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ལེའུ་༡ པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར། 

1.1. འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་གི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་
གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ ར་ཚན་དང་ དནོ་ཚན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ 
“ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་”འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།    

འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ར་ཚན་ ༢༥(༡) དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དནོ་ཚན་༣ པའི་ནང་ 
“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ སྤྱི་ནོར་ཚུ་ ཚད་དམ་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ 
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ 

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣༨(ཁ) པ་ ‘རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བ་སྒོའི་’ འོག་
ལུ་ “རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི།” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད། 

1.2. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་(ISSAI 3000) 
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་དང་ རིམ་མཐུན་སྦེ་བཞག་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སོན་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
2 

1.3. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འཇོན་ཚད་དང་ དནོ་སྨིན་ཚུ་ཡོད་མེད་ 
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཆ་ཤས་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཿ      

༡. འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བ་རིམ་ནང་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ དམ་འཛིན་གྱི་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནི་དང་ 

༢. འོང་འབབ་བརྟག་ཞིབ་དང་ བསྡུ་ལེན་ དེ་ལས་ འགན་ཁྲི་ཚུ་ནང་ བདེན་པ་དང་ དུས་མཐུན་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟ་ོ
ནི་ཚུ་ཨིན། 

1.4. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས།  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ བསམ་གྲུམ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ དེ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ དུས་
ཡུན་༠༡.༠༧.༢༠༡༢ ལས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ་ཨིན།   

1.5. རྩིས་ཞིབ་ཉེ་འབརོ།   

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཡང་ ལམ་ལུགས་འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ (system-oriented audit approach) 
དང་ བཀའ་ ངལ་ལུ་བརྟེན་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ (problem based audit approach) གཉིས་ མཉམ་སོར་འབད་
དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཐབས་ལམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་བཟོ་མི་
ཁྲལ་/འཐུས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་གི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བ་རིམ་ག་རའི་ནང་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད།  

ཐབས་ལམ་འདི་ཡང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནོར་འཁྲུལ་མང་རབས་ཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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1.6. ཚད་འཛིན། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་ནང་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏནོ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འདི་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་གྲངས་སུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་རུང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་མེད་མི་དེ་ གསལ་སོན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འ་ནཱི་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ ཧེ་མའི་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་མི་ ཡིག་རིགས་
དང་ བརྡ་དོན་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བཞི་ནང་ ས་གནས་བལྟ་སྐོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ པར་རིས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ གཞི་བརྟེན་འབདཝ་ཨིན།    

1.7. རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ།  

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལས་དོན་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གནས་སྡུད་དང་ བརྡ་དནོ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ གནས་
སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ མཐའ་བཏོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡. ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲི་མས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ 
དེ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། 

༢. ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་གི་ ཧེ་མའི་ལོ་ལྔ་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ ལེན་ནི་དང་ ངེས་བདེན་བཟ་ོནི་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་ཀྱི་
ལག་དེབ་དང་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ དྲིས་ལན་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ ལྟ་ཞིབ་
འབད་བར་འགྱོ་ཡོདཔ། 

༣. ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་ནང་ ཁྲལ་འབབ་མ་ཡིན་པའི་རྩིས་འབོར་ལེན་ནི་དོན་ལུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ འགྱོ་ཡོདཔ། 

༤. འཆར་དངུལ་དང་ གྲོགས་རམ་དངུལ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་བ་རིམ་ ཧ་གོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་དང་ 
གནང་གྲོལ་ འཛིན་གྲོལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ནང་ འགྱོ་
ཡོདཔ། 

༥. ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་གཞི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ཞིབ་བཤེར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ འགྱོ་ཡོདཔ། 
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༦. བཀོལ་སོད་བ་རིམ་གནས་ཚད་དང་ མི་སོབས་འཆར་གཞི་ཨམ་ ལས་ཚོགས་ཡར་དྲག་བསར་སོད་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ 
ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 

༧. ཞིབ་དཔྱད་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ། 

༨. འོང་འབབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ།  

༩. འོང་འབབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་མང་ཉུང་གི་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ། 

༡༠. དངོས་གནས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་རྩིས་ཤོག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དྲན་ཐ་ོ
འདི་གུ་ལུ་ གློག་འཕྲུལ་ཤོག་བསྒྲིག་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ། 

༡༡. འོང་འབབ་རྩིས་ཤོག་ཚུ་གི་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ། 

༡༢. ཚང་འགྲིག་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་མི་དེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གནས་སྡུད་ཕྱིར་
བཏོན་དབྱེ་དཔྱད་རིམ་ལུགས་(IDEA) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དངུལ་དེབ་ནང་ཐ་ོབཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འོང་འབབ་
རྩིས་ཤོག་དེ་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་རྩིས་ཤོག་དང་གཅིག་ཁར་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ།   

༡༣. དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོད་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་འབབ་མ་ཡིན་པའི་རྩིས་འབརོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་ནང་གི་ 
འོང་འབབ་དྲན་ཐ་ོབཀོད་ཡོད་མི་མཉམ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གནས་སྡུད་ཕྱིར་བཏནོ་དབྱེ་དཔྱད་རིམ་ལུགས་
(IDEA) ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཁྱད་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 

༡༤. ཧེ་མའི་ལོ་ལྔ་ནང་གི་ འགྲོ་སོང་དང་ གཞུང་གི་གནང་ཡོད་པའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་ འོང་འབབ་བསྡུ་
ལེན་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 

༡༥. ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་ ས་གི་དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་ཡོད་པའི་ ཨི་-ས་སྐོར་རིམ་ལུགས་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ། 

༡༦. ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གཞུང་ས་ནང་ལུ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ས་འཇལ་མི་གི་
གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ཚད་འཇལ་འབད་ ཡོདཔ། 

༡༧. པར་རིས་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 

༡༨. ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ། 
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ལེའུ་༢ པཿ ངོ་སོད། 

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ རངོ་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ 
ས་གནས་གཞུང་འབད་ལས་སོད་འཐབ་མི་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་བཅས་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་གྱི་ནང་འཁོད་ གཞུང་གཅིག་འབད་
བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན། འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་འདི་ “རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལཱ་གི་དབང་ཁྱབ་ནང་
ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་མཐའ་དནོ་གྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་བཏོན་ནི་དོན་ལུ་” བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་ལྷན་སྡེ་
གཅིག་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འགན་དབང་འདི་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ ར་ཚན་༢༢ ནང་ “མི་སེར་རང་སོའི་མི་སྡེ་དང་ 
དཔལ་འབོར་ མཐའ་འཁོར་གྱི་བདེ་འབོར་གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཐད་ཀར་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཕན་གྲོགས་འབད་ཐབས་
ལུ”  ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ཐོབ་སྟེ་འདུག ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ར་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་གྱི་མི་སྡེའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་མཉམ་ སོམ་རོགས་འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚོལ་ནི་གི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་དགོ་པའི་འགན་ཁག་ཕོག་སཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་
གི་ མི་ཚེ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ དཔལ་འབོར་དང་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ གལ་ཅན་
གྱི་འགན་ཁག་འབག་སྟེ་འདུག  

ཁྲོམ་སྡེ་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་འགན་ཁག་འབག་ཡོདཔ་ ངོ་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་
གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལས་སོད་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་ འཕྲུལ་རིག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་གནས་ དེ་ལས་ གཞི་
རྟེན་ཚུ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་འོང་ནི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ཡང་ ལོ་བསར་གྲོགས་རམ་དང་ 
མ་དངུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བྱིན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་མ་ཚད་ ར་ཁྲིམས་གི་འགན་དབང་གྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་
དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་ བསྡུ་ནི་གི་ དབང་ཆ་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་དང་  ཁོང་ལུ་ ཁྲལ་འབབ་ཚུ་ གཞི་རྟེན་དང་ ར་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་ནི་དོན་ལུ་ འགྲོ་སོང་བཏང་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་འགྲོ་སོང་ལངས་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་དང་ ཁྲལ་འབབ་ལུ་བརྟེན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཞུང་ལས་ཐོབ་པའི་ མ་དངུལ་དང་ ཁྲལ་འབབ་ དེ་ལས་ འགྲོ་སོང་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ སང་རིག་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་
ཐབས་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟེན་བཟོ་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་དང་ཅིག་ཁར་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ 
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ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ཡར་འཕར་བཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ དུས་རིམ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་
ཆེཝ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ཡང་དག་ལྡན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་ལེན་དང་ 
ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ དེ་ལས་ འགན་ཁག་དང་ འགན་འཁྲི་གི་དྲན་ཤེས་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་
སྒྲིང་ཡོདཔ་དང་ བ་རིམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་དང་ ཐ་ོབཀོད་བཞག་ནི་ཚུ་དང་ལྡན་དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེ་དྲགས་
ཨིན།  

འདི་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་དང་ མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་
ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལག་ལེན་གི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཕན་གནོད་ཡོད་མི་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་གི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ཨིན། 

2.1. ཁྲོམ་སྡེ་གི་སྤྱིར་བཏང་མཐངོ་སྣང་།  

ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ མི་རོབས་དང་ མི་རོབས་ཀྱི་མང་ཉུང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ ཁྲལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གལ་
གནད་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་སྡེ་ཀ་ དང་ དབྱེ་སྡེ་ཁ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟུ་འདུག ད་ལོྟ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དབྱེ་སྡེ་ ཀ པའི་ནང་ 
དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་དང་ ཐིམ་ཕུག་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཞི་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན། 

ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་འདི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་ལྷན་སྡེ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ གི་
ནང་ལས་ དབང་ཆ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ བདུན་ལས་ བཅུ་ཐམ་ཚུན་
ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་དཔནོ་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་
བཟོ་ནི་དང་ གཞུང་སའི་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ ས་གནས་འཆར་གཞིའི་གནང་བ་བྱིན་ནི་ འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་མི་
ཚུ་ ཡར་འཕར་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་དང་ འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་གི་ གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་དང་ ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ 
བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་བཙུགས་ནི་དང་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ གླ་ཆ་བཀལ་ནི་གི་ དབང་ཆ་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་སྟེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་
ནང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ གཞན་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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2.2. ཁྲིམས་མཐུན་གཞི་བཀོད།  

ཁྲོམ་སྡེ་གི་འགན་དབང་འདི་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ ར་ཚན་༢༢ པའི་ནང་ལུ་“སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཚད་
འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བ་བའི་གནད་སོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་འབབ་དང་ ཅ་ཁྲལ་ ལམ་ཁྲལ་ གླ་ཡོན་ཚུ་
བཀལ་ནི་དང་བསྡུ་ནི་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ནིའི་ཐོབ་རིམ་ཡོད།” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ཐོབ་སྟེ་འདུག  
ཁྲོམ་སྡེ་གི་ སྤྱིར་བཏང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གཞི་
བཙུགས་དང་ ངོ་ཚབ་བཙག་འཐུ་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་སོད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རང་དབང་ཚུ་ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་
མས། ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ འདི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ བ་རིམ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁོངས་གཏགོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་པས།  

2.3. འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལས་སྣ་དང་ ཞབས་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འོང་འབབ་ཀྱི་ཐནོ་ཁུངས་
ཡང་- ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་- ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁྲལ་འབབ་དང་ ཁྲལ་འབབ་མ་ཡིན་པ་སྦེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་ འགན་
དབང་ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེའི་འོག་གི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ པར་རིས་༡ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

པར་རིས་༡ པ: ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ འངོ་འབབ་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས། 

 
 

འོང་འབབ

ཁྲལ་འབབ།

*  ས་ཁྲལ།
*  ཁང་ཁྲལ།
*  ས་སོང་ས་ཁྲལ་དང་ བེད་སོད་མ་འབད་བའི་ཁྲལ།
*  རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་སོ་སོར་གྱི་ཁྲལ།
* ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཁྲལ།

ཁྲལ་འབབ་མ་ཡིན་པ།

འཐུས།

*  ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་ སྡེ་ཚན་འོག་མ།
*  ས་བཅད་མཚམས་ཀྱི་འཐུས།
*  ས་ཐོ་བོཀད་ཀཡི་འཐུས།
*  ས་གནས་འཆར་གཞི་གི་འཐུས།
*  ཚོང་འབྲེཤ་གཞིས་ཚངོ་གི་འཐུས།
*  སནུམ་འཁོར་བཞག་པའི་འཐུས།
* སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་ཆོག་ཐམ།

* གླ་ཁར་བཏང་ནི།
* ཆབ་མཛོད་བསྡུ་ལེན་གྱི་འཐུས།
* སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་གནང་བ།

ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཆ།

*  ཆུ་དང་ བཙོག་ཆུ་བཏང་ནི་གི་གླ་ཆ།
*  བཙོག་ཆུ་མཐུད་འབྲེལ་གསལ་ནི་གི་གླ་ཆ།
*  ཕྱག་དར་འགྲུལ་འཁོར་དང་ འཁོར་ལམ་གླེབ་འཁོར་གླ་ཁར་ལེན་གྱི་གླ་ཆ།
*  ཆུ་མཐུད་འབྲེལ།
*  ཅ་ཆས་གནས་རྩིས་རྐྱབ་ནི།
*  དུང་ཅུང་སླར་སྒྲིག་འབད་ནི།
*  གཞན་མི་རྩིས་འབརོ།



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
8 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ རྩིས་ལོ་༠༡.༠༧.༢༠༡༢ ལས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་སོན་
ཡོདཔ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༡ : ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཡོངས་བསོམས།  
ཁྲོམ་སྡེ།  འབརོ་ཚད  (དངུལ་བཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
དགེ་ལེགས་ཕུག 122.94  
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 310.16  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 46.23 
ཐིམ་ཕུག། 485.85 
བསོམས། 965.18 

 

རྩིས་ལོ་༠༡.༠༧.༢༠༡༢ ལས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ གི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་འགྲོས་འདི་ པར་རིས་༢ པ་ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན། .  

པར་རིས་༢ པ: ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ རྩིས་ལ་ོ༠༡.༠༧.༢༠༡༢ ལས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ གི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ། 

 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་
སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་བཟ་ོམི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ བཀོལ་
སོད་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་འདུག  

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་མ་དོ་བར་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགྲོ་སོང་ཡར་
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པར་རིས ་༢ པ :  ཁྲོམ ་སྡེ ་གི ་འོ ང ་འབབ ་བསྡུ ་ལེན །

Gelephu Phuentsholing Samdrup Jongkhar Thimphu



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
9 

སེང་འགྱོ་མི་ཚུ་འགབ་ཚུགས་ནི་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་འགབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ གྲོགས་རམ་མ་
དངུལ་ཡང་གནང་སྟེ་འདུག རྩིས་ལོ་༠༡.༠༧.༢༠༡༢ ལས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཞི་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གནང་ཡོད་
པའི་ཁ་གསལ་ པར་རིས་༣ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད། 
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Gelephu Phuentsholing Samdrup Jongkhar Thimphu

Thromdes

པར་རིས་༣ པ: རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༡༣ དང་༢༠༡༦-༡༧ གི་ ཁྲོམསྡེ་ལུ་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གནང་ཡདོ་་པའི་ཁ་གསལ།

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
10 

ལེའུ་༣ པཿ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས། 

ལེའུ་འདི་ ཆ་ཤས་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་ས་ལས་ ཆ་ཤས་༡ པའི་ནང་ ལེགས་ཆ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཆ་ཤས་༢ པའི་ནང་ 
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  

ཆ་ཤས་༡ པཿ ཐབས་ལམ་དང་ ལེགས་ཆ་ཚུ།  

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་ནི་གི་འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བ་རིམ་ཡར་དྲག་
བཏང་ནི་ནང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡི། འ་ནཱི་ཐབས་ལམ་དང་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

ཀ) ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་ཞབས་ཏོག་ལ་ལུ་ཅིག་ གཞུང་ལས་མི་སེར་གྱི་མ་སྒོ་ལས་བྱིན་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་
ཐོག་ལས་ བསྐུལ་ཤུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཁ) ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག 

ག) དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་
ཡོད་པའི་ བཀོལ་སོད་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཡང་བཟོ་སྟེ་འདུག 

ང) ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ ཨེཀ་སིལ་གནས་སྡུད་(excel data )དང་ ལག་ཐོག་
ལས་བྱེད་ཀྱི་སང་བ་ཚུ་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཚབ་གསར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག 

ཅ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རང་འགུལ་ཐོག་ལུ་ ཁྲལ་རྩིས་བཏོན་
འབད་ནི་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་གི་ རྩིས་ཁྲ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་གྱི་
རིམ་ལུགས་གཅིག་ཡང་གསར་བཟོ་འབད་ནུག 

ཆ༽ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་ལྕོགས་གྲུབ་/ནང་འཁོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འངོ་འབབ་
ལག་དེབ་གཅིག་ཡང་གསར་བཟ་ོའབད་དེ་འདུག 

ཇ༽ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༡༣ ལས་ ༢༠༡༥-༡༦ གི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་
འབད་མི་ལས་གཏང་ཚུགས་ཏེ་འདུག 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
11 

ཉ༽ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་འཕོ་ལས་ གནས་སྡུད་ལྷག་ནི་དང་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་པར་བཏབ་ཚུགས་པའི་ ཆུའི་རྩིས་ཐོ་
བཀོད་ནི་གི་མཁོ་ཆས་ (smart water billing app) གཅིག་གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ 

ཏ༽ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉོག་བཤད་ཚུ་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ མའི་སི་ཀྲི་(myCity)ཟེར་མི་ རིམ་ལུགས་
གཅིག་ཡང་བཟ་ོསྟེ་འདུག 

ཆ་ཤས་༢ པཿ ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ལོ་༠༡.༠༧.༢༠༡༢ ལས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧  ཚུན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་
ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཆ་དང་ བརྡ་དོན་ཐབོ་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་ གནད་དནོ་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ཡོདཿ  

3.2.1 འངོ་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ བསྡུ་ལེན་དང་ རྩིས་བཀོད།  

3.2.1.1. འངོ་འབབ་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་ ཐ་ོདེབ་གཙ་ོབ་ོདེ་ཆ་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ།  

རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ ཞབས་ཏགོ་གི་གླ་ཆ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་འབབ་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་རང་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ གཞན་མི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་
ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ ཁྲལ་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ཁྲལ་བཏབ་
མི་ཚུ་གི་ཐོ་དེབ་གཙ་ོབོ་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁྲལ་/འོང་འབབ་མངོན་གསལ་སྦེ་ཡར་སེང་བཏང་ནི༌དང༌ འདི་གིས་ འོང་འབབ་
ཀྱི་དམིགས་ཚད་ངེས་བདེན་སྦེ་བཏོན་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁྲལ་དང་འཐུས་ཀྱི་རྩིས་ཆད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྗེས་ཤུལ་
འབད་ནི་དང་ འཕོ་མཐུད་འབད་ནི་ལུ་ཡང་འཇམ༌ཏངོ༌ཏ༌ོའངོ༌ནི༌ཨིན༌མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་ཕོག་པའི་མི་
ངོམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་མེད་མི་འདི་གིས་ འདི་བཟུམའི་འོང་འབབ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 
འདི་གིས་ ཁྲལ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲལ་ཕོག་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲལ་ཕོག་
པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཐོ་དེབ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཁྲལ་ ཁང་ཁྲལ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ཕོག་པའི་ ཁྲལ་སོད་དགོ་མི་ཚུ་གི་ཐ་ོདེབ་གཙོ་
བོ་(གནས་སྡུད་གཙོ་བོ) རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ངེས་བདེན་དང་
ཚང་སྦེ་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ག་རའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ བརྡ་དོན་གྱི་ཡིད་ཆེས་ཚུ་ཉུང་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་
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ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ འོས་ཁམས་འོང་ནི་ལུ་ཡང་ དགོས་པ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཧེ་
མའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་(ཨེ་ཨའི་ཨེན-༡༢༦༠༨, ༡༤༧༣༢) ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ ཆ་ཚང་སྦེ་རྒྱུན་
སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚ་གྱང་ཚུ་ཡང་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་སའི་ཐོ་བཀོད་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་
མཐུན་བཟོ་དགོཔ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་རེ་ནང་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ སའི་ཐོ་བཀོད་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ གནས་སྡུད་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ གནས་སྡུད་ནང་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་
གསལ་སོན་བྱུང་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་ལུ་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དྲན་ཐོ་ཚུ་རིམ་སྒྲིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དྲན་ཐོ་ཚུ་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ཐནོ་ཏེ་འདུག  

 

ཁྲལ་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་དང་འཐུས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ 
དཔེར་ན་ ཆུའི་མི་ཊར་ བཙོག་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གླ་ཁར་བྱིན་ ལ་
སོགས་པ་ཚུ་གི་ ཐོ་གཞུང་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་ཐོན་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ ཆ་ཚངམ་སྦེ་མིན་འདུག  

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡོད་རུང་ ཐོ་དེབ་གཙ་ོ
བོ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་འཁྲི་ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་ སའི་ཐོ་བཀོད་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲ་མཉམ་དང་ དུས་མཐུན་སྦེ་མིན་འདུག འདི་ཚུ་གིས་ ཁྲལ/འོང་

ཐིག་ཁྲམ་༢ པ: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡདོ་པའི་ ས་གཞི་ཀྱི་ཡངོས་བསམོས། 

ཁྲོམ་སྡེ། 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ས་གཞི་
ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཐ་ོབཀོད། 

ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ས་གཞི་ཡངོས་བསམོས་ཀྱི་ཐ་ོབཀོད། 

དགེ་ལེགས་ཕུག 3,529 3,563 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 2,500 2,352 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར། 740 717 

ཐིམ་ཕུག 6,918 7989 
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འབབ་ཀྱི་བརྡ་དནོ་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་ལུ་ ཡོངས་རོགས་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་སྦེ་ འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་བརྟག་ཞིབ་དང་ ཁྲལ་ཕགོ་པའི་མི་ངོམ་ཤུལ་འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་ མེད་མི་འདི་གིས་ འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུད་དེ་ གུད་ཕོག་སྲིད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁོང་གི་བར་ན་ ས་གཞི་གི་ཁྱད་པར་ཡདོ་མི་འདི་འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡདོ་མི་ གནད་དནོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འངོ་ཟེར་བཤད་ཅིཿ  

 གནས་སྡུད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཁྱད་པར།  
 གནད་དནོ་སྣ་ཚགོས་ལས་བརྟེན་ ཁྲམ་བྱིན་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡདོཔ།   
 རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དུས་མཐུན་ཐ་ོབཀོད་འབརོ་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  
 ས་གཞི་ཚུ་ རདོ་རྙོག་དང་ ཁྲིམས་འདུན་རདོ་གཞི་རྐྱབ་ཡདོ་པའི་བསྒང་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་

འཇལ་ལས་རིམ་ (National Cadastral Resurvey Program) གྱི་སྐབས་ལུ་ མ་འཇལ་བར་ལུས་
ཡདོཔ་དང་  

 དུས་རྒྱུན་དུ་ ས་གཞི་ཉོ་བཙངོ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  

ད་ོརུང་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ གལ་སྲིད་ མ་མཐུན་པའི་གནད་དནོ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ དེ་ཡདོ་མི་ ས་གཞི་གི་དྲན་ཐ་ོའདི་ མཐའ་དཔྱད་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐ་ོབཀོད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་དེ་ ཆ་མ་ཚངམ་དང་ རིམ་མཐུན་མེད་པའི་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ འངོ་འབབ་ཐནོ་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ོབྱིན་ཡདོ་མི་ཚུ་ ལས་འཛིན་བཟ་ོཡདོཔ་དང་ 
ཐ་ོགཞུང་ཡངོས་རགོས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཚེས་༣༡ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་གི་ནང་འཁོད་ དུས་མཐུན་བཟ་ོནི་ཟེར་ ཁས་ལེན་འབད་ཡི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གཞི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་
ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཨི་-ས་སྐོར་གནས་སྡུད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་ 
མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐོག་ལས་ བརྡ་དནོ་གྱི་བྱུང་ཁུངས་འདི་གཅིག་འབད་བཞག་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ ངེས་བདེན་དང་ ཡོངས་རོགས་ ཁུངས་མཐུན་ དེ་ལས་ དུས་མཐུན་ཡོད་པའི་ ཐོ་དེབ་གཙོ་བོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ 
བརོན་ཤུགས་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་བསྐྱེད་དགོ  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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3.2.1.2. ཁུངས་མཐུན་གྱི་བདག་སྐྱོང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འངོ་འབབ་འཛག་ལུད་ཤརོ་ཡདོཔ།   

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་
ཚུ་གིས་ གཞུང་ས་ནང་ གླ་ཆ་ག་ནི་ཡང་མ་སོད་པར་གནས་ཏེ་སོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞུང་
ས་ནང་ལུ་ གནས་སོད་མི་ཚུ་ལས་ཁང་གླ/འཐུས་མ་ལེན་མི་འདི་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་གུད་ཕོག་སྟེ་འདུག དོ  .  

ཀ) ཕུན་ཚགོས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་འབད་ཡདོཔ།  

སའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་གི་གྲོས་ཆོད་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ གཞུང་ས་ནང་གནས་སོད་ཡོདཔ་
སྦེ་ཤེས་ཅི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་༧༣ ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་བཞི་ཡོདཔ་
སྦེ་ཤེས་ཅི། སའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ མཛོད་གཉེར་ཚུ་བཞག་ནི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ནི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དགོས་
དོན་ལུ་ གླ་ཁར་བྱིན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། 

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ “ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེའི་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན”འོག་གི་ར་ཚན་༦༡ ༼ཇ༽ 
ནང་ “ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱབ་དབང་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ག་རའི་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་
འབད་དེ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ གནང་བ་གྲོལ་བའི་ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་
ཡོད་ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་ཐོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།” ཟེར་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་
གྲོས་མཐུན་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་ས་ནང་གནས་སོད་མི་ཚུ་ལས་ གླ་ཆ་བཀལ་ནི་དང་ ལེན་ནི་ཚུ་
ཡང་མ་འབད་བས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གླ་ཆ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མིའི་རྩིས་ཁྲ་གི་
ཐད་ འབྱུང་ངེས་པའི་འོང་འབབ་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་༣ པ་ནང་གསལ་སོན་འབད་ད་ོབཟུམ་ 
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་ རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
བཀྲམ་༨,༣༩༦.༧༠༩.༤༢ དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་བཀྲམ་༢༢༥,༢༤༦.༥༢ ཐོན་ཡི། རྩིས་ཁྲ་འདི་ཡང་ འདི་ཁར་སོད་
མི་ཚུ་ ནམ་ལས་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཕལ་ཁམས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་
རྐྱངམ་གཅིག་ རྩིས་བཏནོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་བཏོན་འདི་གི་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པའི་ནང་ཡོད། 

 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ཐིག་ཁྲམ་༣་ པ: ལ་ོགཅིག་ནང་ གླ་ཆ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡདོ་པའི་ཡོངས་བསོམས།   

ཁྲོམ་སྡེ། 

གཞུང་ས་ནང་གནས་སདོ་ཡདོཔ། (Sq 
ft) 

འཇུག་རུང་བའི་ལ་ོབསར་གྱི་བརྙ་གླ། (དངུལ་
བཀྲམ) 

བརྙ་གླ་བསྡུ་ལེན་མ་
འབད་བའི་ཡོངས་
བསོམས། (དངུལ་
བཀྲམ) 
(ཀ+ཁ) 

གནས་སདོ་མི། ཚོང་འབྲེལ། གནས་སདོ་མི། 
(ཀ) 

ཚོང་འབྲེལ། (ཁ) 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 283,309.24 166,194.36 1,416,546.22 6,980,163.204 8,396,709.42 
ཐིམ་ཕུག 9,221.00 8,957.07 46,105.00 179,141.52 225,246.52 

ངེས་དནོཿ བརྙ་གླ་ལེན་ཡོདཔ: གནས་སོད་མི་གླ་ཚད= དངུལ་བཀྲམ་༥/Sq ft  

ཚོང་འབྲེལ་གླ་ཚད་= ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་བཀྲམ་༤༢ དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ དངུལ་བཀྲམ་༢༠/ Sq ft  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཟབ་ནན་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་འོང་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་སྟེ་འདུག  

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་འདི་ལུ་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་བཀྲམ་
༡༢,༧༥༢,༨༡༨.༡༧ གནས་པའི་ ས་ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་༣༣༨ གི་རྩིས་ཁྲ་བཏནོ་ཡདོ་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་
ལས་རིམ་གྱི་ དུས་བསྟུན་མེད་པའི་ཐ་ོལུ་ གཞི་བཞག་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་
ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱིས་ འགྲེམས་སྐྱེལ་འབད་ཡདོ་པའི་ཐ་ོདང་གཅིག་ཁར་ དུས་
མཐུན་མ་བཟ་ོབར་ཡདོཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དུས་བསྟུན་མེད་པའི་ཐ་ོབྱིན་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ 
ས་ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་འབད་ཡདོ་མིའི་ཐ་ོཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོཔ་དང་ གནད་དནོ་མང་ཤོས་ཅིག་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་
བསྐྱར་འཇལ་གྱི་སྐབས་ གྲོས་མཐུན་འབྱུང་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་བཀྲམ་༨,༣༩༦.༧༠༩.༤༢ གནས་པའི་ དུས་
མཐུན་བཟ་ོཡདོ་པའི་ གནད་དནོ་༧༣ བྱིན་ཡདོཔ་དང་ འདི་ཡང་ ལཱ་རིགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞི་བཀོད་ཚུ་
གཞུང་ས་ནང་ལྷག་འཛུལ་འགྱོ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ད་ལྟ་ོ གཞུང་ས་ནང་ ས་ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་འབད་ཡདོཔ་བརྩིས་ཏེ་འདུག 
ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སནོ་བྱིན་མི་དང་འཁྲིལ་ གནད་དནོ་ཚུ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོ་པའི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཐུས་ཤརོ་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༨ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ གི་གོང་འཕེལ་དམ་འཛིན་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༦ 
དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཀོད་ཚུ་ བརྡལ་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འབྲེལ་ གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཞིབ་རྟོག་
དང་ ཟུར་སྦྲགས་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ ས་
ཆ་ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ མ་འངོས་པའི་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་
གནད་དནོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོཔ་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་དགོ  

ཁ) ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ གནང་བ་མེད་པར་ ས་ཆ་བདག་བཟུང་འབད་ཡདོཔ།   

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ པུ་ཏ་བཟ་ོགྲྭ་ཁང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ “ཕིན་བཟ་ོགྲྭ་ཁང་” གཅིག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལས་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཚན་འདི་
གིས་ ཐོ་བཀོད་དང་ གླ་ཆ་ག་ནི་ཡང་མ་སོད་པར་ ས་གཞི་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལས་གནས་ཏེ་སོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། 
ཁྲལ/གླ་ཆ་འདི་ ས་ཆ་འདི་ནང་གཞིས་བཅག་པའི་ཉིནམ་ལས་ར་མ་སོད་པས། པར་རིས་༤ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ད་ོབཟུམ་ 
བཟོ་སྐྲུན་ལས་ཚན་གྱིས་ ས་གཞི་༨༡༥༠ sq.ft ནང་གཞིས་བཅག་སྟེ་འདུག  

པར་རིས་༤ པ: ཕུན་ཚགོས་གླིང་ནང་ ‘ཕིན་བཟ་ོགྲྭ་’གིས་ གཞིས་བཅག་སྟེ་ཡདོ་པའི་ ས་གཞི་ཡོངས་བསམོས། 

 

 

ཡིག་ཆ་ཚུ་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་བ་ཅིན་ ཚོང་སྡེ་གི་སྦྱིན་བདག་དེ་གིས་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ཧེ་མའི་ ཚོང་དང་བཟ་ོགྲྭ་དང་ 
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་མི་ བཀའ་ཤོག་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ གི་ ཆུ་རུད་སྐབས་
ལུ་ འབང་སོར་ཤོར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ བཀའ་ཤོག་འདི་གི་འདྲ་ ཐོག་བཀོད་འབད་དེ་
མིན་འདུག ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་དང་༥ པའི་ནང་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནད་



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
17 

དོན་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ཟབ་ནན་དང་ བརྩི་འཇོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་གླ་ཁར་ ཡང་ན་ ས་ཁྲལ་ཚུ་གི་ཐད་ གཞུང་ལུ་འོང་
འབབ་མ་འཐོབ་པར་འདུག  

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ: ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན་ བརྙ་གླ་དངུལ་སདོ་འབད་དགོཔ། 

སྤྱི་ལོ། ས་གཞི་ (Sq ft) ལོ་གྲངས། 
Sq ft. རེ་གི་སའི་
གླ་ཚད་ (དངུལ་
བཀྲམ་ནང་) 

སའི་གླ་ཆ 
(དངུལ་བཀྲམ་
ནང་) 

དྲན་གསོ། 

1974 8,150 0.833 5 3,395.83 
(སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ལས་
༡༢ ཚུན) 

1995-2017 8,150 23 5 937,250.00  

ཡོངས་བསོམས 940,645.83  

ཐིག་ཁྲམ་༥ པ: ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལ་ོ༡༩༧༤ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ས་ཁྲལ་དངུལ་སདོ་འབད་དགོཔ།  

སྤྱི་ལོ། ལོ་གྲངས། ས་གཞི (Sq ft) 
གླ་ཚད (དངུལ་
བཀྲམ་ནང་) 

ཁྲལ་ཡོངས་བསོམས 
(དངུལ་བཀྲམ་ནང་) 

1974-1991 17 8,150 0.1 13,855.00 
1992-2017 26 8,150 0.5 105,950.00 
ཡོངས་བསོམས 119,805.00 

ལས་ཚན་འདི་ལུ་ ས་ཁྲལ་བཀལ་བ་ཅིན་ བཟ་ོསྐྲུན་ལས་ཚན་འདི་ལུ་ ས་ཁྲལ་དངུལ་བཀྲམ་༡༡༩,༨༠༥.༠༠ ཕོག་ནི་ཨིནམ་དང་ 
ལས་ཚན་འདི་ལུ་ གླ་ཆ་བཀལ་པ་ཅིན་ གླ་ཆ་དངུལ་བཀྲམ་་༩༤༠,༦༤༥.༨༣ ཕོག་ནི་ཨིནམ་པས།  

ས་ཁྲལ/གླ་ཆ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་འབབ་ནང་ལུ་ གུད་སོམ་སྦེ་རང་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་
འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་གནོད་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སི/ཡུ་ཨེལ་དྲི་(༠༩)/༢༠༡༤/༣༨༤ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༩/༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་
གསལ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གནད་དནོ་ཚུ་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ གི་དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་དང་ གཞི་བཀོད་
འཆར་གཞི་གི་གནང་བ་བྱིན་དགོ་ཟེར་ ཞལ་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ གནས་སོད་ཡོད་པའི་ས་ཚུ་གི་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་ཚུ་ གླ་ཚད་ Sq ft རེ་ལུ་
དངུལ་བཀྲམ་༤༢ སྦེ་ བཟོ་དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་  
བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་ཚུ་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དེ་བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། དེ་མ་ཚད་ བཟ་ོགྲྭ་



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ཁང་ལས་སོད་འབད་ཡོད་མི་ས་གོ་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་དང་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་འཆར་
གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕིན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་ མི་ཚུ་སོད་ནི་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་འདུག  

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཡདོ་ཁེ་གྱོང་ཡདོ་མི་ཚུ་གིས་ སོད་མི་དབང་ཆ་གི་ལག་
ཁྱེར་གྱི་དནོ་ལུ་ ཞུ་ཚིག་ཕུལ་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ ས་བརྙ་ལེན་འབད་ནི་གི་ བ་རིམ་བཙུགས་ཡདོ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། 

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ གནས་བཅག་སྟེ་ཡདོ་པའི་ས་ཚུ་ བརྙ་དབང་ཐགོ་ ཡང་ན་ རང་དབང་
ཐགོ་གནས་གནསཔ་མེན་ཟེར་བཀོད་ཅི། འདི་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དནོ་ཚུ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་
ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འདི་འཕ་ོལས་དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ གྲོས་མཐུན་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕོག་པའི་ས་ཁྲལ་དང་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་ཚུ་ ལོག་ལེན་འབད་དགོ 

ག) ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གནང་བ་མེད་པར་ ས་བརྙ་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧེ་མ་འབྲུག་གཞུང་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་གི་ གཞུང་གི་སྣུམ་འཁོར་
བཅོ་ཁང་འདི་ བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་དེ་སོད་ནུག། ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ ས་གཞི་sq.ft  
༩༩,༧༩༤ འདི་ ཨེམ/ཨེས་རབ་བརྟན་བཟ་ོལས་བཅོ་ཁང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱིས་ བརྙ་ལེན་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
མཐོང་ཅི།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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པར་རིས་༥ པ: ཨེམ/ཨེས་རབ་བརྟན་བཟ་ོལས་བཅོ་ཁང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྙ་ལེན་བཏང་ཡདོ་པའི་ས་གཞི། 

 

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ “ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེའི་དབང་ཚད་དང་ལས་འགན”འོག་གི་ར་ཚན་༦༡ ༼ཇ༽ 
ནང་ “ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱབ་དབང་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་མི་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ག་རའི་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་
འབད་དེ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ གནང་བ་གྲོལ་བའི་ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་
ཡོད་ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་ཐོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལྷག་པར་དུ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ར་ཚན་༡༨༦ ནང་ལུ་ “རྒྱལ་ཡོངས་སའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་ཐོག་ལུ་ 
ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཡིག་བརམས་ཐོག་གཞུང་གི་ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་གནང་་བ་འགྲེལ་ནི་
ཨིན།” ཟེར་བཀོད་ཡོད། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་གཞུང་ས་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་
འགན་དབང་ཨིནམ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ གླ་ཁར་གཏང་ཡོད་པའི་ས་འདི་ རྩིས་སོད་འབད་
གནང་ཟེར་ ཡི་གུ་ལེ་ཤ་རང་ བྲིས་བསྐྱལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
གྱིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ རྒྱ་གར་དང་ བང་ལ་དེ་ཤི་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་གི་ ལུང་ཕགོས་ནང་འཁོད་བཱསི་གི་ཞབས་
ཏོག་བྱིན་ནི་དོན་ལུ་ བཱསི་འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་གཅིག་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་གོ་དགོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་དང་ ས་ཁོངས་འདི་
ཡང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མ་ཆོག་པའི་གཙུག་སྡེ་
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འོག་ལུ་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་ ལུང་ཕགོས་ནང་འཁོད་ཀྱི་བཱསི་ཞབས་ཏགོ་གི་ འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་འདི་ ཁུངས་མཐུན་མིན་
འདུག 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གཏན་འཁེལ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་
དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་གནང་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་༤༨ ནང་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཞལ་འཛོམས་འདི་གི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ སོད་མི་དབང་ཆ་གི་ལག་ཁྱེར་གྱི་གནང་བ་བྱིན་ནི་ལུ་ 
ཕར་བཤུད་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ ཨེམ/ཨེས་རབ་བརྟན་བཟོ་ལས་བཅོ་ཁང་
གཅིག་ཁར་བཟ་ོཡོད་པའི་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ ས་ཁོངས་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ རྩིས་སོད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་
དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་དང་ གཞུང་ས་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་
བཀོད་ཡོད་པའི་ བརྙ་ལེན་གླ་ཚད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་འཛོལ་བ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་རྩིས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ བརྙ་
ལེན་གླ་ཆ་གྱི་ཁྱད་པར་ དངུལ་བཀྲམ་༡༧,༧༠༧.༥༨༤.༠༠ འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་ལེན་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག  

འདི་ལས་བརྟེན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་རྩིས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ འོང་འབབ་འབོར་ཚད་ནང་ལུ་ གུད་སོམ་
སྦེ་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་འབབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྙ་དབང་གླ་ཆ་འདི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བ་ོགཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
ལུ་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་གི་འགན་དབང་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ བརྙ་ལེན་བཏང་སྟེ་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་
བསྡུ་ལེན་འབད་སོད་པ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་ནང་ལུ་ བཀའ་ངལ་འོང་ནི་དང་ ཕན་གནདོ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་འབྲས་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ། 

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ “སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༧ ནང་གནང་ཡདོ་པའི་ རྒྱལ་
ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཞལ་འཛམོས་ཐེངས་༤༨ ནང་ གྲོས་ཆད་འབྱུང་ཡདོ་རུང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ཨེམ/ཨེས་རབ་བརྟན་བཟ་ོལས་བཅོ་ཁང་གི་ བརྙ་ལེན་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་རྩིས་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་
ཨིན་མས།” 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ གྲོས་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་
ལས་ ས་གཞི་འདི་རྩིས་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཡང་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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ང) ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ས་ཆའི་བདག་དབང་གཏན་འཁེལ་མེདཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དཔག་ས་ཁ་ནང་ཡོད་པའི་ 
བཟོ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་གཞི་ཡོངས་བསོམས་ཨེ་ཀར་༡༨༨.༨༨ ཡོདཔ་སྦེ་ ཚད་འཇལ་འབད་ དེ་འདུག དཔག་ས་ཁ་ནང་ཡོད་པའི་ 
བཟོ་གྲྭ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ སབ་ཁྲ་འདི་ པར་རིས་ཨང་༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།    

པར་རིས་ཨང་༦ པ: ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་འགོ་གི་ དཔག་ས་ཁ་ལུ་ཡདོ་པའི་ བཟོ་གྲྭ་ས་ཁོངས་ཀྱི་སབ་ཁྲ། 

 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་དྲན་ཐ་ོདང་འཁྲིལཝ་ད་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ དཔག་ས་ཁ་བཟ་ོགྲྭ་ས་ཁོངས་འདི་ ས་གཞི་གི་ཚད་ཨེ་ཀར་༧༠.༡ 
སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༦/༠༦ ནང་ལག་ཁྲམ་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ས་
གཞི་ཨེ་ཀར་༡༠༣.༧༡ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། བཟ་ོགྲྭ་ལས་ཁུངས་
ལས་ ཡིག་ཆ་ཐབོ་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༡༡༣.༦༢ འདི་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ བཟ་ོགྲྭ་ཁང་
ཚུ་ལུ་ བརྙ་ལེན་ཐོག་ལས་གླ་ཁར་བྱིན་ཏེ་འདུག ས་ཁྲལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་གཞི་ག་ར་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ ས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་
ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༧༠.༡ (༣,༠༤༩,༦༣༥.༦༥ Sq ft ལུ་གླ་ཚད་དངུལ་བཀྲམ་༠.༥༠) གི་ས་ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དངུལ་ཀྲམ་
༡,༥༢༤.༨༡༧.༨༠ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༡༡༣.༦༢ གི་ བཟ་ོགྲྭ་ཁང་ཚུ་ 
བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༧༠.༠༡ རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ ས་ཁྲལ་བཀལ་ཏེ་འདུག  
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རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འདི་ལུ་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༠༦ ནང་ ལག་ཁྲམ་གནང་ཡདོ་མི་ནང་ ས་གཞི་
ཡངོས་བསམོས་ཨེ་ཀར་༡༠༣.༧༡ སྦེ་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་མིང་ཐགོ་ཁར་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ NSC གི་ ཁྲམ་
གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༧༠.༡ ཚད་འཇལ་འབད་ཡདོཔ་དང་ དུས་མཐུན་བཟ་ོཡདོཔ་ལས་ ཆ་འཇོག་མེད་ཟེར་
བཤད་ཅི། རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཤད་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ས་གཞི་ཨེ་
ཀར་༡༨༨.༡༨ ཚད་འཇལ་འབད་ཡདོཔ་ལས་ ས་འཐེབ་སྦེ་འཇལ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ཁྲམ་གནང་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་འབད་དེ་
བཞག་ཅི་ཟེར་བཤད་ཅི།  

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་
ལས་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲམ་མ་གནང་བར་ཡདོཔ་དང་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༧༠.༡ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡདོ་མི་འདི་གུ་ ས་ཁྲལ་
བཀལ་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་སདོ་ཆད་ལུས་ཡདོ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ ཁྲམ་འདི་
སདོཔ་ཅིན་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ས་འདི་ནང་སདོ་ཡདོ་མི་དང་
འཁྲིལ་ ས་ཁོངས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སནོ་བྱིན་ཡདོཔ་དང་ བཟ་ོགྲྭ་ས་གནས་འཆར་གཞི་གི་བཅད་མཚམས་
བཀལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་ཁོངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བ་རིམ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་གཞི་ལེགས་བཅོས་འདི་ མགྱོགས་པར་ར་འབད་དགོཔ་དང་ བསམ་བརྗོད་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
ས་ཁྲལ་སོད་ཆད་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ཁྲམ་སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ 

ཅ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དུས་ཐུང་བརྙ་ལེན་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་ དུས་ཚདོ་ཚང་ཡོདཔ།   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དུས་ཐུང་བརྙ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞི་དབང་འཛིན་
གྱིས་ མི་དམངས་ཁྲོམ་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད་པའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་འཁོར་ལམ་གྱི་བར་ན་ ཐད་ཕང་རྒྱུག་ཡོད་པའི་གཞུང་ས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
ཡོད་མི་འདི་ གནས་སོད་མི་༡༤ ལུ་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ sq.ft རེ་ལུ་གླ་ཚད་དངུལ་བཀྲམ་༢༠ སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་
༡༤/༠༢/༢༠༡༤ ལས་༡༤/༠༢/༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་བྱིན་ནུག པར་རིས་ཨང་༧ པ་དང་༨ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ འདི་ཁར་
སོད་མི་ཚུ་གིས་ བརྙ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ས་གཞི་འདི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་འདུག  
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པར་རིས་ཨང་༧ པ་དང་༨ པ་: དུས་ཚདོ་ཚང་སྟེ་ཡདོ་མི་ བརྙ་ལེན་ས་གཞི་འདི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡདོཔ། 

 

 

དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ད་ལོྟ་ཚུན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞི་བཀོད་ཚུ་བཤིག་མ་བཏང་པར་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ གན་རྒྱའི་དུས་ཚོད་ཚང་པའི་ཤུལ་ལས་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་ལེན་ནི་ཡང་ མཚམས་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་དང་མཉམ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དུས་ཐུང་བརྙ་ལེན་གྱི་དུས་
ཡུན་མཐོ་ཤོས་འདི་ ལོ་གསུམ་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གསར་བཟ་ོའབད་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ཅི།  

སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་འདི་གིས་ ས་གཞི་འདི་ནང་གནས་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་
མཐུན་བཀོད་ཡོད་པའི་དུས་ཐུང་བརྙ་ལེན་གྱི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག འདི་དང་
གཅིག་ཁར་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་གི་དུས་ཚོད་རོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་མ་བསྡུ་བར་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་
བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་འཐེབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དནོ་འདི་ མ་འངོས་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ནང་
ལུ་ གྲོས་མཐུན་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་བཤད་ཅི།   

3.2.1.3. ཁྲལ་དང་ གླ་ཆ་ འཐུས་བཀལ་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཁྲལ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་ རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་སོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གླ་ཡོན་དང་ ས་སོང་ས་
ཁྲལ་དང་ བེད་སོད་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་
འགན་དབང་ཡོདཔ་དང་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བྱིན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་ ཆུ་

སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས། 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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བཀྲམ་སྤེལ་དང་ འཁོར་ལམ་ ཁྲོམ་ལམ་གྱི་མེ་ བཙོག་ཆུ་དང་ ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་
བཀལ་ཆོགཔ་ཨིནམ་པས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲལ་དང་འཐུས་བཀལ་ཡོད་མི་འདི་ མི་དམངས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་བཀལ་ཡོད་མེད་ 
བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

ཀ) ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ། 

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་གི་ས་ཁྲལ་བཀལ་དགོ་
པའི་འགན་དབང་འདུག ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་གྱི་གླ་ཚད་ ཏན་ཏན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ག་ར་ནང་ ས་ཁྲལ་
བཀལ་ཡོད་མི་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀལ་ཏེ་འདུག  

ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སའི་ཇོ་བདག་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཟ་སོད་མ་འབད་
མི་ས་ཁྲལ་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ལས་ ཟ་སོད་མ་འབད་མའི་ས་གི་ཁྲལ་འདི་ ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ཤོ་
མཉམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡི། ལམ་ལུགས་འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལོྟའི་ས་ཁྲལ་དང་ཁང་ཁྲལ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ལུ་བཏབ་མི་ཁྲལ་ཚུ་གི་དངུལ་གྱི་འབརོ་
འཛིན་ཚུ་སོན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་ལས་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་
ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཧེ་མའི་འབརོ་འཛིན་སོན་ཐོག་ལས་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ནང་ ཁང་ཁྱིམ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ གནས་སོད་ལག་ཁྱེར་སོན་ནི་མེད་པ་ཅིན་ ད་ལོྟའི་ལོ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ཁྲལ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་སོད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མའི་ལོ་
ལས་ ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ་སོད་ནི་ལས་དགོངས་ཡངས་འཐོབ་སྟེ་ར་འདུག  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ནང་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ དང་འབྲེལ་བའི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ གི་ ཁྲལ་དང་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྡུད་བཅུད་བཏོན་འབདཝ་ད་ གཞི་བཀོད/ཁང་
ཁྱིམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ ས་བདག་བཟུང་འབད་མི་ ཡོངས་བསོམས་༡,༦༩༢ ལུ་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་འབོར་ཚད་དངུལ་
ཀྲམ་ ༢,༢༤༤,༦༡༥.༩༤ གནས་པའི་ཁྲལ་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ གཞི་བཀོད/ཁང་ཁྱིམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ 
ས་བདག་བཟུང་འབད་མི་ ཡོངས་བསོམས་༢༤༡ ལུ་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་༥༥༩,༨༦༥.༨༥ མ་བཀལ་བར་
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25 

ཡོད་མི་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་གསལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད། ས་བདག་བཟུང་འབད་མི་༢༤༡ གི་ཁ་གསལ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༣ 
པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ ས་དང་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ ཐོ་གཞུང་ཡོངས་རོགས་སྦེ་ མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་དེ་ཚུན་གྱི་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་ལུ་ཡང་ ངོ་བརྗོད་འབདཝ་ཨིན།  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཁོངས་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ་བཀལ་ད་ོཡོདཔ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཁོངས་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྲལ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཟ་སོད་
མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ་བཀལ་ནི་གི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སོནམ་ཨིན་པས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་ 
༣ ལས་ ཨི་༤ ས་ཁོངས་དང་ སྔར་སལོ་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཟ་
སདོ་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༢༥ འདི་ ཡངས་ཆག་བཏང་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཧེ་མའི་
བསྡུ་ལེན་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ 
ཁ་གསལ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཁས་ལེན་འབད་ཡི།   

ཐིག་ཁྲམ་༦ པ: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཟ་སདོ་མ་འབད་བའི་ས་གི་ཁྲལ་བཀལ་མི་དང་ མ་བཀལ་མི་གི་གྱངས་ཁ། 

སྤྱི་ལོ། 
ས་བདག་བཟུང་པའི་གྱངས་ཁ - ཟ་སདོ་
མ་འབད་མི་ས་གི་ཁྲལ་བཏབ་ཡདོཔ། 

འབརོ་ཚད་
(དངུལ་ཀྲམ་ནང) 

ས་བདག་བཟུང་པའི་གྱངས་ཁ་ - ཟ་སདོ་
མ་འབད་མི་ས་གི་ཁྲལ་མ་བཏབ་མི། 

འབརོ་ཚད 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང) 

2016 1692 1,122,307.97 241 279,932.93 

2017 1692 1,122,307.97 241 279,932.93 

བསོམས། 3,384 2,244,615.94 482 559,865.85 
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སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་མི་ གནད་དནོ་འདི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦དང་ ༢༠༡༧ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ ཟ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ ཁས་
ལེན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོ  

ཁ) ཁང་ཁྲལ།   

ཁྲལ་བཀལ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་ནང་གི་སོད་ཁྱིམ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་འདི་ ཁང་ཚན་གཅིག་གི་ས་ཁོངས་
ཀྱི་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་(ས་གཞི)དང་ ཡང་ན་ ཁང་ཚན་གཅིག་གི་ས་སོང་ཉུང་མཐའ་(ཁང་མིག་གི་གྱངས་ཁ)ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
ཐག་བཅད་དེ་ ཁྲལ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཚོང་འབྲེལ་ཁང་མིག་གི་ཁྲལ་ཚུ་ –ཚོང་ཁང་དང་ ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ མཛོད་ཁང་
– ལག་ལེན་དང་འཁྲིལ་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཚན་ཨིན་པ་ཅིན་ གདན་གྱི་རྒྱ་ཚད་ sq ft ༧༧༡ དང་འཁྲིལ་ ཚད་རྩིས་རྐྱབ་
ཐོག་ལས་ ཁྲལ་ཚུ་ཐག་བཅད་དེ་འདུག ཁང་ཁྱིམ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་འདི་ ཁང་ཁྱིམ་/སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་གི་ ཁང་ཚན་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཁྲལ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་པས།    

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁང་ཁྱིམ་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ 
ཁྲལ་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་ལག་ལེན་དང་
མ་འཁྲིལ་བར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་/ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་ཚན་ཚུ་ག་ར་ ས་ཁོངས་གཙོ་བོ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན ཚོང་འབྲེལ་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ནང་
ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོདཔ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ གནས་སོད་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ནང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་
སྟེ་འདུག དཔེར་ན་ ས་ཁོངས་གཙོ་བ་ོནང་ ཐོག་འོག་མ་འདི་ནང་ལུ་ ཚོང་ཁང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ཐོག་ཚུ་
གནས་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ཁང་ཚན་ག་ར་  ཚོང་འབྲེལ་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་འདུག 
གནད་དནོ་གཞན་མི་ནང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོག་འགོ་མའི་ནང་ ཚོང་ཁང་ཡོད་རུང་ གནས་སོད་ཁང་
ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་འདུག 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཁོང་རའི་ལག་ལེན་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་/ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་
ཚན་ཚུ་ག་ར་ ས་ཁོངས་གཙོ་བ་ོནང་ཡོད་པ་ཅིན ཚོང་འབྲེལ་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོདཔ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ གནས་སོད་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ནང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་འདུག 
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ཕུན་ཚོགས་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ ཁང་ཁྱིམ/སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་ དངུལ་སོད་འབད་བར་འོངམ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་ལུ་ 
ཁང་ཁྱིམ/སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་ཚན་དབྱེ་རིམ་བཀོད་ཡོད་པའི “རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་གི་ལག་ཁྱེར་” བྱིན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་གཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སྡུད་འདི་ ལམ་ལུགས་འདི་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཚར་
བར་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་བཀལ་ཡོད་མི་འདི་ ཤོ་སྙོམས་ཡོད་མེད་ ངེས་
གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་གིས་ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་ལེན་དགོ་པའི་ སོད་
ཆོག་པའི་པའི་ལག་ཁྱེར་དང་འཁྲིལ་ ཁྲལ་བཀལ་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ སོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་
ལེན་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་
མེད་མི་ ཁྲལ་སོད་པར་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཁང་ཚན་རེ་ནང་ ཉལ་ཁང་
ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ལས་ས་གོ་འདི་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་ ཡང་ན་ མི་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདྲི་དོ་
ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་བཀལ་ཏེ་འདུག དེ་སྦེ་ ཐོ་གཞུང་ཡོངས་རོགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁང་ཁྱིམ་/སྒྲིང་ཁྱིམ་
གྱི་ཁྲལ་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྲལ་སོད་མི་ཁོ་ན་ལུ་ དབང་ཚད་བྱིན་ཏེ་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ ཁྲལ་སོད་མི་གི་
སླབ་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁང་ཁྲལ་ལེན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ འོས་འབབ་ར་ལས་མེདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ བརྟག་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ ངེས་བདེན་བརྡ་དནོ་ཚུ་ཐོབ་དགོཔ་འདུག  

འདི་བཟུམ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ ལག་ལེན་འདི་ལུ་བསམ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ ཁང་ཁྱིམ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོད་མི་ནང་ བརྡ་དོན་ངེས་མེད་ཡོད་
ནི་འདི་གིས་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དབྱེ་རིམ་ཡོངས་རོགས་མེད་མི་དང་ ཁང་ཁྱིམ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གུ་ལུ་ གནས་སྡུད་ལངམ་སྦེ་
མེད་མི་འདི་གིས་ དབྱེ་རིམ་འཛལོ་བ་སྦེ་འབད་ནི་དང་ འདི་གིས་ ཁྲལ་གྱི་གླ་ཚད་ཡང་འཛོལ་བ་སྦེ་བཀལ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་
འབདཝ་མ་ཚད་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་རིམ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གླ་ཆ་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཚུ་ 
གླ་ཆ་ལེན་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ འཛོལ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་ཡདོ་མི་འདི་ བརྡ་དནོ་ལངམ་སྦེ་མ་ཐབོ་མི་དང་ ལག་ཐགོ་ལུ་བསྡུ་ལེན་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། སདོ་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་འདི་ ཁྲོམ་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་དང་ ཞབས་ཏགོ་གླ་ཆ་
རྩིས་བཏནོ་འབད་མི་དང་ ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་འབྱུང་ཡདོ་པའི་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ལས་ བཏནོ་ཏེ་འདུག  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ཁྲོམ་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་འདི་ ཁང་ཁྲལ་དང་ ཞབས་ཏོག་གླ་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་འབྱུང་ཡོདཔ་
བཟོ་མི་འདི་ངོ་སོར་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ག་ར་གིས་ ཁང་ཁྱིམ་དང སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ འོས་
ལྡན་གྱི་ཁང་ཁྲལ་ཚུ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན། 

ག) ཞབས་ཏགོ་གི་འཐུས།  

ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཁང་ཁྱིམ་གྱི་དབྱེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ག་ར་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ འཁོར་ལམ་ ཁྲོམ་ལམ་
གྱི་མེ་ ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་ལ་སོགས་པ་གི་དོན་ལུ་ གླ་ཆ་ལེན་དགོ འདི་འབདཝ་ལས་ གཞི་བཀོད་ཚུ་ནང་འདི་བཟུམ་གྱི་ 
ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཆ་ལེན་དགོ 

ཡིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་འབད་མི་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་གྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ དང་འབྲེལ་
བའི་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོང་ལུ་
བཀོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ཡོད་རུང་ ཁང་ཁྱིམ་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ འཐུས་ཚུ་མ་
ལེན་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁྲལ་སོད་ཡོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཚུ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ ཁྲལ་སོད་མི་ལ་
ལུ་ཅིག་གིས་ ཁང་ཁྱིམ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁྲལ་རྐྱངམ་ཅིག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་མ་སོད་
པར་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ མ་བཀལ་བར་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༧ པའི་ནང་
སོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁ་གསལ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་༧ པ: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཞབས་ཏགོ་གི་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡདོ་པའི སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ། 
སྤྱི་ལ།ོ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ – ཞབས་ཏགོ་གི་འཐུས་བཀལ་ཡདོཔ། སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ – ཞབས་ཏགོ་གི་འཐུས་མ་བཀལ་ཡདོཔ། 
2016 2,474 127 
2017 2,474 127 

འདི་ཚུ་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་རང་འགུལ་གྱིས་རྩིས་བཏོན་འབད་ནི་མེད་པར་ གནས་སྡུད་
ལག་ལེན་གྱི་བ་རིམ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་
བསྡུ་ལེན་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ དྲན་ཤེས་མ་བསྐྱེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཁང་ཁྱིམ་ལག་ལེན་དང་མ་
འཁྲིལ་བར་ ས་གནས་ཀྱི་ཆགས་གནས་ (གཙོ་བོ་དང་ ཉེ་འདབས་) དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་རིམ་ཕྱེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་
གི་འཐུས་ཚུ་ ཁང་ཁྱིམ་དབྱེ་རིམ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ ལེན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་མ་ལེན་པར་
འདུག   

ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཚུ་ལེན་ནི་ནང་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཞབས་ཏགོ་གི་འཐུས་ འཐེབ་དང་ ཡང་
ན་ མ་ལངམ་སྦེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་ལས་ འཐུས་བཀལ་བ་ཅིན་ གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་དང་ ས་
ཁོངས་བཟ་ོཡདོ་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དནོ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ལག་
ལེན་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ས་ཁོངས་བགོ་མི་དང་འཁྲིལ་ གླ་ཆ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ ཁུངས་བསྐྱལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གྲོས་སནོ་པ་གིས་ འབརོ་ཆེན་སྦེ་བཙུགས་མི་དང་ འདི་སྐབས་ ནང་
འདེབས་ཚད་གཞི་ནང་ལུ་ གཞི་བཀོད་ཡདོ་མི་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཙུགས་དགོཔ་ཡདོཔ་ལས་ གནད་དནོ་ལ་ལུ་གཅིག་
ལུས་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ ཞབས་ཏགོ་གི་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ལུས་ཡདོ་མི་དེ་ འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡདོཔ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་
ཡདོཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཀའ་ངལ་འདི་ འདི་འཕ་ོལས་ར་ སྐྱོན་བསལ་འབད་ནི་སྦེ་ ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དནོ་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ འཐུས་ཤརོ་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ 
ཞབས་ཏགོ་ངེས་བདེན་སྦེ་བྱིན་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་ གླ་ཆ་ལེན་ནི་ཨིན་མས།  

ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་ཚན་ཚུ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་ ཡང་ན་ སོད་ཁྱིམ་སོགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ངེས་བདེན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་
ཅིན་ གླ་ཆ་འདི་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ ལེན་དགོཔ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གནས་སངས་འདི་ 
ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ  

ང) བཟ་ོསྐྲུན་གསརཔ་གི་གནང་བའི་དནོ་ལུ་ ཞབས་ཏགོ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ གོང་འཕེལ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་གི་གནང་བའི་
དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུན་རྐྱེན་འཐུས་འདི་ སོད་ཁྱིམ་/གཙུག་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ sqm རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༠ དང་ ཚོང་
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འབྲེལ་/བཟོ་གྲྭ་གི་དོན་ལུ་ sqm རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠ ཕོགཔ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ གོང་
འཕེལ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་འདི་  སོད་ཁྱིམ་
/གཙུག་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ sqm རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠ དང་ ཚོང་འབྲེལ་/བཟོ་གྲྭ་གི་དནོ་ལུ་ sqm རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠ ཕོགཔ་
ཨིན་མས།  

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལེན་ཏེ་ཡོད་པའི་ བཟ་ོསྐྲུན་གསརཔ་གི་གནང་བ་དང་ ཞབས་
ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ལེན་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ཚུད་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ 
ཐོག་འོག་མ་ཆ་ཤས་གཅིག་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་
ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་ཡོངས་རོགས་ནང་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་/གཙུག་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ལེན་ཡོད་མི་ ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་འདི་ 
ལེན་ཏེ་འདུག  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་རྐྱབ་མི་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་
གྱི་འཐུས་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐུས་ཨིནམ་སྦེ་ བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ཟ་སོད་ཁང་རྐྱབ་མི་འདི་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་འདི་ sqmརེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༠ ལེན་ནི་གི་ཚབ་
ལུ་ གནས་སོད་ཀྱི་འཐུས་ sqmརེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༠ ལེན་ཡོདཔ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འདི་ཡང་ ས་གཞི་ sqm ༢༢༠༣.༧ གུ་ལུ་
རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༢༢,༠༣༧.༠༠ གུད་ཕགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

འདི་བཟུམ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ སང་རིག་མེད་མི་དང་ ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ལག་ལེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མ་
འཁྲིལ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་གནད་དནོ་མ་བཏནོ་མི་ལས་བརྟེན་ དངོས་ཡདོ་ཀྱི་ལན་གསལ་མ་བྱིན་ཟེར་ 
བདེན་ཁུངས་གཟང་ཡདོ་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས མ་འངོས་པའི་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་གྲོས་འཆར་གྱི་དནོ་ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་
པར་རིས་གནང་པའི་སྐབས་ འདི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་འབད་
ཡདོཔ་ཨིན།   
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ཅ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཉམས་བཅོས་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་གནང་བ་གི་འཐུས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉམས་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ དཔེར་ན་ གྱང་ཚོན་བཏང་ནི་ དུང་ཅུང་མཐུད་འབྲེལ་སོར་ནི་ འཐིང་གཞི་སོར་ནི་
ལ་སོགས་པ་གི་ གནང་བ་བྱིན་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཐུས་ལེན་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས། རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་དནོ་ ལུ་འཐུས་ལེན་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

 རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠.༠༠ ཡང་ན་ sqmརེ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་༡༦.༡༤ ག་མང་ཅིག་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

རིམ་བྲལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉམས་བཅོས/རྒྱ་སྐྱེད་གནང་བྱིན་ཡོད་མི་ལ་ལུག་ཅིག་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས སྒྲིང་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་/རྒྱ་སྐྱེད་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་
འཐུས་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ མབཀལ་བར་ཡོད་པའི་ གནས་སངས་ཚུ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།   

 ཨེ་ཁུག་དང་ གློ་བུར་མེ་རྐྱེན་ལས་བོག་འཐབ་ཀྱི་ཨེ་ཁུག་རྐྱབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འཐུས་ག་ནི་ཡང་མ་སོད་པར་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ 
ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠ གླ་ཆ་སྦེ་ལེན་ཏེ་འདུག   

 ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ འཐུས་ཉུང་མཐའ་དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠ རེ་ཨིན་རུང་ མཛོད་ཁང་/སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་
དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ གནང་བ་བྱིན་ཏེ་
འདུག 

 ཉམས་བཅོས་ལ་ལུ་གཅིག་གི་དནོ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་
པའི་འཐུས་བཀལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ 
མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་དག་པ་ཅིག་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་༡ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༡ པ: ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡདོ་པའི་འཐུས་ ལེན་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་ གནས་
སངས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ འཐུས་ལེན་ནི་ནང་
ཚུལ་མཐུན་མེདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཞི་བཙུགས་ཡོད་པའི་
ས་ཁོངས་གཉིས་ནང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་སོམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་ཞིབ་
འབད་བར་འགྱོ་ཡི། ཧོང་ཀོང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་(པར་རིས་༩ པ)ཉམས་བཅོས་འབད་མི་འདི་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༨༠,༤༧༩.༠༠ བཀལ་ཡོདཔ་ད་ ལྕང་ཟམ་ཏོག་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ལུ་ གནས་
སོད་སྒྲིང་ཁྱིམ་ལས་ ཟ་སོད་ཁང་(པར་རིས་༡༠ པ)ལུ་བསྒྱུར་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠.༠༠ རྐྱངམ་ཅིག་ལས་མ་
བཀལ་བས།  ཧོང་ཀོང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་འདི་ ས་གཞི་
འདི་ཁར་རྐྱབ་པའི་གླ་ཚད་sqmརེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༦.༡༤ དང་གཅིག་ཁར་ ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུན་རྐྱེན་འཐུས་ 
གླ་ཚད་sqmརེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ལྕང་ཟམ་རྟོགས་ནང་
ཡོད་མི་འདི་ལུ་ འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠.༠༠ སབས་ཅིག་སྦེ་ལེན་ནུག 

 

 

 

པར་རིས་༩ པཿ ཧངོ་ཀོང་ཁྲོམ། པར་རིས་༡༠ པཿ ལྕང་ཟམ་ཏགོ 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
33 

 

 

གོང་འཕེལ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཉམས་བཅོས་/བསྒྱུར་བཅོས་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་
ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་འདི་གིས་ ཉམས་བཅོས་/བསྒྱུར་བཅོས་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་རྐྱེན་
འཐུས་ལེན་ནི་ནང་ ཤོ་མཚུངས་མེད་མི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་གི་དནོ་ལུ་ ཁྲིམ་ལུགས་གསལ་ཏོག་
ཏོ་དང་ འཐུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་མེད་མི་འདི་གིས་ འགོ་དཔོན་རང་སོའི་ དབང་ཚད་དང་  བསམ་དཔྱད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་གོ་
སྐབས་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་དོན་ཆེད་མེད་པའི་ཁྱད་པར་དང་ ཕོགས་རིས་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
ལས་བརྟེན་  འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞིབ་འབྲས་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ གོང་འཕེལ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཡིག་ནང་ཡདོ་
པའི་ ངེས་པར་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཏགོ་དངམཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ 
སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ འསོ་འབབ་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  

ཁས་ལེན་འབད་ད་ོབཟུམ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་་དང་ ཞབས་ཏོག་དངམཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དམ་
འཛིན་བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ  

 

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞངབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་གི་ 
ཐད་ཕར་ཚུར་གྱི་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁང་ཁྱིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་བར་ན་ འཐུས་ལེན་ནི་ནང་ ཁྱད་པར་སོམ་ཡོད་པའི་ བརྡ་
མཚོན་སོནམ་ཨིན་མས། 

སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ལུ་ 
ཐད་ཕར་ཚུར་གྱི་

རྒྱ་སྐྱེད་།  
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ཆ) བཙོག་ཆུ་བཏང་མི་གི་འཐུས།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ བཙོག་ཆུ་བཏང་མི་གི་འཐུས་འདི་ ཆུའི་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ 
ཆུའི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་ཆ་ཤས་གཅིག་སྦེ་ ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་
འདི་ ས་ཁོངས་གཙོ་བོའི་ནང་འཁོད་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་མི་ཚུ་ནང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་བཙོག་མཛོད་འདི་ལུ་ 
བརྟེན་ཏེ་འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡང་ ས་གནས་དཔེར་ན་ རྟ་འབབ། བྱུང་གཞི་ན། པམ་མཚོ། ཧེ་ཇོ། གཟི་ལུང་ཁ། ཀ་
བ་སང་ས། ལྕང་གང་ཁ། མུ་ཏིག་ཐང་སོད། མུ་ཏིག་ཐང་སྨད། དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སོླབ་གྲྭ་གི་ས་ཁོངས། བར་
པི་ས་དང་ གསར་བི་ཐང་ནང་ལས་ཕར་ ད་ལོྟ་ཡང་ བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མ་འབད་བར་འདུག 

ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གི་ ཆུའི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མེད་པའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ གནས་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཆུའི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ བཙོག་ཆུའི་
འཐུས་ ཆུའི་འཐུས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ འདི་ལེན་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཅི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མེད་རུང་ བཙོག་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡོད་པའི་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ པར་རིས་ཨང་༡༢ པ་དང་༡༣ པའི་ནང་ 
རིམ་པ་སྦེ་སོན་ཏེ་ཡོད།  

པར་རིས་༡༢ པ: ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ བཙགོ་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མེད་རུང་ བཙགོ་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡདོཔ།

 

བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་
མེད་པར་ བཙོག་ཆུའི་
འཐུས་ལེན་ཡོདཔ། 
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བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མེད་པར་ བཙོག་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་ལྡནམ་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་
གི་བར་ན་ཡང་ ཁྲལ་དང་འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ལེན་ནི་ནང་ལུ ཤོ་མཚུངས་མེདཔ་ལས་ དྲང་བདེན་མིན་འདུག  

པར་རིས་༡༢ པ: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ བཙགོ་དུང་མཐུད་འབྲུལ་མེད་རུང་ བཙགོ་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡདོཔ། 

 

གནད་དནོ་འདི་གི་ཐད་རང་ ས་གནས་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་མེད་རུང་ བཙོག་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ འདི་ཁར་
སོད་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་གཅིག་ནང་ བཙོག་མཛདོ་འགྲུལ་འཁོར་འདི་ ཚར་གཅིག་རིན་མེད་སོང་པ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ནི་དང་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བཙོག་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་ ནང་འཁོད་བཀག་ཟས་ཚུ་གསལ་ནི་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་རིན་མེད་སོང་པ་སྦེ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

གཞན་མི་འཐུས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་འཐབ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་མ་ཐོབ་པར་ འཐུས་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ 
འོས་འབབ་དང་ འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ བཙོག་དུང་གི་མཐུད་འབྲེལ་མེད་པའི་ཁར་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
ལས་ བཙོག་མཛོད་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཁེ་ཕན་མ་ཐབོ་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ཡང་ འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།  

 

བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མེད་པར་ 
བཙོག་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡོདཔ། 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞིབ་འབྲས་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལས་ བཙགོ་ཆུའི་འཐུས་དྲང་བདེན་
མེད་པར་ལེན་ཡདོ་མི་གི་གནད་དནོ་གྱི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། ཡང་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་གཞན་མི་
ཐགོ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་སེར་སྐུ་ཚབ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐགོ་ལས་ ག་ར་གི་གནད་དནོ་བསལ་ནི་ཟེར་ཁས་ལེན་ཏེ་ཡདོ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ བཙགོ་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡདོ་མི་འདི་ བཙགོ་དུང་མཐུད་འབྲེལ་མེད་རུང་ 
ཡང་ན་ ཧེ་མའི་བཙགོ་མཛདོ་མེད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕག་དར་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཞབས་ཏགོ་ལ་ོགཅིག་ནང་ལུ་ ཚར་གཅིག་བྱིན་
ད་ོཡདོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་དང་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་འགན་དབང་ཡང་འབག་ཡདོཔ་
ལས་ཨིན་ཟེར་ ཁུངས་བཀལ་ཡདོཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕག་དར་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ཁོང་རའི་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཐུས་ཚུ་ལེན་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ ནན་བསྐྱར་ཞུ་ནི་
ཨིན།  

ཇ) འཐུང་ཆུའི་འཐུས།  

ཆུའི་ལག་ལེན་གྱི་འཐུས་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གི་གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་ གླ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ སོད་ཡོད་མི་དང་རྩིས་རྐྱབ་ཐོག་
ལས་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཆུའི་འཛིན་ཤོག་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཆུའི་འཛིན་ཤོག་ནང་ ཆུ་ལག་
ལེན་མ་འཐབ་རུང་ འབོར་ཚད་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་ འཐུས་ལེན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ པར་རིས་༡༤ པའི་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད། ཆུ་
ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་བ་རང་ འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ སྒེར་གྱི་ཆུའི་
ཐོན་ཁུངས་ཡང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁོང་ལུ་ སྒེར་གྱི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ནང་ལས་  ཆུ་ལངམ་སྦེ་
ཐོབ་པའི་སྐབས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཆུ་འདི་ལག་ལེན་མི་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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པར་རིས༡༤ པ: ཆུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་རུང་ ཆུའི་འཐུས་ལེན་ཡདོཔ། 

མི་ཊར་ཅོག་གཅིགཔ་འཐདཔ་སྦེ་སནོ་ཡདོཔ། 

འདྲི་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ ཆུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་རུང་ ཆུ་གི་འཐུས་ལེན་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཀོད་ད་ོཡོད་མི་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅིཿ  

 བཙོག་ཆུའི་འཐུས་འདི་ ཆུའི་འཐུས་(ཆུའི་འཐུས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠) ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ བཙོག་ཆུའི་འཐུས་ལེན་ནིའི་དོན་
ལུ་ལེན་ཡོདཔ།  

 ཆུའི་མི་ཊར་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་མི་དང་ མེདཔ་ཐལ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འཛོལ་བ་སྦེ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་སྙོམ་སྒྲིག་བཟོ་
ནི་དནོ་ལུ་དང་།  

 ས་ཁོངས་འདི་ནང་ཡོད་མི་ར་ོཁྱི་དང་ འཛུལ་སྒོ་བསམ་ཡོད་མི་ ཆུའི་མི་ཊར་ས་འོག་ལུ་ གཡིབ་བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་
སྦེ་ ཆུའི་མི་ཊར་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ ཆུའི་མི་ཊར་ལྷབ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་འཐུས་ཡར་སེང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཨིན་
ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བར་པི་ས་ ཨོ་ལ་ཁ་དང་ ལུང་བསན་ཕུག་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཆུའི་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ 
ཁྱིམ་གུང་༡༠༢ ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་འཐུས་མ་ལེན་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འོང་
འབབ་ནང་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༦༥ གིས་གུད་ཕོག་སྟེ་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་གི་ས་
ཁོངས་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་དགུ་དང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དྭངས་རེ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༣༤ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བྱིན་ཡོད་
རུང་ ཆུའི་འཐུས་མ་ལེན་པར་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན: ༡༤༧༣༢ དང་ ༡༤༤༦༧) 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ལྷག་པར་དུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་་༢༨ ནང་ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་མེདཔ་ཐལ་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་གྱི་ཟླ་
གསུམ་གྱི་མི་ཊར་ཐོན་ཡོད་མི་གི་དཔྱ་སྙོམས་གུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ ཆུའི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ ཆུ་སོད་མི་དེ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་གི་བརོན་
ཤུགས་མ་བསྐྱེད་པས། (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༦༤༡) 

གོང་ལུ་བཀོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་གཞི་བཞག་མི་ འཛོལ་སྐྱོན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འཇོན་ཐངས་དང་ དྲང་
བདེན་གི་རྣམ་བཞག་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངས་མི་ཆོད་པས། འདི་མེན་པར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དནོ་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
བསལ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏནོ་དགོཔ་འདུག ཆུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ ཆུའི་འཐུས་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་གུ་བསྐྱལ་ཏེ་ལེན་མི་འདི་གིས་ 
འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཐོབ་ཁུངས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་སོ་སོ་སྦེ་ལེན་མི་འདི་གིས་ དྲང་བདེན་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་པའི་ཞིབ་འབྲས་ཐབོ་པའི་ཤུལ་ལས་ འདི་འཕ་ོལས་རང་ བར་
པི་ས་ ཨོ་ལ་ཁ་ ལུང་བསན་ཕུག་ སེམས་རྟགོ་ཁ་ དང་ བདེ་ཚེན་ཆོས་གླིང་དྭངས་རེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་ 
༡ ལས་རང་ ཆུའི་མི་ཊར་བཙུགས་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན། སདོ་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུའི་མི་ཊར་ཡདོ་མེད་
ཀྱི་དྲན་ཐ་ོའདི་ཡང་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དགོ་པའི་ ཐབས་ཤེས་ཡང་བཏནོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཆུའི་མི་ཊར་མེདཔ་ཐལ་
ཡདོ་མི་ཚུ་ དག་བཅོས་འབད་ནི་ གསར་ཚབ་བཙུགས་ནི་དང་ མི་ཊར་ངེས་བདེན་སྦེ་ ཐནོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ མི་ཊར་ཚུ་ཚབ་བཙུགས་
ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བཏནོ་ཡདོ་པའི་རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཡདོཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ཆུ་སོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཆུའི་འཐུས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ མེདཔ་ཐལ་ཡོད་
པའི་ མི་ཊར་ཚུ་དག་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ མི་ཊར་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ ངེས་གཏན་སྦེ་ལྷབ་དགོཔ་འདུག  

ཉ) བརྙ་ལེན་གྱི་གླ་ཚད།  

ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ ས་གཞི་ལག་ལེན་དང་འཁྲིལ་ བརྙ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ས་གཞི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ 
བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་ལེན་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ངཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ལུ་ མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཚད་Sq ftརེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡ ལེན་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ལུ་Sq ftརེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་
༢༠ ལེན་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྣ་གི་དནོ་ལུ་ བརྙ་ལེན་གྱི་གླ་ཚད་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠ 
ཨིནམ་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ནང་ལུ་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་ས་ཡིག་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ སྤྱི་ལོ་
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༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་བར་ན་ ལོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡༤,༦༩༠,༦༡༠.༠༠ གི་གུད་ཕོག་ཡོད་མི་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༨ པའི་
ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་༨ པ: གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡདོ་པའི་བརྙ་ལེན་གླ་ཚད་མ་བསྡུ་མི་འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འོང་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡདོཔ།  

མཚན། ས་གཞི(Sq  ft) 
བརྙ་ལེན་ 
འགོ་བཙུགས་
ཀྱི་ཟླ་ཚེས་ 

བརྙ་ལེན་གླ་
ཚད་ལག་
ལེན་འཐབ་
ཡདོཔ།  

བརྙ་ལེན་གླ་
ཚད་སརོ་
འཇུག་རུང་བ། 

ལ་ོལྔའི་རིང་འབརོ་
ཚད་སདོ་ཡདོཔ 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 
(ཀ) 

འབརོ་ཚད་སདོ་དགོཔ། 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 
(ཁ) 

ཁྱད་པར (ཁ-
ཀ) (དངུལ་
ཀྲམ་ནང་) 

ཀུན་གསལ་ལས་
འཛིན་ཚད། 154,638 11/1/2012 1 20 

154,638*1*5=7
73,190.00 

154,638*20*5 = 
15,463,800.00 

14,690,610.00 

 

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ ལེའུ་༡༤ པ་ “སྣ་ཚོགས་དགོངས་དོན་” འོག་གི་ར་ཚན་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ ཚོང་
འབྲེལ་གྱི་ས་ཆ་ ཟེར་མི་འདི་ ཟ་ཁང་དང་ ཚོང་ཁང་ ཤིང་དྲ་འཕྲུལ་ཁང་ ཤིང་བཟོ་ཁང་ སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ཚུ་དང་ གཙོ་
བོ་བཀོལ་སོད་ཞབས་ཏོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྣ་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་
དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ས་ཆ་ལུ་གོ་ ཟེར་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག 

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་དོན་
གྱི་དོན་ལུ་ ས་གཞི་བརྙ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་Sq ftརེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༢ ལེན་ནི་ཚབ་མ་ བཟོ་གྲྭའི་གླ་ཚད་Sq ftརེ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་༥ ལེན་ཡོདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཅི།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་རྐྱབ་བལྟཝ་ད་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ བརྙ་ལེན་གླ་
ཚད་འཛོལ་སྐྱོན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ནང་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་
གྱི་གནོད་པ་ དངུལ་ཀྲམ་༧༦,༠༣༠,༩༣༦.༨༠ དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༩༦,༠༦༩,༠༨༣.༨༠ གིས་གྱོང་
གུད་ཕོག་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པ་དང་༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད། 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འོང་འབབ་ནང་གུད་ཕོག་ཡོད་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཐུས་དང་ གླ་ཆ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མ་ལེན་མི་འདི་གིས་ འདྲ་
མཉམ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་རྣམ་བཞག་འདི་ དོན་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།  

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་ལུ་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་༦ པའི་ནངབཀོད་ཡདོ་པའི་ བརྙ་ལེན་བདག་བཟུང་
པ་ཚུ་ བརྙ་ལེན་བྱིན་མི་འདི་ ཧེ་མའི་ ཚངོ་འབྲེལ་དང་བཟ་ོགྲྭ་ལྷན་ཁག་གིས་བྱིན་ཡདོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ལུ་རྩིས་སདོ་འབད་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཅི། སྩིས་སདོ་འབད་མི་འདི་ལས་འགོ་བཟུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁུངས་བསྐྱལ་མི་ནང་ བརྙ་
ལེན་གན་རྒྱ་གསརཔ་མ་བཟ་ོབར་ ཧེ་མ་ལས་ཡདོ་པའི་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་ནང་ཡདོ་པའི་ ཁ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ བརྙ་ལེན་གླ་ཆ་འདི་
ལེན་འདི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི།  

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ Sq ftརེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༢ གི་གནང་བ་སྒྲུབ་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ ངོས་
ལེན་ཡདོ་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ས་གོ་བཟུམ་ཅིག་ནང་ Sq ft རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༢ ལེན་
ནི་འདི་ མཐ་ོདྲགས་པས་ཟེར་ ཁུངས་བསྐྱལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ དངུལ་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ཡང་ གནད་དནོ་འདི་ཅོག་ར་གཅིགཔ་སྦེ་ བཤད་ད་ོཡདོ་པའི་དྲན་གསལ་འབད་ཡདོཔ་དང་ གནད་དནོ་
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡདོཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་འབག་
འངོ་ནི་དནོ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ལས་ འདས་པའི་གནང་བ་ཐབོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྣནོ་འབད་
ཡདོཔ་ཨིན་མས། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལན་གསལ་བཀལ་མི་ནང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ལས་ བརྙ་ལེན་གྱི་གླ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡ ལེན་མི་་
འདི་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གནང་ཡདོ་པའི་ ཡིག་གུ་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ/པི་ཨི་དྲི/༠༢/༢༠༡༢/༡༥༠ སྤྱི་ཚེས་
༠༩/༠༤/༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་ གཞུང་གི་བཀའ་ཡིག་ ཡིག་ཨང་ སི་ཨོ་ཨེམ/༠༤/༠༦/༩༧༥ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༤/༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་ལེན་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ལུ་ དགོངས་ཡངས་ཡི་གུ་བཏནོ་དགོ་
པའི་ ཡི་གུ་བཏང་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི།   

ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ བརྙ་ལེན་བདག་བཟུང་པ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ འདས་པའི་གླ་ཚད་
ཚུ་མི་བཀལ་ནི་སྦེ་སོན་ཏེ་འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དགོངས་ཡངས་ཡི་གུ་བཏནོ་དགོཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ གཞུང་
དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་དང་ གཞུང་ས་གི་གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་ བརྙ་ལེན་གླ་ཚད་དམ་དམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ 
བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་འདི་ཡང་ དུས་མཐུན་སྦེ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ  

༣.༢.༡.༤ ཁྲལ་འབབ་བཀལ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ།  

ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་གིས་བྱིན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་གླ་ཆ་ཚུ་
ལེན་ནི་གི་ དབང་ཚད་གནང་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ གཙོ་བ་ོར་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
41 

པའི་ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁྲལ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་བཙུགས་ནི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བ་རིམ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲལ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་བསྡུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་དགོཔ་ཨིན།  

བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལས་སྣ་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག  

ཀ) རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་སོད་དགོ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ གྲོས་གནས་ དཔེར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ གནས་ཚུལ་
བརྡ་བརྒྱུད་ ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ  

ཁ) འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་ལས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་སྐྱེད་ བརྒྱ་ཆ་༢༤ བཀལ་དགོ (དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་– ཨེམ་
ཨོ་ཨེཕ/ཨར-ཁྱབ་བསྒྲགས/༢༠༡༢-༡༣/༢༦༤༧ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣) 

ག) ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ས་ཁྲལ་མ་སོད་པར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲམ་ཆ་མེད་བཏང་ནི། (སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧) དང་ 

ང) ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་དེ་ མཚམས་བཞག་འབད་ནི། 

ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ནང་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་མཐའ་དཔྱད་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་ བཅའ་
ཁྲིམས་ཚུ་དང་མ་བསྟུན་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ 
གྲོས་སོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ངེས་བདེན་གྱི་ལག་ལེན་དེ་ ཚུལ་མཐུན་འཁྲིལ་ནི་
དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་ངེས་བདེན་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ཐབས་རིག་ལང་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷན་ཐབས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་
མཐོང་ཅི། འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་
བཙུགས་བྱེད་ལས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཐོག་
ལས་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་པའི་ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲམ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་ བ་རིམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ ས་
ཁྲལ་གྱི་བུ་ལོན་ ལོ་གཅིག་ལས་ ལོ་ལྔ་ལས་ལྷག་སཏེ་འཐོན་ཏེ་འདུག ས་ཁྲལ་བུ་ལོན་གྱི་ཁ་གསལ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༩ པ་དང་ 
ཟུར་སྦྲགས་༧ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ཐིག་ཁྲམ་༩ པ: ས་ཁྲལ་གྱི་སདོ་ཆད། 
ཁྲོམ་སྡེ། འཐུས་ཤོར་མི་གི་གྱངས་ཁ། བུ་ལནོ་དུས་ཡུན།  བུ་ལནོ་འབརོ་ཚད། (དངུལ་ཀྲམ་ནང་།) 
དགེ་ལེགས་ཕུག 
 

38  > ལོ་༣ 599,296.33 

62  > ལོ་༤ 1,072,266.43 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
58 > ལོ་༣ 281,299.00 

117  > ལོ་༡ 276177.90 

ཐིམ་ཕུག 
149   ལོ་༡ 15,401,945.14 

2044  འཚོལ་མ་ཐོབ།  

ཡོངས་བསོམས།                       17,630,984.80 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལས་དང་ རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འདི་
ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་སོད་ཆད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་དང་ དང་ལེན་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་འབད་ནུག གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་གསུམ་
ནང་ལུ་ ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པའི ས་ཁྲལ་མ་སོད་པར་ ཡུན་བསྣར་ཡོད་རུང་ འཐུས་ཤོར་མིའི་ས་གཞི་འདི་ ཆ་མེད་མ་བཏང་
པར་འདུག  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲམ་ཆ་མེད་གཏང་བའི་གནད་དོན་གཅིག་ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བུ་ལོན་
ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ དྲན་གསོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ བཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ བུ་ལོན་ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་
བཏབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ མི་ངོམ་ཁོང་རང་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ དྲན་གསོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་
འདི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཁྲམ་ཆ་མེད་ཀྱི་དོན་ལུ་མ་བཏང་པར་ འདུག 

ཁྲལ་གྱི་སོད་ཆད་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ཤུགས་བཏོན་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ག་ར་གིས་ ཁྲལ་
སོད་ནི་ནང་ ལོག་ཅི་ར་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། གནད་དནོ་གཞན་མི་ནང་ 
ཁྲལ་སོད་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ནང་ སོད་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།  

སྙོམ་སྒྲིག་ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ ཁྲིམས་བཙུགས་ཐབས་རིག་འདི་ནང་ བཟོ་བཀོད་དང་ ལས་སོད་ཚུ་མེདཔ་
ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ དང་ལེན་མེད་མི་དང་ ཁྲལ་སོད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ཤེས་རྟོགས་མེད་མི་
འདི་གིས་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ཉུང་སུ་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཁོང་གིས་ཁྲལ་སོད་
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ནི་ནང་ལུ་ སྣང་མེད་དང་ དང་འདོད་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་འདུག ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་རིག་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་འདི་གིས་ འོང་འབབ་བརག་
སོར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཁོང་རའི་འོང་འབབ་བཟ་ོཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པར་འདུག  

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡངོས་ག་ར་ནང་ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ 
ཁྲལ་བཏབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤརོ་མི་གི་ཁྲམ་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་བ་རིམ་བཟ་ོནི་གི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲམ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་ནང་འཐུས་ཤརོ་ཡདོ་མི་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་གི་བརྡ་དནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ 
བཅའ་ཡིག་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་མེད་མི་འདི་གིས་ སའི་ཇོ་བདག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤརོ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ལ་ོངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་
ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་དང་ ཁྲལ་བཏབ་མི་དག་པ་ཅིག་གིས སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་
དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགོ་ལུ་བཀོད་མི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་བཤད་ཡདོཔ་ཨིནཿ   

༡. འགྲུལ་འཕྲིན་ལས་ཆས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ཁྲལ་དངུལ་སདོ་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ དངུལ་སདོ་ཐབས་རིག་གདམ་ཁ་ཡང་བྱིན་
འདི་ཡདོཔ་ཨིན 

༢. དྲན་སྐུལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་འཐུང་ཀུ་གི་ཞབས་ཏགོ་ (SMS) ཡང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི།  
༣.  ཆུ་དང་གློག་མེ་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ མི་བྱིན་ནི། 
༤. འཐུས་ཤརོ་བྱུང་མི་ཚུ་གི་ཐ་ོ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་གསལ་སནོ་འབད་ནི་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་

ཐགོ་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ག་
ར་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་བ་ལེན་དང་ ཐབས་རིག་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་སོད་ཆད་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཤུགས་སྦེ་རང་ དང་ལེན་འཕོ་མཐུད་འབད་དགོཔ་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་སོད་ཆད་ཚུ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
དགོཔ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ ཁྲམ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་
བ་རིམ་ཚུ་ཡང་བཟོ་སྟེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་སྙན་ཞུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ 
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༣.༢.༡.༥ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དབྱེ་རིམ་ཕྱེ་དགོཔ་དང་ དག་དཔྱད་འབད་
དེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འངོ་འབབ་དངུས་དེབ་ནང་ལུ་ དུས་
རིམ་བཞིན་དུ་ རྩིས་བཏནོ་འབད་དགོ 

བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་འབརོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༢༠,༡༦༩,༠༥༧.༤༣ འདི་ 
རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ འབོར་ཚད་དེ་ཅིག་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་
བྱུང་ཡི། རྩིས་བཀོད་མ་འབད་མི་ འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ཁ་གསལ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༨ པ་དང་༩ པ་༡༠ པ་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  
ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པ: རྩིས་དེབ་ནང་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་འོང་འབབ། (༢༠༡༢-༢༠༡༧) 

ཁྲོམ་སྡེ། རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡདོ་པའི་འབརོ་ཚད། 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང) 

ཟུར་སྦྲགས། 

དགེ་ལེགས་ཕུག 181,550.89 ཟུར་སྦྲགས་༨ པ། 
ཕུན་ཚོགས་གླིང 8,433,889.21 ཟུར་སྦྲགས་༩ པ། 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར 0.00 རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ། 
ཐིམ་ཕུག 11,553,617.33 ཟུར་སྦྲགས་༡༠ པ། 
ཡགོས་བསམོས 20,169,057.43  

ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པའི་ནང་སོན་ད་ོབཟུམ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་ འོང་འབབ་འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༢༠,༡༦༩,༠༥༧.༤༣ ནང་ལ་
ས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡༡,༥༥༣,༦༡༧.༣༣ མཐ་ོཤོས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་རྟིང་ལས་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འབརོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༨,༤༣༣,༨༨༩.༢༡ ཐནོ་ཏེ་འདུག དབྱེ་དཔྱད་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་ལྔ་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ག་ར་འདི་ རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་འདུག  

ལྷག་པར་དུ་ འོང་འབབ་རྩིས་ལེནགྱི་རྩིས་ཤོག་འདི་ཚུ་ རྩིས་དེབ་འདི་ནང་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ དངོས་མཐངོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མ་སོན་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་བཀོད་འབད་མི་དང་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་
ཀྱི་སྐབས་འོང་འབབ་རྩིས་ཤོག་མེད་པའི་ཁ་གསལ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༡༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  

རྩིས་དེབ་ནང་མེད་པར་ རང་བཞག་གི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཚུལ་མིན་ཨིནམ་དང་ གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་
སང་བ་སོམ་ཅིག་ཨིན། འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ཀ) ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་མེདཔཿ ཉིན་བསར་བསྡུ་ལེན་གྱི་རྩིས་བཤད་དང་ དངུལ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་དང་ ཡང་ན་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྱིས་ ས་ཡིག་མ་རྐྱབ་པར་ཡོད་པའི་
བདེན་པ་འདི་གིས་ བདེན་རྟགས་བཏོན་ཡོདཔ། ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཡང་ ཅོག་གཅིགཔ་སོན་ཡོདཔ། (ཨེ་
ཨའི་ཨེན:༡༠༥༥༢, ༡༢༦༠༨) 

ཁ) འབོར་ཚད་རྩིས་བབཀོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དམིགས་བསལ་གྱི་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་
བཀོད་ག་ནི་ཡང་ སོན་ནི་མེདཔ། ལྷག་པར་དུ་ རྩིས་བཞག་དང་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ཁ་ཐད་དུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་
འདི་ རྩི་འགྲིག་འབད་ནི་གི་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་བ་རིམ་ཡང་དག་གཅིག་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། 

ག) ལཱ་འགན་དབྱེ་འབྱེད་མེདཔ། ཁྲོམ་སྡེ་ག་ར་ནང་ལུ་ འངོ་འབབ་ཞིབ་རོགས་པ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ 
ཉིན་བསར་བསྡུ་ལེན་རྩིས་བཤད་ ཟླ་རིམ་རྩིས་དེབ་དང་དངུལ་དེབ་ འོང་འབབ་དངུལ་བཙུགས་ལ་སོགས་པའི་ ཐ་ོ
བཀོད་འབད་ནི་གི་ འགན་འཁུར་ཚུ་འབག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ རྩིས་བཞག་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ། འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་སྒྲུབ་འབྲས་ཅན་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་ལས་བྱེད་
དང་ བ་རིམ་ཡང་དག་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན་མས།  

རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འདི་གི་རྩིས་བཞག་འབད་ནི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཞག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གཙོ་
ཅན་གཅིག་ཨིན། འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ རྩིས་བཞག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དམ་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་
འཁོད་དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ བརྡ་སོནམ་ཨིན་མས། 

ལམ་ལུགས་འདི་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ འོང་འབབ་ནང་ཡང་བསྐྱར་དུ་གུད་ཕོག་ནི་དང་ ངོས་འཛིན་
འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ གཞུང་ལུ་འཕོ་བརྐྱང་བརྟེན་སོད་དགོཔ་ བྱུང་ནི་ཨིན་མས། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་
པའི་སྐབས་ལུ་ འངོ་འབབ་རྩིས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་འདི་བཏནོ་ཡདོཔ་དང་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་ 
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དྲན་ཐ་ོདང་འཁྲིལ་ དངུལ་ལོག་བཏབ་བཅུག་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་འཐནོ་ཡདོ་
མི་འདི་ འངོ་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ལས་གཡགོཔ་ཉུང་སུ་ལས་མེད་མི་འདི་གིས་བྱུང་ཡདོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་སབོས་ལྷན་
ཐབས་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འངོ་འབབ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ འངོ་འབབ་རྩིས་
ཤོག་གི་མཁོ་འདདོ་བཙུགས་ད་ོཡདོཔ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ཡང་ འངོ་འབབ་རྩིས་ཤོག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ བྱིན་ད་ོ
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ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།  

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལན་གསལ་འབད་མི་ནང་ལུ་ དེབ་ཆུང་རིམ་ཨང་༣༣༤༡༠༡ ལས་༣༣༥༢༠༠ འདི་ འངོ་འབབ་སྡེ་
ཚན་ནང་མེན་པར་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བྱིན་འདི་ཡདོ་ནི་འདི་གས་ འངོ་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ཐ་ོབཀོད་
འབད་དེ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དེབ་ཆུང་ལྔ་དང་ ཤགོ་དེབ་ཆུང་བ་གཅིག་འདི་ རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༦-༡༧ 
གི་དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ འཛལོ་འདི་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡདོཔ་ལས་ རྩིས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་སྦེ་བཏནོ་ཡདོཔ་དང་ འདི་
ལས་བརྟེན་ དག་བཅོས་འབད་ཡདོ་པའི་རིམ་ཨང་དང་གཅིག་ཁར་ འངོ་འབབ་ཁ་གསལ་བྱིན་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་
ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༤༦༠,༣༢༡.༠༠ འདི་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ མཐངོ་ཡདོཔ་དང་ སྙན་ཞུ་མཐའ་དཔྱད་
འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཕུལ་ནི་ཟེར་ ལན་གསལ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མི་སོབས་མ་ལངམ་པར་ཡོད་ཟེར་མི་འདི་ལུ་
རྒྱབ་སོྣན་ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་འདུག 
མ་འོངས་པའི་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་མ་འབྱུང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་དགོཔ་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ འགན་འཁྲི་ཐབས་རིག་ཚུ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་འངོ་དགོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དེབ་ཆུང་རིམ་ཨང་༣༣༤༡༠༡ ལས་༣༣༤༢༠༠ ཚུན་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་གི་
ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞིང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་དངུལ་གྱི་དེབ་ཆུང་ཚུ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ལུ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་
དེབ་འདི་ནང་རང་ རྩིས་བཞག་འབད་བཞག་འོང་ མནོ་བའི་རེ་འདདོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༧ དག་བཅས་འབད་ཡོད་པའི་རིམ་ཨང་བྱིན་ཡོད་པའི་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་འཚོལ་ཐོབ་ཡོད་རུང་ དངུལ་
བཙུགས་འདི་ ངེས་བརྟན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི་ཨིན།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་བཏོན་དངུལ་ཀྲམ་༡༡,༥༥༣,༦༡༧.༣༣ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༤༦༠,༣༢༡.༠༠ ཐོབ་ཡོད་ཟེར་ ལན་
གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་འགྱོ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༩༦༢,༣༣༨.༣༣ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་
ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ཁ་གསལ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
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གྱིས་ཡང་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༩༤༨,༨༠༡.༣༣ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་་སྦེ་
མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལུ་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ཡང་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  ཨིན་རུང་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཏནོ་ཡོད་
མི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༡,༥༣༣,༦༡༧.༣༣ འདི་ རྩིས་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ (དངུལ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་མ་བཏནོ་པར་ཡོདཔ) རྩིས་བཀོད་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལོྟ་ཡང་རང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༩༤༨,༨༠༡.༣༣ 
ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༦༠༤,༨༡༦.༠༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་༦༠༤,༨༡༦.༠༠ (ཟུར་སྦྲགས་༡༢ ནང་
སོན་ཡོདཔ) ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་མི་འདི་  བདེན་དཔྱད་འཐེབ་སྦེ་འབད་དགོཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་
དགོ 

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་ཚུ་ དག་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ བསལ་དགོཔ་ 
དེ་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ  

3.2.2 འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་གི་ལག་ལེན། 

༣.༢.༢.༡ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་འགྲུབ་ནི་གི་ཐབས་རིག་ཚུ་མེདཔ།  

འབྲུག་གཞུང་གི་གནང་མི་ ལོ་བསར་མ་དངུལ་དང་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ དངུལ་རྩིས་སོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
ཁོང་རའི་དངུལ་རྩིས་ཚུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་འགན་འཁུར་ཕོགཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་
དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཁོང་རའི་ སང་རིག་ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལས་ 
འོང་འབབ་ལས་ ལས་བྱེད་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་ཚུན་ ལོ་བསར་མ་དངུལ་གནང་ནི་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཁོང་
རའི་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་མ་འགྲུབ་ཚུན་ ལོ་བསར་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐབོ་ནི་ཨིན། དེ་ཅི་གི་རིང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་
བཀོད་ཡོད་པར་ལྟར་ ད་ལོྟ་བྱིན་ཡོད་མི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་འདི་ འོང་འབབ་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་འདི་ བསལ་ནི་དོན་ལུ་དང་ 
འདི་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་བར་དང་ ཞལ་འཆམ་ཡོད་པའི་ དུས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་ཨིན་
མས།  

དངུལ་འབྲེལ་འོས་འབབ་དང་ ཡུན་བརྟན་འངོ་ནི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འབག་ཡོད་པའི་ཐབས་རིག་ཚུ་ངེས་
བརྟན་བཟ་ོནི་དོན་ལུ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་
སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ འཕད་ཡི། འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
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གྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡) ཁྲོམ་སྡེ་རང་སོ་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་བར་ན་ ད་ལོྟ་བྱིན་ཡོད་པའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་སྒྲིག་རིམ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་སོན་པའི་ དུས་རིམ་གྱི་ གན་ཡིག་ག་ནི་ཡང་མ་བཟོ་བར་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དུས་
ནམ་ཚུན་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་དེ་མིན་འདུག 

༢)  ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞུང་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་འགྲུབ་ནི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་
འཆར་གཞི་ ཡང་ན་ ཡུན་རིང་ལམ་སོན་ ཡང་ན་ འོང་འབབ་དམིགས་ཚད་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་བཟོ་བས།  

༣) ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡུན་བརྟན་བྱུང་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གནས་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཐབས་ལུ་ 
ངེས་བདེན་གྱི་འཐུས་དང་ གླ་ཆ་ ཁྲལ་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྐྱེལ་སོད་གནས་གོང་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ 
བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བས། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ཁྲོམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་༢ པ་
གི་དོན་ལུ་ ཨརནེསཊ་དང་ཡོང་ (Ernst & Young) གིས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ 
གནས་གོང་བདེན་དཔྱད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

འདི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ལོ་ལྔ་ (༢༠༡༢-༡༣ ལས་༢༠༡༦-༡༧) གི་རིང་ལུ་ བསྡུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྡུད་ཚུ་བདེན་
དཔྱད་འབདཝ་ད་ མ་དངུལ་མ་ལང་པར་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གནང་པའི་འགྲོས་ཡང་ ཡར་སེང་
འགྱོ་ཡོད་མི་དེ་ པར་རིས་༡༥ པ་དང་༡༦ པའི་ནང་སོན་ད་ོབཟུམ་ཨིན།  

པར་རིས་༡༥ པ་: ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགྲོ་སངོ་ཡངོས་བསོམས་དང་ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བར་ནའི་ཁྱད་པར།  
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འདི་གིས་ སྐྱེལ་སོད་གནས་གོང་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཞབས་ཏོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁོང་རའི་ འངོ་འབབ་བཟོ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ 
ཁྱབ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་གྱང་ཅན་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་སོན་ཡོད་པ་
ལྟར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་མ་ར་ལུ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་ བརྟེན་
ད་ོཡོདཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས། དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་གི་ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ཚུ་ འགྱུར་མེད་དངུལ་བཙུགས་དང་ དངུལ་སྐྱེད་
བཟོ་ནི་དནོ་ལུ་ མ་ར་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། འགྱུར་མེད་དངུལ་བཙུགས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པའི་ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམ་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ ར་ཚན་༦༣ (ང) དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རང་དབང་ཡོད་
རུང་ གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཡར་བཏེག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མ་ར་ཚུ་ འགྲོ་སོང་ལང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་གི་འགྲོ་སོང་ལངས་མ་ཚུགས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པསཿ  

ཀ) ལམ་སོན་ཐབས་རིག་མེདཔ།  

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Thimphu 87.16 152.88 150.00 203.04 190.08

Pling 75.60 93.58 100.00 152.32 153.22

Sjongkhar 355.47 82.70 125.00 181.66 126.20

Gelephu 49.88 54.50 112.00 155.09 175.87

Figure 16: Government subsidy trend for FY 2012-13 to 2016-17

ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པ: འགྱུར་མེད་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ། 

ཁྲོམ་སྡེ། 
དངུལ་བཙུགས་འབརོ་ཚད། 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 

ལོ་རེ་ནང་དངུལ་སྐྱེད་ཐོབ་ཡདོཔ། 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང་) ལ/ོདུས་ཡུན 

དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡདོ་
པའི་དངུལ་ཁང་། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 38,250,000.00 38,25000.00  ལོ་ལྔ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
འཛིན་ཚད། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར། 20,000,000.00 12,383,83.56 ༢༠༡༦(ལོ་༡) འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
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ཁ) དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཚུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ གདངོ་ལེན་ཚུ་ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་གི་ ཡུན་རིང་དངུལ་འབྲེལ་འཆར་གཞི་མེདཔ་དང་ ལོ་ལྔ་གི་རུང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་བསར་
འཆར་དངུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་ འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ལས་བྱེད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་སོན་ཡོདཔ་དང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཡུན་བརྟན་བཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དནོ་ལུ་ ག་ནི་ཡང་སོན་ནི་མེདཔ་ཨིན།  

ག) འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ད་ལོྟ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ གོ་
ལུགས་མེདཔ།  

ང)  ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ གཞན་མི་ འཆར་དངུལ་ལས་འཛིན་ཚུ་དང་ ཅོག་གཅིགཔ་ བརྩི་མཐོང་འབད་ཡོདཔ། 

ཅ) ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་བྱིན་ཡོདཔ། 

ཆ) ཁྲོམ་སྡེ་གི་ བརྙ་ལེན་དང་ བུ་ལོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གཞུང་གིས་ བལྟ་དོ་ཡོདཔ། 

ཇ)  ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ སང་རིག་ཅན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ཕན་ཐབས་བྱུང་
ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་དང་   

འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལུ་ བརྟེན་སོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་འདི་སང་རིག་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་མི་འཐབ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འདུག   

བསམ་གྲུབ་ལྗོགས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁུངས་བཀལ་མི་ནང་ལུ་ འགྲོ་སངོ་ག་ར་བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡདོ་པའི་ 
འངོ་འབབ་མ་ར་ཚུ་ དངུལ་སྐྱེད་ཐགོ་ལས་ འངོ་འབབ་བཟ་ོནི་དནོ་ལུ་ འགྱུར་མེད་དངུལ་བཙུགས་རྩིས་ཁྲ་ཕྱེ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འབྲུག་ཁྲོམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་༢ པ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ ཡར་རྒྱས་སམོ་སྦེ་འབག་འངོ་
ཡདོཔ་དང་ འངོ་འབབ་བཟ་ོནི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡདོཔ་དང་ འཕ་ོམཐུད་བརནོ་ཤུགས་བསྐྱེད་
ནི་ཟེར་ བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེའི་་ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་འགྲོ་སངོ་འདི་ཚུ་ ཁོང་རའི་འངོ་འབབ་ནང་ལས་ གཏང་ནི་
གི་བརྡ་སནོ་ཡང་འབད་ཡི།     

གཞུང་གིས་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་ཟེར་བའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ འགྲོ་སོང་
ཡོངས་བསོམས་དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་བསལ་ནི་ལུ་ བཙོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ 
དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལུ་བརྟེན་ནི་དེ་མར་ཕབ་འབད་དགོ  
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༣.༢.༢.༢ རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་གྱི་དནོ་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་བ་རིམ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

ཁྲིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ལས་མ་ར་དང་ ད་ལོྟ་གནས་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོ་བསར་མ་དངུལ་བྱིན་
ནི་གནདདོན་འདུག གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཕུལ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་དང་འགྲོ་སོང་
དམིགས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གི་དོན་ལུ་བྱིན་ཏེ་འདུག དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་
འགྲོ་དང་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཀྱི་ འབོར་ཚད་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་འདི་གི་དནོ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་
/གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་འདི་བྱིན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་གཞི་བརྟེན་འདི་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་བརྡ་
དོན་ཐོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ བརྡ་དནོ་འདི་ ངེས་བརྟན་དང་ ཡོངས་རོགས་ཡོད་པའི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ སྔོན་བཤད་ཐབས་རིག་
ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གསལ་བརྗོད་འབད་དགོཔ་འདུག  

ཨིན་རུང་ ད་ལོྟ་གནས་པའི་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་གི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་འདི་ ཡོངས་རོགས་དང་ ངེས་བརྟན་འངོ་ནི་དནོ་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན་
མས། དངུལ་ཆད་ཀྱི་འབརོ་ཚད་རྩིས་རྐྱབ་ནི་དང་ རྩིས་ལོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་འགྲུབ་པའི་ ཐོན་
ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

འདི་བཟུམ་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ལུ་ རྒྱུན་བརྟན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ སྒྲིག་མཐུན་བདེན་
དཔྱད་ཐབས་རིག་གཞི་གནས་མེདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་བདེན་དཔྱད་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ སྔར་འབྱུང་
འོང་འབབ་དང་ འགྲོ་སོང་གནས་སྡུད་བརྟག་ཞིབ་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཨིན་མས། 

༣.༢.༢.༣ འངོ་འབབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་ཐབས་རིག་མེདཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ མ་དངུལ་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གི་དནོ་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་འདི་ནང་ལས་བཏང་ད་ོཡོདཔ་དང་ ནང་འཁོད་
འོང་འབབ་དང་ འགྲོ་སོང་གི་བར་ན་ཁྱད་པར་འཐནོ་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་གནང་པའི་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་ བཏང་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་ད་ལོྟ་གནས་པའི་འགྲོ་སོང་ལང་ནི་
གི་དོན་ལུ་དང་ ཁྱད་པར་དང་ ཡང་ན་  ཁྲོམ་སྡེ་དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཞུང་ལུ་རེ་ནི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནིདོན་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།  འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ལུ་
ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟ་ོདགོཔ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེའི་ལོ་
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བསར་ལཱ་ཤུལ་གན་རྒྱ་ནང་ལུ་ཡང་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་འདི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

འདི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་ཐབས་རིག་ཚུ་ལེན་
ཡོདཔ་དང་ མ་འོངས་པའི་འོང་འབབ་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ བཟ་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཀ) བསམ་གྲུབ་ལྗོགས་ཁར་གྱིས་ འཕལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ སོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་དནོ་ལུ་ འཐུས་བཀལ་ནི་འདི་ཆ་
འཇོག་འབད་དེ་ ལེན་ནི་ཡང་འགོ་བཙུགས་ནུག  

ཁ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་བསར་ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ སྟེགས་ཚོང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་གི་གླ་ཆ་ལེན་ནི་ འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ།  

ག) ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐོག་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་གི་ 
འཆར་གཞི་འདུག 

ང) ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ད་ལོྟ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམས་ལས་ འོང་འབབ་བཟ་ོ
ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ།  

ཅ. བསམ་གྲུངབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འབོར་ཆེན་ཕགས་སྙིགས་བཀོ་ནི་དོན་ལུ་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་དང་ ཧྲམ་བཏང་པའི་
ཕགས་སྙིགས་ཚུ་བཀོ་ནི་ དེ་ལས་ ས་ཁོངས་གཙོ་བོའི་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་འཐུས་ཚུ་ ལེན་ནི་གི་ གནང་བ་གྲུཕ་
ཡོདཔ་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་སྦེ་ཡོདཔ།  

འོང་འབབ་ཐནོ་ཁུངས་འོས་འབབ་ཡོད་སྲིད་མི་དང་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལས་ ལྷབ་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འོང་དགོཔ་དང་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་འབད་
ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་བོཏན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོཔ་འདུག། དཔེར་ན་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནས་སོད/རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་ལག་ཁྱེར་གྱི་དོན་ལུ་ གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་གསུམ་བཟུམ་སྦེ་ འཐུས་
བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་ ཐབས་རིག་ཚུ་བཏོན་ནི་གྱི་གོ་སྐབས་འདུག 

ཐབས་རིག་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་བརམ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ནང་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་
ཐབས་རིག་/འཆར་གཞི་ཚུ་ མེདཔ་ཨིན་མས། ད་ལོྟ་བཏནོ་ཡོད་པའི་ ཐབས་རིག་མང་ཤོས་རང་ གནས་གོང་ཁེ་ཕན་དབྱེ་དཔྱད་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་གཅིག་ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བར་ གློ་འབུར་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག    

ཐབས་རིག་ ཡང་ན་ སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ འངོ་འབབ་བསྡུ་
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ལེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ འོས་འབབ་དང་ གནས་གོང་ལུ་ཕན་པའི་ཞབས་ཏོག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་འབངམ་ཨིན། 

ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚགོས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འངོ་འབབ་ཀྱི་ཐནོ་ཁུངས་འཐེབ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
བཏནོ་ཡདོ་མི་ཚུཿ  

༡. དངོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཕགས་སྙིགས་བཀོ་ནི། 
༢. ཁྲིམས་འགལ་ཐགོ་ལས་ ནརོ་སེམས་ཅན་འཛུལ་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི།  
༣. ཁྲོམས་སྡེ་ཆུ་མཛདོ་སྣུམ་འཁོར་གླ་ཁར་བྱིན་ནི། 
༤. རྒྱུ་དངོས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དནོ་ལུ་ ཐ་ོབཀོད་ཀྱི་འཐུས་ལེན་ནི། 
༥. བུ་ལནོ་འཛིན་དབང་ཐ་ོབཀོད་པའི་འཐུས། 
༦. སདོ་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་དནོ་ལུ་ འཐུས་ཆུང་བ་གཅིག་དང་ 
༧.  ཁྲོམ་སྡེའི་ཞབས་ཏགོ་སྣུམ་འཁོར་གླ་ཁར་གཏང་ནི།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་འངོ་འབབ་ཡར་སེང་ཐབས་རིག་ག་ནི་་ཡང་མེདཔ་
ཨིན་རུང་ འགོ་ལུ་བཀོད་ཡདོ་པའི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡདོ་ཟེར་ ཨིན་མས།  

༡. རྒྱུ་དངོས་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ འངོ་འབབ་སྔོན་བཤད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ཕགས་སྙིགས་
བསྡུ་ལེན་དང་ ཆུ་སདོ་བརྩིས་ཏེ་ ཞབས་ཏགོ་སྣ་ཚགོས་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བརྟག་ཞིབ་ཡངོས་
རགོས་གཅིག་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གནས་སྡུད་དུས་མཐུན་བཟ་ོནི་དནོ་ལུ་ འབད་བའི་བསྒང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།  

༢. གནས་གོང་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དནོ་
ལུ་ ས་ཆའི་བརྡ་དནོ་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནི། 

༣. ཨོ་ལ་ཁ་དང་ ལངྩ་ཟམ་ཏགོ་ མུ་ཏིག་ཐང་ དེ་ལས་ ཀ་བ་འབང་ས་ཚུ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་པའི་འཐུས་ལེན་ནི་གི་
དནོ་ལུ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ཡདོཔ།  

༤. ཚདོ་བསྲེ་བཞག་ས་དང་ ཤ་ཁང་ཚུ་ ས་གནས་སྣ་ཚགོས་ནང་ རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡདོཔ། 
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༥. ཁྲོམ་ལམ་གྱི་མེ་ཚུ་ནང་ ནུས་ཤུགས་མཐ་ོཤོས་སྦེ་སདོ་པའི་ རས་ཁམས་སྣ་འདུས་ཀྱི་ཤལ་ཏགོ་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ ནུས་
ཤུགས་འཇོན་དྲགས་སྦེ་སདོ་པའི་ ཨེལ་ཨི་དྲི་(LED) ཤལ་ཏགོ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ གློག་མེ་སདོ་པའི་རྩིས་ཐ་ོམར་ཕབ་
འབད་ནི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འོང་འབབ་
ཡར་སེང་གི་དནོ་ལུ་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་རིག་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་གནང་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།    

༣.༢.༢.༤ ཁྲལ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ རང་མསོ་ཐགོ་ལས་ཁྲལ་སདོ་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་གི་ 
ཐབས་བྱུས་མེདཔ།   

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་གྱི་བ་རིམ་དང་ བ་ལུགས་ཚུ་ བོ་
འདོད་བཟང་པོ་གི་ཐོག་ལས་ འཇོན་དྲགས་བཟོ་དགོཔ་འདུག འདི་གིས་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་བཏབ་ནི་ནང་ལུ་ སྙིང་སོབས་
འོང་ནི་དང་ འདི་གིས་ འོང་འབབ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ དངུལ་སོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་སྣ་ཚོགས་བྱིན་ནི་དང་ བ་སབས་བདེ་བའི་དངུལ་སོད་ཀྱི་འཆར་
གཞི་བཟོ་ནི་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་གྱི་འབོར་ཚད་མཐོང་ཚུགས་ནི་   གོ་རྟོགས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ ཁྲིམས་
མཐུན་མཇོན་དྲགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་ལས་བྱེད་ཚུ་འབད་ནི་ ལ་སོགས་
པའི་ ཐབས་རིག་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ་འདུག  ལས་རིམ་འདི་ཚུ་གིས་ མཐར་ཐུག་ལུ་ ཁྲལ་བཏབ་ནི་ཚུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན།    

འདི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཐབས་རིག་ཚུ་ བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མསཿ 

ཀ) ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་ཕར་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།  

ཁ) གཞུང་ལས་མི་སེར་གྱི་མ་སྒོ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ ཕན་ཐབས་འབད་ ཡོདཔ། 

ག) ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རིན་མེད་སོད་ཁྲལ་ཨང་ འགོ་བཙུགས་ནི།  

ང) བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཉོག་བཤད་ཚུ་བསལ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ (མའི་སི་ཀྲི་ལཱ་ཆས་) འགོ་བཙུགས་
ཡོདཔ། 
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འདི་བཟུམ་གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་བཏནོ་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁྲལ་ཚུ་ རང་མོས་ཐོག་ལས་བཏབ་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཐབས་རིག་ཅིག་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཁོང་གི་བྱིན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ཁར་ བསམ་ལན་
ཚུ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཡིད་ཚིམ་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐད་ཁར ་ བསམ་ལན་ཚུ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ 
ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་ ཉུང་སུ་གཅིག་ལས་མ་ཐོབ་མི་འདི་ པར་རིས་༡༧ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  

པར་རིས་༡༧ པ: བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན།  

ཁྲོམས་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་མཇོན་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ཐབས་ལུ་ ཡར་དྲག་
དང་ བརོན་ཤུགས་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཐབས་ཤེས་དམིགས་དོན་མེད་མི་འདི་གིས་ ཐབས་རིག་ལུ་
ཡང་དག་འཇུག་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཐབས་ཤེས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་བ་བྱུང་
པའི་ཐབས་ཤེས་མེད་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ བོ་གཏད་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁྲལ་གྱི་

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་འདུག  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲལ་སདོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་སདོ་ནི་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་
ད་ོཡདོཔ་དང་ ཁྲལ་སདོ་ནི་གི་ ཟླ་ཚེ་འདི་ཡང་ ལ་ོངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཏབ་བཏུབཔ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། 
ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ ཆུའི་ཁྲལ་ཚུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལས་ཆས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ཡངོས་འབྲེལ་དངུལ་སདོ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཟ་ོ
ཡདོཔ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ གནས་སདོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཁྲལ་བཏབ་ནི་དནོ་ལུ་ ཆུའི་རྩིས་ཁྲ་ཨང་
དང་ རྒྱུ་དངོས་ཁྲལ་གྱི་དནོ་ལུ་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་གི་ཐུད་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ཆུ་ཁྲལ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་ སདོ་ནི་དནོ་ལུ་ 
ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ སོན་མི་དགོ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ འཕལ་མགྱོགས་ར་ mBoB དང་ mPAY  གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་མཐུན་བཟ་ོནི་ཨིན་མས།  

༣.༢.༢.༥ ཕྱིར་སདོ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་མེདཔ།  

ཕྱིར་བྱིན་གྲོས་ཆོད་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་འབད་རུང་ ཕྱིར་སོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཅིགགོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡང་ འཕལ་
གྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཕྱིར་ཁར་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིར་སོད་སྲིད་བྱུས་གཅིག་དགོཔ་འདུག ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ཁོང་གི་ཕྱིར་བྱིན་གྲོས་ཆོད་འདི་ གནས་གོང་ཁེ་ཕན་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འོང་དགོཔ་དང་ རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་མ་འབ་ོ
བའི་ཧེ་མ་ འོང་འབབ་ཕ་ོཚོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ  
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ད་ལོྟ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་གྱི་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་ལ་ལུ་གཅིག་ ཕྱིར་བྱིན་འབད་
ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ཕྱིར་བྱིན་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༢ པའི་ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༡༢ པ: ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ ཕྱིར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
འོང་འབབ་ཐོན་ཁུངས། དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ཕུན་ཚེགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 
ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་    

སྣུམ་འཁོར་བཞག་པའི་འཐུས།    

ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམས་ཀྱི་ཁང་གླ    

ས་གཞི་གཙོ་ཚོགས་ཕག་ནི    

ཕྱིར་བྱིན་གྱི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་ག་གི་ནང་ཡང་ ཕྱིར་སོད་སྲིད་བྱུས་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕྱིར་བྱིན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁེབ་ས་ཅན་འངོ་ནི་ཨིན་ན་ བདེན་དཔྱད་འབད་
ནི་དནོ་ལུ་ གནས་གོང་ཁེ་ཕན་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག   

དཔེར་ན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ མཐའ་སྐོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཚུན་ ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམས་ཁར་ ཁང་གླ་བསྡུ་ཡོདཔ་
དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རིན་བཀོད་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ལས་ ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འདི་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ་བགོ་
བཀྲམ་འབད་མི་ལས་ འོང་འབབ་བཟ་ོཡོད་མི་འདི་ ཁྱད་བསྡུར་འབདཝ་ད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༡༣ ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཡོག་
བཀོལ་འབདཝ་ད་ འངོ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༥༡༣,༢༡༩.༡༠ བཟོ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༤ ནང་ ཕྱིར་བྱིན་འབད་ཞིནམ་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༨༣,༣༠༠ ལས་བཟོ་མ་ཚུགས་པས། གནས་གོང་ཁེ་ཕན་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་འདི་དང་ ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་
སོད་འབད་ནི་ནང་སང་རིག་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས འོང་འབབ་འབརོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་
༤༢༩,༩༩༡.༡༠ གི་གུད་ཕོག་སྟེ་འདུག  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཕྱིར་བྱིན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དངུལ་བསགས་བཞག་ནང་
དང་ གཡོག་བཀོལ་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ད་ལྟ་ོ ཕྱིར་སདོ་སྲིད་བྱུས་མེད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་
ཁག་ལུ་ སྲིད་བྱུས་འགྲུབ་ནི་དནོ་ལུ་ ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་ནི་དནོ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི།   

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕྱིར་སོད་སྲིད་བྱུས་འདི་ ཟིན་བྲིས་འབད་དགོཔ་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཕྱིར་བྱིན་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ གནས་གོང་ཁེ་ཕན་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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༣.༢.༢.༦ ལ་ོངོ་༢༦ གི་རིང་ལུ་ ཁྲལ་བསྐྱར་བཟ་ོམ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་མི་དང་འཕདཔ་ད་ འགྲོ་སོང་འདི་
མངམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་
རྐྱབ་ནི་ཨིན་མས།  

ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ངོ་༢༦ གི་རིང་ལུ་ ཁྲལ་གི་གླ་ཚད་གཅིགཔོ་དེ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁྲལ་དང་ 
འཐུས་ གླ་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་གི་ཐོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་མས། 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་འདི་ བགོ་ཚན་/དམིགས་བསལ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཁྲལ་
ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ཕན་ཚུན་ཡོདཔ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་བཟོ་ནི་མེད་
པའི་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱིན་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ མཐངོ་སྣང་ (འོང་འབབ་ཚད་དང་ སོད་ཚུགས་
པ)དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཚད་གཞི་གཅིག་ལུ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ བཀོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ནང་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་དང་ 
གླ་ཚད་ཚུ་གིས་ ད་ལོྟ་སྐབས་ཐབོ་ནང་ལུ་ བྱིན་ཡོདཔ་དང་ རྒྱུག་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ གནས་གོང་ཚུ་ སོན་ནི་མེདཔ་
ཨིན་མས།   

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ནང་ལུ་ ཁྲལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་བྱེད་ཆུང་
བ་གཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ནང་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་རུང་ ཆ་སོར་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་
ཤེས་ཅི། འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནང་ལུ་ སྔོན་གྱི་ གྲོས་འཆར་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་
སོ་སོ་གཅིག་བཟོ་ཡོད་རུང་ འདི་ཡང་ ཆ་སོར་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ གནང་བ་འགྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ མ་ཕུལ་
བས། ད་ལོྟ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་འདི་ རྩིས་བཅུད་ལས་བརྒྱ་ཆའི་གླ་ཚད་ཀྱི་ཁྲལ་(ad-valore) གུ་གཞི་བཞག་
ཐོག་ལས་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ རྒྱུ་དངོས་ཁྲལ་ཕོག་མི་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་བཅུད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ རྩིས་བཏོན་
འབད་དགོཔ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཚུགསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ ར་དོན་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁྲལ་དང་འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་བཀལ་ནི་གི་ དབང་ཚད་ཡོད་རུང་ གནད་དནོ་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་འདི་ 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཐག་བཅད་མི་ཚུགས་ནི་དང་ འདི་ཚུ་ གཞུང་གིས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་འགྲུབ་
དགོཔ་ཨིན། ཁྲལ་ཚུ་ ཁྲལ་བཏབ་མི་གིས་ བཏབ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁོང་གིས་བྱིན་
ཡོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་སངས་ཚུ་ འགྱུར་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ད་ལོྟ་གི་འགྲོ་སོང་འདི་ལང་ནི་ནང་ལུ་ ལ་ཁག་རྐྱབ་དོ་
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ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་འགོ་དཔནོ་དང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ཀྱི་ ཁྲལ་གླ་ཚད་འདི་
གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་ནང་ ལག་ཁག་བཏང་ནི་ཨིནམ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས། 

ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ (ཁྲོམ་འབྲེལ་ཁྲལ) 
ཅན་མའི་ ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ གསར་བཟ་ོའབད་ཡོདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ གཅིག་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་
འདུག དཔེར་ན་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་འདི་ འོང་འབབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་
གཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མའི་ནང་ (དོན་ཚན་༣.༢.༢.༡༢ ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་
ཡོདཔ) འདི་གི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ས་དང་ 
ཁང་ཁྲལ་འདི་  རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རྩིས་བཅུད་ཐོག་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་ཡོདཔ་དང་ སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གླ་ཚད་འདི་ 
སའི་ལག་ལེན་ (ཚོང་འབྲེལ་དང་ སོད་ཁྱིམ་) དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ/གུང་ཁྱིམ་གྱི་ དབྱེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོཔ་ཚུ་ པར་རིས་
༡༨ ནང་སོན་ད་ོབཟུམ་ཨིན་པས།  

པར་རིས་༡༨ པ: ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ས་དང་ཁང་ཁྲལ་བཀལ་ཐངས།  

 

རྒྱབ་ཁུངས: ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་༢༠༡༦, ལས་བྱེད་ཀྱི་གྱང་ཤོག(དྲབ་ལུ་པི་-ཨེལ་པི་ཀྲི༢༠༡༦, དྲི་ཨར་སི, ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ)  
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་འབརོ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཆད་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ ཁྲལ་དང་གླ་ཚད་ཚུ་ དུས་ཐགོ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ 
བསྡུ་ལེན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། འདི་གིས་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་བཟ་ོ
ཚུགས་ག་ཟེར་བའི་ ཚ་གྱང་ཚུ་བཀལཝ་ཨིན་པས།   

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སའི་ཁྲལ་གྱི་གླ་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ནང་ལུ་ 
བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ཡདོཔ་དང་ སྤྱི་ལ་ོ༡༩༩༢ ལས་འགོ་བཟུང་ ས་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁྲལ་ བསྐྱར་བཟ་ོམ་འབད་བར་ཡདོཔ་སྦེ་
མཐངོ་ཡདོཔ་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།  

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁྲལ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ནི་གི་དབང་ཚད་མེདཔ་སྦེ་
ཨིནམ་དང་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།  
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འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁྲལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་མེདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ ཁྲལ་
བསྐྱར་ཞིབ་ཚར་གཉིས་འབད་དེ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡདོཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་མ་འགྲོལ་བར་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲལ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཁྱབ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་སྟེ་ཡོད་རུང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ ཨུ་ཚུགས་བཀལ་ཏེ་ ཁྲལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ འཕ་ོབརྐྱང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོཔ་འདུག 

༣.༢.༢.༧ སྤྱིར་བཏང་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་གཞི་བཀོད་མེདཔ།  

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་འཛིན་ཚུ་ ལཱ་འགན་གསལ་རི་རི་དང་ ནང་འཁོད་དམ་
འཛིན་གྱི་ ལམ་ལུགས་ཡང་དག་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ འགན་འཁུར་ཕོག་སྟེ་འདུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་
དངུལ་འབྲེའལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ “གསལ་རི་རི་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ནང་
འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ བ་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ”ཟེར་མི་འདི་ ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོ  ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་
བསྡུ་ལེན་ནང་ གཞན་མི་འོང་འབབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རང་གཤིས་ཀྱིས་འགྲུབ་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་
དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་ཡོངས་རོགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ   

དེའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ འཇོན་དྲགས་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དང་ བ་རིམ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་གི་ཏི་རུ་ ཚུལ་མིན་སོད་ནི་དང་ འོང་འབབ་ནང་ཆད་ནི་ དེ་ལས་ འོང་
འབབ་བཟོ་ནི་ཡར་གསེང་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་གནས་སངས་གཅིག་ གཞིབཙུགས་མ་འབད་བས། ངེས་གསལ་འབད་ 
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

 ཀ) ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲི་གི་ལམ་ལུགས་མེདཔཿ འཛིན་སྐྱོང་གོང་མ་གིས་ ལཱ་ཤུལ་/འགྲོ་སོང་ཁ་ཐད་དུ་ འཆར་གཞི་
/འཆར་དངུལ་རྗེས་ཤུལ་འབད་ནི་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་གི་དནོ་ལུ་ ཁ་གསལ་ལེན་ནི་མེདཔ་
ཨིན་མས། དངུལ་འབྲེལ་དང་ལཱ་ཤུལ་འདུས་པའི་ ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཟོ་ནི་མེདཔ་དང་ ཁྲོམ་ཁར་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འགན་ཁག་ཕོག་མི་ ཁྲོམ་དཔོན་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཕུལ་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས། 

 ཁ) འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འཇོན་དྲགས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཡིག་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་
བ་རིམ་མེདཔ་(འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོདདང་ འོང་འབབ་ལག་དེབ་ནང་འོང་སྲིད་)ཿ 
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དཔེར་ན་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་བ་
རིམ་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག  

 ག) དངུལ་འབྲེལ་དང་ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་རོགས་དང་ ངེས་བདེན་བརྡ་དོན་ཐོབ་ཡོདཔ་ག ངེས་བརྟན་བཟ་ོ
ནི་དནོ་ལུ་ དྲན་ཐོ་ཡང་དག་སྦེ་བཞག་ནི་མེདཔཿ འདི་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མེད་མི་དང་ འོང་འབབ་
བཟོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་བྱིན་མ་ཚུགས་མི་ དེ་ལས་ ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་འདི་གིས་   བདེན་ཁུངས་
བསྐྱལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 ང) འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་གྱིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཁྲིམས་བསྟུན་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ ལྟ་རྟོག་བ་རིམ་མེདཔ།  
 ཅ) ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཚུ་དང་ དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔཿ འོང་འབབ་ཀྱི་དམིགས་

ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལངམ་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་ཁ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་བ་རིམ་མེདཔ།   

 ཆ) གལ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་སོངམ་སྦེ་ལུས་ཡོདཔཿ དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་སྣ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་མིན་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་
གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་ཡོད་མི་དེ་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། 

 ཇ) བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེདཔཿ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་མི་ ཁྲལ་བཏབ་
མི་གི་ཐོ་ཀོད་ཨམ་གྱི་གནས་སྡུད་འདི་གིས་ རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ གནས་སྡུད་བཟ་ོསོར་འབད་ད་ོཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ 
ས་ཁྲལ་ཚུ་ “མ་བཏབ་པར་ཡོདཔ་”སྦེ་ སོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་མི་ས་ཁྲལ་ཚུ་ “བཏབ་ཡོདཔ” སྦེ་
སོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་(བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་འདི་ ས་ཁྲལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ ལུ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་སོན་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་མས།) གནས་སངས་གཞན་མི་གཅིག་ནང་ལུ་ གཞི་བཀོད་ཚུ་ “ཡོདཔ་” སྦེ་བཏོན་ད་ོཡོདཔ་དང་ བཀོལ་སོད་མ་
འབད་བའི་ས་ཁྲལ་ཚུ་ བཏབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཏོན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན།  

 ཉ)  རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བྱིན་པའི་ ཞབས་ཏོག་དང་ འདི་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འོང་འབབ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ཡོདཔཿ དཔེར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་ཡོངས་བསོམས་དང་ 
དམིགས་གསལ་གྱི་དུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་ལས་འོང་འབབ་བཟོ་ཡོད་མི་གི་བར་ རྩིས་བཏོན་
མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་   
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 ཏ) ལཱ་ཤུལ་ཡང་དག་མེད་མི་འདི་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དོན་ལུ་ འགན་འཁུར་ཕོག་མི་དང་ གནས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་
སྒྲིང་མེདཔ།  

འདི་བཟུམ་ ནོར་བ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་འདི་ ༡) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགསཔ། ༢) ཁྲོམ་སྡེ་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་
པར་མེདཔ་དང་ འདི་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་ཐད་དུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ 
དའདི་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྲུང་ནི་དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་བ་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེདཔ། ༣) འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འགོ་དཔནོ་ལངམ་
སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ཡོདཔ།   

འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ད་ལོྟ་གི་འོང་འབབ་གནས་ཚད་དང་ གནས་གོང་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ ཞབས་ཏོག་འཇོན་དྲགས་ཅན་ 
དེ་ལས་ འགྲོ་སོང་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ལྟ་རྟོག་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ བྱིན་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོཔ་ཡདོཔ་སྦེ་ཁ་བཟེད་ཡདོཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་  འངོ་འབབ་
བདག་འཛིན་འབད་མི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཁོང་གི་འགན་འཁུར་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ འགན་ཚད་ས་ོས་ོསྦེ་རང་བཟ་ོནི་
ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཅི།  ལྷག་པར་དུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ཞབས་ཏགོ་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཡངོས་འབྲེལ་མཐུད་འབྲེལ་༡༠ ། 
འགྲུལ་འཕྲིན་ལས་ཆས་༣ ། འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། དྲི་ཨེ་ཨར། བི་པི་ཨར། ལཱ་ཤུལ་སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་ཐབས་
རིག་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ འ་ནཱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ ག་ཏེ་འསོ་འབབ་ཡདོཔ་ཅིག་འབྲེལ་མཐུན་འབད་མི་དེ་གིས་ 
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་བརྒྱ་ཆ་༩༠ དེ་གཅིག་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་
སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ནངའཁོད་དམ་འཛིན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།   

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་དང་ འོང་འབབ་ཆད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྲུང་ཚུགས་ནི་དང་ འོང་འབབ་
བསྡུ་ལེན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་དང་ འོང་འབབ་ཡར་རྒྱས་བཏང་
ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ རང་གཤིས་ཀྱིས་འགྲུབ་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ   

༣.༢.༢.༨ འངོ་འབབ་ཀྱི་ལག་དེབ་མེདཔ།   

འོང་འབབབ་ལག་དེབ་འདི་ བདག་སྐྱོང་དང་ བ་རིམ་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ གླ་ཆ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ 
བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་བ་རིམ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་
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ཐབས་རིག་གཙ་ོབ་ོགཅིག་ཨིན། གོ་བ་གཞན་མི་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་བཤད་པ་ཅིན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ 
ཁོང་གི་ལཱ་འགན་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་བའི་ བརྡ་དོན་གལ་ཅན་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སླབ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་
འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ལག་ལེན་ནང་ཁག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ཉིན་བསར་གྱི་འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་
ནི་ནང་ ལམ་སོན་འབད་ཐབས་ལུ་ འོང་འབབ་ལག་དེབ་འངོ་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན།   

འདི་མ་ཚད་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ངཁྲོམ་སྡེ་རྐྱམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ལམ་སོན་དང་ལག་དེབ་ག་ནི་ཡང་མ་བཟ་ོབས། 

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་
ལག་དེབ་གཅིག་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་མཉམ་ ལག་དེབ་འདི་གི་
སྐོར་ལས་ དྲིས་ལན་འབདཝ་ད་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་གོ་རྟོགས་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ 
བསམ་གྲུབ་ལྗོགས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར་ གོམས་འདྲིས་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་གཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག 

ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ འོང་འབབ་ལག་དེབ་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ གྲོས་སོན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
འཛིན་ཚུ་གི་བར་ན་ དྲན་ཤེས་མེདཔ་དང་ ཁོང་ར་ཚུ་གི་ནང་དུ་ འབྲེལ་མཐུན་ཡང་དག་མེདཔ་ཨིན་མས།  

འོང་འབབ་ལག་དེབ་མ་བཟོ་བར་ཡོད་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལག་དེབ་བཟ་ོནི་ནང་ རོལ་སྒྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས། འོང་འབབ་ལག་དེབ་མེད་མི་འདི་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཤེས་བ་ཡང་དག་མེད་ནི་དང་ འདི་
ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ནང་ལུ་ ཆད་སོམ་སྦེ་རང་ལུས་ཏེ་འདུག   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་གཅིག་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་
པས། དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེའི་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་དངུལ་ལག་དེབ་ཚུ་ཡང་ བཟ་ོསྟེ་ཡདོཔ་དང་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་བདེན་སརོ་གྱི་དནོ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ལག་དེབ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ འདི་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་ ངེས་བརྟན་འབད་དགོ 

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་བཟོ་ཡོད་པའི་ ལག་དེབ་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ 

༣.༢.༢.༩ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་གཞི་བཀོད་མེདཔ།  

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་ དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ ལས་འཛིན་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བཤད་དགོཔ་ཨིན་པས། 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་འདི་ གནས་ཚད་དང ་ སྒྲིག་ཆས་
ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཟོ་དགོཔ་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་ འབྱུང་གྲངས་འདི་ ངེས་བརྟན་འབད་དགོ་ཟེར་འཁོད་
དེ་འདུག 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་བཟོ་དགོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ འདི་
གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ཞབས་ཏོག་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བྱིན་ནིའི་དནོ་ལུ་ དཀོན་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ དཔལ་འབོར་སང་རིག་དང་ དོན་སྨིན་
ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་འོག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་ 
ནོར་བ་ཚུ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཀ) ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་རྩིས་བཏོན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ།  

ད་ལོྟ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ གཞུང་གི་ལས་འཛིན་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་རྐྱང་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ འབྱུང་ཐ་ོདང་སོད་ཐོའི་རྩིས་བརྗོད་
ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཐབོ་དགོཔ་དང་ སོད་དགོཔ་ཚུ་ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁོང་གི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་རང་བཞིན་ངོ་མ་འདི་གསལ་
སོན་མི་འབད་ནི་ཨིན་པས།  

འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་དངུལ་འབྲེལ་གནས་ཚད་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་མཐོང་སྣང་ངོ་མ་དང་ 
མངོན་གསལ་ཅན་སྦེ་ སོན་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་གཏན་འབེབས་འབད་མི་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲོའམ་སྡེའི་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་དངུལ་ལག་དེབ་ཚུ་ གཞུང་
འབྲེལ་ཐགོ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་བསྒུག་ཡདོཔ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བྱུང་ཟད་དགོས་རིག་
རྩིས་བཏནོ་ (accrual basis accounting) ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སངོ་བརྡར་བྱིན་ནི་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་
ལས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ཚུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ གྲོས་ཆོད་སྣ་ཚགོས་བཟ་ོནི་དགོས་དནོ་གྱི་དནོ་ལུ་ བཏནོ་ནི་ཟེར་བཤད་
ཡདོཔ་ཨིན། 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་གི་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་ཚད་ག་ནི་ཡང་ བཏོན་ནི་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བྱུང་ཟད་དགོས་རིག་རྩིས་བཏོན་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ ལག་དེབ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ  

ཁ) འངོ་འབབ་དམིགས་ཚད་ཚུ་ སྔོན་བཤད་ཐབས་རིག་ ཡང་ན་ དཔེ་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་མ་
འཐབ་པར་ཡདོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ཅན་མའི་འོག་གི་ ལོ་བསར་འཆར་དངུལ་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ མ་རའི་འགྲོ་སོང་ཚུད་པའི་ དམིགས་
ཚད་བཀོད་ཡོད་པའི་འགྲོ་སོང་དང་ ལོ་འདི་གི་ ཁོང་རའི་ཐོན་ཁུངས་ལས་འཐོན་པའི་ འོང་འབབ་དམིགས་ཚད་འདི་དང་གཅིག་
ཁར་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་དང་ ཁྲལ་ལས་མ་ཡིན་པའི་ འོང་འབབ་ཚུད་དགོ་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག འོང་འབབ་སྔོན་བཤད་དང་ 
འགྲོ་སོང་དམིགས་ཚད་བཀལ་ནི་འདི་ འཆར་དངུལ་བ་རིམ་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་འདི་གིས་ ཤུལ་མམ་གྱི་
རྩིས་ལོ་འདི་གི་དནོ་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་གྱི་གཙ་ོརིམ་ བཟོ་ཚུགས་བཅུག་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།     

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་དམིགས་ཚད་བསྐྱལ་ཐངས་ལུ་ དྲིས་ལན་
འབདཝ་ད་ དམིགས་ཚད་འདི་ སྔོན་གྱི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ རྩིས་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། འོང་འབབ་འདི་ ཧེ་མའི་ལོ་གི་འོང་འབབ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢ ཡར་སེང་འབད་དེ་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༢ 
ཡར་སེང་ག་ཅི་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ ཁུངས་ལྡན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།  

འདི་བཟུམ་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་ འདི་བཟུམ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིནམ་པས། འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཧེ་མའི་ འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ ཁུངས་ལྡན་ཅན་གྱི་ སྔོན་བཤད་ཐབས་རིག་ ཡང་ན་ 
དཔེ་བཤད་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།    

འོང་འབབ་དམིགས་ཚད་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ ཚོགས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལེན་
ནིའི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་མཁོ་འདོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ 
ཡོངས་རོགས་སྦེ་མེད་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་བཤད་ཡང་དག་སྦེ་ འབད་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ འཆར་དངུལ་
འོས་མེདཔ་སྦེ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ ཟུར་སོད་ཚུ་ཡང་བྱུང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།   

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འདི་ལུ་ ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འངོ་འབབ་དམིགས་ཚད་དཔག་ནི་དནོ་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་
ཐབས་ལམ་འདི་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡདོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐགོས་ཅན་གཅིག་མི་
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འངོ་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཉུང་སུ་ལས་མི་ཐབོ་ནི་དང་ འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལཱ་འགན་འབག་ནི་
ལུ་ཡང་ ཕན་གནདོ་བྱུང་ནི་ཨིན་མས།   

ཐུམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འངོ་འབབ་ངེས་བདེན་སྦེ་ དམིགས་ཚད་དཔག་ནི་དནོ་ལུ་ འངོ་འབབ་ཐནོ་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ོབཀོད་ལྟེ་བ་གཅིག་
མེདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཐ་ོབཀོད་ལྟེ་བ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་བཞིན་ན་ལས་ འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
འངོ་འབབ་བཟ་ོནི་འདི་ ལ་ོབསར་བཞིན་དུ་ཤ་ོམཚུངས་སྦེ་འངོ་ནི་མེདཔ་དང་ འདི་ཡང་ འངོ་འབབ་གཙ་ོབ་ོགི་ནང་ལས་ རྒྱུ་དངོས་
བདག་དབང་ས་ོསརོ་གྱི་ཁྲལ་འདི་ ངེས་བརྟན་མེདཔ་ལས་ ཕ་ོཚདོ་དཔག་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཐོན་ཁུངས་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་དང་ ཧེ་མའི་ལོ་གི་འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ འགྲོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འོང་འབབ་དནོ་དམ་སྦེ་སྔོན་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་འདི་ དགོས་འདོད་དང་ དམིགས་
ཚད་དོན་དམ་གྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།   

ག) དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ ཚད་ལྡན་མེདཔ།  

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་རྩིས་བཤད་དང་ དངུལ་
བཙུགས་ཀྱི་རྩིས་བཤད་དང་ འོང་འབབ་དངུལ་དེབ་ དངུལ་རྩིས་ཕོགས་དེབ་ དེ་ལས་ དངུལ་གྱི་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ 
རྩིས་བཤད་ཚུ་ དམ་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱི་ས་ཡིག་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་འདི་
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཆོགཔ་དང་ འགྲོ་སོང་བཏང་ཆོག་པའི་དངུལ་འབྲེལ་དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་ ལས་འཛིན་གཅིག་ཨིནམ་
དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ གནས་ཚད་ཅན་དང ་ ཤོ་མཚུངས་ཅན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ནང་
ལུ་  ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན་པས། 

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ    
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 དངུལ་དེབ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ལོ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ གཞི་བཀོད་ 
གཅིག་མཚུངས་སྦེ་མིན་འདུག པར་རིས་༡༩ པའི་ནང་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༣ 
དང་༢༠༣ -༢༠༡༤ དེ་ལས་༢༠༡༤-༢༠༡༥ གི་དངུལ་དེབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག  

  

  

 ཟླ་རིམ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་ཁང་གིས་རྩིས་བཀོད་རྩིས་བཤད་འདི་ ཉེར་མཁོ་གཅིག་ཨིནམ་ད་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་མ་འབད་བས།  

 ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མ་རོགས་པའི་དངུལ་དེབ་འདི་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་དང་༨ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ དངུལ་དེབ་ཚུ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་
ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ཡང་ འབང་ཡོད་པའི་ དངུལ་དེབ་འདི་ག་ཏེ་ལས་ཕར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གི་
དྲན་ཤེས་ཡང་མིན་འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་དང་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ 
དངུལ་དེབ་འདི་ མེདཔ་སྦེ་མཐངོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

པར་རིས་༡༩ པ: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ དངུལ་དེབ་གཞི་བཀོད་ནང་ཁྱད་པར་ཡོདཔ། 

 
དངུལ་དེབ་ ༢༠༡༢- ༢༠༡༣ 

 
དངུལ་དེབ་ ༢༠༡༣- ༢༠༡༤

 

དངུལ་དེབ་ ༢༠༡༤- ༢༠༡༥ 
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 བརྡ་དོན་ཡོངས་རོགས་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་ནང་བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དཔེར་ན་ 
དགེ་ལེགས་དུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ དངུལ་འཛིན་ཨང་འདི་ འཛིནཤོག་ཨང་གི་འོག་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ཡིག་འབྲེལ་
འབོར་འཛིན་ཨང་འདི་ པར་རིས་༢༠ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ཐ་ོབཀོད་མ་འབད་བར་འདུག  

 དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་འདི་ རེ་ཚེ་སྐབས་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔནོ་གྱིས་ ས་ཡིག་རྐྱབ་སྟེ་འདུག  
 དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཐབ་ཐོབ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ།  

ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྩིས་བཏོན་ཐོ་བཀོད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བརྡ་དོན་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ བོ་གཏད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་ཁ་གསལ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་
ཡོད་པའི་འབོར་འཛིན་ཚུ་ལས་ གློག་འཕྲུལ་གཞི་བཀོད་ནང་ལུ་ ལོག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འབྱུང་མི་དེ་ ལཱ་ཁག་ཅིག་དང་ 
དུས་ཚོད་འགོར་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས།   

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་དེབ་འདི་ཚུ་ ཨེཀ་སིལ (Excel) ཤོག་ལེབ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་
ཡདོཔ་དང་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་ལསལ་འངོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་
པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་བཟ་ོནི་འདི་ བྱུང་ཟད་དགོས་རིག་རྩིས་བཏནོ་འདི་གཞི་བཙུགས་
འབད་འཞིནམ་ལས་ བཟ་ོནི་ཟེར་ཨིན་མས།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་དང་ རྩིས་ཞིབ་བ་རིམ་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ སྙན་ཞུ་ངེས་བདེན་འངོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་ ཤོ་སྙོམས་ལྡན་པའི་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་དྲན་ཐ་ོརྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ  

ཅ) སྙན་ཞུ་གི་རིམ་པ་གསལ་ཏགོ་ཏ་ོམེདཔ།  

འཛིན་སྐྱོང་གོང་མ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་ཤུལ་ཀྲིག་ཀྲི་བཞག་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚད་ཤེས་ནི་ ནོར་འཁྲུལ་བདའ་ཟུན་

པར་རིས༢༠ པ: དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་དེབ་ནང་ བརྡ་དནོ་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ། 

 
དངུལ་དེབ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧                                                            
འབོར་འཛིན་ཨང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  
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ནི་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་འོས་འབབ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ འགྲོ་སོང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ སྙན་ཞུ་གི་ཐབས་རིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ སྙན་ཞུའི་ཐབས་རིག་འདི་གིས་ སྙན་ཞུ་གི་འབྱུང་གྲངས་དང་གཅིག་ཁར་ སྙན་ཞུའི་བ་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་
སོན་དགོ    

འདི་གི་ཐད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་མཐོང་ཡི: 

 ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་བཟ་ོབའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་སྡེ་
ལུ་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ ལོ་ངོ་དེའི་འཆར་དངུལ་ཟིན་བྲིས་དེ་ ཕུལ་ཏེ་འདུག དངུལ་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ངོས་འཛིན་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ དུས་མཐུན་དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་འདི་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བས།  

 སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་བ་རིམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་ཕར་ འདི་གི་ལག་ལེན་ཁྱད་པར་བྱུང་སྟེ་འདུག 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་འདི་ འོང་འབབ་ཞིབ་རོགསཔ་གིས་ 
བཟོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཁྲ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་
སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ འོང་འབབ་རྩིས་བཤད་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ་དང་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཡང་མ་འའདྲི་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་
གཞི་བཀོད་སྒྲིང་་སྒྲིང་མེདཔ་སྦེ་ གསལ་སོན་འབད་དེ་འདུག དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
བཤད་འདི་ རྩིས་ཁྲ་འགོ་དཔནོ་ལུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ འ་ནཱི་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཁྲོམ་དཔོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་
མ་འབད་བར་ འདུག  

 སྙན་ཞུ་གི་ དུས་རིམ་དང་ འབྱུང་གྲངས་གཏན་འཁེལ་མེདཔ་དང་ གནད་དནོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་
འདི་ རེ་ཅིག་སྐབས་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་བྲེལ་རྩིས་
བཤད་འདི་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ རེ་ཅིག་སྐབས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཕུལ་ཏེ་འདུག  

འདི་འབདཝ་ལས་ འགན་འཁྲི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོའད་ནི་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུའི་བ་རིམ་གསལ་ཏོག་
ཏོ་འོང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།  

ཁྲོམས་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་དཔོན་ དེ་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ག་ར་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་འོས་འབབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགན་
ཁག་ཕོགཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་འཐོན་མི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ འགན་
འཁྲི་ཐོག་ལས་ ཕག་ལཱ་མཛད་དགོ ཨིན་རུང་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་བ་རིམ་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་འབབ་
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འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་
སོནམ་ཨིནམ་པས། འདི་བཟུམ་དུས་རིམ་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་ཐབས་རིག་མེད་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཡོ་སྒྱུའི་གནད་དནོ་
ཚུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ བདའ་ཟུན་མི་ཚུགས་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་ནང་ལུ་ གུད་སོམ་སྦེ་ཕོག་ནི་ཨིནམ་པས།     

༣.༢.༢.༡༠ འངོ་འབབ་འབརོ་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་འདི་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་ལེན་ཡོད་པའི་ རྩིས་ལེན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ངོས་ལེན་
འབད་ནི་གི་ ཐབས་རིག་གཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ཡིག་པར་བཏབ་ནི་དང་ མཛོད་ཆས་བཞག་ནི་ དེ་ལས་ ལག་
ལེན་གྱི་དོན་ལུ་བྱིན་ནི་ཚུ་ འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནང་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་ཏི་རུ་གི་འབོར་འཛིན་ཚུ་ ཁོང་ལུ་དགོ་པའི་
སྐབས་ལུ་ མཁོ་བརྗོད་བཙུགས་ཏེ་ ལེན་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ ཁོང་གིས་ཡང་ དངུལ་གྱི་འབརོ་འཛིན་ཚུ་ ཁོང་ར་གིས་ པར་
བཏབ་སྟེ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཡང་བྱུང་སྟེ་འདུག   

འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་མཁོ་བརྗོད་བཙུགས་མི་དང་ ཁོང་ར་གིས་
པར་བཏབ་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འོག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡིཿ   

ཀ) འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་པར་བཏབ་ནི།  

འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་པར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཡང་ན་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་ གནང་བ་
འགྲུབ་དགོ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ འཛིན་དེབ་འདི་ནང་ ཨང་གྲངས་བྱིན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་ ཁག་ཆེཝ་དང་ ཧེ་མའི་ 
མཇུག་གི་དེབ་ཀྱི་རིམ་ཨང་དང་ འབོར་འཛིན་ཨང་ཐ་ོདེབ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། འབརོ་འཛིན་ པར་སྐྲུན་འབད་ནི་
འདི་ ཧེ་མའི་འབོར་འཛིན་ཨང་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་གི་ རིམ་ཨང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བཞག་ཡོད་མི་གི་ཤུལ་ལས་ པར་སྐྲུན་འབད་
དགོཔ་དང་ འདི་གིས་ དེབ་ཆུང་པར་སྐྲུན་ག་དེ་ཅིག་འབད་ཡི་ག་དང་ རྩིས་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏ་ོསྦེ་བདའ་ཟུན་ནི་
ཨིན་པས།   
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བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ  

 འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འབྲེལ་གཏོགས་དང་ 
གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མཁོ་བརྗོད་བཙུགས་མི་དང་འཁྲིལ་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ དགོས་མཁོ་
ངོ་མ་གི་ བརྟག་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ འདུག  

 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འཛིན་དེབ་༡༠༠ འདི་ ཨང་གྲངས་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། 
འཛིན་དེབ་ཨང་ འདྲ་གཅིག/ཅོག་གཅིགཔ་ ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་༡༣ པ་དང་ གནས་སངས་འདི་ 
པར་རིས་༢༡ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད།  

པར་རིས་༢༡ པ: འངོ་འབབ་འབོར་འཛིན་ནང་ དེབ་ཨང་དང་ འཛིན་ཨང་ཅོག་གཅིག་ཡདོཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལག་ཐགོ་འབརོ་འཛིན་འདི་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འདི་གཞི་
བཙུགས་སྦེ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ མར་ཕབ་སམོ་སྦེ་རང་ འགྱོ་འངོ་ཟེར་བཀོད་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཛིན་དེབ་ཀྱི་ 
མཛདོ་ཆས་ཐ་ོབཀོད་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ 
ལག་ཐགོ་འབརོ་འཛིན་འདི་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བཙུགས་ནི་གི་ཁྱད་གནད་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་
ཚེས་༣༠ ལས་འངོ་ཟེར་བཤད་ཅི།  
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ཁ) མཛོད་ཆས་བཞག་ནི་དང་ ལག་ལེན།  

འོས་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལམ་ལུགས་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་ལེན་ཡོདཔ་དང་ 
པར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ བྱིན་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་ཐ་ོབཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་དེབ་སོ་སོ་སྦེ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ འཛིན་དེབ་རིམ་བཞིན་དུ་ དབང་འཛིན་གྱི་ལྟ་རྟོག་ཐོག་ལས་དང་ མཛོད་ཆས་ནང་ལུ་ 
ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་
མཛོད་ཚས་དང་ ལག་ལེན་ནང་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་མཐོང་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ    

 དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་པར་སྐྲུན་འབད་མི་དང་ བྱིན་ཡོདཔ་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ གྱངས་ཁའི་བརྡ་དནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་མེདཔ་དང་ ག་ཐོབ་གུ་ཐོབ་སྦེ་བཞག་སྟེ་
འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོང་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ འཛིན་དེབ་པར་སྐྲུན་ག་དེ་
ཅི་འབད་ཡི་ག་དང་ མཁོ་བརྗོད་འབད་ཡི་ག་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།  

 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཛིན་དེབ་པར་སྐྲུན་ག་དེ་ཅི་འབད་ཡི་ག་དང་ མཁོ་བརྗོད་འབད་ཡི་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ མཛོད་ཆས་ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བས།   

 དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་དངུལ་གྱི་རྩིས་འབོར་ བྱིན་ཡོད་མི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐོ་བཀོད་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་གི་བར་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འབོར་འཛིན་གྱི་གྱངས་ཁ་ བྱིན་ཡོད་མི་དང་ ཐོབ་
ཡོད་མི་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི ཁྲོམ་སྡེ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་རོགས་མེད་མི་འདི་ལས་ཨིན་མས། ཐོ་བཀོད་ཁྱད་པར་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་
༡༣ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ༡༣ པ: དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱིན་ཡདོ་པའི་ འཛིན་དེབ་རྩིས་བཏནོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ། 

དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐ་ོབཀོད་དང་འཁྲིལ་ འཛིན་
དེབ་བྱིན་ཡདོ་པའི་གྱངས་ཁ། 
(ཀ) 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐོ་བཀོད་དང་
འཁྲིལ་ འཛིན་དེབ་ལེན་ཡདོ་
པའི་གྱངས་ཁ། (ཁ) 

ཁྱད་པར། 
(ཀ-ཁ) 

དྲན་གསོ། 

དགེ་ལེགས་ཕུག། 170 ༡༧༠ ནང་ལས་༡༠༤ ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡོདཔ།  

66 ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཛིན་དེབ་༦༦ ཐོ་བཀོད་མ་
འབདཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 520 ༥༢༠ ནང་ལས་ ༤༥༨ ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡོདཔ། 

62 ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཛིན་དེབ་༦༢ ཐོ་བཀོད་མ་
འབདཔ། 
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 འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ གོ་རིམ་མེད་པར་ ག་ཐོབ་གུ་ཐོབ་སྦེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་བ་རིམ་མགུ་རྙོག་དྲགས་བཟོ་ཡོདཔ།  

 དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིན་ཡོད་མི་དང་ ཁོང་རའི་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་གི་ འཛིན་དེབ་ཐོ་བཀོད་དང་ དངོས་
མཐོང་སྦེ་ཐབོ་ཡོད་མི་གི་བར་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་དང་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༤ པའི་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།   

གོང་ལུ་བཀོད་ཡདོ་པར་སར་ འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་འདི་ འོང་འབབ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རྩིས་ལེན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ངོས་ལེན་
འབད་ནི་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཐབས་རིག་གཅིག་ཨིན། འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ བ་རིམ་གསལ་རི་རི་
འོང་དགོཔ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སང་རིག་ཅན་དང་ 
ཚུལ་མཐུན་གལ་ཅན་ཚུ་མ་བཏོན་པར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ ཨར་རྐུན་ གཡོ་སོད་ 
དེ་ལས་ ཚུལ་མིན་ཧམ་སོད་འབད་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན།    

༣.༢.༢.༡༡ འགྲོ་སངོ་གི་དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་ འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འདི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན། འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་མི་འདི་གིས་ ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ ཡང་དག་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
ཁར། 

221 ༢༢༡ ནང་ལས་༡༣༤ ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡོདཔ།  

87 ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཛིན་དེབ་༨༧ ཐོ་བཀོད་མ་
འབདཔ། 

ཐིམ་ཕུག 76 ༧༦ ནང་ལས་༠ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོདཔ། 

76 ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ།  

ཐིག་ཁྲམ་༡༤ པ: འཛིནདེབ་ཐ་ོབཀོད་དང་ དངོས་མཐོང་སྦེ་ ཐོབ་ཡདོ་མི་གི་གྱངས་ཁའི་ཁྱད་པར།  

ཁྲོམ་སྡེ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་
ཡདོ་པའི་ འཛིན་དེབ་ཀྱི་ 
གྱངས་ཁ། (དམངས་རྩིས་
ལས་ཁུངས་དང་ ཁོང་རའི་ 
མཛདོ་ཆས) 

ཁརོམ་སྡེ་ནང་ 
དངོས་མཐོང་སྦེ་ཐོབ་
ཡདོ་པའི་ འཛིན་
དེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།  

ཁྱད་པར (འཛིན་དེབ་
གྱངས་ཁ་ནང་) 

དྲན་གསོ། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 636 625 11 འཛིན་དེབ་༡༡ མེདཔ། 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར།  195 228 33 ༣༣ ཐོ་བཀོད་མ་འབདཔ།  

ཐིམ་ཕུག 0 1,429 1,429 
ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ 
དངོས་མཐོང་ཐོབ་ཡོདཔ།  
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ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་ གནང་བ་སྒྲུབ་ཡོད་པའི་དཔྱ་ཚད་འདི་ནང་རང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ནི་
ཨིན།  འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འདི་ནང་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གནང་བ་བྱིན་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་ལང་ཚད་ངེས་བརྟན་
འབད་ནི་ འགན་སོད་དང་ དབྱེ་འབྱེད་ཐོག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ལས་
བྱེད་འཇུག་ནི་ བརྟག་ཞིབ་དང་ ངོ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ གནང་བ་སྒྲུབ་ནི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ཚུ་ 
ཚུདཔ་ཨིན་ (དངུལ་འབྲེལ་ཐེན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་དང་རྩིས་བཏནོ) ། 

འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འདི་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
གི་སྐབས་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ སྙན་
ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ ཧེ་མའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་ནང་
ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ སོན་ནི་དནོ་ལུ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཧེ་མའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་སོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ 
བཀག་འཛིན་མེད་པའི་འགྲོ་སོང་བྱུང་སྟེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱབ་ཆེཝ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བཏནོ་
པ་ཅིན་ ༡)དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། ༢) དངུལ་ལྷག་སོད་འབད་ཡོདཔ། ༣) ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། ༤) 
ཚུལ་མིན་སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ། ༥) མ་དངུལ་གཞན་མི་དནོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། ༦) འགྲོ་སོང་གཙོ་རིམ་མ་ཕྱེ་བར་
ཡོདཔ། ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།  རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལས་ འཐོན་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ གནད་དོན་
ཞིབ་འཇུག་༢ པ་༣ པ་ ༤ པ་དང་ ༥ པའི་ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༢ པ: དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 

ཀ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་གྲྭ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ནང་ལས་སྦེ་ འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ གཞན་མི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༥༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ འབྲུག་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་འཁོར་ལམ་ལཱ་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ བྱི་སི་བི་བང་རིམ་ཡང་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མེདཔ་དང་ ཨར་ཨར་ཨེམ་རྒྱང་གི་གཡུར་བ་བདའ་སྟེ་ དོང་འཐོན་
ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ཡང་ སབ་ཁྲ་དང་འཁྲིལ་ མ་འབད་བར་ འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༦༡༥)  

ཁ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་གནས་འཆར་གཞི་-༡ དང་ ༢ པའི་འོག་ལུ་ འཁོར་ལམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༦ འཐེབ་ ལཱ་
མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༦༡༥)   
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ག) དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་གནས་འཆར་གཞི་༢ པའི་ནང་ལུ་ གློག་མེ་རྟེན་གཞི་སླར་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་
འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༧༦ སྔོན་བྱིན་སད་མི་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༦༡༥)   

 

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༣ པ: ཕུན་ཚགོས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། 

ཀ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུན་ལས་རིམ་དང་ ལས་བྱེད-༢ (NAPA-II) ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ རིན་ཆེན་གདིང་ལུ་ ‘གྱེན་
ར་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ལཱ’གི་ བཟོ་སྐྲུན་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༧༩ གནས་པའི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཡོད་
མི་འདི་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༥༠༠༡)  

ཁ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ འཐེབ་
སྦེ་གསལ་སོན་འབད་དེ་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༢༧)   

 

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༤ པ: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 

ཀ) ཧོང་ཀོང་ལུ་སོད་མི་ གློག་རིག་ལས་རིམ་ནང་གསང་འཛུལ་འབད་མི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༩༢ འདི་ ཐའི་ལེནཌི་ནང་ཡོད་མི་ ཨེམ་/ཨེས་ བན་
ཇི་མཎ་ཧི་ཀྲིང་སིས་ཀྲམ་ལས་འཛིན་ཚད་ལས་ སྲེག་ཐབ་གསུམ་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་འབག་མི་འདི་གིས་ ཐིམ་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གུད་ཕོག་སྟེ་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གློག་མེ་གི་སྲེག་ཐབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐག་ཐིག་མ་ཆགས་པའི་ལྕགས་ཀྲོ་ཉོ་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨ བཏང་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་ཡང་ རིན་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སྲེག་ཐབ་དང་ སྒྲིག་བཏུག་མིན་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ག) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འོང་འབབ་ཉུང་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་
ལས་གནང་བ་སྒྲུབ་སྟེ་ ཁྱིམ་གཉིས་རྐྱབ་སྟེ་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ང) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ Greener Way ལུ་ ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་རུང་བའི་སྔོན་བྱིན་ཡོངས་བསོམས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༦༤༡ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ཅ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཨེམ་/ཨེས་དུང་དཀར་བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆུ་འགྲམ་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསོམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡ 
དངུལ་སོད་འཐེབ་སྦེ་ འབད་ནུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ཆ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཨེམ/ཨེས་མཐུན་ལམ་བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ལུ་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ རྩིགཔ་འབྲིང་རིམ་བསྒོར་ནི་དོན་ལུ་དང་ 
བྱི་གཞོལ་བརྟན་འཕྲུལ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ཇ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཨེམ/ཨེས་ ཨེན་ཨའི་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ལུ་ དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ རླུང་ཆར་གྱི་ཆུ་གཡུར་
དང་ རྟ་བབས་ལུ་ ཁྲོམ་གྱི་གཡུར་བ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག(ཨེ་ཨའི་
ཨེན:༡༤༤༦༧) 
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ཉ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཨེམ་/ཨེས་ཕུར་པ་བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ལུ་ བཙོག་དུང་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམས་ས་ཡ་༠.༡༠༢ 
འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ཏ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ ཧེ་ཇོ་དང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཟམ་པ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧.༤༥༩ འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། (ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༦༧) 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ལུ་ ར་བོ་གསུམ་པ་གིས་ གནོདཔ་བཀལ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་དང་ གནོདཔ་བཀལ་
ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ རྒུད་འཐུས་དང་ སླར་རྙེད་ཚུ་ མ་བསྡུ་བརཡོདཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་སོད་ཁྱིམ་གནས་ཁོངས་བདའ་སྟེ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༧ 
གནས་པའི་འཁོར་ལམ་མེདཔ་འགྱོ་ཡོདཔ་(ཨེ་ཨའི་ཨེན:༡༤༤༢༧) དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ 
གནས་པའི་ རྩི་སའི་དུང་ཅུང་གསུམ་ ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མེདཔ་བཏང་(ཨེ་ཨའི་
ཨེན:༡༤༤༦༧) ཡོདཔ་ཨིན་མས།  ལྷག་པར་དུ་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་མི་ཚུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཡོདཔ་དང་ 
མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་དང་  མི་མང་ས་ཁོངས་ནང་ འདེ་སྦེ་རང་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་
གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཚོད་དང་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།   

འདི་བཟུམ་གྱི་ ནོར་བ་དང་ ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟོག་དང་ བརྟག་ཞིབ་མེད་མི་དང་ 
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ཅ་ཆས /ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ ཐོ་བཀོད་དང་ བ་རིམ་གྱི་དམ་
འཛིན་མེད་མི་ དེ་ལས་ གནང་བ་བྱིན་ནི་དང་ དངུལ་སོད་ནང་ལུ་ དམ་འཛིན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་
འཁྲུལ་འབྱུང་མི་འདི་གིས་ མི་མང་ཐནོ་ཁུངས་/འོང་འབབ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ མ་རའི་རིན་ཐང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་
འགྲུབ་ནི་གི་ཚ་གྱང་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་སོནམ་ཨིན།  

༣.༢.༢.༡༢ འསོ་ལྡན་གྱི་མི་སབོས་འཛིན་སྐྱོང་མེདཔ།  

མི་སོབས་འདི་ ཐོན་ཤུགས་ཅན་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་སྙོམས་སྦེ་འོང་དགོཔ་ཨིན། ཐོན་ཤུགས་མེད་མི་འདི་གིས་ འོང་འབབ་མར་
ཕབ་འགྱོཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཡར་སེང་བཏང་ནི་དང་ ལས་མགྲོན་མཐུན་ལམ་ 
ཡང་དག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ལས་མི་བཙུགས་ནི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ལངམ་སྦེ་ འོང་དགོཔ་ཨིན། ཁྲོམ་
སྡེ་ནང་གི་མི་སོབས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  
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ཐིག་ཁྲམ་༡༥ པ: ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ལས་གཡགོཔ་གི་གྱངས་ཁ། 

ཁྲོམ་སྡེའི་མིང།  རྩིས་འཛིན་
ལས་རགོས།  

ལག་གཡགོ་སངོ་
བརྡར་གཙུག་སྡེ་
མཐར་འཁྱོལ་མི་ 
གྱངས་ཁ/ 
ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ། 

མི་ཚགོས། ཡངོས་བསམོས། དྲན་གས།ོ 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 1 - 1 2 ལས་གཡོགཔ་མི་ཚོགས་འདི་
ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། (སྤྱི་ཟླ་༡༠ ལས་ སྤྱི་ཟླ་
༡༢) 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། 1 - 1 2 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ། 1 1 - 2 

ཐུམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 3 2 2 7 

མི་སོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ མི་སོབས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཀ)  འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལས་གཡགོ་བསྐོ་བཞག་འཆར་གཞི་ འོས་མེད་ཐགོ་ལུ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡདོཔ།  

ལས་གཡོགཔ་བསྐོ་བཞག་འཆར་གཞི་འདི་ ལས་འཛིན་གྱི་ མ་འོངས་པའི་ འཆར་གཞི་དང་ ལས་བྱེད་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ 
ཤུལ་ལས་གི་ལོ་ལྔ་འི་དོན་ལུ་ མ་འོངས་མི་སོབས་དགོས་མཁོ་བརྟག་ཞིབ་འབད་འདི་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབད་ཝ་ལས་
བརྟེན་ ལས་གཡོགཔ་བསྐོ་བཞག་འཆར་གཞི་འདི་ ལས་འཛིན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་བཙུགས་མི་འདི་ མི་སོབས་ཀྱི་ 
ཐནོ་ཁུངས་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་འངོ་དགོཔ་ཨིན།  

འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ལས་གཡོགཔ་གི་གྱངས་ཁ་དང་ གནང་བ་སྒྲུབ་ཡོད་པིའ་འཆར་གཞི་ལས་ གནང་བ་སྒྲུབ་ཡོད་
པའི་ འོང་འབབ་ལས་རོགས་ཀྱི་ གྱངས་ཁ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བལྟཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་༢༢ ནང་ལུ་སོན་ཡོད་པར་
ལྟར་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་ ལས་ཚབ་སྦེ་བཏང་སྟེ་འདུག  
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པར་རིས་ལས་མངོན་གསལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོགས་མཁར་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་ཚུ་གིས་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ལས་རོགསཔ་དང་འཕདཔ་ད་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ 
གནང་གྲོལ་འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་མི་སོབས་འདི་ ཁུངས་མཐུན་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སོནམ་ཨིནམ་པས། དེ་སྦེ་བྱུང་མི་འདི་ མི་
སོབས་དགོས་མཁོ་ངོ་མ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་མི་དང་ བསམ་ཞིབ་དང་ ཕོ་ཚོད་འཛོལ་ཏེ་བཏོན་ཡོད་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར མི་སོབས་འཆར་གཞི་གི་ཨམ་མེད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ཨིནམ་
འོང་ནི་ཨིན་པས།   

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་བཙུགས་མི་འདི་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་མངམ་སྦེ་འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་
ཟེར་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་ལས་གཡོགཔ་གི་ ལཱ་འགན་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ 
དཔྱད་ཞིབ་འབད་བལྟ་ཡི། ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གནང་གྲོལ་འབད་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་
ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་མི་སོབས་ཀྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ག་དེ་ཅིག་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཚུགས་ནི་
ཨིན་ན་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་གཙོ་བོ་(སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་དང་ ༡༡ པ་ ༡༢)དང་ དུས་ཚོད་ཡང་མི་(སྤྱི་ཟླ་
༤ པ་དང ༥ པ་༦) གཉིས་ཆ་ར་གི་ ཁྱད་བསྡུར་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡི།  དཔྱད་ཞིབ་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་པར་རིས་༢༣ པའི་
ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  
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པར་རིས་༢༣ པ: དུས་ཚདོ་གཙོ་བོ་དང་ཡང་དྲགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འངོ་འབབ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ལཱ་གི་མང་ཉུང་།  

 

པར་རིས་༢༣ པའི་ནང་ལུ་ གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་གི་མི་སོབས་ཀྱི་ལཱ་འགན་མང་ཉུང་དང་ ཁྱད་པར་ཕྱེཝ་ད་ ཁྲོམ་
སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་ལས་རོགས་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་རུབ་ལས་གཡོགཔ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་འགན་མང་ཉུང་ སབས་
བདེཝ་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི། གནད་དོན་འདི་སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་ ལས་ཡགོགཔ་བསྐོ་
བཞག་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ལས་བྱེད་འཇུག་པ་ཅིན་ ཁོང་རེ་རེ་གིས་ ལས་མགྲོན་ལེ་ཤ་ཕད་དགོཔ་འཐོན་ནི་འདི་གིས་ 
ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འདི་ ཡུན་རིང་འགོར་ནི་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ ལས་
གཡོགཔ་འཐེབ་ ལས་ཚབ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་ལས་རགོསཔ་འདི་གིས་ ལས་མགྲོན་༦ རྐྱངམ་ཅིག་ཕད་ཡོདཔ་ལས་ 
འདི་མེན་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་ལས་ཚབ་མ་བཏང་པར་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་མགྲོན་༡༡ ཕད་དགོཔ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ འོང་འབབ་
ལས་རོགས་གི་ལཱ་འགན་མང་ཉུང་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་ འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

ཕུན་ཚོགས་གླིངཁྲོམ་སྡེ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འོང་འབབ་ལས་གཡོགཔ་གི་ལཱ་འགན་མང་ཉུང་འདི་ ལས་གཡོགཔ་གསར་བཙུགས་
འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སབས་བདེ་བ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ག་དེ་ཅིག་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་གསར་བཙུགས་མ་
འབད་བར་བ ཞག་པ་ཅིན་ ཁྲལ་དུས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ལས་མགྲོན་དུས་ཚོད་གཅིག་ནང་ལུ་ ཐོ་ཤོས་ 
༡༠ ཕད་དགོཔ་དང་ སྐར་མ་༦ ནང་ ལས་མགྲོན་རེ་ ཕད་དགོཔ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། ལས་མགྲོན་རེ་ལུ་ སྐར་མ་༡༠ འགོར་
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Clients attended by the existing staff in an hour
Clients that would be attended by staff as per plan in an hour

དགེ་ལེགས་ཕུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར། ཐླིམ་ཕུག



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
79 

ཡོདཔ་སྦེ་ བསམ་ལེན་འབད་མི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འོང་འབབ་ལས་རོགསཔ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ 
ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ ལཱ་འགན་ལཱ་ཁག་དྲགས་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་མས། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཡང་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ ལཱ་འགན་འདི་གིས་ 
སབས་བདེཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།   

འདི་བཟུམ་སྦེ་ འོང་འབབ་ལས་རགོས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ད་འཁྲིལཝ་ད་ གནངབ་བྱིན་ཡོད་པའི་ ལས་གཡོགཔ་གི་འཆར་གཞི་གནང་བ་
གནང་ཡོད་མི་འདི་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་བདག་
འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཡང་ ཉེན་ཁག་ཅན་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས།   

མི་སོབས་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཕལ་མགྱོགས་དང་ ཡུན་རིང་ལུ་ ལས་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་འཇུག་
ཐངས་དང་ ལས་གཡོགཔ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་གནདོ་འོང་ནི་ཨིན་མས། 
མི་སོབས་འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གནང་བ་མ་བྱིན་པར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ གནས་སྐབས་ལས་གཡོགཔ་
བཙུགས་ནི་དང་ ཤུལ་མམ་གི་དོན་ཚན་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ རྩིས་ཁྲ་གི་ སོང་བརྡར་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ ཉིན་
བསར་གླ་ཡིག་དང་ ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་ཚབ་གསར་བཙུགས་འབད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཤད་མི་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་
འདི་ ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་ (སྤྱི་ཟླ་༡༠-༡༢) ལུ་ ལས་ཚབ་བཏང་ད་ོཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་
ལུ་ཡང་ ཉིན་བསར་གླ་ཡིག་ནང་ལས་ ལས་ཚབ་བཏང་མི་འདི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ རྒྱུ་
མཚན་ངོ་མ་ནང་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་ལས་རོགས་འདི་ ངལ་གསོ་ ཡང་ན་ ཁྲལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཁག་དྲགས་འབད་དགོཔ་
ཡོདཔ་ད་ལུ་ ལས་ཚབ་བཏང་ནི་ལྷག་ གཞན་མི་ཐབས་ཤེས་མེདཔ་ལས་  བྱེ་བྲག་ཏུ་ དངུལ་བདག་འཛིན་འབད་མི་དང་ གལ་
སྲིད་ དངུལ་དེབ་འབང་ནི་ ཡང་ན་ ཨརཝ་ཤོར་བ་ཅིན་དང་ ཐོ་བཀོད་དང་ དངུལ་སོད་ལེན་འབདཝ་ད་འཛོལ་བ་ཅིན་ འགན་
འཁྲི་ག་ལུ་ཕོག་ནི་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ ལཱ་ཁག་འོང་ནི་ཨིན་མས།  

ཁ) ཉིན་བསར་གླ་ཡིག་དང་ ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ཚབ་བཏང་ཡདོཔ།  

གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ལག་ཁྱེར་
འཆང་མི་ (PGDFM) འོང་འབབ་འགོ་དཔོན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ཌིབ་ལོ་མ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཁྲ་ལས་གཡོགཔ་
ཚུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཡང་ རྩིས་ཁྲ་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
80 

འབད་ ཁོང་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་འབྲེལ་བལྟ་ནི་དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ འོང་
འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རྩིས་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡོད་པའི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་ཕར་ མི་སོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་ རྩིས་འཛིན་
ལས་རོགས་ཡོད་པའི་མཐའ་མ་ ཉིན་བསར་གླ་ཡིག་དང་ ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་ ལས་ཚབ་བཏང་དོ་
ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཉིན་བསར་གླ་ཡིག་དང་ ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་ ལས་ཚབ་
བཏང་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་ ཁ་གསལ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༦ པའི་ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༡༦ པ: འངོ་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་དང་ ཉིན་བསར་གླ་ཡིག་ནང་ལས་ ལས་ཚབ་བཏང་མིའི་གྱངས་ཁ། 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་མཚན། ཆུའི་རལ་རིག་མཁས་པའི་ 
གྱངས་ཁ། 

ལས་མིའི་ཚོགས་ནང་གྱངས་
ཁ། 

ཡོངས་བསོམས། 

དགེ་ལེགས་ཕུག 1  1 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་།  1 1 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར། 1  1 
ཐིམ་ཕུག 2  2 

སོང་བརྡར་དང་ རྩིས་འཛིན་གྱི་སང་བ་མེད་པའི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ དངུལ་བདག་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་འབད་མི་
འདི་གིས་ ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་འཛལོ་བ་སྦེ་ བཀོད་ནི་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་
འདི་ ངོ་མ་དང་ ངེས་བདེན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ལས་ མཇུག་ལག་ལེན་པ་གིས་ ཁོང་རའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་ ཕན་ནི་དང་ ཐོ་
བཀོད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་ ཀྲིག་ཀྲིག་མེད་མི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དངུལ་སོད་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ ཡང་ན་ 
ཡར་དྲག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་འཐནོ་ནི་ཨིན་མས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ཉོག་བཤད་འབྲེལ་སྟེགས་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ བདག་སྐྱོང་ལས་
རགོསཔ་ཚུ་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉིན་མསར་གླ་ཡིག་དང་ ཆུའི་འཕྲུལ་
རིག་པ་ཚུ་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ ལོག་བཏང་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཅི།   



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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༣.༢.༢.༡༣ མི་མཐུན་པའི་ལཱ་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེཝ།  

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་རེ་རེ་གིས་ སོད་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་མ་འདྲཝ་བདག་འཛིན་འབད་
དགོ་ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་ཡང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ སོད་
ལེན་མ་འདྲཝ་ག་ར་ མི་ངོམ་གཅིག་གིས་ དམ་འཛིན་འབད་ནི་མི་འོང་ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག  

དངུལ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི་གི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། དངུལ་འཛིན་ལཱ་འགན་
འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་ཀྱི་འགན་འཁུར་འབག་མི་ ལས་གཡོགཔ་ལུ་ སོད་ནི་མི་འོང་། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་
རྩིས་བཏོན་བཟོ་ནི་དང་ གནང་བ ་བྱིན་འདི་ཡང་ གཞན་མི་དངུལ་འཛིན་དང་ དངུལ་སོད་ཀྱི་ལཱ་ལས་སོ་སོ་སྦེ་འོང་དགོ འདི་བཟུམ་
སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ ལཱ་འགན་དཔེར་ན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ དངུལ་ཁང་རྩིས་
ཁྲའི་རྩིས་བཏོན་བཟ་ོནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་སོ་སོ་དགོཔ་དང་  མི་མཐུན་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོ 

ལམ་ལུགས་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་གཡོགཔ་གཅིག་གིས་ ལཱ་གི་
དབྱེ་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལས་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དངུལ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ ཉིན་
བསར་དངུལ་དེབ་བསྲུང་བཞག་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་སྒྲོམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་ ཁོང་གིས་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོདཔ་ (ཁོང་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་ཐ་ོབཀོད་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་མེདཔ) དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ 
དངུལ་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བཏོན་བཟོ་ནི་ཚུ་ འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་
ལས་གཡོགཔ་གཅིག་ལས་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་རང་ དེ་ཡང་ ཁྲལ་དང་གཞན་མི་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འངོ་འབབ་ལས་རོགས་དང་ ཆུ་
ཁྲལ་དང་ བཙོག་ཆུའི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསར་གླ་ཡིག་ནང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཡོད་རུང་ འོང་འབབ་ལས་རོགས་འདི་
གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་གཅིག་ཁར་ གཞན་མི་ལཱ་ཚུ་ཡང་འབད་དེ་འདུག  ཁྲོམ་སྡེ་མང་ཤོས་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་
ལེན་ལས་རོགས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནི་  ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ རྩིས་
བཏོན་བཟ་ོནི་ཚུ་ འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་གཅིག་དང་ གཉིས་ལས་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འཛིན་ཆུང་ཀུ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་འགན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་འདི་ འོས་འབབ་དང་ གནས་གོང་ཕན་ནུས་སྦེ་ མེད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁེ་ཕན་
ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་འདི་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ དངུལ་རྩིས་ལས་གཡོགཔ་འདི་ དུས་རིམ་ཐུང་ཀུ་གི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
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གི་དོན་ལུ་བཏང་ནི་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་བཏོན་གྱི་འགན་འཁུར་འདི་ འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ལུ་བཀལ་ནི། དེ་
མ་ཚད་ ཕན་ཐགོ་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་ དཔེར་ན་ དུས་རིམ་ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་མེདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི།  

ལཱ་འགན་གྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་མི་འདི་གིས་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དག་པ་ཅིག་ནང་བཏོན་དོ་བཟུམ་ འོང་འབབ་བསམ་བཞིན་ལགོ་སོད་འབད་ནི་
དང་ དོན་མེད་པའི་འཛལོ་བ་གིས་ འོང་འབབ་ཆད་ནི་ཚུ་ འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་གནས་སངས་ནང་ལུ་  གཡོ་
སྒྱུ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་དང་ དཔེར་ན་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་འདི་ མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་
ལེན་ནང་མེད་པ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་འགན་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་མི་འདི་གིས་ ཨར་རྐུན་ འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ སོམ་འདུག 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ འངོ་འབབ་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ བསྡུ་ལེན་དང་ དངུལ་བཙུགས་ དེ་ལས་ 
རྩིས་བཏནོ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཡདོ་པའི་ འགན་ཚད་བཟ་ོནི་ཟེར་ཨིན་མས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་ ངལ་རངས་ཡོདཔ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགན་འཁྲི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་
སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་ བ་རིམ་དང་འབྲེལ་ ལཱ་འགན་དཔྱེ་བ་ཕྱེ་དགོ  

༣.༢.༢.༡༤ བཀོལ་སདོ་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་གསལ་ཏགོ་ཏ་ོམེདཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་དང་ བེད་སོད་མ་
འབད་བའི་ཁྲལ་བཀལ་ནི་གི་ འགན་དབང་འཐོབ་སྟེ་འདུག 

ཨིན་རུང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་དང་ བེད་སོད་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་འདི་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ དང་ ས་གནས་
གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ མན་མའི་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཁྲལ་གཉིས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་
མེད་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ མགུ་འཐོམ་བཅུག་ཡོདཔ་དང་ འདི་གཉིས་ ཕན་ཚུན་སོར་རུང་འབད་ ལག་ལེད་འཐབ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

ལྷག་པར་དུ་ བེད་སོད་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་གྱི་གླ་ཚད་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་གྱི་ ཁྲལ་གྱི་གླ་
ཚད་མེདཔ་དང་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་མིན་
འདུག ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མའི་ ལེའུ་༥ པའི་ར་ཚན་༢ པའི་ནང་ “བེད་སོད་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་འདི་ ས་ཁྲལ་
ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ ས་ཁྲལ་གཅིག་ཁར་བཏབ་དོགཔ་དང་ འདི་ཡང་ སའི་ཇོ་བདག་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ཁང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་གནང་བ་མེད་
པའི་ ས་བདག་བཟུང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་བཏབ་རུང་ཨིན།” ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བེད་སོད་མ་
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འབད་བའི་ཁྲལ་འདི་ ས་ཁྲལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༥ འདི་ས་སོང་ག་ར་ནང་ ཕན་ཚུན་སོར་རུངམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཀོལ་སོད་
མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ བེད་སདོ་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་དང་ བཀོལ་སདོ་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་གྱི་སྐོར་
ལས་ ས་ོལ༢ོ༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་འཁོད་ དགོ་གསལ་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་མས།  

ཁ་བཟེད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲལ་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་བཀལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ དོག་གསལ་འབད་དགོཔ་ཨིན།   

༣.༢.༢.༡༥ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ ཨང་གནས་ཐགོ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཐ་ོབཀོད་ལམ་ལུགས།   

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ ཨང་གནས་ཐོག་རྒྱུ་དངོས་ཐ་ོབཀོད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཛམ་
གླིང་དངུལ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ འབྲུག་ཁྲོམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་༢ པའི་ཆ་ཤས་ཁྲོམ་སྡེ་དངུལ་འབྲེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་ཐོག་ལས་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་འདིནང་ལུ་ ཁྲལ་སོད་མི་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུད་པའི་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལག་ལེན་རུང་བ་ག་ར་ཁྱབ་
ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ནང་འཇམ་ནི་ཨིནམ་དང་ འོང་འབབ་བརྡ་དནོ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངེས་བརྟན་
དང་ དུས་མཐུན་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།     

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ནང་ ཌྲིལོཀྲི་ཨིན་ཌྲི་ (Deloitte) འདྲི་སྟུན་ཚོང་སྡེ་གིས་ ས་གནས་བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་ཚོང་སྡེ་ ཨའི་ཀྲེག་ནོ་
ལོ་ཇི་ (iTechnologies) དང་མཉམ་ ཚོང་སོམ་འབད་དེ་ ལམ་ལུགས་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གཞི་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་
གིས་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཡར་རྒྱས་ཁྱད་ཆོས་དང་ གཞི་བཙུགས་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 
ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ ཨང་གནས་ཐོག་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་འདི་ 
དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ ནང་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ ཨང་གནས་ཐོག་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་
ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འད་ནི་དནོ་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༧ པ་ནང་ སོན་ཡོད་པར་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༢༤,༩༥༧,༠༧༠.༡༣ གནས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།  
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ཐིག་ཁྲམ་༡༧ པ་:  འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ ཨང་གནས་ཐགོ་རྒྱུ་དངོས་ཐ་ོབཀོད་ལམ་ལུགས་འདི་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ གནས་
པའི་གོང་ཚད།  

རིམ་ཨང་ འགྲེལ་བཤད། ཚོང་ལས གོང་ཚད (དངུལ་ཀྲམ) 

1 

ལམ་ལུགས་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གཞི་བཀོད་འབད་དེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ 
དེ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི། (༢༠༡༢-༢༠༡༦) 

ཨའི་ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇི་ 3,900,390.00 

ཌྲིལོཀྲི་ཨིན་ཌྲི་ 13,568,680.13 

2 
ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྒྱབ་རྟེན་
གན་རྒྱ། (༢༠༡༦-༢༠༡༧)  ཨའི་ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇི་ 1,200,000.00 

3 
ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྒྱབ་རྟེན་
གན་རྒྱ། (༢༠༡༧-༢༠༡༨) ཨའི་ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇི་ 1,288,000.00 

4 
དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ 
གཞིབཙུགས་འབད་ཡོདཔ། (༢༠༡༧-༢༠༡༨) ཨའི་ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇི་ 5,000,000.00 

ཡོངས་བསོམས། 24,957,070.13 

རྒྱབ་རྟེན: མི་དམངས་མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན། 

འགྲོ་སོང་སོམ་སྦེ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་དེ་ ལོ་བཞི་འགྱོ་ཡོད་རུང་ར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་
ལུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཚུན་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ནང་ ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ནང་ལུ་ 
ཡར་རྒྱས་གཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་སྦེ་ མཐོང་ཡི། འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལམ་ལུགས་འདི་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་དང་ དང་དུ་ལེན་ནི་ནང་ལུ་ བག་གཡེང་སྦེ་ བཞག་ཡོད་པའི་ བརྡ་སོན་འབད་ཡི།  ཁྲལ་སོད་མི་དང་ རྒྱུ་
དངོས་ཀྱི་ གནས་སྡུད་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ མེད་ནི་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་འདི་ ཡང་དག་སྦེ་ ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་མ་
ཚུགས་པར་འདུག    

༣.༢.༢.༡༦ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཞབས་ཏགོ་གི་དནོ་ལུ་ ལག་ལེན་རྗེས་ཤུལ་དང་ སྙན་ཞུའི་བ་རིམ་མེདཔ།  

ཁྲོམ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གོངམ་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་དང་ གནས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ ལས་
སྡེ་ཀྱི་ལག་ལེན་རྗེས་ཤུལ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་ག་ར་གི་ལས་བྱེད་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ་ཟེར་ བཀོད་དེ་
འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་ཀྱིས་ཡང་ ལག་ལེན་ཐབས་ལམ་དང་ བརྡ་མཚོན་ཚུ་ ལས་སྡེ་བསྐྱར་ཞིབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་སོན་འབད་དེ་འདུག  
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འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་
ཡར་སེང་དང་ འགྲོ་སོང་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དམིགས་ཚད་གཅིག་ ཚད་བཟ་ོའབད་དགོཔ་དང་ ཡར་རྒྱས་རྗེས་ཤུལ་འབད་ནི་
དོན་ལུ་ དུས་བཞིན་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཡར་དྲག་དང་ འགྲོ་སོང་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ དམིགས་ཚད་ཚད་བཟ་ོམ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ལཱ་ཤུལ་དཔྱད་ཞིབ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ མིན་འདུག  

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བྱིན་ཡོད་མི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་
བཟོ་ནི་འདི་ ཞབས་ཏོག་འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ བྱིན་ཡོད་མི་འིད་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་
མི་གི་འཇོན་ཐངས་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ལག་ལེན་ཐབས་རིག་ དཔེར་ན་ དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་ (Turn 
Around Time) ཚུ་མེདཔ་ཨིན་མས།  

བསྐྱར་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཐོག་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཞབས་ཏོག་ སྤྱིར་
བཏང་ཐོབ་ནི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་ཐབས་རིག་ཚུ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་
སྡེ་ ཞབས་ཏོག་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་ངོ་མ་འདི་ དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་ གསལ་བཀོད་
ཡོད་མི་འདི་དང་ ཐབས་རིག་ མ་བཏོན་པར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ལག་ལེན་རྗེས་ཤུལ་མེདཔ་མི་འདི་གིས་ ལས་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་
མི་འོང་ནི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ལས་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་མིན་འདུག 

འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་བྱིན་ཡེདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་མི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་ གནས་སྡུད་ཚུ་ལེན་ཡི། ལཱ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་
ཁྲམ་༡༨ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།  
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ངེས་དནོ་ཿ ༡. NA = མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ། 

 ༢. དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་འདི་ ཐིམ་ཕུག་གི་དོན་ལུ་ བཀོལ་སོད་བ་རིམ་གནས་ཚད (SoP) ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་དོན་ལུ་ སྤུས་ཚད་
འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ (QMS) དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སོད་བྱིན་གནས་ཚད (SDS) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་མ་བཏོན་པར་ཡོད་མི་འདི་ གསལ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་ནི་
འདི་གིས་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༡༨ པ: ཞབས་ཏགོ་བྱིན་ནི་དནོ་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡདོཔ།  

ཞབས་ཏགོ་ 

ཐིམ་ཕུག་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་། དགེ་ལེགས་ཕུག བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར། 

དུས་
ཡུན་
འགོར་
ཚད། 
(ཉིན་
གྲངས་
ནང་) 

དུས་ཡུན་ངོ་མ་འགོར་ཡདོཔ། 
(ཉིན་གྲངས་ནང་) 

དུས་
ཡུན་
འགོ
ར་
ཚད། 
(ཉིན་
གྲང
ས་
ནང་) 

དུས་ཡུན་ངོ་མ་འགོར་ཡདོཔ། 
(ཉིན་གྲངས་ནང་) དུས་

ཡུན་
འགོར་
ཚད། 
(ཉིན་
གྲངས་
ནང་) 

དུས་ཡུན་ངོ་མ་འགོར་ཡདོཔ། 
(ཉིན་གྲངས་ནང་) 

དུས་ཡུན་ངོ་མ་འགོར་ཡདོཔ། 
(ཉིན་གྲངས་ནང་) 

མཐ་ོ
ཤསོ། 

དཔྱ་
སྙོམས། 

ཉུང་
ཤསོ། 

མཐ་ོ
ཤསོ། 

དཔྱ་
སྙོམས། 

ཉུང་
ཤསོ། 

མཐ་ོ
ཤསོ། 

དཔྱ་
སྙོམས། 

ཉུང་
ཤསོ། 

མཐ་ོ
ཤསོ། 

དཔྱ་
སྙོམས། 

ཉུང་
ཤསོ། 

སབ་ཁྲའི་
གནང་བ།  23 343 104 1 15 186 19-20 2 15 356 79 1 124 40 10 

དུས་རིང་གླ་
ཁར་བཏང་

ནི།  
60-90 329 154 32 10 8 8 8 60 NA NA NA 320 192 79 

དུས་ཐུང་གླ་
ཁར་བཏང་

ནི། 
2- 7 NA NA NA 5 301 43 8 3 NA NA NA 220 43 1 

ས་ཁོངས་ཀྱི་
འཆར་གཞི། 3-7 NA NA NA 3-7 206 11 1 4 NA NA NA 343 76 1 

ཆུའི་མི་ཊར་
མཐུད་
འབྲེལ 

3-7 211 24-25 1 7 NA NA NA 4 27 5-6 1 57 3 1 

བཙོག་ཆུའི་
ཞབས་ཏགོ 1-7 NA NA NA 1-14 15 3-4 1 4 1 1 1 

   

མཐའ་སྐོར་
ཉོག་མེད 2 19 3 1 NA NA NA NA 1 NA NA NA 31 17 1 
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 ༣. འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ དགོ་པའི་གནས་ཚུལ་ དཔེར་ན་ ཞུ་
ཡིག་གི་ཚེས་དང་ གནང་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚེས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྡེ་ཚན་ལུ་ བྱིན་ཚུགསཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་ཡུན་
འཁོར་ཚད་ནང་འཁོད་ བྱིན་ཚུགས་ནུག་ག་ བཏོན་མ་ཚུགས།   

  ཀ) ལག་ཁྲམ་བྱིན་ནི། 

  ཁ) ས་མཚམས་བཅད་ནི། 

  ག) རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་སོ་སོར་འབད་ནི།  

  ང) ས་ཁོངས་འཆར་གཞི། 

གནས་སྡུད་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་དཔེར་ན་ བཙོག་ཆུ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་
མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནི་ མཐའ་སྐོར་ཉོག་མེད་ཚུ་གི་ ཞུ་ཡིག་གི་གནང་བ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་ཡོད་མི་འདི་ དུས་
ཡུན་འགོར་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་ ཁྱད་པར་མིན་འདུག ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ནང་ མཁོ་སོད་འབད་མི་
འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་འདུག   

སབ་ཁྲའི་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ལོ་གཅིག་ལྷགཔ་གཅིག་འགོར་ཡོདཔ་དང་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཟླཝ་དྲུག་ལས་ལྷག་འགོར་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ལུ་ ཟླཝ་བཞི་འགོར་ཏེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ 
དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཉུང་མཐའ་ ཉིན་གཅིག་འགོར་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག དེ་རིང་ 
དཔྱ་སྙོམས་ཐོག་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སབ་ཁྲའི་གནང་བ་བྱིན་ནི་འདི་ གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལས་ མགྱོགས་དྲགས་
འདུག   

ཨིན་རུང་ཞབས་ཏོག་གི་དནོ་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་ཡིག་ཆ་ དཔེར་ན་ སའི་བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་དང་ སབ་ཁྲའི་གནང་བ་ཚུ་དགོཔ་ལས་ ཡིག་
ཆ་ཆ་ཚང་སྦེ་ མ་ཕུལ་མི་དང་ ལ་ལུ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་འགོར་ཏེ་འདུག གཞན་
ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ གཞན་མི་ལས་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲུག་གློག་མེ་
ལས་འཛིན་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཚོགས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཀའ་ངལ་འབྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ རེ་ཅིག་
སྐབས་ མི་སོབས་མ་ལང་པའི་བཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་འདུག  

ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ལུ་ དུས་ཚོད་འགོར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འཇོན་དྲགས་མེདཔ་སོན་མ་ཚད་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ གནོད་
དེ་འདུག འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་འདི་ གོང་མའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཞབས་ཏོ་ཚུ་འཇོན་དྲགས་ཅན་སྦེ་བྱིན་ཡོད་ག་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་ནི་གི་ གན་ལེན་ཡང་དག་སྦེ་ མེད་མི་འདི་ལས་འབྱུང་དེ་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་་རའི་ཞབས་ཏོག་
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ནང་ བཀའ་ངལ་ག་དོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་མི་གེ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་སོད་ལེན་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ཡར་རྒྱས་བཏང་མི་ཚུགས་ནི་
ཨིནམ་དང འདི་གས་འབད་ འངོ་འབབ་སྐོར་ གོ་རྟོགས་ནི་དུས་ཚོད་འགོར་ནི་ཨིན་མས།    

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལཱ་ཤུལ་བརྡ་སནོ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལས་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་བ་རིམ་ཚུ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ 
པའི་ཚེས་༣༡ ནང་འཁོད་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མས། 

༣.༢.༢.༡༧ ཧེ་མའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་དང་ལེན་མེདཔ།   

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཛིན་སྐྱོང་གོང་མ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དོགས་བསལ་འབད་ནི་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནས་སངས་མ་
འབྱུང་ནི་དོན་ལུ་ ནོར་བཅོས་ཅན་གྱི་ དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་དང་མཐུན་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་
སྐྱོང་གིས་ཡང་ ནོར་བཅོས་ཅན་གྱི་ དང་ལེན་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ 
ངེས་བརྟེན་བཟོ་དགོ  

ལོ་འདི་ཚུའིརིང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ལས་ ནརོ་འཁྲུལ་དང་འཛོལ་བ་དག་པ་ཅིག་
དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དགོ་པའི་ ལེགས་བཅོས་ལག་ལེན་ཚུ་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་ཕར་ བསྡུ་ལེན་དང་ 
དངུལ་བཙུགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཡོད་མི་འདི་ཁྱབ་ཆེ་བ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་བྱུང་ཡོད་མི་འིད་གཙོ་བ་ོརང་ བསྡུ་ལེན་ཚུ་རྩིས་
བཏོན་མ་འབད་མི་དང་ དུས་རིམ་དུ་ འངོ་འབབ་ཚུ་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་མི་འདི་ལས་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལས་
ཕར་ད་ལོྟ་ཡང་ ཁྱད་པར་བཏནོ་ཡོད་མི་དང་ རྩིས་བཏོན་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འཐོན་འདི་རང་འདུག 

གནད་དནོ་གཞན་མི་འདི་ དུས་རིམ་དུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལོན་འབད་ཡོད་རུང་ ཁྲལ་རྩིས་ཆད་ཡོད་པའི་ དྲན་ཐ་ོདག་པ་ཅི་འདུག 
རྒྱལ་གཞུང་རཙིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་དུས་མཐུན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ཕན་གནོད་བྱུང་ནི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ 
བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ལཱའི་རྗེས་ཤུལ་ཤུགས་བཏོན་སྦེ་འབད་དགོཔ་ ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་
ཀྱི་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲལ་དང་སྟུན་པའི་ ཁྲིམས་བཙུགས (ཉེས་བ་དང་ 
ཉེས་ཆད) བ་རིམ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོ་པའི་  རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡི། འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཧེ་མ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ བསལ་ནི་དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་གཙ་ོབ་ོདང་ བ་རིམ་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་ནོར་བ་དང་ ནང་
འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རིག་གཏད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ སོནམ་ཨིན།  
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ལེའུ་༤ པཿ གྲོས་འདེབས། 

ལེའུ་༢ པ་དང་ ལེའུ་༣ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་
དང འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འཇོན་ཐངས་དང་ དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ གྲོས་འདེབས་ཁག་༡༤ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  

༤.༡ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འངོ་འབབ་ཀྱི་ཐནོ་ཁུངས་ཀྱི་ ཐ་ོདེབ་ཆ་ཚང་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ།  

ད་ལོྟ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྲལ་སོད་མི་དང་ འོང་འབབ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ ཐོ་དེབ་ལྟེ་བ་ཆ་ཚང་སྦེ་མིན་འདུག འོང་འབབ་དམིགས་ཚད་
ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་དང་ ཡར་རྒྱས་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་བཟ་ོནི་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་སོང་གི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་ཐནོ་ཁུངས་ཀྱི་ ཐ་ོ
དེབ་ལྟེ་བ་འདི་གལ་ཅན་ཨིན་མི་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ངེས་བདེན་དང་ ཡོངས་རོགས་  དེ་ལས་ བོ་གཏད་དང་ དུས་
མཐུན་གྱི་ཐ་ོདེབ་ལྟེ་བ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འདི་འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཐོ་དེབ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་ཡོངས་རོགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ དེ་སྦེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཨི-ས་སྐོར་གྱི་ཐོ་གཞུང་
གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ལས་འཛིན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་ཤོ་མཚུངས་འོང་ཐབས་ལུ་  ཁོང་རའི་འངོ་འབབ་ཐ་ོབཀོད་ནང་ལུ་ 
བཙུགས་དགོ  

༤.༢ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དནོ་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ།   

གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་
དེ་ར་ རེ་སྟེ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་མེད་མི་འདི་ ཚ་རྒྱང་ཅན་ཅིག་
ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ་འདུག 
དམིགས་བསལ་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་སང་རིག་ཅན་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྲིད་བྱུས་
བདག་བཟུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལུ་བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་གོཔ་འདུག 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འོས་འབབ་འགྲུབ་ནི་དང་ ལོ་བསར་མ་དངུལ་ལུ་རེ་མ་དགོཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་རིང་དངུལ་
འབྲེལ་འཆར་གཞི་ཚུ་ བཟ་ོདགོཔ་འདུག    
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༤.༣ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཆ་མེད་
བཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་བཟ་ོདགོཔ།  

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་བར་ན་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གན་རྒྱ་ག་
ནི་ཡང་མ་བཟོ་བས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཆུ་གིས་ འོང་
འབབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་ འོས་འབབ་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་རེ་རེན་བཞིན་དུ་ལུ་ དུས་མཚམས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་
བཟོ་དགོཔ་འདུག  

ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ངེས་བདེན་དང་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་འངོ་འབབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ཐབོ་ནི་དང་ ལོ་བསར་
འཆར་དངུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ འགྲོ་སོང་གི་སྔོན་རྩིས་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་དང་བསྟུན་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
སྒྲིག་མཐུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག   

༤.༤ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་བཟ་ོདགོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ 
ཐབས་བྱུས་དང་གཅིག་ཁར་ འངོ་འབབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་མ་བཟ་ོབར་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་ར་གིས་
འོང་འབབ་བཟོ་མི་ལྷག་སྟེ་འགྲོ་སོང་བཏང་དོ་ཡོདཔ་དང་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལུ་བརྟེན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དམིགས་
ཚད་བསྐྱེད་མི་འདི་གྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཆ་ཚང་དང་ དངོས་བསར་གྱི་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་བཟོ་དགོཔ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ ད་ལོྟ་ ཁོང་ར་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གདོང་ལེན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་དང་ འཐུས་ 
དེ་ལས་གླ་ཆ་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ གླ་འཐུས་གསརཔ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏགོ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གནས་གོང་
དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ 
བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ  

ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ ད་ལོྟ་རིན་མེ་སོང་པ་སྦེ་བྱིན་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་ཐབོ་ཁུངས་
ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག དཔེར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་
ཐོག་ སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གཏའ་མ་ཟིན་ཐོ་ཞབས་ཏགོ་གི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟ་གླ་འཐུས་
ལེན་ནི་མིན་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟའ་ཁང་གནས་ཡུན་གྱི་ཁྲལ་གྲོས་འཆར་བཙུགས་ནི་དང་ སོ་གསེང་དང་ 
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རྩེདམོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ གླ་ཆ་ལེན་ནི་ཚུ་ གསརཔ་བཙུགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་འདུག 

འོང་འབབ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟ་ོནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་
འགྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གྲུབ་དགོ་པའི་ འངོ་འབབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་
བཟོ་དགོཔ་དང་ ཆ་ཚང་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པའི་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་དགོ  

༤.༥ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ  

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རང་དབང་བྱིན་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འོང་འབབ་བསྡུ་
ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ 
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། བྱེ་བྲག་ཏུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིསཿའ 

 ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ རྩིས་བཀོད་བ་རིམ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ  

 ཆ་ཚང་བའི་ འོང་འབབ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོའབད་དགོ 
 འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོ  
 འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞན་མི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འགན་དབང་དང་  འགན་ཚད་གསལ ་ཏོག་ཏ་ོ

སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ  
 དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་ཤུལ་དང་ ལས་འཛིན་ལཱ་ཤུལ་རྗེས་ཤུལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་གི་བ་རིམ་ཚུ་  གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་ འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་དང་ འོང་
འབབ་དངུལ་དེབ་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ དངུལ་ཁང་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ རྩིས་བཏོན་འབད་ནི་གི་ལམ་
ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ   

 འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡང་ 
དཔེར་ན་ ༡. འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་པར་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཡིག་ཆ་བཀོད་
ནི་ ༢. འོང་འབབ་འབརོ་འཛིན་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཛོད་ཆས་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ ༣. 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་དང་ ལུས་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྩིས་བཀོད་དང་ ཡིག་ཆ་
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བཀོད་ནི་ ༤. འོང་འབབ་འབོར་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ལེགས་་ཤོམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་གོ་རིམ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ 
དང་  

 འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་བ་རིམ་དེ་ ལམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་ནི།  
ལས་འཛིན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་འགན་དབང་དེ་ ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ 
དམ་འཛིན་གནས་སངས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ འགན་འཁུར་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།  

༤.༦ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་གཞི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ།  

ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལག་ལེན་གྱི་རང་གཤིས་ངོ་མ་འདི་ གསལ་སོན་མ་འབད་
བར་འདུག དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་ ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ད་ལོྟ་ དངུལ་རྐྱང་རྩིས་བཀོད་ཨིན་མི་ དངུལ་
འབྲེལ་སྙན་ཞུ་གི་ འབྲེལ་ཆགས་དང་ འོས་འབབ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག གཞུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་
དང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ བྱུང་ཟད་དགོས་རིག་རྩིས་བཏོན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག  

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སང་རིག་ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ དམ་འཛིན་གཙོ་བོ་དང་བ་རིམ་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡང་ དཔེར་ན་ ༡) ཧེ་མའི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཐནོ་ཁུངས་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ 
འོང་འབབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བཟོ་དགོཔ ༢) དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ཅན་དང་ གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་ སྒྲིག་
བཀོད་བཟོ་ ༣) དགོས་མཁོད་ལྡན་པའི་དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་བཟོ་དགོཔ་ ༤) རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
དགོཔ་ ༥) དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ ༦) སྙན་ཞུའི་བ་རིམ་གསལ་རི་རི་བཟོ་དགོཔ།  

༤.༧ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགྲོ་སངོ་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་རིག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ།  

འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འདི་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གྱི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་མི་འདི་གིས་ ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ ཡང་དག་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 
འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དཔྱ་ཚད་འདི་ནང་རང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་ནང་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  
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འདི་འབདཝ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་འབྱུང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་འགྲོ་སོང་གི་ ཁ་གསལ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་
དགོཔ་དང་ གནས་གོང་མར་ཕབ་དང་ གནས་གོང་དམ་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་
ནང་ འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འབད་ནི་ནང་གཙོ་བོ་བཏོན་དགོ་པའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ཡངཿ  

 རང་དབང་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་འགྲོ་སོང་དང་ གཞན་ཡང་ བཀག་ཚུགས་མི་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་མི་ཚུ་ 
དམ་འཛིན་འབད་དགོ  

 ཕར་འགྱངས་ལུས་ནི་དང་ རྒྱུ་འཐེབ་འགྱོ་ནི་ སབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་ནི་དང་ འགྲོ་སོང་འཐེབ་འགྱོ་ནི་ཚུ་ལས་ འཛེམ་
ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརམ་དགོཔ་དང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོ  

 ལས་སྣ་ཚུ་ཚབ་ཚབ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ  

 གཞན་མི་ཚུ་གིས་ གཞི་བཀོད་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་འདི་ལུ་ གནདོ་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ  

 ཕྱིར་སོད་སྲིད་བྱུས་བཟ་ོདགོཔ 

 ཕྱིར་སོད་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཐད་ གནས་གོང་ཕན་ཡོན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ  

 དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ  

༤.༨ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་དུས་ཚདོ་ཁར་བཏབ་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ 
ཐབས་ཤེས་བཏནོ་དགོཔ།   

རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་མི་འདི་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་
གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་ཁྲལ་སོད་ནི་གི་ དང་འདོད་ཡོད་མེད་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གོ་རྟོགས་སྤེལ་
ནི་དང་ ཁྲལ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏ་ོབཏབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི་གི་སེམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཁོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིསཿ 

 ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལཱ་འགན་གྱི་སྐོར་ལས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཁྲལ་སོད་དགོ་པའི་ གལ་གནད་ ཁྲལ་སོད་དགོ་པའི་འགན་འཁུར་ 
ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ ཞབས་ཏོག་གི་བ་རིམ་དང་ བ་ལུགས་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་མེད་པ་ཅིན་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་གི་ལག་ལེན་ ལ་སོགས་པའི་ གོ་རྟོགས་དང་ ཤེས་རྟོགས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ 
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 ཁྲིམས་བསྟུན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བསར་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ 
 དངུལ་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ སྣ་ཚོགས་བྱིན་ནི་ དཔེར་ན་ འོང་འབབ་འབྲེལ་སྟེགས་ནང་བཙོང་ས་བཙུགས་ནི་དང་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ དེ་ལས་ ཨི་-དངུལ་སོད་ ལ་སོགས་པ་ཚུ།    
 དག་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཚུ་བསལ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་དནོ་ལུ་དང་ ཁྲལ་སོད་མི་གི་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་

འཐབ་ནི་གི་ཉམས་མོང་ཡར་འཕེལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་འདི་ ཡར་རྒྱས་
བཏང་དགོཔ་འདུག  

 ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ཡང་དག་སྦེ་ཐོབ་ནི་གི་ ཉམས་མོང་ཐོབ་ནི་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་
མི་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ཞབས་ཏགོ་འདི་ བསྐུལ་ཤུགས་འབད་དགོཔ་འདུག  

 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ད་ལོྟ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཆས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ་དང་ 
གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་ཅོག་འཐདཔ་ གཞི་བཙགས་འབད་དགོཔ་དང་  

 ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒ་ལས་ ཁྲལ་བཏབ་མི་རང་རང་སོ་གིས་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་གི་འོས་ལྡན་
མཐོང་རྒྱ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོ 

༤.༩ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དགོཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བརྟེན་ ཁྲལ་འབབ་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་༢༦ གི་
རིང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐངོ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོྟའི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་མི་ འཇུག་
ཡོད་པའི་ གོང་ཚད་ངོ་མ་འདི་ མ་སོན་པར་འདུག དེ་ལས་ ཤུལ་ལས་བཙུགས་པའི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ 
ཅན་མ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་མཉམ་ སྒྲིག་མཐུན་འབད་དགོཔ་འདུག དམིགས་བསལ་གྱི་ བཀོལ་
སོད་མ་འབད་བའི་ས་ཁྲལ་དང་ བེད་སོད་མ་འབད་བའི་ཁྲལ་གཉིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོཔ་
འདུག   

འདི་སེམས་ཁར་ངེས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ཡོད་མི་ ཁྲལ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཕ་ོ
མཐུད་དེ་རང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་
ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་   འཐུས་དང་ གླ་ཆ་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་ ཡུན་རིངམོ་འགྱོ་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ  



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
95 

༤.༡༠ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གཞུང་ས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ སང་རིག་དང་ཟབ་ནན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་ གཞུང་ས་ཚུ་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་དབང་ཆ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སང་རིག་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དང་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་ངོས་ཛིན་བྱུང་མི་འདི་གིས་ 
འོང་འབབ་ཆད་ཐོན་ཡོད་པའི་ གནས་སངས་དག་པ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་འདུག   འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ 
ལོག་གཟིགས་དགོཔ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་ཅིན་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་
འབད་དགོ   

༤.༡༡ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་གླ་ཆ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་གི་ཞུ་ཡིག་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཤ་ོ
མཚུངས་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་རིག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་དང་ གླ་ཆ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ མ་ལེན་པའི་ གནས་
སངས་དག་པ་ཅིག་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ མི་མང་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་རྣམ་བཞག་འདི་ ཁུངས་མེདཔ་
འགྱོཝ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ངེས་མེད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཡོད་མི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡང་ན དཔེར་ན་ ཁང་ཁྱིམ་
དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འཐུས་ ཆུའི་ཁྲལ་དང་འཁྲིལ་ བཙོག་ཆུ་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ལེན་ནི་ 
ལ་སོགས་པ་ཚུ།  

འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དོན་ཚན་༣.༢.༡.༣ མཐོང་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་
བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བ་རིམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་དང་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁྲལ་དང་ འཐུས དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་སྦེ་བཀལ་ཐབས་ལུ་ གོ་རྟོགས་སོད་དགོ 

༤.༡༢ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འསོ་ལྡན་གྱི་ ལས་གཡགོ་པའི་འཆར་གཞི་དགོཔ།  

འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ལས་གཡོགབ་བཙུགས་ནི་གི་འཆར་གཞི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་
ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི ལས་གཡོགཔ་ ལས་ཚབ་སྦེ་བཏང་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ འཆར་གཞི་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་སྦེ་བཟ་ོདགོཔ་དང་ དགོས་མཁོའི་རིག་རལ་དང་ ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་དང་ འོང་འབབ་
སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་བཙུགས་དགོ 
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༤.༡༣ འབྲེལ་ཡདོ་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབརོ་དེ་ བཙུགས་བཞག་འདབ་དགོཔ།  

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོང་འབབ་འབརོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༢༠,༡༦༨,༠༥༧.༤༣ འདི་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ རྩིས་
བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༩,༢༢༠,༢༥༦.༡༠ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་བཏོན་འབད་འབོར་ཚད་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་  
འགན་འཁྲི་བཀལ་དགོཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་དགོ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་
གིས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་འབརོ་ཚད་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡༩ པའི་ནང་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོད།    

ཐིག་ཁྲམ་༡༩ པ: ཁྲོམ་སྡེ་རང་སའོི་ འབོར་ཚད་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ།  
 ཁྲོམ་སྡེ། རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་འབརོ་ཚད (དངུལ་ཀྲམ་ནང) ཟུར་སྦྲགས། 

དགེ་ལེགས་ཕུག 181,550.89 ཟུར་སྦྲགས་༨ པ། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 8,433,889.21 ཟུར་སྦྲགས་༩ པ། 

ཐིམ་ཕུག 6,04,816.00 ཟུར་སྦྲགས་༡༢ པ། 

ཡོངས་བསོམས། 9,220,256.10  

 

༤.༡༤ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ འངོ་འབབ་རྩིས་ཆད་ཡདོ་མི་ཚུ་ བརནོ་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།  

ཁྲལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་ལག་ལེན་དང་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་
གྱི་ཐབས་རིག་ལངམ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ དོན་ངོ་མའི་ནང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངེས་བདེན་
གྱི་ལག་ལེན་འདི་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་རིག་གིས་རྒྱབ་རྟེན་ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཏུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ལག་ལེན་ཚུ་བསར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཁྲལ་སོད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲམ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་བ་རིམ་ཚུ བཀོད་
དེ་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལོ་གཅིག་ལས་ ལོ་ངོ་ལྔ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ས་ཁྲལ་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༦༣༡ 
འབྱུང་སྟེ་འདུག 

དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་སོད་ཆད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ རྩིས་ཆད་ཡོད་པའི་འངོ་འབབ་ཚུ་ འཕལ་མགྱོགས་ར་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་འདུག 



 

 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  
97 

ལེའུ་༥ པཿ མཇུག་དནོ། 

ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འཇོན་ཚད་ཅན་ དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ 
ཁྲོམ་གྱི་མི་སྡེའི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་བཏང་མི་གིས་མ་ད་ོབར་ འབྲུག་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་སྡུ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ 
ཕན་ཐོགས་འབྱུངམ་ཨིན།   

ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་འཐུས་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དང་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་
བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁོང་རའི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཁོང་
རའི་རང་དབང་ཐོག་ལས་ འགྲོ་སོང་བཏང་ནི་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རང་དབང་ཡང་འདུག 

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལེགས་བཅོས་འཐེབ་ར་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ 
ནོར་འཁྲུལ་དག་པ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྲུབ་ནི་གི་སྤྱིར་བཏང་ཐབས་བྱུས་མེད་མི་དང་ འདི་གིས་འབད་ འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ངེས་གསལ་ཅན་གྱི་ལཱ་དང་ བ་རིམ་གྱི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འཇོན་ཚད་དང་ དནོ་སྨིན་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བའི་ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་མ་གནསཔ་ 
ཡང་ན་ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་དང་ 
ཁོ་རའི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ གདོང་ལེན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་སྟེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་
གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་བྱུང་མི་ སྤྱིར་བཏང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ ཐབས་རིག་གི་ལམ་སོན་མེད་མི་དང་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་
གྲུབ་མེད་མི་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ དེ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདག་སྐྱོང་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། འདི་ཚུ་ག་ར་
གིས་ ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འངོ་འབབ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ འོང་འབབ་འཛག་ལུད་ཚུ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ འངོ་
འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་སོམ་ཕོག་སྟེ་འདུག 

འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཙོ་བོ་ར་ གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརོན་
ཤུགས་འཐེབ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བསལ་
ནི་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ་ འདི་འཕོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་ངོ་སོར་འབདཝ་ཨིན། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ལག་ལེན་གྱི་འོང་
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འབབ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་
ཅན་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་འོང་མན་ོབའི་རེ་བ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ཡང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁས་
ལེན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ དག་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།  
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