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རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བཟའ་ཚང་ཡོངས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་

གི་དབང་ཚད་དེ་ ཞི་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འབྱུང་ཚུགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ གཅིག་མཐུན་དང་ ཞི་བདེ་
དེ་ལས་

དགའ་སྐྱིད་ཚུ་

འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢

ཀྱི་ལོ་འདི་

སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་

འགྱུར་བ་མེད་པར་

ཡུན་དུ་གནས་བཅུག་ཟེར་བའི་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་

སྨོན་

གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལོ་

གཅིག་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ གི་ཚེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་

ཐེངས་༡༠༥ པ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ཉིནམ་དེ་ཁར་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་

ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ འབྲུག་ཐུགས་སྲས་རྟགས་མ་འདི་ གཙུག་སྡེའི་རྟགས་མ་སྦེ་ ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡི། གཟེངས་བསྟོད་འདི་ ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་

སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡོད་པའི་ ངོས་ལེན་ལུ་གནང་གནངམ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཟེངས་སྟོད་
འདི་ མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ནང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་

ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ ང་བཅས་ཀྱི་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་མི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོང་འབད་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་

སྒོ་ལས་ ཆེད་བསྔོ་ཕུལ་ནི་ཨིན།

མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འཁྲི་འགན་དང་ དྭངས་གསལ་བསྒྲུབ་ནི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཛད་གནང་ཟེར་ ནན་སྐུལ་ཞུ་ནི་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བརྟེན་ནི་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་རེ་འདོད་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ གཙུག་སྡེ་འདི་གི་ གཞི་འགྱམས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་གནང་མི་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་

ཡོངས་ཁྱབ་ཚུ་དང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ལས་ ངེའི་མཉམ་རོགས་རྩིས་

ཞིབ་པ་ཡོངས་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་འདི་བཟུམ་བྱུང་མིའི་དོན་ལུ་ ང་གིས་ ཁྱོད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ལེགས་སོ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རུང་རང་ རྒྱབ་ཁབ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་ འགན་ཁག་སྦོམ་སྦེ་འཁྲི་ཡོད་མི་ཚུ་ དྲན་ཤེས་ཐེབས་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་ནན་སྐུལ་འབད་ནི་ཨིན།

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོ་དང་ གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད་གནང་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་འདི་ཡོད་མིའི་འགན་དབང་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འགྲུབ་

ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ འཇིགས་སྣང་དང་ མཐུན་འགྱུར་ ཕྱོགས་ལྷུང་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་
ཚུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འགན་དབང་ཚུ་སྔར་བ་ལྷག་སྟེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་དང་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གཞི་

བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རྩིས་ཁུངས་བཀལ་མ་བཀལ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མ་འཐབ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་

འབད་ནི་ནང་ གལ་ཅན་གྱི་འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་

མི་དམངས་ལས་སྡེའི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

སྤུས་ཚད་དང་ དམངས་ཀྱི་མ་དངུལ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་ལུ་ ང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་པ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་

འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་བའི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གསུམ་པ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་འཁྲི་ཡོད་པའི་ འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་

པའི་སྙན་ཞུ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མིའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱལ་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

ཡོངས་ལུ་ ཡིད་སྤྲོ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༦༩ ལས་༧༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མའི་རྩ་ཚན་༢༥.༥ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༧༦༠ ནང་ལས་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་བའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་གྱི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་

གི་ ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གཞུང་གིས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཐད་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤,༠༩༥.༧༥༤ དང་ འཛིན་གྲོལ་འཆར་དངུལ་གྱི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༣༨༩.༥༡ བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འཆར་དངུལ་

བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་འབོར་ཚད་འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་དེ་གིས་ འཆར་གཞི་དང་གཙོ་རིམ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་
སྡེ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་གྱི་ནུས་ཚད་མེད་པའི་ བརྡ་མཚོན་གཅིག་ཨིནམ་པས། གཞུང་གིས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་

ལུས་མི་ཚུ་གི་ དབྱེ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འདི་བཟུམ་ལུས་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ མ་འོངས་པའི་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།
མི་མང་ཟད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS)འདི་
(BAS)དང་འཕྱདཔ་ད་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ལེགས་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་ཐོན་ཡོད་རུང་

རིམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་

འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་

བརྟག་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འཁྲུལ་དང་ འཛོལ་སྐྱོན་ དེ་ལས་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ རིམ་ལུགས་འདི་བརྩི་མཐོང་མེདཔ་འགྱོ་སྲིད་ནི་མས།

ནོར་

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་

ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡི། ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༡༦༦.༣༨༨ ཚུད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༥.༣༨༡ བརྒྱ་ཆ་༦༦.༡༧ གནས་པའི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལས་སྡེ་གིས་

དང་ལེན་མཛད་མི་དང་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་ནང་ གལ་

ཆེ་དྲགས་མེད་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་

དོན་ཚན་༤༣ དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་དང་ འཁྲིལ་
བསྟུན་འབད་ནི་

ལེགས་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

རྩིས་ཞིབ་གནད་དོན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

འོས་འབབ་དང་ལྡན་མི་

དེ་འབདཝ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡

གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོནཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཚུད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༡.༠༠༧
ཚུད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠.༤༠༣ བརྒྱ་ཆ་༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྱད་རིག་གི་ལམ་ལུགས་སྤེལ་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་ བརྩོན་ཤུགས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་བསྐྱེད་ཐོག་

ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕྱི་ཁར་བྱིན་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་ལག་དེབ་༢༢ གསར་བཟོ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། མ་དངུལ་དེ་ ཨཱས་ཊི་
ཡཱན་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ལས་ འཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་

ལུ་ ལག་དེབ་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ ལཱ་འགན་སྤྲོད་དེ་ཡོད། དེ་སྦེ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་

དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གོ་སྐབས་ལེན་ནི་དང་ ལག་དེབ་འདི་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་(ཨེ་ཌི་བི་)གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(ཨེ་ཨར་ཨེམ་ཨེས་) ཀྱི་ལས་

འགུལ་དེ་ཡང་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད། གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ལས་

འགུལ་འདི་ ངོ་མ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ དེ་

ལས་ རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་བཅས་ སྦྱོང་ཚན་བཞིཔོ་དེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླ་

ངོ་༦ གི་རིང་ལུ་ མོ་བཏབ་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལྷག་ལུས་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བརྟག་
དཔྱད་འབད་ནིའི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཁྱད་མཆོག་གི་སྡེ་ཚན་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ལམ་སྟོན་བྱིན་

མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲོས་སྟོན་པའི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལུ་ འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་
ལཱ་ཚུ་ག་ར་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་

འདོད་ཡོད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ཚད་དམ་དང་

འཇོན་ཚད་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནིའི་རེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་མཐོ ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧.༦༤༡

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་གིས་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་

གནས་གོང་ཁེ་ཕན་བསྡུར་ཚད་

ཡར་དྲག་འགྱོ་ཡོད་པའི་བརྡ་

མཚོན་སྟོན་མི་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་གཅིག་ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་དོན་མེན་པའི་ཁར་ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་
རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འབད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འགྲོས་ཡར་སེང་འགྱོ་ས་མཐོང་མི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དགོས་འདོད་

ཡང་མེན། འགན་གནས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་སྡེའི་ནང་ཁེ་ཕན་ཡར་སེང་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་འགྱུར་བ་འབག་འོང་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་རང་ རྩིས་

ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་ནང་ལེགས་བཅོས་འགྱོ་ནི་
དེ་ལས་ མི་མང་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ དྲང་བདེན་མཐོང་ནི་ཚུ་ཨིན།

ད་རེས་ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་

དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དང་ལེན་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམས་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི།

གཞུང་གིས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ མགྱོག་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་ནི་གི་ གཙོ་རིམ་དང་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་

ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

གཞུང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནུས་ཚད་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོཔ་འདི་

ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཅན་གཅིག་སྦེ་མཐོང་མས།

གལ་སྲིད་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་་ཡོངས་བསྡོམས་ཟད་འགྲོ་ཚུ་དང་ ལག་ལེན་གྱི་ནུས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་

བཀོད་མི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ སྤུས་ཚད་ཚུ་ནང་ གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་དང་ གཞུང་གིས་ འགྲོ་སོང་གཏང་མིའི་ དངུལ་

གྱི་གནས་གོང་འཐོབ་མི་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་རེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱད་པར་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁྱད་པར་འདི་ཚུ་
སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ།

ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ གུང་སྟོང་སྦེ་བཞག་སྟེ་ གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་གཞིས་སྤོ་སྟེ་འོང་མིའི་གནད་
དོན་ཚུ་གི་ཐད་ གཞུང་གིས་གཟིགས་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། འདི་བཟུམ་མའི་འགྲོས་ཚུ་ དེ་སྦེ་རང་ལུས་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་

སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སྲིད་ནི་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྟག་

ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་སེལ་དགོཔ་སྦེ་མཐོང་མས།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོ
འཁྲི་འགན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་
གོ་རྟོགས་སྤེལ་ནི་དང་
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོ
ང་སྣང་། སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་

ཞིབ་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་
བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་
མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ འཁྲི་འགན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ གོ་རྟོགས་སྤེལ་ནི་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་ བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
འབྲེལ་ཡོ
ད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་
སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་
འཁྲི་འགན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་
གོ་རྟོགས་སྤེལ་ནི་དང་
སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་
ཞིབ་གནད་དོ
ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་
བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་
མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ རྫོང་ཁག་༡༥ འི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་འདི་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ས་གནས་གཞུང་
ཞིབ་གནད་དོ
ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
བརྡ་སྤྲོ
ད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་
བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རྟོ
གས་དང་ བརྡ་སྤྲོ
ད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ལོ་ངོ་འདི་ནང་
འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
དང་འབྲེལ་བའི་ བསྣར་བཞག་ཀྱི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་ བརྡ་སྤྲོརྫོ
ད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ལོ་ངོ་འདི་ནང་
འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་
འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་
ང་ཁག་༡༥ འི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཅི།
དེ་མ་ཚད་
རྫོང་ཁག་འདི་ཚུ་ནང་ཡོདརྩིས་ཞིབ་ཡོ
་པའི་ ས་གནས་གཞུང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་གྱི་འགན་ཁག་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་
རྫོང་ཁག་༡༥
འི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ཅི།
དང་འབྲེལ་བའི་
བསྣར་བཞག་ཀྱི་གནད་དོ
ན་མང་རབས་ཅིག་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་འདི་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ས་གནས་གཞུང་
གནད་དོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་
དང་འབྲེལ་བའི་ བསྣར་བཞག་ཀྱི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་གྱི་འགན་ཁག་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
ཕུལ་ཡི། འདི་བཟུམ་མའི་ དང་ལེན་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ ལམ་ལུགས་ནང་ དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
གྲོས་སྟོན་གྱི་འགན་ཁག་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
གནད་དོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་འབྲེལ་ཡོ
ད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་
བྱུང་ཡོད་མི་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་
གནད་དོ
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་འབྲེལ་ཡོ
ད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་
གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་
ཕུལ་ཡི། ན་དང་
འདི་བཟུམ་མའི་
དང་ལེན་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་
ལམ་ལུགས་ནང་ དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་
སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ལས་སྡེ་ཚུ་ག་རའི་ནང་ ཕན་ཐོག་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན། འདི་གི་མ་དོ་བར་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ འོས་ལྡན་
ཕུལ་ཡི།ད་མི་འདི་བཟུམ་མའི་
ལམ་ལུགས་ནང་
དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་
སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ཡོ
ནོར་འཁྲུལ་དང་དང་ལེན་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་
གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་མི་
གྱི་སྲིད་བྱུས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ མཉམ་
བྱུང་ཡོ
ད་མི་ ནོར་འཁྲུལ་དང་
ད་སྐྱོན་ཚུ་ ན་ལུ་
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་
ད་མི་
ལས་སྡེ་ཚུ་ག་རའི་ནང་
ཕན་ཐོགགནོ
་འབྱུང་ནིའི་དོ
བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་
འདི་གི་མ་དོ་བར་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོརྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ འོས་ལྡན་
སྡེབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ གཞན་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ལེའུ་༦ པའི་ནང་ཡང་ གྲོས་འདེབས་
ལས་སྡེ་ཚུ་ག་རའི་ནང་ ཕན་ཐོགལམ་སྟོ
་འབྱུང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ག་ལས་
བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།
འདི་གི་མ་དོ་བར་
གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་
་ལྡན་
གྱི་སྲིད་བྱུས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་
ན་ཚུ་གི་ཐོ
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
ད་པའི་ འོསམཉམ་
སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། གནོད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་
གྱི་སྲིད་བྱུས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་
ལམ་སྟོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
མཉམ་
སྡེབ་ཀྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་དང་ གཞན་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ལེའུ་༦
པའི་ནང་ཡང་ད་པའི་
གྲོས་འདེབས་
འདེབས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སེལ་བའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
སྡེབ་ཀྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་དང་
ན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ལེའུ་༦
པའི་ནང་ཡང་
གྲོས་འདེབས་
སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད། གནོགཞན་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོ
ད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོ
ན་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོ
ད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཐབས་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་
སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་མཛད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་
སོ
་སོ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད། གནོདག་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོ
ན་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོ
་ལུ་ སེལ་བའི་རེ་འདོ
ད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
འོས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
འདེབས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སེལ་བའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་མཛད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་མང་རབས་ཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོག་བྱུང་ཡི། འོས་ལྡན་གྱི་
སྤྱི་ཚོ
གས་དང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་
ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ཐོ
ག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་མཛད་དེ་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་
གནད་དོན་ཚུ་
འོས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་
དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོ
ན་ཚུ་གནང་སྟེ་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་
དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཞལ་བཀོད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གནང་ནི་དང་ མི་མང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ ང་
འོས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོ
ན་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་
དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་མང་རབས་ཅིག་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་
ཕན་ཐོག་བྱུང་ཡི།
འོས་ལྡན་གྱི་
བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ལུ་ སྐུལ་ཤུགས་གནང་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ལུ་འགྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་མང་རབས་ཅིག་
ཕན་ཐོག་བྱུང་ཡི། འོས་ལྡན་གྱི་
ཞལ་བཀོད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གནང་ནི་དང་
མི་མང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་
དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་
ང་
ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཛད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།
ཞལ་བཀོད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གནང་ནི་དང་
མི་མང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་
དྭངས་གསལ་དང་
འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་
ང་
བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོ
ན་བསྐྱེད་མི་ལུ་ སྐུལ་ཤུགས་གནང་ཐོག་ལས་
ང་བཅས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་
དོན་སྨིན་ཅན་ལུ་འགྱུར་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
མཇུག་རང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ལུ་ ངོས་ལེན་འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་གནང་སྟེ་ སྙན་ཞུ་
བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོ
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ཚུ་འཕྲོ
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ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཛད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།
མཇུག་རང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ལུ་ ངོས་ལེན་འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་གནང་སྟེ་ སྙན་ཞུ་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་བསམ་སྤྱོད་ལྡན་མི་དང་ ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་
མཇུག་རང་
་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ལུ་ ངོས་ལེན་འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་གནང་སྟེ་
འདི་
དུས་ཐོའབྲེལ་ཡོ
ག་ལུ་ཕྱོགདས་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་
གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། སྙན་ཞུ་
རྩིས་
མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་ ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ རྒྱབ་སྣོན་ཞུ་ནི་ཨིན།
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གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ད་ལྡན་མི་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
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ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་བསམ་སྤྱོ
ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་བསྟར་སྤྱོ
ཕན་འདེབས་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་
ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་
མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་བསམ་སྤྱོ
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ ད་ལྡན་མི་དང་
རྒྱབ་སྣོན་ཞུ་ནི་ཨིན།
མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་ ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ རྒྱབ་སྣོན་ཞུ་ནི་ཨིན།

(ཨྱོན་ཚེ་དབང་)

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།
(ཨྱོན་ཚེ་དབང་)

(ཨྱོན་ཚེ་དབང་)ངས་ཁྱབ།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༥ །
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༥ །
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༥ །

ལེའུ་༡ པ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།

དཀར་ཆག
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2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ ................................................................................................................................................................................ ༡༠

3.
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4.
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ལེའུ་ 4 པ། རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ་......................................................................................................................................................................................................... ༢༣
༤.༡
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༤.༡.༣

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ .................................................................................................................................................................................................................... ༣༥

༤.༡.༢

༤.༡.༤
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༤.༢
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གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་.................................................................................................................................................................................................................................... ༩༥
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ལེའུ་ 6:གྲོས་འདེབས་.................................................................................................................................................................................................................................................. ༡༠༩
ཟུར་སྦྲགས་༡ པ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་…………………………………༡༡༥

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ། སྙན་ཞུ་ངོ་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་མི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མིའི་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིགས་འབད་མི་ཚུ་ ༡༡༨
ཟུར་སྦྲགས་༣ པ། ཚིག་འགྲེལ་.................................................................................................................................................................................................................................༡༡༩

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་འདི་

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༡

ཅན་མའི་ནང་

“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སྤྱོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་

ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་” ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་ འཐོབ་ཨིན། འདི་གི་མ་དོ་བར་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༤ པའི་ནང་
“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་

ཕྱོགས་ལྷུང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་

དྲང་

ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དམངས་ཀྱི་མ་དངུལ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ མི་མང་དབང་འཛིན་དང་འདུས་ཚོགས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་

ཁྲལ་འབབ་ཚུ་དང་ སྔོན་བྱིན་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་
དེ་ཡོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལུ་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་
ནང་

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི།

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འོག་ལུ་

དབང་འཛིན་འདི་ནང་

རྩིས་ཞིབ་

ཁྱད་རིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་

དང་ལྡན་པའི་ ལས་བྱེད་པ་༢༣༡ ཡོདཔ་ཨིན། དབང་འཛིན་འདིའི་འོག་ལུ་ ལུང་

ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་བཞི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་

དགོངས་དོན་ལྟར་

འབྲེལ་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རིམ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་

དུས་རྒྱུན་གྱི་དངུལ་

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་

དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ལོ་ངོ་དེའི་ རྒྱལ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྩོལ་སྒྲུབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་

རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་༩༨

དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༡ དེ་ལས་ དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༡ བརྩིས་ཏེ་

རྩིས་ཞིབ་༦༠༠ འགོ་འདྲེན་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ ནང་གསལ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད།

ལས་དོན་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཐོན་སྐྱེད་ཡོད་མི་ཚུ་

ཐོག་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་

ཕན་

རྩིས་ཞིབ་

རིམ་ཨང་།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

༡ སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཞིབ།

༥༠༠

༢ ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ།

༩༨

༣ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

༡

༤ དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

༡

བསྡོམ ས།

༦༠༠

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པ། རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ དབྱེ་བ།

ཚུ་ཡང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།

༢.

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཕན་གནོད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་ནང་ དུས་ཚོད་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དགོས་

མཁོ་མེདཔ་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར་སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་དེ་རང་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས་ 1

ཤོག་གྲངས

1

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲས་འཐོབ་ཐབས་ལུ་

རིམ་ཨང་།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧༦༠

༡

སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

༢

ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

༣

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

1

༤

དོན ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

1

རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ནང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲུབ་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་

ཅན་གཅིག་ཨིན་པའི་གཙོ་རིམ་བཀོད་ཅི།

དེ་འབདཝ་ལས་

གལ་

སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧༦༠ མ་བརྩིས་བར་ རྒྱལ་

662
96

བསྡོམས།

760

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པ། ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་ སྙན་ཞུའི་གྱངས་ཁ་དང་ དབྱེ་བ།

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༡༥ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་དང་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༢
དང་ གཅིག་ཁར་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཐབཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༨ (ཁ་)པའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་ གནད་དོན་༢༩ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༤

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གསོ་བའི་ཚན་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ བརྡ་དོན་དང་

བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་

ཡི།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་ཕུལ་ཡི།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༠༦ དང་ ༢༠༠༧། ༢༠༠༨། ༢༠༠༩ དེ་ལས་ ༢༠༡༠ གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩། ༢༠༡༠ ཚུ་གི་ བསྐྱར་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ཕུལ་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ།

དམིགས་གཏད་དང་ ཉེན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཕན་ཤུགས་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་
ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འབོར་ཚད་

བཟུམ་

ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་གིས་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་སྨིན་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢

གསལ་སྟོན་འབད་དོ་

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།
ཀྱི་ལོ་ནང་

རྒྱལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༤༧.༦༤༡ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དེ་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་
ཡོངས་བསྡོམས་ལས་

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པ། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ།

ད ངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༣.
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མཐོ ་ཤོགས་གཅིག་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ གི་ལོ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༦༨.༩༠ གི་ཡར་སེང་འགྱོ་
སྟེ་ཡོད།

དེ་སྦེ་

ཡར་སེང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་ཐོན་དགོ་མི་འདི་

གཙོ་བོ་རང་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

བསྐྱར་ཞིབ་དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་

རྩིས་ཞིབ་གོ་རྟོགས་དང་
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས་ 2

ཤོག་གྲངས

2

འདི་གི་མ་དོ་བར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་ སྤྱི་

ཚོགས་ལས་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བཀལ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
འབོར་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ངོས་ལེན་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་འབད་ནི་ནང་ ཕན་
ཐོག་བྱུང་ཡི།
རང་སྐྱོང་འདུས་

ལས་འཛིན་དང་

༦%

གཙུག་སྡེ།

ཚོགས། ༨,༦༣༢/

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསྐྱར་རྙེད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༠

གཞན་མི་ཚུ།

དངུལ་འབྲེལ་

དང་མཉམ་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨.༦༦༧ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། རྫོང་ཁག་

༠.༢༦༠ ༠%

དང་

ལྷན་ཁག་ཚུ།

༠.༣༤༧/ ༠%

༨༨.༦༦༧/ ༦༠%

རྒེད་འོག་ཚུ་ལས་

བརྒྱ་ཆ་༣༤

དང་མཉམ་པའི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༤༩.༧༣༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་

ཆ་༦ དང་མཉམ་པའི དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༦༣༢ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། ལས་

རྫོང་ཁག་དང་

འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལས་

རྒེད་འོག་ཚུ།

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཚུ་ མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་

༤༩.༧༣༥/༣༤%

ཤོག་ཁྲམ་༡.༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་བརྒྱ་དཔྱ།

ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་མི་ཚུ་

རང་སོའི་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་

ཁྲའི་ནང་ རྩིས་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་

རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འབོར་ཚད་ནང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་མེད།
ལྷན་ཁག་༡༠

གྱི་ནང་ལས་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཡོངས་

བསྡོམས་ལས་ མཐོ ་ཤོས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༤༥.༤༧
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༣༡༥

ཐོན་ཡོདཔ་དང་

འདི་གི་འོག་ལས་

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༤.༢༢ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༦༡༡
དེ་ལས་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༩༢

བརྒྱ་ཆ་༡༢.༨༥

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་

༡.༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
ལྷན་ཁག་མཐོ ་ཤོས་གསུམ་གྱིས་

ཐིག་ཁྲམ་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ཡོངས་

བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤.༣༢༠ ཐམ་པ་དེ་ ལྷན་ཁག་༡༠ ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༢ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་
དང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༤ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་པས།

༤.

ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་

སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཆ་གནས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་སྦྱོང་བརྡར་དང་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མི་སྟོབས་དང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན་སྦོམ་སྦེ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལྕོག་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨཱས་ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ལས་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡༦.༥༡༦ ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་གི་ཐོག་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལག་དེབ་གྱངས་ཁ་༢༢ དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕྱི་ཁར་གཏང་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་༢ གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན། ལག་དེབ་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཡིག་

ཆས་ཚུ་ གསར་བཟོ་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་བཀལ་ཏེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་(ཨེ་ཌི་བི་)གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(ཨེ་ཨར་ཨེམ་ཨེས་) ཀྱི་ལས་

འགུལ་དེ་ཡང་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད། གནས་སྡུད་ལྟེ་བ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ལས་

འགུལ་འདི་ ངོ་མ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ དེ་

ལས་ རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་བཅས་ སྦྱོང་ཚན་བཞིཔོ་དེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླ་

ངོ་༦ གི་རིང་ལུ་ མོ་བཏབ་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལྷག་ལུས་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བརྟག་

དཔྱད་འབད་ནིའི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཁྱད་མཆོག་གི་སྡེ་ཚན་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ལམ་སྟོན་བྱིན་
མི་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲོས་སྟོན་པའི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་དབང་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ གཙུག་སྡེ་དང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གྲོས་འཛོམས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ ཞལ་

འཛོམས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འགན་འཛིན་པ་༡༧ གི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ནི་འཐོབ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་བཀོད་དང་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་

ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ འགན་འཛིན་པ་༢ བརྩིས་ཏེ་ འགན་འཛིན་པ་༡༣ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་བཏང་ཡི། འདི་གི་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོན་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ནང་འཁོད་སྦྱོང་བརྡར་༡༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་པ་༡༧༩ དེ་ཅིག་
གི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡི། ནང་འཁོད་སྦྱོང་བརྡར་འདི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ ང་བཅས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་མཁས་མཆོག་

ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩིས་རང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རི་མོ་བཀོད་ནི་དང་ བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ ས་
གནས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གཙོ་

བོ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ ཉལ་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོའི་ནང་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་བ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་

དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ ཚོགས་ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་མཛད་མཛདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ Center for Geographical Information

System Coordination སི་ཇི་ཨའེ་ཨེས་སི་གི་ འཐུས་མི་འབད་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ཡི། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲུང་

ཆེན་གྱིས་ ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དེ་ སི་ཇི་ཨའེ་ཨེས་སི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ངོ་མ་ཨིན། སི་ཇི་

ཨའེ་ཨེས་སི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ག་ར་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཆེ་བ་ མི་སྡེ་ག་རའི་ནང་དགོ་པའི་ དགོས་འདོད་སྣ་ཚོགས་

འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ ཆ་བཞག་འོསཔ་དང་ ཆ་ཚང་ཅན་ དེ་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་
འོང་། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ སི་ཇི་ཨའེ་ཨེས་སི་གི་ འཐུས་མི་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་

དོན་ཚུ་ དགོས་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་ཁ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དམིགས་བསལ་

གྱིས་ མཐའ་འཁོར་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གིས་དོན་

ལུ་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོག་འབྱུང་འོང་།

༥.

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

ཤོག་ཁྲམ་༡.༢ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་

ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་༡༢,༣༧༤ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད༌ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས་ 4

ཤོག་གྲངས

4

ཁག་འབག་རྒྱ་སྐྱེད་
/འདྲི་བ་དྲིས་ལན།

དགོངས་ཞུ། ༡༦༤༥

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

བཙག་འཐུ་/བསྐྱར་

འབྲུག་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དགོས་

འཐུ། ༩༦

༡༠༡༨

ཅན་མ་དང་

མཁོ་དང་འཁྲིལ་

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

གོ་གནས་ཡར་སེང་།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གི་ཐད་

༥༣༧༨

སྦྱོང་བརྡར། ༤༢༣༧

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་

འཛིན་པ་གང་རུང་གིས་
ལེན་ཚུ་མ་འབད་ཚུན་

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་

འཁྲི་འགན་ཕོག་མིའི་འགན་

བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་

དང་

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འཁྲི་འགན་

བཀལ་ཏེ་རང་བཞག་དགོ་པའི་ འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་ཡོད། དེ་

ཤོག་ཁྲམ་༡.༢ པ། དགོས་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་ཡོདཔ།

སྦེ་

མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་

ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་

རྩིས་ཞིབ་ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་དགོ་པའི་བྱ་རིམ་དེ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ འཁྲི་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ འགན་འཛིན་

པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཁྲི་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་དང་འབྲེལབའི་ དྲན་ཤེས་བཙུགས་ནི་ནང་ གལ་

ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ ཕན་ཐོག་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

༦.

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས།

རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ཚུ་ གོ་རྟོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དམིགས་བསལ་དུ་ འཛམ་གླིང་ནང་

འཁོད་ཀྱི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཁས་རིག་གི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད།
དམིགས་དོན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་དང་ འདུས་ཚོགས་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་

མཐུན་བཟོ་ནི་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འཐུས་མི་གསུམ་སྦེ་མི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ རཱ་ཇཱེས་ཐཱན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཇའི་པུར་ ཧེ་
རི་ཀྲེཇི་སི་ཀྲི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ASOSAI སྤྱིར་བཏང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༡༢ པའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཚོགས་འདུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ ཚུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཚོགས་འདུ་དེ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྔོན་
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་(ཨའེ་ཨེན་ཊི་ཨོ་ཨེས་ཨེ་ཨའེ་)དང་

ཡུ་རོ་པིན་སྔོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་(ཨི་ཡུ་ཨར་

ཨོ་ཨེས་ཨེ་ཨའེ་) འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ དེ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མི་མང་རྩིས་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་(ཨེ་ཨར་ཨེ་པི་ཨེ་སི་)ཚུ་

ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་༥༠ ནང་ལས་ འཐུས་མི་༡༩༩ གི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།
INTOSAI

གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་གྱིས་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་(ཌབ་ལུ་ཇི་ཨི་ཨེ་)དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་

འགོ་བཙུགས་མི་ ནགས་སྐྱོང་ལས་དོན་ནང་མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དན་(༢༠༡༠-༡༢)ཚུ་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་ ལུང་ཕྱོགས་སྤྱི་

མཐུན་(ཀྲཱནསི་རི་ཇ་ནཱལ་)ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ་དང་

ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་

དེ་ལས་

འབྲུག་ལུ་ནགས་ཚལ་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆུའི་རྐ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཚུ་ནང་

གལ་ཅན་གྱི་

དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། སྙན་ཞུ་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ སོ་ནམ་བློན་པོ་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ ལུ་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་

མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་(ISSAIs)ཚུ་

དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གི་ འཛོམས་འདུ་ཐེངས་༢༠ པའི་ནང་ ལྷོ་ཨཱཕ་རི་ཀེན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ལས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལ་སོགས་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གལ་ཅན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་

མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་(ISSAIs)ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནས་ཚད་(ISSAIs) དང་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱད་རིག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ད་ལྟོའི་ལག་ལེན་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ངོས་

ལེན་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ནི་དང་ སྟབས་བདེ་དྲགས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བཏོན་མི་

སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཆ་གནས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་གི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ཨིན། དམིགས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ INTOSAI གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་(IDI)གྱིས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
སྡེ་ཚུ་ནང་ ལས་རིམ་ ‘མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་གཞི་བཙུགས་’ དང་ 3i ལས་རིམ་’ ཟེར་མི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འོང་། འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་འཁྲི་མི་ ལཱ་

གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གོང་གི་ལས་རིམ་དེ་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་

ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ ལུ་ མཱལ་དིཝསི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྩིས་

ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ མི་རྗེ་ནི་ཡཱས་ཨི་བྷར་ཧིམ་མཆོག་གིས་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གསུམ་འབད་

མི་

སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་

གཟིགས་སྐོར་ནང་བྱོན་ཡི།
བཟུམ་མའི་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་

མཱལ་དིཝསི་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ལས་ འདི་

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་གཟིགས་ཞིབ་གནང་མི་དེ་གིས་

མངོན་མཐོའི་རྩིས་

ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཙུག་སྡེའི་འབྲེལ་བ་ཧེང་སྐལ་རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནིའི་
གམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནི་དང་

ལྷག་པར་དུ་

རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་

ཐད་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་འབྲེལ་བ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་འོང་།
མཱལ་དེཝསི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་ནང་འབྱོན་མི་གི་ངོས་ལེན་ལུ་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་

འགན་འཛིན་པ་གོངམ་གཅིག་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠-༡༤ ཚུན་ མཱལ་དེཝསི་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ལུང་ཕྱོགས་མི་མང་རྩིས་བཀོད་

ཚོགས་ཆུང་(ཨེ་ཨར་ཨེ་པི་སི་) གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ མི་མང་འཁྲི་འགན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་

ནང་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གི་ འགན་ཁག་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལེགས་སྦྱར་གཅིག་ནང་ གྲས་གཏོགས་འབད་ཡི།

ཝེཊ་ནམ་གྱི་ མངའ་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་ ཀོཨ་ཏཱན་ཁོང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ འཐུས་མི་བདུན་སྦེ་མི་སྡེ་ཚན་

གཅིག་ འབྲུག་ལུ་ཉིན་གྲངས་ལྔ་གི་དོན་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་ནང་བྱོན་ཡི། INTOSAI “སྤྱི་མཐུན་ཉམས་མྱོང་གིས་ག་ར་ལུ་ཕན་ཐོག་”

ཟེར་མིའི་དམིགས་དོན་རྩ་ཚིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁོ་གིས་ འབྲུག་གི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་དང་ ཝེཊ་ནམ་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་

སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལག་ལེན་དང་གོང་འཕེལ་ཚུ་ནང་ དུས་མཐུན་གྱི་བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆ་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཐབས་

ལམ་ཚུ་གི་རྩོལ་སྒྲུབ་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ དེ་ལས་ འདྲ་མཉམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སོགས་པའི་ ཁེ་ཕན་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་

ཞིབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཡིག་ཆས་ཚུ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་སྤེལ་ནི་དང་ ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ དེ་
ལས་

ཡིག་ཚང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་

འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གཟིགས་སྐོར་ལུ་གཏང་ཐོག་ལས་

ཟུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་གནང་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

སྤྱི་མཐུན་གྱི་བརྩི་མཐོང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

ཤོག་གྲངས་ 6
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༥-༦ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་:

གདོང་ལན་དང་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཟེར་བའི་ དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྱོགས་གྲོས་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གྲོས་འཛོམས་འདི་ འཛམ་

གླིང་དངུལ་ཁང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨཕ་གཱ་ནིསི་ཏཱན་དང་ བང་ལ་དེཤ་ མཱལ་དེཝསི་ རྒྱ་གར་ ནེ་པཱལ་

པཱ་ཀིས་ཏཱན་ སིར་ལང་ཀ་ ཝེཊ་ནམ་ ཨཱས་ཊི་ལི་ཡ་ ཀེ་ན་ཌ་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་
འཐུས་མི་༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ གྲོས་འཛོམས་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། གྲོས་འཛོམས་འདི་ ཉམས་མྱོང་དང་ རིག་པ་གསརཔ་ཚུ་བརྗེ་སོར་

འབད་ནི་དང་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་ལས་སྡེ་ཅོག་གཅིགཔ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་

སྤེལ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཐབཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ཐོག་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཡང་འབད་ཡི།

༧.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་

༣༠ ཚུན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ རྒྱ་གཞུང་ ཀཱོལ་ཀ་ཀྲའི་ གླ་དབང་རྩིས་འཛིན་ ཨེམ/ཨེས་ ཨེས་གཱོས་དང་སི་ཨོ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། ངོ་སྦྱོར་འབད་བའི་བྱུང་ཐོ་དང་ དངུལ་སྤྲོད་རྩིས་བརྗོད་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་

ཞིབ་པའི་བསྐོ་བཞག་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ བཙག་འཐུ་

མཛད་མཛདཔ་ཨིན།

༨.

ཤེས་རྟོགས་དང་ གོ་རྟོགས་ལས་རིམ།

མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་ འཁྲི་འགན་དང་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ནང་ གོ་རྟོགས་ཚུ་ འཕྲོ་

མཐུད་དེ་རང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ས་གནས་གཞུང་གི་

བཙག་འཐུ་འབད་བའི་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་

ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཤེས་རྟོགས་དང་ གོ་རྟོགས་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་༡༥ འི་ནང་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་ཡི། འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལཱ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཡི།

འདི་གི་མ་དོ་བར་ འདི་བཟུམ་མའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་གི་ས་གནས་གཞུང་དང་ རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་བསྣར་བཞག་གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་སྡུར་འབད་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས་ 7
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རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧༦༠ ལས་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་དང་ ལོ་ངོ་དེ་

ནང་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་དང་དོན་

འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལེའུ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། འདི་གི་མ་དོ་བར་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་

དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལོ་ངོ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་ ལེའུ་ཅིག་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ཅིག་ཁར་ འཆར་བཀོད་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་བཙུགས་པའི་
སྐབས་ དམིགས་གཏད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་

ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༩༥.༧༥༤ བཀོལ་སྤྱོད་

མ་འབད་བས། འཛིན་འགྲོལ་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡,༣༨༩.༥༡ ཐོན་ནུག། འདི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་

མ་ཚུགས་མི་གི་ཐད་ གཞུང་གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།
གནད་དོན་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་

1,166.388

ངོས་ལེན་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་

ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་ཡི། ཟིན་བྲིས་སྙན་

ཞུ་འདི་ནང་ཡོངས་བསྡོམས་

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པ། ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་མི་ དེ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་མི།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༡༦༦.༣༨༨

གནས་

ད ངུ ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

པའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་ཡོད་

1200.000
1000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0.000

མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༦ དང་མཉམ་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༩.༧༧༨

762.252
�ིས་འགྲིགས་འབད་བ།

404.136 775.380

359.631
402.620

�ིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

391.007
372.760

ཡོ�ས་བ�ོམས།

ཡོངས་བསྡོམས།

31.376

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་འགྲིགས་འབད་བ།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ།

ཡོངས་བསྡོམས།

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་དང་ལེན་འབད་མི་དང་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་འཚབས་ཆེན་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༩༡.༠༠༧

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཁག་ག་ར་དང་

རྫོང་ཁག་༧

སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ལྷན་

རྫོང་ཁག་ལྔ་ནང་གི་རྒེད་འོག་༡༡

1,000.000

དེ་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་༢ དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

500.000

པའི་ལོ་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་

-

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་༦ ལས་འཛིན་༦ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་༤
འབད་བའི་འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

འདས་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་༤

གི་ནང་འཁོད་ལུ་

348.340
391.007
151.121 496.422 651.304
336.
8
70
185.171
116.29534.826 11.470
118.837 359.631
31.376
2008

མི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༤༩.༢༢ ཀྱི་མར་ཕབ་
སོང་སྟེ་ཡོད།

681.593 770.141

སྙན་ཞུ་

2009

2010

2011

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པ། འདས་
པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་

ཡོངས་བསྡོམས།

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ།

2012

འབད་མིའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་སྡུར་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས

8

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡༥༡.༡༢༡ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༨.༣༤༠ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨༡.༥༩༣ དེ་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༠.༡༤༡ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༡.༠༠༧ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༤༩.༢༢
མར་ཕབ་འབད་ནུག། ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ མཐོ ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤.༢༣༠ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་བྱུང་ཡོདཔ་
དང་ དེའི་འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤.༠༡༡ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༩༣༣

དེ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༥༨༧ བྱུང་ནུག། ལྷན་ཁག་འདི་ཚུ་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་
མིའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༣ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ལས་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༦ བྱུང་ཡོདཔ་ད་ དེའི་འོག་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༧ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། དབྱེ་ཁག་འདི་ཚུའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༣

པ་དང་ ཁ་གསལ་བཅུད་དོན་ཚུ་ ལེའུ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ དང་ ༢.༢ ཅན་མའི་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་

ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར་མཐོ ་ཤོས་ དངུལ་

ཤོག་ཁྲམ་༢.༣ པ། བརྟག་ཞིབ་དབྱེ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན།

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༣༢༣ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་
ལུ་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་

གཡོ་ཟོལ་དང་

ངན་ལྷད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦.༦༣༤

དེའི་འོག་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠.༤༠༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་

ལྐོག་ཟའི་དབྱེ་སྡེ་འོག་ལུ་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

སྐྱོན།, 183.323,

47%

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།,

130.403, 33%

ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་

བའི་དབྱེ་སྡེ་འོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༦༤༧

གཡོ་ཟོལ་དང་

འཁྲུལ་ གནོད་

འགལ་བ།, 46.634,

12%

དབྱེ་སྡེ་འདི་ཚུ་གི་འོག་ལུ་

ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ ཚུལ་མིན་གྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་

སྐྱོང་།,

30.647, 8%

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་མི་གནད་དོན་
དག་ཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་
ཤོག་ཁྲམ་༢.༤ པ། གཡོ་ཟོལནདངན ངནན�དན �ོཁནཟནདངནའ�ེལ་བའི་གནད་དོནན་།

1.538
0.157
0.145
0.340

ལ ས་འཛ ནི ་་།
རང ་�ོང ་འ�སས་ �གས།
� ེད ་འ གོ ་་།
� ོང ་ཁག་་།

ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༩༨.༣༣ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༤ པའི་
ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

གཡོ་ཟོལ་དང་
50.000

100.000

150.000

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ངན་ལྷད་

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་གྱི་འོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༤༣.༤༠༣ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡.༣༩༢ བརྡ་དོན་དང་

128.223

� ན ན་ཁག་།

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠.༤༠༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་མཐོ ་

200.000

བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༣.༨༩༧ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༩༣ གསོ་བའི་ལྷན་

ཁག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༠ མཉམ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ དེའུ་ར་ལི་རྒོད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ དང་ ཁེ་སྦི་ས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འོག་ལུ་ སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་

འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལས་འཛིན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༣ དང་མཉམ་པའི་གནད་དོན་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༦༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༥ པའི་ནང་ གསལ་

སྟོན་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ་༧༤ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ མཐོ ་
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།,
2.132, 7%

ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༤༩

ལས་འཛིན་ཚུ།, 1.468, 5%

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་

ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ དངུལ་

རྒེད་འོག་ཚུ།, 3.102, 10%

ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༡༨ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནང་

རྫོང་ཁག་ཚུ།, 1.235, 4%

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལྷན་ཁག་ཚུ།, 22.71, 74%

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཚལ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་
ས་ཡ་༡.༢༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

པདྨ་དགའ་

དངུལ་ཀྲམ་

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་

ཤོག་ཁྲམ་༢.༥ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན །

སྟོང་ཞང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢.༥༩༩ དང་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ བར་དོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལས་འཛིན་ཚུ་གི་

གྲས་ལས་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༨ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
༣.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
30

ཚོགས་པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

མི་གསེར་དམངས་གཙོ་

ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་

0

ཐིག་ཁྲམ་༢.༦ པ། ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་
དོན།

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༠༣༣ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཡོངས་བསྡོམས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

1.146

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༥༨

12.233

ཡོད་ས་ལས་

10

1.754

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༧༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་

0.474

20

5.307

འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ ་ཤོས་

25.72

ཡ་༤༦.༦༣༤ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་༢.༦ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་

༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས་ 10
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༧༣༥ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ ་ཤོས་ ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༥༦ དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ གསོ་

བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡

དང་འདི་གི་འོག་ལས་

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ སྟོང་ཞང་རྒེད་འོ་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་་༡.༣༨༣ དང་ རམ་སྦྱར་རྒེད་འོག་བདག་
སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ བར་དོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢
དང་ ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ དེ་ལས་ གོ ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ སྙན་ཞུ་
འབད་ཡི།

༤.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༣༢༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཐིག་

ཁྲམ་༢.༧ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཡོངས་བསྡོམས་ལས་མཐོ ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༦.༥༩༤ ལྷན་ཁག་
ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁརམ་༢.༧ པ། ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ གནད་དོན་ཚུ།

1.043
0.461
3.083
0.251
1.891

176.594
200

150

100

50

0

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས།
ལས་འཛིན་ཚུ།
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།
རྒེད་འོག་ཚུ།
རྫོང་ཁག་ཚུ།
ལྷན་ཁག་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༩.༩༩༠

མཐོ ་ཤོས་

ཞབས་ཏོག་ལྷན་

ཁག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་

འདི་གི་

འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༩༣༣ ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག་དང་
༡༨.༦༦༩

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་

འོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་

ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ ་

ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༣ པདྨ་དགའ་

ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ཚལ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ཆུ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ ལོག་ཅི་ནང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ བར་དོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ དང་ ངང་
ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལས་འཛིན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུའི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༦༡༣ དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པའི་ནང་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འོག་གི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ནང་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ནང་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ
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ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ
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13

₋

ཡིག་ཆས་རྫུས་བཟོ་འབད་བ།

ཚུལ་མིན་གཡོ་སྤྱོད།

1.1

ཨེམ་ཨོ་ཌབ་ལུ་

0.124

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2

ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འགལ་བ།

དངུལ་ལྷག་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན་/ལོག་ལྟབ་དངུལ་སྤྲོད།

₋

ཚུལ་མིན་གྱི་སྔོན་བྱིན།

4.13

4.12

ཡིག་ཆས་/འབྱོར་རྟགས་མ་ཚང་བ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན།

₋

42.933

104.011

26.587

0

₋

₋

₋

₋

₋

₋

18.335

₋

₋

₋

₋

0.334

18.669

0

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

7.918

7.918

₋

₋

₋

₋

₋

19.442

0

₋

₋

₋
₋

₋

₋

5.593

₋

₋

₋

₋

₋

5.593

₋

₋

₋

₋

0

13.849

₋

₋

₋

13.849

₋

₋

₋

₋

₋

0

ཨེམ་ཨོ་ཨེཅ་སི ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ།

0

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

0

0

0

114.23

₋

₋

₋

₋

₋

₋

42.933

₋

₋

₋

₋

₋

42.933

0

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

0

₋

₋

86.226

3.515

0.249

₋

₋

₋

89.99

₋

₋

₋

ཨེམ་ཨོ་ཨི།

0

₋

₋

₋

མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ།

4.10

མ་བཏོགཔ་/ལངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།

0

རྒྱ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ།

4.9

4.11

₋

དཔྱ་ཚོང་དང་ རིན་བསྡུར་ཚོང་བསྒྱུར་ནང་ ཚུལ་མིན།

4.8

₋

ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།

ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ/ ངོ་སྦྱོར་མ་འབདཝ། 0.088

₋

₋

₋

ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚུལ་མིན་ཐོག་ཐོ་བཀོད་འབད་བ།

དྲན་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བ།

ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བ།

2.477

2.565

0

₋

0

0
₋

0

0.124

₋

₋

0

₋

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

4.1

4

བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཀའ་རྒྱ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

འཆར་དངུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

3.5

3.4

3.3

3.2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

3.1

3

འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.273

མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུལ་མིན་འཇིན་སྐྱོང་།

རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

₋

₋

0.273

₋

མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.4

2.3

2.2

2.1

0.285

₋

རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/ལངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ། ₋

ཆེད་མངགས་ཀྱི་ལོག་ལྟབ་/ཚུལ་མིན/གནང་གྲོལ་མེད་པའི་ 111.392

1.5

0.588

₋

1.4

1.3

ཚུལ་མིན་དང་ལོག་སྤྱོད།

13.024

13.897

1.2

₋

₋

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་�དད �ོག་ཟ།

ཨེམ་ཨོ་ཨའེ་སི།

111.392

ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ།

1

17.761

0

1.855

₋

₋
₋

₋

₋

12.861

₋

₋

₋

₋

₋

14.716

0.352

0

0

₋

0.352

0

0
₋

₋

0

₋

₋

1.206

1.487

₋

2.693

ཨེམ་ཨོ་ཨེཆ།

₋

₋

4.761

0

₋

₋

₋
₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

0.105

0.105

4.656

₋

₋

4.656

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

₋

₋

0

₋

₋

1.73005524

0

₋

₋

₋

0.235726954

₋

₋

1.494328286

₋

₋

₋

₋

₋

1.73005524

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

₋

₋

0

ཨེམ་ཨོ་ཨེལ་ཨེ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ་ཨེ།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པ། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ དངུལ་འབོར་བཅས་སྟོན་པའི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ བཅུད་བསྡུས།

རིམ་ཨང་།

₋

₋

0.833

0

₋

₋

₋
₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

0.293

0.293

0.048

0.251

₋

₋

0.299

₋

₋

₋

0

₋

₋

0.241

₋

₋

₋

₋

0.546

0

₋

₋

₋
₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

0

₋

₋

₋

0

0.546

₋

₋

0.546

₋

₋

₋

₋

₋

0

ཨེམ་ཨོ་ཨེ་ཨེཕ ཨེམ་ཨོ་ཨི་ཨེ།

0.241

རྫོང་ཁག་ཚུ།

3.94

0

0

0

0

0.192

0

0

0.732

0

0

0

0

0.967

1.891

0.054

0.42

0

0

0

0.474

1.235

0

0

0

1.235

0

0

0

0.34

0

0.34

རྒེད་འོག་ཚུ།

5.252

0

0

0

0

0

0

0

0.074

0

0

0

0

0.177

0.251

0

0.333

0

1.421

0

1.754

0

0

2.599

0.503

3.102

0

0

0.098

0.047

0

0.145

17.6050094

0

0.26

0.316009412

0

0

0

0

1.346

0

0

0

0

1.161

3.08300941

0.08

10.785

1.368

0

0

12.233

0

0

0

2.132

2.132

0.004

0

0.153

0

0
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359.6310647

0

2.115

0.316009412

0

0.427726954

0

0

169.5943283

3.603

0.249

0

0

5.514

181.8190647

0.182

16.797

1.368

1.421

0

19.768

16.027

0

2.599

10.553

29.179

111.392

2.286

1.874

13.024

128.865

རང་སྐྱོང་འདུས ཡོངས་བསྡོམས།

0.157

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ
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4.13

4.12

4.11

4.10

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

ཡིག་ཆས་དང་ འབྱོར་རྟགས་མ་ཚངམ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན།

མ་བཏོགཔ་/ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།

མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ།

དཔྱ་ཚོང་དང་ རིན་བསྡུར་ཚོང་བསྒྱུར་ནང་ཚུལ་མིན།

ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།

ཚུལ་མིན་གྱི་སྔོན་བྱིན།

ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བ་/ངོ་སྦྱོར་མ་འབདཝ།

ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བ་/ཚུལ་མིན་ཐོག་ཐོ་བཀོད་འབད་བ།

དྲན་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བ།

ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བ།

དངུལ་ལྷག་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན་/ལོག་ལྟབ་དངུལ་སྤྲོད།

4.2

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

4.1

བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འགལ་བ།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

འཆར་དངུལ་གྱི་ཁྲམིས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

4

3.5

3.4

3.3

3.2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ།

3.1

འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

3

2.4

2.3

2.2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.1

རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/ལངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

ཆེད་མངགས་ཀྱི་ལོག་ལྟབ་/ཚུལ་མིན་/གནང་གྲོལ་མེད་པའི་དངུལ་སྤྲོད།

ཚུལ་མིན་གཡོ་སྤྱོད།

ཚུལ་མིན་དང་ ལོག་སྤྱོད།

2

1.5

1.4

1.3

1.2

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
3.906

₋
₋
₋
0.385
0.545
0

1.438
0
₋
₋
0.93

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0.351
0
0.567

₋
₋
₋
0.216
₋
0.351

₋
₋
₋
₋
0.216

0
₋
₋
₋
₋
₋
0

1.538
₋
0
1.538
₋
₋
1.438

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

ཡིག་ཆས་རྫུས་བཟོ་འབད་བ།

1.1

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0.11
₋
₋
₋
0
0.11

₋
₋
₋
₋
₋
0.11

₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

བི་པི་སེ་ཨེལ།

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
0.03

₋
₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
0.03
0

₋
₋
₋
₋
₋
0.03

0

སི་ཌི་སི་ཨེལ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཨེཕ་སི་བི་ཨེལ།

པི་ཨེལ་སི།

ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ།

1

₋
₋
₋
₋
0
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

ལ།

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
0

₋
₋
₋
0
₋
0

₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

ཨེས་ཊི་སི་བི་ཨེ འབྲུག་འགྲེམ།

₋
₋
₋
0.116
₋
0.099
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
0.215

₋
₋
₋
₋
₋
0.215

₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

ཏཱ་ར་ཡ་ན།

₋
₋
₋
₋
₋
₋
0.2
₋
₋
₋
₋
₋
0
0.2

₋
₋
₋
₋
₋
0.2

₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས།

0
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
0.062

₋
₋
₋
0.062
₋
0

₋
₋
₋
₋
0.062

0

₋
₋
₋
₋
₋
0

ན།

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

₋
0
₋
₋
0

0

₋
₋
₋
₋
₋
0

།

₋
₋
₋
₋
0
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0
25.658

₋
₋
₋
₋
25.658
0

₋
₋
₋
₋
25.658

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

ཨར་ཨེསི་པི་ཨེ ཨེན་ཌབ་ལུ་བི པི་ཌི་པི།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པ། འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ འདི་ལས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ དངུལ་འབོར་བཅས་སྟོན་པའི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་བཅུད་བསྡུས།

རིམ་ཨང་།

₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
0.628
0
0.628

₋
₋
₋
₋
₋
0.628

₋
₋
₋
₋
0

₋
₋
₋
₋
₋
0

0

ཌི་པི་ཊི།

14
ཤོག་གྲངས་

0
0
0
0.116
0
0.099
0.2
0
0.11
0
0
0.979
0
31.376

0
0
0
0.663
26.203
1.504

1.438
0
0
0.03
26.866

1.468

0
0
1.538
0

1.538

ཡོངས་བསྡོམས།

ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡-༡༢ ཚུན་གྱི་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་
འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

སྤྱིར་བཏང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་

རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ གི་ རྩིས་ཁྲ་མཐུན་འགྲིག་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ བཤད་དེ་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡི། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ འདི་གི་ཤུལ་
ལས་རང་

ཁྱར་པར་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

པའི་སྐབས་ལུ་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

གུར་མར་ཕབ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་

ཤུལ་མའི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་

ཨེལ་སི་རྩིས་ཁྲ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ངོ་སྦྱོར་འབད་ཡི། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་གཙོ་རིམ་དང་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༡༢
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ཨིན།

ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

གཅིག་བསྡོམས་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་བཀོད་མི་
དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་

གྲོས་འདེབས་དང་

བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་

གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡-༡༢ གི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢,༥༤༦.༠༣༥ གི་ཐད་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣༧,༩༢༣.༢༥༧

གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་

དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༣༧༧.༢༢༢

གསལ་སྟོན་འབད་ནུག།

འཆར་བཀོད་སྐྱིན་

འགྲུལ་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་སྤྲོད་དགོཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༣༥༣.༤༡༠ པོ་དེ་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢,༤༠༣.༡༩༦ ལས་དམའཝ་སྦེ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༣༢༧.༤༣༦ ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག། ལོ་
ངོ་དེ་ནང་ ཡོངས་བསྡོམས་ཟད་འགྲོ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨,༧༡༦.༡༧༠

ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ད་

ཐོན་ཁུངས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༥,༠༠༢.༥༥༩ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡི། རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ངེས་བདེན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢,༡༩༢.༧༣༥ གི་ཐད་ ཟད་
སོང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣,༧༠༤.༧༠༣ ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༥༡༡.༩༦༨ བྱུང་ནུག།

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢,༢༣༢.༨༦༨

ལུ་

བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་ས་ལས་

ཟད་སོང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༨,༡༣༧.༡༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༨.༤ མཉམ་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤༠༩༥.༧༥༤ བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ གཞུང་གི་བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢,༨༡༣.༡༠༥ ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་འོག་ལས་མར་ ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ
༢༠༡༢
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས

15

ཤོག་གྲངས་

15

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

16

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

16

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

17

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

17

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

18

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

18

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

19

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

19

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

20

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

20

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

21

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

21

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

22

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

22

རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ།

༤.༡

ལྷན་ཁག།

༤.༡.༡

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གསུམ་བཟོ་བསྐྲུན་

འབད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལྷན་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ལས་ཁུངས་དང་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ བཏོན་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦༦

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༥.༨༨༦

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༨༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༢.༠༠༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧.༧༧༥ གནས་པའི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་མི་

ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གསུམ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ གལ་ཅན་ཨིན་པའི་གནད་
ལས་བརྟེན་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་གནང་ཡི།

ལྷན་ཁག་དང་

ལོ་

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

བདེན་

ཁུངས་བསྐྱལ་མི་ དེ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ བསྐྱར་

ཞིབ་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཁུངས་མཐུན་ཐོག་ལུ་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་

གྲོས་མཐུན་བཟོ་ཡི། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དགོས་མཁོའི་གྲོས་འབུལ་དང་བསྟུན་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ བསམ་འཆར་དང་ བདེན་ཁུངས་ དེ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མཛད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་གནང་ཡི།

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ དེ་

ལས་ འཆར་དངུལ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོགས་ཆ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གནམ་ཐང་གི་ ལཱ་གི་རྒྱ་ཚད་དང་ གཟར་ཚད་ དེ་ལས་ མཐོ་ཚད་ཚུ་བསྒྱུར་

བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ རིན་གོང་ཉུང་མཐའི་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་གཅིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོད་པའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོ་དོན་ལེན་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་

གི་མཐའ་དོན་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་གྲོས་ཐག་ཚུ་གཅད་ཡོདཔ་སྦེ་ གོ་དོན་ལེན་ཡི། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ལུ་ བདེན་ཁུངས་དང་ འགྲེལ་བཤད་དེ་ལས་ རྒྱབ་སྣོན་མཛད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ངོས་ལེན་འབད་ཡི། ཁ་སྐོང་གི་ གནས་ཚུལ་དང་ བསམ་འཆར་ དེ་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མི་ཐོག་དང་ དངུལ་ལྷག་སྤྲོད་/ཐེབས་སྤྲོད་

འབད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གནད་དོན་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མཛད་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་ལེན་འབད་མི་ལུ་

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས

23

ཤོག་གྲངས་

23

གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་དང་ བདེན་ཁུངས་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ དག་པ་
ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

འོས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་འདྲ་གཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤.༢༣༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསྡོམས།

111.392
0.273
2.565
114.230

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༡ དང་ ༢
༣
༤
༥

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ དེ་ལས་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡.༣༩༢

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡.༣༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢
༡.༣
༡.༤

༡.༥

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་རྩིས་མ་བཏོནམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ།

13.296

འབོར་ཚད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་དང་ ཧེ་མའི་མཇུག་བསྡུས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ནང་ དེནསི་བི་ཀྲུ་མི་ནོསི་མེ་ཀ་དྲེམ་དང་

78.278

ཨཱས་ཕལཊ་ཀཱན་ཀིརིཊ་གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ ཡར་སེང་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྤྲོད་ཡོདཔ།
དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨཱས་ཕལཊ་གི་ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

6.963

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གོ་དོན་རྙོགས་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་བརྟེན་

8.039

ཆོག་མིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།
འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རིན་བསྡུར་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་

4.816

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་འབྱུང་ཡོདཔ།
བསྡོམས།

111.39 2

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་རྩིས་མ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༩༦

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་

གི་འབོར་ཚད་ ཐེབས་སྟོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༩༦ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཐེབས་འདི་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

24

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

24

ཡང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་༡.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་

བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

༡.༢

ལཱ་རིགས་འབོར་ཚད་འཛིན་ཤོག་(BoQ)དང་ ཁག་འབག་གི་རྩིས་ཤོག་ནང་ དེནསི་བི་ཀྲུ་མི་ནོསི་མེ་ཀ་དྲེམ་(DBM)དང་ ཨཱས་

ཕལཊ་ཀཱན་ཀིརིཊ་(AC)གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ ཡར་སེང་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སྤྲོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨.༢༧༨

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ མཐའ་འཇུག་རྩིས་ཤོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦.༠༠ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་

ནང་ལས་

ལཱ་རིགས་དེནསི་བི་ཀྲུ་མི་ནོསི་མེ་ཀ་དྲེམ་(DBM)དང་

ཨཱས་ཕལཊ་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

སྤ་རོ་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་ རྩིས་ཤོག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨.༢༧༨ ཆ་འཇོག་འབད་མི་འདི་ ལཱ་རིགས་འབོར་ཚད་འཛིན་ཤོག་(BoQ)དང་ རྩིས་ཤོག་ནང་

དེནསི་བི་ཀྲུ་མི་ནོསི་མེ་ཀ་དྲེམ་(DBM)དང་ ཨཱས་ཕལཊ་(AC)གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་ནུག། གནམ་གྲུའི་
རྒྱུག་ལམ་

དང་

རྒྱུག་ལམ་གྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་

དེནསི་བི་ཀྲུ་མི་ནོསི་མེ་ཀ་དྲེམ་དང་

ཨཱས་ཕལཊ་གི་འབོར་ཚད་

མི་ཊར་ཨིས་ཀེཝེར་

༤༥,༠༠༠ དང་ ༡༥,༠༠༠ རེ་ཨིན་རུང་ འབོར་ཚད་མི་ཊར་ཨིས་ཀེཝེར་༩༠,༠༠༠ དང་ ༣༠,༠༠༠ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནུག།

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་/ལྷན་ཁག་གི་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་ མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༠༢༣
ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༢༥༥

འཛིན་གྲོལ་མ་འབད་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢

དོན་ཚན་༡.༧)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་

ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

༡.༣

དྲི་བི་ཨེམ་དང་ ཨཱས་ཕལཊ་གི་ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༩༦༣

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤ་རོ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དེནསི་བི་ཀྲུ་མི་
ནོསི་མེ་ཀ་དྲེམ་དང་ ཨཱས་ཕལཊ་གི་ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༩༦༣ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་

བ་ཅིན་ གནམ་གྲུའི་རྒྱུག་ལམ་གྱི་སྟུག་ཚད་དེ་ མི་ལི་མི་ཊར་༡༥༠(དྲི་བི་ཨེམ་ མི་ལི་མི་ཊར་༡༠༠ དང་ ཨེ་སི་ མི་ལི་མི་ཊར་༥༠) ཨིན་རུང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གནས་ཚད་ལས་ཁང་ དེ་ལས་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་གསུམ་གྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༡༣༧.༢༤ རྐྱངམ་ཅིག་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༡༢.༧༦ མར་ཕབ་

འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་༡.༨) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

༡.༤

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ སྔོན་རྩིས་ཀྱི་གོ་དོན་རྙོགས་དྲགས་དང་ སྐྱོན་ཅན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆོག་མིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་

ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༣༩

ཡོན་ཕུག་ལ་

ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ སྒང་ཏོ་གཉིས་བརྡལ་བའི་སྐབས་

སྤ་རོ་

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༣༩ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཡོན་ཕུག་ལ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ སྒང་ཏོ་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་
བརྡལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གིའབོར་ཚད་ མི་ལི་མི་ཊར་ཀིཝབ་༣༨༢,༤༩༠.༠༠ ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག། ས་རྐོ་ནི་དང་ བཀོ་ནི་

གི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
ནིའི་དོན་ལུ་

དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་བཟོ་ནི་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲི་པར་གླ་ཁར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་ བརྡལ་ནི་གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དེ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

དུས་ཡུན་(ཟླཝ་ནང་)ཏན་ཏན་བཟོ་

མི་ལི་མི་ཊར་ཀིཝབ་༢༢༥,༢༨༦.༡༣

ཐོག་ལུ་གཞི་བཞག་ནུག།

25

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

25

ཤུལ་ལས་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་རྐོ་ནི་དང་ བརྡལ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ མི་ལི་མི་ཊར་

ཀིཝབ་༢༠༤,༢༧༦.༣༢ ཨིནམ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ སྒང་ཏོ་གཉིས་བརྡལ་ནི་གི་ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བདེན་

དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་འདི་ མི་ལི་མི་ཊར་ཀིཝབ་༡༠༧,༡༧༣.༢༥ རྐྱངམ་གཅིག་ལས་མེདཔ་

ལས་ མི་ལི་མི་ཊར་ཀིཝབ་༡༡༨,༡༡༢.༨༨ གི་དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་པའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༧༦ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། འདི་གི་

ཡང་མ་དོ་བར་

ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་རང་

ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་དང་

སྣུམ་འཁོར་ཀྲི་པར་

གླ་ཁར་ལེན་མིའི་འཐུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༣

ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་༢.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

༡.༥

འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་སྒོ་ལས་

བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་

འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་འབྱུང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༡༦

རིན་བསྡུར་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་

དངུལ་

ཡོན་ཕུག་ལ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

རིན་བསྡུར་དམའ་ཤོས་འབད་བཀོད་ཡོད་རུང་

རིན་བསྡུར་པ་དེ་གིས་

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་རིན་བསྡུར་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་

སྤ་རོ་ཞི་བའི་

མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རིན་བཀོད་དམའ་ཤོས་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁ་

འཆམ་མ་བཏུབ་པ་ལས་བརྟེན་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་སྲིད་བྱུས་སྡེ་ཚན་ལས་

དོགས་སེལ་འབད་བའི་ལན་གསལ་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བཀོད་ཡོད་མི་རིན་བསྡུར་དེ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ བི་ཨོ་ཀིཝ་(BoQ)ནང་ ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྟེ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་སྟོན་གནང་ནུག། རིན་

བསྡུར་འདི་ལོག་སྟེ་བཟོ་བའི་སྐབས་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རིན་བཀོད་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༧༧༣ བཀོད་ཡོད་མི་འདི་
ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༥༥༩ ལུ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནུག། དེ་གིས་སྦེ་ ལཱ་འདི་ ཨེམ་/ཨེས་ བསོད་ནམས་དང་ཨྱོན་

ཧའེ་རིང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༧༩༠ གི་ཐོག་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་དེ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རིན་བཀོད་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༡༦ (ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བརྩི་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་) གི་ཐོཝ་སྦེ་ཐོན་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་

༢.༧) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ་དང་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་ ཞིབ་

རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༤༤ ཅན་མ་ དེ་ལས་ རཱན་མཱན་པར་དཱན་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ་ ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༤༡༡༠༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

སྣུམ་འཁོར་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་རན་རུང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༣

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའི་སྣུམ་འཁོར་༤༢ ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་
དག་པ་ཅིག་

ལོ་ངོ་གསུམ་དེ་རེ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་འཐུས་བརྩིས་ཏེ་

ལོ་བསྟར་བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་

སྤྱིར་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་༠.༢༧༣ ཐོན་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༩༢ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཛོམས་ ཨེམ་ཝི་

ཨའེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༡༡༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲམ་བར་ཐ་པ་ ཨར་ཨེལ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༢༤ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༣.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

རིམ་ཨང་།
༣.༡
༣.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན །

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྐྱོན་ཆའི་ཐོབ་ལམ་དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན ་ལུ་ གཏན་བཞག་གི་མ་དངུལ་བཞག་ཡོད་མིའི་ཚབ་ལུ་

-

དངུལ་ཁང་འ གན་ལེན་བཞག་ནི་ནང་ན ོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད པ།
ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་གྲོལ་དང་མ་མཐུནམ།

-

ས་རྐོ་དང་འ བྲེལ་བའི་ལཱ་གི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
༣.༣

ལཱ་གི་ཁག་འབག་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་སྒོ་ལས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ རིན་བཀོད་པ་ ཨེམ་/ཨེས་

-

བསོད་ནམས་དང་ཨྱོན ་ཧའེ་རིང་སྡེ ་ཕྲན་ལུ་ བྱིན་ཡོད པ།
བསྡོམས།

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

སྐྱོན་ཆའི་ཐོབ་ལམ་དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཏན་བཞག་གི་མ་དངུལ་བཞག་ཡོད་མིའི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བཞག་ནི་ནང་

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད།

ཁག་འབགཔ་གིས་

གཏན་བཞག་མ་དངུལ་གྱི་ཚབ་ལུ་

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བཙུགས་མི་གི་ཐོག་ལུ་

སྤ་རོ་

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་འདི་ ལོག་སྟེ་སྤྲོད་ནུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བཙུགས་མི་འདི་ ལོ་ངོ་

གཅིག་གི་ཆ་གནས་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་ད་ སྐྱོན་ཆའི་འགན་ཁུར་འཁྲི་ནིའི་དུས་ཚོད་འདི་ ཟླ་ངོ་༢༤ གི་རིང་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཁང་

འགན་ལེན་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ རྒུད་སྲུང་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༩༨ དོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ ཅན་མ།]

༣.༢

ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་གྲོལ་དང་མ་མཐུནམ།

སྤ་རོ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་ཆོག་གྲོལ་མ་

ལེན་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཁྱད་རིག་གི་སྒོ་ལས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་ ངེས་ཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།

འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལས་འགུལ་འདི་ ཁྱད་རིག་གི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་བཏུབ་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་བརྟན་ཧིང་ཚུ་ གཏན་གཏན་

མ་བཟོ་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཤུལ་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་
ལས་ཁུངས་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ བརྟན་ཧིང་ཚུ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་

ངེས་ཏན་བཟོ་དགོ་པའི་བཀའ་བཀོད་ཡང་གནང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་

ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།
༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

27

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

27

༣.༣

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་གི་ཁག་འབག་འདི་ ཁྱད་
རིག་གི་སྒོ་ལས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ རིན་བཀོད་པ་ ཨེམ་/ཨེས་ བསོད་ནམས་དང་ཨྱོན་ཧའེ་རིང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ བྱིན་ཡོདཔ།

ཡོན་ཕུག་ལ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ རིན་བསྡུར་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་དེ་ ཚད་གཞི་ག་ར་དང་མཐུནམ་སྦེ་མེད་རུང་ མཐུནམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤ་རོ་

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་ཚོགས་པ་གིས་ རིན་བསྡུར་ཚུ་དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་༢.༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ་དང་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་ ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༡༠༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

༤.

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།]

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན །

༤.༡

འོང་འ བབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

༤.༢

ས་རྐོ་དང་འ བྲེལ་བའི་རག་རོ་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སྤྲོད་འབད་བ།

༤.༣

མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་༣༠ སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད པ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.088

བསྡོམས།

2.477
-

2.565

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨

ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕྱོགས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨི་རེ་ལིསི་(eRaLIS) དང་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་

ལུགས་(RMS)ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བདག་དབང་སྤོ་སོར་གྱི་འཐུས་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་དེབ་ཆུང་གི་རིན་གོང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༤༢ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཱན་བྷ་དུར་གུ་
རུང་ ཨེམ་ཝི་ཨའེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ་ ལུང་ཕྱོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༦༠༠༧ ཅན་མ།]

༤.༢

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་རག་རོ་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་
༢.༤༧༧

བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་-

ཞི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་རག་རོ་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མིའི་དོན་ལུ་ སྤ་

རོ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༧ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་རྐོ་དང་

འབྲེལ་བའི་རག་རོ་ཚུ་ ས་ཁོངས་རྒྱང་རིང་ མི་ཊར་༥༠༠ ལས་བརྒལ་ཏེ་བཀོ་མི་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོད་རུང་
ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་རག་རོ་ འབོར་ཚད་མི་ཊར་ཀིཝབ་༣༦,༡༠༣.༢༧ བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ ས་ཁོངས་རྒྱང་རིང་ མི་ཊར་༥༠༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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བཀོ་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༢༢ དོན་ཚན་༡.༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་ བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་

འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༧༠༡༡ ཅན་
མ།]

༤.༣

མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་༣༠ སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ།

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ མི་

སྡེའི་ལྟེ་བ་༣༠ རྩིས་སྤྲོད་འབད་ནུག། སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཐོ་དེབ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ ཅ་ཆས་

མང་རབས་ཅིག་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ་དང་ ལྟེ་བ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ནང་ཆས་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཆ་ཚང་སྦེ་མ་ཐོབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༧༩༦ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དོན་གྲུབ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ དབང་འདུས་ མདོ་ཆེན་འོག་མ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༧ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༤.༡.༢

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༥.༠༧༠ དེ་ཅིག་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༡༤༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༤.༩༢༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༩༡༤

གནས་པའི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤.༠༡༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསྡོམས།

13.897

༡ དང་ ༢

0.124

༣

89.990

༤

104.011

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༩༧

༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༩༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༡.༡

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་གཡོ་སྤྱོད་འབད་བ།

༡.༢

འོང་འབབ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ།

༡.༣

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

13.024
0.588

དངུལ་འཛིན་ཚུ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་རུང་

དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་མ་བཀོད་པ།

བསྡོམས།

0.285
13.897

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ དེ་ལས་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་གཡོ་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༠༢༤

༡.༡

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

འབད་མི་འོང་འབབ་ཚུ་

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤

ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་དང་ ཡང་ཅིན་

ཅན་མའི་དགོས་དང་འཁྲིལ་

ཤུལ་མའི་ཉིནམ་འདི་ཁར་

དངུལ་རྐྱང་གི་ཐོག་ལུ་བསྡུ་ལེན་

རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

བཙུགས་བཞག་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག། འདི་གིས་སྦེ་ འོང་
འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༦༢ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ ལོག་སྤྱོད་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནུག། གནད་དོན་

འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ལས་

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་

༢༠༠༤ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་

རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

ག) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༨ གནས་པའི་ སྒེར་གྱི་དངུལ་འཛིན་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དེ་ གཞུང་གི་འོང་
འབབ་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མིའི་ནང་ལས་ སྒེར་གྱི་དངུལ་འཛིན་ལེན་ཐོག་ལས་ དངུལ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་

དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༡.༣) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]
ང)

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་འཛིན་ཤོག་དང་ དངུལ་བཙུགས་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཟླ་ཚེས་གཉིས་ རྟགས་མ་

མཐུན་པའི་
པའི་

གནས་སྟངས་མང་རབས་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་

བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་

དངུལ་བཙུགས་ཕྱིར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་ཚུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

གཡོ་བཅོས་འབད་ཡོད་

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༡.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

ཅ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཉིན་བསྟར་གྱི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མ་མཐུནམ་ཡོདཔ་ལས་
འབབ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་དང་

གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

འོང་འབབ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་

མཚོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

འོང་

བརྡ་

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༡.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

ཆ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ སྦེ་མི་དངུལ་འཛིན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་

མ་འབད་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་

༡.༡.༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༡.༢

འོང་འབབ་ལོག་སྤྱོད་འབད་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༨

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་

འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༨

ལོག་སྤྱོད་འབད་ནུག། དེ་སྦེ་འབྱུང་མི་འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུ་གི་ དུས་མཚམས་ཀྱི་
སྙོམས་རྩིས་སྟོན་ནི་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། འབོར་ཚད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་

འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་རང་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀར་དོ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༧ ཅན་མ་དང་

རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

༡.༣

དངུལ་འཛིན་ཚུ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་མ་བཀོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་

དངུལ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་

དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་བལྟར་ དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བས། དེ་སྦེ་འབྱུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུ་གི་ དུས་མཚམས་ཀྱི་སྙོམས་རྩིས་སྟོན་ནི་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
འབོར་ཚད་དེ་

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་རུང་

ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་རང་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

འོང་འབབ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག། བསྡུ་ལེན་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དེ་ཡང་
བསྡུ་ལེན་ངོ་མ་འབད་མི་དང་ ས་གཞི་ཐོ་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་

ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་གཞི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་

བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨

ཅན་མ།]

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༩.༩༩༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༩.༩༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

32

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

32

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༣.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

༣.༢

འཆར་དངུལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ།

-

༣.༣

རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.515

༣.༤

ཟད་སོང་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།

0.249

༣.༥

86.226

གཞུང་གི་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ།

-

བསྡོམས།

89.990

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༦.༢༢༦
ཀ) གཞལམ་སྒང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ས་གནས་སྡེ་ཚན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༨༦.༡༡༠ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༣༣ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཱན་བྷ་དུར་རའེ་ རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགས་༤ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པར་ཝཱཏ་རཊ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༦ ཅན་མ།]

ཁ) ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་

ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ནང་
རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།

ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༣༤

དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི་ ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ།]

༣.༢

འཆར་དངུལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༦

བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
སྔོན་བྱིན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༦ ཤུལ་མའི་ལོ་གི་ དྲན་ཐོའི་ཐོ་དེབ་ནང་ རྩིས་བཀོད་འབད་ནི་ནང་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་འདུག།

སྔོན་བྱིན་ལྷག་ལུས་ཀྱི་མཇུག་སྡོམ་ཚུ་

ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་

ངོས་འཛིན་

བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༣༤ དོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མི་ར་དེ་བི་དར་ཇི་ ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༧༠༥༠༠༣ ཅན་མ་དང་ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི་ ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀེ་ཀེ་ཐ་པ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༧༠༩༠༡༦ ཅན་མ་དང་ ཨར་བི་གྷ་ལེ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ།]

༣.༣

རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

ལྷག་ལུས་ཀྱི་མཇུག་སྡོམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༡༥

དངུལ་དེབ་ནང་གི་དངུལ་ཁང་བཅད་ཐིག་ནང་

མར་ཕབ་

འབད་དེ་རྩིས་བཀོད་འབད་ནུག། དེ་སྦེ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་མཚམས་ཀྱི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

བྱུང་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༤༤ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ།]

༣.༤

ཟད་སོང་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༡༠ གི་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ ནང་

མི་མང་དངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་

རྩིས་བཀོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༤༤ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ།]

༣.༥

གཞུང་གི་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ག་ར་ གོ་རིམ་གྱི་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བགོ་བཀྲམ་མ་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་གི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཁར་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་

ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༥༣ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་

རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ ཨར་ཨོ་ ཨར་ཨི་ཨེམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ ཨེ་ཨི་ དྲི་དང་པི་དྲི། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༢ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ
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༤.༡.༣

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨.༡༩༦ དེ་ཅིག་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༡༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༨.༢༨༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥.༣༥༡

གནས་པའི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༩༣༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

-

༤

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

42.933

༥

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

42.933

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་མེད་པར་མཚམས་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སློབ་གྲྭའི་འཆར་འགོད་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་(SPBD)གྱིས་ རྩི་རང་སྟོད་ལུ་སློབ་གྲྭ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཚམས་

འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་གིས་ རྒུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༠༢༡ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ཡང་

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་མིའི་

ལྕང་ལྕེའི་ཟམ་པ་འདི་ཉམས་ཆག་ཤོར་འདི་

ཟླཝ་དགུ་གི་ཤུལ་ལས་མཚམས་འཇོག་འབད་ནུག།

ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཁག་འབག་དེ་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོའི་འཛིན་ཤོག་དང་པའི་ཐད་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡.༥༠༠ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ངོས་ལེན་གྱི་ཡི་གུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་

ད་ ལཱ་གི་གནང་བ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལྕང་ལྕེའི་ཟམ་པ་འདི་ཉམས་ཆག་ཤོར་འདི་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་
རྐྱངམ་ཅིག་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཟམ་པ་འདི་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢ ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཟམ་པ་ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་ རིན་བསྡུར་

ཚོགས་པ་དང་ ཡང་ཅིན་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཐོན་

ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཆ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༧༠ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཟོ་རིག་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༩༠༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ བསོད་ནམས་ བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། སློབ་གྲཱའི་འཆར་
འགོད་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༢ ཅན་མ།]

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༩༣༣

ཆད་སྐྱོད་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༩༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ང་༤༢.༩༣༣
ཀ) ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ནང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་

བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༢༡ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༦༤ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་

མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ བསོད་ནམས་ བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། སློབ་གྲཱའི་འཆར་འགོད་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༢ ཅན་མ།]

ཁ) ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ནང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་
བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༢༧༧

རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚ།]

ག) ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༧༠

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨ་ལོའི་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ནང་ ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

དོན་ཚན་༢)

སྔོན་བྱིན་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༥ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༢༢ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༧༠༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས་ རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༨༩༠༣༡༠༡ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ
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༤.༡.༤ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་

སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༦ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༩.༡༨༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་

གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་

མངོན་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢༦.༥༨༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

ཚུལ་མི་འཛིན་སྐྱོང་།

7.918

༣

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

-

༤

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

18.669

༥

བསྡོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

26.587

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༡༨

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༡༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ རྩིས་སྤྲོད་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༡༨

ཧེ་མ་ ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་འོག་ལུ་ཨིན་མི་ སྔར་སྲོལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འདི་ ཏཱ་ར་ཡཱ་ནཱ་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུན་

སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༡༨ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག། མ་དངུལ་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་

རྩིས་སྤྲོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༤༤ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༧༦༠༩༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༠༨ ཅན་མ།]

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁང་ཚན་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ།

ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་(ཁང་ཚན་༢༡ )བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་

ལཱ་གིས་དོན་ལུ་ མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་ ཐེངས་གཉིས་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བའི་ཁར་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་
༡༤ གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་རུང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༢༤ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཀརཿ ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༠༨ ཅན་མ།]

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༦༦༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༦༦༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༣.༡

འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་ ཆོག་མིན་ཐོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

0.334

༣.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

18.335

བསྡོམས།

18.669

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་

འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་

འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་སྦེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ ཆོག་མིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་སྤྲོད་དེ་ འགག་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་
གཞི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དབང་ཆ་ལས་འགལ་བའི་ཐོག་ལས་ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༣༢ དོན་

ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལིང་དཔོན་ དབང་འདུས་ནོར་བུ་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། པི་ཨའེ་ཨེན་ཨང་༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམག་སྲིད་
ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ (Additional Chief of Police) ། པི་ཨའེ་ཨེན་ཨང་༦༠༡ ཅན་མ།]

༣.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༣༥

ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༨.༣༤༨ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༣༢ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལིང་དཔོན་ དབང་འདུས་ནོར་བུ་ རྩིས་འཛིན་འགོ་

དཔོན། པི་ཨའེ་ཨེན་ཨང་༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམག་སྲིད་ ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ (Additional Chief of Police) ། པི་ཨའེ་ཨེན་ཨང་

༦༠༡ ཅན་མ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༤.༡.༥

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༥ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩.༩༠༠ དེ་ཅིག་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༧༡༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧.༡༨༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༧༤༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༤༤༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསྡོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

13.849

༣

5.593

༤

19.442

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༤༩

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

འོང་འབབ་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༤༩
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་བཏང་འདི་རང་འབད་རུང་ ཟ་ཁང་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་
གི་མིང་ཐོག་ཁར་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ དེ་ལས་ ༢༠༡༠ གི་ཐད་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༡༢ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོ་རྒྱས་ Dy.

Collector། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ བློ་གྲོས་ ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༥༨ ཅན་མ།]

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་ལས་ཚུ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཚོང་གི་འབབ་
ཁུངས་ཁྲལ་དང་ ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ དེ་ལས་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་བཅས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༥༡ རྩིས་
ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༡༢ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་འདུས་འབྲུག་རྒྱལ་ Joint Collector། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༥༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ བློ་གྲོས་ ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༥༨
ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

39
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ག) ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ཐད་ ཟ་ཁང་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་

མིང་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༢༨ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༢ དོན་ཚན་༡)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོ་རྒྱས་ Dy. Collector། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་
འཛིན་ནོར་བུ་ ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༠༦༤ ཅན་མ།]

ང་) ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཚོང་གི་
འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་དང་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་བཅས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༧༨༢ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་འདུས་འབྲུག་རྒྱལ་ Joint Collector། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༥༩

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༠༦༤ ཅན་མ།]

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༣
ཀ) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་

ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་

སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༧༤

རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༢༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ།]

ཁ) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༢༡༩ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༤༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

40

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

40

༤.༡.༦

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༦ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༤.༣༦༤ དེ་

ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤.༨༥༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་

ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩.༥༠༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༧༤༤གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༧༦༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༢

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

2.693

༡ དང་ ༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

-

༣

༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.352

༤

༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

14.716

༥

བསྡོམས།
༡.

17.761

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༩༣

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད།

1.206

༡.༢

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པ།

1.487

བསྡོམས།

2.693

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

41

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

41

༡.༡

འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ དང་ ༢༠༡༡-༡༢ བཅས་ རྩིས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡.༢༠༦ རྩིས་ཆད་འབད་འདུག། རྩིས་ཆད་དེ་གིས་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱོར་རྟགས་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མིའི་ འབོར་ཚད་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༦༩ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༣༠༣༢ ཅན་མ་དང་ ཨུ་མ་པར་དཱན་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ།]

༡.༢

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༨༧

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་སྔོན་བྱིན་གྱི་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༨༧

གནས་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༡༤ དོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་

འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༥༠༣༠༣༣ ཅན་མ།]

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱ྄ང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༢.༡
༢.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

-

འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་

-

ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོདཔ།
བསྡོམས།

-

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕྱོག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་མི་ ཨེ་བི་ཇི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་སྟེ་འདུག། འཕྲུལ་ཆས་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་

དང་ ལག་དེབ་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ལྷན་ཁག་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་མི་ལས་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་འཐོབ་མ་ཚུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༤༨༩ དོན་ཚན་༡.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕགས་དཀྱུ་ཚེ་རིང་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༣༠༩༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་ མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༢.༢

འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ གསོ་བའི་སྨན་ཁང་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ དང་

༢༠༡༡-༡༢ བཅས་ རྩིས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འོང་འབབ་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག། ཟླ་རིམ་
གྱི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡི། འབོར་ཚད་དེ་ ཉེས་ཆད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༦༩ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༣༠༣༢ ཅན་མ་དང་ ཨུ་མ་པར་དཱན་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ།]

༣.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༣.༡
༣.༢
༣.༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

0.352

འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་དང་ འཛིན་གྲོལ་ནང་

-

ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

རྩིས་ཁྲའི་ནང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ།

-

བསྡོམས།

0.352

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢

བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ སྨན་རྫས་བཀྲམ་སྤེལ་ ཕྱིར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་ཚུ་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢ མ་བཏོག་པར་ལུས་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༡༤ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༣༠༣༣ ཅན་མ།]

༣.༢

འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་དང་ འཛིན་གྲོལ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དང་ འཛིན་

གྲོལ་འབད་མི་ཚུ་ནང་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་འདུག། བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་ ཡང་ཅིན་ མངམ་དང་

ཡང་ཅིན་ ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ འཆར་དངུལ་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་སྤྲོད་མ་
འབད་བར་

འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་

བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་

འཆར་དངུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་

སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་དངུལ་གུར་

འགལ་བ་ཨིན་པས།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

གནད་དོན་འདི་

འཛིན་གྲོལ་ཐེབས་འཚོལ་ཏེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

43

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

43

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

༩༤༡༠༠༣༩ ཅན་མ།

༣.༣

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༡༤

དོན་ཚན་༡༠)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཨེལ་བི་སུ་བྷ་

རྩིས་འཛིན་པ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེལ་བི་སུ་བྷ་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༣༩ ཅན་མ།]

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

རྩིས་ཁྲའི་ནང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ།

གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བསྐྱར་རྙེད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་འོག་གི་ བཙུགས་བཞག་དང་ དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐད་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་

གནས་སྟངས་ཚུ་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

བསྐྱར་རྙེད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་འདི་

ཧེ་མའི་ལོ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་སྡེ་རིམ་ཚོལ་ནི་མེན་པར་ ཧེ་མའི་ལོ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕབ་རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

མ་དངུལ་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ འཛིན་གྲོལ་མེད་

པར་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༠༥༡༤ དོན་ཚན་༡༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེལ་བི་སུ་བྷ་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༣༩ ཅན་མ།

འགནཿ ཨེལ་བི་སུ་བྷ་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༣༩ ཅན་མ།]

༤.

ལྟ་བཀོད་རྩིས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༧༡༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༧༡༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༤.༡

༤.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

12.861

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཅ་དངོས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ མ་ཚངམ་

ཡང་ཅིན་ ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ ཡང་ཅིན་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་མཐུནམ་དང་

1.855

ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ།

བསྡོམས།

14.716

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༦༡

ཀ) གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༧ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༠༥ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་

འཛིན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༤༤ ཅན་མ།]

ཁ) གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༢.༣༩༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༡༤ དོན་ཚན་༩) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

44

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

44

༤.༢

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཅ་དངོས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ མ་ཚངམ་ ཡང་ཅིན་ སྐྱོན་ཅན་ དེ་ལས་ གསལ་
བཀོད་འབད་མི་དང་མ་མཐུནམ་དང་ ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༥

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༥ སྤྲོད་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ སྨན་རྫས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབདཝ་དང་ སྐྱོན་ཅན་ ཡང་ཅིན་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་མཐུནམ་ལ་

སོགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག། སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ཐད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུག་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་

སྨན་རྫས་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་སྨན་རྫས་ཚུ་སྐྱོན་ཅན་ཨིནམ་དང་ ཡང་ཅིན་ སྨན་རྫས་

ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་བཀའ་རྒྱའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ གསལ་བཀོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༡༤ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ བདག་སྐྱོང་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༡༩ ཅན་མ།

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༣༠༣༣ ཅན་མ།]

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

45

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

45

༤.༡.༧

ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་

ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༩༦

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་

ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་

ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༥༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༩༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༦༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

4.656

༤

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.105

༥

བསྡོམས།

4.761

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༥༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུབཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་སྐྱོན་ཡོདཔ།

3.295

ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་གི་འབོར་ཚད་ ཐེབས་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་

1.361

སྔོན་རྩིས་ནང་འཛོལ་བ་བྱུང་ཡོདཔ།

བསྡོམས།

4.656

ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

46

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

46

༡.༡

རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་སྐྱོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༩༥

མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་སྐྱོན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་ རྡོ་ལུང་སྒང་ ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་

ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་ལཱ་གི་ཁག་འབག་རིན་གོང་འདི་ ལག་སྤྲོད་ཐོག་བྱིན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ལྟ་བཀོད་འབད་མི་ཚོང་ལས་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་

ཕན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༩༥ བྱུང་ནུག། སྐྱོན་ཅ་ཚུ་ནང་ ལཱ་འདི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་རིགས་རེ་རེའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་

མེན་པར་ རིན་གོང་སྟབས་གཅིག་སྦེ་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ ཕར་

འགྱངས་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ལས་འགུལ་གྱིས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ ཐེབས་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་

ཐེབས་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༩༠ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༨༢ ཅན་མ།

༡.༢

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༡ ཅན་མ།]

ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་གི་འབོར་ཚད་ ཐེབས་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ སྔོན་རྩིས་ནང་འཛོལ་བ་བྱུང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༡

མི་སྟོབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ འཇིགས་མེད་གླིང་རྒེད་འོག་ རྡོ་ལུང་སྒང་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་

ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ རི་མོ་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ འབོར་ཚད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་(BoQ)ནང་ ཐེབས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡི། སྒོ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ ཐེབས་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༡ དང་མཉམ་པའི་ སྔོན་རྩིས་ཐེབས་

བཏོན་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༩༠ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༨༢ ཅན་མ།

༢.

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༡ ཅན་མ།]

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

༢.༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢.༡

ཉིན་བསྟར་གྱི་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ ཆོག་མིན་གྱི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

0.049

༢.༢

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ལྷག་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

0.056

བསྡོམས།

0.105

ཉིན་བསྟར་གྱི་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ ཆོག་མིན་གྱི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གཞུང་གི་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ གཡོག་ནང་ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་མི་

ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་(ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་)གྱི་ གཡོག་སྦྱོང་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་

གྱི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་འོག་

ལུ་མ་ཚུད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ལས་རིམ་(ཨེན་ཨི་ཨེགས་)གྱི་ གོང་ཚད་ཁར་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་

བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༨༤ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་དགའ་ལས་

མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༨༥ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༢.༢

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ལྷག་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦

བཀྲིས་སྒང་ རང་འབྱུང་གློག་མེ་བཟོ་རིག་སྤེལ་ཁང་གིས་ ལས་བྱེད་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦

ལྷག་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ལྷག་སྤྲོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཉུང་སུ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་མི་

ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༢༢༨ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་ དབུ་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་ དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༢༨ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༤.༡.༨

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༥༧ དེ་ཅིག་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༢༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

1.730

བསྡོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

1.730

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- ༡.༧༣༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

1.494

༡.༢

རྒྱལ་ཁམས་མགྲོན་ཁྱིམ་གྱིས་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པ།

0.095

༡.༣

ཁང་ཆས་བཙུགས་ནིའི་ དངོས་གྲངས་ཚུ་མ་ཚངམ།

0.141

བསྡོམས།

1.730

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༤

ཀ) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠ རྩིས་ལྷག་

སྦེ་འདུ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༢༥ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་

ངོམ་ཚུ།]

ཁ) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༡

(ཡུ་ཨེས་ཌི་༡༠,༨༣༤.༧༤)

རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༦༣ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སི་བགྲེསཔ།

བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མི་རྗེ་བློན་པོ་ ཨྱོན་ཚེ་རིང་།

ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་དང་ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སི་བགྲེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ག) ཡུ་ཨེས་ཨེ་ ནིའུ་ཡོག་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་གི་མིང་
ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ (ཡུ་ཨེས་ཌི་༡༢,༣༨༦.༠༠) རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༠༣

དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷ་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༦༨༠༡༠༠༢ ཅན་མ།]

ང་) སིཝཌ་ཟར་ལེནཌ་ ཇེ་ནི་བ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༦༡ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་

སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༢༠༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༢༠༡༥

༡.༢

ཅན་མ།]

རྒྱལ་ཁམས་མགྲོན་ཁྱིམ་གྱི་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༦ པའི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༩༥ (ཡུ་ཨེས་ཌི་༡,༧༧༥.༠༠) དང་མཉམ་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ བེང་ཀོག་ལས་མ་འཐོབ་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༦༣ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སི་བགྲེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མི་རྗེ་བློན་པོ་ ཨྱོན་ཚེ་རིང་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་དང་ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སི་
བགྲེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།]

༡.༣
[

ཁང་ཆས་བཙུགས་ནིའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་ཚངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༦ པའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་མགྲོན་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་ཆས་མཁོ་

སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་

དངོས་འབྲེལ་གྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡

(ཡུ་ཨེས་ཌི་༢,༠༣༥.༤༨

དང་

བྷད་

༡༧,༤༣༠) དང་མཉམ་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༦༣ དོན་ཚན་༣) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ

འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།

༢༠༠༧༠༦༠༠༢ ཅན་མ།]

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

རྒྱལ་ཁམས་མགྲོན་ཁྱིམ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

50

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

50

༤.༡.༩

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་

སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༢༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༤.༤༦༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༣༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་

གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༣༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༠༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.241

༡ དང་ ༢

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.299

༤

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.293

༥

བསྡོམས།

༡.

0.833

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡

གཡོ་ཟོལ་དང་

རིམ་ཨང་།

ངན་ལྷད་

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་དང་ སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་མ་ལངམ།

-

༡.༢

དངུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ།

0.241

བསྡོམས།

0.241

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་དང་ སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་མ་ལངམ།

སྦ་ཇོ་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་ནམ་འཕྲུལ་རིག་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༨ མ་ལང་པར་ ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ལུང་ཕྱོགས་སོ་ནམ་འཕྲུལ་རིག་ལྟེ་བ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་

འབད་བའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། འབོར་ཚད་དེ་ ལོག་འཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འདི་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

51

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

51

ཏོག་ཏོ་ཅིག་མ་མཐོངམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༧༨ དོན་ཚན་

༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་ ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༡༡༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་

རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་ ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༡༦༢ ཅན་མ།]

༡.༢

དངུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡

བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་ དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའི་གླིང་ཀ་ཡིག་ཚང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། བུམ་ཐང་ ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་

མི་དང་ ཉེན་སྲུང་བལྟ་སྐོར་འབད་མི་གི་ཐད་ སྡེ་ཚན་གྱི་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་དང་ ཉིན་བསྟར་གྱི་འཚོ་འཐུས་ཚུ་

དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཟད་སོང་ཚུ་ དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའི་གླིང་ཀ་གིས་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་ཡོད་རུང་ སྡེ་ཚན་གྱི་དངུལ་

ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༧༥༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ར་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༡༡༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༡༡༠༢༣ ཅན་མ།]

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༩

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུབཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

2.1

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁག་འབག་གི་རིན་བཀོད་ནང་ གནས་གོང་བརྡ་སྟོན་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ ངེས་མེད་རིན་གོང་

0.048

བརྒྱ་ཆ་༥ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

2.2

ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་གི་དངུལ་སྤྲོད་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

0.038

2.3

ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལཝ།

0.213

བསྡོམས།

0.299

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཁག་འབག་གི་རིན་བཀོད་ནང་

གནས་གོང་བརྡ་སྟོན་བརྒྱ་ཆ་༡༠

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

དང་

ངེས་མེད་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༥

ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་-

དགེ་འདུ་ ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་མི་ གཱ་རི་ཡཱལ་(Gharial)གསོ་སྐྱོང་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་དང་
དཔག་ས་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་
བཞག་སྟེ་

འགག་པའི་རྒྱུན་འབྲེལ་ས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་གི་

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་རིན་བསྡུར་དེ་

ངོས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་

བི་ཨེས་ཨར་༢༠༠༧

ལུ་གཞི་

གནས་གོང་བརྡ་སྟོན་དང་ ངེས་མེད་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༤༨ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༠༧ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༧༢༠༤༠༠༡ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

52

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

52

༢.༢

ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་གི་དངུལ་སྤྲོད་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨

དགེ་འདུ་

ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཡིག་ཚང་གིས་

དར་ལ་གློག་མེ་དབང་འཛིན་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལུ་

ཤིང་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཚུ་

ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་འདི་ཡང་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་ལཱ་གི་ཉིན་གྲངས་

དང་ ངེས་བདེན་ཐོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གཉིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་བི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༦༠༧ དོན་ཚན་༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྷགཔ་ཚེ་རིང་ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༢༠༤༠༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༢༠༤༠༠༡ ཅན་མ།]

༢.༣

ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༣

གསར་སྤང་

རྒྱལ་ཡོངས་

བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་

ལས་རོགསཔ་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་བཞི་སྦེ་མི་

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ ཁག་འབག་ལུ་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༣ མ་བཀལ་བས།

ཁག་འབག་གི་ དམིགས་བསལ་ཁ་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕབ་ཆ་དེ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཀལ་དགོཔ་ཨིན་
པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༤༣ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།]

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

དངུལ་ཐེབས་/དངུལ་ལྷག་སྤྲོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༣
ཀ) དྭངསམ་སྦྱིས་
སྐབས་ལུ་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨

ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག།

གླིང་ཀའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་
དངུལ་ཐེབས་འདི་ཡང་

མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་

ས་གནས་ཁར་

ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༦༩༣ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨྱོན་འབྲུག་པ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༡༢༠༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༡༢༠༢༩ ཅན་མ།]

ཁ) ཕོངས་མེད་ སག་སྟེང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱིས་ སག་སྟེང་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ནང་ ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་དང་ བརྒྱུད་
འགྲུལ་གྱི་སྒར་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ལྷག་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ལྷག་དེ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་

སྤྱོད་འབད་མི་དང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༢༢༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༨༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༡༠༥༨ ཅན་མ།]

ག) སྤ་རོ་

ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཡིག་ཚང་གིས་

ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡིག་ཚང་གསརཔ་

བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་

སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་དེ་ཡང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འཇལ་

ཚད་ཐེབས་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༩༣ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་

ཆོས་སྒྲོན་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྲིད་ཐར་རྡོ་རྗེ་ ནགས་ཚལ་གཙོ་
འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༡༠༠༢༣ ཅན་མ།]

ང་) མོང་སྒར་ ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་པོའི་ཤིང་ལུ་ གསང་སྤྱོད་/ཁྲུས་ཁང་ཉམས་བཅོས་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཡིག་ཚང་དང་
སྡོད་ཁྱིམ་གཉིས་འབྲེལ་འབད་མི་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་

དེ་ལས་

ཀུ་རི་ཟམ་པ་ལུ་ཡོད་མི་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

མཚམས་སྒོ་དང་ ལས་བྱེད་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་

53

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

53

ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་ རྩིས་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་

ལུ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་སྤྲོད་དགོཔ་ཐོན་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༧༡ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༤༠༧༠༡༩ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

54

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

54

༤.༡.༡༠ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༩༤ དེ་ཅིག་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༤༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

༠.༥༤༦ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༢

0.546
བསྡོམས།

༡.

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ནང་

0.546

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༦

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

༡.༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག།

0.513

༡.༢

ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

0.033

བསྡོམས།

0.546

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༣

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ནང་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ སའི་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༣ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་

འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༦༥ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྷ་ཀཱལ་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༧༡
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱ་ཅ་ན་གུ་རུང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༦༧ ཅན་མ།]

༡.༢

ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ སའི་གླ་ཚུ་ཕྱི་སྟེ་སྤྲོད་མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༣༣ མ་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༦༥ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྷ་ཀཱལ་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱ་ཅ་ན་གུ་རུང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༦༧ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

55

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

55

༤.༢

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༤.༢.༡

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༣

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༧༢

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༡༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་

མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་

ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༥༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་

ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་

ཐོབ་མིའི་ལན་

གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་
ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༦༩

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.235

༣

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.241

༤

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.493

༥

བསྡོམས།
༡.

1.969

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༣༥

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

གཞུང་བཞེས་ཀྱི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་འཐོབ་པ།

0.285

༡.༢

སྡོད་ཁྱིམ་སྟོངམ་བཞག་མི་གུང་པ་ཚུ་ལས་ འཐུས་མ་བསྡུཝ།

0.950

བསྡོམས།

1.235

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

56

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

56

༡.༡

གཞུང་བཞེས་ཀྱི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་འཐོབ་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཨེམ་/ཨེས་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་བྱིན་མི་ འུང་ཆི་ལུ་མི་སྡེ་ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཁག་

འབག་ལཱ་འདི་

དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག།

ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐོག་ལུ་

བཙུགས་མི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥ གཞུང་བཞེས་འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་དེ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་མ་འཐོབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གྲུབ་ཐོབ་དབང་ཕྱུག་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་

འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༤༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གྲུབ་ཐོབ་དབང་ཕྱུག་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༤༠ ཅན་མ།]

༡.༢

སྡོད་ཁྱིམ་སྟོངམ་བཞག་མི་ གུང་པ་ཚུ་ལས་ འཐུས་མ་བསྡུཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༠

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་སྟོངམ་སྦེ་བཞག་མི་གུང་པ་ཚུ་ལས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འཐུས་་དངུལ་ཀྲམ་༡,༥༠༠.༠༠

རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ རང་སོའི་རྒེད་འོག་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒེད་འོག་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ ཁྱིམ་སྟོངམ་སྦེ་བཞག་མི་ གུང་པ་༦༣༣ ལས་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༠ བསྡུ་ལེན་

མ་འབད་བའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་ཚན་༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་ཚུ།]

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༢.༡
༢.༢
༢.༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གྱང་ཧྲམ་འགྱོ་མི་/ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

0.187

གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཡིག་ཚང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་

0.054

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

རིན་གོང་ཡར་འཕར་འབད་ཐོག་ལས་ ཀི་དེབ་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ།

-

བསྡོམས།

0.241

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

གྱང་ཧྲམ་འགྱོ་མི་/ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་སྨན་ཁང་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ གནས་པའི་ རྩིག་གྱང་

ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་ཚན་༡.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་ནོར་བུ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

57

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

57

༢.༢

གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཡིག་ཚང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་མཐོ་ཚད་ལས་འགལ་བའི་ རིན་གོང་གི་ཐོག་ལུ་ ཌེལ་གྱི་ལེབ་ཀྲོབ་གཉིས་ མཁོ་སྒྲུབ་

འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་ཐེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ འཁྲི་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་ཚན་༢.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཨྱོན་ནོར་བུ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧ ཅན་མ་དང་ བསྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད་ ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་

དཔོན། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་ནོར་བུ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧ ཅན་མ།]

༢.༣

རིན་གོང་ཡར་འཕར་འབད་ཐོག་ལས་ ཀི་དེབ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ།

མོང་སྒར་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༥ པའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཀི་

དེབ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག། སློབ་གྲྭ་དག་པ་ཅིག་ནང་ ཀི་དེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་

གོང་ཚད་ཚུ་ གོང་ཚད་ངོ་མ་ལས་ཡང་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་

ཚན་༣.༧) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་དམ་འགྲུལ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༡༦༩ ཅན་མ།

ཉི་མ་དམ་འགྲུལ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༡༦༩ ཅན་མ།]

༣.

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༣.༡
༣.༢
༣.༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དངུལ་ལྷག་/ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་བ།

0.367

འུང་ཆི་ལུ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་

-

ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།
དངུལ་ཕོགས་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ།

0.126

བསྡོམས།

0.493

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

དངུལ་ལྷག་/ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༧

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

འུང་ཆི་ལུ་ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༧

ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག།

དངུལ་

ཐེབས་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་སོ་སོ་ཚུ་གི་ཐད་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༧༤

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་ནོར་བུ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧ ཅན་མ།]

༣.༢

འུང་ཆི་ལུ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།

འུང་ཆི་ལུ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གི་དངོས་འབྲེལ་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༤༠ རྐྱངམ་གཅིག་

ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༧༠ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་འདི་དགོངས་གྲོལ་གཏང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

58

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

58

ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ རིན་བཀོད་དམའ་ཤོས་གཉིས་པམ་འདི་ལུ་ བྱིན་ནི་འབད་ཐག་གཅད་དེ་འབད་རུང་ ཁག་
འབགཔ་འདི་གིས་ ཞུ་ཚིག་བཙུགས་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་བཅུག་ནུག། ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ཅ་

ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཁ་སྐོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༩ བྱིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁག་འབགཔ་འདི་
གིས་ ལཱ་ཚུ་བཀོ་བཞག་པའི་ཤུལ་ དྲན་སྐུལ་ག་དེ་ཅིག་འབད་རུང་ ཉན་ཁུང་རང་བཏབ་མ་བཏུབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་

ཚན་༡.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༧༤ ཅན་མ།

ཨྱོན་ནོར་བུ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧ ཅན་མ།]

༣.༣

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

དངུལ་ཕོགས་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འགལ་ཐོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡུན་

རིང་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ འགན་འཛིན་པ་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ཐོག་ དངུལ་སྤྲོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་

ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༧༤ དོན་ཚན་༣.༡ ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༨༠༧༠༣༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གྲུབ་ཐོབ་དབང་ཕྱུག་ ཨེ་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༤༠ ཅན་མ།]

༤.༢.༢

ཧཱ་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཧཱ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡༥

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༠༧༢

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༠༧༢
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་

ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་

ཐོབ་མིའི་ལན་

གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༢༦༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་

ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༨

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.340

༡ དང་ ༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

-

༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.468

༥

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༢
༣

བསྡོམས།

0.808

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

59

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

59

༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨ་ལཱན་ཅིའི་ལྕངམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་ཐེབས་བཀོད་ཡོདཔ།

0.234

སོ་ནམ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཐད་ ཟད་སོང་རྫུས་མ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།

0.106

བསྡོམས།

0.340

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཨ་ལཱན་ཅིའི་ལྕངམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་ཐེབས་བཀོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༤

ཧཱ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦེབ་སྦྱིས་ལུ་ གཞིས་ཆགས་ལས་འགུལ་འོག་གི་ ཁེ་ཕན་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་

ནམ་པ་ཚུ་ལས་ ཨ་ལཱན་ཅིའི་ལྕངམ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༤ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཚོང་པ་ཚུ་ལུ་འདྲི་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངེས་བདེན་གྱི་གོང་ཚད་ལས་མཐོཝ་སྦེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོདཔ་ ངེས་ཏན་བཟོ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམོ་རྡོ་རྗེ་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་

པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༧༦ ཅན་མ་དང་ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༡༣ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ རྫོང་བདག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༡༧ ཅན་མ།]

༡.༢

སོ་ནམ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཐད་ ཟད་སོང་རྫུས་མ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦

ཧཱ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦེབ་སྦྱིས་མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་རྫུས་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦

བདག་སྲུང་འབད་ནུག། རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ བཙུགས་པའི་ཁར་ ངོས་ལེན་ཡང་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒྱབ་

རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སྦྱོང་བརྡར་དེ་འགོ་འདྲེན་མ་པ་ལས་མ་འཐབ་
ཨིནམ་ ངེས་ཏན་བཟོ་ཡི། དེ་གི་ཚབ་ མ་དངུལ་འདི་རིམ་འགྲོ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

མགོནམོ་རྡོ་རྗེ་ ལས་

འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༧༦ ཅན་མ་དང་ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༥༠༡༣ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ རྫོང་བདག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༡༧ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༢.༡

༢.༢

༢.༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།

-

ཅ་ཆས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལཝ།

-

ཡིག་ཆས་ཚུ་མ་བཏོནམ།

-

བསྡོམས།

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།

ཀ) རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦེབ་སྦྱིས་གཞིས་ཆགས་ལས་འགུལ་འོག་གི་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ སྡོད་ཁྱིམ་
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་མིའི་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ལས་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་

ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༡.༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གོ་

པཱལ་རཱ་ན་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༡༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཕྲིན་ལས་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༦༥ ཅན་མ།]

ཁ) ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་/ཨེས་ གཱ་དོ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་བྱིན་མི་ རང་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་

མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ལས་བརྟེན་ སློབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ བར་ཆད་བྱུང་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཕྲིན་ལས་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༨༥༠༡༠༦༥ ཅན་མ།]

༢.༢

ཡིག་ཆས་ཚུ་མ་བཏོནམ།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ནང་འཁྲི་མི་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༥༤ དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆས་ཚུ་
བཏོན་ནི་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༢.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན་ ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ རྫོང་བདག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༡༧ ཅན་མ།]

༢.༣

ཅ་ཆས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལཝ།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་དྲུང་ཁག་ སེབ་སྦྱིས་ཐང་ལུ་ དྲུང་ཁག་ཡིག་ཚང་དང་ ཁང་ཚན་༣ སྦེ་མི་ ལས་བྱེད་པའི་ཁང་

ཁྱིམ་གཉིས་ དེ་ལས་ དྲུང་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ལོ་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནུག། སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལྕགས་ཤོག་

ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་བཀོད་ག་ར་གི་ ཁྱིམ་ཐོག་གུར་ལས་ ཆུ་འཛག་སྟེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༤.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༥༧ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཕྲིན་ལས་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༦༥ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

61

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

61

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༣.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༩༦༡ དོན་ཚན་༧) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་མོ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༥༦ ཅན་མ།]

༤.༢.༣

བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༦

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༣

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣

བཏོན་ཡི།

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

འདི་གི་ནང་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༣༦༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་

ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.264

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

0.264

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༤

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༢༥༥ དོན་ཚན་༢.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པཱ་རཱས་མོག་ཏཱན་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༡༠༠༥ ཅན་མ།]

༤.༢.༤

རྩི་རང་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༣

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༢

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༩

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

62

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་

བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ཐོབ་མིའི་ལན་
གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་
ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.334

བསྡོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤

༥

0.334

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གདུང་ལ་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག།

དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་དེ་ཡང་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མིའི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་

ཀྱི་ ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༣༢ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བི་རེན་ད་ར་གི་རི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁར་ཀ་བྷ་དུར་པར་དཱན། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༡༡༠༣ ཅན་མ།

༤.༢.༥

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༢༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.233

བསྡོམས།

༤

0.233

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༢༠༡༢

63

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

63

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣

སྟ་རེ་ཐང་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་

བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣

དང་མཉམ་པའི་

གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༤༠ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་སེང་གེ་ ས་

གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༡༢༠༢༤ ཅན་མ།

༤.༢.༦

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༩༣

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣.༠༠༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་

ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
-

0.192

བསྡོམས།
༡.

༤
༥

0.192

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཁེ་ལམ་སྤོག་ཏོར་-བིརི་དུང་མ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁེ་ལམ་སྤོག་ཏོར་-བི་རི་དུང་མ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་
སྟེ་འདུག། འཁོར་ལམ་གྱི་གཟར་ཚད་ཚུ་ཚད་དང་མཐུནམ་སྦེ་མ་བཞགཔ་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་རྩིག་ཚུ་ འཆར་བཀོད་མ་

འབདཝ་ དེ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་ ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡི། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡང་ལུས་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༡༥ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་
དབང་བསམ་གྲུབ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༡༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་ལྡན་ནོར་རྒྱས་ རྫོང་ཁག་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༡༢༠༢༣ ཅན་མ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

64

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

64

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

རྫོང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཤིང་ཆས་མ་ལངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྫོང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ དང་མཉམ་པའི་ཤིང་ཆས་ མ་ལང་པར་འདུག།
ཤིང་ཆས་མ་ལང་མི་འདི་ཡང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ཐད་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་

བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༡༥ དོན་ཚན་༡.༡༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་ལྡན་ནོར་རྒྱས་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༣༡༢༠༢༣ ཅན་མ།]

༤.༢.༧

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༢

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༢༢

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༤༨༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་

ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.140

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

0.140

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠

དར་དཀར་དཔལ་ལ་

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་༦

སྦེ་མི་སློབ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་

གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་
བདེན་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༣༤༡ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རིག་འཛིན་

རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༡༥ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

65

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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༤.༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༤.༣.༡

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག།
ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡

བཏོན་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༡༢༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༥

0.122

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.122

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཆོག་མིན་/ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- ༠.༡༢༢

རྡོ་ལེབ་ཅན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཁང་(ཨོ་ཨར་སི་) བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ཐེབས་
སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་འདི་ཡང་ མཁོ་སྤྲོད་མ་འབད་མིའི་ཅ་ཆས་དང་ ལཱ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༠༨༥ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།]

༤.༣.༢
༡.

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག།
དེའུ་ར་ལི་རྒེད་འོག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དེའུ་ར་ལི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢

བཏོན་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

66

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

66

རིམ་ཨང་།
༡

༡.

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.063

བསྡོམས།

0.063

༡ དང་ ༢

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

འོང་འབབ་ལོགས་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འདི་ནང་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནུག། དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ དངོས་གནས་ཐོག་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒཔོ་གསརཔ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁག་ལེན་པའི་སྐབས་

དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་གིས་ ཁོ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༣༣༡ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ པ་སངས་ཤེར་པ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༡༧༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་ཤེར་པ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༡༧༢༩ ཅན་མ།]

ཁེ་སྦིས་ས་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཁེ་སྦིས་ས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།
༡

༡.

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.035

བསྡོམས།

0.035

༡ དང་ ༢

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

འོང་འབབ་རྩིས་ཆད་འཐོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོའི་ གྲོང་གསེབ་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ རྩིས་ཆད་འཐོན་ཏེ་འདུག། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༣༣༤ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་ རྒཔོ་བགྲིསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༣༠༢༠༠༢༣༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ ཚེ་རིང་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༣༠༢༠༠༢༣༢༢ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

67

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

67

༤.༣.༣

མགར་ས་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག།
ལུང་ནག་ན་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལུང་ནག་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༢

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ཐོབ་མིའི་ལན་
གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་

ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

-

བསྡོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཡིག་ཆས་ཚུ་བཏོན་ནི་མེདཔ།

ལུང་ནག་ན་གི་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་ གཙང་སྦྲ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསང་སྤྱོད་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་

བདག་སྐྱོང་གིས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༦ འཐོབ་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ས་གནས་ཁར་ བདེན་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གསང་སྤྱོད་གཉིས་རྐྱངམ་ཅིག་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆས་

ཚུ་བཏོན་ནི་མེདཔ་ལས་ ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༨༣༢ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ རྒཔོ། མི་

ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢ ཅན་མ།]

༤.༣.༤
༡.

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག།
བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

68

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

68

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་

མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༤

གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ཐོབ་མིའི་ལན་
གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་
ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

༡.

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.047

བསྡོམས།

0.047

༡ དང་ ༢

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་ལས་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འདྲ་བཤུས་འཕྲུལ་པར་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
མཁོ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་བར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༨༡༢ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་ རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༩༧༦ ཅན་

མ།]

རམ་སྦྱར་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རམ་སྦྱར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཐུང་ཆུའི་རྐ་སྲུང་སྐྱོབ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ མཐའ་དཔྱད་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་
འབོར་ཚད་དེ་ ཤུལ་མའི་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

69

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

69

ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༨༠༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པར་ཀཱཤ་རའེ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༨༠༤ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་འདུས་གྲུ་བ་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༡༠༧༢ ཅན་མ།]

སྟོང་གཞང་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྟོང་གཞང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༧༨༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་

བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་

བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༨༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.599

༣

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

1.383

༤

བསྡོམས།

3.982

1

༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༩

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢.༡

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབདཝ།

-

༢.༢

གཞུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཆུད་ཟད་འགྱོ་ཡོདཔ།

2.599

བསྡོམས།

2.599

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབདཝ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བེག་ཧོ་ལོ་དྲར་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཏོ་ཀ་ཕུག་དང་ ཀ་ལི་མཁར་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་མི་རྐྱངམ་

ཅིག་མ་གཏོགས་ དུས་ཡུན་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། དེ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཕྲུལ་

ཆས་ཚུ་གི་ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་

ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཐོ་དེབ་ཁ་གསལ་/འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དང་

ཚད་

འཇལ་དཔེ་དེབ་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༨༠༣ དོན་ཚན་༢(ii) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ རྒཔོ་
བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༠༠༢༨༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༠༠༢༨༥ ཅན་
མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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༢.༢

གཞུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཆུད་ཟད་འགྱོ་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༩

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལུང་དི་རི་ཆུ་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༩ བཏང་ནུག། ཞིང་ཆུའི་ཆུ་

གཡུར་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ མི་མང་ལུ་ཕན་ཐོགས་མ་འབྱུང་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༨༠༣ དོན་ཚན་༡(ང་) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༠༠༢༨༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༠༠༢༨༥ ཅན་མ།]

༣.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བའེ་ནང་ཁར་

ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༣ བདག་སྲུང་

འབད་ཡོདཔ་དང་ འབོར་ཚད་དེ་ ཤུལ་མའི་དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༨༠༣

དོན་ཚན་༤)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་

རྒཔོ་བགྲེསཔ།

༡༡༦༠༦༠༠༣༠༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༣༠༩༦ ཅན་མ།]

༤.༣.༥

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་

གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།
ངང་ལ་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ངང་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.044

བསྡོམས།

༥

0.044

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༢༠༡༢
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ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༢༠༨

དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་དབང་འདུས་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༥༠༠༢༧༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་དབང་

འདུས་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༥༠༠༢༧༧༩ ཅན་མ།]

བར་དོ་རྒེད་འོག།

༡.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བར་དོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.503

༣

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.172

༤

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.085

༥

བསྡོམས།

༡.

0.760

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ནང་ ཁོམ་ཤར་ལུ་ ཅེར་ཅེར་ལ་ སྤྲིང་ཟམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༥༠༣

རྩིས་བཀོད་འབད་ནུག། ས་གནས་ཁར་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༡༩༩ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇི་ཨེས་ཁ་ཊི་ཝ་ར་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཆེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༣༦ ཅན་མ།]

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

72

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

72

༢.༡

དངུལ་ལེན་མི་ཚུ་གི་ མིང་རྟགས་/ལག་རྗེས་མེད་པར་ ཉིན་བསྟར་གྱི་གླ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢

ཁོམ་ཤར་ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ནང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་གླ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ དངུལ་སྤྲོད་འབད་
ནུག། དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་དེ་ དངུལ་ལེན་མི་ཚུ་གི་ ལག་རྗེས་དང་ མིང་རྟགས་ཚུ་གི་ རྒྱབ་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༩༩

དོན་ཚན་༡)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བི་ནོད་ཀུ་མར་སུ་བྷ་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༢༠༠༥༠༧༢༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༡༠༠༤༠༧༢ ཅན་མ།]

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥

ཆད་སྐྱོན་དང་

རིམ་ཨང་།
༣.༡
༣.༢

ནོར་འཁྲུལ་

གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཉིན་བསྟར་གྱི་གླ་ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

0.055

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.030

བསྡོམས།

0.085

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

ཉིན་བསྟར་གྱི་གླ་ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥

ཁོམ་ཤར་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ནང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་གླ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་

ནུག། དངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་ ལཱ་འབད་མི་ ལས་མིའི་དབྱེ་བ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་མ་འབད་བར་ དངུལ་

སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༩༩ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནོད་ཀུ་མར་སུ་བྷ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་
བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༣ ཅན་མ་དང་ ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ རྩིས་འཛིན་པ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༡༠༠༤༠༧༢ ཅན་མ།]

༣.༢

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༡༩༩ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དར་རྒྱས་ དབུ་འཛིན། ཁོམ་ཤར་ མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ མེད། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༡༠༠༤༠༧༢ ཅན་མ།]

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བརའདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

73

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

73

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.125

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༤

0.125

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ མི་མང་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ དངུལ་
སྤྲོད་འབད་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་མ་འཐོབ་པར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༢༠༦ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲི་བི་གུ་རུང་ སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༤༠༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཀརྨ་ བསྟན་འཛིན་ རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༥༨ ཅན་མ་དང་ རིན་ཆེན་གྲགས་པ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་
ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༡༤༥༢ ཅན་མ།]

གོ་ཤིང་རྒེད་འོག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.036

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༤

0.036

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་གོང་ཚད་དང་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦

ལམ་སྟང་ལུ་ མི་མང་གསང་སྤྱོད་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༦ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་ རིན་བསྡུར་གྱི་གོང་ཚད་ལས་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༢༠༤ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་ལས་འཕྲོ་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༣༠༠༠༤༢༢ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ལས་འཕྲོ་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༢༠༠༣༠༠༠༤༢༢ ཅན་མ།]
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

74

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

74

༤.༤

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

༤.༤.༡

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༡༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༠༦༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་

ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༦༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་

སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

གཡོག་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.157

༡ དང་ ༢

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.080

༤

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.535

༥

བསྡོམས།

༡.

0.772

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧

གཡོ་ཟོལ་དང་

རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢

ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ཆད།

0.153

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

0.004

བསྡོམས།

0.157

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ཚད་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣

སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ ཁང་གླ་དང་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆས་བཙོང་མི་ དེ་ལས་ ལྟོ་ཕོགས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་གི་ཐད་ འོང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

75

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

75

འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ དེ་ཅིག་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བས། དངུལ་ཀྲམ་༣༢༤,༦༢༦.༠༠ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་༡༧༢,༠༧༠.༠༠ རྐྱངམ་གཅིག་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དངུལ་འབོར་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་

དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༨ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ད་རིགས་རྡོ་

རྗེ་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐུབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༢༩
ཅན་མ།]

༡.༢

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤

སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་
རྟགས་སྤྲོད་ཐོག་ལས་

བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་དེ་

དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་ཁར་

འོང་འབབ་རྩིས་

བཀོད་རིམ་ལུགས་ནང་ཡང་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༨ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ད་རིགས་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཐུབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༢༩ ཅན་མ།]

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

དངུལ་འབོར་ཚུ་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་ཀྱི་འདྲ་པར་ནང་ གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠

སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་ཀྱི་འདྲ་པར་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས།
དེ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་འབོར་གྱི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༨ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ད་རིགས་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐུབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༤༠༤༠༢༩ ཅན་མ།]

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
༣.༡

༣.༢

༣.༣

༣.༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།

0.260

སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

0.049

ཆོག་མིན་དངུལ་སྤྲོད།

0.226

བསྡོམས།

0.535

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠
ཀ) སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་

སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་

དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚོང་ཁང་བཙུགས་ཡོད་མིའི་

ཁང་གླའི་ཐད་

འོང་

འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག། ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁང་གླ་ཕྱི་སྟེ་དངུལ་སྤྲོད་འབད་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

76

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

76

མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་ཡང་འཁྲི་ནི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༨ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ད་རིགས་རྡོ་རྗེ་ རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐུབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༤༠༤༠༢༩ ཅན་མ།]

ཁ) སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ ཟ་ཁང་གི་ཁང་གླའི་ཐད་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠

བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག།

ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁང་གླ་ཕྱི་སྟེ་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་ཡང་འཁྲི་ནི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༠༧༨༨ དོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཐུབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཐུབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༢༩ ཅན་མ།]

༣.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

བཀང་ལུང་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ སློབ་ཕྲུག་བགྲེསཔ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་ནུག། སྔོན་བྱིན་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༡༠ ནང་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཀ་ཆེན་ཉམས་གསོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབག་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་

བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཀ་ཆེན་འདི་ ཉམས་གསོ་མ་འབད་བའི་ཁར་ དངུལ་འབོར་འདི་གི་ དངུལ་ཚབ་ཡང་མ་སྤྲོད་པའི་ ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༧༤ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༢༠༡༡ ཅན་མ།]

༣.༣

ཆོག་མིན་དངུལ་སྤྲོད་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༦
ཀ) བཀང་ལུང་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་

མི་ངོམ་གཅིག་

སློབ་སྦྱོང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་

གཅིག་ལྷག་སོང་མི་གི་ཐད་ དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༤ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་

ཡུན་ ཟླ་ངོ་༡༢ བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ཧྲིལ་བུམ་སྤྲོད་མི་དེ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་

འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༧༤ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༨༠༠༢༠༡༡ ཅན་མ།]

ཁ) བཀང་ལུང་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ མི་ངོམ་ཚུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཅིག་
ལྷག་སོང་མི་གི་ཐད་ དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་
ཟླ་ངོ་༡༢ བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ཧྲིལ་བུམ་སྤྲོད་མི་དེ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༡༠ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་
སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༢༠༡༡ ཅན་མ།]

༤.༤.༢

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༠༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༨ གསལ་
སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ།

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

1.368

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༤

1.368

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འག་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༨

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

འཛིན་ཤོག་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༨

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་

ཟུར་ཐེབས་སློབ་སྦྱོང་གི་འཐུས་དང་

ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་

འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༨ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་

ཅན་གྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་གི་ རྒྱབ་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༣༥ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཊར་ བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དབང་ མདོ་ཆེན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༡༢༠༥ ཅན་མ།]

༤.༤.༣

འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༩༦༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་

གྱི་གནོད་པ་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་

འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༩༦༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༦༥༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

78

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

78

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.132

༣

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

9.935

༤

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.587

༥

བསྡོམས།

༡.

12.654

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༢

འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ལོ་བརྒྱའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་གི་ཐང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ལོ་ནང་ བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་མི་ འགྱིབ་ཀྱི་བཟོ་

བཟོ་བའི་རྒྱུག་ལམ་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ དྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་གི་རྩེད་ར་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༢ ཟད་སོང་

བཏང་ནུག།

དྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་གི་རྩེད་ར་འདི་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ཚར་གཅིག་ཡང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས།

དྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་གི་རྩེད་ར་འདི་ ཚུལ་

མཐུན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ཚུན་ ཟད་སོང་འཁྲི་མི་ཚུ་ ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༡ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ འབྲུག་ཨེ་མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༨༠༤༡ ཅན་མ་དང་ ཀུན་བཟང་

དབང་འདུས་ གྲོས་སྟོན་པ་ ཝེ་ཟེར་ཚོགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༡༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེན་ འབྲུག་ཨེ་མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༨༠༤༡ ཅན་མ་དང་ བསོད་ནམས་ཀརྨ་ ཚེ་རིང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ འབྲུག་ཨོ་
ལིམ་པིག་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༤༧ ཅན་མ།]

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༣༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་འི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ལཱ་ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༣༥

ཀ) འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ལོ་བརྒྱའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་གི་ཐང་ནང་ འགྱིབ་ཀྱི་བཟོ་བཟོ་བའི་རྒྱུག་ཐང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་
སར་ དྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་གི་རྩེད་ར་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༨༩ རིན་བཀོད་འབད་མི་ ཨེམ་/ཨེས་ མཱས་

ཊར་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་

ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་

ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༡

འབྲུག་ཨེ་མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ།

དོན་ཚན་༢)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༨༠༤༡

ཅན་མ་དང་

རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་

ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་

གྲོས་སྟོན་པ་ ཝེ་ཟེར་ཚོགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༡༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེན་ འབྲུག་ཨེ་མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༨༠༤༡ ཅན་མ་དང་ བསོད་ནམས་ཀརྨ་ ཚེ་རིང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་
ཆེན་ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༤༧ ཅན་མ།]

ཁ) འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ཀྲོབ་མདའ་རྩེད་ནིའི་ས་ཁོངས་དང་ ཡིག་ཚང་གཉིས་འབྲེལ་འབད་མི་ཁང་ཁྱིམ་དང་ ཉལ་ཁྲི་
༥༠ ཤོང་པའི་ ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ བཟོ་རིག་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་དེ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༥༢ སྤྲོད་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་མེན་མི་གཅིག་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ནུག། ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་མི་དེ་ཡང་ རིན་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

79

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

79

བསྡུར་ཚུ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་པའི་སྐབས་

ཚོང་ལས་གཞན་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

བྱིན་

ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ གོང་བཀོད་གྲོས་སྟོན་པ་དེ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་

བཀོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༡ དོན་ཚན་༤.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ གཙོ་འཛིན། འབྲུག་ཨེ་མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ། བསོད་ནམས་ཀརྨ་ ཚེ་རིང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་
འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༤༧ ཅན་མ།]

ག) འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ཡིག་ཚང་དང་ ཀྲོབ་མདའ་རྩེད་སའི་ས་ཁོངས་གཉིས་འབྲེལ་འབད་མི་ སྔོན་བསྒྲིགས་ཁྱིམ་དང་
རྐང་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ཚུ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་མི་ ཨེམ་/ཨེས་གིརིན་འུཊ་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འཛིན་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༤ གི་ཐོག་ལུ་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༡ དོན་

ཚན་༥.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ གཙོ་འཛིན། འབྲུག་ཨེ་
མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ།
༩༦༡༠༠༤༧ ཅན་མ།]

༣.

བསོད་ནམས་ཀརྨ་ ཚེ་རིང་

ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་

འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༣.༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

0.587
0.587

བསྡོམས།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༣.༡

ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧

འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ཡིག་ཚང་དང་མདའ་རྩེད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཉིས་འབྲེལ་འབད་མི་དང་ ཉལ་ཁྲི་༥༠ ཤོང་མི་ ཉལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་

དོན་ལུ་ རི་མོ་བཀོད་ནི་དང་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་ སྔོན་རྩིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ གནང་བ་ལེན་ནི་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་གི་ལཱ་ནང་ སྔོན་

བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་)ནང་ཡང་

འགོ་མ་བཙུགས་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་

དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་དེ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༡ དོན་ཚན་༤.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་

ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ གཙོ་འཛིན། འབྲུག་ཨེ་མི་ཀྲིཡར་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ། བསོད་ནམས་ཀརྨ་ ཚེ་རིང་
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིག་ཚོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༤༧ ཅན་མ།]

༤.༤.༤

འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༢༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༠༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

80

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

80

བའི་ཧེ་མ་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ།

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༥

1.613

བསྡོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

1.613

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༣

ཆད་སྐྱོན་དང་

རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢
༡.༣

ནོར་འཁྲུལ་

གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།

0.040

འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོགཔ།

0.316

སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

1.257
1.613

བསྡོམས།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠

འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་གིས་ ཨེམ་/ཨེས་རང་ལུགས་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་ གཱོལ་ལས་འགུལ་༢ པའི་ གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ ཆོག་མིན་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ལས་འགུལ་འདི་ག་ར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྐང་རྩེད་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་(ཨེཕ་ཨའེ་ཨེཕ་ཨེ་

)གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ གྲོས་སྟོན་པ་དེ་ལུ་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་གི་མེན་པར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྐང་རྩེད་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་(ཨེཕ་ཨའེ་ཨེཕ་ཨེ་)གིས་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༩༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།]

༡.༢

འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོགཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༦

འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་གིས་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་མཁོ་སྤྲོད་འབད་མིའི་ གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཐད་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་

བརྒྱ་ཆ་༢ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༦ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༥,༨༩༢.༤༠) མ་བཏོག་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༠༥ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཏ་ར་བིར་རའེ་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་ བི་ཨེཅ་ཨེ་(ཌི་སི་ཨར་སི་-༢༣)༢༠༡༡/༣༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་དབང་
ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

81

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

81

༡.༣

སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༧

འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པའི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༧ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འུག། (རྩིས་
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༩༧ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།]

༤.༤.༥

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༢༠༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༥༦༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་

བའི་ཧེ་མ་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་
ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨

གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.348

བསྡོམས།
༡.

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་

༥

0.348

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྨོ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ཉེས་ཆད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་

མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུ་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༡ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་

དབང་འདུས་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༤༠༡༦ ཅན་མ།]

༤.༤.༦

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༧ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༨༨

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

82

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

82

ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ཐོབ་མིའི་
ལན་གསལ་དང་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠

གནས་པའི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

ཡོངས་

རྫོགས་དང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༨༥༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡

༤

0.850

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.850

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལཝ།

0.615

ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བསྡུཝ།

0.235

བསྡོམས།

0.850

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༥

སྔོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་

“མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་

དྲང་ཁྲིམས་ཐོབ་ནི་”

ཟེར་མི་ ཌི་ཨེ་ཨེན་ཨའེ་ཌི་ཨེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༥ མ་བཀལ་བས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༢༦ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༡༦༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་དབང་འདུས་ ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་པ། མི་ཁུངས་ངོ་
སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༦༡༨ ཅན་མ།]

༡.༢

ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བསྡུཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༥

རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རིན་བསྡུར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མཐོ་དྲགས་བཟོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆས་རྫུས་མ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་
མི་ལས་བརྟེན་ ཉེས་བྱ་བཀལ་མི་ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དར་དཀར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༥

བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༥༨ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏཱ་རཱན་གུ་རུང་ རྩོད་དྲུང་། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་

ཨང་༡༠༣༠༩༠༠༠༠༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པི་ཨེལ་གུ་རུང་ དྲང་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༣༠༢༧ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

83

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

83

༤.༥

ལས་འཛིན་ཚུ།

༤.༥.༡

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༡༠༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༥༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༦༤༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༤༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༦

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

1.538

༡ དང་ ༢

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.438

༣

༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.930

༤

བསྡོམས།

༡.

3.906

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡.༡

༡.༢
༡.༣
༡.༤

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

རྩི་ས་ཚུ་ལམ་བར་ན་ལས་ཕྱོགས་བསྒྱུར་འབད་སྲིད་ནི་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དངུལ་འབོར།

རྩི་ས་རྩིས་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།

1.538

སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་སྤྲོད་ནི་ནང་ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།

-

རྩི་སའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟོགས་མ་འབདཝ།

-

བསྡོམས།

1.538

གཡོག་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

84

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

84

༡.༡

རྩི་ས་ཚུ་ལམ་བར་ན་ལས་ཕྱོགས་བསྒྱུར་འབད་སྲིད་ནི་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དངུལ་འབོར།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཕྲུལ་ཁང་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་མཛོད་ཁང་ཁ་ཐུག་ལུ་ འབག་འོང་མི་རྩི་ས་ཚུ་ ལམ་བར་ན་ལས་

ཕྱོགས་བསྒྱུར་འབད་སྲིད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་དང་ ༤ པའི་ནང་ སྐྱེལ་མི་ རིན་གོང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༥ གནས་པའི་ རྩི་ས་མེ་ཊིག་ཊཱན་༢༤༥ ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཟླ་ཚེས་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་)ནང་

ཡང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ནང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དོས་ཆས་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ནང་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་
ལུ་ ཉིན་གྲངས་༤ ལས་ མཐོ ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༧༥ གི་བར་ན་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མིའི་གནད་དོན་ མང་རབས་ཅིག་བྱུང་མི་དེ་

རྩི་སའི་དོས་

ཚུ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི་དང་ སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཚོང་དང་ ཚོང་ལམ་སྡེ་ཚན་དང་ ཕུན་

ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་གི་མཛོད་གཉེར་ དེ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་

ལྟ་རྟོགས་འབད་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ ངོས་འཛིན་ཡང་བྱུང་ཡི།

དེ་མ་ཚད་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་གི་མཇུག་ལུ་ མཛོད་ཆས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་གི་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་

ཚུ་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ ཡང་ན་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ ངེས་ཏན་མ་བཟོ་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ མཛོད་གཉེར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༤༤༠ ཅན་མ་དང་ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་ འཛིན་

སྐྱོང་པ་(ཨེས་ དང་ ཨེམ་) མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་
ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༡.༢

རྩི་ས་རྩིས་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༨

མཛོད་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་སོར་བའི་སྐབས་

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ལས་

འགན་འཛིན་པ་བཞི་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་

དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༨ གནས་པའི་ རྩི་ས་མེ་ཊིག་ཊཱན་

༢༨༨.༦༨ རྩིས་ཆད་བྱུང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༢.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་

མཛོད་གཉེར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༤༤༠ ཅན་མ། ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་ འཛིན་སྐྱོང་པ་(ཨེས་ དང་ ཨེམ་) མི་ཁུངས་ངོ་

སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༤༧ ཅན་མ།]

༡.༣

སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་སྤྲོད་ནི་ནང་ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཚེ་དབང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིས་ མེ་ཊིག་ཊཱན་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༧༢.༠༠ སྦེ་ རིན་བཀོད་དམའ་ཤོས་

བཀོད་མི་དེ་ ཁག་འབག་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་ངོས་ལེན་འབད་མི་ རིན་བཀོད་པ་༨ ཀྱི་ནང་ལས་ གདམ་ཐུ་འབད་ནི་གི་གཞི་ ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ ཨེམ་/ཨེས་གྲུབ་དབང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལཱ་ཁ་སྐོང་སྦེ་བྱིན་ནུག། སྐྱེལ་འདྲེན་པ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབག་གི་

དུས་ཚོད་རྫོགས་པའི་སྐབས་ རིན་བསྡུར་གསརཔ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རིན་བསྡུར་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་

བཀའ་རྒྱ་ཚུ་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཁག་འབག་དེ་ མེ་ཊིག་ཊཱན་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠.༠༠ ཐམ་པ་རེ་སྦེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་པ་༡༡ ལུ་
ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ནུག། ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་

གི་འདྲ་ཚུ་ཡང་ མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

དོ་རུང་ ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་སྒོ་ལས་

སྣུམ་འཁོར་

གཅིགཔོ་དེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་པ་༦ དེ་ཅིག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༢.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ མཛོད་གཉེར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༤༤༠ ཅན་མ་དང་

ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་ འཛིན་སྐྱོང་པ་(ཨེས་ དང་ ཨེམ་) མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་
སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

85

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

85

༡.༤

རྩི་སའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་ནང་ ལྟ་རྟོགས་མ་འབདཝ།

གདམ་འཐུའི་ཐོག་ལུ་ ངོ་ཚབ་གཉིས་ཀྱིས་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་ ཐོ་དེབ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མཛོད་ཁང་གི་མཛོད་གཉེར་ ཡང་ཅིན་
ཚོང་དང་ཚོང་ལམ་སྡེ་ཚན་གྱི་

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་

ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་དང་

ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་ཚུ་

ནང་འཁོད་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་

བཙོང་ཡོདཔ་ངེས་ཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཚུ་ནང་ལྟ་རྟོགས་འབད་བར་མ་འགྱོ་བའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ངོ་ཚབ་འདི་ཚུ་གིས་ ཚོང་དང་ཚོང་

ལམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་འབོར་ཚད་དང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ངེས་བདེན་ཐོག་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་

ན་ ཁྱད་པར་ཆགས་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༢.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ མཛོད་
གཉེར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༤༤༠ ཅན་མ་དང་ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་ འཛིན་སྐྱོང་པ་(ཨེས་ དང་ ཨེམ་) མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་
ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༨

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༢.༡

༢.༢
༢.༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

-

ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།

1.438

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ལས་གཡོགཔ་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ།

-

བསྡོམས།

1.438

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་གཏང་མི་རྩི་ས་ཚུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་དེ་

སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་ཕྱོགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་

ནང་འཁོད་ཚོང་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་

དུས་ནམ་རུང་

འབད་རུང་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ རྩི་སའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་
མི་ངོམ་ རིན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལས་ ས་ཨེ་ཀར་༡ ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག། ས་བཙོང་མི་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ ཀརྨ་ བསྟན་

འཛིན་གྱི་ གཉེན་གྲོགས་ཨིན་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ གྱི་ལོ་ནང་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་

ལས་ དགོས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཨེ་ཀར་༡ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་རུང་ རྩི་སའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དགོས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ས་སོ་སོ་གཅིག་འཚོལ་ནུག། ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་སྐབས་

ངོས་ལེན་འབད་མི་ལྔ་གི་གྲས་ལས་ མི་ངོམ་ རིག་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ ཌི་སི་མཱལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༣,༥༠༠.༠༠
ཐམ་པ་གསལ་བཀོད་འབད་ནུག། ཉོ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རིན་གོང་དམའ་ཤོས་བཀོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་གུར་མཐའ་བཏོག་སྟེ་འབད་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

86

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

86

རུང་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ རིན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལས་ གོང་གི་རིན་གོང་བཀོད་མིའི་ཐོག་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་
ནུག།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད་མི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ལས་ ས་ཉོ་

སྒྲུབ་འབད་མི་དེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་གི་ཚོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་

པས། དེ་མ་ཚད་ ས་ཆ་འདི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསར་སྤང་-དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་གཞུང་ལམ་ནང་ན་ལུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་

འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གསརཔ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་གི་ ས་མཚམས་ཀྱི་གྱང་གི་ནང་འཁོད་ནང་ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་
ཉུང་སུ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ཉོགས་མེད་ལག་

ཁྱེར་མ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ས་འདི་ དགོས་དོན་བལྟར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོང་སྡེའི་མཐའ་དོན་ལུ་

བལྟ་འདི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཆོདཔ་མེན་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་

ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༢.༢

ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༨
ཀ) དཔལ་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་
ཆེན་གཅིག་ གླ་ཆ་སྤྲོད་ཐོག་ལུ་ ས་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གྲོས་སྟོན་པ་འབད་གྲས་གཏོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཁོ་ལུ་ གླ་

ཆ་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། གོང་བཀོད་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་དེ་ གླ་ཆའི་ཞབས་

ཏོག་གི་འགན་ཁག་ལེན་པའི་སྐབས་
གྲོལ་རུང་

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་འབད་རང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཨིནམ་ལས་

འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་ནི་འདི་

ཁོ་གི་དོན་ལུ་

ཚུལ་མཐུན་ཨིན་ན་མེན་ན་

བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་

ཧ་གོ་མ་ཚུགས།

ལྷག་པར་དུ་

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ངོ་སྦྱོར་འབད་མི་ས་མེན་པར་ ཁོང་ར་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ས་དེ་ གླ་

ཁར་ལེན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དགོས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་པ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་དེ་ཡང་ ཁུངས་ཐུབ་ཅན་གཅིག་མེདཔ་
སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ལུ་ ཁང་གླ་གི་ཐད་འགྲོ་སོང་འཁྲི་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་
གྱི་བར་ན་ གླ་ཁར་ལེན་མི་ས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་ གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧

དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

ཁ) དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་དང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ མཉམ་སྡོམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འདུས་ཚོགས་
བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་

མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་

ཞིབ་འཇུག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

གྲོས་སྟོན་གྱི་ལཱ་གིས་དོན་ལུ་

འཐུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ སྤྲོད་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལུ་བྱིན་ནུག། ཟད་སོང་དེ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་
ཚད་དང་

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ འདྲ་མཉམ་འབད་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། ལཱ་མཇུག་

བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁོ་ར་ལུ་འཁྲི་མིའི་ཟད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠ དངུལ་སྤྲོད་
འབད་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་དང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ གཅིག་སྡོམ་

འབད་ནི་གི་གྲོས་འཆར་འདི་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་

ཆུད་ཟད་སོང་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

དེ་ཅིག་ཚུན་ཟད་སོང་གཏང་མི་འདི་
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དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༣༠ པའི་ནང་ གནང་བ་གྲུབ་མི་དང་འཁྲིལ་ “དཔལ་

ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ ལས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་”གི་ གྲོས་སྟོན་ལཱ་དེ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠
ལག་སྤྲོད་འབད་ཐོག་ལས་

དེབ་ར་བ་ཊ་ཅ་ཀྲེར་ཇི་ལུ་

སྤྲོད་ནུག།

གྲོས་སྟོན་གྱི་ལཱ་འདི་

འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་རིན་གོང་གསལ་

བསྒྲགས་མ་འབད་བར་ ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་གི་ ལག་ལེན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛིན་

སྐྱོང་གིས་ གྲོས་སྟོན་པའི་གྲོས་དེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ཚུད་དེ་མེད་རུང་ གྲོས་

སྟོན་པ་དེ་ གོམས་ཀྲུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་ ས་གནས་བལྟ་ཞིབ་ནང་འོང་པའི་སྐབས་ སྡོད་ས་ཚུ་རིན་མེད་སྟོང་

པ་འབད་བྱིན་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༣.༢(i དང་ ii) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་

ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་
ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༢.༣

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ལས་གཡོགཔ་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧༦ པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་བདག་

དབང་ལུ་ཡོད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཁག་འབག་ནང་ གྲས་གཏོགས་འབད་མ་ཆོགཔ་འབད་བཀོད་ཡོད་རུང་ བཀའ་རྒྱ་ལས་འགལ་
ཐོག་ལུ་

ཁོང་རའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཁག་འབག་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནུག།

སྐྱེལ་

འདྲེན་གྱི་ལཱ་ནང་གྲས་གཏོགས་ཡོད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཁོང་རའི་མིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁོང་རའི་ཉེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་

ཐོག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་

ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༣.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༣.༡

༣.༢

༣.༣

༣.༤

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
ལཱ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ཡོདཔ།

ཕུལ་ཆའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

0.032

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལཝ།

0.385

བསྡོམས།

0.930

ཚུལ་མིན་ཐོག་དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་/ ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

0.513

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

88

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

88

༣.༡

ལཱ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ཡོདཔ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གོམས་ཀྲུ་-དོ་རོ་ཁ་/བདེན་ཆུ་ཁ་ ཐག་ལམ་ལས་འགུལ་དེ་ འགྱོ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ གྲོས་སྟོན་ལཱ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༠ ལག་སྤྲོད་འབད་ཐོག་ལས་ ཀཱོལ་ཀ་ཊ་ལུ་ཡོད་མི་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀཱོན་ཝེ་ཡོར་

དང་རོབ་ཝེ་སྒེར་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་བྱིན་ནུག། ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ ལཱ་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཡན་ལག་༡༦ སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་མིའི་གྲས་ལས་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་ཡན་ལག་གཉིས་ མ་འབད་

བར་འདུག། གྲོས་སྟོན་གྱི་སྙན་ཞུ་ བཙུགས་ནི་ནང་ཡང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་

བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ མ་བཀལ་བར་ལུས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ གྲོས་སྟོན་པ་གིས་བཙུགས་མི་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡང་ དུས་ཚོད་
ཡོལ་སོངམ་ལས་

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་པ་ཅིན་

ལོག་ལེན་དགོ་པའི་ཉེན་ཁ་ཡང་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༣.༢

ཕུལ་ཆའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ སྤྲོད་
ཐོག་ལས་ ཨེ་པཱལ་ཨའེ་པེཌ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལམ་ཤུལ་གྱི་རིན་གོང་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་

སྤྲོད་འབད་མི་ ཁྱོསམ་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་མིའི་ མཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཟད་སོང་

འདི་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འགྲོ་སོང་འོག་ལུ་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་ཅིག་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་
ཚན་༤.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་

རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༣.༣ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༥
ཀ) དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་

མཁོ་ཆས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་

བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༤.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ འགོ་འཛིན། ཉོ་སྒྲུབ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༣༥༡༧

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀྲི་བི་གུ་རུང་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མཁོ་སྒྲུབ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༦༢༩ ཅན་མ།]

ཁ) དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཀཱོལ་ཀ་ཊ་ ཨེམ་/ཨེས་ ཕོགསི་སོ་ལུ་ཤཱན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ S7 200H Hot

Redundant PLC System བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༥

མ་བཀལ་བར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༤.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུ་མར་དར་ཇི་

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༩༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པརད་ཡུཏ་གོཤ་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་འོག་
མ། དངུལ་འབྲེལ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༠༠༠༠༠༡༩༩༥༡༩༠ ཅན་མ།]

༣.༤

ཉེས་ཆད་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་/ ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༣
ཀ) ཁག་འབགཔ་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ཙུ་ནེ་རྡོ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༠༥༡ འཁྲི་མི་འདི་ ཚུལ་མིན་ཐོག་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་ བྱུང་ཡི། ཉེས་ཆད་དེ་ འཛིན་

སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་མོས་མཐུན་མེད་པར་

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་(ས་གཏེར་)གྱིས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

དགོངས་ཡངས་གཏང་མི་འདི་

89

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

89

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ནང་ ཚུད་དེ་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༤.༧) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཆུམ་བི་ ཨེ་ཨེལ་ཨོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༣༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ འཛིན་སྐྱོང་འོག་མ། མི་
སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༠༤༠༠ ཅན་མ།]

ཁ) དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དཔལ་ལྡན་ས་གཏེར་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་དོན་ལུ་ དགོ་པའི་ཙུ་ནེ་རྡོ་གི་འབོར་ཚད་བསྡུ་

ལེན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་ཐད་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢ མ་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༤.༨) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེན་བི་པོག་རེལ་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་གོང་མ། ས་གཏེར།

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་

༡༡༡༠༨༠༠༠༠༦༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

༤.༥.༢

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༢༡༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ལོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༢༡༠
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༢༡༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

-

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་/ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།
ཀ) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ བཅུད་དོན་རྩིས་དེབ་དང་ ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་སོར་འཐེབ་ཆ་ཤས་ཀྱི་མཛོད་ཆས་

སྤོ་སོར་མ་འབད་

བའི་རྩིས་དེབ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༥ ཐོན་ཏེ་འདུག། རྩིས་དེབ་ཚུ་ནང་ འགུལ་སྐྱོད་
མེད་པའི་

ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་སོར་འཐེབ་ཆ་ཤས་ཀྱི་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་ཚུ་

གསལ་སྟོན་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༤༨ དོན་ཚན་༣ དང་ ༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༡༢༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༥༥ ཅན་མ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

90

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

90

ཁ) སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩

གི་

ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་སོར་འཐེབ་ཆ་ཤས་ཚུ་གི་

བཙུགས་བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་

མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་ཀྱི་མཇུག་སྡོམ་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠
ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོད་པའི་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

གི་

འགོ་

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༠༥༤༨ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༢༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༥༥ ཅན་མ།]

༤.༥.༣

འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་འགྲེམ་ལསའཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
བསྡོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

-

༤

-

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

རིན་བསྡུར་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གླ་ཁར་སྤྲོད་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དེ་ རིན་བསྡུར་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ག་ནི་

ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་གཅིག་ལུ་ གླ་ཁར་བྱིན་ནུག། གླ་ཁར་ལེན་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དེ་ མི་ངོམ་གཞན་

གཅིག་ལུ་ རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་འབད་ གླ་ཁར་བྱིན་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༤༦ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ ལས་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༢༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམ་ཆོས་ཚེ་རིང་ ཡོངས་
ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༣༡ ཅན་མ།]

༤.༥.༤

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡ བཏོན་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤.༥༦༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༩༥༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༦༡༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

91

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

91

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མི་ལན་གསལ་དང་ དང་

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༥༠༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

0.110

བསྡོམས།

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་

0.110

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་རིན་གོང་མ་འཐོབ་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

ཀྲོང་གསར་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྦྱིས་པམ་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ ཀེ་ཝི་༣༣ སྦེ་མི་གློག་ཐག་སྤྲིང་ནིའི་དོན་ལུ་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་
བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེཚན་གྱིས་ འཕྲུལ་ཁང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་

འབད་མི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་༠.༡༡༠ ཐམ་པ་དེ་ མ་འཐོབ་པར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༨༢

དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༣༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་རབ་རྒྱ་

མཚོ་ འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༣༤༨ ཅན་མ།]

༤.༥.༥

འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༤༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༡༥༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་

བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༧༨༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༢༢༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༧

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་

92

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

92

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.216

༤

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.351

༥

བསྡོམས།
༡.

0.567

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦ ངོས་འཛིན་བྱུ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

མཁོ་མངག་འབད་མི་ལས་ལྷག་པའི་ཅ་དངོས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦

འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་རྒྱའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འབོར་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦ ཐེབས་སྤྲོད་འབད་ནུག། འབོར་ཚད་ཐེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་སྤྲོད་མི་དེ་ མཐོ་དྲགས་ཡོད་པའི་ ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༥༩

དོན་ཚན་༡.༢)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

སེང་གེ་འབྲུག་པ་

ཇེ་ཨེམ་དྲི།

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་

༡༠༢༠༣༠༠༠༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༣༢༣ ཅན་མ།]

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཧེ་མའི་བུ་ལོན་ཚུ་མ་བཏབ་ལས་ བུ་ལོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡

སྤ་རོ་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མཛོད་ཁང་གིས་ སོན་འབྲུ་དང་ ལས་སྡེའི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནི་གི་ བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་

ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འགལ་ཐོག་ལས་

ལྕང་སོན་བཙུགས་མི་ཚོང་བསྒྲགས་ལུ་

ཧེ་མའི་བུ་ལོན་ཚུ་མ་བཏབ་ལས་

དོ་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༣༥༡ གནས་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ བུ་ལོན་ཁར་བཙོང་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༩༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ སེང་གེ་འབྲུག་པ་ ཇེ་ཨེམ་དྲི། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༠༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སེང་གེ་འབྲུག་པ་ ཇེ་ཨེམ་དྲི། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་
ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༠༠༡༡ ཅན་མ།]

1.1
༤.༥.༦

བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ བཏོན་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༨༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་

འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༨༢ གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

93

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

93

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.030
བསྡོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༣

0.030

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

གླ་ཁར་གཏང་མིའི་འཐུས་ ཚངམ་འབད་མ་བསྡུཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཧེ་མཚོ་ཐང་ཁ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་གཏང་མིའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཚངམ་འབད་མ་
བསྡུ་བས། ཚངམ་འབད་མ་བསྡུ་མི་དེ་ཡང་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་ནང་ འབྲི་སུབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཧེ་མ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ཆུ་ཚོད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་

མར་ཕབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༢༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ནོར་བུ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༠༠༡༡༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༡༢༠༠༥ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

94

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

94

༤.༧

གཞུང་མིན་ལས་སྡེ།

༤.༧.༡

ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༦༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་

ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.062

༤

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.000

༥

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.062

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོདཔ་- ༠.༠༦༢

རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

ཨེ་ཁུག་གུར་རྡོ་ཁྲ་ཅནམ་བསྒྲིག་ནི་གི་ལཱ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢

ཐེབས་སྤྲོད་འབད་

ནུག། དངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མིའི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༩༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བླམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༨༧༨ ཅན་མ།]

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༥༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཀ་གདན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཆུ་གཡུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ཁང་ཚན་དང་ ཨི་ཨར་སི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བསྐོར་ཏེ་ ཀ་གདན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཆུ་གཡུར་

གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། ལཱ་དེ་བསྟར་སྤྱོད་མ་བར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༠༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༩༨ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ བླམ་རྡོ་རྗེ་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༨༧༨ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

95

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

95

༤.༧.༢
2.2

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.000

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསྡོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༣

0.000

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

ཤོག་ཀུ་བཟོ་བསྐྲུན་ འཕྲུལ་ཁང་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

-

༡.༢

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཉམས་གསོ་མ་འབདཝ།

-

བསྡོམས།

-

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཤོག་ཀུ་བཟོ་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཁང་བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ་གིས་ མོང་སྒར་ སྔ་ཚང་ལུ་ཡོད་མི་ ཤོག་ཀུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་འཕྲུལ་ཁང་འདི་ ལོ་ངོ་གཉིས་ལས་

ལྷག་སྟེ་ བཀོལ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། དེ་སྦེ་ལུས་དགོ་མི་དེ་ གཙོ་བོ་རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་ལོ་ནང་ ས་ཡོམ་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་
གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས། ཉིནམ་འདི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་པ་གིས་ ཉམས་གསོ་འབད་མ་

ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༨༣ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབྱངས་

ཅན་དཔལ་ལྡན་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༨༡༠༠༠༠༩༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབྱངས་ཅན་དཔལ་ལྡན་ བདག་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༨༡༠༠༠༠༩༨༨ ཅན་མ།]

༡.༢

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཉམས་གསོ་མ་འབདཝ།

མཁའ་གླིང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལག་ཐགས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ གི་ལོ་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་(ཡིག་ཚང་དང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

96

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

96

ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཁྱིམ་)ཐོག་གཉིས་འབད་མི་དེ་ ངེས་པར་དུ་ ཉམས་གསོ་/ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ལུ་ཐུག་སྟེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༤༩ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དཔལ་བཟང་མོ་ འཛིན་སྐྱོང་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༠༥༠༠༠༧༠༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དཔལ་བཟང་མོ་ འཛིན་སྐྱོང་འོག་མ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༠༥༠༠༠༧༠༣ ཅན་མ།]

༤.༧.༣

ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.215

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

0.215

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུ་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡.༡
༡.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

0.099

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་བཀོད་མི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྤྲོད་རྩིས་ཤོག་དང་

0.116

བསྡོམས།

0.215

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ Fredskorpset-peacecom5 South-South Exchange Program
ལས་འགུལ་ནང་ འགན་འཛིན་པ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༤༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱོསི་ལིན་གུ་རུང་ ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༨༡༢༨༨༨༦༣༣ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆི་མེད་པི་དབང་འདུས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༢༤༣ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

97

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

97

༡.༢

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་བཀོད་མི་འབོར་ཚད་དང་

ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

དངུལ་སྤྲོད་རྩིས་ཤོག་དང་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཀྱི་བར་ན་

ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ Fredskorpset-peacecom5 South-South Exchange Program
ལས་འགུལ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྤྲོད་རྩིས་ཤོག་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཀྱི་འབོར་ཚད་

ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༤༧ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ རཱོསི་ལིན་གུ་རུང་ ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༨༡༢༨༨༨༦༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆི་མེད་པི་དབང་འདུས་ ཡོངས་

ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༢༤༣ ཅན་མ།]

༤.༧.༤

བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.200

བསྡོམས།
༡.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠

༥

0.200

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠

བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡུན་སེང་གི་དུས་ཡུན་ཟླཝ་དྲུག་གི་རྒྱབ་ལས་ རིམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་

༡༢ པའི་ནང་ མི་ངོམ་གཅིག་ལུ་ སྐྱེད་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ རིམ་

སྤྲོད་ཚར་གཅིག་རང་ བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ ཐོན་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༠༥༥༨ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་དབང་འདུས་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༡༩༡༠༠༢༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ འགོ་འདྲེན་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༠༧༥༨ ཅན་མ།]

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

98

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

98

༤.༨

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ།

༤.༨.༡

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་

མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.628

བསྡོམས།
༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

0.628

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལེན་དགོཔ་ཡོད་པའི་དངུལ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨

༡.༡

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྱོགས་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༨ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་

འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༥༨ དོན་ཚན་༢)]

༤.༨.༢

མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་

བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསྡོམས།

25.658

༤

0.000

༥

25.658

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༢༠༡༢

99

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

99

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༥༨

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡.༡

༡.༢
༡.༣

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཚུལ་མིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ལྷག།

21.721

འཐུས་མི་གསར་འཛུག་གི་བཀང་ཤོག་དེ་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

-

དུས་ཐུང་གི་ཕོག་ལམ་འཁྲི་བ།

3.937

བསྡོམས།

25.658

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཚུལ་མིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༢༡

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༢༡ ཡོད་མི་གི་ཚབ་ལུ་
སའི་གཏའ་མ་དེ་རྩིས་སྤྲོད་འབད་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནུག། ས་འདི་ ཧེ་མའི་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་

ཨིནམ་ལས་ དངུལ་འབོར་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཁོ་ལས་བསྐྱི་བསྐྱིཝ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་མི་མང་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ཚུན་ ཧེ་མའི་གཙོ་འཛིན་དེ་ལུ་

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རིམ་སྤྲོད་ཚར་གཅིག་རང་མ་འབད་བའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
༡.༢

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༤ དོན་ཚན་༡)

འཐུས་མིའི་གསར་འཛུག་གི་བཀང་ཤག
ོ ་དེ་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་

འཐུས་མི་གསར་འཛུག་གི་བཀང་ཤོག་དེ་

དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་སོ་སོ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་

འཐུས་མིའི་འཐུས་ཀྱི་འབྱོར་འཛིན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༤ དོན་ཚན་༢)
༡.༣

དུས་ཐུང་གི་ཕོག་ལམ་འཁྲི་བ་- ངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༣༧

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ནང་ དུས་ཐུང་གི་ཕོག་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༣༧ འཁྲི་ཡོད་པའི་ དུས་ཐུང་ཕོག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་
ཆས་ཚུ་ བཏོན་ནི་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༤ དོན་ཚན་༦)

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

100

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

100

རིམ་ཨང་།
༢.༡
༢.༢
༢.༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

འབྱོར་རྟགས་ཀྱི་དེབ་ཚུ་མ་ཚངམ།

-

བསྐྱར་རྙེད་དང་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།

-

-

བསྡོམས།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

འབྱོར་རྟགས་ཀྱི་དེབ་ཚུ་མ་ཚངམ།

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འབྱོར་རྟགས་ཚུ་ཆ་མེད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་ཀྱི་དེབ་༣༡༣ ཆ་མེད་གཏང་ནུག། ཨིན་

ཏེ་འབད་རུང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དེབ་ཆུང་༡༣ རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ དེབ་ཆུང་༣༠༠ དེ་
ག་སྟེ་ཡོད་གའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༤ དོན་ཚན་༣)

༢.༢

བསྐྱར་རྙེད་དང་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་

ཁྲིམས་བསྟུན་གྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་

འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༤ དོན་ཚན་༤)
༢.༣

ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་ལས་

ལྷག་སྟེ་སྐྱེལ་བཙུགས་

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ནང་གསལ་སྟོན་

འབད་མིའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་-གཞི་བཙུགས་དང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་

དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
སྟོན་ཡོད་མི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༡༤ དོན་ཚན་༥)

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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ལས་འབྲེལ་དང་ དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཉིས་ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡིཿ
རིམ་ཨང་།

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་ དོན་འབྲེལ་རྩིས་སྙན་ཞུའི་མིང་།

༡.

ནགས་སྐྱོང་ལས་དོན་- རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དང་ ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

༢.

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

བའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

ཐིག་ཁྲམ་༥.༡ པ། ལོ་ངོ་འདི་ནང་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་ ལས་འབྲེལ་དང་དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སཉན་ཞུའི་ཁ་གསལ།

༥.༡

ནགས་སྐྱོང་ལས་དོན་-རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དང་ ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་འཛིན་

སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
(INTOSAI)ཀྱི་

གཤམ་གསལ་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་

གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་(IDI)དང་

རྒྱལ་སྤྱི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་འདུས་ཚོགས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་(WGEA)གཉིས་ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འོག་ལུ་ ཁ་འཆམ་སྟེ་

ནགས་སྐྱོང་ལས་དོན་-རྒྱལ་ཡོངས་

ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དང་ ཆུ་རྐའི་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
༡)
༢)

༥.༡.༡


ནགས་ཚལ་དང་

གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

སྔོ་ཤིང་གི་ཁྱད་པར་དང་

ནགས་ཚལ་གྱི་མཛོད་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

ཡར་སེང་འགྱོ་མིའི་མཛོད་ཆས་ལ་སོགས་པའི་

ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དང་ འཐུང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་

ཐབས་ཤེས་ཚུ་ དམ་དམ་དང་ ལངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི།

ལེགས་ཐོན་ཅན་གྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས།
ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སའི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནང་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་འདི་ཡོད་མི་ གི་

གྲས་ལས་ ཨང་གཉིས་པ་ཨིནམ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དེ་གི་ དག་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ སའི་རྒྱ་ཚད་

ཨིས་ཀོ་ཡེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༨,༣༩༤

བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།


ལུ་གཞི་བཞག་པ་ཅིན་

ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་

རེ་འདུན་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སའི་རྒྱ་ཚད་ཨིས་ཀོ་ཡེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༩,༧༠༣.༥༧ (སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་ས་ཁོངས་ཨིས་ཀོ་ཡེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

༣,༣༠༧ བརྩིས་སྟེ་) ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༡.༤༤ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཏེ་འདུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་༥ དང་ རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབས་ས་ཁོངས་༤ དེ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབས་དམ་དྲགས་ཅན་གྱི་ རང་བཞིན་ས་ཁོངས་

གཅིག་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡུན་རིང་ཐོག་ཡུན་བརྟན་འབད་བཞག་ནི་དང་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མཐའ་

འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ རྩ་བརྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤིང་དུམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
ལུ་ གནང་བ་སྤྲོད་དེ་ཡོད། ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ རང་སོའི་ཚན་རིག་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་སྟོན་
འབད་ཞིནམ་ལས་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་

འདུག།



འཛིན་སྐྱོང་ནང་

གནང་བ་གྲུབ་མི་

མི་སྡེའི་གྲས་གཏོགས་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི་དང་

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་
འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་

འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཉམས་སྲུང་དང་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ ནགས་ཚལ་ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༥

མི་སྡེའི་ནགས་ཚལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག།

ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་

ཡུན་བརྟན་ཐོག་

ཅན་མ་

ཆ་འཇོག་

སའི་རྒྱ་ཚད་

ཧེག་ཊར་

༣༦,༢༣༡ ལྷགཔ་ཅིག་ནང་ མི་སྡེའི་ནགས་ཚལ་༣༡༥ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཁྱིམ་གུང་པ་༡༤,༡༠༣ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
བྱུང་སྟེ་འདུག།



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོ་ཤིང་གི་རིགས་༥,༦༠༠ བྱའི་རིགས་༦༠༠ དེ་ལས་ ཨོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་རིགས་༡༩༠ ཡོད་ནི་དེ་གིས་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་གི་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ བྱའི་རིགས་༡༤ དང་ ཨོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་༢༦ རབས་
ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་རིགས་སྣ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ཉམས་སྲུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཉེན་ཁག་ཅན་གྱི་ཐོ་ནང་ཚུད་དེ་འདུག།



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ལོ་སྟོང་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་

རྣམ་གཞག་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་ནང་འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་
མི་ཚུ་ལོག་སྟེ་ བསྐྱར་གསོ་དང་ སོར་ཆུད་འབད་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་དངཁས་ལེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཡོདཔ་དང་



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་

ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ཕན་

འདེབས་འབད་མིའི་དོན་ལུ་ སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ལེན་དང་ རྟགས་མ་ཚུ་ཡང་ཐོབ་སྟེ་འདུག།

༥.༡.༢


ནོར་འཁྲུལ་དང་ གནོད་སྐྱོན།
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ བཞག་ནི་གི་འགྲོས་ཚུ་

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དེ་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ ལྟ་རྟོགས་འབད་ནི་གི་ མཁོ་བྱེད་

ཚུ་མིན་འདུག།


ནགས་ཚལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་

ཤེས་རྟོགས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་

སྤྱང་རིག་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལས་ཁུངས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ་ བཟོ་ནི་གི་
ཐད་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ནི་ནང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག།



གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་ནགས་ཚལ་ མཐོ ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༤༣ ལུགས་མཐུན་འཛིན་སྐྱོང་རང་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་མིན་འདུག།



ལས་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་

སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་ནི་ནང་ ཐོ་ཕོགས་ཏེ་འདུག།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

103

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

103



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཚུ་ ཤིང་སྟུག་དྲགས་ཀྱི་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རང་གཤིས་ཀྱིས་སྦེ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་གྱི་ཉེན་ཁ་

འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་སྦོམ་ཚུ་འཁྱམ་ས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ནགས་ཚལ་སྲབ་ཤོག ་ཤོག་བཟོ་ནི་གི་ལས་རིམ་

ཚུ་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་འཆར་བཀོད་འབད་དེ་ བར་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འདུག།


ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་

སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་གིས་

རང་རང་སོ་སོའི་རང་དབང་གི་

བརྡ་དོན་གཞི་

བཀོད་དང་ རིམ་ལུགས་རེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ སྡེ་ཚན་

དང་ སྡེ་ཕྲན་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཁ་གཏོར་འདི་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ཁར་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕན་ནུས་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཤོ་མཚུངས་མེདཔ་དང་ ཡང་བསྐྱར་
འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་བརྒྱུད་ལམ་མང་རབས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་ཡང་བྱུང་ཡི།



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ནགས་ཚལ་མར་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་མིའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་གཅིག་

ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དེ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཞིས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་བྱུང་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ མེ་རྐྱེན་

ཚུ་ མི་གི་རང་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་གནོད་པ་ཡོད་ལུགས་དང་ ལག་ལེན་དམ་དམ་སྦེ་འཐབ་ནི་
དང་ ཉེས་བྱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ སྤེལ་དགོཔ་སྦེ་འདུག། ཤེས་རྟོག་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་

འོས་ལྡན་ཐོག་ བར་གཏོགས་འབད་ནི་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དེ་ནང་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་

བའི་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་མིན་འདུག།


ཆུའི་རྐ་འཛིན་སྐྱོང་འོག་གི་ལས་དོན་ཚུ་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་མང་རབས་ཅིག་ནང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག། སྣ་མང་ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་དང་
མགོ་རྙོག་དྲགས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་གིས་ མགུ་འཐོམ་སི་སི་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡོད་

པའི་ གནས་སྟངས་གཅིག་ཨིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཕུན་ནུས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་
མི་སྟོབས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་མ་ལང་པའི་

དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིནམ་པས།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁ་

ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཁོང་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་སྤྲོད་ནི་ནང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
བར་ན་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་ འཐུང་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གཙོ་

ཅན་གཅིག་ཨིན་མི་ལས་སྡེ་

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

དྲགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ བསམ་འཆར་བྱུང་ཡི།

༥.༡.༣


གཅིག་བསྡོམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

དཀོན་

གྲོས་འདེབས་ཚུ།
རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་

འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་

ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༦༠

འགན་ཁག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གཅིག་

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདུག།

ངོས་

འཛིན་འབད་མི་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ལྟ་རྟོགས་འབད་ནི་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་

དེ་

ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་འགན་ཁ་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།



དམིགས་བསལ་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་

ལྟ་རྟོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་མཛོད་ཐོ་དེ་ ནགས་ཚལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ ཤེས་རྟོགས་ཆེ་བའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ སྤྱང་
ཤེས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་

མཛོད་ཐོ་དེ་

མགྱོགས་པར་རང་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་འདུག།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

104

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

104



གཞུང་གི་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུགས་
མཐུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མགྱོགས་པར་རང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་འདུག།



བརྡ་དོན་ཚུ་ ཐོགས་ཆ་མེད་པར་སྤེལ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།



ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

ནགས་ཚལ་སྲབ་ཤོག ་ཤོ་བཟོ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་

ཤིང་ཆས་བཏོན་སའི་ ནགས་ཚལ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་ མེ་རྐྱེན་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ནགས་ཚལ་སྲབ་

ཤོག ་ཤོ་བཟོ་ནི་གི་འོས་འབབ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག།


ད་ལྟོའི་གནས་སྐབས་ནང་ སྡེ་ཚན་དང་ སྡེ་ཕྲན་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཁ་གཏོར་འདི་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་དོན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནི་ནང་
འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་

རྩོལ་སྒྲུབ་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག།

འདི་བཟུམ་སྦེ་

བརྡ་དོན་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་མི་དེ་གིས་

དུས་ཚོད་ཁར་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་

འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལག་ལེན་

ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་

གཅིགཔ་འབྱུང་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ཤོ་མཚུངས་མེད་མིའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས།


བརྡ་དོན་ཅོག་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ དུས་མཐུན་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྡུད་གཞི་

མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདུག། བརྡ་དོན་དེ་གིས་ འོས་ལྡན་གྱི་བར་གཏོགས་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་འོང་། འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནགས་ཚལ་མར་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་མིའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་གཅིག་ ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ཤོར་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ མི་མང་ལུ་
ནགས་ཚལ་མེ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་སྤེལ་དགོཔ་འདུག།



དུས་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་

འཐུང་ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་

འབྲེལ་མཐུན་

ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་འབབ་ནི་དེ་ ཆུའི་རྐ་

རྒྱུན་བརྟན་ཧིང་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

མཐུན་ཐོག་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་

འགན་ཁག་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་

འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན་པས།

༥.༢

ཆུའི་རྐ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོ་ཚུ་

ཚུལ་

གཙུག་སྡེའི་འགོ་འདྲེན་དང་

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གི་

“དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ནང་

མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་ཏན་བཟོ་ནི་” དང་ གཤམ་གསལ་

གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་དམིགས་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཐབཔ་ཨིན།


འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་

འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་

དངུལ་རྩིས་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་ གནང་བ་གྲོལ་ནི་ དེ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མེད་ བདེན་
དཔྱད་འབད་ནི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

105



འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་

རིམ་མཐུན་ཡོད་མེད་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།


འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་

དོན་ཚན་དང་

ལས་དོན་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་

རྩོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུན་པ་བསྐྱེད་མི་ དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཡོད་མེད་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།


རྒྱུ་དངོས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་གིས་ མི་

སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཡོད་མེད་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།


གནང་སྦྱིན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ལས་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་ མི་སྡེའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་བདག་དབང་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ རང་
སོའི་འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ སྤོ་སོར་འབད་ཡོད་མེད་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།



རྒྱུ་དངོས་གསར་བཟོ་འབད་མི་ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་དང་



མི་སྡེའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་མཛོད་ཐོ་ཚུ་ དུས་མཐུན་དང་ ཆ་ཚངམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མ་འཐབ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།
[[[[[[[[[[[[[[[

༥.༡.༡


བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས།

མ་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢.༠༠ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༤.༣༦ གནས་པའི་ ལས་དོན་ཚུ་
འཆར་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཆེད་མངགས་སྦེ་བཞག་མི་ མ་དངུལ་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་༦༢.༨༢ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས།



འདེམས་ཁོངས་༡༨ ནང་ ཐད་ཀར་དུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་དྲི་ཤོག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་བསམ་
ལན་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་དེ་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་
བྱུང་ཡི།



ལས་དོན་༥༧༠ གྲོས་འཆར་བཀོད་མིའི་གྲས་ལས་ འདེམས་ཁོངས་༤༦ གིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ ལས་དོན་༥༢༣ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་(བརྒྱ་ཆ་༩༡.༧༥)། འདེམས་ཁོངས་གཅིག་གིས་ འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་
གྲོས་འཆར་མ་བཀོདཔ་དང་ འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པས།



ལས་དོན་༥༧༠ དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༤.༣༦ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་ས་ལས་ གནང་གྲོལ་

འབད་བའི་འཆར་དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༢.༥༠ བརྒྱ་ཆ་༨༦ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནུག།


མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འབད་མིའི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༢.༥༠ ངེས་བདེན་ཐོགས་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མི་

འདི་ བགོ་བཀྲམ་འབད་མིའི་མ་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༤.༠༧ གསལ་སྟོན་འབད་མི་འདི་གིས་ འདེམས་ཁོངས་
ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ནུས་ཚད་མེད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།



འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩
ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༡ འཁྲི་ནུག།

ཅན་མའི་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

དོན་ཚན་༣.༧

དང་མ་འཁྲིལ་བའི་

ལས་དོན་ཚུ་ནང་

106

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

106



འདེམས་ཁོངས་༡༢ ནང་ལུ་ ལས་དོན་༢༥ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ གུང་པ་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་

འདུག། དེ་མ་ཚད་ འདེམས་ཁོངས་གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ ལས་དོན་བཞི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ གུང་པ་༡༠ ལས་ཡང་ཉུངམ་

སྦེ་ཕན་ཐོགས་མི་དེ་ འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ མ་མཐུནམ་གཅིག་ཨིན་པས།


ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་ནང་

འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ཚུ་

འདེམས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ནང་

འདྲ་མཉམ་སྦེ་བགོ་བཀྲམ་

འབད་མི་དེ་ སྤྱི་མཚུངས་མེད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་གནས་ཐོ་དང་ ས་ཆའི་ཁྱད་པར་ མི་རློབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔལ་

འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྱད་པར་

དེ་ལས་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ལྷོད་ལམ་དང་

བཀྲམ་མ་འབདཝ་ལས་ འོས་འབབ་དང་མ་ལྡནམ་སྦེ་མཐོང་སྲིད་ནི་མས།



སྦོམ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་

འདེམས་ཁོངས་དང་ རྒེད་འོག་མང་ཤོས་གཅིག་ནང་ གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལས་

གཞི་བཞག་སྟེ་བགོ་

གསར་སྒྲུབ་འབད་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་

བདག་

འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་
པས།



གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒེད་འོག་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ དུས་མཚམས་ཀྱི་མདུན་སྐྱོད་དང་ མཇུག་
བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་མ་བཙུགསཔ་དང་



འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༧༠ སྤྲོད་ཐོག་ལས་ བེག་ཧོ་ལོ་ཌར་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་དེ་

རྒེད་འོག་གི་བདག་དབང་འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱུ་
དངོས་འདི་ ལོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་གླ་ཁར་སྤྲོད་ནུག། རྒཔོ་བགྲེསཔ་ལས་ གླ་ཁར་སྤྲོད་མིའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༥ བསྡུ་ལེན་

མ་འབད་བས།

༥.༡.༢


གྲོས་འདེབས།

སྤྱི་མཚུངས་མེད་པའི་ མི་འབོར་དང་ ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་

མཁོ་ཚུ་

གསལ་སྟོན་འབད་ཐོག་ལུ་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་

འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱི་མ་དངུལ་ཚུ་

ཁུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བལྟ་དགོཔ་འདུག།


འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱི་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་

ནང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ ཁེ་ཕན་འཐོབ་མི་ཚུ་ གྲས་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འདུག། ཁོང་གིས་ དེ་སྦེ་གྲས་གཏོགས་འབད་མི་དེ་

གིས་ གོ་རྟོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ ཁོང་གི་ས་གནས་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་ དཔའ་ཉམས་

བསྐྱེད་ནི་དང་ བདག་དབང་གི་ཚོར་སྣང་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་འོང་།


མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་

ཕུགས་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་ཁེ་ཕན་ཚུ་

ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལཱ་གཞན་དང་

འཕྱདཔ་ད་ ཤེས་རིག་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ བཟའ་ཚང་ཕན་བདེ་ དེ་ལས་ ཆུ་གཡུར་ལ་
སོགས་པའི་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གཙོ་རིམ་སྟོན་དགོཔ་འདུག།



འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ཚུ་

འདུན་པ་བསྐྱེད་མི་དགོས་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་

གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་དོན་ཚུ་གིས་ ཉུང་མཐའ་ གུང་པ་༡༠ ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་དགོ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་

107

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

107



འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩
གཏང་ནི་ཚུ་ སྤང་དགོ།



ཅན་མའི་ནང་

དམིགས་བསལ་གྱི་

ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཟད་སོང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་

ནན་སྐུལ་འབད་དགོཔ་དང་ འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དང་ མཇུག་བསྡུ་མི་ལཱ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་བཀོད་དང་ ཞིབ་

དཔྱད་ཚུ་འབད་དགོཔ་འདུག།


འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་རྒྱུ་དངོས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་

རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབདགོ།


འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་འཁྲིལ་ཏེ་ འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མིའི་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ དམ་དམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོངའཐབ་དགོཔ་

དང་


འདེམས་ཁོངས་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་
དགོཔ་འདུག།

འཛིན་གྲོལ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ལམ་ལུགས་ཚུ་

རྩ་བརྟན་བཟོ་

108

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

108

གྲོས་འདེབས།
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་མི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་
གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

ཅན་མའི་

དོན་ཚན་༤༤

པ་དང་འཁྲིལ་

རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་

ལེའུ་ས་སོ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།

གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ལས་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་མངོན་གསལ་

གྲུབ་འབྲས་དང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།

དམངས་གཙོའི་གཞུང་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ་བརྩིས་ཏེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཞལ་བཀོད་མཛད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་མང་རབས་ཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད། གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་མ་བརྩི་བར་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༠༧ ལས་༢༠༡༡ ཚུན་གྱི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ཐད་ གྲོས་ཆོད་དང་
ཞལ་བཀོད་ངོ་མ་གཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ ངེས་
པར་མཁོ་བ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་མཛད་དེ་ འོས་ལྡན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་རེ་རེ་ནང་ལུ་བཀོད་མི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ ཚབས་ཅན་ དེ་ལས་ ཡང་ཡང་བྱུང་
བའི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དྲན་པ་བཏོན་དགོ་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡང་ གསར་བཟོ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ མི་མང་ལས་སྤྱོད་ཚུ་ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་གྲུབ་ཐབས་

ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད།
༦.༡

གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ གཞུང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཚད་ཚུ་གི་ བརྟག་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསྡོམས་ཟད་འགྲོའི་སྔོན་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་༢༠༡ ཐམ་པ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠

པའི་ཡོངས་བསྡོམས་ཟད་འགྲོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༥

(༢༠༡-༡༤༨/༡༤༨)

དེ་ཅིག་གི་

ལྷག་སྟེ་ཐོན་མི་དེ་

འཆར་གཞི་

གཞི་བཙུགས་འབད་མི་

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ གཙུག་སྡེ་དང་ འདུས་ཚོགས་ དེ་ལས་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་ཐད་ ཁོང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཚད་

སྟོན་དགོཔ་པའི་ འགན་ཁུར་སྦོམ་འཁྲི་སྟེ་འདུག། གལ་སྲིད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཚད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་
གོང་འཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་བར་ཆད་འབྱུང་འོང་།

དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཚད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་

ཁྱད་པར་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནི་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་འདུག།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

109

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

109

༦.༢

ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་དེ་ ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་དགོཔ།

ཇི་འོ་-ཀྲེག་ནི་ཀཱལ་ དང་ འགྱོ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ སའི་དབྱིབས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ རི་

མོ་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ བརྩོན་འགྲུས་དང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཉུང་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་མང་རབས་ཅིག་འདུག། ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་དེ་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་
གི་ཐད་ འདྲི་བསྟུན་འབད་མིའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ འཁྲི་འགན་ཚུ་ཏན་འཁེལ་མ་བཟོ་ནུག། འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་འབོར་

ཆེ་དྲགས་འཁྲི་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་གནས་ སོར་དགོཔ་ཐོན་མི་བརྩིས་ཏེ་ གློ་བུར་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ གློ་

བུར་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ལས་བརྟེན་

སྤུས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་

གནོད་པ་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་

དུས་ཚོད་དང་

རིན་གོང་

འཐེབ་གནས་ནུག། འཆར་གཞི་དང་ འགོ་འདྲེན་ ལྟ་རྟོག་དང་ དམ་འཛིན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པར་ ལས་འགུལ་ཚུ་ འཚབ་འཚབ་སྦེ་གཞི་

བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་གིས་ མི་མང་གི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་

ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ བར་ཆད་འབྱུང་འོང་། དེ་མ་ཚད་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་ སྔོན་

འགྲོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ མ་འཁོདཔ་ལས་བརྟེན་

པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

འདི་བཟུམ་མའི་གལ་ཅན་གྱི་ སྔོན་འགྲོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ མ་འབད་བར་ཡོད་

དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་འགུལ་སྦོམ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་བཀོད་ནི་དང་ ཁ་

གསལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་གྲ་སྒྲིག་འབད་
ཡོདཔ་ ངེས་ཏན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་

ཟད་སོང་ཐེབས་འཁྲི་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ སའི་དབྱེ་བ་དང་ ཇི་འོ་-ཀྲེག་ནི་ཀཱལ་གྱི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ མཁོ་

སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་ནང་ ཚུད་དགོཔ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ལས་བརྟེན་ རིན་གོང་
དང་ དུས་ཚོད་ཐེབས་གནས་མི་གི་ཐད་ འདྲི་བསྟུན་འབད་བའི་ཚོང་ལས་ ཡང་ན་
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་

༦.༣ ལཱ་རིགས་འབོར་ཚད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་(BoQ)ནང་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ།
ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ལཱ་རིགས་འབོར་ཚད་འཛིན་ཤོག་ནང་གི་ འབོར་ཚད་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ཐོན་ཡོད་

པའི་ གནད་དོན་མང་རབས་གཅིག་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་
འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་བརྒྱ་ཆ་(བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཨིན་པ་ཅིན་)ལས་
བརྒལ་ཏེ་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་

འགྲན་སྡུར་ཅན་གྱི་རིན་གོང་ལས་མཐོ་དྲགས་འབད་ཡོད་པའི་

བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིན་གོང་གི་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ ས་རྐོ་ནི་གི་ལཱ་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་རག་རོ་ཚུ་བཀོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ཡང་ གཞུང་ལུ་ ཟད་སོང་

ཐེབས་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འཁྲིཝ་ཨིནམ་པས། འདི་བཟུམ་མའི་འགྲོས་ཚུ་ ལས་འགུལ་སྦོམ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡི།

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་

ལཱ་རིགས་འབོར་ཚད་འཛིན་ཤོག་(BoQ)ནང་

གསལ་བཀོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དེ་གིས་ རིན་གོང་ཐེབས་འཁྲི་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་སྔོན་

རྩིས་བཏོན་ཏེ་ འབོར་ཚད་ཚུ་ ལས་རིགས་འབོར་ཚད་འཛིན་ཤོག་(BoQ)ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ འབད་བརྩོན་མ་བསྐྱེད་བར་ཡོདཔ་

ཨིནམ་པས། གནད་དོད་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

རིན་

བསྡུར་གྱི་རིན་གོང་དང་འཁྲིལ་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་རང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་མང་ཤོས་ནང་ ལག་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

110

ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག། ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མིའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རང་ ཁྱད་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཐེབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་པས།

འདས་པའི་དུས་ཚུ་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་ལས་འགུལ་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཉམས་མྱོང་ལེ་ཤ་འཐོབ་ཡོད་རུང་ ཤེས་བཞིན་

མཐོང་བཞིན་དུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཕོ་ཚོད་ཉུང་དྲགས་སྦེ་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་ཡང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རིན་

གོང་ཐོག་ལུ་སྤྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁ་སྐོང་གི་ཟད་སོང་སྦོམ་འཁྲི་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་གྱི་སྲོལ་ཚུ་ སྤྱང་རིག་ཅན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་གཅིག་མེན་པས།
འདི་བཟུམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཧེང་སྐལ་རང་

སའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི་དང་

ཡང་ཅིན་

ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ནང་

འོས་ལྡན་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་འགོ་

བཙུགས་དགོཔ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་མང་གི་དངུལ་ཚུ་ སྤྱང་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ ད་

ལྟོའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་དགོ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་
སྤྱི་རིག་ཅན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལས་འགུལ་སྦོམ་

ཚུ་ནང་ཡང་ དར་ཁྱབ་གཏང་དགོཔ་འདུག།
༦.༤

སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་

བཏོད་འབད་ནི་ནང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ།

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་འཕྲུལ་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་དང་

གསར་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ འཕྲུལ་སྒྱུར་འབད་ནི་ཚད་ཅིག་ལས་མེདམི་དེ་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ལས་མི་ལེ་

ཤ་དགོཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་གཡོགཔ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་མི་ལས་ཡང་བརྒལ་ཏེ་འདུག། དེ་གིས་འབད་ བཟོ་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཁང་

ཚུ་ནང་ ཕྱི་མི་ལཱ་འབད་མི་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གྲས་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་ རིན་གོང་སྦོམ་གནས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་
བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༣ སྤྱི་ཚེས་༥ ལུ་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་ རྒྱ་གཞུང་དང་ རུ་པི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནད་དོན་གྱི་

ཕྱི་ནང་སྤྲོད་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ ལོ་བསྟར་གྱི་གཏོང་དངུལ་ རུ་པི་ས་ཡ་༢༥༦ ལུ་སྔོན་

རྩིས་བཏོན་མི་དེ་གིས་ རུ་པི་ཕྱིར་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབདཝ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལས་མིའི་དགོས་འདོད་དང་ ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ཕྱིར་སྐྱོད་འབད་ནི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་འཕྲུལ་སྒྱུར་འབད་ནི་གི་ གོ་

སྐབས་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གསར་

བཏོད་ཀྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་

སྟོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོ། སྔ་སྲོལ་གྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་རིག་པ་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་གི་ཐད་
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།
༦.༥

བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དེ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དུས་ཚོད་འཐེབ་འགོར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་

བྱུང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ཡང་ ཁག་འབག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དང་བསྟུན་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ནི་དང་ ཡང་

ཅིན་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དུས་ཚོད་ནང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་བཀལ་

དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།

ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་

ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ནང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་དེ་

ལམ་

111

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

111

ལུགས་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་

ཐུག་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། ཁག་འབགཔ་ཁོང་རང་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཐུས་ཤོར་

འབྱུང་མི་འདི་ལུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་གིས་

ཁག་འབག་གི་གནས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་

ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་

ཉེས་ཆད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་

བསྟར་སྤྱོད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དུས་ཚོད་

ལས་བརྟེན་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་མི་ཚུ་ འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་སྦེ་ དཀའ་ངལ་བསལ་དགོ། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དུས་ཚོད་

གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་ དངོས་གནས་དྲང་གནས་མེནམ་དང་ ལཱ་གི་སྦོམ་ཧིང་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ་མེན་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་

པའི་དུས་ཚོད་འདི་བཟུམ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བཅུག་ནི་འདི་ དྲང་བདེན་དང་ འདྲ་མཉམ་མེདཔ་སྦེ་
མཐོང་ནི་ཨིནམ་དང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚ་གྱངས་བསྐྱེད་བཅུག་འོང་། འདི་བཟུམ་གྱི་ཐབས་

ལམ་གྱིས་ཡང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་སྐབས་ ཁག་འབག་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་
ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབདཝ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

ལཱ་གི་སྦོམ་ཧིང་དང་

ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་

བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་དུས་ཚོད་དང་ དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་

གལ་ཆེ། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་ འོས་མཚམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཚོད་འཐེབ་འགོར་ནི་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་

འབད་དེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་གཏུགས་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་གི་ གོ་
སྐབས་འདུག།
༦.༦

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།

བཀོ་བཞག་སྟེ་འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ གནས་སྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྱིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ གུང་སྟོང་བཞག་ཡོད་པའི་གནད་དོན་

ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། རྫོང་ཁག་གཅིག་ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༦༣༣ གྱིས་ ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ཚུ་གུང་སྟོང་སྦེ་བཞག་ནུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་

ཁག་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ཡང་ ཁྱིམ་ཚུ་གུང་སྟོང་སྦེ་བཞག་་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་བཟུམ་བྱུང་མི་དེ་ འགྲོས་

ལེགས་ཤོམ་གཅིག་མེན་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁག་དེ་ནང་གི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཀོལ་སྤྱོད་ མ་འབད་བའི་གནས་སྟངས་

འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གུང་སྟོང་བཞག་སྟེ་འགྱོ་མི་སྡོད་སའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་

སྟོངམ་སྦེ་བཞག་སྟེ་འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་

ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

དེ་སྦེ་

བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་

ཁྱིམ་ཚུ་

བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
༦.༧

འདི་

འོས་ལྡན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟད་སོང་ཚུ་གབ་ཐོབ་རྐྱབ་ནི་ལས་བཀག་དགོཔ།

ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ ཟད་སོང་ཚུ་གབ་ཐོབ་རྐྱབ་ནི་དེ་ དར་ཁྱབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ ཚང་གྱངས་ཅན་

གྱི་གཞི་ཅིག་སྦེ་རང་འདུག། གནད་དོན་འདི་གིས་ ཟད་སོང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དམ་འཛིན་མེདཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ ལས་དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་མེད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་སྟོནམ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་ ལས་དོན་ཚུ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་གནད་

ལས་བརྟེན་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོའི་ནང་ མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་ནང་ བར་ཆད་འབྱུང་འོང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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མནོ་བའི་ཚ་གྱངས་ཀྱིས་ དུས་ཡོལ་མ་དངུལ་ཚུ་ ཐབས་མེད་དུ་རྩིས་སྤྲོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་

བའི་སྐབས་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིནམ་པས།

ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་མི་མ་དངུལ་ཐེབས་ཚུ་ དགོས་དོན་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ ལོག་སྟེ་དུས་ཐོག་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་

དང་ འཛིན་གྲོལ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ ཟད་སོང་ཚུ་གི་དུས་རིམ་ཚད་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟད་སོང་ཚུ་ གབ་ཐོབ་

རྐྱབ་ནི་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདུག། ཟད་འགྲོ་གཏང་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་མ་བཀོདཔ་ དེ་ལས་

འཆར་གཞི་མ་བརྩམ་པར་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མིའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་
དགོཔ་འདུག།
༦.༨

གཞུང་གི་ས་གླ་ཁར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་དགོཔ།

ས་གཞི་དང་ ས་གཏེར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཐོན་སྐྱོད་འདི་ཚུ་ ཐོན་ཁུངས་ཅན་དང་ ཡུན་
བརྟན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ སྤྱང་རིག་ཅན་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ ས་གཞི་དང་ ས་གཏེར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གླ་ཁར་

གཏང་ནི་ ས་ཁོངས་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ མི་རབས་ཚུ་གི་བར་ནའི་འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐོན་

སྐྱེད་ཚུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དྲང་བདེན་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་དང་

འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གླ་ཁར་གཏང་ནིའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་

གཞི་བཀོད་བཟོ་དགོཔ་འདུག།

གླ་ཁར་བྱིན་ནི་དེ་ དུས་ཚོད་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གླ་ཁར་བྱིན་མིའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གླ་ཁར་གཏང་མི་དང་

གླ་ཁར་ལེན་མི་གཉིས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།
༦.༩

ས་གཏེར་བཏོན་ནི་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ནང་
འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་

མི་སྡེ་ལུ་ཕན་གནོད་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་

བརྟག་ཞིབ་འགོ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་ལུ་ས་གཏེར་གྱི་ལག་ལེན་ཟེར་མི་ བརྟག་ཞིབ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ནང་ ས་གཏེར་དང་

རྡོ་བཏོན་ནི་ཚུ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེའི་ཕན་གནོད་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་དང་ བརྩི་འཇོག་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་

བར་ གླ་ཁར་བྱིན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱིས་ དཔལ་འབྱོར་དང་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་

སྟངས་བཅས་ གལ་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གཏེར་ལག་

ལེན་ལས་བརྟེན་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་གོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་གིས་མ་དོ་བར་

གནོད་ཀྱི་ཤེས་ཚོར་ཚུ་ཡང་ སེམས་ཁར་བཀལ་དགོ།
རབས་ཚུ་གི་བར་ན་

དེ་མ་ཚད་

འདྲ་མཉམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དེ་ཡང་

མི་སྡེའི་འདྲ་མཉམ་དང་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཕན་

བསྐྱར་གསོ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་

གནོད་པ་ཆེ་བའི་གྲུབ་འབྲས་མང་རབས་ཅིག་

མི་

མངོན་

གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་གནོད་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་

གི་ ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་

གི་ རང་བཞིན་དང་ ཁྱབ་ཚད་ངོ་མ་ ངེས་གཏན་མ་བཟོ་བར་འདུག།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ས་གཏེར་དང་ རྡོ་བཏོན་ལག་ལེན་གྱི་ ཕན་གནོད་ཚུ་

113

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་སྟེ་ འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན་
ས་གཏེར་དང་ རྡོ་བཏོན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་པ་དང་ ཕན་གནོད་གཞན་ཚུ་ མར་

ཕབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་རྟོག་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་འོང་།
༦.༡༠

སོར་སྒྱུར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གསར་བཟོ་འབད་མི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་གི་ ལག་ལེན་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་

ཀྱི་ཕན་ནུས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་འདི་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་བཏུབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་

ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་བཀོད་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ གསར་བཟོ་འབད་མི་དེ་ མོ་བཏབ་དང་

བརྟག་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་

འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ལས་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་

འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།

དེ་གིས་

འབད་ གནས་སྡུད་ཕྱིར་སྐྱོད་འབད་ནི་ གནས་སྡུད་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ནང་འདེབས་འབད་ནི་ རིམ་ལུགས་ལས་ བཏོན་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཤོ་
མཚུངས་མེདཔ་ ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ རིམ་ལུགས་གསརཔ་དེ་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་ཅིག་འོང་མི་སྲིད་ནི་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་སོར་སྒྱུར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ་འབད་མི་ག་ར་

ཚུལ་

མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་ གལ་ཅན་གྱི་རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ་འབདཝ་ད་

ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ བྱ་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ལམ་སྟོན་ནང་ངེས་པར་དུ་

འཁོད་དགོཔ་འདུག།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས
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ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ཤོག་གྲངས

116

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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ཟུར་སྦྲགས་-༢ པ། སྙན་ཞུ་ངོ་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་མི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་
གནད་དོན་རྩིས་འགྲིགས་འབད་མི་ཚུ།

རིམ་ཨང་།

དོན་ཚན་ཨང་།

9803 1ཀ

9803 1ག

10757

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཅ་ཆས་རྩིས་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།

ལས་སྡེ།

0.715 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་

སྟོང་ཞང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

ལག་ཆས་མ་ཚངམ།

0.042 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་

སྟོང་ཞང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

4 ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་

བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་པའི་

འགྲུལ་འཐུས་སྤྲོད་ཡོདཔ།

10565

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་
དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའི་གླིང་ཀ།

1 ཡན་ལག་འཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་(SBA) ནང་

0.408 ཆུ་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

1 རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་

- བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་

དངུལ་ཀྲམ་༤༠༨,༠༠༠.༠༠ རྩིས་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།

10790

པི་ཨོ་ཨེལ་དང་ བཟོ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།

ཨེལ་པི་ཇི་གི་ ཚོང་འབྲེལ་བྱིན་ཡོདཔ།

10922

1.4 ཁག་འབག་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་

- བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་

འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ།

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས།

བསྡོམས།

1.165

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢

118

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས

118

ཟུར་སྦྲགས་-– ༣ པ། ཚིག་འགྲེལ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ གཤམ་གསལ་མིང་ཚུ་ ངེས་ཚིག་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ བྱ་སྤྱོད་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་མི་ལུ་གོ།
གཞུང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་གིས་

ཀ་

རིན་སྤྲོད་ནི་དང་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

ལཱ་མ་འབད་མི་དང་

ཅ་ཆས་ས་གནས་ནང་མ་ལྷོད་མི་ཚུ་ལུ་

གསང་བའི་བློ་འདོད་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་

འབད་དེ་ རིན་དངུལ་སྤྲོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་དང་ཚུལ་མཐུན་མེན་པའི་ བྱ་སྤྱོད་དང་དབང་
ཚད་ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་

ཁ་

ལྐོག་ཟ།

ག་

/གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི།

ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་

བདག་སྲུང་ལོག་ལྟབ་འབད་བ་/ཚུལ་མིན་

ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོད་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

སྒེར་གྱི་ཁེ་

མ་དངུལ་ ལོག་ལྟབ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་/ཐེབས་/གནང་བ་མེད་པར་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ བསམ་སྤྱོད་
ལོག་པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་

གནང་གྲོལ་མེན་མི་

ཡང་ན་

ལས་ དངུལ་ཐེབས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་/རྩིས་ཁྲར་བཀོད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཆེད་དམིགས་ཀྱི་ཐོག་

ང་

རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་/ཚངམ་འབད་མ་བཀོདཔ།

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ མ་དངུལ་ ཁྲལ་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་ཚུ་ ཚུལ་

ཅ་

མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཆ་

འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།

འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཇ་

རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཉ་

རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།

འཛིན་གྲོལ་གྱི་གནང་བ་དང་ དབང་ཚད་སྤྲོད་མི་ཡི་གུ་བརྩིས་ཏེ་

ཏ་

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།

ཐ་

བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཀོད་རྒྱ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ད་

ཐེབས་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན་/ལོག་ལྟབ་ཀྱི་དངུལ་སྤྲོད།

མཐུན་ཐོག་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

མ་དངུལ་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚུལ་མཐུན་ཐོག་

རྩིས་ལས་ཀྱི་ཐོ་དང་འབྱོར་རྟགས་

དངུལ་སྤྲོད་ཚུའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ལས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་
མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ལཱ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ཚུ་དང་
མ་མཐུན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

གཞུང་གིས་བཟོ་མི་/ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཀོད་རྒྱ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་མི་
ལུ་ གོཝ་ཨིན།

ཐོབ་ལམ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གནས་
པར་

དགོས་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལས་

རིན་དངུལ་ཚར་གཉིས་སྤྲོད་མི་ཚུ་ལུ་

ན་

རྩིས་དེབ་ནང་

པ་

དངུལ་ལྷག་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་/ངོས་སྦྱོར་མ་འབདཝ།

དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དང་ གཏན་འཁེལ་ དེ་ལས་ ངོས་སྦྱོར་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་

ཕ་

ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྔོན་བྱིན།

ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་མི་དང་

བ་

ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།

མ་

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་ འཐབ་པ།

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་ དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ བདག་སྲུང་ དེ་ལས་ ཚད་

ཙ་

མ་བཏོགཔ་/ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།

ཁྲལ་དང་ ཕབ་ཆག་ དེ་ལས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ལས་ མ་བཏོགཔ་/ ཚངམ་

ཚ་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

བཀོད་མ་འབདཝ།

ཐོ་

དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་

གོཝ་ཨིན།

རྩིས་དེབ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་མི་དང་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཨིན།

ཐོ་བཞག་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཐོག་ལུ་

མ་འབདཝ་

ལས་བརྟེན་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་ ལཱ་གཡོགཔ་ འབྲེལ་ཡོད་གཞན་ཚུའི་མིང་ཐོག་
ཁར་ སྔོན་བྱིན་སྤྲོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་མ་དངུལ་ མ་ལེན་མི་/ཚངམ་སྦེ་མ་ལེན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

འཛིན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
འབད་མ་བཏོག་མི་ལུ་ གོཝ་ཨིན།

ལག་ལེན་ཚུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ འཇོན་ཚད་མེདཔ་དང་
གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཚུ་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢

ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ

༢༠༡༢
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