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ཨེར་ཨེ་ཨེ་/པི་ཨེསི་ཨེ་དྲི་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༢༥༦༩            སྤྱི་ཚེས་༢༥/༡༠/༢༠༡༩ 

སྤྱི་འཛིན་མཆོག་ལུ། 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། 
ཐིམ་ཕུག 

རྩ་དནོཿ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
 

ཞུ་དོན་དེ་ནི་ རྩིས་ཞིབ་ལོ་མཚམས་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༤ ལས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ ལས་འབྲེལ་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐའོི་
རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ (ISSAI 3000) དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
 

སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་
ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་འདི་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི་” འདི་ཨིན།  
ཡན་ལག་དམིགས་ཡུལ་འདིཿ 

༡. སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་འཆར་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི། 

༢. དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་རྟག་
ཞིབ་དང་ གནང་བ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དནོ་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། དང་། 

༣. སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་
ཏོག་སོད་ད་ོཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཐབས་ཤེས་ དེ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ (རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།) ཚུ་གིས་ བསམ་
འཆར་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་མང་རབ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་དངུལ་
རྩིས་ཆུང་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཚོད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནི་ནང་ ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ཚུགས།  
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
ROYAL AUDIT AUTHORITY 

Bhutan Integrity House 
Reporting on Economy, Efficiency & Effectiveness in the use of Public Resources 



 

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ལེན་
གསལ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་གི་ཐོག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་
གྲུབ་འབྲས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་བསལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ 
དུས་མཚམས་དང་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ 
ཅན་མའི་ དནོ་ཚད་༥༥ (༡༦) ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགན་འཁྲི་
རྩིས་བཤད་མིང་རྟགས་བཀལ་ཏེ་གནང་དགོ 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་
འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་རེ་བྱུང་ཚེ་ 
འཁྲི་འགན་ཕོགས་པའི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བར་ ཕར་བཤུད་འབད་ནི་ལ་སོགས་
པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན།  
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡདོ་མི་
འདི་དང་ འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལུའམ་ 
དེའི་ཧེ་མ་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཞུ་བ་འབད་བའི་དུས་མཚམས་ནང་ གནང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དནོ་
རེ་བྱུང་ཚེ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དནོ་ཚད་༥༥ (༡༧) ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ལྟར་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྟ་རྟགོ་འགན་འཁྲི་འདི་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ སྤྱིར་བཏང་སྦེ་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེའི་གཙ་ོ
འཛིན་ལུ་ བཀལ་ནི་ཨིན།  
 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

འཛིན་སྐྱོང་གི་བཅུད་དནོ།  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ “སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་” འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་
ཚན་༢༥.༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཀྱི་ དོན་ཚན་༦༨ དང་༦༩ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་
འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་(ISSAI 3000) དང་ འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་དོན་དེ་ཡང་ “སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ 
ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་འདི་ འཇོན་ཚད་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི་” 
འདི་ཨིན། 

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་དོན་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་དམིགས་དོན་ཚུ་ནང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཿ 

༡. སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་འཆར་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༢. དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་
རྟག་ཞིབ་དང་ གནང་བ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་། 
དང་། 

༣. སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་
ཞབས་ཏོག་སོད་ད་ོཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་
ཚུ་ནང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ བསམ་རྩེ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་ དེ་ལས་སྤ་རོ་རངོ་ཁག་གི་ གྲོང་
གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ཡི། ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ དུས་མཚམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཚུན་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྡུད་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡི།  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ (ཧེ་མ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་) གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་
བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གོང་འཕེལ་སོམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་བཏོན་བཙུགས་བཞག་དང་ དངུལ་བཏནོ་བཙུགས་བཞག་མིན་པའི་ སྐྱིན་
འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ནུག སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་གཙུགས་སྡེ་ ཆོག་
ཐམ་འཆང་མི་༥ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་



 
 

                            2       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་ དེ་ལས་ 
འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚད་ ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚད་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་
གཉིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ མ་
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ནང་ ཡར་དྲག་སོམ་སྦེ་བཏང་ཚུགས་ཏེ་འདུག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡར་དྲག་བཏང་ཡོད་པའི་ལེགས་ཆ་ཚུ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་
ནང་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་སྐྱོན་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ ས་གོ་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ནང་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་དམིགས་
གཏད་མིན་འདུག  

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ ཡུན་བརྟན་ལག་
ལེན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཞག་ཚུ་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ།  

 སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་བགོ་བཀྲམ་དང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་རྐྱེན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ཞན་སུ་ཅིག་
ཡོདཔ།   

 གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་གཉིས་ནང་ སྐྱིན་ཚབ་
བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་མངམ་འདུག    

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་ལེ་ཤ་འདུག   
 སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་བཏབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནརོ་ཚུ་ཤོར་ཏེ་འདུག 
 སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བས།  

རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་དྲུག་བཀོད་དེ་ཡོད། གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ ལག་ལེན་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་གནད་དནོ་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏགོ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་ 
ཕན་འདེབས་བྱུང་བའི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན།   
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ལེའུ་༡ པཿ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།  

༡.༡ འགན་དབང་། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ “སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་” འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ 
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་རྩ་ཚན་དང་དནོ་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅིཿ 

༡. འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་༢༥.༡ ཅན་མའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཡོད་དགོ་
མི་འདི་ སྤྱི་ནོར་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་
དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད། 

༢. འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༦༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
ལཱ་འགན་དང་དབང་ཚད་ཀྱི་འོག་ལུ་ དབང་འཛིན་གྱིས་ “མི་དམངས་འཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ 
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སོད་ནིའི་སྐོར་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད།  

༣. འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༦༩ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
“རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འོས་འབབ་མཐངོ་མི་དང་འཁྲིལ་ དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ 
ཁྲིམས་བསྟུན་ དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཞན་ གང་རུང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད། 

༡.༢ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད། 

རྩིས་ཞིབ་འདི་ མངོན་མཐའོི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ (ISSAI 3000) 
དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ 
རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ ཤོ་མཚུངས་དང་རྟགས་མཐུན་གྱི་དནོ་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལམ་སོྟན་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ རྩིས་
ཞིབ་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

༡.༣ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དནོ་ཚུ། 

སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་ཞིབ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་
ལས་ཚུ་ནང་  སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་འདི་ འཇོན་ཚད་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི་” འདི་
ཨིན། 

ཡན་ལག་དམིགས་ཡུལཿ 

༡. སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་འཆར་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



 
 

                            4       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

༢. དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་
རྟག་ཞིབ་དང་ གནང་བ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ 

༣. སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་
ཞབས་ཏོག་སོད་ད་ོཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༡.༤ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ལོ་མཚམས་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༤ ལས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་
གྱི་བར་ན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་  གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་
མ་ཚད་  བསམ་རྩེ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་ དེ་ལས་ སྤ་ར་ོརོང་ཁག་གི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ཡི། 

༡.༥ གདངོ་ལེན།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ དཔེར་ན་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལས་ས་ཚུ་ནང་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ཡོད། སོ་ནམ་གྱི་ འཐོན་
ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གནས་སྡུད་མེདཔ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དང་གོང་འཕེལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་
མཐུན་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏགོ་ལས་བརྟེན་པའི་ གོང་འཕེལ་ཚུ་ ངོ་བརྗོད་འབད་ཚུགས་
པར་གདངོ་ལེན་སོམ་བྱུང་ཡི།  

༡.༦ རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ།  

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱརོ་ནང་ཕན་གནདོ་གི་སྐོར་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་པའི་སྐབས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅིཿ 

༡. སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དང་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་དོན་དང་ ཚད་དམ་གྱི་
བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༢. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ འགན་གནས་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༣. འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་  གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་
བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་དང་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་
བའི་ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༤. སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



 

ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ།                             5        

  
 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

༥. སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་
ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ནང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནི། 

༧. བསམ་རྩེ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་ དེ་ལས་ སྤ་ར་ོགི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ནི། 

༨. འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་པའི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་ལུ་
ཕན་གནདོ་བྱུང་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༩. ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བཀལ་མི་ཐོག་ལུ་ འཛོལ་མེད་ངེས་དོན་ཨིན་མིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                            6       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ལེའུ་༢ པཿ ངོ་སདོ།  

༢.༡ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་རིམ་འགྱུར། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་པ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ནང་འགྱོ་མ་དགོ་པར་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་
བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་འདི་ཨིན་པས། སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་བ་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་གི་ ལས་དོན་མིན་པའི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་
པའི་ མི་རབོས་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་མང་རབ་ཅིག་གྲུབ་འཐབ་ལུ་ ཨིན། སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་
ནང་ འོང་རྩིས་དང་ ཉེན་བཅོལ་ བསགས་དངུལ་འཆར་གཞི་དང་ མ་དངུལ་སོྤ་སོར་ དེ་ལས་ འཐོན་དངོས་མང་རབ་ཅིག་
འདུག རྒྱལ་རབས་དང་འཁྲིཝ་ད་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་
ཅིག་ནང་ ལུགས་ཡངས་བསགས་དངུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་འཐབ་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན༌པས། ལུགས་ཡངས་ཀྱི་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་འདི་ འགོ་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་༡༤༦༢ ལོར་ ཨི་ཊ༌ལི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌དགེ༌སོང༌གཅིག༌གིས༌འགོ༌བཙུགས༌ཡོདཔ༌ད༌ 
དེ༌ཡང༌ ཚོང༌ཁང༌ནང༌ ཅ་ལ་གཏའ་མ་བཞག་སྟེ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནིའི་སོལ་གཅིག་ཨིན་པས། དུས་རབས་༡༨ པའི་ནང་ 
གཏའ་མ་བཙུགས་མ་དགོ་པར་འངོ་རྩིས་བྱུང་ཐབས་ལུ་ ཨའེ་རིཤི་གི་མི་ཚུ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཅིག་འགོ་
བཙུགས་ནུག  དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ བསགས་དངུལ་མངམ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གྲོང་གསེབ་
དང་ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༨༦༥ ལས་བཟུང་ ཇར་མ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལས་ཕར་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཡུ་རོབ་དང་ བྱང་ཨེ་མི་རི་ཀ་ཚུ་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ད་ 
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༨༩༥ དེ་ཅིག་ནང་ ཨིན་དྲོ་ནིཤིཡ་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་མང་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཁང་ཟེར་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་སྡེ་ སོམ་ཤོས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

ལེ་ཊིན་ཨེ་མི་རི་ཀ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་རབས་༢༠ པའི་གོང་ལས་རང་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་
ཡང་ དེང་རབས་ཀྱི་སོ་ནམ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས། དངུལ་ཁང་འདི་ གཞུང་གི་
བདག་དབང་ནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ལས་ ཁོང་ཚུ་འཐུས་ཤོར་སོམ་
བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ངན་ལྷད་ཡང་བྱུང་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལས་༡༩༧༠ འི་ནང་འཁོད་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་
ཡངས་ཆག་ཡོད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཡོད་རུང་ དེ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བསམ་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལུ་ གརའ་མཱན་དངུལ་ཁང་གིས་ ཨམ་སྲུ་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་
འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་དཔྱེ་ཚུ་ནང་ ལེ་ཊིན་ཨ་མ་རི་ཀ་ལུ་ 
རྒྱལ་སྤྱི་ ACION དང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རང་གཡོག་རྐྱབ་མི་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ་(SEWA)ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

གནམ་ལོ་༡༩༩༠ ལོ་གྲངས་ནང་  སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཆུང་བ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡུན་བརྟན་
གནས་ཐབས་དང་ སྒེར་གི་བདོག་གཏད་འཕོག་བཟུང་འབད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ཁེབ་ས་ཆེ་བའི་ཚོང་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བཏང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་འདི་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ དཔལ་འབྱརོ་ཡར་ཕར་བཏང་ཐོག་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ དབུལ་ཕོངས་
མར་ཕབ་བཏང་ནི་ནང་ ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མཐོང་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་དེ་གི་ཐོག་ལུ་ རོྩད་དུ་རུང་བ་ཅིག་ཨིན་པས། 
དེ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་འདི་གིས་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་བྱུང་ཡོད་པའི་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་
དོ་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ཐོག་ལས་ 
འབད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་མ་ཚད་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་དང་ མར་ཕབ་འབད་ནའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་
ཆས་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གོ་
སྐབས་ལེན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་འདི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་ནིའི་བརྒྱུད་ལམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་
འདུག གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ཐད་དུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་
ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་རང་འདུག དཔེར་ན་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ SEWA ཟེར་མི་གཙུག་སྡེ་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་
བའི་ཞབས་ཏོག་ སོད་མི་གཙུག་སྡེ་ནང་ལས་ སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཀའ་ངལ་
བསལ་ཐབས་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག  

༢.༢ འབྲུག་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏགོ་གི་རིམ་འགྱུར། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གནམ་ལོ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནང་ལས་ཚུར་ དཔལ་འབྱརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་མ་
ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡང་ གནམ་ལོ་༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ནང་ལས་བརྒལ་ འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་
པས། འབྲུག་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ པི་པི་བིཤ་ནུ་ 
དཀྱིལ་འཁོར་གྲོས་སོྟན་ཞབས་ཏགོ་) གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་ མཁོ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སོ་
ནམ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ གཞན་ཚུ་ཡང་བྱིན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 

འབྲུག་དངུལ་ཁང་གིས་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་འགན་དབང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ གཏའ་མ་
བཙུགས་ནི་དང་འགན་ལེན་གྱི་ དགོས་མཁོ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡ ལས་བརྒལ་སོད་མ་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ གྲོང་
གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་
གཉིས་ལས་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཏེ་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་བྱིན་ཏེ་འདུག ལོ་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལུ་སོྤ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ཁང་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁེབ་ས་ཆེ་བའི་ཚོང་ལཱ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ཁེབ་ས་སོམ་གྱི་
སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ལུ་ བརོྩན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་འགན་དབང་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཙུག་སྡེ་སོ་སོ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་འདི་ དགོས་མཁོ་ཅན་འབད་མཐོང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་  
མི་དབང་ཨ་ཞེས་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་



 
 

                            8       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ (ད་ལོྟ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་) གཞི་
བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་འབད་མེན་པ་ གནད་
དོན་གཙ་ོབ་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟ་ོགྲྭ་དང་སོ་ནམ་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ དངུལ་ཁང་ཅིག་འབད་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནུག  

གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དནོ་གཙ་ོབོ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ཐབས་རིག་ དེ་ལས་ གྲོས་སོྟན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་ནི། 

༢. ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་དང་ཕྱིའི་མ་རྩ་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནི། 

༣. གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟོ་གྲྭ་དང་སོ་ནམ་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་ཡར་ཕར་བཏང་ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་
ཨིན་པས། 

ལཱ་འགན་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་༡༨ (རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ ཀ་ ལས་ ཚ་ཚུན་) ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལོྟའི་བར་ན་ཡང་ 
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ བཏནོ་བཞག་སྟེ་འདུག  

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ གནམ་ལོ་༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ཡོད་རུང་ དེའི་དགོངས་དོན་འདི་གནམ་
ལོ་༡༩༩༨ ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དང་དུ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱི་བདོག་གཏད་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་(UNCDF)དང་ ཨེས་ཨེན་ཝི་(SNV)གཉིས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་མིང་ “སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་
བའི་ཞབས་ཏོག་ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་ཕར་” ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་
དུས་ལུ་ཨིན་པས།   

འབྲུག་དབུལ་ཕོངས་དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དབུལ་ཕོངས་(༡༡.༩%) འདི་ ཁྲོམ་
གྱི་དབུལ་ཕངོས་(༠.༨%) དང་ཕདཔ་ད་ ཁྱད་པར་སོམ་ཆགས་ཏེ་འདུག འབྲུག་གི་མི་རབོས་བརྒྱ་ཆ་༥༦.༢% དེ་ཅིག་རང་ 
སོ་ནམ་ལཱ་འབད་མི་ཨིནམ་ད་ སོ་ནམ་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ས་ཞིང་མངམ་མེད་པའི་ཁར་ སའི་དབྱིབས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་
མེད་མི་དང་ ཐནོ་ཁུངས་ཡང་མངམ་མེདཔ་མ་ཚད་ བཙོང་སའི་ས་གོ་ཡང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རང་གི་འཚོ་བ་གྲུབ་ཚུགསཔ་
རྐྱངམ་གཅིག་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལུ་བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་འདུག  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་འདི་ གཏའ་མ་བཙུགས་མ་དགོ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གཅིག་
ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ཡང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་
༣༥༠,༠༠༠.༠༠ གི་ནང་འཁོད་བྱིན་ཏེ་འདུག  
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཨིན་རུང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དངུལ་
ཀྲམ་༥༠༠,༠༠༠.༠༠༠ ལས་མ་ལྷག་པར་བྱིན་ཆོགཔ་ཨིན་པས། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཐད་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དང་ཕདཔ་ད་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏ་ོཅིག་མིན་འདུག ས་ཆའི་གནས་སྟངས་བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ཁར་ མི་རབོས་ཉུང་
སུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞིས་ཡང་ཁ་གཏོར་ཏེ་ཆགས་ཡོད་པའི་གུར་ གུང་པ་རེམ་གཉིསམ་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ དངུལ་རྩིས་
ཆུང་བའི་ལས་བྱེདཔ་དང་ ལས་མགྲོན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ སོད་ལེན་གྱི་རིན་གནམ་མེད་ས་མེད་སོམ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། སོ་ནམ་
པ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ འཐོན་སྐྱེད་ལྷག་འཐེབ་འབད་བཏོན་ཏེ་ 
འོང་འབབ་ཡར་སེང་བཏང་ནིའི་ སོ་བ་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན་པས། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལག་ལེན་གྱིས་མ་དོ་བར་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ནའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ཡང་
འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ མ་དངུལ་བཙུགས་བཞག་དང་ མ་དངུལ་བཙུགས་
བཞག་མིན་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་སྟེ་འདུག དེའི་ཤུལ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ལ་
སོགས་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ལྔ་དེ་ཅིག་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ ལོ་གྲངས་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་ ཕབ་ཆ་གི་ཐོག་ལས་ 
འགོ་བཟུང་བྱིན་ཏེ་རང་ཡོད་རུང་ ད་ལོྟ་ཡང་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོྟའི་
བར་ན་ཡང་ དབུལ་ཕངོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་མ་ཚུགས་པའི་ མི་རོབས་མང་ཆེ་བ་ཅིག་འདུག གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཏེ་ལཱ་འབད་དེ་སྦེ་རུང་ ད་ལོྟ་ཡང་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་གྱངས་ཁ་ ཡར་
སེང་འགྱོ་སྟེ་རང་འདུག  

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་  སྐྱིན་
འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ སྲིད་བྱུས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ ལམ་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཚུ་བརྩིས་
ཏེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཕན་འདེབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 

༢.༣ ཁྲིམས་ལྡན་དང་གཙུག་སྡེའི་བཀོད་ཁྲམ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་ལྡན་དང་ གཙུག་སྡེའི་བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་གྱི་བཀོད་
ཁྲམ་གཞན་ཚུ་གིས་ དབང་དགོཔ་ཨིན་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

༢.༣.༡ ཁྲིམས་དནོ་བཀོད་ཁྲམ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལག་ལེན་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འགན་དབང་དང་ལག་ལེན་འགན་
ཁུར་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་བཏོན་ཏེ་
ཡོད།  

༡. དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ། 

༢. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མ། 

༣. སང་གྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མ། 

༤. འབྲུག་དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་ མ་དངུལ་བཙུགས་བཞག་གི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༦ ཅན་མ།  

༥. འབྲུག་དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་ བཙུགས་བཞག་མིན་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༦ ཅན་མ། 

༦. འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་པའོི་བཀའ་ཁྲིམས་༡༩༨༨ ཅན་མ། 

༢.༣.༢ གཙུག་སྡེའི་བཀོད་ཁྲམ། 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ 
ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་འདི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ལག་ལེན་ནང་ དབང་ཆ་དང་ཚད་
འཛིན་གྱི་འགན་དབང་སོད་དེ་འདུག ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ལྔ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་  ལག་ལེན་
གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ གཙུག་སྡེ་གསུམ་པོ་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

༢.༣.༢.༡ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་དུ་ དམ་
འཛིན་གྱི་དབང་འཛིན་གཅིག་ཨིན། 

༢.༣.༢.༢ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ། 

ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ལྔ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་གསུམ་གྱི་སྐོར་
ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁ་ཚད་འཛིན།  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ ཤུགས་ཀྱིས་སྦེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་
ཞབས་ཏོག་གི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ འོང་འབབ་གི་ཐད་ཁར་ གནམ་
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

མེད་ས་མེད་ ཡར་ཕར་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་སོྟནམ་ཨིན་པས། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་མི་འདི་གིས་ གྲོང་
གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རིག་པ་གསརཔ་ དཔེར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ཐངས་འགྱུར་བཅོས་དང་ སོན་དང་ལྕངམ་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་བཙུགས་ནི་ ལུད་བླུག་ནི་དང་སྐྱེས་ཤིང་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་གི་རས་སོར་ལག་ལེན་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག་ལ་སོགས་པའི་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ རིག་པ་གསརཔ་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་དང་ལེགས་བཅོས་བཏང་སྟེ་འདུག  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་འདི་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ དངུལ་
ཁང་གཞན་ཚུ་དང་ ཅོག་ཐདཔ་ཨིནམ་ད་ དངུལ་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཡང་ གནམ་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༣ པའི་ནང་ཐབོ་ནུག འབྲུག་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཕུལ་ནིའི་
སོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
གིས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་དང་བསྡུ་ནི་ དངུལ་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག་རའི་ནང་ ཡར་
རྒྱས་བཏང་སྟེ་འདུག 

ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་སྤྱིར་བཏངཿ 

 གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི།  
 གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཡར་སེང་བཏང་ཐོག་ལས་ འོང་

འབབ་ཚུ་ཡར་སེང་བཏང་ནི་དང་ 
 གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་བཏང་ནི།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢,༧༠༡.༦༡ (>༥༠༠,༠༠༠) སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཆུང་བའི་དོན་ལུ་ བྱིན་ཏེ་འདུག  

གཡོག་སྡེ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་འཁོད་བྱིན་ཡདོ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་) 

སོ་ནམ།                  4,140.14  

སྒོ་ནོར།                    668.64  

འཕྲུལ་ཁང/ཚོང་འབྲེལ།                      45.45  

གཞན                  7,847.38  

ཡངོས་བསམོས།                12,701.61  
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ལས་མགྲོན་༢༥,༡༧༥ ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཐེར་འབུམ་༡༢ བྱིན་ཏེ་འདུག  
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྔ་གོང་ལས་ལྟ་སྐོར་འབད་ནིའི་ ས་ཁོངས་ངོས་
འཛིན་དང་ དེ་ལས་ ལྟ་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཚེས་དང་ དུས་ཚོད་ཚུ་ག་ར་ཀྲིག་ཀྲི་བཟོ་ཐོག་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ གྲོང་
གསེབ་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག་(FOB)ཕུལ་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ཐོག་ལས་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་རང་སོ་གིས་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་ འཆར་གཞི་བཟོ་དོ་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རྟོག་འབདཝ་ཨིན་པས། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་
འཛིན་གྱིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་སོ་ནམ་པའི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་
དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་སོད་དེ་འདུག 

གྲོང་གསེབ་ས་ོནམ་པའི་དངུལ་ཁང་ལས་དནོ་ཞབས་ཏགོ་(FOB)ནང་ཚུད་པའི་ལས་ས། 

 སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་/ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི། 
 ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  
 སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནི། 
 སྐྱིན་འགྲུལ་དང་བསགས་དངུལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི། 
 བསགས་དངུལ་བཏནོ་ནི།  
 ལས་འགུལ་ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 འབྲེལ་ཡོད་དངུལ་ཁང་གི་ལས་དནོ་གཞན་ཚུ་འབད་ནི། 

 གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་ གཞུང་གི་ཡིགཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ སི་-༢/༡༠༡/༣༠༣ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༥/༢༠༡༦ ཅན་
མ་འཁྲིལ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཧེ་མམ་གི་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་དང་གོ་སྐབས་ལྟེ་བའི་ འཁོར་དངུལ་ཨང་༢ 
པའི་ ལས་ས་ཚུ་འཕྲ་ོམཐུད་འབད་ནིའི་ཕྱིར་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ མི་དམངས་ཚད་འཛིན་ཚོང་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
ནུག ཚོང་སྡེ་འདི་འགོ་བཙུགས་མི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༠.༤༥༨ 
ལས་སྡེ་སོ་སོ་ དཔེར་ན་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་ འཕྲུལ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་༣༣༤༡ དེ་ཅིག་ནང་ སྐྱིན་
འགྲུལ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
 
གཡོག་སྡེ། ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་གྱི་གྱངས་ཁ། དངུལ་འབརོ་གནང་བ་གྲོལ་ཡདོཔ། (ས་ཡ་ནང) 

སོ་ནམ 1689 228.992 

སྒོ་ནོར 1430 250.131 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

འཕྲུལ་ཁང་། 196 27.417 

གཞན། 26 3.916 

ཡོངས་བསོམས། 3341 510.458 
 

 ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་-དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ། 

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་འགོ་བཟུང་ ཇར་མ་ནིའི་ བསགས་དངུལ་ གཞི་
འགྱམ་གྱི་དངུལ་ཁང་རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་འབྲེལ་(Savings Banks Foundation for International 
Corporation)དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནུག ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་
སྡེའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འགུལ་གྱིས་ ཨམ་སྲུ་དང་བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ དེ་ཡང་ གནས་སྟངས་སྐྱོ་
སི་སི་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དང་ 
བསགས་དངུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ སྐྱིན་འགྲུལ་མཐུན་རྐྱེན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས།  

དཔལ་འབྱོར་ཡུན་བརྟན་དང་ རང་མགོ་རང་འདྲངོ་འབད་གནས་ཐབས་ལུ་ ཉེན་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་
འདུག དེ་དང་འབྲེལ་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ ཡུན་
རིང་སྦེ་སོད་པའི་རྟགས་སོྟནམ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ རྒེད་འོག་༢༠༥ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་༨༣ 
དེ་ཅིག་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༢.༤༡༤ བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ཿ 

ཨང་ ས་གནས། ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ། དངུལ་འབརོ་(ས་ཡ་ནང་) 

1 བསམ་རྩེ། 456 20.007 

2 བཀྲིས་སྒང་། 384 14.515 

3 སྤུ་ན་ཁ། 358 9.365 

4 དར་དཀར་ན། 275 10.127 

5 རྩེ་རང་། 240 9.418 

6 བུམ་ཐང་། 209 10.982 

7 དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་། 170 5.149 

8 ཐིམ་ཕུག 152 7.879 

8 ཀྲོང་གསར། 139 4.971 

བསོམས། 2383 92.414 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

 

 འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚངོ་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ དཔལ་ཞིང་། 

འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ དཔལ་ཞིང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༥ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་སས་
འཇིག་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སོྟན་དང་པའི་ཉིམ་དང་འབྲེལ་ འགོ་བྱེད་འབད་ནུག གཙུག་སྡེ་
འདི་གིས་ ལམ་བདའ་སྟེ་ཚོང་རྐྱབ་མི་དང་ སོ་ནམ་པ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་མ་ཤེས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱིན་ཏེ་འདུག 

འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ དཔལ་ཞིང་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་པའི་གྲོགས་རམ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན་པསཿ 

 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་གྲལ་ཁ་བཙུགས་ནི། 

 འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟ་ོནི། 

 འཐུས་མི་ཚུ་གི་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་བཏང་ནི། 

 ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེའི་དབང་ཆ་བཟོ་ནི།  

ལས་སྡེ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ལས་འགན་སྡེ་ཁོངས་༣༡ ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༩༢ བྱིན་
ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་ཨིནཿ 

གནད་དནོ། ལས་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ། དངུལ་འབརོ་(ས་ཡ་ནང་) 

ཚོང་འབྲེལ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི།  21 1.432 

ཤེས་རིག་གི་སྐྱིན་འགྲུལ། 3 0.180 

སྒེར་དོན་སྐྱིན་འགྲུལ། 5 0.180 

དུས་མཐུན་སྐྱིན་འགྲུལ། 2 0.100 

ཡངོས་བསམོས། 31 1.892 
 

 ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚགོས། 

གཞི་ཚོགས་འདི་གིས་ གནམ་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ མི་སྡེ་གིས་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་རིམ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལས་འགུལ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་སྡེབ་
འབད་ནུག གཞི་ཚོགས་འདི་ལག་ལེན་ནང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲངས་
སུ་མ་ཚུད་པར་ཡོད། 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

 འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན།  

འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་འདི་ མི་དམངས་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་
ཚེས་༡ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག 
འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་ ཐ་ོབཀོད་འབད་མི་ གཙུག་
སྡེ་བཞི་པམ་ཨིན་པས། གཙུག་སྡེ་འདི་ སྐྱིད་སྡུག་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་ད་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་མི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
ཁྱབ་མ་ཚུགས་པའི་མི་རབོས་དབྱེ་ཚན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན་པས། གཙུག་སྡེ་འདི་ལག་ལེན་
ནང་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པར་ཡོད། 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

 

ལེའུ་༣ པ་ཿ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོ་ཚུ།  

ལེའུ་འདི་ དབྱེ་ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཿ དོན་ཚན་༡ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་རྩིས་
ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་བྱུང་མི་དང་ དནོ་ཚན་༢ པའི་ནང་ དངུལ་རྩིས་
ཕྲ་བའི་ལག་ལེན་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

དནོ་ཚན་༡ པཿ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ནང་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་བྱུང་ཡདོཔ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་
དང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

 རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།  

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལས་ས་ཚུ་ནང་ བསོྟད་དུ་
རུང་བའི་ཐབས་ཤེས་སོྟན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 མ་དངུལ་བཙུགས་བཏོན་དང་ བཙུགས་བཏོན་མ་ཆོག་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅའ་ཡིག་
དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བཟ་ོསྟེ་འདུག   

 དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་ ཆོག་ཐམ་ལྔ་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་འདུག 
 དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་མའི་ཀོར་ོཕཱིན་(Druk Microfin) ཟེར་མི་ དངུལ་ཁང་ལས་དནོ་
གྱི་རིམ་ལུགས་བཟོ་སྒྲིག་འབད་ནུག  

 དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག 
 

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་འདི་ གྲོང་གསེབ་དང་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཚུ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་གལ་
གནད་ཅན་སྦེ་སོད་མི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ 
ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་ ཀ་སྦིས་ས་ལུ་ 
རྒེད་འོག་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག་ འགོ་ཐོག་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག  

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ པི་ཨོ་ཨེས་
(POS)ཟེར་མི་ཐབས་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

དངུལ་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་ མ་དངུལ་བཙུགས་ནི་དང་ བཏོན་ནི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཚབ་སོད་ནི་ དྲི་དཔྱད་དང་ གཞན་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ བྱིན་ཏེ་འདུག 

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་ “གཞི་བཙུགས་སྐྱིན་འགྲུལ་
” འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་གཡོག་ནང་གསརཔ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གཞི་གསར་ཆགས་ནིའི་
དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས།  

 “ཁྱིམ་དང་བཟ་ོགྲྭ་ཆུང་བའི་དངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་” འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ དཔལ་འབྱོར་ཕན་འདེབས་འཆར་གཞི་
གི་ འཁོར་དངུལ་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།  

  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཁང་རིམ་ལུགས་རྙིངམ་འདི་ Finacle 
ཟེར་མི་རིམ་ལུགས་གསརཔ་ལུ་ སོྤ་བཤུད་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འ་ནཱ་རིམ་ལུགས་འདི་ Forrester.com གིས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ དངུལ་ཁང་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛུན་འབད་ནུག  

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སའི་གནས་གོང་ལམ་སོྟན་དང་ མི་སོྟབས་ནང་འཁོད་ལཱ་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ རྒེད་འོག་ས་ཁོངས་ལག་ལེན་ལམ་སོྟན་ སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་དང་ སྡེ་ཚན་བཀོད་
སྒྲིག་དང་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ དགོངས་ཡངས་ལག་དེབ་ཚུ་གསར་བཏོན་འབད་ནུག 

 དབང་འདུས་འཕ་ོབྲང་ ནརོབུ་ལྡིང་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ ད་ལོྟའི་བར་ན་ ཡན་ལག་
ཡིག་ཚང་བསོམས་༣༥ འདུག 

 

 གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲོགས་རམ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་ 
འཕྲུལ་ཁང་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ལས་འགུལ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༣,༧༡༣ བྱིན་ཏེ་འདུག མ་དངུལ་
གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧༩.༤༤༥ འཛིན་
གྲོལ་འབད་དེ་འདུག མ་དངུལ་བཏང་བའི་ཁ་གསལ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ལས་འགུལ་རང་སའོི་གྲུབ་འབྲས། 

གནད་དནོ། སྒོ་ནརོ། ས་ོནམ། འཕྲུལ་ཁང་དང་འཐནོ་སྐྱེད། བསོམས། 

མ་དངུལ་བྱིན་མི་ལས་འགུལ་གྱི་གྱངས་ཁ། 1,567 1,798 348 3,713 

མ་དངུལ་བྱིན་ཡོདཔ། (ས་ཡ་ནང་) 280.52 248.38 50.55 579.45 



 
 

                            18       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

 དཔལ་འབྱོར་ཕན་ཐབས་འཆར་གཞིའི་ གཞི་བཙུགས་ཐབས་བྱུས་ཡིག་སོད་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མ་དངུལ་
གྲོགས་རམ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅིག་གིས་ གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཉུང་ཤོས་༡ བཏོན་ཚུགས་ཟེར་བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག 
དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ནང་ གཡོག་གི་གོ་
སྐབས་ཉུང་ཤོས་༣,༧༡༣ བཏོན་ཚུགས་ཏེ་འདུག  

 གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ (ཨར་ཨེཕ་༢ པ) བརྒྱ་ཆ་༣༠ འཐནོ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བརྒྱ་
ཆ་༡༥.༧༠ ཡོད་མི་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ཅིག་གི་ཉུངམ་སྦེ་འདུག 

 གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རོང་ཁག་༡༩ ག་རའི་ནང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོད་རུང་ དགའ་ས་རོང་ཁག་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དནོ་དེ་ཡང་ ཚོང་
ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་  སྤུ་ན་ཁ་ཡན་ལག་
ཡིག་ཚང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག      
 

 ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འགུལ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེའི་ ལས་
འགུལ་གཅིག་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་
ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ   

 ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་ནང་འཁོད་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་༡༠ དེ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ སོམ་ཤོས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན་པས།   

 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧ ལུ་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེའི་ དངུལ་རྩིས་
ཕྲ་བ་འདི་ སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཚད་འཛིན་སྦེ་བཟ་ོཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ དངུལ་བཙུགས་བཏོན་འབད་ཆོག་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་གི་ ཆོག་ཐམ་འཐབོ་
སྟེ་འདུག  

 རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་དུས་མཚམས་ཚུན་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གིས་ ལས་
མགྲོན་བསོམས་༢༠,༢༥༤ ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་བསོམས་༢༣༨༣ དེ༌ཅིག༌འདུག 
 

 འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚངོ་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ དཔལ་ཞིང་། 

འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་འདི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ གྲོང་གསེབ་དང་ཁྲོམ་
ཁའི་མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ད་ གལ་སྲིད་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏོག་མེདཔ་འདྲཝ་
འབད་བ་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་ གཏའ་མ་བཙུགས་མ་དགོ་པའི་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ ལེན་



 

ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ།                             19        

  
 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཐོག་ལས་ གྱོང་གུད་སོམ་སྦེ་ཕགོས་ནི་ཨིན་པས། འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་འདི་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་
གཙུག་སྡེ་གི་ ཆོག་ཐམ་འཆང་སྟེ་འདུག  

 འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉིན་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལས་འགུལ་མང་རབས་ཅིག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟའ་ཚང་༣༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་
བཏང་ནུག  

 འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་
ནི་ཚུ་ནང་འཇམ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་དངུལ་བཏནོ་འཕྲུལ་ཆས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་འདུག 

 འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་གིས་ ད་ལོྟ་ མི་སྡེ་ནང་མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ གནས་སྐབས་དང་ཐབས་ཤེས་ 
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཁོང་རའི་མནོ་བའི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་
འདེབས་བྱུང་བའི་ ལས་འགུལ་ངོས་འཛིན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་པའི་བསྒང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ མ་
དངུལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་འདུག    
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

དནོ་ཚན་༢ པཿ ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ། 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་བཟ་ོགྲྭ་
ཚུ་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་
དོན་དང་འཆར་གཞི་བཀོད་ཁྲམ་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ ལག་ལེན་གྱི་ཡིག་སོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཆད་
སྐྱོན་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གནད་དོན་ནང་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ ཟད་སོང་ཉུང་སུ་བཅད་དགོ་པའི་དབྱེ་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ དབྱེ་ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ནང་ ལས་སྡེ་རིགས་བསྲེས་ཀྱི་གནད་དནོ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་དང་ ལས་སྡེ་རིགས་བསྲེས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་ཚུད་དེ་འདུག དབྱེ་ཚན་
འདི་ནང་ འཆར་གཞི་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ དེ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གནད་དོན་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་
ཡོད། 

༣.༡.༡ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བའི་གོང་འཕེལ་ནང་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་དམིགས་གཏད་མེདཔ། 

རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱརོ་གནས་ཚད་ནང་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ག་ཅི་རང་ཡོད་རུང་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོཔ་
ཨིན། སྐྱིན་འགྲུལ་བའི་ནང་ གཙ་ོབོ་རང་ སྲིད་བྱུས་ལ་སོགས་པའི་  འཆར་གཞི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་
སྦེ་དགོཔ་ཨིན།   

དཔེར་ན་ གརའ་མེན་དངུལ་ཁང་ (བང་ལ་དེཤ་) གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མི་མཉམ་ཆུང་
ལས་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ལོྷད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བཟ་ོསྟེ་  དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་བཏང་ནི་འདི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་SEWA ཟེར་མི་ (རང་ལཱ་རང་འབད་ཨམ་སྲུའི་འབྲེལ་ཚོགས་) དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་
དང་ ལཱ་གཡོག་ནང་བཙུགས་བྱིན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་དབང་ཆ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་
ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོད་དེ་འདུག  

ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་
དུ་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མིན་འདུག རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ མ་དངུལ་བཙུགས་བཏོན་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཡོད་རུང་ དེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ཀྱི་གནད་
དོན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་གྱི་
བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་སོྟནམ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་ 
ཡིད་ཆེས་དྲངོས་ཚུགས་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རིང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འབད་ སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་  འོག་
གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
  ཐིག་ཁྲམ་༡ པ: དཔལ་འབྱོར་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་བསོམས་དང་ སོ་ནམ་སྐྱིན་འགྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་བསྡུར། 

ལས་སྡེ་/ལོ་ངོ་། 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

སོ་ནམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 2,287.09  3,487.37  4,457.86  5,069.48  5,632.90  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 2,283.73  3,467.05  4,413.97  5,003.62  5,508.50  

དཔལ་འབོྱར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 64,265.65  71,509.01  86,885.47  95,058.47  108,791.26  

སོ་ནམ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ། 4% 5% 5% 5% 5% 

འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། 
 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ད་ོབཟུམ་ དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དནོ་ལུ་ བཏང་བའི་དངུལ་འབོར་དང་ སོ་ནམ་དང་
འབྲེལ་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ བཏང་བའི་དངུལ་འབོར་གཉིས་ག་བསྡུར་འབདཝ་ད་ སོ་ནམ་གྱི་ལས་སྡེ་ནང་བཏང་མི་དངུལ་
འབོར་དེ་ ཧ་ཅང་གི་ཉུང་སུ་ཨིན་པས།  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣/༡༤ ལས་ ༢༠༡༧/༡༨ ཀྱི་དུས་མཚམས་ནང་ མི་རོབས་མང་ཤོས་
ཅིག་ དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སོག་ཤིང་ཨིན་མི་ སོ་ནམ་གྱི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བརྒྱ་ཆ་༥ ལས་བརྒལ་མ་བྱིན་པས།   

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་མཐུན་རྐྱེན་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་
བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ལག་ལེན་ཚུ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་
ནུག འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་བྱིན་མི་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་སོ་ནམ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨིནམ་
བཞིན་དུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ དངུལ་
རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་
པར་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་དོན་ལུ་ ལམ་སོྟན་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག   

འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཨང་རྩིས་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ དཔེར་ན་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ 
བཟོ་གྲྭ་དང་གཞན་ཚུ་ནང་བཏང་བའི་གནད་སྡུད་ཚུ་སོྟནམ་ཨིན།  



 
 

                            22       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏགོ་ བརྒྱ་ཆ་༥༩ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ བཟོ་གྲྭ་
མིན་པའི་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བཏང་ནུག སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ བཟ་ོགྲྭ་གསུམ་གྱིས་ རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་༣༣% 
དང་༧% དེ་ལས་༡% ཐོབ་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་རིས་འདི་ཡང་ གཞུང་གི་དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཙོ་
རིམ་དང་འཁྲིལཝ་སྦེ་ གསལ་སོྟན་འབདཝ་མས། དཔེར་ན་ དཔལ་འབྱོར་ཕན་འདེབས་འཆར་གཞི་གི་ དམིགས་ཡུལ་
གཅིགཔ་འདི་ “ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགས་པའི་ དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ལས་དནོ་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་” འདི་ཨིན་
པས། ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ནང་ལས་ སོམ་ཤོས་རང་ ས་སྣུམ་དང་བཟའ་འཐུང་ནང་འདྲེན་ འབད་མི་འདི་ཨིནམ་ད་ དེ་
གི་གྲལ་ལས་ཆུམ་འདི་ ཉེར་སོད་མཁོ་ཆས་མཐོ་ཤོས་༡༠ ནང་ལས་གཅིག་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་
ལག་ལེན་ཧྲིལ་བུམ་ནང་ལས་ ཆུམ་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་༡ ལས་བརྒལ་མིན་འདུག 

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ སོ་ནམ་གྱི་ལས་དོན་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཉུང་སུ་སྦེ་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་
བོ་རང་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་དམིགས་གཏད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། སྐྱིན་
འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གནད་དནོ་གྱི་ཐད་ཁར་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་གྲུབ་
འབྲས་བཏོན་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་། 

༣.༡.༢ དབུལ་ཕངོས་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏགོ་བགོ་བཀྲམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་མེདཔ།   

མཉམ་ཆུང་རྒྱབ༌སྐྱོར༌པའི༌གྲོས༌སོྟན༌སྡེ༌ཚན་(CGAP)གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་ Sea and Island Summit ཞལ་
འཛོམས་ནང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཞི་རྩའི་སྐོར་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ གཞི་རྩ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ བརྗོད་དནོ་ངོ་
མ་རང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་བཏང་ནི་འདི་ཨིན་པས། དེ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ལག་
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ཨང་རྩིས་༡ པ: སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་གནས་སྡུད།
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཆས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཟེར་མི་འདི་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནིའི་ལམ་
ལུགས་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་གསུངས་གྲོས་བྱུང་ནུག  

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཡང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྐོར་ སྲིད་བྱུས་
དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་གཏད་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འཁོད་དེ་མིན་འདུག 

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཚད་ཆུང་བའི་སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་ གྲོང་གསེབ་
ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་དེ་འདུག ལས་མགྲོན་དེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གལ་གནད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཙ་ོབ་ོ
ཅིག་ དབུལ་ཕོངས་དང་ བདོག་གཏད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ ཐོབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ཨིན་
པས། 

དབུལ་ཕངོས་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་དབུལ་ཕངོས་རྒྱ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༨.༢ ནང་
ལས་ གྲོང་གསེབ་དབུལ་ཕངོས་འདི་བརྒྱ་ཆ་༡༡.༩ ནང་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ཞབས་ཏོག་གཞན་ ཐོབ་ཁུངས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅིག་ཨིན་པས། 

འོག་གི་ཨང་རྩིས་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བགོ་བཀྲམ་དང་ དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་
བ་མེདཔ་སྦེ་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིནཿ 

 

གོང་གི་ཨང་རྩིས་ནང་ལས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ད་ོབཟུམ དར་དཀར་ན་དང་ གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་ནང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་རྒྱ་
ཚད་མཐོ་ཤོས་སྦེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཉུང་སུ་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་འདུག 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

དེ་མ་ཚད་ སྤ་ར་ོ སྤུ་ན་ཁ་ ཐིམ་ཕུག་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ དབུལ་ཕོངས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་
ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་མངམ་ཐོབ་སྟེ་འདུག  

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ཀྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་སོད་དགོཔ་འདུག གོང་གི་ཨང་རྩིས་འདི་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བགོ་བཀྲམ་དང་ དབུལ་ཕོངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དེ་ ཐད་ཀར་དུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ 
མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་གིས་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ བརྡ་མཚོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོྟན་མས། 

གོང་གི་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་བཏང་ནིའི་ 
ས་གོ་ལུ་དམིགས་གཏད་ཆུང་བའི་ བརྡ་མཚོན་སོྟན་མས། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་བཏང་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

༣.༡.༣ སྐྱིན་ཚབ་སདོ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚད་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ དཔྱ་སྙོམས་ལས་བརྒལ་ཡདོཔ།  

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་
དེ་ཨིན་པས། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གཙུག་སྡེ་ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ བཞག་ནི་ནང་གནོད་པ་
རྐྱབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས།  

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་བཟ་ོསྟེ་མེད་རུང་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ཡར་ཕར་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་བདགོ་གཏད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་བརྡ་མཚོན་
སོྟནམ་ཨིན་པས། འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡར་ཕར་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ གྱོང་གུད་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་སྟེ་ལེན་མ་
ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སོྟནམ་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་དུས་མཚམས་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་ཁང་གཙུག་སྡེ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་
ཚད་ བརྒྱ་ཆ་༡༡.༥ ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག 
                  བཀོད་ཁྲམ་༢ པ།: དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ནང་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད། (Asset 
Quality) 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 

གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 

ཡོངས་བསོམས། 

Standard 35,375.00 2975 38,350.00 

Watch 6,086.00  6,086.00 

Sub-standard 2,090.00 247 2,337.00 

Doubtful 2,007.00 119 2,126.00 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

Loss 2,948.00 113 3,061.00 

Grand total 48,510.00 3341 51,851.00 

NPL % 22.72% 18.7%  

གནས་སྡུད་འབྱུང་ཁུངསཿ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་ཐོག་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི། 

 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ད་ོབཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཚུན་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ 
(༢༢.༧༢%) དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་(༡༨.༧༠%) གཉིས་ཀྱི་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་
སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་དཔྱ་སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་༡༡.༥% ལས་མཐོ་དྲག་སྦེ་འདུག དེ་བཟུམ་བྱུང་དགོ་པའི་
གནད་དནོ་དེ་ཡང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་
འགུལ་ཚུ་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ ལས་མགྲོན་ཚུ་གི་སྐྱིན་ཚབ་ལོག་སོད་ནིའི་ནང་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ལུས་མི་
ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་
སྤུས་ཚད་མར་ཉམས་པའི་བརྡ་མཚོན་སོྟནམ་ཨིན། དུས་ཐོག་ལུ་གོང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བསལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་མ་
བཏོན་པ་ཅིན་ བདོག་གཏད་ཚུ་མར་ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ དངུལ་
རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་
གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ད་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐུག་པའི་གནད་དནོ་ཡར་སེང་འགྱོཝ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཡང་
གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཨིན་པས། 

༣.༡.༤ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ནང་ (གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚངོ་
སྡེའི་འབྲེལ་ཚགོས་) ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ལངམ་སྦེ་མེདཔ། 

མ་དངུལ་བཙུགས་བཏོན་ཆོགཔ་དང་ མ་ཆོག་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དོན་ཚན་
༥.༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་དཿ 

“དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཕྲན་གཅིག་དགོ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་
སྡེ་ཕྲན་འདི་ ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་གཅིག་དགོཔ་ད་ དེའི་འགན་ཁུར་འདི་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་
ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡ་ང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གསུམ་དགོཔ་ད་ དེ་ཚུ་བཀོད་ཚོགས་
ཀྱིས་ འདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ འཐུས་མི་གཅིགཔ་འདི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་མདོ་ཆེན་གཅིག་དགོ དེ་ལས་ རང་



 
 

                            26       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

དབང་ཅན་གྱི་མདོ་ཆེན་འདི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གཞན་ག་ཏེ་ཡང་ཁྲི་འཛིན་འབད་
མི་ཆོག” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ནང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ལཱ་འགན་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ གཙུག་སྡེ་སོམ་ཤོས་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དགོཔ་ངེས་དོན་ཨིན་པས། 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣-༧ ཚུན་  གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དགོཔ་
མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཡང་བཀོད་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་ཨམ་
སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ནང་ལུ་ཡང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཕྲན་མིན་འདུག འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་
འདི་ གཙུག་སྡེ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཕྲན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ འོས་འབབ་ཅན་མེད་
རུང་ ཡིག་ཚང་ནང་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་པ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་འདུག 

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ དུས་ཚོད་དང་ཐོན་ཁུངས་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག ཨིན་རུང་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་གི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་ནང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་འདི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ཆ་ཤས་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
དེ་གིས་ གཙུག་སྡེའི་འཐནོ་ཁུངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་
བྱུང་ནི་ཨིན། 

༣.༡.༥ འགན་འཛིན་རེ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གི་ཆ་ཚད་མངམ་ཡདོཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་གནདོ་ཡདོཔ།  

སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་རེ་གི་ག་བསྡུར་ཆ་ཚད་འདི་གིས་ ལས་གཡོགཔ་དང་གཙུག་སྡེའི་འཇོན་ཚད་སོྟནམ་
ཨིན། དེའི་ཆ་ཚད་བཏནོ་ཐངས་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ ལས་གཡོག་པའི་གྱངས་ཁ་ཡོངས་བསོམས་གཉིས་ ག་
བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་བཏོན་བཏནོམ་ཨིན།  

སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་ ཁ་སོྟར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་གདོང་ལེན་སོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཆ་ཚད་མཐ་ོ
དྲག་ཡོདཔ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དུས་ཚད་མེདཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་གུར་ གནོད་པ་སོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ འགན་འཛིན་པ་གི་ཆ་ཚད་དེ་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ   
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། = ༢༨༤ : ༡  
 གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། = ༢༡༨ : ༡ 
 ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ། = ༧༧ : ༡ 
 འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས། = ༧ : ༡ 

གོང་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ནང་ ལས་གཡོགཔ་རེ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གྱངས་ཁ་༢༨༤ དང་༢༡༨ རིམ་པ་བཞིན་འདུག དེ་
གི་ཤུལ་ལས་ར་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་དང་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་ནང་ 
ལས་གཡོགཔ་རེ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གྱངས་ཁ་༧༧ དང་༧ རིམ་པ་བཞིན་འདུག འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་
འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་
གྱངས་ཁ་མཐོ་དྲག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཡང་ལྕི་དྲག་འབད་འདུག 

དཔེར་ན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་/ལས་འགུལ་འགོ་
དཔོན་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ བརྡ་དོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ རྗེས་ཤུལ་བཞག་ནི་ནང་ གདོང་ལེན་སོམ་བྱུང་སྟེ་
འདུག ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་/ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་ས་མང་སྦེ་འདུག ལཱ་འགན་དེ་ཡང་ འོས་
འབབ་ཅན་གྱི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་གདམ་སེལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལས་
འགུལ་ལྟ་རྟོག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། ལས་འགུལ་ནང་ དུས་ཚོད་མངམ་བྱིན་མ་ཚུགསཔ་
ལས་ ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག 

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་བ་མང་རབས་ཅིག་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གོ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ཁ་སོྟར་ཏེ་ 
དངུལ་སོད་ཆུང་བ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བྱིན་ཏེ་འདུག དེ་ལས་ ལས་གཡོགཔ་ལངམ་མེད་པའི་ཁར་ ལས་མགྲོན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
ལེགས་ཤོམ་ འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུགས་པའི་བསྒང་ལས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་
སྤུས་ཚད་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་གིས་མ་ཚད་ ལས་གཡོགཔ་མངམ་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་ས་གོ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཆ་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ 
ལས་གཡོག་པའི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་ཟད་སོང་འཐེབ་གནས་ནི་ཨིན་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་
ཏོག་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བྱུང་ཐབས་ལུ་ ས་སྒོ་ག་རའི་ནང་ཁྱབ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  

༣.༡.༦ ལས་འགུལ་ཚུ་ལྟ་རྟགོ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤམོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ དེའི་གནས་སྟངས་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་བསལ་མི་ཚུགས།    

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ ལག་དེབ་ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུགཿ 



 
 

                            28       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

“ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི་དང་ ལས་འགུལ་ཚུ་འཆར་
གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཤུལ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་སྲིད་པའི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི”   

དེ་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ འགོ་ལུ་བཀོད་མི་ལྟ་རྟོག་ལུ་ཁྱབ་ཨིན་པསཿ 
- སྐྱིན་འགྲུལ་ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད། 
- ལས་འགུལ་ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཁོར་དངུལ་༢ པའི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚུལ་
དང་མ་ལྡན་པའི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལས་དོན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གོ་རིམ་ཐོག་མ་ལས་ ལྟ་རྟོག་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་ནི་དང་ གྲོགས་
རིམ་ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ དུས་མཚམས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ ལཱ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩིས་དེབ་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེ་གི་བར་ན་ མདུན་སྐྱོད་
སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ སྔ་གོང་ལས་ཉེན་བརྡ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ཧེ་མའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན་
པས། 

ཨིན་རུང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གནད་དོན་དེ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་
མ་གཏོགས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠,༠༠༠.༠༠ ལས་འོག་རྒྱུ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བར་འདུག གྲོང་
གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་གོ་རིམ་༢ སྦེ་ ལྟ་རྟོག་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་འདུག གོ་རིམ་༢ སྦེ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ གོ་རིམ་༢ པའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཐབོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གོ་རིམ་༡ པའི་ལས་དོན་ཚུ་ལྟ་རྟགོ་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག  

གོ་རིམ་༢ པའི་མ་དངུལ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ མ་དངུལ་ཁྲིམས་རོྩདཔ་གིས་ གོ་རིམ་༡ པའི་ལས་དནོ་ས་
ཁོངས་ནང་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་ གོ་རིམ་༢ པའི་མ་དངུལ་ དངུལ་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དེའི་ལས་དནོ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་ག་དང་མེད་གའི་
སྐོར་ལྟ་རྟོག་ཚུ་མ་འབད་བས། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འཁོར་དངུལ་༢ པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ་གྱི་ ས་ཁོངས་ནང་འགྱོ་
ཞིནམ་ལས་ རྩིས་དེབ་དང་ལས་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བས། 

གཏའ་མ་བཙུགས་མ་དགོ་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་མགྲོན་ཁྱིམ་
གུང་པ་རེ་རེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་སོ་སོ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་༡ ལས་ལྷག་སྟེ་ལེན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡི། དེ་གིས་འབད་ སྐྱིན་འགྲུལ་མང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་གུར་ཐུག་སྟེ་འདུག གནས་
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

སྟངས་ཞིབ་འཚོལ་༡ པའི་ནང་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ ལྷ་ཁང་སོྤང་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་གིས་ དནོ་མེད་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ས་
ཚོགས་ལེན་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གི་ཐད་དུ་སོངམ་ད་ ཟླ་རིམ་གྱི་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ རང་སོའི་རངོ་ཁག་ནང་
ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གཙོ་བ་ོགིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་གཉིས་ཀྱི་
ནང་ལུ་ མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་གོ་རིམ་ཚུ་ག་ར་གཞི་བཙུགས་དང་ དབྱེ་
ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ལོགས་སུ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོཔ་འདུག  



 
 

                            30       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

 
 

གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་༡ པ། ལྟ་རྟོག་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་འགུལ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་ཡདོཔ།  
༡. བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ གཡུས་ལྷ་ཁང་སོྤང་ལས་ ཅཱན་དརའ་བིར་རའི་གིས་ བྱ་ཤའི་དོན་ལུ་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་

ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་༧༩,༩༣༩.༠༠ ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁོ་
རའི་ནུམོ་ ངོམ་ཨམ་རི་ཏ་དེ་ཝི་རའི་གིས་ཡང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་ནང་ལས་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་
༩༩,༢༩༣.༠༠ ལེན་ནུག ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་མ་འབད་བར་ གཡུས་སྤང་སྟེ་སོང་ནུག སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་
གནང་བ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཅཱན་དར་བིར་རའི་དང་ ཨམ་རི་ཏ་དེ་ཝི་རའི་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ལས་འགུལ་གོ་རིམ་༡ པའི་ནང་ 
བྱ་ཁྱིམ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ གོ་རིམ་༢ པའི་ནང་ བྱི་ཅུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ བྱ་ཁྱིམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བས། 

 སྐྱིན་འགྲུལ་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཅཱན་དརའ་བིར་རའི་གིས་ བྱ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་རུང་ གོ་རིམ་༢ པའི་ནང་ 
བྱི་ཅུང་༣༠༠ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ མ་འབད་བར་འདུག ཨམ་རི་ཏ་དེ་ཝི་གིས་ བྱ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབདཝ་
མ་ཚད་ བྱི་ཅུང་༢༥༠ ཉོ་དགོ་མི་ཡང་མ་ཉོ་བས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཨ་པ་ ངོམ་སོམ་བིར་རའི་ (གཞུང་གཡོགཔ་བགྲེསཔ་)
 གིས་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སབ་མི་ནང་ ཁོང་གཉིས་ཆ་རའི་ སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་དགོངས་ཞུའི་མ་དངུལ་ནང་ལས་
བཏབ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། 

 བསམ་རྩེའི་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་པའི་ བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 
ངོམ་སོམ་བིར་རའི་གིས་ བསམ་རྩེ་ ལྷ་ཁང་སོྤང་ལུ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠,༠༠༠.༠༠ ལེན་ཡོད་རུང་ 
ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག དོན་མེད་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ས་ཚོགས་ལེན་ཏེ་ རྩུབ་ཅན་གྱི་བུ་ལོན་ནང་འཛུལ་སོངཔ་
ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་བྱུང་པས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ལུས་
ནུག  

༢. སྤུ་ན་ཁ་ལས་ ངོམ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་གིས་ ཚོད་བསྲེ་དུམ་རའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོད་རུང་ ལས་
འགུལ་གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལས་མགྲོན་འདི་ སྐབས་སུ་འབབ་པ་ མ་ལེ་ཤིཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགྱོ་སྟེ་འདུག 

༣. སྤ་རོ་ལུ་ ངོམ་བཙན་སྐྱོགས་བཟང་མོ་གིས་ ཨོ་ཆས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་༣༡༨,༩༢༧.༧༤ ལེན་
ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ ལཱ་གཞན་འབད་དེ་འདུག ལས་འགུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ བཟའ་
ཚང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ཅིག་ ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ (ལྕགས་ཤོག་དང་ཅ་གཞན་ཉོ་
སྒྲུབ་) ཀྱི་ལཱ་ནང་ཁ་སྒྱུར་འབད་ནུག 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

 

༣.༢ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟགོ  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉིན་ལས་འགོ་བཟུང་ དངུལ་ཁང་
གི་ལས་དོན་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ གྲོགས་རམ་སོམ་བྱིན་ཏེ་འདུག 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གྱི་སོལ་ འགོ་བཙུགས་མིའི་ གཙུག་སྡེ་གཅིག་
ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ས་གོ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༢.༡ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་བཞག་ནིའི་གདངོ་ལེན་སམོ་ཡདོཔ། 

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་རང་ ཁེབ་ས་གང་མང་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ག་ར་ ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་བཞག་ནི་ནང་ གདོང་ལེན་སོམ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཡོངས་
གྲགས་ཅན་གྱི་རོྩམ་རིག་པ་ཚུ་གིས་ བརྡ་སོྟན་འབད་མི་ལྟར་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ དབུལ་ཕངོས་མར་ཕབ་དང་ 

 
༤. སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ ངོམ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་༢༨༥,༩༥༧.༠༠ ལེན་ཡོདཔ་ད་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་

ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ ཁོ་གིས་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། ཁོ་གིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ ཤིང་
གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ནོར་གྱི་ཁྱིམ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མིན་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ མི་ངོམ་འདི་ 
ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ནང་སོད་དོ་མེད་པའི་ཁར་ ས་ཁོངས་གཞན་ཁར་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

༥.  སྤ་རོ་ལས་ ངོམ་ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ ཚོད་བསྲེ་དུམ་རའི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་༩༩,༨༢༠.༠༠ ལེན་ཡོདཔ་ད་ ས་ཁོངས་   
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ངོམ་འདི་གི་ཕམ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་སབ་མི་ནང་ མི་ངོམ་ས་ཁོངས་ནང་སོད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོད་པའི་སྐོར་ ག་ནི་ཡང་མི་ཤེས་ཟེར་བཤད་ཅི།  

༦.  སྤ་རོ་འོ་ཆུ་ལས་ ངོམ་དབང་མོ་གིས་ ཤ་མུ་གསོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་  སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥༠,༠༠༠.༠༠ ལེན་ཏེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཤ་མུ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཁྱད་རིག་མེདཔ་ལས་ ས་ཁོངས་
ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག མ་དངུལ་འདི་ མོ་རའི་བུ་ ཀ་ཊར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤད་ཅི།  

༧.  དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྤ་རོ་ གནསམོ་འབོྱག་ལས་ ངོམ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ ཤ་མུ་གསོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་  སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་
༣༠༠,༠༠༠.༠༠ ལེན་ནུག མོ་གིས་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཤ་མུ་གསོ་སྐྱོང་ནང་ཁྱད་རིག་མེདཔ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་བསྡུ་ལེན་འབད་
མ་ཚུགས་པར་འདུག 



 
 

                            32       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་སོད་ནི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ ཞུ་དགོ་པའི་འགན་
དབང་གྲུབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་བཞག་ནི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།    

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་
གནས་ནི་ལུ་གདོང་ལེན་བྱུངམ་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་༢༠༡༨ 
ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༠.༢༢ དེ་ཅིག་གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐོར་ འགོ་གི་པར་རིས་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

གོང་གི་པར་རིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ ནང་ 
གྱོང་གུད་སོམ་སྦེ་རང་ཕོགས་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ གྱོང་གུད་མཐོ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༠ ཕོགས་ཏེ་འདུག འཛིན་
སྐྱོང་གི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དེ་སྦེ་གྱོང་གུད་ཕོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ ཨེ་སིནཊ་དངུལ་ཁང་ལས་དནོ་
རིམ་ལུགས་ལས་ CBS Finacle ཟེར་མི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ སད་སྡུད་སོྤ་བཤུད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ད་ འགལ་
ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་མང་སུ་འཐོན་སོངཔ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡང་ མར་ཉམས་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་ནང་སོྤ་བཤུད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་རྙིངམ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་
གྱི་སྐྱེད་ཀྱི་བསོམས་རྩིས་ བཏོན་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ དེ་ལས་སྐྱིན་ཚབ་དང་ སྐྱིན་ཚབ་སྔོན་སོད་ལ་སོགས་པའི་གནད་
དོན་ཚུ་ ལེ་ཤ་འཐནོ་ཏེ་འདུག  

དེ་གིས་མ་ཚད་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་འདི་ཚུ་གི་ ཁེབ་སང་དང་གྱོང་གུད་རྩིས་ཐ་ོ དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཁེབ་ས་འཐོན་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་
ལྟར་ཨིནཿ  

 (1,500,000)

 (1,000,000)

 (500,000)

 -

 500,000

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

ཨང་རྩིས་༣ པཿ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛན་གྱི་ ཁེབ་སང་།
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ། ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ཁེབ་ས། 

ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་
མིང་། 

 ཁེབ་ས་/གྱོང་གུད་ངེས་ཏིག ༠༠༠ ནང་།  

2014  2015 2016 2017 2018 བསོམས། 
ཐིམ་ཕུག       3,499       8,046        6,229          (4,829)      6,848         19,793  

སྤ་རོ།     23,578      29,802      27,917        (71,473)   114,363       124,187  

དབང་འདུས     27,373     34,426      32,675           6,433      43,891       144,798  

ཆུ་ཁ།       8,755       9,179        3,999           1,303      12,855         36,092  

ཧཱ།       7,960        9,599        7,494        (16,687)      9,716         18,081  

དགའ་ས། (170) (432)       1,079          (1,559) (2,453)       (3,536) 

སྤུ་ན་ཁ།     10,474     14,224        9,774            (209)     33,504        67,768  

ཕུན་ཚོགས་གླིང།     11,187      12,037      14,020        (40,976)     54,636         50,903  

བསམ་རྩེ།       2,439        5,163        4,959          (1,386) (5,066)          6,109  

བཀྲིས་སྒང་།     11,796      22,356      21,477           6,502      19,102         81,234  

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།     13,663     21,344      18,084          (5,913)     13,945         61,123  

མོང་སྒར།       3,633      14,389        3,746        (17,731)     39,527        43,563  

ལྷུན་རྩེ།       5,054       9,748        6,645          (4,740)     12,267        28,974  

པདྨ་དགའ་ཚལ།     12,934      17,353      14,972        (17,345)     14,033        41,946  

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།       5,152        3,551      11,303        (12,212)     13,922         21,715  

ཝམ་རོང་།       3,943       2,574        3,344          (8,054) (1,410)           398  

ངང་ལམ།       5,812       9,923      10,020           5,176       8,937         39,868  

ཇོ་མོ་ཚང་མཁའ (585)        265            38          (7,419)      4,141        (3,560) 

བུམ་ཐང་།       2,106     14,942  (2,170)       (47,204) (17,813)      (50,139) 

ཀྲོང་གསར       5,512      11,801  (9,877)       (24,872)     12,492       (4,943) 

གཞལམ་སྒང་།          210       7,256        8,212            (168)      9,440         24,951  

དར་དཀར་ན།       4,160       4,671          873        (10,826)      7,795          6,673  



 
 

                            34       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

གསར་སྤང་།       8,819       9,547      16,749          (3,147)     20,841         52,810  

རྩེ་རང་།       3,713      15,036      12,791           2,759     24,303         58,602  

པཱན་བང་།       1,505        2,160  (192)       (19,575)       5,635       (10,467) 

རྡོ་རོ་ཁ།         764       2,207        3,109          (6,866)    (1,047)       (1,832) 

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། (928)        683  (11,164)       (19,825)      3,602      (27,632) 

དགེ་ལེགས་ཕུག       5,575      11,064      17,340        (48,730)     17,172          2,421  

ཡ་སྡེ།       3,718        9,360      11,146          (5,736) (1,688)        16,800  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།       2,559        3,985        1,755          (6,951) (8,668)       (7,320) 

སིབ་སུ།       2,455       4,946        6,927        (26,935) (6,186)      (18,793) 

དར་དཀར་པད་ལ།       2,812       6,307        4,945          (1,463)     10,587         23,188  

ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།   184,641    177,502  (174,181)     (407,837)   279,661        59,787  

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།  181,326 (217,053) (208,869) (393,201) (468,122)  (1,468,572) 

དགེ་འདུ།             (14,579)      2,004       (12,575) 

ནོརཔ་ལྡིང་།         (2,641)       (2,641) 

ཡོངས་བསོམས།   202,792    287,960  (124,829)  (1,226,271)   280,126      (580,223) 

ཐོབ་ཁུངས: འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། 
 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཁེབ་ས་དང་གྱོང་གུད་རྩིས་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༨ ལོ་མཚམས་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་༡༣ དེ་ཅིག་
ནང་ གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་འདུག ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ གྱོང་གུད་མཐོ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༤༦༨ ཕོགས་ནུག 

ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ གྱོང་གུད་ཕོག་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ ལས་མགྲོན་ཉུང་མི་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་གནས་གོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ གྱོང་གུད་འདི་གིས་ མ་
འོངས་པའི་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛན་ནང་ བདོག་གཏད་ལུ་གནདོ་སྐྱོན་འབྱུང་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་བཞག་མ་ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

༣.༢.༢ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སདོ་ངན་ལུ་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རྩདོ་གཞི་མཐ་ོདྲགས་ཡདོཔ། 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་གྱི་ཚད་གཞི་དང་ བཟདོ་ཚུགས་པའི་ཚད་ཅིག་བཟོ་སྟེ་མེད་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་
གནད་དནོ་ཚུ་ཉུང་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ཨིན་པས། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ཚད་འཛིན་ནང་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མིའི་གནད་དོན་མངམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་དང་འབྲེལ་ ཁྲིམས་འདུན་ཐུག་པའི་གནད་དནོ་
ཡང་ མངམ་འཐོན་ཏེ་འདུག དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་
གྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་༢༡ དེ་ཅིག་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་ཐུག་པའི་གནད་དོན་བསོམས་༨༡༥ དེ་ཅིག་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་
བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་དང་ 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ དེ་གིས་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གྲུབ་འབྲུས་བྱུང་
མ་ཚུགས་པར་འདུག དེའི་ཐོ་ཚུ་འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཁ་གསལ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད། 
ཐིག་ཁྲམ་༤ པ།: ཁྲིམས་འདུན་ཐུག་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་བཅུད་དོན། 

ཨང་། ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་། ཁྲིམས་འདུན་ཐུག་པའི་གནད་དནོ་གྱི་གྱངས་ཁ། 

1 ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 67 

2 གཞལམ་སྒང་། 30 

3 བཀྲིས་སྒང་། 15 

4 བཀྲིས་དཡང་རྩེ། 6 

5 སྤ་རོ། 118 

6 དགའ་ས། 4 

7 པདྨ་དགའ་ཚལ། 29 

8 ཀྲོང་གསར། 40 

9 ཧཱ 24 

10 གསར་སྤང་། 50 

11 བུམ་ཐང་། 93 

12 ལྷུན་རྩེ། 43 

13 རྩེ་རང་། 33 

14 ཝམ་རོང་། 3 



 
 

                            36       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

15 དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་། 77 

16 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 5 

17 ཐིམ་ཕུག་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།  27 

18 ཇོ་མོ་ཚང་ཁ། 36 

19 ཐིམ་ཕུག 64 

20 བཀྲིས་ཆོས་གླིང་། 27 

21 སྤུ་ན་ཁ། 24 

 བསོམས། 815 

བྱུངས་ས: འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། 
 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་འཁོད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་
ལུ་ཐུག་པའི་གནད་དོན་བསོམས་༨༡༥ ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་ ཐུག་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ གནད་དོན་ཅོག་
གཅིགཔ་སྦེ་སོྟན་མི་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ འགོ་ཐོག་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་དམིགས་གཏད་
དང་འཁྲིལ་ ལས་འགུལ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལས་འགུལ་ནང་ ལྟ་
རྟོག་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ ཧིང་སངས་སང་ཅིག་མེདཔ་ད་ ཡང་ན་ ལྟ་རྟོག་གི་སྙན་ཞུའམ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་
མ་འཐབ་པར་འདུག  

དེ་མ་ཚད་ ABS རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ Finacle ལུ་སོྤ་བཤུད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ་བཏནོ་
མི་འདི་གིས་ ལྟ་རྟོག་མེད་པར་ གྱོང་གུད་ཕོགས་པའི་གནད་དནོ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་
གཞི་གི་གྱངས་ཁ་མཐོ་དྲག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ འཇོན་ཚད་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་སོྟནམ་མ་ཚད་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་ལས་བརྟེན་པའི་ ཟད་སོང་སོམ་གནསཔ་ལས་ དངུལ་ཁང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཆུད་ཟད་
འགྱོ་ནི་ཨིན་པས།  

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ ཡར་ཕར་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ མི་ལེན་
ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་འདི་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས། ལས་མགྲོན་ཚུ་ 
དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་བྱུང་ནི་མེན་པར་ ཧེང་སྐལ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཐུག་
བཅུག་ནི་ཨིན་པས། 

 



 

ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ།                             37        

  
 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

༣.༢.༣ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སདོ་ངན་ལས་བརྟེན་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནརོ་ཤརོ་ཡདོཔ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དནོ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ཨིན། 
གཏའ་མ་འབད་བཙུགས་མི་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་མངམ་སྦེ་ཐོབ་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་བྱུང་ནི་དང་ ལས་མགྲོན་
དང་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཉེན་ཁ་སྲུང་ནིའི་ཕྱིར་ལུ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་བཤད་ད་ོབཟུམ་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་
ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་དང་ གཏའ་མར་བཙུགས་མི་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ གཞུང་བཞེས་
འབད་བའི་གནད་དནོ་ལེ་ཤ་འདུག འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་
གནད་དནོ་༦༦ གི་ཐད་དུ་ རྒྱུ་ནོར་ཚུ་གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཙོང་དགོཔ་འཐནོ་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
(ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ཡོད་) 
ཐིག་ཁྲམ་༥ པ།: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་བཙོང་བའི་བཅུད་བསྡུ། 

 

ཨང་ རངོ་ཁག ས་ཞིང་ (ཨེ་ཀར་) རྒྱུ་ནརོ། 
1 ཆུ་ཁ། 9.62 ཁྱིམ་ཐོག་༢ སྦེ་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར། 
2 དར་དཀར་ན། 15.34  
3 ཧཱ 13.09 ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར། 
4 ལྷུན་རྩེ། 8.14  
5 མོང་སྒར། 16.28  
6 སྤ་ར ོ 18.04 ཁྱིམ་ཐོག་༡ སྦེ་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ། 
7 པདྨ་དགའ་ཚལ། 8.21 ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར། 
8 སྤུ་ན་ཁ། 1.38  
9 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 67.58  
10 བསམ་རྩེ། 8.67 ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར། 
11 གསར་སྤང་། 10.43 ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར་༢ དང་ ཨར་ཨི་སི་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ། 
12 བཀྲིས་སྒང་། 14.63  
13 ཀྲོང་གསར། 35.5 སྒྲིང་ཁྱིམ་༢། 
14 རྩེ་རང་། 9.06  
15 དབང་འདུས 2.52  
16 གཞལམ་སྒང་། 10.48  

བསམོས། 248.97  
འབྱུང་ཁུངས་: འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད། 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སོད་ངན་གྱི་གནད་
དོན་༦༦ གི་ཐད་ཁར་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་བཙོང་ནུག གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ནང་
ཚུད་མི་འདི་ རོང་ཁག་༡༦ ནང་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༢༤༨.༩༧ དང་ ཁྱིམ་༣ དེ་ལས་ ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར་༤ ཨིན་པས། 

འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ས་ཞིང་ཚུ་ལོག་སྟེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་འདུག ས་ཞིང་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཐབས་
ལམ་སོྟན་མི་འཆར་གཞི་ཚུ་ དོན་མེད་དུ་སོང་ནུག མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ལྟར་ 
ས་ཞིང་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོད་རུང་ ལོག་ཅིག་ཁར་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་
བཞེས་འབད་དེ་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནད་དནོ་ལས་བརྟེན་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་གཞུང་བཞེས་འབད་མི་འདི་ མི་སྡེ་དཔལ་
འབྱོར་གོ་སྐབས་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག 

༣.༢.༤ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཡོལ་སངོ་རུང་ ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༤ པ་ོདེ་ གནས་རིམ་སྔར་ག་ཨིནམ་(Active) སྦེ་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡདོཔ། 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ དགོངས་ཡངས་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ཏེ་ 
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འགོ་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་ཨིནཿ 

དུས་ཡུན། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རིམ། འགན་འཁུར། 

དུས་ཡུན་མ་རོགས་པའི་ ཉིན་
གྲངས་༣༠-༤༥ ནང་འཁོད། འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ། ལས་འགུལ་གྲོགས་རམ་འགོ་དཔོན། 

དུས་ཡུན་མ་རོགས་པའི་ ཉིན་
གྲངས་༡༥-༣༠ ནང་འཁོད། 

མི་ངོ་དང་ཕད་/ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ། ལས་འགུལ་གྲོགས་རམ་འགོ་དཔོན། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་
པའི་ཤུལ་ལས།  

ཡིག་ཐོག་ལུ་ཉེན་བརྡ/འགན་ལེན་ ལས་འགུལ་གྲོགས་རམ་འགོ་དཔོན། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ཏེ་
ཉིན་གྲངས་༡༥ གི་ཤུལ་ལས།  

བསྐྱར་རྙེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གྱི་
གྲོས་ཐག་གཅད། 

བསྐྱར་རྙེད་ཚོགས་ཆུང་། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ཏེ་
ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ཤུལ་ལས། 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཏང་ནི། ཁྲིམས་ལྡན་འགོ་དཔོན/ཡན་ལག་
འཛིན་སྐྱོང་པ། 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

དེ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབད་དགོ་པའི་གོ་རིམ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་ཨིནཿ 

 བསྐྱར་རྙེད་ཚོགས་ཆུང་ལས་རྩོད་
གཞི་ཚུ་ལྷོད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རིམ། འགན་འཁུར། 

ཉིན་གྲངས་༡-༥  ཁྲིམས་ལྡན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོད་ནི།  ཁྲིམས་ལྡན་གཙོ་འཛིན། 

ཉིན་གྲངས་༦-༢༠ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། ཁྲིམས་ལྡན་འགོ་དཔོན། 

ཉིན་གྲངས་༢༡-༤༥  ཡིག་ཐོག་ལུ་ཉེན་བརྡ/འགན་ལེན་ ཁྲིམས་ལྡན་འགོ་དཔོན། 

ཉིན་གྲངས་༤༥ ཡར་བཅད་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀལ་ནི། ཁྲིམས་ལྡན་འགོ་དཔོན། 
 

རོྩད་གཞི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུས་སར་བཀལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འགལ་ཤོར་བྱུང་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་འབད་དགོཔ་
འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་གོ་རིམ་ལྟར་འབད་དགོཔ་ཨིན་པསཿ 

“དངུལ་ཁང་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ག་ར་རོགས་ཏེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་སའི་ས་གོ་མེད་པར་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་
མེད་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་བུ་ལོན་ལྷག་ལུས་དེ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཆོག དེའི་
སྐབས་ ལས་མགྲོན་ལུ་བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་མི་འོང་།” 

སྐྱིན་འགྲུལ་དགོངས་ཡངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ཧིང་སངས་སང་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་ས་ཅི་རུང་ ལོ་ངོ་གསུམ་ལས་ལྷག་ཏེ་འགྱོ་བའི་ 
ལས་མགྲོན་ལ་ལུ་ཅིག་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ད་ལོྟའི་བར་ན་ཡང་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་མ་བཏང་པར་འདུག 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་མགྲོན་ཚུ་ འཚོལ་ཐོབ་པར་ལཱ་
ཁག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དངུལ་ཀྲམ་༡༤,༠༩༤,༢༥༨.༥༢  གནས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་༩༩ (ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་
༣ པ་) དེ་ཅིག་རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཆ་སྙོམས་ཉིན་གྲངས་གུར་བརྩི་བཏནོམ་ད་ ཉིན་གྲངས་༦༤༨༧ དེ་ཅིག་
གི་བརྩི་ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག 

དེ་བཟུམ་མའི་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་མ་སོྟན་པར་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ དགོངས་ཡངས་ལག་དེབ་ཀྱི་དནོ་ཚན་དང་ མ་འཁྲིལ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

རིམ་ལུགས་ནང་ནརོ་འཁྲུལ་མེད་པར་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་མ་བཀོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཐོ་ནང་ འཛོལ་བ་
ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལས་གོ་བ་ལེན་ནི་
གི་ཉེན་ཁ་ཡང་འདུག   



 
 

                            40       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

༣.༢.༥ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བཀལ་ནི་ནང་འཛལོ་སྐྱོན་བྱུང་བ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ནང་ མི་མཐུན་པའི་གནད་དནོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་
ཡང་ ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ 
སྐྱེད་རྙིངམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལུས་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ རིམ་ལུགས་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞི་
བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ སྐྱོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 

༣.༢.༦.༡ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡདོ་རུང་ ཧེ་མའི་སྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོཔ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་མི་རྩིས་ཁ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སྐྱེད་ཚུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་འདུག དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ལོར་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནརོ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ བརྒྱ་ཆ་༡༢ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༠.༥༥ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ཚེས་༤/༠༤/༢༠༡༧ ལུ་ སོ་ནམ་
དང་སྒོ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ གནས་ཡུན་ལོ་ངོ་༥ ལས་མར་བཅད་ བརྒྱ་ཆ་༡༠.༢༥ དང་ གནས་ཡུན་
ལོ་ངོ་༥-༡༠ ཚུན་བརྒྱ་ཆ་༡༠.༥༠ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག  

དངུལ་ཁང་གིས་ སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འདུག  

༡. ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ ཞུ་ཡིག་བཀང་ཤོག་ཚུ་བཀང་སྟེ་ལེན་ནི། 

༢. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ནང་འཐུས་ཤོར་གང་ཡང་མེད་པར་ དུས་མཐུན་ཐགོ་ལུ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། 

༣. ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ལུ་ གནད་དོན་ཁ་སྐོང་བཙུགས་བཅུག་ནི་ ཚུ་ཨིན་པས། 

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ལས་མགྲོན་གྱངས་ཁ་༢༡,༡༢༥ གིས་ སྐྱེད་རྙིངམ་དེ་རང་ སོད་དེ་འདུག 
གནས་སྡུད་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུ་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཐིག་ཁྲམ་༦ པ: སྐྱེད་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བའི་བཅུད་བསྡུ། 

ཨང་། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ལས་མགྲོན་གྱི་གྱངས་ཁ། 

1 དུས་མཐུན་སྐྱིན་འགྲུལ། 18 

2 སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 16783 

3 བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 59 

4 སྤྱི་བཏང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 572 

5 སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 283 



 

ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ།                             41        

  
 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

6 བཟོ་བསྐྲུན་/བཟོ་གྲྭ་ཁང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ། 1 

7 ཞབས་ཏོག་དང་ལྟ་བཤལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 143 

8 ཁྱིམ་བཟོ་སྐྱིན་འགྲུལ། 2980 

9 ལཱ་འགོ་བཙུགས་དོན་ལུ་མ་རྩའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 6 

10 སྒེར་དོན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 158 

11 ཐེབས་སྟོན་དངུལ་སོད་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ། 46 

12 ཤེས་རིག་གི་སྐྱིན་འགྲུལ། 13 

13 གཞི་གསརཔ་ཆགས་ནིའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 63 

  བསོམས། 21,125 

བྱུངས་ཁུངས་: འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད། 
 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ར་སོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་
ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་འདི་ ལས་མགྲོན་ཁོ་རའི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་ བདེན་ཁུངས་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ ལས་མགྲོན་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ ཤེས་ཡོན་མེད་མི་ཚུ་ཨིནམ་པའི་ཁར་ 
ཁོང་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་སོད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཉུང་སུ་ཨིན་པས། དངུལ་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་གྲོགས་
རམ་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱེད་མར་ཕབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  སྐྱེད་མར་ཕབ་བཏང་ཡོད་རུང་ ལས་
མགྲོན་ཚུ་གིས་ དེའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐབོ་མ་ཚུགས་པས།  

༣.༢.༦.༢ སྐྱེད་རྙིངམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་གནདོ་པ་བྱུང་ཡདོཔ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༤/༤/༢༠༡༧ ལས་
ཚུར་བྱིན་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐྱེད་མ་བཀལ་བར་ སྐྱེད་སོ་སོ་བཀལ་ཡོདཔ་ད་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་
ནོར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ནང་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༥ གི་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠.༢༥% དང་  དུས་
ཡུན་ལོ་ངོ་༥-༡༠ གི་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠.༥༠% ལུ་འབད་ནུག  འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ 
སྐྱེད་སོ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་(ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་) སོྟན་ཏེ་ཡོདཿ 
ཐིག་ཁྲམ་༧ པ: སྐྱེད་འཛོལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་བཅུད་དོན།  

ཨང་། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་
ཡུན། 

རིམ་ལུགས་ལྟར་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་གི་སྐྱེད། 

ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་
སྐྱེད། ཁྱད་པར། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་

གྱངས་ཁ། 

1 9.25% 10.25% 1.00% 1 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

2 

དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༥ 
ལས་མར་བཅད། 

10% 10.25% 0.25% 16 

3 10.12% 10.25% 0.13% 1 

4 10.50% 10.25% -0.25% 2 

5 10.55% 10.25% -0.30% 173 

6 12.00% 10.25% -1.75% 6 

7 
 དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༥-༡༠ 

10.25% 10.50% 0.25% 4 

8 10.55% 10.50% -0.05% 1 
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གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་འདི་མིན་པར་ སོ་སོ་བཀལ་བའི་གནད་དོན་
ལེ་ཤ་འདུག དེ་ལས་ སྐྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་སོང་མི་ལས་ ཉུང་སུ་བཀལ་མི་དང་ མང་སུ་བཀལ་བའི་ གནད་དནོ་མང་རབ་ཅིག་
འདུག སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་ཁག་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐྱེད་མིན་པར་ སྐྱེད་གཞན་བཀལ་བའི་
གནད་དནོ་ཡོངས་བསོམས་༢༠༤ འདུག དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་ཁག་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ འངོ་སྲིད་
ནི་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་མའི་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལས་འགུལ་གྲོགས་རམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རིམ་ལུགས་ནང་གནས་སྡུད་ཐོ་བཀོད་འབད་
བའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་བརོྩན་གྱི་སྒོ་ལས་མ་འབད་བའི་རྟགས་མཚན་སོྟན་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ འི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ དངུལ་ཁང་ལས་དནོ་གྱི་རིམ་ལུགས་ནང་ བརྡ་ོདོན་འཕྲུལ་
རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་འདི་སོྟན་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནརོ་
འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱེད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་སོད་དགོཔ་འཐནོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྐྱེད་ཉུང་སུ་
བཀལ་བའི་གནད་དོན་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ཡང་གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་འདུག ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ལེགས་
བཅོས་མ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་ དངུལ་ཁང་དང་ལས་མགྲོན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གྱོང་གུད་སོམ་ཕོགས་ནི་ཨིན་པས། 

༣.༣. གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ ཞིབ་རྟགོ 

གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ སི-༢/༡༠༡/༣༠༣ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༥/༢༠༡༦ ཅན་མ་ལྟར་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་དང་གོ་སྐབས་
ལྟེ་བའི་ འཁོར་དངུལ་༢ པའི་ལས་དོན་ཚུ་ འཕྲ་ོམཐུད་འབད་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༥/༢༠༡༦ ལུ་ 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འགོ་བཙུགས་ནུག འཁོར་དངུལ་༢ པའི་ནང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལས་དོན་ 
དཔེར་ན་སྒོ་ནོར་དང་ སོ་ནམ་ བཟོ་གྲྭ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མཐོ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠,༠༠༠.༠༠ དང་ ལོ་རེར་
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༤% རེ་སྦེ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་མས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་
ནང་འཁོད་ དངུལ་ཁང་ལག་ལེན་ནང་ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོད་རུང་ དེ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་སྐྱོན་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་
འབད་ནིའི་ས་སྒོ་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
ཞིབ་རྟོག་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༣.༣.༡ གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ། 

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་དབང་ཆ་སོད་ནི་ དེ་
ལས་ ན་གཞོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཚོང་ལཱ་འདི་ ཁེབ་ས་ཅན་
ཅིག་མེན་པས། གཙུག་སྡེ་ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ ཁོང་རའི་འངོ་འབབ་ནང་ལས་རང་
བཏོན་དགོཔ་ཨིན་པས། ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་ གདངོ་ལེན་སོམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
ཐིག་ཁྲམ་༨ པ: གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ། 

གནད་དནོ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ནང་ལས་སྐྱེད་ཀྱི་འོང་འབབ། 3,634,880.00  9,422,611.63  

ལག་ལེན་གྱི་ཟད་སོང་།   36,162,690.10  36,854,899.52  

དངུལ་འབྲེལ་རང་མགོ་རང་འདྲངོ་། 0.10 0.26 

ཁེབ་ས/(གྱོང་གུད) (32,527,810.10) (27,432,287.89) 

ཉམས་ཆག་གི་གྱོང་གུད (8,230,378.20) (13,850,777.28) 

གྱོང་གུད་ཡོངས་བསོམས། (40,758,188.30) (82,041,253.47) 

བགོ་བཤའི་མ་རྩ། 260,296,000.00  430,535,000.00  

བདོག་གཏད་ཉུང་སུ་སོང་བ།          (6.39)     (5.25) 

བྱུང་ཁུངས་: གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་། 
 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ད་ལོྟའི་དངུལ་འབྲེལ་རང་མགོ་
རང་འདྲོང་གི་ ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ ༠.༡༠ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་༠.༢༦) ལག་ལེན་ཡུན་
བརྟན་དང་འབྲེལ་བའི་ གདོང་ལེན་སོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། གཙུག་སྡེ་ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རང་མགོ་རང་
འདྲོང་གི་ཆ་ཚད་ ༡ དང་ ཡང་ན་ འདི་ལས་མཐོ་སུ་སྦེ་དགོཔ་ད་ དོན་དག་ལུ་ ཁོ་རའི་འོང་འབབ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་ཟད་
སོང་ཚུ་ འགབ་ཚུགསཔ་སྦེ་སོྟནམ་ཨིན།  



 
 

                            44       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

དངུལ་འབྲེལ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་ཆ་ཚད་༡ ལས་ཉུངམ་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་གྱི་གླ་ཡོན་ ལང་མ་ཚུགས་པའི་རྟགས་སོྟནམ་མ་ཚད་ སྐྱེད་ཀྱི་འངོ་འབབ་འདི་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་
ཟད་སོང་ཡང་ འགབ་མ་ཚུགས་པས། གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་སྦེ་ར་ལུས་པ་ཅིན་ ལོ་ངོ་༦ དེ་ཅིག་ནང་ར་ བདོག་གཏད་
ག་ར་ རོགས་ནི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་སྦེ་འབྱུང་དགོ་མི་འདི་ ཕུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ སྐྱོན་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ལག་ལེན་ཚུ་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་གནས་མི་ཚུགས་
ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ བུ་ལོན་འཇལ་མ་ཚུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག 

བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ལས་འགོ་བཟུང་ 
ཡུན་བརྟན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འཁོར་དངུལ་༡ དང་༢ པ་ གཅིག་ཁར་ལྡབ་ནི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚུ་ཡར་སེང་བཏང་ནིའི་ 
གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་ འོག་ལུ་
བཀོད་མི་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུགཿ 

༡. དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གྱི་དོན་ལུ་ འཁོར་དངུལ་༡ དང་༢ གཅིག་ཁར་ལྡབ་ནི། 

༢. སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༤ ལས་༦.༥ ལུ་ཡར་སེང་བཏང་ནི། 

༣. ཚད་ཆུང་བའི་བུ་ལོན་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ ལོག་སྟེ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
བཙུགས་ནི། 

༤. གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ གྱོང་གུད་མེདཔ་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་ཚུན་ཚོད་ གྲོགས་རམ་མ་
དངུལ་བྱིན་ནི།  

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁྱིམ༌དང༌ བཟ༌ོགྲྭ༌ཆུང༌བའི་
དངུལ་ཁང་ལུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ ལས་སྡེའི་གཙོ་རིམ་སྐྱིན་ལས་འཆར་ནང་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༨.༥ བཀལ་ནིའི་གོ་སྐབས་འདུག  

གྲོས་འཆར་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་ལས་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེམ་ཨེ/དྲི་ཨེཕ་ཨར་ཨེསི/༡༠༧/༢༠༡༨-༢༠༡༩/༣༡༡ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༧/༢༠༡༩ ཅན་
མའི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གཞག་གི་ཆ་འཇོག་ཐོབ་ནུག རྣམ་གཞག་གི་ཆ་འཇོག་འདི་ ཟླ་ངོ་༦ གི་རིང་ལུ་ཆ་གནས་ཡོདཔ་ད་ དུས་
ཡུན་དེ་གི་ནང་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་གནས་ཚིག་ཚུ་གྲུབ་དགོཔ་ཨིན་པསཿ 

- ཚུལ་མཐུན་དང་ དུས་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱིམ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ དངུལ་ཁང་ནང་
སོྤ་བཤུད་འབད་ནི། 

- ཁྱིམ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ དངུལ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ འཁོར་དངུལ་༡ དང་༢ པ་གཅིག་ཁར་ལྡབ་ནི།   



 

ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ།                             45        

  
 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

- ཁྱིམ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ དངུལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ (སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་བརྩིས་ཏེ་) བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་དགོཔ། 

- ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་ཚུལ་ཚུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལུ་ 
འོས་ལྡན་དང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་ནི།   

- བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ ཚོང་སྡེའི་ཐ་ོབཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་དོན་ མཉམ་ལྡེབ་
ཀྱི་འདྲ་ཕུལ་ནི། 

མ་དངུལ་གྱི་ཚད་ཡར་སེང་དང་ སྐྱེད་མཐོ་དྲགས་བཀལ་ཏེ་འབད་རུང་ ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་གྱི་ ཐབས་བྱུས་ལེགས་ཤོམ་མེད་
པ་ཅིན་ དེའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང། མ་དངུལ་གྱི་ཚད་ཡར་སེང་དང་ སྐྱེད་མཐོ་དྲགས་བཀལ་མི་རྐྱངམ་
ཅིག་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་འཇོན་ཚད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་བསལ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།   

༣.༣.༢ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལྟ་རྟགོ་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དནོ་ཞབས་ཏགོ་
དང་འབྲེལ་བའི་ ངོས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་དང་ཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།   

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་
ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་
དོན་གྱི་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གཅིག་གུ་ མིང་རྟགས་བཀོད་ནུག གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ 
སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་ མིང་རྟགས་བཀལ་ནུག གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་
ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པསཿ 

- མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་། 
- ལྟ་རྟོག་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 
- ཨེམ་ཨེའི་ཨེསི་དང་ ལས་མགྲོན་ཞབས་ཏོག 

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འདི་གི་དོན་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་   འགལ་
ཤོར་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མ་རྩ་འདི་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢% དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ གཙུག་སྡེའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་ ལས་
རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ལཱ་འགན་ཚུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གྲོང་
གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་    འཐུས་ཚུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་སོད་འབད་
དེ་ཡོད་རུང་ ལྟ་རྟོག་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཁོ་རའི་བདག་དབང་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནུག  

གནད་དནོ་གཞན་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ལྟ་རྟོག་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ཁར་ ངོས་ལེན་
ཆིངས་ཡིག་ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་འཁོད་དེ་འདུག  



 
 

                            46       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

‘སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ དེ་ལས་ དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་བཟོ་ནི’ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 

དེ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ 
སྙན་ཞུ་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འབད་དགོཔ་འདུགཿ  

- སྐྱིན་ཚབ་ལེགས་ཤོམ་མ་བཏབ་པའི་རྩིས་ཁྲ་ ལྟ་རྟོག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
- འཐུས་ཤོར་ཅན་གྱི་ལས་མགྲོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་(ས་ཁོངས་འགན་འཛིན་པ་) དང་ བསྐྱར་རྙེད་

ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་ནི། 
སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་(Post Sanction Services)སོད་ནིའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་
མཁོ་ཡོད་རུང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བསྐྱར་རྙེད་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ ཁོ་རའི་བདག་དབང་
གི་ཐོག་ལུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ འཐུས་ཚུ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་འཆམ་བྱུང་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་རང་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་
སྦེ་ ཁ་འཆམ་བྱུང་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤ་ར་ོདང་དབང་
འདུས་རངོ་ཁག་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ ཁོ་ར་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག   

ཨིན་རུང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༡.༣༨ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

ཐིག་ཁྲམ་༩ པ: འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་འཐུས་སོད་མི། 

ལ/ོགནད་དོན། ༢༠༡༦ ༢༠༡༧ ༢༠༡༨ བསོམས། 

སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ། 1,660,491.00  2,991,064.00 6,729,809.00 11,381,364.00  

བྱུང་ཁུངས་:གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 
 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་ཏོག་མ་བྱིན་པར་ཡོད་རུང་ གྲོང་གསེབ་
ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དེའི་འཐུས་ཚུ་སོད་དེ་ར་འདུག དཔེར་ན་ མི་སོྟབས་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་༨ པའི་
གྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ 
འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་ སྤ་ར་ོལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དནོ་སྐོར་ བསྐྱར་རྙེད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་འགྱོ་ནུག 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་
སོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཐུས་ཉུང་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་དོ་ཡོད་མི་ལྟར་ དངུལ་ཁང་གཞན་གྱིས་བྱིན་མི་
བཏུབ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འབད་ནི་འདི་ གདོང་ལེན་སོམ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མ་རྩ་འདི་ འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་བ་ཅིན་  
སྟབས་ཅིག་དངུལ་སོད་འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་༢% སོད་ནིའི་ཁ་འཆམ་བྱུང་ཡོད་རུང་ ཕྱི་ཁར་སོད་མི་ཞབས་ཏོག་གི་དནོ་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་ཤས་བཀོད་དེ་མིན་འདུག ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ཨིནཿ  

༡. མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་། 

༢. ལྟ་རྟོག་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག 

༣. ཨེམ་ཨེའི་ཨེསི་དང་ ལས་མགྲོན་རྩིས་ཐོ། 

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ ལས་རིམ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་དབྱེ་ཁག་༤༡ ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་གི་དབྱེ་ཁག་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་གི་ འཐུས་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་མིན་འདུག ལཱ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ 
ངོས་ལེན་ཆིངས་ཡིག་གྱི་གནས་ཚིག་ཚུ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ གནད་དནོ་འཐོན་ཚེ་ དེ་ཚུ་བསལ་ནི་ནང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་
ཏོ་འོང་ནི་ཨིན་པས།  ཕྱི་ཁར་སོད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ གཙུག་སྡེ་ཁོ་རང་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འཐོན་སྐྱེད་ཚད་ཅིག་
ལས་མེད་མི་འདི་ དོན་མེད་འཕྲོ་བརག་བཏང་ནུག 

༣.༣.༣ ཚངོ་བསྒྱུར་གན་ཡིག་ནང་རྙོག་འཛིང་འཐནོམ་ལས་ ལས་འགུལ་ཚུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་བཞག་མ་ཚུགས་པར་ཡདོཔ།  

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ བྱ་རིམ་ལམ་སོྟན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་སོྟན་ཏེ་འདུག སྤྱི་
བཏང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ག་རའི་ནང་  སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ དཔེར་ན་ ལས་འགུལ་གོང་
ཚད་གཏན་འབེབས་དང་ ཆ་འཇོག་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟོག་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག དེ་ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་གནང་
བ་/ཆ་འཇོག་དང་ ལས་འགུལ་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཆ་འཇོག་ཞབས་ཏོག་ཚུན་གྱི་བར་ན་ 
མ་དངུལ་འཁོར་རིམ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན་པས། མ་དངུལ་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་སྦེ་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དྲི་གཏུག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་རུང་   གྲོང་གསེབ་ཚོང་
ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ ལེགས་
ཤོམ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག 

ལས་འགུལ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ལས་དོན་གོ་རིམ་༢ པའི་ མ་དངུལ་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གོ་རིམ་༢ པའི་དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ གོ་
རིམ་༡ པའི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་གོཔ་ཨིན་པས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་
དོན་གོ་རིམ་༢ པའི་དངུལ་སོད་འདི་ གོ་རིམ་༡ པའི་ལས་དོན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལས་འགུལ་གྱི་ལས་དོན་ དཔེར་ན་ ཨོ་ཆས་ཁང་དང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ ལས་



 
 

                            48       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

མགྲོན་ཚུ་གྱིས་ ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ ཚོང་བསྒྱུར་གན་ཡིག་བཙུགས་ཏེ་འདུག དེ་གིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅ་
ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ རིན་གོང་དང་གྲངས་འབོར་གྱི་ཐད་དུ་  ཉོ་མི་ཚུ་གི་རེ་འདོད་དང་བསྟུན་ མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་བོ་འདོད་
ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་སོྟནམ་ཨིན་པས། མ་དངུལ་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་
ནང་ ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་པས། 

ཨིན་རུང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་གོ་རིམ་༢ པའི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ ཚོང་བསྒྱུར་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ ཅ་ཆས་/ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐབོ་དང་མ་ཐོབ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ གནད་དནོ་ཚུ་འདུག དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་  ཚོང༌བསྒྱུར༌གན༌ཡིག༌ནང་ལུ་ མཁོ་
བཀྲམ་པ་གིས་ ཅ་ཆས་/ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་ དུས་ཡུན་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ལས་མགྲོན་པ་གིས་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་དང་ དུས་ཚོད་ཁར་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ལུ་ གནོད་པ་བྱུང་སྟེ་འདུག དེའི་
གནས་སྟངས་ཚུ་ འོག་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོདཿ  

 

གོང་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཚལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚོང་སྒྱུར་གན་ཡིག་འདི་གིས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དགོས་དོན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་
པས།   

གནས་སྟངས་ཞིབ་འཚལོ: ཚངོ་བསྒྱུར་གན་ཡིག་ལུ་མ་གནསཔ།   
 ངོ་མིང་གྲམ་བར་མ་ཡ་རའི་གིས་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་འཐབ༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་༩༩,༧༧༨.༠༠ ལེན༌ནུག 

ཚོང༌བསྒྱུར༌གན༌ཡིག༌དང༌འཁྲིལཝ༌ད༌ ཉིནམ་༦༠༠ ལང་མི་བྱི་ཅུང་ཚུ་ ལེན༌དགོཔ༌ཨིན༌རུང༌ 
ས༌ཁོངས༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌བའི༌སྐབས༌ བྱའི༌ཁྱིམ༌བཟོ༌བསྐྲུན༌འབད༌ཡོདཔ༌མ༌གཏོགས༌ བྱི༌ཅུང༌ཚུ༌མཁོ༌སོད༌ མ༌འབད༌བར༌འདུག 

 བསམ༌རྩེ༌ ནོར༌བུ༌སྒང༌རྒེད༌འོག༌ནང༌ལས༌ ངོ༌མིང༌པཱ༌ཊསི༌པཝ༌རིལ༌གྱི༌ ཕགཔ༌གསོ༌སྐྱོང༌གི༌དོན༌ལུ༌ སྐྱིན༌འགྲུལ༌ 
དངུལ༌ཀྲམ༌༩༣,༢༤༢.༠༠ ལེན་ནུག ཚོང༌བསྒྱུར༌གན༌ཡིག༌དང༌འཁྲིལཝ༌ད་ ཕག་ཅུང་༡༠ ལེན་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ 
ས༌ཁོངས༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌བའི༌སྐབས༌ ཕགཔ་ཁྱིམ༌བཟོ༌བསྐྲུན༌འབད༌ཡོདཔ༌མ༌གཏོགས་ ཕག་ཅུང་ཚུ་མ་ལེན་པར་འདུག 

 སྤ་རོ་ སྤང་སྦིས་ས་ལས་ ངོ་མིང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་ ཨོ་ཆས་ཁང་བཟོ་ནིའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་
༤༩༩,༤༠༦.༠༠ ལེན་ནུག ཚོང༌བསྒྱུར༌གན༌ཡིག༌དང༌འཁྲིལཝ༌ད༌ བཙོང་བ་པོ་གིས་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་༣,༧༥,༠༠༠.༠༠ གནས་
པའི་ ནོར་༥ ལེན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༥༠,༠༠༠.༠༠ གནས་པའི་ ནོར་༢ རྐྱངམ་ཅིག་ལེན་ནུག  
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཚོང་པ་ཚུ་ལས་ ཅ་ཆས་དང་སྒོ་ནར་ཚུ་ ལེན་ཡོདཔ་དང་མེདཔ་གཏན་
འཁེལ་མ་བཟོ་བར་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག གོ་རིམ་༢ པའི་ལས་དོན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ལྟ་རྟོག་ག་
ནི་ཡང་མ་འབད་བས། མི་ཚུ་གིས་ ཚོང་སྒྱུར་གན་ཡིག་ནང་ ཕན་ཚུན་ཁ་འཆམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཅ་ལའི་རིན་གོང་རྫུས་མའི་ཐོག་
ལས་སོམ་བཟོ་ནི་དང་ ཚོང་སྒྱུར་གན་ཡིག་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་  བཙོང་བ་པ་ོགིས་ ཉེན་ཁ་བགོ་བཤའ་
རྐྱབ་མི་བཏུབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་  ཚོང་སྒྱུར་གན་ཡིག་ལས་བརྟེན་པའི་ རྙོག་འཛིང་འཐནོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག ཚོང་སྒྱུར་གན་
ཡིག་འདི་ ལས་འགུལ་ལག་ལེན་ནང་ དནོ་སྨིན་ཅན་ཅིག་ བཟ་ོཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་རུང་ དེ་གིས་ཁྲིམས་དོན་གྱི་རོྩད་
རྙོག་འཐནོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག  

༣.༣.༤ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆ་འཇོག་དང་ ལ་ོཐགོ་ཐནོ་ཚན་/དུས་ཚདོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ངེས་པ་མེདཔ། 

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ནང་འཁོད་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་ཡོངས་བསོམས་
༣༣༤༡ བྱིན་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ སོ་ནམ་གྱི་དོན་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་༡༦༨༩ དང་ སྒོ་ནོར་གྱི་དོན་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་
བསོམས་༡༤༢༧ དེ་ལས་ བཟ་ོགྲྭ་/ལས་འགུལ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་༢༢༥ བྱིན་ནུག སྐྱིན་འགྲུལ་བྱ་རིམ་
ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཚོད་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་
གིས་ ལས་འགུལ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན། སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལས་དནོ་ཚུ་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ནང་ 
གནོད་པ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ལུ་ གནོད་པ་སོམ་རང་རྐྱབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་
བྱིན་མི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན།    

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཁོར་དངུལ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོ་
ནམ་གྱི་ལས་འགུལ་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ ཚོད་བསྲེ་ཞིང་ལཱ་འདི་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་ ལས་འགུལ་གཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། རོང་ཁག་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཚོད་བསྲེ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་༦ པའི་ནང་འཁོད་
ཨིནམ་ལས་ མ་དངུལ་ཁྲིམས་རོྩདཔ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་བྱིན་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནུག མ་
དངུལ་ཁྲིམས་རོྩདཔ་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དཔྱད་འབད་དེ་ ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་
ཚུ༌ཡང༌ ངེས༌བདེན༌གྱི༌ནམ༌དུས༌ཁར༌རྐྱངམ་ཅིག་ བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་ གོ་བརྡ་སོད་ནུག 

ཨིན་རུང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྟགས་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ངེས་བདེན་གྱི་ནམ་དུས་མེན་མི་ནང་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནུག  ཚོད་བསྲེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་དང་༡༢ པའི་ནང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༦ པའི་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད། 

ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོད་བསྲེ་གི་འཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ནང་ ལས་འགུལ་མ་ཡིན་པའི་ ཚོད་བསྲེ་གི་
ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ཚུ་དང་ དབྱེ་བ་མེདཔ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ 



 
 

                            50       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ཚོད་བསྲེ་ཞིང་ལཱ་གི་ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས། ལས་འགུལ་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚོད་
བསྲེ་ལཱ་གི་རིགས་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡང་ ཏན་ཏན་སྦེ་མི་ཤེས་པས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ གནས་སྟངས་དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ལས་འགུལ་གཞན་
དང་ཕདཔ་ད་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་མི་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཨང་རྩིས་༡ པའི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ 

 

 

 

 

 

གོང་གི་ཨང་རྩིས་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ སོ་ནམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཞན་ཚུ་ ཆ་ཚད་བཏོནམ་ད་ སོ་
ནམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ལེ་ཤ་འདུག འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་
གྱི་ལས་འགུལ་༤༧༩ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༣༨༢ གནས་པའི་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཨིནམ་ད་ དེའི་
གྲལ་ལས་ ༡༥༡ ཚོད་བསྲེ་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ་ཨིན་པས། སོ་ནམ་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་དགོཔ་ཨིནམ་
ལས་ ལས་འགུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལོ་ཐོག་བཙུགས་པའི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་མ་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་ འཐོན་སྐྱེད་ལུ་གནོད་རྐྱེན་
རྐྱབ་ནི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལུ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག དུས་ཚོད་ཀྲིག་ཀྲི་ནང་ མ་དངུལ་མ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ མ་
དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་ སྒེར་དོན་དང་ འཐནོ་ཁུངས་མེད་པའི་ཚོང་ལཱ་གཞན་ནང་ སོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག  

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་
འགུལ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༥༡% དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ ཚོད་བསྲེའི་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་བཏང་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ བརྡ་མཚོན་ལེགས་ཤོམ་
ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་དང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ 
གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཏང་དགོཔ་
འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།  

༣.༣.༥ ལས་མགྲོན་ཚུ་འགན་ལེན་མི་ངོམ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ སྐྱིན་ཚབ་སདོ་མ་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་
ཡར་སེང་འགྱོ་ཡདོཔ།   

གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ མ་དངུལ་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་དནོ་ཚན་༢.༨.༨ པའི་ནང་ “མ་
དངུལ་ལེན་མི་འདི་གིས་ སྒེར་དནོ་གྱི་འགན་ལེན་པ་མི་ངོམ་གཅིག་ཁྱིད་དེ་ འོང་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ གལ་སྲིད་མ་དངུལ་ལེན་མི་

སྐྱིན་འགྲུལ་
བསོམས་
གྱངས་ཁ་) 
༣༣༤༡ 

འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་
སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༧.༠༡༠ (༤༧༩༡- 
ལས་འགུལ་) 

འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་
སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་ 
༥༥% -སོ་ནམ་ 
༤༢% - སྒོ་ནོར 
༣%-བཟོ་གྲྭ 
/གཞན། 

༡༦༨༩-སོ་ནམ། 
༡༤༢༧-སྒོ་ནོར། 
༢༥༥-བཟོ་
གྲྭ/གཞན། 

 

སོ་ནམ་གྱི་ལས་
འགུལ་༢༦༦ ནང་
ལས་ ༡༥༡ ཚོད་
བསྲེ་གི་ལས་
འགུལ། 
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

གིས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཚེ་ འཐུས་ཤོར་བའི་མ་དངུལ་ ཡང་ན་ ཐོབ་ཐང་ཡོད་མི་དངུལ་འབོར་རྩིས་ལྷག་འདི་ ལོག་བསྐྱར་རྙེད་
འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་འདི་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག   

འགན་ལེན་མི་ངོམ་གྱིས་ འགན་ལེན་ཡི་གུ་གུར་མིང་རྟགས་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ད་ འགན་ལེན་ཡི་གུ་ནང་ ལས་མགྲོན་གྱིས་སྐྱིན་
འགྲུལ་ལེན་མི་དངུལ་འབརོ་འདི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཐུག་ཚེ་ ལོག་བཏབ་ནིའི་འགན་
ཁུར་འདི་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་ལུ་ ཕོག་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག མ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་ མི་ངོམ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ ལས་
འགུལ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་འབད་ཆོག་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་འདི་ མི་ག་བཟུམ་གྱིས་
འབད་ཆོགཔ་དང་ འབད་མ་ཆོག་པའི་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག  

དེ་དང་འགལ་བ་སྦེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་པའི་སྐབས་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་གྱིས་ ལས་མགྲོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་
འབད་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ལུ་ ལས་
མགྲོན་༦༡ (ཚོད་བསྲེ་ཞིང་ལཱའི་ལས་འགུལ་)གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕན་ཚུན་གྱི་འགན་ལེན་པ་སྦེ་ཡང་ 
མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གི་ཁ་གསལ་ ཟུར་སྦྲགས་༧ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ (གནས་
སྟངས་༡༤ དང་༢༡) གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལས་མགྲོན་ཚུ་གྱིས་ ལས་འགུལ་གཅིག་ལས་
ལྷག་སྟེ་ འགན་ལེན་ཡི་གུ་ནང་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་འདུག  ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ ལས་མགྲོན་གཞན་གི་དོན་ལུ་ འགན་
ལེན་མི་ངོམ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཉེན་ཁ་ག་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ཀྱིས་ བསམ་དཔྱད་མ་འབད་བས། དེ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མི་ཚུགས་པར་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དངུལ་འབརོ་འདི་ གྱོང་གུད་ཕོགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ འགན་ལེན་མི་ངོམ་འབད་བའི་
ནམ་དུས་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རིན་ཐང་ཚུབས་ཆེན་སྦེ་ མར་ཕབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                            52       ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ། 
  

 
 

དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

ལེའུ་༤ པཿ གྲོས་འདེབས་ཚུ།  

ལེའུ་༣ པའི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ བསལ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
འོག་ལུ་གསལ་སོྟན་མི་ལྟར་ཨིནཿ   

༡. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟནོ་ཡངོས་
རགོས་བྱིན་དགོཔ་ཡདོཔ།   

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གོང་འཕེལ་ནང་ དམིགས་གཏད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ལམ་སོྟན་ངེས་ཏིག་དགོཔ་འདུག དཔེར་
ན་ མི་སྡེ་ནང་ མི་མཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དངུས་
རྩིས་ཕྲ་བ་འདི་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ཀྱི་ ལག་ཆས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་
ཏོག་བགོ་བཀྲམ་དང་ དབུལ་ཕངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་གསལ་ཏོག་ཏ་ོཅིག་མིན་འདུག དེ་དང་
འདྲཝ་སྦེ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལུ་ཕན་འདེབས་བྱུང་བའི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ བརྒྱ་ཆ་༥ ལས་བརྒལ་བྱིན་ཏེ་མིན་འདུག ད་རེས་
ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ན་གཞོན་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་གི་ཚད་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་
རུང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ན་གཞོན་ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་མ་བྱིན་པས།   

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ དངུལ་བཙུགས་བཏནོ་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་
བའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་མ་གཏོགས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སོགས་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་
དམིགས་དོན་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་འདི་ ལུགས་མཐུན་བཟོ་མི་དབང་འཛིན་གཅིག་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཡོད་པའི་གུ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་དང་
ལམ་སོྟན་ཡོངས་རོགས་ བཟོ་དགོཔ་འདུག   

༢. གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གཉིས་ནང་ ཡུན་
བརྟན་གྱི་འཆར་གཞི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ།  

ཡུན་བརྟན་ལག་ལེན་འདི་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་
པས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ 
ལག་ལེན་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་འགབ་ཚུགས་པའི་ ཁེབ་ས་ལངམ་སྦེ་བཟ་ོམི་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཡི། དཔེར་ན་ 
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ལོ་ངོ་༥ (༢༠༡༤-༢༠༡༨) གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་
འདུག དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལོ་ངོ་༢ ཀྱི་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་འདི་གིས་ 
ལག་ལེན་ཟད་སོང་འགབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཏེ་འདུག འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་
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སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་དང་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་གི་ཐོག་ལས་ 
འོང་འབབ་བཟོ་སྟེ་ ལས་དནོ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་ སྲིད་བྱུས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བརྩམ་དགོཔ་འདུག  

༣. གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལ་ོཐགོ་བཙུགས་ནི་གི་དུས་དང་འཁྲིལ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་
གནང་བ་བྱིན་དགོཔ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་བརྟེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལོ་
ཐོག་བཙུགས་ནི་གི་དུས་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ངེས་བདེན་གྱི་དུས་ཚོད་
ཁར་མ་སོད་པ་ཅིན་ འཇོན་ཚད་དང་མི་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ འགྱུར་ནི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་མ་དངུལ་
ཚུ་ འཐོན་ཁུངས་མེད་པའི་ལས་དོན་གཞན་ཚུ་ནང་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་བྱིན་
དགོཔ་ཡོདཔ་ད་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ སོ་ནམ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ཐོག་བཙུགས་ནི་གི་དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་ནི་ནང་ གཏན་
འཁལ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

༤. འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལས་འགུལ་
དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟགོ་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏ་ོབཞག་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ ཁེ་ཕན་སོམ་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ནང་ 
ལྟ་རྟོག་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་གི་བར་ན་ ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དཔེར་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་མངམ་འཐོན་
ནི་དང་ དེ་བཞིན་དུ་ ཁྲིམས་འདུན་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་རིགས་འདྲས་ཏེ་ ཟད་སོང་ཡང་ཡར་སེང་
འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་གཞུང་བཞེས་འབད་དེ་ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་བཙོང་བའི་
བསྒང་ལས་ ལས་མགྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ གནོད་པ་སོམ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པས།  

འགལ་ཤོར་བྱུང་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ དངུལ་ཁང་ལུ་ཡང་ ལག་
ལེན་ཡུན་བརྟན་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་པ་སོམ་འོང་། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ལུ་ ཐུག་མི་འདི་ མང་ཤོས་ཅིག་ ལས་
འགུལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟགོ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་
ཐབས་ལམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག   
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

༥. གྲོང་གསེབ་ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་
ཚངོ་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 

གནས་སྟངས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལས་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ད་ོབཟུམ་  གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ་པའི་ 
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ཞལ་
འཆམ་བྱུང་ཡོད་མི་ལྟར་ སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་མ་སོད་པར་ཡོད་རུང་  གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་
གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དེ་གི་འཐུས་ཚུ་སོད་དེ་རང་འདུག དེ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་དོན་གནས་ཚད་ནང་ 
འཐུས་ཚུ་གཏན་འབེབས་མ་འབད་བས། གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གོང་གི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་
འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་མ་ལེན་པར་ འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ 
འཕྲོ་མཐུད་མ་འབད་བར་བཞག་དགོཔ་འདུག  

༦. འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོཔ། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚུ་མར་ཕབ་འགྱོཝ་ད་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་འདི་ ལས་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ཕོགསཔ་ཨིནམ་ཚད་ 
དངུལ་ཁང་ཁོ་ར་གིས་ཡང་ སྐྱེད་མར་ཕབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ལས་མགྲོན་ཚུ་གི་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན་རུང་ ལས་མགྲོན་
ཚུ་མང་ཤོས་རང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རིགས་མ་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྐྱེད་འཛོལ་ཏེ་
བཀལ་ཏེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚུ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟ་ོསྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ།                             55        

  
 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ལེའུ་༥ པཿ མཇུག་དནོ།  

སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བསམ་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལོ་གྲངས་ནང་ གརའ་མཱན་དངུལ་ཁང་གིས་ ཨམ་སྲུ་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ 
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་
ཞབས་ཏོག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ཀྱི་ཧེ་མ་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ འབྲུག་
བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་བྱིན་ནུག  

ཨིན་རུང་ གནམ་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་ འགོ་ཐོག་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དང་དུ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱི་བདོག་
གཏད་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་(UNCDF)དང་ SNV གཉིས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་མིང་ “སྐྱིན་འགྲུལ་
ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་ཕར་” ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་
དུས་ལུ་ཨིན་པས།   

ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་བཏོན་བཙུགས་བཞག་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་
པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ནུག 

ད་རེས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་གཙུགས་སྡེ་༥ ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་བརྩིས་
ཏེ་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེའི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ཕྲ་བ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་ཚོང་སྡེའི་འབྲེལ་ཚོགས་དང་ འབྲུག་གཅེས་སྐྱོང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་ ཚུ་ཨིན་པས། 
དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཡར་སོང་རུང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཚད་མཐ་ོདྲག་
སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ ནང་འདྲེན་དང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག  

གོང་གི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཐོག་ལུ་ ལས་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཡང་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་
ཕབ་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་  དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་
ལས་ སོད་དེ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  

དེ་མ་ཚད རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་  གཏན་
འབེབས་ གནང་བ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་དང་མེད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན།  

དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཡོད་ས་ཅི་རུང་ དམིགས་ཡུལ་སྲིད་
བྱུས་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྲ་བའི་བགོ་བཀྲམ་དང་ དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ འབྲེལ་བ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥% རྐྱངམ་ཅིག་ 
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དངུལ་རྩིས་ཆུང་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།  

སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་ནང་བཏང་སྟེ་འདུག སྤྱིར་བཏང་གི་ འགལ་ཤོར་བྱུང་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་
ལས་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ནང་ མངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི།  

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་
ཐོག་ལུ་ བཞག་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ལོ་ངོ་༥ གི་
ནང་འཁོད་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་གྱོང་གུད་ཕོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ གྱོང་གུད་
སོམ་ཕོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ ཁུངས་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་འགུལ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མ་བྱུང་བར་
ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་འདི་ཡང་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ལས་འགུལ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་གནད་
དནོ་ངོ་མ་རང་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།  

དེ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མིང་སེར་ཚུ་གི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་ལུ་གནདོ་པ་སོམ་ཡོད་
པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་རོྩད་གཞི་ལེ་ཤ་འདུག དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ སྐྱིན་
འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་གཞུང་
བཞེས་འབད་དེ་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ གྱོང་གུད་ཕོགས་པའི་གནད་དནོ་ཚུ་ཡང་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བཀལ་ཡོད་པའི་ གནད་དནོ་ཚུ་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། 

དེ་མ་ཚད་ གྲོང་གསེབ་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོ་ཐོག་བཙུགས་ནི་གི་དུས་ཚོད་ལུ་མ་ལྟ་བར་ བྱིན་ཡོད་
པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྲ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་
བསལ་ནི་དང་ ཕུགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གྲོས་འདེབས་དྲུག་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 

 

***************



 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  

MANAGEMENT ACTION PLAN REPORT 

 No. 

Audit 

Recommendation 

in brief 

Action Taken or 

To be Taken 

Estimated 

Implementation 

Date 

Estimated 

Completion 

Date 

Responsibility Entrusted to: 

Name & 

Designation 
EID no. 

1 RMA should provide 

comprehensive policy 

direction for 

microfinance 

development      

2 REDCL and BDBL 

need to develop 

strategies for 

sustainability      

3 REDCL needs to 

align loan approval 

with cropping patterns       

4 REDCL and BDBL 

need to institute 

robust monitoring of 

loan projects      

5 REDCL need to 

review the current 

MoU between BDBL 

and REDCL      

6 BDBL need to update 

the interest rates      



 

 

ACCOUNTABILITY STATEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Recommendations 

Personal 

Accountability 

Supervisory 

Accountability 

Name 

&Desig. 

EID 

No. 

Name 

&Desig. 

EID 

No. 

1 RMA should provide comprehensive 

policy direction for microfinance 

development 

    

2 REDCL and BDBL need to develop 

strategies for sustainability 
    

3 REDCL needs to align loan approval with 

cropping patterns 
    

4 REDCL and BDBL need to institute 

robust monitoring of loan projects 
    

5 REDCL need to review the current MoU 

between BDBL and REDCL 
    

6 BDBL need to update the interest rates 
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