
 

 
 

  

  

          
  

1.   ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   
  

2.   འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   
  
3.   ནང་འཁོད་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། -   

  
4.   ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།      

  
5.   ཕྱིའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་སདོ་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   

  
6.     ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སདོ་འབད་ནི་ནང་ གྲ་སྒྲིག་ཡདོ་མེད་ཀྱི་

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
  

  
  

“Every individual must strive to be principled. And individuals in positions of responsibility must even strive harder”.   
-   His Majesty the King Jigme Khesar  Namgyel Wangchuck   
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 བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བཅུད་དནོ།   
 
ཀ) ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  
  
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ དུས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༥/༢༠༡༨ ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  
  
སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུའི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་འཇོན་ཚད་དང་ དནོ་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱིར་
བཏང་གི་དབྱེ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༢༢ གསལ་སོྟན་འབད་ཡདོཔ་དང་ དེ་ཚུ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༡༤ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།   
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ཡིག་ཨང་ ༠༣/ཀྲི་ཀྲི་/ཨེ་དྲི་ཨེམ་/༢༠༡༩/༡༢༢༨ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༤/༢༠༡༩ ཅན་
མ་དང་ ཨེས་ཇེ་ཀྲི་/ཨེ་སི་སི་ཀྲིས་ཨེས་/༠༧/༢༠༡༩/༢༠༦༦ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༤/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་སོད་མི་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་༡ པ་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ གྲོས་འདེབས་༤ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༩ ཆ་
ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་ དེ་ལས་ གྲོས་འདེབས་༡ གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་
ཁར་ གྲོས་འདེབས་༡ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༨ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ 
གྲོས་འདེབས་༢ གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན།  
  
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་
ར་ལུས་ཏེ་ཡོད།  
  
གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ འཕྲལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པའི་ནང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།  
 
  
ཁ)    འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ དུས་ཡུན་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༣ ལས་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ 
སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཚུ་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་  ལས་འབྲེལ་རྩིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༨/༢༠༡༨ ལུ་
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  
 



 

ཤོག་གྲངས་ | 2   
  

སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དནོ་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དབྱེ་སྡེ་བཞི་གི་འགོ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༣༡ གསལ་སོྟན་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༡༥ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཡིག་ཨང་བི་སི་སི་ཨའེ་/ཇི་ཨེ་དྲི་/ཨེ་ཨེཕ་དྲི་-རྩིས་ཞིབ་/༢༠༡༩/༤༠༥ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༤/༢༠༡༩ ཅན་མའི་
ཐོག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་སོད་མི་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་༢ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༣ རྐྱངམ་གཅིག་ཡོངས་རགོས་
སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༡༢ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི། གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོ་པའི་བདེན་ཁུངས་སོྟན་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཏེ་སྟབས་བདེ་ས་དང་འབད་ཚུགས་ས་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།   
  
གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ འཕྲལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པའི་ནང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།   
  
ག)    ནང་འཁོད་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   
  
ནང་འཁོད་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ ངེས་བདེན་སྦེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་དང་ འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་གནང་བ་སོད་ཡོདཔ་ གནང་གྲོལ་འབད་
ཡོདཔ་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་༢༠༡༦ གི་དོན་ལུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡདོ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐབོ་བརྗོད་ཚུ་ དགོས་དོན་ངོ་མ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མེན་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་དམིས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ཨིན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༢/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  
  
སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ འཆར་དངུལ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ནང་འཁོད་འགྲུལ་སྐྱོད་ཚུ་ནང་ འགན་འཁྲི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ ལེགས་འཐོན་གྱི་གྲོས་
ཐག་གཅད་ནི་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཐགོ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དབྱེ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་
༢༡ གསལ་སོྟན་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༡༠ ཕུལ་ཡདོཔ་ཨིན།   
  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ ཡིག་ཨང་ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ་/པི་པི་དྲི་/ཨར་ཨེ་ཨེ་/༦༧/༢༠༡༨/༣༨ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་
སྙན་ཞུ་སོད་མི་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་༢ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༦ ཡོངས་རགོས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
གྲོས་འདེབས་༤ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡོད།   
  
གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ འཕྲལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ - ག་ པའི་ནང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།   
  
ང)    ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   
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ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་༢༠༡༦ ཚུན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ ཚད་ལྡང་ བོ་གཏད་ཅན་ དེ་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  
  
སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ནང་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་
གི་དབྱེ་སྡེ་གསུམ་གྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༣༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༡༥ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།  
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡིག་ཨང་ཀྲི་ཀྲི་/ཨའེ་དྲི་/དྲབ་ལུ་ཨེསི་/༢༠༡༨-༡༩/༣༨༢ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༣/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་དང་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་
སོད་མི་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་༤ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༩ ཡོངས་རགོས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་
འདེབས་༦ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡོད། གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་སོྟན་ནིའི་
དོན་ལུ་ ག་ཏེ་སྟབས་བདེ་ས་དང་འབད་ཚུགས་ས་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་
འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
  
གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ འཕྲལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་- ང་ པའི་ནང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།   
  
  
ཅ)    ཕྱིའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏགོ་སྐྱེལ་སདོ་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།  
 
འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་༢༠༡༦ ཚུན་ ཕྱིའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་
སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཕྱིའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་དོན་སྨིན་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་
དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  
  
སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ ཕྱིའི་ནདཔ་ཚུ་གི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ འགན་
འཁྲི་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ལེགས་འཐོན་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་བསྐྱེད་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༡༣ དང་ གྲོས་འདེབས་༡༡ ཚུད་དེ་ཡདོ།   
  
འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ ཡིག་ཨང་ཇེ་དྲི་དྲབ་ལུ་ཨེན་ཨར་ཨེཅ་/ཨེཅ་ཨར་དྲི་/༢༠༡༨-༡༩/སྣ་ཚོགས་
/༡༩/༩༨༣༠ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་སོད་མི་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་༤ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
གྲོས་འདེབས་༡༠ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འདེབས་༡ རྐྱངམ་གཅིག་ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་
ཆ་བཞག་སྟེ་ཡོད། གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་སོྟན་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཏེ་སྟབས་བདེ་ས་དང་འབད་ཚུགས་ས་ལུ་ 
རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།   
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གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ འཕྲལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་- ཅ་ པའི་ནང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།   
  
ཆ)    ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སདོ་འབད་ནི་ནང་ གྲ་སྒྲིག་ཡདོ་མེད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།   
ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ གཞུང་གིས་ གྲོས་གཞི་
༢༠༣༠ འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐབས་དོན་འབད་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ གཞུང་གིས་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འདི་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ ཐོན་ཁུངས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འཐབོ་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ 
གཞུང་གིས་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་དང་ རྗོས་དྲན་འབད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐའ་
དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།  

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གི་དབྱེ་སྡེ་གསུམ་གྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོྟག་༡༢ དང་ གྲོས་འདེབས་༥ ཚུད་དེ་ཡོད།  
  

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
མ་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་རང་འཇགས་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
  
  
  
  
  
   

**************  
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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་                         :  ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བར་དོན་ཨང་༡༥༠༨༦)  
ཕྱིར་སདོ་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་                    :  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༥ །    
ལས་སྡེའི་མིང་ (ཚུ་)                       :  ཐིམ་ཕུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་། དགེ་ལེགས་ཕུག བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ།   
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཨང་                        :  བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་༡ པ།   

གྲོས་འདེབས་ཚུ།  
དང་ལེན་འབད་ཡདོཔ་(ཁ་གསལ་གྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་/སྙན་ཞུ་སདོ་

མི་དང་འཁྲིལ་)  
གནས་སྟངས་/མདུན་སྐྱོད།  

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ  
ཐ་ོདེབ་ལྟེ་བ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༡༨ ལུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ཡདོ་མི་ཚུ་
བཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ  
སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ས་ཆའི་གྱངས་ཁ་ཚུ།  

(ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་གཟིགས་)  
1. ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཆུའི་མི་ཀྲར་མཐུད་འབྲེལ་འབད་མིའི་

གྱངས་ཁ་༤༩༩༨ །  
2. བཙོག་ཆུའི་བསྡུ་ལེན་ (ཆུའི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ )   
3. ས་ཁྲལ་ཚུ་ (སོད་ལེན་དང་འཁྲིལ་ ས་ཆ་འཆང་མི་ཡར་སེང་དང་ 

མར་ཕབ་)  
4. ཁང་གླའི་འོང་འབབ་(གཞུང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གླ་ཆ་དང་ ཁང་གླ་)  
5. སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས། 
6. ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནི་(ཡུན་འཐུང་དང་ ཡུན་རིང་)  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ་ ཐོ་དེབ་ལྟེ་བ་འདི་དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ 
འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་
མཛོད་དང་ ཆུའི་མི་ཀྲར་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་འདུག  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འབྲུག་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་
འགུལ་-༢ པའི་འོག་ལུ་ རིམ་ལུགས་བཟོ་བའི་བསྒང་ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་༧ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་ལས་འཆར་བརྩམས་ཏེ་འདུག   
  
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ 
ཡངོས་རགོས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཆ་
བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ལས་འཛིན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ བར་དོན་ཤོ་མཚུངས་
འོང་ཐབས་ལུ་  ཁོང་རའི་འོང་འབབ་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ  

7. བཙོག་རྫིང་གི་གླ་འཐུས།  
8. འཐུས་དང་ཉེས་ཆད་ཚུ།  
  
དབྱེ་ཁ་སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་མཉམ་
སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།  
  
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ་གསར་བསྐོས་འབད་ཡདོཔ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོ་
གཞུང་གི་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ RTK ཞིབ་འཇུག་ཐོག་
ལས་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ GIS གནས་སྡུད་
བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ། ཟུར་སྦྲགས་ནང་གཟིགས།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་གྱི་
སྙན་ཞུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
ཡོད།  

  བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེཿ  
འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོཔ་དང་ བསྡུ་ལེན་
འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ i-technologies གིས་ འབྲུག་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་
འཕེལ་ལས་འགུལ་-༢ པའི་ཆ་ཤས་སྦེ་ རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ་འབད་
མི་ནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་
སྡུད་དེ་ རིམ་ལུགས་ནང་ད་ལྟོ་ཡང་བཙུགས་པའི་བསྒང་ཡདོཔ་ལས་ 
རིམ་ལུགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ པ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཡོངས་
རོགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  
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4.2.  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དནོ་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ།   

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ  
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་འགོ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོད།   
1. ཡུན་རིང་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ཀྱི་

ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ ཁྲལ་རྙིངམ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་
གི་གྲོས་འཆར་དེ་ གནང་གྲོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་
ཡི།  

2. ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ PPP ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་(སྣུམ་འཁོར་
བཞག་ས་) གི་མོ་བཏབ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།   
འཕྲུལ་རིག་ཐོག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་དེབ་དེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྒྱུ་དངོས་
དང་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ པ་ལས་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་བཀོལ་སོད་འབད་བཏུབ་
ནི་ཨིན་རུང་ བྱུང་ཟད་དགོས་རིགས་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་འདི་ 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཚོགས་འོག་གི་ PIU སྡེ་ཚན་གྱིས་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།   

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།   
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་འདི་ བཀག་ཆ་
འབད་ཡདོཔ་དང་ ཡུན་རིང་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ མདུན་
སྐྱོད་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་
ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ 
བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་
གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ མ་བཀོད་པས།  
  
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་
སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡདོ།  
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4.3  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ གྲོགས་
རམ་མ་དངུལ་ཆ་མེད་བཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་བཟ་ོདགོཔ།  

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

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།   
ཁྲོམས་སྡེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་
འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀའ་རྒྱ་ལུ་བསྒུགཔ་ཨིན།  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུས་རིགས་དང་འོང་འབབ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དེ་གི་ ལས་བྱེད་
པ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ལང་མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན་ ཡུན་བརྟན་མ་
ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་སྒོ་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཁྲལ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་ཚུན་ 
གནང་སྦྱིན་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་འདི་མི་བདེན་ནི་ཨིན་པས། འ་ནཱི་དུས་
ཚོད་ཚུན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡུན་བརྟན་ཐོབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ།   
གནང་སྦྱིན་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དནོ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་མ་
འཐབ་ནུག   
  

4.4  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་བཟ་ོདགོཔ།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་ཡོད་རུང་ 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་འོང་
འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབདཝ་
ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་གསར་བཟོ་
འབད་ནིའི་ཟླ་ཚེས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པའི་ནང་ཨིནམ་དང་ 
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ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཐབས་བྱུས་དང་གཅིག་
ཁར་ འོང་འབབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་མ་བཟོ་བར་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་ར་གིས་འོང་འབབ་བཟོ་མི་ལྷག་སྟེ་འགྲོ་སོང་བཏང་དོ་ཡོདཔ་
དང་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལུ་བརྟེན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དམིགས་
ཚད་བསྐྱེད་མི་འདི་གྲུབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཆ་ཚང་དང་ དངོས་བསྟར་གྱི་འོང་འབབ་
འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་བཟོ་དགོཔ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ད་ལྟོ་ ཁོང་ར་ལུ་
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གདོང་ལེན་འབྱུང་ཡདོ་མི་ཚུ་ བསལ་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ད་ལྟོ་
ཡོད་པའི་ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་གླ་ཆ་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ གླ་
འཐུས་གསརཔ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་
གནས་གོང་དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ 
དེ་ལས་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
དགོ  

ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་བྱིན་ཡདོ་པའི་ འོང་
འབབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་ཐབོ་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ བརྟག་
དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག དཔེར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡདོ་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཐོག་ སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་
འཛིན་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གཏའ་མ་ཟིན་ཐོ་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་གླ་འཐུས་
ལེན་ནི་མིན་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟའ་ཁང་གནས་ཡུན་གྱི་

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
རྒྱུ་དངོས་དང་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་ ཞབས་ཏོག་ག་
རའི་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོ་ས་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་རིམ་ལུགས་
ནང་བཙུགས་པའི་བསྒང་ར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཞབས་ཏོག་རྐྱངམ་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད། དུས་
མཐུན་བཟོ་ནི་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རིམས་ལུགས་ཀྱིས་ 
འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ག་ར་གསལ་ཏོག་ཏོ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ འོང་འབབ་འཛག་ལུས་ཤོར་ནི་ལས་བཀག་
ཚུགསཔ་ཨིན།      

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཟླ་ཚེས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ 
པའི་ནང་ཨིན་པས།   
 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་
སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡདོ། 
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ཁྲལ་གྲོས་འཆར་བཙུགས་ནི་དང་ སོ་གསེང་དང་ རྩེདམོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ གླ་ཆ་ལེན་ནི་ཚུ་ གསརཔ་བཙུགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་འདུག 

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

4.5  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ  

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

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

 ཆ་ཚང་བའི་ འོང་འབབ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་འབད་དགོ 
 འངོ་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་

དགོ  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ  
ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ རིམ་ལུགས་ལས་བཏོན་ཡོདཔ་
དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་གསུམ་ལུ་ གཤམ་གསལ་བཞིན་ 
འགན་ཚད་སོ་སོ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཿ  
  
1. ཁྲལ་ཚུ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ ཐབོ་ལམ་གཞན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་

འབད་ནི།  
2. དངུལ་རྐྱང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་དང་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་རྩིས་

བརྗོད་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐའ་
དཔྱད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད།  
  

སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༥/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་
པའི་སྐབས་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ལས་ཚན་འདི་ནང་ ཁ་སྐོང་གི་ལས་
གཡོགཔ་གསུམ་བཙུགས་ཐོག་ལས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ཆུའི་མི་
ཀྲར་སོད་མི་དང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གནས་ཡུན་གྱི་ལག་ཁྱེར་སོད་ནིའི་
ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་དེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ནང་ཕན་
ཐོགས་སོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག འ་ནཱི་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།   
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་
དམ་འཛིན་གྱི་གཞི་བཀོད་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ གཞི་བཙུགས་མ་
འབདཝ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད།  
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 འཛིན་སྐྱོང་དང་ གཞན་མི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ འགན་དབང་དང་ འགན་ཚད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ  

 དངུལ་འབྲེལ་ལཱ་ཤུལ་དང་ ལས་འཛིན་ལཱ་ཤུལ་རྗེས་ཤུལ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོྟག་དང་ སྙན་ཞུ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་  གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་བཟོ་ཡོད་མི་
དང་ འོང་འབབ་འབྱརོ་འཛིན་དང་ འོང་འབབ་དངུལ་དེབ་ དེ་ལས་ 
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ དངུལ་ཁང་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ རྩིས་
བཏོན་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ   

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལག་ལྟར་ལག་ལེན་ལས་ རིམ་ལུགས་ལུ་
མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་སོ་སརོ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ།  
འབྱོར་འཛིན་ཐོབ་མི་དང་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚུ་ འོང་འབབ་ལས་ཚན་
ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ 
རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོཔ།   
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་བཟོ་ནི་དང་ ནང་
འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ ཡིག་ཨང་SJT/HRS-05/2017-18/2397 སྤྱི་ཚེས་
༠༧/༠༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་
པ་གནང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མི་གི་དགོས་མཁོ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་རུང་ 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ག་ཡང་མ་འོང་པར་ཡདོ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་
སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡདོ། 
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བཀོད་ལེགས་་ཤོམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་གོ་རིམ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ 
དང་  

 འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་དེ་ ལམ་ལུགས་
ནང་བཙུགས་ནི།  

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

4.6  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་གཞི་བཀོད་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ། 

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ   
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ Tally ERP བརྒྱུད་དེ་ བྱུང་ཟད་དགོས་
རིགས་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་འདི་ དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་
འབད་ཡི། གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་རྐྱང་ལས་ བྱུང་ཟད་
དགོས་རིགས་རྩིས་བཀོད་ནང་སོ་སརོ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། གྲོས་
སྟོན་གྱི་ལཱ་འདི་ Druk Accounting Solutions ལུ་བྱིན་ཏེ་
ཡོད།  
  
TT ནང་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ལྟེ་བ་མེད་པའི་
བར་མཚོན་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཐོ་དེབ་ལྟེ་བ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་
འབབ་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། དེ་མ་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
ཐིམ་ཕུག་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་དངུལ་
འབྲེལ་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་སྦེ་ དངུལ་རྐྱང་ལས་ བྱུང་
ཟད་དགོས་རིགས་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ལུ་ སོ་སོར་འབད་བའི་
བསྒང་འདུག   
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལས་དནོ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་ཚེས་གྲངས་འདི་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པའི་ནང་བཞག་སྟེ་འདུག   
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འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སང་རིག་ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ དམ་འཛིན་གཙོ་བོ་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་ཡང་ དཔེར་ན་ ༡) ཧེ་མའི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་
ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ འོང་འབབ་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བཟོ་དགོཔ 
༢) དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ཅན་དང་ གཅིག་མཚུངས་
ཡོད་པའི་ སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་ ༣) དགོས་མཁོད་ལྡན་པའི་དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་
བཟོ་དགོཔ་ ༤) རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ 
༥) དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ ༦) སྙན་ཞུའི་བྱ་
རིམ་གསལ་རི་རི་བཟོ་དགོཔ། 

ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཨིན་མི་ རྒྱུ་
དངོས་སོད་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོ་བརྒྱ་ཆ་༥ ངེས་མེད་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་འདི་རིམ་མཐུན་མི་འོང་པས་
ཟེར་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡི།   
 
ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ འོང་འབབ་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འོས་ལྡན་གྱི་ལག་ཆས་དང་ མི་སྟབོས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ཨིན།  
 
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཟླཝ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་
བརྗོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་སན་ཞུ་འབདཝ་ཨིན།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་
སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡདོ། 
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   རིམ་མཐུན་གྱི་དངུལ་དེབ་དེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡདོ།  
 
ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་འདི་ ཁྲོམ་དཔོན་དང་ བཀོད་
ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ དེ་ལས་ རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
ཟླཝ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་སན་ཞུ་འབདཝ་ཨིན།  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།   
དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི་གཞི་བཀོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འདི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་
ཤས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ བྱུང་ཟད་དགོས་རིགས་རྩིས་
བཀོད་རིམ་ལུགས་བཟོ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ i-
technologies ལུ་སོད་དེ་ཡོད།   

  

4.7  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགྲོ་སངོ་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་རིག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ།  

འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འདི་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གྱི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་
ཨིན། འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་མི་
འདི་གིས་ ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ ཡང་དག་སྦེ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་ གནང་བ་གྲུབ་
ཡོད་པའི་དཔྱ་ཚད་འདི་ནང་རང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན། ཨིན་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ  
ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ཡར་དྲག་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རོྟག་འབད་དེ་ཡདོ།  
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།   
སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་བཞག་སའི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ཕྱིའི་ཚོང་ལས་
ཚུ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
ཐིམ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕྱིར་སོད་
འབད་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་འདི་ དགེ་འདུ་ལུ་འབད་འཚོགས་མི་ ཁྲོམ་
སྡེ་བཞི་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།  
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རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་ནང་ལུ་ ནརོ་འཁྲུལ་དག་པ་ཅིག་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།  
འདི་འབདཝ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
ཁོང་རའི་འགྲོ་སོང་གི་ ཁ་གསལ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ གནས་གོང་
མར་ཕབ་དང་ གནས་གོང་དམ་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་དགོ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགྲོ་སོང་དམ་འཛིན་འབད་ནི་ནང་གཙོ་བོ་
བཏོན་དགོ་པའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ཡངཿ  

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

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

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

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

བཞག་སའི་འཐུས་ཕྱི་ཁར་སོད་ནི་འདི་ ཧེ་མ་ཚར་གཅིག་འཐུས་ཤོར་
བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་བའི་བསྒང་ཨིནམ་ད་ གཞི་
བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ཞིབ་མཇུག་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོད།  

ཕགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་འཐུས་ཚུ་
ཕྱི་ཁར་སོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ དོ་རུང་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་
འགྲོ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཐུང་ཆུ་
ལེགས་བཅོས་དང་ བཙགོ་ཆུའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ཕྱིར་སོད་
འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་པའི་བསྒང་འདུག   
  
གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་
ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི། ཨིན་རུང་
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ དོ་རུང་ཡང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནི་དང་ སྔོན་
བྱིན་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐགོ་ལུ་སོད་ནི་ འཆར་གཞི་ནང་མེད་པའི་ལས་
སྣ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ ལ་སགོས་པའི་དགོས་མཁོ་མེད་པའི་
ཟད་སོང་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་འདུག    
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་
ལྷོདཔ་ད་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་
ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡདོ།  
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 ཕྱིར་སོད་སྲིད་བྱུས་བཟོ་དགོཔ 

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

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

4.8  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་དུས་ཚདོ་ཁར་བཏབ་ནི་ནང་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་བཏནོ་དགོཔ།   

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

པའི་ གལ་གནད་ ཁྲལ་སོད་དགོ་པའི་འགན་འཁུར་ ཞབས་ཏོག་
བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ ཞབས་ཏོག་གི་བྱ་རིམ་དང་ བྱ་ལུགས་ 
དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་མེད་པ་ཅིན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ   
  
1. ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་བདེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲལ་བཏབ་ནི་འདི་ 

ལོ་གཅིག་ར་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  
2. ཁྲལ་ཚུ་དང་ འཐུས་ཚུ་བཏབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རིམ་

ལུགས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།  
3. ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད།  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།   
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་གསུམ་རྐྱངམ་
གཅིག་ཡོད་ས་ལས་ གཉིས་ཀྱིས་ ཉེས་ཆད་དང་སྦྲགས་ཏེ་དངུལ་སོད་
འབད་ཡདོཔ་དང་ ལྷག་ལུས་གཅིགཔ་འདི་གིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ཡོད་
པའི་ས་ཆ་དང་འཕདཔ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་ནང་ལུ་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་བཏབ་ནི་གི་རིམ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་བཙུགས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
   
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གིས་ 
དུས་ཚོད་ཁར་བཏབ་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་
ག་ནི་ཡང་མ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།   
  
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་
སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡདོ། 
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ལག་ལེན་ ལ་སོགས་པའི་ གོ་རོྟགས་དང་ ཤེས་རོྟགས་ཚུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ 

 ཁྲིམས་བསྟུན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བསྟར་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ 

 དངུལ་སོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ སྣ་ཚོགས་བྱིན་ནི་ དཔེར་ན་ འོང་
འབབ་འབྲེལ་སྟེགས་ནང་བཙོང་ས་བཙུགས་ནི་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་
ཐོག་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ དེ་ལས་ ཨི་-དངུལ་སོད་ 
ལ་སོགས་པ་ཚུ།    

 དག་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཉོག་བཤད་ཚུ་བསལ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་
དོན་ལུ་དང་ ཁྲལ་སོད་མི་གི་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་
ཉམས་མོང་ཡར་འཕེལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཚོང་
མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་འདི་ ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོཔ་འདུག  

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

མངམ་སྦེ་ཡོདཔ་་ལས་ འབྲེལ་ཡདོ་དེ་ལུ་ ས་ཚབ་སོད་དགོཔ་ཡོདཔ་
ལས་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད།  
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 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཆས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་དང་ གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་
ནང་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་ཅོག་འཐདཔ་ གཞི་བཙགས་འབད་དགོཔ་
དང་  

ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒ་ལས་ ཁྲལ་བཏབ་མི་རང་རང་སོ་གིས་ བདག་
བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་གི་འོས་ལྡན་མཐོང་རྒྱ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོ 
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4.9  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དགོཔ།  

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

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

 
  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེཿ 
ཁྲལ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མིའི་ གྲོས་འབུལ་
གྱི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་
ཁག་ལུ་ ལྷན་ཐབས་གཟིགས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
ཕུལ་ཏེ་ཡོད།  
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།  
ཁྲལ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་
འོས་འབབ་མ་པ་ལས་མེདཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ 
ཅན་མ་དེ་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་ཚུན་ 
འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དུས་ཚོད་དེ་
ཅིག་ཚུན་ཚོད་ ཡིག་ཨང་ SJT/LR-
06/2013-14/1729 སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༢/༢༠༡ 
(ཡི་གུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡདོ་) ཅན་
མའི་ཐོག་ལས་ འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ གྲོས་འབུལ་རྐྱངམ་གཅིག་བཀོད་
ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ལུ་ ཁྲལ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མིའི་ 
གྲོས་འབུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
ཁྲལ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་འདི་ ཁོང་
གི་དབང་ཁྱབ་ནང་མེད་པའི་བར་སོད་
འབད་ཡི།  
  
 ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ དང་
ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་
ཡོད།   
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4.10  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གཞུང་ས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ སང་རིག་དང་ཟབ་ནན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།  

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཞིབ་རོྟག་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཡིག་ཨང་ 
TT/DCD/I&MS/02/2017-2018/ 
448,449,450 and 451 ཅན་མའི་
ཐོག་ལས་ ས་ཚན་བཞི་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ 
བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཤིག་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་གི་
ས་ཆ་འདི་རྩིས་སོད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
འབད་ཡི་(གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་གི་འདྲ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ཡོད་)།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞུང་ས་ནང་
ཡོད་མི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཤིག་གཏང་
ཞིནམ་ལས་ གཞུང་ལུ་རྩིས་སོད་དགོཔ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་
འབད་ཡི། གཞུང་ས་ལོག་སྟེ་མ་ཕུལ་བ་
ཅིན་ DCR དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་
འབད་ནི་ཨིནམ།  
 
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ས་ཚན་གྱི་ཇོ་བདག་
བཞི་ལས་ བརྙ་གླ་དངུལ་ཀྲམ་
༢༢༥,༢༤༦.༥༢ ལེན་དགོཔ་འདུག དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་
སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི། 
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  ཀ) ཆོས་འཕེལ་ Core-145  
ཁྲིམས་མཐུན་བྱ་རིམ་འོག་ལུ་ སདོ་ས་
གཟུང་མི་གཞུང་གི་ས་ཆ། (རྒྱལ་ཡངོས་
ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ནི་ཨིན་མི་ 
ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་འགོད་པ་གིས་ གྲ་སྒྲིག་
འབད་མི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སམ་ཁྲ་གི་
འདྲ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ཡོད་)།  

ཁ) ཨམ་ཕུབ་བཟངམ་ོ Core-147  
བཟོ་བཀོད་བཤིག་གཏང་སྟེ་ གཞུང་གི་
ས་ཆ་འདི་རྩིས་སོད་འབད་ཡི།  

ག) ར་ོརྗེ་ཚེ་རིང་ KH1-034  
གོང་གསལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་
བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ས་ཚན་གྱི་ཇོ་
བདག་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་མང་རབས་
ཅིག་འཐབ་ཅི། གནད་དོན་འདི་ ཤུལ་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཞལ་
འཛོམས་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི། (ཁྲོམ་སྡེ་
འཛིན་སྐྱོང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་
ཀྱི་འདྲ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ཡདོ་)  

ང་) བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ CZ1-806  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ 
གཞུང་སའི་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་ནི་
ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་ག་ནི་
ཡང་འགོ་མ་བཙུགས་པས། དེ་བཞིན་དུ་ 
གྲོས་འདེབས་འདི་ གཞི་བཙུགས་མ་
འབདཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།    
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ཁ་སྐོང་གི་བདེན་དཔྱད་དང་ ས་གནས་
བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཞུ་ཡིག་
བཙུགས་ཏེ་ཡདོ། (གནད་དོན་འདི་
བསྟར་སོད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་)  

  
འཐུས་བསྡུ་ལེན་གྱི་གནང་བའི་དོན་ལུ་ 
གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་ཡི།  
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་
པའི་ས་ཆ་ག་ར་ གནས་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོ། 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།  
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཀོལ་སོད་མ་
འབད་བའི་ས་ཁྲལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། 
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4.11  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་གླ་ཆ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་གི་ཞུ་ཡིག་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཤ་ོམཚུངས་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོ
ནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་རིག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་དང་ གླ་ཆ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ མ་ལེན་པའི་ གནས་
སྟངས་དག་པ་ཅིག་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ མི་མང་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་རྣམ་བཞག་འདི་ ཁུངས་མེདཔ་
འགྱོཝ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ངེས་མེད་ཀྱི་བར་དོན་ཡདོ་མི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡང་ན དཔེར་ན་ ཁང་ཁྱིམ་
དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འཐུས་ ཆུའི་ཁྲལ་དང་འཁྲིལ་ བཙོག་ཆུ་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ལེན་ནི་ 
ལ་སོགས་པ་ཚུ།  
འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དོན་ཚན་༣.༢.༡.༣ མཐོང་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་ཐབས་ལུ་ ཁྲལ་དང་ འཐུས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་
བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་དང་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁྲལ་དང་ འཐུས དེ་ལས་ གླ་ཆ་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་སྦེ་བཀལ་ཐབས་ལུ་ གོ་རོྟགས་སོད་དགོ 
 
 

སྒྲིང་ཁྱམ་/ཁང་ཁྱིམ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་ཚུ་ཡང་ 
ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༡༩༩༢ དང་འཁྲིལ་ OC 
གི་ཐོག་ལས་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ཡི།   
    
ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཚུ་ག་ར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་སྡེ་
ཕྲན་གྱི་དབྱེ་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
མཐུད་འབད་དེ་ཡོད།  
  
གཞི་བཀོད་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་
བཞིན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཿ  
ཀ) ཕྱིའི་ཉམས་བཅོས་དང་ ཁྱིམ་གྱི་
གདོང་བསྒྱུར་བཅོས།   
ཁ) ནང་འཁོད་ཉམས་བཅོས།  
ག) Horizontal དང་ vertical 
རྒྱ་སྐྱེད།   
ང་) RCC དང་ RRM དེ་ལས་ 
ས་མཚམས་ཀྱི་གྱང་ལ་སོགས་པའི་ གྱང་
གི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་དང་མཐུན་
རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ DCR ལུ་གཞི་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་
ནང་ ཁོང་གིས་ ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་
གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ འདི་གིས་ 
ཁྲལ་ཚུ་དང་ འཐུས་རིགས་ཚུ་ དེ་ལས་ 
གླ་ཆུ་ཚུ་ནང་ཤོ་མཚུངས་དང་ འདྲ་
མཉམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་
འོང་ཟེར་བཀོད་ཅི།  
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཀོལ་སོད་མ་
འབད་བའི་ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་
༥༥༩,༨༦༥.༨༥ དེ་ འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ 
བདེན་ཁུངས་ཚུ་བཀོད་དགོཔ་ཡོད།  
 
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་
འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
  
 



ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།  
  

ཤོག་གྲངས་ | 20   
  

བཞག་སྟེ་བསྡུ་ལེན་འབད་དོ་ཡདོཔ་དང་ 
༡༦.༡༤ བསོམ་ ཨིས་ཀེ་ཝེར་མི་ཀྲར་
༣༠ དེ་ སོད་གནས་/གཙུག་སྡེ་དང་
འབྲེལ་བའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་དང་
༡༦.༡༤ བསོམ་ ཨིས་ཀེ་ཝེར་མི་ཀྲར་
༥༠ དེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་
དང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཞབས་ཏོག་ དེ་
ལས་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡདོ།  
 

གཞི་བཀོད་ ཀ་ དང་ཁ་ དེ་ལས་ང་ཚུ་ 
གནང་གྲོལ་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་
ད་ ཧེ་མ་ལས་གནང་གྲོལ་འབད་མི་གི་རྒྱ་
ཚད་ ཡང་ན་ ཀ་དང་ཁ་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ནང་ཡར་སེང་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ང་བཅས་ལུ་ འཐུས་རྩིས་བཏོན་ 
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  འབད་ནི་གི་གཞི་རྟེན་མེདཔ་དང་ ང་གི་ཐད་
ཁར་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ནང་ཞབས་ཏོག་དང་ 
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཐུས་ག་ནི་ཡང་
བརྩི་འཇོག་མ་འབད།   

  
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱི་ཞིབ་རོྟག་དང་འཁྲིལ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ 
འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གྲོལ་འབུལ་ཞུ་ཡདོཔ་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ནང་
བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་གནང་གྲོལ་
འབད་མི་བཟོ་བཀོད་ལས་ རྒྱ་ཚད་ནང་ཡར་
སེང་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོ་པའི་གཞི་བཀོད་ཆུང་བ་ག་རའི་ནང་ 
ཚད་ལྡན་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠༠ རེ་
གནང་གྲོལ་འབད་ཡི། ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གི་
གྲོས་ཆོད་བཏོན་པའི་ཤུལ་ལས་ གཞི་བཀོད་
ང་གི་དོན་ལུ་ མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་༣ འབད་མི་
གི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་
༣༠༠༠ དང་ མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་༣ ལས་
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བརྒལ་མི་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་
༥༠༠༠ བཀལ་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་ཡི།   
  

ཧོང་ཀོང་མར་ཀེཊ་ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཉམས་
བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ གནང་བ་འདི་ 
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ ཉམས་བཅོས་དང་ 
རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
༨༠,༤༧༩ བཀལ་ཏེ་ཡོད། ཅང་ཟམ་ཏོག་ལུ་ 
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་འདི་ འགོ་
ཐོག་གནང་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་རུང་ ཇོ་བདག་
འདི་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ སདོ་ཁྱིམ་ལས་ 
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་ཡདོཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཇོ་བདག་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགོས་མཁོའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ 
གནང་གྲོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་དགོ་
པའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚོང་
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འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་འཐུས་
བཀལ་ནི་ཨིན།  
 

ས་གནས་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཧེ་མའི་གནང་
བའི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ས་ཚན་དང་ཕདཔ་
ད་ དམའ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཉེན་
སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི་རྐྱངམ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ད་ བར་ལམ་འདི་ 
karaoke གི་དོན་ལུ་ འཛུལ་སྒོ་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཇོ་བདག་
འདི་ལུ་ ས་ཁོངས་འདི་ གནང་བ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་
འབད་ཡི།  
 

ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གཅིག་
ཁར་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ སྒྲིང་
ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ བཙོག་ཆུའི་འཐུས་སྦེ་ 
ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ འཐུང་ཆུའི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་༥༠ བཀལ་ཏེ་ཡདོ།  
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ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མི་སྡེ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་
བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ག་ར་ ཁྲོམ་
སྡེ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གཅིག་ཁར་
མཐུད་ཞིནམ་ལས་ འཐུང་ཆུའི་འཐུས་ཚུ་
བཀལ་ཏེ་ཡོད། གསལ་བཀོད་འབད་མི་དུས་
ཚོད་ཁར་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་བཙུགས་པ་
ཅིན་ ཨིས་ཀེཝེར་ཕིཊ་རེ་ལུ་འཐུས་དངུལ་
ཀྲམ་༢༠ བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་གསལ་ལུ་
ཡི་གུ་གཏང་ཡོདཔ།  
 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
རྒྱུ་དངོས་དང་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
ལུགས་འདི་ ཞབས་ཏོག་ག་རའི་ནང་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོ་ས་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་
རིམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་པའི་བསྒང་ར་ཡོད་
མི་ལས་བརྟེན་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་
ཏོག་རྐྱངམ་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་
བར་ཡོད། དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་འདི་མཇུག་
བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རིམས་ལུགས་ཀྱིས་ 
ཁྲལ་ཚུ་དང་ འཐུས་རིགས་ དེ་ལས་ གླ་ཆ་
ཚུ་ཤོ་མཚུངས་བཟོ་ཚུགས།  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཀ་ པ།  
  

ཤོག་གྲངས་ | 25   
  

4.12  
ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ འསོ་ལྡན་གྱི་ ལས་གཡགོ་པའི་འཆར་གཞི་དགོཔ།  

འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ལས་གཡོགབ་བཙུགས་ནི་གི་འཆར་གཞི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་
ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི ལས་གཡོགཔ་ ལས་ཚབ་སྦེ་བཏང་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ འཆར་གཞི་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོའི་རིག་རྩལ་དང་ ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་དང་ འོང་འབབ་
སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་བཙུགས་དགོ 
     

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 
  
འཐུང་ཆུའི་འཕྲུལ་རིག་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ 
བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་གཉིས་ འཐུང་ཆུའི་
འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་གསར་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་དང་ འ་ནཱི་འཕྲུལ་
རིག་པ་ཚུ་དང་ ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་ཐོག་གི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ནང་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད།   
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡངོ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་དགོ་པའི་
དགོས་མཁོའི་ཞུ་བ་བཀོད་རུང་ ང་བཅས་
ལུ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཁར་ལྷདོ་དེ་ཡོད་
པའི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ གནང་བ་མ་
བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་
བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཉིན་བསྟར་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ལས་
ཚན་ནང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་
འཐེབ་བཙུགས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
  
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ གྲོས་འདེབས་
འདི་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ དང་ལེན་
སྙན་ཞུ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་
ཡོད།  
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གླ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ལས་བྱེད་པ་བཙུགས་ནི་གི་
གདམ་ཁ་མ་གཏོགས་གཞན་མེདཔ་ཨིན།   

4.13  
འབྲེལ་ཡདོ་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབརོ་དེ་ བཙུགས་བཞག་འདབ་དགོཔ།  

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

ཐིག་ཁྲམ་༡༩ པ: ཁྲོམ་སྡེ་རང་སའོི་ འབརོ་ཚད་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ།  

 ཁྲོམ་སྡེ། 
རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་འབརོ་ཚད (དངུལ་

ཀྲམ་ནང) ཟུར་སྦྲགས། 

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

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

ཐིམ་ཕུག 6,04,816.00 ཟུར་སྦྲགས་༡༢ པ། 

ཡངོས་བསམོས། 9,220,256.10  

 

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 
  
ཁ་གསལ་གྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཨང་ 
TT/IAU03/2018-2019/1151 སྤྱི་
ཚེས་༨/༤/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་
མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད།  
   
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ། 
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་དང་
འབྲེལ་བ་མེདཔ།  

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༧༦,༩༨༦.༠༠ 
དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་
ཡོད་པའི་ བཙུགས་བཞག་གི་འབྱོར་
རྟགས་ཚུ་ཡོད་རུང་ རྩིས་དེབ་ནང་རྩིས་
བཀོད་འབད་ཡོད་མེད་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་
ཡོད། དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་
༥༢༧,༨༣༠.༠༠ དེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་
བའི་བསྒང་འདུག  
   
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་
ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་
དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་
མ་འབདཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི།  
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4.14  

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

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

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

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 
  
ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་བཅུག་ཡོདཔ་དང་ 
བར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བར་སོད་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ཁྲལ་ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་བསྐྱར་ཞིབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་ལུ་ཡི་གུ་གཏང་སྟེ་
ཡོད། ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ག་གྱངས་ཁ་འདི་ 
ལེ་ཤ་གི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོད།  
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ནང་ ཁྲལ་མ་
བཏབ་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་༡༣༧༤ ཨིནམ་
ད་ ད་ལྟོ་ ༢༣༤ དེ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་
(ཐ་ོམཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡདོ་)   
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།  
  
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་འབྲེལ་བ་
མེདཔ།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲལ་མ་བཏབ་
མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ༡,༣༧༤ ལས་ 
༢༣༤ ལུ་མར་ཕབ་འབད་མི་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངལ་
རངས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་
ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་སོད་ཆད་
ཡོད་མི་གི་ཐད་ བསྐྱར་ཞིབ་སྒྲིང་སྒྲིང་
འབད་མི་གི་མ་ཚད་པར་ ལག་ལེན་གྱི་
དང་ལེན་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་དགོ།  
  
འ་ནཱི་སོད་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ 
རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་
དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ 
གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་
ཨིན།  
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འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་                         :  འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེའི་ ལས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བར་དོན་ཨང་ཿ ༡༥༤༠༧)  
ཕྱིར་སདོ་ཟླ་ཚེས་                         :  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ །  
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་                       :  01/01/2013 ལས་ 31/12/2017  
ལས་སྡེའི་མིང་(ཚུ་)                        :  འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ།  
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་                      : བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་༢ པ།  

 

གྲོས་འདེབས་ཚུ། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་མཐའ་དཔྱད་

བསམ་བཀོད་ཚུ། 
འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གིས་ དང་ལེན་
འབད་མི་ཚུ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལྷན་ཐབས་
བསམ་བཀོད་ཚུ།  
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༡.༡  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་
ངོས་ལེན་དགོཔ།   
 
ད་ལྟོ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཚོགས་སྡེའི་
མིང་གནས་དང་ ལག་ལེན་གྱི་དནོ་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་
གཞི་རྟེན་མིན་འདུག ཁོང་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཁྲིམས་ལུགས་
ག་ནི་གི་ཡང་ བདག་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ བྱ་
དཀའ་བའི་གནས་སྐབས་ནང་ལྷོད་དེ་འདུག རྒྱལ་སྤྱི་ལག་
ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཇ་པཱན་དང་ ཐའེ་ལེནཌ་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲིམས་
ལུགས་ཚུ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་སྡེ་བདག་སྐྱོང་འབད་
དེ་འདུག ཡུ་ཨེས་ཨེ་དང་ སིང་ག་པོར་བཟུམ་ནང་འབད་
བ་ཅིན་ ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་སྡེའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་མ་འབད་རུང་ ཁྲིམས་ལུགས་
གཞན་གྱི་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག  འབྲུག་ཚོང་
དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ འཐུས་ཚབ་འབད་ནི་དང་ 
གཙུག་སྡེའི་འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི་ ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ འཐུས་མིའི་གླ་ཡོན་བསྡུ་ལེན་འབད་
ནི་བཟུམ་མའི་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཉིན་བསྟར་
གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ 

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ཡདོ།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གདན་
ས་ལུ་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐོག་ལས་ 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་དང་ ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛམོས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་གསལ་
ཞུ་ནང་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་མེད་མི་འདི་ 
དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ཅི།  

འདི་གི་དོན་ལུ་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་དང་ གྲོས་
སྟོན་འབད་དེ་ གཞུང་ལུ་ ཚོགས་སྡེ་ལུ་འོས་འབབ་
ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་འདེབས་
ཕུལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ བོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ (PMO) གི་ 
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔནོ་དེ་ ལས་ཚབ་ཐོག་ལུ་གཏང་ནི་
ཨིན་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གིས་ བོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ 
རིམ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་རྗེས་དྲན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ 
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔནོ་འདི་གིས་ ལཱ་འདི་འཕྲལ་
མགྱོགས་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
ལན་གསལ་འདི་དྲན་ཐོ་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཁས་ལེན་འབད་མི་གི་དུས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ 
པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་
སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ངོས་ལེན་མ་འབད་ཚུན་ 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡདོཔ་སྦེ་བརྩི་ནི་ཨིན།   
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ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ངོས་ལེན་འབད་རན་ཏེ་འདུག འབྲུག་ཚོང་
དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གི་ དཔྱད་ཡིག་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་གི་ ནན་སྐུལ་
འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་
འཁྲིལ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ 
ཅན་མའི་འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འདུག ཀུན་ཚང་
གི་འགན་དབང་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཚད་ཡདོ་པ་
ཅིན་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་གསརཔ་དང་ 
དགོས་དོན་ཚུ་འོང་ནི་ཨིན་པས།   
             
དེ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་དབང་ཡོངས་རོགས་
ཡོད་མི་དེ་གིས་ ན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ གནད་ 
དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ གྲོས་མཐུན་བཟ་ོཚུགས་ནི་གི་ ཁེ་ཕན་
སོམ་འངོ་ནི་ཨིན་པས།  
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༡.༢  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གི་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་ 
བསྐྱར་བཟ་ོདང་ དུས་མཐུན་བཟ་ོདགོཔ།    
 
གལ་སྲིད་ ཚོགས་སྡེའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ གཙུག་སྡེ་གི་
ཁྲིམས་ལུགས་སྦེ་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་ 
དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་
གི་ལག་ལེན་ཚུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ 
བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདག་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ 
ཁྲིམས་མཐུན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ འགྱུར་
བཅོས་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ བཀའ་ཁྲིམས་འདི་དུས་
མཐུན་ ཡང་ན་ འཕྲི་སྣནོ་མ་འབད་ནུག འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་བཀའ་ཁྲིམས་འདི་ གཤམ་གསལ་གྱི་
གནད་དོན་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཙོ་རིམ་བཏོན་ཏེ་ ཀུན་
ཁྱབ་སྦེ་འཕྲི་སོྣན་འབད་དགོཔ་འདུགཿ    

 ཆ་གནས་ཡདོ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲིམས་དང་
འགལ་བ་ཡདོ་པའི་ རྩ་ཚན་༨.༢ དང་ ༡༠.༡.༡ 
དེ་ལས་ ༡༡.༣.༤ བཟུམ་མའི་ དུས་བསྟུན་
མིན་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ།    

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  

གྲོས་འདེབས་འདི་ ཚོགས་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བསྟར་
སོད་འབད་དེ་ཡོད། མ་མཐུན་པར་ཡོད་མི་དང་ དུས་
མཐུན་མིན་པའི་དནོ་ཚན་/ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ བཀོད་ཁྱབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ལྷན་
ཐབས་ཀྱི་གྲོན་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡདོཔ་
དང་ འ་ནཱི་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་
སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་(འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་གི་འདུས་ཚོགས་མཐོ་
ཤོས་)ནང་བཙུགས་ནི་ཨིན། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་བཀའ་
ཁྲིམས་འདི་ཡང་ ལོ་བསྟར་སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
    

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཚོགས་སྡེ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་
དེ་འདུག  
  
གྲོས་འདེབས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  
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 སྲིད་འཛིན་དང་ སྲིད་འཛིན་འགོ་མ་ དེ་ལས་ 
ལུང་ཕོགས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་
འབད་ནི་གི་ བྱ་རིམ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་
མིན་འདུག    

 འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་བཀའ་
ཁྲིམས་ནང་ལུ་ སྲིད་འཛིན་དང་ སྲིད་འཛིན་
འོག་མ་ དེ་ལས་ འཐུས་མི་གཞན་གྱི་གནས་
ཡུན་དེ་ ལོ་ངོ་གསུམ་ཨིན་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་
དེ་ འཕྲི་སྣོན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ ལོ་ངོ་
གསུམ་ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག  

    འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་
བཀའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ སྲིད་འཛིན་འགོ་མ་ཚུ་གི་ 
འགན་ཚད་ཚུ་བཀོད་དེ་ མིན་འདུག  

   འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་
བཀའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ངེས་གསལ་ཅན་གྱི་
འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་ ཚུ་དང་ སྙན་
ཞུའི་གོ་རིམ་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་
དགོཔ་དང་   

  འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་བཀའ་
ཁྲིམས་ནང་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་
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སྡེ་དང་ དམིགས་བསལ་ལས་སྡེའི་ཚོགས་པ་ཚུ་
གི་བར་ན་ ལཱ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་དང་བྱ་
རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་མིན་འདུག   

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་དང་ ཁྲིམས་
དོན་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ 
གནད་དནོ་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གི་ བཀའ་ཁྲིམས་འདི་ འཕྲི་སོྣན་འབད་དགོ་པའི་
གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་ཨིན། 

1.3  ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞིའི་གཞི་བཀོད་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ།   
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཐབས་བྱུས་དང་ 
ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ག་ནི་ཡང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་
མིན་འདུག འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལོ་
བསྟར་གྱི་ལས་རིམ་དང་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་
མི་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ལག་ལེན་ཚུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ལས་རིམ་ཚུ་དང་ ལས་སྣ་ཚུ་གིས་ 
བཀའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ཚོང་དང་

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ། 
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ 
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཡིག་
ཆ་གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ཐད་ འགན་དབང་གི་གནས་
སྟངས་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་ཞིབ་
འཇུག་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་
གཅིག་ཁར་བསབ་ནི་ཨིན།  

ཚོགས་སྡེ་ག་འབད་རུང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་གྱི་རང་
བཞིན་ལས་བརྟེན་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ར་སོད་མི་གཙུག་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཐབས་བྱུས་
འཆར་གཞི་གི་གཞི་བཀོད་བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།  
  
གྲོས་འདེབས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པ་ཚུན་ཨིན།  



ཟུར་སྦྲགས་ - ཁ་ པ། 
  

ཤོག་གྲངས་ | 7   
  

བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲེལ་བ་དཀོན་དྲགས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་མ་པ་ལས་བྱིན་
མི་ཚུགསཔ་ཨིན།  
གཙུག་སྡེ་སོམ་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཡོད་མི་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་བསྐྱལ་ནི་ཨིན་ན་
གི་ ལས་འཆར་བརྩམ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། འབྲུག་
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ 
ཡུན་རིང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
མཐུན་བཟོ་སྟེ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་ བརྩམ་ནི་
འགོ་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་ཨིན། 
ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ནང་ལས་
བཏོན་དགོཔ་དང་ རང་སོའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་གིས་ ལོ་
བསྟར་འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་གསལ་ཏོག་
ཏོ་སྟོན་དགོཔ་ཨིན།  
 

སྡེ་ཅིག་སྦེ་གནས་དགོཔ་དང་ དེ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ 
དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་འཕོ་འགྱུར་འབད་མི་དང་ 
འཐུས་མི་ཚུ་གི་རེ་འདོད་ཚུ་དང་ རིམ་བསྒྲིག་འབད་
དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ རྒྱ་
ཆ་བའི་དམིགས་དོན་འདི་གིས་ར་ ཚོགས་སྡེའི་ལག་
ལེན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྟོན་བྱིནམ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་གི་ཐོན་
ཁུངས་ཏན་ཏན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་མ་
བརྩམ་པར་ ལོ་བསྟར་ཐོན་ཁུངས་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་
འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་གི་ཐད་ རྩ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་མ་སེལ་བའི་ཧེ་མ་ 
ཡུན་རིང་གི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་གི་གཞི་བཀོད་བཟོ་
ནི་འདི་ ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད།    
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1.4  དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ རང་
སའོི་དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོཔ།  
 
ད་ལྟོ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཁོང་རའི་ 
དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་མིན་འདུག དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་
གྱི་ཐད་ཁར་ལྷདོཔ་ད་ ཁོང་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ དངུལ་
རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
འདུག མ་གཞི་ སྤྱིར་བཏང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་ཟབ་ནན་ཚུ་ ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་
རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་དང་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་
ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས། འདུས་
ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ས་ོསོ་ཡདོ་མི་
ལས་བརྟེན་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ལག་
ལེན་ཚུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གི་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་མ་འདྲཝ་
ཡོདཔ་ཨིན།   དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་
དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་ 
ཚད་འཛིན་འབད་མི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་ཅིག་ ཟིན་
བྲིས་བཏབ་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཚོགས་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ ཟིན་བྲིས་
བཏབ་པའི་བསྒང་ར་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  

དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ལས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ 
ཚོགས་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་གི་ལཱ་
འདི་ཧེ་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གི་
ཧོངས་ལས་ ཡིག་ཆ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དུས་
ཡུན་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་པའི་
བསྒང་ར་ཡོདཔ་ད་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་
ཚོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་ནི་
ཨིན་པའི་དྲན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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2.1  ལས་འགུལ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ བརྟག་ཞིབ་
དང་ བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ།   
 
ལས་འགུལ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གི་འགན་དབང་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་དཀོན་དྲགས་ 
ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་མ་པ་ལས་མེད་པར་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
གིས་ རེ་འདདོ་བསྐྱེད་མི་ཁེ་ཕན་ཚུ་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་
འདུག འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གནད་
དོན་གཞན་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལསཿ 

 ཁོང་རང་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ 
ཡང་ཅིན་ གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་
མི་ ལས་འགུལ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཚུལ་
མཐུན་ཐོག་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ  འབྲུག་
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁོང་རའི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་ 
ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ ཁེ་
ཕན་བྱིན་ཚུགས་པའི་ འགན་དབང་ཚུ་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་ནང་ ཐད་ཀར་གྱི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ 
ལས་འགུལ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡདོཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་དགོཔ་དང་  

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན། 

འགན་ཁག་སོད་མི་སྡེ་ཚན་(ཞིབ་འཚོལ་དང་ འཆར་
འགོད་སྡེ་ཚན་)གྱིས་ ལས་འགུལ་ཕྱི་སེལ་གྱི་ལག་ཆས་
བཟོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
ལཱ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཨིནམ་ལས་ ཁས་ལེན་
འབད་བའི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་
འཁོད་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ།   
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 རོང་ཁག་གཅིག་ཐནོ་ཁུངས་གསུམ་བཟུམ་མའི་
ལས་འགུལ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་
མ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ སྔ་གོང་གི་ལག་ལེན་རུང་
བའི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག  
 

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་ལས་འགུལ་ཚུ་ འགན་དབང་ཚུ་དང་ཐད་ཀར་དུ་
འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་རའི་ སྒེར་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 
ཁེ་ཕན་སོད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

2.2  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གིས་ སྒེར་སྡེའི་ཚངོ་
ལས་ཚུ་གི་ སངོ་བརར་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་ 
འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།  
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྒེར་སྡེའི་མི་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་འཐེབ་
སྐྱེད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག འགོ་བཙུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ 
སྒེར་སྡེའི་ཚོང་ལས་ཚུ་གི་ སངོ་བརར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་
འབྲེལ་བའི་ གནས་སྡུད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག འབྲུག་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒེར་སྡེའི་
མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་དང་ སོང་བརར་གྱི་དགོས་མཁོ་
བརྟག་ཞིབ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་མཐོང་
ཅི།.    
  
ཨིན་རུང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ 
དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོང་
བརར་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ མ་བྱིན་ཚུན་ཚོད་ གྲོས་འདེབས་

སྒེར་སྡེ་མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་(ཤུལ་མའི་བདུན་ཕྲག་ནང་
འཐོབ་ནིའི་རེ་བ་ཡོད་)མ་གཏོགས་ གཞན་མི་རོང་ཁག་
ག་ར་ལས་ སོང་བརར་གྱི་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་
སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།  
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཤུལ་མའི་ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ག་ར་
བརྩིས་ཏེ་ ཁ་གསལ་གྱི་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ལཱ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཨིནམ་ལས་ ཁས་ལེན་
འབད་བའི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་
འཁོད་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ། 
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ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དམིགས་བསལ་ལས་
སྡེའི་ཚོགས་པ་གཞན་ ག་གི་འོག་ལུ་ཡང་མ་ཚུད་པའི་ 
ཚོང་ལས་བར་མ་དང་ཆུང་བ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་
གཙོ་རིམ་བཏོན་་ཏེ་ སྒེར་སྡེའི་ཚོང་ལས་ཚུ་གི་ སོང་
བརར་གྱི་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་ འཐབ་
དགོཔ་འདུག འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ 
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འ་ནཱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བསལ་ཚུགས་པའི་ 
སོབ་སོང་ཚུ་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་འདུག  

འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་
བཞག་ནི་ཨིན།     
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན། 

སྒེར་སྡེ་མི་སྟབོས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ 
གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ གྲོས་འདེབས་
འདི་ངེས་པར་དུ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ ཡིད་ཆེ་བསྐྱེད་
དེ་ཡོད།   

3.1  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གི་ ཡུན་རིང་གི་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ཡུན་བརྟན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ཐད་ལས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་པར་འདུག གཞུང་
གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འདུག 
ལོ་བསྟར་གྱི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་ཚོང་
དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ དངུལ་ཕོགས་
དང་འཐུས་རིགས་ཀྱི་ཟད་སོང་ར་ འགབ་མ་ཚུགས་པར་
འདུག ལུང་ཕགོས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་ལས་
ལྷག་པའི་ཟད་སོང་བཏང་སྟེ་འདུག ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམས་
སྟོན་ཚུ་ ཟད་སོང་ལྕི་དྲགས་ཡོདཔ་དང་ ངེས་གཏན་ཐོག་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ར་
ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།  
 
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  

 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ འཚོགས་མི་ ཟུང་
ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཡུན་
བརྟན་ལུ་གཙོ་རིམ་བཏོན་ཏེ་ཡདོ། ཚོགས་སྡེ་གི་
ཡུན་བརྟན་དང་ གཙུག་སྡེའི་མིང་གནས་དར་ཁྱབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཚོགས་
སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ངེས་བདེན་གྱི་ལས་སྣ་
ཚུ་གི་འགན་ཁག་སོད་ནི་དེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་
ཐབས་ཤེས་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།     

 ཚོགས་སྡེའི་འགན་དབང་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡུན་རིང་
གི་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ 
འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ལཱ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཨིནམ་ལས་ ཁས་ལེན་
འབད་བའི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པའི་ནང་
འཁོད་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ།   
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ལུ་འོང་འབབ་བཟོ་མི་ཚུ་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་
འདུག   ད་ལྟའོི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་
ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཡུན་བརྟན་མེདཔ་འགྱོ་ནི་
གི་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སག་ས་སྦེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཡུན་
རིང་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
ད་ལྟོའི་འོང་འབབ་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་ཐབས་
བྱུས་བརྩམ་དགོཔ་དང་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་
གསརཔ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་དང་གཅིག་
ཁར་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་ལྕི་དྲགས་
ཡོདཔ་ལས་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཚུ་
ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག  

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལམ་སྟོན་གྱི་
ཡིག་ཆ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཚོགས་སྡེའི་
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ལོ་བསྟར་འཐུས་མིའི་
འཐུས་ཚུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་ཨིན།   
 

3.2  འངོ་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ།   
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ འོང་འབབ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མིན་འདུག དངུལ་གྱི་འབྱརོ་ 
རྟགས་པར་བཏབ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ 
བདག་འཛིན་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ལྟ་རོྟག་ལངམ་སྦེ་མེད་
པའི་ གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག འཐུས་མི་གི་གཞི་རྟེན་
ངེས་གསལ་སྦེ་མེདཔ་བཞིན་དུ་ འཐུས་མིའི་གླ་ཡོན་བསྡུ་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ར་
ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།  
 
ཨིན་རུང་ འོང་འབབ་བྱུང་ཐོའི་ཀི་དེབ་༡༩ མ་ཚང་
པར་ཡོད་ས་ལས་ ༤ ལོག་སྟེ་འཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་དང་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡིཿ  

 འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ ཁྱད་རྣམ་
གསརཔ་ཡདོ་པའི་ དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ་གསརཔ་བཟོ་
སྟེ་ཡོད། ལེགས་སྒྲིག་འདི་གི་ཐད་ དམ་འཛིན་གྱི་
ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་གསལ་
བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་ཡིག་ཚང་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་གྱི་
བྱུང་ཐོ་ཚུ་ནང་ ཁྱད་རྣམ་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་ཡདོཔ་
དང་ དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ པར་བཏབ་ནི་དང་ བདག་
འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་གི་ ལཱ་དང་འགན་
ཁག་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི།   
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ལེན་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ དམ་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། འོས་འབབ་རྒྱ་ཆེ་
དྲགས་ཡོད་མི་གི་ཐད་ འོང་འབབ་ཀྱི་ལག་ལེན་སྐྱོ་དྲགས་
ཡོད་མི་དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་
ལུགས་ཐོག་ལས་ འོང་འབབ་ ཕམ་ཕྱིམ་སྦེ་བརྐུ་ནི་གི་ཉེན་
ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།   
 
གནད་དནོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གི་ཐད་ འབྲུག་ཚོང་དང་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིསཿ  
དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་ཚུ་ ཁུངས་ལྡན་བཟོ་ནི་དང་ སྲུང་

སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་འཐེབ་བཀལ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་
དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྟོན་དགོ 

  འོང་འབབ་/དངུལ་གྱི་འབྱརོ་རྟགས་ཚུ་ པར་བཏབ་
ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ བདག་འཛིན་
འབད་ནི་ནང་ དམ་འཛིན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ 
 གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ 
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་གི་ བསྡུ་ལེན་དང་ 
བཙུགས་བཞག་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་བཙུགས་ཚུ་ལྟ་རོྟག་
འབད་དགོ 

ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༨ ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་བདེན་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཀི་དེབ་༡༥ འཚོལ་ཞིབ་
འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཡོད།   
  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ད་ལྟོའི་
བར་ན་ཡང་ འོང་འབབ་བྱུང་ཐོའི་ཀི་དེབ་ཚུ་འཚོལ་
བའི་བསྒང་ར་འདུག འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་
ཚོགས་སྡེ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དུས་ཚོད་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ 
པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ མ་ཚང་པར་ཡདོ་མི་ཀི་དེབ་ཚུ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
བཏོན་ཚུགསཔ་འབད་དགོ  

བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ཡང་བཏང་ཡི་(ནང་འཁོད་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པར་བཀོད་དེ་
ཡོད་)། 
   

 གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཉམས་མོང་
དང་ལྡན་མི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡང་ 
བཙུགས་ཐགོ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཕྲན་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་(བདག་སྐྱོང་གི་བཀའ་རྒྱ་
འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པར་བཀོད་དེ་ཡོད་)།  

 མཛོད་གཉེར་ཡང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཚུལ་
མཐུན་ཐོག་ལུ་མཛོད་ཐོ་བཀོད་ནི་དང་ ཡིག་ཚང་
གི་མཛོད་ཁང་ཚུ་དང་ ཉེར་སད་ཚུ་ དེ་ལས་ འདི་
ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་དང་ དྲན་ཐོ་ཚུ་དམ་འཛིན་
དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁག་སོད་དེ་
ཡོད་(བདག་སྐྱོང་གི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༣ 
པར་བཀོད་དེ་ཡདོ་)།   

 འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ གཞུང་དོན་
གྱི་དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐའོི་ཀི་དེབ་ཚུ་དང་ འདི་གི་ཉེན་
སྲུང་ ཕྱིར་སོད་ དམ་འཛིན་དང་ འ་ནཱི་དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་སྤྱིར་བཏང་བདག་སྐྱོང་

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འབྱང་སོྟར་
ཤོར་མི་བྱུང་ཐོའི་ཀི་དེབ་ཚུ་འཚོལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་
རུང་ ཀི་དེབ་ཚུ་འཐབོ་མ་ཚུགས་པར་འདུག  
  
དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ནང་ ཀུན་གསལ་
བརྒྱུད་དེ་ མི་དམངས་ལུ་ འབྱང་སྟོར་ཤོར་མི་བྱུང་
ཐོའི་ཀི་དེབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་
འབད་ནུག  
  
འབྱང་སྟོར་ཤརོ་མི་ཀི་དེབ་ཚུ་གི་ཐད་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་མི་དང་ ཞིབ་འཇུག་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་འདི་
ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་
བཞགཔ་ཨིན།   
  
ཨིན་རུང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ 
འགན་ཁག་འཁྲི་མི་འགན་འཛིན་པ་དེ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་
དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་མ་འབད་ཚུན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་ཨིན།  
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 དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་མ་ཚང་(དེབ་ཆུང་༡༩) 
པར་ཡོད་མི་ཚུ་འཚོལ་དགོཔ་འདུག 
 

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ འོང་འབབ་འཛིན་
སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་དང་ ལམ་
ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་
བཀོདཔ་ཨིན། 
  

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཅིག་བསྐོ་
བཞག་འབད་དེ་ཡོད་(བདག་སྐྱོང་གི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ 
ཟུར་སྦྲགས་༤ པར་བཀོད་དེ་ཡོད་)།   

དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ་མ་ཚང་པར་ཡོད་མི་གི་ཐད་ ཞིབ་
འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ མ་འོངས་
པའི་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་
དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་(ཚོགས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལས་) 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།  

    
  

དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ་མ་ཚང་མིའི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འཆར་དང་ གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ 
འདི་གི་འདྲ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡདོ།  
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3.3  འངོ་འབབ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་དང་ ཚངོ་
འབྲེལ་འགྲེམས་སྟནོ་གྱི་འངོ་འབབ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ།  
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 
དང་༢༠༡༧ གྱི་བར་ན་ ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམས་སོྟན་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་བཞི་ལས་འཐོབ་དགོ་པའི་དངུལ་
འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༨ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་
འདུག འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ངེས་ཏིག་
གི་འོང་འབབ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་དང་ 
ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམས་སོྟན་ཚུ་གི་ འངོ་འབབ་ཚུ་ དུས་ཐོག་
ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ བྱ་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་འདུག བུ་ལོན་ལེན་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༩༠༨ པོ་དེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ལེན་དགོཔ་
འདུག འདི་འཕྲོ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ ནང་སེམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་སོ་སོ་ཚུ་གི་
གྲལ་ལས་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་བཙུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་གན་
ཡིག་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག  
  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
སྡེ་ཚན་གསུམ་ལས་ དངུལ་འབརོ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་
འབད་ཡདོ་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ཤེས་ཡདོ་རུང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་
གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ M/s Alpha 
Associates ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
༡,༢༦༦,༧༤༨.༠༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བར་སོད་འབད་
དགོཔ་ཨིན། དུས་ཚོད་དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན།  

 ཐོབ་དགོ་པའི་དངུལ་འབརོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༨ 
(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༧ ཚུན་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
འགྲེམས་སོྟན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྡེ་
ཚན་༤ ལས་འཐོབ་དགོཔ་) ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་
དུ་རྗེས་དྲན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་གསུམ་
ལས་དངུལ་ཀྲམ་༦༤༡,༢༥༢/- འཐོབ་སྟེ་ཡདོ། 
M/s Alpha Associates གི་ཐད་ཁར་
ལྷོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༡༢,༦༦,༧༤༣ འདི་མ་ཐབོ་
པར་ཡོད་(སྙན་ཞུ་འདི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་སོད་ཡདོཔ་)།  

 
M/s Alpha Associates ལས་དངུལ་ཀྲམ་
༡༢,༦༦,༧༤༣ ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་
གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་བཀོད་རྒྱ་
དང་འཁྲིལ་ རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་བར་
འཛུལ་འབད་དེ་ དངུལ་འབོར་དེ་ལེན་ནི་གི་ཞུ་འབད་
ནིའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཏེ་ཡོད། གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་
གཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐགོ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། འབྲུག་ཚོང་དང་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གསལ་
བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་
ནང་འཁོད་ལུ་ M/s Alpha Associates ལས་
དངུལ་ཀྲམ་༡,༢༦༦,༧༤༨ ལེན་ནི་ནང་ཚ་ངེར་བཏོན་
དགོཔ་ཨིན།   
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བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་ལན་གསལ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ར་ དུས་མཐུན་གྱི་
གནས་ཚུལ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
ཕུལ་ནི་ཨིན།  

3.4  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གིས་ འཆར་དངུལ་
བཀོད་སྒྲིག་གི་ ལམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་ 
བཟ་ོདགོཔ།   
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་
བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ལམ་
ལུགས་ ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག འདུས་ཚོགས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་
ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ 
འཆར་དངུལ་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་དང་ བྱ་
རིམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་
ཨིནཿ  
 

  འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཚོགས་སྡེ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་པའི་བསྒང་ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་
བཞག་ཅི།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན། 

ད་ལྟོ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་པའི་བསྒང་ར་ཡོད་མི་ དངུལ་
འབྲེལ་ལག་དེབ་ནང་ལུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་ཨིན་མི་
ཆ་ཤས་གཅིགཔོ་འདི་ འཆར་དངུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་དང་ 
བྱ་རིམ་ཚུ་ཡོངས་རགོས་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚར་ཏེ་ 
གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་
མ་འབད་ཚུན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན།  
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 འཆར་དངུལ་གྲོས་བསྟུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ 
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ 
གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་  

 འཆར་དངུལ་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་དང་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 
འཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གནས་
ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་རིམ་པ་ 
གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

3.5  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གིས་ གྲུབ་འབྲས་མེད་
པའི་ཟད་སངོ་གི་ཐད་ ཟབ་ནན་འབད་དགོཔ།   
 
སྤྱིར་བཏང་གི་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ 
ཟད་སོང་གི་ཐད་ཁར་ཟབ་ནན་མ་འབད་བར་འདུག དུས་
ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༡༧ ནང་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་
ལས་རིམ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཟད་སོང་སོམ་འཁྲི་སྟེ་འདུག མགྲོན་
སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཟད་སངོ་ཚུ་གིས་ ལུང་
ཕགོས་ཡིག་ཚང་ག་ར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ འཐུས་མིའི་
གླ་ཡོན་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ལས་ལྷག་སྟེ་རགོས་ཏེ་འདུག འབྲུག་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཚོགས་སྡེ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་པའི་བསྒང་ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་
བཞག་ཅི།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཨིན། 

ཚོགས་སྡེ་གིས་ རང་གི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ཟབ་ནན་གྱི་
སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ ལག་དེབ་ནང་ལུ་ ཟད་སོང་
ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་
ཚུ་བཙུགས་ནི་ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་མེད་དེ་
འབད་རུང་ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་དམ་
འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རིམ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།      

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཚར་ཏེ་ 
གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་
མ་འབད་ཚུན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན།  
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ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི་
ཟད་སོང་གི་ཐད་ཁར་ ཟབ་ནན་གྱི་ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ 
མར་ཕབ་འབད་དགོ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་
གིས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ 
དགོས་མཁོ་མེད་མི་དང་ ཚད་དམ་མེད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་ 
དྲང་བདེན་གྱི་སྒོ་ལས་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་
བཀོདཔ་ཨིན། 

3.6  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་
ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ།  
 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་
འགྲེམས་སོྟན་ཚུ་དང་ བཞེས་སྒོ་སྐྱེལ་དྲང་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ སྣུམ་འཁོར་གླ་ཁར་ལེན་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀག་ཆ་མེདཔ་དང་ འགྲན་
ཟླ་ཡོད་པའི་རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་
མི་ལས་བརྟེན་ ཚད་དམ་མེད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་བྱུང་ནུག 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དམིགས་བསལ་
གྱི་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཿ  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
ཚོགས་སྡེ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་འདི་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་པའི་བསྒང་ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་
བཞག་ཅི།  
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ 
ཟླ་༠༦ པ་ཚུན་ཨིན། 
  

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་གི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་
དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་
རྒྱའི་ཐོག་ལས་(ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༦ 
པ་- གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡདོ་)ཧེ་མ་
ལས་དང་ལེན་འབད་དེ་ཡོད།  

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཅ་ཆས་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མ་འདི་དང་
ལེན་འབད་དེ་འདུག   
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  མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ 
ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།  

 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་
པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ ལས་བྱེད་པ་བཙུགས་ནི། 

 ལས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམས་
སྟོན་ཚུ་གི་ ཁག་འབག་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཟབ་ནན་ཐོག་ལས་སོད་ནི། 

 དངུལ་གྱི་གནས་གོང་འཐབོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ འོས་
འབབ་ཡདོ་ས་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྲན་
ཟླ་ཡདོ་པའི་རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་དང་ 

 ཟ་ཁང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་ རྩིས་ཆད་སྦེ་
ཡོད་མི་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་༤༨༠༠ འདི་འཕྲོ་
ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི། 

 
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལས་རིམ་འཛིན་
སྐྱོང་དང་ བཞེས་སྒོ་སྐྱེལ་དྲང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཟ་ཁང་
གི་ ཞབས་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་པའི་
སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་དམ་དམ་འབད་དགོཔ་དང་ མཁོ་
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སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ 
ངེས་བརྟན་འབད་དགོ 

4.1  འབྲུག་ཚངོ་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚགོས་སྡེ་གིས་ མི་སྟབསོ་ཀྱི་
འཆར་གཞི་ཨམ་བཟ་ོདགོཔ།  
 
ད་ལྟོ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་
སྟོབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་མིན་འདུག མི་སྟོབས་ཀྱི་འཆར་
གཞི་ཨམ་འདི་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་དང་ མི་
སྟོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མི་ ཐབས་བྱུས་
འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ རིམ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ནང་གི་ མི་
སྟོབས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་ རིམ་འབྱུང་འཆར་གཞི་ དགོས་
མཁོའི་ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ རང་བཞག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་
སོགས་པའི་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་
འཆར་གཞི་ ཨམ་བཟོ་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོདཔ་
ཨིན། 

བསྟར་སདོ་མ་འབདཝ། 
  
གྲོས་འདེབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ 
ཟླ་༠༦ པ་ཚུན་ཨིན། 
 

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་ འདུས་ཚོགས་
གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༨ ཀྱི་འགོ་ལུ་ ནང་འཁོད་
མི་སྟོབས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཕྲན་སོ་
སོ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། མི་སྟོབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་
ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་གི་བྱ་རིམ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
འགན་ཁག་སོད་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ མི་སྟོབས་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡདོ་ཡིག་ཆ་བཟུམ་མའི་ 
འབྲེལ་གཏུག་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོད།  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  
  
མི་སྟོབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་
པའི་བསྒང་ཨིནམ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་
དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།  
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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་     :   ནང་འཁོད་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བར་དནོ་ཨང་ : 14938)  
རྩིས་ཞིབ་དུས་ཡུན་     :  ༡༠/༠༧/༢༠༡༧ ལས་ ༢༩/༠༩/༢༠༡༧ ཚུན།   
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཟླ་ཚེས་  :  ༠༢/༠༢/༢༠༡༨ ལུ།   
རྩིས་ཞིབ་དུས་མཚམས་   :  ༢༠༡༢ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན།  
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་      :  དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག  
བསྐྱར་ཞིབ་གྲངས་     : ཐེངས་༢ པ།  

  

གྲོས་འདེབས་ཚུ། རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་མཇུག་གི་བསམ་བཀོད།  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་དང་ལེན་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོ་མི་ནང་།  
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལྷན་ཐབས་བསམ་

བཀོད།  
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4.1  འགྲུལ་འཐུས/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་
བཟ་ོདགོཔ།  
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ འགྲུལ་འཐུས/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་
བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་ཐག་རིང་ཐུང་ ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༡༠ དང་ ལྟ་སྐོར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ལྷག་འོང་
དགོ་ཟེར་མི་དེ་  ཁུངས་མཐུན་མེདཔ་ལས་ འདི་གིས་ 
གཡོ་སྒྱུར་གྱི་སང་བ་དང་ རྒྱུ་མཚན་དང་མ་ལྡན་པའི་ 
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་
ལས་བརྟེན་ བཅའ་ཡིག་འདི་ཚུ་ ཁུངས་མཐུན་བཟོ་
དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ འབད་ཐབས་ཡདོ་པའི་གཤམ་གསལ་
གྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཀོདཔ་ཨིནཿ  

4.1.1 སོད་གནས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་འདི་ ཉིན་འཐུས་ནང་ལུ་
འགབ་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ ཞག་བཅག་སྟེ་སོད་ནི་
མེད་པའི་ལྟ་སྐོར་ཚུ་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ཡོངས་
རོགས་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་འདི་ ཁུངས་
མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག ཉིན་འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠ 
གི་ཐོབ་ཁུངས་རྐྱངམ་གཅིག་འོས་འབབ་འདུག 

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ། 
  
གྲོས་འདེབས་༤.༡.༡ ལས་༤.༡.༦ ཚུན་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ 
གནས་སྟངས་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་གུ་
གཏང་དགོ  
  
གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསལ་ནི་གི་ངེས་བདེན་གྱི་གྲོས་སྟོན་མ་འབད་བར་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་མི་རྐྱངམ་གཅིག་
གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་མི་ཚུགས།   
  
དེ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ལས་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་མ་འཐོབ་པར་འདུག   
  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ 
པའི་ཚེས་༡༨ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡདོ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བར་དོན་
ག་ནི་ཡང་མ་འཐོབ་པར་ཡོད།   
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་
ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་གནས་
ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་དགོཔ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
MoF/PPD/RAA/67/2018/1416 
སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༣/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ 
རིམ་ཨང་༤.༡ དང་༤.༥ འོག་གི་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་དང་ དང་ལེན་གྱི་སྙན་
ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཡི་གུ་གཏང་ཡི། 
གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
MoF/PPD/RAA/67/2018/8014 
སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ 
རྗེས་དྲན་/དྲན་གསོ་འབད་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ལན་
གསལ་མ་འཐོབ་པར་ཡོད།  
  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨-༢༩ ཚུན་ 
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱི་བར་ན་ གྲོས་སོྟན་གྱི་ཞལ་འཚོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡདོཔ་འབད་བཞག་ཅི།  
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་བསམ་འཆར་ག་ནི་ཡང་མ་
འཐོབ་པར་ཡོད།  
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4.1.2 འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཐག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠ ལས་
ལྷག་དགོ་ཟེར་མི་འདི་ འཁོར་ལམ་མཐུད་འབྲེལ་
དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡོད་
མི་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་འབྲེལ་མཐུན་མི་འོང་
ནི་ཨིན་པས། འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཐག་ཉུང་མཐའི་
དགོས་མཁོ་འདི་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡར་
སེང་ འབད་དགོཔ་འདུག  

4.1.3 འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་
ནང་འཁོད་ལུ་ཚུད་ཡདོ་པའི་ ས་གནས་ལྟ་སྐོར་
གྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ ཞག་
བཅག་སཏེ་སོད་མ་ཆོགཔ་བཟོ་དགོ ཨིན་རུང་ 
རིན་ཆུང་ཁེ་སོམ་གྱི་གདམ་ཁ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
ཐབས་ལུ་ འོས་འཚམས་རན་པའི་སང་རིག་གི་
ལག་ལེན་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ   

4.1.4 སྡེ་ཚན་སྦེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་བརྗོད་ཚུ་ རང་
ར་སོ་སོ་འབད་གནང་བ་བྱིན་ནི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་

ཨིན། དེ་མིན་ འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དནོ་
ཚན་༡༢༣ པའི་ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ 
སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་
དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་
དགོ” ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་དང་ལན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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དང་ལྡནམ་ཅིག་མིན་འདུག འགྲོ་སོང་མར་ཕབ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་སྤྱི་རུབ་སྦེ་སོད་ནི་
དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་རུབ་སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་འདི་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འདུག   

4.1.5 དུས་ཚོད་དག་པ་ཅིག་ལས་མ་འགོར་བའི་ རང་
བཞིན་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་འགན་ དཔེར་ན་ ཡི་གུ་
བསྐྱལ་ནི་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་ནི་ ཕན་ཆས་
ལག་ལེན་གྱི་གླ་ཁྲལ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ ས་
ཡིག་ལེན་ནི་ བསྐྱལ་ལེན་འབད་ནི་ ལ་སོགས་
པའི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ཚུ་ 
བཅའ་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མ་ཆོགཔ་བཟོ་
དགོཔ་འདུག   

ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ ཆབ་མཛོད་ཊག་བཏང་མི་ 
བསྐྱལ་ལེན་བཱསི་བཏང་མི་ ལཱ་འགན་གྱི་སྐབས་ནད་འཁོར་
བཏང་ནི་ ས་རོ་གནམ་ཐང་ལུ་བསྐྱལ་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ དེད་གཡོགཔ་གིས་ ཉིན་འཐུས་ཐོབ་བརྗོད་འབད་
ནི་འདི་ ཁུངས་ལྡན་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་འདུག 
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4.2  དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་སྲིད་དང་སལོ་འཛིན་ལྷན་
ཁག་གིས་ ད་ོགླ་དང་ བཞནོ་རྟ་དང་ཁལ་རྟ་གི་ལམ་ལུགས་ 
ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་ོདགོཔ།  
 
རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་འཁོར་ལམ་ལྷོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་༨ ལས་ལྷག་འགོར་བའི་ བཞོན་རྟ་དང་ཁལ་
རྟ་གི་ ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་པའི་ས་གནས་ མར་ཕབ་འབད་དེ་ 
ཉུང་སུ་འོང་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ 
འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུད་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ 
རོང་ཁག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ ཧེ་མའི་གླ་
འཐུས་ཐོག་ལས་ དོ་གླ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡི།  འདི་འབདཝ་ལས་ དོ་གླའི་ཐོབ་ཁུངས་
འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་
འདུག  འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བཏུབ་པའི་འཁོར་ལམ་གྱི་
མཛོད་ཐོ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་
ཡོདཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་དང་ དོ་
གླའི་ཐོབ་ཁུངས་འདི་ཡང་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་
བཟོ་དགོཔ་འདུག  
 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  
 
རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་གྲོས་འདེབས་འདི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་དང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ རོང་ཁག་ནང་
འཁོད་ནང་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཚུགས་པའི་ འཁོར་ལམ་
གྱི་ཐོ་ཚུ་ ངེས་ཐག་བཅད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
བཞོན་རྟ་དང་ཁལ་རྟའི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ར་གླའི་
གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཁུངས་དང་ལྡནམ་བཟོ་དགོ  
 
གྲོས་འདེབས་འདི་ བསལ་ནི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་
འབད་བར་ ནང་སྲིད་དང་སྲེལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡི་གུ་བཏང་མི་
འདི་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ 
བཙི་འཇོག་འབད་མི་ཚུགས།   
  
ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག་ལས་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ མ་ལེན་པར་ མ་
ཐོབ་པར་འདུག   
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༨ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ནང་འཁོད་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ནང་སྲིད་དང་
སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་
ཨོ་ཨེཕ/པི་པི་དྲི/ཨར་ཨེ་
ཨེ/༦༧/༢༠༡༨/༡༤༡༥ ཅན་མ་ སྤྱི་ཚེས་
༢༡/༠༣/༢༠༡༨ ནང་ ཡི་གུ་བཏང་མི་ནང་ 
རིམ་ཨང་༤.༢ དང་ ༤.༣ ནང་ཡོད་པའི་ 
གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ལྷན་
ཐབས་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ 
གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ རྗེས་དྲན/དྲན་
གསོ་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ/པི་པི་
དྲི/ཨར་ཨེ་ཨེ/༦༧/༢༠༡༨/༨༠༡༥ ཅན་མ་ 
སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༥/༢༠༡༨ ནང་ ཡི་གུ་བཏང་
སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ནང་སྲིད་དང་སལོ་
འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་ནི་
འོད་ལུ་ བསྒུག་ཡོད། 
  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
  
གྲོས་འདེབས་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ 
དམངས་ཙིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ 
པིའ་ཚེས་༢༨ དང་ ༢༩ ནང་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཆ་ཤས་ཅིག་
བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་
ཡོད།    
  
སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་འཁོད་
ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ནང་
སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ བསམ་བཀོད་
ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ མ་ཐོབ་པར་ཡདོ།   
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གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ བར་དོན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ མ་ཐོབ་
པར་འདུག   
  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ 
གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ཡང་དག་སྦེ་
གནང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཁ་
གསལ་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་མེན་ འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༣ པའི་ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་
གནད་དནོ་གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་
ངོ་༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ 
འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ 
གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་
བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ” ཟེར་འཁོད་ཡདོ་མི་ལྟར་དུ་
དང་ལན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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4.3  དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་སྲིད་དང་སལོ་འཛིན་ལྷན་
ཁག་གིས་ ས་གནས་བར་གི་ ཐག་རིང་ཐུང་འདི་ ཚད་ལྡན་
བཟ་ོདགོཔ། 

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ 
རོང་ཁག་གི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ འཁོར་ལམ་སབ་ཁྲ་འདི་ 
ཀུན་ཚང་སྦེ་མེདཔ་དང་ ས་གནས་མང་ཤོས་གཅིག་མ་ཚུད་
པར་འདུག། འདི་མ་ཚད་ རོང་ཁག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ངོས་
ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ དོ་གླ་དང་ འཁོར་ལམ་སབ་ཁྲ་ཚུ་
ཡང་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་མིན་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་
འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཐབོ་བརྗོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཐག་
རིང་ཐུང་བཀོད་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་སྦེ་མིན་འདུག། 
རྒེད་འོག་དང་ སྤྱི་འོག་ཚུད་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ག་ར་གི་ 
ཐག་རིང་ཐུང་ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་པའི་ འཁོར་ལམ་སབ་ཁྲ་
གསལ་ཏོག་ཏོག་གཅིག་བཟོ་དགོཔ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་ཁུངས་
དང་ལྡནམ་ ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་ ཐོབ་བརྗོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ 
རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཐབོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ 
 
 
 

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ།  
རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་འདི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ 
ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ 
ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་དང་ 
སྤྱི་འོག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ས་གནས་ཁག་གི་ ཐག་རིང་ཐུང་གི་རྒྱ་ཚད་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་རྗོད་ཚུ་ ཚད་འཛིན་དང་ 
ཁུངས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཏེ་ཡང་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ   
གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་གྲོས་སྟནོ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་
འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་བ་ཙམ་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་འདི་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ཚུགས།   
ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག་ནང་ལས་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་མ་འཐབོ་པས།   
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༨ 
ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ གཞི་བཙུགས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ བར་དོན་ག་ནི་ཡང་མ་འཐོབ་པར་
ཡོད།  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ དེ་
ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཞི་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ནང་སྲིད་དང་
སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
MoF/PPD/ RAA/67/2018/1415 
སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༣/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ 
རིམ་ཨང་༤.༢ དང་༤.༣ འོག་གི་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་དང་ དང་ལེན་གྱི་སྙན་
ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཡི་གུ་གཏང་ཡི། 
གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
MoF/PPD/RAA/67/2018/8015 
སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ 
རྗེས་དྲན་/དྲན་གསོ་འབད་ཡོད་རུང་ ནང་
སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ ལན་
གསལ་མ་འཐོབ་པར་ཡོད།  
 

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨-༢༩ ཚུན་ 
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱི་བར་ན་ གྲོས་སོྟན་གྱི་ཞལ་འཚོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡདོཔ་འབད་བཞག་ཅི།  
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནང་སྲིད་དང་
སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ བསམ་འཆར་ག་ནི་
ཡང་མ་འཐོབ་པར་ཡདོ།  
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 བཙུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་གནས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་
དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། དེ་མིན་ 
འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༣ པའི་
ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དནོ་གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་
གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་
འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ” 
ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་དང་ལན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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4.4  ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་བཙུགས་དགོཔ། 

ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ འབད་
ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་གྱི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དང་ ཐོབ་
བརྗོད་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བརྟེན་འབད་ནི་ཨིནམ་
ལས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གིས་ འགྲུལ་
འཐུས/ཉིན་འཐུས་ ཐོབ་བརྗོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྟ་
སྐོར་སྙན་ཞུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་ 
བཟོ་དགོཔ་འདུག འདི་མ་ཚད་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ཚད་
ལྡན་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་ བཅའ་ཡིག་འདི་
ནང་ལུ་བཀོད་དགོཔ་འདུག། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ གནད་
དོན་གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞི་བཀོད་སྒྲིག་རིམ་
གསལ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་འོང་དགོཔ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྤྱི་ཚེས་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་དནོ་དང་ ལས་སྣ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་ཚུ་ཚུད་དགོ  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  
གྲོས་འདེབས་འདི་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྟ་སྐོར་གྱི་ཚེས་
གྲངས་དང་ དགོས་དོན་ དེ་ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ 
དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
ལྟ་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོཔ་འབད་ཚུད་དེ་འདུག  
དེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་
ག་ཅི་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་འཁོད་དེ་མིན་
འདུག  
  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་གེ་ར་ལུ་ འཁྲིལ་
བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡདོ་མི་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ངལ་རངས་ཡོད་ཨིན།  
  
ཨིན་རུང་ དེ་གིས་ ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོཔ་དང་ 
གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བར་དོན་མཚངས་དགོཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་མིན་
འདུག 
  
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༢༣ 
པའི་ནང་ འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དནོ་གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༠༥/༢༠༡༨ གི་ ཡིག་ཨང་
No.DNB/Rules/2017-18/ 1743 
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་ཐད་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་
གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་
གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
གསལ་བསྒྲགས་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ བཙུགས་
ཡོདཔ་དང་ འདྲ་ཤུས་ཚུ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
གཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ 
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ དང་ ༢༩ ལུ་ གྲོས་སོྟན་
ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ཨིན་རུང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ འཁྲིལ་བསྟུན་ཚུ་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
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གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ། གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་
འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ་ 
ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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4.5  སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་ནིའི་དནོ་ 
སྣུམ་འཁོར་ཐ་ོབཀོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ངེས་པར་དུ་སྟནོ་
དགོཔ།  

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ 
ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༡༦.༦.༦ གུར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལེགས་བཅོས་གསལ་
བསྒྲགས་གནང་མི་དང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ 
ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སྣུམའཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་
བཀོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་སོྟན་
མ་དགོ་པར་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ལུ་ རང་སོའི་སྒེར་གྱི་སྣུམ་
འཁོར་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཀྱི་
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་འདུག ཁྲིམས་དོན་འདི་གིས་ 
སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་དེ་ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་ ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་ནི་མེན་ཏེ་འབད་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ཨིན།  
གྲོས་འདེབས་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད་ཀྱི་འཐབོ་
བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་
ཚུ་མིག་བཏོན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་གྲོས་
བསྡུར་འབད་དགོཔ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།   
གྲོས་འདེབས་འདི་བསལ་ཐབས་ལུ་ གྲོས་སོྟན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་
མཛད་པར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཡིག་གུ་
གཏངམ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ གྲོས་འདེབས་འདི་བསྟར་སོད་
འབད་བའི་གྲལ་ཁར་མི་ཚུད་ནི་ཨིན།   
དེ་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལུ་བསྒུག་སྟེ་འདུག  
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་
པའི་གནས་ཚད་ཀྱི་བར་དནོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ མ་འཐབོ་པར་ཡོདཔ་
ཨིན།  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྟར་སོད་གནས་ཚད་ཀྱི་
གྲོས་ཐག་ངེས་གཏན་ཅིག་གཏང་གནང་དགོཔ་ཨིན།  

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་
འདེབས་རིམ་ཨང་༤.༡ དང་ ༤.༥ པ་
ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ བསྟར་སོད་
འབད་ནི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་
སྙན་ཞུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
གཏང་ནིའི་དནོ་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་
དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༣/ 
༢༠༡༨ ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
MoF/PPD/RAA/67/ 2018/1416 
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡིག་གུ་གཏང་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལས་ རྗེས་དྲན་
གྱི་ཡིག་གུ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༥/༢༠༡༨ 
ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
MoF/PPD/RAA/67/2018/8014 
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ 
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ དང་ ༢༩ ལུ་ གྲོས་སོྟན་
ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་
ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  
  
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ལན་གསལ་ག་ནི་
ཡང་མ་འཐབོ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཐོབ་དབང་གི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ འོས་འབབ་མེད་
པའི་སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་
འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ ཁུངས་མཐུན་
མེནམ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཐོབ་
བརྗོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་ སྣུམ་
འཁོར་ཐ་ོབཀོད་ཡིག་ཆ་སོྟན་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
བཀོད་དགོཔ་འདུག 

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་
༡༢༣ པའི་ནང་ འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དནོ་གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་
ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་
ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ། གལ་སྲིད་ འདི་
བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་བསྐྱལ་བ་
ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་
ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ་ ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཚོགས་ཀྱི་ ལན་གསལ་ལུ་བསྒུག་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
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4.6  ལས་གཡགོཔ་གིས་འགྲོ་འགྲུལ་ཚུ་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་
དང་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
ཆགས་འངོ་དགོཔ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་འངོ་དགོཔ།  

ཞི་གཡོགཔ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འགྲོ་
འགྲུལ་འཆར་གཞི་དང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་ 
འོང་དགོ། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་གཞི་ཚུ་ 
རང་སོའི་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡདོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་
དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འགྲོ་འགྲུལ་འདི་ཡང་ 
ལཱ་གཡོག་གི་དགོས་འདོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ སོ་འཐུས་སྦེ་
བྱིན་ནི་མི་འོང་། 

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ འཁྲིལ་
བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་གཏང་མི་འདི་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངལ་རངས་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   

  
འ་ནཱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ རང་སོའི་ལཱ་གི་འཆར་
གཞི་དང་རིམ་མཐུན་མེད་པའི་ དགོས་མེད་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་ཚུ་ 
བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ལྷན་ཁག་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ ཡོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་དེ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་
གྱི་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ ཡིག་ཨང་ 
DNB/Rules/2017-18/1743 སྤྱི་
ཚེས་༠༡/༠༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐགོ་ལས་ 
ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐད་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་
གནས་དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་བཏང་
ཡོདཔ་ཨིན། གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ་འདི་ 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འདི་གི་འདྲེ་
རེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།  
  

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨-༢༩ ཚུན་ 
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་
པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡདོཔ་འབད་བཞག་ཅི།  
  
ཨིན་རུང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ འཆར་
དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
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  འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་
༡༢༣ པའི་ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་
ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༡༢ 
ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་པ་
ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་
བསྐྱལ་དགོ གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡདོ་ལས་
སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་
པར་བཞག་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དང་ལན་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

     

         
4.7  འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་ཚུ་བྱིན་ནི་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་

ཐབོ་བརྗོད་བཀོད་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་
གནས་དགོཔ། 
  
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ 
འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ 
ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༡༦.༢ ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་
དགོ འགྲོ་འགྲུལ་ཐབོ་བརྗོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ནི་དོན་

  

 

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ཐོབ་མིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་
འཁྲིལ་འབད་དགོ་པའི་ བར་སྐུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་
འབད་ནི་ རོྩལ་སྒྲུབ་འབག་མི་འདི་ལུ་ ངལ་རངས་དང་ 
དགའ་ཚོར་སྐྱེད་ཡདོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་འདི་
ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་ལས་ གནང་བ་
ཐོབ་པའི་ཐོག་ལས་ དོན་མེད་པའི་ འགྲོ་འགྲུལ་ཚུ་ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨེན་
བི/བཅའ་ཡིག/༢༠༡༧-༡༨/༡༧༤༣ ཅན་མ་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༠༥/༢༠༡༨ ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཐབོ་མིའི་
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་གནས་དགོ་པའི་ཁྱབ་
བསྒྲགས་བཏང་ནུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ ཡར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག 
 

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ དམངས་ཙིས་
ཚོགས་ཆུང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་
༣ པིའ་ཚེས་༢༨ དང་ ༢༩ ནང་ གྲོས་
སོྟན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ 
བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།    
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ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
གནང་བ་དགོ་པའི་དྲན་ཤེས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་
འདི་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ས་ཡིག་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ 
མཉམ་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ 
 

བཀག་འཛིན་འབད་དགོཔ་འབད་ དགོས་མཁོ་བཀོད་
ཡོདཔ་ཨིན།   
  
ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ ཞུ་བ་འབད་
མི་དང་འཁྲིལ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ ཡར་བཙུགས་
མ་འབད་བར་འདུག   
  
གྲོས་འདེབས་འདི་ གཞི་བཙུགས་ཡངོས་རོགས་སྦེ་མ་
འབད་བར་ཡོདན་ འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ 
ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༣ པའི་ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་
གནད་དནོ་གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་
དེ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་
དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་
མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ” ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་དང་
ལན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
  

ཨིན་རུང་ར་ འཆར་དངུལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁྲིམས་འཁྲིལ་གནས་ཡོདཔ་མེདཔ་ཚུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 
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4.8  དམ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་དང་ དངུལ་སདོ་འགོ་དཔནོ་ཚུ་གི་བར་
ན་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ།  

ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ འབད་ཡོད་པའི་འགྲོ་
འགྲུལ་ཚུ་ དུས་མཚམས་བཞིན་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།  དངུལ་
རྩིས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་བཙུགས་ནི་དང་ 
ངེས་བདེན་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་ཚུ་ དེ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་ཐ་ོདེབ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ དམ་འཛིན་འགོ་
དཔོན་དང་ དངུལ་སོད་འགོ་དཔནོ་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་
ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་
བཀོད་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་
ཨིན། 
   
  

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ 
འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་གཏང་མི་
འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངལ་
རངས་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   

  
འ་ནཱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་
རོྟག་འབད་ནི་དང་ དམ་འཛིན་དང་ དངུལ་སོད་འགོ་དཔནོ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དགོས་མཁོ་
མེད་པའི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་གི་
ཐད་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ལྷན་ཁག་གིས་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ་
བཙུགས་ཏེ་མིན་འདུག  
 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་གྱི་ལས་སྡེ་
ག་ར་ལུ་ ཡིག་ཨང་ DNB/Rules/2017-
18/1743 སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་
ལས་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐད་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་གནས་
དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 
གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འདི་
གི་འདྲེ་རེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བཏང་ཡདོཔ་ཨིན།  
 

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ།  
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨-༢༩ ཚུན་ 
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་གྱི་ཞལ་
འཛོམས་འཚོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་
འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་འབད་བཞག་
ཅི།  
  
ཨིན་རུང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ 
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
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  འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༣ 
པའི་ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ 
སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལངས་པའི་
ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ 
གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་
སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ” ཟེར་
འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དང་ལན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

  

4.9  འགྲོ་འགྲུལ་ཚུ་ དནོ་སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལྟ་རྟོག་དང་དམ་འཛིན་
འབད་དགོཔ།  

ད་ལོྟ་ ལྟ་སྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ རིམ་ལུགས་མེདཔ་ཨིན། དོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་མེད་མི་འདི་གིས་ ཁོང་གི་ལཱ་
འགན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ འགྲུལ་འཐུས/ཉིན་འཐུས་
ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་དང་ ལཱ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་མི་སོད་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ཞབས་
ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་གནོདཔ་ཨིན།   

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
འཁྲིལ་བསྟུན་མཛད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་
བསྒྲགས་མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ངལ་རངས་ཡོདཔ་ཨིན།   
  
གྲོས་འདེབས་འདི་གིས་ ཚད་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་ 
དངུལ་སོད་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དུས་རྒྱུན་དུ་ 
མཉམ་འབྲེལ་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐགོ་ལས་ དགོས་མཁོ་
མེད་པའི་འགྲོས་འགྲུལ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐོབ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༠༥/༢༠༡༨ གི་ ཡིག་ཨང་
No.DNB/Rules/2017-18/ 1743 ཅན་
མའི་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐད་ 
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་
ཟླ་༣ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ དང་ ༢༩ ལུ་ 
གྲོས་སོྟན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཤུལ་
ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  
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འདི་འབདཝ་ལས་ འགོ་དཔོན་དང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ཁོང་
རའི་ལྟ་སྐོར་ས་ཁོངས་ནང་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལུ་ 
འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་འདུག  

བརྗོད་ཚུ་ལུ་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོ
དགོཔ་འབད་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   
  
ལན་གསལ་ནང་གསལ་སོྟན་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ 
གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་བཙུགས་སྟེ་མིན་འདུག  
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ 
དོན་ཚན་༡༢༣ པའི་ནང་ འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་
གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ 
ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ། གལ་སྲིད་ འདི་
བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མ་
བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ་ 
ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གསལ་བསྒྲགས་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ བཙུགས་ཡོདཔ་
དང་ འདྲ་ཤུས་ཚུ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཏང་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
  

ཨིན་རུང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་རྩིས་
ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འཁྲིལ་བསྟུན་ཚུ་ལུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
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4.10  འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་དངུལ་ ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ།  

འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ཁུངས་མཐུན་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་མ་
འཐབ་པར་ཡོད། ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་
དངུལ་འདི་ ལོ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རོགས་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། འགོ་དཔོན་དང་ ལས་གཡགོཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ ལཱ་
གཡོག་གི་འགན་ཁུར་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ལས་བྱེད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དེ་འདུག    
  
འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་དང་ས་རོ་ཚུ་ནང་ འགྲོ་
འགྲུལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཕར་ཚུར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ 
ཉིན་བསྟར་ཐོག་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉིན་འཐུས་ཡང་
ཡོངས་རོགས་སྦེ་ སོད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་
དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་མེད་
པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་
ཡོད་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཞག་སོད་བཅུག་
སྟེ་འདུག།   
འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་དགོས་དནོ་ལྟར་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་རུབ་སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་
དགོཔ་དང་ ཁུངས་མེད་པའི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ ཞག་སོད་ནི་ཚུ་

ཆ་ཤས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ 
འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་གཏང་མི་
འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངལ་
རངས་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   

  
འ་ནཱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
འཆར་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་ལོ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་སྔོན་ལས་ར་
རོགས་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཆར་
དངུལ་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ རྣམ་དག་གི་
ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
ལྷན་ཁག་གིས་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ་
བཙུགས་ཏེ་མིན་འདུག  
 
འབྲུག་གི་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༣ 
པའི་ནང་ལུ་ “འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་ སྤྱི་
ཚོགས་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལངས་པའི་
ཤུལ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་དངུལ་གྱི་ལས་སྡེ་
ག་ར་ལུ་ ཡིག་ཨང་ DNB/Rules/2017-
18/1743 སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་
ལས་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐད་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་གནས་
དགོ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 
གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འདྲ་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འདི་
གི་འདྲེ་རེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བཏང་ཡདོཔ་ཨིན།  
 
  

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡདོཔ། 
  
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༨-༢༩ ཚུན་ 
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་གྱི་ཞལ་
འཛོམས་འཚོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་
འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་འབད་བཞག་
ཅི།  
  
ཨིན་རུང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ 
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
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ལས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་
དང་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ ཁུངས་མཐུན་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་འདུག  
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་དངུལ་ཚུ་ འགྲོ་
འགྲུལ་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡདོཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་
ཨིན།  

ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོ 
གལ་སྲིད་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་
སར་མ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ 
རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་བྱིན་པར་བཞག་དགོ” ཟེར་
འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་དང་ལན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ ལས་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།    
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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་  : ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བར་དནོ་ཨང་༡༤༧༣༢)  
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཟླ་ཚེས་ : ༡༤/༠༨/༢༠༡༧  
ལས་སྡེའི་མིང་         : ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།  
བསྐྱར་ཞིབ་གྲངས་  : ཐེངས་བཞི་པ།    
རིམ་
ཨང་ 

གྲོས་འདེབས་ཚུ། 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་མཇུག་གི་བསམ་

བཀོད།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོ་མི་

ནང་།  
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལྷན་ཐབས་བསམ་

བཀོད།  
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༤.༡  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གྱིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཚུ་ བ་ོགཏད་
ནུསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་དགོཔ།  
ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ ས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་
ཆུའི་ཚད་དང་ དགོས་མཁོ་གཉིས་ ཁྱད་པར་དཔྱད་པའི་
སྐབས་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འཐུང་ཆུའི་ཚད་སོ་སོ་སྦེ་ 
དགོས་མཁོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༨ དང་༩༤ ཚུན་གྱི་བར་ན་
འཐོབ་ཡདོ་པའི་ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
གིས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མེད་པའི་བར་མཚོན་
སོྟནམ་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཆུའི་དགོས་འདོད་སྒྲུབ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་
ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་མིན་འདུག རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ས་ཁོངས་
ལ་ལུ་ནང་ལུ་ ཤོང་ཚད་མ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ 
ཆུ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྟེ་འདུག 
འདི་ལས་བརྟེན་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ བོ་གཏད་
ཚུགསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་འཐོབ་བཟ་ོནི་གི་དོན་ལུ་ 

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བོ་གཏད་ནུསཔ་དང་ འདྲ་
མཉམ་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
དོན་ལས་ ཆུ་མཛོད་ལེ་ཤཱ་རང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་
ངལ་ཚུ་གསལ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆུ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་
བཏོན་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེའི་མཐུད་སྦྲེལ་མེད་
པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ཐད་ ཐབས་ཤེས་དང་ལེན་
འབད་དེ་ཡོད་མེད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མིན་
འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་རོབས་ཀྱི་མང་
ཉུང་དང་ ས་གནས་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་མིའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ཚུད་པའི་སྒོ་ལས་ 
བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་འདྲ་མཉམ་ལྡན་པའི་
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་
ལས་ ས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དགོས་

འཐུང་ཆུའི་ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་འཆར་གཞིའི་
ཨམ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ 
ད་ལོྟ་གནས་ཡོད་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་
ངལ་དང་ མ་འོངས་པའི་དགོས་འདོད་ཚུ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ དེ་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་
ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་མང་རབས་ཅིག་
ནང་ ཆུའི་རྐ་དང་ ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་ དེ་
ལས་ མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ་དང་ ཆུ་མཛོད་ 
བཀྲམ་སྤེལ་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་གེ་རའི་ལས་འཆར་
བསྒྲིག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྟེན་གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ ལ་ལུ་ཅིག་
བསྒྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྣ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་བསྒྲུབ་
ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་བདུན་ཕྲག་༣ པམ་ལུ་ མདོ་
སྡེ་ནང་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལྟེ་བའི་ལས་
འཆར་འགོ་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ལྕང་ཇི་ཇི་དང་ 
དབྱངས་ཅན་ཕུག་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འཐུང་ཆུ་མ་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་
ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ངལ་རངས་
ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
ཞལ་འཆམ་ཡོད་པའི་ཞག་དུས་ནང་ སྤྱི་ལ་ོ
༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ བོ་གཏད་
ནུསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ 
ངེས་བརྟན་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟ་ོནིའི་
དོན་ལས་ མི་རོབས་ཀྱི་མང་ཉུང་དང་ ས་ཁོངས་
ཀྱི་རྒྱ་ཚད་  དེ་ལས་ འཐུང་ཆུ་སོད་མི་སྡེ་ཚན་
སོ་སོ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ 
དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་འཐུང་ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་
པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་བཟ་ོ
དགོཔ་ཨིན། 
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ས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ ཆུའི་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་
ལུ་མི་རོབས་ཀྱི་ཚད་དང་ ས་གོ་ དེ་ལས་ལོངས་སོད་
འབད་བའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཐབས་བྱུས་
དང་ལྡན་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བརྩམ་
དགོཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གྱིས་ཆུའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ལངམ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་འདུག  

མཁོའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བརྟན་བརྟན་བཟོ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལན་གསལ་ནང་ག་ནི་
ཡང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག     
གྲོས་འདེབས་འདི་ནང་ ཆུ་མཛོད་ཚུ་ལངམ་སྦེ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་འབད་ཡོད་རུང་ཆ་ཤས་
ཅིག་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་ཡང་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བོ་གཏད་
ཚུགསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་ཅན་གྱི་འཐུང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་གྱོ་དོན་ལས་ ད་ལོྟ་ ཞིབ་འཇུག་ཁ་
གསལ་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་
ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ གླང་
ཇོ་ཕར་ཁ་བརྩི་པའི་ས་ཁོངས་དེ་ཚུ་ནང་ ཆུའི་སྐྱེལ་
འདྲེན་ཆུ་ཚོད་༢༤྾༧ ཡོདཔ་ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལེགས་བཅོས་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་ ནོར་འཛིན་
ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ས་ཁོངས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་དང་ 
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ མདོ་སྡེ་ན་གི་ཆུའི་རྐ་ལས་ ལྷག་
ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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   ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ས་དོང་གཉིས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཅིག་མཁལ་རགོ་དང་ ཨའི་དང་
ཨ་ལོའི་སྨན་ཁང་གསརཔ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ འཇིགས་མེད་
རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་
དང་ གཞན་གཙུག་སྡེའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་མང་རབས་ཅིག་
ནང་ འཐུང་ཆུ་སྤེལ་ནི་དང་ གཞན་མི་དེ་ ལྕང་ཟམ་
ཏོག་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལེགས་
བཅོས་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་
དྲག་བཟ་ོནིའི་འབད་བརོྩན་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་དང་ 
འཆར་འགོད་ འབད་དེ་ཡོད་པའི་འཐུང་ཆུའི་ལས་སྣ་
ཚུ་ འཐུང་ཆུ་གཙོ་བོའི་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་
ཚུགས་ནི་ཨིན།  
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   ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་མི་རབོས་ཚུ་ལུ་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ བོ་
གཏད་ནུསཔ་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་
རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་སོྟན་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་
འདེབས་དེ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་
བཙུགས་ཏེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་།  

 

༤.༢  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ལྟ་
རྟགོ་དང་ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལས་ ལམ་ལུགས་
སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡདོཔ།  
ཆུ་རྐ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་གི་ལམ་
ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་དང་ ཆུའི་
འོང་འབབ་ནང་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ དེ་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
ནང་ རྒྱུན་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག 
 

འོས་ལྡན་དང་བོ་གཏད་ནུས་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནི་དང་ ཆུའི་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ ཆུ་
ཆུད་ཟད་མི་འགྱོ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ སྐྱོན་ཆ་
ངོས་བཟུང་ཞིབ་འཇུག་གི་སྒོ་ལས་ གནས་ཚད་
དང་བྱ་རིམ་ ལྟ་རྟོག་སྡེབ་ཚན་ ལས་འཆར་དང་ 
ལག་ལེན་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ལ་སོགས་
པ་ཚུ་ཚུད་པའི་དགོས་མཁོའི་ལྟ་རྟགོ་གི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཕག་ལཱ་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།   
ལན་གསལ་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཇུག་
གི་ཕག་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་དང་ ཐབས་

ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་བརྒྱུད་དེ་ ཞབས་
ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཡིག་ཚང་ལུ་ 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཞུ་བ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་  འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ རྟེན་གཞི་དང་ 
མཁོ་ཆས་གཞན་མི་ཚུའི་ཐད་ གྲོགས་རམ་ཚུ་ གྲོས་
སོྟན་པའི་ཐོག་ལས་མ་གཏོགས་ མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་
ལས་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ཕུལ་
བའི་སྐབས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་གྲོགས་རམ་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་པ་ཚུའི་ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་
ཐོག་ལས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་
ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་
ཅིག་འགོ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག  
ཨིན་རུང་ ལྟ་རྟོག་གི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ བྱ་
རིམ་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དགོས་མཁོའི་
ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་འདུག  
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སྤེལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྟ་
རྟོག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ ལྟ་རྟོག་
གནས་ཚད་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱི་བཀོད་
སྒྲིག་ ལས་འཆར་དང་སྙན་ཞུ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལམ་
ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་འདུག  

ཤེས་ཚུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ 
ལྟ་བཀོད་ཀྱི་མཐུད་སྦྲེལ་ནང་ ལག་ལེན་མ་
འཐབ་ཚུན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ཆ་ཤས་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན།  
  

ཚུ་མེད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ཨིན་པའི་བར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་
འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་འཐུང་ཆུ་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
དང་ བཟ་ོརིག་འགོ་དཔནོ་དང་ འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུའི་
ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་འཐུང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཀྲམ་སྤེལ་མཐུད་སྦྲེལ་ནང་
འཐུང་ཆུ་འཛག་ལུད་མར་ཕབས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩི་ 
སྤུས་ཚད་ལྡནམ་དང་ བོ་གཏད་ནུས་པའི་འཐུང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟ་ོནིའི་དནོ་
ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རང་སོའི་ལཱ་གཡོག་
གི་ལས་འཆར་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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   ལས་སྣ་དེ་ ཆུ་ཚོད་༢༤྾༧ གི་རིང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་
པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་གཙོ་བའི་ལས་རིམ་གྱི་
ཐོག་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་མཉམ་
སྡེབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆུ་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ཆུ་མཛོད་ཚུ་ནང་ ཆུའི་མི་ཀྲར་གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཕུལ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཆུ་དང་
འབྲེལ་བའི་རྟེན་གཞི་ཚུ་གེ་ར་ GIS གནས་རིམ་གྱི་
སྒོ་ལས་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ 
འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་
དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོགཔ་ཨིན།  
དེ་གི་མ་ཚད་ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ 
འཐུང་ཆུ་གཙོ་རིམ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ 
ཚོད་བརྟག་གི་ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་ནང་ རིག་ལྡན་གྱི་
ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་ནིའི་ཐུགས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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དེ་མ་ཚད་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཧ་ོ
ཨེ་ཤིན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ རིག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆུའི་
འཛིན་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དམིགས་གཏད་-
༩༠༤༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ 
AIDE-MEMOIRE གནང་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ 
སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༥/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་བར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་
ལུ་ གྲུབ་འབྲས་བཞི་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།   
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལག་
ལེན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ “WE CHAT” 
གི་སྡེ་ཚན་ལེ་ཤཱ་རང་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་
འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ དང་ལེན་འབད་
ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་དེ་ བསྟར་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་གནང་། 
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༤.༣  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ 
ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ།                                                  
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ རྟེན་གཞི་དང་ ཆུའི་ཉེན་སྲུང་ནང་ལུ་ 
ཆད་སྐྱོན་ དཔེར་ན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དུང་ཅུང་དང་ ཆུའི་
མི་ཊར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ ཆུ་རྐ་དང་
ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ར་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བསྒོར་བར་ཡོདཔ་
དང་ འབོར་ཆེན་མི་ཊར་ཚུ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་  
མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་བཟ་ོདགོཔ་
དང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ དུས་
རིམ་བཞིན་དུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ ཆུའི་
མི་ཊར་བཙུགས་ནི་གི་ལམ་སོྟན་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ་འདུག  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ས་ཆའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་(GIS) ནང་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ས་ཆ་འབྲེལ་མཐུན་(geo-
coordina- ted)གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་གནས་སྡུད་ཚུ་
གསར་བཟོ་འབད་ད་ོཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་
འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་ཞབས་ཏོག་གི་སྐྱོན་ཆ་ངོས་བཟུང་
ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་གྱི་སྒོ་ལས་ གནད་དནོ་
འདི་ བསལ་ནི་ཨིནམ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་
འདི་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་གཞི་ཚུ་བཀོད་དེ་
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཐུད་སྦྲེལ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ 
ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏནོ་ཡོདཔ་
ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལག་ལེན་ངོ་མ་སྦེ་

འབོར་ཆེན་མི་ཊར་བཙུགས་ནིའི་ གོ་རིམ་དང་པམ་དེ་ 
མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
དབྱངས་ཅན་ཕུག་དང་ གཟི་ལུང་ཁ་གི་ས་ཁོངས་ཉེན་
སྲུང་གི་ར་བ་དང་ སྒོ་ར་ དེ་ལས་ རྩལ་རྐྱབ་སའི་
ལྟག་ལུ་ཡོད་པའི་ཆུ་མཛདོ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་ཏེ་
ཡོདཔ་དང་ ས་ཁོངས་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་
ནི་ཨིན།  
ཆུའི་མི་ཊར་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་
བཟོ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ འབད་
བའི་བསྒང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་དོན་ལས་ འགན་ཚད་
ཚུ་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་བཙུགས་ནི་དང་ ཆུ་མཛོད་ཀྱི་
མཐའ་སྒོར་ར་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བསྒོར་མི་ཚུ་ 
བསྒྲུབ་ཚར་ཏེ་ཡོད་རུང་ མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་ཆུ་དུང་
ཚུལ་ལྡན་སྦེ་མ་བཤམ་མི་དང་ འབོར་ཆེན་མི་
ཊར་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་
ལེགས་བཅོས་འབད་མ་ཚར་བར་འདུག   
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བསྟར་སོད་མ་འབད་ཚུན་ འདིའི་གནས་སྟངས་
ཚུ་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བསྐྱལ་
གནང་དགོཔ་ཨིན། 

   ཉེན་སྲུང་གྱི་ར་བ་ལྷག་པར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ 
འཐུང་ཆུ་བཅོས་ཁང་དང་ ཆུ་མཛོད་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་
ལུ་གློག་མེ་བཙུགས་ནི་ཚུ་བརྩི་ ལག་ལེན་དང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་བཟ་ོབཅོ་ཁང་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་དང་འཕྲུལ་
ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་གཞུང་གི་ blue print དེ་ ས་ཆའི་བར་
དོན་རིམ་ལུགས་(GIS) ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་བྱང་ཕོགས་དང་ ལོྷ་ཕོགས་ཀྱི་རྟེན་
གཞི་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ འཕྲུལ་
རིག་ཐོག་ལས་བཟ་ོནིའི་ལས་འཆར་ཡོདཔ་ཨིན། བདེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ (blue print) དེ་
བསྒྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ས་གནས་ས་ཁོངས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་
སྡེ་ལྟེ་གཞུང་གི་blue print དེ་ ས་ཆའི་བར་
དོན་རིམ་ལུགས་(GIS) ནང་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤད་ཡོད་མི་དེ་ དུས་ཡོལ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ 
དུས་མཐུན་ཡོད་པའི་blue print ཅིག་དགོ་
པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེའི་བྱང་ཕོགས་དང་ ལོྷ་ཕོགས་ཀྱི་རྟེན་
གཞི་ཚུ་ འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་བསྒང་
ཡོདཔ་དང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཆུ་མཐུད་
སྦྲེལ་དེ་བསྒྲུབ་ཚར་ཏེ་ཡོད་རུང་ GIS ནང་ 
དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་འདུག  
དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ 
པའི་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་གློག་རིག་མཉེན་ཆས་
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ཚུ་ནང་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་དང་ དུས་
ཡུན་དུམ་གྲ་ཅིག་འགོར་ནི་མས།  

ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དོན་ལས་ ལམ་སོྟན་དང་ ལག་
ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་
བའི་བསྒང་འདུག  

   ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་གློག་
རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དོན་ལས་ ལམ་སོྟན་
དང་ ལག་ལེན་བྱ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་གསར་བཟོ་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། ཆུ་དུང་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་
བཤམ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ མི་སྡེ་/སྒེར་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་
མཐུད་སྦྲེལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་རིམ་བཞིན་སྦེ་འཕྲ་ོ
གཅད་འབད་མི་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་ཚུ་བསལ་
ཚུགས་ནི་ཨིན།  
ལུང་བསྟན་ཕུག་དང་ ཨོ་ལོ་ཁ་ དེ་ལས་ བདེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གི་མི་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ འཕྲ་ོགཅད་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།   
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་སོྟན་ཡོད་
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མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་གནང་།  

༤.༤  ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡདོ་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ།  
ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་ དཔེར་ན་ གནང་བ་མེད་པའི་ཆུ་
འཐེན་ཡོདཔ་དང་ མི་ཊར་མེད་པར་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་
ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སོ་བཤུད་དུང་ཅུང་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་
འབད་ཡདོཔ་ སདོ་ཁྱིམ་རེ་རེ་ལུ་ མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་ལས་
ལྷག་བྱིན་ཡོད་མི་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ མི་སྡེའི་ཆུ་མཛོད་ཁང་
ནང་ ཕོགས་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

གོང་འཁོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ 
ཡར་བསྐྱར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་བསྟུན་
གྱི་ དང་ལེན་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་རང་འབད་དགོཔ་
འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འོངས་པའི་ནང་འདི་
བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  
ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་གིས་ཚུལ་མིན་ཚུ་
དམིགས་བསལ་དུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལས་ བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་སོ་སོ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སོྟན་ནི་གི་
དོན་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་འདི་ཧེ་མ་
ལས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་
ནང་གསལ་སོྟན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་
ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་
འབད་བར་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་  གྲོས་
འདེབས་འདི་བསྟར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ སྒྲུབ་
བྱེད་ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་
ལེན་འཆར་གཞི་དགོཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་གེ་ར་ནང་ མི་ཊར་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ དགོས་མཁོའི་བར་
ཞུགས་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཧེ་ཇོ་ལུ་ གནང་བ་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ ཆུ་གསང་རྐུ་
འབད་མི་ཚུ་ འཕྲོ་གཅད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་
ཟླ་༥ པ་དང་ ༦ པའི་ནང་ ཨོ་ལ་ཁ་དང་ ལུང་
བསྟན་ཕུག་ལུ་ མི་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དེ་ འཕྲོ་
གཅད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་མི་དེ་ བཀག་བཞག་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།   
དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཡོད་ཀྱི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་
ནང་གནས་ཆགས་མི་རེ་རེ་ལུ་ མཐུད་སྦྲེལ་རེ་རེ་ལས་
ལྷག་སོད་ནིའི་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ ཆུ་དང་
འབྲེལ་བའི་གླ་ཆ་ཚུའི་གྲོས་འཆར་དེ་ གནང་བ་
གྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཞག་ཡོདཔ་
ཨིན།  
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ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ནོར་བཅོས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག 

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་
ཚད་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མ་གཏང་ཚུན་དནོ་ཚན་
འདི་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་གྲངས་
སུ་བཞག་ནི་ཨིན། 

ཡོདཔ་ཨིན།    ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ནང་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གྲོས་འདེབས་ འདི་ བསྟར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་གནང་། 
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༤.༥  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་
ཚུ་གི་ ཡངོས་རགོས་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་
གཞི་མཛདོ་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ།    
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུ་ཁྲལ་
དང་ ཆུའི་གླ་འཐུས་ཚུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་བཀལ་ནི་གི་དོན་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་གི་ 
རྒྱུ་དངོས་དང་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡདོ་པའི་ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་གི་ 
དུས་མཐུན་དང་ ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་
ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
དུས་མཐུན་དང་ ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་གཞི་
མཛོད་ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཐུད་
སྦྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཆུའི་མི་ཊར་གྱི་གྱངས་ཁ་དང་ 
སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་
ཚུ་ གཏན་འབེབས་སྦེ་བཏོན་ཚུགས་ནི་ཨིན། འདི་ནང་
གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཆུའི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ཆུ་སོད་
དང་ཆུའི་འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་
ནང་ལུ་ཡང ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ཁྲོམ་
སྡེ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དནོ་འདི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་
ཁང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཆུའི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ཆ་ངོས་བཟུང་འབད་ནིའི་ཞིབ་
འཇུག་གི་སྒོ་ལས་ བསལ་ནི་ཨིནམ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་
ཆུའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ཆ་ངོས་བཟུང་འབད་ནིའི་
ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡོདཔ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧ་གོ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་གི་ཡོངས་རོགས་
དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཅིག་ 
ད་ལོྟ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ 
གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་
ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་
པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྲངས་༥༢༥༨ དང་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལུ་
མི་ཊར་ཡོད་མི་གྲངས་༤༥༢༩ འདུག  
ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་མི་
ཊར་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ མི་ཊར་གྱི་གནས་སྡུད་
ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༨ ཚུན་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་
སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་༥༥༩༤ ཨིན། དེ་ཡང་ སྒྱུར་སྐྱོད་
དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་རིམ་
བཞིན་དུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ ཆུ་
མཐུད་སྦྲེལ་/མི་ཊར་གྱི་གྱངས་ཁ་༤༨༣༨ ཡོདཔ་ཨིན།  
ཅ་- ༤ པའི་ས་ཁོངས་ (ལྟ་བ། བསམ་གཏན་
གླིང་།སམ་མཚོ། ལུབ་ལྡིང། ལྕང་འདས་ལོ།) ནང་
ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ ད་ལོྟ་བཅོས་བཞག་གི་
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ ཆུའི་མི་
ཊར་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་
གཞི་མཛོད་དེ་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
ལུགས་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ དུས་ཐོག་
ལུ་ དུས་མཐུན་བཟ་ོསྟེ་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཅན་དང་ལྡན་པའི་ འཆར་གཞི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་
ནང་ལུ་ ཕན་ནི་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ འཐུང་ཆུ་མི་ཊར་གྱི་ ཡོངས་
རོགས་དང་ ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་
ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། 

གོང་འཁོད་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
གནང་།  
 

༤.༦  ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་བཀྲམ༌སྤེལ༌ལས་ཚན་ནང་ ལཱ་
འབད་མི་ ལས་གཡགོཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་དང་ 
འགན་ཁུར་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ།    
ལས་སྡེའི་འགན་དབང་ཚུ་ འཇོན་དྲགས་དང་ དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་ སྐྱེལ་སོད་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་ ལས་ཚན་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ ལཱ་
འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཧ་གོ་
དགོཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ནང་ཡདོ་པའི་ སྡེ་ཕྲན་གེ་ར་ལུ་ ལས་
དོན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ སྒྲིག་མཐུན་བཀོད་རྒྱ་
ཚུ་དགོཔ་ཨིན། ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ནི་གི་དོན་
ལས་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོཔ་དེ་ ལས་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་
ལས་བྱེད་པ་གེ་རའི་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན། 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ 
བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་ཚུལ་མཐུན་
ཅིག་ མ་གནང་ཚུན་དོན་ཚན་འདི་ བསྟར་སོད་མ་
འབད་བའི་གྲངས་སུ་བཞག་ནི་ཨིན།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ད་ལོྟ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་
ཚན་ནང་ཕག་ལཱ་གནང་མི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་དནོ་
ལས་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གསལ་རི་རི་ཅིག་བཟ་ོ
དགོཔ་འདུག    
འདི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་མ་
འབད་བའི་གྲངས་སུ་བཞག་ནི་ཨིན།  

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ འཕྲུལ་རིག་པ་/ཆུ་དུང་བཅོ་
མི་ཚུ་གི་ ལཱ་གཡོག་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་བཟ་ོསྟེ་ཡོདཔ་
དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལས་འགོ་
བཙུགས་ རང་སོའི་ལཱ་གཡོག་གི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་
ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
གནས་ཡོད་ཀྱི་མི་སོྟབས་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་
ཡར་དྲག་དང་ སོ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ 
དེ་ལས་ ཉོག་བཤད་ལྟ་རྟོག་དང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་
སོད་འབད་ནི་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལྷན་
ཐབས་མི་སོྟབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔནོ་དང་ འཕྲུལ་
རིག་པ་/ཆུ་དུང་བཅོ་མི་ཚུ་གི་ ལཱ་གཡོག་གི་
འགན་ཁུར་ཚུ་བཟ་ོསྟེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ གི་ཡིག་ཚང་
བཀའ་རྒྱ་ཐོག་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག  
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ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྩིས་ཞིབ་འདི་འབད་བའི་
སྐབས་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་ 
དཔེར་ན་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་ལུགས་ལུ་ དོན་སྨིན་
མེད་པའི་ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཆུ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ དུས་ཚོད་
འགོར་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ ཉོག་བཤད་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་ མ་བསལ་བར་ཡོད་མི་དང་ ཆུའི་སྤུས་
ཚད་ལྟ་རྟོག་ནང་ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོད་མི་ལ་སོགས་པ་
ཚུ་བསལ་ནི་གི་དནོ་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་
ནང་ཡོད་པའི་གོ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ ལཱ་དང་ 
འགན་ཁུར་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་ འགན་ཁྲི་བཀལ་ཐོག་
ལས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

གོང་འཁོད་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
གནང་།  

༤.༧  ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཡདོ་མི་གེ་ར་ནང་ ཆུའི་མི་
ཊར་བཙུགས་ཏེ་འདི་བསྟུན་གྱི་གླ་འཐུས་ལེན་དགོཔ།   
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ལས་རང་ མི་
རྒས་སང་ཆུ་བཅོས་བཞག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ བར་བི་ས་དང་ 
ལུང་བརྟེན་ཕུག་ དེ་ལས་ ཨོ་ལོ་ཁ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བར་བི་ས་དང་ ལུང་བརྟེན་
ཕུག་ དེ་ལས་ ཨོ་ལོ་ཁའི་ས་ཁོངས་དང་ ཚོང་
ལས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་
བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཚར་ཏེ་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་བསྡུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལག་ལེན་
དང་རྒྱུན་སྐྱོང་དེ་ ད་ལོྟའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཕྲན་
གྱི་འོག་ལུ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ གནད་དོན་དེ་ལུ་
གཙོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་ ས་གནས་ཁར་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་

བསྟར་སདོ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཚོང་འབྲེལ་སྣུམ་འཁོར་ཁྱུ་ཁང་ཚུ་བརྩི་ ས་གནས་
བར་བི་ས་དང་ ལུང་བསྟན་ཕུག་ དེ་ལས་ ཨོ་
ལ་ཁ་ལུ་ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་བཙུགས་ཚར་ཏེ་ གླ་ཆ་
ཡང་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག   
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སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ གླ་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་
བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཚོང་ལས་སྣུམ་འཁོར་འཁྱུ་ཁང་
ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ 
ཆུའི་མི་ཊར་མ་བཙུགས་པར་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་  
གཞུང་ལུ་འོང་འབབ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༧ 
གྱོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་འདུག 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་བྱིན་ཡོད་མི་གེ་
རའི་ནང་ ཆུའི་མི་ཊར་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་
བཟོ་དགོཔ་དང་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་
ཁྲལ་འབབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་
དགོཔ་ཨིན།  

ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།  
ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་
པའི་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༧ གི་སྐོར་
ལས་ བདེན་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་བསྐྱལ་ཏེ་མིན་འདུག 
དེ་གིས་སྦེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁྲོམ་སྡེ་
ལས་ བདེན་ཁུངས་དང་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་
ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུའི་ཁྲི་འགན་གྱི་ལན་གསལ་
ལུ་ བསྒུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུན་གྲོས་འདེབས་
འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
གྲངས་སུ་བཞག་ནི་ཨིན།  

འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཡོད་མི་གེ་ར་
ནང་མི་ཊར་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།   
ད་ལོྟའི་ཚེས་གྲངས་ཚུན་ ཚོང་འབྲེལ་སྣུམ་འཁོར་ཁྱུ་
ཁང་ཚུ་བརྩི་ བཅོས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་གེ་ར་ལུ་ མི་ཊར་བཙུགས་ཏེ་ གླ་
ཆ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་
དང་ ཆུའི་མི་ཊར་མ་བཙུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ དོན་
སྨིན་སྒོ་ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།   
ས་གནས་བར་བི་ས་དང་ ཨོ་ལ་ཁ་ལུ་ མཐུད་སྦྲེལ་
༣༨༤ ལུ་མི་ཊར་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་
ཡང་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ ཚོང་མགྲོན་ཞབས་
ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་དུས་ཡུན་ནང་
ཨིན།   

  
  
 .  

   ཨིན་རུང་ འཐུང་ཆུ་དང་བཙོག་ཆུའི་གླ་ཆ་ཚུ་མ་བཀལ་
མི་ལས་བརྟེན་པའི་འོང་འབབ་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ཡོད་པའི་
ཁ་གསལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བའི་སྐབས་ འོང་འབབ་ཀྱི་གྲངས་
སུ་མ་ཚུད་པའི་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་
འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འངོ་འབབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པའི་
འཐུང་ཆུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༧ གི་རྩིས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་
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བརྟེན་ འོང་འབབ་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ཡོད་མི་དེ་ འཐུང་ཆུ་
དེ་ཚུའི་གླ་ཆ་ཚུ་ བཏོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་བཏོན་
འབད་དགོཔ་འདུག  
དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་(ཨེ་ཤི་
ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགུལ) དེ་ བོ་
གཏད་ནུསཔ་མེདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ཚུ་འཕྲོ་གཅད་འབད་མ་བཏུབ་པར་སོད་དེ་རང་
ཡོདཔ་ཨིན། སེམས་རྟོག་ཁ་ལས་ལྕམ་སྒང་གྱི་ལམ་གི་
འོག་ལུ་ཆུ་དུང་གི་མཚམས་ཚུ་མེདཔ་སོང་སྟེ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ལས་བཅས་འགོར་
ཡོདཔ་ལས་ འཐུང་ཆུའི་ཆུ་དུང་ཚུ་ རྒྱུན་བརྟན་མ་བཟོ་
བར་ཡོདཔ་ཨིན།  
བོ་གཏད་ནུས་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་
དོན་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཆུ་དུང་
ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟ་ོབའི་ཁར་ ལྷན་ཐབས་ཡང་བཤམ་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
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༤.༨  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་མཐུད་
སྦྲེལ་ཚུ་ འཕྲ་ོགཅད་འབད་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོཔ།    
ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྐབས་བབས་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ཁག་གསུམ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་སྒེར་སྡེ་ 
དེ་ལས་ མི་སྡེ་གིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལས་ 
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། སོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ 
དེ་གསུམ་ལས་ ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་གཅིག་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་
ནང་གཉིས་ ཡང་ན་ གསུམ་ཆ་རང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་
འདུག 
འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་
༩༠ པའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ སོད་བཏུབ་པའི་འཐུང་
ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དགོས་
མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚེ་ ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཐུད་སྦྲེལ་གཞན་ཆ་མཉམ་མཚམས་
འཇོག་བཞག་དགོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ཆུ་དགོས་མཁོ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལྟེ་བ་ལུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་དང་ ཆུ་ཚུ་
ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ སྒེར་དང་མི་སྡེའི་
ཆུ་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ འཕྲོ་གཅད་
འབད་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་འདུག 
ག) རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དཀའ་ངལ་བཅོ་
ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ འདི་འཕྲ་ོལས་དང་ལེན་ཚུ་
འབད་ནི་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ བཙོག་གྲིབ་
ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་མར་ཕབ་
འབད་ཐོག་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་སྤུས་ཚད་
ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན།   
ལཱ་དེ་ཚུ་གི་ཐབས་ཤེས་སོྟན་ཏེ་ ད་ལོྟ་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་
ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཕག་ལཱ་ཚུ་ ཁས་ལེན་མཛད་
དོ་བཟུམ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་
མཇུག་ཁམས་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལྟེ་བ་ལུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་མི་དེ་ མདོ་སྡེ་ནང་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་
འཆར་དེ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ 
སྒེར་སྡེ་དང་ མི་སྡེའི་མཐུད་སྦྲེལ་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་
རོགས་སྦེ་འཕྲོ་གཅད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཆུའི་གཙོ་
རིམ་གྱི་ལས་རིམ་དེ་གིས་ གནས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་
བསལ་ཏེ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་སོད་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་
དེ་ ངེས་བརྟན་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།  
ལུང་བསྟན་ཕུག་དང་ ཨོ་ལ་ཁ་ དེ་ལས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གི་མི་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་འཕྲོ་གཅད་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།  
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལྟེ་བ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་ 
གིས་ མདོ་སྡེ་ནང་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་འབད་
ནི་གྱི་ལས་འཆར་དེ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ཡང་འབད་ད་ོཡོད་
མི་དང་ ལུང་བསྟན་ཕུག་དང་ ཨོ་ལ་ཁ་ དེ་
ལས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་མི་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ཚུ་འཕྲོ་གཅད་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
གྲོས་འདེབས་འདི་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
བཞག་ནི་ཨིན།  
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འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་དང་ 
མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་དང་མཐུད་
སྦྲེལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲ་ོགཅད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
ལྷག་པར་དུ་ སྒེར་དང་ མི་སྡེའི་ཆུ་རྐ་ལས་བཏོན་པའི་
ཆུའི་སྤུས་ཚད་དེ་ བཙོག་གྲིབ་རྩུབ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་
དང་ མིའི་འཚོ་ཁམས་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་འཕྲ་ོ
གཅད་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།  

འཛིན་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ལན་གསལ་གནང་དགོཔ་
ཨིན། 

༤.༩  འབྲེལ་ཡདོ་ལས་སྡེ་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་བར་ན་ 
འབྲེལ་མཐུན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ།    
འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ 
ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གཙ་ོབ་ོགེ་ར་བར་ན་ ཆུ་དང་
འདིའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར་ལས་རྒྱུས་ཅན་གྱི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་ཐབས་ལུ་ མཉམ་རུབ་དང་ མཐུན་
འབྲེལ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་
ཁྲོམ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ གྲལ་དུ་
གཏོགས་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ནང་ ཞབས་ཏོག་
ལྷན་ཁག་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ 
ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་
ཚད་ཅིག་མ་གནང་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་ བསྟར་
སོད་མ་འབད་བའི་གྲངས་སུ་བཞག་ནི་ཨིན།  
དོན་ཚན་འདི་ལུ་ དང་ལེན་རེ་མཛད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མ་གནང་པར་ཡོདཔ་
ཨིན། 

དྲུང་ཆེན་གྱི་གནས་རིམ་ཨིན་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་དེ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
ཚོགས་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ 
བཀོད་ཚོགས་དེ་ གཙོ་འཛིན་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ཡོད་
པའི་གྲལ་གཏོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་
ཁྱད་རིག་གྲོས་སོྟན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚབ་སོར་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལོྟ་ཚུན་ ཞལ་ཚོགས་ཐེངས་༣ 
ཚོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་
བཀག་ཐབས་ལྟེ་བའི་འཐུས་མི་དེ་ གྲལ་གཏོགས་མེད་
པར་ཡོདཔ་ཨིན།   

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་
འབད་ནིའི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་དེ་ ད་ལོྟ་ཡང་ ལཱ་
མེད་པར་འདུག  
གཙོ་འཛིན་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ཡོད་པའི་གྲལ་
གཏོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཁྱད་
རིག་གྲོས་སོྟན་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཡང་ཚོགས་ཏེ་འདུག 
དེ་མ་ཚད་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གྲོས་



                                                         ཟུར་སྦྲགས་ - ང་ པ།                                                                                              
  

ཤོག་གྲངས་ | 21   
  

ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ འབྲེལ་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གེ་ར་ལྡན་པའི་
རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནུག རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་
བཀོད་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ རོྩལ་ཤུགས་
མེདཔ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ཐོན་
སྐྱེད་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་འདི་ སར་སོད་འབད་ནི་གི་
ཐབས་ཤེས་བཏནོ་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་
གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་འགན་འབག་
དགོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

ཆུའི་གཙོ་རིམ་གྱི་ལས་རིམ་དེ་གིས་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་གནད་དནོ་དེ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན།  
ཆུའི་བཅའ་ཁྲིམས་གྱི་ཁྲིམས་དོན་དེ་ དག་བཅོས་མ་
འབད་ཚུན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འབད་ གྲོང་
གསེབ་ཀྱི་ཆུའི་འགན་དབང་དེ་ འགན་ཡིག་བཀོད་ཐོག་
ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་སོ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།   

བསྡུར་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ རོང་ཁ་བཞི་གྲལ་
གཏོགས་ཡོད་པའི་ ཝང་ཆུ་ཚོགས་ཆུང་དེ་ དུས་
ཐོག་འཛོམས་ཏེ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཚོགས་ཏེ་འདུག  
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༤.༡༠  ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
དནོ་ལུ་ འཆར་གཞིའི་ཨམ་ཅིག་བཟ་ོདགོཔ་ཡདོཔ། 
འབྲུག་གི་ཆུའི་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་
༩(ཁ) པའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ མ་
འོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཆུ་ལངམ་ངེས་
གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་གྲོས་
བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་འཐུང་ཆུ་དང་བཙོག་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་
གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་ལམ་སོྟན་
དང་ ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་རི་རི་སྦེ་
སོྟན་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་དེ་ཡདོཔ།  
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེབ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་
༢༨/༠༣/ ༢༠༡༨ ལུ་ འཐུང་ཆུའི་འཆར་གཞི་ཨམ་
གྱི་ཟིན་བྲིས་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞབས་
ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་བཟ་ོཡོདཔ་
ཨིན་པའི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།   
ཆུའི་འཆར་གཞིའི་ཨམ་ཡོངས་རགོས་ཅིག་བཟོ་
བཞིནམ་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ འཆར་གཞི་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་མ་མཛད་ཚུན་ དོན་ཚན་
འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
གྲངས་སུ་བཞག་ནི་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ 
KEI ལས་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཆུའི་
འཆར་གཞི་ཨམ་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གི་ཆུའི་འཆར་
གཞི་ཨམ་དེ་ ད་ལོྟ་གནང་གྲོལ་འབད་དེ་བསྟར་
སོད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་འདེབས་
འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།  
  

༤.༡༡  རྒྱལ་ཡངོས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱིས་ཆུའི་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་དེ་ ག་དེ་མགྱོགས་
མགྱོགས་ མཐའ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  
དོན་ཚན་འདི་གི་ཐད་དང་ལེན་རེ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་ 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་གནང་པར་ཡོདཔ་ཨིན།   

ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ གསར་བཟོ་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ནང་ 
ཐིམ་ཕུག་རངོ་ཁག་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཐོ་གཞུང་དེ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་མིན་འདུག  

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ གསར་
བཟོ་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ 
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ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་འདི་ ཆུ་རྐ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་
འཐོབ་པའི་ཆུ་དང་ འདིའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚུ་གི་
ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། ཆུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་
ཐོ་གཞུང་འདི་གིས་ ད་ལོྟ་དང་ མ་འོངས་པའི་དགོས་
མཁོ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཆུའི་རྐ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ ཆུ་སྐལ་
བཞག་ཚུ་ཁུངས་ལྡན་སྦེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བར་དོན་བྱིན་ནི་
ནང་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཚེས་
གྲངས་ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཆུའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འདི་ ཟིན་བྲིས་འབད་འདུག 
འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆུ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་འདི་ 
འདི་འཕྲ་ོལས་མཐའ་དཔྱད་བཟ་ོདགོཔ་ཨིན།  

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་ཚུ་ མ་གནང་ཚུན་ 
དོན་ཚན་འདི་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་གྲངས་སུ་
བཞག་ནི་ཨིན།  
  

 པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལོྟ་མཐའ་དཔྱད་
མ་འགྱོཝ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་
ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་
ཨིན།  

༤.༡༢  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་
བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་དུས་རིམ་
བཞིན་དུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟ་ོདགོཔ་ཨིན། 

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན། 
འཐུང་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ ཆུའི་
སྤུས་ཚད་ཚུ་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་དང་ ལྟ་རྟོག་ དེ་

རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ ཟླ་
རིམ་གྱི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཐིམ་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 
ཆུ་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་དང་ ཆུ་མཛོད་ཚུ་གི་ཆུའི་
སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་
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ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ལྷོ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ དུས་
རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་མིན་
འདུག འདི་མ་ཚད་ སོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་
གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་
དག་པ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྒེར་
དང་མི་སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ལུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་
བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག དུས་ཐོག་ལུ་བརྟག་ཞིབ་
མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ནི་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ནད་གཞི་ཚུ་སྤེལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདི་འབདཝ་ལས་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་ལས་རིམ་གྱི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཉེན་སྲུང་དང་
ལྡན་པའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ 
དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་
འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་དགོཔ་
འདུག སོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ སྨན་ཁང་
ཚུ་གི་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྐ་ཚུའི་ཁྱད་པར་ལུ་མ་བལྟ་

ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་
ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག 
འདི་འབདཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འབྲུག་
གི་འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་༢༠༡༦ ཅན་
མ་དང་ འཐུང་ཆུའི་ཉེན་སྲུང་འཆར་གཞི་ལུ་གནས་
ཚུགསཔ་ངེས་བརྟེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
འདི་བཟུམ་མའི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་དེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་
ལན་གསལ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་སྦྲག་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་མ་གནང་ཚུན་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བཞག་ནི་
ཨིན། 

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཆུ་བཅོས་ཁང་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཆུའི་
སྤུས་ཚད་ཚུ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་
ནི་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་ནང་
འཁོད་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཚུ་ནང་ཡང་ ཆུའི་སྨན་རས་ཀྱི་
བརྟག་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།  
རིམ་ལུགས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུའི་དཔེ་ཚད་ཁང་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩི་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཚུ་
ནང་ སྨན་རས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱེལ་སོད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།  
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་མཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་དེ་ ཁྲོམ་
སྡེའི་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་དང་ སྦྲེལ་མཐུད་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ་རིམ་ལུགས་དང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ནུས་
པའི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བྱིན་ནིའི་དནོ་ལས་ 
བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།  
སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་
བཀག་ཐབས་ལྟེ་བའི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་

བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག   
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བར་ དམིགས་བསལ་གྱི་སེམས་ཚོར་བསྐྱེད་དེ་ ཆུའི་
སྤུས་ཚད་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཚན་གྱིས་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
དགོས་མཁོའི་དྲན་གཏད་འབད་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་ 
ཆུའི་ལས་ཚན་གྱིས་བརྗེད་དྲན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

   
  

  
  

ཆུའི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ལས་འཆར་བསྟར་སོད་འབད་ནི་དེ་ 
སྒྱུར་སྐྱོད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། ཆུ་བཅོས་འཕྲུལ་
ཁང་གེ་རའི་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ BDWQS 
༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་བཀག་
ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ནི་དེ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
གོང་འཁོད་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་
གནང་།  
ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་
ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༤.༡༣  ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་
བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་ལས་ 
ཆུའི་སྤུས་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་
ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་གིས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡདོ་པའི་ ཆུའི་
སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཡང་ན་ ལྟ་རོྟག་མ་
འབད་བར་ཡོད་པའི་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ མ་
ཕུལ་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ནང་ 
ཕེ་ཀཱལ་ ཀོ་ལི་ཕརོམ་(faecal coliform) དང་ ཆུ་
སྨན་གྱི་ལྷག་རོ་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་རུང་ དང་ལེན་ཚུ་ག་
ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ལྟ་རོྟག་དང་ 
སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་
བཙོག་གྲིབ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་
དང་ དུས་ཐོག་ལུ་ ཆུ་བཅོས་ཚུ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་
རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 
ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ ལམ་
ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག 

བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ། 
འབྲུག་གི་འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་༢༠༡༦ 
ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་
ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལུ་ ལྟ་རྟོག་
དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ རྒྱལ་འཛིན་ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་
གིས་ འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་
ཞུ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་
འབད་བར་འདུག 
དེ་གིས་སྦེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལན་
གསལ་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མ་གནང་ཚུན་ གྲོས་
འདེབས་འདི་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་གྲངས་སུ་
བཞག་ནི་ཨིན། 

ཆུ་དང་གཙང་སྦྲའི་བར་དོན་ (WASIS-MoWHS) 
དང་ ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟོག་རིམ་ལུགས་ (QMIS-
NECS), UDWQS དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ཆུའི་ཉེན་
སྲུང་གི་ཁྲམ་རིས་ (BWSI-NECS) དང་ གྲོང་
གསེབ་འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་རིམ་ལུགས་ 
(RDWQSMoH) ལ་སོགས་པའི་ ཆུ་དང་འབྲེལ་
བའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆུའི་
སྒྲིགས་གཞི་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རིམ་ལུགས་
དེ་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟ་ོསྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་བར་དོན་
རིམ་ལུགས་གཅིག་ལུ་བཟོ་ནིའི་འགོ་འཁྲིད་འབད་ནི་
ཨིན།  
 

བསྟར་སདོ་འབད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། 
ཆུ་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་དང་ ཆུ་མཛོད་ཚུ་གི་ཆུའི་
སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ནད་རིགས་
བཀག་ཐབས་ལྟེ་བ་གིས་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག   
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འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙ་ོབསྟེན་སྨན་
ཁང་ནང་ ཕྱི་ཁའི་ནདཔ་གི་ལས་ཁུངས་(OPD)ཀྱི་

ཞབས་ཏོག་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 
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རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་    : འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ ཕྱི་ཁའི་ནདཔ་གི་ལས་ཁུངས་(OPD) ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ། (རྩིས་ཞིབ་བར་དོན་ཨང་: ༡༤༧༢༤)  
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སདོ་ཟླ་ཚེས་ : ༢༢/༠༨/༢༠༡༧  
རྩིས་ཞིབ་དུས་མཚམས་ : ༢༠༡༤ - ༢༠༡༦ ཚུན། 
ལས་སྡེའི་མིང་     : འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་། 
བསྐྱར་ཞིབ་གྲངས་   :  ཐེངས་བཞི་པ། 

 

གྲོས་འདེབས་ཚུ། 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་མཇུག་གི་བསམ་

བཀོད། 
འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙ་ོབསྟེན་སྨན་ཁང་

གིས་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོ་མི་ནང་།  
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལྷན་

ཐབས་བསམ་བཀོད། 
4.1  འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙ་ོབསྟེན་

སྨན་ཁང་གིས་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་བཟ་ོདགོཔ། 
 
འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་
སྨན་ཁང་ལུ་ རང་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་མ་གནང་པའི་
ཧེ་མ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་/སྡེ་
ཚན་/སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་དང་ འགན་འཁྲི་
གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་
བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་དེ་ ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་དེ་ཡདོཔ། 
  
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་མཐའ་དཔྱད་
དེ་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཡོདཔ་
དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་ལུ་ གནང་
བ་གྲོལ་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་འདུག   
  
འདི་འབདཝ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ལྷན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་མ་གྲོལ་བ་

ཡིག་སོྣད་ཟིན་བྲིས་མཐའ་དཔྱད་འདི་ འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་
ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསོྟན་སྨན་ཁང་གི་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ཏེ་འདུག ཡིག་སོྣད་ཟིན་
བྲིས་མཐའ་དཔྱད་འདི་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ གནང་བ་
མཐའ་དཔྱད་འདི་གྲོལ་ནི་དོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་སྦེ་ བཙུགས་ནི་
ཨིན། འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོལ་ཞིན་ན་ལས་ ཡིག་སོྣད་
འདི་ པར་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ 
འགྱུར་རིམ་དང་ དུས་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ཨིན།  

བསྟར་སདོ་འབད་ཡོདཔ། 
  
ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་
ཡིག་སོྣད་དེ་ བཟོ་བཀོད་འབད་
ཡོདཔ་དང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གནང་
བ་གྲོལ་ནི་ལུ་ བསྒུག་ཡོདཔ།  
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འབད་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་ 
འཆར་དནོ་ཚུ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། སྨན་ཁང་
འདི་གིས་ ཐབས་ཤེས་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ག་
ནི་ཡང་མ་བཟོ་བར་འདུག སྨན་ཁང་འདི་ནང་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཐབས་རིག་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་མིན་
འདུག  

དེ་འབདཝ་ལས་ འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་
ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་
གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
ཐབས་ཤེས་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟ་ོདགོཔ་
འདུག    

དང་ སྤྱི་སོལ་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་ནང་ མ་
བཙུགས་པའི་བར་དུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་ བསྟར་
སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན།   
  

   
ཡིག་སོྣད་འདི་ དུས་རྒྱུན་བར་མཚམས་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་
བྱིན་ནི་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 
ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་སོྣད་དེ་ འབྲེལ་གཏུག་
རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད། 

4.9 འཇིགས་མེད་ར་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙ་ོབསྟེན་
སྨན་ཁང་གིས་ འསོ་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དནོ་
ལུ་ ནདཔ་གི་བར་དནོ་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོདགོ། 
 

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན།  
 
ལན་གསལ་འདི་ ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 
ཨིན་རུང་ར་ འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་
པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་(ePIS) མཁོ་སྒྲུབ་

འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ སྨན་
ཁང་བར་དོན་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ 
རོང་ཁག་ག་ར་ནང་ལས་ ཕྱིར་བཏང་ཡོད་མི་དང་ རང་ཉིད་ཀྱི་
བཏང་ཡོད་པའི་ནད་པ་ ལེན་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ སྨན་བཅོས་

ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་
ཡདོཔ།  
 
འབྲུག་གི་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ 
འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་པའི་
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སྨན་ཁང་བར་དནོ་གྱི་རིམ་ལུགས་མེདཔ་ལས་ ཞབས་
ཏོག་བྱིན་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་དང་ ནདཔ་གི་ཁ་གསལ་
ཚུ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག དུས་སྟབས་དང་ 
ཤོག་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲན་ཐ་ོཚུ་ ཤུལ་འཚོལ་
དང་ ལྟ་རྟོག་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལག་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག ལུགས་མཐུན་གྱི་ནད་པའི་བར་
དོན་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ འཇོན་ཚད་དང་ལྡན་
པའི་སྒོ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་འོང་
ནི་ཨིན་མས། རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་ལུ་ 
ནདཔ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་བྱིན་ཚུགས་མི་
ལས་བརྟེན་ འོས་ལྡན་གྱི་དུས་ཚོད་བྱིན་ནི་དང་ སྣ་
མང་གི་ཡི་གུའི་ལཱ་ཚུ་བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 
དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གསོ་བའི་འཕྲོད་
བསྟེན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཆེ་བ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ནདཔ་ཚུ་
ལུ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་ངེས་གཏན་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ནད་པའི་བར་དོན་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

བཙུགས་སྒྲིག་དང་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འགན་ཚད་འདི་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་
དང་ བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ 
འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ བཟ་ོསྒྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་འཆར་གཞི་དང་
འཁྲིལ་  འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་
བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་
གཉིས་ འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བ་སྦེ་ ལཱ་འབད་དགོ་
པའི་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡི། འདིའབདཝ་ལས་ 
གྲོས་འདེབས་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ ཡོངས་
རོགས་སྦེ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ ལག་ལེན་ནང་མ་
བཙུགས་པའི་བར་དུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན།  
  

ཐོ་བཀོད་ཡོངས་རོགས་ཡོད་ནི་གི་ དམིགས་ཡུལ་འདི་ འགྲུབ་
མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 
སྨན་བཅོས་ཐོ་བཀོད་ཡོངས་རོགས་སྦེ་འོང་ནི་དནོ་ལུ་ སྨན་ཁང་
བར་དོན་ལམ་ལུགས་(HIS) འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྨན་
ཁང་ག་ར་ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ འདི་མ་ཚད་ 
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་
ལས་ཕར་ བར་དོན་ལམ་ལུགས་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་གཙ་ོབསྟེན་
སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ དེ་རང་གི་བར་དོན་ལམ་ལུགས་གཞི་
བཙུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ 
ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་ནི་ཨིན།  
འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་པའི་བར་དནོ་རིམ་ལུགས་
(ePIS) གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ 
པའི་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་འབྲུག་ཡུལ་ལས་རིམ་གཙོ་བའི་ ཆ་
ཤས་གཅིག་ཨིན། 
ལམ་ལུགས་འདི་ འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་ནང་ལུ་ འགོ་ཐོག་དང་པ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་
ཤུལ་ལས་ སྨན་ཁང་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན། 

བར་དོན་རིམ་ལུགས་(ePIS) 
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ 
རོྩལ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཤེས་ཅི། 
ལཱ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་
ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ གཞི་
བཙུགས་ཡོངས་རོགས་དང་ ལག་
ལེན་མ་བཙུགས་པའི་བར་དུ་ ཆ་
ཤས་ཅིག་བསྟར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་
སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། 
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 ལས་རིམ་འདི་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ བར་དོན་དང་ བརྒྱུད་
འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཕྲུལ་
རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་པའི་བར་དོན་རིམ་ལུགས་(ePIS) 
ཀྱི་དོན་ལས་ དང་འདོད་ཀྱི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ནིའི་དཔྱད་
ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ བདུན་ཕྲག་དང་པའི་
ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི། དང་འདོད་ཀྱི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་
ནིའི་ དཔྱད་ཞིབ་འདི་ དབྱེ་བ་གསུམ་སྦེ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་
ཡང་དང་འདདོ་ཀྱི་བསམ་བརྗོད་བཀོད་ནིའི་ཡིག་ཆ་གི་ དཔྱད་
ཞིབ་དང་  བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་འཆར་
བཀོད་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་འབྲེལ་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ 
འོད་རིག་མཁོ་ཆས་དང་ ལམ་ལུགས་གསལ་ཞུ་ཚུ་ཨིན། 
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