (ཀོ་རིཡ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་) ཀྱིས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

༨ .  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་པའི་སོང་བརྡར་ཚུ། 

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀལ་མི་དང་འཁྲིལ་ 
རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གོངམ་གཉིས་ཀྱིས་ ཤིམ་ལ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་དང་རྩིས་ཁྲའི་ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་སྦེ་ རྒྱ་གར་གི་རྩིས་
ཞིབ་དང་རྩིས་ཁྲའི་ཞབས་ཏོག་(ཨའི་ཨེ་ཨེ་ཨེས་) གི་སོབ་སོང་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་ལས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཇའི་པུར་ལུ་ iCED གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་དང་ ཡུན་བརྟན་
གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སོང་བརྡར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༨-༡༢/༤/༢༠༡༩ ཚུན་ རྩི་རང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རྒྱ་གར་དང་
འབྲུག་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སོང་བརྡར་སྐབས་ IDEA དང་ KNIME དེ་ལས་ MS-Excel དང་
Tableau ལ་སོགས་པའི་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོང་བརྡར་འདི་ཡང་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་ལས་ འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༩ .  ཡུ་ཨེསི་ཨེ་ གཞུང་གི་འགན་འཁྲི་ཡིག་ཚང་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩིས་ཞིབ་མཐུན་ཚོགས་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ།  

ཡུ་ཨེསི་ཨེ་གི་ གཞུང་གི་འགན་འཁྲི་ཡིག་ཚང་གིས་ གདན་ཞུ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩིས་ཞིབ་མཐུན་ཚོགས་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་
ལུ་ འགོ་དཔོན་གོང་མ་གཉིས་ཀྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ ལས་རིམ་འདི་ནང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་
ཞིབ་དང་ འགོ་ཁྲིད་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡༠ .  འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་དང་ སོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ 
འོག་ལུ་བཀོད་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་དང་ སོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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རིམ་ཨང་། ལས་རིམ། མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར། རྒྱལ་ཁབ། སྤྱི་ཚེས། 

1 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ འགོ་
ཁྲིད་དང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུའི་ཞལ་
འཛོམས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ཨུ་ཨེས་ཨེ། ༡༩-༢༠/༠༧/༢༠༡༨ 

2 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་WGEA ཞལ་
འཛོམས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
ཨིན་དྲོ་ནེ་ཤིཡ། ༡༦-༡༩/༠༧/༢༠༡༨ 

3 WGPD ཞལ་འཛོམས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། རྒྱ་གར། ༡༣-༡༣/༠༧/༢༠༡༨ 

4 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་WGEA ནགས་ཚལ་
རྩིས་ཞིབ། 

རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ། ཨིན་དྲོ་ནེ་ཤིཡ། ༢༤-༢༨/༠༩/༢༠༡༨ 

5 
རོྡ་རྗེ་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་གྲོགས་རམ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། རྒྱ་གར། ༩-༢༣/༡༡/༢༠༡༨ 

7 
ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་རྩིས་ལས་དང་ ངན་ལད་
བཀག་འཛིན་སོང་བརྡར། 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ལན་ཚོགས། 

ཨིང་ལེན། ༡༢-༡༦/༠༢/༢༠༡༩ 

8 
ཆུད་ཟོས་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་
ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སོང་བརྡར། 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
དང་ ཀོ་ལོམ་བོ་འཆར་གཞི། 

རྒྱ་གར། 
༢༥/༠༢/༢༠༡༩ ལས་ 
༠༡/༠༣/༢༠༡༩ 

9 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ 
PMF/SPMR ལས་རིམ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
ཨ་བུ་ད་བི། ༡༨-༢༢/༠༣/༢༠༡༩ 

10 WGITA ཞལ་འཛོམས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། པི་ཇི། ༠༡-༠༥/༠༤/༢༠༡༩ 

11 WGBD ཞལ་འཛོམས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ཌན་མརཀ ༢༥-༢༦/༠༤/༢༠༡༨ 

12 
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བདག་སྐྱོང་ཐབས་རིག་
སོང་བརྡར། (སྡེ་ཚན་༡ པ།) 

ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས། ཐའི་ལན། ༡༣-༡༧/༠༥/༢༠༡༩ 

13 
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བདག་སྐྱོང་ཐབས་རིག་
སོང་བརྡར། (སྡེ་ཚན་༢ པ།) 

ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས། 
ཐའི་ལན། ༧-༡༡/༠༥/༢༠༡༩ 

14 སྐད་ཡིག་དང་མཉམ་ ASP Net MVC ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས། ཐའི་ལན། ༢༧-༣༡/༠༥/༢༠༡༩ 

༩ .༣ .  རྩིས་ལོ ་༢༠༡༨ -༢༠༡༩ གི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས། 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༩.༨༦༦ ཆ་
འཇོག་གྲུབ་པའི་ནང་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠.༢༩༤ དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༩.༥༧༢ ཡོདཔ་ཨིན། ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ་ ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་
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ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༡.༡༤༣ (རྒྱན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥.༡༩༤ དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༥.༩༤༩) ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་༩༦.༦༤ འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

༩ .༤ .  མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ ལས་གཡོགཔ་གསར་༡༠ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་གྲལ་ལས་༤ གཏན་འཇག་ལས་གཡོགཔ་དང་ ༦ 
ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་༡༤ གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ ཁས་བངས་ཐོག་
དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ལས་གཡོགཔ་༢ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་སྟེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་
༡ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ནང་ གནས་སོར་སོང་སྟེ་ཡོད།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་ཅན་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ད་ 
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་ སོང་བརྡར་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱིན་ཏེ་རང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོང་བརྡར་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་བརྩི་སྟེ་ ཁག་༢༥ དེ་
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོང་བརྡར་དང་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁག་༡༤ དེ་ཅིག་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད། ལས་བྱེད་པ་༨ ད་ལྟོ་ སོབ་སོང་འཕོ་མཐུད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། 

༩ .༤ .༡ .  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདོང་ལེན་ཚུ། 

ཀ་  མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ཚུ།  

༡.  མི་སྟོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་གདོང་ལེན་དང་ མི་སྟོབས་ཐབས་རིག་ཅན་དང་ རིག་སྟོབས་ཅན་ཚུ་ 
བདག་གཟུང་འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ དཀའ་ངལ་འཐོན་མི་དེ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་དང་
འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཤེས་ཡོན་འཕོ་འཐུད་ཀྱི་དོན་
ལུ་དང་ ཡང་ན་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་ཚབ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་པ་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་
དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལས་སྡེ་གཞན་ཁ་ལས་ གནས་སོར་འོང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ ཉམས་མོང་དང་ཐབས་རིག་ དེ་ལས་
ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ དུས་ཡུན་འཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ འཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག 

༢.  ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་མི་སྟོབས་མ་ལང་པར་ཡོདཔ། 

བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚབས་ཆེན་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་ 



 

 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ། 356 

གྱི་ཐོག་ལུ་ ཟད་འགྲོ་འཕོ་མཐུད་བཏང་པ་ཅིན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་ཚུ་འཐོན་ཏེ་རང་ སོད་ནི་ཨིན་པས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ ཁྱད་རིག་དང་ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་མི་སྟོབས་བརྒྱ་ཆ་༣ རྐྱངམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་དུས་ཐོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ བར་འགེག་སོམ་སྦེ་བྱུང་སྟེ་
ཡོད།  

༣.  རྩིས་ཞིབ་ཁྱབ་ཚད་དང་ མི་སྟོབས་དོ་མཉམ་མེདཔ།  

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ནང་ ད་ལྟོའི་མི་སྟོབས་འདི་གིས་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཁྱབ་ཚད་ཐད་ཁར་ གདོང་ལེན་སོམ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-
༢༠༡༩ ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཁྲ་ཡོངས་བསོམས་༡༢༣༧ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་༦༠༢ རྐྱངམ་
ཅིག་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ ཁྱབ་ཚད་འདི་བརྒྱ་ཆ་༤༨.༦༧ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ བྱ་རིམ་རིང་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནིའི་
ནང་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོརཝ་མས། དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ ངོ་སོར་ཅན་གྱི་ཁྱད་རིག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་ (སི་
པི་ཨེ་) དང་ ངོ་སོར་ཅན་གྱི་གླ་དབང༌རྩིས་འཛིན་པའི་འབྲེལ་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ ལས་གཡོགཔ་ཡང་མེད། དེ་གིས་འབད་ རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྦེ་ཕོག་ཏེ་ཡོད། 

ཁ་  མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་ཡུན་བརྟན།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་འདི་ བོ་གཏད་ཅན་གྱི་གནས་ཚད་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ 
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ གནས་
ཚད་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་སོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་
ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནང་དགོཔ་འདུག  

ག་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།  

༡.  བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ།  

རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མ་པ་ལས་
མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པར་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ རྒྱལ་
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གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕོག་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གཞི་བཙུགས་དང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལཱ་གི་འགན་ཁུར་མར་ཕབ་འབད་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འགན་ཁག་བཀལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

༢ .  རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་ལུགས།    

རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགའ་འཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ དུས་སྐབས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་འདི་ འཕོ་བརླག་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ལུ་ བརྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་དགོཔ་
འདི་ འོས་འབབ་ལྡནམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ བརྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་མི་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་
དམངས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བསལ་ཐབས་དང་ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་སོམ་ཡོད།   
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ཟུར་སྦྲགས་༡ པ།  

རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ 
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   
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ཟུར་སྦྲགས་༢ པ། 

ཚིག་འགྲེལ། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ གཤམ་གསལ་མིང་ཚུ་ ངེས་ཚིག་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ བྱ་
སོད་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་མི་ལུ་གོ 

གཡ་ོཟོལ་དང་ངན་ལད། 
མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་
གྱི་དོན་ལུ་ ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚུལ་མིན་བྱ་སདོ་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ལྐོག་ཟ། 
ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ / ཏི་རུ་ཚུ་ སྒྱུར་སོར་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ མ་བྱིན་པར་བཞག་མིའི་བྱ་སོད་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 
ཚུལ་མིན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པ་ ཡང་ན་ གཡོ་སྒྱུའི་སྒོ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ 
བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་
ལུ་མ་གནསཔ། 

བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་/ངོ་རྐྱང་
ཚུ་བདག་སྐྱོང་འབད་མི་དབང་འཛིན་ལུ་མ་གནས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་
སྐྱོན་ཚུ། 

ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ འཇོན་ཚད་
མེདཔ་དང་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཚུ་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན། 

 


