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ལེའུ་༡ པ་: རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་སྐོར། 

འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་གཤམ་ 
འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་ རྩ་ཚན་ཚུ་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ “འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་” ཀྱི་
ལས་འབྲེལ་རྩིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན།  

i. འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥(༡) དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣ 
ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡདོ་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་
ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་དནོ་ལས་ཨིན་” འཁོད་ཡོདཔ་
དང་ 

ii. འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣༨(ཁ) “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བྱ་སྒོ་” 
ནང་ “རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ལག་ལེན་གྱི་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་
ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ་ཚུ།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་དོན་ འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ནང་ ཚད་དམ་དང་ 
འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་དནོ་ཚུ་ 
གཤམ་ལུ་འཁོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

i. འབྲུག་གཞུང་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཡོད་མི་དེ་
འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།  

ii. ལས་སྡེ་གི་གཞི་བཀོད་ཚུ་གནས་ཡདོ་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ གཡགོ་སོད་སྐྱེད་སྐྲུན་དང་ ཡར་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་
བཏོན་མི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ཡོད་མེད་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི། དང་ 

iii. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ན་གཞོན་གཡོག་སོད་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ གཡགོ་སོད་ཡར་འཕེལ་དང་ 
ཕན་འདེབས་ལས་རིམ་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡདོ་མེད་བརག་ཞིབ་འབད་ནི།  
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རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ཚད་འཛིན།  

ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ དུས་མཚམས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ཡིག་ཆས་
ཚུ་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ རྣམ་པ་དང་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གོ་
རོགས་དང་ མཐོང་ཚུལ་སོད་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ ལས་
གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འགོ་བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ ལས་གཡགོ་ཕན་ཐབས་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ལས་རིམ་འདི་ཁྱབ་ཡདོཔ་དང་ 
གཙོ་བོ་རང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན།   

i. འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ། (GEP) 

ཀ་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི། (DES) 

ཁ་ ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི། (OES) དང་ 

ག ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི། (ESS)  

i. ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ། (YES) དང་ 

ii. མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ། (GSP) 

ii. གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་གཡོག་ལས་རིམ། (UGIP) 
iii. གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ། (ATP) དང་ 
iv. སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ། (PEEP). 

 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོགི་འགན་སོད་འབད་ཡོད་
པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་སོང་བཞིནམ་ད་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ཡང་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཡང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོའི་དོན་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཡིག་ཐོ་ཚུ་མེད་མི་འདི་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ དམིགས་གཏད་
སྐྱེད་ཡོད་པའི་གཡོག་སོད་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ལུ་བསམ་འཆར་བཀོད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
དང་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གསལ་སོྟན་འབད་ཡདོ་པའི་ཡིག་ཆ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན། 

 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 

རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་: 
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i. འབྲེལ་ཡདོ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ལས་མི་དང་ ལཱ་གཡོག་བཅའ་
ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་སྲིད་བྱུས་སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༣ ཅན་མ་ དེ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་
ཁག་གིས་འགོ་བརྩམ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཁག་ཚུ་གི་ལམ་སྟོན་ལ་སགོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལཱ་གཡོག་དང་ཐད་
ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་གོ་རོགས་ལེན་ནི།  

ii. དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ གཞུང་དང་ གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་གསལ་སྟོན་འབད་
ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་གཏུག་འབད་ནི།  

iii. ལས་གཡོག་ལྷག་ཁག་མངའ་འོག་གི་ ལས་མི་ལས་ཁུངས་དང་ མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིན་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆས་
དང་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།  

iv. རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ལས་སྡེ་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་ འདྲི་དཔྱད་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་འབད་ནི།  

v. ཞིབ་རོག་ – ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ བརྡ་དནོ་འཛིན་སྐྱོན་རིམ་ལུགས་ལུ་ མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་ཧ་གོ་ནི་དང་ སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་དང་ ཚོང་རགོས་ལས་སྡེ་/གཡོག་སོད་པའི་ས་གནས་ཁར་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ནི།  

vi. གློག་རིག་ཕན་གྲོགས་ལག་ཆས་ (ཨའི་ཌི་ཡ་མཉེན་ཆས་) ཐོག་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི།  

 
 

ལེའུ་༢ པ་: ངོ་སདོ། 

སྤྱིར་བཏང་མཐངོ་སྣང་། 

རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་མི་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
དཀའ་སྡུག་སོམ་ཤོས་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ གཡགོ་སོད་གསར་སྐྱེད་དང་ ཡར་འཕེལ་
གཏང་ནི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གེ་རའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་གཙོ་རིམ་ཅིག་ཨིན། གཡགོ་སོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་འབད་ནི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་རྩིས་ འཆར་གཞི་དང་
ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ རྒྱལ་གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། གཞུང་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་༡༡ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་གཅིག་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་༢ ལུ་ མར་
ཕབ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཨིན།  

  
འབྲུག་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ འགོ་ཐགོ་དང་པ་ བརྒྱ་ཆ་༡.༤ སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ གི་ལོ་གྲངས་ནང་ ཧ་གོ་སྟེ་
འདུག དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡.༩ ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ བརྒྱ་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ཆ་༤.༠ ལུ་ ཉམས་མོང་འབད་ཡདོཔ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༢.༡ དང་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༣ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
༢.༩ སྦེ་ འཕེལ་འགྲིབ་འབད་དེ་འདུག གསར་ཤོས་ཨིན་མི་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ད་ལྟོ་
གནས་ཡོད་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༢.༥ ཨིནམ་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་གི་དམིགས་གཏད་དེ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་
མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་ནུག འབྲུག་ལུ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ཉམས་མོང་འབྱུང་ཡོད་མི་དེ་ པར་རིས་
༡ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

  

9.2 9.2

7.3

9.6 9.4
10.7

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015

U
n

em
p

lo
ym

en
t R

at
e 

in
 p

er
ce

n
ta

ge

Year

Figure 1: Unemployment rate during 2010 - 2015
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འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 
པར་རིས་༡ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གེ་རའི་ནང་ འབྲུག་ལུ་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་
བའི་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་
མི་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཚད་༡༠.༧ སྦེ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་འདི་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཡོངས་བསོམས་ནང་ ཕོའི་ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ལས་ མོའི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ མཐོ་དྲག་སྦེ་འདུག ན་གཞོན་ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༢ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༧.༣ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠.༧ ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ འགྲོས་སོྟན་དེ་འདུག དུས་
མཚམས་དེ་ཅིག་ཁར་ ཕོའི་ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༧.༣ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
༩.༢ ལུ་ ཡང་སེང་སོང་ཡདོཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༩.༢ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་༨.༢ ལུ་ མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་
དང་ མོའི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༧.༢ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་༡༢.༧ ལུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་
འདུག  

 
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འབད་བརོྩན་ལས་བརྟེན་ ཡོངས་བསོམས་ལཱ་གཡོག་
མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༢.༥ ལུ་ མར་ཕབ་འབད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ན་གཞོན་
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་འདི་ གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ལས་མི་གྲལ་གཏགོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚད།  

ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ མི་རོབས་ཀྱི་གྲལ་ལས་ ལོ་གྲངས་༡༥ ལས་རྒན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
ལུ་ ཁེ་འབབ་ཡོད་པའི་ ངར་ཡེང་ཅན་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། གོ་བ་གཞན་ཡང་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ ངེས་གསལ་ཅན་
གྱི་དུས་མཚམས་ཅིག་ནང་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ལས་མི་མཁོ་སོད་འབད་མི་གི་ མི་རོབས་གེ་ར་ཚུདཔ་
ཨིན། འདི་ནང་ ལས་མི་གི་ཚོང་ལམ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་གི་ མི་རོབས་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༡ པ་གིས་ ལས་
མི་གྲལ་གཏོགས་དེ་ ཚོད་དཔག་འབད་ཡོད་པའི་མི་རོབས་དང་ ལཱ་གཡགོ་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ཀྱི་མི་རོབས་ དེ་ལས་ ལས་མི་
གྲལ་གཏོགས་ནང་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་སོྟན་འབད་ཡདོ་པའི་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཚད་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༡ པ་: སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༠-༡༥ ཚུན་གྱི་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚད།  
བརྡ་མཚནོ་ཚུ་ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ཚོད་དཔག་འབད་ཡོད་པའི་མི་རོབས། 696,500 713,200 734,850 745,939 755,710 764,667 
ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་
པའི་མི་རོབས། 484,000 496,000 522,367 529,178 557,048 556,944 

ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་མི་རོབས། 331,900 334,200 336,391 345,786 348,742 352,953 
ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་
པའི་མི་རོབས་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་
གྲངས་སུ་མེད་མི། 

152,100 161,800 185,976 183,392 208,306 203,991 

མི་རོབས་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ལས་མི་
གྲལ་གཏོགས་བརྒྱ་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།  48 47 46 46 46 46 

ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་མི་རོབས་ལས་ 
ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་བརྒྱ་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།  69 67 64 65 63 63 

ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ནང་མེད་པའི་ ལཱ་
གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་
མི་རོབས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། 

31 33 36 35 37 37 

ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་གྲངས།  320,900 323,700 329,487 335,870 339,569 344,293 
ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་
པའི་མི་རོབས་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་མི་
ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།  

66 65 63 63 61 62 

ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་
པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།  97 97 98 97 97 98 

 ཀ་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ནང་ ལཱ་གཡོག་ 11,000 10,500 6,904 9,916 9,173 8,660 
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འབྱུང་ཁུངས་: ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ལས། 
 

ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་མི་རོབས་ལས་ ལས་
མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་རང་ ལོ་ངོ་གེ་ར་ལུ་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༦༥ མཚོན་པའི་སྒོ་ལས་ མར་ཕབ་
སོང་སྟེ་འདུག ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡདོ་པའི་མི་རོབས་དེ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་
མི་རོབས་དེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཡར་སེང་མ་འགྱོ་བར་འདུག ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་མི་རོབས་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༤༥ རྐྱངམ་ཅིག་ཚུད་
ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་བརྒྱ་ཆ་༥༥ དེ་ མ་རྩིས་བར་འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་མི་
རོབས་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གནས་སྡུད་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༤ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ 
ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༨ ལུ་ ཡར་སེང་སངོ་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག མི་རོབས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལྷགཔ་ཅིག་ 
དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་བསྒང་དང་ ནད་གཞི་གི་ཐེབ་ནི་ དེ་ལས་ ལུས་སྟོབས་སྐྱོན་ཅན་དང་ ཁྱིམ་གི་/བཟའ་ཚང་འགན་ཁག་ ལོ་ན་
རྒས་མི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོ་ས་ོཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཁེ་འབབ་མེད་པའི་གྲངས་སུ་རྩིས་ཏེ་འདུག  

 
ལཱ་གཡོག་སྐྱེད་སདོ་ནང་ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ དམིགས་གཏད།  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་དུས་མཚམས་ལུ་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་ནང་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་༡༢༠,༠༠༠ དེ་ཅིག་འབྱུང་སྲིད་པའི་ 
དམིགས་ཚད་དཔག་སྟེ་འདུག དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་ སོབ་རིམ་༡༠ པ་ཡན་ཆས་ཀྱི་ཤེས་
ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་འངོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ བསམ་གཞི་བསྐྱེད་དེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་དུས་མཚམས་
ནང་ བརྒྱ་ཆ་༩༧.༥ གི་ གཡོག་སོད་ཧྲིལ་བུ་སོད་ནི་གི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཡོག་སོད་ཐེབས་༨༢,༠༠༠ གསར་བསྐྱེད་
འབད་དགོཔ་འདུག ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གིས་ གཡོག་སོད་གསར་བསྐྱེད་ཁས་ལེན་
འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ།  

མེད་པའི་མི་ངོམ་གྱི་གྲངས། (ལས་མི་གྲལ་
གཏོགས་ - ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ།) 
ཁ. ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་
ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ། 
(ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་ཡོད་
པའི་མི་རོབས་-ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ) 

163,100 172,300 192,880 193,308 217,479 212,651 

ག. ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ (%) 
(ཀ. ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ལུ་) 3.3 3.1 2.1 2.9 2.6 2.5 

ང. ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་ (%)  
(ཁ. ལཱ་གཡོག་འབད་ནུས་པའི་ལོ་ཚད་ནང་
ཡོད་པའི་མི་རོབས་ལུ་) 

34 35 37 37 39 38 
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ཐིག་ཁྲམ་༢ པ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་པའི་ དཔལ་འབྱརོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚན་ཚུ་
གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན། དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚན་ཚུ་ཡང་ ལཱ་གཡགོ་སྐྱེད་སྐྲུན་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཕན་འདེབས་
དེ་ལས་ ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ འོས་འབབ་དང་ ནུས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་འདུག ཐིག་
ཁྲམ་༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ ལཱ་གཡོག་སྐྱེད་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་ཚན་ཚུ་ནང་ 
གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ སོ་ནམ་ བལྟ་བཤལ་ བཟོ་གྲྭ་བར་མ་དང་ཆུང་བ་ཚུ་ བཟོ་བསྐྲུན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་ བརྡ་དནོ་
ལས་བརྟེན་པའི་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག  

 
ཁྲིམས་དནོ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད།  

འབྲུག་ལུ་ལས་མི་དང་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༣ ཅན་མ་གིས་ སྐྱོང་བཞག་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་འདུག ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལས་
མི་དང་ལཱ་གཡོག་སྣ་འཁྱིད་འབད་བའི་ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ མི་སྟོབས་ཐོན་
སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ འབྲུག་གི་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་གི་དོན་ལས་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་ དམིགས་
ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་འདུག ལྷན་ཁག་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་དང་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་བརྡ་དོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་
ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་གཡོག་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཕོགས་ཏེ་འདུག  

 
འགན་དབང་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་འབད་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ ལས་ཁུངས་བཞི་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་
ཡང་ ལས་མི་ལས་ཁུངས་ ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ མི་སྟོབས་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་ཁུངས་དང་ ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཚུ་
ཨིན་པས། མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་བརྡར་ལམ་ལུགས་ཚུ་གསར་ 
བཟོ་དང་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རིག་རྩལ་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་ལས་

ཐིག་ཁྲམ་༢ པ་: ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ གཡགོ་སདོ་གསར་བསྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ། 
ལས་ཚན། 2013 2014 2015 2016 2017 བསོམས། 

སོ་ནམ། 3,500 3,828 4,255 4,612 4,997 21,192 
གློག་མེ་ བཟོ་བསྐྲུན། 2,406 2,632 2,925 3,170 3,435 14,568 
བཟོ་བསྐྲུན་ (གློག་མེ་མེན་མི་/བཟོ་
ལས་)། 1,356 1,483 1,649 1,787 1,936 8,211 

ལམ་སོལ། 919 1,005 1,117 1,211 1,312 5,564 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག 1,094 1,196 1,330 1,441 1,562 6,623 
བལྟ་བཤལ། 4,287 4,690 5,212 5,649 6,121 25,959 
བསོམས་ 13,562 14,834 16,488 17,870 19,363 82,117 
འབྱུང་ཁུངས་: ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ཡིག་ཆས་མ་ཡིག་ - བམ་ཚན་༡ པ།  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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གཡོགཔ་ཚུ་སོ་བ་ཞུགས་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལས་ སྒེར་སྡེ་དང་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་
ཚུ་མཛདཔ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་སྒོ་
ལས་ ཁེ་ཕན་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་གཡགོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་སར་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་འགན་ཁུག་འབག་སྟེ་འདུག  དེ་ལས་ 
ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚད་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བཟོ་རིག་
ལག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོང་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད་མཚམས་འཛིན་གྱི་སྒོ་ལས་ དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གོང་འཕེལ་མདུན་སྐྱོད་དང་ ཡུན་
བརན་གནས་ཐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལས་མི་བཟོ་ནི་ལུ་འབད་བརོྩན་བསྐྱེད་དེ་འདུག ལས་མི་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་གི་གནས་སྟངས་དང་ ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ འཕོད་བསྟེན་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་དང་ སྲུང་
སྐྱོབ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་ ལས་མིའི་རོྩད་རྙོག་བདེ་འགྲིག་ གཅིག་མཐུན་གྱི་གོང་འགྲིག་དང་ རོྩད་རྙོག་བདེ་འགྲིག་
འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་ཚུ་སོད་དེ་འདུག  

 
ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ།  

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་
ཐབས་ལུ་ ལ་གཡགོ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག འདི་ཚུ་ པར་རིས་༢ པའི་
ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་(GEP) དང་ ལཱ་གཡོག་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་ 
(Internship programs) དེ་ལས་ རིག་རྩལ་ཡར་འཕེལ་ལས་རིམ་ (Skills Development Programs) གྱི་
ཐོག་ལས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་དབྱེ་སྡེའི་སྒོ་ལུ་ དབྱེ་ཁག་སྒྲིག་སྟེ་འདུག ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་བསྟར་སོད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ I པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ ཟད་སོང་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱ་གཞུང་གིས་གྲོགས་རམ་
འབད་ཡདོ་པའི་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་སྐྱེད་འཆར་གཞིའི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ གཏང་ནུག ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ 
ལས་༢༠༡༥-༡༦ ཚུན་གྱི་འཆར་དངུལ་དང་ ཟད་སོང་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 
 
ཐིག་ཁྲམ་༣ པ་: ལཱ་གཡགོ་གོང་འཕེལ་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་གྱི་འཆར་དངུལ་དང་ ཟད་འགྲོ།  
རིམ་
ཨང་ ལས་རིམ་ ལས་རིམ་གྱི་

གནས་ཚད་ 
མ་དངུལ་འབྱུང་

ས་ རྩིས་ལ་ོ ལ་ོབསྟར་འཆར་དངུལ་ ལ་ོབསྟར་ཟད་འགྲོ་ 

1 

ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི། (ESS) འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་  

དཔལ་འབྱོར་
ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2014-2015  27,370,000.00  27,265,601.00  

ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ། (YES) 
འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ 

དཔལ་འབྱོར་
ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2015-2016 38,659,000.00  31,927,711.00  

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 
(GSP) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ 

དཔལ་འབྱོར་
ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2015-2016  5,441,000.00  5,428,599.15  

2 
ལཱ་གཡོག་དང་ ཚོང་ལས་པ་ཡར་དྲག་གི་རིག་རྩལ། 
(SEED) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ རྒྱ་གཞུང་ 2014-2015 10,000,000.00   9,632,739.00  

2015-2016 24,635,000.00   24,578,856.00  

3 དམིགས་བསལ་གྱི་སོང་བརྡར་ལས་རིམ། (STP) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ 

འབྲུག་གཞུང་ 

2010-2011 2,120,000.00  1,815,732.00  
2011-2012 4,180,000.00   2,327,438.00  

2013-2014 3,787,000.00  
       

3,217,449.00  
2014-2015        1,549,000.00        1,389,925.00  
2015-2016       4,000,000.00       3,826,076.00  

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ རྒྱ་གཞུང་  2015-2016       1,200,000.00  

          
951,981.00  

4 གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ། (ATP) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ 

འབྲུག་གཞུང་ 

2010-2011     8,766,000.00      8,620,902.00  

2011-2012       6,750,000.00  
      

6,432,942.00  

2012-2013      8,390,000.00  
       

7,791,823.00  
2013-2014       4,536,000.00        4,485,173.00  
2014-2015     3,079,000.00        2,949,597.00  

2015-2016 
       

1,344,000.00  
      1,243,887.00  

5 ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི། (DES) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ དཔལ་འབྱོར་

ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2014-2015     78,014,000.00  
    

73,044,342.91  
2015-2016   141,623,000.00    136,363,957.92  
2015-2016       4,900,000.00        4,850,550.78  

6 ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་འཆར་གཞི། (OES) འབད་བའི་ དཔལ་འབྱོར་ 2013-2014     16,855,000.00      13,450,819.00  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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བསྒང་ཡོདཔ་ ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2014-2015     32,595,000.00      28,127,167.97  
2015-2016     87,789,000.00     77,038,485.96  

7 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་གཡོག་ལས་རིམ། 
(UGIP) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ འབྲུག་གཞུང་ 2013-2014       7,400,000.00      7,399,999.40  

2014-2015       7,600,000.00        7,595,520.00  
དཔལ་འབྱོར་
ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2015-2016       7,400,000.00       7,399,999.75  

2015-2016        2,336,000.00       2,336,000.00  

8 སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ། (PEEP) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ 

འབྲུག་གཞུང་ 

2010-2011        3,170,000.00        2,842,061.00  
2011-2012        5,105,000.00      4,034,000.00  
2012-2013     12,485,000.00      10,135,466.00  
2013-2014        6,127,000.00         6,102,817.00  
2014-2015       8,200,000.00        8,199,445.00  

དཔལ་འབྱོར་
ཡར་སྐྱེད་
འཆར་གཞི་ 

2015-2016       8,000,000.00       7,999,999.75  

2015-2016       2,368,000.00       2,368,000.00  

9 ཚོང་ལས་པ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། (EDP) 

འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ 

འབྲུག་གཞུང་ 

2010-2011       5,854,000.00  
       

4,941,191.60  
2011-2012        5,872,000.00         5,005,512.00  

2012-2013       4,289,000.00  
       

3,770,889.31  
2013-2014        4,381,000.00       4,338,493.00  

2014-2015        8,192,000.00  
       

8,071,263.50  
2015-2016       5,400,000.00       5,400,000.00  

དངུལ་ཀྲམ་བསམོས་ 616,361,000.00  569,302,413.00  
འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ལེའུ་༣ པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལེའུ་འདི་ དོན་ཚན་གཉིས་ནང་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ དོན་ཚན་དང་པའི་ནང་ 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་གཡོག་གི་ཚད་འཛིན་གྱི་ལཱ་འགན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན། 
 
དནོ་ཚན་༡ པ་: ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་གཡོག་གི་གནད་དནོ་ཚུའི་ཚད་འཛིན་གྱི་

ལཱ་འགན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ།  
 

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་དང་ མི་སྟབོས་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་
ཁུངས་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་གཡོག་མ་འཐོབ་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་སེལ་ནི་ནང་ ཕན་
འདེབས་འབད་དེ་འདུག ལཱ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་དང་ གོང་འཕེལ་ནང་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཡོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
i. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ལམ་སྟོན་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༣ ཅན་མ་འདི་ གསར་བཟོ་འབད་དེ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་
ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་མང་རབས་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག 
 

ii. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ གཡགོ་སོད་པ་དང་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ ཡོངས་
འབྲེལ་གྱི་ ལཱ་གཡོག་གཞུང་སྒོའི་རིམ་ལུགས་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་
འགན་ཁུར་མར་ཕབས་འབད་ནི་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སོད་ནི་ནང་ ཕན་
འདེབས་འབྱུང་སྟེ་འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལཱ་
གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་འཐབོ་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་སྟེ་འདུག 

 
iii. ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ (LMIRD) གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ ལོ་བསྟར་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་བརག་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག ལས་མིའི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འདས་པ་དང་ སྐབས་བབས་དེ་
ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལས་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ 
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ལ་སོགས་པའི་ གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་ 
བརྡ་དོན་ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཨིན།  

 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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iv. ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ (LMIRD) གྱིས་ མི་ངོམ་ཚུ་
དང་ ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལུ་ སྐབས་བབས་ཀྱི་ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་གྱི་ དགོས་བརྗོད་དང་ མཁོ་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ 
ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་བརྡ་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག  

 
v. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འདིའི་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་གདོང་ལེན་ཚུ་བསེལ་ཐབས་ལུ་ འགན་

ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་ རིག་རྩལ་གྱི་སོང་བརྡར་ ཚོང་ལཱ་དང་ ལག་བརྩལ་ཤེས་ཡནོ་གྱི་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་
འཕྲུལ་རིག་ ལག་བརྩལ་སབོ་སོང་དང་ སོང་བརྡར་ཚུ་སོར་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ བསྟར་སོད་
འབད་དེ་འདུག། ད་ལྟ་ཚུན་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱིས་ སྒེར་སྡེ་དང་ གཞུང་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་
༥,༩༧༩ གསར་སྐྱེད་འབད་དེ་འདུག དང་  

 
vi. ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་དང་ ཚོང་ལས་པ་ དེ་ལས་ སོང་བརྡར་བྱིན་མི་ཚུ་ཚུད་པའི་ ལཱ་གཡོག་གི་

འགྲེམས་སོྟན་ལེ་ཤ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་གཡགོ་འཚོལ་མི་ཚུ་ ལཱ་གཡགོ་སོད་མི་ཚུ་དང་ ཕྱད་
དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གཉིས་ཆ་རའི་གནས་རིམ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་ཚོང་ལམ་དང་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཧ་གོ་
ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་འབྱུང་སྟེ་འདུག  

 
 

དནོ་ཚན་༢ པ་: ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་དང་ ཡར་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་
ནང་ དུས་མཚམས་༢༠༡༠-༡༥ ཚུན་ལུ་ གནས་ཡདོ་ཀྱི་ཡིག་ཆས་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
2.1 གཡགོ་སདོ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ ལྟ་རགོ་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་ལམ་

ལུགས་ཚུ་ དནོ་སྨིན་ཅན་མེདཔ།  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་(NKRAs) དང་ ལས་ཚན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་(SKRAs) ཟེར་བསྒྲིག་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་
ཆེན་བཞི་དང་ འགྲིག་མཐུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ “རང་གོ་རང་དྲོངས་དང་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་
ཀྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོང་འཕེལ་” གྱི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་གཙོ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་༡༦ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ཡིག་ཆས་དང་
འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འཆར་གཞིའི་དུས་ཡུན་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱ་གཡགོ་གི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༩༧.༥ ངེས་བརན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ལཱ་
གཡོག་འཚོལ་མི་ མི་ངོམ་༡༢༠.༠༠༠ ཙམ་གྱི་དོན་ལས་ ལཱ་གཡགོ་༨༢,༠༠༠ གསར་སྐྱེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག འདི་དང་འཁྲིལ་ 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་ཡོངས་རོགས་ངེས་བརན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་འབད་ནི་གི་དམིགས་
ཚད་ཚུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག  

 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་གྲུབ་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡདོ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་
སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

2.1.1 འབྲེལ་ཡདོ་ལས་ཚན་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ལཱ་འགན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བཅད་འཛིན་གསལ་ཏགོ་
ཏ་ོམེད་པར་ཡདོཔ།  

i) ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་འདི་གིས་ ལས་སྣ་ཚུ་གཙོ་རིམ་འགྲིག་ནི་དང་ འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་དམིགས་སུ་བཀར་ནི་ དེ་
ལས་ ལག་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ འཁྲི་འགན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ ལས་སྡེའི་ལཱ་ཚུ་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ལུ་
སྐྱེད་དེ་ དམིགས་དོན་དེ་གྲུབ་ནི་གི་ གཞི་རྩ་བྱིནམ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་ གནས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ ལས་སྣ་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དམིགས་བསལ་དང་ ཁ་གསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་
སོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་འདི་བརྩམ་ཨིན།  

 
ii) ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་དེ་ ལས་ཚན་སྣ་མང་གི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་ཚན་ཚུ་གྲལ་

བཙུགས་འབད་དེ་ ཐབས་བྱུས་དང་ ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་འགོ་བརྩམ་འབད་ནི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཅན་
ཅིག་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་ཡིག་ཆས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་
གཞི་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་ཐད་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་དང་ ཕན་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙ་ོཅན་གྱི་ས་
ཁོངས་(NKRAs) དང་ ལས་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་(SKRAs) ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲུབ་ནི་འབད་
འདུག ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་གཡོག་སྡེ་དང་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ལཱ་
འགན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་
གཡོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ཡང་ འགོ་ཁྲིད་ཅན་དང་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁག་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཚུ་མ་བཀལ་བར་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འདྲོངས་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་ཡདོ་པའི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ནི་ལུ་ བར་ཆད་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
iii) གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གེ་ར་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ ཡོངས་རོགས་དང་ཡུན་བརན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་

གཞི་བཀོད་ བཀོད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་ཚད་གཞི་བཀག་སྟེ་ སོད་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གེ་ར་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་སྒྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འདི་ནང་ལཱ་གཡོག་
གསར་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བཟོ་སྟེ་འདུག ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཁུར་འདི་ འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐོག་ལས་ གཅིག་མཐུན་གྱི་དམིགས་དོན་དང་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ཀྱི་
དམིགས་ཚད་སྐྱེད་ཡོད་མི་དེ་ ཡོངས་རོགས་གྲུབ་ནི་དེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ཀྱི་ཐད་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་པར་འདུག གནས་ཡོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ནང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ལུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་མེད་པར་འདུག མཉམ་འབྲེལ་དང་ བརྡ་དནོ་ དེ་ལས་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་གི་གཞི་བཀོད་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བར་བཅད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་ 
རྗེས་སུ་འཇུག་སྟེ་སོད་ནུག  

 
iv) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་པའི་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱིར་

བཏང་ལཱ་གཡོག་གནས་རིམ་གྱི་བརྡ་དོན་གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ནི་
ལུ་ ལས་སྡེ་སོ་སོའི་མདུན་སྐྱོད་གནས་ཚད་ཀྱི་བརྡ་དོན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་དོན་ཚུ་ལྟ་རོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ནི་ལུ་ཐོགས་ཕགོས་ཏེ་འདུག ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལས་ ལཱ་གཡགོ་ཐོབ་མི་
དང་ མེད་མི་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་མ་གཏོགས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ག་དེམ་
ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་བརྡ་དནོ་སོད་ནི་མིན་འདུག  

 
v) ལག་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ བརྡ་

དོན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་མེད་མི་འདི་གིས་ གཅིག་བསོམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་རིམ་ནང་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་ལུ་ཐོགས་སོམ་སྦེ་ཕོགས་འོང་། འདི་གིས་བསམ་བརྗོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ 
འཐོན་ནི་གི་དོན་ལས་ འགོ་བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་དནོ་མེད་འགྱོ་སྲིད་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁག་འདུག  
 

vi) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འདི་འགོ་འཁྲིད་འབད་བའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡདོ་
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ཕྱག་ལཱ་གཅིག་ཁར་མཛད་བཅུག་ནི་
ནང་གདོང་ལེན་ཕོགས་ཏེ་འདུག ལཱ་གཡོག་འདི་ ལས་སྡེ་གེ་ར་ལུ་ཁྱབ་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ནི་གི་དནོ་ལས་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ ཡོངས་རོགས་ཀྱི་
དབང་དུ་ཐལ་མི་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་ནང་ ལཱ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་འདི་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་མ་འབད་བར་བཟ་ོཡདོཔ་ཨིནམ་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ཡིག་ཆས་ནང་ ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡདོ་པའི་ ལཱ་གཡགོ་གི་དམིགས་ཚད་གཉིས་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། 
ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་གཡགོ་ནུས་ཚད་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་འདི་ནང་ལ་གཡགོ་གི་གོང་འཕེལ་བརྒྱ་ཆ་༡ གིས་ཡར་སེང་འགྱོ་བ་
ཅིན་ འདི་ངོས་བཟུང་འབདཝ་དང་ འདི་ཡང་ འདས་པའི་འགྲོས་ཚུ་ལུ་བརྟེནམ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་ཡདོ་
པའི་གོང་འཕེལ་གྱི་བརྒྱ་ཚད་དང་ འདི་ཚུའི་ལཱ་གཡགོ་གི་ནུས་ཚད་གཉིས་ སྒྱུར་རྩིས་འབད་བའི་སྐབས་ མ་འངོས་ལ་ོལྔ་ལུ་ 
ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ ལ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་འབད་དགོ་པའི་ སྔོན་རྩིས་འཐབོ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་ གཟིགས)  

 
སྤྱི་མཐུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྟནོ་ནི་གི་དནོ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་ངེས་བདེན་དགོཔ་ལས་ འགོ་འཁྲིད་འབད་བའི་
ལས་སྡེ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་
ཐབས་ལམ་སྟོན་དགོ་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་
འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག  

 

2.1.2 ལཱ་གཡོག་འགན་ཁག་ལམ་ལུགས་ (ERS) གསར་བཟ་ོམ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

i) རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་འགན་ཁག་ལམ་ལུགས་ གསར་བཟོ་
འབད་དེ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འཁྲིད་འབད་དགོཔ་འབད་འདུག ལཱ་གཡོག་འགན་
ཁག་ལམ་ལུགས་འདི་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ ལྷན་ཁག་/ལས་ཁུངས་དང་ 
གཞན་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་འབད་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ ལཱ་
གཡོག་གི་ཚོང་ལམ་གྱི་དོན་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ཕན་ཐབས་འབད་བའི་
ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གོང་འཕེལ་དང་ གསར་
སྐྱེད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ནང་ཡང་ ཕན་
ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ii) ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་
དམིགས་ཡུལ་ ལཱ་གཡོག་ཡོངས་རགོས་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ སྔ་གོང་ལས་ཚང་དགོ་པའི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ ལཱ་
གཡོག་འགན་ཁག་ལམ་ལུགས་འདི་ གསར་བཟོ་མ་འབད་བར་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ བསྟར་སོད་ལས་སྡེ་དང་ 
འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་གཉིས་ཆ་རང་ རང་སོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་མ་གོཝ་ལས་ གྲོས་
སྟོན་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ ལཱ་འབད་དེ་འདུག  

 
iii) ལཱ་གཡོག་འགན་ཁག་ལམ་ལུགས་འདི་ གསར་བཟོ་འབད་དེ་བསྟར་སདོ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ 

བསྟར་སོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་ དགོས་མཁོའི་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་
སྟོན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་གཞི་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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བཙུགས་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་གནད་དོན་ནང་ ལས་སྡེ་སྣ་མང་དང་ ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་
གྲོས་ཐག་ཚུ་དོགས་ཟནོ་ཅན་སྦེ་མཐངོམ་མས།  

 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རགོ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡགོ་གསར་བཟ་ོདང་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དནོ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། “ལཱ་གཡགོ་གསར་སྐྱེད་ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་” དེ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ སྤྱི་
ཟླ་༨ པའི་ནང་ བཟ་ོཡདོཔ་དང་ འདི་ནང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ ས་ོནམ་ བལྟ་བཤལ་ ཚངོ་ལས་ཆུང་བ་དང་བར་མ་ཚུ་ 
དེ་ལས་ བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་ བཟ་ོསྐྲུན་ལས་སྡེ་དང་ ཞི་བའི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡགོ་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 
འདི་གིས་མ་ཚད་ སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡདོ་པའི་ འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་གིས་ ཡུན་མཐུང་དང་ བར་མ་ དེ་ལས་ 
ཡུན་རིང་གྱི་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ནན་ཏན་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠ 
ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚགོས་ལུ་ཕེལ་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་པ་གཟིགས)  

 

2.2 ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་དང་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སདོ་འབད་ནི་ནང་ ཆད་ལུས་དང་ འཇོན་ཚད་
མེད་པར་ཡདོཔ།  

i) ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་ལུ་ སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་
ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༢.༥ ཨིནམ་དང་ འདི་འསོ་པར་འཚམས་པའི་སྒོ་ལས་དམའཝ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ 
དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཚར་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ཚུ་དང་གཞུང་གི་དོན་ལས་ ན་
གཞོན་ སྐྱེས་ལོ་༡༥-༢༤ ཚུན་གྱི་བར་ན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་ཨིན་
པས། ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་༩.༢ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠.༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ ལོ་བསྟར་བཞིན་
དུ་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ན་གཞནོ་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ གནད་དོན་དེ་ ཧེང་སྐལ་
ཚབས་ཆེན་བཟོ་སྟེ་འདུག   
 

ii) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་དགོས་མཁོ་དང་ གདོང་ལན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐོག་ལས་ ལག་རྩལ་ཚུ་ཡར་དྲག་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་གི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་དང་ ལཱ་
གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་གསར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཆེ་བ་ཚུ་
གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ནང་ དནོ་སྨིན་ཅན་ ངེས་གཏན་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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མགྱོགས་ནུས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལམ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འདི་ སྤུས་
ཚད་དང་ དགོས་མཁོའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་པ་གཏད་དེ་ ལས་
མི་ཚོང་ལམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ཐབས་ཀྱི་ཡུན་རིང་གི་ཐབས་བྱུས་
མིན་པར་ སོང་བརྡར་བ་ཚུ་ སོང་བརྡར་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཤུལ་ལས་ 
སོང་བརྡར་མཁོ་སདོ་པ་ཚུ་གིས་གཡགོ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་
འགན་ལེན་སོད་པའི་ ཡུན་འཐུང་གི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་
མཐོངམ་མས།  
 

2.2.1 ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཚུ་གསར་བཏདོ་འབད་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ ལས་མི་ཚངོ་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོ་བརག་ཞིབ་མ་
འབད་བར་ཡདོཔ།  

i) ལས་མི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་འདི་ ཚོང་ལམ་ནང་གནས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ དགོས་འདོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་ བྱ་རིམ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། འདི་
བཟུམ་སྦེ་རང་ འབྲུག་གི་ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་དོན་ལས་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་འདི་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
གདོང་ལན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་ནང་སྒྱུར་སྐྱོད་དང་ དགོས་མཁོའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་
དགོཔ་ཨིན། རིག་རྩལ་ཚུ་མ་མཐུནམ་ ལཱ་གཡོག་གི་དནོ་ལས་དགོ་པའི་རིག་རྩལ་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་མངའ་བའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་མ་མཐུན་མི་འདི་གིས་ མི་སྡེའི་འཇོན་ཚད་ཀྱིས་གནས་ཡོད་ཀྱི་ལས་མི་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་
བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ལཱ་གཡོག་གི་གནད་དོན་བསལ་ནི་གི་དོན་ལས་ བསམ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་ལས་རིམ་
ཚུ་ འགོ་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ ཡུན་དུ་མ་བརན་པའི་ཐབས་ཤེས་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན།  
 

ii) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ འགོ་བཙུགས་
འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་
བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་སྦེ་སྟོན་པ་ཅིན་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གི་འགོ་ལུ་ ན་
གཞོན་གཡོག་སོད་རིག་རྩལ་དང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་/སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ ཚོང་ལམ་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོད་པའི་ མགྱོགས་ནུས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལམ་དབྱེ་
དཔྱད་ Rapid Market Appraisal (RMA) ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་སྟེ་འདུག སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་
གིས་ མགྱོགས་ནུས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལམ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ སོབ་ཚན་དང་ 
སོང་བརྡར་པའི་གྱངས་ཁ་ དེ་ལས་ སོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་ཚུ་གི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་
པ་ཚུ་གིས་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་སབོ་ཚན་མཐར་ཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རྒྱུན་བརན་བཟོ་ནི་གི་ 
འགན་ལེན་སོད་དེ་འདུག  

 
iii) སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ 

མགྱོགས་ནུས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལམ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་མ་གཏོགས་ 
ལྷན་ཁག་གིས་ གཞན་རིག་རྩལ་དང་ སོང་བརྡར་དགོས་
མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་བར་འདུག སོང་བརྡར་མཁོ་
སོད་པ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་མགྱོགས་ནུས་ཅན་གྱི་ཚོང་
ལམ་དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་འདི་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལཱ་
གཡོག་ས་སྟོངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚུད་ཡདོ་པའི་ བརག་ཞིབ་ཙམ་ཨིན་པས། བརག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
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ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་དང་གནད་སྡུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་མེད་པའི་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་
འདི་བཟུམ་གི་ཆ་གནས་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་དང་འབྲེལ་བ་འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་གི་ས་སྟོངས་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་
ནང་ སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་སོ་ས་ོཚུ་གིས་ བརག་ཞིབ་འབད་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལས་མིའི་དགོས་བརྗོད་འཐེབ་
བཀོད་ནི་གི་གཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

iv) ལྷག་པར་དུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ (རིག་རྩལ་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞིའི་འགོ་ལུ་ རྒྱུན་བརན་བཟོ་ཡདོ་པའི་ཐོ་དེབ) མཉམ་རུབ་ཀྱི་ ན་གཞོན་སྣང་ཚོར་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་
མའི་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལས་ སབོ་སོང་དང་ 
སོང་བརྡར་གྱི་ཐོག་ལས་ རིག་རྩལ་ཐོབ་ཡདོ་མི་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་འཐབོ་ཆོག་པའི་རིག་རྩལ་ལུ་མ་འགྱུར་བར་ཡོདཔ་སྦེ་
འཁོད་དེ་འདུག སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༨ འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ལུ་ སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལས་ ལོ་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི་སོང་བརྡར་ རྐྱབ་ཚར་མི་ཚུ་ཨིནམ་འབད་འཁོད་དེ་
འདུག བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༦(ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་
གཞོན་༡,༡༢༨) གིས་ རིག་རྩལ་དང་ ཡང་ན་ལག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་སོང་བརྡར་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་འདུག བརྒྱ་ཆ་༤༢ 
གིས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལྷག་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལས་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ དེ་ཅི་ མཐོ་རིམ་བར་མ་
དང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་གི་མཇུག་དོན་ནང་ ལཱ་གཡོག་
མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་འཐབོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སོང་བརྡར་ཚུ་ ཚོང་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་སྦེ་
འཁོད་དེ་འདུག  

 
v) དེ་གིས་སྦེ་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་ནང་ གནས་ཡོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ དགོས་མཁོའི་རིག་རྩལ་གྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཞུགས་

ཡོད་མི་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལས་མི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག 
དུས་ཐོག་ལུ་བར་འཛུལ་འབད་དེ་ ཐབས་ཤེས་མ་བཏོན་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་འདི་ ཧེང་སྐལ་སྐྱོ་སི་སི་ལུ་འགྱུར་ནི་
ཨིན་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
མེདཔ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་དང་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ འཆར་གཞི་ག་ཅི་བཟུམ་རང་བརྩམ་ཏེ་འབད་
རུང་ ལཱ་གཡོག་གི་མཁོ་སོད་དེ་ དགོས་འདོད་ཀྱི་རྒྱུད་སྐུལ་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡུན་འགྱངས་
འབད་ལུས་ཏེ་སདོ་འོང་།  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་ཚངོ་ལམ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡདོ་མི་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་དགོས་མཁོའི་
བརག་ཞིབ་སྣ་ཚགོས་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིབ་འཚལོ་ཚུ་ཡང་འབད་ཡདོ་པའི་བདེན་ཁུངས་གཟང་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་
ཚད་ རིག་རྩལ་དང་ སངོ་བརྡར་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཚུ་ གཞུང་གི་ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩམ་ཡདོ་པའི་ མི་
སྟབོས་ཐནོ་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་གྱི་སྒོ་ལས་རང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་འབད་བཤད་ཅི། ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་
གིས་ལས་མི་ཚོང་ལམ་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ལུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡདོ་པའི་སྙན་ཞུ་དག་པ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ལཱ་གཡགོ་འསོ་འབབ་
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བརག་ཞིབ་/ལས་སྡེའི་བརག་ཞིབ་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་ལས་མིའི་འཆར་གཞི་༢༠༡༦-༢༠༢༢ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡངོས་མི་སྟབོས་ཐནོ་སྐྱེད་
གོང་འཕེལ་ཞལ་བཀོད་དང་ མི་སྟབོས་ཐནོ་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་ཚུ་ཨིན།  

 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་དོན་ལས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལ་གཡགོ་འཚོལ་མའི་དམིགས་ཚད་
དཔག་ཡོད་མི་(༢༠༡༢-༢༠༢༠) དང་ ལཱ་གཡོག་གི་དནོ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་ལུ་འསོ་འབབ་ཡོད་པའི་གཡོག་སྡེ་ཚུ་ དེ་ལས་ སྒེར་
སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཡོག་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལུ་གདོང་ལན་དང་ འདི་གི་ཐོག་ལས་ དགོས་
མཁོའི་བར་ཞུགས་འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་
པའི་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་དེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་མེན་པར་ ལས་སྡེ་/གཡོག་སྡེ་སོ་སོ་
ཚུ་གི་མཁོ་བརྗོད་དང་འཁྲིལ་མཛད་དེ་འདུག ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ོཡདོ་པའི་ ལཱ་གཡགོ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་
ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་ སངོ་བརྡར་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག་ཟེར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།  
 
འདི་གིས་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ ཡུན་རིང་གི་ལཱ་གཡགོ་མེདཔ་(དནོ་ཚན་༢.༢.༧) དང་ ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་(པར་རིས་༦ པ) དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་ཞབས་ཏོག་རྒྱུན་བརན་མ་བཟོ་བར་ཡདོ་པའི་(དནོ་ཚན་༢.༢.༨) 
གནས་སྡུད་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་གནས་ཡདོ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ ལས་མི་ཚོང་
ལམ་ནང་ཡོད་པའི་ ལས་མི་མཁོ་སོད་དང་ དགོས་འདདོ་ཀྱི་ཁྱད་པར་སེལ་ཐབས་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་མེད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བཏོནམ་
ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ལས་མི་ཚོང་ལམ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ སེལ་ཐབས་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་
ལས་མི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཐགོ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།  

 

2.2.2 སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ སངོ་བརྡར་དང་ཞབས་ཏགོ་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ བརག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་
བར་ཡདོཔ།  

i) ལས་མི་ཚོང་ལམ་ནང་ འདི་འཕོ་ལས་ དགོས་མཁོའི་གནད་དནོ་ཚུ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ སོབ་རིམ་༡༢ པ་ཡན་ཆད་
མཐར་འཁྱོལ་བའི་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་ན་གཞནོ་ཚུ་གི་རིག་རྩལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་ རིག་རྩལ་གཡོག་སོད་
འཆར་གཞི་བསྟར་སོད་འབད་ནི་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁག་ཨིན། བསྐྱར་
བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་ ‘སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤’ ཅན་མ་འདི་གིས་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་
གྱི་དགོས་བརྗོད་དང་འཁྲིལ་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་དབང་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ 
ཁབ་ནང་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་བྱིན་ཡདོ་པའི་སོང་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ཚད་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།  
 

ii) སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་
ཁག་ཨིན། སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གི་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འདུན་པ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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འགྲུབ་ཡོད་མེད་ཏན་ཏན་བཟོ་ནི་འདི་ཡང་ ལས་ཁུངས་འདི་གི་འགན་འཁུར་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ སོང་བརྡར་བྱིན་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དུས་ཐོག་ལུ་ལྟ་རོག་
དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ སོང་བརྡར་བ་ཚུ་ སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ཉེས་
བཀོལ་འབད་ནི་ལས་ བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ ངེས་བརན་བཟོཝ་ཨིན།  
 

iii) ལཱ་གཡོག་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ འདི་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ 
གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་འདུག ད་ལྟོ་
གི་གནས་སྟངས་ནང་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་རོག་འདི་ སོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། སངོ་བརྡར་འདི་
མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ སོང་བརྡར་བ་ཚུ་ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ནང་ ལཱ་གཡོག་བྱིན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ལྟ་རོག་
འབད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚར་བའི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
དགོཔ་མིན་འདུག མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ཡདོ་པའི་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་
བའི་ བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་འདི་མ་གཏོགས་གཞན་མིན་འདུག འདི་དང་འཁྲིལ་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་
ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ རྒྱུན་བརན་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་གཡོག་ཡདོཔ‘ སྦེ་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན་
པས། འདི་གིས་མ་ཚད་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ བསམ་ཏེ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མེད་
དང་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་གི་ འོས་ཁུངས་འཐོན་ཡོད་མེད་ ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཕན་གནོད་བརག་
ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག  

 
iv) བརག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ སོང་བརྡར་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་ཡོད་མེད་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བསམ་

ཏེ་ཡོད་པའི་འཕོ་བརྐྱང་གི་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་སོད་ཡདོ་མེད་ ངེས་གཏན་སྦེ་བཤད་ནི་ལཱ་ཁག་འདུག  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོན་ཚན་༢.༢.༨ ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སོང་བརྡར་བ་ཚུ་
གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་རྒྱུན་བརན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ལེ་ཤ་རང་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ 
ལས་རིམ་ཚུ་གི་བསམ་ཏེ་ཡདོ་པའི་དམིགས་དོན་ཚུ་ངེས་བརན་སྦེ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སོང་བརྡར་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལས་ཡང་ འཕོ་མཐུད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཏོནམ་ཨིན་པས།   

 

2.2.3 ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཐགོ་ལས་ ཡུན་བརན་གྱི་ཕན་གནདོ་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ།  

i) འབྲུག་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྤྱིར་གྱི་དམིགས་དོན་དེ་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལྷན་
ཁག་ལུ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནི་གི་ དགོས་མཁོའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནུག  

 
ii) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འདི་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཐབས་ལུ་ རིག་བརྩལ་གྱི་

སོང་བརྡར་ཚུ་དང་ ཡུན་ཐུང་གི་གཡོག་སོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ ལཱ་གཡགོ་གི་ཚོང་ལམ་ནང་ལུ་
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ལེན་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྱེད་ལས་རིམ་གྱི་ཕན་གནོད་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཕན་གནོད་
བརག་ཞིབ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་འདུག འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་གི་ ཟད་
འགྲོ་གཏང་ཚར་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་བསམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ད་ལྟོ་མ་གྲུབ་པར་འདུག  
 

iii) རོྩམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལེགས་བཅོས་སོང་ཡོད་པའི་
ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཕན་བདེ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཕན་གནོད་ཚུ་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ བར་ཞུགས་ཀྱི་
ཕན་གནོད་ཚུ་གི་མགྱོགས་ཚད་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ ཡུན་འཐུང་གྱི་ཕན་གནོད་དང་ ཡུན་རིང་གྱི་ཕན་གནོད་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཨ་ཙི་ཅིག་ལས་མི་ཤེས་པས། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཐབས་ཤེས་འདི་ཚུ་གི་ཕན་བདེའི་ཕན་གནོད་
ཤེས་ནི་གི་དོན་ལས་ དུས་ཡུན་ཧ་ལམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དུས་ཐོག་ལུ་ བརག་ཞིབ་ཅིག་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཕན་གནོད་ཚུ་གིས་མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་ཕོ་ཚོད་མཐོ་དྲགས་དང་ ཡང་ན་ ཉུང་དྲགས་ 
རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིན། ཕན་གནོད་ཚུ་འཐོན་གི་དོན་ལས་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་བཞག་པ་ཅིན་ བརག་ཞིབ་
འདི་གི་གནས་སྡུད་ནང་ཡང་ འསོ་ལྡན་གྱི་སོྟབས་ཉམས་པའི་འགྲན་ཟླ་དགོཔ་དང་ འདི་ནང་དཔེ་ཚད་ལ་ལ་ོའཐོན་འགྱོ་
སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་གི་ཐབས་ཤེས་ངོ་མ་ལུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ལཱ་ཁག་བཏངམ་ཨིན།  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡདོ་མི་ལུ་ ཁ་བཟེད་དེ་ཡདོཔ་དང་ སྐབས་བབས་ལུ་ལྷན་ཁག་གིས་ 
སབོ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ སརོ་སྒྱུར་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་དནོ་
ལས་ རྒྱལ་ཡངོས་མི་སྟབོས་ཐནོ་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་ཞལ་བཀོད་རིམ་ཐེངས་བཞི་པ་དེ་ འགོ་བརྩམ་འབད་བའི་བསྒང་ཡདོཔ་སྦེ་
བཤད་ཅི། སབོ་གྲྭ་ཚུ་སརོ་སྒྱུར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ནང་ ལཱ་གཡགོ་འཚལོ་མི་ཚུ་ལུ་ སདོ་ཡདོ་པའི་གོམས་གཡགོ་ཁ་གམ་འདྲཝ་དང་ 
སངོ་བརྡར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས)  
 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་བཅས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལས་བསམ་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་ཡདོ་མེད་ ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་
ལས་རིམ་ཚུའི་ཕན་གནོད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ཁ་གསལ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྣན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།  

2.2.4 སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུའི་འཚ་ོགནས་དང་ འཚ་ོཡུན་བརན་ཐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་དགོཔ།  

i) ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་དང་ སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ སྒེར་གྱི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་
བའི་སྐབས་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
དེ་ལས་ སྐྱ་དང་ བཟོ་བཟོ་ས་ ཚེམ་བཟོ་ལ་སོགས་པའི་ཚོང་ལས་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་བྱུང་
ནུག ཡིག་ཆས་ཚུའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ “སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༤” ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་
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ཅིན་ སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ བྱ་རིམ་དང་ སྔ་གོང་ལས་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ནང་ བདག་སྐྱོང་
གི་བྱ་རིམ་ཡུན་རིངམ་སྦེ་མི་དགོ་པས། སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་དང་ གནང་
བ་གྲོལ་ནི་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ པར་རིས་༣ ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii) ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ 
ཨེམ་ཨེསི་ ཡ་རབ་མགྲོན་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
ཁང་ བསྟན་འཛིན་སྐྱ་དང་བཟོ་བཅོས་ཤེས་ཡནོ་
གཙུག་སྡེ་ འབྲུག་ཚེམ་བཟོ་སྤེལ་ཁང་དང་ ཨའི་
བེསིཊི་སྤེལ་ཁང་བཟུམ་མའི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་
སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་མང་ཤོས་རང་ ལས་གཡོག་
ལྷན་ཁག་གི་ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན། སྤེལ་ཁང་དེ་ཚུ་ནང་གི་ལས་བྱེད་པ་གེ་ར་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་དང་ ན་གཞོན་གཡོག་སོད་རིག་རྩལ་
ཐོག་ལས་ མིང་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། འདི་གིས་མ་ཚད་ ཨེམ་ཨེསི་བསྟན་འཛིན་སྐྱ་དང་བཟོ་བཅོས་ཤེས་ཡོན་
གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་ སོང་བརྡར་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་སྤེལ་ཁང་གཅིག་ནང་ཡང་ སྒེར་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སོང་བརྡར་པ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

པར་རིས་༣ པ་: སོང་བརྡར་སྤེང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་དང་ གནང་གྲོལ་བྱ་རིམ། 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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iii) གནས་ཡོད་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་དང་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོ་ཡངས་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་
གྱི་དོན་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱ་གཡགོ་གསར་བཟོ་
དང་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཚོང་ལས་ཚུ་འཐབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་
གཞུང་གིས་ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ འཕོ་གཅད་འབད་ནི་གི་གྲོས་ཐག་བཅད་པ་ཅིན་ སྤེལ་ཁང་དེ་ཚུ་གི་
འཚོ་གནས་དང་ འཚོ་ཡུན་བརན་ནི་ལུ་ བོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག   

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚངོ་འབྲེལ་རྩིས་རིག་དང་ གཞི་རྟེན་གློག་རིག་ལས་རིམ་ ལ་སགོས་པའི་ གནས་ཚུགས་པའི་ལས་
རིམ་ཚུ་ལུ་མིན་པར་ བཟ་ོབསྐྲུན་གྱི་སབོ་སངོ་དང་ མགྲོན་སྐྱོང་གྱི་སབོ་སངོ་ལ་སགོས་པའི་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་ནང་དགོས་མཁོ་
ཡདོ་རུང་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་རིན་སདོ་འབད་ནི་ལུ་ བག་ཟནོ་ཡདོ་པའི་ གནས་མ་ཚུགས་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས) 

 
2.2.5 དངུལ་འབྲེལ་ཁེ་ཕན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སདོ་འབད་ནི་ནང་ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡདོཔ།  

i) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་ཡོད་མི་
ལས་བརྟེན་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ གཡགོ་སོད་འབད་བའི་ཚོང་རོགས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
ཁེ་ཕན་འབྱུང་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་གཏད་ཡོངས་རོགས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་གཅིག་ཕན་
གཅིག་གྲོགས་ཡདོཔ་སྦེ་མ་མཐོང་།  
 

ii) གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་དང་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་
འཆར་གཞི་ལ་སོགས་པའི་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་རིམ་ཚུ་གཏན་འཇགས་ལཱ་
གཡོག་སོད་ནི་གི་སྤྱི་མཐུན་དམིགས་དོན་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་བཅད་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་ངོས་
འཛིན་འབྱུང་ཡདོཔ་ཨིན། སྐྱེལ་སོད་དང་ ཐབས་ལམ་གྱི་སོང་བརྡར་དང་ ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་གཞི་བཀོད་འདི་ 
ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་ གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་: སྐྱེལ་སདོ་དང་ ཐབས་ལམ་གྱི་སངོ་བརྡར་དང་ ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་གཞི་བཀོད། 

ཨང་། ལས་རིམ། འསོ་ཚད། 
ཟླ་རིམ་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན། སྤྱིར་བསམོས་ཀྱི་དམིགས་དནོ། དྲན་གས།ོ 

༡ 
གཡོག་སོང་གནས་
སྐབས་སོང་བརྡར་
ལས་རིམ། 

ཤེས་ཚད་ཉུང་
མཐའ་སོབ་རིམ་༦ 
པ།  

དངུལ་ཀྲམ་
༡,༨༠༠.༠༠  

གཡོག་སོང་པ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་
སོང་བརྡར་དུས་སྐབས་ཐོག་
ལས་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལཱ་
གཡོག་དང་ སོང་བརྡར་ཚུ་སོད་
ནི།  

དུས་མཚམས་༢༠༡༡-༡༥ 
ལོའི་ནང་ གཡོག་སོང་
གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་
ལས་རིམ་ནང་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་གྲངས་སུ་གཏོགས་
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འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག  

 
iii) ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་དང་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་

གཞིའི་ཐད་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡདོ་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་ནང་ཟླ་རིམ་གྱི་འཐུས་ དངུལ་འབྲེལ་
ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་ཚད་སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག ཐིག་ཁྲམ་༣ པའི་ནང་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ དཔེ་སྦེ་
སྟོན་པ་ཅིན་ སོབ་རིམ་༡༠ པ་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་བའི་མི་ངོ་ཅིག་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་བ་ཅིན་ ལས་
རིམ་གསུམ་ཆའི་ནང་རང་ མ་དངུལ་སོ་སོ་སྦེ་སོད་ནི་ཨིན་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི་དང་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་དང་ཕྱད་
པ་ཅིན་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ནང་ཁེ་ཕན་སོམ་ལས་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་གིས་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག 
 
ཐིག་ཁྲམ་༥ པ་: དུས་མཚམས་༢༠༡༡-༠༦/༢༠༡༦ ཚུན་ལས་རིམ་ས་ོས་ོཚུ་ནང་གི་གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ། 

ལ་ོངོ་། 
གཡགོ་སངོ་གནས་སྐབས་སངོ་
བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་གཡགོ་སངོ་པ། 

འགན་ལེན་གཡགོ་སདོ་ལས་རིམ། 
ལཱ་གཡགོ་རིག་རྩལ་འཆར་གཞིའི་

གྲལ་གཏགོས་པ། 
ཐད་ཀར་གཡགོ་སདོ་འཆར་གཞིའི་

གྲལ་གཏགོས་པ། 
2011 236 འབྲེལ་བ་མེད། འབྲེལ་བ་མེད། 
2012 244 འབྲེལ་བ་མེད། འབྲེལ་བ་མེད། 
2013 451 3 འབྲེལ་བ་མེད། 
2014 228 455 946 
2015 158 518 1812 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་ 134 436 726 

ཡོད་པའི་བསོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་༧༢ ལུ་ སོབ་རིམ་
༡༠ པ་དང་ ཡན་ཆད་ཀྱི་
ཤེས་ཚད་འདུག  

༢ 
ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་འཆར་གཞི། 

ཤེས་ཚད་ཉུང་
མཐའ་སོབ་རིམ་
༡༠ པ། 

དངུལ་ཀྲམ་ 
༣,༧༥༠.༠༠ དངུལ་
ཀྲམ་ ༥,༢༥༠.༠༠ 
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ 
༧,༥༠༠.༠༠ ཤེས་
ཚད་དང་འཁྲིལ།  

བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ 
སོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འགན་ལེན་
གཡོག་སོད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
ནི།  

 

༣ 
ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་
འཆར་གཞི། 

ཤེས་ཚད་ཉུང་
མཐའ་སོབ་རིམ་
༡༠ པ། 

དངུལ་ཀྲམ་
༡,༥༠༠.༠༠ 

འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ 
དཔལ་འབྱོར་གཡོག་སྡེ་ཚུ་ནང་
དོན་ཁུངས་དང་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་
ལཱ་གཡོག་གསོ་སྐྱོང་འབད་
ཐབས་ཀྱི་རིག་རྩལ་སོད་ནི།  
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ATP Apprentice

༦ པ་ 
བསམོས་ 1451 1412 3484 
འབྱུང་ཁུངས་: བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཚན། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 
iv) ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ཐད་ཀར་

གཡོག་སོད་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་པ་བསོམས་༣,༤༨༤ ཐོ་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་དང་ གཡོག་
སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་༡,༤༥༡ དང་ ལཱ་གཡགོ་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་ནང་༡,༤༡༢ 
ལས་ལྷག་ཐོ་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག ཐིག་ཁྲམ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་
ལས་རིམ་དེ་འགོ་བཙུགས་འབད་བཞིནམ་ལས་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ ལེ་
ཤ་གིས་མར་ཕབ་སོང་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་ཡང་འབདཝ་ཨིན། ཡོངས་བསོམས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ 
སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལས་རང་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་
ཡོད་རུང་ འདི་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་བརྒྱ་ཆ་༡༢༠ གི་ 
མང་སུ་འཐོན་ཏེ་འདུག ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་འདི་འགོ་བཙུགས་འབད་བཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལས་ལྷག་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ནུས་པའི་ མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་དང་ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་པའི་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ནང་གྲལ་
གཏོགས་འབད་མི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་འདུག དུས་མཚམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡-༡༦ ཚུན་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་
ལས་རིམ་གྱི་འགྲོས་ པར་རིས་༤ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།   

 
 
 
 
 

v) ལས་རིམ་གཞན་མི་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་མི་འདི་གཙོ་བོ་
རང་ ལས་རིམ་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐོ་
སུ་བཟོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། འདི་གིས་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་ (ན་གཞོན་ལཱ་
གཡོག་རིག་རྩལ་དང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་) དང་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་
བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དམིགས་དོན་འདི་ གྲལ་གཏོགས་པ་དང་ གཡགོ་སོང་པ་ཚུ་ རང་སོའི་སོང་བརྡར་དང་བསྟུན་
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འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་འདི་ཨིན་རུང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་ནིའི་ཐད་ འདི་ཚུ་གི་བསྟར་སོད་
མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  
  

vi) དུས་མཚམས་༢༠༡༡-༢༠༡༦ ཚུན་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ གྲལ་གཏོགས་པའི་གྱངས་ཁ་
༡,༤༡༢ ཡདོ་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༤.༥ རྐྱངམ་ཅིག་མཚོན་པའི་ མི་ངོ་༤༨༦ སོང་བརྡར་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཤུལ་ལས་ 
ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་འདུག (ཐིག་ཁྲམ་༧ པ་གཟིགས་) 

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ལཱ་གཡགོ་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་འཁྲིལ་ བཟ་ོཡདོཔ་
སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དནོ་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྱད་པར་
མེདཔ་བཟ་ོཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་བསྒྲིགས་མཐུན་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏནོ་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་
སྦྲགས་ཀ་པ་ གཟིགས) 

 
2.2.6 ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རགོ་དང་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

i) ལས་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་གཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ རེ་འདེད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་
འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བསྟར་སོད་
འབད་བའི་སྐབས་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།  
 

ii) དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ཤེས་བཞིནམ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞི་དང་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་གཡོག་
ལས་རིམ་དང་ སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་
དགོ་པའི་ཉེར་མཁོ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ མདུན་སྐྱོད་ཧ་གོ་
ནི་གི་དོན་ལས་ ལྟ་རོག་པ་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་/ལུང་ཕྱོགས་ལཱ་གཡོག་དང་ལས་མི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ མཉམ་
སྦྲགས་དུས་མཚམས་ཀྱི་སྐབས་ དུས་ཐོག་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ བརག་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ 
གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ བརག་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ངོ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་
གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་ ལྟ་རོག་གི་གཟིགས་སྐོར་གནང་དགོཔ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ལས་
བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མིན་འདུག དང་
འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མའི་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ མི་སྟོབས་མ་ལངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
ལས་བརྟེན་ཨིནམ་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ལཱ་འདི་མི་ངོམ་གཅིག་གིས་འབད་ཡདོཔ་དང་ གྲལ་གཏོགས་པའི་གྱངས་ཁ་
ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྟ་རོག་འབད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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iii) ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བ་
དུས་ཐོག་ལུ་སོང་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རིག་རྩལ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ སོབ་སོང་
མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོ་
རུང་མེད་རུང་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ལྟོ་ཕགོས་སོད་པའི་སྐབས་ མི་ངོམ་གྱི་མཚན་རགས་བཀོད་དགོ་པའི་ ཡོད་ཐོ་
འདི་ སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ ཕུལ་མི་འདི་རང་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་གཞི་སོ་སོའི་
ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་
གང་རུང་ཅིག་ནང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་སྟེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ སོད་དགོ་པའི་
ལམ་ལུགས་དགོཔ་སྦེ་འདུག  

 
iv) ཨིན་རུང་ སོང་བརྡར་སོ་སོ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངོ་མ་སྦེ་ཡོད་མེད་ 

དངོས་གནས་བདེན་དཔྱད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ཚུའི་དངུལ་སོད་/ལྟོ་ཕོགས་ཚུ་ སོང་བརྡར་མཁོ་
སོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ གཏང་སྟེ་ཡདོ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལྟ་
བཀོད་དང་ ལྟ་རོག་གི་ལམ་ལུགས་ལངམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ 
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་དོགས་ཟནོ་འབདཝ་མས། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡདོ་པའི་ འགག་ཆ་ལེ་ཤ་རང་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནད་དོན་འདི་ངེས་
བདེན་ཨིནམ་སྟོནམ་ཨིན།   
 

ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལན་གསལ་ནང་ ལྟ་ོཕགོས་ཀྱི་དངུལ་སོད་འདི་ སྤེལ་ཁང་དང་ ཡང་ན་ གཡགོ་སདོ་པ་ཚུ་གིས་
ཕུལ་སལོ་ཡདོ་པའི་ ཡདོ་ཐ་ོའདི་ལུ་དམ་དམ་སྦེ་གཞི་བཞག་སྟེ་སདོ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ སངོ་བརྡར་མཁོ་
སདོ་པ་ཚུ་གིས་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྟ་ོཕགོས་སདོ་ཡདོ་པའི་ངོས་ལེན་ལུ་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ འབྱརོ་
འཛིན་ཚུ་བསྡུ་ཐགོ་ལས་ ངེས་བརན་བཟཝོ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡགོ་འཚལོ་མི་
ན་གཞནོ་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ གསགོ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་འཇམ་ཏངོ་ཏ་ོདང་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ཁ་ཕྱེ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཡང་ཕུལ་ཏེ་འདུག (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས་) 

 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དང་འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་དནོ་ཚུ་ ལས་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གྲུབ་ནི་ངེས་
བརན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཁག་གིས་ དམིགས་དོན་འདི་གྲུམ་
ཐབས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དུས་ཡུན་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ལྟ་རོག་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  
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2.2.7 ལས་མི་ཚངོ་ལམ་ནང་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་ལཱ་གཡོག་འཚལོ་མི་ཡདོཔ། 

i) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ 
གསར་བཟོ་འབད་དེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
ཡོངས་འབྲེལ་ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྒེར་སྡེ་དང་ གཞུང་གི་ལས་
སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ལཱ་གཡོག་ས་སོྟངས་ཡདོ་པའི་བརྡ་
དོན་ཚུ་ ཞུ་བ་པོ་ཚུ་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་བའི་  
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། 
རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ 
འཚོལ་མི་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་གི་སྟོངས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སོང་བརྡར་ཚུ་བརྡ་དནོ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན།  
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འགོ་ཐོག་
དང་པ་རང་ ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

ii) རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་ཡུན་ཚུན་ ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ 
ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་༢༨,༠༠༦ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ༡༠,༨༦༠ གིས་ལཱ་གཡོག་འཐབོ་ཡོདཔ་དང་ ༡༡ གིས་ 
ལཱ་གཡོག་སོད་ཡདོ་མི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་༡༧,༡༣༥ ད་ལྟོ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པར་འདུག  

 
ཐིག་ཁྲམ་༦ པ: ལཱ་གཡགོ་མ་སྒོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་ལཱ་གཡོག་འཚལོ་བའི་གནས་ཚད།  
 

 

ལཱ་གཡགོ་འཐོབ་ཡདོ་མི། ལཱ་གཡགོ་མ་འཐོབ་པར་
ཡདོ་མི།  

ལཱ་གཡགོ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་མ་བཏུབ་མི།  

བསོམས་ 

ལཱ་གཡོག་འཐོབ་ཡོད་མི། 10,322  
17,135 

 
11 

 
སོང་བརྡར་འབད་བའི་བསྒང་
ཡོད་མི།  

471 

ཕྱི་ཁར་བཏང་ཡོདཔ། 67 
བསོམས་ 10,860 17,135 11 28,006.00 
འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 
ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་བྱུང་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡདོ་པའི་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་གི་བསོམས་ལས་༡༧,༡༣༥ (བརྒྱ་ཆ་༦༡.༡༨) ལཱ་གཡོག་མེད་པར་འདུག ལཱ་
གཡོག་འཚོལ་མི་༡༠,༨༦༠ (བརྒྱ་ཆ་༣༡.༡༢) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་ཚུ་གི་
ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་འཐབོ་སྟེ་འདུག  
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iii) ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་ནང་ གདམ་ཁ་འདི་ 
ཡུན་རིངམ་སྦེ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་(ཨི་ཡུ་གནས་སྡུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ནང་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་གཡགོ་འཚོལ་མི་འདི་ ལོ་
གཅིག་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་གཡོག་མ་འཐབོ་པར་ལུས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།) བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་རང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡགོ་འཚོལ་མི་ལེ་ཤ་ར་ ད་ལྟོ་
ཡང་ ལས་རིམ་ཚུ་གཅིག་གིས་འོག་ལུ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་མེདཔ་/འཛུལ་ཞུགས་མ་འབད་བར་ཡདོ་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༥ པའི་ནང་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་མེད་
པའི་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྒུག་པའི་དུས་ཡུན་དང་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

 
འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 
iv) པར་རིས་༥ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ སྐབས་བབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་

བའི་ཤུལ་ལས་ མི་ངོམ་༩,༨༩༤ (བརྒྱ་ཆ་༥༧.༧༤) ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པར་ལུས་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ལཱ་གཡགོ་མ་འཐོབ་པར་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ལཱ་གཡོག་མེད་པར་ ལོ་ངོ་
གཅིག་མན་ཆད་ལུས་ཡདོ་པའི་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་༧,༢༤༡ (བརྒྱ་ཆ་༤༢.༢༥) ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལས་ ཟླ་ངོ་༠-
༦ ལུས་མི་བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་ ཟླ་ངོ་༦-༡༢ ལུས་མི་ བརྒྱ་ཆ་༡༨ འདུག ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་སྙོམ་དེ་ སོབ་རིམ་
༡༢ པའི་ཤེས་ཚད་འཆང་མི་ཚུ་ནང་ མང་སུ་མེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ཤེས་
ཚད་འཆང་མི་ཚུ་ཨིན་པས། ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་གྲངས་སུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་ དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཤེས་
ཚད་འཆང་མི་ལཱ་གཡགོ་འཚོལ་མི་ མི་ངོམ་༡༠༨ འདུག  

 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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v) འདི་གིས་མ་ཚད་ པར་རིས་༦ པའི་ནང་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡདོཔ་བཟུམ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་
མཚམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༡༥ ཚུན་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་འགྲོས་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག  

 

 
འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 
vi) གོང་གི་པར་རིས་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོཔ་བཟུམ་ དུས་མཚམས་་༢༠༡༣-༡༥ ཚུན་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་

བསོམས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ ལཱ་གཡོག་མ་སྒོ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ 
ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ ཤེས་ཚད་སོབ་རིམ་༡༠ པ་ ཡན་ཆད་ཨིནམ་ལས་ ཚ་གྱང་ཅན་གྱི་གནས་
སྟངས་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་འདུག ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་བསོམས་༡༧,༡༣༥ ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་མི་ 
༤,༤༦༧ (བརྒྱ་ཆ་༢༦.༠༦) ཡོདཔ་དང་ སོབ་རིམ་༡༢ པ་དང་ མན་ཆད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་འཆང་མི་༡༢,༦༦༨ (བརྒྱ་ཆ་
༧༣.༩༣) འདུག   

 
vii) ལཱ་གཡོག་མ་འཐབོ་པར་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ལུས་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་དང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་འགྲོས་ཚུ་གིས་ སྐབས་

བབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ ཁྱད་པར་ཕབ་ནི་ནང་ འཇོན་ཚད་
མ་སྟོན་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་སྟོནམ་ཨིན་པས། ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་གྱི་གནས་སྡུད་ནང་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིངམ་སྦེ་
མེད་པར་ལུས་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་མི་དང་ ན་གཞོན་ཚུ་ཤེས་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡོད་རུང་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ དེ་ལས་ 
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་འགྲོས་ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ 
ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ཚུ་ གཡོག་བཙུགས་དང་ གདམ་འཐུ་ དེ་ལས་ 
བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་བྱུངམ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་
མའི་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ ཐབས་བྱུས་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་འབྲེལ་མཐུན་དང་ དོན་
སྨིན་ཅན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་སྟོནམ་ཨིན་པས།  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ནང་ ལཱ་གཡགོ་འཚལོ་མི་ཚུ་གིས་ གཞུང་དང་སྒེར་སྡེ་ནང་ ཁོང་ར་གིས་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་འཐབོ་
སྟེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ གནས་ཚད་འདི་ ལཱ་གཡགོ་མ་སྒོ་རིམ་ལུགས་ནང་ ཁོང་ར་གིས་དུས་མཐུན་བཟ་ོམ་བཏུབ་ལས་ གྱངས་ཁ་ཚུ་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ངེས་བདེན་མེདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དནོ་འདི་གི་ཐད་ ཟླ་ངོ་༣ ཚུན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ 
ཡངོས་འབྲེལ་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གཡགོ་མ་སྒོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ 
ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གྱངས་ཁ་ངེས་བདེན་འབད་བཏནོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ 
པ་ གཟིགས) 

 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དུས་ཐོག་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ ལྟ་རོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཕྱིར་སྟོན་
འབད་ཡདོ་པའི་བརྡ་དོན་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ ངེས་བདེན་དང་ ཁུངས་ལྡན་ཡོདཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ 
ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་གཞི་དང་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ཚུ་རྩིས་ རྒྱུས་ཅན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་མེད་པའི་གྲོས་ཐག་ཚུ་ གཅད་ནི་
གི་དོན་ལས་ གནས་ཡོད་ཀྱི་བརྡ་དནོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 

2.2.8 ཁག་འབག་པའི་དུས་ཡུན་རགོས་བཞིནམ་ལས་ ལཱ་གཡགོ་རྒྱུན་བརན་མ་བཟ་ོབར་ཡདོཔ།  

i) ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡདོ་པའི་ལཱ་གཡོག་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་ འབྲུག་
གཞུང་གི་ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་ཚད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ལེ་ཤ་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་
འདུག འགན་ལེན་གཡགོ་སོད་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ལས་རིམ་འདི་མཐར་
འཁྱོལ་ཚར་བཞིནམ་ལས་ གཡོག་སོད་པ་གིས་ ལཱ་གཡོག་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། 
 

ii) འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་ལམ་སྟོན་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་ “ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་དོན་
དང་འཁྲིལ་ མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་རོགས་ཚར་བཞིནམ་ལས་ གྲལ་གཏོགས་པ་འདི་ལུ་རྒྱུན་བརན་བཟོ་འཐབོ་
པའི་དབང་ཆ་ཡོདཔ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག འདི་དང་བསྟུན་ མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་རོགས་ཚར་བཞིནམ་
ལས་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུའི་ལཱ་གཡགོ་འདི་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་རྒྱུན་བརན་བཟོ་ནི་གི་གན་རྒྱ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ 
མཚན་རགས་བཀོད་དེ་འདུག  

 
iii) ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི་གི་འགོ་ལུ་ སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ སོང་བརྡར་ཚུ་མཐར་

འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་གཡགོ་ནང་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་  སོང་
བརྡར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཡདོཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན་པས། སོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་
ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ མགྱོགས་ནུས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལམ་དབྱེ་དཔྱད་(RMA) 
དང་སྦྲགས་ དང་འདདོ་ཡོད་པའི་བསམ་བརྗོད་(EoI) ཕུལ་ཏེ་འདུག དང་འདོད་ཡདོ་པའི་བསམ་བརྗོད་ནང་ སོང་
བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ སོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་དེ་མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་སོད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག  
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iv) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་བཤེར་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ལཱ་གཡོག་རྒྱུན་བརན་བཟོ་ནི་གི་
ཐད་གན་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་གི་འོག་ལུ་ མི་ངོམ་རྒྱུན་བརན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ བཅུད་བསྡུ་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༧ པའི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ 
ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ II པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 

 
ཐིག་ཁྲམ་༧ པ་: རྒྱུན་བརན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་གྱོང་ཕགོ་ཡདོཔ།  

ལས་རིམ། 

འཛུལ་ཞུགས་
འབད་ཡདོ་པའི་
མི་ངོམ་གྱི་
གྲངས། 

༣༠/༠༦/༢༠༡༦ ཚུན་ 
འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགོ་
པའི་མི་ངོམ་གྱི་གྲངས།  

རྒྱུན་བརན་འབད་
ཡདོ་པའི་མི་ངོམ་
གྱི་གྲངས།  

རྒྱུན་བརན་མ་འབད་
བའི་མི་ངོམ་གྱི་
གྲངས།  

དངུལ་གྱོང་ཕགོ་ཡདོཔ། 
(དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 

ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་འཆར་གཞི། 3,484 1,425 647 778 55,902,000.00 

ལཱ་གཡོག་རིག་
རྩལ་འཆར་གཞི 1,412 976 486 490 25,344,157.00 

བསམོས་ 
(དངུལ་ཀྲམ་
ནང་) 

4,896 2,401 1,133 1,268 81,246,157.00 

འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག  
 

v) ཐིག་ཁྲམ་༧ པའི་ནང་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ གྲལ་གཏོགས་པ་༢,༤༠༡ ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༢.༨ 
མཚོན་པའི་ མི་ངོམ་༡,༢༦༨ རྒྱུན་བརན་མ་འབད་བར་ཡདོ་མི་དེ་ གྱངས་ཁ་མཐོ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། ལས་རིམ་
བཞིན་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ནང་ རྒྱུན་བརན་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་བསམོས་༧༧༨ 
(བརྒྱ་ཆ་༥༤.༥༩) དང་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི་ནང་༤༩༠ (བརྒྱ་ཆ་༥༠) འདུག ཡིག་ཐོ་དེ་ནང་ ཁག་འབག་
པའི་དུས་ཡུན་མཇུག་ལུ་ རྒྱུན་བརན་འབད་ཡདོ་པའི་ མི་ངོམ་ཚུ་ཡང་ཚུ་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ཡུན་འཐུང་ཀུ་ཅིག་ རྒྱུན་
བརན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ དུས་རྒྱུན་མ་
འབད་བའི་མི་ངོམ་གྱི་ཐོ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

vi) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུན་བརན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་གི་སོང་བརྡར་ནང་ རྩིས་
བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༡.༢༤༦ དངུལ་གྱོང་ཕོག་སྟེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
རྒྱུན་བརན་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་འབད་བཟོ་མ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཚོང་སྡེ་ལ་ལོ་གཏན་འཇགས་སྦེ་སྒོ་བསམ་ཡོདཔ་དང་ 
གྲལ་གཏོགས་པ་དང་ གཡགོ་སོད་པ་ཁ་མ་འཆམ་མི་ དེ་ལས་ གྲལ་གཏོགས་པ་གིས་ལཱ་གཡོག་དྲག་པའི་བརྗེས་སུ་
འགྱོ་མི་ཚུ་ལས་ཨིན་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུན་བརན་མ་འབད་བའི་མི་ངོམ་གྱི་བརྒྱ་ཚད་མཐོ་དྲག་ཡོད་མི་ལུ་
བལྟ་བ་ཅིན་ ཟད་འགྲོ་སོམ་སྦེ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལུ་ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་གིས་ 
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ལས་རིམ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཡུན་བརན་ངེས་བརན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་
འབད་བའི་སྐྱོན་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་
སོམ་སྦེ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན།  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐད་ཀར་གཡགོ་སདོ་འཆར་གཞི་གི་འགོ་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་
རྒྱུན་བརན་འབད་ཡདོ་པའི་བསམོས་༥༣༡ གི་མ་ད་ོབར་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༦ ཚུན་ མི་ངོམ་༨༥༡ གིས་ ལཱ་གཡགོ་རྒྱུན་
བརན་གྱི་ཡིག་གུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཡདོ་པའི་ལན་གསལ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས) 

  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་གཏང་ཡོད་པའི་ཐོ་དེ་ནང་ ཡིག་འདྲ་གཉིསམ་༡༢༢ འདུག འདི་གི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ རྒྱུན་བརན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་
༣༡ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ ཟུར་སྦྲགས་ II པའི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རྒྱུན་བརན་
མ་འབད་བའི་གྱངས་ཁ་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་༨༥༡ མིན་པར་༦༤༧ ལུ་གནས་ཡདོཔ་ཨིན།    

 

2.2.9 གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ་གིས་ ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་
ལྷག་འཐེབ་གནས་ཡདོཔ།  

i) རིམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་གིས་ དཔྱེ་སྟནོ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་ནི་ནང་ ངོས་འཛིན་དང་ བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོམས་
འདྲིས་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། དམ་འཛིན་འབད་དེ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་ནང་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་བའི་གནས་སྟངས་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ii) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ གནས་སྡུད་ཕན་ཚུན་ཕྱིར་བཏོན་དང་
དབྱེ་དཔྱད་(IDEA) ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ མི་ངོམ་༡,༠༢༧ 
ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཟད་
འགྲོ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢.༩༡ གནས་སྟེ་འདུག འདི་གི་བཅུད་སྡུད་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༨ པ་དང་ ཁ་གསལ་ཚུ་ 
ཟུར་སྦྲགས་ III པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཐིག་ཁྲམ་༨ པ་: གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ་ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡདོ་པའི་རྩིས་ཐ།ོ 
ལས་རིམ་ཚུ། ཐོ་གྲངས། མི་ངོའི་གྲངས། མ་དངུལ་གནས་ཡདོཔ་(དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 

གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་
རིམ་ - ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 104 52          507,600.00  

གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་
རིམ་ – མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་
རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 

28 14          978,949.00  

གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་
རིམ་ – ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞི། 

252 126     12,197,250.00  

ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ - ཕྱི་
རྒྱལ་ལུ། 8 4          252,000.00  

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་
ལས་རིམ་ – ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་
འཆར་གཞི། 

142 71       9,015,190.00  

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་
ལས་རིམ་ - ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 58 29       1,284,300.00  

གློག་མེ་ – ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞི། 70 35       3,806,550.00  

གློག་མེ་ - མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་
པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 12 6          417,254.00  

གློག་མེ་ – ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 4 2            10,800.00  
སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་ – 
ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི། 422 211     15,946,875.00  

སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་ – 
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་
ལས་རིམ། 

78 39       2,483,902.00  

སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་ - 
ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 60 30          170,625.00  

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་
གཡོག་ལས་རི་ – ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་འཆར་གཞི། 

398 199     18,910,200.00  

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་
གཡོག་ལས་རིམ་ – མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 

124 62       3,682,256.00  

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་
གཡོག་ལས་རིམ་ - ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 240 120          496,800.00  

གཡུས་སྒོའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལས་ 2 1            50,400.00  
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རིམ།(VSDP) – ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་འཆར་གཞི། 
གཡུས་སྒོའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ། - ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 6 3            10,800.00  

གཡུས་སྒོའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ། – མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་
རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 

4 2          167,800.00  

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་
གཡོག་ལས་རིམ་ - ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་འཆར་གཞི་ - མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་
འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 

27 9       1,493,100.00  

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་
གཡོག་ལས་རིམ་ - མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ – 
ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 

15 5          192,400.00  

གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་
རིམ་ - ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞི་ – མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་
རིག་རྩལ་ལས་རིམ། 

6 2          421,200.00  

སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་ - 
ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ – 
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་
ལས་རིམ། 

9 3          340,625.00  

གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་
རིམ་ - ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞི་ – ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 

3 1            73,800.00  

གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་
གཡོག་ལས་རིམ་ - ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་འཆར་གཞི་ – ཕྱི་རྒྱལ་ལུ། 

3 1              3,600.00  

བསོམས་ 2075 1027     72,914,276.00  
འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 
iii) ཐིག་ཁྲམ་༨ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལཱ་གཡོག་མ་སྒོ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་

༡༧,༡༣༥ ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ལོག་གཅིག་ལས་ གྲལ་གཏོགས་པ་བསམོས་༡,༠༢༧ ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་
ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་བཅུག་སྟེ་འདུག རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་དུས་
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མཚམས་ལུ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཟླ་རིམ་གྱི་ལོྟ་ཕོགས་དང་ སོབ་འཐུས་/སོང་བརྡར་གྱི་འཐུས་ཚུ་གི་ཐོག་ 
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢.༩༡ གི་ ཟད་སོང་འཁྲི་སྟེ་འདུག  

 
iv) འདི་གིས་མ་ཚད་ ཁེ་ཕན་པ་༩༨ ཀྱིས་ གཡོག་སོད་པ་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་རང་ ལས་རིམ་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་ནང་ 

འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་འདུག ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ IV པའི་ནང་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། ལཱ་
གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་གིས་ རིག་རྩལ་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་ འཐོབ་དགོ་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་མནོ་བསམ་ མ་
གཏང་པར་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལེ་ཤ་ཡདོ་པའི་ཁེ་ཕན་ལུ་བལྟ་སྟེ་སོད་ནུག ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་གིས་  
འགོ་ཐོག་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འཇམ་པའི་ གོམས་གཡགོ་དང་ གཡགོ་སོང་གནས་སྐབས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལས་རིམ་
གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཐོ་བཀོད་དང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ གོམས་
གཡོག་དང་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབག་པའི་དུས་ཡུན་དེ་རོགས་ཚར་བཞིནམ་ལས་ 
གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་གིས་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་འོག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡདོཔ་དང་ 
གནས་ཡོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་འཛུལ་ཞུགས་ཚུ་ དམ་འཛིན་འབད་ནི་མིན་འདུག   
 

v) མི་ངོམ་གཅིག་ལུ་གོ་སྐབས་དང་ ཁེ་ཕན་གཅིག་ལས་ལྷག་སོད་མི་འདི་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་གནས་ཚིག་ལས་
འགལ་བ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་འབད་ནི་དེ་རང་ མེདཔ་གཏང་
ནི་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་བ་ཚུ་གིས་ ལམ་ལུགས་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ མི་ངོམ་ལ་ལུ་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཁེ་
ཕན་སོད་ཡོདཔ་དང་ འདུན་པ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕྱི་བཤོལ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ གོ་སྐབས་དང་
ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་འདུག འདི་གི་གནོད་པ་དེ་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུ་ཟད་གཏང་
པ་གིས་མ་ཚད་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ འདྲ་མཉམ་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་འདུག  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ནང་ འགན་ལེན་གཡགོ་སདོ་ལས་རིམ་གྱི་འགོ་ལུ་ གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ་ ལས་རིམ་གཅིག་
ལས་ལྷག་པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡདོ་པའི་གནད་དནོ་ དག་པ་ཅིག་ཡདོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལྷན་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཕུལ་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ་ལུ་ གཡགོ་སདོ་པ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡགོ་སདོ་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ན་ སངོ་བརྡར་ཚུ་
མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡགོ་སདོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་
ཡདོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གིས་ སངོ་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་རགོས་པའི་ཤུལ་ལས་ གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་
གཡགོ་སདོ་མ་ཚུགས་པའི་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སངོ་བརྡར་གྱི་འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ མ་སདོ་པར་བཞག་
ཡདོཔ་དང་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ གྲལ་གཏགོས་པ་ཚུ་ ལཱ་གཡགོ་ནང་རྒྱུན་བརན་བཟ་ོ
མ་ཚུགས་པའི་ གཡགོ་སདོ་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཕ་ོམཐུད་བཅད་དེ་ ནག་ཐའོི་ནང་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ མ་འངོས་པའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚུ་ནང་འསོ་འབབ་མེད་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས)  

 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་བདེན་ཁུངས་བཟང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ 
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གནང་དགོཔ་ཨིན།  

  

2.2.10 འགན་ལེན་གཡོག་སདོ་ལས་རིམ་བསྟར་སདོ་འབད་མི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡདོཔ།  

i) འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་གདོང་ལེན་ཅིག་སྦེ་འགོ་བརྩམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་དམིགས་བསལ་དུ་ སོབ་
རིམ་༡༠ པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ འགན་ལེན་གཡགོ་སོད་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་
དང་འདོད་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གཉིས་ཆ་རའི་ཚོང་
རོགས་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ གྲལ་གཏོགས་དང་ སོང་བརྡར་ཚུ་གེ་ར་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་འཐོབ་
ནི་གི་དོན་ལས་ བསམ་འདདོ་བསྐྱེད་དེ་འདུག   

 
ii) འབྲུག་གཞུང་གིས་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་འདི་ དཔལ་འབྱོར་ཕན་ཐབས་འཆར་གཞི་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ 

ཁས་ལེན་སོམ་སྦེ་མཛད་དེ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ གི་བགོ་སྐལ་གནང་སྟེ་འདུག འགན་ལེན་གཡོག་
སོད་ལས་རིམ་གྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༡༦ ཚུན་ ལོ་རིམ་གྱི་འཆར་དངུལ་དང་ ཟད་སོང་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༩ པའི་ནང་ 
གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

 
ཐིག་ཁྲམ་༩ པ་: འགན་ལེན་གཡགོ་སདོ་ལས་རིམ་གྱི་དུས་མཚམས་༢༠༡༣-༡༦ ཚུན་གྱི་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་སངོ་།  

ཨང་། ལས་རིམ། 
མ་དངུལ་གྱི་
འབྱུང་ཁུངས།  

སྤྱི་ལ།ོ 
ལ་ོབསྟར་གྱི་འཆར་

དངུལ། 
ལ་ོབསྟར་གྱི་ཟད་

སངོ་། 
1 ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི། (ESS) ཨི་ཨེསི་པི། 2014-2015  27,370,000.00   27,265,601.00  
2 ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་འཆར་གཞི། (YES) ཨི་ཨེསི་པི། 2015-2016  38,659,000.00  31,927,711.00  
3 མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་པའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ། (GSP) ཨི་ཨེསི་པི། 2015-2016 5,441,000.00   5,440,149.15  

4 ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི། (DES) 
ཨི་ཨེསི་པི། 2014-2015 78,014,000.00   73,044,342.91  

2015-2016 141,623,000.00      136,363,9 

5 ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་འཆར་གཞི། (OES) 
ཨི་ཨེསི་པི། 2013-2014 16,855,000.00   13,450,819.00  

2014-2015 32,595,000.00   28,127,167.97  
2015-2016 87,789,000.00   77,038,495.96  

6 སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ། 
ཨི་ཨེསི་པི། 2013-2014 2,400,000.00  1,051,400.00  
ཨི་ཨེསི་པི། 2014-2015 1,917,000.00  1,917,000.00  
ཨི་ཨེསི་པི། 2015-2016 2,368,000.00  2,368,000.00  

7 གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་གཡོག་ལས་རིམ།  
ཨི་ཨེསི་པི། 2013-2014 2,400,000.00   431,400.00  
ཨི་ཨེསི་པི། 2014-2015 2,669,000.00   2,031,000.00  
ཨི་ཨེསི་པི། 2015-2016 2,336,000.00   2,336,000.00  
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

14,933,619.00 

132,385,111.88 

282,931,147.81 

         :          -                                       

8 
གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་
བསྐྲུན་ བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ། (ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་
གཞི) 

ཨི་ཨེསི་པི། 

2015-2016 4,900,000.00   4,858,550.78  

9 རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ།  ཨི་ཨེསི་པི། 2015-2016 20,000,000.00  20,000,000 

10 
འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་བརག་དཔྱད་པ་གཙོ་བ་ཚུ་ལུ་
སོང་བརྡར་བྱིན་ནི།  

ཨི་ཨེསི་པི། 
2015-2016 2,600,000.00   2,598,283.00  

བསམོས་ (དངུལ་ཀྲམ་ནང་) 469,936,000.00  430,249,878.69  
རྩིས་ལ་ོ༢༠༡༦-༡༨ གི་འཆར་དངུལ་ལྷག་ལུས། (དངུལ་ཀྲམ་ནང་)  119,750,121.31  

འབྱུང་ཁུངས་: ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 
 

iii) ཐིག་ཁྲམ་༩ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བགོ་སྐལ་གནང་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ལྷན་ཁག་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༧༨.༢༢ མཚོན་པའི་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༢༤ ཟད་སངོ་གཏང་སྟེ་འདུག  
 

iv) འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་དེ་ སྒྲིག་མཐུན་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ བསྟར་སོད་འབད་ནུག འདི་
ལོ་ངོ་གཉིས་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ གཞུང་དང་ སྒེར་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་༥,༩༧༩ དེ་ཅིག་གསར་བཟོ་
འབད་ནུག འཆར་དངུལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ལས་མི་དང་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མིའི་
དམིགས་ཚད་དཔག་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཏོན་ནུག འདི་དང་འཁྲིལ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་ཡངོས་རོགས་
ཀྱི་རིང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་མི་གྲངས་༤༤,༠༠༠ ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་བརྒྱ་ཚད་༢.༥ ལུ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གནང་གྲོལ་འབད་
ནུག འདས་པའི་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ པར་རིས་༧ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 

v) པར་རིས་༧ པའི་ཟད་སོང་གི་འགྲོས་འདི་གིས་ འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ ཟད་སོང་གི་ཚོད་དཔག་ཚུ་ ལུགས་
མཐུན་སྦེ་མ་བཟོ་བའི་རྣམ་པ་བཏོནམ་ཨིན་པས། འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་འཆར་དངུལ་དང་ ཟད་སོང་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ བགོ་སྐལ་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་
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ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༨.༢༢ ཟད་སོང་གཏང་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། འདི་གི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༩.༧༥(བརྒྱ་ཆ་
༢༡.༧༨) ཡོད་མི་དེ་གིས་ སྔོན་མ་ལས་ ལས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་གི་ཟླ་རིམ་གྱི་
འཐུས་སོད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ལངས་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁེ་ཕན་པ་གསརཔ་ལུ་མི་ལངས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁ་
སྐོང་གི་གྲལ་གཏོགས་པ་ལེན་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

vi) ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༠༥/༢༠༡༤ གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་སི་-༣/༣༦/༤༠༣ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ ལས་
གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༧༠༥ ལས་ ༧,༥༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
དུས་ཡུན་ཡང་ ཟླ་ངོ་༦ ལས་ ལོ་ངོ་༡ དང་ ༢ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡདོ་རུང་ ལྷན་ཁག་
གིས་ ལས་རིམ་ཚུའི་ཟད་སོང་གི་སྔོན་རྩིས་གསརཔ་མ་བཏོན་པར་ ཧེ་མ་བཟོ་ཡོད་པའི་སྔོན་རྩིས་གུ་རང་ བསྟར་སོད་
འབད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་གི་སྔོན་རྩིས་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ འཆར་དངུལ་དེ་གིས་ 
ལོ་ལྔའི་རིང་ལུ་ མི་གྲངས་༤༤,༠༠༠ ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྐབས་བབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་
བསྐྱེད་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་དེའི་ བརྒྱ་ཆ་༡༣(མི་གྲངས་༥,༩༧༩) རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ལས་ ཟད་སོང་
བརྒྱ་ཆ་༧༨ གཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་བསམ་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་དང་ རིན་གོང་གི་
སྔོན་རྩིས་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བརྩམ་པའི་སྐྱོན་མངོན་གསལ་བྱུངམ་མས། འདི་གིས་ 
དམིགས་གཏད་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་ འཆར་དངུལ་ཟད་སོང་གཏང་ཡོད་མི་གཉིས་ གནས་ཚད་མ་མཉམ་ཨིནམ་ 
གསལ་རི་རི་སྦེ་བཏོནམ་ཨིན་པས། འདི་གིས་མ་ཚད་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ མནོ་
བསམ་མ་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐབས་བབས་དང་ མ་འོངས་པའི་ལས་སྣ་ཚུའི་ཡུན་བརན་ལུ་ ཐོ་ཕོག་
སྟེ་འདུག     

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་ཐགོ་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་འཚལོ་མི་༤༤,༣༠༩ གི་དནོ་ལས་ ཁེ་ཕན་
དངུལ་ཀྲམ་༡,༧༠༥ སདོ་ནི་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡདོ་མི་ནང་ རིན་གོང་བསམོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༣.༢༨ གི་སྔོན་རྩིས་
བཏནོ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཆར་དངུལ་ལུ་གནདོ་པ་སམོ་ཕགོ་ནི་དང་ ལས་རིམ་ཚུའི་ཡུན་བརན་མེད་པའི་
རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་ཁེ་ཕན་ལས་རིམ་གྱི་ཚབ་ལུ་ འགན་ལེན་གཡགོ་སདོ་ལས་རིམ་གི་སྐོར་
ལས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཅི་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། བཀའ་རྒྱ་གསརཔ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་ལུ་ དཔལ་འབྱརོ་ཕན་ཐབས་འཆར་གཞི་གི་འགོ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ 
ཐམ་པ་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གི་ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ དམིགས་བསལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་འགོ་གི་ སྔ་གོང་ལཱ་གཡགོ་
སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་གྱི་དནོ་ལས་བཞག་ཡདོ་པའི་བརྡ་སདོ་འབད་དེ་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འཆར་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚགོས་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚགོས་ཀྱིས་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་འཐུས་
ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༧༠༥ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༧,༥༠༠ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཡང་ ཟླ་ངོ་༦ 
ལས་ ལ་ོངོ་༡ དང་༢ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག འདི་དང་འཁྲིལ་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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འཆར་དེ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་༧,༥༠༠ དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དུས་ཡུན་ཡང་ ལ་ོངོ་༡ དང་༢ 
ལུ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ ཐམ་པ་དེ་ ལྷན་ཁག་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ འགན་ལེན་
གཡགོ་སདོ་ལས་རིམ་གྱི་འགོ་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་འཚལོ་མི་༣,༤༠༠ བཅའ་མར་གཏགོས་ནི་གི་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཙུགས་སྟེ་ འཆར་
དངུལ་བཀོལ་སདོ་ཀྱི་འཆར་གཞི་དེ་བཟ་ོནུག (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས)  
 
vii) ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་གི་འོག་ལུ་ མི་ངོམ་དེ་གི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལས་ལྷག་པའི་དངུལ་

སོད་ཚུ་ དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་བཟོ་བཀོད་སྒོ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་སོད་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་ནང་
བཙུགསཔ་ཨིན། གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་དེ་ ལོ་ངོ་༡ ལས་༢ ཚུན་གནངམ་ཨིན། གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ནང་རང་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་ལས་ཟླ་རིམ་གྱི་
འཐུས་ཚུ་འཐབོ་པའི་དུས་ཡུན་ཚུན་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་ནང་སོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་
ལྷན་ཁག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ རགོས་པའི་ཤུལ་ལས་ གཡོག་སོད་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་པའི་ དངུལ་ཕོག་དེ་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ཉུང་དྲགས་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲལ་གཏོགས་པ་མང་ཤོས་གིས་རང་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ འཐོན་
ཏེ་འདུག  

 
viii) རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གྲལ་གཏོགས་པ་དག་པ་ཅིག་དང་ མི་ངོམ་སྦེ་ཕྱད་དེ་ ལཱ་གཡོག་བཀོ་བཞག་

དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་གི་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ 
གཡོག་སོད་པ་ཚུ་གིས་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་ཕགོས་ཚུ་སོད་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ དངུལ་ཕོགས་
ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་མ་འཐབོ་པར་ཡོད་པའི་བརྡ་སོད་འཐབོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཡོག་སོད་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་
ཅིན་ ཁོང་གིས་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ དངུལ་ཕགོས་ཡར་སེང་འབད་བྱིན་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་རུང་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་
གིས་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་སོ་བ་མེདཔ་དང་ གོ་སྐབས་དྲག་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་མས་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། གཡོག་སོད་
པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་རང་ སོད་ཡདོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
པས། འདི་བཟུམ་མའི་ མི་མཐུན་པའི་བདེན་བཤད་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ ལྟ་རོག་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག རང་སོའི་བདེན་བཤད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གསལ་སོྟན་འབད་ནི་
མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲལ་གཏོགས་པ་དང་ གཡོག་སོད་པ་གཉིས་ཆ་ར་གི་བདེན་
བཤད་ལུ་ ཆ་གནས་འབད་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཐབས་ཤེས་དང་ གཞུང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ནི་ངེས་
བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་གིས་ དུས་མཚམས་རན་ཏོག་ཏོ་
ཅིག་ཚུན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་གིས་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཆ་
ར་གི་ཁེ་ཕན་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་ནི་
ཨིན།      
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ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལྟ་རགོ་དང་ ལྟ་བཀོད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོ་རུང་ གྲལ་
གཏགོས་པ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ས་ོས་ོནང་ ས་ོབ་དང་ དངུལ་ཕགོས་མཐ་ོབའི་སྒོ་ལས་ འདི་བ་དྲག་པའི་གོ་སྐབས་འཐབོ་སྟེ་འགྱོ་བ་
ཅིན་ ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱིར་འཐནོ་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས)  
 
ix) ཟད་སོང་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་མ་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༧.༥༩ ཐམ་པ་ སྔ་གོང་ལཱ་གཡོག་སྒྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་དང་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་གཡོག་ལས་
རིམ་ དེ་ལས་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ བརག་དཔྱད་པ་གཙོ་བོ་ཚུ་
གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལོག་གཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་གོམས་གཡོག་ལས་རིམ་དང་ སྔ་གོང་ལཱ་གཡགོ་སྒྲ་སྒྲིག་
ལས་རིམ་ དེ་ལས་ གཡོག་སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་བསྟར་གྱི་འཆར་
དངུལ་ལོག་སུ་སྦེ་འཐབོ་སྟེ་འདུག འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ མ་དངུལ་ཚུ་ དམིགས་དོན་གཅིག་པའི་ ལཱ་གཡོག་
གསར་བཟོ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ མངའ་སྡེའི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་སོད་གནས་སྦེ་ གཡོག་
སོང་གནས་སྐབས་སོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་དེ་ མ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་ ཨི་ཨེསི་པི་གི་འོག་ལུ་སྦེ་ 
བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།   
 
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལས་ བགོ་
སྐལ་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་དེ་ ཧེ་མ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རིན་གོང་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་ 
ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཁར་ འཆར་འགོད་མ་བཟོ་བར་ཡདོ་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་མི་དེ་གིས་ 
འདུན་པ་བསྐྱེད་དེ་ཡདོ་པའི་དམིགས་གཏད་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ཐོ་ཕོག་སྟེ་འདུག ལས་སྣ་ཚུ་ དམིགས་དོན་གཅིག་གི་སྒོ་
ལས་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མ་དངུལ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བགོ་སྐལ་དང་ ལགོས་སུ་སྦེ་
བཏོན་བཞག་ཡདོ་མི་ཚུ་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་ མ་དཀྲོགས་པར་བཞག་དགོཔ་འདུག ལས་རིམ་ཚུ་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ མ་
དངུལ་ཚུ་ཇི་ཙམ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡདོ་ཚུན་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན། མ་དངུལ་ཚུ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་མི་དེ་གིས་ བསྒྲིགས་ 
མཐུན་དང་ ཐོབ་སྐལ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་མ་གཏོགས་ ལྷན་ཁག་གིས་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་ འདུན་པ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་
པའི་དམིགས་དནོ་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།   

 

2.2.11 ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་སདོ་ལས་རིམ་ནང་ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡདོཔ། 

༡. ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་འདི་འགོ་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་གོམས་འདྲིས་
ལས་རིམ་ནང་ ངོ་སོད་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་པའི་གདོང་ལེན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་
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འཚོལ་མི་༣༠,༠༠༠ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞི་བཅུག་ཐབས་
ལུ་ ལས་རིམ་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག  
 

༢. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་ཚུ་ཡང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་དང་ཚོང་ལས་ཚུ་དང་ ཐད་ཀར་གྱི་
མཉམ་ལས་དང་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཐོག་ལས་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ལཱ་གཡགོ་སོད་དེ་འདུག 
འབྲུག་མི་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཡོག་བཙུགས་འབད་མི་ ལག་ལེན་ཅན་གྱི་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་བདུན་འདུག ཐིམ་
ཕུག་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལས་མི་ལས་ཁུངས་དང་ སྒེར་གྱི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་
ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༡༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་འཚོལ་མི་༢,༣༥༣ ལུ་ལཱ་གཡོག་བྱིན་ཏེ་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་ལུ་གཡོག་སོད་འབད་མི་ འབྲུག་མིའི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ མི་ངོམ་༡,༨༨༡ (བརྒྱ་ཆ་༨༠) ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་
གཡོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དེ་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་བཙུགས་ནུག སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ཟད་སངོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤༡.༥༧ གཏང་སྟེ་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་མཐོང་སྣང་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 

ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པ་ཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཡོག་སདོ་འབད་མི་ འབྲུག་མི་ཚུ།  
རིམ་
ཨང་། 

ངོ་ཚབ་ཀྱི་མིང་། ལཱ་གཡགོ་/གཡགོ་སྡེ།  རྒྱལ་ཁབ། 
མཐ་ོརིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་
མི། སབོ་རིམ་༡༢ པ། སབོ་རིམ་༡༠ པ། མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡདོཔ། 

M F T M F T M F T M F T 

1 
ལས་གཡོག་ལྷན་
ཁག 

སོབ་དཔོན་ཚུ། ཚོང་
འབྲེལ་འགན་རོགས། 
སྐྱ་བཟོ་དང་འཕོད་
བསྟེན། ཟ་སོད་དང་
མངར་ཆབ།  

ཐའེ་ལེནཌི། ཡུ་ཨེ་
ཨི། ཀ་ཊར། ཀུ་
ཝེཊ། ཇ་པཱན། རྒྱ་
གར། ཨིསི་རེཨིལ།  

256 406 662 90 596 686 50 483 533 396 1485 1881 

2 
འབྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡོག་སོད་སྦྱིན་
ཛའི་སྒེར་སྡེ་ཚད།  

ས་གཞི་ཞིབ་དཔྱད་
/འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
/འཕྲུལ་བཟོཔ།  

ཇ་པཱན། 0 0 0 12 0 12 9 0 9 21 0 21 

3 
རྒྱལ་སྤྱིའི་གཡོག་
བཙུགས་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ།  

མགྲོན་སྐྱོང་ལཱ་སྡེ། དོ་ཧ། ཀ་ཊར།  8 2 10 23 13 36 12 9 21 43 24 67 

4 
ཏགསི་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡོག་སོད་ལས་སྡེ།  སོབ་དཔོན། ཐའེ་ལེནཌི། 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

5 
འབྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡོག་སོད་པ།  མགྲོན་སྐྱོང་ལཱ་སྡེ། 

ཐའེ་ལེནཌི། ཡུ་ཨེ་
ཨི། ཀ་ཊར། ཀུ་
ཝེཊ། ཨོ་མཱན།   

7 16 23 35 19 54 6 10 16 48 45 93 

6 
བསྟན་རྫུ་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ།  སིལ་ཚོང་ཞབས་ཏོག། མ་ལེ་ཤི་ཡ། 0 2 2 9 1 10 1 0 1 10 3 13 

7 
ཡར་འཕེལ་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡོག་བཙུགས་ངོ་
ཚབ།  

ཚོང་སྒྱུར་ལས་
གཡོགཔ། སྡེ་ཚན་
འཐུས་མི། ཚོང་
རོགས། ལས་བྱེད་
མཉམ་རོགས། 
དངུལ་གཉེར།  

ཀུ་ཝེཊ། 4 2 6 37 42 79 7 18 25 48 62 110 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
 

43 
 

8 
བ་མ་ན་གཞོན་
གཡོག་སོད་སྒེར་སྡེ་
ཚད།  

ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན། 
དེད་གཡོགཔ།  ཡུ་ཨེ་ཨི། 3 0 3 5 0 5 0 0 0 8 0 8 

9 
རང་ལཱ་རང་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ།  

མགྲོན་སྐྱོང་དང་བལྟ་
བཤལ་ལས་སྡེ།  

རྒྱ་གར་དང་ ཐའེ་
ལེནཌི།  41 37 78 36 19 55 9 13 22 86 69 155 

བསམོས 319 470 789 247 690 937 94 533 627 660 1693 2353 
 

འབྱུང་ཁུངས་ཿ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག 

 

གཞུང་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་༣༠,༠༠༠ ཕྱི་རྒྱལ་
ལུ་ལཱ་གཡོག་འབད་བ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་༣ གི་རིང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༦ ཚུན་ 
གཞུང་གིས་ དམིགས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༧.༨ མཚོན་པའི་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་༢,༣༥༣ རྐྱངམ་ཅིག་གཏང་སྟེ་འདུག  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་གཡགོ་འཚལོ་མི་༣༠,༠༠༠ གཏང་ནི་གི་དམིགས་ཚད་དེ་ མི་བདེན་
ཟེར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་དམིགས་ཚད་ཚུ་ ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ཡིག་ཆས་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
མེདཔ་དང་ གྱངས་ཁ་དེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་ཡིག་ཆས་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡདོ། ལ་ོལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ཡིག་ཆས་
ནང་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་རྒྱ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༢.༥ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡདོ་མི་དེ་ ལྷན་ཁག་གིས་འབད་ཚུགས་
པའི་ལས་དནོ་གྱི་ནང་འཁོད་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། (ཟུར་སྦྲགས་ཀ་ པ་གཟིགས་) 

  
ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་༣༠,༠༠༠ ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་ཨིན་པའི་དམིགས་ཚད་དེ་ བརྡ་
བརྒྱུད་གིས་ཡང་བསྐྱར་དུ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་འདུག  
 
ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་གི་དམིགས་ཚད་༣༠,༠༠༠ དེ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཡིག་ཆས་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་སོད་ལས་རིམ་དེ་ དམིགས་ཚད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་
བཟོ་བར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤརཝ་མས།  
 
ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

ཀ) འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་སདོ་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མ་ལུ་མ་གནསཔ།  
 

༡. འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ ལེའུ་༣ པ་ འཐུས་དང་ རིན་གོང་ དེ་ལས་ 
བསྡུ་ལེན་ནང་ལུ་ ‘ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་འབད་མི་གིས་སོ་སོ་འབད་བཀོད་ན་མ་གཏོགས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ 
ལཱ་གཡོག་ཐབོ་སྟེ་ ལཱ་གཡོག་གི་ཆོག་ཐམ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལོག་སྟེ་སོད་དགོཔ་ཨིན་མི་ 
སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་དང་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་དེ་ གཙུག་སྡེ་ ཡང་ཅིན་ 
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འབྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ལུ་ཕོག་’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ཁྲིམས་དོན་༣.༡ པ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ སྒེར་གྱི་
འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ལས་ སྐྱོད་ཐམ་བཟོ་ནི་དང་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤོག་
འཛིན་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཐུས་ དེ་ལས་ ཟ་ཁང་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
གི་ཐད་ ཏི་རུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག  
 

༢. འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ ལེའུ་༤ པ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ཚོང་བསྒྲགས་
ནང་ལུ་ ‘འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་སད་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་སྔ་གོང་གི་གནང་བ་ཐབོ་པའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་ ལཱ་གཡོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་གཅིག་ཁར་ ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་གཙུག་སྡེ་/ལས་འགུལ་གྱི་ཚོང་བསྒྲགས་འབད་
དགོ་’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག གཡོག་བཙུགས་དང་ གདམ་འཐུའི་བྱ་རིམ་དེ་ གཡོག་བཙུགས་དང་གདམ་འཐུའི་སྒྲིགས་
གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་པས། གོང་འཁོད་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ 
ཨེམ་/ཨེསི་བསྟན་ཟུ་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་དང་ ཨེམ་/ཨེསི་བ་མ་ན་གཞོན་གཡོག་སོད་སྒེར་སྡེ་ཚད་བཟུམ་མའི་ 
འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ མི་སྡེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ ལཱ་
གཡོག་གི་ས་སྟོང་ཚུ་ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣ 
ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་བཙུགས་ཡང་འབད་ནུག   

 
༣. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཁྱད་བསྡུར་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་གིས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་
གཡོག་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་ཡདོ་པའི་བརྡ་མཚོན་
སྟོན་ཡི། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་བརྒྱུད་དེ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་བྱིན་མི་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལངམ་འབད་བྱིན་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག དེ་གིས་འབད་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་མི་ འབྲུག་པའི་ལཱ་གཡོག་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་མིན་དང་ལོག་སོད་ཀྱི་དངུལ་སདོ་དང་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་
མང་དྲགས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་འཕལ་འཕལ་ར་བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་
གིས་འབད་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ དུམ་
གྲ་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ཡང་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་དམ་འཛིན་དང་ ལྟ་རོག་མ་འབད་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོནམ་ཨིན་པས།  

 
༤. གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་ སྒྲིགས་གཞི་གི་ཁྲིམས་དནོ་ལས་འགལ་མི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིགས་གཞི་གི་

གནང་བ་ཡོད་པའི་ ཆེ་མཐོའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ཐོག་ལས་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཡདོ་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ལྟ་རོག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་
དེ་ཡོད་རུང་ གནང་གྲོལ་མ་འབད་བས། དེ་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་མེདཔ་ལས་ ངོ་ཚབ་ཚུ་
གི་བསྐྱལ་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འབྲུག་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བརག་དཔྱད་འབད་མ་
ཚུགས།  



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ཁ) ལྟ་རགོ་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  
 
༡. འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མའི་

ནང་ལུ་བཀོད་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ཡདོཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འབྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སྤརོད་
ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། སྒྲིགས་གཞིའི་ནང་ལུ་
དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་
སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་འབད་འབད་ནི་མིན་འདུག འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་
གཡགོ་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་མི་སྟབོས་ལངམ་འབད་མེད་
མི་ལས་བརྟེན་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལས་སྣ་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་
ལངམ་འབད་ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་གཡོག་ལྷན་
ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལས་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ནི་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཁྱབ་
བསྒྲགས་འབད་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་གསརཔ་བྱིན་ནི་ལ་སོགས་པ་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་
ལུ་མ་གནས་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག  
 

༢. གནད་དོན་དེ་ནང་ ཨེམ་/ཨེསི་བསྟན་ཟུ་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་དང་ ཨེམ་/ཨེསི་བ་མ་ན་གཞོན་གཡོག་སོད་སྒེར་
སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ སྒྲིགས་གཞི་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ལས་སོད་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། 
འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་ སྐབས་ཅིག་བཀག་བཞག་འབད་རུང་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་འབད་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བཀག་བཞག་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཡང་ གཡོག་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ འཐུས་ཚུ་ལེན་
ཚུགས་ཏེ་འདུག  

 
༣. སྒྲིགས་གཞི་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་མི་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གིས་དུས་ཚོད་ཁར་ལེགས་

བཅོས་འབད་མ་ཚུགས་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཨེམ་/ཨེསི་བསྟན་ཟུ་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མི་ངོ་༣༩ ལས་ 
སྐྱོད་ཐམ་བཟོ་ནི་གི་འཐུས་དང་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤོག་འཛིན་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཐུས་ ཟ་
ཁང་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ལ་སོགས་པ་གི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༤ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་བསྡུ་ལེན་
འབད་ནུག  

 
༤. ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ གནང་བ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ འདི་བཟུམ་

མའི་གནད་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་བྱུང་མི་ཚུ་ དུས་ཐགོ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པས། ལྷན་ཁག་གིས་ ལྟ་རོག་
དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་དེ་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་ མི་སྟོབས་ལངམ་འབད་མེད་མི་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཡོག་
སོད་ཀྱི་ཐད་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དང་ གོ་རོགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཁག་གི་ཚད་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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འཛིན་དང་འཁྲིལ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡགོ་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ལྟ་རོག་
དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་
ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡདོཔ་དང་ འབྲུག་པའི་ལཱ་གཡགོ་འཚོལ་མི་ཚུ་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ཏི་རུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག   

 

2.1 ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡདོཔ།  

༡. ལས་མིའི་མི་སྟོབས་བརག་ཞིབ་འདི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལས་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལཱ་གཡགོ་ཐོབ་སའི་
བརྡ་དོན་དང་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལོ་བསྟར་གྱི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན་པས། བརག་ཞིབ་འདི་གིས་ འཆར་གཞི་དང་ལས་
རིམ་ཚུ་བརྩམ་ནི་ནང་གཞི་བཀོད་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་ འབྲུག་པའི་ལཱ་གཡགོ་ཐོབ་ས་ལུ་འགྱུར་བ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ལོ་ནང་པར་སྐྲུན་འབད་མི་ ལས་
མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་༡༣ པ་ཨིན་པས།  
 

༢. འབྲུག་ལུ་ ལས་མིའི་མི་སྟོབས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཁུངས་གཏུག་གི་དུས་
ཡུན་དེ་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་དྲིས་ལན་འགོ་བཙུགས་པའི་ བདུན་ཕག་གི་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ མི་ངོ་འདི་གིས་ འབྲལ་གཏུག་གི་དུས་ཡུན་ནང་ གླ་ཆ་ ཡང་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་དང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡང་ཅིན་ 
རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ ཁེབ་ས་ ཡང་ཅིན་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟ་ཚང་གི་ཁེ་ཕན་གང་རུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་འབད་
འབདཝ་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ མི་ངོ་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ལུགས་མཐུན་ཐོག་གི་ལཱ་གཡོག་ ཡང་ཅིན་ ཚོང་ལཱ་ཡོད་མི་དེ་ 
གནས་སྐབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ནང་མེད་མི་དེ་ ལོག་སྟེ་ར་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ཡང་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་
གྲངས་སུ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་གཡོག་
འབད་མིའི་ལོ་ཚད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་གཏུག་གི་དུས་ཡུན་ནང་ ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ཡང་ལཱའ་མ་འབད་མི་
དང་ ལཱ་གཡོག་ ཡང་ཅིན་ ཚོང་ལཱ་མེད་མི་ དེ་འབདཝ་ད་ ལཱ་འབད་ཆོགཔ་ཡོད་མི་དང་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག  
 

༣. བརག་ཞིབ་འདི་ ཚན་རིག་བརག་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ཐབས་ཆས་ དེ་ལས་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་མི་  
ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཨིན་མི་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་བརག་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གཡགོ་
གནས་སྟངས་དེ་ རང་དབང་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་དེ་ ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་ནུག  

༤. དཔེར་ན་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་མི་ངོ་གི་གྱངས་ཁ་༨,༦༦༠ 
ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་
མེད་མི་མི་ངོ་༡༧,༡༣༥ འདུག ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་མི་ངོམ་གྱི་གྱངས་ཁའི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་དེ་གིས་ 
གནས་སྡུད་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལུ་ ཆ་གནས་དང་ བོ་གཏད་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན།    
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ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་ནང་ལུ་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་མི་ངོམ་གྱི་སྔོན་རྩིས་
༨,༦༦༠ སྟནོ་མི་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ཨིནམ་དང་ ལཱ་གཡོག་ཐ་ོབཀོད་ནང་གི་གྱངས་ཁ་༡༡,༡༥༢ 
དེ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ཨིན་པས་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་གི་གྱངས་ཁ་ལས་ གཅིགཔ་ོའདི་ 
བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་དང་ གཞན་མི་གཅིགཔ་ོའདི་ དཔེ་ཚད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཁུངས་
གཉིས་ལས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་མི་གིས་ ཅོག་འཐདཔ་ཐནོ་མི་ཚུགས་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་(ཟུར་སྦྲགས་ལུ་འདྲི་
གཏུག་མཛད་)ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ད་ོབཟུམ་ གྱངས་ཁ་ཚུ་གིས་ མན་ོབསམ་གཏང་མ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་པར་སམོ་སྟནོ་ཏེ་
མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་ཅི།  
 
༥. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་འདི་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདུག ལཱ་གཡགོ་ཐོབ་ས་གི་རྣམ་

པ་ཚུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཅོག་གཅིགཔ་འབད་མ་སདོ་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གཡོག་ཐབོ་ས་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ངེས་བདེན་
འབད་ཐབོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཚར་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་མི་བརག་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་ཐོབ་ས་གི་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྟངས་ སྟོན་མ་ཚུགས་པར་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་
ནང་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༣ དང་༤ པའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ཧེ་མ་
དང་ ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་
གྲངས་ཚད་(བརྒྱ་ཆ་༢.༡)དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་(བརྒྱ་ཆ་༢.༩)ལས་ ཁྱད་པར་སོམ་བྱུང་
སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ བརག་ཞིབ་ཚུ་གི་དུས་ཚོད་ནང་ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།  
 

༦. ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ མི་སྡེ་བརྟེན་སོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སལོ་ཡོད་མི་དང་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་འབྱུང་གྲངས་དེ་
བརྩིས་འཇོག་འབད་དེ་ འབྲེལ་གཏུག་གི་དུས་ཡུན་དེ་ ལོག་སྟེ་བརག་ཞིབ་འབད་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།  

 

2.3.1 ཚད་ལྡང་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གནས་ཡདོཔ།  

༡. རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་མི་ལས་ཚོགས་(ILO) དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚད་ལྡང་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་དེ་ “ལཱ་འབད་
ཡོདཔ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་གཏུག་བདུན་ཕག་གི་སྐབས་ལཱ་གཡོག་ཡོད་རུང་ ‘འདི་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ལཱ་འབད་ཆོག་ཆོ་དང་ ལཱ་
འབད་སར་དངོས་གནས་སྦེ་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་མི་རོབས་ཀྱི་ཡན་ལག་དབྱེ་ཁག་” ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་
དེ་འདུག ཚད་ལྡང་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་དེ་ བདུན་ཕག་གཅིག་ནང་ ཆུ་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་དང་ ཤེས་ཚད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་གཡོག་གི་རིགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡང་ 
འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཨིན།   
 

༢. རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་ངེས་ཚིག་བརྩི་འཇོག་འབད་ཐོག་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་
མེ་མི་དེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡདོཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལཱ་གཡོག་ཚད་གཞི་གི་གནས་སྡུད་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ནང་ལུ་ 
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འགྱུར་བ་མེད་པར་ཚུད་དེ་འདུག ཡིག་ཆ་ ཡང་ཅིན་ གནས་སྡུད་ཚུ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ གཡོག་སད་དང་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་གྲངས་ཚད་ཚུ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཕྱིར་
སོད་འབད་མི་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་སོྟན་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གཞུང་གིས་ཡང་ གཡོག་སོད་དང་ ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འབྲེལ་བ་ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་ 
ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ གཡོག་སོད་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་
ཞུའི་ནང་ལས་སོྟན་ཏེ་ཡོད་མི་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་དེ་ གཡོག་སོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཡོད་
མི་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པའི་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པ་ཿ ལཱ་གཡགོ་ཐོབ་ས་ནང་གི་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི།  

ལོ། 

བདུན་ཕག་རེ་
ནང་ ཆུ་ཚོད་
༤༠ ལས་
ཉུངམ་འབད་ལཱ་
འབད་མི་མི་
ངོམ་ཚུ།  

བདུན་ཕག་རེ་ནང་ 
ཆུ་ཚོད་༤༠ ལས་
ལྷག་སྟེ་ལཱ་འབད་མི་ 
ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ 
མི་ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།  

བདུན་ཕག་རེ་
ནང་ ཆུ་ཚོད་
༧༠ ལས་
ལྷག་སྟེ་ ལཱ་
འབད་མི་ 
མི་ངོམ་ཚུ།  

བདུན་ཕག་རེ་ནང་ 
ཆུ་ཚོད་༧༠ ལས་
ལྷག་སྟེ་ལཱ་འབད་མི་ 
ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ མི་
ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།  

ལྷན་ཐབས་ཀྱི་
ལཱ་འཚོལ་མི་ 
མི་ངོམ་ཚུ།  

ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་
འཚོལ་མི་ ལཱ་
གཡོག་ཡོད་མི་མི་
ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།  

ལཱ་གཡོག་
ཡོད་མི་མི་
ངོམ་ཚུ་གི་
གྱངས་ཁ། 

2010 170,000  52.98 54,600               17.01  
          

9,000  2.80 320,900  

2011 54,800  16.93 67,000               20.70  
          

9,900  3.06 323,700  

2012  48,053  14.58  91,248  
             

27.69       39,154  11.88 329,477  

2013 41,302  12.30 70,413               20.96  12,475  3.71 335,870  

2014 50,432  14.85 
     

52,720    15.53     10,797  3.18 339,569  

2015       63,308  18.39 52,461  
             

15.24  
          
9,405  2.73 344,293  

འབྱུང་ཁུངས་ཿ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  
༣. ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པའི་ནང་གི་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་ཁ་གསལ་གྱིས་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠-

༢༠༡༥ འི་ནང་ བདུན་ཕག་རེ་ནང་ ཆུ་ཚོད་༤༠ ལས་ཉུངམ་འབད་ལཱ་འབད་མི་ མི་ངོམ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ བརྒྱ་
ཆ་༡༢ ལས་༥༢ ཚུན་ཡདོ་པའི་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ལཱ་འབད་མི་གི་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་
ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་
ལཱ་འཚོལ་མི་གི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ༥.༢༩ ལས་བརྒྱ་ཆ་༨༢.༨༧ ཚུན་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འ་ནཱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལཱ་མངམ་འབད་དགོ་མནོ་
བའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།  འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༥.༢༤ ལས་བརྒྱ་ཆ་
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༢༧.༦༩ ཚུན་གྱིས་ བདུན་ཕག་རེ་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༧༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ལཱ་འབད་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དེ་གིས་ ལཱ་འབད་མི་ལུ་
དངུལ་ཕགོས་ཉུང་སུ་འབད་སོད་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།  

 
༤. ལས་མིའི་མི་སྟོབས་དེ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནང་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་

གཡོག་མེད་མི་གི་ཐད་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་བྱུང་སྟེ་འདུག 
དབུལ་ཕོངས་དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་༢༠༠༧ དང་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ “ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཟ་ཚང་གི་
ནང་མི་གཙོ་ཅན་འདི་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ནང་གྲས་གཏོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་མཐོ་དྲགས་
ཡོདཔ་དང་ ཟ་ཚང་ཡང་སང་ཀ་ཡང་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་”འབད་མི་ནང་བྱུང་སྟེ་འདུག  

 
༥. ལཱ་གཡོག་གི་སྤུས་ཚད་དེ་ ལཱ་འབད་མི་གི་དུས་ཚོད་དང་ ལཱ་གཡོག་འབད་མི་ལས་འཐོབ་མི་འོང་འབབ་ལས་ ཚད་

འཇལ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། ང་བཅས་རའི་ ལཱ་གཡོག་ཐབོ་ས་གི་གནས་སྡུད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ ལཱ་
གཡགོ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༥ དེ་ཅིག་གིས་ དུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༧༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༠-༢༠༡༥ གི་རིང་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡགོ་འཚོལ་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡང་ འབརོ་ཆེ་དྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ 
གསལ་སོྟན་འབད་ཡི།  

 
༦. དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་ཐོབ་ས་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་དང་ ད་ལྟོ་

ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་བརྩིས་འཇོག་འབད་དེ་ གཞུང་གིས་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་དེ་མར་འབད་
ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
ཞིབ་ཞིབ་འབད་བལྟ་དགོཔ་འདུག  

 

2.3.2  ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལས་གཡོག་གྱི་ཆ་ཚད་མཐ་ོདྲགས་ཡདོཔ།  

༡. ལཱ་གཡོག་ཐབོ་ས་ཚུ་ནང་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ ལུགས་མཐུན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་མི་དང་ 
ལུགས་མཐུན་གྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་བདག་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་རུང་ གནད་དནོ་མང་མང་ཤོས་ནང་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་དངུལ་
ཕོགས་ཉུང་སུ་འབད་སོད་དོ་ཡདོཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་འབད་འདུག  

 
༢. དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་ཐོབ་ས་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་

ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་འདུག 
ཚོང་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ ལཱ་གཡོག་འབད་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་གྱི་བགོ་བཤའི་བརྒྱ་ཆ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༢ 
པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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འབྱུང་ཁུངས་ཿ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།  

 
༣. ཐིག་ཁྲམ་༡༢ པའི་ནང་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལཱ་གཡོག་འབད་མིའི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༦ ལས་

༥༨ ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༡༩ ལས་ ༢༤ ཚུན་ སྒེར་གྱི་ཚོང་ལཱ་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ད་ རངགཡོག་རྐྱབ་མི་དང་ བཟའ་ཚང་གི་ལཱ་འབད་མི་ཟེར་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་ལཱ་གི་རང་བཞིན་ཚུ་ མང་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ དངུལ་ཕོགས་མ་སོད་པའི་བཟའ་ཚང་གི་ལཱ་འབད་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་འདུག རང་གཡོག་རྐྱབ་མི་དང་ བཟའ་ཚང་གི་ལཱ་
འབད་མི་ནང་ལུ་ ཁོ་/མོ་རའི་ཚོང་ལས་ཚུ་ ལས་སོད་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ ཡང་ཅིན་ སོ་ནམ་དང་ ཡང་ཅིན་ སོ་ནམ་
མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཁོ་/མོ་གི་བཟའ་ཚང་གི་ནང་མི་གཅིག་གིས་ ལས་སོད་འཐབ་མི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཚོང་ལས་
ནང་ གླ་ཆ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་མེདཔ་ ཡང་ཅིན་ དངུལ་ཕོགས་མེད་པར་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག    

 
༤. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡདོ་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ ཤེས་རོགས་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་

ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འ་ནཱི་ གནས་སྡུད་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།   

 
༥. ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ལས་སྡེ་ག་ར་ ལུགས་མཐུན་བཟོ་ནི་ནང་ ལ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་ ལུགས་མཐུན་

མིན་པའི་ལས་སྡེ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་བགོ་བཤའ་མང་ཆེ་དྲགས་ཡདོ་མི་དེ་ཚོར་ཏེ་ གནད་དནོ་ཚུ་བསལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ དེ་
བསྟུན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་འདུག  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ནང་ལུ་ ད་ལྟའོི་གནས་སྟངས་ནང་ ཚ་གྱང་གཙ་ོབ་ོར་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ལཱ་གཡགོ་
དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་མིན་པར་ ན་གཞནོ་ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲོམ་གྱི་ན་གཞནོ་ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་
དང་ ཨམ་སྲུ་ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གི་འགན་དབང་གཙ་ོབ་ོ

ཐིག་ཁྲམ་༡༢ པ་ཿ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༡-༢༠༡༥ གི་ ཚངོ་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ ལཱ་གཡགོ་འབད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ བགོ་བཤའི་བརྒྱ་ཆ།  

ལོ། 

ལུགས་མཐུན་ལས་སྡེ། ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ལས་སྡེ། 

ཞི་
གཡོགཔ། 

གཞུང་གི་ལས་
སྡེ་གཞན་མི་ཚུ། 

བསྟན་
སྲུང་། 

གཞུང་
མིན་ལས་
ཚོགས། 

མི་དམངས་/ 
གཞུང་གི་ཚོང་
ལས། 

སྒེར་གྱི་ཚོང་
ལས། སྒེར་གྱི་ཚོང་ལཱ། སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ། 

2011 14.4 1.9 0.3 3.1 2.7 20 57.5 
2012 13.5 1.5 0.5 2.9 2.6 19.1 59.5 
2013 8.2 3.6 3.4 0.2 4.9 3.7 19.8 56.2 
2014 7.1 4.3 3.5 0.1 3.9 24.3 56.7 
2015 7 3.7 3.1 0.2 3.7 5.2 19.1 58.0 



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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གཅིགཔ་ོདེ་ ལཱ་གཡགོ་ཐབོ་ས་ནང་ ལཱ་གཡགོ་ཚལོ་མི་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ཕན་ཐབས་འབད་ནི་འདི་ཨིན་
ཟེར་ཡང་བཀོད་ཅི་(ཟུར་སྦྲགས་ལུ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)།  
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ མགོ་རྙོག་དྲགས་དང་ སྣ་མང་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དེ་ ཧ་
གོ་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ རོྩམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནས་ཚད་དང་ ན་གཞོན་གཡོག་སོད་
ཀྱི་བར་ན་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལངམ་འབད་བྱིན་ཏེ་འདུག ན་གཞོན་གཡོག་སོད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གཡགོ་
སོད་ཀྱིས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཤདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་གཡོག་སོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཏན་ཏན་
བཟོ་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ནང་གི་ལཱ་
གཡོག་ཚུ་བརྩིས་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། 
 

2.3.3  ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ ན་གཞནོ་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྱངས་ཁ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ད་ོཡདོཔ།   

༡. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༣ པའི་ནང་ཁ་གསལ་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་
མེད་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༠.༧ ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག  

ཐིག་ཁྲམ་༡༣ པ་ཿ དུས་ཡུན་༢༠༡༠ - ༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ ན་གཞནོ་ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད།  
རྣམ་གྲངས། 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ མི་གི་བསོམས་(གྱངས་ཁའི་ནང་)  11,000  10,500   6,904   9,916    9,174   8,660  
ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གྱི་བསམས་(བརྒྱ་ཆའི་ནང་) 3.3 3.1 2.1 2.9 2.6 2.5 
ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་(གྱངས་ཁའི་ནང་)    5,100   4,800    3,475    4,282    3,681      4,503  
ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་(བརྒྱ་ཆའི་ནང་) 9.2 9.2 7.3 9.6 9.4 10.7 
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་མི་ངོ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ན་གཞོན་ལཱ་
གཡོག་མེད་མི་གི་བརྒྱ་ཆ་(བརྒྱ་ཆའི་ནང་)           46         46         50         43         40           52  

ན་གཞོག་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་-ཕོ་(གྱངས་ཁའི་ནང་)    1,800  1,500  1,392   1,887   1,499    1,528  
ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་-མོ་(གྱངས་ཁའི་ནང་)     3,300  3,300  2,083   2,395   2,182  2,975  
ན་གཞོག་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་-ཕོ་(བརྒྱ་ཆའི་ནང་) 35.29 31.25 40.06 44.07 40.72 33.93 
ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་-མོ་(བརྒྱ་ཆའི་ནང་) 64.71 68.75 59.94 55.93 59.28 66.07 
འབྱུང་ཁུངས་ཿ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 
༢. ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༢.༥ ལུ་

མར་ཕབ་འབད་ཡདོ་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་༡༠.༧ ལུ་
ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠-
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༢༠༡༥ འི་རིང་ལུ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡགོ་མེད་མིའི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་བུམོ་ཨིནམ་འབད་ཤེས་ཅི། སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༠-༢༠༡༥ འི་རིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༠ ན་གཞོན་ཚུ་ཨིན་པས།  
 

༣. ལྷག་པར་དུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༤ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་གོང་མ་
དང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་/གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་
ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་འབད་མཐོང་ཅི།  
ཐིག་ཁྲམ་༡༤ པ་ཿ ཤེས་ཡནོ་གྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།  

ཤེས་ཡནོ་གྱི་གནས་ཚད། ལ།ོ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ལུགས་མཐུན་ཤེས་ཡོད་མེད་མི། 38.53 30.77 21.96 10.72 4.77 7.16 

བོ་གསར་ལས་ འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ།  34.86 43.27 42.60 32.30 33.44 23.76 

འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 18.35 17.31 20.86 22.91 32.53 31.87 

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་དང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ། 4.59 6.73 12.74 32.38 28.97 36.73 

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན། 2.75 1.92 1.25 1.04 0.28 0.15 

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ། 0.92   0.59 0.65   0.33 

བསོམས། 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

འབྱུང་ཁུངས་ཿ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ། 
  

༤. སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་མི་ངོམ་གྱི་བསོམས་༨,༦༦༠ གི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་༣,༡༨༠ དེ་ གཙུག་ལག་
གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡན་ཆད་ཀྱི་ མི་ངོམ་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་བརྒྱ་ཆ་༣༦.༧༣ གསལ་སྟོན་འབད་མི་འདི་ ཤེས་
ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ག་ར་ལས་མཐོ་ཤསོ་ཅིག་ཨིན་པས། ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་དམའ་ཤོས་ར་ 
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ ལྷབ་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་གཡགོ་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡར་
སེང་ཆེནམོ་ཅིག་མ་འགྱོ་བར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཚ་གྱངས་འཐེབ་བཀལ་ཏེ་འདུག ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ན་
གཞོན་ཚུ་ལུ་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་སོང་བརྡར་ཚུ་དང་ གོམས་གཡགོ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ར་འབད་རུང་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་དེ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ར་འདུག  

 
༥. ན་གཞོན་ཚུ་གི་བར་ན་ལཱ་གཡགོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་དང་ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་

ཐོན་ནི་ཨིན་པས། མི་སྡེ་ནང་ལུ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ལཱ་གཡོག་བྱིན་དགོཔ་འདི་
གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ནང་ ན་གཞནོ་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ན་གཞོན་ཚུ་
གི་བར་ན་ སོ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཆང་གི་རིགས་སོད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་སོམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་
བའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་ གསལ་སོྟན་འབད་དེ་འདུག ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གྱངས་ཁ་མཐོ་དྲགས་
ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ན་གཞོན་མང་རབས་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་མི་ཐོབ་ནི་དང་ ཁོང་གི་ཡནོ་ཏན་དང་
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ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ གསར་གཏོད་འབད་ནི་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་
བརྟེན་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་བརག་སོྟར་ཤོར་ཏེ་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་དང་ ནུས་ཤུགས་ལུ་ཡང་གནོད་
པ་ཡོདཔ་ཨིན། བྱེ་བྲག་ཏུ་ གཞུང་གིས་མི་སྡེ་ཁེ་ཕན་གྱི་དནོ་ལུ་ འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ལས་
བརྟེན་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡདོ་མི་གིས་ གཞུང་ལུ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གྱོང་གུད་ཡར་
སེང་འབདཝ་ཨིན།  

 
༦. ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྲངས་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་༢.༥ ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་

ནང་ གཙོ་རིམ་སྐྱེད་དེ་ཡདོ་རུང་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་དང་ ཤེས་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡདོ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་མིན་འདུག སྤྱིར་
བཏང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་གསར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ 
ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་འགྲོས་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལངམ་འབད་མེད་པའི་
རགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་པས།   

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གནད་དནོ་འདི་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་
སྙན་ཞུའི་ཐགོ་ལས་ གཞུང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི་(ཟུར་སྦྲག་ལུ་འདྲི་གཏུག་མཛད་)།  

 

2.2 བརྡ་དནོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

༡. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་
ཡུལ་འདི་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ གྲས་གཏོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ སོང་བརྡར་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་ འགན་ལེན་གྱི་ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་འདི་ཨིན་པས། འདི་གི་བལྟ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འདུས་ཚོགས་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་སྡུད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཐབོ་ནི་དང་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་ནི་ཚུ་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་དང་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་ གྲོས་ཐག་ལེགས་ཤོམ་གཅད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འགན་ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་དང་ ཨེ་ཀྲི་པི་-པི་ཨི་ཨི་པི་ རྗེས་འདེད་རིམ་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་དོན་འཛིན་
སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་ནུག བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དེ་ལུགས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་ ལྟ་རོག་དང་
དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ཚུ་ ནང་འཁོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་གྲས་གཏོགས་
འབད་དེ་གསར་འབད་ནུག རིམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འགོ་གི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

༢. རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ དམིས་བསལ་གྱི་ ཚར་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཁས་ཕན་
ཐོབ་མི་ལ་སོགས་པ་ འདས་པའི་མིང་བཀོད་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་མིན་འདུག འགན་
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ལེན་གཡོག་སོད་ལས་རིམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལས་ དཔེ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གཅིག་གི་ ངོ་ཤོག་
གསལ་སོྟན་འབད་མི་པར་རིས་འདི་ འོག་ལུ་སན་ཞུ་འབད་དེ་ཡདོ།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༣. པར་རིས་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་འབད་མི་གི་ མིང་བཀོད་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་མ་བྱིན་པས། པར་
རིས་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་ལུ་ རུ་མི་ཨིསི་པ་ཨེནཌི་བིཝ་ཀྲི་
སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ 
མཐོ་བཀོད་དང་ མིང་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་འབད་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་
ཚན་ནང་ལས་ཐོབ་མི་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་འོག་གི་ མིང་བཀོད་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ གི་ལོ་ནང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༤ གི་རིང་ལུ་ སི་ཨེམ་ཨའེ་ནང་སོང་བརྡར་འབད་དེ་ ཨི་ཨེསི་ཨེསི་
གི་འོག་ལུ་མིང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་འབད་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རིམ་ལུགས་དེ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ཆ་ཚང་འབད་བྱིན་ནི་མིན་འདུག  
 

༤. ཨིན་རུང་ འོག་གི་པར་རིས་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཐེངས་གཉིས་པ་དང་ འབྱེལཝ་འབྱེལ་ས་ར་མིང་
བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་དྲན་སྐུལ་གྱི་བརྡ་སྟནོ་པའི་སྒོ་ལས་ འདས་པའི་མིང་བཀོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་
ཚུ་བྱིན་ནི་འདུག  
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༥. ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ ཡང་ཅིན་ མི་ངོ་ཚུ་ མིང་བཀོད་འབད་མི་འདི་གིས་ མི་ངོ་གཅིགཔོ་འདི་ར་ ཚར་
གཉིས་དང་ འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡང་མིང་བཀོད་འབད་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས། མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོད་
མི་ཚུ་ལས་ ཚར་གཉིས་དེ་རེ་ཁེ་ཕན་མི་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ངེས་བརན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ད་ལྟོའི་རིམ་ལུགས་ནང་ མི་ངོ་
གཅིགཔོ་འདི་གིས་ར་ ཚར་གཉིས་དང་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་མིང་བཀོད་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་གི་ དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་མིན་འདུག  
 

༦. དེ་མ་ཚད་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་ལས་འཆར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ 
གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱུན་བརན་བཟོ་མི་གི་གྱངས་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ནང་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་ལས་འཆར་ནང་
ལུ་མིང་མ་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ཐོ་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་༣༡ རྒྱུན་བརན་བཟོ་
ཡོདཔ་འབད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ མིང་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་འབད་ངོས་འཛིན་
འབད་ཡི། ཁ་གསལ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ ལས་གཡོག་དང་མི་སྟབོས་ལྷན་ཁག་ལས་
ཐོབ་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བོ་གཏད་ཚུགཔ་ཅིག་མ་མཐོང་།  

 
༧. ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ལས་ཐོབ་མི་གནས་སྡུད་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་འགན་འཛིན་པ་ལས་ཐོབ་མི་གནས་སྡུད་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ བྱུང་ཁུངས་གཅིག་ཨིན་མི་ ལཱ་གཡོག་འབྲེལ་མཐུད་
རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་ཡོད་རུང་ དྲན་ཐོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་
༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ འགོ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།  
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ལས་རིམ་གྱི་མིང་། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ལས་ཐོབ་མི་དྲན་
ཐ་ོཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་བཀོད། 

བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཐོབ་
མི་དྲན་ཐ་ོཚུ་ དང་འཁྲིལ་བའི་

མིང་བཀོད། 
ཁྱད་པར། 

ཐད་ཀར་གཡོག་སོད་ལས་
འཆར། 3,285 3,484 199 

 

༨. ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་དང་ མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཐད་ ཟླ་ཚེས་ཚུ་གི་ཆ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། ལས་རིམ་གྱི་ཟླ་ཚེས་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཨིན་པའི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། ཐད་ཀར་གཡོག་
སོད་ལས་འཆར་གཅིག་ནང་ར་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་༧༣ བྱུང་སྟེ་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་རིམ་གྱི་
འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས་དང་ མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་ཅོག་གཅིགཔ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་༣༣ འདུག གནས་སྟངས་གཅིག་
ནང་ ལས་རིམ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་མིང་བཀོད་འབད་མི་གཅིག་གིས་ ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག  
 

༩ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཡང་ འཛལོ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག དཔེར་ན་ ན་གཞོན་གཡོག་སོད་
ལས་འཆར་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ཨིན་རུང་ རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཟླཝ་དྲུག་འབད་བཀོད་དེ་
འདུག  

 
༡༠. བདེན་སོར་གྱི་ནང་འདེབས་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་དེ་གིས་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ནང་ ངེས་བདེན་མེད་མི་དང་ བོ་གཏད་མ་ཚུགས་པའི་

གནས་སྡུད་བཞག་ཡོདཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ འཛོལ་སྐྱོན་གྱི་སྙན་ཞུ་སྟོན་ཐགོ་ལས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ ཚུལ་
དང་མ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཅད་ནི་ཚུ་ཐོན་ནི་ཨིན་པས།  

 
ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ནང་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དནོ་འདི་ཚུ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡདོཔ་དང་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ 
ངེས་བདེན་གྱི་བརྡ་དནོ་ཚུ་སྟནོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལུ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོ་ཟེར་བཀོད་ཅི་(ཟུར་སྦྲགས་འདྲི་གཏུག་མཛད་)། 
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ལེའུ་༤ པ་: གྲོས་འདེབས་ཚུ། 

ལེའུ་༣ པའི་བམ་ཚན་༢ པའི་ནང་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་བཟོ་
ལེགས་བཅོས་དང་ ལྟ་རོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་དམ་འཛིན་འབད་ཐགོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱ་
གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ནང་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། གཤམ་འཁོད་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ གཙོ་
བོ་རང་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་
སྐབས་ ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

 

4.1 རྒྱ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚགོས་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་
ལས་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གདངོ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ དམིགས་དོན་ ‘རང་མགོ་རང་འདྲོངས་དང་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་’ 
གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་༡༦ ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་ ལཱ་གཡགོ་སོད་ནི་འདི་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ ལས་ཚན་གྱི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ལུ་ ལས་འབྲེལ་ཚད་འཇལ་གྱི་དོན་ལས་ ལས་
འབྲེལ་གཙོ་རིམ་གྱི་བརྡ་མཚོན་དང་བཅས་ དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ ལས་ཚན་ཕན་ཚུན་གྱི་
གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལཱ་
གཡོག་གི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ལུ་ དབང་ཆ་མིན་འདུག ལས་ཚན་ལེ་ཤ་རང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་གསར་
བཟོའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁོང་ཚུའི་ཁས་ལེན་དང་མཐུན་འབྲེལ་དགོཔ་འདུག ད་ལྟོའི་
ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ བར་བཅད་ལམ་སོལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ལས་སྡེ་སོ་ས་ོགིས་ལཱ་སོ་སོ་འབད་དེ་ གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་ཐབས་
བྱུས་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་མིན་འདུག འགོ་འཁྲིད་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ གཅིག་བསོམས་གྲུབ་འབྲས་འཐོབ་
ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ རེ་འདུན་གྱི་གཅིག་འདུས་ཚུ་ འབྱང་ནི་ཨིན་པས།  

 
ལཱ་གཡོག་གྱི་དནོ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་འདི་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་དང་ 
ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་ལས་སྡེ་གེ་ར་གིས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོད་མི་ཚུའི་ 
གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་འདུག འགན་
ཁུར་བཀལ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ལཱ་འགན་དབྱེ་ཕྱེ་འབད་ནི་དང་ ལྟ་རོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་
འདི་ཚུ་ལས་རེ་འདོད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་ཨིན། འདི་
འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་རེ་འདོད་སྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཡུན་བརན་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་
བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་གདོང་ལེན་ལུ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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4.2 ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡགོ་འགན་ཁུར་རིམ་ལུགས་ཅིག་གསར་བཟ་ོའབད་དགོཔ་ཨིན།  

 
ལ་གཡོག་འདི་ ལས་ཚན་ཕན་ཚུན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་
འབྲེལ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་རང་རབས་ཅིག་གི་བར་ན་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་མིན་འདུག 
འདི་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་གི་དམིགས་གཏད་དང་འཁྲིལ་ སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ དོན་སྨིན་དང་ 
འཇོན་ཚད་ལུ་ཐོ་ཕགོ་སྟེ་འདུག ལག་ལེན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་པའི་གནད་དནོ་དེ་གཙོ་བོ་རང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣའི་ རང་སོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་དེ་མེདཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་གསར་
བཟོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སརོ་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་འབྱུང་ནུག ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཁག་/ལས་
ཁུངས་ཚུ་དང་ གཞན་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་ཚོང་ལམ་
ནང་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལཱ་གཡོག་འགན་ཁུར་རིམ་
ལུགས་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་འདི་འགོ་འཁྲིད་པའི་ལས་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལཱ་གཡོག་
འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཡོངས་རགོས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ 
མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ གཙོ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཨིན།  
 

4.3 ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

                                                          
ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ ལས་མི་ཚོང་གྱི་
དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་དང་ རེ་
འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་གྱི་དགོས་
མཁོའི་བརག་ཞིབ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲེལ་མཐུན་ཡདོ་
པའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་ལས་རིམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བརྩམ་ཚུགས་པའི་ཁར་ འདི་ཚུ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།   

 

4.4 ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་རིམ་ཚུ་ལྟ་རགོ་དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་ཨིན།  

 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ 
ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་
བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཕན་ཤུགས་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་མཐུན་ངེས་
བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡདོ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་དགོཔ་
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ཨིན། ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་འདི་ཚུ་ལུ་གོ་
སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཡདོཔ་དང་ སོང་བརྡར་ཚུའི་དནོ་སྨིན་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ འདི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག 
ཉེན་སྲུང་དང་ ཕན་ཐབས་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ ཡུན་བརན་གྱི་ལཱ་གཡགོ་འཐོབ་ཡདོ་མེད་ངེས་
བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ སོང་བརྡར་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།   

 

4.5 ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་ན་གཞནོ་ཚུ་གི་ཐགོ་ལུ་ བརག་ཞིབ་ཁ་གསལ་ཅིག་འབད་དེ་ ལཱ་གཡགོ་
ཡུན་རིང་སྦེ་འཚལོ་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་སདོ་ནི་གི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན།   

 
ལཱ་གཡོག་མ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མིའི་ ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༨ ལས་ 
ལྷག་པའི་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིང་སྦེ་འཚོལ་མི་ཚུ་འདུག འདི་གིས་ཐོག་ཁར་ བསམ་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ 
ལས་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ གཡགོ་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡགོ་མེད་པའི་གནད་དོན་དེ་ ཧེང་སྐལ་
རང་སྐྱོ་དྲག་བཟོ་སྟེ་འདུག ལཱ་གཡགོ་རྒྱུན་བརན་མ་བཟོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ དྲི་ཨི་
ཨེསི་དང་ ཨི་ཨེསི་ཨེསི་ནང་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༧.༦ མཚོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ལྷན་ཁག་
གིས་ ལས་མི་ཚོང་ལམ་དང་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་ལུ་ཁ་གསལ་གྱི་བརག་ཞིབ་ཅིག་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་
ནང་ དམིགས་བསལ་དུ་ དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སྔོན་མ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་
དངོས་བསྟར་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་ཡུན་རིང་སྦེ་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་
ཐབས་ལུ་ བཟོ་བཀོད་གསརཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།   

 

4.6 ཞིབ་འཇུག་ལེགས་ཤམོ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུན་བརན་གྱི་ལཱ་གཡགོ་གསར་བཟ་ོདང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ངེས་བརན་བཟ་ོ
དགོཔ་ཨིན།  

 
འབྲུག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལུ་ འགན་ལེན་ལཱ་གཡོག་ལས་རིམ་ཐོག་ལུ་ཁས་ལེན་སོམ་སྦེ་མཛད་དེ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༠ བགོ་སྐལ་འབད་ནུག གཞུང་གིས་ ལཱ་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་གཞན་མང་རབས་
ཅིག་ནང་ཡང་ འཆར་དངུལ་སོམ་སྦེ་ བགོ་སྐལ་འབད་ནུག  

 
ཨིན་རུང་ རིན་གོང་གི་སྔོན་རྩིས་ཞུན་དག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚད་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
དམིགས་ཚད་དེ་མ་གྲུབ་ལས་ འཆར་དངུལ་རོགས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཟད་སོང་ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་མི་ཚུ་ 
དམིགས་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ འདྲ་མཉམ་མ་འགྱོ་བར་འདུག འདི་གིས་ བསམ་ཏེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཚད་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་
དོན་ལས་ ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡུན་བརན་ལུ་མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ 
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་འཆར་བཀོད་པའི་སྐབས་ལས་རང་ ཞིབ་འཇུག་ཞུན་དག་སྦེ་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
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འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ འཆར་དངུལ་གྱི་དངོས་ཡདོ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབྱུང་ནི་གི་
དོན་ལས་ དམིགས་ཚད་དང་དུས་མཚམས་ཐོག་ལུ་འབད་ཚུགསཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་འོང་།  

 

4.7 འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡགོ་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མ་དེ་ དམ་དམ་སྦེ་ བསྟར་སདོ་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་
བཟ་ོདགོཔ་ཨིན།  

 
འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མ་འདི་གི་དོན་ཚན་དང་ འདིའི་ལག་ལེན་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ སྒྲིག་གཞི་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་མང་རབས་
ཅིག་བྱུང་ཡདོཔ་དང་ འདི་གིས་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་རྙོག་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་བྱིན་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། ལས་གཡོག་
ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལཱ་གཡོག་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཞབས་ཏོག་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བྱིན་
ནི་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཚུ་དམ་དམ་འབད་ཐོག་ལས་ སྒྲིག་གཞི་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ བསྟར་སོད་
དང་ ལག་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

4.8 ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་འབད་མི་ནང་གནས་ཡདོ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ལེགས་
བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གནད་དོན་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་རྐྱབ་
དགོ་པའི་དམིགས་དོན་དང་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་འབྱུང་གྲངས་ རྒྱབ་རྟེན་དུས་མཚམས་ ལས་མི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚད་ལ་སོགས་
པ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡདོ་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལས་མི་ཚོང་ལམ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་དང་ ༨ པ་ དེ་
ལས་ ལོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ ལོ་མཇུག་ལུ་ མཇུག་བསྡུཝ་ལས་  གནས་སྟངས་
འདི་ མ་པ་ལས་རང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ 
ད་ལྟོ་གི་ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་གཞི་བཞག་ཡདོ་པའི་ གནས་སྡུད་ཀྱི་དཔེ་ཚད་ཉུངམ་འབད་མི་དང་ ཕྱདཔ་ད་ དངོས་
གནས་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ནི་གི་དམ་ཁ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ རང་རྐྱང་གིས་བརག་ཞིབ་
འབད་ཡདོ་པའི་ བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ བརྡ་དོན་ཚུ་དངོས་གནས་དང་ ངེས་བདེན་ཡདོ་རུང་ ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནི་དང་ བརག་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་གི་ཆ་གནས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་
འདི་ཚུ་ ཐུགས་ཁར་བསྣམ་ཏེ་ ད་ལྟོ་གནས་ཡོད་ཀྱི་ལས་མི་བརག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལུ་ བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་
ཕུལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མཛད་དགོཔ་ཨིན། 
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4.9 ལཱ་གཡགོ་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡདོ་པའི་ བརྡ་དནོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་ དུས་
མཐུན་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན།  

 
དོན་སྨིན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ དེ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ དུས་མཐུན་ཅན་དང་ 
བརྡ་དོན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ནང་ ལས་གཡོག་ཕན་ཐབས་
ལས་རིམ་དང་ གཞན་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཆ་ཚང་དང་ དུས་མཐུན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་
གཅིག་ལུ་ཁེ་ཕན་གཉིས་ལྡབ་དང་ ཤོ་མཚུངས་མེདཔ་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་པ་
ཚུ་གི་ལཱ་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་མེདཔ་ལས་ གྲལ་གཏོགས་པའི་གཙོ་རིམ་བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
འབྱུང་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལས་གཡོག་གསར་བཟོ་དང་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་
ལས་སྣ་གེ་རའི་དོན་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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ལེའུ་༥ པ་ཿ མཇུག་དནོ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ནི་ནང་ ལེགས་ཆ་དང་ལྡན་
པའི་ཕན་འདེབས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁྲམིས་ལུགས་དང་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་
གིས་མ་དོ་བར་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལཱ་གཡོག་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ བདག་སྐྱོང་གི་ལཱ་
འགན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་དེ་འདུག  ལྷན་ཁག་གིས་ 
དེ་རང་གི་ ལཱ་གཡོག་ཐོབ་ས་ཟེར་མི་ ལོ་བསྟར་གྱི་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ འཆར་གཞི་
བརྩམ་ནི་ ཞིལ་འཚོལ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་ག་ར་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུག ལྷན་ཁག་གི་ ཕན་
ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ སྒེར་སྡེ་དང་ མི་དམངས་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་སྟེ་འདུག  
 
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་ ལེགས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ཆད་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། ལཱ་གཡོག་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི་གི་འགན་
ཁག་ཕོག་མི་ ལྷན་ཁག་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ 
དོན་སྨིན་གྱི་ཐོག་ལས་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་མ་ཚུགས་པས། 
འཆར་གཞི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་རེ་ལྟོས་འབད་ས་དང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་ནུག ལཱ་གཡགོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་
གི་ གཅིག་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ 
ཡང་ཅིན་ འབྲེལ་མཐུན་ཐགོ་ལུ་ལཱ་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་གསར་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་
འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་ཐད་ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དྲན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་
དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་སྟེ་འདུག  
 
ལཱ་གཡོག་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་དང་ ཁེ་ཕན་བརག་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་དེ་གིས་ ལཱ་གཡོག་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཕན་ཐབས་
ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆད་སྐྱོན་གཞན་ཚུ་བྱུང་ནུག ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག འ་ནཱི་ཆད་སྐྱོན་འདི་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཕན་ཐབས་ལས་རིམ་ཚུ་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་མི་ལཱ་
གཡོག་གི་གྱངས་ཁ་གྲུབ་ནི་དང་ ལས་རིམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ཁེ་ཕན་ལེན་མི་ག་ར་ལུ་ ལཱ་གཡོག་རྒྱུན་བརན་བཟོ་ནི་ རེ་འདུན་
བསྐྱེད་མི་བཟུམ་ ཡུན་རིངམོ་འབད་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་
གི་གྲངས་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས། 

ཨེལ་ཨེཕ་ཨེསི་ཨར་༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་མི་ལཱ་གཡགོ་གི་ཚད་གཞི་དེ་བརྒྱ་ཆ་༩༧.༥ གྲུབ་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་
ཡོད་རུང་ ལཱ་གཡོག་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་མི་དང་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་མི་གི་ཆ་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་ དེ་



འབྲུག་ལུ་ལཱ་གཡོག་གསར་བཟ་ོདང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ། 
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ལས་ སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དོ་བཟུམ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་
ཚུ་གིས་ ཨེལ་ཨེཕ་ཨེསི་ཨར་༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ ལཱ་གཡོག་དམིགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཚུ་ཡར་
སེང་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ བདེན་ཁུངས་ཆོདཔ་ དེ་ལས་ དུས་མཐུན་
འབད་བའི་བརྡ་དནོ་ཚུ་མེད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་ཁག་གི་ལཱ་གཡོག་འབྲེལ་མཐུད་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་འབད་ལཱ་
གཡོག་འཚོལ་མི་༡༧,༡༣༥ ཡོདཔ་འབད་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ལཱ་གཡོག་གི་དམིགས་ཡུལ་བརྒྱ་ཆ་༩༧.༥ གྲུབ་ཡོད་མི་
བདེན་ཁུངས་འདི་ རང་དབང་ཐོག་ལུ་བདེན་སརོ་འབད་མ་ཚུགས།  

ལཱ་གཡོག་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་གཡོག་སྡེ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་
མཐུན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ 
རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་དང་འཁྲིལ་མི་གྲུབ་ནི་ཨིན་པས།   
 
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚབས་ཆེ་ཧིང་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་དང་ 
བརག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དེ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་
ཡུལ་འདི་གྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ དེ་ལས་ ལམ་
ལུགས་དང་ བྱ་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་/སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནིའི་ རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
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