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ལིའུ་འདི་ཆ་ཤས་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཆ་ཤས་དང་པའི་ནང་ ལེགས་ཆའི་གསར་བཏྲོད་ཚུ་དང་ ཆ་ཤས་གཉིས་
པའི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནྲོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཆ་ཤས ་དང་པ༔  གསར་བཏྲོད་དང་ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ།  
ལྷན་ཁག་འདི་གིས་བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་བཟོ་འདྲོན་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ས་གནས་ག་སྟེ་ཡང་ དར་ཁྱབ་དང་ ཡར་དྲག་
གཏང་ཐོག་ལས་ བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་མི་འདི རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། གལ་ཅན་གྱི་གསར་བཏྲོད་དང་ ལེགས་ཆའི་གོང་
འཕེལ་དག་པ་ཅིག་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡༽ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་ གལ་ཅན་དང་ ངེས་གཏན་གྱི་གོང་འཕེལ་ཅིག་སྦེ་གྲོས་བཤད་འབྱུང་
ནུག བཟའ་སོད་དང་བཟའ་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གིས་ མི་སེར་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒིང་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་ མི་
སྡེ་ནང་དཔལ་འབོར་ཚུ་ག་ར་ལུ་ལོྷད་ཚུགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དྲོན་སྒྲུབ་
ཐབས་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག 

༢༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་ས་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་སྲོན་དཔེ་
དེབ་ཅིག་གསར་བཟྲོ་འབད་མི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཐབས་དབང་གལ་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་འབད་བཤད་ནུག སོ་ནམ་དང་ས་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱིས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ ན་
གཞོན་ལཱ་གཡོགས་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྲོམ་ཁར་གཞིས་སོ་མི་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་དང་སོ་ནམ་ཚོང་
འབྲེལ་བཅས་ དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་གོ་བརྡ་འབད་ནིའི་རེ་བ་འདུག 

༣༽ ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༨ པའི་ནང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་
འབད་ཆོག་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་པ་ཆུང་བ་ཚུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡང་ ཚོང་འབྲེལ་འབད་ནི་དང་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ལུ་རྩིས་
མཐོང་དང་གལ་ཅན་ཅིག་འབད་རྩིས་དགོཔ་འབད་ཚུད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་སྟེ་ 
དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་གི༌དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་
དཔལ་འབོར་རང་མགོ་རང་འདྲོང་བཟོ་ནིའི་རེ་བ་ཨིན་མས། 

༤༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཤིང་འབྲས་དང་སྒོང་རྡོག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༣༢ དང་༡༠༠ རང་
གོ་རང་དྲོང་འབད་ཚུད་དེ་འདུག 

༥༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དབྱི་ཟླ་༡༢ པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་མྲོ་ལུ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཆར་སྣང་འབད་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
 

2 

དངུས་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་བཟོ་གྲཱ་ཆུང་བ་ཚུ་ དཔལ་འབོར་ཡར་དྲག་གིས་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་སྙིང་སོབས་
སྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙྲོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་གནང་ནུག 

༦༽ ལུང་ཕོགས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འྲོག་ལས་ཁུངས་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག སོ་ནམ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྲོ་བསར་བཞིན་དུ་སོ་ནམ་གནས་སྡུད་སྙན་ཞུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་རོང་
ཁག་གནས་ཚད་ཁར་གྱི་ས་སོད་ཐངས་ ལོ་ཐོག་རྒྱ་ཚད་དང་ཐོན་སྐྱེད་ རི་བདག་སེམས་ཅན་གྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ཐོན་པའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་ ག་དེ་འབད་ར་སོད་དོ་ག་འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྙན་ཞུ་འདི་
ཞིབ་འཚོལ་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཚུའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འབད་ཚུགས་
པའི་ཡིག་སོྣན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། 

༧༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་ཕན་ཚུན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་གཅིག་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་སྲོད་
ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་འོག་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་གནས་སྡུད་སྡེ་ཚན་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནུག རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐྲོན་སྐྱེད་གནས་སྡུད་སྡེ་ཚན་དེ་ འྲོས་ལྡན་གྱི་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གསར་བཟྲོ་འབད་
ནི་དང་ སྒྱུར་ནུས་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡྲོད་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་བརྡ་དྲོན་དང་གནས་སྡུད་ཚུའི་ལྷྲོད་ལམ་
བཟྲོ་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གནས་རིམ་ཚུ་གེ་རའི་ནང་ གལ་ཅན་གྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་འདེབས་
འབད་ནི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཨིན། 

༨༽ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོདཔ་སྐྱེལ་མི་ལུ་རྒུད་འཐུས་ཅིག་ཡོད་རུང་ ལོ་
ཐོག་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོདཔ་བཀལ་མི་ལུ་འཐུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ཐོབ་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་སོ་
ནམ་ལྷན་ཁག་གི་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཉམས་སྲུང་བསན་རྩིའི་མ་དངུལ་འདི་གིས་ རི་
དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོདཔ་སྐྱེལ་མི་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཐོན་མི་ཚུ་གསལ་བའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་སོ་བ་
ཞན་མ་ཅུ་བར་ ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་ར་སེམས་ཤུགས་འཕོ་འཐུད་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས། 

༩༽ ད་རེ་ནང་པ་སོླབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཕར་སོ་ནམ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གཙོ་བོ་སོན་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ཡང་ ན་གཞོན་
ཚུ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ནང་འབྲེལ་གཏོག་འབད་བཅུ་ནི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོླབ་གྲྭ་ཁག་༣༡༥ དེ་ཅི་ནང་སོ་ནམ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསར་བཞིན་ཚོད་
བསྲེ་ སྒོང་རྡོ་དང་ཤའི་རིགས་ཚུ་ བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅད་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན་མས སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༧ 
གི་ནང་འཁོད་བརྒྱ་ཆ་༥ དེ་ཅི་གི་རྩིས་ གྲོགས་རམ་འབད་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། 

 

 

 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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ཆ་ཤས་ ༢ པ་: ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཡྲོད་ཀྱི་ཡིག་
ཆས་དང་ བརྡ་དྲོན་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་སྤྱིར་བསྲོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ གྲུབ་ཐབས་ལུ་བཀག་འཛིན་འབད་བའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྲོར་འཁྲུལ་
ལེ་ཤ་རང་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ 
གཤམ་ལས་མར་གྲོས་བཤད་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༣.༡ བཟའ་སྲོད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ཡར་དག་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྲོན་ནིའི་དྲོན་ལས་ གཙུག་སྡེའི་གྲ་
སྒྲིག་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ།  

བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་འདི་ བཟའ་སོད་དང་ལྡན་ བཟའ་སོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ བཟའ་སོད་ལག་ལེན་དང་བཟའ་
སོད་རྩ་བཏན་ཟེར་ ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གི་
འཆར་གཞི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ཨིན་རུང་ ཟས་བཅུད་ཉེན་
སྲུང་གི་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགན་འཁུར་འདི་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ཡོད རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་རང་གོ་རང་དྲོང་ཉེན་སྲུང་
གི་ཁྱོད་ཆོས་དང་ དེ་མ་ཚད་བཟའ་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡུན་བཏན་གནས་ཐབས་ལུ་ གཙུག་སྡེ་དང་ལྷན་ཁག་
ཡོངས་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནུག 

དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གིས་ གདོང་ལེན་གསལ་ཏེ་
དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འཆར་གཞི་དང་གྲ་སྒྲིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་བཤད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་
གདོང་ལེན་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ འབྲུག་
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆོགས་སྡེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་འགན་འཁུར་
འབག་སྟེ་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་དོན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་གཞུང་ཚབ་
འགོ་དཔོན་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གི་གན་ཡིག་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོག་རང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་བཟའ་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ནི་མེདཔ་ལས་ བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གི་འཆར་
གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ནི་འོས་འབབ་མི་མཐོང་མས། 

༣.༢ ས་ཆའི་དབྱེ་ཁག་དང་ སོ་ནམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཡྲོངས་རྲོགས་འབད་མེདཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ས་གཞི་མར་མཉམ་འགྱོ་མི་ ས་གཞི་ཚུ་ཁྲོམ་ལུ་འགྱུར་བཅོས་གཏང་ནི་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་
གནོད་པ་ཚུ་ལས་རྟེན་ སོ་ནམ་ས་གཞི་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་སྟེ་ཡོད དེ་འབདཝ་ལས་ ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་ཕན་ནུས་ཅན་བཟོ་
ཐབས་ལུ་སོ་ནམ་དང་ས་གཞི་དབྱེ་རིམ་ཆ་ཚང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ས་གཞི་དབྱེ་རིམ་འདི་གིས་ས་གཞི་རང་སའི་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སོན་ནི་དང་ སོ་ནམ་ས་གཞི་མར་མཉམ་ལས་བཀག་ཐབས་ཚུ་བརྡ་སོན་འབད་བའི་ཁར་ ས་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་
ལས་ ས་གཞི་ལེགས་ངན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
 

4 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ - ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༦ ལུ་ ས་གཞི་ཁྱབ་ཚད་དང་ ས་གཞི་བཟའ་
སོད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནུག དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་སོ་ནམ་ས་གཞི་འདི་བརྒྱ་ཆ་ལས་༧.༨༥ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༦ 
ལུ་ སོ་ནམ་ས་གཞི་བཟའ་སོད་འབད་མི་བརྒྱ་ཆ་ལས་༢.༩༣ དང་ ༢.༧༥ ཡོདཔ་འབད་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག དེ་བཟུམ་
འབད་ར་སོ་ནམ་དང་ ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་ས་གཞི་ཡུན་བརན་དང་ ཐོན་ཁུངས་ནུས་ཤུགས་ཅན་བརག་ཞིབ་
འབད་ནི་དོན་ལུ་ ས་གཞི་བཟའ་སོད་འཆར་གཞི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་གནག་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་ (༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༦) དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ ཆུ་ཞིང་ 
སྐམ་ཞིང་དང་ལྡམ་ར་ཚུ་རྐྱངས་ཅིག་མ་རོག་ སོ་ནམ་ས་གཞི་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་མ་ཚུད་སྦེ་ཟེར་ཨིན་མས དེ་མ་ཚད་ སོ་
ནམ་ས་གཞི་བཟའ་སོད་འབད་མི་འདི་ ངེས་གཏན་ཤེས་མ་ཚུགས་པས་ ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ 
ས་གཞི་བཟའ་སོད་བརྒྱ་ཆ་༧.༨༥ ཡོད་ཟོར་མི་འདི་ གཞུང་གིས་ལས་སྡེ་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
འདུག 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སོ་ནམ་
ས་གཞི་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ སོ་ནམ་ས་གཞི་བཟའ་སོད་འཛིན་སྐྱོང་གིས་འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པའི་ཁར རྒྱལ་ཡོངས་ས་གཞི་གན་ཡིག་༢༠༡༡ ཅན་མ་འདི་ཡང་ ཟིན་བྲིས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་འབད་བཤད་ནུག 
དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༧ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༦ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ལས་རིམ་དང་ལམ་སོན་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག 

སོ་ནམ་ས་གཞིའི་དབྱེ་བ་ཆ་ཚང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་མི་སྡེ་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ དཔལ་
འབོར་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ངེས་བརན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོ་
ནམ་བཟའ་སོད་ས་གཞི་ཡོངས་བསྲོམས་དེ་ཅིད་འདུག་ཟེར་ ངེས་གཏན་མེད་ནི་འདི་གིས་ སོ་ནམ་གྱིས་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་
དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་འདུག 

༣.༣ སྲོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ འཆར་དངུལ་གྱི་བགོ་སྐལ་མར་ཕབ་སྲོང་ཡྲོདཔ། 
སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལཱ་གཡོག་གོ་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ལས་༥༧.༢ དེ་ཅིག་བྱིན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་བྱིན་མི་ལས་ཁུངས་སོམ་ཤོས་
ཅིག་འབད་བརྩིཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྲོ་བསར་བཞིན་དུ་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་ལས་ཁུངས་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས། 
དེ་འབད་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ ཀེ་བ་ ཨེ་མ་དང་རེད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལས་བརན་ཨིནམ་འབད་བཤད་ནུག མི་སེ་སང་ཀ་
མང་ཤོས་ར་གྲོང་སེབ་ནང་སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་དང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། 

འབྲུག་གཞུང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ 
བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་བཟོ་ནི་ལུ་རྩ་འགེངས་ནུག ལྲོ་བསར་འཆར་དངུལ་མང་ཆེ་བ་མེད་རུང་ བཟའ་སོད་དང་ཟས་
བཅུད་ཉེས་སྲུང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་དོན་འདི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སྒོ་ནོར་དང་ནགས་
ཚལ་ལས་རིམ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཟེར་ཨིན་མས། 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
 

5 

ཧེ་མའི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་འཆར་དངུལ་དང་ཞབས་ཏོག་མངས་ཕུལ་ཡོད་
རུང་ ད་རེས་འཆར་དངུལ་ཚུ་མར་ཉམས་ཡོདཔ་པར་རིས་༦ པའི་ནང་གཟིགས་ཚུགས། 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

པར་རིས་༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་མི་ནང་ ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་འདི་ འཆར་
དངུལ་མཐོ་སུ་ཐོབ་ཨིན་རུང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༤ པའི་ནང་ འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༣༨.༩༤ ཐོབ་མི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་༥ པའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༥.༦༣ ལུ་མར་ཕབ་འགྱོ་དེ་འདུག རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་གྱིས་འཆར་དངུལ་འདི་
ལྲོ་བསར་བཞིན་མར་ཉམས་འགྱོ་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ དང་ ༡༡ པའི་ནང་འཁོད་ར་ བརྒྱ་ཆ་༥.༥ དང་ ༦.༤༠ 
ལུ་ལོྷད་འདི་འདུག ཨིན་རུང་འཆར་དངུལ་ཐོབ་ཚད་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༤ པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་༤༣༠.༨༠ ལས་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ འབུམ་༡༣༦༤༢.༨༨ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག 

རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱོད་ཀྱིས་ འཆར་གཞིའི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་ ལུང་
ཕོགས་གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ བཟའ་སོད་ལངམ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན དེ་འབདཝ་ད་ལྲོ་
བསར་འཆར་དངུལ་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་འདི་གིས བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་འདི་གདོང་ལན་
ཅན་ཅིག་འབད་འདུག 

ས་གནས་གཞུང་གིས་ལྲོ་བསར་འཆར་དངུལ་འདི་ འདྲ་ཉམས་དྲང་བདེ་དང་དྭངས་གསལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བགོ་སྐལ་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ལས་རིམ་གཙོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོག་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ ལྷན་ཁག་
གིས་གནས་ཚད་ཁར་ འདི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་མིན་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམ་གྱི་ལྲོ་བསར་འཆར་
དངུལ་འདི་ འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བགོ་བཀྲམ་འབདཝ་ཨིན་མས། 

སོ་ནམ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནི་མ་དངུལ་ཉུང་སུ་གནང་མི་འདི་གིས བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་གཞུང་
གིས་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་སོ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་ཕར 
འཆར་དངུལ་འདི་ རང་སོའི་དམིགས་དོན་དང་བལྟ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ཕན་ཐོག་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་བརྩམ་དགོཔ་འདུག 
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Figure 6: MoAF budget share of total budget outlay (in%)

MoAF budget share of total budget outlay (in %)



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་
ལས་སྡེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༢.༦ གནང་མི་འདི་གིས ལྷན་ཁག་གིས་ལས་སྣ་ལུ་ཕན་པ་འོང་སྲིད་ཟེར་བཤད་ཅི། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མ་ཚུགས་
པར་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༣.༤ སྲོ་ནམ་ས་གཞི་ཚུ་ ཡྲོངས་རྲོགས་བཀོལ་སྲོད་མ་འབད་བར་ཡྲོདཔ། 
རྒྱལ་ཡོངས་སོ་ནམ་ས་གཞི་བརྡ་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་འདུག ལོ་བསར་སོ་ནམ་གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནུག སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ས་གཞི་བཟའ་སོད་དང་ ལོ་ཐོག་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ག་དེ་འབད་ར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་
ལས་ཚུད་དེ་འདུག  

འབྲུག་ལུ་ས་ཆ་ཡོངས་བསྲོམས་ sq km ༣༨,༣༩༤ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ས་ཆ་
བརྒྱ་ཆ་༢.༩༣ དེ་ཅིག་བཟའ་སོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་བཟུམ་འབད་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་གིས་འབད་བ་ཅིན་ 
ས་ཆ་ཡོངས་སོམ་ཨེ་ཀར་༤༣༣,༠༧༧.༥༠ དེ་ཅིག་ཆུ་ཞིང་ སྐམ་ཞིང་དང་ལྡུམ་ར་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད་ཨིན་མས། སའི་རྒྱ་
ཚད་ (1124.94 square km) དེ་ཅིག་ནང་ ཨེ་ཀར་༢༧༧,༩༧༨.༧༢ ཡོདཔ་ཨིན།  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢-༡༦ ནང་  སོ་ནམ་ས་གཞི་བཟའ་སོད་ག་དེ་ཅིག་འབད་ཡོད་ག་ཐིག་ཁྲམ་
༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
ཐིག་ཁྲམ་༡ པ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༡༦ གི་སྐམ་ཞིང་དང་ཆུ་ཞིང་བཟའ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ། 

Year 

         སྐམ་ཞིང་ (in acres) ཆུ་ཞིང་ (in acres) 

སྐམ་ཞིང་
བཟའ་
སོད (ཀ) 

སྐམ་ཞིང་
སོངམ 

(ཁ) 

སྐམ་ཞིང་
གླ་ཁར 
(ག) 

བཟའ་སྤྱེད་
འབད་མི་ས་
ཞིང (ང) = 
(ཀ+ཁ+ག) 

སྐམ་ཞིང་
སོངམ་བརྒྱ་
ཆ (ཆ) = 
(ཁ/ཅ*༡༠༠) 

ལོ་ཐོག་
བསྡུ་མི་རྒྱ 
ཚད  

 ས་ཞིང 
སོངམ  

ཆུ་ཞིང་
གླ་ཁར 

བཟའ་
སོད་
འབད་མི་
ཞིང་ 

ཆུ་ངཞིང་
སོངམ་བརྒྱ་ཆ 

2012 98,135 44,166 1,636 143,937 30.68 48,945 8,183 3,693 60,820 13.45 

2013 93,562 39,890 2,475 135,927 29.35 NA NA NA NA NA 

2014 86,041 48,856 2,804 137,700 35.48 NA NA NA NA NA 

2015 82,086 53,377 2,465 137,928 38.70 49,325 6,345 NA NA NA 

2016 75,550 51,279 2,206 129,036 39.74 53,055 6,402 NA NA NA 

ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་བསོན་འབད་དོ་བཟུམ་ སྐམ་ཞིང་བཟའ་སོད་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ནང་ ཨེ་ཀར་༩༨,༡༣༥.༠༠ 
མར་ཕབ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཨེ་ཀར་༥༡,༢༧༩.༠༠ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཆུ་ཞིང་བཟའ་སོད་འབད་མི་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ ཨེ་ཀར་༤༨,༩༤༥.༠༠ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཨེ་ཀར་༥༣,༠༥༥.༠༠ ལུ་ ཡར་སེང་སྲོང་སྟེ་ ཆུ་
ཞིང་སོངམ་ལུས་ནི་འདི་ཡང་ མར་ཕབ་སྲོང་སྟེ་འདུག  

ད་ལོྟ་ཚུན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ས་གཞི་སྐོར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ གུང་སོང་ལུས་མི་ཚུ་ལུ་ཡོད་
པའི་ཆུ་ཞིང་བཟའ་སོད་མ་སྦེ་བར་ལུས་མི་ཚུ་མ་ཚུད་པར་འདུག ད་ལོྟ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སོན་ཡོད་མི་ས་ཞིང་སོངམ་འདི་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ ས་གཞི་སོངམ་ལུས་མི་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ ལོ་
ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་ གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢ པ་དང་ ༣ པའི་ནང་སོན་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

 

ཐིག་ཁྲམ་༣:  ས་གཞི་སོངམ་ལུས་མི་ལས་བརན་ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་གྱོང་གུད་ཕྲོག་ཡྲོདཔ། 

ས་གཞི་དབྱེ་བ་ 
ས་གཞི་སོངམ (acre) 
(A) 

ལོ་ཐོག་དབྱེ་བ། 
ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ཕོ་ཚད། 
(Kgs/acre) (B) 

ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་གྱོག་གུད་་
ཕོ་ཚད། (MT) (C) = 
(A*B)/1000 

སྐམ་ཞིང 283,082.88 གེ་ཟ། 1,449 410,187.09 

ཆུ་ཞིང་ 20,568.33                     ཆུམ། 1,604 32,991.60 

བྱུང་ཁུངས: སོ་ནམ་གནས་སྡུད (༢༠༡༦) དང་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 
 

ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་སྦེ་ཡོད་མི་ཆུ་ཞིང་ས་
གཞི་ཨེ་ཀར་༧༣,༦༢༣.༣༣ ལས་ ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༢༠,༥༦༨.༣༣ འདི་བཟའ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་
འབད་ར་སྐམ་ཞིང་ཨེ་ཀར་༣༣༦,༥༦༨.༨༨ ལས་༢༨༣,༠༨༢.༨༨ བཟའ་སོད་མ་འབད་བར་ ལུས་ཏེ་འདུག  

ཐིག་ཁྲམ་༢: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦་ནང་ཐོག་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་ས་གཞི་སོངམ་ལུས་མི།  

གནས་དོན 
Wet land Dry land 

No. of 

Plots 
Area (Acre) 

No. of 

Plots 
Area (Acre) 

ས་གཞི་ཐོག་བཀོད (NLCS) as of 22/05/2017 (A) 137,250  73,623.33  393,707  336,567.88  

ས་གཞི་བཟའ་སོད (MoAF) (B)  NA  53,055.00   NA  53,485.00  

ས་གཞི་སོངམ (RAA) (in acres)    (C) = (A - 
B) 

20,568.33                     
                    

283,082.88  

ས་གཞི་སོངམ ( MoAF ) (D) NA 
   

6,402.00   NA    51,279.00  

ཐོན་ཁུངས: སོ་ནམ་གནས་སྡུད (༢༠༡༦) དང་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ གི་ལཱ་ཤུལ་དང་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཞིང་ཨེ་ཀར་༢༠,༥༦༨.༣༣ འབད་མི་འདི་གིས་ ཆུམ་
༣༢,༩༩༡.༦༠MT དེ་ཅིག་གྱོང་གུད་ཕོག་སྟེ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་འབད་ར་ གཞི་ཨེ་ཀར་༢༨༣,༠༨༢.༨༨ དེ་ཅིག་ནང་ གེ་
ཟ་ ༤༡༠,༡༨༧.༠༩MT དེ་ཅིག་གྱོང་གུད་ཕོག་སྟེ་འདུག  

དེ་འབད་ཞིང་སོངམ་ལུས་མི་འདི་ རེད་ཀྱིས་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ཤུགས་ཅན་དང་མངམ་དགོཔ་ལས་ ལཱ་འབད་
མི་ མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ རི་དཱགས་སེམས་ཅན་གྱི་ལེ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་སྐྱེལ་མི་དང་ 
ཞིང་ཚུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བ་རྟེན སོ་ནམ་པ་ཚུ་རེད་ཀྱིས་ལཱ་འབད་ནི་ལུསེམས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་འདུག རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ས་གཞི་གླ་ཁར་གཏང་སྟེ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༥༠ རེ་འབད་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཡང་མར་ཉམས་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ལྲོ་བསར་
ཞིན་ས་ཞིང་སོངམ་ལུས་མི་གནོད་དོན་ཚུ་གསལ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག་གིས་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ལས་ཨིན་མས། དེ་འབད་ས་གཞི་བཟའ་སོད་མ་འབད་
བར་ལུས་མི་འདི་གིས་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་རང་གོ་རང་དྲོང་གིས་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ནི་ལུ་གནོད་འོང་ག་མི་ཤེས་ཟེར་ཨིན་མས། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ས་གཞི་སོངམ་ཚུ་བཟའ་སོད་འབད་མི་འདི་གྱིས་ནང་འཁོད་
བཟའ་སོད་ལངམ་སྦེ་ བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་པ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་སོ་ནམ་ས་གཞི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ལས་
རིམ་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ས་གཞི་བཟའ་སོད་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་དང་ས་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལམ་སོན་དཔེ་དེབ་འདི་
དག་བཅོས་འབད་ནུག  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་སྲིད་བྱུས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་
ལེན་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་སོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་བཀག་ཐབས་འབད་ཐབས་ལུ་ ངེས་གཏན་གྱི་ 
འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག  

༣.༥ བཟའ་སྲོད་ཀྱི་བརྟེན་སྲོད་གནས་སངས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ ཡུན་རིང་ལུ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་བཟྲོ་ཚུགས་
པར་ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིནམ།  

བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་འདི་གདོང་ལན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ བཟའ་སོད་ཀྱི་རིགས་མང་ཤོས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འདི་ ལྲོ་བསར་བཞིན་ ཡར་
སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཧོངས་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔལ་
འབོར་གོང་འཕེལ་བརྒྱ་ཆ་༤༤ ལས་༢.༣ ལུ་ མར་ཉམས་སྟེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ འབད་བ་ཅིན་བཟའ་སོད་ཡོངས་
བསྲོམས་༡༥༤,༥༣༧.༥ MT (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་7,172.10) ནང་འདྲེན་འབད་མི་ལས་ ཆུམ་༧༨,༤༤༩.༨༠MT (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་1,979.80 ) ནང་འདྲེན་འབད་མི་འདི་ འགྲོ་སོང་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག ཆུམ་འདི་འབྲུག་པའི་
བཞེས་སྒོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་བརྒྱ་ཆ་༥༧ .༢ ཡོད་རུང་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་དགོཔ་ཐོན་མི་
འདི་ ཚུལ་མཐུན་མེདཔ་སྦེ་ཐོན་ནུག དེ་འབད་ ནང་འདྲེན་འབད་དགོཔ་ཐོན་མི་འདི་ཡང་ འབྲུག་པའི་གཡུས་ཆུམ་གྱི་གོང་
ཚད་མཐོ་བའི་ཁར་ཐོན་སྐྱེད་ཉུང་ནི་འདི་གིས་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འདུག  

 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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78,449.60 

Figure 7.1: Volumn of import in Metric tones

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༧ ལུ་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ཟད་རྩིས་ཚུ་པར་རིས་༧.༡ པ་དང་ ༧.༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོད། 

 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཚོང་འབྲེལ་གནས་སྡུད་ཚུ་ནང་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འདི་ལས་རིམ་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་འབད་འདུག པར་
རིས་༧.༡ པ་དང་༧ .༢ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༠༢༡༧ ལུ་ (༧༨༤༤༩.༦ MT) 
ཡར་སེང་སྲོང་སྟེ་འདུག སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ཅིག་ འབྲུ་སྣ་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་
འདི་ བརྒྱ་ཆ་༣༤ ལས་༢༤ ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ལུ་
བལྟ་བ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་འདི་བསྒྲུབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག  

ད་ལོྟ་ ང་བཅས་ཆུམ་བརྒྱ་ཆ་༤༥ དེ་ཅིག་ལངམ་འབད་ཡོད་མི་འདི་བརྒྱ་ཆ་ལས་༥༥ དེ་ཅིག་ ནང་འདྲེན་འབད་ཡྲོད་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཆུ་ཞིང་ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༧༣,༦༢༣.༢༣ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ལས་ ཨེ་ཀར་༥༣,༠༥༥ 
བཟའ་སོད་འབད་མི་འདི་གིས་ ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་༨༥,༠༩༠.༠༠MT་ ཐོན་ཏེ་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྲུ་སྣ་ནང་འདྲེན་འབད་
དགོཔ་ཐོན་མི་འདི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༤,༡༦༦.༣༣ དེ་ཅིག་བཟའ་སོད་མ་འབད་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་མ་འགྱོ་མི་འདི་ འབྲུ་སྣ་ཚུ་ རྒྱ་གར་རྒྱབ་ཁབ་ལས་གོང་ཚད་ཉུང་སུ་སྦེ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ལཱ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་འདུག 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུའི་སྐོར་བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ནི་ཡང་བསོན་སྟེ་མིན་འདུག སོ་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ཀྱིས བཟའ་སོད་ཐོན་ཁུངས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་བརོྩན་ཤུགས་སྐྱེལ་མི་འདི་གིས བཟའ་
སོད་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་འདི་
གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས དེ་གིས་བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་ནི་ཉེན་ཁག་འདུག  

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་སོ་ནམ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གསལ་སོན་མེདཔ་ ལོ་བསར་ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་མི་འདི་གིས་ཤེས་ཚུགས་
ནི་ཨིན་པས། བཟའ་སོད་ནང་འདྲེན་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་བཟོ་ནི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ནི་
དོན་ལུ་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ལངམ་འབད་མེདཔ་ལས་ཨིན་སྦེ་བཤད་ནུག  

འདི་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གསལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔྱེད་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ བཟའ་སོད་དང་
འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་འདུག  

Source: Bhutan Trade Statistics 
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Figure 7.2: Value of import in Million (Nu.)
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སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ལུ་ མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ མི་རེའི་བཟའ་སོད་འབད་ཡྲོད་མི་ ཉོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རིན་ཤུགས་ དེ་ལས་ ཕྱི་མི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྲོན་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྲོད་མི་དང་ བཟྲོ་འདྲོན་གྱི་རིན་གོང་ཚུ་ཚུད་
ཚུགས་པ་ཅིན་ བཟའ་ཆས་ནང་འདྲེན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་དེ་ དེ་བ་ལྷག་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་སྦེ་འཐྲོན་ཚུགས་ཟེར་བཤད་
ཡྲོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་བ་དང་དྲོན་སྨིན་ དེ་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཐབས་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་སྒྲིང་
སྒྲིང་དང་ ངེས་བརན་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལས་ ད་ལྟྲོའི་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚྲོལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་
འདུག་ཟེར་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།  

༣.༦ ས་གཞི་ཚུ་སྲོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟའ་སྲོད་མེད་པའི་གནད་དྲོན་གྱི་དྲོན་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡྲོདཔ། 
༣.༦ .༡ བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ཉེན་སྲུང་ལུ་གནོད་མི་ཞིབ་བརག་གཙོ་ཅིག་སོ་ནམ་ས་གཞི་ཚུ་ཁྲོམས་ཚོགས་
གོང་འཕེལ་ལུ་བསྒྱུལ་བཅོས་འབད་འདི་གྱིས་ཨིནམ་སྦེ་འདུག འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༡ 
པའི་ནང་ ཞིང་དེ་ཁྱིམ་ས་མིན་པའི་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་གཞན་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་
ཚན་༡༦༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༦༦ པའི་ནང་ ཆུ་ཞིང་ས་ཆའི་
དབྱེ་བ་གཞན་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོགཔ་མ་ཆོགཔ་ཚུ་པར་རིས་༨ པའི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག  
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རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༦༦ ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ པར་རིས་༨ པ་འདི་
གིས་ཆུ་ཞིང་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་གཞན་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་འདི་གིས་ཕན་གནོད་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ཚུ་གསལ་སོན་
འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༢ པའི་ནང་ བཅའ་ཁྲིམས་དེའི་ 
དྲོན་ཚན་༡༦༧ དང་ ༡༦༩ དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡྲོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱིས་ ཆུ་ཞིང་ཚུ་ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
ནིའི་གནང་འགྲོལ་འབད་ཆོག་ནི་ཨིན་པས།  

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལས་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་དབྱི་ཚེས་༣༡ ནང་འཁོད་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༧༡༢.༩༥ དེ་ཅིག་འདི་བཟུམ་མའི་ས་ཆ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནུག 

Accepts 

Land owner submit written 
application to the Local Authority 

Rejects 

Application returned 
to applicant 

Local 
Authority 

verify 
proposed 

conversion 
 

Submit application with its 
recommendation to MoAF 

MoAF assess 
technical feasibility 
including availability 

of water, soil and 
environment 
conditions 

 

Rejects 

MoAF shall intimate NLCS to effect 
the changes in the Thram. 

NLCS shall effect the changes in the 
Thram and inform the applicant 
through the Local Authority 

Accepts 

Respond to the applicant within 
120 days from the date of the 
receipt of the application from the 
Local Authority. 
 

པར་རིས་༨ པ་: ཆུ་ཞིང་ལས་ས་གཞི་གཞན་ལུ་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཤོག་ཁྲམ།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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འདི་བཟུམ་མའི་ས་གཞི་ཁྱིམ་ས་ལ་སོགས་པའི་བཟའ་སོད་མིན་པའི་ས་ཆ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁག་དང་
འཁྲིལ་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

ཆུ་ཞིང་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ས་གཞི་གཞན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་རོང་ཁག་ཚུ་ པུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ས་གཞི་ཨེ་ཀར་
(162.52) དར་ག་ནཱ་རོང་ཁག་(85.29 ཨེ་ཀར) ཐིམ་ཕུག(82.06 ཨེ་ཀར) སྤ་རྲོ་རོང་ཁག(69.26 ཨེ་ཀར) དབང་
འདུས་ཕོ་བྲང་(52.43 ཨེ་ཀར) བསམ་རྩི་(52.40) དང་ བཀྲིས་བསྒང་(33.69 ཨེ་ཀར) ཚུ་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
དེ་འདུག ས་གཞི་དབྱེ་བ་གཞན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ས་གཞི་ཚུ་ཡང་གཞན་གོང་འཕེལ་ གློག་མེ་
བཟོ་སྐྲུན་ ཁྲོམ་ ལམ་ ཆུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཁྲོ་ཚོགས་གསརཔ་དང་སོད་ཁྱིམ་ཚུའི་དོན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐོན་
དོ་ཡོདཔ་མས་ འདི་ཡང་དཔེ་ར་ན་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་བ་བི་ས་དང་བཅང་བྱི་བྱི་ སྤ་རྲོ་ལུ་ཚོངས་འདུས་ དབང་འདུས་
ལུ་བ་ཇོ་ཚུ་ནང་ས་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག ས་གཞི་གནས་སྡུད་ཚུ་ནང་འདི་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་ཚུད་དེ་མེདཔ་
ལས་ ཆུ་ཞིང་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་འདི་གིས རང་བཞིན་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གཞི་ཚུ་ལུ་གནོད་དེ་འདུག དེ་
མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ལྟ་རོག་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་ སའི་སྲིད་བྱུས་དང་ས་ཆ་ལག་ལན་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ཧ་
མ་དགོ་མི་ལས་རྟེན་སོ་ནམ་ས་གཞི་ཚུ་ས་གཞི་དབྱེ་བ་གཞན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་འདི་དེ་ལས་རྟེན་ཨིན་མས། ལོ་བསར་
བཞིན་དུ་ཆུ་ཞིང་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་དི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཡར་སེང་དང་ལངམ་འབད་བཟོ་ནི་དང་འཆར་གཞི་
དང་སྲིད་བྱུས་ལུ་གནོད་པ་ཚུ་འྲོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།  

3.6.2 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ཆུ་ཞིང་ཚུ་ས་ཆའི་དབྱེ་བ་གཞན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སོྣད་ཚུ་ སོ་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འབད་འདི་འདུག རྒྱར་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལེ་ཡོད་མི་ཡིག་སོྣད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་
འཇུག་དང་ལྟ་རོག་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་ཞིང་སྐམ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་སྦེ་ཡོདཔ་མཐོང་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༤ པའི་
ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་: སྤྱི་ལུ་༢༠༠༥-༢༠༡༧ ནང་འཁོད་ཆུ་ཞིང་སྐམ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡྲོད་མི་ཚུ་རོང་ཁག་དང་འཁྲིལ། 

 ཨང་ རོང་ཁག་  
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱབ་སྣོན།  རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ།  

འདི་བཟུམ་མའི་རྩོད་
གཞི་བྱུང་མི་གྱངས་ཁ། 

ས་ཆ་ཨེ་ཀར 
འདི་བཟུམ་མའི་རྩོད་
གཞི་བྱུང་མི་གྱངས་ཁ། 

ས་ཆ་ཨེ་ཀར 

1 ཆུ་ཁ། 10 10.737 2 0.69 

2 དར་ག་ནཱ། 82 85.296 35 25.16 

3 མགར་ས། 3 1.03 0 0.00 

4 ཧཱ། 0 0 0 0.00 

5 ལྷུན་རྩིས། 9 3.787 9 7.13 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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6 མོང་སྒར། 9 5.789 7 3.55 

7 པདྨ་དགའ་ཚལ། 7 7.14 2 2.34 

8 པ་རོ། 132 41.12 14 7.97 

9 པུ་ན་ཁ། 131 117.516 133 87.66 

10 བསམ་རྩི། 42 45.81 7 8.38 

11 བསམ་སྒྲུབ་ལྗོང་ཁར། 7 3.38 4 10.93 

12 གསར་སང། 49 58.69 4 2.15 

13 ཐིམ་ཕུག། 129 64.36 106 31.54 

14 བཀྲིས་སྒང། 46 32.721 6 5.19 

15 བཀྲིས་དབངས་རྩིས། 26 11.518 5 3.03 

16 བརྩི་རང་། 44 42.84 8 4.18 

17 ཀྲོང་གསར། 16 6.953 9 4.69 

18 དབང་འདུས་ཕོ་བྲང། 61 44.474 64 36.19 

19 གཞནམ་སྒང་། 0 0 3 3.88 

ཡོངས་བསྲོམས་། 803 583.161 418 244.653 
 

སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ དོན་ཚན་༡༦༦ ནང་ས་ཆ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སའི་ཁྲམས་ནང་ཡང་འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་གསལ་སྒྲགས་འབད་དེ་ 
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་འབད་དགོཔ་འདུག 
 

ཨིན་རུང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚས་ལྷན་ཁག་གིས་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་༤ 
པའི་ནང་གསལ་སོན་སྦེ་མི་འདི་མ་འདྲ་བས། ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་སྤུ་ན་ཁ་དང་དབང་འདུས་རོང་ཁག་ནང་ རྒྱ་ཡོངས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་གནང་མི་འདི་ལས་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱབ་སོྣན་འབད་མི་མང་སྦེ་ཐོན་ནུག 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་བཡ་ནང་ ས་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་སྦེ་ནི་
རིང་ལུགས་ག་ནི་ཡང་མིན་ནུག སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ས་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་སྐོར་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དོགས་སེལ་ནི་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་གནང་བ་གནང་ཡོད་འདིའི་སྐོར་
ལས་སོ་ནམ་དང་ནང་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་མ་སླབ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབད་ས་ཆའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་མ་འདྲཝ་འབད་
ཐོན་མི་འདི རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གཉིས་བཡ་ནང་ འབྲེལ་འཐུན་ལེགས་ཤོམ་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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མེད་མི་དང་ ཐོ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་གིས་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ལྟ་
རོག་སྦེ་ནི་ཚུ་ལུ་གནོད་ནི་ཨིན་མས།  

༣.༧ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ། 
རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞིའི་ཡིག་སོྣན་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་བཟའ་སོད་ཉེན་
སྲུང་ སོ་ནམ་སགཞི་བཟའ་སོད་འབད་མི་ཡར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ ལོ་ཐོག་ནཱ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སོ་ནམ་
གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་བཅས་ཁྱོད་ཆོས་བཞི་ལུ་དམིགས་གཏད་སྐྱེལ་ཏེ་འདུག སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འདི་སོ་ནམ་
ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་དང་ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་གཏདལས་རིམ་
འདི་བཟུམ་བརྩམ་ནུག 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༡༨ ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་གཞི་ལས་རིམ་དང་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཁ་གསལ་
ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  
ཐིག་ཁྲམ་༥: ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡་པའི་བཟའ་སོད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་འབྲེསའི་གནས་སངས། 

བཟའ་སོད་ལོ་ཐོག 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་ཟླ་༧་པའི་ནང་ཐོབ་
ཡོད་མི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
༡༡་པའི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་

འབྲས།(in MT) 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢་-༡༧་ནང་འཁོད་ཀྱི་
ལོ་བསར་ཆ་སྙོམས་ཐོན་སྐྱེད། 

(in MT) 

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡་པའི་ནང་
མ་ཚུད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐེབ། 

(in %) 

རཱད།         98,894.00            80,800.40  81.70 

གེ་ཟ།         88,365.00            82,552.40  93.42 

འབྲུ་སྣ་གཞན།         36,478.00            10,867.20  29.79 

མར་ཁུ་སོནsདང་སྲནམ་ཅུམ་
རིགས། 

          7,000.00            2,925.00  41.79 

ཚོད་བསྲེ།         63,456.00           54,726.00  86.24 

ཤིང་འབྲས་སྐྱུར་པོའི་རིགས།         67,273.00           32,938.40  48.96 

ཀེ་བ།         78,072.00            53,880.80  69.01 

ཤིང་འབྲས་         38,856.00            57,215.00  147.25 

ཤ་མུ           119.30             51.80  43.42 
 

ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་གསལ་སོན་སྦེ་མི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་བཟའ་སོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་བརྒྱ་ཆ་༢༩.༧༩ 
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༤༧.༢༥ ཚུན་འདུག ཨིན་རུང་ ཤིང་གི་ཐོན་སྐྱེད་འདི་གིས་བརྒྱ་ཆ་༡༤༧.༢༥ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་སྟེ་ངལ་རངས་
བྱུང་ནུག ཐིག་ཁྲམ་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ག་ར་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་དེ་ ལོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚད་རྩིས་བཟྲོ་ཡོད་མི་འདི་ 
ཁྱད་ཚིག་ལས་འཛོལ་བ་ཨིནམ་འབད་བཀོདཔ་ཨིན་པས། ལྷན་ཁག་གི་འབད་བ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་དེ་ ལོ་བསར་ཡར་
དྲག་གི་ཁ་ཕོགས་དང་ ཐོན་སྐྱེད་འདི་གི་ཨང་རྩིས་འདི་ ལོ་ཧེ་མ་གི་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞི་འདི་ འཆར་གཞི་གྲུབ་འབྲས་
ཨིན་ཟེར་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཅིག   

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་གསལ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢-༢༠༡༧ ནང་འཁོད་བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་ཕར་དང་མར་ཉམས་ཀྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་
ཁྲམ་༥.༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  
ཐིག་ཁྲམ་ 5.1: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢་-༡༧་ནང་འཁོད་ལོ་བསར་བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད། (in MT) 

བཟའ་སོད་ལོ་ཐོག། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་ཟླ་
༧་པའི་
དམིགས་
གཏད། (In 
MT) 

2013 2014 2015 2016 2017 

རཱད། 98,894 75228 77,038 80,261 85,090 86,385 

གེ་ཟ། 88,365 75717 77,244 83,714 82,035 94,052 

འབྲུ་སྣ་གཞན། 36,478 12,887 10,163 10,575 9,642 11,069 

མར་ཁུར་སོན་དང་
སྲེམས་ཅུམ་རིག 

7,000 3,269 3,114 2,687 2,789 2,766 

ཚེད་བསྲེ། 63,456 46262 49,681 52044 56,216 69,427 

ཤིང་འབྲས་བསྐྱུར་པོའི་
རིག། 

67,273 33,469 45,226 15,977 42003 28,017 

ཀེ་བ། 78,072 50,390 53,612 49,359 58,820 57,223 

ཤིང་འབྲས= 38,856 56,603 68,692 39,252 66,872 54,656 

ཤ་མུ། 119 19 17 19 82 122 
 

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ བཟའ་སོད་ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་འགྲུབ་འབྲས་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ འགྲུབ་འབྲས་མེད་སྲིད་
མི་ཚུ་སོན་ནུག ཐིག་ཁྲམ་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤིང་འབྲས་བསྐྱུར་པོའི་རིག་ མར་ཁུ་དང་སྲེམས་ཅུམ་རིག་དང་འབྲུ་སྣ་
གཞན་ཚུའི་འགྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡར་དྲག་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་བཤད་ནུག དེ་འབད་འཆར་གཞི་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་འདི་གིས 
ལས་རིམ་གཞན་འགོ་བརྩམ་ནི་ཚུ་ལུ་ནུས་ཤུགས་ཉམས་བཅུ་ནི་ཨིན་མས།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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༣.༨ ཕབ་ཆག་གི་སྲིད་བྱུས་མེདཔ། 
སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་འགྲོགས་རམ་བྱིན་མི་འདི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་དང་ 
དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མེདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ༌ཀྱི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ས་ཆའི་གནས་སངས་ལས་
བརྟེན་གྲོགས་རམ་ལེགས་ཤ་འབད་དགོཔ་ཐོན་སྲིད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་སེར་བརྒྱ་ཆ་༥༧.༢ དེ་ཅིག་སོ་
ནམ་ལཱ་ལུ་བརྟེན་སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་མཐུན༌སྐྱེད༌དོན༌ལུ༌ཕབ༌ཆག༌མར༌ཕབ༌ཚུ་ལངམ་འབད༌བྱིན་དགོ་པའི་སྲིད་བྱུས་
ག་ར་ལུ་ཅོག་ཐེབ་སྦེ་འབད་དེ་འདུག  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་སོ་ནམ་ལཱ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ བཟའ་
སོད་ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ སོ༌ནམ༌མཐུན༌སྐྱེད༌ཚུ༌ཕབ༌ཆག༌མར༌ཕབ༌འབད་ནི་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ག་
ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་བཤད་ནུག སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ ཕབ༌ཆག༌མར༌ཕབ༌ཀྱི༌དངུལ་ཚུ་
ཕབ་ཆག་གི་གན་ཡིག་ཡོད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟིན་བྲིས་འབད་དེ་འདུག 

ཟིན་བྲིས་གན་ཡིག་འདི་ནང་ གྲོགས་རམ་འདི་དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་དང་སོ་ནམ་འོང་
འབབ་བཟོ་ནི་ཐོན་ལུ་སྦེ་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ད་ལོྟའི་གནས་སངས་ན་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་རིགས་ཁ་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་ནང་འབད་དེ་
འདུག ད་ལོྟ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་སོ་ནམ་ལཱའི་དོན་ལུ་འགརོངས་རམ་འདི་ སོན་
གྱི་རིགས་ ལྕངམ་ ལུས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ གློག་མེད་རཱཝ་ ལ་སོགས་པའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་གསལ་ཡོད་མི་
འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག  

སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་འགྲོགས་རམ་བྱིནམ་ད་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ཚད་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བལྟ་རོག་མ་
འབད་བས།  

ཐིམ་ཕུ་རོང་ཁག་ནང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་པའི་འཚོ་བའི་གནས་བསངས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སོན་དང་
ལྕངམ་ གློག་མེ་རཱཝ་ཚུ་གྲོགས་སྦེ་གནང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་རྒེད་འྲོག་སོ་ནམ་དགོ་དཔོན་ཚུ་གྱི་བཤད་དེ་འདུག གྲོགས་རམ་ཐོབ་
ཡོད་མི་ རོང་ཁག་ལས་གནང་བ་གནང་མི་དང་གནང་བ་མེད་མི་ཚུའི་ཡོངས་བསྲོམས་་བརྡ་དོན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ད་ནི་ཡང་
མིན་འདུག རྒེད་འྲོག་དགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་སོན་དང་ལྕངམ་ ལ་སོགས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་ལས་ ཕབ༌ཆག༌མར༌ཕབ༌བྱིན་མི་འདི་གིས་ ལཱ་ཤུལ་དང་གྲོགས་རམ་འདི་གིས་མི་སེར་ལུ་ཕན་ནུས་མེདཔ་འགྱོ་ནི་
མས།  

དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ འགྲོགས་རམ་བྱིན་མི་འདི་གིས དམིགས་གཏད་དང་རེ་འདོད་ཚུ་
ག་ནི་ཡང་བསྒྲུབ་མི་ཚུགས། དེ་བཟུམ་མའི་གྲོགས་རམ་གྱི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་སོམས་ཤུགས་མེནཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར 
འགྲོགས་རམ་འདི་ལུ་ཡང་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་དེ་དངོས་མེདཔ་འགྱོ་ནི་མས། 

དེ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་གཞན་དང་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ནང་་ལས་ར་ ལས་ཁུངས་གཞན་གིས་ཡང་འདི་བཟུམ་མའི་ཕབ་ཆག་གི་
འགྲོ་རམ་བྱིན་གསོལ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ཕུལཝ་ཨིན་མས་ ཕབ་ཆག་གྲོགས་རམ་ཚུ་དེ་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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འབད་འསོ་འབབ་དང་ལྡནམ་ཕུལ་བ་ཅིན་ བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་བཟའ་སོད་ནང་འབྲེན་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི ད་ལྟོ་ཕབ་ཆག་མར་ཕབ་ ཡོད་མི་སྲིད་བྱུས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་
ཞལ་འཆམ་སྦེ་ནུག དེ་བསར་དུ་ལྷན་ཁག་གི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་འགྲོ་འཆར་ཕུལ་རུང་འདི་ལུ་ངེས་བཏན་གྱི་གྲུབ་
འབྲས་མ་འབྱུང་པར་འདུག ཕབ་ཆག་མར་ཕབ་ཀྱི་གྲོགས་རམ་འདི་ནུས་ཤུགས་དང་དྭངས་གསལ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ ལྷན་
ཁག་གིས་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་རིན་བགོ་བཤའ་སྦེ་ བྱིན་ནི་ལས་རིམ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག 

འདི་བཟུམ་མའི་གྲོགས་རམ་གྱི་མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་སོན་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་ལུ་ཕན་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཁག་གི་
གྲོགས་རམ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག  

༣.༩   ལྲོ་ཐྲོག་རྒུད་འཐུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡྲོངས་རྲོགས་མེདཔ། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་གནས་སྡུད་བསར་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་གུང་བརྒྱ་ཆ་༤༠ དེ་ཅིག་ལུ་རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་གྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་སྐྱེལ་མི་འདི་ གནོད་པ་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༥༣ ལས་མི་མ་ལངས་མི་འདི་
གནོད་པ་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༦ ནང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་མི་
བཅུད་སྡུད་འདི་ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
ཐིག་ཁྲམ་༦ པ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༧་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པའི་བཅུད་སྡུད། 
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ས་གཞི་
གནོད་པ་
བྱུང་མི་ཕོ་
ཚད་ (ཨེ་
ཀར) 

ས་གཞི་
འབང་
ཚད། 
(ཨེ་ཀར) 

ལོ་
ཐོག་
གནོད་
པའི་
ཚད། 
(MT) 

ས་གཞི་
འབང་
ཚད (ཨེ་
ཀར) 

ལོ་ཐོག་
གནོད་
པའི་ཚད། 
(MT) 

ས་གཞི་
འབང་
ཚད (ཨེ་
ཀར 

ལོ་ཐོག་
གནོད་
པའི་
ཚད། 
(MT) 

ས་གཞི་
འབང་
ཚད 
(ཨེ་ཀར 

ལོ་ཐོག་
གནོད་
པའི་
ཚད། 
(MT) 

ལོ་བསར་
ཆ་སྙོམས་
གོང་
ཚད།(Nu.
/kg) 

བོང་འགུད། 
(Nu. 
Mil ) 

རྭད། 67.31 2,198 1,761 1,862 1,725 1,975 2,330 1,283 1,356 55 74.58 

གེ་ཟ། 262.15 5,171 
4,04
3 

4,914 4,194 4,220 3,753 4,390 3,892 59 229.628 

བོ། 4.4 271 141 216 115 304 153 389 200 44 8.8 

མོན་བ། 1.98 125 46 165 94 121 63 374 60 98.33 5.8998 

ཀེ་བ། 7.23 
  

476 1,069 502 1,083 753 2,056 16.6 34.1296 

ཀར། 
 

280 153 173 108 286 182 165 105 38 3.99 

ནག 
 

67 35 62 41 76 39 41 20 138.61 2.7722 

ཚོད་བསྲེ། 
 

Na 
 

191 196 429 373 421 412 25.2 10.3824 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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ཡོངས་
བསྲོམས་། 

343.07 8,112 6,179 8,059 7,542 7,913 7,976 7,816 8,101 370.182 

འབྱུང་ཁུངས: སོ་ནམ་གནད་སྡུད་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༡༦། 
 

ཐིག་ཁྲམ་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས ་༢༠༡༦ འབྲུ་སྣ་གྱོང་འགུ་ཕོག་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ༌ ༦༡༧༩ MT 
ལས༌༢༠༡༦ ལུ་ MT ༨༡༠༡ ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དེ་ཚ་གྱང་ཅན་ཅིག་སྦེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ 
ལོ་ཐོག་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོདཔ་སྐྱེལ་ཡོད་མི་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ལུ་ཕབ་སྟེ་རྩིས་རྐྱབ་བལྟཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༠.༡༨ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་གྱོང་གུད་ཕོག་ནུག དེ་མ་ཚད་ མི་སར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ཉིནམ་༤༧ དང་ ཞག་༥༨ 
གི་རྩིས་ལོ་ཐོག་བསྲུང་ལུས་ནི་མས་ཟེར་ཨིན་མས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ ཉེན་བསྲུང་སྦེ་མི་་ས་ཁོང་ནང་གཞིས་ཆགས་ནི་འདི་ འཚོ་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་དང་ལྡན་རུང་ ལོ་ཐོག་བསྲུང་ནི་ལུ་གདོང་ལན་འདུག དེ་རེས་འབྲུག་ལུ་ཉེན་བསྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་གོ་ རྒྱལ་
ཡོངས་གླིང་ག་༥ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཉེན་བསྲུང་ས་ཁོངས་༤ དང་ རང་བ ཞིན་གནས་བསངས་དམ་དམ་སྲུང་སྐྱོབ་༡ 
འདུག ས་གཞི་འདི་ཚར་ཅིག་གཞུང་གི་ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཨིན་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཅིག་ ས་གཞི་འདི་བཟའ་
སོད་འབད་ནི་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས།    

འབྲུག་གི་ས་གོ་ཡོངས་བསྲོམས་བརྒྱ་ཆ་51.44 རྒྱ་ཚད་༡༩༧༥༠.༥༧ sq Km འདི་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་གོ་ཨིན་པས། 
ས་གོ་རྒྱ་ཚད་16,396.43 Sq.Km དེ་ཅིག་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ས་ཉམས་བསྲུང་ཨིན་པས། 

མི་སེར་༤༡༥༦༦ (གུང་༥༩༠༢) དེ་ཅིག་ཉེན་བསྲུང་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་གཞི་ཆགས་ཏེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ས་གནས་ནང་
སོད་རུང་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་རི་དྭགས་ཀྱི་གནོདཔ་སྐྱེད་དེ་རིན་སོད་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། རི་དྭགས་ཀྱི་
སེམས་ཅན་གྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་དེ་ མི་སེར་ལུ་གྱོང་འགུ་ཕོག་མི་འདི་ལུ་ དགྲ་ལན་འཇལ་ཏེ་རི་དཝགས་སེམས་ཅན་
བསད་མི་འདི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་
ཁར་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་མི་སེར་ལུ་གནོད་པ་སྐྱེད་བའི་རྒུད་མཐུན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་
ཉེན་བཅོལ་དང་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་པ་བྱུག་མི་ལུ་སེམས་གསོ་འཆར་གཞི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལས་ 
༢༠༡༤ གི་ནང་འཁོད་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་གིས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གནོདཔ་
སྐྱེད་མི་ལུ་རྒུད་འཐུས་ས་ཡ་༨.༡༥ སོད་ཡོད་མི་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༨ ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོད། ཨིན་རུང་ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་
ཞབས་ཏོག་གིས་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེད་ཡོད་མི་ལུ་རྒུད་འཐུས་སོད་ནི་འཆར་གཞི་ག་ནི་ཡང་མིན་
འདུག  

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་མི་དང་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེད་མི་འདི་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ངེས་ཏིག་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས ནགས་ཚལ་དང་
གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཆར་གཞི་ རྒེད་འྲོག་རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉེན་སྲུང་ཚོགས་
ཆུང་ཟེར་མི་འདི་འགོ་བཙུགས་ནུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ད་ལོྟ་ཚུན་གྱི་རིང་
ལུ་ རྒུད་འཐུས་འཆར་གཞི་༤༨ དེ་ཅིག་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་འཆར་གཞི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་འདི་ འཐུས་མིའི་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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གོ་གནས་འཐུས་དང་ ཉེན་བཅོལ་འཐུས་རིམ་སོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིནམ་ལས་ སོ་ནམ་པ་ག་ར་གྲལ་གཏྲོགས་མིན་
འདུག དེ་ནང་འབྲེལ་བརོགས་མེད་མི་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོདཔ་འབྱུང་རུང་རྒུད་འཐུས་ཐོབ་ནི་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

ད་ལོྟའི་གནས་སངས་དང་གནས་སྡུད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་མི་
དང་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་མི་འདི་ལུ་ འཆར་གཞི་གཞི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ནུས་པ་
ཅན་གྱིའཆར་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག  

༣.༡༠ ལྲོ་ཐྲོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཆར་གཞི་ལངམ་སྦེ་མེདཔ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ ཞིང་ཆུ་ལངས་སྦེ་མེདཔ་པའི་དཀའ་ངལ་ ས་གཞི་ཐོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ 
འབུཔ་དང་ནད་ ཆར་ཆུ་མང་ སེརཝ་དང་རླུང་ཚུབ་ ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ལས་བརྟེན་ལཱ་ཁག་གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་ཨིན་
མས། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྱི་ ལོ་ཐོག་་རང་གཞིན་གནས་སངས་ཀྱི་མེདཔ་གཏང་མི་དང་ འབུཔ་དང་ནད་བཏབ་མི་
རྩིས་ཏེ་ སོ་ནམ་ལཱ་ལུ་གནོད་མི་གནོད་པ་༡༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༡༦ ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ཐོག་
ལུ་གནོད་པ་ཡོད་མི་ལས་ འབུཔ་དང་ནད་ཀྱི་གནོད་མི་འདི་གིས བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་གནོད་པ་སོམ་ཕོག་སྟེ་འདུག  

ད་ལོྟ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་འོང་འབབ་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་དོན་ལུ་ཉེན་བཅོལ་དམིགས་གཏད་སྒྲིང་སྒྲིང་མིན་
འདུག རྒྱལ༌གཞུང༌རྩིས༌ཞིབ༌དབང༌འཛིན༌གྱི༌འབད༌ཅིན༌ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དོན་ལུ་, སོ་ནམ་མཐུན་སྐྱེད་ཚུ་ཕབ་ཆག་མར་
ཕབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ཡོད་རུང་  ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་་ཉེན་ཁག་གསལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་སོ་ནམ་ཉེན་བཅོལ་འདི་
མིན་འདུག སོ་ནམ་ཉེན་བཅོལ་མེད་ནི་འདི་གིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་པ་འབྱུངམ་ད་མི་སེར་ལུ་གྱོང་གུད་་སོམ་ཕོག་ཨིན་མས 
ཐིམ་ཕུག་དང་སྤ་རོ་གི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ན་ སོ་ནམ་ཉེན་བཅོལ་འདི་གིས་ལོ་ཐོག་རྒྱ་ཚད་སོམ་དང་ལོ་ཐོག་སྣ་ཚོགས་
བཏབ་ནི་སེམས་ཤུགས་འོང་མས་ཟེར་བཀོད་ནུག   

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འགོ་
བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ གཙོ་རིམ་ལས་སྡེ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡང་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག  གཙོ་རིམ་ལས་སྡེ་སྐྱིན་འགྲུལ་འོག་ལུ་
ཡོད་པའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་ག་ར་ཉོན་བཅོལ་འབད་གསོལ་འདུག་ དོ་རང་ཉེན་བཅོལ་འདི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ལས་རོགས་རུ་བཏུབ་སྦེ་
ཨིན་མས་ ལོ་བསར་ལོ་ཐོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཚད་འདི་བརྒྱ་ཆ་ལས་༢.༩ དགོཔ་སྦེ་འདུག འདི་ཡང་ལོ་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་
༡༠༠,༠༠༠ གིས་རྩིས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉེན་བཅོལ་དངུལ་རིམ་སོད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་༢༩༠༠ རེ་སོད་དགོཔ། 

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་
འབད་དོ་ཡོད་མི་ལས་ རྒྱ་ནག་འདི་སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ཉེན་བཅོལ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་འབད་མི་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ཉེན་
བཅོལ་ཚུ་གཞུང་ལས་མར་ཕབ་གནང་གསོལ་ཡང་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱ་གར་དང་མེག་སི་ཀོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ གནམ་གཤིས་
གནས་སངས་ལས་བརྟེན་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་བྱུང་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་གསོལ་ཡོད་མི་འདི་གོང་འཕེལ་
འགྱོ་དེ་འདུག  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
 

20 

དེ་བཟུམ་མའི་ཉེན་བཅོལ་གཞི་བཙུགས་སྦེ་མི་འདི་ གནམ་གཤིས་གནས་སངས་ རང་གཞིན་རྐྱེན་ངན་ འབུཔ་དང་ལོ་ཐོག་
ལུ་ནད་ལ་སོགས་པ་བཏབ་སྟེ་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་ཏེ་མི་སེར་ལུ་གྱོང་འགུ་ཕོག་མི་ཚུ་གསལ་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས དེ་
འབདཝ་ལས མི་སེར་ལུ་འོང་འབབ་གོང་འཕེལ་བཟོ་ནི་ སོ་ནམ་ལཱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་གྲོང་སེབ་ནང་དཔལ་འབོར་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་ལོ་ཐོག་ཉེན་བཅོལ་འབད་ནི་འིད་དགོཔ་ངེས་བརྟེན་འདུག 

༣.༡༡ སྲོ་ནམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དྲོན་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚད་ཅིག་ལས་མེདཔ། 
སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་ཐུན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་རིམ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་
ཁྱིམ་གུང་གི་གནས་ཚད་ཁར་འབད་ཝ་ཅིན་ མར་ཕབ་ཚུ་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ སྐྱིན་འགྲུལ་འཐོབ་ལམ་འདི་ཡང་དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབཨིན། ད་ལོྟ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
དངུལ་ཁང་༥ དང་གྲོང་གསེབ་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་༡༢༨ དེ་ཅིག་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨-༢༠༡༧ ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་
སྡེ་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་ཡོད་མི་འདི་ འྲོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༧ པ འི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན།  
ཐིག་ཁྲམ་༧ པ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨-༡༧ ནང་འཁོད་དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གིས སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་ཡོདཔ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ (སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ) 

ལས་སྣ། 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

སོ་ནམ་ལས་སྡེ། 562.2 658.1 492.2 657.5 1,116.1 1,514 2,287.1 3,487.4 4,456.9 5,069.5 

འབྲུག་གི་དངུལ་
ཁག་ཚད་འཛིན། 

1.7 2 2.9 3.2 3 1.1 0.3 17.5 30.6 41.5 

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་
དངལ་ཁག་ཚད་
འཛིན། 

- - - - - - 0.8 0.7 0.7 0.7 

འབྲུག་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁག་ཚད་
འཛིན 

558.6 656.1 488.4 652.8 1111.3 1511.4 2283.7 3467.1 4414 5003.6 

བཀྲིས་དངུལ་ཁང་
ཚད་འཛིན།  

- - - - - - 1.5 1.5 1.4 0.4 

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་
དངུལ་ཁག་ཚད་
འཛིན། 

- - 0.9 1.5 1.8 1.5 0.8 0.6 10.2 15.7 

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་
སྲུང་ཚད་འཛིན 

1.8 - - - - - - - - 3.4 

འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ - - - - - - - - - 4.1 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 
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ཚད་འཛིན། 

ཡར་སེང་ བརྒྱ་ཆ་
ནང་ % 

  17.058 -25.2 33.58 69.749 35.651 51.063 52.481 27.8 13.745 

འབྱུང་ཁུངས: རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦/༡༧་གིས་སྙན་ཞུ། 
 

ཐིག་ཁྲམ་༧ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་མཐུན་སྐྱེད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ ས་
ཡ་༥༦༢.༢ ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ས་ཡ་༥༠,༠༦༩.༥ ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
ལས་༦༩.༧༤ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ ཡར་སེང་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་འབད་བཀོད་ནུག 

ཨིན་རུང་ དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་གཞན་དང་ཕྱེདཔ་ད སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་འདི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་འདི་ཁག་མ་ཆེཝ་འབད་
འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བརྒྱ་༥.༣༣ གནང་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་མི་ཡོངས་བསྲོམས་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡྲོད། 

 

 

 

 

 

 

 

 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦/༡༧ ལུ་ཡིག་སོྣན་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ཅིག་གི་ར་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་ སྐྱིན་
འགྲུལ་ཡོངས༌སོམ་བརྒྱ་ཆ་ལས་༩༨.༧༠ བྱིན་ནུག  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༧ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་
གིས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་དགོཔ་མེད་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གཙོ་
རིམ་ལས་སྡེ་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ལས་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ དཔལ་འབོར་སོར་སྟེ་ཉམས་མོང་ལེན་ནི་རེ་འདོད་འདུག གཙོ་
རིམ་ལས་སྡེ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལམ་སོན་ནང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་མཐོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠,༠༠༠ ཉམས་འབྲེལ་སྡེ་
ཚན་དང་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ལུ་ས་ཡ་༡༠ རེ་བྱིན་ནི་འབད་འདུག  
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Figure 9: Credit to economic sectors in 2016/17

Source: RMA Annual Report 2016/17
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ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ཅིག་ཁར་སྦེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྐྱེད་མར་
ཕབ་བཟོ་ནི་འཆར་གཞི་ཚུ་འདུག གཙོ་རིམ་ལས་སྡེ་སྐྱིན་འགྲུལ་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ལོ་ཐོག་ཚོང་
འབྲེལ་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ རང་གི་དོན་ལུ་འབྲུ་སྣ་ག་ཅིག་ཨིན་རུང་འདི་ལུ་ཁྱེད་པར་མ་ཕྱེ་བར་གནང་ནི་ཨིན་མས།  

༣.༡༢ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གི་བསགས་རྒྱབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡྲོདཔ།   
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་བསགས་རྒྱབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ 
གཞི་རྩ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྱོད་ཆོས་ཅིག་འདི་ བཟའ་སོད་ག་ར་ནང་འཁོད་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་
ནི་དང་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ཡང་འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཚོང་འབྲེལ་ཟོག་ལས་འབད་ནི་སྦེ་བཤད་དེ་འདུག འབྲུག་བཟའ་
སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགན་དབང་ངོ་མ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆུམ་ མར་ཁུ་དང་གུ་རམ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་
ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ SAARC བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང SAARC 
བཟའ་སོད་དངུལ་ཁང་ཆུམ་ MT༡༨༠ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འབད་འདུག  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བརག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མ་དངུལ་དང་མཛོད་ཁང་ཚུ་ལངམ་འབད་མེདཔ་ལས་ 
འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་དང་ SAARC བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་འདི་ལཱ་ཁག་འབད་བལྟ་རོག་འབད་དེ་འདུག ད་ལོྟ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་འདི་ 
ངོ་མ་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་བྱུང་བ་མཐོནམ་ད་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་དོན་ལུ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་ད་
ལོྟའི་མཛོད་ཁང་ཚུའི་ཚད་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་མཛོད་ཁང་ཚད་ཚུ ཐིག་ཁྲམ་༨ པའི་ནང་སོན་ཏེ་ཡྲོད། 
 ཐིག་ཁྲམ་༨: རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ། 

བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་འབད་དགོཔ།  ཆུམ། མར་ཁུ གུ་རམ།་ ཡོངས་སོམ།་(in 

MT) 

Present FCBL depot capacity 9,717 
Estimated NFSR for one month (MoAF) 9,704 1,267 845 11,816 
Estimated NFSR for three months (MoAF) 24,646 3,801 2,534 30,982  
SAARC Food Security Reserve 360 

བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་། (ཟླ་གཅིག་ནང་འཁོད)  12,176 

             བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་ (ཟླ་གསུམ་ནང་འཁོད) 31,342 
 

ཐིག་ཁྲམ་༨ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་མཛོད་ཁང་༢༣ འདི་ཤོང་ཚད་
MT༩༧༡༧ ཨིན་པས།  དེ་འབདཝ་ད༌ SAARC བཟའ༌སོད༌ཉེན༌སྲུང༌གི་ཤོང༌ཚད༌འདི༌ MT ༡༢༡༧༦ དེ་ཅིག་གི་
རྩིས་འོང་ནི་མས།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 
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རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ 
པའི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་བརྡ་དོན་ཨང་14129 ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་
འདི་ནང་གཙོ་བོ་ར་མི་རོབས་ཡར་སེང་ལས་བརྟེན་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་འདི་རང་གཞིན་རྐྱེན་ངན་དང་གླ་བུར་དགོཔ་ཐོནམ་
ད་མི་ལངས་ནི་མས་ཟེར་བའི་གནས་དོན་མ་འདྲཝ་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ མི་རོབས་ཟད་རྩིས་དང་
འཁྲིལ་རྒྱལ་ཡོངས་གློ་འབུ་གནས་སངས་ཚུ་ནང་དགོ་ནི་དོན་ལུ་དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་
སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་འདི་ད་ལྟྲོ་ཡང་ ཟིན་བྲིས་རྐྱངས་ཅིག་ཨིན་མས།  

རྒྱལ་ཁབ་ནང་སླབ་མ་ཤེས་པའི་རང་གཞིན་རྐྱེན་ངན་དང་གློ་བུར་གིས་གནོད་པ་ཚུ་བྱུངམད་ གཞུང་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་རྒྱལ་
ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་བསགས་རྒྱབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྲོ་དགོཔ་འདུག  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ལན་ཕུལ་མི་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ 
པའི་ནང་ གཞུང་གི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ ཚུད་དེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ཚད་ནང་ཡང་ 
བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག ག་དེ་འབད་རུང་རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གཞི་བཙུགས་
དོན་ལུ་མ་དངུལ་ས་ཡ་༤༩༧ དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ༌འཛོམས༌ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས་ད་ལྟྲོ་ 
མ༌དངུལ༌ཚུ༌ བགོ༌སྐལ་བྱིན༌དགོཔ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

SAARC བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་དང་བཟའ་སོད་དངལ་ཁང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཚུ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་
སོད་ཉེན་སྲུང་གི་བསགས་རྒྱབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

༣.༡༣ སྲོ་ནམ་པའི་སྲོང་བརྡར་ཚུ་གི་དྲོན་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་ ཁེ་ཕན་གྱི་བརག་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་བར་ཡྲོདཔ། 
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་རིག་རྩེལ་དང་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ ཡར་
རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སོླབ་སོང་བལྟ་སྐོར་ སྡེ་ཚན་བསྒྲིགས་ནི་ ཚན་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་འགྲེམས་སོན ཚོང་འབྲེལ་
ལོ་ཐོག་གོང་འཕེལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐོན་པའི་ལོ་ཐོག་ ས་བཅུད་ལྡན་ ཙྭ་ཆག་གོང་འཕེལ་དང་མི་སྡེའི་ནགས་ཚལ་་ལ་སོགས་
པའི་ སོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ནུག   

ཨིན་རུང་ལྷན་ཁག་གིས་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་སོང་བརྡར་ག་ནི་ཡང་མ་བྱིན་པས སོང་
བརྡར་བྱིནམ་ད་ག་ཐོབ་བྱིན་ནི་མེན་པར སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་སོང་བརྡར་ག་ཅི་བཟུམ་དགོཔ་འདུག་ག་ཚུ་དཔྱེ་ཞིབ་འབད་སྟེ་དང་ 
སོང་བརྡར་ག་ཅིག་བཟུམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ག་ཚུ་དཔྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག  

ད་ལོྟ་ཚོན་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འྲོག་ཚུ་གིས་སོང་བརྡར་་མང་རབས་བྱིན་ཏེ་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་མང་རབས་
ཟད་འགྲོ་འགྱོ་ཡོད་རུང་འདི་གིས་ ཁྱེད་ཕན་ཚུ་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ཚུ་ལྟ་རོག་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས དེ་མ་ཚད་རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བལྟ་རོག་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་སོང་
བརྡར་ལྟེ་བ་དང་ རོང་ཁག་ཚུགིས་སོང་བརྡར་ཚུ་བྱིནམ་ད་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་འདི་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་མ་འབད་བས དེ་གི་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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བརྡ་དོན་བརྫེ་སོར་དང་འབྲེལ་མཐུན་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་མ་ཐབས་པའི་བརགས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་ཞིབ་རོག་འབད་མི་ནང་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་ཀྱི་ སོླབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་སོ་
ནམ་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྩིས་བཀོད་ ཡིག་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་ སབས་མ་
བདེཝ་དང་འགོ་ཁྲིད་པའི་རིག་རྩལ་ལ་སོགས་པའི་སོང་བརྡར་ཚུ་གནང་སྟེ་འདུག 

མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ སོང་བརྡར་བྱིནམ་ད་ འདི་གིས་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ཁས་ཕན་ག་དེ་འབད་འོང་ནི་ཨི་ན་ཚུ་ བརགས་
ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་བྱིན་ནུག དེ་མ་ཚད་སོང་བརྡར་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས སོང་བརྡར་བྱིན་ཚར་མི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་
འབདཝ་ལས་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སོང་བརྡར་ཚུ་ ལོག་ཅིག་ར་བྱིན་སྲིད་ནི་མས།  

སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་འབད་བ་ཅིན་ སོང་བརྡར་ཚུ་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ལན་གསལ་
ཕུལ་ནུག དེ་མ་ཚད་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་སོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནུག 

༣.༡༤ གོང་ཚད་ཀྱི་ལམ་སྲོན་/ སྲིད་བྱུས་མེདཔ། 
སྤྱིར་བཏང་ནང་འཁོད་ཀྱི་བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་འདི་ ལཱ་ཤུགས་འབད་མི་མེད་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་སོ་ནམ་མཐུན་རྐྱེན་་གྱི་གོང་
ཚད་ཚུ་དོ་ནི་འདི་གིས མཐོན་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཡང་མཐོ་སུ་ཅིག་འོང་ནི་མས དེ་མ་ཚད་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཁྲིལ་ཚོང་བརོྩངམི་དང་
ཉོ་མི་འབདཝ་ལས་ཚོང་འབྲེལ་གོང་ཚད་འགྱུར་འགྱོ་ནི་འདུག དེ་འབད་དུས་དང་བསྟུན་ གོང་ཚད་འགྱུར་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ 
བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གནོད་པ་འོང་ནི་མས། དེ་འབད་གོང་ཚད་ངེས་བརྟེན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་མེད་མི་འདི་གིས་ སོ་ནམ་པ་དང་
ཚོང་འབྲེལ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་མས་ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་འདུག 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྲོ་ནམ་བརྒྱ་འཁོར་ཚོང་དུས་ནང་བལྟ་སྐོར་འབདཝ་ད་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ཉེ་འདབ་
ཀྱི་གཡུས་ཚན་ལས་ཐོབ་པའི་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོག་སྦེ་ལེན་ཏེ་འདུག རྒྱ་གར་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་
མི་བཟའ་སོད་ཚུ་ཡང་ ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་ལུ་གོང་ཚད་ཐོ་དྲགས་སྦེ་བཙྲོང་སྟེ་ ཁེབ་ས་ཡང་བརྒྱ་ཆ་༢༠༠ དེ་ཅིག་འདུག དེ་ལུ་ སོ་
ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཐོན་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་བའི་གོང་ཚད་ངེས་བརན་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག 
དེ་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་གིས་ སྲོ་ནམ་བརྒྱ་འཁོར་ཚོང་དུས་ལུ་ གོང་ཚད་ཚུ་མཐྲོ་དགས་འབད་བའི་སྐབས་ ཚྲོད་བསྲེ་ཉོ་
མི་ཚུ་ བར་འཛུལ་འབད་མི་དང་ ཚྲོང་པ་ཚུ་ལུ་རེ་དགོཔ་འཐྲོན་ཏེ་འདུག  

དེ་བཟུམ་འབད་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཨེ་མ་ཧོནམྲོ་འདི་ ཟླ་༤ པ་ལས་ཟླ་༡༠ ཚུན་ ཁྲོམ་ཁར་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་སོྲལ་ཡོད་མི་འདི སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ཨེ་མ་ཧོནམྲོ་འགོ་དང་པ་ཐོནམ་ད་ ཀེ་ཇེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༨༠༠ འབད་
བཙྲོང་མི་འདི་ ཟླ་༡༡ པ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འབད་མི་མང་སུ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ གོང་ཚད་ཡང་ཀེ་ཇེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༧༠ ལུ་
མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་འདུག དཔལ་འབོར་གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གོང་ཚད་མཐོ་མ་དྲགས་ ཉུང་མ་དྲགས་པར་ རན་
ཏོག་ཏོ་འབད་བ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། སོ་ནམ་བརྒྱ་འཁོར་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་པ་ཅིག་ལུ་དྲི་བ་འབདཝ་
ད་ ནང་འཁོད་ཨེ་མ་ཧོནམོ་འདི་གོང་ཚད་ཡར་ཐོ་ནི་འདི་གིས་ ཁྲིམས་རྒྱལ་ཨིན་རུང་ཨེ་མ་འདི་ནང་འབྲེན་འབད་དོ་ཟེར་
བཤད་ནུག དེ་བཟུམ་འབད་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་སོད་ཚད་འཛིན་གྱི་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་མི་ཚོད་བསྲེ་ཚུ་ དབང་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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བཟུང་འབད་དེ་ སོ་ནམ་བརྒྱ་འཁོར་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་སླ་བསྲེལ་ཏེ གོང་ཚད་ཡར་
སེང་འབད་བརོྩངབཅུ་འདི་འདུག་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག འདི་གིས་སོ་ནམ་པ་ཚུ་སེམ་ཤུགས་ཉམས་བཅུ་ནི་ཨིན་མས།  

གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་རོབ་དང་ཨེམ་རི་ཀ་བཟུམ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ནང་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཚུ་ངེས་བརྟེན་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཁྱབ་སྒྲགས་འབད་སྲོལ་འདུག  

རྒྲལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་རིལ་དང་མཐོན་སྐྱེད་ལངམ་འབད་མེད་མི་འདི་གིས་ 
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མར་ཉམས་ ཚོང་པ་གི་ཚོང་ཉོ་མི་ལུ་ཞབས་ཏོག་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ལས་ནག་ཚུ་འབྲེལ་བ་ག་ནི་ཡང་
མེདཔ་འགྱོ་ནི་མས་ཟེར་ཤེས་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཚོང་འབྲེལ་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་འབད་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས ཚོང་གོང་
ཚད་འདི་ཡར་སེང་དང་མར་ཕབ་སྦེ་ར་ལུས་ནི་མས ལྷན་ཁག་གིས་ཚོང་འབྲེལ་འཕྲུལ་ཆས་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ལཱ་འབད་མ་
བཏུབ་པར་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་བཟའ་སོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ ལས་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་བའི་གོང་ཚད་ངེས་བརྟེན་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་རྒྱབ་རྒྱལ་་འབད་དེ་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་
ཚད་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ ཚོང་འབྲེལ་བཀག་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་ལན་གསལ་ཞུ་ནུག ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ 
གཞུང་གི་འེ་སྦེ་གོང་ཚད་བཟོ་ནི་འདི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་རྒྱལ་འོང་ནི་མས དེ་འབད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་
བྱུས་བཟོ་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ བཟའ་སོད་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ཁྲིམས་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ཚོང་བརྩོངམི་དང་ཉོ་མི་གཉིས་
ཆ་ར་ལུ་བརབ་མ་བདེཝ་ཐོན་འོང་། དེ་མ་ཚད་ཡུན་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་ཚད་འཛིན་བཟོ་མོང་མི་འདི་གིས་  བཟའ་
སོད་མ་ལངམ་འགྱོ་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་བཀག་དགོཔ་ཐོན་ནི་ཨིན་མས།    

ཨིན་རུང་ཚོང་འབྲེ་ལེགས་ཤོམ་མ་འགྱོ་བར་ གྱོང་གུད་་ཕོགས་མི་ཚུ་ལུ་གཞུང་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོགཔ་འདུག ད་ལྟོ་ཉོ་
བརྩོངཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ཡང་ ལོ་ཐོག་ཉེན་བཅོལ་རིང་ལུགས་མ་འགོ་མ་བཙུགས་ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་
དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་བཤད་མི་ དཔལ་འབོར་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་དབང་ཆ་དགོཔ་འདུག་
ཟེར་ཁ་འཆམ་ནུག ཨིན་རུང་ལག་ལེན་དང་དཔལ་འབོར་ཚོང་འབྲེལ་བརོད་དོན་དང་ལྡནམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་ཀྱི་དབང་
འཛིན་འབད་དགོཔ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་འབད་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བཟའ་སཡོད་གོང་ཚད་བརྡབ་ཚབ་
བཟོ་ནི་མེན་པར་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཐོག་ལས་ བཟའ་སོད་ཀྱི་གོང་
ཚད་ཚད་འཛིན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་དགོཔ་འདུག  

བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་ཡར་སེང་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ག་དེ་འབད་ར་འགྱོ་དོ་ག་
ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་འདུག   



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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༣.༡༥  མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ལུ་བལྟ་རོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡྲོདཔ། 
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་འདི་ རང་སོའི་ཕན་ཚུན་དང་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སོ་
ནམ་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་འདི་མི་སྡེ་ནང་ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་ རང་ལས་ག་ཐོན་མི་འདི་བཙུགས་
ཏེ་སླ་བསྲེ་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཨིན་མས དེ་བཟུམ་མའི་ཚོང་འབྲེལ་འབད་མི་གིས་ བཟའ་སོད་ཡུན་བརན་གནས་ཚུགས་པའི་ཁར་ 
མི་སྡེ་ནང་ཡོད་ཏན་དང་གཞི་བཞག་བཏུབ་པའི་ཚོང་འབྲེལ་ཅིག་ཨིན་མས།  

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ སོ་ནམ་
ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ༢༠༡༨ ཟླ་༧ པ་ཚུན་ལུ་ སོ་ནམ་པ་དང་མཉམ་ལས་སྡེ་ཚན་༦༧ 
ཡོདཔ་དང་༤༢༢ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༩ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡྲོད།  
 ཐིག་ཁྲམ་༩ པ་: སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་། 

ལས་སྡེ་མིང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གྱངས་ཁ། སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱངས་ཁ། 

སོ་ནམ་ལཱ། 10 224 

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན། 41 101 

ནགས་ཚལ། 4 41 

རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་མེན་མི། 12 7 

ཡོངས་བསྲོམས་ 67 422 

 འབྱུང་ཁུངས་: སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག 

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་
ཏྲོག་དང་ལཱ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་བྱིན་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ དང་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་ ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༨  དེ་ཅིག་གི་ལཱ་ཆས་དང་ ས་ཡ་༣ གི་དངུལ་འབྲེལ་གརོགས་རམ་ཡང་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་འབད་
ལས་འགུལ་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དབས་ལུ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ལྕོགས་སྒྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་
ཚུའི་སྐོར་སོང་བརྡར་བྱིན་ནུག  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གྲོང་གསེབ་
གོང་འཕེལ་དང་རང་སྐྱོང་དོན་ལུ་ཕན་པ་འདུག་ཟེར་ངལ་རངས་ཡོད་རུང་ ལྟ་བརོ་དང་དབྱེ་ཞིབ་དག་པ་ཅིག་མ་ཚུད་པར་ཡོད་
མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཀ༽ འབྲུག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གིས་་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅ ན་མའི་རྩ་ཚན་༥(༣) པ་ལྟར་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་གིས་ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ ཁོང་ར་ཁིས་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་ 
ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་ངེས་གཏན་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་མི་འབད་བལྟ་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ནི་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེ་ཁྲིམས་བཀལ་ཡོད་མེད་ཚུ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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ཨིན་རུང་ ལྷན་ཁག་གིས་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ བལྟ་རོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཕན་ནུས་ག་དེ་འབད་
འདུག་ག་འདི་ཚུ་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག 

ཁ༽ དེ་མ་ཚད་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་ཚན་༥(༢) དང་མ་འཁྲིལ་བར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་
གསུམ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས ལོ་བསར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་འདི་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཏེ་འདུག  

ག༽ མཉམ་ལས་ཚོས་སྡེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༠༩ ལྟར་ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་འདི་
ནང་འཐུས་མི་ཉུང་མཐའ་༡༥ དགོཔ་པའི་ཁར་ འཛུལ་ཤུགས་ཐོ་བཀོད་ལག་ཁྱེར་འདི་ ལོ་ལྔ་གི་དོན་ལུ་ཆ་འཇོག་ཡོདཔ་དང་ 
ལོ་ལྔའི་རྒྱབ་ལས་ཐོ་བཀོད་ལོག་འབད་ཐོག་ལས་ལག་ཁྱེར་འདི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བཏུབ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོངས་བསྲོམས་༢༢ ལས་ ༢ དང་
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གི་ཡོངས་བསྲོམས་༡༦༨ ལས་ ༩ གིས་ལག་ཁྱེར་བསྐྱར་བཟོ་ཡོད་རུང་ གཞན་མི་ག་ར་སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་༧ པའི་ནང་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག 

དེ་འབད་ཁྲིམས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སོ་ནམ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགཧ་སྡེ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་བལྟ་རོག་ཕན་
ནུས་ཅན་སྦེ་མ་བདཝ་ཤེས་ཚུགས་པས དབྱེ་ཞིབ་དང་བལྟ་རོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་
སྡེ་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ དགོས་མཁོ་དང་ལཱ་ཤུལ་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་སོན་མ་ཚུགས་པས། དེ་གིས་སོ་ནམ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་ 
འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་གནོད་དེ་ བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཉུང་
སུ་འགྱོ་ཚུ་ལུ་དགོ་ནི་མས།  

འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལུ་ དུས་སྦྱིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་བལྟ་རོག་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་སོ་ནམ་་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་གྱི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དང་སྒྲིང་
སྒྲིང་དོན་ལུ་གཙོ་བོ་སོན་ནི་འདི་གིས དུས་སྦྱིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་བལྟ་རོག་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག དོ་མ་ཚད་སོ་
ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནང་འངུལ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སོབས་མ་ལངས་པར་འདུག  

ལྷན་ཁག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལན་དང་འཛིན་སྐྱོང་མེདཔ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་དང་མ་འཁྲིལ་བ་འདུག 
དེ་འབདཝ་ལས་ལྷ་ཁག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་བསྒང་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་སྡེ་
ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་ བརྡ་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་འདུག  

གཙུག་སྡེའི་ལེགས་བཅོས་ཚུ་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འཁྲིལ་གཞི་བཙུགས་ཡོད་མི་ལུ་ ངལ་རངས་ཡོད་
རུང་ ཧེ་མ་ར་ ལྷན་ཁག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནུས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་འབད་ ལེགས་བཅོས་དང་གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་འདུག དེ་མ་ཚད་ལས་རིམ་དང་ལས་སྣ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོགས་འབད་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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༣.༡༦ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ཚུ་གིས་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་དེ་ཡྲོད་པའི་དམིགས་དྲོན་ཚུ་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ།  
སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་འདི་ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་པར་ཁྲོམ་ཁར་འགྱོ་མ་དགོ་པར་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་སྣ་ཚོགས་ཚོང་འབྲེལ་འབད་མི་ཚོང་
ལས་ཆུང་སྐུ་ཅིག་ཨིན། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གནས་བཀའ་རྒྱ་ཨང་༣/༦༧/༦༨༣ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༣ པའི་ ཚོས་
༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒེད་འྲོག་༢༠༥ དང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ཚུ་ནང་སོ་
ནམ་ཚོང་ཁང་གཞི་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་བསར་དུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༧ ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གཞུང་༼ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག༽ གིས་སོ་ནམ་ཚོང་
ཁག་གཞི་བཙུགས་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༥༨.༡༡༧ དེ་ཅིག་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནུག རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་སྐབས་
འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་དང་མཉམ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་ཚོང་ཁག་༡༧༣ འདུག  

དེ་འབད་སོ་ནམ་ཚོང་ཁག་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ ནང་འཁོད་རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚོང་
འབྲེལ་ཐབས་སའི་ས་གོ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་དགོས་མཁོ་ཆེའི་མཐུན་རྐྱེན་་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་ སོ་ནམ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་རྟེན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག ཚོང་ལས་འདིའི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་ར་ ཚོང་འབྲེལ་ཐབས་ནི་དོན་
ལུ་སྤུད་ཚད་བལྟ་སྟེ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་གོང་ཚད་སྒྲིག་ནི་ དེ་ལས་ གཙོ་བོ་གཉིས་པ་འདི་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་
དོན་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་ ལུས་ སོན་ ལཱ་ཆས་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་བཟའ་སོད་ཚུ་བཙྲོང་ནི་དང་ གསུམ་པ་ལུ་ནང་འཁོན་བཟའ་སོད་
དང་ ཁྱིམ་ནང་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བཙྲོང་ནི་འདི་ཨིན་མས།  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ བལྟ་བཤལ་འགྱོ་སྟེ་ རྩིས་དེབ་བལྟ་རོག་
འབདཝ་ད་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལས་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ལེན་པའི་ཐོ་ག་ནི་ཡང་མ་མཐོང་པས དེའི་ནང་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལུ་
འདྲི་དཔྱེད་འབདཝ་ད་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་ལོག་ཉོ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་འདི་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་
ཁོང་ར་གྱི་བརོྩངནི་ལུ་གདམ་ཁ་འབདཝ་མས་ཟེར་ཨིན་མས དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་འདི་གིས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ཕན་
ཐོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས ལོག་ཉོ་གི་གོང་ཚད་བརྟེན་ཁེལ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་ སོ་ནམ་བརྒྱ་འཁོར་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
གོང་ཚད་གཉིས་ག་བསྡུར་འབདཝ་ད་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ཁྱེད་པར་སོམ་ར་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས དེ་
གཉིས་ནང་མ་འདྲཝ་དང་ཁྱེད་པར་ཆགས་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་འོག་གིས་ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པའི་ནང་གསལ་སོན་
འབད་དེ་ཡྲོད།   
ཐིག་ཁྲམ་༡༠: སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ནང་གོང་ཚད་མ་འདྲཝ།   

སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད།  
ལོག་ཉོ་་གོང་ཚད། (per 

kg in Nu.) 
ཁྲོམ་སྒྱུར་གོང་ཚད (per 

kg in Nu.) 
མ་འདྲཝ། (per kg in 

Nu.) 

ཀེ་བ། 16 30 14 

བསྲེམ་ཅུམ། 30 110 80 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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ཀོ་པི། 14 36 22 

མེ་ཏོག་ཀོ་པི། 35 127 92 

ལ་ཕུག་དམརཔ། 22 88 66 

ལ་ཕུག 10 56 46 

མེ་ཏོག་ཧོན་ཚོད། 25 88 63 

བླམ་བན་ད། 21 100 79 

ཨེ་མ་ཧོནམོ། 30 98 68 

ཨེ་པཱལ། 20 101 81 

ས་སྒ། 14 142 128 

ས་སྒོགཔ། 55 168 113 

འབྱུང་ཁུངས: ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཁྲོམ་སྒྱུར་གོང་ཚད་དང་སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཞིབ་ཚོལ་སྡེ་ཚན།  
 

གོང་གིས་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ ལོག་ཉོ་གོང་ཚད་དང་ཁྲོམ་སྒྱུར་གོང་ཚད་བར་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༤ ལས ༡༡༣ 
ཚུན་གྱི་ཁྱད་པར་སོམ་ར་འདུག དེ་གིས་སོ་ནམ་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ནང་ ལོག་ཉོ་ནང་བརོྩངནི་
འདི་ལས་ ཁྲོམ་ཁར་རང་གིས་བཙྲོང་ནི་འདི་ལུ་གདམ་ཁ་འབད་སྲིད་ནི་མས། དེ་ལས་བརྟེན་ ཟད་འགྲོ་མང་རབས་གཏང་སྟེ་ 
སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་གཞི་བཙུགས་སྦེ་སྟེ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལས་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཉོ་སྟེ་ ཚོང་འབྲེལ་འབད་ནི་དམིགས་ཡུལ་འདི་
བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞིབ་རོག་འབད་ཡོད་མི་ 
རྩིས་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བས་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་མེན་པར་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ཁྲོམ་ཁར་བཙྲོང་
ནི་འདི་གིས ལོག་ཉོ་ནི་ལམ་ལུགས་འཕྲུལ་ཆས་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ཨིན་ཟེར་བཤད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་འདི་ནང་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁག་གི་དམིགས་བརྟེད་ད་རུང་མ་བསྒྲུབ་འབད་
མཐོང་ནུག སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་འདི་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ བཟའ་སོད་དང་ཁྱིམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་་རྐྱངམ་མ་ཏོག་
གཞན་ག་ནི་ཡང་བཙྲོང་ནི་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ སོ་
ནམ་ཚོང་ཁང་གིས་ལོག་ཉོ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་ཧ་མ་གོ་བས།  

དེ་བཟུམ་འབད་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་འདི་ཕན་ནུས་ཅན་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ དེའི་དམིགས་ཡུལ་་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་དང་སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོཔ་འདུག  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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༣.༡༧ སོ་ནམ་གཞི་རྟེན་ལངམ་འབད་མེདཔ།  
སོ་ནམ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ལངམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་
གཤམ་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

ཀ) ཞིང་ཆུའི་ལམ་ལུགས།  

སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུ་འདི་གཞི་རྟེན་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན ད་རེས་ ཞིང་ཆུ་མཐུན་རྐྱེན་་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཡོད་མི་
འདི་ཡང་ ཞིང་ཆུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཐབས་ཤེས་དང་ཟད་འགྲོ་གཏང་སྟེ་འབདཝ་ལས་
ཨིན་མས། གཞུང་གིས་ཞིང་ཆུ་ལས་སྡེ་ནང་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལས་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ད་ཚུན་ལུ་ཞིང་ཆུ་རིང་ལུགས་དག་པ་
ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལོྟ་མི་སྡེ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་འབད་ མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ཞིང་ཆུ་
རིང་ལུགས་དང་ ལས་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ཞིངཆུ་རིང་ལུགས་ཟེར་ དབྱེ་བ་གཉིས་འདུག 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་བསར་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་ཆུ་གིས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་
༦༤,༢༤༨ ཡོད་མི་ལས་ ས་ཆག་ཨེ་ཀར་༡༢༡༢ དེ་ཅིག་མི་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་ཞིང་ཆུ་རིང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྟེ་འདུག  མི་སྡེ་
འཛིན་སྐྱོང་ཞིང་ཆུ་རིང་ལུགས་༡༡༠༡ འདི་ལག་ལན་འཐབ་ཡོད་རུང་༡༡༡ འདི་ས་རུད་དང་ལས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་ མེདཔ་གཏང་ཏེ་ལག་ལན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག དེ་བཟུམ་འབད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ཞིང་ཆུ་
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༧༧,༨༢༧ དེ་ཅིག་སོན་ནི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཡང་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག  

ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༢༧༧༩༧༨ .༧༢ ལས་བརྒྱ་ཆ་༢.93 དེ་ཅིག་བཟའ་སོད་འབད་དེ་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་ནང་རཱད་ལཱ་འབད་ནི་
དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུ་མཐུན་རྐྱེན་་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་ལས ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༥༩༤༥༧ དེ་ཅིག་ཆུ་ཞིང་བཟོ་སཏེ་འདུག སྤྱིར་བཏང་ 
ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༦༤༢༤༨ དེ་ཅིག་བཟའ་སོད་འབད་མི་ཞིང་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༢༣ དེ་ཅིག་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བའི་མཐུན་རྐྱེན་་ཚུ་
ཁྱབ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ སྐམ་ཞིང་དོན་ལུ་ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་་ཚུ་མིན་འདུག ས་གཞི་འདི་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ ལོ་ཐོག་
ཀེ་བ ཤིང་འབྲེས གེ་ཟ་དང་ཚོག་བསྲེ་ཚུ་བཏབ་ཨིན་མས  འབྲུག་ལུ་ས་གཞི་ཨེ་ཀར་༣༣༦༥༦༨ .༨༧ དེ་ཅིག་ སྐམ་ཞིང་
དང་ ཨེ་ཀར་༢༢༨༡༥.༣༧༨ དེ་ཅིག་ ཤིང་འབྲས་ལྡུམ་ར་འབད་སྲོད་དེ་འདུག  

འབྲུག་ལུ་ ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འབུལ་ཏོག་ཏོག་ཡོདཔ་ལས་ ལྲོ་བསར་(70,576 MSM) རེ་ཡོད་རུང་ འདི་ཚུ་ངེས་པར་དུ་
ཞིང་ཆུ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག ཞིང་ཆུ་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ གཙང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་
ཡོདཔ་མས། དེ་མ་ཚད་ གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་ གྲོང་གསེབ་ལས་སྡེ་ མི་སྡེ་ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ལ་སོགས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ལུ་
བལྟ་སྟེ་ བཟོ་རིག་ལས་སྡེ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་སོམ་ཐོན་སྟེ་འདུག རྒེད་འྲོག་ནང་ལས་ཕར་ཞིང་ཆུའི་མཐུན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་འགྱོ་
མི་འདི་ ཞིང་ཆུའི་རིང་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན་མས།  

ཞིང་ཆུའི་འཆར་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ ཞིང་ཆུའི་ལས་སྡེ་འབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོག་འབད་དགོཔ་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་
ནུག ཨིན་རུང་ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོག་གིས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ དཔེར་ན་ ཆུ་གཡུར་བའི་ཚད་  ལཱ་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ བལྟ་རོག་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་ཚུ་་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་རུང་་འདི་ཚུ་མ་ཚངས་པར་འདུག  

དོན་མཚམས་༣.༦ པའི་ནང་བཤད་དོ་བཟུམ་ བཟའ་སོད་ཞིང་ཚུ་སོངམ་ལུས་མི་གནས་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ ཞིང་ཆུ་ལངམ་
འབད་མེད་མི་འདི་ཨིན་པས། ཞིང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་བསར་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་གནོད་ནི་
ཨིན་མས།   

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལན་གསལ་ཕུལ་མི་ནང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ འཆར་གཞི་༡༠༨ 
བཟོ་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་ འཆར་གཞི་༤༡ རྐྱངམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།  

ཁ) མཛོད་ཁང་མཐུན་རྐྱེན།  

སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དེ་ རུལ་བཏུབ་དང་ གནོད་པ་བྱུང་སྲིད་མི་འབད་དབྱེ་བ་ཕྱེད་དེ་འདུག སྤྱིར་བཏང་ ཚོད་བསྲེ་དང་ཤིང་
འབྲེས་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ བསིལ་དྲོད་དང་ལྡནམ་འབད་མ་བཞག་པར་གནོད་པ་དང་ རོན་གཤེར་ཚུ་བྱུང་སྲིད་ཨིནམ་མཛོད་
ཁང་དགོཔ་འདུག དེ་བཟུམ་འབད་མཛོད་ཁང་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་གི་ཡང་ ཐོན་སཀྱེད་ལུ་དནོག་པ་བྱུང་འོང་།   

༡) མཛོད་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན། 

མཛོད་ཁང་འདི་ཐོན་སྐྱེད་འབྲུ་སྣ་ ཤིང་འབྲེས་ ཚོད་བསྲེ་དང་ཨོམ་ཆས་རིགས་ཚུ་ལུ་མ་ལངས་པས རྒྱ་ཁབ་ནང་ལྟ་རོག་ཡོད་
མི་མཛོད་ཁང་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ རོང་ཁག་ག་ར་་ནང་ལངམ་འབད་མིན་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ ཚོད་བསྲེ་མཛོད་
ཁང་འདི་འོག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  
ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པ་: འབྲུག་ལུ་སོ་ནམ་མཚོད་ཁང་མཐུན་རྐྱེན།  

ཨང་ མཛོད་ཁང་དབྱེ་བ།  ཤོང་ཚད ཚད ཆགས་གནས། རྒྱུན་མཁོ། 

1 
ནུས་ཤུགས་གྲང་བསིལ། 
(Zero Energy Cold 
Store) 

25 MT 4 
པ་ར ོདྭར་ག་དཔལ་ལ གཞནམ་
སྒང་དང་པདྨ་དགའ་ཚལ།  

ཨེ་པཱལ་དང་ཚེ་ལུ།  

2 གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་། 60 MT 1 པ་རོ (NPHC) ཨེ་པཱལ། 

3 གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་། 100 MT 1 གླིང་མི་ཐང་ མོང་སྒར།  ཤིང་འབྲེས། 

4 
གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་ནང་
ལམ་འགྲུལ། 

1 MT 3 
སྤ་རྲོ་དང་ (NPHC) & 
གཞནམ་སྒང་། 

ཤིང་འབྲེས་དང་ཚོད་བསྲེ་
ཞིབ་འཚོལ། 

5 
ཟ་ཚང་ནང་འཁོད། 
Ambient Stores 

1 MT 463 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ས་གནས་ག་ར། གེ་ཟ་སོན་མཛོད་ཁང་། 

6 Ambient Stores 1 MT 609 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ས་གནས་ག་ར། ཀེ་བ་སོན་མཛོད་ཁང་། 

7 Curing cum store 1 MT 42 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ས་གནས་ག་ར། སྒོགཔ་བ་སྒོ། 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
 

32 

འབྱུང་ཁུངས: རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་བསྡུ་གསོག་ལྟེ་བ།  

 

ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པའི་ནང་གསལ་སོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཟ་ཚང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ (ambient stores) མཛོད་ཁང་ཤོང་ཚད་
འདི་ གེ་ཟ་ ཀེ་བ་དང་སྒོགཔ་ཚུ་MT ༡ ཤོང་མི་འདི་རོང་ཁག་༢༠ གེ་ར་ལུ་འདུག ཨིན་རུང་ཤིང་འབྲས་དང་ཚོད་བསྲེ་
གིས་ གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་འདི་ རོང་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འདུག གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་འདི་ དྭ་གར་ནཱ་ 
མོང་སྒར་ སྤ་རྲོ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་གཞལ་སྒང་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ཡོངས་བསྲོམས་་དགུ་ཡོད་མི་འདིའི་ཤོང་ཚད་ MT 
༢༦༣ ཡོད་མི་འདི་ ངོ་མ་ར་ཀེ་པཱལ་དང་ཤིང་འབྲེས་སྐྱུར་པོའི་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ ཚོད་བསྲེ་ MT 
༡༢༦༧༧༢ དང་ཤིང་འབྲས་ MT ༥༤,༦༥༦ འབད་ མཛོད་ཁང་གི་ཤོང་ཚད་ལས་ ལོགས་བཏབ་ཨིན་མས།   

རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་བསྡུ་གསོག་ལྟེ་བ་ལུ་ གནོད་པ་དང་འགྱོང་གུད་་ཕོག་པ་ཅིན་ རྒྱ་ཁབ་ནང་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་
དང་གདོང་ལན་བྱུང་ནི་མས རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་བསྡུ་གསོག་ལྟེ་བ་ལུ་ 
གནོད་པ་དངའགྱོང་གུད་་ཕོག་མ་ཕོག་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དངོས་པོ་ རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་
རུང་རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་བསྡུ་གསོག་ལྟེ་བ་ཀྱིས་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་འབད་མི་ནང་ ཚེ་ལུའི་ཐོན་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ལས་༤༥.༢༨ དེ་ཅིག་
ལུ་སྐྱོན་བཞུག་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག  

རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་བསྡུ་གསོག་ལྟེ་བའི་འགོ་ཡོད་མི་ མཛོད་ཁང་བརྒྱ་ཆ་༣༡.༢༠ དེ་ཅིག་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་བཏུབ་པར་
འདུག ཚེ་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་མི་འདི་ཡང་ མཛོད་ཁང་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་
ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་ལུའི་ཐོན་སྐྱེད་MT ༢༨༠༡༧ ཐོན་
ཏེ་ མཛོད་ཁང་ཤོང་ཚད་MT ༢༠༣ ལས་ལོགས་བཏབ་ཨིན་མས།  

མཛོད་ཁང་མེདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཚུ་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ དུས་མིན་གྱི་སྐབས་ཚོང་འབྲེལ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བསག་བཞག་མ་
ཚུགས་པར་འདུག དེ་མ་ཚད་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཐག་རིང་སར་འབདཝ་ལས ཚོང་འབྲེལ་འབད་བར་དུས་ཚད་
ཁར་ལོྷད་མི་ཚུགས་ནི་མས  དེ་བཟུམ་འབད་ མཛོད་ཁང་འདི་ཆགས་གནས་དང་འཁྲིལ་འཆར་གཞི་རྩམ་པ་ཅིན་ སོ་ནམ་
པ་ཚུའི་བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།  

(༢)   མཛོད་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྲོད་ནི།  

འོག་ལུ་གསལ་སོན་འབད་མི་པར་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ མཛོད་ཁང་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ 
པའི་དབྱི་ཚེས་༡༧ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དྭར་ག་དཔལ་ལ་ལུ་ཡོད་པའི་ གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་གི་ 
བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནུག མཛོད་ཁང་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༩ བྱིན་དེ་ ལྡུམ་རའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རངས་གྱུར་འཕྲུལ་ཆས་གོ་ལས་བསག་བཞག་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། 

མཛྲོད་ཁང་འདི་བཟུམ་འདི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་བསག་བཞག་ནི་དོན་ལུ་ གློག་མེ་མཐུན་སྐྱེན་ཚུ་མེད་རུང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་
ལས དཔལ་འབོར་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་ཅིག་ཨིན་མས།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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Figure 10: Zero energy cold storage underutilized, 

Dagana 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས བཟོ་སྐྲུན་དབྱེ་ཞིབ་
འབདཝ་ད་ པར་རིས་༡༠ ནང་
སོན་མི་མཛོད་ཁང་འདི་ བཟོ་
རིག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་དང་བཟོ་
བཀོད་ཚུ་འཐུས་ཤོར་ལས་བརྟེན་ 
ད་ལོྟ་ཡང་ལག་ལན་མ་འཐབ་
པར་ཡོད་འབད་བལྟ་རོག་འབད་
ནུག དེ་མ་ཚད་ བཟོ་སྐྲུན་གི་
ལཱ་འདི་སྐྱོན་ཅན་དང་ཆ་མ་ཚང་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན ད་ལོྟ་ཡང་ཁག་འབགཔ་ལས་རྩིས་མ་ལེན་པར་འདུག  

དེ་བཟུམ་འབད་ར་ གྲང་བསིལ་མཛོད་ཁང་འདི་གིས མཉོད་ཁང་གི་དམིགས་བརྟེད་སྒྲིབ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར  གཞུང་གིས་
ཟད་འགྲོ་མ་དངུལ་ས་ཡ་༢.༧༣༩ ཡང་གྱོང་གུད་་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་ མཛོད་ཁང་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་སོ་ནམ་པ་
ཚུའི་དན་ལུ་ འཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ངེས་བརྟེན་འདུག  

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིཕ་དབང་འཛིན་གྱི་ཞིབ་རོག་འདི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་བརྟེན་ལམ་སོན་འདི་གིས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

༣.༡༨ བརྡ་དྲོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ཆད་སྐྱོན་ཡྲོདཔ། 
བཟའ་སོད་དང་བཟའ་བཅུད་ཉེན་སྲུང་༢༠༡༤ ཅན་མའི་དགོས་དྲོན་ནང་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ བརྡ་
དོན་ཏན་ཏན་ཆ་ཚང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་དར་ཁྱབ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་
ཡྲོདཔ་ཨིན།   

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལས་མར་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།   

ཀ) མཐུན་འབྲེལ་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཆད་ཡོདཔ།  

སྤྱིར་བཏང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་མི་འདི་ར་ ལས་སྡེ་ཚུ་བརྡ་དོན་དཔལ་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ཕར་
འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མཐུན་འབྲེལ་འཕྲུལ་ཆས་རིམ་ལུགས་འདི་ཨིན། 
བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བ་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་བརྩམ་ནི་
དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིང་ལུགས་འདི་ ངེས་པར་དུ་ཁག་ཆེ་ཤོག་ཅིག་ཨིན་མས།   

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་ འཛིན་སྐྱོང་དང་དར་ཁྱབ་དོན་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་བཟའ་སོད་
བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིང་ལུགས་འདི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས ད་ལོྟ་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ ལོ་བསར་འཆར་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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དངུལ་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་ཚད་ ས་གཞི་དབྱེ་བ་ ཞིང་ཆེའི་གཡུར་བ་དང་མཛོད་ཁང་ལ་སོགས་པའི་བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ 
རང་སོའི་ལས་ཁུངས་མ་འདྲཝ་ཚུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཁར་ འགོ་
དཔོན་ཚུ་ཡིག་ཚང་ནང་མེདཔ་ད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནི་འདུག   

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དམིས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལཱ་འགན་དངའགན་ཁུར་གྱི་ མགུ་རྙོགས་
སྟེ་འདུག བརྡ་དོན་ཚུ་གཏན་ཏོག་ཏོག་དང་ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་གིས་འགྱོགས་པ་ར་ཐག་བཅད་ནི་དོན་ལུ་ 
བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིང་ལུགས་འདི་ འཆར་གཞིལེགས་ཤོམ་བརྩམ་སྟེ་ བརཏག་དཔྱེད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདུག  
བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིང་ལུགས་འདི་གིས ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཟའ་
སོད་ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་བྱུང་ནི་ཨིན་མས།  

ཁ) བཟའ་སོད་གོང་ཚད་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་དུས་མཐུན་མེདཔ།  

ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་འདི་གིས་ སོ་ནམ་པ་ ཚོང་འབྲེལ་པ་དང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོག་
ཡོད་ངེས་གཏན་ཨིན་མས། སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་ནི་
དོན་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་རིང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག རིང་ལུགས་འདི་
གིས་ ནང་འཁོད་དང་ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚོང་འབྲེལ་གོང་ཚད་ ཚོང་འབྲེལ་མཁོ་ཆས་ ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་ཚོང་བརྡ་དོན་
དང་ དུས་མཚམས་སྙན་ཞུ་ཚུ་བརྡ་དོན་འབད་ཚུགས་ནི་མས།   

ཨིན་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་འདི་གིས་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་དར་ཁྱབ་མ་འབད་བའི་ཁར་ དུས་མཐུན་བརྡ་དོན་ཆ་ཚང་ཡང་གསལ་
སོན་འབད་ནི་མིན་འདུག དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་ཚོང་ཐོན་
སྐྱེད་ཚུའི་སྙན་ཞུ་འདི་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་འདིའི་ བརྡ་དོན་ཅོག་འཐདཔ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཡོད་མི་འདི་པར་རིས་༡༡ པའི་
ནང་སོན་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་ ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་ཚོང་འབད་མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་མིན་འདུག  
 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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པར་རིས་༡༡ པ་: བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་ནང་འདྲེན་འབད་ཡྲོདཔ། 

ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་དུས་མཚམས་གོང་ཚད་དང་ བཟའ་སོད་ཚོང་འབྲེལ་བསར་གོང་ཚད་ཚུ་ ལུང་ཕོགས་གེ་རའི་ནང་མེདཔ་སྦེ་
སྙན་ཞུ་འབད་ནུག པར་རིས་༡༢ པའི་ནང་སོན་དོ་བཟུམ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢-༡༧ གིས་བཟའ་སོད་ཐོན་
སྐྱེད་གོང་ཚད་ཡང་སོ་དེ་མིན་འདུག དེ་བཟུམ་འབད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ འབྲུ་སྣ་དང་སྲནམ་གྱི་
གོང་ཚད་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་དེ་མིན་འདུག  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟའ་སོད་གོང་ཚད་ཚུ་འགྱོགས་པ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ཕན་ཚུན་སྒྲའི་
ལན་ཟེར་ སོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ 
ད་སྤྱེད་ཁྲུལ་འདི་ བི་འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལན་འཐབ་མི་དང་རིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་བཞི་དེ་ཅིག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྱབ་ནུག དེ་
གིས་མ་ཚད་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ནང་གོང་ཚད་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ IVR གི་བརྡ་དྲོན་ཚུ་ནང་ 
གོང་ཚད་ཚུ་ ཉེར་སྲོད་མཁོ་ཆས་དག་པ་ཅིག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འདུག  

པར་རིས་༡༢ པ་: དུས་མཚམས་དང་ཚོང་འབྲེལ་དང་འཁྲིལ་བའི་གོང་ཚད་སྙན་ཞུ། 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་དང་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རེ་འདོད་འདི་ར་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་འཆར་སྣང་དང་བརྡ་དོན་ཅིག་མཚུངས་བཟི་འདི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ལས་སྣ་འདིའི་དོན་ལུ་
བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་གཞན་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་
འཛིན་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་འདུག  

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་མཁོ་སོད་འབད་མི་དང་ཚོང་སོད་མི་ཚུའི་ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་ཚུ་གོང་འཕེལ་མེད་མི་
འདི་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་མེད་ནི་འདི་གི་ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་ནུག ཚོང་འབྲེལ་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ བཟའ་
སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གོང་ཚད་ ཚོང་ཉོ་མི་དང་བཙྲོང་མི་ ཚོང་འབྲེལ་གནས་སངས་ཚུའི་སྐོར་བརྡ་དོན་འབད་ནི་མིན་འདུག   

ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་ཁུངས་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་ཡོད་པ་ཅིན་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་ལུ་ཕན་པ་འོང་ནི་མས སོ་
ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གི ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་བརྡ་དོན་ལག་ལན་འཐབ་
པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་ཆ་ཚང་མེད་མི་འདི་གི་འཆར་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་མ་ཚུགས་
པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་སོད་རང་མགོ་རང་འདྲོང་ཉེན་སྲུང་དམིགས་གཏད་ཡང་གྲུབ་མི་ཚུགས་ནི་མས། དེ་མ་ཚད་་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་མ་ཚངས་པར་དེ་འབད་ར་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ཡང་ ཚོང་འབྲེལ་གནས་སངས་ལུ་ བོླ་
གཏད་མེདཔ་འགྱོ་ནི་མས། 

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ བརྡ་དོན་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་
ཟེར་ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཟེད་ནུག དེ་བཟུམ་འབད་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ད་ལྟོ་འི་རིམ་ལུགས་དུས་མཐུན་བཟོ་མི་འདི་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ལག་ལན་ཐབས་ད་ དེའི་འཛོལ་བ་དང་ཆད་
ལུས་ཚུ་ བསལ་ཚུགས་ནི་ཨིན།   

ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་གི་དོན་ལུ་གལ་ཆེའི་བརྡ་དོན་ཐོབ་ཚུགས། བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འདི་
དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་ལྷན་ཐབས་དོན་ལུ་ དུས་མཐུན་སྦེ་གསརཔ་ནང་སོ་དགོཔ་འདུག   

དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་རིམ་ལུགས་གསརཔ་ནང་སོ་སོར་འབདཝ་ད་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་དང་བརྡ་དོན་ཡོངས་
སུ་རོགསཔ་ཚུད་དགོཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།   
 

 

 

 

 

 

 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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ལེའུ་༤ པ་ : གྲོས་འདེབས་ཚུ། 

ལེའུ་༣ པའི་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་མ་འོང་པའི་ནང་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གིས་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་ནི་ནང་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལས་ 
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་དག་པ་ཅིག་ཕུལཝ་ཨིན། 

4.1 ལྷན་ཁག་གིས་ བཟའ་སྲོད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་མཐར་ཕྱིན་ཐབས་ལུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དྲོན་ལས་ གཙུག་
སྡེ་ཚུའི་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

བཟའ་སོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་དང་ གཙུག་སྡེ་ཁག་ཚུ་གྲལ་གཏྲོགས་འབད་དེ་ ཕྱག་ལཱ་
ཚུ་གཅིག་ཁར་མཛད་དེ་ བཟའ་སྲོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཕྲལ་མྱུར་དང་ ཡུན་བརན་གྱི་དམིགས་དྲོན་
ཚུ་ ཁོང་རའི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་ འྲོས་ལྡན་འབད་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་བཟྲོ་ནིའི་ས་
གོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གེ་ར་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཐྲོག་ལས་ སྲིད་བྱུས་དེ་
ཡྲོངས་རྲོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་བཟའ་སྲོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་དང་
འབྲེལ་བའི་ གོ་བརྡ་ཡྲོད་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ འྲོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྲོན་ཚུ་ངེས་བརན་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་ནི་ཨིན།    

དེ་ལས་བརྟེན་ བཟའ་སྲོད་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འཕྲལ་མྱུར་དང་ ཡུན་བརན་གྱི་དམིགས་དྲོན་ཚུ་ ལྷན་
ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུའི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་ འྲོས་ལྡན་འབད་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་ངེས་བརན་
བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལས་ ཆེ་མཐྲོའི་ཚྲོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐབས་ལུ་ ལྷག་ཁག་གིས་འགོ་འཁྲིད་མཛད་དགོཔ་ཨིན།  

4.2 ལྷན་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཡྲོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྲོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་ སྲོ་ནམ་གྱི་ས་གཞིའི་དབྱེ་ཁག་དང་ས་
ཁོངས་ཚུའི་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཅིག་བརྩམ་དགོཔ།   

ད་ལོྟ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་གི་ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དོན་ལས་ སོ་ནམ་ས་གཞི་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་
གསལ་སོན་མིན་འདུག ས་ཆའི་སབ་ཁྲ་དང་ཕོགས་གཟུང་ནི་འདི་གལ་ཆེཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་སོ་ནམ་ས་གཞི་དང་སོ་ནམ་
གྱི་དོན་ལུ་མེན་པའི་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ དབྱེ་བ་དང་ཕོགས་གཟུང་འབད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གཞི་བཟའ་སོད་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་ལུ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་གཞི་བཟའ་སོད་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་རོག་དང་ མཚམས་འཛིན་འབད་ནི་དང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་
འཆར་གཞིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་བཟའ་སོད་ས་གཞི་ཡོངས་བསྲོམས་ཧ་གོ་དགོཔ་དང་ ཐོ་གཞུང་
འབད་དགོཔ་འདི་ལྷག་པར་དུ་ཁག་ཆེ་འདྲགས་འདུག དེ་མ་ཚད་ སབ་ཁྲའི་དབྱེ་རིམ་འདི་གིས གྲོང་གསེབ་ས་གཞི་ཐོན་
སྐྱེད་ཀྱིས་སྤུད་ཚད་དང་གོང་འཕེལ་ཚུའི་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས སོ་ནམ་ས་གཞི་ལཱ་དང་གཞན་གོང་འཕེལ་
གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆའི་སྤུས་ཚད་བརག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ས་ཆའི་ནུས་ཤུགས་སབ་ཁྲ་འདི་ གང་འགྱོགས་
མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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4.3 རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱིས་ ཐྲོན་སྐྱེད་བགོ་སྐལ་གྱི་ཐབས་གཞི་ཅིག་བཟྲོ་དགོཔ། 

འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་ལཱའི་དོན་ལུ་གཞུང་གིས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་མི་འདི་གིས་གྲོང་གསེབ་སོ་ནམ་པ་
ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོད་རུང་ དེ་རེས་སོ་ནམ་གནས་སངས་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་འབད་བསྒྱུར་མ་ཚུགས་པར་འདུག ས་གནས་
གཞུང་ནང་བཟུམ་སྦེ་ལྷན་ཁག་ཚུའི་ མ་དངུལ་བགོ་སྐལ་འདི་གནས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མེནམ་ལས་ སོ་ནམ་འཚོ་བའི་
གནས་སངས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ སོ་ནམ་ཐྲོན་སྐྱེད་ཚུའི་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག 

4.4 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༡ ཅན་མ་འདི་གཏན་འཁེལ་མེན་པར་ཟིན་བྲིས་ཨིནམ་ལས་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ལུ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ས་གཞི་བཟའ་སོད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ས་གཞི་བཟའ་སོད་ཚུའི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ས་
ཆ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ས་ཆའི་བདག་དབང་དང་ས་ཆ་བཟའ་སོད་ཚད་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ས་ཆའི་འཛིན་
སྐྱོང་དང་ས་གཞིའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་འཐབ་དོན་ལུ་ ས་ཆའི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་
བྲིས་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

4.5 ལྷན་ཁག་གིས་སྲོ་ནམ་ས་གཞི་བཟའ་སྲོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཡུན་བརན་ཡྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟྲོ་དགོཔ། 
སོ་ནམ་ས་གཞི་བཟའ་སོད་འབད་མི་ཉུང་སུ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་སོ་ནམ་བཟའ་སོད་ཐོན་སྐྱེད་མར་ཕབ་བྱུང་སྲིད་ནི་མས། འདས་
པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕའི་རིང་ལུ་ འབྲུ་སྣ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ཡང་མར་ཉམས་ཏེ་ འབྲུ་སྣའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཉུང་སུ་འགྱོ་མི་འདི་
གིས་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནི་འདི་ཡང་རང་བཞིན་གྱི་མར་བབ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
ས་ཆ་བཟའ་སོད་འབད་མི་བརྒྱ་ཆ་ལས་༢.༩ ལས་མེད་མི་འདི་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ས་གཞི་སོངམ་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
ས་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་ཡུན་བརན་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ས་གཞི་བཟའ་སོད་མ་འབད་
བར་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཆར་གཞི་དང་བཟའ་སོད་དོན་ལུ་ བལྟ་རོག་འབད་ནི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་མིན་འདུག སོ་ནམ་ལཱ་འབད་མི་
མ་ལངས་པར་ཡོད་མི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་དགོ་པའི་ཕན་ཐབས་ཀྱིས་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  

དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་དང་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ གཞི་བཟའ་སོད་འབད་མི་ཡུན་བརན་
གོང་འཕེལ་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་འདུག སོ་ནམ་ས་གཞི་ཡུན་བརན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་
གཞི་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ཕར་སོ་ནམ་ས་གཞི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ ལས་སྣའི་སོང་བརྡར་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

4.6 སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་
སོད་ཉེན་སྲུང་རྒྱུན་སྐྱོང་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཁར་བཟའ་སོད་སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལས་ར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འབད་གྲོས་བསྡུར་
འབད་ཡོད་རུང་ བཟའ་སོད་སྲུང་སྐྱོབ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་གློ་འབུར་གནས་སངས་ཚུ་ནང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་པའི་སྐོར་ལས་ 



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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གཞུང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བས། འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ བཟའ་སོད་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་
མཁོ་ཆེའི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གཞུང་གིས་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བས། མི་རོབས་ཡར་སེང་ལས་བརྟེན་གློ་འབུར་གནས་སངས་ཚུ་
ནང་ ད་ལོྟ་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མི་བཟའ་སོད་འདི་གིས་ལངས་མི་ཚུགས།  

དེ་འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་ཚུ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གློ་བུར་ཐོན་པའི་སྐབས་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་འདུག   

4.7 ལྷན་ཁག་གིས་ཕབ་ཆག་སྲིད་བྱུས་གཏན་འཁེལ་བཟྲོ་དགོཔ། 
ད་ལྟྲོ་ཡོད་པའི་ཕབ་ཆག་གི་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་ དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་དང་ སོ་ནམ་འོང་འབབ་ཚུའི་
སྐོར་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཚད་གཞི་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོག་དང་ དྭངས་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་འདི་ཟིན་བྲིས་
འབད་ར་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་འབད་འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་དང་སོ་ནམ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གདོང་ལེན་མི་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཕབ་ཆག་མར་ཕབ་འདི་ཡང་མ་དངུལ་དང་འཁྲིལ་བྱིན་ཏེ་འདུག  

དེ་འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་པའི་དོན་ལུ་ཕབ་ཆག་མར་ཕབ་འབད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་ལུ་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཨིན་མས། གཞུང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ཕབ་ཆག་འདི་མཐོ་ཤོས་རང་ བཟའ་སོད་མཁོ་ཆས་གོང་ཚད་
དང་འཁྲིལ་ ཕབ་ཆག་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་འདུག  

ཕབ་ཆའི་སྲིད་བྱུས་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ངེས་གཏན་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་སྲིད་
བྱུས་འདི་ གཙྲོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོཔ་འདུག ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕབ་ཆག་གྲོགས་རམ་འདི་ ལས་རིམ་ག་
ར་ནང་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།   

4.8 ལྷན་ཁག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ལོ་ཐོག་དོན་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ཉེན་བཅལ་འཆར་
གཞི་བཟོ་དགོཔ།  

ད་ལྟྲོ་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཉེན་བཅོལ་འཆར་གཞི་འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་དང་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་
དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༥.༣༣ དེ་ཅིག་དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་
གཞན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་ཕདཔ་ད་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་འདི་སྣང་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་
མ་ཚད་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་གདོང་ལེན་ངོ་མ་ཅིག་རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་མེ་དེ་ཨིནམ་ད་ 
སོ་ནམ་པ་ཚུ་ ཤུལ་མམ་གྱི་ནམ་དུས་ལུ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐོབ་ནི་དང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་མིན་འདུག    

སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ཡར་རྒྱས་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་
གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ལོ་ཐོག་ཉེན་བཅོལ་འཆར་གཞི་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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4.9 མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བར་འཛུལ་མཛད་དེ་ ཐབས་བྱུས་
ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྲོ་དགོཔ།  

ལོ་ཐོག་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་གནོད་པ་བྱུང་མི་འདི་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་གདོང་ལེན་སོམ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནང་འཁོད་ར་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་སོ་ནམ་ཚུ་ལུ་ མ་
དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསྲོམས་ས་ཡ་༣༧༠.༡༨ དེ་ཅིག་གྱོང་གུད་ཕོག་ནུག རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནོད་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ 
འཚོ་བའི་གནས་གཏང་དང་ས་གཞི་བཟའ་སོད་མི་ཚུ་ཡང་མར་ཉམས་ཏེ་འདུག རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནོད་པ་ཚུ་བཀག་
སྟེ་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་འཆར་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ ད་ལོྟའི་གནས་སངས་ནང་ རི་
དྭགས་ཀྱིས་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་ཡོད་མི་བལྟ་སྟེ་ ཧ་དགོ་ཚུགས་པས།  

དེ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་འབད་ར་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ 
འཕྲུལ་རིག་འཕྲུལ་ཆས་དང་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་རེ་བ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་
གནས་སངས་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་གནོད་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་སྟེ་ སོ་ནམ་ས་གཞི་ཡུན་རིང་གནས་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་རྒུད་འཐུས་འཆར་གཞི་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

4.10  ལྷན་ཁག་གིས་བཟའ་སྲོད་བརྡ་དྲོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གསར་བཟྲོ་འབད་དེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ། 
ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ཚུ་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་དར་
ཁྱབ་དོན་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ལུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་དང་ལྡན་པའི་བཟའ་སོད་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་མིན་འདུག ད་ལོྟའི་
གནས་སངས་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ ལྲོ་བསར་མ་དངུལ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་ཚད་ ཞིང་ཆུའི་
གཡུར་བ་ མཛོད་ཁང་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ ལྷན་ཁག་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ཚད་ཅིག་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག  

དེ་འབདཝ་ལས་ བཟའ་སོད་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡོངས་རོགས་དང་ དུས་མཐུན་འབད་ཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་
བཟའ་སོད་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

4.11  ལྷན་ཁག་གིས་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་ཡོངས་རོགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ།  
ད་ལོྟའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ཁག་ཆེ་བའི་
བརྡ་དོན་ བཟའ་སོད་གོང་ཚད་ ཚོང་འབྲེལ་དགོས་མཁོ་ ཚོང་འབྲེལ་གནས་སངས་དང་སྔོན་བཤད་ བཟའ་སོད་རིན་བསྡུར་
ལ་སོགས་པའི་བརྡ་དོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོག་ཚུ་ཡོངས་རོགས་མིན་འདུག ཚོང་པ་དང་ཚོང་ཉོ་མི་གཉིས་ཆ་རའི་ཚོང་འབྲེལ་གོ་
སྐབས་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་བརྡ་
དོན་ཚུ་ ཏན་ཏན་ ཡོངས་རོགས་ ཁུངས་ལྡན་དང་ བརྡ་དོན་དུས་མཐུན་འབད་དགོཔ༌གལ་ཆེ་དྲགས་འདུག 

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གན་ཚད་ སྒེར་སྡེ་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚུའི་གནས་
ཚད་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་འདི་ རྩ་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།   



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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དེ་མ་ཚད་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་ཚད་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལྷན་ཁག་གིས་ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ འཕལ་འགྱོགས་ར་རྩ་
བརན་བཟོ་དགོཔ་འདུག ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གོང་ཚད་དང་ གོང་ཚད་འགྱུར་སོད་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་སྟེ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་འདུག  

4.12 ལྷན་ཁག་གིས་ལྟ་རྲོག་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་དེའི་ལཱ་འགན་ཚུ་རྩ་བརན་བཟྲོ་དགོཔ།  
ད་ལོྟའི་གནས་སངས་བཟུམ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གིས་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་
ཚོགས་སྡེ་དང་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་
ལས་ཚོགས་སྡེ་གི་ལོ་བསར་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསྲོམས་དང་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
གསལ་ཏོག་ཏོག་ཅིག་མིན་འདུག  

ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྲོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ གྲོགས་རམ་
འབད་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརན་དང་ ལས་རིམ་
འདི་འཆར་གཞིའི་ཁྲིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་ཡྲོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
འབད་དགོཔ་འདུག དེ་མ་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོགས་འདི་གིས་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་
དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡང་ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

4.13 ལྷན་ཁག་གིས་ ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་པའི་ཚྲོང་འབྲེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྲོ་དགོཔ། 
སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོ་བཏྲོན་ཡོད་རུང་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་གོང་འཕེལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཚོད་བསྲེ་རུལ་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་བསྡུ་གསྲོགས་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་
མེདཔ་ལས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ ཐོན་སྐྱེད་མངམ་སྦེ་བཏྲོན་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་འདུག  

སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ ཞིང་ཆུ་ གཡུར་བ་དང་ བསིལ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ ལག་
ལན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་དགོཔ་འདུག དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་པ་ཚུའི་
དོན་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ལོགས་ཉོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་སྤེལ་ནིའི་དམིགས་དྲོན་
ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་ ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོན་དགོཔ་ཨིན།  

4.14 ལྷན་ཁག་གིས་སྲོང་བརྡར་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཁེ་ཕན་གྱི་བརག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ། 
སོ་ནམ་པ་ཚུའི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང ལཱ་གིས་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་དེ་འབད་ཐོབ་ནུག་ག་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ལྷན་ཁག་གིས་སོང་བརྡར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ནུས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག དེ་འབད་དབྱེ་ཞིབ་དང་བརག་ཞིབ་
མ་འབད་བར་སོང་བརྡར་བྱིན་མི་འདི་གིས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ སོང་བརྡར་གྱིས་ཁེ་ཕན་མ་འཐྲོབ་པའི་ཁར་ གཞུང་གིས་ཟད་
འགྲོ་འཕོ་བརག་འགྱོ་ནི་ཨིན།  

ལྷན་ཁག་གིས་ སྲོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྲོང་བརྡར་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཁེ་ཕན་གྱི་བརག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ སྲོ་ནམ་པ་དང་ སྲོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་སྲོང་བརྡར་སྲོ་སྲོ་ཚུའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་



བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། 

 

ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དྲོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་སྙན་ཞུ།  
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རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་
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