ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ།

(སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས་)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་ཤས་༡ པཿ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༠༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པའྩི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྙན་ཞུ་འདྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༣༧༦.༢༥༧ ཚུད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༦.༣༣༩ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧.༩༩༡ འཆར་དངུལ་མྩིན་
པའྩི་ལས་སེ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༧༧༡.༩༢༧ གོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ཨྩིན།

འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་
ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེའྩི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༤.༩༤༦ དང་ འཆར་དངུལ་
མྩིན་པའྩི་ལས་སེའྩི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༡.༧༧༧ དེ་ལས་ གོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣༤.༨༤༩ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལུ་
གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐྩིག་ཁམཿ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལས་སེ་ཁག་ནང་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་དང་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན།
རྩིམ་ཨང་།

1

ལས་སེ།

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་ རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན།
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ། (དངུལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་
མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
བརྒྱ་ཆ།
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
154.875

ལྷན་ཁག་ཚུ།

43.450

198.325
2

78.09
37.191

རོང་ཁག་ཚུ།

95.507

132.698
3

རེད་འོག་ཚུ།

28.03
14.259

16.101

46.97

8.621

16.335

34.54

214.946

171.393

130.151

65.197

-

-

11.626

11.017

141.777

76.214

30.360
4

རང་སྐྱོང་ལས་སེ།
24.956

འཆར་དངུལ་ལས་སེའ་ྩི བསོམས་-ཀ (༡ ལས་༤)
5

386.339

ལས་འཛིན་ཚུ།

55.637
66.63

195.348
6

དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་ཚུ།

7

གཞུང་མྩིན་ལས་སེ་ཚུ།

-

51.34

22.643
འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེའ་ྩི བསོམས་-ཁ (༥ ལས་༧)
8

217.991

734.849

གོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ།
1,771.927

གོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་བསོམས་-ག (༨)
ཡོངས་བསོམས་(ཀ+ཁ+ག)

65.038
41.47

1,037.078
734.849

1,037.078

41.472

1,091.572

1,284.685

45.937

1,771.927
2,376.257

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ཚུལ་མྩིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༣༧༦.༢༥༧ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩
པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༩༡.༥༧༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༢༨༤.༦༨༥ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཆ་ཤས་༢ པཿ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ཁ་གསལ།
ལེའུ་འདྩི་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྩི་ལོ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གྩི་ རྩིས་གྲུབ་མ་འབད་བའྩི་ ཚབས་ཆེན་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ཞྩིབ་འབས་ཚུ་གྩི་བཅུད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༢༢.༧༢༧ ཚུད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣༡༨.༣༤༧ ཚུད་པའྩི་ ཞྩིབ་འབས་ཚུ་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༣༧༦.༢༥༧ གྩི་དངུལ་འབེལ་གནོད་པ་ཡོད་པའྩི་ རྩིས་གྲུབ་མ་འབད་བའྩི་
ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་གྩི་ཁ་གསལ་
དང་ དེ་གྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ལྷག་མ་ལུས་མྩི་ཚུ་འོག་ལས་མར་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

1.3.1.

ལྷན་ཁག་ཚུ།

1.3.1.1.

སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ ཁག

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༦༨ ཕྩིར་སོད་འབད་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨.༣༣༢ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༩༩ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣༥ དེ་ཅྩིག་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་
ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༦.༤༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མྩིའ་ྩི ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༣༤༠ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠.༠༩༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠.༠༩༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་
འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤.༩༨༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༥.༡༡༣ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་

དབེ་སེ།

1

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3

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

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།

24.920

24.920

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.566

53.607
80.093

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

100
0.566

1.000

49.494

4.113

36.14

92.33

5.113
74.980

93.62

༡.

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༩༢༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བསམ་རྩི་ལུ་ ཆུ་པ་ཐང་འདེན་སྐས་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་
གྩི་གནས་གོང་ལུ་གྲུབ་འབས་མེདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

24.920

༢༤.༩༢༠

24.920

༢༤.༩༢༠

-

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1. བཟོ ་ བཀོ ད ་ཚུ་བཀོ ལ ་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།
བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་གྩིས་མ་དངུལ་གོགས་རམ་གྩི་ཐོག་ལས་ མགར་ས་ལུ་ བོད་རྩིགས་འབོག་ཁྩི་མཉམ་སྲུང་ལས་འགུལ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་
ས་ཁ་མཐོ་སའྩི་ཞྩིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའྩི་ ལས་རྩིམ་མདོ་ཆེན་གྩིས་སྩི་ཚེས་༠༧/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལས་ བཟོ་བཀོད་དེ་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་
འབད་བའྩི་དུས་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་གྩིས་མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་བའྩི་དམྩིགས་དོན་དེ་རང་ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་གཞྩི་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བརམ་པའྩི་བརྡ་མཚོན་
བཏོནམ་ཨྩིན་པས། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁ་མཐོ་སའྩི་ཞྩིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་དང་ སོ་ནོར་ལས་ཁུངས་གཉྩིས་ཆ་ར་ལུ་ བཟོ་བཀོད་བཀོལ་སོད་ཀྩི་འཆར་གཞྩི་ཚུ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༦
དོན་ཚན་༥.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེསྩི་ པྩི་ཀེ་སྩི་བཟོ་སྐྲུན། ཐྩིམ་ཕུག སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༥༣༦ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཏའུ་ཅུ་རབ་རྒྱས། སོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2. བསམ་རྩི ་ ལུ་ ཆུ་པ་ཐང་འདེ ན ་སྐས་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་ བཀོ ལ ་སོ ད་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོ ད པ་དང་ དངུལ་གྩི ་ གནས་གོ ང ་ལུ་གྲུབ་འབས་མེ ད པ།
སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་ ཨོན་རེ་རེད་འོག་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༩༢༠ གནས་པའྩི་ ཆུ་པ་ཐང་འདེན་སྐས་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་
འཁོར་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལྕངམ་བཙུགས་ནྩིའྩི་དུས་ཚོད་གཉྩིས་ཀྩི་རྩིང་ འདེན་སྐས་ཆུ་གཡུར་དེ་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་ལུས་སྟེ་འདུག བཟོ་བཀོད་ནང་ Cast Iron Gate
valves དྲུག་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་གཅྩིག་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་མྩི་དེ་ བཅོ་ཁ་མ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག འདྩི་གྩིས་མ་ཚད་
ཆུ་གཡུར་དེ་ལོག་བཀོལ་སོད་འབད་བཏུབ་བཟོ་སྟེ་འབད་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ གོག་ནུས་རྒྱ་ཆེ་དག་སེ་དགོཔ་ལས་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གྩིས་ གོག་མེའྩི་རྩིན་དངུལ་སོད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་ནྩི་ཨྩིནམ་
ལས་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་གྩི་འཆར་གཞྩི་ཚུ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འདེན་སྐས་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་འདྩི་ བཀོལ་སོད་འབད་ནྩི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ནང་།

ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྩི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.000

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སོལ་རྒྱུན་གྩི་ནགས་ཚལ་གསར་བཏོད་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.482

0.482

-

རྒྱབ་བརྟེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.042

0.042

-

ཚོང་དུས་ཀྩི་ས་སོར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།

0.042

0.042

སྐྱེད་ཚལ་ཀྩི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལཱ་རྩིགས་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་དང་ སྤུད་ཚད་དང་ལྡནམ་སེ་མེདཔ།

-

རྩིས་གྲུབ།

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་མེད་རུང་ རྩིས་ཐོ་སྙོམས་སྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མྩིན་གཞན་ཚུ།

-

རྩིས་གྲུབ།

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ དཀར་ན་རེད་འོག་ གནམ་གཞྩི་ལུ་ དེ་ཆུ་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་ཡུན་འགངས་
ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་འཁྩི་ཡོདཔ།
བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་ ཡ་ལངས་རེད་འོག་ནང་ མཆོག་པོ་སང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འཆར་ཡུན་འགངས་
ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་འཁྩི་ཡོདཔ།
བསོམས་

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡.༠༠༠

ལྕངམ་གསོ ་ སྐྱོ ང ་ཁང་གྩི ་ ལཱ་ ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠

རྩིས་གྲུབ།

-

རྩིས་གྲུབ།

1.566

༠.༥༦༦

༡.༠༠༠

འབྲུག་རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩི་གོགས་རམ་ལས་འགུལ་ ‘Integrated Wildlife Management for Sustainable Biodiversity
Conservation & Livelihood’ དེ་ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ འབུམ་སེ་གྩིང་རྩི་དྭགས་ཉེན་སྲུང་གྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་ རྒྱ་རས་རེད་འོག་ གསེར་ཐམ་ལུ་ ལྕངམ་གསོ་
སྐྱོང་ཁང་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ Green Bhutan Corporation Limited (GBCL) ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ དངུལ་
སོད་འབད་ནུག ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ གན་ཡྩིག་གྩི་གནས་ཚད་དང་ དངུལ་འབེལ་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། ཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་ རྩིས་འཛིན་གྩི་མྩི་
ངོམ་དེ་དང་ དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་དེ་གྩིས་ དངུལ་སོད་ཚུ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༧༡ དོན་

ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་རྡོ་རེ། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༨༠༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་ཟླ་བ། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༢༥༡
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.
སོ ལ ་རྒྱུན་གྩི ་ ནགས་ཚལ་གསར་བཏོ ད ་ཀྩི་ ལཱ ་ ཚུ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༢
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ ནུ་བྩི་རེད་འོག་གྩི་འོག་ལུ་ རྡོ་རེ་དགོན་པ་དང་ གཡོ་སྟོང་ལཱ་གྩི་སྦུག་ལུ་ ས་ཁོངས་གཅྩིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་སར་ སོལ་རྒྱུན་གྩི་ནགས་ཚལ་གསར་བཏོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ བུམ་ཐང་
ནགས་ཚལ་མངའ་སེ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་གྩི་ནང་ལས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡ འཁྩི་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༤༨༢ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་བཀོལ་སོད་དང་ ལཱ་གྩི་གནས་སྟངས་ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༥ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇྩིགས་མེད་ཚེ་དབང་། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༨༠༣༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༧༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ TR/Accts/24/2019/122 སྩི་ཚེས་༡༧.༠༩.༢༠༡༩ ན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སོལ་རྒྱུན་གྩི་ནགས་
ཚལ་གསར་བཏོད་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.
རྒྱབ་བརྟེ ན ་ཡྩི ག ་ཆས་ཚུ་མེད ་པར་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢
བུམ་ཐང་ བྩི་ར་འུན་སྩི་ཝྩིསྩི་སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྩིས་ རྒྱབ་བརྟེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མེདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨོམ་ཉོ་བཙོང་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་གྩི་རྒྱུན་སོད་
རྩིས་ཁའྩི་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ གནས་སྟངས་ཁག་དྲུག་གྩི་ཐོག་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་དེབ་ནང་མ་འཁོད་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༧ དོན་ཚན་༥.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ BSCBF/acctts-09/2019/108 སྩི་ཚེས་༡༤/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ བྩི་ཨེས་སྩི་ཨེཕ་བྩི་ཨེཕ་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་མྩི་དང་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་དེ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ ཡྩིག་ཨང་ RCBC/B/accounts9/2020/21 སྩི་ཚེས་༢༧/༠༧/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་མྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.
ཚོ ང ་དུས་ཀྩི ་ ས་སོ ར ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ཟད་སོ ང་ཆུད་ཟད་སོ ང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢
བསམ་རེ་ མངའ་སེ་ནགས་ཚལ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ས་གནས་སྦུག་སྐད་འདམ་ལུ་ཚོང་ལཱ་འབད་ནྩིའྩི་ས་སོར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ གྩི་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ནུག ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་
གདོང་ཁ་གྩི་ཀཝ་གྩི་མཐོ་ཚད་དེ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱབ་ཁའྩི་ཀཝ་གྩི་མཐོ་ཚད་དེ་མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ཀཝ་གྩི་མཐོ་ཚད་དེ་ བཟོ་བཀོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་འགལ་སྟེ་འདུག འདྩི་
གྩིས་མ་ཚད་ ས་སོར་དེ་གྩིས་ རེ་འདོད་སྐྱེདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཚོང་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བྩིན་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཉྩིམ་དང་ཆརཔ་ལས་འཛེམས་ཐབས་ལུ་ ཚོང་པ་ཚུ་གྩིས་ ས་ལེབ་དང་ ལྕགས་ཤོག་ཚུ་ ག་ཡོད་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་འདུག
ཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལཱ་ཚུ་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ལས་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་མྩི་དང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ལཱ་ཚུ་ ལྟ་
རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༩ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེལ་ཨེན་ཤར་མ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༣༡༢༠༢༠ ཅན་མ། M/s Green House Construction སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༠༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེེས་རྒྱ་མཚོ། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༧༠༡༠༣༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་ SmFD/ADM/4-5/2019/88 སྩི་ཚེས་༢༢/༠༧/༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.
སྐྱེ ད ་ཚལ་ཀྩི ་ ས་ཁོ ང ས་ཚུ་ནང་ ལཱ་ རྩི ག ས་ཚུ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབདཝ་དང་ སྤུད་ཚད་དང་ལྡནམ་སེ ་ མེ དཔ།
འཇོ་མོ་ཚང་ཁ་རྩི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྩིས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གྩིང་ནགས་གྩིང་ཡྩིག་ཚང་འོག་གྩི་ ས་གནས་སུ་ཀུ་ནྩི་དང་ སོལ་མོ་ཐང་ལུ་ ས་ཆ་ཧེག་ཊར་༤༠ གྩི་ནགས་ཚལ་གསོ་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ནང་ ལཱ་གྩི་རྩིགས་
‘Dressing of post’ དེ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག སོལ་མོ་ཐང་ལུ་ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཀྲར་༡ དེ་ཅྩིག་གྩི་ར་བ་སོར་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སུ་ཀུ་ནྩི་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ ར་བའྩི་ཆ་
ཤས་ཅྩིག་གངམ་ཆེ་གྩིས་མེདཔ་གཏང་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་དུས་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག དེ་གྩི་ཐོག་ཁར་ ར་བ་སོར་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་ འབྲུག་སོ་ལྗང་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་དང་ སྤུས་ཚད་མེདཔ་ལས་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་མས། དེ་མ་ཚད་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་ཡང་འབད་
དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༦ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲྩིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས། འབྲུག་སོ་ལྗང་ལས་འཛིན་ཚད། ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༢༠༠༠༨༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་

རྩིང་། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༩༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་ . JWS/Adm-04/2019-2020/114 སྩི་ཚེས་༢༢/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༦.
མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་མེ ད་རུང་ རྩི ས ་ཐོ ་ སྙོ མ ས་སྩི ག ་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ཚུལ་མྩི ན ་གཞན་ཚུ།
བུམ་ཐང་ བ་མའྩི་དགོན་པ་ ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཐའ་འཁོར་དང་ཉམས་སྲུང་ཞྩིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་གྩིས་ ལས་འགུལ་གྩི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ HEROES ལས་འགུལ་འོག་གྩི་ལས་སྣ་ཚུའྩི་རྩིས་ཐོ་
ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གྩི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་སྙོམས་སྩིག་འབད་དེ་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣ ཡུན་རྩིང་སོབ་སོང་འབད་མྩིའྩི་སོབ་འཐུས་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡ ལས་འགུལ་གྩི་ངོ་ཚབ་སོབ་དཔོན་༢༡
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ལོ་བསྟར་ HEROES ཁྩིམས་དཔྱད་རྩིག་པའྩི་སོང་བརྡར་འབད་བའྩི་སྐབས་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༣ ལས་འགུལ་གཞན་ཚུའྩི་ལས་སྣ་ཚུ་གྩི་དོན་ལས་སྙོམས་སྩིག་འབད་
དེ་འདུག དབང་ཚད་ཡོད་པའྩི་དབང་ འཛིན་ལས་ས་གོང་ལས་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ ལས་འགུལ་གྩི་ཟད་སོང་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གྩི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་བདག་སྲུང་འབད་མྩི་དེ་ འཆར་དངུལ་གྩི་ལམ་ལུགས་ལས་
འགལ་བ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༣ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛིན་རྣམ་སོལ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

རྩིག་འཛིན་རྣམ་སོལ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༤༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ ནགས་ཚལ་དང་གྩིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ མདོ་ཆེན་ལས་ ཡྩིག་ཨང་ UWICER/FIN13/2019/569 སྩི་ཚེས་༢༤/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ex-post facto གྩི་གནང་བ་འཐོབ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་ UWICER/FIN13/2019/183 སྩི་ཚེས་༡༨/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༧.

དར་དཀར་ན་རོ ང་ཁག་ དཀར་ན་རེ ད་འོ ག ་ གནམ་གཞྩི ་ ལུ་ དེ ་ ཆུ་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་བཟོ ་ སྐྲུན་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོ ད ་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་འཁྩི ་
ཡོ ད པ།

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ དཀར་ན་རེད་འོག་ གནམ་གཞྩི་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ དེ་ཆུ་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་དེ་ སྩི་ཚོས་༡༠/༡༠/༢༠༡༥ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་
སྩི་ཚེས་༡༠/༠༤/༢༠༡༧ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཉྩིན་གངས་༡༡༡ གྩི་ཐོགས་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ སྩི་ཚོས་༣༠/༠༧/༢༠༡༧ ཚུན་གྩི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་བྩིན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨
སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའྩི་བསང་འདུག དེ་འབད་ དུས་ཡུན་རྩིངམ་སེ་ ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ པྩི་ཨེསྩི་ཀྲྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཁག་འབག་
པའྩི་མ་དངུལ་ལས་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་༡༠ ཐོག་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༠༠ གྩི་ ཕྩིར་འགངས་ཉེས་ཆད་འཁྩི་ནྩི་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༧ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པུ་རཱན་ཆེ་ཏྩི་རྩི།

ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༦༢༨ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༤༡ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤
ཡངས་ཆག་གཏང་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༨.

བཀྲྩི ས ་གཡང་རེ ་ རོ ང ་ཁག་ ཡ་ལངས་རེ ད་འོ ག ་ནང་ མཆོ ག ་པོ ་ སང་ཆུ་གཡུར་བཟོ ་ སྐྲུན་ལས་འཆར་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོ ད ་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི་ ཉེ ས ་ཆད་འཁྩི ་
ཡོ ད པ།

བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་ ཡ་ལངས་རེད་འོག་ནང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ མཆོག་པོ་བསང་ཆུ་གཡུར་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་དེ་ སྩི་ཚོས་༠༦/༠༤/༢༠༡༥ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་
དང་ སྩི་ཚེས་༡༦/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའྩི་བསང་འདུག དེ་འབད་
ཧ་ཅང་གྩི་དུས་ཡུན་རྩིངམ་སེ་ ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་ བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཁག་འབག་པའྩི་མ་དངུལ་ལས་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་༡༠ ཐོག་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༢༡
གྩི་ ཕྩིར་འགངས་ཉེས་ཆད་འཁྩི་ནྩི་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༧ དོན་ཚན་༣.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༩༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༦༢༨ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༨༦ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤
ཡངས་ཆག་གཏང་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༦༠༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོའྩི་ནང་ལས་ སོན་བྩིན་ཚུ་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་མྩི་དང་ མཆོག་མྩིན་སོན་བྩིན་ཚུ་དངུལ་སོད་
འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་ལྷག་པའྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཕག་ཅུང་ཚུ་ཚངམ་སེ་རྩིས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁ་རྩིས་སྙོམས་མེདཔ།
སེར་དོན་སོན་བྩིན་གྩི་རྩིས་ལྷག
ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལས་སྣ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལས་སྣ་ལས་ལྷག་པའྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

0.320
0.358
0.223
0.100
0.089
0.050

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.320
0.223
0.100
0.089
0.050

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.358
-

3.7
3.8

སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག

48.661

དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོ་/ཡར་སེང་འབད་བའྩི་སྐབས་ ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་དང་
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.039

48.661
-

གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ སོ་ནོར་སེམས་ཅན་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུལ་མཐུན་སེ་མ་འབད་པར་ཡོདཔ།

3.9
3.10
3.11
3.12

སོབ་སོང་བལྟ་སྐོར་ནང་འགོ་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྐྱེལ་འདེན་གྩི་ག་ཆ་སོད་ཡོདཔ།
སོར་ཆས་ཚུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་ལངམ་སེ་མེདཔ།
བསོམས་

0.039
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ལངམ་སེ་མེདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

3.716
0.050
53.607

- 3.716
0.050
༤༩.༤༩༤

རྩིས་གྲུབ།

༤.༡༡༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

རྒྱུན་སོ ད ་རྩི ས ་ཐོ ་ ཚུའྩི ་ ནང་ལས་ སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབད་མྩི ་ དང་ མཆོ ག་མྩི ན ་སོ ན་བྩི ན ་ཚུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་
ལྷག་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠

བུམ་ཐང་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ (Brown Swiss) གྩིས་ ཁ་འབག་པ་ཀེ་ཌབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ‘ས་གནས་ལེ་བྩི་ལུ་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ཡར་འཕར་’ གྩི་ཁག་འབག་གྩི་དོན་ལས་ སོན་བྩིན་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༥༨༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་གསུམ་གྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༠༦ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༨༣ ལུས་ཏེ་
འདུག ཨྩིན་རུང་ དུས་ཡུན་ཁ་སྐོང་བྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་དུས་ཡུན་ནང་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་དང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཁག་
འབག་དེ་ དགོངས་གོལ་འབད་ནུག དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༥༠༦ གྩི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༠༡༤ ཧེ་
མ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་པ་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ སོད་དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་ སོན་བྩིན་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༨༣ སྙོམ་སྩིག་འབད་བའྩི་བསྐྱར་རེད་ལྷག་ལུས་
ངེས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡ འདུག དེ་ནང་ལས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༡ ལོགས་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ ལུས་ཏེ་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གྩི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༡༠ རྩིས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༥༡ བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་བའྩི་
གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༨༧ གྩི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༧༧ ཡང་བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་འདུག ཤུལ་ལས་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་མྩི་དེ་ལུ་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པར་
གནད་དོན་དེ་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་བསྐྱལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༧ དོན་ཚན་༤.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༡༨༡ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༡ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་འབོར་
དེ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

ཕག་ཅུང་ཚུ་ཚངམ་སེ ་ རྩི ས ་ལེ ན ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨

འོད་གསལ་སྤང་ལུང་ཕོགས་ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༠༣/༠༦/༢༠༡༨ གྩི་ཡྩིག་ཨང་ དྩི་ཨོ་ཨེལྩི་/སྩིར་བཏང་-༥༢/༢༠༡༥-༢༠༡༦/༣༣༥ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཐའྩི་ལེནཌྩི་ལུ་ཡོད་པའྩི་ M/s
FINNOR-ASIA, ལུ་ ཕག་ཅུང་༡༤༣ མཁོ་མངག་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ཕག་ཅུང་༡༣༨ རྩིས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཕག་ཅུང་༥ ཚངམ་སེ་རྩིས་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨
འཐེབ་སོད་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༧ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༠༣༠༤༣ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༠༣༠༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣.

རྒྱུན་སོ ད ་རྩི ས ་ཁ་ (CURRENT ACCOUNT) རྩི ས ་སྙོ མ ས་མེ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣

བུམ་ཐང་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ (Brown Swiss) གྩིས་ ཨོམ་ཉོ་བཙོང་གྩི་ཁེ་འབབ་ཀྩི་དོན་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའྩི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁ་དེ་ དུས་མཚམས་ཀྩི་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སྩི་
ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༡༨ ཚུན་ དངུལ་དེབ་ནང་ དངུལ་ཁང་མཇུག་སོམ་གྩི་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༩ བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༦ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣ གྩི་ཁད་པར་སོམ་སེ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ད་ལྟོ་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༧ དོན་ཚན་༥.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་

པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ། རྡོ་རེ་བསམ་གྲུབ། ཨེལ་པྩི་ཨེསྩི་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༢༢༥ ཅན་མ། པདྨ་ཚེ་རྩིང་། དེད་གཡོགཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༦༠༥༡
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ

༣.༤.

དངུལ་འབོར་དེ་

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་
BSCBF/acctts-09/2019/108 སྩི་ཚེས་༡༤/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཡྩིག་ཨང་

སེ ར ་དོ ན ་སོ ན ་བྩི ན ་གྩི ་ རྩི ས ་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

བུམ་ཐང་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཡྩིག་ཚང་ནང་ ལས་བེད་པའྩི་སེར་དོན་སོན་བྩིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༧ དོན་ཚན་༤.༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་
པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ
༣.༥.

དངུལ་འབོར་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མཁོ་སོད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་
RCBC/B/accounts-9/2020/21 སྩི་ཚེས་༢༧/༠༧/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཡྩིག་ཨང་

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ ལས་སྣ་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩

བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ མགར་ས་ལུ་ བོད་རྩིགས་འབོག་ཁྩི་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་བའྩི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ སྲུང་རྒྱབ་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ནང་ གནམ་པང་
བཙུགས་ནྩིའྩི་ལས་སྣ་གྩི་དོན་ལས་ ལས་སྣ་/ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་
ཚད་ལས་བརལ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་ངེས་ཏྩིག་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་
སེ་མ་འབདཝ་དང་ བཟོ་བཀོད་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༦ དོན་ཚན་༥.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེསྩི་ པྩི་ཀེ་སྩི་བཟོ་སྐྲུན། ཐྩིམ་ཕུག སྩི་བྩི་དྩི་ཨང་༢༥༣༦ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཏའུ་ཅུ་རབ་རྒྱས། སོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ

༣.༦.

དངུལ་འབོར་དེ་
ཁོང་རའྩི་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་པའྩི་
སྩི་ཚེས་༠༧/༠༦/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཡྩིག་ཨང་4(8)BSCBF/acctts/2018/372

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོ ད ་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་པའྩི ་ ལས་སྣ་ལས་ལྷག་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ མགར་ས་ལུ་ བོད་རྩིགས་འབོག་ཁྩི་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཁྩི་ཁྩིམ་ནང་ལྕགས་རྩིགས་ལས་སྣ་གྩི་དོན་ལས་ ས་གནས་ཁར་
བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་བརལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་
ངེས་ཏྩིག་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༦ དོན་ཚན་༥.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེསྩི་ པྩི་ཀེ་སྩི་བཟོ་

སྐྲུན། ཐྩིམ་ཕུག སྩི་བྩི་དྩི་ཨང་༢༥༣༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཏའུ་ཅུ་རབ་རྒྱས། སོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འབོག་ཁྩི་གསོ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ ས་གནས་བདེན་དཔྱད་ཀྩི་སྙན་ཞུ་དེ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞྩིབ་པ་གྩིས་ བདེན་སོར་འབད་དེ་ པར་རྩིས་དང་
བཅས་པའྩི་སྒྲུབ་བེད་དང་སྦྲགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་འབོར་ཡོདཔ་ལས་ ཡྩིག་ཨང་ NHRDC/MBC/01/2019/34 སྩི་ཚེས་༠༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མ་
དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༧.

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༦༦༡

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ གྩི་མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༦༦༡ རྩིས་ལོ་གཉྩིས་ལྷག་ཙམ་ཡོལ་སོང་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་
ལུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་དང་ སོན་བྩིན་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༦༥༧ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མྩི་ར་དར་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༥༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ རྩིས་ལྷག་སེ་ཡོད་མྩི་དངུལ་འབོར་ག་ར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༨.

དངུལ་ཕོ ག ས་བསྐྱར་བཟོ ་ /ཡར་སེ ང ་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ ནོ ར ་འཁྲུལ་འབྱུང་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་ལྷག་འཐེ བ ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩

བུམ་ཐང་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའྩི་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྩི་རྩིས་བཏོན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ འཐེབ་
སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༧ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ།

རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA-BT/Fus-03/2020/1113 སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་
ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.༩.

གསོ ་ སྐྱོ ང ་ཁང་ནང་ སོ ་ ནོ ར ་སེ མ ས་ཅན་ རྒྱུན་སྐྱོ ང ་ཚུལ་མཐུན་སེ ་ མ་འབད་པར་ཡོ ད པ།

འོད་གསལ་སྤང་ལུང་ཕོགས་ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་གྩིས་ཕགཔ་གྩི་ཡྩིག་ཐོ་ཚུ་དུས་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཕགཔ་གྩི་རྩིགས་གསརཔ་ཚུའྩི་ཤྩི་ཚད་དང་ སྐྱེ་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ལུ་ཐོ་
ཕོག་སྟེ་འདུག ཕགཔ་༡༣༨ ནང་འདེན་འབད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ༢༢ ཤྩི་ཡོདཔ་ལས་ ཤྩི་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༦ མཚོན་ཏེ་འདུག མོ་ཕག་༡༡༩ ལས་ ༨༣ གྩི་ ཕག་ཅུང་བསོམས་༨༨༡ འཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་༤ གྩིས་ཕྱུ་གུ་ཚར་
གཅྩིག་ཡང་མ་འཚར་བར་ཡོདཔ་ དེ་ལས་༡༠ ལུ་མངལ་ཆགས་ཀྩི་འཐུས་ཤོར་ལོག་ཅྩི་རང་འབྱུང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཕགཔ་ཚུ་གྩི་ཨོམ་འཐོན་པའྩི་དུས་ཚོད་ཡང་ ངེས་གཏན་མྩིན་འདུག དེ་ཚུ་ལུ་ ལྟེ་བ་གྩིས་ སྨན་
བཅོས་ཀྩི་བརྟག་ཞྩིབ་དང་ ཡང་ན་ སོ་ནོར་འཕྲོད་བསྟེན་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་འདྩི་བསྟུན་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་རང་གྩི་ལཱ་འགན་ལུ་ འབད་བརོན་མེད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབྱུངམ་ཨྩིན་
པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༧ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༠༣༠༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་

གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་སྐྱོང་ཁང་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༠༣༠༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༠.

རྒྱབ་རྟེ ན ་ཡྩི ག ་ཆས་ཚུ་ལངམ་སེ ་ མེ ད པ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༡༦

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ནགས་ཚལ་དང་གྩིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གྩིས་ཤྩིང་རྡབ་ཡོད་པའྩི་སོད་ཁལ་དངུལ་སོད་ཐོག་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབོར་རྟགས་ཀྩི་འད་ཤུས་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཏེ་མེད་རུང་
ཁག་འབག་པ་ཀེ་བྩིམསྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༩ དང་ ཁག་འབག་པ་གུ་རུ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༣༧ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༤ དོན་
ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་ཁྩིམས་དབང་ཆེན། ཨྩི་ཨེསྩི་II ཀ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༧༠༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ་ནོར་བུ། ལས་རྩིམ་མདོ་ཆེན། སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༡.

སོ བ ་སོ ང ་བལྟ་སྐོ ར ་ནང་འགོ ་ མྩི ་ ཚུ་ལུ་ སྐྱེ ལ ་འདེ ན་གྩི ་ ག་ཆ་སོ ད ་ཡོ ད པ།

གསར་སྤང་ མངའ་སེ་ནགས་ཚལ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ མངའ་ཁོངས་སེ་ཚན་གྩིས་ ལས་བེད་པ་སེ་ཚན་གཅྩིག་ཐའྩི་ལེནཌྩི་ལུ་ སོབ་སོང་བལྟ་སྐོར་ནང་འགོ་བའྩི་སྐབས་ འབྱུང་སྩིད་པའྩི་ཟད་སོང་གྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༥༠ འཛིན་གོལ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ མ་དངུལ་དེ་ སྐྱེལ་འདེན་གྩི་ག་ཆའྩི་དོན་ལས་ ཟད་སོང་གཏང་སྟེ་འདུག འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ གལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་
ཉྩིན་འཐུས་ཧྩིལ་པོར་སོད་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱེལ་འདེན་གྩི་འཐུས་ཚུ་འཐོབ་ལམ་མེདཔ་ཨྩིན། དེ་གྩིས་ ཡྩིག་ཚང་ནང་ དངུལ་འབེལ་གྩི་ལམ་ལུགས་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་
ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༩ དོན་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དོན་གྲུབ།

ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༦༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལས་སེ་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ SFD/Acct-04/2018-19/1730 སྩི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ མཁོ་སོད་
འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༢.

སོ ར ་ཆས་ཚུ་ལུ་ཉེ ན ་སྲུང་ལངམ་སེ ་ མེ ད པ།

བུམ་ཐང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའྩི་སེ་ཕྲན་གྩིས་ ས་གནས་ཁང་མ་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གྩི་ལུང་ཕོགས་མཛོད་ཁང་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་སོར་ཆས་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལངམ་སེ་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག སོར་ཆས་
གསརཔ་དང་རྩིངམ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་བདག་འཛིན་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ ཕྩི་ཁ་དེ་འབད་རང་ བརྩིགས་ཏེ་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ མཛོད་ཁང་གྩི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལངམ་སེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ གོས་
འཆར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་ཚུ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༠ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་

དཔལ་ཡོནྟན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༨༨༡༢༠༨༡ ཅན་མ། སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༡༠༩༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་
དབང་འདུས། ལས་རྩིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༤༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཅ་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ བསག་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་ CMU/ADMN-12/2020/1699 སྩི་ཚེས་༠༦/༠༢/༢༠༢༠ ཅན་མ་
དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༡.༢. བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡༨ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༩.༣༩༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༣༨ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༠ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༩
གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མྩིའ་ྩི ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༥༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་
འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཡོངས་རོགས་སེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་

༡

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

1.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

༠.༣༠༠

༠.༣༠༠

༠.༣༠༠

༠.༣༠༠

༡༠༠
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

བོ ་ བརྟན་མ་དངུལ་གཞུང་བཞེ ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠

ཚོང་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ས་གནས་ཐྩིང་ཆུ་ཕངས་ཁ་ལུ་ ས་སྣུམ་བཞག་བཅོལ་ཁང་གྩི་ལས་འགུལ་གྩི་དོན་ལས་ ཕྩིའྩི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་དེ་གྩིས་ ཁ་འབག་གྩི་ལཱ་
ལས་ཕྩིར་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ བོ་བརྟན་མ་དངུལ་གྩི་བཙུགས་བཞག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་འདུག ལས་ཁུངས་གནས་རྩིམ་གྩི་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩི་
གོས་འདེབས་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ཁད་པར་ཞུ་ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབོར་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བཙུགས་བཞག་འབད་དགོ་པའྩི་གནས་ཚིག་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ དྩི་
ཨེནཌ་བྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཁག་འབག་བོ་འདོད་ཡྩིག་གུ་ (Letter of Intent) གནང་ནུག ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལས་འབེལ་འགན་ལེན་དེ་ མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་དང་ ཉྩིན་གངས་གསུམ་གྩི་རྒྱབ་ལས་ ལཱ་ཚུ་
བསྟར་སོད་འབད་ནྩིའ་ྩི ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་དེ་ ལཱ་ནང་ལས་ ཕྩིར་བཏོན་འབད་དེ་འདུག
ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ཡང་ ཕྩིར་བཏོན་འབད་མྩི་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ཁག་འབག་པ་དྩི་ཨེནཊ་བྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཉེས་ཆད་ག་ནྩི་ཡང་མ་བཀལ་བར་ ལས་ཁུངས་གནས་རྩིམ་གྩི་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཁག་འབག་
དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༠༦ འབད་ རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་གཉྩིས་པམ་ཨྩིན་མྩི་ ཁག་འབག་པ་ཡུ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༢༠ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་

ལྷམོ། ཚོང་འབེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༨༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༧༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MoEA/DT/ POL-27/2019 /4756 སྩི་ཚེས་༡༩/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༡.༣. དངུལ་རྩི ས ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༩ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༨ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མྩིའ་ྩི ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་
འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༨༡ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ ཡོངས་རོགས་སེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་

དབེ་སེ།

༡

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༢༦༡

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༠.༢༠༥

༠.༠༥༦
-

བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།

-

-

༢༡.༤༦
༡༠༠

༠.༤༢༦

༠.༢༥༠

༠.༡༧༦

༠.༦༨༧

༠.༣༠༦

༠.༣༨༡

༥༨.༦༩
༤༤.༥༤

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཚོ ང ་ཁལ་རྩི ས ་ལྷག་བསྡུ་ལེ ན ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥

བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཚོང་འབེལ་པ་གསུམ་ (ཁག་འབག་པ་ བ་དཀར་བྩིའུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦། ཁག་འབག་པ་ ཨ་ར་ཡ་འཛམ་ལྷ་མགོན་ཁྩིམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༢༠། ཀུན་བཟང་ནོར་གྩིང་རྒྱལ་སྩི་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡) ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ གྩི་ཚོང་ཁལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག འོང་འབབ་ཀྩི་ལོ་ངོ་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ གྩི་ཚོང་
ཁལ་ཚུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག
སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ བ་དཀར་བྩིའུ་ལུ་འཁྩི་ཡོད་པའྩི་ཁལ་གྩི་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༡ ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༠༢༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་ཕུན་ཚོགས། ཞྩིབ་རོགས་ཅ་དམ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཇྩིཏ་བྷ་དུར་ཝའྩི་བ། ལུང་ཕོགས་མདོ་
ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༠༦༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RRCO/BM/ADM-18/1412 སྩི་ཚེས་༠༤/༠༤/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ M/s
Hotel Jakar View ལས་ སོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་ RC621887569918 སྩི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་
ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥ ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
2.1
2.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་ (RAMIS) སྙན་ཞུ་དང་འཁྩིལ་ འོང་
འབབ་ཆད་ལུས་/ལྷག་འཐེབ་འཐོན་ཡོདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིགས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་གྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་མཚམས་སོ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག སྐྱོན་ཅན་
གྩི་ལཱ་ཚུ་ འཐྩིང་གཞྩིའྩི་ལཱ་དང་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་རྒྱབ་ཁར་ རྩིག་གང་ཚུ་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་
འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་གནང་པར་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ལག་རལ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མེད་མྩི་དང་ འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་དེ་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་འགོ་
དཔོན་དེ་གྩིས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ཚུའྩི་ སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ དགོས་མཁོའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༢ དོན་ཚན་༡.༣ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཆོས་སོན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༥༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་ Green Star Builder ཐྩིམ་ཕུག སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༡༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༡༠༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་ RRCO/PL/ADM-20/2019-2020/964 སྩི་ཚེས་༢༧/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་
འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

འོ ང ་འབབ་བདག་སྐྱོ ང ་དང་འཛི ན ་སྐྱོ ང་བརྡ་དོ ན ་རྩི མ ་ལུགས་ (RAMIS) སྙན་ཞུ་དང་འཁྩི ལ་ འོ ང ་འབབ་ཆད་ལུས་/ལྷག་འཐེ བ ་འཐོ ན ་ཡོ ད པ།

བུམ་ཐང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ འོང་འབབ་ཀྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་ནང་ འོང་
འབབ་ ཆད་ལུས་/ལྷག་འཐེབ་འཐོན་ཏེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༠/༠༧/༢༠༡༧ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་དངུལ་དེབ་ནང་ བཙུགས་བཞག་ཆད་ལུས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡ དང་
བཙུགས་བཞག་ལྷག་འཐེབ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ འཐོན་ཏེ་འདུག ཁད་པར་དེ་ཡང་ རྩིམ་ལུགས་ཀྩི་རྩིམ་ཚན་ནང་ དུས་མཉམ་འབྱུང་བའྩི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་ སྐྱོན་ཆགས་ཤོར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ནོར་འཁྲུལ་
ཅན་གྩི་སྙན་ཞུ་འཐོན་ཏེ་འདུག བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལོ་ངོ་གཉྩིས་ལྷག་ཙམ་སོང་སྟེ་ཡོད་
རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ རྩིམ་ལུགས་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༠༢༠ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩིབ་རོགས་ཅ་དམ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཇྩིཏ་བྷ་དུར་ཝའྩི་བ། ལུང་ཕོགས་མདོ་
ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༠༦༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཐྩིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ལས་ ཡྩིག་ཨང་ DRC/RAAD/2020/Gen2/1624 སྩི་ཚེས་༡༩/༠༢/༢༠༢༠ ཅན་མ་བརྒྱུད་དེ་
ཁད་པར་འདྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའྩི་ དོགས་སེལ་གྩི་ཡྩི་གུ་འཐོབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་འོག་གྩི་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ འབྲུག་འབེལ་འཛིན་དང་དོན་གཅོད་ཡྩིག་ཚང་ནང་ ལས་བེད་པ་གཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལས་རང་ སོན་
བྩིན་སོད་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༧༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན། དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༡༡༠༡༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༦༣༧ སྩི་ཚེས་༠༣.༠༧.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༡.༤. ཕྩི ་ འབེ ལ ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་དང་ དོན་གཅོད་ཡྩིག་ཚང་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༨ རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༠༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༤.༨༨༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་དང་ དོན་གཅོད་ཡྩིག་ཚང་ཚུ་ལས་ཐོབ་མྩིའ་ྩི ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༣༡༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༦༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༦༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་
འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༩.༡༧༠ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣.༧༠༩

-

༣.༧༠༩

༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

༤.༠༠༣

-

༤.༠༠༣

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༡.༨༥༤

༠.༣༩༦

༡.༤༥༨

༩.༥༦༦

༠.༣༩༦

༩.༡༧༠

བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༢༡.༤
༤.༡༤

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༩

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༩ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཉེ ན ་བཅོ ལ ་ཀྩི ་ ཐོ བ ་རྩི ས ་གཞུང་གྩི ་ འོ ང་འབབ་རྩི ས ་སུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་སཡ་༣.༧༠༩

འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ ནྩིའུ་ཡོཀ་ ཡུ་ཨེསྩི་ཨེ་ལུ་ འབྲུག་གྩི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཡྩིག་ཚང་སྩིང་ཁྩིམ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ དེ་ལས་མཁོ་ཆས་གཞན་ཚུ་ཚུད་པའྩི་ ཆ་ཚང་ཉེན་བཅོལ་གྩི་དོན་ལས་ དུས་
མཚམས་༡༣/༡༡/༢༠༡༧ ལས་ ༡༣/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་འགབ་པའྩི་ ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༤ (USD ༢༨,༠༡༨.༩༤) དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཉེན་བཅོལ་གྩི་དུས་མཚམས་དེ་ནང་
ཆུ་གཏོར་ཆས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་བའྩི་རྐྱེན་ལས་ འོག་ཁང་གྩི་འཐྩིང་གཞྩི་ལུ་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཉེན་བཅོལ་གྩི་རྒུད་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༩ (USD
༥༠,༥༩༥.༧༩) འཐོབ་ནུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༧ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ དངུལ་འབོར་དེ་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག དེ་མ་ཚད་
རེད་དེ་ཡོད་པའྩི་ཉེན་བཅོལ་གྩི་རྒུད་འཐུས་དེ་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ མ་བཀོད་པར་འདུག
གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ རེད་དེ་ཡོད་པའྩི་ཉེན་བཅོལ་གྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ ཆུ་གཏོར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྩིས་མེདཔ་གཏང་ཡོད་པའྩི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་
ཨྩིནམ་སེ་བཤད་ཅྩི། ཨྩིན་རུང་ འཆར་དངུལ་གྩི་བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་ - སྩིང་ཁྩིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་དོན་ལས་ ཉམས་བཅོས་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཟེར་བའྩི་འོག་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལོགས་སུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་
གྩི་མ་དངུལ་ རང་བཞག་སེ་བཞག་ནྩི་དེ་ འོས་ལྡན་མྩིན་འདུག
སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ གྩི་གནས་སྟངས་ལུ་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་འབོར་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་
USD ༡༥,༩༦༡.༧༩ ཐམ་པ་ ཆུ་གཏོར་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཉེན་བརྡའྩི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧

དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སོལ་མ་ཚེ་རྩིང་། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣

༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྒྱབ་རྟེ ན ་ཡྩི ག ་ཆས་ཚུ་མེ ད ་པར་ སྨན་བཅོ ས ་ཀྩི ་ ཟད་སོ ང ་ དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣

༢.༡.

ནྩིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གྩི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཟད་སོང་ཐོག་ལས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣ (USD ༥༤,༦༠༤.༩༩) དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ ཁང་གཡོགཔ་གཅྩིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༥ (USD ༡༡,༡༡༤.༢༩) དང་
ས་གནས་ཀྩི་ལས་གཡོགཔ་བཞྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༨༨ (USD ༤༣,༤༩༠.༧༠) དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕྩི་འབེལ་ཞབས་ཏོག་གྩི་ཐོབ་ལམ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༢ ཅན་མའྩི་དགོངས་
དོན་ལས་འགལ་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ སྟབས་ཅྩིག་ཏུ་སོད་པའྩི་འཐུས་ USD ༤༨༣.༢༣ སོ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁང་གཡོགཔ་དེ་གྩི་སྨན་བཅོས་ཟད་སོང་གྩི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ གསོ་བའྩི་
ཉེན་བཅོལ་དང་ ཡང་ན་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་རྒྱབ་རྟེན་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཀྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག
ནྩིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གྩི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁང་གཡོགཔ་དེ་ལས་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཟད་སོང་འཐོབ་ཡོད་པའྩི་ཁས་ལེན་ཡྩིག་གུ་ལེན་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མྩིག་བཏོན་
འབད་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༢ ཀ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྡོར་དབང་འདུས། པྩི་ཨེསྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༣༡༨༡ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་དཔལམོ། ཨོ་ཨེའྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་

སོད་ཨང་༡༡༠༠༦༠༠༡༥༥༦ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། དེད་གཡོགཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༣༥༠ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་སྩི་རྣམ་རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ། སོལ་
མ་ཚེ་རྩིང་། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་སྩི་རྣམ་རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ། སོལ་མ་ཚེ་རྩིང་། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
3.1
3.2
3.3

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྨན་བཅོ ས ་ཀྩི ་ ཉེ ན ་བཅོ ལ ་ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག ་ ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ཚུ་སྙོ མ ་སྩི ག ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།
ཨེ མ ་ཨེ སྩི ་ ཉམས་གསོ ་ ས་ཆས་ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
བསོམས་

1.458
0.204
0.192
1.854

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.204
0.192

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.458
1.458

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

སྨན་བཅོ ས ་ཀྩི ་ ཉེ ན ་བཅོ ལ ་ཚུལ་མྩི ན་ཐོ ག ་ ལོ ག ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨

ནྩིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གྩི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཧེ་མའྩི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་འོགམ་ ཚེ་རྩིང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་འབོར་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨ (USD
༢༠,༤༨༨.༧༧) ཚུལ་མཐུན་མྩིན་པའྩི་སོ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག ཁོ་གྩི་གནསམོ་དེ་ ཧང་ག་རྩི་ བྷུ་དྷ་པེསཊྩི ་ལུ་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཨ་ལོའྩི་མ་དངུལ་ནང་ ལཱ་འབད་དེ་ ཁོང་ར་གཉྩིས་ཆ་ར་ཁབ་པའྩི་
སྨན་བཅོས་དང་ སོ་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་འདུག
ཨྩིན་རུང་ ཁོ་གྩིས་གནསམོ་གྩིས་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཨ་ལོའ་ྩི མ་དངུལ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨ ཐམ་པའྩི་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཉེན་བཅོལ་ཡོངས་རོགས་སོད་ཡོད་མྩི་དེ་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁོ་ལུ་
སྩི་ཚེས་༠༡/༠༨/༢༠༡༤ ཅན་མའྩི་གནང་འགོལ་སྙན་གསོལ་གྩི་ནང་དོན་ནང་ གཞུང་གྩི་ཟད་སོང་མར་ཕབ་འབད་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་གནད་དོན་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཚབ་སོད་དེ་འདུག གཞུང་ཚབ་
ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཧེ་མའྩི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་འོགམ་ལུ་ དངུལ་ཚབ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ བརྡ་དོན་ངེས་མེད་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅྩིག་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༢ ཁ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་འབོར། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༢༠༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་སྩི་རྣམ་རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ཚུ་སྙོ མ ས་སྩི ག ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

བེང་ཀོཀ་ འབྲུག་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ སེར་དོན་སོན་བྩིན་གྩི་སོད་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ དང་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་གྩི་སོད་ཆས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག སོན་
བྩིན་དེ་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལས་རང་ སོད་ཆད་སེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤཱུན་ཀྲོནྩི་སེངཀ་ཇའྩི། དེད་གཡོགཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༣-༤༣༠༥༠༠༡༤༧-༣༡-༡(ཀྲྩི་ཨེཆྩི་བྩི་༢༩.༢༨༠.༨༨) ཅན་མ། སོམ་ཅའྩི་ཁམས་ཁོཏ་སུནྩི། དེད་གཡོགཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༣-༤༥༡༠-༠༠༢༣༨-༢༧-༡(ཀྲྩི་ཨེཆྩི་བྩི་༢༥༢.༩༤) ཅན་མ། ཏ་ན་ཀོནྩི་ཏུང་ཏ་ན་གུག
དེད་གཡོགཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༣-༤༠༩༩-༠༠༦༨༣-༢༨-༦(ཀྲྩི་ཨེཆ་ྩི བྩི་༡༩.༡༧༥.༠༠) ཅན་མ། ཇྩི་ཏ་ཕོན་ྩི སུཏ་ཏ་གཏ། དེད་གཡོགཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༣-༡༠༠༦-༠༢༠༢༩-༨༨-༤(ཀྲྩི་ཨེཆྩི་བྩི་
༩.༨༡༡.༧༦) ཅན་མ། ཤཱུན་ཀྲོན་ྩི སེངཀ་ཇའྩི། དེད་གཡོགཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༣-༤༣༠༥-༠༠༡༤༧-༣༡-༡(ཀྲྩི་ཨེཆྩི་བྩི་༡༤.༡༦༡.༧༧) ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབངས་སོན། གཙོ་འཛིན།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༨༠༡༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ག་ར་ སྙོམས་སྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཤུལ་མའྩི་སྙན་ཞུ་ རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༦༠༣༩ ཅན་མའྩི་ནང་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣.

M/S RESTORATION HARDWARE ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ དཔ།

ནྩིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གྩི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ M/s Restoration hardware ལུ་ གཞུང་ཚབ་ཀྩི་སོད་ཁྩིམ་ནང་ སྐྱེལ་འདེན་དང་སྤོ་བཤུད་ཀྩི་ག་ཆ་ཚུ་བརྩིས་ ནང་ཆས་མཁོ་སོད་
འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ (USD ༢,༧༠༠.༠༠) འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ནང་ཆས་ མཁོ་མངག་ཀྩི་གངས་ཚད་དང་ རྩིན་གོང་གཉྩིས་ཁད་བསྡུར་འབད་བའྩི་སྐབས་ རྩིས་ཐོ་བསོམས་ USD
༣༦,༦༠༦.༧༧ རྐྱངམ་ཅྩིག་འཐོན་ཡོད་རུང་ USD ༣༩,༣༠༦.༧༧ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ USD ༢,༧༠༠.༠༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབྱུང་སྟེ་འདུག
གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ མཁོ་སོད་པ་གྩིས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་ཡྩིག་ཅུང་ འཐོབ་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༦.༢

པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སོལ་མ་ཚེ་རྩིང་། གཞུང་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། འབོར་རྟགས་ཨང་ ༤༢༩༣༩༩ སྩི་ཚེས་༡༠/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ མ་བཏབ་པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༡.༥. གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་
༤༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༥.༢༠༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༠༦ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་
བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༥༩༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༤༢༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་
འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་

དབེ་སེ།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟ།

༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

༣

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

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

༠.༠༣༤

༠.༠༣༤

༠.༡༣༩

༠.༡༣༩

༠.༡༧༣

༠.༡༧༣

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༡༠༠

༡༠༠
-

༡༠༠

-

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡. ༡

ཅ་ཆས་ཐོ ་ གཞུང་ནང་གསལ་བཀོ ད ་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་མྩི་ ལྟར་ སྟུག་ཚད་ཨེ མ ་ཨེ མ་༡༠ ཅན་མའྩི ་ ར་ལེ བ ་བཙུགས་དགོ པ ་ཨྩི ན ་རུང་ ཨེ མ ་ཨེ མ ་༦ ཅན་མ་སེ ་ མྩི ་ འགེ ལ ་ཏ་མྩི ་
རྐྱབ་པའྩི ་ ར་ལེ བ ་ངོ ས ་ལེ ན་འབད་ཡོ ད པ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྩི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “རེ་རང་ རོང་ཁག་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠ ཅན་མ་བཟོ་བསྐྲུན་” གྩི་ལཱ་འདྩི་ གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་དང་གཟུགས་ཁམས་གཞྩི་
རྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ འགོ་འདེན་ཐོག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཅ་ཆས་ཀྩི་སྟུག་ཚད་དགོ་མཁོ་ཅན་མྩིན་པར་ འགེལ་ཏ་མྩི་རྐྱབ་པའྩི་ར་ལེབ་ཀྩི་
འཐྩིང་གཞྩི་ངོས་ལེན་འབད་བའྩི་ཁར་ གོང་ཚད་སོམ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༡ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ འཐྩིང་གཞྩི་གྩི་ལཱ་ནང་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༡༠ ཅན་མའྩི་ར་ལེབ་བཙུགས་

དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ར་ལེབ་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༦ ཅན་མ་བཙུགས་སྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༡༠ ཅན་མའྩི་ར་ལེབ་ཀྩི་གོང་ཚད་ལེན་ནུག ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཅ་ཆས་ཀྩི་སྤུས་ཚད་
དང་རྩིགས་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ཚུ་ དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ཅ་ཆས་ངོས་ལེན་དང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚད་ལས་བརལ་བའྩི་གོགས་
རམ་འབད་མྩི་འདྩི་ གོས་ངན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཨྩིན་པའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོན་མས།
སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ ར་ལེབ་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༦ ཅན་མ་དང་ ཨེམ་ཨེམ་༡༠ ཅན་མ་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ གོང་ཚད་ཁད་པར་ཞུགས་མྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༧ བསྐྱར་རེད་འབད་
ནུག ལྟ་རྟོག་འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ འཁྩི་འགན་ཐད་ཀར་ཕོགས་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༤ དོན་
ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བང་ཕྱུག་རྡོ།ེ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ (ཁག་འབགཔ) མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འབོར་རྟགས་ཨང་ ༤༢༨༣༨༧ སྩི་ཚེས་༠༨/༠༡/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༧ བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་འདྩི་ མར་ཆག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ འགན་འཁྩི་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་ཡང་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤

༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

2.1

སྐྱོན་ཅན་གྩི་གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་གྩི་ཐོ་དེབ་མ་ཡྩིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་བཞྩིན་མེདཔ།

2.2

སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའྩི་གཏན་འཇགས་སྩིག་བཀོད་ཚུ་ཉམས་བཅོས་/བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ།
རྒྱ་གར་གཞུང་གྩིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་བའྩི་ལས་འགུལ་བཀོད་རྩིས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་གཉྩིས་རྟགས་མ་མཐུནམ་ལས་
འཐྩིང་གཞྩི་དང་ ཁང་མྩིག་གྩི་སོམ་ཆུང་ནང་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོདཔ་ད་ ལས་འགུལ་གྩི་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཚུལ་
མྩིན་འཐབ་ཡོདཔ།
བསོམས།

2.3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

0.034

0.034

-

-

0.034

0.034

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
རྩིས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢ .༡

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ གསོ ་ བའྩི ་ ལག་ཁེ ར ་གྩི ་ ཐོ ་ དེ བ ་མ་ཡྩི ག ་རྒྱུན་སྐྱོ ང ་འཐབ་ཡོ ད པ་ལས་ ཚུལ་བཞྩི ན་མེ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་ནང་ གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་གྩི་ཐོ་དེབ་མ་ཡྩིག་རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འཐབ་པར་འདུག གསོ་བའྩི་གསལ་གཞྩི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་གྩིས་ གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་གྩི་ཐོ་དེབ་མ་ཡྩིག་རྒྱུན་
སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། དེ་མ་ཚད་ གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་དེབ་ཆུང་གྩི་ཤོག་གངས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་ རྩིམ་ཨང་བཀོད་དེ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་མ་ཚངམ་སེ་འདུག གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་ནང་ ཏྩི་རུའྩི་གནས་གོང་དང་
འབེལ་བའྩི་གནས་སྟངས་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐོ་དེབ་མ་ཡྩིག་རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐབ་མྩི་དང་ རྩིམ་ཨང་བཀོད་ནྩི་ནང་མ་འདཝ་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྩི་མེད་པའྩི་རྟགས་མཚན་
སྟོནམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་དངུལ་འབེལ་གྩི་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུབས་ཆེན་སེ་འཐོན་ནྩིའྩི་ཉེན་ཁ་འདུག འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧ ནང་ལུ་ གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༥༦ བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༤ དོན་ཚན་༥.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ ཨུ་མ་པརའ་དཱན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༠ ཅན་མ། ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ། ནྩི་ཏ་ཆེ་ཏྩིརྩི། རྩིས་འཛིན་
ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༣༩ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༥༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དོ་ཊར་ འཕྲྩིན་ལས་དཔལ་བཟང་། གསོ་བའྩི་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༣༣ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་སོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༥༠༠༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་་ གསོ་བའྩི་ལག་ཁེར་གྩི་ཐོ་དེབ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/MoH-PGHD6/2019/4+94 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢ .༢

སྐྱོ ན ་ཞུགས་ཡོ ད ་པའྩི ་ གཏན་འཇགས་སྩི ག ་བཀོ ད ་ཚུ་ཉམས་བཅོ ས ་/བསྐྱར་རེ ད ་འབད་དགོ པ ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ གནས་པའྩི་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའྩི་རྩི་ནག་བཏང་ནྩི་ལཱ་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། འཁོར་ལམ་
ཚུ་ནང་བཏང་ཡོད་མྩི་ རྩི་ནག་སཱྩིལ་ཀོཊ་དང་ བེམ་ས་བསེ་འབད་མྩི་སཱྩིལ་ཀོཊ་ཚུ་སྐྱོན་ཆགས་ཞུགས་ཏེ་འདུག འཁོར་ལམ་ཚུ་སྐྱོན་ཆགས་ཞུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཁད་རྩིག་དང་མ་མཐུན་པའྩི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་
ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ལྟ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༤ དོན་ཚན་༥.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨར་ཀོ་ཝྩིན་དན། བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༧༠༤༤༨༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བ་སྩིམ་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༦༥༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དོ་ཊར་ འཕྲྩིན་ལས་དཔལ་བཟང་། གསོ་
བའྩི་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༣༣ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་སོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༥༠༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་ Ref/PGH/ADM07/2018-2019/1719 སྩི་ཚེས་༢༥.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢ .༣

རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི ས ་ཆ་འཇོ ག ་གྲུབ་བའྩི ་ ལས་འགུལ་བཀོ ད ་རྩི ས ་དང་ བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ གཉྩི ས ་རྟགས་མ་མཐུནམ་ལས་ འཐྩི ང ་གཞྩི ་ དང་ ཁང་མྩི ག་གྩི ་ སོ མ ་ཆུང་ནང་ཉམས་
ཆག་ཤོ ར ་ཡོ ད པ་ད་ ལས་འགུལ་གྩི ་ མ་དངུལ་འཛི ན ་སྐྱོ ང ་ནང་ཚུལ་མྩི ན ་འཐབ་ཡོ ད པ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྩི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “རེ་རང་ རོང་ཁག་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་” གྩི་ལཱ་འདྩི་ གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་དང་གཟུགས་ཁམས་
གཞྩི་རྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ འགོ་འདེན་ཐོག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ནང་ ལས་འགུལ་གྩི་གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འདྩི་ཡང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༤༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་
རུང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠ ཅན་མ་ལས་བརལ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བས། རེ་རང་སྨན་ཁང་གྩི་ ལས་འགུལ་གྩི་ཟད་སོང་ཚད་དཔག་དང་ བཟོ་བཀོད་རྩིག་པ་ དེ་ལས་ བཟོ་བཀོད་ཀྩི་བཀོད་རྩིས་ཚུ་ བསམ་རེ་སྨན་ཁང་
ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༤༠ ཅན་མ་དང་གཅྩིག་ཁར་ག་བསྡུར་འབད་ཡྩི། བསམ་རེ་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༤༠ ཅན་མའྩི་ཟད་རྩིས་ཚད་དཔག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༩.༦༩༨ དང་ རྩིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༢༨.༧༦༨ ནང་བཏང་ཡོདཔ་ད་ རེ་རང་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠ ཅན་མ་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༨.༧༦༨ དང་ རྩིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༥.༦༡༡ ནང་བཏང་ཡོད་པའྩི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡྩི།
ད་རུང་ འཐྩིང་གཞྩི་དང་ཁང་མྩིག་གྩི་སོམ་ཆུང་ནང་ལུ་ཡང་ རྟགས་མ་མཐུནམ་སེ་འཐོན་ཡྩི། བསམ་རེ་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༤༠ ཅན་མའྩི་འཐྩིང་གཞྩི་གྩི་རྒྱ་ཚད་འདྩི་ སྩིཀའོ ྩིར་མྩི་ཊར་༨,༤༩༠.༧༣ དང་
ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༥༦ གྩི་ཁང་མྩིག་རྒྱ་ཚད་འདྩི་ སྩིཀོའྩིར་མྩི་ཊར་༩༢༣.༤ འཐོན་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ རེ་རང་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠ ཅན་མའྩི་ འཐྩིང་གཞྩི་གྩི་རྒྱ་ཚད་འདྩི་ སྩིཀོའྩིར་མྩི་ཊར་༤༥༢༥.༣༡ དང་
ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༤༠ གྩི་ཁང་མྩིག་རྒྱ་ཚད་འདྩི་ སྩིཀའོ ྩིར་མྩི་ཊར་༣༧༦.༠ འཐོན་ནུག
དེ་གྩིས་མ་ཚད་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་ལས་ གནང་བ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ཞུ་བར་ བསམ་རེ་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༤༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་དང་འབེལ་བའྩི་འཁྩི་འགན་བསལ་ཐབས་ལུ་ མ་
དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༢༠ ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༥༤.༤༣༠ ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༤.༥༦༥ ཟད་སོང་བཏང་ཚར་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༤ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོདཿ ཀརྨ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUCD/GoI Project/DMSHI/MoH/2020/838 སྩི་ཚེས་
༢༠.༠༤.༢༠༢༠ བརྒྱུད་དེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

3.1

ས་ཁོངས་གཅྩིག་ནང་ལཱ་འགན་འབག་སྟེ་ ཉྩིན་གངས་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་སོད་མྩི་ལུ་ ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་
བརྒྱ་ཆ་༥༠ སོད་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ཡོངས་རོགས་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.056

3.2

འགྲུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་ནང་ ཚེས་གངས་ཚུ་ལྡབ་ལོག་སེ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་
འཚོ་འཐུས་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.052

3.3
3.4

གོ་གནས་སེ་རྩིམ་ཡར་སེང་བཟོ་སྟེ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ལེན་ཡོདཔ།

0.031
0.139

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གྩི་དངུལ་འབོར་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་མ་
ཚངམ་སེ་བཙུགས་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.056
0.052
0.031
0.139

རྩིས་གྲུབ།

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣. ༡

ས་ཁོ ང ས་གཅྩི ག ་ནང་ལཱ ་ འགན་འབག་སྟེ ་ ཉྩི ན ་གངས་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ ་ སོ ད ་མྩི ་ ལུ་ ཉྩི ན་བསྟར་འཚོ ་ འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ སོ ད་དགོ པ ་ཨྩི ན ་རུང་ ཡོ ང ས་རོ ག ས་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་
འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༠༥༦

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྩི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “རེ་རང་ རོང་ཁག་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་” གྩི་ལཱ་འདྩི་ གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་དང་གཟུགས་ཁམས་
གཞྩི་རྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ འགོ་འདེན་ཐོག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ནང་ དེད་གཡོགཔ་ ངོམ་དར་རྒྱས་ཀྩིས་ ས་ཁོངས་གཅྩིག་ནང་ལཱ་འགན་འབག་སྟེ་ ཉྩིན་གངས་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་སོད་ཡོད་མྩི་ནང་ ཉྩིན་
བསྟར་འཚོ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་
གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ ཐོབ་དབང་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༤ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དར་རྒྱས། དེད་གཡོགཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༥༠༤༠༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༥ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༦༧༥ སྩི་ཚེས་༡༦/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་

ཨྩིན།

༣. ༢

འགྲུལ་ཕོ ག ས་རྩི ས ་ཐོ ་ ནང་ ཚེ ས ་གངས་ཚུ་ལྡབ་ལོ ག ་སེ ་ བཙུགས་ཡོ ད པ་ལས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩི ན ་བསྟར་འཚོ ་ འཐུས་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༥༢

མྩི་མང་གསོ་བའྩི་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་དང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ དངུལ་
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ ལས་ཁུངས་འདྩི་གྩི་དངུལ་ཡྩིག་ནང་ལས་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་ཚེས་གངས་ཚུ་ལྡབ་ལོག་སེ་བཙུགས་ཏེ་
གོགས་རམ་གནང་མྩི་ལས་འགུལ་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཨ་ལོའྩི་གོ་བུར་མ་དངུལ་དང་ འཛམ་གྩིང༌གསོ་བའྩི་འདུས་ཚོགས་ དེ་ལས་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་མྩི་རོབས་མ་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་ལེན་ནུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རང་སོའྩི་སོང་བརྡར་འགོ་འདེན་པ་དང་ལས་རྩིམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགོ་འགྲུལ་
འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་བར་ན་ བརྡ་དོན་དང་མཉམ་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་
པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ བསྐྱར་རེད་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ རྩིས་གྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༩༡ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཟླ་
བ་སོལ་མ། གསོ་བའྩི་ལས་རོགས། ཁོམ་ཤར་ གཞྩི་རྟེན་སྨན་ཁང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༡༡༩༦༡༤༣ ཅན་མ། ཀརྨ༌དབངས༌ཅན།18 གསོ་བའྩི་ལས་རོགས། གང༌དུར༌སྩིས༌གཞྩི་རྟེན་སྨན་ཁང་། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༩༠༧༠༧༧ ཅན་མ། ཨོན༌རྡོ།ེ 18རོང༌ཁག༌གསོ༌བའྩི༌འགོ༌དཔོན། ལྷུན༌རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ཨོན་ཚེ་དབང་། གསོ་བའྩི་ལས་རོགས། གྩིང་མེད་ཐང་ གཞྩི་རྟེན་སྨན་ཁང་།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༥༧ ཅན་མ། རྩིན་ཆེན་རྡོ།ེ གསོ་བའྩི་ལས་རོགས། ལྷུན་རེ་སྨན་ཁང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཇྩིཊ་བྷ་དུར་དཱར་ནཱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༨༠༣༠༤༦ ཅན་མ། འཆྩི་མེད་སོལ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༢ ཅན་མ། ར་གགས་འབྲུག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༢༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་ག་ར་ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣. ༣

གོ ་ གནས་སེ ་ རྩི མ ་ཡར་སེ ང ་བཟོ ་ སྟེ ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩི ན ་བསྟར་འཚོ ་ འཐུས་ལེ ན ་ཡོ ད པ།

གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་དང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ ཆོག་
མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ གོ་གནས་སེ་རྩིམ་ཡར་སེང་བཟོ་སྟེ་ལེན་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རང་སོའྩི་སོང་བརྡར་འགོ་
འདེན་པ་དང་ལས་རྩིམ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགོ་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་
གྩི་བར་ན་ བརྡ་དོན་དང་མཉམ་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་འཐབ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ག་ར་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་རུང་ འགན་འཛིན་ཚུ་རང་སོའྩི་ཐོག་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༩༡ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱྩིད་དོན་གྲུབ། གསོ་བའྩི་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༨༠༣༧ ཅན་མ། རྟ་མགྩིན། ཀྲྩི་སྩི་ཨེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༡༠༣༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་བཟང་མོ། དྩི་སྩི་པྩི་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༡༠༠༧ ཅན་མ། རྒྱ་མཚོ། སྩི་པྩི་ཨོ། ཨྩི་ཨེམ་ཨེས་དྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༣༠༢༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣. ༤

ལོ ག ་ཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་གྩི་ དངུལ་འབོ ར ་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ ཚུ་ ལོ ག ་ཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་རྩི ས ་ཁ་ནང་མ་ཚངམ་སེ ་ བཙུགས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡

རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གྩིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གྩི་དངུལ་འབོར་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ གྩི་མ་ལངམ་
སེ་བཙུགས་ནུག དེ་མ་ཚད་ སྩིར་བཏང་མ་དངུལ་རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལས་སེ་གྩིས་ དངུལ་འབོར་འདྩི་རང་སོའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ ལོག་སྟེ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ དངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་
འཐབ་མྩི་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ཡང་ མ་བཙུགས་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༤ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨུ་མ་པརའ་དཱན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༦༣ ཅན་མ། ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དོ་ཊར་ འཕྲྩིན་ལས་དཔལ་བཟང་། གསོ་བའྩི་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༣༣ ཅན་མ། པདྨ་ཆོས་སོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༥༠༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ལོག་སྟེ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་. PGH/Acctts/Audit/2019-20/436 སྩི་ཚེས་༢༨.༠༨.༢༠༡༩

ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༡.༦. ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབས་༡༩ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༣.༡༥༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༤ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་མྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡.༠༥༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་
འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༦ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༣༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་

༡

༢

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༩༧༨

༠.༥༡༦

༠.༠༧༥

-

༠.༠༧༥

༡.༠༥༣

༠.༥༡༦

༠.༥༣༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

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

༡.

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༤༦༢
༥༣
༤༩

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལཱ་གཡོག་དང་ དངུལ་འབེལ་གྩི་འཁྩི་འགན་ཚུ་མ་བསེལཝ་ལས་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ།

0.699

༠.༥༡༦

༠.༡༨༣

ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་དགོངས་གོལ་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ དངུལ་འབེལ་གྩི་འཁྩི་འགན་ཕོགས་པའྩི་དངུལ་འབོར་མ་
བཙུགས་པར་ཡོདཔ།
བཙུགས་སྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་ཅ་ཆས་མ་ཡྩིན་པའྩི་ གཞན་བཙུགས་སྩིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་
བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ།

0.237

-

0.237

0.042

-

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའྩི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གྩི་དོན་ལུ་ སོབ་རྩིག་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན།
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ རྩིན་ཆེན་ལྡྩིང་ཞྩིབ་དཔྱད་མཚམས་སོ་གྩི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྩི་བཟའ་ཚང་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་
སྐྲུན།
དངུལ་ཁང་གྩི་འགན་ལེན་ཡྩི་གུའྩི་ ཆ་གནས་དུས་ཚོད་རོགས་ཡོདཔ། (ལས་འབེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠)
ལཱ་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་པའྩི་ཐོག་ལུ་ འབེལ་ཡོད་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་ག་ནྩི་མེདཔ།
ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་གྩི་ཉེས་འཐུས་འཁྩི་དགོཔ།
འབྲུག་གྩི་བཙོན་ཁང་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་ཚུ་གཞྩི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས།

-

0.978

-

0.042
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

- རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
- རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
- རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
- རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
- རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
༠.༥༡༦

༠.༤༦༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡. ༡

ལཱ ་ གཡོ ག ་དང་ དངུལ་འབེ ལ ་གྩི ་ འཁྩི ་ འགན་ཚུ་མ་བསེ ལ ཝ་ལས་ གཡོ ག ་ནང་ལས་དགོ ང ས་ཞུ་བཏང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༦༩༩

ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གྩི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ ལཱ་གཡོག་དང་ དངུལ་འབེལ་གྩི་འཁྩི་འགན་ཚུ་རྩིས་གྩིགས་མ་འབད་བར་ ནང་སྐྱོད་ཞྩིབ་དཔྱད་
པའྩི་ ཁས་བངས་དགོངས་ཞུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གོལ་བཏང་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི༌ཟླ༌༦ པའྩི་ནང་ སྤ་རོ་རྒྱལ་སྩིའ་ྩི གནམ་གྲུ་ཐང་གྩི་ ནང་སྐྱོད་ཡྩིག་ཚང་ལས་ དགོངས་གོལ་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ འགན་འཛིན་པ་ལུ་ དགོངས་ཞུའྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༩ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ ཁ་བལ་ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་
ཆ་མྩིན་འདུག
དེ་གྩིས་མ་ཚད་པར་ འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ རང་གྩི་ཟད་སོང་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱ་གར་ ཤྩི་ལོང་རའྩིཊ་ལ་བཱན་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ ཚོང་རྩིག་གྩི་གཙུག་ལག་གཞྩི་རྩིམ་ཤེས་ཡོན་གྩི་དོན་ལུ་ སོབ་སོང་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་
༣༦ དང་ གཞུང་ལས་དངུལ་ཕོགས་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་འབེལ་སོང་བརྡར་གྩི་ཁྩི་འགན་ཡང་ཕོགས་ཏེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ སོབ་སོང་ངལ་གསོ་བྩིན་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ལོག་སྟེ་གཡོག་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༧ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ནང་ གཞུང་གཡོག་དང་དངུལ་འབེལ་གྩི་འཁྩི་འགན་དང་
འབེལ་བའྩི་ དོན་ཚན་དང་འཁྩིལ་ ཞྩིབ་རྟོག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༦ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༤༢ ཅན་མ།

ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། སྤ་རོ་རྒྱལ་སྩིའྩི་གནམ་གྲུ་ཐང། ལྟ་བཀོདཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༥༣ ཅན་མ། ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་གོངམ། ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས། ཐྩིམ་ཕུག
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༧ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༥༣༨ སྩི་ཚེས་༢༣/༠༤/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡. ༢

ཁག་འབགཔ་གྩི ་ ལཱ་ དགོ ང ས་གོ ལ་འབད་ཞྩི ན མ་ལས་ དངུལ་འབེ ལ་གྩི ་ འཁྩི་ འགན་ཕོ ག ས་པའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༢༣༧

སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཕ་ཇོ་ལྡྩིང་དགོན་སེ་ནང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ “ཕ་ཇོ་ལྡྩིང་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ” གྩི་དོན་ལུ་ ལྟོ་བཟའ་ཁང་དང་ཐབ་
ཚང་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་ནང་ལས་དགོངས་གོལ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ བཙན་སྐྱོགས་གྲུབ་སྒྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་འབེལ་གྩི་འཁྩི་འགན་དངུལ་
འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༦༢ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༤༢ ཅན་
མ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། (ཁག་འབགཔ) པྩི་ཨེམ་སྩི་པྩི། སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། སྤ་སངས་ནོར་བུ། ཨེམ་ཨེས་ བཙན་སྐྱོགས་གྲུབ་སྒྱུར་བཟོ་སྐྲུན། སྤ་རོ་ཤ་བཱ། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་
༧༣༤༩ ཅན་མ། ཀྲྩི་ཨེལ་ཨང་༡༠༣༠༤༧༥, ༡(སྤ་རོ་-༢༠༡༤)༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བདེ་ཆེན་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༩ ཅན་མ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། པྩི་ཨེམ་སྩི་པྩི། སོལ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༣

བཙུགས་སྩི ག ་འབད་དགོ ་ པའྩི ་ ཅ་ཆས་མ་ཡྩི ན ་པའྩི་ གཞན་བཙུགས་སྩི ག ་འབད་ཡོ ད པ་ལས་ དངུལ་འབོ ར ་བསྐྱར་རེ ད ་འབད་དགོ པ ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༠༤༢

ཐྩིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའ་ྩི ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གྩིང་དང་ འཇྩིག་མེད་གྩིང་ དེ་ལས་བཀྲྩིས་དགའ་ཚལ་ལུ་ བཟའ་ཚང་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ གནས་པའྩི་ ཆབ་གསང་དང་ཁྲུས་ཁང་ཚུ་བཟོ་སྩིག་གྩི་ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཅ་ཆས་ཀྩི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྩིལ་ ཅ་ཆས་ཀྩི་རྩིགས་བཙུགས་སྩིག་མ་འབད་བར་ གཞན་བཙུགས་སྩིག་འབད་དེ་
ཡོད་མྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཆབ་གསང་གྩི་དོན་ལུ vitreous china cisterns ཟེར་མྩི་ཆུ་མཛོད་བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཚབ་ལུ་ གྩིབ་གྩི་ཆུ་མཛོད་བཙུགས་སྩིག་
འབད་ནུག
དེ་མ་ཚད་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆང་ནང་ལས་ ཅ་ཆས་སོར་སྒྱུར་འབད་དགོ་པའྩི་གནང་བ་ཡང་མ་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་སོར་སྒྱུར་འབད་མྩི་ནང་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའ་ྩི བདག་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིན་གོང་
གྩི་དབེ་དཔྱད་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བས། རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ཡང་ དགོ་མཁོ་དང་མ་འཁྩིལ་བའྩི་ལཱ་ངོ་སོར་དང་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༢༤ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ རྩིས་གྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༠༩༦༡/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༣༧༩༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤/པྩི་
ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༢༠༠༦༠༠༠༨༤༤/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༦༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་
འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༤

འཇྩི ག ་མེ ད ་གྩི ང ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩི མ ས་སྲུང་འགག་སེ འྩི ་ སོ ང ་བརྡར་སྤེ ལ ་ཁང་གྩི ་ དོ ན་ལུ་ སོ བ ་རྩི ག ་གྩི ་ ཁང་སེ ་ བཟོ ་ སྐྲུན།

འཇྩིག་མེད་གྩིང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའ་ྩི སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ (ཨར་བྩི་པྩི་ཊྩི་ཨའྩི་) གྩི་དོན་ལུ་ སོབ་རྩིག་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གྩི་འབད་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་
ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༡/༠༧/༢༠༡༦ ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༡/༠༢/༢༠༡༧
ཚུན་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་བྩིན་ཏེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པའྩི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཟླ་
ངོ་༡༠ དེ་ཅྩིག་གྩིས་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༨༤ གྩི་བརྩི་རྐྱངམ་ཅྩིག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་སེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི།
དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༡༧/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ སོབ་རྩིག་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༥/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའྩི་ཡྩི་གུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་འདྩི་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ཕུལ་མྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ གནས་པའྩི་ དངུལ་ཁང་གྩི་ལས་འབེལ་འགན་ལེན་ཡྩི་གུ་ཡང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་ཆ་འཇོག་གྩི་དུས་ཡུན་ རོགས་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་
ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༤.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་
ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༥

ཕུན་ཚོ ག ས་གྩི ང ་ རྩི ན ་ཆེ ན ་ལྡྩི ང ་ཞྩི བ ་དཔྱད་མཚམས་སོ ་ གྩི ་ དོ ན ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྩི ་ བཟའ་ཚང་སོ ད ་ཁྩིམ ་བཟོ ་ སྐྲུན།

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའ་ྩི ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་གྩིས་ འགོ་འདེན་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ རྩིན་ཆེན་ལྡྩིང་ཞྩིབ་དཔྱད་མཚམས་སོ་གྩི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྩི་བཟའ་ཚང་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་
ལཱ་འདྩི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གྩི་འབད་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲྩི་སོན་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ནང་འཁོད་
མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཟླ་ངོ་༧ དེ་ཅྩིག་གྩིས་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ཕུལ་མྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༩ གནས་པའྩི་ དངུལ་ཁང་གྩི་ལས་འབེལ་འགན་
ལེན་ཡྩི་གུ་ཡང་ སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ཆ་འཇོག་གྩི་དུས་ཡུན་རོགས་སོ་ནུག ལཱ་གྩི་འབད་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་འབད་འཕྲོ་གཅད་བཞག་ཡོད་པའྩི་ཁར་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་
ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཁང་གྩི་ལས་འབེལ་འགན་ལེན་ཡྩི་གུ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༤.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱྩིད། བཀོད་ཁབ་
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༨༢༠/ པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་
ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡. ༦

དངུལ་ཁང་གྩི ་ འགན་ལེ ན ་ཡྩི ་ གུའྩི ་ ཆ་གནས་དུས་ཡུན་རོ ག ས་ཡོ ད པ། ( ལས་འབེ ལ ་ཉེ ན ་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ )

བཀྲྩིས་སང་ ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ ལྕམ་སང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་ ཀེ་སྩི་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན་ལས་ དངུལ་ཁང་གྩི་འགན་ལེན་ཡྩི་
གུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཐོག་ལས་ མ་ལེན་པར་འདུག སྩི་ཚེས་༡༨/༡༡/༢༠༡༥ ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ ལས་འབེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གུར་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༢༩ གནས་པའྩི་ དངུལ་ཁང་གྩི་
འགན་ལེན་ཡྩི་གུ་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༡༦/༡༡/༢༠༡༦ ལུ་ ཆ་འཇོག་གྩི་དུས་ཡུན་རོགས་སོངཔ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་
བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གསང་སགས་རྩིག་རྒྱལ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༤༦ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་

ཨང་༡༡༡༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༧

ལཱ ་ ཁ་སྐོ ང ་འབད་ཡོ ད་པའྩི ་ ཐོ ག ་ལུ་ འབེ ལ་ཡོ ད ་ཡྩི ག ་རྩི ག ས་ཚུ་ག་ནྩི ་ མེ ད པ།

བཀྲྩིས་སང་ ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་དུས་ཡུན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༧ ལུ་ རོགས་ཡོད་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ ལྕམ་སང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་གྩིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་
སྩི་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་ཟླ་ངོ་༣ བྩིན་ནུག ཁྩིམས་སྲུང་སེ་འཛིན་གོང་མ་དང་ ཁྩིམས་སྲུང་སེ་འཛིན་ དེ་ལས་འཆར་གཞྩི་དང་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་
ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་འགོ་བའྩི་ཐོག་ལས་ ཐབ་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྩིན་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་བྩིན་ཡོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ཚུན་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་བྩིན་ནུག ལཱ་ཁ་སྐོང་འབད་ནྩི་ཨྩིན་
པའྩི་སྐོར་ འབེལ་ཡོད་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ག་ནྩི་མྩིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ པར་རྩིས་དང་བཀོད་རྩིས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ ཐབ་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་ཁོངས་ཀྩི་གནས་སྟངས་སོར་སྒྱུར་འབད་བའྩི་སྐོར་
མངོན་གསལ་བྱུང་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གསང་སགས་རྩིག་རྒྱལ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༤༦ མྩི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༡༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༨

ལཱ ་ དུས་ཚོ ད ་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་གྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་འཁྩི་ དགོ པ །

བཀྲྩིས་སང་ ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་དུས་ཡུན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ རོགས་ཡོད་རུང་ ཐབ་ཚང་གྩི་སོམ་ཆུང་སོར་སྒྱུར་དང་ གང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་
ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ ལྕམ་སང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་ཟླ་ངོ་༣ བྩིན་ནུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་
ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ འབད་བའྩི་བསང་རང་འདུག
ཁག་འབགཔ་གྩི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྩིལ་ ཐྩིམ་ཕུག་ ལྕམ་སང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའྩི་དུས་ཡུན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ལས་བརལ་སོངཔ་ལས་
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་ཉྩིན་གངས་༢༨ གྩི་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ ཉྩིན་རེ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༠.༠༥ རེ་བརྩི་འཕབ་སྟེ་ ཁག་འབགཔ་རྩིན་གོང་མཐའ་མ་གུར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས༌མ༌བརལ་བར༌བཀལ་
དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གསང་སགས་རྩིག་རྒྱལ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༤༦ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁེར་ཨང་༡༡༡༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༩

འབྲུག་གྩི ་ བཙོ ན ་ཁང་བཅའ་ཁྩི མ ས་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ དོ ན ་ཚན་ཚུ་གཞྩི ་ བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

ཐྩིམ་ཕུག་ ལྕམ་སང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་བཙོན་ཁང་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ར་ཚན་༦ པ་ “གཉེར་ཚང་དང་གོན་ཆས་” ཟེར་མྩི་དང་འཁྩིལ་ བཙོན་པ་ཚུ་ལུ་ བཟའ་འཐུང་དང་
བགོ་ལ་ ཉལ་ཆས་དང་ཆབ་གསང་གྩི་གཙང་སྦྲ་དང་འབེལ་བའྩི་ཅ་ལ་ཚུ་བྩིན་ནུག ཨྩིན་རུང་ བཅའ་ཁྩིམས་འདྩི་གྩི་ར་ཚན་ཚུ་ནང་ འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་དང་གནང་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནྩིའ་ྩི
ཟེར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་གཞྩི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ནང་ བཙོན་ཁང་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༥ ཅན་མ་འདྩི་ ཟྩིན་བྩིས་འཐབ་ཡོད་རུང་ འཕྲུལ་རྩིག་དང་འབེལ་
བའྩི་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་སེ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམག་སྩིད་འོག་མ་ བོ་བཟང་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༡༣༢ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༣༢༠༩ ཅན་མ། དམག་སྩིད་འོག་མ་ ཚེ་རྩིང་འབྲུག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༦ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༠༦༨༤ ཅན་མ། དམག་སྩིད་
གོང་མ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྩིད་འོག་མ་ བོ་བཟང་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༢ མྩི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༣༢༠༩ ཅན་མ། དམག་སྩིད་འོག་མ་ ཚེ་རྩིང་འབྲུག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༦ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༠༦༨༤ ཅན་མ། དམག་སྩིད་གོང་མ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་
མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧ མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡
ས་བརོ ་ ནྩི ་ དང་བསུབ་ནྩི ་ དེ ་ ལས་རྩིག ་རྨང་དང་གོ ག་མེ ་ དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥
ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའ་ྩི ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་གྩིས་ འཇྩིག་མེད་གྩིང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའྩི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོབ་རྩིག་གྩི་ཁང་སེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འབད་བའྩི་
སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག གཞྩི་འགམ་དོང་བརོ་ནྩི་དང་དོང་བསུབ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྩིལཝ་ད་ དོང་འཐེབ་བརོ་དགོཔ་དང་ལོག་བསུབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གཞྩི་
འགམ་འོབས་དོང་ ཡང་ན་ གཡུར་བའྩི་ཚུལ་སེ་བརོ་ནྩིའ་ྩི ཚབ་ལུ་ ཟུར་སོམ་སེ་བརོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་གྩིས་ རྩིག་བཟོའ་ྩི འོག་དོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༧ དང་ གོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༢༠ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ རྩིས་གྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༠༩༦༡/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༣༧༩༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤/པྩི་
ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༢༠༠༦༠༠༠༨༤༤/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༦༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་
འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པྩི་ཨའྩི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༡.༧. བརྡ་དོ ན ་དང་བརྒྱུད་འབེ ལ ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༩ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༧༢༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༦ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༢ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་
ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༧༦༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མྩིའ་ྩི ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༠༨༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༠༨༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའ་ྩི ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠
ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༥༡༧ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༧༢ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།
རྩིམ་ཨང་
1
2
3
4

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
7.259
45.632
0.198
53.767

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

45.༥༡༧
༤༥.༥༡༧

7.259
༠.༡༡༥
༠.༢༩༨
༧.༥༧༢

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༩༩.༧༥
༥༠
༨༦.༧༤

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༥༩
གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༥༩ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.1

རྩིས་བཀོད་གཡོ་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་ཅྩིག་གྩི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

4.378

1.2

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༥ གྩི་འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཆད་ལུས་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ བཙུགས་བཞག་
འཕྩིས་པའྩི་ཉེས་ཆད་འཁྩི་ཡོདཔ།
འོང་འབབ་ལོག་སོད་ཀྩི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།
བསོམས་

2.881

1.3

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
4.378

-

2.881

-

-

-

7.259

7.259

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

རྩི ས ་བཀོ ད ་གཡོ ་ བཅོ ས ་འབད་ཐོ ག ་ལས་ གནས་སྐབས་ཅྩི ག ་གྩི ་ དོ ན ་ལས་ འོ ང་འབབ་ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༨

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་ཡྩིག་ཚང་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༨ ཐམ་པའྩི་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་
འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། བཙུགས་བཞག་གྩི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདཝ་སེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའྩི་གནས་སྟངས་ཚུ་གྩིས་ གནས་སྐབས་ཅྩིག་གྩི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་
འབྱུང་ཡྩི། འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཤུལ་མའྩི་བསྡུ་ལེན་གྩི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་གྩིས་ ཧེ་མའྩི་དངུལ་འབོར་ཆད་ལུས་ཚུ་སྐྱོན་སུབ་འབད་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་ཅྩིག་གྩི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་ཚུ་ལོག་སོད་

འབད་དེ་འདུག བཙུགས་བཞག་གྩི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ཐོག་ལས་འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཡུན་འགང་སེ་བཞག་ཐབས་ཡང་འགྩིགས་ཏེ་ཡོད་པའྩི་ཁར་ བཙུགས་ བཞག་ཚུ་ཚངམ་སེ་མ་བཙུགསཔ་ལས་
གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་ལོག་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་སོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༣༤

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའྩི་དན་གསོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

འོ ང ་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཆད་ལུས་འབྱུང་ཡོ ད པ་དང་ བཙུགས་བཞག་འཕྩི ས ་པའྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་འཁྩི ་ ཡོ དཔ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༨༡

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༥ ཐམ་པའྩི་ འོང་འབབ་
བཙུགས་ཆད་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ དཔེ་རེ་ནང་ ཉྩིན་གངས་༢ ལས་ ༥༦ ཚུན་གྩི་བར་ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་དེ་གྩི་ལག་པར་བཞག་སྟེ་འདུག བསྡུ་ལེན་ཚུ་འབད་
ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ དུས་ཚོད་འགོར་མྩི་དེ་གྩིས་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་དང་
འཁྩིལ་ བཙུགས་བཞག་འཕྩིས་ཏེ་ལུས་ཡོད་མྩི་དེ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༦ འཁྩི་སྟེ་འདུག (རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠)
ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་དང་འཁྩིལ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུའྩི་དུས་ཐོག་གྩི་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་
མྩི་ཚུ་ ཤུལ་མམ་གྩི་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཉྩིནམ་ལུ་ མ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག དེ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན་
པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་སོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་

ཆོས་འཕེལ། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའྩི་དན་གསོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.

འོ ང ་འབབ་ལོ ག ་སོ ད ་ཀྩི ་ རྒྱུ་རྐྱེན ་ཚུ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་ཡྩིག་ཚང་ནང་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ ནང་འཁོད་དང་ ཕྩིའ་ྩི རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ཨྩིན། བཙུགས་བཞག་ཆད་
ལུས་འབྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུའྩི་འགན་འཁྩི་ཐད་དཀར་དེ་ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ཕོག་ནྩི་ཨྩིན་རུང་ ཡྩིག་ཚང་ནང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་དང་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་གྩི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ སྩིང་སྩིང་སེ་མྩིན་འདུག
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་འགན་ཚུ་ སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་མེདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ སོང་བརྡར་འཐོབ་ཏེ་ཡོད་པའྩི་རྩིས་འཛིན་ལས་བེད་པ་གྩིས་མ་འབད་བར་འདུག ཧེ་མམ་དང་ ད་ལྟོའྩི་འཛིན་
སྐྱོང་གྩིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩིའྩི་ལཱ་འགན་དེ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གཅྩིག་ལུ་ རྩིམ་ལུགས་ནང་འཛུལ་གྩི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་སོད་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཡོདཔ་དང་ མྩི་ངོམ་དེ་
གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༢ སྩི་ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ལས་རང་ འོང་འབབ་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་འདུག དེ་གྩི་ཐོག་ཁར་ དུས་ཐོག་གྩི་དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་ མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་
ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ e-RaLIS རྩིམ་ལུགས་ཀྩི་གནས་སྡུད་ཚུ་ RAMIS རྩིམ་ལུགས་དང་གཅྩིག་ཁར་འབེལ་མཐུད་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུའྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནྩིའྩི་བ་རྩིམ་ལུ་བར་གེགས་འབྱུང་སྟེ་འདུག དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ འོང་འབབ་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་དེ་ནང་ གཙོ་བོ་རང་ དུས་ཐོག་མྩིན་མྩི་
དང་ འཕྩིས་ཏེ་ལུས་ཡོད་པའྩི་བཙུགས་བཞག་ཚུའྩི་དཔེ་སྟོན་རྐྱངམ་ཅྩིག་བཀོད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ བཙུགས་བཞག་འཕྩིས་པའྩི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ཡང་ བསལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་བཙུགས་བཞག་དག་པ་ཅྩིག་ལུ་
རྐྱངམ་ཅྩིག་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ གེ་ར་ལུ་མ་འབད་བར་འདུག ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་དང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཤོག་
དང་ འབོར་རྟགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་མྩིན་པའྩི་སོ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ བཙུགས་བཞག་འཕྩིས་བཅུག་སྟེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ཤེས་ཅྩི་མཐོང་ཅྩི་རང་ དགོས་མཁོའ་ྩི དང་ལེན་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༡.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་སོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། སྐྱེལ་

འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣ ཅན་མ། གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའྩི་དན་གསོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢. ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥
ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༦༣༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2.1

ཕན་ཚུན་ འོང་འབབ་ཀྩི་འོས་ལྡན་བསྡུ་ལེན་དང་ ངེས་བདེན་བསྡུ་ལེན་ནང་ཁད་པར་ཞུ་ཡོདཔ།

34.315

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
34.315

2.2

སྣུམ་འཁོར་ཁལ་གྩི་རྩིས་ལྷག
སེར་སེ་ཚུ་ལུ་ ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདེན་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ས་ཁོངས་བར་ལེན་སོད་པའྩི་ ཁང་ག་བསྡུ་ལེན་བསྣར་བཞག་
འབད་ཡོདཔ།
སྣུམ་འཁོར་འགོ་འགྲུལ་ཁྩིམས་བཤྩིག་དན་ཡྩིག་ (TIN) ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བསྡུ་ལེན་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས་

11.202

11.202

-

0.03༢

-

0.03༢

-

0.083

45.༥༡༧

༠.༡༡༥

རྩིམ་ཨང་།

2.3
2.4

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.083
45.632

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༢.༡.

ཕན་ཚུན་འོ ང ་འབབ་ཀྩི ་ འོ ས ་ལྡན་བསྡུ་ལེ ན ་དང་ དངོ ས ་གནས་བསྡུ་ལེ ན ་གྩི ་ བར་ན་ཁད་པར་ཞུ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༣༡༥

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་ནང་ འོང་འབབ་ཀྩི་འོས་ལྡན་བསྡུ་ལེན་དང་ དངོས་གནས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཁད་པར་སོམ་ཞུ་
སྟེ་འདུག ཐྩིམ་ཕུག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གསརཔ་ཐོ་བཀོད་དང་ བསྐྱར་གསོའྩི་གནས་སྡུད་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ བསྡུ་ལེན་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དག་སེ་འོང་
དགོཔ་འདུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ འོས་ལྡན་གྩི་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧.༨༤༢ ཡོད་ས་ལས་ དངོས་གནས་བསྡུ་ལེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༨༣༡ འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་
འོས་ལྡན་གྩི་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡.༦༣༢ ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ དངོས་གནས་བསྡུ་ལེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༣༢༨ རྐྱངམ་ཅྩིག་འབད་དེ་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་
དབང་འཛིན་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༠༡༡ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༠༤ གོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་འདུག
བརྟག་ཞྩིབ་དེ་གྩིས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ཡང་ན་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༡༩༩༩ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ སྣུམ་འཁོར་གྩི་ཁལ་ཚུ་མ་བཏབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ འོང་
འབབ་ངེས་བསོམས་ལས་ འོང་འབབ་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དག་སེ་ འབང་སྟོར་ཤོར་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ དང་ ཕདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འདེན་ བརྒྱ་ཆ་༦.༩
གྩི་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད་རུང་ དེ་བསྟུན་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྩི་ཡར་སེང་མྩིན་འདུག ཉེས་བ་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་སོ་སོ་འབད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གོང་འཁོད་ཀྩི་གངས་ཁ་ཚུ་ནང་མ་བརྩི་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡ ༠༠༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RSTA/III/As-14/2017-2018/120 སྩི་ཚེས་༢༦/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

སྣུམ་འཁོ ར ་ཁལ་གྩི་ རྩི ས ་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༠༢

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ གཞུང་འཁོར་དང་ སེར་འཁོར་ ག་འཁོར་ཚུ་རྩིས་ སྣུམ་འཁོར་༢,༩༨༣ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁལ་
གྩི་སོད་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༠༢ རྩིས་ལྷག་སེ་ལུས་སྟེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ལུ་ རེས་དན་མ་འབད་བར་འདུག སྣུམ་འཁོར་གྩི་ཁལ་ལ་ལོ་ཅྩིག་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་རང་ སོད་ཆད་སེ་ལུས་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧
སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ མ་བཏབ་པར་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༡༩༩༩ ཅན་མའྩི་ལེའུ་༡ པའྩི་དོན་ཚན་༩ པ་དང་འཁྩིལ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ གྩི་ཧེ་མའྩི་སྣུམ་འཁོར་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མྩི་དང་ ཁལ་
གྩི་སོད་ཆད་རྩིས་ལྷག་སེ་ལུས་སྟེ་ཡོད་མྩི་ གེ་ར་གྩི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུའྩི་ཁལ་འབབ་ཀྩི་རྩིས་བཏོན་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༦༤ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ དཀར་ཅུང་། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཀར་ཅུང་། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༡༠༧༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ ཁོང་རའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དེ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༧༩༣ ཅན་མའྩི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/FUS/PCAL-C39/2019/125 སྩི་ཚེས་༡༤.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་
ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༧ རྩིས་སྙོམས་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

སེ ར ་སེ ་ ཚུ་ལུ་ ལུང་ཕོ ག ས་སྐྱེ ལ ་འདེ ན་ཡྩི ག ་ཚང་གྩི ་ ས་ཁོ ང ས་བར་ལེན ་སོ ད ་པའྩི ་ ཁང་ག་བསྡུ་ལེ ན ་བསྣར་བཞག་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ སྐྱེལ་འདེན་ཡྩིག་ཚང་གྩི་སྩིང་ཁྩིམ་ནང་ ག་ཁར་སོད་མྩི་གཉྩིས་ (མེ་ཏོག་སྐྱེལ་འདེན་ཡྩིག་ཚང་དང་ མེ་ཏོག་དོས་
ཁང་) ལས་ ཡུན་འགང་གྩི་ཉེས་ཆད་ཚུ་རྩིས་ ཁང་ག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༤ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག ཁང་ག་ཚུ་ཡང་ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༢/༢༠༡༥ ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༢ པ་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་
པའྩི་ནམ་དུས་ཚུན་ སོད་ཆད་སེ་འདུག
བར་ལེན་གན་ཡྩིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་༡ པ་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་ཁང་ག་ཚུ་ ག་ཁར་སོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ འཕྩི་ཤོས་རང་ཟླ་རྩིམ་གྩི་བདུན་ཕྲག་དང་པའྩི་ཧེ་མ་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་དགོཔ་
དང་ དེ་མྩིན་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ སོད་དགོཔ་སེ་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ གནད་དོན་དེ་གྩི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་མ་བཀོད་ཚུན་ ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ག་ཁར་སོད་མྩི་
ཚུ་ལུ་ ཁང་ག་བཙུགས་བཞག་འབད་དགོ་པའྩི་དན་སྐུལ་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ བར་ལེན་གན་རྒྱའྩི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་དེ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་དེ་གྩིས་
དུས་ཐོག་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ ལཱ་ཚུ་འབད་བརོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན་པས། སྩི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༣ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ཡོད་
པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༦༤ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀར་ཅུང་། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༡༠༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཀར་ཅུང་། སྐྱེལ་འདེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༧༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.

སྣུམ་འཁོ ར ་འགོ ་ འགྲུལ་ཁྩི མ ས་བཤྩི ག་དན་ཡྩི ག ་ (TIN) ཕྩི ར ་སོ ད ་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་རུང་ ཉེ ས ་ཆད་བསྡུ་ལེ ན ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩི་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ རྩི་མ་ཤམ་དང་ དགེ་འདུ་ དེ་ལས་ བསམ་རེའྩི་ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་ཚུ་གྩིས་ སྣུམ་འཁོར་འགོ་འགྲུལ་
ཁྩིམས་བཤྩིག་དན་ཡྩིག་ཚུ་ ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁྩིམས་འགལ་པ་ཚུ་ལས་ ཉེས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་
དུས་སྐབས་ལུ་ ཁྩིམས་འགལ་པ་ཚུ་གྩི་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའྩི་ཆོག་ཐམ་དང་ ཐོ་བཀོད་ལག་ཁེར་ལ་སོགས་པའྩི་ཡྩིག་ཆས་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགག་སེའྩི་ལག་པར་མྩིན་འདུག འབེལ་ཡོད་
དབང་འཛིན་ཚུ་གྩིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལུ་མ་གནས་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༠༦༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངྱས་བསྟན་འཛིན། སྤེལ་རྒྱབ། ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༤༢༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས་དབང་ཕྱུག འགག་སེའྩི་འགོ་དཔོན། རྒྱུན་འགྲུལ་སེ་
ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༩༠༠༠༩༧༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

3.1

ལས་བེད་པ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མེད་པར་ སོང་བརྡར་ནང་གཏང་ཡོདཔ།
བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ འཐོན་འཛུལ་སོ་རའྩི་སྩིང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གྩི་མགོགས་
ཚད་སྐྱོ་དགས་ཡོདཔ།
བསོམས་

3.2

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༣.༡. ལས་བེ ད ་པ་ཚུ་ རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོ ག ས་མེ ད ་ལག་ཁེ ར ་མེ ད ་པར་ སོ ང ་བརྡར་ནང་གཏང་ཡོ ད པ།
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁ་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་དང་འཁྩིལ་ ཕྩི་རྒྱལ་ལུ་སོང་བརྡར་གཏང་ཡོད་པའྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་ཚུ་མ་ལེན་པར་འདུག འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ མྩི་སྟོབས་ལས་ཚན་ནང་ ཆ་གནས་ཡོད་པའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མ་ཕུལ་མྩི་དེ་གྩིས་ མྩི་སྟོབས་ལས་ཚན་/འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ གནང་གོལ་འབད་དབང་འཛིན་ཚུ་ ཁོང་རའྩི་འགན་
ཁུར་འབད་བརོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབདཝ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༠༤ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་

ཚོགས། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༨༢ ཅན་མ། ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། འཆར་གཞྩི་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༧༤ ཅན་མ། སྐལ་
བཟང་ཆོས་སོན། བརྒྱུད་འཕྲྩིན་ལག་ལེན་པ་གོངམ་ II པ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༤༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངེ་ནོར་བུ། ཞྩིབ་རོགས་མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༣༢༣
ཅན་མ། བསོད་ནམས་རབ་བརྟན། ཞྩིབ་རོགས་མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༠༡༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ MoIC/HRD-Misc/03/2019/2283 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩
ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༦ ལུ་འཚོགས་མྩི་ མྩི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤༡༢ པའྩི་ནང་ གོས་བསྟུན་འབད་དེ་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ ལམ་ལུགས་ཅྩིག་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་དོན་འཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

བུམ་ཐང་ནང་འཁོ ད ་གནམ་གྲུ་ཐང་ལུ་ འཐོ ན ་འཛུལ་སོ ་ རའྩི ་ སྩི ང ་ཁྩི མ་བཟོ ་ སྐྲུན་ལཱ ་ གྩི ་ མགོ ག ས་ཚད་སྐྱོ ་ དགས་ཡོ ད པ།

སྤ་རོ་གནམ་གྲུའྩི་སྐྱེལ་འདེན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་གོགས་རམ་ལས་འགུལ་ ‘གནམ་གྲུའྩི་སྐྱེལ་འདེན་འབེལ་མཐུད་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་’ ནང་ བུམ་ཐང་
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐངས་ལུ་ འཐོན་འཛུལ་སོ་རའྩི་སྩིང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གྩི་མགོགས་ཚད་སྐྱོ་དགས་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་པ་ རྩིན་སོནྩི་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༨ པ་ཚུན་ རྩིན་བསྡུར་
གྩི་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨.༦༣༦ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༤༧༧ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཁག་འབག་གནས་གོང་ལས་བརྒྱ་༡༧.༣༢ མཚོནམ་དང་ དེ་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའྩི་རེ་འདུན་གྩི་གྲུབ་
འབས་བརྒྱ་ཆ་༣༦.༨༡ ལས་ ལཱ་སྒྲུབ་ཡོད་པའྩི་བརྒྱ་ཆ་༡༩.༥༢ མཚོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༩ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ཡུན་འགང་རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་
ཚུ་ སྩི་ཚེས་༠༤/༠༨/༢༠༡༩ གྩི་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་ལྷག་ལུས་ཁག་འབག་གྩི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༠ ནང་ ལཱ་གྩི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་སེ་བསྒྲུབ་ནྩི་ལུ་ དོགས་
པ་སོམ་སེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལཱ་གྩི་མགོགས་ཚད་ཕྩིར་འགངས་འབད་ལུས་དགོ་པའྩི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༣ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀའྩི་ལཤྩི་ཆེ་ཏྩི་རྩི།

ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༢༠༤༠༠༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་ཀྲྩི་རྡོ་རེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༤.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡.

འཁྲུན་ཆོ ད ་ནང་བཀོ ད ་དེ ་ ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨

སྤ་རོ་ གནམ་གྲུའྩི་སྐྱེལ་འདེན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཁག་འབག་པ་ ཀྲྩི་ཀུན་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐངས་བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ལྷག་འཐེབ་
སོད་ནུག ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་འདུན་གྩི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༡.༣༥༩ སོད་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༡.༥༥༧ སོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་
ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༡.༨. ལས་གཡོ ག ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༨ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༢༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༥ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་
གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༨ གསལ་
སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༨ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལུ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་གཅྩིག་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་མྩི་འདྩི་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།
རྩིམ་ཨང་
1
2

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

བསོམས་
༡.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)
0.432
0.396
0.828

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.432
0.396
0.828

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་ཕྲ་རུག་གྩི་འཐྩིང་གཞྩི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་དང་ བལྟ་བཤལ་པའྩི་ནང་འཛུལ་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ རང་
བཞག་འབད་དེ་ བཀོལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

0.432

0.432

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ

0.432

0.432

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

སྤུས་ཚད་མེ ད ་པའྩི ་ རྡོ་ ཀ་མ་རུ་པ་ཕྲ་རུག་ (MARBLE CHIPS) གྩི ་ འཐྩི ང ་གཞྩི་ ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༢

ཐྩིམ་ཕུག་ འཕྲུལ་རྩིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གྩིས་ དེའྩི་བཟོ་བཅོ་ཁང་/སོབ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༢ གནས་པའྩི་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་འཐྩིང་གཞྩི་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག འཐྩིང་གཞྩི་
གྩི་ཁ་ལུ་བྩིལ་ལྩི་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་རྐྱབ་དང་ ཤོ་སྙོམས་སེ་མ་ཨེབ་ དེ་ལས་ འོད་རྩི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་གཏང་པར་འདུག རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའྩི་ཕྲ་རུག་ཚུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ཚེས་གངས་ལས་ ཟླ་ངོ་༡༥ གྩི་ནང་འཁོད་
ཟད་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་མས། ཨྩིན་རུང་ འཕྲུལ་རྩིག་སྤེལ་ཁང་གྩིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་ ལཱ་ཚུ་ལོག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་གནང་པར་འདུག ཆད་
སྐྱོན་དེ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་མས།
དེ་གྩི་ཐོག་ཁར་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་གྩི་འཐོབ་དབང་དང་འཁྩིལ་ འབད་བརོན་མ་བསྐྱེད་པར་འདུག རྩིན་བསྡུར་བརྟག་ཞྩིབ་
ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་ རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་གསུམ་པམ་དེ་ལུ་སོད་དགོ་པའྩི་གོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་དེ་ ཕན་ཚུན་གཞུང་གྩི་ནང་འཁོད་ཀྩི་སོན་རྩིས་ལས་ (Departmental
estimate) བརྒྱ་ཆ་༤༧ གྩི་ཉུངམ་སེ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་དེ་ལུ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༨ དོན་ཚན་༡.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོན། མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་

འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༦༣ ཅན་མ། ཨེས་ྩི བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༠༢ ཆོག་ཐམ་ཨང་༦༠༠༧༤༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་སྐྱྩིད་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༢༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA /FUCD/C-4)TTI/MoLHR/2020/321 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༢.

ཚོ ང ་སྒྱུར་ཁེ ་ འབབ་དང་ བལྟ་བཤལ་པའྩི ་ ནང་འཛུལ་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་རྩི ས ་ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེ ད ་པར་ རང་བཞག་འབད་དེ ་ བཀོ ལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

བཀྲྩིས་གཡང་རེ་བཟོ་རྩིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གྩིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༡/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ སྤེལ་ཁང་གྩིས་བཟོ་ཡོད་པའྩི་འོང་འབབ་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
ལས་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ རང་བཞག་འབད་དེ་ བཀོལ་སོད་འབད་དེ་འདུག བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ནང་ སྤེལ་ཁང་གོང་འཕེལ་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་གྩི་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁ་ཅྩིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་
ཡོདཔ་དང་ དེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གྩི་དྲུང་ཆེན་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པའྩི་ལག་དེབ་དང་འཁྩིལ་ བཀོལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
བསྡུ་ལེན་ཚུ་ཡང་ སོང་བརྡར་ཚུའྩི་ཐོན་ཁུངས་ཀྩི་ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་དང་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལས་ནང་འཛུལ་གྩི་འཐུས་ དེ་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་བར་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་འཐུས་
གཞན་ཚུ་ཨྩིནམ་ལས་ ཁལ་འབབ་མ་ཕོག་པའྩི་དབེ་ཁག་ “གཞུང་གྩི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལས་འོང་འབབ་” ཀྩི་གངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག
སྤེལ་ཁང་དང་ དེའ་ྩི གཞྩི་འཛིན་ལས་སེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ དེ་བཟུམ་མའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ ལག་ལེན་བསྟར་སོད་ཀྩི་སྐོར་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་ལུ་འདྩི་བསྟུན་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ དེ་གྩི་དོན་ལས་ གནང་བ་
ཡང་མ་ཞུ་བར་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༨ ཚུན་ སྤེལ་ཁང་གྩི་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༦༢ འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༥༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། དབུ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པར་ ཉེན་སྲུང་གྩི་
སོན་བྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
གངས་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ལས་འགལ་བའྩི་ཅ་ཆས་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

2.2

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.300

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.300

0.096
0.396

0.096
0.396

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

མཁོ ་ སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩི ག ་དང་སྩི ག ས་གཞྩི ་ ༢༠༠༩ ཅན་མའྩི ་ དགོ ང ས་དོ ན ་ལུ་མ་གནས་པར་ ཉེ ན ་སྲུང་གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན ་དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠

ཐྩིམ་ཕུག་ འཕྲུལ་རྩིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གྩིས་ དེའྩི་བཟོ་བཅོ་ཁང་/སོབ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པར་ ཁག་འབག་པ་ལུ་
ཉེན་སྲུང་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་སའྩི་ས་ཁོངས་ནང་མཁོ་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩིའ་ྩི
དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ཚུལ་མཐུན་མེདཔ་དང་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་འབེལ་གྩི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༦༢༨ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོན། མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་སྐྱྩིད་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༢༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA /FUCD/C-4)TTI/MoLHR/2020/321 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

གངས་ཚད་ཀྩི ་ རྩི ས ་ཐོ ་ ནང་ གསལ་བཀོ ད ་འབད་དེ་ ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་འགལ་བའྩི ་ ཅ་ཆས་གཞྩི་ བཙུགས་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦

ཐྩིམ་ཕུག་ འཕྲུལ་རྩིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གྩིས་ དེའྩི་བཟོ་བཅོ་ཁང་/སོབ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་རྣམ་གངས་ལས་འགལ་ ཅ་ཆས་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་
དེ་འདུག བཟོ་བཀོད་ནང་ གནམ་པང་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ རྡོ་དཀར་གྩི་སར་ལེབ་རྐྱབ་དགོ་པའྩི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཤྩིང་གྩི་སར་ལེབ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ གནམ་པང་གྩི་ཅ་ཆས་སོར་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་
མྩི་ལུ་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གནང་བ་མེད་པའྩི་ཁར་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག ཆད་སྐྱོན་དེ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དེ་གྩིས་ ལཱ་
སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༨ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོན། མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༨༠༧༠༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་སྐྱྩིད་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༢༦ ཅན་མ། ཨེསྩི་བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༠༢ ཆོག་ཐམ་ཨང་
༦༠༠༧༤༢༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA /FUCD/C-4)TTI/MoLHR/2020/321 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༡.༩. ཞབས་ཏོ ག ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡༣ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབས་༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༩.༣༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡.༧༧༦ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤༥ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་

འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧.༥༨༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདྩི་འོག་གྩི་ ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ དེ་ལས་ སེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མྩིའ་ྩི ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་
མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༤༤ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢.༥༣༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་དེའྩི་ལས་ཁུངས་ སེ་ཚན་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༨༥༩ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༦༧༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།
རྩིམ་ཨང་
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།

1
2
3

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
11.777
23.895
16.864
52.536

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

23.895
༧.༩༦༤
༣༡.༨༥༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

༨.༩༠༠
༢༠.༦༧༧

༤༧.༢༢
༦༠.༦༤

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧
གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཁག་འབག་པ་ཚུའྩི་ ནང་འཁོ ད ་ གོ ས ་ངན་གྩི ་ དོ ག ས་ཟོ ན ་ལས་བརྟེ ན་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབེ ལ་གྩི ་ གོ ང་རྒུད་ཕོ ག ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧

༡.༡.

མོང་བསར་གྩིང་མྩི་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བ་རེ་རེད་འོག་ལྷོད་ལམ་གྩི་དོན་ལས་ ས་རོ་རྡོ་རོ་འཆམ་བཞག་འབད་ནྩི་དང་ རྩི་ནག་གཏང་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ཚུ་ ཐྩིམ་ཕུག་གྩི་ཁག་འབག་པ་
ཌའྩི་མོནཊ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་དུས་མཚམས་སྩི་ཚེས་༡༣/༡༡/༢༠༡༥ ལས་ ༡༢/༠༧/༢༠༡༧ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༧༣༣ ཐམ་པ་སེ་སོད་ནུག
ཨྩིན་རུང་ རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ལུ་དཔྱད་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ རྩིན་བཀོད་པ་བཞྩིཔོ་ཆ་ར་གྩིས་ཕུལ་ཡོད་པའྩི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་འདུག ཁས་ལེན་གནས་གོང་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ རྩིན་བཀོད་པ་མཐོ་ཤོས་ཨྩིན་མྩི་ ཁག་འབག་པ་ ཌའྩི་མོནཊ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་དེ་ རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་སེ་འཐོན་སོངམ་ལས་ ཁག་འབག་འཐོབ་ནྩིའྩི་འོས་འབབ་
ཡོདཔ་སོང་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ རྩིན་བཀོད་པ་ཚུའྩི་ནང་འཁོད་ གོས་ངན་འབྱུང་ངེས་པ་དང་ རྩིན་བསྡུར་གྩི་བ་རྩིམ་ནང་ ཚུལ་མྩིན་བ་སོད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས།
རྩིན་བཀོད་པ་བཞྩི་གྩིས་འགོ་ཐོག་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཕུལ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་:
རྩིམ་ཨང་།
1
2
3
4

རྩིན་བཀོད་པ་ཚུ།
ཁག་འབག་པ་ འཆྩི་མེད་ཨར་དྩི་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད།
ཁག་འབག་པ་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་བཟོ་སྐྲུན།
ཁག་འབག་པ་ ཌའྩི་མོནཊ་ བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚན།
ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་བོ་རོསྩི་ བཟོ་སྐྲུན།

ཁས་ལེན་གནས་གོང་། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
འགོ་ཐོག།
བསྒྱུར་བཅོས།
ཁད་པར།
35.958
61.228
25.270
43.923
77.342
33.419
47.735
47.733
(0.002)
36.858
50.792
13.934

ཁད་པར་ བརྒྱ་ཆ་
ནང་།
70.28
76.09
(0.004)
37.80

གནས་གོང་ནང་སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྩིན་བཀོད་བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་ནང་ ཨང་རྩིས་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་དག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལས་ཁུངས་ཀྩི་སོན་རྩིས་དང་ཁད་བསྡུར་
འབད་བའྩི་སྐབས་ སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་གནས་གོང་ཚུ་ སོན་རྩིས་ཀྩི་དངུལ་འབོར་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤.༢ གྩི་ དམའ་བ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༥༥ གྩི་ མཐོ་བའྩི་ཁད་པར་སོམ་ཆགས་ཏེ་འདུག
འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་དེ་དཔྱད་ཞྩིབ་
འབད་དེ་ ཐྩིམ་ཕུག་གྩི་ཁག་འབག་པ་ ཌའྩི་མོནཊ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཚད་ལས་བརལ་བའྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧ (ཁག་འབག་ཕྩིར་སོད་ཀྩི་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༧.༧༣༣ ལས་ རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་ཀྩི་རྩིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༩༥༨ བཏོག་/ཕབ་རྩིས་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ) དངུལ་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཞྩིབ་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༧༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ། དབང་འདུས། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༡ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། བདག་སྐྱོང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༠༧༤ ཅན་མ།
ནག་དོག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༤༥ ཅན་མ། ཨོན་རྡོ་རེ། བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༨༡༣༩ ཅན་མ། བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༤༨ ཅན་མ། སངྱས་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་
ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་བའྩི་བསང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༨༩༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ནོར་བ་ཡོད་པའྩི་ཆུ་མཛོད་ཀྩི་ནང་འདེན་འཕྲུལ་ཆས་ (Intake weir) ཀྩི་བཟོ་བཀོད་
ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཕྩིའྩི་བཟོ་བཀོད་ལུ་ བསམ་པའྩི་གྲུབ་འབས་འཐོན་མ་ཚུགས་
པར་ཡོདཔ།
སོན་རྩིས་ནང་རྩིན་གོང་ཕྩི་འགྱུར་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་རེད་ཚུ་འཐེབ་བརོད་འབད་
ཡོདཔ།
མཉམ་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་སྣུམ་འཁོར་
ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།
སོན་བྩིན་ལྷག་ལུས་ཚུ་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ཆུ་རུད་ལས་བརྟེན་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོད་པའྩི་རྩིག་གང་ལོག་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་གྩིས་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་བཟོ་
བཀོད་དང་ ལག་ལེན་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་བའྩི་ ཆུ་ཕྩིར་བཏོན་གྩི་ཚད་༠.༦༠ མ་འཐོན་
པར་ཡོདཔ།
སྤུས་ཚད་མེད་མྩི་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
ཉ་ནང་འཛུལ་འབད་ས་ (Fish ladder) བཟོ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ།
ཡྩིག་ཚང་དང་ centrifuge and chlorination སྩིང་ཁྩིམ་ བཟོ་རྩིག་
གསལ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབདཝ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བྩིན་ཆོག་པའྩི་ཉྩིན་གངས་ཚུ་ལུ་ ལས་མྩི་དང་མཁོ་ཆས་སྒྱུར་བེད་ཨང་གྩི་ཐབས་ཤེས་
(LMC method) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་བཏོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབདཝ་
ལས་ ལཱ་གྩི་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ།
ཁས་ལེན་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན་ བསྐོ་བཞག་མ་འབདཝ་དང་ གནང་
གོལ་གྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དགོས་མཁོའྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་
སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ཡོདཔ།
སྤོད་མཛེས་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་རྩི་ནག་གཏང་ནྩིའྩི་ལཱ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
རྩི་ནག་གཏང་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་མེདཔ།
སེར་གྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་གྩིས་ རྩིག་གང་དང་ མྩི་ལམ་མེདཔ་གཏང་ཡོད་མྩི་ལུ་ ལས་འགུལ་གྩི་ལས་
བེད་པ་ཚུ་གྩིས་སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོདཔ།
ལཱ་ཚུ་ ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
13.434

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

13.434
5.406

5.406

-

3.251

3.251

-

1.762
0.042

1.762
0.042
-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་གྲུབ།

-

རྩིས་གྲུབ།

-

རྩིས་གྲུབ།

-

རྩིས་གྲུབ།

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

23.895

-

རྩིས་གྲུབ།

-

23.895

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

ནོ ར ་བ་ཡོ ད ་པའྩི ་ ཆུ་མཛོ ད་ཀྩི ་ ནང་འདེ ན་འཕྲུལ་ཆས་ (INTAKE WEIR) ཀྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ ཕྩི འྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ལུ་ བསམ་པའྩི ་ གྲུབ་
འབས་འཐོ ན ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༤༣༤

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་

ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའྩི་འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཆུ་བག་/ཆུ་མཛོད་ཀྩི་ནང་འདེན་

གྩི་བཀོད་རྩིས་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྩིའྩི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལས་ བསམ་པའྩི་གྲུབ་འབས་འཐོན་མ་ཚུགས་པར་འདུག ཆུ་རུད་བཀག་ནྩི་དང་ ཕྩི་ཁར་བཏོན་གཏང་དགོ་པའྩི་ཆུའྩི་མཐོ་
ཚད་འཇལ་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་རྩིང་ཚད་མྩི་ཀྲར་༦ འབད་མྩི་ ཆུ་བག་གྩི་གང་རྟེན་ནང་ལས་ ཆུ་ཚུ་ལུད་སྟེ་འདུག རག་རོ་ཚུ་གྩིས་ ནང་འཛུལ་ཆུ་དུང་དང་ ཆུ་སོ་ཚུ་ བཀག་བསུབ་འབད་དེ་
ཆུའྩི་མཐོ་ཚད་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ ཆུ་ཚུ་ལུད་སྟེ་འདུག
གོས་སྟོན་པ་ STUP གོས་སྟོན་སེར་སེ་ཚད་ཀྩིས་ ཆུ་བག་/ཆུ་མཛོད་ཀྩི་གང་རྟེན་དེ་བཟོ་བཀོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྩི་སྩི་ལོ་༡༩༩༦ ལས་ ༢༠༡༢ ཚུན་གྩི་ཟླ་རྩིམ་ཆར་ཆུའྩི་དན་ཐོ་ཚུ་
རྐྱངམ་ཅྩིག་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ནམ་བརྱཱ ་གྩི་ཆརཔ་གྩི་དུས་ཚོད་ལུ་ ཚར་གཅྩིག་གུ་འཐོན་པའྩི་ཆུ་རུད་ཚུའྩི་གནས་སྡུད་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབདཝ་ལས་ རྩིང་ཚད་མྩི་ཀྲར་༦ འབད་མྩི་ ཆུ་བག་གྩི་གང་
རྟེན་ཚུ་ལས་བསམ་པའྩི་དགོས་དོན་ཚུ་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཆུའྩི་ཚད་ ཚད་འཛིན་འབད་ནྩིའ་ྩི ཆུ་སོ་ཚུའྩི་བཟོ་བཀོད་ཡང་ རང་འགུལ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་སེ་མ་བཟོ་བར་འདུག ཆུ་སོ་
ཚུ་ ལག་ཐོག་ལས་རང་ཕེ་དགོཔ་ལས་ ཆུ་རུད་ཚུ་འཐོན་པའྩི་སྐབས་ ཆུ་རབས་ལས་བརྟེན་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ ཆུ་སོ་ཚུ་ནང་ལྷོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ། མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེསྩི་
རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༧༠༤༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ འཐུང་ཆུ་ནང་འདེན་གྩི་བཀོད་རྩིས་ནང་ སྐྱོན་ཞུགས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཡྩིག་ཨང་
PMU/UIP/F-13/2019-2020/275 སྩི་ཚེས་༡༣/༠༤/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

སོ ན ་རྩི ས ་ནང་རྩི ན ་གོ ང ་ཕྩི ་ འགྱུར་བཙུགས་ཡོ ད པ་ལས་ བསྐྱར་རེ ད ་ཚུ་འཐེ བ ་བརོ ད་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༠༦

ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བ་རངམ་ཇ་ལས་དབུས་ཙ་ཚུན་གྩི་ རེད་འོག་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་རོ་གྩི་ལཱ་ཚུའྩི་ རྡོ་བཏོག་ནྩིའ་ྩི ཟད་སོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༠༦ འཐེབ་
བརོད་བཀོད་དེ་འདུག སོན་རྩིས་ཚུ་དང་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ནང་ ས་རོའྩི་ལ་རྩིགས་ཀྩི་རྡོ་བཏོག་ནྩིའ་ྩི རྩིན་གོང་ཚུ་ འབྲུག་གྩི་ལས་འཆར་རྩིན་གོང་༢༠༡༥ (Bhutan Schedule Rates) ཅན་མའྩི་ནང་
ལེ་ཤ་གྩིས་ར་ཉུང་སུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ངེས་བདེན་གྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་མ་བཀོད་པར་ འཛོལ་ཏེ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ རྩིན་གོང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་དངུལ་སོད་ཀྩི་འོས་ཁུངས་མེད་པར་ ས་རོའྩི་ལཱ་གྩི་ཟད་སོང་ཚུ་འཐེབ་བརོད་འབད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་སྣང་མེད་འབད་སོད་
ཡོད་པའྩི་ བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༠ དོན་ཚན་༩.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུ་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༩༤

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

མཉམ་འབེ ལ ་ལེ ག ས་ཤོ མ ་མེ ད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ བཟོ ་ སྐྲུན་གསརཔ་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་པའྩི ་ སྣུམ་འཁོ ར ་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ལུ་གནོ ད ་སྐྱོ ན ་འབྱུང་ཡོ ད པ་ལས་ ཟད་སོ ང ་ཆུད་ཟད་
སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༥༡

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་ལས་འགུལ་ ‘འབྲུག་གྩི་ཁོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ གོ་རྩིམ་༢ པའྩི་’ ཐོག་ལས་ གང་ཇོ་ཕར་ཁ་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩི་ནང་ བཙོག་ཆུའྩི་རྒྱུན་ལམ་བཟོ་བའྩི་སྐབས་ འཁོར་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ སོན་འགོག་
མ་འབད་བར་འདུག
འཁོར་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལུ་ ‘འབྲུག་གྩི་ཁོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་དང་ ཁྩིམ་བཟོའྩི་ལས་འགུལ་ གོ་རྩིམ་༢ པའྩི་’ ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་བཟོ་རྩིག་ཚོང་སེ་ཚད་ཀྩིས་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནུག བཙོག་ཆུའྩི་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་ རྒྱ་གཞུང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ གོང་འཕེལ་ཆུང་བའྩི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེའྩི་འོག་གྩི་ Infra སེ་ཚན་གྩིས་བཟོ་སྟེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་
སེ་གྩི་ནང་འཁོད་ འཆར་གཞྩི་དང་མཉམ་འབེལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༥༢ གྩི་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༣༤ དོན་ཚན་༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ། བཙོག་ཆུ་སེ་ཚན་འགོ་འཛིན། ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་
རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ TT/PIU(BUDP-2)/AF/WB-25/2019-20/433 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༣.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་
བསྐྱལ་མྩི་དང་ རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.

སོ ན ་བྩི ན ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༢

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཏྱཱནཱུ ་དྩི་དང་ རྟ་མཆོག་མཉམ་འབེལ་ཚོང་སེ་ལས་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གྩི་
གནས་ཚིག་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབག་རྩིན་གོང་གྩི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མཚོན་པའྩི་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༥༦ ཆ་ཚངས་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག
བཏོག་ཆ་ཚུ་གེ་ར་ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༤/༢༠༡༧ གྩི་ནང་འཁོད་བསྐྱར་རེད་འབད་ཚར་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ཟླ་ངོ་༡༦ ཕྩིར་འགངས་འབད་ལུས་སྟེ་ཡོད་རུང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༢ བསྐྱར་རེད་/རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་གྩི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་དང་ འཁྩིལ་བསྟུན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་
ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེསྩི་ རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན།

སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/2018-2019/141 སྩི་ཚེས་༢༥.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F13/2018-2019/156 སྩི་ཚེས་༢༤.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.

ཆུ་རུད་ལས་བརྟེ ན ་ གནོ ད ་སྐྱོ ན་འབྱུང་ཡོ ད ་པའྩི ་ རྩི ག་གང་ལོ ག ་བཟོ ་ སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའྩི་འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་
བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་གྩི་རྩིག་གང་ཅྩིག་ཆུ་རུད་ཀྩིས་མེདཔ་གཏང་ཡོད་མེ་དེ་ ལོག་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨
དོན་ཚན་༡.༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེསྩི་ རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༧.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབེལ་གྩི་དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་
སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལྷོད་ལམ་གསརཔ་འདྩི་ འཐུང་ཆུ་ནང་འདེན་གྩི་སོ་ལོགས་ཁར་བསལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིག་གང་ཆུ་རུད་ཀྩིས་མེདཔ་བཏང་མྩི་འདྩི་ ལོག་
སྟེ་རྐྱབ་དགོ་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ཅྩིག་མ་མཐོངམ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩི་གྩི་བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༦.

བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་པའྩི ་ བཙོ ག ་ཆུ་ལེ ག ས་བཅོ ས ་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ གྩི ས ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་དང་ ལག་ལེ ན ་གྩི ་ དགོ ས ་མཁོ ་ དང་འཁྩིལ ་བའྩི ་ ཆུ་ཕྩི ར ་བཏོ ན ་གྩི ་ ཚད་
༠.༦༠ མ་འཐོ ན ་པར་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་ལས་འགུལ་ ‘འབྲུག་གྩི་ཁོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ གོ་རྩིམ་༢ པའྩི་’ ཐོག་ལས་ གང་ཇོ་ཕར་ཁ་ ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩིའ་ྩི བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་དེ་ནང་ བཙོག་ཆུ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྩིས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཟོ་
བཀོད་ཀྩི་ནུས་ཚད་༠.༦༠ MLD ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་བཟོ་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག
ལས་འགུལ་གྩི་ཆ་ཤས་༡ པའྩི་ནང་ བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ བཙོག་ཆུའྩི་ནུས་ཚད་༠.༦༠ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའྩི་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ ལས་
ཉུང་པའྩི་ བཙོག་ཆུའྩི་ནུས་ཚད་༠.༣༥ འཐོན་ཏེ་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ བཙོག་ཆུའྩི་འཐོན་སོ་ཚུ་གེ་ར་ བཙོག་ཆུའྩི་རྩིམས་ལུགས་དང་འབེལ་མཐུད་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན་པས། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་
ཁྩིམ་ཚུའྩི་བཙོག་ཆུའྩི་འཐོན་སོ་ཚུ་ བཙོག་ཆུའྩི་མཐུད་འབེལ་དང་གཅྩིག་ཁར་མཐུད་ནྩི་ནང་ ས་/ཁྩིམ་གྩི་ཇོ་བདག་ཚུ་གྩིས་མཉམ་འབེལ་མ་འབདཝ་སེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨྩིན། བཙོག་ཆུ་ཚུ་ བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་
ཆས་ནང་ མཐུད་འབེལ་འབད་མ་ཚུགས་མྩི་དེ་གྩིས་ ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་དམྩིགས་དོན་དེ་རང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ བཙོག་ཆུའྩི་བཙོག་གྩིབ་ལས་བརྟེན་ མཐའ་འཁོར་དང་རང་བཞྩིན་
གནས་སྟངས་ དེ་ལས་མྩི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༣༤ དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ། བཙོག་ཆུ་སེ་ཚན་འགོ་འཛིན། ཐྩིམ་ཕུག་

ཁོམ་སེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༧.

སྤུས་ཚད་མེ ད ་མྩི ་ དང་ སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལས་ ཐྩིམ་ཕུག་གཞུང་ལམ་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ས་གནས་བུམ་པ་བསང་ཞྩིབ་དཔྱད་སོ་ར་གྩི་སོད་ཁྩིམ་ས་ཁོངས་(ཆ་ཤས་༡ པ) ནང་ལྷོད་ལམ་དང་གང་རྟེན་བཟོ་
སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ སྤུས་ཚད་མེདཔ་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩི་ནག་གཏང་ཡོད་པའྩི་ལྷོད་ལམ་དང་ རྒྱང་རྟེན་ཚུ་ལུ་ དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ འཕྲལ་ཁམས་རྩི་ནག་
གཏང་ཡོད་པའྩི་ལྷོད་ལམ་དེ་ལུ་ མཐུད་འབེལ་མྩི་ཀྲར་༤༠-༧༠ དང་ ༤༩༡-༥༢༡ དེ་ལས་ ༥༥༡-༥༨༡.༤ ཚུ་གྩི་བར་ན་གག་འགམ་བསོམས་ ཨྩིས་ྩི ཀོ་ཡེར་མྩི་ཀྲར་༥.༩༡ འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཤུགས་སྣོན་
རྩི་འདམ་ (RCC) རྒྱང་རྟེན་གྩི་ཚན་རྩིམ་༡ པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ལས་ ༣ པའྩི་ Weep གྩི་ཧོག་ཀའྩི་ས་སྟོང་ཚུ་བཟོ་བཀོད་ནང་ཡོད་པའྩི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ཏེ་མེདཔ་ལས་ རྒྱང་རྟེན་གྩི་ཡུན་གནས་/ས་
བརྟན་ལུ་ གནོད་ནྩི་ཨྩིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་ (RCC) རྒྱང་རྟེན་གྩི་ཚན་རྩིམ་གཉྩིས་ཀྩི་ལྕགས་ཚུ་ ཕྩི་ཁར་འཐོན་ཏེ་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ལྕགས་ཚུའྩི་ཐུབ་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནྩི་ཨྩིན་པས།
ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༨ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་སྟོབས་རྒྱས། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༨༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MoWHS/DES/BUM-02/2018-2019/180 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༥.༢༠༡༩
ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༨. FISH LADDER བཟོ ་ བཀོ ད ་དང་འཁྩི ལ་བཟོ ་ སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།
བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཉ་ནང་འཛུལ་འབད་ས་ (Fish ladder) བཟོ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་
བར་འདུག
STUP གོས་སྟོན་པ་སེར་སེ་ཚད་ཀྩིས་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ fish ladder དེ་ནང་ ཉ་ཚུ་ཁ་ཡར་ལེགས་ཤོམ་དང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སེ་འོང་ཐབས་ལུ་ fish ladder གྩི་གཤམ་/ཆགས་པ་དེ་
གཙང་ཆུའྩི་འགམ་ལུ་མཐུད་འབེལ་འབད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ fish ladder གྩི་གཤམ་དེ་ གཙང་ཆུའྩི་འགམ་གྩི་ཚབ་ལུ་ ཁོད་སྙོམ་རྩི་འདམ་ཅྩིག་གུ་བསྐྱལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མཐོ་
ཚད་ལངམ་སེ་མྩིན་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལས་འགུལ་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ། མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེས་ྩི རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༧༠༤༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༧.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབེལ་གྩི་དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༩.

ཡྩི ག ་ཚང་དང་ CENTRIFUGE AND CHLORINATION སྩི ང ་ཁྩི མ ་ བཟོ ་ རྩིག ་གསལ་བཀོ ད ་དང་འཁྩི ལ་བཟོ ་ སྐྲུན་མ་འབདཝ་དང་ དེ་ ལས་བརྟེ ན ་
སྤུས་ཚད་མེ ད ་པའྩི ་ ལཱ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཡྩིག་ཚང་དང་ centrifuge དེ་ལས་ chlorination གྩི་སྩིང་ཁྩིམ་དེ་ འཕྲུལ་
རྩིག་གྩི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་འདུག
ཀ)
ཁ)

ཁྩིམ་གྩི་purlins དང་ rafter གྩི་བཟོ་བཀོད་དེ་ MS plates (160x200mm) གཉྩིས་ struts དང་ rafter གྩི་བར་ནའྩི་ས་ཁོངས་སོ་སོ་ཚུའྩི་ཐོག་ཁར་མཐུད་དགོཔ་
སེ་ཨྩིན་རུང་ ས་ཁོངས་ག་ཚུད་ནང་ MS plate (40x40mm) གཅྩིག་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག
ལྡྩིང་རྩི་ཚུའྩི་བཟོ་བཀོད་དེ་ སྐྱོར་རྟེན་ (props) ལུ་རྒྱབ་གཏད་པའྩི་ MS Base plate (275x275x16mm) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ RCC སྐྱོར་རྟེན་ལུ་ རྒྱབ་གཏད་
འབད་ནྩི་སེ་བཟོ་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ base plates ཚུ་གཞྩི་བཙུགས་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ ལྡྩིང་རྩི་ཚུའྩི་གཤམ་གྩི་མཐུད་འབེལ་དེ་ མཐུད་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ ཕྲངམ་ཕྲང་ས་
RCC གྩི་སྐྱོར་རྟེན་ཚུ་ལུ་ ཧེན་ཏེ་བཞག་ནུག

བཟོ་བཀོད་དེ་ལུ་ ཁྩིམ་གྩི་སྩིང་ཚད་ལངམ་དང་ རླུང་མ་ཤུགས་སེ་འཕུ་བའྩི་སྐབས་ཁྩིམ་ཐོག་དང་ frame ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་སྩིང་སྩིང་བཞག་ནྩི་ དེ་ལས་ ལྗྩིད་ཚད་ཚུ་ཀེ་ཀེ་སེ་གཏང་ནྩིའ་ྩི ཁད་ཆོས་ཚུ་འདུག
ཨྩིན་རུང་ ཁྩིམ་ཐོག་གྩི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་དང་རྒྱབ་གཏད་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ དགོས་མཁོའྩི་ MS base plates ཚུ་གཞྩི་བཙུགས་མ་འབདཝ་ལས་ རླུང་མ་ཚུ་ཤུགས་སེ་འཕུ་བའྩི་སྐབས་ འཐུས་
ཤོར་འབྱུང་སྩིད་ནྩི་ཨྩིན་པས། སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ཡང་ ལས་འགུལ་སེ་ཚན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་
མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༡༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་

ཨེསྩི་ རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ TTJV/2019/01/75 སྩི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ SJT/ADB-25/2019-2020/30 སྩི་ཚེས་༢༢.༡༠.༢༠༡༩
ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༠.

བྩི ན ་ཆོ ག ་པའྩི ་ ཉྩི ན་གངས་ཚུ་ལུ་ ལས་མྩི ་ དང་མཁོ ་ ཆས་སྒྱུར་བེ ད ་ཨང་གྩི ་ ཐབས་ཤེ ས ་ (LMC METHOD) ལག་ལེ ན ་འཐབ་སྟེ ་ རྩི ས ་བཏོ ན ་ཚུ་ལེ ག ས་ཤོ མ་སེ ་
མ་འབདཝ་ལས་ ལཱ ་ གྩི་ དུས་ཡུན་ཡར་སེ ང ་སེ ་ སོ ད ་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ བྩིན་ཆོག་པའྩི་ཉྩིན་གངས་ལུ་ ལས་མྩི་དང་མཁོ་ཆས་སྒྱུར་བེད་ཨང་གྩི་ཐབས་ཤེས་ (LMC
method) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་བཏོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབདཝ་ལས་ ལཱ་གྩི་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་སེ་སོད་དེ་འདུག
ཁག་འབག་པ་ ནེ་པཱལ་གྩི་ཁག་འབག་པ་ ཏྱཱཱུན་དྩི་བཟོ་སྐྲུན་དང་ འབྲུག་གྩི་རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་སེར་སེ་གཉྩིས་ལུ་ ཟླ་ངོ་གཅྩིག་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དུས་མཚམས་ཀྩི་མཇུག་ལུ་བྩིན་ནྩི་སེ་ སྩི་ཚེས་
༣༡/༡༠/༢༠༡༧ (ལས་འཆར་གྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གྩི་ཚེས་གངས) ལས་ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༥/༢༠༡༨ ཚུན་ ཟླ་ངོ་༧ གྩི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གྩི་གནང་བ་བྩིན་ཏེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ RCC ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་
ཆས་དང་ ལས་མྩིའྩི་དོན་ལས་ ལཱ་འབད་བའྩི་ཉྩིན་གངས་ཚུ་ སོ་སོ་སེ་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་འདུག དེ་གྩིས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལས་མྩི་ཚུ་ ཉྩིནམ་སོ་སོ་ཁར་ ལཱ་སོ་སོ་སེ་ འབད་ཡོདཔ་སྟོན་མྩི་དེ་ ནོར་བ་ཨྩིན། འདྩི་
ལས་བརྟེན་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་དུས་ཚོད་ལུ་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་སོ་སོ་སེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ འཐོབ་ལམ་མེདཔ་སོ་མཐོང་ཡྩི། ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་ འགོ་ཐོག་དང་པམ་དེ་ ལོག་རྩིས་བཏོན་
འབད་བའྩི་སྐབས་ ལས་འགུལ་བསྟར་སོད་སེ་ཕྲན་གྩིས་ བྩིན་ཆོག་པའྩི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་ལས་ ཟླ་ངོ་༡ གྩི་ ཁ་སྐོང་བྩིན་ཏེ་འདུག བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གྩི་ཚེས་གངས་དེ་ སྩི་ཚེས་
༠༡/༠༥/༢༠༡༨ མྩིན་པར་ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༤/༢༠༡༨ འོང་དགོཔ་འདུག
སྩི་ཚེས་༣༡/༠༥/༢༠༡༨ ལས་ ༡༥/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཟླ་ངོ་༦.༥ གྩི་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་ཐེངས་གཉྩིས་པམ་དེ་གྩི་ཐད་ ལོག་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ བྩིན་ཆོག་པའྩི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་དེ་ ཟླ་ངོ་༥.༥ འཐོན་
ཡོདཔ་དང་ ཚེས་གངས་ཡང་ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་མྩིན་པར་ ༡༥/༡༠/༢༠༡༨ ཚུན་ཨྩིནམ་ལས་ ཟླ་ངོ་༡ གྩི་ཆོག་མྩིན་ཡར་སེང་བྩིན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ དན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མྩི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་
པའྩི་བར་གེགས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ གན་ཡྩིག་གྩི་གནས་ཚིག་དང་ མ་འཁྩིལ་བར་འདུག གན་ཡྩིག་གྩི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་མྩི་དེ་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་འཐེབ་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཁག་
འབག་པ་ལུ་ ཚད་ལས་བརལ་བའྩི་གོགས་རམ་འབད་དེ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་ཕོགཔ་སེ་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༡༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་

འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེས་ྩི རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ལས་འགུལ་གྩིས་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་༦ པའྩི་ནང་ལས་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བཀལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༨༨ བཏོག་བཞག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༡.

ཁས་ལེ ན ་འབད་མྩི་ དང་འཁྩི ལ ་ ལས་འགུལ་མདོ ་ ཆེ ན་ བསྐོ ་ བཞག་མ་འབདཝ་དང་ གནང་གོ ལ ་གྩི ་ ཡྩི ག་ཆས་ཚུ་མེ ད་པར་དགོ ས ་མཁོ འྩི ་ འགན་འཛི ན ་པ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་འཕྲལ་
འཕྲལ་རང་ སོ ར ་བསྒྱུར་འབད་དེ ་ ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁས་ལེན་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན་ བསྐོ་བཞག་མ་འབདཝ་དང་ གནང་གོལ་
གྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ དགོས་མཁོའ་ྩི འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ གན་ཡྩིག་ནང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་དགོས་མཁོའ་ྩི འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
མ་བཙུགས་པ་ཅྩིན་ ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོ་པའྩི་དགོངས་དོན་ཚུ་ མ་ཚུད་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༡༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་ རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༧༠༤༨ ཅན་
མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ No.PMU/UIP/F-13/2018-2019/141 སྩི་ཚེས་༢༥.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༢.

སྤོ ད ་མཛེ ས ་ལམ་བདའ་སྟེ ་ སྤུས་ཚད་མེད ་པའྩི ་ རྩི ་ ནག་གཏང་ནྩི འྩི ་ ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་’ ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་
མྩི་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ སྤོད་མཛེས་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནྩིའ་ྩི ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག སྤོད་མཛེས་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྩི་ནག་རྩི་འདམ་གྩི་ལཱ་ཚུ་
ནང་ གག་འགམ་སོམ་འཐོན་ཏེ་ ས་སོ་ལེ་ཤ་ནང་ར་ ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ་འཐོན་ཏེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལྷ་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་
Hi-Tech and Chimmi RD JV། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༤༠ དང་ ༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༣.

རྩི ་ ནག་གཏང་ནྩི འྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ སྤུས་ཚད་མེ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་’ ནང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩིའ་ྩི
རྩི་ནག་རྩི་འདམ་གྩི་ལཱ་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩི་ནག་རྩི་འདམ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གག་འགམ་སོམ་སེ་འཐོན་ཏེ་ འཁོར་ལམ་གསརཔ་ཚུའྩི་ས་སོ་ལེ་ཤ་ནང་ར་ ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ་འཐོན་ཏེ་
འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁར་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༣.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་མ་དེ་བྩི་མོ་ཧཱཏ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་
Hi-Tech and Chimmi RD JV། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༤༠ དང་ ༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༤.

སེ ར ་གྩི ་ མྩི ་ ངོ མ ་ཚུ་གྩི ས ་ རྩི ག ་གང་དང་ མྩི ་ ལམ་མེ ད པ་གཏང་ཡོ ད ་མྩི ་ ལུ་ ལས་འགུལ་གྩི ་ ལས་བེ ད ་པ་ཚུ་གྩི ས ་སྣང་མེ ད ་འབད་བཞག་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་’ གྩིས་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༨ གནས་པའྩི་ RRM གང་གྩི་ཚན་པ་གཉྩིས་དང་ ལྷས་སྟེ་ཡོད་པའྩི་རྡོ་གཞྩིབ་ (interlocking paver block) དང་ རྩི་འདམ་གྩི་མྩི་ལམ་ཚུ་ མེདཔ་གཏང་ཡོད་
མྩི་དེ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག སེར་གྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གྩི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མེདཔ་གཏང་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་སྐྲུན་
དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་གནང་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༣.༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་མ་དེ་བྩི་མོ་ཧཱཏ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ TT/Infra.Division/2018-2019/783 སྩི་ཚེས་༢༢.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་
ཆ་ཚུ་བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༥.

ལཱ ་ ཚུ་ ཉེ ན ་བཅོ ལ ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་’ གྩིས་ སྩིར་བཏང་གན་ཡྩིག་གྩི་གནས་ཚིག་གྩི་
དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ ཡོངས་སྩིལ་-༡ པའྩི་ནང་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་ཚུ་མ་ལེན་པར་འདུག ཁག་འབག་པ་བཞྩི་མཉམ་འབེལ་གྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༤.༩༣༦ གནས་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ལེན་ཏེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ ཁག་འབག་གཉྩིས་ཀྩི་དོན་ལས་ ཉེན་བཅོལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠.༤༠༥ འབད་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མྩིག་བཏོན་
འབད་ཡོདཔ་དང་ གཞན་ཁག་འབག་གཉྩིས་ཀྩི་ཉེན་བཅོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤.༥༣༠ ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་དེ་ ད་ལྟོ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབངས་སོན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ། དོན་གྲུབ་ལྷ་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨོ་
མ་དེ་བྩི་མོ་ཧཱཏ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠ ཅན་མ། བང་ཆུབ་ཆོས་སོན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༠༧ ཅན་མ། ཨེམ་
ཨེསྩི་ Hi-Tech and Chimmi RD JV། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༤༠ དང་ ༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ལཱ་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ ཉེན་བཅོལ་གྩི་ལག་ཁེར་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༠༠

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༧༧ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

3.1

མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.2

དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་བརོད་ སྙོམས་སྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Tack coat དེ་ལས་ WMM དང་ DBM གཉྩིས་ཆ་ར་གྩི་ཁ་ལུ་
scarifying འབད་མྩི་ལུ་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
རླུང་བཙིར་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའྩི་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།
ཁག་འབག་པའྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སེ་ངོ་སོར་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ལས་ དངུལ་
འབོར་ལྷག་འཐེབ་བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ།
TMT གྩི་ལྕགས་དང་ ཨང་རྩིས་འཛོལ་མྩི་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཚད་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་མདའ་ཡབ་
དང་ ལྕགས་ཤོག་ཚུ་གྩི་ གངས་ཚད་ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་
འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ལཱ་གྩི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་རྣམ་གངས་འཛོལ་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩི་འདམ་
གྩི་ལཱ་ནང་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཆུ་གྩི་སྟོད་ཕོགས་ཀྩི་ཆུ་བག་ མྩིག་མཐོང་མེདཔ།
དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་ལས་ རང་རྩི་རེད་འོག་ལྟེ་བའྩི་ལམ་གྩི་བཀོད་སྩིག་ས་བཅད་ཀྩི་ ལཱ་ཚུའྩི་འབོར་ཚད་
ལྷག་འཐེབ་སེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ།
རྩི་འདམ་ (PCC) གྩི་མྩི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཆུ་བག་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་དང་ ཚད་མཇལ་གྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་
འབྱུང་ཡོདཔ།
ཆ་ཤས་༣ པའྩི་དན་ཐོ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ།
ལས་འཆར་དང་འཁྩིལ་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ ཡུན་འགངས་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ།
བསོམས་

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

6.000

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

2.900

-

2.289

2.289

1.177

1.177

-

1.083

1.083

-

1.012

1.012

1.008

1.008

-

0.838

0.838

-

0.260

0.260

-

0.253

0.253

-

0.045
-

0.045
-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

16.864

-

རྩིས་གྲུབ།

༧.༩༦༤

༨.༩༠༠

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

6.000
2.900
-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

མྩི ་ མང་ལཱ་ གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༠

ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སོན་བྩིན་དེ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྩིམ་
བཟོ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཞྩིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གྩི་དོན་ལས་ འཛིན་གོལ་འབད་དེ་འདུག སོན་བྩིན་འཛིན་གོལ་གྩི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའྩི་སྐབས་ ཞབས་
ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལས་འཆར་ཕུལ་མྩི་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ སོད་ཆད་ཚུ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོཔ་སེ་འདུག རྩིས་འཛིན་གྩི་ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩིས་རེས་དན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཞབས་
ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་སོན་བྩིན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སོན་བྩིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དེ་གྩིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྩིམ་བཟོ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་འཆར་གཞྩི་བརམ་ཡོད་པའྩི་
ལས་སྣ་ཚུ་ སྣང་མེད་སེ་བཞག་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༤ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པར་དྩིཔ་ཀཊ་ཝལ། ལས་སེ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༢༠༡༠༠༢༥༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༧༨༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

དངུལ་ཁང་རྩི ས ་སྙོ མ ས་རྩི ས ་བརོ ད ་ སྙོ མ ས་སྩི ག ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༠༠

གཞལམ་བསང་ སྟྩིང་སྟྩི་བྩི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་ཁང་གྩི་རྩིས་བརོད་དང་ཁ་འཐབ་བལྟཝ་ད་ རྩིམ་ལུགས་ལས་བཏོན་པའྩི་དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་ཁ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༩༠༠ འཛིན་གོལ་འབད་སྟོན་ཡོད་མེ་དེ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་ཁང་གྩི་རྩིས་བརོད་ཀྩི་བྱུང་ཐོ་གྩི་གལ་བཀོད་དེ་མྩིན་འདུག
ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ འཛིན་འགོལ་དང་ཕྩིར་བཏོན་གྩི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཡྩིག་
ཚང་གྩི་གནང་གོལ་དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ དངུལ་འབོར་དེ་ འཐོབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ འདྩི་དཔྱད་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༤༥ དོན་ཚན་

༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༧༡༢༢
ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་RAA-BT/Fus-03/2020/1115 སྩི་ཚེས་༢༦.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.༣.

TACK COAT དེ ་ ལས་ WMM དང་ DBM གཉྩི ས ་ཆ་ར་གྩི་ ཁ་ལུ་ SCARIFYING འབད་མྩི ་ ལུ་ ཆོ ག ་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༨
བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་’ གྩིས་ མུ་ཏྩིག་ཐང་དང་ ཀ་ཝང་བང་ས་ དེ་
ལས་ ཧཱོན་ཀོང་ཚོང་དུས་ཀྩི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འཁོར་ལམ་དང་ ཆུ་གཡུར་ མྩི་ལམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༡༤ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ tack
coat གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནྩི་དང་ རྡོ་རུག་འཁོར་ལམ་ལུ་རྩི་ནག་སྟུག་པག་པ་ (Dense Bituminous Macadam) གྩི་ཁ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩིས་ རག་རོག་ཚུ་ད་དུམ་བཟོ་སྟེ་བཏོན་གཏང་ནྩི་
(scarifying) དེ་ལས་ WMM གྩི་ཁ་ལུ་ ཚོན་ prime དབུར་ནྩི་ (prime coat) གྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༨ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་དེ་ཚུ་
འགོ་ཐོག་རྩིན་གོང་གྩི་སོན་རྩིས་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཚུད་དེ་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ འཁོར་ལམ་སྩིང་སྩིང་འགྱུར་ཐབས་ལུ་ DBM གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྩིན་ཏེ་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ bind layers ལུ་ tack coat གཏང་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་དེ་རང་
ཆ་མེདཔ་སོང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ DBM གྩི་ཁ་ལུ་ tack coat དབུར་ནྩིའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༣ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་པ་དེ་ལུ་ DBM
ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩིས་ རག་རོག་ཚུ་ད་དུམ་བཟོ་སྟེ་བཏོན་གཏང་ནྩིའྩི་ (scarifying) ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༣ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག བཟོ་རྩིག་གྩི་གསལ་བཀོད་ཚུའྩི་གོ་བ་ཕྩིར་
འགྱུར་འབད་ལེན་མྩི་དེ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་འབད་བརོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབདཝ་དང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ཆོག་མྩིན་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ནྩི་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་
འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༦ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༢༨༨ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབངས་སོན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ། དོན་གྲུབ་ལྷ་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨོ་མ་དེ་བྩི་མོ་ཧཱཏ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་ Hi-Tech དང་ Chimmi RD JV། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༤༠ དང་ ༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་སྙོམས་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༡༡.༠༣.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་པ་ཚུ་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་འགན་འཛིན་
པ་དེ་ལུ་ ཡྩིག་ཨང་ TT/INFRA/General/2018-2019/570 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་ཡང་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༤.

རླུང་བཙི ར ་འཕྲུལ་ཆས་བཀོ ལ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ལུ་ བདེ ན་ཁུངས་མེ ད་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༧

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཐྩིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བ་ཀ་ཀམ་ཇ་ལས་དབུས་ཙ་ཚུན་གྩི་ རེད་འོག་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་རོ་རྡོ་སོག་ལཱ་གྩི་དོན་ལས་ རླུང་བཙིར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་བར་ག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༡༧༧ བདེན་ཁུངས་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ཡྩིག་ཐོ་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་ལཱ་བསོམས་ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་༧,༥༠༤.༩༠ འཐོན་ཡོདཔ་
དང་ ལས་མྩི་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་སྒྱུར་བེད་ཨང་ (LMC) ༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ རླུང་བཙུར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་ལཱ་བསོམས་ ཆུ་ཚོད་༤༨༠.༣༡ འབད་དེ་འདུག
དེ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅྩིན་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩིས་ཉྩིནམ་རེ་ལུ་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་༠.༠༠༨ (7504.90 m3 x 0.008 day/m3 x 8 hours shift) གྩི་ལཱ་འབད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ བར་གའྩི་རྩིས་ཐོ་
ནང་ རླུང་བཙུར་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ ཆུ་ཚོད་༡,༧༨༦.༠༠ ག་ཁར་ལེན་ཡོདཔ་སེ་སྟོན་ཡོདཔ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༧ གནས་པའྩི་ཆུ་ཚོད་༡,༢༨༧.༦༩ འཐེབ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༠༥༠ དོན་ཚན་༩.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ། བཟོ་རྩིག་

གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ ཤུལ་མའྩི་སྙན་ཞུ་ རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༦༢༣༤ ཅན་མའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༥.

ཁག་འབག་པའྩི ་ རྩི ས ་ཐོ་ ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སེ ་ ངོ ་ སོ ར ་མ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ ཁག་འབག་པ་ལས་ དངུལ་འབོ ར ་ལྷག་འཐེ བ ་བསྐྱར་རེ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༠༨༣

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་པ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༣ ལྷག་འཐེབ་བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་འདུག ཁག་
འབག་པ་ལུ་དངུལ་སོད་ཡོད་པའྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་སྙོམས་སྩིག་འབད་བའྩི་སྐབས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༣ ལྷག་འཐེབ་སེ་བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན། ནོར་འཁྲུལ་
དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ཁག་འབག་པའྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེས་ྩི རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/2018-2019/152 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/20182019/153 སྩི་ཚེས་༢༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༣ ཁག་འབག་པའྩི་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་༤ པའྩི་ནང་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.༦.

TMT གྩི ་ ལྕགས་དང་ ཨང་རྩི ས ་འཛོ ལ ་མྩི་ དེ ་ ལས་ རྒྱ་ཚད་ཡར་སེ ང ་རྐྱབ་ཡོ ད ་པའྩི ་ མདའ་ཡབ་དང་ ལྕགས་ཤོ ག ་ཚུ་གྩི ་ གངས་ཚད་ནོ ར ་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་
བརྟེ ན ་ བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༡༢

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འབེལ་ཡོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་རྩིས་འཛིན་ལས་བེདཔ་ཚུ་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་རྩིས་
ཚུ་ བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ སྒྱུར་རྩིས་ནོར་འཁྲུལ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ TMT ལྕགས་ཀྩི་གངས་ཚད་འཛོལ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཚད་ཚུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༡༢ འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༢

པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེསྩི་ རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/2018-2019/152 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/20182019/153 སྩི་ཚེས་༢༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ ཁག་འབག་པའྩི་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་༤ པའྩི་ནང་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་
དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༧.

ལཱ ་ གྩི ་ གསལ་བཀོ ད་འབད་ཡོ ད ་པའྩི ་ རྣམ་གངས་འཛོ ལ ་ཏེ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ རྩི ་ འདམ་ (PCC) གྩི ་ ལཱ ་ ནང་ ཆོ ག་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༨

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལཱ་གྩི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་རྣམ་གངས་འཛོལ་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༨ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་པ་གྩིས་ ས་ཁོངས་མ་འདཝ་གཉྩིས་(གཅྩིག་ཞྩིབ་དཔྱད་སོ་རའྩི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ལམ་རྒྱ་གམ་ཡོད་ས་དང་ གཅྩིག་ལམ་གྩི་འོག་ལུ་) ནང་
རྩི་འདམ་ (PCC) ཕྩིར་སོད་དང་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་དེ་འདུག BoQ གྩི་གསལ་བཀོད་ནང་ བསྟར་སོད་འབད་དགོ་པའྩི་ལཱ་དེ་ ཞྩིབ་དཔྱད་སོ་རའྩི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མྩི་དེ་
རྐྱངམ་ཅྩིག་ཨྩིནམ་དང་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ལཱ་ཁ་སྐོང་གྩི་དོན་ལས་ གནང་བ་མྩིན་འདུག དེ་གྩི་ཐོག་ཁར་ཁག་འབག་པ་གྩིས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ནང་ ཡོད་པའྩི་རྩིན་གོང་ལས་ལྷག་པའྩི་གོང་ཚད་ཐོག་ལས་ ཐོབ་
བརོད་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡང་འབྱུང་ནུག
དེ་མ་ཚད་ བདེ་བ་ཐང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་སོ་རའྩི་ཉེ་འདབས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་ ལམ་གྩི་འོག་ལུ་བཙུགས་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚད་འཇལ་ངེས་གཏན་འཐོབ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་
འབད་མ་ཚུགས། དེ་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ པར་གྩི་སྒྲུབ་བེད་ཚུ་ཡང་མྩིག་སྟོན་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག གོང་ཚད་
མཐོ་བའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ཚད་ལས་བརལ་བའྩི་དངུལ་འབེལ་གྩི་གོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་དང་ ཡང་ན་ གོས་ངན་གྩི་
བ་སོད་ཡང་ འོང་སྩིད་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། ལྟ་བཀོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལཱ་ཚུ་ བཟོ་རྩིག་གྩི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་
འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་

ཨེསྩི་ རྟ་མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/2018-2019/152 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ PMU/UIP/F-13/20182019/153 སྩི་ཚེས་༢༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ ཁག་འབག་པའྩི་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་༤ པའྩི་ནང་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་
དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༨.

ཆུ་གྩི ་ སྟོ ད ་ཕོ ག ས་ཀྩི ་ ཆུ་བག་ མྩི ག ་མཐོ ང ་མེ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘ཁོམ་ཚོགས་རྟེན་གཞྩི་ལས་འགུལ་(UIP)’’ ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྩི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨ གནས་པའྩི་ རྒྱ་ཚད་མྩི་ཊར་༡༦.༨ དང་ རྩིང་ཚད་མྩི་ཀྲར་༣.༣
འབད་མྩི་ཆུ་བག་ཅྩིག་ Weir Axis གྩི་ཆུ་སྟོད་ཕོགས་ མྩི་ཊར་༧༧ ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ གང་གྩི་ཟུར་ (edge wall) དེ་ ཆུ་རུད་འཐོན་
པའྩི་སྐབས་འོག་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ མྩིག་གྩིས་མཐོང་ས་མྩིན་འདུག edge wall’s གྩིས་ གཙང་ཆུ་མར་འགོ་བའྩི་སྐབས་ མགོགས་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནྩི་དང་ རག་རོག་ཚུ་ཆུ་མཛོད་ནང་ བུད་ནྩི་བཀག་
འཛིན་འབདཝ་ཨྩིན། ཆུ་བག་མྩིག་མཐོང་མེད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཕྩིའྩི་བཟོ་བཀོད་དེ་གྩིས་ དགོས་མཁོའྩི་གྲུབ་འབས་འཐོན་མ་ཚུགསཔ་དང་ དེ་གྩིས་ ཆུ་བག་གྩི་སྤུས་ཚད་དང་ ཕྲང་ཧྩིང་ དེ་ལས་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ དོགས་
པ་ཆགསཔ་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༨ དོན་ཚན་༡.༩ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་རྩི་ཛཱལ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༨ ཅནམ། ཨེམ་ཨེསྩི་ རྟ་

མཆོག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྐྱྩིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སྩི་ཚེས་༠༣.༡༢.༢༠༡༩ ལུ་ ཁོམ་སེའྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ས་གནས་ཀྩི་མཉམ་འབེལ་བདེན་དཔྱད་ ལོག་སྟེ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༩.

དགའ་སྐྱྩི ད ་གྩི ང་ལས་ རང་རྩི ་ རེ ད ་འོ ག་ལྟེ ་ བའྩི ་ ལམ་གྩི ་ བཀོ ད་སྩི ག་ས་བཅད་ཀྩི ་ ལཱ ་ ཚུའྩི ་ འབོ ར ་ཚད་ ལྷག་འཐེ བ ་སེ ་ ཐོ ་ བཀོ ད ་འབད་དེ་ ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འབོ ར ་
བསྐྱར་རེ ད ་འབད་དགོ པ ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཐྩིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁ་མྩི་ན་ལས་དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་འབྩིང་རྩིམ་གཞུང་ལམ་ཁར་ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༥ འབད་མྩི་དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་ལས་ རང་རྩི་རེད་འོག་ལྟེ་བའྩི་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ འཐེབ་སོད་ནུག
ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལམ་གྩི་བཀོད་སྩིག་ས་བཅད་ཀྩི་ལཱ་དེ་དང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་གཉྩིས་ཁད་བསྡུར་འབད་བལྟཝ་ད་ ཁད་པར་སོམ་འཐོན་ཏེ་འདུག ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་
མཐོ་ཚད་ངོ་མ་ མྩི་ཊར་༡.༡ དང་ ༢.༡ དེ་ལས་ ༢.༤ འཐོན་ཡོད་མྩི་དེ་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ནང་ མྩི་ཊར་༣.༢ དང་ ༣.༦ དེ་ལས་ ༣.༤ འབད་བཀོད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་སེ་རང་ ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་འབོར་ཚད་ངོ་
མ་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཊར་༡༣༣,༦༤༥.༨༧ འཐོན་མྩི་དེ་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཊར་༡༣༩,༩༠༡.༣༠ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཊར་༦,༢༥༥.༤༣ གྩི་འབོར་ཚད་ལྷག་འཐེབ་བཀོད་དེ་འདུག ལཱ་
གྩི་འབོར་ཚད་ ལྷག་འཐེབ་སེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་བར་བར་ལེན་པའྩི་ག་ཆ་ཡང་ལྷག་འཐེབ་སོང་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ འཐེབ་སོད་སྟེ་འདུག
ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩིས་ སྣང་མེད་ཀྩི་སོ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་ཀྩི་གངས་ཁ་དང་འཁྩིལ་ག་བསྡུར་འབད་སའྩི་གཞྩི་རྟེན་ཨྩིན་མྩི་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ནང་ ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་མཐོ་ཚད་ཚུ་
འཛོལ་ཏེ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ཐོ་ཚུ་འཛོལ་བ་ཨྩིནམ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་ག་དངུལ་སོད་མྩི་ཚུ་ལུ་ འོས་ལྡན་མྩིན་འདུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༠ དོན་ཚན་༡༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ནོར་བུ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༨ ཅནམ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་བསྟན་འཛིན།
བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༠.

རྩི ་ འདམ་ (PCC) གྩི ་ མྩི ་ ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་

བཅོས་ལས་འགུལ་ (TRIP)’ གྩིས་ མྩི་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ Hi-tech དང་ ཁག་འབག་པ་ འཆྩི་མེད་ཨར་དྩི་ མཉམ་འབེལ་ཚོང་སེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ འཐེབ་སོད་
འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ལྟ་བཀོད་པ་གྩིས་ བག་གཡེང་དང་ སྣང་མེད་འབད་སོད་དེ་ ལྷས་སྟེ་ཡོད་པའྩི་རྡོ་གཞྩིབ་ (interlocking blocks) གྩི་རྒྱ་ཚད་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོད་མྩི་
དང་ PCC མྩི་ལམ་གྩི་དཀྱུས་ཚད་ དེ་ལས་ ལམ་གྩི་བར་སྟོང་ལུས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ མ་བཏོགས་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༣.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་མ་དེ་བྩི་མོ་
ཧཱཏ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་ Hi-Tech and Chimmi RD མཉམ་འབེལ་ཚོང་སེ། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༤༠ དང་༥༤༥༥ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ TT/Infra-Division/2018-2019/1805 སྩི་ཚེས་༠༦.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་འབོར་དེ་
ཁག་འབག་པའྩི་མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༡.

ཆུ་བག་

(GABION WALL)

བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ ཆོག ་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐྩིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་ (TRIP)’ གྩིས་ ཆུ་བག་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་
ནང་ ཁག་འབག་པ་ Hi-tech དང་ ཁག་འབག་པ་ འཆྩི་མེད་ ཨར་དྩི་ མཉམ་འབེལ་ཚོང་སེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་རོ་རྡོ་སོག་དང་ ལོག་བསུབ་ནྩིའ་ྩི
(backfilling) རྩིན་གོང་ཚུ་ ཆུ་བག་གྩི་ལཱ་ནང་མཉམ་སེབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ལོག་སོ་འབད་སོད་ནུག ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དངུལ་སོད་མ་
འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་
མ་དེ་བྩི་མོ་ཧཱཏ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསྩི་ Hi-Tech and Chimmi RD མཉམ་འབེལ་ཚོང་སེ། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༨༤༠ དང་

༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ TT/Infra-Division/2018-2019/1805 སྩི་ཚེས་༠༦.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་འབོར་དེ་
ཁག་འབག་པའྩི་མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༢.

ཆ་ཤས་༣ པའྩི ་ ཡྩི ག ་ཆས་ཚུ་དང་ ཚད་མཇལ་གྩི ་ ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོ ང ་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཆད་སྐྱོ ན ་འབྱུང་ཡོ ད པ།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཐྩིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལུ་ བ་ཀ་ཀམ་ཇ་ལས་དབུས་ཙ་ཚུན་གྩི་ རེད་འོག་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༣.༢༦ འབད་མྩི་ ལམ་གྩི་བཀོད་སྩིག་
གྩི་ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ ས་ཁམས་རྩིག་པའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཁ་གསལ་ཚུ་ མ་འབད་བར་འདུག གནད་དོན་དེ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྐབས་ལས་རང་ སྟོན་ཏེ་འབད་
རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ལམ་གྩི་བཀོད་སྩིག་གྩི་ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་སོད་འབད་ཚར་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༧ ཚུན་གྩི་ cut, fill, banking དང་ spillage གྩི་འབོར་
ཚད་ངེས་གཏན་གནས་རྩིས་བཏོན་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ བརྟག་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་འདུག གནས་རྩིས་དེ་ཚུ་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་དན་ཐོ་ཚུ་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ ས་གོང་ལས་ཚང་དགོ་པའྩི་ཆ་རྐྱེན་ཅྩིག་ཨྩིན།
དེ་མ་ཚད་ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༣.༢༦ འབད་མྩི་ ལམ་གྩི་བཀོད་སྩིག་ལུ་ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་ལཱ་འགོ་ཐོག་དང་པམ་དེ་ ག་ཅྩི་གྩི་ཐད་ལས་ཡང་ བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོདཔ་དང་ ས་རོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ གདོང་ཁར་འགོ་
ཚུགས་པའྩི་ལམ་རྐྱངམ་ཅྩིག་ བསྟར་སོད་འབད་དེ་ལམ་དེ་ཁར་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཚུ་འགོ་མ་བཏུབ་པར་འདུག དེ་གྩི་ཐོག་ལས་ཁར་ ས་རོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་
ལཱ་ཚུ་བསྒྲུབས་ནྩི་དང་ ས་སྣུམ་བླུག་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ ལོག་སྟེ་ར་འགོ་བཙུགས་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ འོང་དགོཔ་འདུག ས་གོང་གྩི་བརྡ་དོན་ཚུ་མེདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ག་ཅྩི་གྩི་ཐད་ལས་ཡང་ བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མེ་དེ་ ངེས་བདེན་ཨྩིནམ་སེ་སབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་བར་བར་ལེན་པའྩི་ག་ཆ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༠ དོན་ཚན་༩.༣ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༩༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༣.

ཆ་ཤས་༣ པའྩི ་ དན་ཐོ ་ ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོ ང ་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཆད་སྐྱོ ན ་འབྱུང་ཡོ ད པ།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཐྩིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁ་མྩི་ན་ལས་དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་འབྩིང་རྩིམ་གཞུང་ལམ་ཁར་ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༥ འབད་མྩི་དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་ལས་ རང་རྩི་རེད་འོག་ལྟེ་བའྩི་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
གྩི་ལཱ་ནང་ མཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ ལམ་གྩི་བཀོད་སྩིག་གྩི་ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་ལཱ་ཚུའྩི་ཐབས་གཞྩི་ (formulae) འཛོལ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ནང་ cut, fill, banking དང་
spillage གྩི་ས་གོང་ལས་ཚང་དགོ་པའྩི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་མྩིན་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ཆ་ཤས་༣ པའྩི་ནང་ ལཱ་ངེས་བདེན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ ས་གོང་ལས་ཚང་དགོ་པའྩི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་མེད་པའྩི་ཁར་ filling དང་
banking གྩི་ལཱ་ཚུའྩི་ འཇལ་ཚད་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་དན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ཆ་ཤས་༣ པའྩི་འཇལ་ཚད་ཚུ་ངེས་བདེན་ཡོད་མེད་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩིས་ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་
པར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༠ དོན་ཚན་༡༢.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ནོར་བུ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༨ ཅནམ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

སངྱས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༤.

ལས་འཆར་དང་འཁྩི ལ ་ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ནྩི་ ནང་ ཡུན་འགངས་ལུས་ཏེ ་ ཡོ ད པ།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཐྩིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁ་མྩི་ན་ལས་དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་འབྩིང་རྩིམ་གཞུང་ལམ་ཁར་ ཁག་འབག་པ་ Raven Builder & Co. Pvt. Ltd གྩིས་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ཡོད་པའྩི་ ཁ་མྩི་ན་ལས་དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་ (ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༧) ཚུན་དང་ དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་ལས་རང་རྩི་ཚུན་ རྩི་ནག་གཏང་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་ ཡུན་འགངས་འབད་ལུས་ཏེ་འདུག ལཱ་ཚུ་ཡང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༨ གྩི་
ནང་འཁོད་ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༧/༢༠༡༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༡/༢༠༡༨ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་འབད་འདུག ཨྩིན་རུང་ འཁོར་ལམ་ཟུར་ཁར་གྩི་ཆུ་གཡུར་ (L-shaped drain) དེ་
མྩི་ཊར་༡༣,༠༠༠ ལས་ མྩི་ཊར་༧༠༠ རྐྱངམ་ཅྩིག་སྒྲུབ་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ཆུ་གཡུར་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ལས་མྩིའ་ྩི སོད་ཁྩིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ ཅ་ཆས་དག་པ་ཅྩིག་
བརྩིགས་སྟེ་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༠ དོན་ཚན་༡༢.༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ནོར་བུ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༨ ཅནམ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ སངྱས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་འདྩི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་RO-T/DoR/Acc-07/2020-2021/264
༡༡.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.2

སྩི་ཚེས་

རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།

༡.༣.༢.༡. བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ༣.༤༤༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༤ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༤ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་
འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡.༡༢༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་
༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༨ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།
རྩིམ་ཨང་།

1
2

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་
ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.༠༩༨
༡.0༣༡
༡.༡༢༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.༠༩༨
༠.༦༤༣
༠.༧༤༡

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

༠.༣༨༨

༦༢

༠.༣༨༨

༦༥.༦༣

༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

༡.1
༡.2

གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ཉུང་སུ་སོད་ཡོདཔ།
ལྕམ་ཁར་ལས་བ་དཀར་ལྷ་ཁང་ཚུན་གྩི་ཁོམ་གྩི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནྩིའྩི་ལཱ་ནང་ སྐྱོན་ཞུགས་
ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།
༠.༠༩༨

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༩༨

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

རྩིས་གྲུབ།

༠.༠༩༨

༠.༠༩༨

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
གོ ་ གནས་དང་དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་སྐབས་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ངས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན་མ་དངུལ་ཉུང་སུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༩༨

༡.༡

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་ གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨
དངུལ་སོད་ཉུངམ་ཡར་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གྩི་ བཅའ་ཡྩིག་དང་དམྩིགས་བསལ་ཁྩིམས་དོན་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢

དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༥༠༧༢༦༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢
ལྕམ་ཁར་ལས་བ་དཀར་ལྷ་ཁང་ཚུན་གྩི་ ཁོ མ ་གྩི་ སྣུམ་འཁོ ར ་ལམ་རྩི ་ ནག་བཏང་ནྩི འྩི་ ལཱ ་ ནང་ སྐྱོ ན ་ཞུགས་ཡོ ད པ།
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ར་བ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ཡོད་མྩི་ལཱ་ཚུ་ གཡུར་བ་ནང་ལས་ཆུ་ཕྩི་ཁར་འཐོན་ཏེ་
མེདཔ་བཏང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་ ཡྩིད་རང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་བ་འབད་བས། དེ་མ་ཚད་ བརྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་གོག་
ཐག་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནྩིའྩི་རྒྱུས་དུང་ཚུ་ ཁ་ཕེ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གྩིས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མེདཔ་བཏང་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ས་ཁོངས་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་
བར་ ཁག་འབགཔ་ལས་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ཆུ་གཡུར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢ དོན་ཚན་༡༠ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕྲོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧
ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ JKD/DES-21/2019/576 སྩི་ཚེས་༢༡.༡༢.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༨

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

༢.1
༢.2
༢.༣

ཁག་འབགཔ་གྩི་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་རྩིས་བཏོན་པའྩི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་
སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།
དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡར་སེང་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བདག་སྐྱོང་རྩིས་ལེན་གྩི་དམ་བཅའ་དང་ཡྩིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་མེད་པའྩི་ས་གོང་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་
རྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་འཐུས་ཚུ་ག་ར་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༤༡༩

༠.༡༨༡

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)
༠.༢༣༨

༠.༤༦༢

༠.༤༦༢

-

༠.༡༥༡

-

༠.༡༥༡

༡.༠༣༡

༠.༦༤༣

༠.༣༨༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཁག་འབགཔ་གྩི ་ མཐའ་མའྩི་ རྩི ས ་ཐོ ་ ནང་རྩི ས ་བཏོ ན ་པའྩི ་ སྐབས་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འཐེ བ ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བུམ་ཐང་ དབང་འདུས་ཆོས་གྩིང་སྨན་ཁང་གྩི་ ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་༤ སེ་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩིས་བསོམས་བཏོན་པའྩི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབག་
པ་ ཕུར་པ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཚོན་རྩིས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་དང་ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སེ་ དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་རྩིས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩ རྩིས་གྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དཔལ་སོན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོན་
དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༦༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༡༧༤ སྩི་ཚེས་༢༦.༠༦.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་
ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༨ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་སྐབས་ ཚུལ་མྩི ན ་གྩི ་ ཡར་སེ ང ་བཏང་ཡོ ད པ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༤༦༢

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་གསརཔ་༢༥ བཀོ་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་གྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ་ད་ འགན་པ་༥ གྩི་
དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་ཚད་གཞྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མྩི་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་
ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ ར་ཚན་ཨང་༡༡.༣.༡ དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༩༠༥༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༦༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གྩི་གསལ་བསགས་༢༠༡༤ ལས་འཆར་༣ དང་ འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་ཡོད་
པའྩི་ དོགས་སེལ་འབད་མྩི་དང་ གནད་དོན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༥.༠༤.༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢ པའྩི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་
འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣

བདག་སྐྱོ ང ་རྩི ས ་ལེ ན ་གྩི་ དམ་བཅའ་དང་ཡྩི ག ་ཚང་གཏན་འཁེ ལ ་མེ ད ་པའྩི ་ ས་གོ ང ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་རྒྱུད་འཕྲྩི ན ་གྩི ་ འཐུས་ཚུ་ག་ར་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་འགོ་ཁྩིདཔ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་རྩིས་ལེན་པའྩི་དམ་བཅའ་དང་ཡྩིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་མེད་
པའྩི་ས་གོང་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་རྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་འཐུས་ཚུ་ག་ར་སོད་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁབ་བསགས་1 དང་འགལ་
བ་ཨྩིན་པས།
འབྲུག་གྩི་ར་ཁྩིམས་ཆེན་མོའྩི་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་༢ པའྩི་གྲུབ་འབས་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༠༩ པའྩི་སྩི་ཚེས་༢༨ ལུ་གསལ་བསགས་འབད་ནུག བུམ་ཐང་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའྩི་ས་གནས་གཞུང་གྩི་འགོ་ཁྩིདཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་གནས་ཀྩི་དམ་བཅའ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༡/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་གནང་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༡༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ ཡྩིག་ཚང་རྩིས་ལེན་
འབད་དགོ་པའྩི་གཏན་འཁེལ་སོང་ནུག ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་བཟུམ་མའྩི་ཁབ་བསགས་བཏང་ཡོད་རུང་ ཚུལ་དང་མྩི་མཐུན་པའྩི་ལག་ལེན་གཅྩིག་ཨྩིནམ་སེ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་
གྩིས་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢ དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛིན་རྣམ་གོལ། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ

རྩིག་འཛིན་རྣམ་གོལ། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༤༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2020/1118 སྩི་ཚེས་༢༦.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༢. ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧༩ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ༡༠.༦༥༢ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༣༣ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༣༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༤༥ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་
འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༦.༣༧༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༧༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༩ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩
པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༣༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་
གནསཔ།

བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༣.༠༡༡
0.༦༦༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡.༦༣༦

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡.༣༧༥

-

༠.༦༦༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། %

༥༤.༣༣
-

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༢.༦༩༨

༠.༩༠༣

༡.༧༩༥

༣༣.༤༧

བསོམས།

༦.༣༧༤

༢.༥༣༩

༣.༨༣༥

༣༩.༨༣

༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༥

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

༡.1
༡.2
༡.༣
༡.༤
༡.༥
༡.༦
༡.༧
༡.༨
༡.༩
༡.༡༠
༡.༡༡
༡.༡༢
༡.༡༣
༡.༡༤
༡.༡༥
༡.༡༦
༡.༡༧
༡.༡༨
༡.༡༩
༡.༢༠
༡.༢༡
༡.༢༢

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།
དངུལ་འཛིན་རང་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་བཏང་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

1.245

1.245

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་གྩི་བ་སོད་ཐོག་ལས་ཚུལ་མྩིན་འབད་
ཡོདཔ།
འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་གཞུང་ལུ་རྩིས་མ་ཕུལ་
བར་བཞག་ཡོདཔ།

0.660

༠.༥༣༠

༠.༡༣༠

-

-

-

གནང་བ་མེད་པར་སེར་དོན་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་བཙུགས་ཡོདཔ།

0.315

0.315

-

གཏོང་དངུལ་ཚུ་དངུལ་འཛིན་རང་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ཡོདཔ།

0.127

0.127

-

འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩིས་ཁར་འཐེབ་བཀོད་དེ་
ཡོདཔ།

0.116

0.116

-

རང་གྩི་ཁེ་ཕན་གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་འཐེབ་བཟོ་ཡོདཔ།

0.106

0.106

-

གཡོ་ཟོལ་སོད་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.097

0.097

-

དགོངས་ཞུའྩི་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སེ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

0.091

0.091

-

དངུལ་ལེན་ངོ་སོར་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.086

0.086

-

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.048

0.048

-

དངུལ་ཕོགས་ལོག་ལྟབ་སེ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.030

0.030

-

གོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.030

0.030

-

སོན་བྩིན་ཚུ་ཟད་སོང་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ།

0.030

0.030

-

རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.030

0.030

-

ཤེས་ཅྩི་མཐོང་ཅྩི་ལོག་སོད་འབད་

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

སྨྩིན་སྩིས་འོང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལས་གནས་སོར་འོང་མྩི་འགན་འཛིན་པའྩི་ དངུལ་
ཕོགས་དང་འཐུས་ལེན་མྩི་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ལས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་རྒྱ་ཆེཝ་སེ་བྩིན་མྩི་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་སྙོམས་སྩིག་
འབད་དེ་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

རྩི་སྲུང་པའྩི་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ།

-

ཁལ་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་ཟད་རྩིས་འབད་དེ་ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་གཡོ་སོད་
འབད་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

དངུལ་ཕོགས་གཉྩིས་ལྟབ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ལེ་ཤ་
བྩིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་སྙོམས་སྩིག་འབད་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

༡.༢༣
༡.༢༤
༡.༢༥
༡.༢༦
༡.༢༧
༡.༢༨
༡.༢༩

ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཐོག་ལས་གཏོང་དངུལ་བཏོག་པའྩི་དངུལ་འབོར་ཚད་སྙོམ་འབད་
ཡོདཔ།
ལོག་ཟ་འབད་ཐོག་ལས་རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་མ་དངུལ་གཉྩིས་ལྟབ་ཟད་སོང་
གྲུབ་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

སོན་བྩིན་ཚུ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ལས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

སེར་དོན་ཁེ་ཕན་ལུ་དམྩིགས་ཏེ་འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩིས་ཁར་འཐེབ་སེ་གྲུབ་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

ངལ་གསོའྩི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ངལ་གསོའྩི་དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མྩིན་ཟད་རྩིས་
ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ངལ་གསོའྩི་དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་གཡོ་སོད་
འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

༣.011

༡.༦༣༦

༡.༣༧༥

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དངུལ་འཛི ན་རང་གྩི ་ མྩིང ་ཐོ ག་ལུ་བཀོ ད ་དེ ་ གཏོ ང ་དངུལ་ཚུ་བཏང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༥

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ འབེལ་མཐུན་གྩི་གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༥ བཏོག་ཞྩིན་ན་ལས་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་འཛིན་ཕྩིར་སོད་
འབད་ཐོག་ལས་ ལས་སེ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནུག རྩིས་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་རང་རང་སོ་སོའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་འཛིན་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་བཏང་ནུག
ཨྩིན་རུང་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་གཅྩིག་ཁར་ འབོར་འཛིན་དང་ ཡང་ན་རྩིས་ལེན་ངོ་སོར་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་གཞག་འབད་མ་འབད་ཀྩི་
གནད་དོན་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ དངུལ་འཛིན་འདྩི་རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ་ད་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་དང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པའྩི་དངུལ་ལེན་མྩི་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་
མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། ད་རུང་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་ གཏོང་དངུལ་བཏོག་སྟེ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བསྐྱལ་མ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ གཏོང་
དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་གྩི་མྩིང་‘བསྐྱར་རེད་གཞན་དང་གཏོང་དངུལ་’ ཟེར་མྩི་རྩིས་ཁའྩི་ཨང་༨༧.༢༢ ཅན་མའྩི་ནང་ལས་བཏོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡
སྩིར་བཏང་རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་ ‘༨.ང་’ པའྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་ཁའྩི་མྩིང་ ‘གཞན’ཟེར་མྩི་དང་ རྩིས་ཁའྩི་ཨང་༨༩.༢༤ ཅན་མའྩི་ནང་ལས་བཏོན་ནུག དེའ་ྩི བསང་ སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་གནས་སོར་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་
དང་འཐུས་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབད་བའྩི་འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་མ་དངུལ་འཛིན་གོལ་འབདཝ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་ གཏོང་དངུལ་བཏོག་དགོ་པའྩི་འབེལ་བ་དང་དགོ་མཁོ་ག་ནྩི་མྩིན་འདུག དེ་སེ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ཡོད་མྩི་འདྩི་
ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་ཨང་༢༡.༠༡ ཅན་མ་ ‘རྒྱུན་ལྡན་གནང་བྩིནཿམྩི་ངོ་རང་སོའ་ྩི /’ཁེ་འབབ་མེད་པའྩི་ལས་ཚོགས’ ཟེར་མྩི་འདྩི་ཁར་སྤོ་སོར་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དེ་ལས་ གོང་གྩི་དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ཁ་དང་ཐོ་ཚུ་གཡོ་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་རྟགས་མཚན་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་
གཞྩི་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལཱ་ཚུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་
མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༧ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ ་ ཟོ ལ ་གྩི ་ བ་སོ ད ་ཐོ ག་ལས་ཚུལ་མྩི ན ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་གྩི་བ་སོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༠ ཚུལ་མྩིན་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་གནས་གདོན་ཚུ་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
 གཞུང་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཚར་མྩི་དང་ དམྩིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་མྩི་ དེ་ལས་ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་ལས་གནས་སོར་འགོ་ཚར་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ དངུལ་
ཕོགས་དང་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༠ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག
 དངུལ་འབོར་ཚུ་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་ཅྩིག་ཨྩིནམ་བཟོ་སྟེ་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་དང་ དག་པ་ཅྩིག་ཁོ་རའྩི་བུམོ་གྩི་མྩིང་ཁའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག སོན་བྩིན་ཡྩི་གུ་
ནང་ སོབ་གྲྭའྩི་དབུ་འཛིན་གྩི་མྩིང་རྟགས་གཡོ༌སྒྱུའ༌ྩི ཐོག༌རྫུས༌མ༌བཟོ༌སྟེ༌ སོན་བྩིན་ཚུ་ སོབ་གྲྭའྩི་དབུ་འཛིན་གྩི་ཁས་ལེན་མེད་པར་ མྩིང་ཁར་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག སོན་བྩིན་ཚུ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་
ནང་ལས་བཏོག་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་པའྩི་སྐབས་ རང་སོའྩི་དབུ་འཛིན་ཚུ་གྩིས་ཤེས་མྩི་བཅུག་ནྩིའྩི་ཐབས་ལུ་ ཁོང་གྩི་མྩིང་ཁ་ལས་མ་བཏོག་པས། ཨྩིན་རུང་ དབུ་འཛིན་ཚུ་གྩི་ ཟླ་རྩིམ་
འགོ་འགྲུལ་གྩི་འཐུས་ཚུ་དང་ དབུ་འཛིན་ལུ་ཐོབ་ཁུངས་སོད་དགོཔ་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག དབུ་འཛིན་ཚུ་གྩི་འགོ་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་
བཙུགས་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
 དར་ལ་སོབ་གྲྭ་འབྩིང་མའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་སོན་དང་ ཅྩི་མུ་ན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་ཨོན་དབང་འདུས་གཉྩིས་ཀྩི་ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་ རྩིམ་པ་བཞྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༤༡ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ གོང་གྩི་འགན་འཛིན་པ་གཉྩིས་ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༣/༢༠༡༦ ལས་བཟུང་སྟེ་ དམྩིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་འགོ་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐོག་ལུ་བཏོན་ཡོད་རུང་ དེའྩི་སྐབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༤ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་
བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ནང་བཏང་ཡོད་པའྩི་དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་རྩིས་བརོད་ཚུ་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ གོང་གྩི་འགན་འཛིན་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་མྩི་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་རང་སོའྩི་རྩིས་
ཁ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་གཡོ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།

དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་དང་པོའ་ྩི སོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་
རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༠ ཐམ་པ་དེ་ དན་བསྐུལ་གྩི་གནས་རྩིམ་ནང་ར་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༣༢༩ སྩི་ཚེས་༢༥.༠༥.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣

འབེ ལ ་ཡོ ད ་རྩི ས ་འཛི ན ་པ་གྩི ས ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་གཞུང་ལུ་རྩི ས ་མ་ཕུལ་བར་བཞག་ཡོ ད པ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༡ ནང་འཁོད་ མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་གཞྩི་བཙུགས་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་ཁག་གཉྩིས་ ལས་དོན་དབེ་བ་ཁ་གསལ་དང་
བཅསཔ་སེ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་བཏང་ནུག ཁག་འབག་གྩི་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཤོག་སོད་ཚར་བའྩི་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༩ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་ཁག་གཉྩིས་ལས་བསྐྱར་རེད་
འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ལོག་སྟེ་རྩིས་མ་སོད་པར་བཞག་ནུག
ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་༦ སེ་མྩི་སོབ་ཁང་དང་ ཆབ་གསང་ དེ་ལས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ འཕྲོ་མཐུད་ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཁག་འབག་པ་ བཀྲྩིས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེའ་ྩི སྐབས་ ཁག་འབགཔ་
ལས་ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༡ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༢༠༡༠ ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་མཇུག་
མ་བསྡུ་ཚུན་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་བཞག་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་འདྩི་གྩི་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཤོག་གྩི་དངུལ་སོད་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༤/༢༠༡༢ ལས་བརལ་མ་འབད་བར་འདུག
རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མམ་ནང་ལས་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༡ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༥/༢༠༡༣ ཚུན་ ཁོ་གྩི་བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག ཟླ་ངོ་༡༡ གྩི་
རྒྱབ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༣ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུངམ་ཚུན་ཚད་
སྩི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༧ ཚུན་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་དང་གཅྩིག་ཁ་རང་བཞག་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དེ་དང་འདཝ་སེ་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ སྩིན་ཅུ་ལ་སོབ་གྲྭའྩི་ ཉལ་ཁྩིམ་ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༣༢ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ནང་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ གོང་གྩི་འབད་ཚུལ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སེ་
མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུངམ་ཚུན་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་ལུ་བཞག་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༤/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་རྐྱངམ་ཅྩིག་ འཆར་རྩིས་
ལས་ཁུངས་ལུ་རྩིས་ཕུལ་ནུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་བརྡ་སྟོནམ་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཁོ་རའྩི་བདག་དབང་ཐོག་ལུ་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་ནྩིའྩི་གོ་
སྐབས་ལེན་ཏེ་ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་སེ་གཡོ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༢༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༤

གནང་བ་མེ ད ་པར་སེ ར ་དོ ན ་གྩི ་ རྩི ས ་ཁ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་བཙུགས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ རྩིས་འཛིན་པ་གྩི་ སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་དང་
འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས༌ལོ༌༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང༌ རང་གེ་ཏུང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་༢ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་ལས་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་ནང་ གནས་སོར་འགོ་བའྩི་སྐབས་ སྩི་ཚེས་༢༡/༠༦/༢༠༡༧
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ་ ངོམ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་གྩི་ སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག
དེའྩི་ཤུལ་ལས་ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་གྩིས་ དངུལ་ལེན་རྩིམ་ལུགས་རྩིས་ཁ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འབོར་འཛིན་བཏོན་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ དངུལ་
འབོར་འདྩི་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གྩི་ དངུལ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་གྩིས་ རྩིས་ཤོག་རྒྱབ་ལོག་བཟོ་མྩི་འདྩི་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཞེ་སྡུག་འབད་བཟོ་
ནུག རྩིས་འཛིན་པ་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ དེ་བཟུམ་མའྩི་གོས་ངན་གྩི་བ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ ར་མེད་བཏང་མྩི་ཚུགས་པའྩི་གནད་དོན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་གྩི་སྤུན་ཆ་གཅྩིག་ཨྩིན་མྩི་ མྩི་ངོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་ཟེར་མྩི་གྩི་ སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་
ཡོདཔ་ད་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གྩི་ གཞུང་འབེལ་གྩི་འགན་འཛིན་པ་གང་ཡང་མེན་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གཉྩིས་ཀྩིས་ དང་དོན་གྩི་ཐོག་ལས་ལཱ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚན་སྟོནམ་མ་
ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གཉྩིས་ཆ་རའྩི་རྩིས་འཛིན་པ་གཉྩིས་ཀྩིས་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་ནྩིའྩི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་སེ་ལོག་
སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡.༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་

གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༥

གཏོ ང ་དངུལ་ཚུ་དངུལ་འཛི ན ་རང་གྩི ་ མྩི ང ་ཐོ ག ་ལུ་བཀོ ད ་དེ་ བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧

སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རང་སོའྩི་ལས་སེ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྩི་ གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ དངུལ་འཛིན་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་
རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ནུག དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་གཅྩིག་ཁར་ འབོར་འཛིན་ཡང་ན་རྩིས་ལེན་ངོ་སོར་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་གཞག་འབད་
དེ་ཡོདཔ་མེདཔ་ཀྩི་གནད་དོན་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་འཛིན་ཁོ་རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ་ད་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་དང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གྩི་ དངུལ་
ལེན་མྩི་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། གཏོང་དངུལ་ཚུ་རང་སོའ་ྩི ལས་སེའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཏང་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཏང་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་
བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལཱ་ཚུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་
ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་

རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༦

འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩི ས ་ཁར་འཐེ བ ་བཀོ ད ་དེ ་ ཤེ ས ་ཅྩི ་ མཐོ ང ་ཅྩི ་ ལོ ག ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་མངའ་འོག་གྩི་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་གཉྩིས་ཀྩི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ ཟད་རྩིས་ལོག་ལྟབ་གྲུབ་སྟེ་ལོག་སོད་འབད་
ནུག དངུལ་ཕོགས་བཏོན་པའྩི་རྩིས་བརོད་དང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་བཏང་མྩི་རྩིས་བརོད་གཉྩིས་ཁ་འཐབ་རྐྱབ་སྟེ་ དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ སོབ་སྟོན་པ་གཉྩིས་ཀྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་མ་བཙུགས་པར་
ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལཱ་ཚུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་གྩི་གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའྩི་འགན་འཁུར་གྩི་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣

པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དེ་ དན་བསྐུལ་གྩི་གནས་རྩིམ་ནང་ར་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༤༥༤ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༧.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༧

རང་གྩི ་ ཁེ ་ ཕན་གྩི ་ དོ ན ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རྩི ས ་ཐོ་ ཚུ་འཐེ བ ་བཟོ ་ ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦

སྩིན་ཅུ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཆུ་ཁ་ ཁག་འབག་པ་ ཉྩིམ་སང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ཐབ་ཚང་དང་བཟའ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྒྱུན་
རྩིམ་རྩིས་ཤོག་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ འཐེབ་བཟོ་ནུག རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཁག་འབག་གྩིས་ཐོབ་བརོད་རྩིས་ཤོག་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩི་ཚད་འཇལ་མ་ཡྩིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཟད་རྩིས་གྲུབ་
ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ གཞུང་ལུ་མགུ་སྐོར་གྩི་ཐོག་ལས་གཡོ་སོད་འབད་བའྩི་ལཱ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༦ པ་ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༨

གཡོ ་ ཟོ ལ ་སོ ད ་ལེ ན ་འབད་ཐོ ག ་ལས་ ཚུལ་མྩི ན ་གྩི ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༩ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣ དྲུང་ཁག་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་གལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣ རྩིས་ཀྩི་དབེ་ཁག་ཨང་༩༦.༠༡ ‘དངུལ་ཚབ་སོད་ནྩིའ་ྩི རྩིས་ཁ’
གྩི་ཐོག་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ དངུལ་འཛིན་ཅེག་ཁོ་རའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ནུག
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལོག་སོད་མ་དངུལ་སོད་ཡོད་པའྩི་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ཟད་རྩིས་ངོ་མ་མེན་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཁག་
འབག་པ་ ཚེ་རྩིང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ཡང་ དངུལ་འབོར་འདྩི་མ་ལེན་པའྩི་གཏན་འཁེལ་སོང་ཡྩི།

དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རང་གྩི་འགན་འཁུར་དང་བསྟུན་པའྩི་ གཞུང་ལུ་ཕག་ཕྩིད་ཞུ་བའྩི་སྐབས་ དང་པོའྩི་སོ་ལས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཡང་ལེགས་
ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་ཁ་སྒྱུར་གྩི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ རྩིས་གྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༨ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༩

དགོ ང ས་ཞུའྩི ་ འཐུས་ལོ ག ་ལྟབ་སེ ་ ཟད་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་དེ ་ གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་སོ་སོ་ནང་ ཅོང་དགེ་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་ཚེ་འདས་ཀྩི་དགོངས་ཞུའྩི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག སོབ་
སྟོན་པ་ཚེ་འདས་ཀྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའྩི་གལ་ལས་ ཁོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོང་ནུག དེ་མ་
ཚད་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་དང་གཅྩིག་ཁར་ དངུལ་འབོར་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ གོང་གྩི་དངུལ་འབོར་འདྩི་གཡོ་ཟོལ་འབད་དེ་ རྩིས་འཛིན་པའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ བཙུགས་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་དང་པོའ་ྩི སོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་
གྩི་དངུལ་འབེལ་ཁ་སྒྱུར་གྩི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ད་ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ བསྐྱར་རེད་འབད་བའྩི་ལྷག༌ལུས༌དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༩༡ རྩིས༌གྩིགས༌མ༌འབད༌བར༌འདུག དེ༌བཟུམ༌མའྩི༌གཡོ༌སོད༌འབད༌མྩི༌ལུ༌ ཉེས༌ཆད༌ཕོགས༌དགོཔ༌འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་

འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༠

དངུལ་ལེ ན ་ངོ ་ སོ ར ་མ་ལེ ན་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལས་སེ་ཁག་སོ་སོའ་ྩི གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཟད་རྩིས་དང་གཅྩིག་ཁར་ མ་དངུལ་ལེན་ཡོད་པའྩི་ངོ་སོར་ཡྩི་གུ་ག་ནྩི་
ཡང་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ངེས་བདེན་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་གཏན་འཁེལ་མྩིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་
དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་

༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་
སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༡

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཐུས་ཚུ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལས་སེ་ཁག་སོ་སོར་ཚུ་ནང་གནས་སོར་དང་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གོལ་བཏང་མྩི་ དེ་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཐོག་ འགན་འཛིན་པ་༤ ལུ་ དངུལ་
ཕོགས་དང་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ འཛོལ་བ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ཁ་
བཟེད་པའྩི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའྩི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་

ཚན་༣༩ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༢

དངུལ་ཕོ ག ས་ལོ ག ་ལྟབ་སེ ་ ཟད་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་དེ་ གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མངའ་འོག་གྩི་ སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སེ་ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་
མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་
དངུལ་འབེལ་ཁ་སྒྱུར་གྩི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣
ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༣

གོ ང ་གསེ བ ་ཚེ ་ སོ ག ་ཉེ ན་བཅོ ལ ་ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ གོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཟད་རྩིས་འཐེབ་གྲུབ་སྟེ་ ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་མ་དངུལ་ལོག་
སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༨ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ

རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དེ་ དན་བསྐུལ་གྩི་གནས་རྩིམ་ནང་ར་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༡༩༨ སྩི་ཚེས་༡༡.༠༤.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་རྩིས་སྙོམས་
འབད་ཡོད་རུང་ འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༤

སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་ཟད་སོ ང ་མཐའ་མའྩི་ རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ མགོནམ་བོན་པའྩི་སྐབས་ ཟད་སོང་གྩི་དོན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ གནང་བ་གོལ་ནུག ཨྩིན་རུང་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་
ཁའྩི་དབེ་ཁག་ཨང་༡༧.༠༣ ཅན་མ་ ‘སྐྱེལ་འདེན་’ གྩི་འོག་ལུ་སོན་བྩིན་མྩིན་པར་ ཟད་སོང་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག ལས་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྩི་ རྩིས་ཐོ་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག དེ་
བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༠

པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༥

རྩི ས ་འཛི ན ་པ་ལུ་ཚུལ་མྩི ན་གྩི ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ དངུལ་ཕོགས་སོན་བྩིན་ལོག་ལྟབ་སེ་ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ དབུ་འཛིན་གྩི་ཞུ་ཡྩིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ རྩིས་ཤོག་ཨང་ དྩི་ཝྩི་༡༠.༣༥ སྩི་ཚེས་༡༠.༡༠.༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ དངུལ་རྐྱང་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༠ གནས་པའྩི་ དངུལ་ཕོགས་སོན་བྩིན་གཞན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་ཤོག་ཨང་ དྩི་ཝྩི་༡༠.༤༨ སྩི་ཚེས་༡༦.༡༠.༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ལེན་པ་པོའ་ྩི མྩིང་རྟགས་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག
ཨྩིན་རུང་ དངུལ་སོད་གཉྩིས་པམ་འདྩི་ དབུ་འཛིན་གྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བྱུང་ཡྩི། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་
འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་དང་ འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༡༦

སྨྩི ན ་སྩི ས ་འོ ང ་སོ བ ་གྲྭ་ལྟེ ་ བ་ལས་གནས་སོ ར ་འོ ང ་མྩི ་ འགན་འཛི ན ་པའྩི ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཐུས་ལེ ན་མྩི ་ ཚུ་ལོ ག་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་
བསམ༌གྲུབ༌ལྗོངས༌མཁར༌
སྨྩིན་སྩིས་འོང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་སོབ༌སྟོན༌པ་ཚེ༌རྩིང༌ཟེར༌མྩི༌འདྩི་
དར༌ལ༌སོབ༌གྲྭ༌བར༌མའྩི༌དབུ༌འཛིན༌སེ༌
གནས༌སོར༌འོང༌བའྩི༌སྐབས༌ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༤༦༣ རྩིས་འཛིན་པའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་
འགལ་བ་ཨྩིན་པས། མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁ་གུར་བཙུགས་ཡོདཔ་སེ་ཨྩིན་རུང་ དེ་ཁར་བཙུགས་བཙུགསཔ་མེན་
པར་ ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་ བཞག་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབོར་འདྩི་ སྩི་བཏང་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་བཙུགས་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་
འབད་དེ་འདུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྩི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་
ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་ཁ་སྒྱུར་གྩི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༠ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༧

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ ་ ཟོ ལ ་ཐོ ག ་ལས་ལོ ག་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡ གཡོ་སྒྱུའྩི་ཐོག་ལས་ལོག་སོད་འབད་ནུག ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ནང་བཏང་བའྩི་
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ དངུལ་འབོར་ཚུ་རང་སོའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་འབོར་ལ་ལུ་ ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་དང་ ལ་ལུ་ཁོ་རའྩི་བུམོ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་དང༌འཁྲུལཝ༌ད༌ སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་བཟོ་
སྟེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མྩི་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ ངལ་གསོའྩི་འཐུས་ཚུ་ལས་ ལོག་བསྐྱར་རེད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པའྩི་མྩིང་ཐོ་མེད་པར་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ སྩི་ཟླ་༡༠ པ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་གྩི་
དངུལ་ཕོགས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའ་ྩི སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་
མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་ཁ་སྒྱུར་གྩི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་

ཚན་༣༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༨

མྩི ་ དམང་ལཱ ་ གཡོ ག ་གྩི་ སོ ན ་བྩི ན ་རྒྱ་ཆེ ཝ ་སེ ་ བྩི ན ་མྩི་ ཚུ་ ཚུལ་མྩིན ་གྩི ་ སྙོ མ ས་སྩི ག ་འབད་དེ ་ མ་དངུལ་ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ གནང་བ་གོལ་བའྩི་གལ་ཁ་ལས་ སོན་
བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ གོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྩི་ཐད་དུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཉེན་བཅོལ་ཚུ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག
•
•
•
•

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ རྒྱབ་ཁུངས་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ གསར་སྒྲུབ་ཀྩི་ཟད་སོང་ནང་ཟད་རྩིས་བཏོན་ནུག
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་རེནམ་ཅྩིག་ཁར་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མྩི་འགོ་བའྩི་ཐབས་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྩི་ཟད་སོང་དེ་ཁར་ དངུལ་ཤོག་(དཕྩིཊ་) ཐོག་ལས་བཞག་ནུག
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ སོན་མ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་དང་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ‘གཏོང་དངུལ་གཞན་’ཟེར་མྩི་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་
དེ་ཁར་ སྙོམས་སྩིག་འབད་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱབ་ཁུངས་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག
དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ ཡྩིག་ཚང་གྩི་རྩིམ་འགོ་བཏང་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཟད་སོང་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ནང་ལས་མྩིན་པར་ འགན་
འཛིན་པ་རང་སོའྩི་དངུལ་ཕོགས་ལས་བཏོག་ཏེ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།

རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ སྙོམས་གྩིགས་རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཁོ་རའྩི་མཐའ་དོན་ལུ་དམྩིགས་ཏེ་ སོན་བྩིན་ཚུ་སྙོམས་སྩིག་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རྩིམ་ལུགས་ནང་ སྙོམས་གྩིགས་རྩིས་ཤོག་
བཟོ་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་ནང་ རང་སོའྩི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དབེ་བ་ཕེས་ཏེ་མ་བྩིནམ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་
འཛིན་པ་ལུ་ མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་ལག་ལེན་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ནྩི་ལ་སོགས་པའྩི་ དངུལ་འབེལ་རང་སྐྱོང་གྩི་དབང་ཚད་ཧྩིལ་བུ་བྩིནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་
འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནྩི་གོ་སྐབས་སོམ་ཐོབ་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༥

པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་
ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༩

རྩི ་ སྲུང་པའྩི ་ དངུལ་ཕོ ག ས་ཚུ་ སེ ར ་དོ ན ་རྩི ས ་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོ ད པ།

༡. རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢ རྩིས་འཛིན་པའྩི་ སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མངའ་འོག་གྩི་ རྩི་སྲུང་པ་
ཚུ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ཨྩིན་པས། ཨྩིན་རུང་ རྩི་སྲུང་པ་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་འདྩི་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ སྩིར་བཏང་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཆུ་
ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་བཏང་མྩི་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་བཞག་ནུག
༢. དེ་དང་འདཝ་སེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ གཡོ་སྒྱུ་བ་སོད་ཅོག་ཐདཔ་གྩི་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩི་སྲུང་པ་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ ལོག་སོད་འབད་
ནུག
དེ་མ་ཚད་ རྩི་སྲུང་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ འབོར་འཛིན་དང་ངོ་སོར་ཡྩི་གུ་ལ་སོགས་པ་ག་ནྩི་མེདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨྩིནམ་དང་མེན་པའྩི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་
མ་ཚུགས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་
བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་ཁ་སྒྱུར་གྩི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་

ཚན་༤ པ་དང་༣༤ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་
མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༠

ཁལ་ཚུ་འཛོ ལ ་ཏེ ་ ཟད་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་ཐོ ག་ལས་ གཞུང་གྩི་ མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མྩི ན་གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ དཔ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་ཁལ་དང་ གསོ་བའྩི་ཞལ་འདེབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩༣ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩༢ རྩིམ་པ་བཞྩིན་ སྩི་ཚེས་
༡༥/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་དང་ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཙུགས་ཡོད་རུང་ དང་པམ་འདྩི་གྩི་ངོ་སོར་ཡྩི་གུ་ག་ནྩི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ངེས་བདེན་སེ་བཙུགས་པའྩི་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་
མ་ཚུགས་མ་ཚད་ གཉྩིས་པམ་འདྩི་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་འཛོལ་ཏེ་ དབེ་ཁག་ཨང་༢༤.༠༣ ‘དགོངས་ཞུ་ཕན་འདེབས་མ་དངུལ་’ ནང་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་མངན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།

འོང་འབབ་དང་བཅའ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ འོང་འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་དང་འཁྩིལཝ་ད གཏོང་དངུལ་གྩི་ཐད་དུ་བཙུགས་མྩི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ ལས་འགལ་
མེདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༣ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་
འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག མ་དངུལ་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༤ པ་དང་༣༤ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༡

དངུལ་ཕོ ག ས་གཉྩི ས ་ལྟབ་ཟད་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་ཡོ ད པ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་འདྩི་གྩིས་ དྲུང་ཁག་མངའ་འོག་གྩི་ སོབ་སྟོན་པ་དང་གསོ་བའྩི་ལས་གཡོགཔ་གྩི་ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩
ཟད་སོང་གཉྩིས་ལྟབ་གྲུབ་ནུག དངུལ་སོད་དང་པམ་འདྩི་ སོབ་སྟོན་པ་དང་གསོ་བའྩི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཨྩིནམ་ད་ གཉྩིས་པམ་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་དང་བུམོ་གྩི་རྩིས་ཁ་ དེ་ལས་སྤུན་ཆའྩི་
རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག
དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༤ པ་དང་༣༢

པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༢

འབེ ལ ་ཡོ ད ་རྩི ས ་འཛི ན ་པའྩི་ མྩི ང ་ཐོ ག་ལུ་མྩི ་ དམངས་ལཱ་ གཡོ ག ་སོ ན ་བྩི ན ་ལེ ་ ཤ་བྩི ན ་ཡོ ད པ་མ་ཚད་ ཚུལ་མྩི ན ་གྩི ་ སྙོ མ ས་སྩི ག ་འབད་ཡོ ད པ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་སོད་ཀྩི་དོན་ལུ་ རྩིས་འཛིན་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག ཨྩིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཉེན་བཅོལ་ཚུ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་པའྩི་སྐབས་ ཁོ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ བདག་དབང་གྩི་ཐོག་ལུ་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་སོམ་སེ་བཞག་ནུག
དེ་མ་ཚད་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཐོག་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་ཨང་༡.༠༡ ‘དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས’ ཟེར་མྩི་ནང་ལུ་དང་ དབེ་ཁག་ཨང་༢.༠༡ ‘ལས་བེདཔ་གཞན་ཚུ་གྩི་ག་ཆ’ ཟེར་མྩི་ནང་ཟད་རྩིས་གྲུབ་སྟེ་
རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག དེ་གྩིས་མ་ཚད་ གོང་གྩི་དངུལ་འབོར་འདྩི་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཤོག་ནང་ བཏོག་བཏོགཔ་དང་རྩིས་སྙོམས་འབད་འབདཝ་ག་ནྩི་
ཡང་མྩིན་འདུག
དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག

དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག དངུལ་
འབོར་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའ་ྩི ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༥

པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༣

ཚུལ་མྩི ན ་གྩི ་ ཐོ ག ་ལས་གཏོ ང ་དངུལ་བཏོ ག ་པའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་ཚད་སྙོ མ་བཟོ ་ ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའྩི་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ བཟོ་ཡོད་པའྩི་ཐད་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡྩིང་མྩིན་འདུག འབྲུག་དངུལ་ཁང་དང་
གཅྩིག་ཁར་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའྩི་ཁལ་ འོང་འབབ་ཀྩི་འཐོན་ཁུངས་ལས་བཏོག་ནྩི་མ་
གཏོགས་ འོང་འབབ་ཀྩི་འཐོན་ཁུངས་ག་ནྩི་མེད་པའྩི་ ཁལ་བསྡུ་ལེན་སོ་སོར་སེ་བཟོ་དགོཔ་མྩིན་འདུག། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་ལུ་དང་པོའྩི་སོ་ལས་ཕག་ཕྩིད་མ་ཞུ་བའྩི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་
རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའ་ྩི ལཱ་
འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༥ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༤

ལོ ག ་ཟ་འབད་ཐོ ག་ལས་རྩི ས ་འཛོ ལ་ལོ ག ་སོ ད ་མ་དངུལ་གཉྩི ས ་ལྟབ་ཟད་སོ ང ་གྲུབ་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་གཉྩིས་ལྟབ་ཟད་སོང་གྲུབ་ཐོག་ལས་ ལོག་ཟ་འབད་ནུག སྩི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་
འཐུས་ རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༨ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག ད་རུང་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་སོ་སོར་གཅྩིག་ ཟད་རྩིས་ཁར་
གྲུབ་ཏེ་ ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རྩིས་ཐོ་རྫུས་མ་བཟོ་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལུ་
བརྟེན་ཨྩིན་པས། དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་

༡༥ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༥

སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་ཟད་སོ ང ་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད་དེ ་ མ་དངུལ་ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མགོནམ་བོན་པའྩི་སྐབས་ ཟད་སོང་གྩི་དོན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ རྩིས་འཛིན་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ དངུལ་འབོར་འདྩི་
རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་ཨང་༥༡.༠༡ ཅན་མ་ ‘བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཟད་སོངཿ སྩིང་ཁྩིམ’ གྩི་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག ལས་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྩི་ རྩིས་ཐོ་དང་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིདཔ་མ་ཚད་ རྩིས་
འཛིན་པ་གྩིས་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ལོག་སོད་འབད་ནུག

དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་
ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༩ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨
ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༦

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ ་ ཟོ ལ ་ཐོ ག ་ལས་ལོ ག་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡ འགན་འཛིན་པ་ར་ལས་མེད་མྩི་ཚུ་དང་ དམྩིགས་བསལ་ངལ་གསོ་
ནང་ཡོད་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག དེ་མ་ཚད་ འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་སོད་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཡང་འདུག
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་བཏང་མྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་རྩིས་ཐོ་དང་འཁྩིལ་ འགན་འཛིན་པ་རང་སོའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ བཙུགས་མ་བཙུགས་ཀྩི་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ རང་སོའྩི་རྩིས་ཁ་
ནང་མེན་པར་ རྩིས་འཛིན་པའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་དང་
ཁོ་རའྩི་བུམོ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ ཅོང་དགེ་ཁ་མྩི་སེ་སོབ་གྲྭའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་གཅྩིག་ཨྩིནམ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་ལས་ ཅོང་དགེ་ཁ་མྩི་སེ་སོབ་གྲྭའྩི་སྲུང་རྒྱབ་སེ་ ལས་གཡོག་པའྩི་མྩིང་ཟླ་བ་རྒྱལ་
མཚན་ཟེར་མྩི་ཅྩིག་གྩི་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༧ པ་ལས་༡༠ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་༤ གྩི་དངུལ་ཕོགས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དྲུང་ཁག་ཤེས་རྩིག་སེ་ཚན་དང་བདག་སྐྱོང་སེ་ཚན་
གཉྩིས་ལས་ གོང་གྩི་ལས་བེདཔ་ཡོདཔ་མེདཔ་དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ ལས་བེད་མེདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ནུག དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་
རུང་ གཡོ་སྒྱུའ་ྩི ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༣ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༧

སེ ར ་དོ ན ་ཁེ ་ ཕན་ལུ་དམྩི ག ས་ཏེ ་ འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩི ས ་ཁར་འཐེ བ ་སེ ་ གྲུབ་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ ལོག་ཅྩི་ན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་གཉྩིས་ཀྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ཟད་
སོང་འཐེབ་སེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་
ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༣ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨
ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༨

ངལ་གསོ འྩི ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ངལ་གསོ འྩི ་ དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མྩི ན ་ཟད་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་དེ ་ གཡོ ་ སོ ད་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་གཅྩིག་དམྩིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ ངལ་གསོའ་ྩི འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥
དང་ ངལ་གསོའྩི་དངུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གཡོ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་འདྩི་ ཁོ་རའྩི་བུམོ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་
འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་
གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༨ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢༩

ངལ་གསོ འྩི ་ དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཐོ ག ་ལས་གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

༡. རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ སྤ་ཆུ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ སོབ་སྟོན་པ་གཅྩིག་ལུ་ ངལ་གསོའ་ྩི འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག ཨྩིན་རུང་ སོབ་སྟོན་པ་འདྩི་གྩི་ ངལ་གསོའ་ྩི ཉྩིན་གངས་ཚངམ་མེདཔ་མ་ཚད་ འཐུས་ཐོབ་ནྩིའྩི་འོས་འབབ་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི།
༢. དྲུང་ཁག་མངའ་འོག་གྩི་ སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ ངལ་གསོའྩི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ ངལ་གསོའྩི་དངུལ་འཐུས་འོས་འབབ་ཡོད་མྩི་ལས་བརལ་འཐེབ་བཟོ་སྟེ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤ གཡོ་སོད་འབད་ནུག
དངུལ་འབོར་འདྩི་ ཁོ་རའྩི་སེར་དོན་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དངུལ་འབོར་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་

ཚན་༡༤ དང་༡༧ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་
མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་ཨང་།

༢.1
༢.2
༢.༣
༢.༤
༢.༥

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྩི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༠.༣༩༦

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ངོ་སོར་ཡྩི་གུ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་རྐྱང་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༠.2༦༩

-

༠.2༦༩

སྤུས་ཚད་དང་མྩི་ལྡན་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁ་རྩིས་མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.665

-

0.665

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༠.༣༩༦

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐེ ་ ཚོ མ་ཅན་གྩི ་ ལོ ག་ཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྩི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རྩིང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ སྩི་ཚེས་
༢༧.༠༣.༢༠༡༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གནང་དགོ་པའྩི་ཞུ་ཡྩིག་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༠༩.༠༨.༢༠༡༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལུ་བརྩི་འཕབ་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦ དངུལ་སོད་
འབད་ནུག
ཨྩིན་རུང་ དངུལ་སོད་ཟད་རྩིས་དང་གཅྩིག་ཁར་ དངུལ་ལེན་ཡོད་པའྩི་ངོ་སོར་ཡྩི་གུ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་མེད་མ་ཚད་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་དེ་དང་འད་མཉམ་པའྩི་
འཛིན་གོལ་མ་ལེན་པས། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ འཛོལ་ཏེ་ རྩིས་ཁ་དབེ་ཁག་ཨང་༢༡.༠༣ ‘རྒྱུན་ལྡན་གོགས་རམ་ གོང་སེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་’ གྩི་འོག་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༧ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

ངོ ་ སོ ར ་ཡྩི ་ གུ་ག་ནྩི་ ཡང་མེ ད ་པར་ དངུལ་རྐྱང་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༩

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ གཏོང་དངུལ་དང་ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་གྩི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༩ དངུལ་རྐྱང་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧
ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་ནང་བཙུགས་ནྩིའ་ྩི དངུལ་འབོར་ཐོག་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཏང་བའྩི་གཏོང་དངུལ་སེ་གྲུབ་ཡོད་རུང་ དངུལ་
ཁང་ཁག་ཐུག་ལས་བཏང་མྩི་ ངོ་སོར་ཡྩི་གུ་ལ་སོགས་པའྩི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་རྒྱུ་
མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣

སྤུས་ཚད་དང་མྩི ་ ལྡན་པའྩི ་ བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།

ཀ) དུང་ན་རེད་འོག་གྩི་འོག་ལུ་ ས་གནས་འབྲུག་ལྡྩིང་ས་དང་ སྤང་མགུ་ དེ་ལས་ངང་ལ་ལྕོང་ཚུ་ནང་ ཆུ་ཁ་ ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝྩིལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ཞྩིང་ཆུ་དཔག་ནྩིའ་ྩི ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ སྤུས་
ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཆུའྩི་དུང་ཅུང་ཨེཇ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཚུ་ ས་ཁོངས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལེགས་ཤོམ་སེ་བཙུགས་སྩིག་མ་
འབདཝ་ལས་ མཐུད་མཚམས་མང་རབ་ཅྩིག་ནང་གནོད་སྐྱོན་ཕོགས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་དང་
ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་སྤུས་ཚད་དང་མྩི་ལྡན་པའྩི་ཁར་ དམྩིགས་ཡུལ་ཡང་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༡.༣ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༦༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ CDA/DES-07/2019-2020/9082 སྩི་ཚེས་༢༡.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་
དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཁ) གསར་སྤང་ ཁག་འབག་པ་ཟམ་བྷ་ལྷ་གྩིས་ དགེ་འདུས་ཁོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་མྩི་ལཱ་འདྩི་ སྤུས་ཚད་དང་མྩི་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ཨྩིན་རུང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
གྩིས་ ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྨང་གཞྩིའྩི་དོང་བརོ་ནྩིདང་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་ཆུ་བསགས་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འདྩི་ དགོ་མཁོ་དང་བསྟུན་མ་འབད་ནྩི་འདྩི་གྩིས་ ཆུའྩི་དུང་ཨེཇ་དྩི་པྩི་ཨྩི་བཙུགས་སྩིག་དང་
སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། ས་ཁོངས་མང་རབ་ཅྩིག་ནང་ ཆུའྩི་དུང་ཨེཇ་དྩི་པྩི་ཨྩི་མཐུད་མཚམས་ཚུ་དང་ བགོ་བཀྲམ་ཆུའྩི་བསགས་མཛོད་ལུ་ སྐྱོན་ཆགས་ཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་
ཡང་འཛག་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གྩིས་སེ་ མྩི་སེར་ལུ་ཆུ་ལངམ་སེ་མེད་པའྩི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་དང་ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ རང་གྩི་འགན་འཁུར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་སོ་ནས་འབག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༣.༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རེ། ཁོམ་སེའ་ྩི བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤

མཇུག་བསྡུའྩི ་ ལཱ ་ གྩི་ རྩི ས ་ཁ་རྩི ས ་མ་སྙོ མ ས་པར་བཞག་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ མཇུག་
བསྡུ་སྐབས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༠༥ ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༡ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ཟད་རྩིས་གྲུབ་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༤ འདུག དེ་ལས་ རྩིས་
ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༤ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༢ གཉྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧༢༠༡༨ ནང་ལུ་ ག་ར་བསོམས་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༨ ལུས་ནུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤

དོན་ཚན་༢༤ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༥
ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཟད་སོ ང་རྩི ས ་ཁར་བཀོ ད ་ཡོ ད པ་ལས་ ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོ ད པ།
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ མཇུག་བསྡུ་བའྩི་སྐབས་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྣ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འཕྲོ་མཐུད་ཡོད་མྩི་གྩི་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་
ལུ་མྩི་འགོ་བའྩི་ཐབས་ལུ་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་འཛིན་ཐོག་ལུ་བཞག་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བཟོ་སྐྲུན་གྩི་མྩིང་།

༡.

ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་རེད་ཐང་ དེ་ལས་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན།

ཁག་འབག་པ་ བང་ཆོས་གྩིང་བཟོ་སྐྲུན།

1.177

༢.

སྩིན་ཅུ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཉལ་ཁྩིམ་ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༦༤ ཅན་མ་དང་ དབུ་འཛིན་གྩི་སོད་
ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན།

ཁག་འབག་པ་ དཔལ་ལྡན་ལྷམོ་བཟོ་སྐྲུན།

2.613

༣.

ལྩིང་ལྡན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཉལ་ཁྩི་ཤོང་ཚད་༦༤ ཅན་མའྩི་ཉལ་ཁྩིམ་དང་ དབུ་འཛིན་གྩི་སོད་
ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན།

ཁག་འབག་པ་ ཨོ་ལེ་བཟོ་སྐྲུན།

1.000

༤.

དབང་འདུས་དགའ་ཚལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཁང་ཚན་༦ སེ་མྩི་སོབ་ཁང་དང་ ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན།

ཁག་འབག་པ་ རྟ་མགྩིན་ཊེག་ནོ་བཟོ་སྐྲུན།

1.777

༥.

ཁ་སྟོད་ཁ་ལུ་ ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན།

ཁག་འབག་པ་ ཤྩིང་ཇོག་ཏང་བཟོ་སྐྲུན།

1.784

དངུལ་འབོར་ཟད་སོང་
གྲུབ་ཡོདཔ། (ས་ཡ་ནང་)

ཁག་འབགཔ་གྩི་མྩིང་།

གོང་གྩི་རྩིམ་ཨང་༢ པ་ཅན་མའྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྩིས་ཐོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༣ ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༡༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་
བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བ་སོད་ཚུ་ ར་མེད་བཏང་མ་ཚུགས་པའྩི་གནད་
དོན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། དེ་བཟུམ་སེ་ རྩིམ་ཨང་༤ པའྩི་ཐད་དུ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྩིས་ཐོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༤༥ ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག
ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༣ སོད་ཡོད་མྩི་གྩི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བ་སོད་ཚུ་ ར་མེད་བཏང་མ་ཚུགས་
པའྩི་གནད་དོན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས།
དེ་ལས་ རྩིམ་ཨང་༡ པ་ ༣ པ་དང་༥ པའྩི་ཐད་དུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་གྩི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་བཀོད་པ་ཡོད་པའྩི་གུར་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་འཛིན་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་དང་མྩི་ལྡན་པའྩི་གོགས་འབད་བའྩི་བརྡ་ཚན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༥ པ་

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཱ་སན་ཀུ་མར་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༡༠༠༣༠༡༧ ཅན་མ། འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ།
རུ༌པ༌གུ༌རུང༌། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༢ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་སོན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༡༢ ཅན་མ། ཡ་སོ་ད་ཕུ་ཡུལ། རྩིས་འཛིན་
ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༩༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

༣.༡.1
༣.༡.2
༣.༡.3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།
ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་རྩིན་གོང་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

0.928

ལཱ་ཉུང་སུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

0.318

ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཡོདཔ།

0.321

ཚད་ལས་བརལ་དངུལ་སོད་

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.928

0.318

-

-

0.321

༣.༡.4
༣.༡.5
༣.2
༣.3
༣.4.༡
༣.4.༢
༣.5

ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།
སྨད་སྟོད་ཁ་ལུ་ སྨན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

0.220

0.220

0.044

0.044

ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་རྩིམ་གྩི་སྐབས་
སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.291

0.291

འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཆོག་མྩིན་དངུལ་

རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ སོན་བྩིན་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ།

0.247

མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག

0.161

མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ སོད་དགོ་པའྩི་དུས་ཡུན་ལས་བརལ་བ།

0.130

གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིའུ་ཊར་ལེབ་ཊོབ་དང་ ནང་ཆས་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་
མྩི་ནང་དངུལ་སོད་འཐེབ།
བསོམས།

0.038
2.698

-

-

0.247

༠.༠༣༠

༠.༡༣༡

-

0.130

-

0.038

༠.༩༠༣

༡.༧༩༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡
༣.༡.༡

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འཐེ བ/ཚད་ལས་བརལ་དངུལ་སོ ད ་ཡོ ད པ།
ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་ རྩི ན ་གོ ང ་མ་བཏོ ག པ་ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་སོ ད་འཐེ བ ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༨

ཆ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དུང་ན་རེད་འོག་གྩི་འོག་ལུ་ ས་གནས་འབྲུག་ལྡྩིང་ས་དང་ སྤང་མགུ་ དེ་ལས་ངང་ལ་ལྕོང་ཚུ་ནང་ ཆུ་ཁ་གྩི་ཁག་འབག་པ་ གུཊ་ཝྩིལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༩ གནས་
པའྩི་ ཞྩིང་ཆུ་དཔག་ནྩིའྩི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་ ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག
ཁག་འབགཔ་གྩི་ རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་པོ་ལྩི་ཐྩིན་ཚོང་སེ་དང་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་པལསྩི་ཊྩིག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ནང་ལས་ ཆུའྩི་དུང་ཅུང་ཨེཇ་དྩི་
པྩི་ཨྩི་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཐོག་ དངུས་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༧༡ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༢ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ད་རུང་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་
ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༩ འདུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཅ་ཆས་ཀྩི་རྩིན་གོང་བཏོག་དགོཔ་པའྩི་རྩིགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབེ་
ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའྩི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༨ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་
འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༡.༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༦༤ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡.༢

ལཱ ་ ཉུང་སུ་འབད་ཡོ ད པ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འཐེ བ ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྐྱབས་ཆ་ ཤེ་མ་སང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་ དེ་ལས་སྩི་དོན་ཁང་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་
མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཁ་གྩི་ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་པར་དུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་
སྟེ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ལོག་བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ འདུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༢.༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་

ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ ཐམ་པ་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༧༢༧ སྩི་ཚེས་༢༢.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡.༣

ལཱ ་ ཚུ་ལེ ག ས་ཤོ མ ་སེ ་ དབེ ་ ཞྩི བ ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེ ན་ ཚད་ལས་བརལ་དངུལ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡

དགེ་འདུ་ཁོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་མྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ ཟམ་བྷ་ལྷ་བཟོ་སྐྲུན་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་པར་དུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེན་པའྩི་དངུལ་སོད་མྩི་འགོ་བའྩི་ཐབས་ལུ་ བཀོད་རྩིས་དང་འཁྩིལ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༣.༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རེ། ཁོམ་སེའྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡.༤

ལཱ ་ ཚུ་ལེ ག ས་ཤོ མ ་སེ ་ བདེ ན ་དཔྱད་མ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྐྱབས་ཆ་ ཤེ་མ་སང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་ དེ་ལས་སྩི་དོན་ཁང་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་ཁོངས་ནང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་
ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཁ་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་པར་དུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་

ལྷག་སྟེ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༢.༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༨༡༦ སྩི་ཚེས་༢༨.༠༤.༢༠༢༠ ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡.༥

སྨད་སྟོ ད ་ཁ་ལུ་ སྨན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོ ག པ་གྩི ་ སོ ད ་ཁྩི མ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ དངུལ་སོ ད ་འཐེ བ ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྨད་སྟོད་ཁ་ལུ་ སྨན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ལཱ་གཡོག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་
འབགཔ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་པར་དུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ཐོབ་ཐངས་ཀྩི་བརྩི་
དང་པོའྩི་སོ་ལས་མ་བཏོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་བའྩི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༨ རྩིས་
ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའྩི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༧ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཱ་སན་ཀུ་མར་

རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༡༠༠༣༠༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ ཐམ་པ་དེ་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Chu-Dzo-A1/2019/174 སྩི་ ཚེས་༢༨.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་
ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༦༨༠ སྩི་ཚེས་༡༡.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢

ས་གནས་གཞུང་གྩི་ ལས་རྩི མ ་འགོ་ འདེ ན ་འཐབ་པའྩི ་ སྐབས་འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩི ན ་འཐུས་ཆོ ག ་མྩི ན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་རྩིམ་ དེ་ཡང་ གོང་གསེབ་ཀྩི་ཁལ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའྩི་སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་སེ་
དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་ཁབ་བསགས་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ་-དྩི་ཨེན་བྩི/བཅའ་ཡྩིག-༢/༢༠༡༤-༡༥/༠༣༠ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༤ ཅན་མ་ནང་ ‘འཐུས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་སེང’ གྩི་
ཐད་དུ་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་རྩིམ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རང་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཕྩི་ཁར་འགོ་འགྲུལ་འབད་རུང་ རང་སོའ་ྩི རེད་འོག་ནང་འཁོད་ཨྩིན་པ་ཅྩིན་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་འཐུས་སོད་མ་ཆོགཔ་
སེ་བཀོད་དེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའྩི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བྩིར་ཁ་བྷ་དུར་ལྩིམ་བུ། ལོག་ཅྩི་ནའྩི་དམངས་མྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༩༠༠༡༥༩༤ ཅན་མ། མཁའ་འགོ་ཚེ་རྩིང་། བོང་སོ་རེད་
དྲུང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༥༣༧༦ ཅན་མ། མགོནམ་ལྷམོ། བསམ་འཕེལ་གྩིང་རེད་དྲུང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༠༨༡ ཅན་མ། ནོར་བུ་རྩིན་འཛིན། དགེ་གྩིང་རེད་འོག་
གྩི་རེད་དྲུང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༢༠༠༧༠༠༡༥༢༤ ཅན་མ། ཆོས་སྐྱྩིད། སྐྱབས་ཆ་རེད་འོག་རེད་དྲུང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༤༠༠༠༤༠༡ ཅན་མ། རྡོ་རེ་དཔལམོ། དར་ལ་རེད་འོག་
རེད་དྲུང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༡༩༩༨ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་ལྷ་མོ། སྨད་སྟོད་ཁ་རེད་འོག་རེད་དྲུང་ ༡༠༢༡༠༠༠༠༥༦༦ ཅན་མ། ལེབ་ཏང་། དུང་ནག་རེད་འོག་རེད་དྲུང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁེར་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༣༩༤༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རྩིང་དངོས་གྲུབ། རོང་ཁག་ཚོགས་འདུས་ཁྩི་འཛིན། བོང་སོ་རེད་འོག་གྩི་རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ རེད་འོག་ནང་འཁོད་ཀྩི་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྩི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་འཐུས་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་འདྩི་ མཚམས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥
པའྩི་གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Chu-Dzo-A1/2020/321 སྩི་ཚེས་༢༥.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣

རྒྱབ་རྟེ ན ་ཡྩི ག ་ཆ་ག་ནྩི ་ ཡང་མེ ད ་པར་ སོ ན ་བྩི ན་རྩི ས ་སྙོ མ ས་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མྩི་མང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ག་
ནྩི་ཡང་མེད་པར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་ལག་ལེན་ནང་ རང་སོའ་ྩི ལཱ་འགན་ཚུ་དབེ་ཁ་ཕེ་སྟེ་མ་བྩིནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་
འཛིན་པ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅྩིག་ལུ་ མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་ལག་ལེན་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ནྩི་ལ་སོགས་པའྩི་ དངུལ་འབེལ་རང་སྐྱོང་གྩི་དབང་ཚད་ཧྩིལ་བུ་བྩིནམ་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་
རྫུས་མ་བཟོ་ནྩིའ་ྩི གོ་སྐབས་ཐོབ་ནུག དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན།

དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༤.༡

མྩི ་ དམང་ལཱ ་ གཡོ ག ་གྩི་ སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་སེ ་ ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡

ཕུན་ཚོགས་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ཚུན་ མྩི་མང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༡ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ ཞབས་བོ་རྐྱབ་མྩི་ཚུ་གྩི་
འགྲུལ་འཐུས་ཀྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ དང་ རྩིས་འཛིན་པ་ ངོམ་འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ་གྩི་མྩིང་ཁར་ གོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྩི་དོན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་
བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༠ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་གགས། སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༠༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཐམ་པ་དེ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༣.༤.༢

མྩི ་ དམང་ལཱ ་ གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན་གྩི ་ སོ ད ་ཆད་ལུས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠

ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ མྩི་མང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༤ དུས་ཡུན་ལས་བརལ་བའྩི་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག མྩི་མང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལུ་ འཆར་
དངུལ་དང་རྩིས་ལས་རྩིམ་ལུགས་(བྩི་ཨེ་ཨེསྩི) ནང་ལས་ མྩི་མང་འགོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་ནང་སྤོ་བཤུད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ མདུན་ཕོགས་འབད་འོང་ནུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་རང་རང་སོ་སོ་གྩིས་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚུ་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་
༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༤ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའྩི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༢༠ པ་ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཉྩིམ་བཟངམོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བྩིམ་རཇ་ཡོ་གྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༣༠ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༥

གོ ག ་རྩི ག ་ཀམ་པྩི འུ་ཊར་ལེ བ ་ཊོ བ ་དང་ ནང་ཆས་ དེ ་ ལས་ མཁོ ་ ཆས་ཚུ་ཉོ ་ སྒྲུབ་འབད་མྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིའུ་ཊར་ལེབ་ཊོབ་དང་ ནང་ཆས་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ས་གོང་ལས་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་
༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྩིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༣. མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཚར་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ༡༣.༣༩༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༤༤ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༥༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་
འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༥.༣༩༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༩༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༢༩
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

-

༥.༣༩༠

བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༥.༣༩༠

༥.༠༢༩
༥.༠༢༩

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

-

-

༠.༣༦༡

༩༣.༣༠

༠.༣༦༡

༩༣.༣༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཚ་ཆུའྩི ་ གཞྩི ་ རྟེ ན ་མཁོ ་ ཆས་ཉེན ་བཅོ ལ ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལོ་ངོ་མང་རབ་ཅྩིག་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༦༢༩ གནས་པའྩི་ ཚྭ་ཆུའྩི་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་/རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཙུགས་སྩིག་དང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག མོ་ཆུའྩི་འགམ་ལུ་ཡོད་
མྩི་ཚྭ་ཆུ་འདྩི་ ཧེ་མ་ཆུ་རུད་འོང་བའྩི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནྩིའ་ྩི ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ འབད་བའྩི་བསང་རང་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཚྭ་ཆུའྩི་
གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་/རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སེ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅྩིན་ དེ་བཟུམ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའྩི་སྐབས་ གཞུང་ལུ་སྐུ་འགོང་མར་ཕབ་ཚུགས་པའྩི་གོ་སྐབས་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱྩིད། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རེ་དག་འགོལ། རོང་བདག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་
ཨང་༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-01)2020-2021/0164 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་
དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༢.1
༢.2
༢.༣
༢.༤
༢.༥
༢.༦

དཀའ་སྡུག་གྩི་འཐུས་ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.640

2.640

-

2.208

-

༠.༡༠༡

༠.༢༢༥

༠.༠༧༠

༠.༠༦༣

རྟ་ག་/དོས་ག་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.208

འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་གཉྩིས་ལྟབ་སེ་སོད་ཡོདཔ།

0.326

སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་མྩི་རོབས་དང་སོད་ཁྩིམ་གངས་འབོར་བཏོན་པའྩི་
སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོས་ག་ཚུ་ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་
འབད་ཡོདཔ།

0.133

འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོས་ག་ཚུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.083

༠.༠༡༠

༠.༠༧༣

-

-

རྩི ས ་འགྩི ག ་མ་འབདཝ།

5.390

༥.༠༢༩

༠.༣༦༡

ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་ཞལ་འདེབས་ཚུ་ནང་གྩིག་རྩིས་ཁ་མ་
སྙོམས་པར་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

དཀའ་སྡུག་གྩི ་ འཐུས་ཆོ ག ་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༠

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་མཐུད་དེ་ཡོད་རུང་ མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ འགན་འཛིན་པ་༡༡༠ ལུ་ དཀའ་སྡུག་གྩི་འཐུས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༠ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དབང་ཚད་ཅན་གྩི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་ དོས་ལམ་ཐོབ་ལམ་གྩི་རྒྱུན་ལུགས་ཚུ་མ་ལེནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་
མཐུད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ དོས་ལམ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲྩིན་ལས་དབང་འདུས། རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་

འདུའྩི་ཁྩི་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༤༠༢༠༠༠༡༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོ་རྒྱན་རྩིན་འཛིན། རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའྩི་དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༡༠༠༠༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༡.༠༦.༢༠༢༠ ལུ་འཚོགས་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་(༢༠༢༠)ཐེངས་༥ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

རྟ་ག་/དོ ས ་ག་ཚུལ་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༠༨

རྒྱལ་ཡོངས་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཡོད་སའྩི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགོ་འགྲུལ་འབད་བའྩི་ཐད་དུ་ མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྟ་ག་/དོས་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༢༠༨ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ དེ་ལས་འགོ་འགྲུལ་གྩི་འཐུས་ཐོབ་ལམ་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གཞུང་འབེལ་གྩི་འགོ་འགྲུལ་
འབད་བའྩི་སྐབས་ གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ རྟ་ག་/དོས་ག་ཚུ་དངུལ་སོད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༦.༡ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༡.༠༦.༢༠༢༠ ལུ་འཚོགས་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་(༢༠༢༠)ཐེངས་༥ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣

འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩི ན ་འཐུས་གཉྩི ས ་ལྟབ་སེ ་ སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༦

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༦ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅྩིག་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཚར་གཉྩིས་
ལེན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོང་ནུག འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོང་མྩི་འདྩི་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་ཐོ་བཀོད་མ་ཡྩིག་མེདཔ་མ་ཚད་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཚུ་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་
བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་མ་སོདཔ་ལས་བརྟེན་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༦.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤

སྩི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་མྩི་ རོ བ ས་དང་སོ ད ་ཁྩི མ ་གངས་འབོ ར ་བཏོ ན ་པའྩི ་ སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན ་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོ ས ་ག་ཚུ་ཆོ ག ་མྩི ན་དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་མྩི་རོབས་དང་སོད་ཁྩིམ་གངས་འབོར་བཏོན་པའྩི་སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོས་ག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ ཆོག་མྩིན་དངུལ་
སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་འཐུས་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གྩིས་ དོས་ལམ་ལེན་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའྩི་ས་ཁོངས་མང་
རབ་ཅྩིག་ནང་ རྟ་ག་/དོས་ག་དངུལ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་གྩི་བཀའ་རྒྱ་དང་ འབེལ་ཡོད་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༦.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་

གནང་།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥

འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩི ན ་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོ ས ་ག་ཚུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོས་ག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅྩིག་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོས་
ག་ཚུ་ ངེས་ཏྩིག་འགོ་འགྲུལ་འབད་བའྩི་ཉྩིན་གངས་ལས་འཐེབ་བཟོ་སྟེ་ལེན་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གཞུང་གྩི་བཀའ་རྒྱ་དང་ འབེལ་ཡོད་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༦.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སེ་

བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་གཟྩིགས་གནང་།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༦

ལཱ ་ གཡོ ག ་སོ ད ་མྩི ་ དང་ ལས་གཡོ ག པ་ཚུ་གྩི་ ཞལ་འདེ བ ས་ཚུ་ནང་གྩི ག ་རྩི ས ་ཁ་མ་སྙོ མ ས་པར་ཡོ ད པ།

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་དགོངས་ཞུའྩི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ ནང་ཁ་རྩིས་མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལས་གཡོག་པ་
རང་སོའྩི་ཞལ་འདེབས་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་གྩི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གྩི་མངམ་འཐོན་སོ་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་རྩིས་ཁ་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་ཞལ་
འདེབས་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་ཚུ་གྩི་ཞལ་འདེབས་འཐེབ་སེ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལས་

སྐྱྩིད་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༨༠༢༣༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༦༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-01)2020-2021/0164 སྩི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་
དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༢.༤. ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཚར་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ༠.༣༣༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༦ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༣༢༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ར་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.035

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.035

0.286

-

0.286

0.321

-

༠.༣༢༡

བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡

དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་ཉུང་སུ་བཀལ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དགེ་ལགས་ཕུགས་ ཀུན་གྲུབ་ཚེམས་ཁང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མཁོ་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ ཉུང་སུ་བཀལ་
ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༩ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀྩིར་ཏྩི་མཱན་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་དབང་སོལམོ།

དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༦

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

༢.1
༢.2

ཁག་འབགཔ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་མྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་
བྱུངམ་ལས་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།
འབྲུག་གྩི་སར་སོལ་གྩི་ཚོན་མཁོ་སོད་དང་ཚོན་བཏང་ནྩིའྩི་ལཱ་ནང་
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.230

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)
-

0.230

-

0.056

0.056

-

0.286

0.286

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཁག་འབགཔ་རྩི ས ་ཐོ ་ ཚུ་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་འབད་མྩི ་ ནང་ ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཧཱ་ལུ་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་ནང་ གྲྭ་བཤའ་གསརབསྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ འབྲུག་སར་སོལ་གྩི་ཚོན་བཏང་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་རྩིས་
སྙོམས་འཛོལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གཉྩིས་ཀྩི་
བར་ན་ བརྒྱུད་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༩ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༧༢

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་དབང་སོལམོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

འབྲུག་གྩི ་ སར་སོ ལ ་གྩི ་ ཚོ ན་མཁོ ་ སོ ད་དང་ཚོ ན་བཏང་ནྩི འྩི་ ལཱ ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཧཱ་ལུ་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་ནང་ གྲྭ་བཤའ་གསརབསྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ འབྲུག་སར་སོལ་གྩི་ཚོན་བཏང་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ཚུ་མ་འབད་བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༥༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་པ་ དགའ་སྟོན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་ངེས་དོན་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་དང་འཁྩིལ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༩ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀྩིར་ཏྩི་མཱན་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་དབང་སོལམོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་

དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༥. ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཚར་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༤༠༩ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་
བར་འདུག ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༤༠༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.031
0.378
0.409

0.031
0.378
0.409

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།

༡.1
༡.2

རང་སོའྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་བཙུགས་པའྩི་སྐབས་ ཁང་གའྩི་འཐུས་ཚུ་གསལ་བསགས་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ།
ཀཝ་ཆུང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་
པའྩི་ཉེས་འཐུས་ཕོགས་དགོཔ་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.031

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.031
-

0.031

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་གྲུབ།

0.031

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡

རང་སོ འྩི ་ འབབ་ཁུངས་ཁལ་བཙུགས་པའྩི ་ སྐབས་ ཁང་གའྩི ་ འཐུས་ཚུ་གསལ་བསགས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡

འོང་འབབ་རྩིས་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ ནང་ ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རོང་བདག་གྩིས་ གཞུང་ལས་རྩིན་མེད་སྟོང་པར་ཐོབ་མྩི་སོད་ཁྩིམ་འདྩི་ འབབ་ཁུངས་ཁལ་བཙུགས་པའྩི་སྐབས་ ཁང་གའྩི་འཐུས་ཚུ་
གསལ་བསགས་མ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༡ ཅན་མ་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའྩི་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ ཉུང་སུ་
བཏོག་ནུག
རྩིན་མེད་སྟོང་པར་ཐོབ་མྩི་སོད་ཁྩིམ་གྩི་རྩིན་གོང་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཨྩིནམ་ལས་ འབྲུག་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ རོང་བདག་ལུ་ གཞུང་ལས་
རྩིན་མེད་སྟོང་པར་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ཐོབ་མྩི་སོད་ཁྩིམ་འདྩི་ ཁལ་བཏབ་དགོ་པའྩི་གནད་དོན་ཅྩིག་སེ་འཁོད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༨ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག

རོང་བདག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག རོང་བདག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་ ཨར་སྩི་༤༥༡༨༧༩༦༢༦༣༣༡ སྩི་ཚེས་༢༦.༡༡.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ མོང་སར་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢

ཀཝ་ཆུང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོ ས ་ཀྩི ་ ལཱ་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་ཕོ ག ས་དགོ པ ་ཡོ ད པ།

ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ སང་ཟུང་རེད་འོག་ནང་ ཀཝ་ཆུང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགསཔ་ལས་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་ཚུ་དང་གོས་བསྟུན་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་
གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ དུས་ཡུན་འགངས་སེ་ལུས་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་བཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་ཡོད་རུང་ སྩི་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་
མཇུག་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བཀལ་དགོཔ་འདུག
ལྷ་ཁང་གྩི་བཟོ་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་གྩི་གནས་སྟངས་སོམ་སེ་སོར་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་སོངཔ་མ་ཚད་ ལཱ་འབད་འཕྲོ་ཡོད་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་
ཁྩིམ་ཐོག་བཀབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འཆརཔ་འཛག་སྟེ་ གང་དང་ཤྩིང་བཟོའྩི་ལཱ་ དེ་ལས་བཟོ་བཀོད་རྩིངས་ཚུ་དང་ ལྷ་ཁང་ནང་གྩི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༨

དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༦ ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་གྩི་མྩིང་ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་ ༦༣༧༥། ལྟ་
བཀོདཿ སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་མཆོག་ སྩི་ཚེས་༢༨.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་དང་ རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་གནང་པར་བོན་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁག་དང་ རེད་འོག་གྩིས་ བདེན་
ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་གྩི ་ སྐབས་ལུ་ ལོ་ བསྟར་དངུལ་ཕོ ག ས་ཆོ ག ་མྩིན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ལས་ བསྐོ ་ བཞག་གྲུབ་མྩི ་ འགན་འཛི ན ་པ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་
དང་ དགོ ང ས་ཞུའྩི ་ འཚོ ་ རྟེ ན་མ་དངུལ་ འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༨

འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༢ ར་ཚན་༡༡ པའྩི་ ཡན་ལག་ར་ཚན་༡༡.༣.༡ ཅན་མ་ལྟར་ “གཞྩི་གཡོགཔ་གསར་བསྐོ་བཞག་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་གཞྩི་རྟེན་འདྩི་ དངུལ་
ཕོགས་ཚད་གཞྩི་ཉུང་ཤོས་ལུ་བརྡབ་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཡན་ལག་ར་ཚན་༡༡.༤.༤.༡ ཅན་མ་ལྟར་ “གཞྩི་གཡོགཔ་ཚུ་གྩིས་ ཉུང་མཐའ་ཟླ་ངོ་༡༢ ཕག་ཕྩིད་ཞུ་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལོ་བསྟར་དངུལ་
ཕོགས་ཡར་སེང་འདྩི་སྩི་ཟླ་༡ པའྩི་སྩི་ཚེས་༡ ཡང་ན་ སྩི་ཟླ་༧ པའྩི་སྩི་ཚེས་༡ ལུ་ཐོབ་དགོ” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག གོང་གྩི་ར་ཚན་ལུ་མ་གནས་པར་ འགན་འཛིན་པ་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ལུ་ གཞྩི་རྟེན་
དངུལ་ཕོགས་གྩི་ཐོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གཅྩིག་བཀལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཟླ་ངོ་༡༢ ནང་འཁོད་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་ཚར་གཉྩིས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་གྩིས་འབད་
དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༨ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༨ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༠༩༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལམ་གགས་དབང་འདུས། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གྩི་གསལ་བསགས་༢༠༡༤ ལས་འཆར་༣ དང་ འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་ཡོད་
པའྩི་ དོགས་སེལ་འབད་མྩི་དང་ གནད་དོན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༥.༠༤.༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢ པའྩི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་
འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༢.༦. མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཚར་༣ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣༩ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༦༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་
མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༦༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༦ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་
འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༦.༡༡༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༡༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༧༨
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༩ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་།

1
2

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

3.449
2.668
6.117

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༢.༤༡༤
༡.༨༦༤
༤.༢༧༨

༡.༠༣༥
༠.༨༠༤
༡.༨༣༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

༦༩.༩༩
༦༩.༨༧
༦༩.༩༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥

༡.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་
བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་སོང་
ཡོདཔ།
སྨན་ཁག་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གྩི་སོད་ཁྩིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ དུས་
ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ཕོགས་དགོཔ་ཡོདཔ།
ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འགྲུལ་འཕྲྩིན་གྩི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་
ཆ་ཚང་འབད་ཡོདཔ།
ཇྩི་ཨའྩི་ཆུ་དུང་དང་གཅྩིག་ཁར་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོད་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྩིག་འབད་མྩི་ལཱ་
འདྩི་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་
བར་ཡོདཔ།
དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོད་པའྩི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
ཁག་འབགཔ་ལས་ ཉམས་བཅོས་ཀྩི་རྩིན་གོང་བསྐྱར་རེད་ཉུང་སུ་འབད་ཡོདཔ།
ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལུ་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་ཆ་ཚང་འབད་ཡོདཔ།
ཆོག་མྩིན་གྩི་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་བྩིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་
མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
ལོ་བསྟར་གྩི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་དུས་ཚོད་ཁར་མ་བྩིནམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་
དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་ དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་སོང་ཡོདཔ།
རྒྱ་གར་པུ་ནྩི་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་སོང་བརྡར་སྐབས་ ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
བརྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་རྩིས་ཐོ་ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.981
0.678
0.657
0.357
0.207
0.159
0.158
0.129
0.049
0.042
0.032
3.449

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.981

-

0.657
-

0.678
0.357

0.207
0.159
0.158
0.129
0.049
0.042
0.032
༢.༤༡༤

རྩིས་གྲུབ།

༡.༠༣༥

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡. ༡

གོ ་ གནས་དང་དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་ དངུལ་སོ ད ་ཉུང་སུ་སོ ང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༩༨༡

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོའྩི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༡ དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་སོང་
ནུག གོ་གནས་དང་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདྩི་ཉྩིན་ གཅྩིག་ནང་ཕོགས་རུང་ རོང་བདག་སྐྱོང་གྩི་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ ཧེ་མ་རང་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོའྩི་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་བཏང་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ གོ་
གནས་ཡར་སེང་གྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཚར་གཅྩིག་བརྡབ་བཏངམ་ལས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་སོང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢

དོན་ཚན་༡༨ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ འཁྩི་འགན་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་འབད་མྩི་དང་འབེལ་བ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཐབས་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༢

སྨན་ཁག་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོ ག པ་གྩི ་ སོ ད ་ཁྩི མ ་ དེ ་ ལས་ཆབ་གསང་བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི ་ ལཱ ་ དུས་ཚོ ད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་འཁྩི ་
དགོ པ ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༦༧༨

སྩི་ལམ་སྩིས་ལུ་ སྨན་ཁག་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གྩི་སོད་ཁྩིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཞལམ་སང་ ཨེམ་ཨེས་ བཟང་
སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨ མ་བཀལ་བར་འདུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ཚེས་གངས་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ཕོགསཔ་ཨྩིན་རུང་ ལཱ་འདྩི་སྩི་ལོ་
༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༨༢ ཀྩི་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་
ཉེས་འཐུས་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་བརྩི་ཕབ་སྟེ་བཀལ་དགོཔ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་བའྩི་གངས་ལུ་ངོ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་

བཟང་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/823 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡. ༣

ས་གནས་གཞུང་གྩི་ ལས་བེ ད པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འགྲུལ་འཕྲྩི ན ་གྩི ་ འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོ ད ་ཆ་ཚང་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༦༥༧

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་བེདཔ་གསར་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡༠ པ་ནང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འགྲུལ་འཕྲྩིན་གྩི་འཐུས་ཚུ་ ག་ར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨྩིན་
རུང་ སྩི་ཚེས་༡༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཞུ་ནྩིའྩི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ དེའྩི་ཤུལ་ལས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ གཞུང་འབེལ་གྩི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་
གཞུང་གྩི་གོ་གནས་ཁར་བཙག་གསརཔ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་ཁབ་བསགས་འབད་ནུག ཉྩིན་གངས་༡༧ གྩི་དངུལ་ཕོགས་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཐོབ་ཁུངས་ཅན་ཅྩིག་མེན་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ འཁྩི་འགན་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་

ཚོགས་འདུའྩི་ཁྩི་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༦༢ དང་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༦༤ སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༧ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༤

ཇྩི ་ ཨའྩི ་ ཆུ་དུང་དང་གཅྩི ག ་ཁར་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོ ད་མཁོ ་ སོ ད་དང་བཙུགས་སྩི ག ་འབད་མྩི ་ ལཱ་ འདྩི ་ དུས་ཚོ ད ་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ ཉེ ས ་
འཐུས་མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༣༥༧

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་གོར་བག་ཏང་དང་ དོད་གང་ དེ་ལས་སྐུ་འཁོར་གྩི་མགོན་ཁྩིམ་ཚུ་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ མ་འོངས་པ་ཝ་ཊར་སོ་ལུ་ཤཱན་གྩིས་ ཇྩི་ཨའྩི་ཆུ་དུང་དང་སགས་ ངར་
ལྕགས་ཆུ་མཛོད་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ལཱ་ཆ་ཚང་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༧ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་
དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཀྩི་ཡྩི་གུ་བཙུགས་མྩི་ནང་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་དགོ་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ག་ནྩི་ཡང་མ་བཀོད་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོད་འཐེབ་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྩིག་འབད་
ནྩིའྩི་ལཱ་འདྩི་ ལཱ་ཁ་སྐོང་སེ་སོད་ནུག དུས་ཚོད་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་གནོད་སྐྱོན་ངོ་མ་རང་ ཁག་འབགཔ་ཧེ་མམ་ ཐྩིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ མཚོ་སྐྱྩིད་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ས་ཁོངས་རྩིས་སྩིད་རྩིས་ལེན་གྩི་དུས་ཚོད་ཕར་
འགངས་ལུས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡྩི་ཟེར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༣༥ ཅན་མ།; ཐྩིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ མ་འོངས་པ་ཝ་ཊར་སོ་ལུ་ཤཱན། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༠༢༢༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/823 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡. ༥

དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོ ད ་པའྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༢༠༧

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་གྩིས་ ནང་ཆས་དང་ གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིའུ་ཊར་ ཡྩིག་བྩིས་མཁོ་ཆས་ལ་སོགས་པའྩི་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ དུས་ཚོད་
ཕྩི་སོངཔ་ལས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོད་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༧ མ་བཀལ་བར་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ མཁོ་བཀྲམ་གྩི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་
དང་འཁྩིལ་ ཉེས་འཐུས་ཀྩི་ཁྩིམས་དོན་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༩ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ འཁྩི་འགན་གྩི་རྩིས་ཐོ་

ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ འཁྩི་འགན་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་གཟྩིགས་གནང་།

གནས་སྟངསཿ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༧༠༨ སྩི་ཚེས་༡༥.༠༥.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡. ༦

ཁག་འབགཔ་ལས་ ཉམས་བཅོ ས ་ཀྩི ་ རྩི ན ་གོ ང ་བསྐྱར་རེ ད ་ཉུང་སུ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༥༩

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་ ཁག་འབག་པ་ མཚོ་སྐྱྩིད་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ས་གནས་ཡག་པོ་སང་ལས་ ཀ་དམ་གྩི་ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུན་ ཁོམ་སེའ་ྩི འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ཆུ་དུང་ཨམ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་
ལཱ་དང་ ས་གནས་སང་གོ་ལ་ལས་ཆུ་འཐོན་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དེའྩི་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ བསྐྱར་རེད་ཉུང་སུ་འབད་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་
ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ བཏང་ཡོད་པའྩི་གལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ བསྐྱར་རེད་ཉུང་སུ་སོང་ནུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྐྱྩིད་པ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༠༨ ཅན་མ།; ཐྩིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ མཚོ་སྐྱྩིད་བཟོ་སྐྲུན།

ཆོག་ཐམ་ཨང་༢༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ མོང་སར་རོང་ཁག་གྩི་ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-26/2019/7666 སྩི་ཚེས་༢༨.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༧

ས་གནས་གཞུང་གྩི་ ལས་བེ ད པ་ཚུ་ལུ་ འགོ་ འགྲུལ་གྩི ་ འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོ ད ་ཆ་ཚང་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༥༨

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་ལས་བེདཔ་གསརཔ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་དང་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ གཞུང་འབེལ་གྩི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་གོ་
གནས་ཁར་བཙག་འཐུ་གསརཔ་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་ཁབ་བསགས་ སྩི་ཚེས་༡༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་རྐྱངམ་ཅྩིག་གནང་ཡོད་རུང་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་འཐུས་ཚུ་ ལོ་གཅྩིག་ཧྩིལ་བུམ་སེ་ དངུལ་སོད་ཆ་ཚང་འབད་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༦
སྩི་ཟླ་༧ པ་ལས་༩ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་༣ གྩི་འཐུས་སོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་

འཁྩི་འགན་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའྩི་ཁྩི་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༦༢ དང་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༩༦༥༦༤ སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡. ༨

ཆོ ག ་མྩི ན ་གྩི ་ དུས་ཚོ ད་ཕར་འགངས་བྩི ན ་ཡོ ད པ་མ་ཚད་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༢༩

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མོང་སར་ ཁག་འབག་པ་ གོང་འཕེལ་བུལ་ཌར་ལུ་ སྐྱྩིད་བདེ་ཁར་སོབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཆོག་མྩིན་གྩི་དུས་ཚོད་ཕར་
འགངས་བྩིན་ནུག ཁག་འབགཔ་ཁོ་རའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་མྩིན་པ་ རོང་ཁག་ཤེས་རྩིག་སེ་ཚན་གྩིས་ཞུ་བ་འབདཝ་བཞྩིན་དུ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཟླ་ངོ་༢ བྩིན་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ལཱ་མཇུག་
བསྡུ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཇྩི་ཨར་སྩི་ཁམ་བཙུགས་སྩིག་འབད་མྩི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྩི་ལས་བེདཔ་མེད་པའྩི་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་ འོས་བབ་མྩིན་པའྩི་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་བྩིན་ཡོད་པའྩི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩ མ་བཀལ་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲྩིན་ལས། བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༠༨ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གོང་འཕེལ་བུལ་ཌར། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༣༥༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ རོང་ཁག་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་.MD/EDN/Audit-34/2018/7590 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. ༩

ལོ ་ བསྟར་གྩི ་ དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་དུས་ཚོ ད ་ཁར་མ་བྩི ན མ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན་མ་ དངུལ་སོ ད ་ཉུང་སུ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠ . ༠༤༩

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལོ་བསྟར་གྩི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་ དུས་ཚོད་ཁར་མ་བྩིནམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་སོང་
ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འགན་ཁག་ཅན་གྩི་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ སྣང་མེད་ཀྩི་ཐོག་ལས་ ལོ་བསྟར་གྩི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢

དོན་ཚན་༡༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ འཁྩི་འགན་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་གཟྩིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་ཉུང་སུ་འབད་མྩི་དང་འབེལ་བ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཐབས་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡ . ༡༠

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་ སོ ང ་བརྡར་སྐབས་ ཉྩི ན ་བསྟར་འཚོ ་ འཐུས་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༠༤༢

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ རྒྱ་གར་པུ་ནྩི་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་སོང་བརྡར་གྩི་སྐབས་ ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག སོང་བརྡར་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མྩི་ རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཕྩི་རྒྱལ་གྩི་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ ཉྩིན་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢,༠༠༠.༠༠ གྩི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༥༠༠.༠༠ ལེན་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་
མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འགན་ཁག་ཅན་གྩི་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ འཇུག་ཏུ་རུང་བའྩི་གོང་ཚད་བྩིན་ནྩི་ནང་ སྣང་མེད་ཐོག་ལས་བྩིན་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་

༣༠ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ། བསོད་ནམས་སོལ་མ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཚེ་རྩིང་དབངས་སོན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༧༠༡༠༧༨༡༥ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༥༧༧ སྩི་ཚེས་༢༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡ . ༡༡

བརྒྱུད་འཕྲྩི ན ་གྩི ་ རྩི ས ་ཐོ་ ཆོ ག ་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༠༣༢

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་བརྒྱུན་འཕྲྩིན་ལུ་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་པའྩི་ Post-paid བརྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་རྩིས་ཐོའྩི་ཐོག་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་གནས་གཞུང་
གྩི་འགོ་ཁྩིདཔ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲྩིན་གྩི་འཐུས་ཟླ་རེ་བཞྩིན་ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་རུང་ བརྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་རྩིས་ཐོ་པོསུ་པེཊ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ འོས་འབབ་དང་ཁྩིམས་མཐུན་ཅྩིག་མ་མཐོང་། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་
བྱུང་མྩི་འདྩི་ བརྒྱུད་འཕྲྩིན་གྩི་ཞབས་ཏོག་མེད་པའྩི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགྲུལ་འཕྲྩིན་གྩི་ལག་ལེན་ སྩིམ་དང་སགས་མཐུན་རྐྱེན་ཐོབ་ནྩིའྩི་ཐད་དུ་ བཅའ་ཡྩིག་ཧྩིང་སང་སང་ཅྩིག་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡྩི།

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ།ེ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༤༨ ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་ཚེ་དབང་། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༠༥༤༧ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་སོལ་མ། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༢༡༢༡ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་ཚེ་རྩིང་། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༠༩༦༡ ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་ཕྱུག རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་བསོད་
ནམས་དབང་ཕྱུག། ཁྩིན་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ MoF/DNB/Rules/2019/538 སྩི་ཚེས་༢༩.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དོགས་སེལ་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་
འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡ . ༡༢

སྤུས་ཚད་མེ ད ་པའྩི ་ ལཱ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཙ་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་དང་ ཁང་ཚན་༣ སེ་མྩི་ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་
ངེས་ལེན་འབད་ནུག གང་འདྩི་ཚུ་ཐད་མ་ཐྲང་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་ན་ཁ་ཐུག་གཡོ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཕྩི་ཁར་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གདུང་ཚུ་ཤྩིང་སྐམ་མ་བཙུགསཔ་ལས་ གདུང་ཚུ་ཡང་འགས་
གམ་ཕོག་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་གྩི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༩.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སུ་ནྩི་ཏ་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་ེེ བཟོ་སྐྲུན་ ཐྩིམ་ཕུག། སྩི་དྩི་བྩི་༢༩༥༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-26/2019/2806 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༤

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3

སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོའ་ྩི སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་
ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་
རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཞྩིབ་བལྟའྩི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ངལ་གསོའྩི་འཐུས་ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་
དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཆོག་མྩིན་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་
དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའྩི་བཟོ་བཀོད་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ས་ཁོངས་གསར་བཟོ་གྩི་ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ས་ཡར་བཅད་ཀྩི་བཟོ་བཀོད་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་
མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ས་ཡ་ནང་)

0.722
0.270
0.172
0.076
0.048
0.047
0.601
0.209
0.129
0.108

0.722
0.270
0.172
0.076
0.048
0.047
0.209
0.108

0.601
0.129
-

2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.5
2.6

ས་ཁོངས་ལེགས་བཅོས་འབད་བའྩི་སྐབས་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་
ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་
ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ རྩིས་ལྷག་སེ་ཡོདཔ།
སྩིར་བཏང་འཆར་དངུལ་གནང་མྩི་འདྩི་དང་ ཟད་སོང་གྲུབ་པའྩི་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ།
དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་སོང་བརྡར་ཐོབ་པའྩི་སྐབས་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙོགས་མེད་ལག་ཁེར་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.083
0.074
0.069
0.060
2.668

0.083
0.069
0.060
༡.༨༦༤

0.074
རྩིས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།

༠.༨༠༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

འགན་འཛི ན་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ།

༢.༡.༡

དངུལ་ཕོ ག ས་བསྐྱར་བཟོ འྩི ་ སྐབས་ དངུལ་ཕོ ག ས་བརྡབ་སྩི ག ་གྩི ་ ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེན ་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་
ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༢

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོའྩི་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༢
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གྩི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་
ཕོགས་གུར་ཡར་སེང་འབད་མྩི་འདྩི་ བསོམས་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཉུང་མཐའ་བརྡབ་སྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་གྩིས་མ་ཚད་ འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡༠ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
ནང་ འཁྩི་འགན་རྩིས་བརོད་ (ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་) ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གྩི་གསལ་བསགས་༢༠༡༤ ལས་འཆར་༣ དང་ འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་ཡོད་
པའྩི་ དོགས་སེལ་འབད་མྩི་དང་ གནད་དོན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༥.༠༤.༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢ པའྩི་ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡.༢

གོ ་ གནས་དང་དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་སྐབས་ དངུལ་ཕོ ག ས་བརྡབ་སྩི ག ་གྩི་ ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན་མ་དངུལ་ དངུལ་
འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོ་གནས་དང་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་འབད་མྩི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཁྩི་འགན་

རྩིས་བརོད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༤༣ སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡.༣

ཞྩི བ ་བལྟའྩི ་ དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ངལ་གསོ འྩི ་ འཐུས་ཆོ ག ་མྩིན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཞྩིབ་བལྟའྩི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ངལ་གསོའྩི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ནང་
‘ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན་གྩི་རྩིང་ལུ་མ་བརྩིས་པར་ ཞྩི་གཡོགཔ་ཅྩིག་གྩི་ ལཱ་གཡོག་འབད་དེ་ཟླཝ་རེ་རེ་འཁོརཝ་ད་ ཉྩིན་གངས་༢.༥ རེའྩི་ཚད་གཞྩིའྩི་ཐོག་དངུལ་ཕོགས་ཡོངས་བསོམས་དང་བཅས་ཏེ་འཐོབ’ ཟེར་
འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༠ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཁྩི་འགན་རྩིས་བརོད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༦༡༨ སྩི་ཚེས་༣༠.༡༢.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡.༤

གོ ་ གནས་ཡར་སེ ང ་སྐབས་ དངུལ་ཕོ ག ས་བརྡབ་སྩི ག ་གྩི ་ ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་འབད་མྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་
སྩིགས་གཞྩི་དེ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་མ་འབད་བར་ འཐུས་ཤོར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཁྩི་འགན་རྩིས་བརོད་ནང་

བཀོད་དེ་ཡོད། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༤༤ སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡.༥

ཆོ ག ་མྩི ན ་དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་བཏང་ཡོ ད པ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོང ས་ཞུ་འཚོ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཁྩི་འགན་རྩིས་བརོད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༤༥ སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡.༦

དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་སྐབས་ དངུལ་ཕོ ག ས་བརྡབ་སྩི ག ་གྩི ་ ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩི མ ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ དགོ ང ས་ཞུ་འཚོ ་ རྟེ ན་མ་དངུལ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་
ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་གྩི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧
དངུལ་འཐེབ་སོད་མྩི་འདྩི་ ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དེ་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་བག་གཡེང་གྩི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་
མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྩིལ་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་བརྡབ་སྩིག་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡༣

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཁྩི་འགན་རྩིས་བརོད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༥༨༠ སྩི་ཚེས་༠༧.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

སྐྱོ ན ་ཞུགས་ཡོ ད ་པའྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ཉམས་བཅོ ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༡

སྩི་ལམ་སྩིས་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༡ གནས་པའྩི་ རྒྱ་ཚད་མྩི་ཊར་༢༥ སེ་མྩི་ བཏེག་གང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་འདྩི་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མོང་སར་ ཨེམ་
ཨེས་ བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བར་འདུག སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའྩི་བཟོ་བཀོད་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༦.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་བཟོ་སྐྲུན།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༣༤༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/823 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༢.༣
༢.༣.༡

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༡
ས་ཁོ ང ས་གསར་བཟོ ་ གྩི ་ ལཱ ་ འབད་བའྩི ་ སྐབས་ རྩི་ འདམ་ས་བསེ ས ་ཀྩི ་ གང་ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ དཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་གྩི་ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཙ་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་དང་ ཁང་ཚན་༣ སེ་མྩི་ལས་གཡོག་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་ཁོངས་
གསར་བཟོ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ་ཁོངས་གསར་བཟོ་འབད་བའྩི་སྐབནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མྩི་འདྩི་ ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་དང་ རྒྱ་ཁོན་ཁ་ཚད་དཔྱ་
སྙོམས་དང་འཁྩིལ་བའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཁད་པར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༩.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སུ་ནྩི་ཏ་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩ ཅན་མ། ཐྩིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༢༩༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-26/2019/2806 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་པ་ཚུ་གྩིས་ བདེན་
དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.༢

རྩི ་ འདམ་ས་བསེ ས ་ཀྩི ་ གང་ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེར་མུ་ཧུང་རེད་འོག་ནང་ ཁང་ཚན་༣ སེ་མྩི་ལས་གཡོག་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་བཟོ་སྐྲུན་ལ་སོགས་པའྩི་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོ་འབད་བའྩི་སྐབས་
ཚད་མཇལ་ནྩིའྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པེརམ་བྷ་དུར་གཱ་ལེ། རོང་

ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/823 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༢.༣.༣

ས་ཡར་བཅད་ཀྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ནང་ རྩི ་ འདམ་ས་བསེ ས ་ཀྩི ་ གང་བཟོ ་ སྐྲུན་སྐབས་ ཤུགས་སྣོ ན ་རྩི ་ འདམ་གྩི ་ གདུང་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་
སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༨

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་གྩི་ཁག་འབག་པ་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཙ་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་དང་
ཁང་ཚན་༣ སེ་མྩི་ལས་གཡོག་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་ཡར་བཅད་ཀྩི་བཟོ་བཀོད་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༩.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སུ་ནྩི་ཏ་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩

ཅན་མ། ཐྩིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༢༩༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-26/2019/2806 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་པ་ཚུ་གྩིས་ བདེན་
དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.༤

ས་ཁོ ང ས་ལེ ག ས་བཅོ ས ་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ རྩི ་ འདམ་ས་བསེ ས ་ཀྩི ་ གང་བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི་ ལཱ ་ ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཙ་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྨན་ཁག་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་སྐབས་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་ནང་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢.༢

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སུ་ནྩི་ཏ་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-26/2019/2806 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་པ་ཚུ་གྩིས་ བདེན་
དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.༥

རྩི ་ འདམ་ས་བསེ ས ་ཀྩི ་ གང་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོ ན ་རྩི་ འདམ་གྩི ་ གདུང་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་ལས་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁང་ཚན་༣ སེ་མྩི་ ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༧༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་པ་ མྩི་ཁམས་རྡོ་རེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༨ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མྩི་ཁམས་རྡོ་རེ་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༢༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/823 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༢.༣.༦

རྩི ་ འདམ་ས་བསེ ས ་ཀྩི ་ གང་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོ ན ་རྩི་ འདམ་གྩི ་ གདུང་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་ལས་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཙ་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་འོག་ལུ་ ཏ་ཁམ་སྩིས་གསོ་བའྩི་གཞྩི་རྟེན་སྨན་ཁང་གྩི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་ཚུ་བཟོ་
སྐྲུན་གྩི་སྐབས་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་
འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་གདུང་མ་བཏོགཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་
ཚན་༢.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སུ་ནྩི་ཏ་རའྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩ ཅན་མ། མོང་སར་ ཨེམ་ཨེས་ ཨ་བརྒྱ་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་

ཨང་༣༥༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲྩིས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-26/2019/2806 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་པ་ཚུ་གྩིས་ བདེན་
དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤

མྩི ་ དམང་ལཱ ་ གཡོ ག ་གྩི་ སོ ན ་བྩི ན ་ རྩི ས ་ལྷག་སེ ་ ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠

རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག སེམས་གསོའ་ྩི ཞལ་འདེབས་ཀྩི་དོན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ དང་ རྒྱལ་པོ་ཞྩིང་ལུ་ མེ་ལའྩི་རེདམོ་བཙུག་པའྩི་སྐབས་ གོག་མེའ་ྩི ཅ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག གོང་གྩི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ སོན་
བྩིན་ཚུ་སྙོམས་གྩིགས་མ་འབད་བར་ལུས་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིག་གཞྩིའྩི་དོན་ཚན་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་

འཕྲྩིན་ལས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༤༠༡༠༣༣༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇམ་དབངས་ཆོས་གགས། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༢༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་སོད་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་ MD/GAT/20/2019/2210 སྩི་ཚེས་
༡༨.༠༣.༢༠༡༩ ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥

སྩི ར ་བཏང་འཆར་དངུལ་གནང་མྩི ་ འདྩི ་ དང་ ཟད་སོ ང ་གྲུབ་པའྩི་ རྩི ས ་ཁ་མ་སྙོ མ ས་པར་བཞག་ཡོ ད པ།

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ སྩིར་བཏང་འཆར་དངུལ་གནང་མྩི་འདྩི་དང་ ཟད་སོང་གྲུབ་པའྩི་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པའྩི་དངུལ་
འབོར་ཁད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༩ འཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༢༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་འཕྲྩིན་ལས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་ ༢༠༡༤༠༡༠༣༣༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇམ་དབངས་ཆོས་གགས། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༢༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་པའྩི་ཁར་ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་
དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་འཛོལ་སྐྱོན་ཚུ་ དག་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་དང་ རེད་འོག་ཚུ་ནང་གཟྩིགས་སྐོར་གནང་པའྩི་སྐབས་ལུ་
བརྩི་འཇོག་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༦

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་ སོ ང ་བརྡར་ཐོ བ ་པའྩི ་ སྐབས་ རྩི ས ་ཞྩི བ ་སྙོ ག ས་མེ ད ་ལག་ཁེ ར ་མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ།

མོང་སར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩིའ་ྩི དགོ་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་སོང་བརྡར་ཐོབ་པའྩི་སྐབས་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་ལུ་ ཆ་འཇོག་
འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙོགས་མེད་ལག་ཁེར་ བཏོན་མ་བཅུག་པས། འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅྩིག་གྩིས་ ཁོང་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་གྩིགས་མ་འགོ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ཞུ་ཡྩིག་ཚུ་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་
ཡོད་རུང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའྩི་སོང་བརྡར་ནང་ཡར་སོང་ནུག དེ་མ་ཚད་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་ལུ་ ཁོ་རའྩི་མྩི་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྩི་ཁྩིམས་ལུགས་ཚུ་ཡོད་རུང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་དགོ་
མཁོ་བའྩི་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་མ་བཏོནམ་ལས་ སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ ཁྩིམས་མཐུན་གྩི་དོན་ཚན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་
འབདཝ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའྩི་འབེལ་ཡོད་ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་ ར་ལས་རང་རྩིས་མཐོང་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༣༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་

འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༤༩༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇམ་དབངས་ཆོས་གགས། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༢༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༢༧ ལུ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ རོང་ཁག་མྩི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤༦ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་
བའྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ རོང་ཁག་ལས་འབོར་བའྩི་ཡྩིག་ཨང་ MD/HRs-09/2018-19/3280 སྩི་ཚེས་༢༩.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༧. སྤ་རོ ་ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༡.༥༤༩ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༤༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༥༡ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༥.༨༥༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༥༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥༧
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༠ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.795

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

5.062
5.857

༣.༤༤༥
༣.༩༥༧

༠.༥༡༢

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༢༨༣

༦༤.༤༠

༡.༦༡༧
༡.༩༠༠

༦༨.༠༦
༦༧.༥༦

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.1
1.2

གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་ནང་ སྐྱོན་
ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ།
གོག་མེའྩི་ལཱ་ཚུ་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ བསྟར་སོད་མ་འབདཝ།
བསོམས།

0.512

0.512

-

0.283
0.795

-

0.283

༠.༥༡༢

༠.༢༨༣

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི ་ ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེ ལ ་གྩི ་ ལཱ ་ ནང་ སྐྱོན ་ཆ་ཚུ་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱུང་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༢

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བེ་ལ་རོང་ནང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནྩི་ནང་ གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག བེ་ལ་རོང་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་
ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྐྱོན་ཆ་མང་རབས་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཿ







twenty Horse Power (HP) centrifugal ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་འདྩི་ ཆུ་འཛག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག
ས་གནས་ཁར་ MS bus bar chamber བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་དེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག
manhole cover དང་གཅྩིག་ཁར་ བར་བཅད་ལོ་ལྟབ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཆུ་མཛོད་དེ་ དགོས་མཁོའྩི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ཏེ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ འཐུང་ཆུ་མ་ཆད་པར་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
ཆུ་མཛོད་གཉྩིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ ཆུ་འཛག་འཐོན་འབད་དེ་འདུག
ཆུའྩི་ར་ནང་ ལྕོགས་སྐུད་ཀྩི་ར་ཝ་སོར་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་མ་འབད་བར་འདུག
རང་འགུལ་ཐོག་ལུ་ལས་སོད་འཐབ་མྩི་དེ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པར་འདུག

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ མཇུག་བསྡུ་མྩི་ལཱ་ཚུ་རྩིས་ལེན་
པའྩི་སྐབས་ལུ་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁྱུང་འདུ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200707082 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUCD(Q2)2019/2683 སྩི་ཚེས་༠༤.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

གོ ག ་མེ འྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ ཅ་ཆས་ཐོ ་ གཞུང་དང་འཁྩི ལ ་ཏེ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤར་པ་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཁང་ཚན་གཉྩིས་སེ་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་ཁང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་
བཀོད་མ་འབད་བའྩི་ གོག་མེའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣ སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ ལྷབ་ཚེ་རྩིང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ གོག་ཐག་གྩི་གོག་ཁ་ག་རའྩི་ནང་ recessed HDPE pipe བཙུགས་ནྩི་
གྩི་རྩིན་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ PVC casing-capping ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ཁག་འབགཔ་དེ་གྩིས་ ཨེབ་རྟ་དང་མཐུད་མཚམས་ཚུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ལྕགས་ཀྩི་
སོམ་མེན་པར་ PVC གྩི་སོམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག གོག་མེ་བཙུགས་སྩིག་གྩི་ལཱ་ནང་ གསལ་བཀོད་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མྩི་དེ་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ཡང་གནང་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ ཚབ་བཙུགས་མྩི་
ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཡང་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་
རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༦༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.1

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.341

2.341

-

2.2

ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

1.002

-

2.3

ལཱ་མ་ཚངམ་/ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སེ་མ་སོད་ཡོདཔ།
དངུལ་སོད་ཚུ་གོང་ཚད་མཐོ་དགས་སེ་སོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
ལཱ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.425

1.002
-

2.4
2.5
2.6

0.425

0.387

-

0.387

0.233

-

0.233

0.196

-

0.196

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་ཁང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མྩི་ནང་ གོག་མེ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
གོག་མེ་གྩི་ཅ་ཆས་/ལཱ་མ་འབད་མྩི་/མ་སོད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.138

-

0.102

0.102

0.138
-

0.100

-

0.100

གོག་མེ་གྩི་ཅ་ཆས་/ལཱ་མ་འབད་མྩི་/མ་སོད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ས་གནས་ཁར་མཁོ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ གོག་མེའྩི་ཅ་ཆས་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།
བསོམས།

0.094

-

0.094

0.043

-

0.043

5.062

༣.༤༤༥

༡.༦༡༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ ལཱ ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༡

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མྩི་ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཇེ་དྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༣༤༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་
བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལས་སྣ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩི་ནང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྩི་ལམ་ལུགས་ སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༣.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་
ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁབ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ རོང་ཁག་གྩི་བར་ན་ གོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ དན་ཐོ་ཚུའྩི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་
མྩི་དང་ ཡྩིག་ཆ་སོགས་ཀྩི་སྒྲུབ་བེད་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

ལཱ ་ ཚུ་ཚངམ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༢

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མྩི་ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཇེ་དྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༠༠༢ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ ངེས་བདེན་གྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་
ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལས་སྣ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩི་ནང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྩི་ལམ་ལུགས་ སྩིང་སྩིང་
མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༣.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁབ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ རོང་ཁག་གྩི་བར་ན་ གོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ དན་ཐོ་ཚུའྩི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་
མྩི་དང་ ཡྩིག་ཆ་སོགས་ཀྩི་སྒྲུབ་བེད་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

ལཱ ་ ཚུ་མ་ཚངམ་/ཉུང་སུ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མྩི་ གསོ་བའྩི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རྩི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་/ཉུངམ་སེ་
བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥ འཐེབ་སོད་མྩི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ





དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ དེ་ བཟོ་བཀོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ ནང་ན་གྩི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གང་གྩི་སྟུག་ཚད་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༤༠༠ མེད་པར་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༦༠༠ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་སོད་ཡོདཔ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ དེ་ ས་གནས་ཁར་ པག་ཅུ་ཕེད་ཀ་གྩིས་ གང་ཐུང་ཀུ་བཟོ་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་དངུལ་སོད་ཨྩིན་རུང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་གནང་གོལ་འབད་བའྩི་
སྐབས་ལུ་ པག་ཅུ་ཧྩིལ་བུམ་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ དེ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ གང་ཚུ་ལུ་རྩི་ས་དབུར་མྩི་ནང་ བར་སྟོང་ཚུ་མ་བཏོག་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་དངུལ་སོད་ཨྩིནམ་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ དེ་ རྒྱ་ཚད་ངེས་བདེན་མེད་མྩི་དང་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་ཐད་ ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་གྩི་འབོར་ཚད་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་/ཐབས་གཞྩི་རྩིམ་མཐུན་
སེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའ་ྩི ཞྩིབ་
དཔྱད་ཚུ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁབ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སེ ་ མ་སོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མྩི་ གསོ་བའྩི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རྩི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧ ཚངམ་སེ་མ་སོད་ནུག
ཁག་བའག་པའྩི་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་དང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འབོར་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ ས་གནས་
ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དེ་ མངམ་སེ་ཡོད་པའྩི་སོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁབ་འོག་མ། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.

དངུལ་སོ ད ་ཚུ་གོ ང ་ཚད་མཐོ ་ དགས་སེ ་ སོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མྩི་ གསོ་བའྩི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་རྩིན་བཀོད་འབད་མྩི་ལས་མཐོཝ་སེ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རྩི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་
ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༣ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁབ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༦.

ལཱ ་ ཚངམ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི ་ ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིན་སྤུང་རོང་ནང་ གོག་མེ་བསྐྱར་བཙུགས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་བཀྲྩིས་ནོར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦
འཐེབ་སོད་ནུག ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འཇལ་ཚད་ཀྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ ལཱ་གྩི་བཅུད་དོན་ཅྩིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག
དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའ་ྩི ཞྩིབ་
དཔྱད་ཚུ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༤.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༧.

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ ལཱ ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མྩི་ གསོ་བའྩི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རྩི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༣༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་
བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁབ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ།
རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༨.

སྤ་རོ ་ སྨན་ཁང་ནང་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མྩི ་ ལས་བེ ད ་པའྩི་ སོ ད ་ཁྩི མ ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་བའྩི་ སྐབས་ལུ་ གོ ག ་མེ ་ གྩི་ ལཱ ་ ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༠༢

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་ཁང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ གོག་མེ་བཙུགས་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ ཇེ་དྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ལུ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་
ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༣.༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་
བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ རོང་ཁག་གྩི་བར་ན་ གོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ དན་ཐོ་ཚུའྩི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་
མྩི་དང་ ཡྩིག་ཆ་སོགས་ཀྩི་སྒྲུབ་བེད་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༩.

གོ ག ་མེ ་ གྩི་ ཅ་ཆས་/ལཱ ་ ཚུ་མ་འབད་མྩི ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྡོ་སྟེང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ མྩི་སེའ་ྩི བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཤེས་རབ་གྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ངོ་སོར་འབད་ནྩི་མེན་པར་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ངག་ཐོག་ལུ་ཁས་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༤.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༠.

གོ ག ་མེ ་ གྩི་ ཅ་ཆས་/ལཱ ་ ཚུ་མ་འབད་མྩི ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྡོ་སྟེང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ མྩི་སེའ་ྩི བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ཤེས་རབ་གྩིང་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤ སོད་ནུག དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་འཛིན་གོལ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༣.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༡.

ས་གནས་ཁར་མཁོ ་ སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ གོ ག ་མེ འྩི ་ ཅ་ཆས་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤར་པ་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཁང་ཚན་གཉྩིས་སེ་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་ཁང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་
/ཚངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལྷབ་ཚེ་རྩིང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣ སོད་ནུག དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ དངུལ་
འབོར་ཡོངས་རོགས་འཛིན་གོལ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནྩི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༨. པདྨ ་ དགའ་ཚལ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༤ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༠༧༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༩༦༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༣༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༢.༤༣༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༤༣༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༩༧ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༣༤ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་
ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
22.431
22.431

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༠༩༧
༠.༠༩༧

༢༢.༣༣༤
༢༢.༣༣༤

༠.༤༣
༠.༤༣

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

1.1

རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་མ་ལེན་པར་ ཕྩི་རྒྱལ་ལུ་འགོ་འགྲུལ་འབད་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

1.2

སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

-

རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

བསོམས།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

༡.༡.

རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོ ག ས་མེ ད ་མ་ལེ ན ་པར་ ཕྩི ་ རྒྱལ་ལུ་འགོ ་ འགྲུལ་འབད་ཡོ ད པ།

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་
ཁེར་མེད་པར་ འགན་འཛིན་༡༩ ཕྩི་རྒྱལ་ལུ་སོང་བརྡར་འབད་ནྩི་གྩི་གནང་བ་བྩིན་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ནང་གྩི་ སོང་བརྡར་གྩི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་
པར་འདུག དེ་སེ་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ལེན་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་དེ་ མྩི་སྟོབས་ཀྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་/སེ་ཚན་དང་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་དབང་འཛིན་ཚུ་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་ཟབ་ནན་
གྩི་སོ་ལས་མ་འབག་མྩི་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་གྩི་འགན་འཁྩི་
གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་སྟོབས་རྒྱལ། ཞྩིབ་རོགས་མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106435 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ PG/HRS-25/2018-2019/6792 སྩི་ཚེས་༠༩.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནང་སྐོར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ནང་འཁོད་འཁོར་ལམ་རྩི་ནང་གཏང་ནྩི་དང་ དྭ་རྩིལ་རེད་ཐང་ནང་རྩི་དམ་ལོག་སྟེ་གཏང་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཆ་བྱུང་མྩི་ཚུ་ ཁག་
འབགཔ་ཨོན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མ་བཅུག་ནུག སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་དང་ སོབ་གྲྭའྩི་དབང་འཛིན་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་སོད་ལེན་གྩི་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ཡང་ མཇུག་བསྡུ་མྩི་ལཱ་ཚུ་རྩིས་ལེན་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་མ་ལེན་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་
ཆོས་བཟང་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707057 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001181 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༤༣༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༤༣༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དང་ ངོ་རྐྱང་གྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ་/བསྐྱར་རེད་
མ་འབདཝ།
བལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགོ་བར་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་ཐོབ་བརོད་བཙུགས་ཡོདཔ།
སོ་ནམ་ལས་སེའྩི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ག་ཁར་ལེན་མྩིའྩི་འཐུས་ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།
བསོམས།

2.2
2.3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

22.284

-

22.284

0.115

༠.༠༦༥

༠.༠༥༠

0.032

༠.༠༣༢

-

22.431

༠.༠༩༧

༢༢.༣༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

མྩི ་ མང་ལཱ་ གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན ་དང་ ངོ ་ རྐྱང་གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་དུས་ཚོ ད་ཁར་ རྩི ས ་འགྩི ག ་མ་འབདཝ་/བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༨༤

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༨༤ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༡༧༤ མྩི་མང་ལཱ་ཚུ་གྩི་སོན་བྩིན་ཨྩིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ངོ་
རྐྱང་གྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ཨྩིན་པས། འདྩི་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་སོན་བྩིན་མང་ཤོས་ཅྩིག་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་ཡོད་མྩི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་སོན་
བྩིན་ཚུ་ཨྩིན་ཟེར་བཤད་ཅྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རྩིང་། ཇེ་ཨྩི། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།
ཇེ་ཨྩི། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103482 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་རྒྱལ། ཨེ་ཨྩི། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808110 ཅན་མ། ཀུན་བཟང་ཚེ་རྩིང་། དྩི་ཨེ་ཨོ། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9908029 ཅན་མ། ལས་སྐྱྩིད་ལྷ་མོ། གཞྩི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་པ། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་12003001280 ཅན་མ། བསོད་ནམས་བཟང་མོ། ཁང་གཉེར། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
1107003640 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འོད་གཟེར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གོངམ། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901068 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

བལྟ་སྐོ ར ་ནང་མ་འགོ་ བར་ འགོ ་ འགྲུལ་གྩི་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཙུགས་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་འབེལ་བལྟ་སྐོར་གྩི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༤ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ འཛོམས་དེབ་དང་འཁྩིལཝ་
ད་ བལྟ་སྐོར་ན་ཨྩིན་ཟེར་བཀོད་མྩི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ར་ཡོདཔ་སེ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགོ་བར་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་པའྩི་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ཡོད། ནོར་
འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ལས་ཚན་གྩི་འགོ་འཛིན་ཚུ་དང་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་ལས་ཚན་གྩིས་ འགྲུ་འགྲུལ་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་གྩིས་
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༩ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ ལུས་ཏེ་ཡོད།

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་གྩི་འགན་འཁྩི་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་གྩི་འགན་འཁྩི་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༣.

སོ ་ ནམ་ལས་སེ འྩི ་ འགན་འཛི ན་པ་ལུ་ སྣུམ་འཁོ ར ་ག་ཁར་ལེ ན ་མྩི འྩི ་ འཐུས་ཆོག ་མྩི ན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གྩི་ ཚོང་དོན་སོ་ནམ་དང་འཚོ་ཐབས་ཡང་སེང་ལས་རྩིམ་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་སེ་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྩི་ག་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ སོ་ནམ་པའྩི་བརེ་སོར་ལས་རྩིམ་གྩི་སྐབས་
ལུ་ གཞུང་འབེལ་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁོ་རའྩི་སེར་གྩི་སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཁོ་རའྩི་གནས་རྩིམ་གྩི་ཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་ འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ གྩི་ཐོབ་བརོད་མ་བཙུགས་པར་ ག་
ཁར་ལེན་པའྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ བཙུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ལྟ་
བཀོད་པ་-༡ པ། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201107202 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨེ་ཨོ། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9808074 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༦༥༩ སྩི་ཚེས་༢༠.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༩. སྤུ་ན་ཁ་རོ ང ་ཁག་བདག་ སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧.༧༤༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༧༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༦.༣༧༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༧༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༧༨ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༦ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

༡.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.935
2.824

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༠.༡༡༠

0.935
༢.༧༡༤

༣.༨༩༥

2.615
6.374

༠.༦༦༨
༠.༧༧༨

༡.༩༤༧
༥.༥༩༦

༢༥.༥༤
༡༢.༢༡

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༥

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༤ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)
0.749

1.1

ཁོམ་སེའྩི་ཁལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།

0.749

-

1.2

སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།

0.186

-

1.3

འཐུང་ཆུ་སོད་ནྩི་དང་ རྩིས་ཐོ་བཀོད་ནྩི་ནང་རྩིམ་མཐུན་མེདཔ།

-

-

0.186
རྩིས་གྲུབ།

1.4

སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ལུ་ འབྲུག་གྩི་བཙོང་ཁལ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.935

-

རྩིས་གྲུབ།

-

0.935

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཁོ མ ་སེ འྩི ་ ཁལ་བསྡུ་ལེ ན་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༩

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གྩི་ཁོམ་སེ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༩ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ཐུང་ཆུ་མཐུད་འབེལ་ཞབས་ཏོག་གྩི་ཁ་གསལ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁོམ་
སེའྩི་ས་ཁོངས་ནང་ སྩིང་ཁྩིམ་༡༥༠ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁང་ཚན་༡༠༨༥ འདུག ཨྩིན་རུང་ རོང་ཁག་ཁོམ་སེ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁོམ་སེའྩི་ཁང་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ དང་ ཁོམ་སེའྩི་ས་ཁོངས་ནང་
ཚུད་མྩི་ས་ཚུ་གྩི་ ཇོ་བདག་༣༦ ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ གྩི་ལོ་ལས་ར་ ས་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ཁོམ་སེའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁལ་ཚུ་གྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་
པར་ཡོདཔ་དང་ དན་ཐོ་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་རྩིམ་ལུགས་དང་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་རྩིམ་ལུགས་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་གྩི་དམ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ལངམ་
སེ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་
མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

སོ ་ ཚོ ང ་གྩི ་ འཐུས་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཆད་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༦

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༦ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ཚངམ་སེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བསྡུ་ལེན། (དངུལ་
ཀྲམ་)

ཟད་སོང་།
(དངུལ་ཀྲམ་)

ལྷག་ལུས། (དངུལ་ཀྲམ་)

ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་དངུལ་/དངུལ་ཁང་ནང་།
(དངུལ་ཀྲམ་)

མ་ཚངམ། (དངུལ་
ཀྲམ་)

འགན་འཁྩི།

1

0.780

0.603

0.177

0.022

0.155

ཁོམ་སེ་འཐུས་མྩི།

2

0.124

0.104

0.021

0.000

0.020

ཁོམ་སེའྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན།

3

0.688

0.497

0.191

0.180

0.011

ཁོམ་སེ་ངོ་ཚབ།

བསོམས།

1.592

1.204

0.388

0.203

0.186

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩིའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ དུས་ཚོད་ཁར་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་ཚུ་
བདུན་རྩིམ་བཞྩིན་གྩི་བསྡུ་ལེན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག དཔེར་ན་ སྩི་ཚེས་༠༡/༡༡/༢༠༡༦ ལས་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༣/༢༠༡༨ ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ འཐུས་ཀྩི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༡༠ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ དེ་སྩི་ཚེས་༡༢/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་རྐྱངམ་གཅྩིག་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་ཚུ་གནས་སྐབས་ཅྩིག་གྩི་དོན་ལུ་ ལོག་
སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.

འཐུང་ཆུ་སོ ད ་ནྩི ་ དང་ རྩི ས ་ཐོ་ བཀོ ད ་ནྩི་ ནང་རྩི མ ་མཐུན་མེ ད པ།

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་འཐུང་ཆུ་ལག་ལེན་གྩི་མྩི་ཊར་གྩི་ཨང་གངས་ཚུ་དང་ འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩི་ཚུ་ནང་རྩིམ་མཐུན་མེད་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༨ ཀྩི་གོང་རྒུད་ཕོག་ནུག རྩིམ་མཐུན་མེད་མྩི་དེ་ཡང་ ཆུའྩི་མྩི་ཊར་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་མ་སོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༠.༡ ། རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-02/2019-2020/0597 སྩི་ཚེས་༡༧.༠༣.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༤.

སྣུམ་འཁོ ར ་མཁོ ་ སྒྲུབ་འབད་མྩི་ ལུ་ འབྲུག་གྩི ་ བཙོ ང་ཁལ་སོ ད ་ཡོ ད པ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ ཀ་སྩི་ས་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༠ སོད་ཐོག་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་གྩི་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་
མཐུན་རྐྱེན་སྣུམ་འཁོར་གྩི་དོན་ལུ་ ཁལ་དགོངས་ཡངས་ལེན་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་སེང་གེ་ཚོང་ལས་ཀྩི་ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་ནང་ལུ་ རྩིན་གོང་ནང་ལུ་ འབྲུག་གྩི་བཙོང་
ཁལ་དང་ བཙོག་རླུང་གྩི་ཁལ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག སྣུམ་འཁོར་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་གནང་གོལ་འབད་མྩི་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་རུང་ སོབ་གྲྭ་ལུ་ཁལ་གྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐོབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁལ་
དགོངས་ཡངས་ཀྩི་ལག་ཁེར་མ་ལེན་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་བསམ་གྲུབ། སྩི་དྩི་ཨྩི་ཨོ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9808258 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གེ་མོ། སྩི་དྩི་ཨྩི་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607066 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་ DRC/STD/EXEMPTION/35/2019/2646 སྩི་ཚེས་༡༢.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་
སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༡༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2.1

མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

1.470

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

2.2

རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་མེད་པར་ སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

1.204

-

1.204

2.3

སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་བསྡུ་མྩི་ལུ་ ཆོག་མྩིན་གྩི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.057

0.057

-

2.4

རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

0.053

-

2.5

0.040

2.6

འཛིན་ཤོག་/དངུལ་རྐྱང་དན་ཐོ་ཚུ་མེདཔ།
བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

0.053
-

-

-

2.7

ལཱ་འབད་མྩི་གྩི་འབོར་ཚད་ནང་ཁད་པར་སོམ་ཐོན་ཡོདཔ།

-

-

2.8

དངུལ་གྩི་བྱུང་ཐོའྩི་ཀྩི་དེབ་ཚུ་ ལཱ་གྩི་བཀའ་རྒྱ་མེད་པར་ པར་སྐྲུན་འབད་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
བསོམས།

2.824

༠.༡༡༠

རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.470

0.040
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་གྲུབ།
༢.༧༡༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

མཇུག་བསྡུ་ནྩི ་ ནང་ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ་དང་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁོམ་སེའྩི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ལྗོན་ཤྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠
བཀལ་ནུག རྩི་ནག་བཏང་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཉྩིན་གངས་༦༩ གྩི་ཕྩིར་འགངས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ སྩི་ཚེས་༢༦༦༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ དམྩིགས་བསལ་ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་
འདྩི་ལུ་ ཕྩིར་གངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ ཕོག་ནྩི་ཨྩིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཏོག་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༣.༡ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ལྗོན་ཤྩིང་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༥༧༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་
ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

རྒྱབ་རྟེ ན ་གྩི ་ ཡྩི ག ་ཆ་མེ ད་པར་ སོ ་ ཚོ ང ་གྩི ་ འཐུས་ཚུ་ལག་ལེན ་འཐབ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༤

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱལ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ལངམ་སེ་མེད་པར་ སྩི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༥ པ་ལས་སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པ་ཚུན་ ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་འགོ་འདེན་འཐབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༢༠༤ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་ནང་འཁྩི་ནུགཿ
རྩིམ་ཨང་།

རྣམ་གངས།

བསོམས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཚལ་མ་བཏོག་ནྩིའྩི་འཕྲུལ་ཆས། དེལ་ལེབ་ཀྲོབ། སོད་ཁྩི།

0.086

2

ལག་ཤུབས་ཚུ། ལག་ཆས་ཚུ། Extension Cords ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང། ཆུ་ལྷམ་ཚུ། གདན། སོ་ཅུང་གྩི་སོ་རས་དང་ སྣ་ཚོགས་ཀྩི་རྣམ་གངས་གཞན་མྩི་
ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

0.076

3

ནོར་ཁྩིམ་རྐྱབ་ནྩི། ཁུ་རུ་ཐང་ཁོམ་ཁར་ཆུ་གཡུར་དང་ ཚོང་གྩི་ས་སོར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་དང་ རྩྭ་བཏོག་ནྩི།

0.145

4

མྩི་མང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་དང་ མགོན་ཚུ་འབོན་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁམས་གསོའྩི་ཞལ་རས་དང་ཡོདཔ།

0.098

5

དངུལ་གྩི་བྱུང་ཐོའྩི་ཀྩི་དེབ་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

0.008

6

གནང་སྩིན་དང་ ཞལ་འདེབས་ཚུ།

0.022

7

གཞྩི་རྩིམ་ཞབས་ཏོག་གྩི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་ག་ཆ་སོད་ཡོདཔ།

0.708

8

སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་ བར་འཐུས་སོད་ཡོདཔ།

0.057

ཚུལ་མཐུན་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་གཏང་མྩི་གྩི་བདེན་ཁུངས་དེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་
བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༣.

སོ ་ ཚོ ང ་གྩི ་ འཐུས་བསྡུ་མྩི་ ལུ་ སྤང་རུང་བའྩི ་ ག་ཆ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༥ པ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༧ པ་ཚུན་ སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྤང་རུང་བའྩི་ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ སོད་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཁོམ་སེའ་ྩི
འཐུས་མྩི་་ལུ་ བདུན་རྩིམ་བཞྩིན་གྩི་སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་བསྡུ་ནྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྣ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩི་དང་ བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁྲུམ་ཐོར་དཔེ་ (Thrum Thorpe)
གཉྩིས་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠.༠༠ རེ་སོད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.

རྒྱུན་སྐྱོ ང ་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་མྩི ་ ལུ་ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ སར་རེད་འོག་འོག་གྩི་ ཡུ་ཝ་ཝམ་ཞྩིང་ཆུའྩི་ཆུ་གཡུར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ ཨེམ་/ཨེས་ གདུང་ཀར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕྩིར་
འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ མ་བཀལ་ནུག ཡུ་ཝ་ཝམ་ཞྩིང་ཆུའྩི་ཆུ་གཡུར་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཉྩིན་གངས་༢༩ གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༠༢/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་
ལས་ རྩིན་བསྡུར་གན་ཡྩིག་གྩི་གནས་ཚད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ཉྩིན་བསྟར་བཞྩིན་དུ་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༠.༡ ཕོག་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ བཀལ་དགོཔ་འདུག ནོར་
འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་གྩི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200901081 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ གདུང་ཀར་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བ་/ཀྲྩི་ཨེལ་ཨང་7182/6008349 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.

འཛི ན ་ཤོ ག ་/དངུལ་རྐྱང་དན་ཐོ ག་ཚུ་མེ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚོད་བསེ་ཁོམ་གྩི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ཚོན་གཏང་ནྩི་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་དང་ ཚོད་བསེ་ཁོམ་གྩི་སོ་འབེད་འབད་ནྩི་ནང་འཁྩི་མྩི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༠ གྩི་འཛིན་ཤོག་དང་ དངུལ་རྐྱང་དན་ཐོ་ཚུ་སྟོན་ནྩི་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༦.

བྱུང་ཐོ ་ དང་སོ ད ་ཐོ ་ ཚུ་རྩི ས ་བཀོ ད ་མ་འབདཝ།

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༠༡/༡༡/༢༠༡༦ ལས་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༣/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ སོ་ཚོང་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༦ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༧
འཁྩི་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ དེ་ ཆུའྩི་མཐུན་རྐྱེན་གྩི་འཐུས་ཚུ་གྩི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག རོང་ཁག་ཁོམ་སེ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་
དང་སྩིག་གཞྩིའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ བྱུང་ཐོ་དང་ཟད་ཐོ་གཉྩིས་ཆ་ར་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ།
ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༧.

ལཱ ་ འབད་མྩི འྩི ་ འབོ ར ་ཚད་ནང་ཁད་པར་སོ མ ་ཐོ ན་ཡོ ད པ།

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ གྷན་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁོམ་སེའྩི་འཁོར་ལམ་ནང་ བཙོག་ཆུའྩི་ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ནང་ལུ་ཁད་པར་སོམ་བརྒྱ་ཆ་༦༧.༧༠ ཐོན་
ཏེ་འདུག ཧེ་མའྩི་ཁག་འབག་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༣༢ ཨྩིན་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་མཐའ་དཔྱད་རྩིན་གོང་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༩༨ ཐོན་མྩི་གྩི་ཐད་ འོས་ལྡན་གྩི་དབང་འཛིན་ལས་འཐོབ་ཡོད་པའྩི་
གནང་བ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་སྟོན་ནྩི་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༤.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114
ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ གྷ་ན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༢༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་
ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༨.

དངུལ་གྩི ་ བྱུང་ཐོ འྩི ་ ཀྩི ་ དེ བ ་ཚུ་ ལཱ ་ གྩི་ བཀའ་རྒྱ་མེ ད ་པར་ པར་སྐྲུན་འབད་མྩི ་ དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ ཚུལ་མྩི ན་ཚུ།

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁོམ་སེའྩི་ཞབས་ཏོག་གྩི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ ལཱ་/མཁོ་སོད་ཀྩི་བཀའ་རྒྱ་མེད་པར་ དངུལ་གྩི་བྱུང་ཐོའྩི་ཀྩི་དེབ་༣༥༠ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ དགོས་མཁོ་
དང་འཁྩིལ་ཏེ་ མཛོད་ཐོའྩི་ནང་ཡང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བྱུང་ཐོའྩི་ཀྩི་དེབ་༡༨༧ བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ་དང་ བྱུང་ཐོའྩི་ཀྩི་དེབ་༡༦༣ རྐྱངམ་གཅྩིག་སྟོན་ནྩི་
ཡོད་ས་ལས་ ཀྩི་དེབ་༡༢༠ དེ་ ཀྩི་དེབ་ཀྩི་ཨང་དང་ རྩིམ་ཨང་ཚུ་ཅོག་གཅྩིགཔ་སེ་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི།

ལཱ་གྩི་བཀའ་རྒྱ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ པར་སྐྲུན་འབད་མྩི་ཀྩི་དེབ་ཀྩི་གངས་ཁ་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ བྱུང་ཐོའྩི་ཀྩི་དེབ་༡༢༠ གྩི་ཨང་དང་རྩིམ་ཨང་ཚུ་ཅོག་གཅྩིགཔ་ཡོདཔ་ལས་ བྱུང་ཐོ་རེ་རེ་ལས་དངུལ་
འབོར་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་རྩིས་བཀོད་འབད་མྩི་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-02/2019-2020/0597 སྩི་ཚེས་༡༧.༠༣.༢༠༢༠ དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་
འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༤༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.223

-

1.223

3.2

ལཱ་འབད་ཚར་མྩི་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་ཐོབ་བརོད་ཉུང་སུ་སེ་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཆད་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.587

-

3.3

ཁང་ག་བསྐྱར་རེད་འབད་ནྩི་ནང་ཁད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

0.317

0.294

0.587
0.023

3.4

ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.177

0.177

-

3.5

གཞྩི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྩི་སོབ་སྟོན་པ་ལུ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་སོད་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.126

0.126

3.6

རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའྩི་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.114

-

0.114

3.7

དཔེ་མཛོད་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་སོབ་སོང་གྩི་འཐུས་ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.038

0.038

-

3.8

ཁང་ག་མ་བཏོགཔ།

0.033
2.615

0.033

-

0.668

1.947

3.1

གནང་གོལ་འབད་མྩི་རྩི་མོ་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1

གནང་གོ ལ ་འབད་མྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ལས་ལྷག་སྟེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལས་ལྷག་པའྩི་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཨར་སྩི་སྩི་
གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་སྟུག་ཚད་དེ་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༢༠༠ (གནང་གོལ་འབད་བའྩི་བཟོ་བཀོད་)ཨྩིན་མྩི་གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༤༠༠ གྩི་དོན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཨར་སྩི་
སྩི་ས་མཚམས་གང་གྩི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ weep holes ཡང་མ་བཏོགཔ་དང་ དངུལ་འཐེབ་དེ་ chain-link གྩི་རཝ་བཟོ་ནྩི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ རང་སོའྩི་འགན་ཁུར་ཚུ་རྣམ་དག་དང་ཟབ་ནན་གྩི་སོ་ལས་མ་འབག་མྩི་དང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་མྩིན་གྩི་གོགས་རམ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་
ཚན་༤.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.2

ལཱ ་ འབད་ཚར་མྩི ་ གྩི ་ འབོ ར ་ཚད་ཀྩི ་ ཐོ བ ་བརོ ད ་ཉུང་སུ་སེ ་ བཀོ ད ་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ ཆད་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁོམ་སེའྩི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཆད་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ མེ་ཏོག་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་
ནང་ scarifying, WMM དང་ GSB ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༧ འཐེབ་སོད་ནུག ཨྩིན་རུང་ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ འཁོར་ལམ་གཞན་ཚུ་ནང་ AC, DBM
དང་ scarifying ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༣ གྩི་ཆད་སོད་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ངེས་ཏྩིག་གྩི་དངུལ་ཆད་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཨྩིན་པས།
ལས་འགུལ་འདྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་ལྗོན་ཤྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོད་མྩི་དེ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་དན་གསོ་འབད་དེ་ར་འབད་རུང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་དེ་དགོངས་གོལ་གཏང་ནུག དེ་གྩི་
ཤུལ་ལས་ ལྷག་མཇུག་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ཧའེ་ཀྲེག་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་གྩི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལྩིམ་བུ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་ལྗོན་ཤྩིང་
བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༥༧༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

3.3

ཁང་ག་བསྐྲར་རེ ད ་འབད་ནྩི ་ ནང་ཁད་པར་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ གཞུང་གྩི་ཁྩིམ་ནང་སོད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་ ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ ཆད་སེ་བསྐྱར་རེད་འབད་ནུག ཁང་ག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༣༢༦ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༩ རྐྱངམ་གཅྩིག་བསྐྱར་རེད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལངམ་སེ་མེད་མྩི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༡༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ང་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༦༠༡༠༦༤༣༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.4

ས་གནས་ཁར་ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི་ ལུ་ དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བཀྲྩིས་ལྡྩིང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག
ཁག་འབགཔ་ཤེལ་རྔཔ་ཀེ་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཚུ་བཙུགས་ཞྩིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་མ་བཀབ་པར་བཞག་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མྩི་ཊར་༥༠
དེ་ཅྩིག་ བཀྲ་མ་ཤྩིསཔ་ཚུ་གྩིས་ཨརཝ་རྐུ་འབག་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་ཁར་འབད་མྩི་ལཱ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་
དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001712 ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་ སྤུ་ན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༥༣༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊ་ྩི ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ DAP/ENG-12/2017-2018/1075 སྩི་ཚེས་༢༦.༠༦.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.5

གཞྩི ་ རྟེ ན ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སོ བ ་སྟོ ན ་པ་ལུ་ ཟླ་རྩི མ ་གྩི ་ དངུལ་ཕོ ག ས་སོ ད ་མྩི ་ དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ ནོ ར ་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེས་ཡོན་གྩི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ ནང་ ཨ་ལུའྩི་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་སྐྱེད་ལྟེ་བའྩི་ཕན་ཐབས་འབད་མྩི་དང་ གཞྩི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྩི་སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦
ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག སོབ་སྟོན་པ་༤ པོ་དེ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་འགོ་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁོང་གྩི་ཟླ་རྩིམ་གྩི་དངུལ་འཕོགས་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག
ནོར་འཁྲུལ་དེ་ ཤེས་རྩིག་ལས་ཚན་དང་ རྩིས་འཛིན་སེན་ཚན་གྩི་བར་ན་ མཉམ་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་
བསམ་གྲུབ། སྩི་དྩི་ཨྩི་ཨོ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་9808258 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གེ་མོ། སྩི་དྩི་ཨྩི་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607066 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.6

རང་བཞྩི ན ་སར་འབྱུང་ཐོ ན ་སྐྱེ ད ་ལྟེ་ བའྩི ་ ལྷོ ད ་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའྩི་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཕག་རྡོ་ཀྲྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ/ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ལྷོད་ལམ་གྩི་ངེས་བདེན་གྩི་རྒྱ་ཚད་མྩི་ཊར་༧༥ ཨྩིན་རུང་ མྩི་ཊར་༨༤.༤༤ ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ RRM open
surface ཆུ་གཡུར་དང་ ཨར་སྩི་སྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག ས་གནས་ཁར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་འཁོར་ལམ་གྩི་སྟུག་ཚད་དེ་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༨༠ དེ་ཅྩིག་ལས་མེདཔ་ལས་ འདྩི་གྩིས་
ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ཏེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་སོད་ནྩིའ་ྩི འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ།
དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་ ཕག་རྡོར་ཀྲྩི་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༣༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་རྡོ་རེ། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི་གཙོ་འཛིན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཟེཊྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.7

དཔེ ་ མཛོ ད ་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་འཛི ན ་སྐྱོ ང ་གྩི ་ སོ བ ་སོ ང ་གྩི ་ འཐུས་ འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འཛིན་སྐྱོང་གྩི་སོབ་སོང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མྩི་འགན་འཛིན་པ་༢ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ འཐེབ་སོད་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མྩི་ངོ་གཉྩིས་ཚར་གཉྩིས་གདམ་
ཁ་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ སོབ་སོང་ཚར་གཅྩིག་ལས་བརལ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ སོབ་སོང་གྩི་འཐུས་འཐེབ་སོད་ནུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་དངུལ་འཐེབ་ཚུ་ཡང་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་དང་ དངུལ་འབེལ་
ལས་ཚན་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ མཉམ་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་གྩིས་མ་དོ་བར་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་གདམ་ཁ་མ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༡༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11401000830 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོགས་རྡོམ་རེ།
དངུས་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101055 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.8

ཁང་ག་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རཔོ་དང་དམངས་མྩི་ལས་ གཞུང་གྩི་ཁང་ཁྩིམ་ཚུ་གྩི་ ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ མ་བཏོག་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྩི་ལམ་ལུགས་སྩིང་སྩིང་མེད་མྩི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༡༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། ཆུ་སྦུག་རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11001001746 ཅན་མ། མགོནམ་
ཚེ་རྩིང་། དམངས་མྩི་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11411000461 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། ཆུ་སྦུག་རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11001001746 ཅན་མ། མགོནམ་ཚེ་རྩིང་། དམངས་མྩི་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11411000461 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༠. བསམ་གྲུབ་ལྗོ ང ས་མཁར་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༤ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༦༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་
འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༠ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༢༡༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༡༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.126
1.090
1.216

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༡༣༡
༠.༡༣༡

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.126
༠.༩༥༩
༡.༠༨༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༢.༠༢
༡༠.༧༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.1

སོན་བྩིན་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.126

-

1.2

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ།

-

-

༠.༡༢༦
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

1.3

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ།

0.126

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

༠.༡༢༦

བསོམས།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་རྩི ས ་འགྩི ག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གསེར་ཐྩི་རེད་འོག་ནང་ལུ་ ཕོག་ཅེ་རྩི་ས་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ ཕྩིཊྩི་༢༠༠ འབད་མྩི་ Double-Double ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་
འབག་པའྩི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ རྩིས་འགྩིག་/བསྐྱར་རེད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༡༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་རྡོ་རེ་ཤེར་པ། ཨེ་
ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20070789 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལམ་གགས་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507335 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

ལཱ ་ མཇུག་བསྡུ་ནྩི ་ ནང་ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ ཡྩིག་ཚང་དང་བད་ཀན་ཁང་མྩིག་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ སྩིདྷ་ྩི བ་བ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༩/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་འགོ་བཙུགས་ནྩི་ཨྩིནམ་ད་ སྩི་ཚེས་༢༩/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ལཱ་ཚུ་ སྩི་
ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ནང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༠ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་འོག་ལུ་ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག ལཱ་ཚུ་གྩི་མདུན་
སྐྱོད་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་དེ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། དེའྩི་ཁ་སྐོང་ལུ་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་བདེན་དཔྱད་
དང་གནང་གོལ་མ་འབད་བར་ འཛིན་གོལ་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན ་བསྐྱར་གསོ ་ མ་འབདཝ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་དང་བད་ཀན་ཁང་མྩིག་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ ལས་དོན་འགན་ལེན་གྩི་ངོ་བོ་སེ་ ཆ་འཇོག་ཡུན་གནས་ཀྩི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣ དང་གཅྩིག་ཁར་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་གྩི་ཏྩི་རུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ གྩི་རྒུད་གསོ་བརྒྱ་ཆ་༡༠
སོད་ནུག ཨྩིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དུས་ཚོད་ཡོལ་སོངཔ་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་དོན་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བས། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ ས་གནས་བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལས་དོན་འགན་ལེན་གྩི་ཆ་འཇོག་ཡུན་གནས་དེ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༤ །
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༩༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ།
འཁོར་ལམ་དང་ མྩི་ལམ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་མྩི་དང་ རྩིས་བཏོན་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་
འཐེབ་སེ་སོད་ཡོདཔ།
ཉུངམ་སེ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.600

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)
-

0.401

༠.༡༠༠

༠.༣༠༡

0.058

-

0.058

0.031

༠.༠༣༡

ཞྩིང་ཆུའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
བསོམས།

1.090

-

རྩིས་གྲུབ།

༠.༡༣༡

༠.༩༥༩

2.2
2.3
2.4
2.5

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.600

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ཕབ་ཆ་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་བསམ་གྲུབ་ལྗོང་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ ཡྩིག་ཚང་དང་བད་ཀན་ཁང་མྩི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ རྩིན་བསྡུར་གྩི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢.༥༥༡ གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ཕབ་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ བྩིན་མྩི་དེ་ མ་བཏོག་ནུག ཕབ་ཆ་བྩིན་མྩི་འདྩི་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ཆ་མཐུན་སེ་མ་བཏོག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡
དོན་ཚན་༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

འཁོ ར ་ལམ་དང་མྩི ་ ལམ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གྩིང་ཁོམ་ཁར་ འཁོར་ལམ་དང་ མྩི་ལམ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡ འཐེབ་
སོད་ནུག ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ ‘P/L Hammer dressed stone edging 150 mm x 250 mm with stones including excavation དང་ ལོག་སྟེ་
བསུབ་ནྩི་ དེ་ལས་ ས་འཐེབ་ཚུ་མྩི་ཊར་༥༠ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་བཀོ་ནྩི་ཚུ་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ གངས་ཁ་༣ སེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ གངས་ཁ་༢ རྐྱངམ་གཅྩིག་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་གྩི་འཇལ་ཚད་དེ་ ས་གནས་
ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་འབོར་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་བའག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ དངུལ་
སོད་འབད་བཏུབ་མ་བཏུབ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9102052 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ཐམ་པ་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༠༩༡ སྩི་ཚེས་༢༧.༠༡.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

དངུལ་ལོ ག ་ལྟབ་སོ ད ་མྩི ་ དང་ རྩི ས ་བཏོ ན ་གྩི ་ ནོ ར ་འཁྲུལ་ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་ལྷག་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ ཡྩིག་ཚང་དང་བད་ཀན་གྩི་ཁང་མྩིད་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ འབེལ་བ་འཐབ་མྩི་འགན་འཛིན་
པ་གྩིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་གཅྩིག་གྩི་དོན་ལུ་ ཚར་གཉྩིས་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ འཐེབ་/ལོག་ལྟབ་སེ་སོད་ནུག དངུལ་
འཐེབ་/ལོག་ལྟབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་
གྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.

ཉུངམ་སེ ་ བཏོ ག ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོམ་དར་གཞྩི་རྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མྩི་ལས་བེད་པའྩི་ཁང་ཁྩིམ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ པག་ཅུ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ལས་ སོ་ཅུང་གྩི་བར་སྟོང་ཚུ་མ་
བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཨེམ་/ཨེས་ཀུན་ཁབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ རྩིས་འཛིན་
ལས་བེདཔ་ཚུ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༧.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་ལྷ་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001732 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ཐམ་པ་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༡༢༥ སྩི་ཚེས་༡༢.༠༣.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.

ཞྩི ང ་ཆུའྩི ་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཀོ ལ་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་ སྩི་ཨེ་ཨར་ཨེལ་ཨྩི་པྩི་གྩིས་ རོང་ཁག་འོག་གྩི་ལཱ་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་མཁོ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཞྩིའྩི་ཆུའྩི་ཅ་ཆས་ རྩིས་ས་(ཕད་ཙི་
༡༥༠)དང་ ལྕགས་ཤོག་(གངས་ཁ་༦༠) དེ་ལས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་(༣༨༠༠ མྩི་ཊར་)མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག ཅ་ཆས་ཚུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་
དུས་ནང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ རོང་ཁག་གྩི་མཛོད་ཁང་ནང་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༡ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ཨེ་དྩི་
ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་9808073 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོར་རྟེན་རྒྱལ་མཚན། དྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507101 ཅན་མ། བརྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11104000057 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ CDA/Agri-11/2018-2019/5015 སྩི་ཚེས་༠༤.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༡. བསམ་རེ ་ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༣ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣༨.༧༤༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨.༦༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༣.༡༠༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༥.༥༡༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༥༡༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦.༢༠༨ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༠༦ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

1
2
3

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།
བསོམས།

༡.

༡༠༠

0.122
8.755
16.637

༠.༡༢༢
༦.༠༨༦

༨.༧༥༥
༡༠.༥༥༡

༣༦.༥༨

25.514

༦.༢༠༨

༡༩.༣༠༦

༢༤.༣༣

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.༡.

ཁང་ག་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ ཚུ་ འོ ས ་མྩི ན ་ཐོ ག་ལུ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་ཡོ ད པ་དང་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་པའྩི ་ ཚུལ་མྩི ན ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢

བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ ཚོང་འབེལ་གྩི་ལས་སེ་གཞན་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཁང་ག་ཁར་བྩིན་མྩི་
གཞུང་གྩི་སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཁང་ག་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ འོས་མྩིན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག ག་ཁར་བྩིན་མྩི་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ འོང་འབབ་དེ་ འཆར་དངུལ་མེད་པའྩི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་
ལས་རྩིམ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་གནང་བ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་རང་བཞག་
འབད་མྩི་འདྩི་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་ཅྩིག་མྩིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁང་ག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༤)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྩིལ་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200906002 ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྩིལ་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200906002 །

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
2.1
2.2
2.3

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
གོ་ལ་ཁོམ་གྩི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་བཏང་མྩི་དང་ འདྩི་
བསྟུན་གྩི་ཚུལ་མྩིན།
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ཚུ་ལས་ རྩི་ས་དང་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་
སྐབས་ ཕབ་ཆ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
སྐྱོན་ཅན་གྩི་གང་རྟེན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
བསོམས།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

8.755

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

-

རྩིས་གྲུབ།

8.755

-

རྩིས་གྲུབ།

-

8.755

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

8.755

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

གོ ་ ལམ་ཁོ མ་གྩི ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེ ལ ་གྩི ་ ཁག་འབག་དགོ ང ས་གོ ལ་བཏང་མྩི ་ དང་ འདྩི ་ བསྟུན་གྩི ་ ཚུལ་མྩི ན ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥

བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོ་ལ་ཁོམ་ཁར་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཁ་འབག་ལཱ་དེ་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་འབྲུག་བཙན་ཏོཔ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ཀྩིས་ དན་གསོ་མང་རབས་
ཅྩིག་འབད་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༧ པའྩི་ཚེས་༢ ལུ་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་གཏང་ནུག དེ་གྩི་ཤུལ་ལས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་
ཐོག་ལུ་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ལཱ་ཚུ་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལས་བརྟག་ཞྩིབ་འབད་དེ་ ཁག་འབག་དང་གཅྩིག་ཁར་ སོད་ལེན་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩི་གྩི་དཔའ་བཅམ་ནུག ཁག་འབག་གྩིས་ མཉམ་འབེལ་བརྟག་ཞྩིབ་འབད་
ནྩི་གྩི་ཁ་མ་བཟེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་བརྟག་ཞྩིབ་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་གྩི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་
དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ དྲུང་ཁག་གྩི་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ རང་དབང་གྩི་ཚོགས་ཆུང་ཅྩིག་བཟོ་སྟེ་ བརྟག་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་
འབད་བའྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥ གུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནུག
དེ་བཞྩིན་དུ་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལོག་སྟེ་སོད་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ སྩི་ཚེས་༢༢/༠༨/༢༠༡༧ གྩི་ཚེ་དང་ ཡང་ཅྩིན་ འདྩི་གྩི་ཧེ་མ་བཙུགས་དགོ་པའྩི་ དན་སྐུལ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་
ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཚོགས་ཆུང་གྩི་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་དེ་ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པས། དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རོད་ཉོག་འདྩི་ མཐུན་འབེལ་གྩི་སོ་ལས་སེལ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ག་ར་རོགས་སོངཔ་ལས་
བརྟེན་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རོད་གཞྩི་འདྩི་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་འོག་གྩི་ ནང་འདུམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྟེ་བའྩི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་
ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རོད་གཞྩི་འདྩི་ ནང་འདུམ་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་ནང་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8901048 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༢.

བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ ཚུ་ལས་ རྩི ་ ས་དང་ ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུ་དུང་མཁོ ་ སྒྲུབ་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ།

བསམ་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་ལུ་ རྩི་ས་དང་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ཚུ་གྩིས་ བྩིན་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཕབ་ཆ་འདྩི་ལེན་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་
ཁབ་བསགས་ལུ་མ་གནས་པས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གྩི་ རེད་འོག་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ གོང་གསེལ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་དང་ སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་གྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༦.༠༤༡ གནས་པའྩི་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུང་དུ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག
ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ འབེལ་ཡོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་བཙུགས་མྩི་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཚུ་དང་ རྩི་ས་གྩི་དགོས་མཁོའྩི་སོན་རྩིས་ཚུ་ དེ་ལས་ གཞུང་གྩིས་འཐོབ་མྩི་ཕབ་ཆ་
ཚུ་ ཡྩིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་པའྩི་ཁར་ འདྩི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་དང་ བདེན་ཁུངས་ཀྩི་དོན་ལུ་བཏོན་ནྩི་མྩིན་འདུག གནད་དོན་འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་བཏོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ད་ལྟོ་ཡང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༦ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་༡ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200307025 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Samtse-Dzo-B1/2019/438 སྩི་ཚེས་༠༣.༠༧.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༢.༣.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ གང་རྟེ ན་ཚུ་ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

རྡོ་ཕུག་ཅན་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཁག་འབག་པ་ པདྨ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་ སེ་རྩིམ་༡ པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་གང་རྟེན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་
བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ གང་རྟེན་ཚུ་ནང་གག་འགྲུམ་ཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༩ དོན་
ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་/ཨེས་ པདྨ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༨༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་བརྡ་དོན་ཨང་༩༢༠༨༠༣༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ DD/Acctts-03/2019-2020/2058 སྩི་ཚེས་༠༢.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༦༣༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༦༣༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

3.1.1

མྩི་མང་ལཱ་དང་ སེར་དོན་གྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག

3.1.2

སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག
གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་འཐོབ་མྩི་ཚུ་དང་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་
བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དེ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་སོད་དངུལ་ཚུ།
ལོག་སོད་དང་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དང་ དེ་བསྟུན་
གྩི་ལོག་སོད།
གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་
ནྩི་ནང་ཁད་པར་བྱུང་ཡོདཔ།
ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་གཏང་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སོན་བྩིན་སོད་མྩི་དང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་
བའྩི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
སྐྱེས་ལྡན་གྩིང་ག་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
བསོམས།

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
3.948

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
3.948

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

10.326

-

10.326

2.138

2.138

-

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

0.225

-

0.225

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

16.637

༦.༠༨༦

༡༠.༥༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ཚུ།

༣.༡.༡

མྩི ་ མང་ལཱ་ དང་ སེ ར ་དོ ན ་སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༨

བསམ་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༠༧ ཐོན་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༩༩༨ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ཨྩིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༩ སེར་དོན་
སོན་བྩིན་ཚུ་ཨྩིན་པས། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༨ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༦ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9807036 ཅན་མ། ཀརྨ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010015 ཅན་མ། ཀརྨ་འགྱུར་མེད། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208031
ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྩིང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2007051 ཅན་། རྩིག་འཛིན་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8910040 ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9907191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9807036 ཅན་མ། ཀརྨ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010015 ཅན་མ། ཀརྨ་འགྱུར་མེད།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208031 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྩིང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2007051 ཅན་། རྩིག་འཛིན་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8910040 ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྒྱལ་
མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907191 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༦༡༦༠ ཅན་མའྩི་ དོན་ཚན་ཨང་༩ པའྩི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་ཞུ་འདྩི་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་
བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ཨྩིནམ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ སྙན་ཞུ་འདྩི་ནང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡.༢

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༢༦

བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་དང་ མཁོ་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༢༦ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན།
བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

དངུལ་འབེ ལ ་རྩི ས ་བརོ ད་ཚུ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ།

༣.༢.༡

གཉེ ར ་བཅོ ལ ་ལཱ ་ གྩི་ སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་ འོ ང ་འབབ་མྩི ན ་པའྩི ་ རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ དང་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ་དང་ དེ ་ བསྟུན་གྩི ་ སོ ད ་དངུལ་ཚུ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་འཐོབ་མྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་
ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དང་ ཟད་སོང་འཁྩི་མྩི་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༧༢ གྩི་འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འཐོབ་མྩི་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འཛིན་གོལ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༦ གྩི་ ཚངམ་སེ་མ་སོད་པར་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོའྩི་ནང་ལས་ བསྐྱར་རེད་འབད་མྩི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་/བོ་གཏད་མ་དངུལ་ལས་འཐོབ་མྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༩༧༧ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༤.༤༤༠
རྐྱངམ་གཅྩིག་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༧ ལུས་ཏེ་འདུག འདྩི་དང་འདཝ་སེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དམངས་རྩིས་ལས་
ཁུངས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༤ དང་མཉམ་པའྩི་ ལོག་སོད་འཛིན་གོལ་མ་འཐོབ་པར་ ལོག་སོད་ཀྩི་འཛིན་གོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༦༧༡ ཡོད་ས་ལས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༨༦༥
སོད་ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་འཐེབ་སེ་ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༦ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200307151 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་རཱས་མོག་ཏཱན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ང་རྟགས་ཨང་9411005 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་སོད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Samtse-Dzo-B1/2019/438 སྩི་
ཚེས་༠༣.༠༧.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.2.2 ལོ ག ་སོ ད ་དང་ ལོ ག ་འཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་རྩི ས ་ཁ་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ་དང་ དེ ་ བསྟུན་གྩི ་ ལོག ་སོ ད།
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་དོན་ལུ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་འཐོབ་མྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་
མ་འབད་བས། མ་དངུལ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ གྩི་མ་ལངམ་སེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འཐོབ་མྩི་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འཛིན་གོལ་ནང་ལུ་
དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༧ བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208031 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208031 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.༣

གཉེ ར ་བཅོ ལ ་ལཱ ་ གྩི་ མ་དངུལ་ཚུ་ འོ ང ་འབབ་མྩི ན ་པའྩི ་ རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ སྐྱེ ལ ་བཙུགས་འབད་ནྩི ་ ནང་ཁད་པར་བྱུང་ཡོ ད པ།

བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ གཉེར་བཅོལ་ལ་གྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ནྩི་ནང་ཁད་པར་བྱུང་སྟེ་འདུག ལོ་ངོ་དེ་ནང་
གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༨༠༤ འཐོབ་ཡོད་ས་ལས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༨༡༠ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༦ འཐེབ་སེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག འདྩི་དང་འདཝ་སེ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འཐོབ་མྩི་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འཛིན་གོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༦༠༦ ཡོད་ས་ལས་
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༠༩ རྐྱངམ་གཅྩིག་སོད་ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༩༧ ལུས་ཏེ་འདུག དེ་སེ་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་དེ་ཡང་ དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་
༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཐོག་ལས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྩིལ་
བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200906002 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྩིལ་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200906002 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཨང་༦.༣༠༥ སྩི་ཚེས་༢༧.༠༦.༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་
RAA/OAAG-Pling/Sip-Drung-B2/2019/683 སྩི་ཚེས་༢༧.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལ་ས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣.

ཁག་འབག་དགོ ང ས་གོ ལ ་འབད་བའྩི་ སྐབས་ལུ་ སོ ན ་བྩི ན ་སོ ད ་མྩི ་ དང་ ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི ་ གནས་གོ ང ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོ ག ་སྟེ ་ མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༢༥

བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནོར་རྒྱས་སང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ནང་ གང་རྟེན་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནྩི་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་དེ་གྩིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་མྩི་དང་ ཁག་འབག་འགན་ཡྩིག་ལས་འགལ་མྩི་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་གཏང་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སོན་བྩིན་སོད་མྩི་དང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག ཁག་འབག་དེ་ལུ་ ཚོལ་སྒྲུབ་ཀྩི་སོན་བྩིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ ས་གནས་ཁར་
ཡོད་པའྩི་ཅ་ཆས་ཀྩི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༧༥ བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་དུས་ཚོད་ཚུན་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་འབད་ཚར་མྩིའྩི་གནས་གོང་འདྩི་བརྟག་ཞྩིབ་
འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་གནས་གོང་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨ ཐོན་ཏེ་འདུག ཁག་འབགཔ་ལས་ངེས་ཏྩིག་སེ་ལེན་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥
ཨྩིན་པས།
ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ར་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་ཁ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་ཡྩི་གུ་གཏང་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ མཉམ་འབེལ་མ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རོད་ཉོག་འདྩི་ མོས་མཐུན་དང་མཐུན་འབེལ་གྩི་སོ་ལས་ སེལ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ག་ར་རོགས་སོངཔ་ལས་བརྟེན་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གྩི་
ཁྩིམས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རོད་གཞྩི་འདྩི་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་འོག་གྩི་ ནང་འདུམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྟེ་བའྩི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་
རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རོད་གཞྩི་འདྩི་ ནང་འདུམ་ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་ནང་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་དབང་ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20140103487 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༤.

སྐྱེ ས ་ལྡན་གྩི ང ་ག་ བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི ་ ལཱ ་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད ་མྩི་ དང་ དེ ་ བསྟུན་གྩི ་ ཚུལ་མྩི ན ་ཚུ།

བསམ་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་རེ་ཁོམ་སེ་འོག་གྩི་ ལྩི་ཅྩི་བ་རྩི་ལུ་ གོ་རྩིམ་བཞྩིན་ སྐྱེས་ལྡན་གྩིང་ག་བཟོ་སྐྲུན་དང་ གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལས་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་ འདས་པའྩི་
ལོ་ངོ་བདུན་གྩི་རྩིང་ལུ་ ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༥༥ འཁྩི་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་ལོ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཁག་འབག་ལཱ་འདྩི་ རྩིན་བསྡུར་ཡོངས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༦༧ གྩི་ཐོག་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ འཇམ་དབངས་པྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྩིན་ནུག
ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ རལ་རྩིང་གྩི་འཐྩིང་གཞྩིའྩི་ར་ལེབ་(flooring tiles)ཚུ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་ཡང་མཐུད་དེ་མྩིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་
ལུ་ རང་སོད་ཟ་ཁང་དེ་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ར་ཡོདཔ་ད་ valve chamber གྩི་ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་འདྩི་སྐྱོ་དགས་ཡོདཔ་དང་ storm water drain དེ་ འདམ་པ་/རག་རོ་ཚུ་གྩིས་
སུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ རལ་རྩིང་གྩི་ གོ་ལ་སོར་ནྩིའ་ྩི ཁང་མྩིག་འདྩི་ ཐབ་ཚང་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། དེ་མ་ཚད་ བཟོ་བཀོད་འདྩི་ཚུ་ ཡུན་རྩིངམོ་སེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་མྩི་དང་ མྩི་མཐུན་
པའྩི་གནམ་གཤྩིས་ཀྩི་གནས་སྟངས་ནང་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་དོ་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ ཟད་སོང་དང་
འབད་བརོན་སྐྱེད་མྩི་ག་ར་ འགོ་སོང་ལྕྩི་དགས་དང་ ཆུད་ཟད་ལུ་གྱུར་ནྩི་ཨྩིན་པས།
དངུལ་འབེལ་གྩི་ཟད་སོང་རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོ་དགས་སེ་འཐོན་ཏེ་འདུག སྐྱེས་ལྡན་གྩིང་ག་འདྩི་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་འགོ་བཙུགས་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ གྩིང་ག་གྩི་ཡུན་བརྟན་དང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་གྩི་དོན་ལུ་ ངེས་གསལ་ཅན་གྩི་ ལག་ལེན་འཆར་གཞྩི་ཚུ་ ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༢༦ དོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་གགས་པ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9607008 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འཆམ་དབངས་པྩི་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༨༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ བདག་སྐྱོང་གྩི་དང་ལེན་འཆར་གཞྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༢. གསར་སྤང་རོ ང ་ཁག་བདག་ སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༢.༠༩༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༩༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་
མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༥༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༧༥༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.751
0.751

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.751
0.751

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ ཁག་འབག་དགོ ང ས་གོལ ་གཏང་ཡོ ད པ་དང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་མྩི ་ དེ ་ ལོ ག ་སྟེ ་ མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡

གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཕུག་ལ་རྩི་དགོན་པ་ལུ་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོ་དགས་ཡོད་མྩི་དང་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་དུས་ཡུན་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་ཕྩིར་འགངས་
ལུས་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་གཏང་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག
ཁག་འབགཔ་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༧ གྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༨༤༦ སོད་ཡོད་རུང་ ལཱ་འབད་ཚར་བའྩི་གནས་གོང་འདྩི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༦༧ རྐྱངམ་གཅྩིག་ཨྩིན་པས། ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ ཡང་བྩིན་ནུག ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ཐད་ཁར་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ ཕྩིར་
འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་གཞུང་བཞེས་འབད་ནྩི་ ལས་འབེལ་གན་ལེན་གཞུང་བཞེས་འབད་ནྩི་ ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའྩི་ཅ་ཆས་ཀྩི་གནས་གོང་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་
སྙོམ་སྩིག་བཟོ་ནྩི་/བཏོག་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ ཐོན་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚུ་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དང་ ཁག་
འབགཔ་གྩིས་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ཚུ་ སོད་དགོཔ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག གནད་དོན་འདྩི་ བཤེར་འཕྲོ་སེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༠༨ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100128 ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་གྩི་རྩི། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307188 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་
བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་2625 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཟླ་བ་ལ། ཧེ་མའྩི་རོང་བདག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8304041 ཅན་མ། ཐེར་ཅུང་དཀོན་མཆོག རོང་རབ་
བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8007023 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808028 ཅན་མ། ཨོན་རྡོ་རེ། འཆར་གཞྩི་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་299505035 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308054 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་རྩིན་ཆེན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801135 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའྩི་ དན་གསོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༣. ཐྩི མ ་ཕུག་རོ ང ་ཁག་བདག་ སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༨༥༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༤
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

དབེ་སེ།

1
2
3

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
བསོམས།

༣༧.༠༤

༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.851
0.548
༡.༣༩༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

༠.༣༡༡
༠.༥༤༨

༠.༥༤༠
༠.༢༠༣

༣༦.༥༥
༠.༣༤༥

༠.༥༡༤

༠.༨༨༥

༣༦.༧༤

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ རྨང་གཞྩི འྩི་ ས་ལས་བརྟེ ན ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ནང་སྐྱོ ན ་ཆ་ཞུགས་ཡོ ད པ།

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་ཀྩི་འོས་འབབ་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་ འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་ དགེ་གནས་རེད་འོག་འོག་གྩི་ ཝང་བ་མ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ ལས་བེད་པའྩི་ཁ་ཁྩིམ་ སེ་རྩིམ་༤
པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ས་གནས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག བཟོ་བཀོད་དེ་ ཝང་བ་མ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་རོ་མྩི་ཚུ་བླུགས་མྩི་ས་ཆ་སྩིང་སྩིང་མེད་མྩི་གྩི་ཐོག་ཁར་ བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིག་གདན་དང་ འཐྩིང་གཞྩི་གྩི་འོག་ལུ་ གག་འགམ་ཚུ་ཐོན་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ གཞྩི་བཀོད་ནང་ ཤྩིང་ཁམ་ཚུ་འཕལ་འགོ་སྟེ་འདུག
ཉེན་ཁ་ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་འབད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་བགོ་བཀྲམ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ འདྩི་ཁར་སོད་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་སོམ་སེ་བཀལ་བའྩི་ཁར་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག དེ་
མ་ཚད་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཞྩི་བཀོད་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་བྱུང་མྩི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་ ཐབས་ཤེས་ག་ནྩི་ཡང་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་
བསང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དན་གསོ་ཚར་གཅྩིག་འབད་རྐྱངམ་གཅྩིག་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་ནོར་བུ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8908011 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འབྲུག་གྩིང་བཞྩི་གཡང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཐོ་བཀོད་ཨང་༢༩༧༧ ཅན་མ། ཚོང་འབེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 2004652 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བྩི་
ལཱལ་དཱསྩི། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUCD(Q1)2019/2685 སྩི་ཚེས་༠༤.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་༥
མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ས་ག་ཁར་གཏང་མྩི་གྩི་ག་ཆ་མ་ལེན་
པར་ཡོདཔ།
བསོམས།

2.2

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.540

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)
-

0.311

༠.༣༡༡

-

0.851

༠.༣༡༡

༠.༥༤༠

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༠.༥༤༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུ་དུང་མཁོ ་ སྒྲུབ་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་༠.༥༤༠

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རེད་འོག་༨ ནང་ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྩི་དོན་ལུ་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་གྩི་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ གྩི་ཐད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༤༠ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གྩི་བར་ནའྩི་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གཞུང་གྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་
ཆ་༥ བྩིན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་འགྩིབ་ཆས་ཚོང་ལས་ཚད་དང་ འབྲུག་འགྩིབ་ཤོག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ལུ་ ལཱ་གྩི་བཀའ་རྒྱ་བྩིན་པའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་ཁབ་བསགས་འདྩི་ དན་སྐུལ་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་
ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གྩིས་བྩིན་མྩི་ཕབ་ཆ་གྩི་བདེན་ཁུངས་ཀྩི་དོན་ལུ་ འདྩི་གྩི་འད་གཅྩིག་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་མ་འབད་ནྩི་ནང་ཡང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡༠) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་ནོར་བུ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908011 ཅན་མ། ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200311004 ཅན་མ། གནག་དོ་རྩི་རྒྱལ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601105 ཅན་མ། གང་དེ་བྩི་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001724 ཅན་མ། ཚེ་དབང་
རྩིན་ཆེན། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200702003 ཅན་མ། པདྨ་དབང་གགས། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501028 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབེལ་ཆོག་ཐམ་
ཨང་2007619 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་ཨེསྩི་དྩི་ས་ཆས་/གོག་ཆས་ཚུ། ཚོང་འབེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་2000647 ཅན་མ། ཨེམ་/བཨེས་ ལྷ་སྐྱྩིད་སྣ་ཚོགས་མཛོད་ཁང་། ཚོང་འབེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་
1000749 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ གངས་དཀར་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཐོ་བཀོད་ཨང་7354 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བྩི་ལཱལ་དཱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

རྩི ས ་ལོ ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ས་ག་ཁར་གཏང་མྩི་ གྩི ་ ག་ཆ་མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ས་ག་ཁར་གཏང་མྩི་གྩི་ ག་ཆ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་སེ་ཚན་གྩིས་ སོད་ཚེས་ཀྩི་དུས་
ཚོད་ཡོལ་སོང་རུང་ ས་ག་ཁར་ལེན་མྩི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་ཀྩི་སྐོར་ལས་ དན་གསོ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་བཏང་པར་འདུག
དེ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་སེ་ཚན་གྩིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་གསལ་བསགས་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་སེ་ཚན་ནང་ལས་
གནས་སོར་འོང་མྩི་ ག་ཁར་ལེན་མྩི་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ས་ཆ་གསརཔ་ག་ཁར་ལེན་མྩི་གྩི་གན་ཡྩིག་ཚུ་ཡང་མ་བཟོ་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༩) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དགེ་
ལེགས་ནོར་བུ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200705083 ཅ་ནམ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་རྩིག་འཛིན། རོང་བདག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8305013 ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་RAA/FUCD(Q1)2019/1356 སྩི་ཚེས་༢༧.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.339

3.1

ལཱ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.339

3.2

ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.086

༠.༠༨༠

༠.༠༠༦

0.074

0.074

-

0.049
0.548

0.049

-

༠.༢༠༣

༠.༣༤༥

3.3
3.4

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

ལཱ ་ ཚངམ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི ་ ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྨད་ཝང་རེད་འོག་ནང་གྩི་ མཁར་ས་གབ་ཆུ་འབྩིང་རྩིང་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ནང་ སོབ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་ Aqua Privy གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་ཚངམ་
སེ་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༣ འཐེབ་སོད་འབད་
ནུག དེ་མ་ཚད་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ འབོར་ཚད་དག་པ་ཅྩིག་མ་བཙུགས་མྩི་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ལུས་ལངམ་སེ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༤ གྩི་མ་ལངམ་སེ་སོད་ནུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ངོ་སོར་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་དང་ ས་གནས་
ཀྩི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་གྩིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨྩིན།
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་
༢༤༩༣ ཅན་མ། ཚོང་འབེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་1018183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བྩི་ལཱལ་དཱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

ས་གནས་ཁར་ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི་ ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྨད་ཝང་རེད་འོག་ནང་ མཁར་ས་གབ་ཆུ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ནང་ སོབ་ཁང་ཉམས་གསོ་འབད་ནྩི་དང་ Aqua Privy གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ས་
གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སོད་དངུལ་འཛིན་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ ས་གནས་བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་དག་གྩིས་སོ་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་
ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༤༩༣ ཅན་མ། ཚོང་འབེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་
1018183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བྩི་ལཱལ་དཱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༠༦ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣.

ལཱ ་ གྩི ་ རྣམ་གངས་ཚུ་ལུ་ གོ ང ་ཚད་ཡར་སེ ང ་འབད་དེ ་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྨད་ཝང་རེད་འོག་ནང་ མཁར་ས་གབ་ཆུ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ནང་ སོབ་ཁང་ཉམས་གསོ་འབད་ནྩི་དང་ Aqua Privy གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་
གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ བྩི་ཨོ་ཀྩིཝ་ནང་ལུ་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ ‘རྨང་གཞྩི་
ནང་ལུ་ ས་རོག་རྡོ་རོག་དང་གཅྩིག་ཁར་རྡོ་ས་ཀྲག་བཤམ་ནྩི་དང་ རྩིག་གདན་འདྩི་རྩི་འདམ་བླུགས་ནྩི་’གྩི་དོན་ལུ་ མྩི་ཀྲར་ཀྩིཝབ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥༠.༠༠ རེ་རྩིན་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་
ཤོག་ནང་ མྩི་ཀྲར་ཀྩིཝབ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥༠༠.༠༠ ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདྩི་ཡང་ རྩིས་འཛིན་པ་བརྩིས་ཏེ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ རྣམ་དག་གྩིས་སོ་ལས་ལག་ལེན་
འཐབ་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004
ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༤༩༣ ཅན་མ། ཚོང་འབེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་1018183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བྩི་ལཱལ་དཱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། མ་རའྩི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༥༧༤ སྩི་ཚེས་༡༧.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལས་བརྟེན་པའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༨,༣༥༣.༦༡ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༤.

ས་གནས་ཁར་ ལཱ ་ ཚུ་ཚངམ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི ་ ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྨད་ཝང་རེད་འོག་འོག་གྩི་ བ་ལྡྩིང་ཁ་ལུ་ གཅྩིག་སྩིལ་འཐུང་ཆུའྩི་ཆུ་དུང་དང་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཚངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་ཐད་ཁར་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་
ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༢.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200311004 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སྤུན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༡༨༠ ཅན་མ། ཚོང་འབེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་༣༠༠༨༡༢༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། མ་རའྩི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༥༧༣ སྩི་ཚེས་༡༧.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལས་བརྟེན་པའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༥,༦༠༠.༡༩ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༤. བཀྲྩི ས ་སང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲྩིས་བསང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༧ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣༡.༦༣༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་
མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༧༨༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤.༧༩༠ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༥.༩༩༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༩༩༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༡༤༡རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༨༥༢ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

༡.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟ།
ཁྩིམས་ལུགས་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.170
24.823
25.993

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༦༩༧
༠.༤༤༤
༡.༡༤༡

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༤༧༣
༢༤.༣༧༩
༢༤.༨༥༢

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༥༩.༥༧
༡.༧༩
༤.༣༩

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཁོ མ ་སེ འྩི ་ ས་ཁོ ང ས་ནང་ཚུད་མྩི ་ གཞུང་སའྩི ་ ནང་ ཁྩི མ ས་འགལ་ཐོ ག་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་འོག་ལུ་ གཞུང་གྩི་བདག་དབང་ཡོད་པའྩི་ས་ནང་ མྩི་ངོ་གསུམ་གྩིས་ ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་ལས་ སོན་འགོག་
/དང་ལེན་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ས་ཆའྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༧ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཁོམ་སེའ་ྩི ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའྩི་ གཞུང་གྩི་ས་ཆའྩི་ནང་ ཁྩིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ གནས་
སྐབས་ཀྩི་ཁང་ཁྩིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། མྩི་ངོ་གཅྩིག་གྩིས་ ས་ཁོངས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལོ་དྲུག་དང་ གཅྩིག་གྩིས་ལོ་བཅུ་ཐམ་དེ་ཅྩིག་སོང་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ མྩི་ངོ་སོ་སོ་
གཅྩིག་གྩིས་ ས་ཁོངས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལོ་གསུམ་སེ་ཅྩིག་སོང་ཡོདཔ་ད་ ཁང་ཁྩིམ་འདྩི་ ག་ཁར་གཏང་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མྩི་ངོ་ཚུ་གྩིས་ཁྩིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ གཞུང་ས་སོད་མྩི་གྩི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་པར་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་ཆ་ཐོག་བཀོད་སེ་ཚན་དང་
ཁོམ་སེའྩི་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོམ་སེའྩི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྩིམས་འགལ་གྩི་ལས་སྣ་འཐབ་མྩི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཞྩིབ་དཔྱད་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་བཟངམོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103351 ཅན་མ། པདྨ་བདེ་ཆེན། ཁོམ་སེ་བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501167 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་སྐྱྩིད་རྒྱལ་མཚན། རོང་བདག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༣

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.1

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.606

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.606

2.2

སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
རྒྱུ་དངོས་དུས་ཚོད་ཁར་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་
ཡོདཔ།
ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཀྩིས་འགབ་པའྩི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་
ཡང་ལྷག་སྟེ་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་
དགོཔ།
ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོད་མྩི་ལུ་ དེ་བསྟུན་ཕྩིར་
འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
བསོམས།

0.381

-

0.381

0.183

༠.༠༩༡

༠.༠༩༢

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

༠.༦༩༧

༠.༤༧༣

རྩིམ་ཨང་།

2.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་།

-

-

1.170

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

ཅ་ཆས་མ་འཐོ བ ་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༦

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གྩི་ སྩི་ཨེ་ཨར་ཨེལ་ཨྩི་པྩི་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལས་ཅ་ཆས་མ་འཐོབ་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག སྩི་ཨེ་ཨར་ཨེལ་ཨྩི་
པྩི་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ནང་ཡང་ མ་འཐོབ་པར་འདུག ཅ་ཆས་
ཚུ་ གཤོང་ཕུག་རེད་འོག་གྩི་ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནྩི་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་རྫུས་མ་བཟོ་ཐོག་ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༨ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དེ་བྩི་ཅ་རཱན་བྷན་
ད་རྩི། དྩི་ཨེ་ཨོ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709001 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དེ་བྩི་ཅ་རཱན་བྷན་ད་རྩི། དྩི་ཨེ་ཨོ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709001 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༦༥༥ སྩི་ཚེས་༡༠.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ/(AR176)CARLEP-T/Gang/2020/4145
སྩི་ཚེས་༢༣.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ/AR-176/CARLEPT/Gang/2020/3992 སྩི་ཚེས་༢༧.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི ་ ལཱ་ ཚུ་ ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མེ་རག་རེད་འོག་ནང་ གཞྩི་རྟེན་སྨན་ཁང་སེ་རྩིམ་༢ པའྩི་ནང་ ལྷོད་ལམ་སེལ་ནྩི་དང་ རཝ་བསོར་ནྩི་ སོ་ར་རྐྱབ་ནྩི་ ཆུ་མཛོད་བརྩིས་ཏེ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ དེ་ལས་ ནང་
ལེན་དང་འཐོན་དོང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ གནས་པའྩི་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་
ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡༢.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསོད་ནམས་ཀེ་དྩི་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༦༢༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9607034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

རྒྱུ་དངོ ས ་དུས་ཚོ ད་ཁར་གསལ་སྟོ ན ་མ་འབདཝ་དང་ དེ ་ བསྟུན་གྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣

རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ལས་འཆར་༡ པདང་༢ པའྩི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད་མྩི་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩིས་ སྩི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པའྩི་ཚེས་༣༡ གྩི་
དོན་ལུ་ རང་སོའྩི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ གསལ་སྟོན་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འཕྩིས་ཏེ་གསལ་སྟོན་འབད་མྩི་དང་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མྩི་འགན་འཛིན་
པ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ལོག་སྟེ་ལེན་ཡོདཔ་/རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ ལུས་
ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སེངེ་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106454 ཅན་མ། རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ཀྩི་དོན་ལུ་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རེ། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༩༢ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ྀན།
༢.༤.

ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ།

༢.༤.༡

ཁག་འབག་གྩི ་ ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་མྩི ་ ཀྩི ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་བཀལ་དགོ པ །

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མེ་རག་རེད་འོག་ནང་ གཞྩི་རྟེན་གཙོ་བའྩི་སྨན་ཁང་སེ་རྩིམ་༢ པ་དེ་ ལོག་སྟེ་གཞྩི་བཅའ་ནྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ གཞལམ་སང་ལུ་
ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚིག་གྩི་ དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨/༡༢/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་
དང་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༦/༢༠༡༧ གྩི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ལཱ་ཚུ་ ཉྩིན་གངས་༢༨༦ གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་སེ་
ཤེས་ཅྩི། ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་ཁག་འབག་རྩིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨྩིན་མྩི་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་སོམ་སེ་ཕོག་དགོཔ་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་
ཐོགས་ཆགས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ དན་ཐོ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཉེས་ཆད་དོན་ཚན་གྩི་ཁབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་འབད་མྩི་གྩིས་མ་
དོ་བར་ དུས་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.༢

ཁག་འབག་གྩི ་ ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་མྩི ་ ལུ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་བཀལ་དགོ པ །

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་གདུང་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ནང་ ཉལ་ཁྩི་༩༦ ཤོང་མྩི་ བུམོ་གྩི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ གསར་
སྤང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚིག་གྩི་ དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༥ ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་
སྩི་ཚེས་༡༦/༠༤/༢༠༡༧ གྩི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ལཱ་ཚུ་ ཉྩིན་གངས་༣༤༩ གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི།
ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་ཁག་འབག་རྩིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨྩིན་མྩི་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་སོམ་སེ་ཕོག་དགོཔ་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཐོགས་
ཆགས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ དན་ཐོ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཉེས་ཆད་དོན་ཚན་གྩི་ཁབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་འབད་མྩི་གྩིས་མ་
དོ་བར་ དུས་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200501818 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.༣

ཁག་འབག་གྩི ་ ལཱ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད ་མྩི ་ ལུ་ དེ ་ བསྟུན་ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་བཀལ་དགོ པ །

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཕོངས་མེད་རེད་འོག་ གདུང་རེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཉལ་ཁྩི་༩༦ འབད་མྩི་ བུམོ་དང་བུཚ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་གཉྩིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་དང་
ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ གསར་སྤང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚིག་གྩི་ དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་
༡༨/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༦/༢༠༡༧ གྩི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ལཱ་ཚུ་ ཉྩིན་གངས་༢༨༦
གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་ཁག་འབག་རྩིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨྩིན་མྩི་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་སོམ་སེ་ཕོག་དགོཔ་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཐོགས་ཆགས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ དན་ཐོ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཉེས་ཆད་དོན་ཚན་གྩི་ཁབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་འབད་མྩི་གྩིས་མ་
དོ་བར་ དུས་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༠༠༡༧༣༥ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༣༧༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༨༢༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

3.1

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚད་ལས་བརལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
ལྷག་འཐེབ་སེ་སོད་ཡོདཔ།
ལཱ་འབད་ཚར་མྩིའྩི་གནས་གོང་ལས་ལྷག་སྟེ་ སོད་དངུལ་གནང་གོལ་འབད་མྩི་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་གྩི་གནང་གོལ་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།

3.2
3.3
3.4

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

6.177

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
-

3.669

-

3.669

3.500

-

3.500

0.161

0.161

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

6.177

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ།
བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༡ པ་འཛིན་གོལ་
འབད་ཡོདཔ།
རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚད་ལས་བརལ་ཏེ་འཛིན་གོལ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
ལྷག་འཐེབ་སེ་སོད་ཡོདཔ།
ས་གནས་ཀྩི་ཞྩིབ་བཤེར་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཚུ་ ཆོག་མྩིན་
ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།
ས་གནས་ཁར་ པ་སྩི་སྩི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ལོག་སྟེ་མ་སོདཔ་/སྤོ་སོར་
མ་འབདཝ།
བསོམས།

5.980

2.707

-

2.154

-

2.154

0.282

༠.༠༩༡

༠.༡༩༡

0.192

0.192

-

-

རྩིས་གྲུབ།

༠.༤༤༤

༢༤.༣༧༩

5.980

24.823

2.707

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

རྒྱུན་སོ ད ་རྩི ས ་ཐོ ་ ཚད་ལས་བརལ་ཏེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་ལྷག་འཐེ བ ་སེ ་ སོ ད ་ཡོ དཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༧༧

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཕོངས་མེད་རེད་འོག་འོག་གྩི་ གདུང་རེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བུཚ་དང་བུམོ་གྩི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་༩༦ འབད་མྩི་ ཉལ་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུན་སོད་
རྩིས་ཐོ་ཚད་ལས་བརལ་ཏེ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༧༧ ལྷག་འཐེབ་སེ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་འབད་མྩི་ཡོངས་
བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༠༣ ཨྩིནམ་ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ནང་ ངེས་བདེན་ཐོག་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་གནས་གོང་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༢༥ ཨྩིན་
པས།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དངུལ་སོད་ཀྩི་དོན་ལུ་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ངོ་སོར་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་གྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་དང་ ས་གནས་ནང་གྩི་
འཇལ་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༥ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་

༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

ལཱ ་ ཉུང་སུ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༦༩

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་གདུང་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའྩི་ནང་ ཉལ་ཁྩི་ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མྩི་ བུམོ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་ཉུང་སུ་སེ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༦༩ འཐེབ་སེ་སོད་ནུག ལཱ་གྩི་གནས་གོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༩༨ ཨྩིན་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༩༦༧ དངུལ་སོད་འབད་
དེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ནང་ ལཱ་འདྩི་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དངུལ་སོད་ཀྩི་དོན་ལུ་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ངོ་སོར་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་གྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་དང་ ས་གནས་ནང་
གྩི་འཇལ་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501818 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་

ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣.

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག་ལུ་ མྩི ་ མང་ལཱ ་ གྩི་ སོ ན ་བྩི ན ་གནང་གོ ལ ་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ལོ ག ་སྟེ ་ མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་གདུང་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའྩི་ནང་ ཉལ་ཁྩི་ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མྩི་ བུམོ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་
ལས་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ གནང་གོལ་འབད་ནུག
སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ ཐམ་པ་དེ་ རོང་རབ་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་བཅས་ འཐུས་མྩི་གསུམ་འབད་མྩི་ ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༡/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་
རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༢ པ་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ར་ སྩི་ཚེས་༢༢/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་ གནང་གོལ་འབད་ནུག རྩིས་བཀོད་སེ་ཚན་གྩིས་ ཤུལ་མའྩི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ སོན་བྩིན་ཚུ་བཏོག་ནྩི་ནང་འཐུས་
ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་ར་ལུས་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞྩིན་ཡོད་པའྩི་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་རྡོ་རེ། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ། ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103313 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རེ། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ། ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད། དངུལ་རྩིས་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103313 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.༤.

འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ ཆོ ག ་མྩི ན ་ཐོ ག ་ལུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༡

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ རྩིང་ཚད་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཀྲར་༡༠ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་འགོ་འགྲུལ་འབད་མྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༢༠ ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དམ་འཛིན་འབད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་གནང་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་དག་གྩི་ཐོག་ལུ་ལས་སོད་འཐབ་ནྩི་དང་
དགོས་མཁོའ་ྩི ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་འཆར་དངུལ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་དང་ འོས་འབབ་མེད་པའྩི་མེད་པའྩི་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་དར་ཁབ་ཆེ་དགས་སེ་
བཀོད་དེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༥༩ ལོག་སྟེ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༡ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡༣ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་རྡོ་རེ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20160106454 ཅན་མ། ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ། པདྨ་
བདེ་ཆེན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501167 ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103313 ཅན་མ། མགོནམ་པོ། ས་
ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803006 ཅན་མ། རྡོ་རེ་རྩིན་ཆེན། མྩི་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901032 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། འཆར་
གཞྩི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201104030 ཅན་མ། ད་སྩི་བཱན་ད་རྩི། དྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709001 ཅན་མ། ཨེན་ཨེསྩི་ཏ་མང་། དྩི་ཨེལ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8906075 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྡོ་རེ། དྩི་ཨེཅ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་7804016 ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས། སྩི་དྩི་ཨྩི་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607081 ཅན་མ། བསྟན་འཛིན།
བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010013 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རེ། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༥.

ཕབ་ཆ་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༨༠

ཀ) བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༨༣ མ་བཏོག་པས། གསར་སྤང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ཕོངས་མེད་རེད་འོག་འོག་ལུ་ གདུང་
རེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བུཚ་དང་བུམོ་གྩི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་༩༦ ཤོང་མྩི་ ཉལ་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་གཉྩིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ རྩིན་བཀོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༡༡༨ ཀྩི་ཐད་ ལག་སོད་ཐོག་གྩི་ཕབ་ཆ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༡༩ གྩི་གོགས་རམ་འབད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་རྩིག་སེ་ཚན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྣམ་དག་གྩི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་
ཐོ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་མ་བཏོག་པར་ལུས་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001735 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ཁ)

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་གདུང་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའྩི་ནང་ བུམོ་གྩི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་༩༦ ཤོང་མྩི་ ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་
གྩིས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༩༧ བྩིན་མྩི་དེ་ མ་བཏོག་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་
ཕབ་ཆ་བཏོག་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་གྩི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200501818 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ག)

འདྩི་དང་འདཝ་སེ་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ བྩིན་མྩི་དེ་མ་བཏོག་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ས་གནས་
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་བཏོག་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་གྩི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་

༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༦.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ ལཱ ་ གྩི ་ དོ ན ་ལུ་ རྒྱུན་སོ ད ་རྩི ས ་ཐོ ་ ༡ པ་འཛི ན ་གོ ལ ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༧

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མེ་རག་རེད་འོག་ནང་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་སེ་རྩིམ་༢ པ་དང་ ཐབ་ཚང་དང་ ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སེ་ཡོད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་༣ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༡ པའྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའྩི་ཚེས་༨ ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་
འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའྩི་ཚེས་༡༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ནྩི་གྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་ངོ་མ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཅྩིག་ཡང་མ་ལངམ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢
པའྩི་ཚེས་༢༤ ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༡ པ་འདྩི་བཙུགས་ཏེ་འདུག ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགསཔ་ཙམ་ཅྩིག་ཨྩིན་རུང་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་གྩི་ཁང་ཚན་གཙོ་བོ་དེ་ ཐོག་ཁམ་ཚུན་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ གང་རྟེན་གྩི་
ལེབ་གཅྩིག་ཚར་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཐབ་ཚང་དང་ ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སེ་ཡོད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་༣ གྩི་ བཟོ་བཀོད་ཆུང་བ་ཚུ་ རྩིག་གདན་ཚུན་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱུན་
སོད་རྩིས་ཐོ་འདྩི་ རྫུས་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི།
དམ་འཛིན་གྩི་གནས་རྩིམ་མང་རབ་ཅྩིག་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་མྩི་དེ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་མྩིན་གྩི་དངུལ་འབེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའྩི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན།
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་སེང་གེ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307037 ཅན་མ། བྩི་ནུ་བྩིཤ་བ་ཀརྨ།
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103313 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་
བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རེ། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.༧.

རྒྱུན་སོ ད ་རྩི ས ་ཐོ ་ ཚད་ལས་བརལ་ཏེ ་ འཛི ན ་གོ ལ་འབད་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ལྷག་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༤

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མེ་རག་རེད་འོག་ནང་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་སེ་རྩིམ་༢ པ་དང་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་༢ འབད་མྩི་ དེ་ལས་ ཐབ་ཚང་དང་ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སེ་ཡོད་
མྩི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་ཚར་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ གཞལམ་སང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་
སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༤ ལྷག་འཐེབ་སེ་སོད་ནུག ལཱ་འབད་ཚར་མྩི་གྩི་འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༥༨ ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༣༡༢ སོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ལྷག་
འཐེབ་སེ་སོད་དེ་འདུག བྩི་ཨོ་ཀྩིཝ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྩིར་བསོམས་ཀྩི་དངུལ་འབེལ་སོད་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠༢.༦༩ ཨྩིནམ་ད་ ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་འདྩི་བརྒྱ་ཆ་༧༢.༤༣ རྐྱངམ་གཅྩིག་ཨྩིན་པས། ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་མེད་
མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་དེ་དགོངས་གོལ་གཏང་ནུག
དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ས་གནས་ནང་གྩི་ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་དང་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་བཏུབ་མྩི་བཏུབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་
བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནྩི་ནང་ སྣང་མེད་སེ་བཞག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་དེ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཀྩིས་འགབ་པའྩི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་
སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་ལུ་དུས་ཐོག་ཁར་ དང་ལེན་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་

ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༨.

ས་གནས་ཞྩི བ ་བཤེ ར ་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩི ན ་འཐུས་ཚུ་ ཆོ ག ་མྩི ན ་ཐོ ག ་ལུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་མྩི་རོབས་དང་ཁྩིམ་གྩི་གངས་རྩིས་ཀྩི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༢༠ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག
ས་གནས་ཞྩིབ་བཤེར་པ་ཚུ་དང་ ལྟ་བཀོད་པ་ཚུ་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཉྩིན་འཐུས་ཚུ་ གནང་བ་ཡོད་པའྩི་ཉྩིན་གངས་ལས་ལྷག་སྟེ་ རྩིང་ཚད་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཀྲར་༡༠ གྩི་ནང་
འཁོད་ལུ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་དེ་འདུག དམ་འཛིན་འབད་མྩི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩིས་ དགོས་མཁོའ་ྩི ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་ནྩི་དང་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའྩི་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་
དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ངོ་སོར་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག ཆོག་མྩིན་གྩི་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལས་སེ་ཚན་དང་ འབེལ་ཡོད་དམ་འཛིན་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་འགྲུལ་
འབད་མྩིའ་ྩི རྒྱ་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩི་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གྩི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་འཕྲོ་བརག་སོང་སྟེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༥ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༩.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྩིན་ཆེན། མྩི་རྩིས་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901032 ཅན་མ། རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་དེ་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་རྩིན་ཆེན། མྩི་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200901032 ཅན་མ། རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་དེ་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༩༡ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༩.

ས་གནས་ཁར་ པྩི ་ སྩི ་ སྩི ་ གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་མ་འབད་མྩི་ ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མེ་རག་རེད་འོག་ནང་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་སེ་རྩིམ་༢ པའྩི་ནང་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ རཝ་བསོར་ནྩི་ནང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ ‘རྩིག་
གང་གུ་ལུ་རྩི་འདམ་བླུགས་ནྩི་’གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་
སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་སོ་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡༢.༡ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསོད་ནམས་ཀེ་དྩི་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༦༢༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་

རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ/FUS-01/2019/3649 སྩི་ཚེས་༠༢.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༡༠.
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི ་ ཤུལ་ལུ་ རྒྱུ་དངོ ས ་ཚུ་ ལོ ག ་སྟེ ་ མ་སོ ད པ/སྤོ ་ སོ ར ་མ་འབདཝ།
བཀྲྩིས་སང་རོང་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་གྩིས་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་ལུ་ རྩིས་སོད་/སྤོ་སོར་མ་འབད་བས། རོང་འདྩི་ཉམས་གསོ་འབད་ཚར་ཏེ་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རོང་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་གྩིས་ སྣུམ་འཁོར་དྲུག་
དང་ ཤྩིང་ད་ནྩི་གྩི་འཕྲུལ་ཆས་ཆུང་བ་ དེ་ལས་ ༢༥༠ ཀེ་ཝྩི་འབད་མྩི་ གོག་ཚད་སྤེལ་འཕྲུལ་འདྩི་ ལས་འགུལ་གཅྩིག་ཁར་ར་བཞག་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ ཡང་ཅྩིན་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ལས་འགུལ་གཞན་མྩི་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྩིས་སོད་/སྤོ་སོར་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༥༧ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20130101290 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808109 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ DCT/TRP-05/2019-2010/432 སྩི་ཚེས་༡༨.༠༧.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་
RAA/OAAG-SJ/FUS-01/2019/3788 སྩི་ཚེས་༠༧.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༥. བཀྲྩི ས ་གཡང་རེ ་ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༥༨༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༢༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་

བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༦༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༣༥༠ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༩༡༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་
རོགས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.850
0.065
0.915

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.850
0.065
0.915

-

༡༠༠
༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1.1
1.1.2
1.1.3

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.850
0.850

0.850

-

0.850

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྡོག་གསུམ་འོག་གྩི་ ཁྩི་གཙང་ཁོམ་སེའྩི་ས་ཁོངས་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ།
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བཀལ་
དགོཔ།
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ལཱ ་ མཇུག་བསྡུ་ནྩི ་ ནང་ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་པའྩི ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་ཚུ།

༡.༡.༡

རྡོ ག ་གསུམ་འོ ག་གྩི ་ ཁེ ་ གཙང་ཁོ མ ་སེ འྩི་ ས་ཁོ ང ས་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེ ལ ་བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི ་ ལཱ་ ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ།

བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁམས་དྭངས་རེད་འོག་འོག་གྩི་ རྡོག་གསུམ་གཡུས་ཚན་གྩི་ ཁྩི་གཙང་ཁོམ་སེ་གསརཔ་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༢༦ གྩི་
དོན་ལུ་འབད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡ པའྩི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ བྩིན་ཡོདཔ་ད་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༢༥ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་པས།
ཁག་འབག་དེ་ དོ་རུང་ཟླ་ངོ་༦ གྩི་ཕར་འགངས་འབད་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༢༥ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནྩིའྩི་རྩི་དོན་སྐྱེད་ནུག ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁག་འབག་པ་འདྩི་གྩིས་ ཁ་སྐོང་གྩི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་འབད་
དེ་བྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགཔ་མ་ཚད་ ལཱ་ཚུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡ པའྩི་ཚེས་༦ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི།
ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣.༦༧༥ ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༥ གྩི་ཐོག་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡.༧༦༡ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་(ཁག་འབག་ཡོངས་བསོམས་ཀྩི་རྩིན་གོང་
ལས་བརྒྱ་ཆ་༩༨ གསལ་སྟོན་འབད་བ་)ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༡༥ ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཨེསྩི་སྩི་སྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ ཉྩིན་གངས་༡༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་
ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཡང་ཕོག་ནྩི་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༤ དོན་ཚན་༣.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་རབ་བརྟན། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807179 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༣ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༠༩༤ སྩི་ཚེས་༢༩.༠༡.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྩི་དངུལ་འབོར་དེ་
ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༦༤༢༧ བརྟག་ཞྩིབ་ཨང་༡.༡ ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡.༢

རྡོ ག ་སུམ་ཁོ མ ་ཁར་ ནང་འཁོ ད ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེ ལ ་གྩི་ ཆུ་དུང་གྩི ་ ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ ད པ་ལས་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་བཀལ་དགོ པ །

ཁམས་དྭངས་རེད་འོག་འོག་གྩི་ རྡོག་སུམ་ཁོམ་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ ནང་འཁོད་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ཆུ་དུང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཁག་འབག་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༡༧༥ གྩི་ཐོག་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ ཟླ་བ་
བཟང་པོ་ལུ་བྩིན་ཡོད་མྩི་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ ཁག་འབག་མཇུག་བསྡུའྩི་ཟླ་ཚེས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས། ཨེསྩི་སྩི་སྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་
ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༤ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་བཟང་མོ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507220 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡.༣.

བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ཕྩི ར འགངས་ལུས་མྩི ་ ལུ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༠

བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བུམ་བདེ་གྩིང་རེད་འོག་འོག་གྩི་ པར་མར་ས་གནས་ནང་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ བེ་ལྩིའྩི་ཟམ་པའྩི་ཟམ་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་
ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༠ མ་བཀལ་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༢༧ ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༢ ཚུན་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༦ བྩིན་ཐོག་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ བང་ག་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའྩི་ཚེས་༦ ལུ་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་ ཟླ་ངོ་༡༤ ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་རུང་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༤ དོན་ཚན་༣.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་དབང་འདུས། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105088 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག དྩི་ཨྩི།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༦༩ དེ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༨༦༠ སྩི་ཚེས་༠༥.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་
ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ལཱ ་ ཚུ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ལྷག་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥

བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ཁོམ་ཁར་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཉམས་གསོའྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ལྷག་འཐེབ་སེ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་བཏུབ་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་གྩི་ལས་སོད་མ་འཐབ་
མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༤ དོན་ཚན་༡.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྩིལ་བྷ་དུར་གྷ་ལེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200508151 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༥༢༨ སྩི་ཚེས་༡༦.༠༣.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༦. ཀྲོ ང ་གསར་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༩.༣༦༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༡༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༡༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨.༤༥༠ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༩.༦༩༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༩༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༢༠
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༧༩ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
3.901
5.798
9.699

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༣.༦༢༠
༣.༦༢༠

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
3.901
༢.༡༧༨
༦.༠༧༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༦༢.༤༤
༣༧.༣༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༡

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.1
1.2

འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་ཁད་པར།
ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐད་ བརྒྱ་ཆ་༢༠
ལོག་སྟེ་མ་ལེནམ།
ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

1.642

-

1.642
1.150

1.150

-

0.683

-

0.683

0.167

-

0.167

1.6

ལོག་སོད་ཀྩི་འཛིན་གོལ་མ་ཐོབ་པར་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐད་ བརྒྱ་ཆ་༢༠
ལོག་སྟེ་མ་ལེནམ།
ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ།

0.167

0.167

1.7

ལོ་བསྟར་རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ/འཕྩི་སྟེ་འབད་མྩི་ལུ་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

0.091

-

1.8

acoustic panel གྩི་གནམ་པང་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་འབད་ཡོདཔ།

-

-

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

1.3
1.4
1.5

1.9
1.10

སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

3.901

0.091
རྩིས་གྲུབ།

༣.༩༠༡

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

འོ ང ་འབབ་མྩི ན ་པའྩི ་ བཙུགས་བཞག་རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབད་བའྩི ་ ཁད་པར།

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་ཁད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩༠ ཐོན་ཏེ་འདུག ལོ་ངོ་
དེ་ནང་ ལས་སེ་ཁག་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༠༤༩ འཐོབ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༣༣༨ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འོང་འབབ་མྩིན་
པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩༠ འཐེབ་སེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག
འདྩི་དང་འདཝ་སེ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༣༣༨ བཙུགས་བཞག་འབད་ས་ལས་ རོང་ཁག་གྩིས་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འཛིན་གོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༧༢༢ འཐོབ་ནུག དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་
ནང་ལས་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འཛིན་གོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༧༢༢ ས་ལས་ སེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༡༢༦ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལས་ འདྩི་དང་
མཉམ་པའྩི་འཛིན་གོལ་མ་ཐོབ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤༣.༡ དང་༤༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཟླ་བ། རྩིས་
འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2014204880 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106472 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

ཁག་འབག་དགོ ང ས་གོ ལ ་འབད་བའྩི་ ཤུལ་ལུ་ ལཱ ་ མཇུག་མ་སྡུ་མྩི ་ ཚུ་གྩི ་ གནས་གོ ང ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོ ག ་སྟེ ་ མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༤༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དང་གདུང་གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་༡ པའྩི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་བཞྩི་འབད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་དང་ ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སེ་ཡོད་པའྩི་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་
སྨན་ཁང་གྩི་སྩིང་ཁྩིམ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ རྩིང་གོལ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༤༢ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་
དེ་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༦.༣.༧.༢ པ་དང་འཁྩིལ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་གནས་གོང་གྩི་ཐད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༦.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་
དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་3816 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༣.

ལག་ལེ ན ་ཉེ ན ་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེ ས ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དང་གདུང་གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་༡ པའྩི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་བཞྩི་འབད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་དང་ ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སེ་ཡོད་པའྩི་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་
ཁང་གྩི་སྩིང་ཁྩིམ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ རྩིང་གོལ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་དེ་ཡང་
རྩིན་བསྡུར་གནས་ཚད་ཡྩིག་ཆའྩི་ཁྩིམས་དོན་༡༧.༢ པ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་གནས་གོང་གྩི་ཐད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་སེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་བཤེར་འཕྲོ་
འབད་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༦.༡ དང་༡༦.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513
ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་3816 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༤.

ལོ ག ་སོ ད ་ཀྩི ་ འཛི ན ་གོ ལ་མ་ཐོ བ ་པར་ ལོ ག ་ཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༣

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འད་མཉམ་གྩི་འཛིན་གོལ་མ་འཐོབ་པར་ སེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༣ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག དེ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་དང་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དང་ རྩིས་ཁ་འདྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ སོད་
ལེན་ཚུ་གྩི་དན་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཟླ་བ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2014204880 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106472 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༥.

ཁག་འབག་དགོ ང ས་གོ ལ ་འབད་བའྩི་ ཤུལ་ལུ་ ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི ་ གནས་གོ ང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོ ག ་སྟེ ་ མ་ལེ ན མ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གམ་སྩི་ལས་གཞྩི་གྩིང་དགོན་པ་ཚུ་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྩིན་ནུག ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༢ པའྩི་ཚེས་༥
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའྩི་ཚེས་༥ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་ ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དན་གསོ་དང་ ཉེན་བརྡའྩི་ཡྩི་གུ་མང་རབས་རྩིག་བསྐྱལ་
རུང་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པས། འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་ར་ ཁག་འབག་འདྩི་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚིག་དང་འཁྩིལ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༢༥ ལུ་ དགོངས་གོལ་འབད་ཡོདཔ་
ད་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༦.༣.༧.༢ པ་དང་འཁྩིལ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་
བྩི་ཨང་༣༢༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༦.

ལག་ལེ ན ་ཉེ ན ་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེ ས ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གམ་སྩི་ལས་གཞྩི་གྩིང་དགོན་པ་ཚུ་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་གྩི་ཁག་འབག་འདྩི་ དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ གཞུང་བཞེས་མ་འབད་ནུག བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ རྩིན་བསྡུ་གནས་ཚད་ཡྩིག་ཆའྩི་ཁྩིམས་དོན་༡༧.༢ པ་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་
ལུ་ ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དེ་གཞུང་བཞེས་སེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༣༢༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༧.

ལོ ་ བསྟར་རྒྱུ་དངོ ས ་གསལ་སྟོ ན ་མ་འབདཝ་/འཕྩི ་ སྟེ ་ འབད་མྩི ་ ལུ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའྩི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་མྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ བཀལ་
ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་

ཚན་༤༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༨.

ACOUSTIC PANEL གྩི ་ གནམ་པང་ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེས་རབ་གྩིང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བུཚ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མྩི་ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ acoustic panel གྩི་གནམ་པང་ནང་སྐྱོང་ཆ་
བྱུང་མྩི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ཨེམ་/ཨེས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྩིན་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་དང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་དང་
ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། ཞྩིབ་
རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001716 ཅ་ནམ། ཨེམ་/ཨེས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༥༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ལེགས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ DAT/ES-02/2019/973 སྩི་ཚེས་༠༩/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེས་རབ་གྩིང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བུམོ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མྩི་ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ acoustic panel གྩི་གནམ་པང་ནང་སྐྱོང་ཆ་
བྱུང་མྩི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ཨེམ་/ཨེས་ དྩི་ཡུ་དྩི་ཡུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྩིན་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་དང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་དང་
ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100124 ཅ་ནམ། ཨེམ་/ཨེས་ དྩི་ཡུ་དྩི་ཡུ། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༧༥༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ལེགས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ B7/SCS/2020/3864 སྩི་ཚེས་༡༥.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༩.

ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག ་ལུ་དུས་ཚོ ད ་ཕར་འགངས་འབད་ཡོ ད པ།

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེས་རབ་གྩིང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བདག་སྐྱོང་གྩི་སྩིང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ ཨེསྩི་དབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་དེ་བྩིན་
ནུག
རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའྩི་ བར་གེགས་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ སྩི་ཚེས་༢༨/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ཞུ་བ་བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཟླ་ངོ་གཉྩིས་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་
འབད་དེ་བྩིན་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་བཙུགས་མྩི་བར་གེགས་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་ཕུན་ཚོགས། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103501 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཨེསྩི་དབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༣༣༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་བཙུགས་མྩི་ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཡྩིག་ཨང་ DAT/ES-18/2019/5978 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་
ཨང་ DAT/ES-29/2017/5603 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༡.༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༡༠.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནུབ་བྩི་རེད་འོག་འོག་གྩི་ ཤེས་རབ་གྩིང་ལུ་ རོང་ཁག་སོ་ནོར་སྨན་ཁང་གྩི་ཡྩིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ རྩིག་གདན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་དང་ ནང་འཁོད་བར་བཅད་
ཀྩི་གང་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་གདོང་ཕོགས་ཀྩི་རྩིག་གདན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྩི་གང་དང་ ནང་འཁོད་བར་བཅད་ཀང་གང་ཚུ་ནང་ གག་
འགམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མྩི་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་ རྩིས་སོད་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནུབ་བྩི་རེད་འོག་འོག་གྩི་ ཤེས་རབ་གྩིང་ལུ་ རོང་ཁག་སོ་ནོར་སྨན་ཁང་གྩི་ཡྩིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁྩིམ་ཐོག་བཀབ་ནྩི་གྩི་ལཱ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག
ཤར་ཁ་ཐུག་གྩི་ ཨར་སྩི་སྩི་ཀཝ་གཙོ་བོ་དང་ མཐའ་མའྩི་ཀཝ་དེ་ དུམ་ག་ཅྩིག་བཀུག་སྟེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཧམ་འགོ་ནྩི་གྩི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ཚེ་སོག་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་ཏེ་འདུག ཁག་འབགཔ་
Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོགས་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ རྩིས་སོད་ལེན་ཚོགས་
ཆུང་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མྩི་ཚུ་ རྩིས་ལེན་པའྩི་སྐབས་ལུ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༩.༣ དང་༩.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༡༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2.1

སོན་བྩིན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

2.502

2.2

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.973

2.3

དངུལ་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

2.4

གཞུང་གྩི་ཁྩིམ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁང་ག་མ་བཏོགཔ།
གཞུང་གྩི་ཁྩིམ་ནང་སོད་མྩི་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའྩི་རྩིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཁང་ག་མ་
བཏོགཔ།
བཤུབ་གཏང་མྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ།
ཉྩིན་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ལོག་ལྟབ་སེ་སོད་ཡོདཔ།
དམྩིགས་བསལ་གྩི་ངལ་གསོའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ཆོག་མྩིན་
ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།
ཅ་དངོས་ཚུ་མ་ཚངམ།
གནང་གོལ་འབད་བའྩི་རྩིན་གོང་ལས་ཡང་མཐོ་དགས་སེ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉྩིན་འཐུས་ཚུ་ འཐེབ་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
གོག་མེའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།
ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་ནང་ ནང་པའྩི་སེ་ཕྲན་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནྩི་དང་འབེལ་བའྩི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་བྩིན་མྩི་ཕབ་ཆ་བཏོག་ནྩི་
མེན་པར་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་འབད་ཡོདཔ།

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)
2.502

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.492

༠.༣༨༣

0.973
༠.༡༠༩

0.141

༠.༠༦༦

༠.༠༧༥

0.080

༠.༠༦༠

༠.༠༢༠

0.306
0.052

0.306
༠.༠༠༢

༠.༠༥༠

0.184

-

0.184

0.209

-

0.209

0.069

-

0.069

0.156

-

0.156

0.139

-

0.139

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

པྩི་སྩི་སྩི་ལཱ་གྩི་ཚབ་སེ་ ཨར་སྩི་སྩི་གྩི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་ག་ར་བསྟར་སོད་མ་
འབད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཨར་སྩི་སྩི་གྩི་སྟུག་ཚད་དེ་ བཟོ་བཀོད་དང་མ་འཁྩིལ་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཨར་སྩི་སྩི་གྩི་ལཱ་ལུ་
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཚོད་སེ་ཚོང་འབེལ་གྩི་ས་སོར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་མ་བསྐྱལ་བའྩི་ཅ་
དངོས་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.107

0.107

-

0.092

-

0.092

0.062

0.062

-

0.054

-

0.054

storm water གྩི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
འབེམ་སྩི་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ནུབ་སྩི་རེད་འོག་ལྟེ་བའྩི་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཤེས་རབ་གྩིང་ལུ་ storm water
གྩི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
རྨང་གཞྩི་དང་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.050

0.050

-

0.048

-

0.048

0.042

0.042

0.040

0.040

-

TMT ལྕགས་ཀྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་ བསྐྱར་རེད་མ་འབདཝ
བསོམས།

5.798

༣.༦༢༠

༢.༡༧༨

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་དུས་ཚོ ད ་ཁར་རྩི ས ་འགྩི ག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༦༦ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༦༤ བསྐྱར་
རེད་/རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༢ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་

གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ DAT/ACC-06/2019/2999 སྩི་ཚེས་༢༨.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ འབོར་རྟགས་ཨང་ཇེ་ཝྩི་༢.༣ སྩི་ཚེས་༢༥.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་
རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༣

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀྲོང་གསར་སྨན་ཁང་ནང་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་༤ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་
འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་གྩི་ཐོགས་ལས་ ལཱ་ཚུ་ མདའ་ཡབ་ཚུན་མཇུག་བསྡུ་མྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ད་ ས་གནས་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༣ གནས་པའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ཁག་འབག་འདྩི་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི།
ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་སོ་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩི་ནང་
སྣང་མེད་འབད་བཞག་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༣༨༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707034

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཚོ ་ རྟེ ན་མ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢

༢.༣.༡

གསར་བསྐོ ས ་འབད་མྩི ་ ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་འཐེ བ ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གསར་བསྐོས་འབད་མྩི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འགལ་ཐོག་ལས་ ཡར་སེང་བྩིན་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ས་ཡ་
༠.༥༧༡ འཐེབ་སོད་ནུག ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་འབད་མྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་བཟོ་སྟེ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མྩི་གཞྩི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་གུ་ ཡར་སེང་བཀལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག སྩི་ཚེས་
༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠ ལས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་

སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གྩི་གསལ་བསགས་༢༠༡༤ ལས་འཆར་༣ དང་ འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་ཡོད་
པའྩི་ དོགས་སེལ་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ སྩི་ཚེས་༠༥.༠༤.༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ དོན་
ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.༢

གོ ་ གནས་ཡར་སེ ང ་གྩི ་ སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་འཛོ ལ ་ཏེ ་ བསྩི ག ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཚོ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་འཐེ བ ་སེ ་ དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་
༠.༡༠༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གྩི་སྐབས་ལུ་ བྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་ཏེ་ དངུལ་ཕོགས་འཛོལ་ཏེ་བསྩིག་མྩི་ལས་བརྟེན་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༤༢ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་འཛོལ་ཏེ་བསྩིག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་བརོན་འགྲུས་ཆེ་བའྩི་སོ་ལས་
བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ ལུས་ཏེ་འདུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༢༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.༣

དངུལ་ཕོ ག ས་ཡར་སེ ང ་གུ་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་འཛོ ལ ་ཏེ་ བསྩི ག ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་འཐེ བ ་སེ ་ སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་གུ་ འཛོལ་ཏེ་དངུལ་ཕོགས་བསྩིག་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་
དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལས་བེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའྩི་ཡར་སེང་ལས་ལྷག་སྟེ་སོད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བྩིན་པའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་འཛོལ་ཏེ་བསྩིག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ མྩི་
སྟོབས་སེ་ཚན་གྩིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་བརོན་འགྲུས་ཆེ་བའྩི་སོ་ལས་ བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༢༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤.

གཞུང་གྩི ་ སོ ད ་ཁྩི མ ་ཚུ་གྩི ་ དོ ན་ལུ་ ཁང་ག་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཞུང་གྩི་ཁྩིམ་ནང་སོད་མྩི་ཚུ་ལས་ ཁང་ག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༧ མ་བཏོག་པས། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦ བསྐྱར་རེད་འབད་
ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༧༥ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.

གཞུང་གྩི ་ ཁྩི མ ་ནང་སོ ད ་མྩི ་ ཚུ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ ་ འབད་བའྩི ་ རྩི ན ་གོ ང ་ཐོ ག ་ལུ་ ཁང་ག་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཞུང་གྩི་ཁྩིམ་ནང་སོད་མྩི་ལས་བེད་པ་ཚུ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་གསལ་བསགས་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ་/དྩི་ཨེན་བྩི་/བཅའ་ཡྩིག་-༢/༢༠༡༦-༢༠༡༧/༣༢༡ སྩི་ཚེས་
༢༨/༠༩/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ བསྐྱར་བཟོའྩི་རྩིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཁང་ག་ཚུ་མ་བཏོག་ནུག བསྐྱར་བཟོ་འབད་མྩི་ཁང་གའྩི་རྩིན་གོང་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༡ ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ བཅའ་ཡྩིག་དང་ གསལ་བསགས་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་

འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༢༠ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༦.

བཤུབ་གཏང་མྩི ་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རོང་ཁག་མཛོད་ཁང་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཤྩིང་ཆས་དང་ ལྕགས་ཤོག་ སར་ལེབ་ལ་སོགས་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦ གནས་པའྩི་ བཤུབ་གཏང་མྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་འབད་
ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྩི་ས་སོར་རྐྱབ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་དང་ ལ་ལུ་ཅྩིག་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ྩི སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅྩི་ཟེར་བཀོད་ེ ཡོད་རུང་ དེ་སེ་ཕྩིར་སོད་
འབད་མྩི་གྩི་དན་ཐོ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་སྟོན་ནྩི་མྩིན་འདུག་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་ དན་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༢༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140504341 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་ རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། མཁོ་སྒྲུབ་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140504341 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༢ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༤༤༡ སྩི་ཚེས་༠༧/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དངུལ་ལྷག་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
བདེན་ཁུངས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་སྟོན་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཡྩིག་ཨང་ DAT/finance-06/2019/5699 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་
ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༧.

ཉྩི ན ་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ལོ ག ་ལྟབ་སེ ་ སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ཉྩིན་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྩི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༤ ལོག་ལྟབ་སེ་སོད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འགོ་འགྲུལ་ཅོག་གཅྩིགཔ་གྩི་དོན་
ལུ་ ཉྩིན་འཐུས་/འགྲུལ་འཐུས་ཚར་གཉྩིས་བཙུགས་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ལས་ཚན་གྩིས་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་གནང་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བདེན་དཔྱད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་

ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་
ཆེན་རྡོ་རེ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20130101888 ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་འཛོམས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107084 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ།
དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307017 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོ། ཞྩི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་200507266 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༥༠ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན
༢.༨.

དམྩི ག ས་བསལ་གྩི ་ ངལ་གསོ འྩི ་ སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ ཁེ ་ ཕན་གཞན་ཚུ་ཆོ ག ་མྩི ན ་ཐོ ག་ལུ་སོ ད ་ཡོད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༤

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་མྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཕོགས་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག དམྩིགས་བསལ་ངལ་གསོའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་སོད་མྩི་དེ་ཡང་ མྩི་སྟོབས་དང་ རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གྩི་བར་ན་ མཉམ་འབེལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༤ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༠ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ཇྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507122 ཅན་མ། ཇའྩི་བྷ་དུར་རའེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001363 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་
རེ། ཇྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507122 ཅན་མ། ཇའྩི་བྷ་དུར་རའེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001363 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༩.

ཅ་དངོ ས ་ཚུ་མ་ཚངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རོང་ཁག་སྐྱྩིད་སྡུག་ཡྩིག་ཚང་གྩི་འགོ་འདེན་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༠༩ བརྩི་སྲུང་གྩི་དོན་ལུ་ སར་རྐྱབ་ནྩི་དང་ སར་གྩི་དོན་ལུ་དགོ་པའྩི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ནྩི་ནང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༤ འཁྩི་ནུག མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ནང་ལུ་ བཀོ་གཏང་རུང་བ་དང་ བཀོ་མ་རུང་བའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩ གནས་པའྩི་ བཀོ་མ་རུང་བའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་མེད་པའྩི་མངོན་གསར་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདྩི་ནང་ ཉལ་ཁང་གྩི་ནང་ཆས་དང་ འགྩིབ་གདན་ ཆབ་གསང་གྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་ཆས་ཚུ་དང་ གཞན་
ཡང་ གོག་རྩིག་ཅ་ཆས་ཚུ་དང་ འཁེག་སོམ་ ཆུ་མཛོད་ དེ་ལས་ སོ་སྩིག་སོ་རས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སེ་བཞག་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་
རྩིས་སོད་ལེན་གྩི་ཚོགས་ཆུང་དང་ རོང་ཁག་མཛོད་ཁང་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ མཉམ་འབེལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༠.

གནང་གོ ལ ་འབད་བའྩི ་ རྩི ན ་གོ ང་ལས་ཡང་མཐོ་ དགས་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ འགྲུལའཐུས་དང་ ཉྩི ན ་འཐུས་ཚུ་ འཐེ བ ་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གནང་གོལ་འབད་བའྩི་རྩིན་གོང་ལས་ཡང་མཐོ་དགས་སེ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉྩིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༤ འཐེབ་སོད་ནུག རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་གྩི་འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅྩིག་གྩིས་ ཉྩིན་འཐུས་ཚུ་ ཁོང་རའྩི་གོ་གནས་ཀྩི་གནས་རྩིམ་ལྷག་སྟེ་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་མྩི་རྩིན་གོང་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་མྩིའ་ྩི རྩིན་གོང་ལས་
ཡང་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འགན་ཁག་འཁྩི་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ལས་བེདཔ་ཚུ་གྩིས་བཙུགས་མྩི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ལངམ་སེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་
༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༥ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་

ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གྩི་ རྩིས་འགན་གྩི་ཐོ་ནང་གཟྩིགས།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༡.

གོ ག ་མེ འྩི ་ ཅ་ཆས་ཚུ་རྩི ས ་བཀོ ད ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༦

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༦ གནས་པའྩི་གོག་མེའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༠༩ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་བཅག་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་
ཟངས་ཀྩི་གོག་སྐུད་ཐུམ་༥༨ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ གོག་མེའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཟངས་ཀྩི་གོག་
སྐུད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྩིས་བཀོད་འབད་ནྩི་དང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༩ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༢.

ཕབ་ཆ་ཚུ་མ་བཏོ ག ་པར་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ནུག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་ནང་ ནང་པའྩི་སེ་ཕྲན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཨེམ་/ཨེས་ འབྲུག་དྩིམསྩི་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་བྩིན་མྩི་ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༦༩ བཏོག་ནྩི་མེན་པར་ ཕབ་ཆའྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ འཛིན་ཤོག་གུ་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༩ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འབྲུག་དྩིམསྩི་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༥༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་
སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༣.

པྩི ་ སྩི ་ སྩི ་ ལཱ ་ གྩི ་ ཚབ་སེ ་ ཨར་སྩི ་ སྩི ་ གྩི ་ ལཱ ་ ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ དང་ ལཱ ་ ག་ར་བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༧

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནུབ་སྩི་རེད་འོག་ ཤེས་རབ་གྩིང་གཡུས་ཚན་ནང་ རོང་ཁག་སོ་ནོར་སྨན་ཁང་གྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ བདེན་ཀ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༧ འཐེབ་སོད་ནུག ས་གནས་ཁར་ པྩི་སྩི་སྩི་ལཱ་གྩི་ཚབ་ལུ་ ཨར་སྩི་སྩི་ལཱ་གྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་དེ་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ འཐེབ་སོད་ནུག དེ་ཁ་སྐོང་ལུ་ ས་
གནས་ཁར་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚངམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འགན་ཁག་འཁྩི་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་
ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༨.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེན་ཀ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༧༨༠ སྩི་ཚེས་༡༤.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཞབག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༤.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི ་ ལཱ ་ གྩི་ དོ ན ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་ཆོས་གྩིང་སོ་ཇ་ཁང་ནང་ མགོན་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ འཛིན་གོལ་
འབད་ནུག ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་སྩི་ཇེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་ཐྩིང་ནྩི་དང་ ཤེལ་གྩི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་
མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་སྩི་ཇེ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༤༣༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༥.

ཨར་སྩི ་ སྩི ་ གྩི ་ སྟུག་ཚད་ བཟོ ་ བཀོ ད ་དང་མ་འཁྩི ལ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ ཨར་སྩི ་ སྩི ་ གྩི ་ ལཱ ་ ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེས་རམ་གྩིང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མྩི་ བུཚ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ འཐེབ་
སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ཨར་སྩི་སྩི་གྩི་སྟུག་ཚད་དེ་ བཟོ་བཀོད་དང་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་དང་མ་འཁྩིལ་མྩི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་
འབད་དེ་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་
༡.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001716 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༢༥༤༨ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༦༥༠ སྩི་ཚེས་༠༣.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཞབག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༦.

ཚོ ད ་སེ ་ ཚོ ང ་འབེ ལ་གྩི ་ ས་སོ ར ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ ནང་ ས་ཁོ ང ས་ནང་མ་བསྐྱལ་བའྩི ་ ཅ་དངོ ས ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀྲོང་གསར་ཁོམ་ཁར་ ཚོད་སེ་ཁོམ་གྩི་ས་སོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལེནཌྩི་མརཀ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་“providing and fixing
terrazzo marble chips skirting” བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་དེ་
ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ལེནཌྩི་མརཀ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༣༠༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༡༧.

ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ལུ་ སྨན་ཁང་གྩི་ སོ ་ ར་དང་ འཕྲུལ་འཁོ ར ་གྩི ་ ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ལུ་ སྨན་ཁང་གྩི་སོ་ར་དང་ འཕུལ་འཁོར་གྩི་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཀུན་དགའ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ འཐེབ་སོད་
ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་‘providing and laying hammer dressed dry stone soling’ གྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་བཀོད་འབད་མྩི་རྩིན་གོང་ལས་མཐོཝ་སེ་དངུལ་
སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིན་གོང་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩི་
ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཀུན་དགའ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༡༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༦༡༩ སྩི་ཚེས་༢༦.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཞབག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༨.

འབེ མ ་སྩི ་ ལུ་ རང་བཞྩི ན ་སར་འབྱུང་ཐོ ན ་སྐྱེ ད་ཀྩི ་ ལས་བེ ད ་པའྩི ་ སོ ད ་ཁྩི མ ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབེམ་སྩི་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྩི་ ཁང་ཚན་བཞྩི་འབད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ Blue Heaven བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ བར་སྟོང་ཚུ་མ་བཏོག་མྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠;༠༤༨ འཐེབ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་
གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༡༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༡༩.

STORM WATER གྩི ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེས་རབ་གྩིང་ལུ་ Storm Water གྩི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རྩིང་འཛམ་གྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་
གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་དང་གཅྩིག་
ཁར་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཚེ་རྩིང་འཛམ་གྩིང་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༥༠༢༡ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༧༧༡ སྩི་ཚེས་༢༤.༠༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཞབག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢༠.

རྨང་གཞྩི ་ དང་ སྩི ང ་ཁྩི མ ་གྩི་ ལཱ ་ ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནུབ་སྩི་རེད་འོག་ ཤེས་རབ་གྩིང་གཡུས་ཚན་ནང་ རོང་ཁག་སོ་ནོར་སྨན་ཁང་གྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ ཁང་ཚན་གཉྩིས་འབད་མྩི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ བདེན་ཀ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ རྨང་གཞྩིའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་བ་ལྷག་པའྩི་ འབོར་ཚད་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ་དང་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་པག་ཅུ་གྩི་གང་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ བཏོག་ཆ་ཚུ་མ་བཏོག་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་
མྩི་ལཱ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་བདེ་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༨.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེན་ཀ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༡༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༧༧༩ སྩི་ཚེས་༡༤.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཞབག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢༡.

TMT ལྕགས་ཀྩི ་ རྩི ན ་གོ ང ་ཚུ་ བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབདཝ།

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་ གེ་སར་གྩིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ TMT ལྕགས་ཀེ་ཇྩི་༢,༨༨༡.༥༤ བཙོང་མྩི་གྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་
གྩིས་འབག་མྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་ རྩིན་གོང་ལེན་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རེས་དན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། ཞྩིབ་རོགས་
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001716 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUS-01/2019/800 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༧. རྩི ་ རང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦.༢༧༣ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༥༨༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༧༣༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༩
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

༡.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.099
0.210
1.427
1.736

༠.༡༥༢
༠.༨༢༧
༠.༩༧༩

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.099
༠.༠༥༨
༠.༦༠༠
༠.༥༧༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༧༢.༣༨
༥༧.༩༥
༥༦.༣༩

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

འཕྩི ་ ཏེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལུ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

རྩི་རང་རོང་ཁག་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཁལ་མ་བཏབ་མྩི་ཚུ་དང་ ག་ཁར་ལེན་མྩི་ཚུ་ལས་ ཁལ་འབབ་ཀྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ དེ་ལས་ བར་ལེན་གྩི་གན་ཡྩིག་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཁལ་དང་ཁང་ག་འཕྩི་སྟེ་
བཏབ་མྩི་གྩི་ཐད་ ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ མ་བཀལ་ནུག རོང་ཁག་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༢.༢.༥ ཆ་ཤས་ཁ པ་ལུ་འཁྩིལ་བསྟུན་
འབད་དེ་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༣༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྩི་ལྩི་རམ་ཨ་དྩི་ཀ་རྩི། ཨར་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20120700719 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྩི་ལྩི་རམ་ཨ་དྩི་ཀ་རྩི། ཨར་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120700719 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ༌ཨང༌།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

གང༌རྟེན༌ཧམ༌འགོ༌མྩི༌ལུ༌དངུལ༌སོད༌འབད༌ཡོདཔ།

2.2
2.3

གནང༌བ༌མེད༌པར་ ལས་མྩི་བཙུགས་ཡོདཔ་/ཚབ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ག་
ཆ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སེ་མ་སོདཔ།

2.4

སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

2.5

སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

0.152

-

0.058

-

-

-

0.058
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.210

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

༠.༡༥༢

༠.༠༥༨

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.152

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

གང་རྟེ ན ་ཧམ་འགོ ་ མྩི ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤེམ་ལྗོངས་གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་ནང་ གང་རྟེན་དང་ ས་གནས་ལེགས་བཅོས་ དེ་ལས་ ས་ཁོངས་ནང་གོག་མེ་བཙུགས་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༠ གནས་
པའྩི་གང་རྟེན་ཧམ་འགོ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཁག་འབག་པ་ རྡོ་རེ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ལོ་སྟེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་ནུག བཟོ་བཀོད་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཧེ་མའྩི་གང་གྩི་མཐོ་ཚད་དེ་མྩི་ཊར་༨ ཨྩིན་རུང་ ལཱ་

ངོ་མ་སེ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ མྩི་ཊར་༡༡ ལུ་ཡར་སེང་འབད་མྩི་དེ་གྩིས་ བཟོ་བཀོད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གང་ཧམ་སྟེ་འགོ་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ལྟ་
རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྩི་ཏཱ་ག་ལེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200307033 ཅན་མ། ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009027 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079. ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

གནང་བ་མེ ད ་པར་ ལས་མྩི ་ བཙུགས་ཡོ ད པ་/ཚབ་བཙུགས་ཡོ ད པ་དང་ ག་ཆ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢

རྩི་རང་རོང་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ ཨ་ལུའྩི་གྩིང་ག་དང་ཆུ་གཡུར་ སྣུམ་འཁོར་བཱས་བཞག་ས་ དེ་ལས་ ཚོང་འབེལ་གྩི་ས་སོར་བདག་འཛིན་འབད་མྩི་དང་ འཕག་དར་རྐྱབ་མྩི་
ཚུ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་ ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག
ཉྩིན་བསྟར་ག་ཡྩིག་གྩི་འཛིན་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ བདག་འཛིན་པ་༤ དང་ འཕག་དར་རྐྱབ་མྩི་གཅྩིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ག་ཆ་སོད་མྩི་ཚུ་ ལཱ་འབད་མྩི་བཙུགས་དགོ་
པའྩི་བདེན་ཁུངས་དང་ གནང་བ་ཚུ་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་གྩི་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཞྩི་བའྩི་ཐོ་བཀོད་དང་ཟ་ཚང་བརྡ་དོན་ནང་ཡོད་པའྩི་
དན་ཐོ་ཚུ་དང་མ་མཐུན་མྩི་འདྩི་གྩིས་ བདག་འཛིན་པ་བཙུགས་མྩི་དེ་ངོ་མ་མེནམ་ལས་བརྟེན་ ག་ཆ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ཆོག་མྩིན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༣༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009027 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་9009027 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སེ ་ མ་སོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མགོ་སེལ་གྩིང་ལུ་ ཨ་ལོའྩི་གཅེས་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ དང་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ སོད་
ནུག ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ སོད་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་གཅྩིག་
ཁར་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ སོད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་དག་པ་ཅྩིག་ལུ་དངུལ་ཆད་སེ་སོད་དེ་འདུག དངུལ་འཐེབ་
དེ་ དངུལ་ཆད་ནང་ལས་བཏོག་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ སོད་དགོཔ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་
རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༨.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
1020100525 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ གཟྩིགས་རས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སེ་མ་སབ་ནུག སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་གཡས་ཁ་
ཐུག་གྩི་རྩིག་གདན་དང་ གཟྩིགས་རས་ཀྩི་འོག་ལུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མྩི་ གང་རྟེན་དང་ རྡོན་ཁྩི་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གག་འགམ་ཆགས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༧.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908079 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8908079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༥.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མནྜལ་སང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བུཚ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མྩི་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའྩི་
ཨེམ་/ཨེས་ སྐལ་བཟང་དྩི་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ ཁག་འབག་ནང་གཤམ་གསལ་གྩི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩིཿ






ལྕགས་ཤོག་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཡོདཔ་/ཧལ་ཏེ་ཡོདཔ།
ཆབ་གསང་ནང་གྩི་ཆུ་ཚུ་མ་མཐུད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་ཡང་མེད་པར་ཡོདཔ།
ས་ཁོངས་དེ་རྡོ་དང་/རྡོ་རུང་ཚུ་གྩི་འགབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ soak-pit དེ་ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས།
གོག་མེ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།
ས་གོག་བཙུགས་ནྩི་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ།

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ རྩིས་སོད་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་རྩིས་མ་ལེན་པའྩི་ཧེ་མ་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མ་བཅུག་མྩི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕགས་སེང་། དབུ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010019 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་
འཕེལ། སྩི་དྩི་ཨྩི་ཨོ། ཞྩི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་9808204 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3.1

ཉྩིན་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ཚུལ་མྩིན་བྱུང་ཡོདཔ།

0.142

3.2

0.083

3.4

རྒྱལ་ཡོངས་མྩི་རོབས་དང་ཁྩིམ་གྩི་གངས་རྩིས་ཐེངས་༢ པའྩི་ནང་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་སོད་
ནྩི་ནང་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོདཔ།
རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ལངམ་སེ་མེད་པར་ cctv མཁོ་སོད་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་སྩིག་འབད་མྩི་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

3.5

ལཱ་ཚངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

3.6

སྐྱེལ་འདེན་གྩི་འཐུས་འཐེབ་སེ་སོད་ཡོདཔ།

3.7

རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་མེད་པར་ ཆད་འཐུས་དང་འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

3.8

ཁང་ག་མ་ཚངམ་/འཐེབ་སེ་བཏོག་ཡོདཔ།

3.3

བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༧༩

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༦༣

0.083

-

0.614

-

0.279

-

0.279

0.258

-

0.051

0.051

-

-

0.258
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

1.427

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

༠.༨༢༧

༠.༦༠༠

0.614

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡.

ཉྩི ན ་འཐུས་དངུལ་སོ ད ་འབད་ནྩི་ ནང་ཚུལ་མྩི ན་བྱུང་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༢

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༨ འཐེབ་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༩༣ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༡༩༥ རྐྱངམ་གཅྩིག་གནང་བ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩ ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཚུ་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་
བཅའ་ཡྩིག་དང་འགལ་བ་ཨྩིནམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ གནང་གོལ་འབད་ནྩི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ བག་ཟོན་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན།

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ མྩི་ངོམ་ཚུ་གྩི་ཐོ་དང་འཁྩིལ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའབེལ་ཡོད་ལས་སེའྩི་འགོ་
འཛིན་ཚུ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༢ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠.༠༩.༢༠༢༠
ཚུན་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༢.

རྒྱལ་ཡོ ང ས་མྩི ་ རོ བ ས་དང་ཁྩི མ ་གྩི་ གངས་རྩི ས ་ཐེ ང ས་༢ པའྩི ་ ནང་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩི ན ་འཐུས་སོ ད ་ནྩི ་ ནང་ ཁད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཞྩིབ་བཤེར་པ་ཚུ་སོང་བརྡར་བྩིན་ནྩི་དང་ འབྲུག་གྩི་རྒྱལ་ཡོངས་མྩི་རོབས་དང་ཁྩིམ་གྩི་གངས་རྩིས་ཐེངས་༢ པ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཉྩིན་འཐུས་དང་ རྟ་ག་/དོ་ག་གྩི་
འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩ འཐེབ་/ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག
རེད་འོག་ལྟེ་བ་ག་རའྩི་ནང་ རྩི་ནག་བཏང་སྟེ་ཡོད་པའྩི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་པ་ཚུ་དང་ ཞྩིབ་བཤེར་འབད་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཉྩིན་འཐུས་ཀྩི་ཁ་སྐོང་ལུ་ རྟ་ག་/དོ་ག་ཚུ་སོད་
ཡོད་པའྩི་ཁར་ ཉྩི་མའྩི་ལྟོ་/ཁམས་གསོའ་ྩི རས་ཀྩི་ཚབ་ལུ་ ཉྩིནམ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠.༠༠ རེ་བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ མ་ཆོགཔ་ཨྩིན་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༢
བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༡༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་

མྩི་ངོམ་ཚུ་གྩི་ཐོ་དང་འཁྩིལ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་ཚེ་རྩིང་། དྩི་ཨེས་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༩༠༠༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༣

རྒྱབ་རྟེ ན ་ཡྩི ག ་ཆ་ལངམ་སེ ་ མེ ད་པར་ CCTV མཁོ ་ སོ ད ་འབད་མྩི ་ དང་ བཙུགས་སྩི ག ་འབད་མྩི ་ ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ ཚུལ་མྩི ན ་ཚུ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༤

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ལངམ་སེ་མེད་པར་ cctv མཁོ་སོད་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རོང་རྩིན་བསྡུར་
ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༨ པ་དང་འཁྩིལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ CCTV བཙུགས་སྩི ག ་འབད་ནྩི ་ གྩི ་ ལཱ་ འདྩི ་ ཐྩི མ ་ཕུག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གྩི ་ འགག་སེ འྩི ་ ཡྩི ག ་ཚང་ལུ་བྩི ན་མྩི ་
གོ ང ་ཚད་ཁར་ ཀྲྩི ་ སྩི ་ དྩི ་ ཚོ ང་འབེ ལ ་ལུ་བྩི ན ་ནུག

ཨྩིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོང་ཚད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ ཁད་བསྡུར་གྩི་རྩིས་བརོད་ཚུ་མ་ལེན་པས། པར་ཆས་ཚུ་གྩི་གོང་ཚད་ནང་ ཁད་པར་སོམ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གྩི་འགག་སེའྩི་ཁག་འབག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ པར་ཆས་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ ཨྩིནམ་ད་ གམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ པར་ཆས་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ སོད་ནུག དེ་གྩིས་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧
གནས་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་བཀའ་རྒྱ་མེད་པར་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༡༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009027 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་9009027 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༤.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི ་ ལཱ ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ གཟྩིགས་རས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ ཁག་
འབག་པ་ ལྷ་གནམ་བཟོ་སྐྲུན་ཡུ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ ཐོག་ལེབ་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་དང་ ཐོ་ཚད་མེད་པའྩི་ suspended floor གྩི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་དང་ མཐའ་
དཔྱད་འཛིན་ཤོག་གྩིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཚད་ལྡང་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་སོ་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་བའྩི་ལཱ་དང་འབེལ་བའྩི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་
ཚན་༧.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༥.

ལཱ ་ ཚུ་ཚངམ་སེ ་ མ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡང་༠.༢༥༨

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ གཟྩིགས་རས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་པ་ ལྷ་
གནམ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་ལས་ལྷག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་བའྩི་ལཱ་
དང་འབེལ་བའྩི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༧.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ།
བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༦.

སྐྱེ ལ ་འདེ ན ་གྩི ་ འཐུས་འཐེ བ ་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ HIMALICA ལས་འགུལ་གྩི་དོན་ལུ་ པག་ཅུ་སྐྱེལ་འདེན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག སྐྱེལ་འདེན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་པག་ཅུ་
ཚུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོ་ཚད་ལངམ་སེ་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་རུང་ སྐྱེལ་འདེན་འབད་མྩི་དེ་གྩིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་སྐྱེལ་མྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་པའྩི་ ཐོབ་བརོད་བཙུགས་ཏེ་
འདུག
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་མ་འདཝ་ཚུ་གྩི་ ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་འདེན་འབད་ནྩི་གྩི་་ འདོང་ཚད་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ལུ་ འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདེན་དབང་འཛིན་གྩི་ཆ་འཇོག་འབད་མྩི་ སྣུམ་འཁོར་གྩི་འདོང་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ ལོག་སྟེ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༡༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས། ཨེ་དྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་980870 ཅན་མ། རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག དྩི་ཨེལ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9608092 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས། ཨེ་དྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
980870 ཅན་མ། རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག དྩི་ཨེལ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9608092 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༧.

རྒྱབ་རྟེ ན ་ཡྩི ག ་ཆས་ཚུ་མེ ད ་པར་ ཆད་འཐུས་དང་ འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ལངམ་སེ་མེད་པར་ དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་ཆད་འཐུས་དང་ འཐུས་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༥ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་
དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༥.༡༤.༢.༢ ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཆད་འཐུས་དང་ འཐུས་ཚུ་བཟོ་ནྩི་དང་ དངུལ་
སོད་འབད་ནྩི་ནང་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༢༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟུར་སྦྲགས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ མྩི་ངོ་ཚུ་གྩི་
ཐོ་དང་འཁྩིལ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200701130 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.༨.

ཁང་ག་ཚུ་ མ་ཚངམ་/འཐེ བ ་སེ ་ བཏོ ག ་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁང་ག་ཁར་སོད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་ ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ འཐེབ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༢ ཆད་སེ་བཏོག་སྟེ་འདུག དེ་སེ་ ཁད་པར་འཐོན་མྩི་དེ་ཡང་
ཟླ་རྩིམ་གྩི་ཁང་ག་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨྩིནམ་ད་ དེ་གྩིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥

དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ལུ་ ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ མྩི་ངོ་ཚུ་གྩི་ཐོ་དང་འཁྩིལ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ: རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རེ། རོང་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9607181 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༨. དབང་འདུས་ཕོ ་ བང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དབང་འདུས་ཕོ་བང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༢༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༡༠ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༩༦༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་
རོགས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་གཅྩིག་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.052
0.052

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

0.052
༠.༠༥༢

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.1

སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག

0.052

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.052

1.2

elastomeric bearings ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.052

0.052

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

དབང་འདུས་ཕོ་བྲུང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༨༣ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨ སྩི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལུ་ ཁག་
འབག་པ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྩི་སོན་བྩིན་སེ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ ཁག་འབག་པ་ དུས་གསུམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ དེ་ལས་ སྩི་ལོ་
༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཨེམ་/ཨེས་ཇོཤ་བ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོདཔ།
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་ དུས་གསུམ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའྩི་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ དེ་ ཁག་འབག་གྩི་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་བཏོག་ཡོད་མྩི་དེ་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་མེན་པར་
འཛོལ་ཏེ་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་ ‘བསྐྱར་རེད་གཞན་དང་སྐྱེལ་བཙུགས་ཚུ་’ ཟེར་མྩི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ དངུལ་འཛིན་གྩི་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཅྩི། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩
ཚུན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༧ དེ་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༥༤ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏ་པཱས་
བྩིསྩི་ཝ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11308001154 ཅན་མ། པ་སངས་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201007166 ཅན་མ། བསོད་
ནམས་དབང་ཕྱུག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120700715 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ པདྨ་འབྱུང་གནས་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་6158/1027705 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཇོཤ་
ཝ་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་4647 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷབ་ཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601092 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-01/2018-2019/0541 སྩི་ཚེས་༠༤.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

ELASTOMERIC BEARINGS གྩི ་ དོ ན ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

དབང་འདུས་ཕོ་བང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཕོབ་སྩི་རེད་འོག་གྩི་གང་འཕེལ་-ཟྩི་ཟྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ནང་ RCC ལྕགས་དུང་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་དྩི་དབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་
Elastomeric Bearings བྩིན་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལྕགས་དུང་གཙོ་བོ་ཚུ་ ཟམ་རྟེན་དང་ཐད་ཀར་དུ་རེག་
སྟེ་ elastomeric bearing ཚུ་བཙུགས་ནྩི་གྩི་ས་ཁོངས་མེད་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ བདེན་ཁུངས་ཆོད་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༥༤ དོན་ཚན་༡༤.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་
བཟང་དབང་ཕྱུག ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507036 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཐུགས་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་བཟོ་སྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་4539 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལྷབ་ཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601092 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-01)2020-2021/0165 སྩི་ཚེ་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་
དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༢.༡༩. གཞལམ་སང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོ ང ་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༥.༣༥༣ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༦༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༡༨༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༦ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༡.༠༢༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༢༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༨༠༣ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༡༨ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
10.027
0.994
11.021

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༤.༤༤༧
༠.༧༧༡
༥.༢༡༨

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

5.580

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
5.580

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

1.842

-

1.842
1.705

༥.༥༨༠
༠.༢༢༣
༥.༨༠༣

༥༥.༦༥
༢༢.༤༣
༥༢.༦༥

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༢༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.2

རྩིན་བསྡུར་/རྩིན་བཀོད་མ་འབད་བར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།
ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

1.3

ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སེ་མ་བཀལཝ།

1.705

-

1.4

ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ འཛིན་གོལ་འབད་ཡོདཔ།
གསེར་གཞོང་ལས་བོརོག་གསར་ཚུན་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བསྐྱར་གསོའྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་
ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།
བསོམས།

0.900

-

-

-

0.900
རྩིས་གྲུབ།

10.027

5.580

༤.༤༤༧

1.5

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ

༡.༡.

རྩི ན ་བསྡུར་/རྩི ན ་བཀོ ད ་མ་འབད་བར་མཁོ ་ སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༨༠

སྤན་བང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ རྩིན་བསྡུར་གསལ་བསགས་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༨༠ གནས་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཤེས་རྩིག་སེ་ཚན་གྩིས་ དྲུང་པ་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ གོ་བུར་རྩིན་བསྡུར་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ གོག་རྩིག་ལེབ་ཀྲོབ་ཚུ་དང་ ནང་ཆས་ སོ་རས་ ས་ཆས་ དེ་ལས་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཅ་
ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བ་རྩིམ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ མྩི་མང་ཐོན་སྐྱེད་སོད་ནྩི་ནང་ ཚད་དམ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས། དེ་མ་ཚད་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཀྲམ་
སྤེལ་བ་ དོ་ཝཱན་ཀྩི་དེབ་མཛོད་ཁང་ལས་ དེལ་གྩི་གོག་རྩིག་ལེབ་ཀྲོབ་༡༧ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ སོད་ཐོག་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གསལ་བཀོད་ཅོག་གཅྩིགཔ་འབད་
མྩི་ གོག་རྩིག་ལེབ་ཀྲོབ་འདྩི་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ བྩི་དྩི་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ འབད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༩ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200902040 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200902040 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༣.༠༧.༢༠༡༩ ལུ་འཚོགས་མྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༢.

ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༢

གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་དཀར་རེད་འོག་ནང་ རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ རྩིས་ཡང་ལེན་ཏེ་འདུག ཁག་
འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༡/༢༠༡༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ཚེས་༡༧/༠༤/༢༠༡༧ ཚུན་ ཟླ་ངོ་༡༥ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་པས། ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་སྣ་དག་པ་ཅྩིག་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་
༡ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ཉྩིན་གངས་༣༨༣ དེ་ཅྩིག་ ཕྩིར་འགངས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུཝ་/བསྟར་སོད་མ་འབད་བ་ར་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་
ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་ཡྩིག་ཆ་དང་འཁྩིལ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༢ སོད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༨.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བྩི་ནཱོད་ཀུ་མར་ཏ་མང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་200407010 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2020/1119 སྩི་ཚེ་༢༦.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.

ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་ཚངམ་སེ ་ མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༥

གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཞལམ་སང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྩི་༢༠༠ འབད་མྩི་ བུམོ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ མཇུད་མ་བསྡུ་བའྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ རྩིས་ཡང་ལེན་
ཡོདཔ་དང་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ ཨེསྩི་ཨེལ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༥ བཀལ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་
༢༠/༠༦/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༦ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག
ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཚུ་མ་བཙུགསཔ་དང་ བཙོག་མཛོད་རྐྱབ་སྟེ་མ་ཚརཝ་ དེ་
ལས་ གནམ་གཟར་ཚུ་ ཆར་ཆུ་བསགས་མཛོད་ནང་མ་མཐུད་པར་ཡོད་པའྩི་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡྩི། ལཱ་འདྩི་ ལོ་ངོ་གཅྩིག་དང་ ཟླཝ་གསུམ་གྩི་ཤུལ་ལས་ཡང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་
དེ་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༦ ཕོག་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཉྩིན་གངས་༢༠ གྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡ རྐྱངམ་གཅྩིག་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྩིར་འགངས་
ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༥ ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྩིག་འཛིན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2020/1119 སྩི་ཚེ་༢༦.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༤.

ལཱ ་ ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི ་ འཛི ན ་ཤོ ག་འཛི ན་གོ ལ ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠

སནྱཱ ་བང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ངང་ལ་རེད་འོག་འོག་གྩི་ སནྱཱ ་བང་གཞྩི་རྟེན་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་༡ པའྩི་ནང་ སོ་ར་ཡོད་པའྩི་རཝ་བསོར་ནྩི་དང་ ཨེན་སྩི་ཨེཅ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་
ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསྟར་སོད་མ་འབད་ལཱ་ཚུ་གྩི་
དངུལ་སོད་དང་ དགོངས་གོལ་གྩི་ཉེས་ཆད་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་ཀྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་བཏོག་པར་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་འབད་ནུག ཁག་འབག་འདྩི་ཡང་ དན་གསོ་ལོག་སྟེ་ར་འབད་བའྩི་ཤུལ་
ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ལས་བརྟེན་ དྲུང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དགོངས་གོལ་གཏང་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སོད་དངུལ་ཚུ་འཛིན་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ལཱ་འབད་ཚར་མྩི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་
མ་འབདཝ་དང་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༩ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་དབང་ཕྱུག ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200507221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སེང་གེ་དབང་ཕྱུག ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507221 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2020/794 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༥.

གསེ ར ་གཞོ ང ་ལས་བོ རོ ག ་གསར་ཚུན་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེེ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུཝ་དང་ དེ ་ བསྟུན་གྩི ་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ།

གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འཐུང་ཆུའྩི་ར་གཙོ་བོ་ཉམས་གསོ་འབད་ནྩི་དང་ གསེར་གཞོང་(ར་གསརཔ་)ལས་ བོརོག་གསར་ཚུན་ ར་གཙོ་བོ་དེ་བཙུགས་བསྩིག་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་གྩི་གནས་གོང་
འཐོབ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཧེ་མའྩི་ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཁག་འབག་གྩི་གཞྩི་ར་ལས་འགལ་མྩི་ལས་བརྟེན་ དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་འབག་འདྩི་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཁག་འབག་པ་ སྐྱྩིད་བུ་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༤ གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༨༩ ཐོག་ལས་སོད་ནུག ཨྩིན་རུང་ ལཱ་ཚུ་རྩིས་ལེན་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་ལུས་ཏེ་འབད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་ནམ་དུས་ནང་ཡང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལག་ལེན་འདྩི་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག
ཧེ་མའྩི་ཁག་འབག་འདྩི་ ལྷ་གནམ་ཀྲྩི་ཨར་ཨེམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཁག་འབག་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༦༢ གྩི་ཐོག་ལས་སོད་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་གྩི་གཞྩི་ར་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་ལས་བརྟེན་ དགོངས་གོལ་གཏང་
ནུག ལཱ་འབད་ཚར་མྩི་གྩི་རྩིན་གོང་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༨ ལུ་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་འདྩི་ ལཱ་གྩི་ཁབ་ཚད་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ་༥༤.༢༨ ཨྩིནམ་ད་ ལཱ་གྩི་རྩིན་གོང་གྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༣༡༤ ལུས་ཏེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་གཏང་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༢༠ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༣ བཀལ་ནུག
ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་མེད་ སྩི་ཚེས་༡༦/༠༩/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མྩི་ཚུ་ རྩིས་ལེན་དགོཔ་སེ་སབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞྩིན་དུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་རྩིས་ལེན་
ཏེ་ སྩི་ཚེས་དེ་ཁར་ར་ རྩིས་ལེན་ཐོ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མྩི་དེ་ རྩིས་ལེན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་བཀའ་རྒྱ་འདྩི་ ཚབས་ཆེན་གྩི་ཕྩིར་འགངས་ཟླཝ་༥
གྩི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་གཅྩིག་ ཡྩིག་ཨང་ཟེཊ་དྩི་/ཟེཊ་ཨེམ་སྩི་-༠༡/༢༠༡༦-༢༠༡༧/༢༧༦༧ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པའྩི་༡ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་འདུག
ཨྩིན་རུང་ རྩིས་སོད་ལེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མེདཔ་དང་ ལཱ་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལག་ལེན་དེ་ ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་བས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་རྩིས་ལེན་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་
མཇུག་བསྡུ་མྩི་ཚུ་ནང་ བར་གེགས་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཆ་གྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ཚུ་གྩི་ སྒྲུབ་བེད་བཀོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ འབེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གྩིས་ ཆ་འཇོག་འབད་འབདཝ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྩིག་འཛིན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྩི་
ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༡ ཚེས་༡༠ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་དང་ གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་བར་ན་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྩིན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༩༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.1

ལཱ་ཉུང་སུ་སེ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.554

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༢༢༣

2.2

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.244

-

0.244

2.3

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.196

-

0.994

༠.༢༢༣

0.196
༠.༧༧༡

རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

བསོམས།

༠.༣༣༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ལཱ ་ ཉུང་སུ་སེ ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༤

གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཞལམ་སང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའྩི་ནང་ ཉལ་ཁྩི་ཤོང་ཚད་༢༠༠ འབད་མྩི་ བུཚ་གྩི་ཉལ་ཁྩིམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༤ འཐེབ་
སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདྩི་ཡང་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་སོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་
འདྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་ རྩིག་གདན་གྩི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་གྩི་བར་ན་ ཁད་པར་ཐོན་ཏེ་
འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༤.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྩིག་འཛིན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་ཏུ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༤ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༣༣༡ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤

གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་དཀར་རེད་འོག་ནང་ རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལས་སྣ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤
དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདྩི་ཡང་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་སོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ཡོདཔ་ད་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་ རྩིག་གདན་གྩི་ཉེན་སྲུང་གྩི་ལཱ་ཚུ་དང་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྩིམ་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཨར་ཨར་
ཨེམ་གྩི་གང་ དེ་ལས་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་གྩི་བར་ན་ ཁད་པར་ཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༨.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྩིག་འཛིན། བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2020/1119 སྩི་ཚེ་༢༦.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའྩི ་ ལཱ ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦

གཞལམ་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་དཀར་རེད་འོག་ནང་ རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལས་སྣ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཆོག་མྩིན་གྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༩༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ རྩི་འདམ་ནང་ Brick Masonry manhole དང་ soak pit མ་བཟོཝ་ དེ་ལས་ གོག་ཐག་ཚུ་མ་བཙུགས་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་
གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༨.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནཱོད་ཀུ་མར་ཏ་མང་། བཟོ་རྩིག་འོག་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྩི་ཨྩི། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2020/1119 སྩི་ཚེ་༢༦.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའ་ྩི ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༣

རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།

༡.༣.༣.༡

ཆུ་ཁ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།

1. བ་ཕོགས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བ་ཕོགས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༠༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཡོངས་རོགས་རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ཚུལ་མྩིན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་

1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.096
0.096

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.096
༠.༠༩༦

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. མྩི ་ མང་ལཱ ་ གྩི་ སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ལུས་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦
བ་ཕོགས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ཁག་འབག་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ གནས་པའྩི་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ སྙོམ་སྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་
དང་ འདྩི་ཡང་ དུས་མཐུན་སེ་ སོན་བྩིན་བསྐྱར་རེད་ལངམ་སེ་ མའབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༧༦ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་འབོར་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་

ཁེར་ཨངཿ༡༠༢༠༢༠༠༠༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་འབོར་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨངཿ ༡༠༢༠༢༠༠༠༠༢༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༡.༠༦.༢༠༢༠ ལུ་འཚོགས་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/SCEC5/2020/318 སྩི་ཚེས་༢༣.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢. སོང་སོ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོང་སོ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༢༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་དབེ་སེ་འོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་དེ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༠.༠༩.༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་

1

1.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1.

དགེ ་ འདུ་-བོ ་ རྩི ་ སོ ་ ནམ་ཞྩི ང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇག་གཞྩི ་ བཀོ ད ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ སྐྱོ ན ་ཆ་མཐོང ་ཡོ ད པ།

སོང་སོ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་བཀྲྩིས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དགེ་འདུ་-བོ་རྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇག་གཞྩི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་བའད་ནྩི་གྩི་ལཱ་སོད་མྩི་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེས་བཅོས་མ་
འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དེ་ཡོདཿ
ཀ)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ གནས་པའྩི་ ཨར་ཨེམ་ཨེམ་རྩིག་གང་འདྩི་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཧམ་འགོ་སྟེ་འདུག

ཁ) བཟུང་བའྩི་རྩིགཔ་གང་དང་གཅྩིག་ཁར་ མཉམ་སྦྲགས་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའྩི་སེང་ལམ་འདྩི་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་ གཞྩི་བཀོད་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་
བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ རྩི་འདམ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག
ག) རྩི་སའྩི་དུང་ཅུང་བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ནང་ལུ་ cross drainage མཐུད་མཚམས་ཚུ་ནང་ ཤབ་སོར་ཚུ་མེད་པར་འདུག
ང) སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ལ་ལུ་གཅྩིག་གྩི་མཚམས་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ Hammer dressed stone edging འདྩི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ hand
packed stone soling དང་ granular sub-base course ཚུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་གཅྩིག་ནང་ར་ ལམ་གྩི་མཚམས་དག་པ་ཅྩིག་ནང་ འཕག་བདའ་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་
ཡྩི།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་འདྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་
ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ མ་དངུལ་གྩི་རྩིན་གོང་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༧༤: དོན་ཚན་༡ ཀ་པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྩི་ཝས་བྩིས་ཝ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨངཿ༢༠༡༤༠༡༠༣༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དངོས་གྲུབ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

དར་ལ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དར་ལ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༩༢ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ག་ར་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
བསོམས།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.743
0.743

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.743
0.743

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.1

གོང་ཚད་དབེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.2

སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.743

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
0.743

0.743

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

རྩིས་གྲུབ།

0.743

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1.

གོ ང ་ཚད་དབེ ་ དཔྱད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༧༤༣

དར་ལ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ ‘ལམ་གྩི་བཟོ་བཀོད་/རེས་ཤུལ/ས་སོམ་བཅད་ནྩི་དོན་ལུ་ས་རོ་ནྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ས་དང་རྡོ་རུ་རྩིགས་ག་ར་ནང་རོ་ནྩི་དང་འབེལ་ མྩི་ཊར་༥༠ གྩི་ནང་འཁོད་ ས་རྡོ་རུ་དང་ རྡོ་ཚུ་ སོ་
སོ་སེ་བཀོ་ནྩི’ གྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་ཚུ་དབེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ཇྩི་སྩི་སྩི་དང་ཁྩིམས་འགལ་ཨྩིན་པའྩི་ འགོ་ཐོག་གོང་ཚད་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ གྩི་མཚམས་ཚོད་ལས་ ལྷག་ཡོདཔ་དང་གཅྩིག་
ཁར་ དངུལ་འབེལ་གནོད་པ་ དངུལ་ཀརམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ བྱུང་ནུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་དང་ ས་གནས་ཀྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཧེ་མའྩི་ཁག་འབག་གྩི་རྩིན་གོང་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༡ གྩི་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མྩི་གྩི་ཐད་ ཇྩི་སྩི་སྩི་(GCC) གྩི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ དངོས་གངས་ཚུ་གྩི་ གོང་ཚད་དབེ་དཔྱད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརཏེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༠༥:

དོན་ཚན་༡ ཀ་པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རུ་པ་དགུ་རུང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མྩིལ་ཀུ་མར་མོང་སར། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༠༢༠༥༠༠༢༥༢༣༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Dar-Gw-A6/2019/262
༠༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

སྩི་ཚེས་

སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ་ འབད་ཡོ ད པ།

དར་ལ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རུ་སྤང་ལས་ སཱ་མར་ཅན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་སྐྱོན་ཆ་མཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ལམ་ཚུ་བསུབ་སྟེ་ཡོད་མྩི་དང་ གནོད་
སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ མྩི་སེ་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་མཐུད་འབེལ་གྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་དང་ འབེལ་
བ་ཡོད་པའྩི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ ངེ་ས་བདེན་སེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དེ་ ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་
ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༠༥: དོན་ཚན་༤ ཁ་པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རུ་པ་དགུ་རུང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༣ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མྩིལ་ཀུ་མར་མོང་སར། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༠༢༠༥༠༠༢༥༢༣༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Dar-Gw-A6/2019/262
༠༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༤.

སྩི་ཚེས་

དགེ་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༧༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་བད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.056
0.056

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.056
0.056

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

1.1.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབ་བའྩི ་ ལཱ ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦

དགེ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཆོས་དགེ་ཁ་ལས་ ཨམ་རྩི་སང་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་དོན་ལུ་ ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ དངོས་གངས་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་
འབགཔ་ཟླ་བ་བདེན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ རྩི་ས་གྩི་ལཱ གྩི་དོན་ལུ་ ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་ཤུགས་སྣོན་ལྕགས་ཚུ་མ་བྩིན་པར་ཡོདཔ་དང་ པར་རྩིས་དང་འཁྩིལ་ gabion wall མ་རྐྱབ་པས། ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་
འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་དེ་ གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༤༠༩: དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ།ེ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༦༠༡༠༦༥༣༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུར་པ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༠༢༠༧༤༠༡༥༣༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༩༧༡ སྩི་ཚེས་༢༢.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༢ མོ ང ་སར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་ ལུ་ཡོ ད ་པའྩི ་ རེ ད ་འོ ག བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡.

བ་ལམ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བ་ལམ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༩༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༥
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

1.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.049
0.245
0.294

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.245
༠.༢༤༥

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.049
༠.༠༤༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༨༣.༣༣

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

མཁོ ་ ཆས་ཚུ་མ་ལེ ན ་པར་ དངུལ་སོ ད་འཛི ན ་གོ ལ ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

བ་ལམ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་བམ་ལ་ཚོང་སྒྱུར་དང་ཞབས་ཏོག་ལས་ པར་འཕྲུལ་གཉྩིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག
བཀྲམ་སྤེལ་བཀའ་རྒྱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ཚེས་༥ ནང་བཏང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་སོད་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༡༤ ནང་འབད་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ པར་འཕྲུལ་འདྩི་
མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་སེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ཁྩིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གནས་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༠: དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གགས་པ། ཨེལ་པྩི་ཨེས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་

ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/808 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།

2.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
2.1.

སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་ཚུ་ནང་ སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ལེ ས ་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

བ་ལམ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་བདེན་བཟང་སེ་ཕྲན་ལུ་ རེད་འོག་ནང་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ ལེས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་ བཀོད་
རྒྱ་མ་བྩིན་པས། སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་༩ ཡོད་ས་ལས་ རྡོ་རུམ་ལས་ ནཱ་ཆྩི་ལུ་ཝང་/ཁེབ་ཤྩིངས་དང་ རྒྱ་དུང་འོག་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ དེ་ལས་ བ་ལམ་སྟོད་ཀྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་གསུམ་ནང་ལུ་ འགོ་འགྲུལ་འབད་མ་ཚུགས་
པར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་སྣང་མེད་སེ་བཞག་མྩི་དང་ ས་གནས་ཀྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞྩིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་
འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༠ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པེ་རཱམ་བཱཧ་དུར་ག་ལེ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༢༡༠༠༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ །
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་༩.ཆ- གཞན་མྩི ་ - ནང་ལུ་ཁད་པར་འཐོ ན་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༥

བ་ལམ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་༩༦.༠༡ ‘ཉེན་སྲུང་དང་བོ་གཏད་་མ་དངུལ’ འོག་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ འདུག
འབོར་འཛིན་དང་ དངུལ་སོད་རྩིས་བཤད་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༦ འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ བདག་
བཟུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ འདྩི་སེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ནང་ ལོག་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ འདྩི་ བ་ཡུལ་༨༩.༠༢ ལས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ གྩི་ ཁད་པར་འཐོན་ཏེ་འདུག
འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ འདྩི་ དགོས་མཁོ་ལེགས་བཅོས་ནང་འཛོལ་བ་སེ་ རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་འདུག དངུལ་འབོར་ཁད་པར་
འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབག་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ བདག་བཟུང་ཡོདཔ་དང་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ མ་དངུལ་འདྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་
ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་འཐེབ་ལོག་ཐོབ་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ འཛིན་གོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ ལྷག་ལུས་ཐོ་ཡྩིག་ནང་ལུ་ མ་བཀོད་པར་
འདུག འདྩི་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་འཁྩིལ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ ལོག་སོད་མ་འབད་བའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ གནས་ནྩི་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༠: དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ལྕགས་མཁར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྕགས་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤.༤༦༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༦༠༠ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༨༤༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༤༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༣༤༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.500
1.340
2.840

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ལཱ ་ མ་འབད་བར་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠

1.340
༡.༣༤༠

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.500
༡.༥༠༠

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༤༧.༡༨

ལྕགས་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཡག་འདུས་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག འདྩི་ཡང་ “ལྡེབས་
རྩིས་ཚོན་བཏང་ནྩི་” དོན་ལུ་ མྩི་སེ་གྩི་ཁག་འབགཔ་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ཚེས་༢༩ ལུ་ གཅྩིག་བསོམ་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ ཐོག་ལས་ བྩིན་ཡོདཔ་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ལཱ་
འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༢༢ ལས་ དབང་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་སོད་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༢༣ ལུ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་ལུ་
ལྡེབས་རྩིས་ཚོན་བཏང་ནྩི་གྩི་ལཱ་ འབད་རང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༡ དོན་ཚན་༤.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་མོ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༠༩༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/807 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.1.

“༩༦.༠༡: ཉེ ན ་སྲུང་དང་ བོ ་ གཏད་མ་དངུལ་” འོ ག་ལུ་ སྙོ མ ས་རྩི ས ་མ་འབད་བའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༠

ལྕགས་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ “༩༦.༠༡: ཉེན་སྲུང་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་”འོག་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༢༩༧ འདུག འབོར་འཛིན་དང་ དངུལ་སོད་རྩིས་བཤད་ནང་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༩༧ སྟོན་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༡ འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་
ཁུངས་ཀྩིས་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༣ འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་སྐབས་ སེ་ཚེན་ཚུ་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཡྩི། འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར རྩིས་སོམ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༢ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ འདྩི་ དགོས་མཁོ་དག་བཅོས་ནང་ལུ་ འཛོལ་བ་སེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཡྩི། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༢༠༦ གྩི་ཁད་པར་ངོ་མ་འཐོན་
ཡོད་མྩི་འདྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་བདག་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཁག་འབག་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མྩིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༩ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༢
དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༩ འདྩི་ཐོ་བཀོད་འཛོལ་བ་སེ་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ཧེང་སྐལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣ གྩི་ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག
འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྩིས་ རྩིས་བཤད་སྐྱོང་བཞག་དབེ་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་དང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་དངུལ་འབོར་གཏན་བཞག་འབད་ཡོད་
མྩི་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་ནང་ལུ་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་མ་ཚུངས་པར་ འཛོལ་བ་སེ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༡
དོན་ཚན་༡.༡ དང་ ༡.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ཚེ་རྩིང། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༠༧༠༣༠༠༡༠༩༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆ་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ མོང་སར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཆ་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ གནས་པའྩི་ རྟག་
ཞྩིབ་གཉྩིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.164
0.164

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཆུ་ལྩི ་ བྩི ་ སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ དངུལ་སོ ད ་ཉུང་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.164
༠.༡༦༤

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཆ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཆུ་ལྩི་བྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཨཱར་ཟྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གྩིས་ཉུངམ་སེ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༣ དོན་

ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་བདེན་གྲུབ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༠༧༠༢༠༠༡༨༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/805 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༤.

དག་མེད་རེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ མོང་སར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ དག་མེད་རེ་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ སེབ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་མ་བྱུང་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་
འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.201
0.201

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.201
0.201

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

“༩༦.༠༡: ཉེ ན ་སྲུང་དང་ བོ ་ གཏད་མ་དངུལ་”དང་ “༩༦.༠༣: གཞན་” འོ ག ་ལུ་ སྙོ མ ས་རྩི ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡

དག་མེད་རེ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་ མཇུག་ལུ་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་༩.ཆ ‘གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག་’ འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ གྩི་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་
སྙོམས་སྩིག་མ་འབད་བར་འདུག འབོར་འཛིན་དང་ དངུལ་སོད་རྩིས་བཤད་ནང་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༨ སྟོན་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༨ འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ འདྩི་ སེ་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ ཀྩིས་ ཁད་པར་
འཐོན་ཏེ་འདུག མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་ལ་ལུ་ཅྩིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ གྩི་ཨྩིན་པས།
འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ དངུལ་སོད་འཛིན་གོལ་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་༩༦.༠༣ ‘གཞན’ གྩི་ཚབ་མ་༩༦.༠༡ ནང་ འཛོལ་བ་གྩི་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། དངུལ་འབོར་ཁད་པར་
འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་ རྩིས་ཁ་དང་ བཙུགས་བཞག་ལས་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ལོ་སྟེ་སོད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ དམངས་
རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ མ་དངུལ་ཚུ་འཛིན་གོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འ་ནཱྩི་འདྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ལྷག་ལུས་ཀྩི་ཐོ་ནང་ཡང་ མ་བཙུགས་པར་འདུག འདྩི་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ལེན་
ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་འཁྩིལ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ ལོག་སོད་མ་འབད་བའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་
ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་བཤད་སྐྱོང་བཞག་དབེ་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་གནས་ནྩི་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༩༨ དོན་ཚན་༡.༡ དང་ ༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན༔ ཀུན་བཟང་ཚེ་རྩིང་། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༠༩༦༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༥.

འབས་སྤོངས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ མོང་སར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ འབས་སྤོངས་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་མ་བྱུང་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད:

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.096
0.096

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.096
0.096

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་༩.ཆ- གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་ནང་ལུ་ ཁད་པར་འཐོན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦

འབས་སྤོངས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཀྩི་ མཇུག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་སྣ་༩.ཆ ‘གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’
འོག་ལུ་ འཛོལ་བ་སེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ལུས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༢༠༡༠ ལས་ ཧེ་མའྩི་BAS་ལམ་ལུགས་ལས་ PEMS་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འཕྲོ་
བརྐྱང་བསྐྱལ་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ད་ལྟོའྩི་བར་ན་ཡང་ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་བཤད་སྐྱོང་བཞག་
དབེ་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་གནས་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་མ་མཚུངས་པར་ ཁག་འབག་ལས་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི་
རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་མེན་མྩི་འོག་ལུ་འཛོལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༦ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༨༠༧༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་བསྟན་འཛིན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༡༨༤༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༦.

འགྱུར་མེད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ མོང་སར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ འགྱུར་མེད་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༤ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༥ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༥ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༢༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.513
0.212
1.725

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.513
0.212
1.725

-

༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༡༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1

ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སེ་མ་བཀལཝ།
དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ ཚུལ་མྩིན་སེ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་
ཡོདཔ།

1.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.034

0.034

-

1.479

1.479

-

བསོམས།

1.513

-

1.513

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་ཚངམ་སེ ་ མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤

འགྱུར་མེད་རེད་འོག་ནང་ ཨུ་རྒྱན་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའྩི་ འཆམ་ཁང་དང་ གཟྩིགས་རས་ དེ་ལས་ གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༤ གནས་པའྩི་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་འདུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གྩི་ཚེས་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༨ པའྩི་ཚེས་༢ ལུ་ཨྩིན་རུང་ ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༡༧ ནང་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་གོང་ཚད་མཐའ་དཔྱད་གུ་ ཉྩིན་གངས་༤༦ འགོར་ཡོད་མྩི་འདྩི་གུ་མེན་པར་ འགོ་ཐོག་ཁག་འབག་གོང་ཚད་གུ་ ཉྩིན་གངས་༡༥ ཕར་འགངས་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཁར་ ཉེས་
ཆད་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་ཚངམ་སེ་མ་བཀལ་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༨ དོན་ཚན་༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨཱམ་བྩིར་བཱཧ་དུར་པཱར་ཌན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༠༣༠༢༧ ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན། མོང་སར། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༦༦༧༩། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༠༧༠༧༠༠༠༨༥༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཡྩིག་ཨང་ MD/DES-16/2019/20
སྩི་ཚེས་༢༡.༠༨.༢༠༡༩
JM/ADMN/35/2019/2280 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

ཅན་མ་དང་

ཡྩིག་ཨང་

དུས་ཚོ ད ་ཕར་འགངས་ཚུལ་མྩི ན ་སེ ་ གནང་ཡོ ད པ་དང་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་༡.༤༧༩

འགྱུར་མེད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ བྩིར་-ཀུར་སྟོ་ཀྩི་-རེ་ལེམ་ དང་ སྨན་ཆང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རྩིང་འབེལ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༩ མ་
བཀལ་བར་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཚུལ་མྩིན་སེ་གནང་སྟེ་འདུག ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༢༢ ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༥ ཚུན་ ཕར་
འགངས་འབད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ལཱ་འདྩི་ ཕར་འགངས་འབད་ཡོད་པའྩི་ཚེས་གངས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༥ ནང་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་སོད་ལེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ནང་ལུ་ དབང་ལེན་
གྩི་སྩི་ཚེས་འདྩི་གསལ་བཀོད་འབད་ དེ་མྩིན་འདུག རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༦ ལུ་ དན་གསོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཡྩི་གུ་བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་སེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ མཇུག་བསྡུ་སྙན་ཞུ་འདྩི་ ཉྩིནམ་གསུམ་གྩི་ཤུལ་ལས་ ཕུལ་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༧ གནས་པའྩི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཁ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༥
པའྩི་ཚེས་༢༤ ནང་ལུ་སོད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ འདྩི་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་ སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སེ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༨ དོན་ཚན་༣ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨཱམ་བྩིར་བཱཧ་དུར་པཱར་ཌན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༠༣༠༢༧ ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་རྩིང་འབེལ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་འཛིན་ཚད། ཐྩིམ་ཕུག བཟོ་སྐྲུན་གོང་
འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༤༦༣༧། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༠༧༠༧༠༠༠༨༥༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༣༤༡ སྩི་ཚེས་༢༩.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༩,༧༡༩.༥༠ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ རོང་ཁག་རྩིན་
བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཡྩིག་ཨང་MD/DES-16/2019/20 སྩི་ཚེས་༢༡.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ JM/ADMN/35/2019/2280 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩
ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་༩.ཆ- གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་ནང་ལུ་ ཁད་པར་འཐོན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༢

འགྱུར་མེད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་ མཇུག་ལུ་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་༩.ཆ ‘གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག་’ འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༢ གྩི་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་
སྙོམས་སྩིག་མ་འབད་བར་འདུག བདག་བཟུང་འབད་མྩི་མ་དངུལ་ནང་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་པའྩི་ཁར་ དངུལ་བཙུགས་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་
ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༧༠༨ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་དབང་པོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༠༧༠༧༠༠༠༨༥༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༧.

སྐྱེངས་མཁར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ མོང་སར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ སྐྱེངས་མཁར་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༤ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་མ་བྱུང་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་
འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༡༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.317
0.317

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.317
0.317

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྩིལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ །

སྐྱེངས་མཁར་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ གྩི་ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་
-གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ འཛོལ་བ་སེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག འདྩི་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གྩི་རྩིས་ཁ་གྩི་ཐོག་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཁག་འབག་ལུ་ལོག་སོད་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག་ འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་བཤད་སྐྱོང་བཞག་དབེ་རྩིམ་དང་
འཁྩིལ་གནས་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་མ་མཚུངས་པར་ ཁག་འབག་ལས་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་
ཁག་མེན་མྩི་འོག་ལུ་ འཛོལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༧༠༩ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༥ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་སྒྲུབ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༨༠༠༠༨༣༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ག་ར་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་
མོང་སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཡྩིག་ཨང་ MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་
ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༨.

མོང་སར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མོང་སར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༩༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.582
0.582

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.582
0.582

-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

‘༩༦.༠༡: ཉེ ན་སོ ང ་དང་ བོ ་ གཏད་མ་དངུལ’ འོ ག་ལུ་ སྙོ མ ས་རྩི ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༢

མོང་སར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༢ གྩི་ཁད་པར་འཐོན་ཏེ་འདུག འདྩི་
མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༢༠༡༠ སྐབས་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཧེ་མའྩི་BAS་ལམ་ལུགས་ལས་ PEMS་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བསྐྱལ་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཡོདཔ་དང་ མཁའ་རབ་ཤྩིང་ལྷ་ཁང་ལུ་ ཐབ་ཚང་མཛོད་
ཁང་དང་གཅྩིག་ཁར་ཡོད་མྩི་གཅྩིག་རྐྱབ་ནྩི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་སེ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ འདྩི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ལོག་མ་སོད་པར་

ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ མ་བཙུགས་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༩༧ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ཚེ་རྩིང་། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༩༠༧༡༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༩.

ན་རང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ན་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༡༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༧ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༠
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.117
0.490
0.607

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.490
0.490

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.117
0.117

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༨༠.༧༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ལཱ ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོ ད ་མྩི་ ཚུ་ རྩི ས ་ལེ ན ་ནྩི ་ ནང་འོ ས ་མྩི ན ་གྩི་ ཕྩི ར ་འགངས་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧

ན་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ཡར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སོམ་སྲུང་ལས་ པང་ཁའྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མྩི་དེ་རྩིས་ལེན་ནྩི་ནང་ དོན་མེད་པའྩི་དུས་ཡུན་འགོར་
ཡོད་མྩི་ལས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ མ་བཀལ་བར་འདུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་སྩི་ཚེས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ཚེས་༨ ལུ་ཨྩིན་མྩི་འདྩི་གྩི་ཐད་ ཁག་འབག་འདྩི་གྩིས་ མཇུག་བསྡུ་
སྙན་ཞུ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༨་པའྩི་ཚེས་༢༧ སོད་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གྩི་ཚེས་ལས་ ཉྩིན་གངས་༧༥ གྩི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ཚེས་༨ ལུ་
རྩིས་ལེན་ཏེ་འདུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མྩི་རྩིས་ལེན་འབད་ནྩི་ནང་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་པའྩི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ ཐོ་ནང་མེདཔ་དང་ ལཱ་འདྩི་ ངོ་མ་སེ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་
པའྩི་ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་ནྩི་འཐབ་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་སྙནཞུ་འདྩི་ཕུལ་ཡོད་པའྩི་བྱུང་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༩༩ དོན་ཚན་༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རྩིག་འཛིན། ཞྩིབ་རོགས་་

བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་འགྩིན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/809 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༠ །

ན་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ PEMS ལམ་ལུགས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༨༧ ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ འདྩི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྩི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ར་ PEMS ལམ་ལུགས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་
ལུ་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༨ ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༠ གྩིས་ གད་པར་འཐོན་ཏེ་འདུག འདྩི་
བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག ལྷག་པར་དུ་ ཉེན་སྲུང་
དངུལ་བཙུགས་ཙུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་ ཡང་ན་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༩༩ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་འགྩིན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༠.

ས་ཚང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ས་ཚང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༥༦༢ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༡
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.500
0.062
1.562

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.062
0.062

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.500
1.500

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༣.༩༧

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

གསང་སགས་ཆོ ས ་གྩི ང ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོ ས ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོ ད ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ འཛི ན ་གོ ལ ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ །

ས་ཚང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མྩི་སེ་གྩི་ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ གསང་སགས་ཆོས་གྩིང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ དངུལ་སོད་
ཡོངས་རོགས་ འཛིན་གོལ་འབད་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ འགོ་བཙུགས་བའྩི་བསང་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདྩི་ སྤྱུ་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༩ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་
འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པ་ལས་རང་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རེད་འོག་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་མྩི་སེ་ཁག་འབག་ལུ་ ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གྩི་ ལམ་སོལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ལྷ་ཁང་ཉམས་
བཅོས་ཀྩི་གནང་བ་གྩི་ནྩི་ཡང་མ་ལེན་པར་ བྩིན་ནུག དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ མ་དངུལ་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་སྩིག་གཞྩི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགོ་སྟེ་ ནོར་བ་མ་བྱུང་ནྩི་འཐབ་ལུ་ འབད་ནུག འདྩི་
བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ གནས་ནྩི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་གྩི་འཆར་གཞྩི་
ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བརམ་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༢ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྟོབས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༦༠༧༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་ེ ལེགས་སྐྱྩིད། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༢༡༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/806 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ །

ས་ཚང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ ཀྩི་ཁད་
པར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག ལྷག་
པར་དུ་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་ཚུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་ ཡང་ན་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༢ དོན་ཚན་

༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༨༠༢༣༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་ེ ལེགས་སྐྱྩིད། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༠༧༡༠༠༠༡༢༡༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༡.

ས་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༤༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.348
0.348

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.348
0.348

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

“༩༦.༠༡: ཉེ ན ་སྲུང་དང་ བོ ་ གཏད་མ་དངུལ་” འོ ག་ལུ་ སྙོ མ ས་རྩི ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་འབོ ར ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨

ས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་
བཞག’ འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འཛོལ་བ་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་
བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༡༠ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡྩིད་ཤེས་ཆོས་འད། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༠༠༧༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་སྙྩིང་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༡༠༩༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༢.

ཤེར་མུ་ཧུང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤེར་མུ་ཧུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༣༧༢ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་
མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

1.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.359
0.359

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.359
0.359

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠
༡༠༠

1.1.

རཔོ ་ གྩི ་ ཡྩི ག ་ཚང་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི ་ ལཱ ་ འབད་དེ ་ ཡོ ད པ།

ཤེར་མུ་ཧུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རཔོ་གྩི་ཡྩིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག འདྩི་ཡང་ མོང་སར་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཁག་འབགཔ་ལྷ་
རྩི་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་འདྩི་ དགོས་མཁོ་བའྩི་གནས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ཡང་ གང་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ མ་ཕྲང་པར་ཡོདཔ་དང་ གང་ལ་ལུ་གཅྩིག་ཁར་ ནང་ཁ་ཐུག་གཡོ་ཡོདཔ་
དང་ ལ་ལུ་གཅྩིག་ཁར་ འབོར་འཐོན་ཏེ་འདུག འཐྩིང་གཞྩི་ཚུ་ཡང་ རྩི་འདམ་གྩིས་ལེགས་ཆ་སྩིག་ནྩི་ཚབ་མ་ ངེས་མེད་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ སར་ལེབ་ཀྩི་ཚོན་ཚུ་ ཟད་ཡོདཔ་སེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་
མྩི་འདྩི་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ཞྩིབ་དཔྱད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་འདྩི་དང་ ལཱ་འདྩི་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་ལེགས་ཤོམ་མ་བཙུགས་མྩི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༡༢ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པེ་རཱམ་བཱཧ་དུར་ག་ལེ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༡༠༠༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཨུ་རྒྱན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༠༢༥༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ Sherimung-40/2020/1700 སྩི་ཚེས་༢༢/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་
སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
2.1
2.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
རྒྱ་ཁབ་རྩིས་སྣ་༩.ཆ- གཞན་མྩི་བཙུགས་ནང་ལུ་ ཁད་པར་མཐོང་ཡོད།
ཀྲྩི་པར་ཊག་ ག་ཁར་ལེན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ ཁུངས་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.154

0.154

0.205
0.359

0.205
0.359

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད:
2.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤

ཤེར་མུ་ཧུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ ཀྩི་
ཁད་པར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༡༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་རྡོ།ེ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༣༠༨༠༢༣༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་རྒྱན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་
ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༠༢༥༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིམ་ལུགས་འདྩི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་
དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2.

ཀྲྩི ་ པར་ཊག་ ག་ཁར་ལེ ན་མྩི ་ ལུ་ ཁུངས་ལྡན་མྩི ན་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥

ཤེར་མུ་ཧུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཊག་ ག་ཁར་ལེན་པའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ ཁུངས་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༠༥ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག འདྩི་ཡང་ མོང་སར་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཁག་འབགཔ་པེམ་སྩི་བར་བྩིན་ལས་ཚན་འདྩི་ལུ་ ས་རོ་མྩི་འཕྲུལ་གང(Excavator)འདྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
༡,༩༠༠.༠༠ རེ་དང་ ཀྲྩི་པར་ཊག་གྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༦༠༠.༠༠ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ མོང་སར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ གཞན་མྩི་རེད་འོག་བཅུ་དྲུག་ནང་ལུ་ ས་རོ་མྩི་
འཕྲུལ་གང(Excavator) གྩི་ག་ཆ་འདྩི་ ས་རོ་ཡོད་པའྩི་ས་བཀོ་ནྩི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའྩི་ཊག་དང་གཅྩིག་ཁར་ བརྩིས་དོ་ཡོདཔ་དང་ བར་བྩིན་ཁག་འབག་རྩིན་གོང་བཀོད་ནྩི་གྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་
བའྩི་སྐབས་ ཁག་འབག་འདྩི་ལུ་ ས་རོ་མྩི་འཕྲུལ་གང(Excavator)དང་གཅྩིག་ཁར་ ཀྲྩི་པར་ཊག་ཡང་དགོཔ་ཨྩིན་མས། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཊག་ག་ཁར་ལེན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ས་རོ་ཡོད་པའྩི་ས་བཀོ་ནྩི་
དོན་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ རྡོ་རུག་བཀལ་བཞག་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ཟེར་ཁུངས་བསྐྱལ་ཡོད་རུང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་ སྟོན་ནྩི་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༧༡༢ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པེ་རཱམ་བཱཧ་དུར་ག་ལེ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༡༠༠༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་རྒྱན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་
ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༠༢༥༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ རེད་འོག་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ Sherimung Gewog-15/2019/151 སྩི་ཚེས་༢༥/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་
འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡༣.

སྩི་ལམ་སྩིས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྩི་ལམ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༨༥༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

དབེ་སེ།

1
2

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

1.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.175
0.477

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

0.175
0.477

-

༡༠༠
༡༠༠

0.203
0.855

0.203
0.855

-

༡༠༠

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ལཱ ་ མ་འབད་བར་ཡོ ད ་མྩི་ ལུ་ དངུལ་སྦྲོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༥

སྩི་ལམ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་དོན་གནས་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒྱལ་གོང་ལས་ ནཱ་སོར་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༧༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ མྩི་ཊར་༨,༥༣༡ འབད་མྩི་ བྩིཧྩི་བཟོ་དབྩིབས་དང་ལྡན་པའྩི་གཡུར་བ་ རྩིན་གོང་མྩི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༡ འབད་ མངོན་མཐོང་བདེན་དཔྱད་
འབད་བའྩི་སྐབས་ ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མཐོང་མྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཆུ་གཡུར་འདྩི་བསལ་ཡོདཔ་སེ་ བཤད་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ཟུར་ཁ་ཡོད་པའྩི་ རག་རོག་གྩིས་ སྤུར་
ཡོདཔ་སེ་ ཁུངས་བསྐྱལ་ཡོད་རུང་ འདྩི་ལུ་ སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ ག་ནྩི་ཡང་མ་སྟོན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༡༡ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་དམ་

བྷ་དུར་རཱའྩི། རྩིས་

༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་
སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩
ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.༡.

ལཱ ་ འབད་ནྩི ་ ནང་ དུས་ཡུན་འགོ ར ་ཡོ ད ་མྩི་ འདྩི ་ ལུ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༧

སྩི་ལམ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་དོན་གནས་འཁོར་ལོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒྱལ་གོང་ལས་ ནཱ་སོར་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་མྩི་ལུ་ ཉེས་
ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༦ མ་བཀལ་བས། ཐོ་བཀོད་འདྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁག་འབག་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༤ པའྩི་ཚེས་༡༩ ལུ་
ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་འབེལ་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༢༡ ལུ་ དབང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་སེ་འདུག
ཨྩིན་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་ སྩིལོ་་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ ཧ་ལམ་ལོ་གཅྩིག་སོང་ཡོད་པའྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་རུང་ ལཱ་འདྩི་འབད་བའྩི་སངས་རང་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་
དབང་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་ནྩི་འཐབ་ལུ་ མངོན་གཤལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབག་ཆྩིངས་ཡྩིག་གྩི་ ཁྩིམས་དོན་དང་འཁྩིལ་ ངེས་སེད་འབད་ནྩི་
ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་ལས་ བྱུང་ནུག འདྩི་མ་ཚད་ ས་གནས་ཀྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ བཟོ་སྐྲུན་འདྩི་ དུས་མཐུན་སེ་ མཇུག་བསྡུ་ནྩི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ ཞྩིབ་དཔྱད་ ངེས་གཏན་སེ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་
འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༡༡ དོན་ཚན་༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རཱའྩི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་
MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༣

སྩི་ལམ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༣ ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་
བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འཛོལ་བ་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག ཁག་འབག་ལས་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་འབེལ་བའྩི་དངུལ་འབོར་ལེན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་
གཅྩིག་ཁར་ ལོག་སོད་ ཡང་ན་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་བཞག་
འབད་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༡༡ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་ཆོས་འཛོམ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༧༠༢༣ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་
སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩
ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༤.

ཐང་རོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐང་རོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༢༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༡ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༨༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.289
0.289

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.289
0.289

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༩

ཐང་རོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༩ ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་
བཞག’ འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འཛོལ་བ་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག ཁག་འབགཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་འབེལ་བའྩི་དངུལ་འབོར་ལེན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅྩིག་
ཁར་ ལོག་སོད་ ཡང་ན་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྐྱོང་བཞག་འབད་
ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༧ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༨ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཅོ་ལྔ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༤༠༠༠༧༦༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་
སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩
ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༥.

ཙ་ཀ་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཙ་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༤༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.146
0.146

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.146
0.146

-

༡༠༠
༡༠༠

-

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ གནས་པའྩི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

མཁོ ་ ཆས་ཚུ་མ་ལེ ན ་པར་ དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦

ར་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་བཀྲྩིས་དབངས་འཁྩིལ་ཚོང་ལས་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་ནང་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག
འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་སྩིག་གཞྩི་ཚུ་གནས་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༥ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༡༦༠༠༡༤༩༤ ཅན་
མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༦༨༠ སྩི་ཚེས་༠༩.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡྩིག་ཨང་ MD/HRS09/2020/7142 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འགན་འཁྩི་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ།

ར་ཀ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འཛོལ་བ་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་འདུག
འདྩི་ཡང་ ཁག་འབག་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ལོག་སོད་དང་འབེལ་བའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥འདྩི་ ༩༦.༠༡ གྩི་ཚབ་མ་ ༩༦.༠༣ ནང་ འཛོལ་བའྩི་ཐོག་ལས་ ཕབ་རྩིས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབག་
གྩི་རྩིས་ཁ་ལས་ ཉེས་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་མྩི་དང་འབེལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ འདྩི་ ༩༦.༠༡ གྩི་ཚབ་མ་ ༩༠.༠༣ ནང་ལུ་ འོང་རྩིས་འབད་ནུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་
འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་བཤད་སྐྱོང་བཞག་དབེ་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་གནས་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་མ་མཚུངས་པར་ ཁག་འབག་ལས་
བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་མེན་མྩི་འོག་ལུ་ འཛོལ་སེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༥ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མཆོད་

རྟེན་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༡༦༠༠༡༤༩༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་
སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ MD/Accts/01/2019/3090 སྩི་ཚེས་༠༡.༡༠.༢༠༡༩
ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༦.

ར་མང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ར་མང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༤༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.054
0.094
0.148

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.094
0.094

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.054
0.054

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༦༣.༥༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ གནས་པའྩི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

མཁོ ་ ཆས་ཚུ་མ་ལེ ན ་པར་ དངུལ་སོ ད་འཛི ན ་གེ ལ ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ །

ར་མང་རེད་འོག་བདག་་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་བཀྲྩིས་དབངས་འཁྩིལ་ཚོང་ལས་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་ནང་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་
བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་སྩིག་གཞྩི་ཚུ་ལུ་གནས་ནྩི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སོལ་མ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/817 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

རྒྱ་ཁབ་རྩི ས ་སྣ་’༩.ཆ-གཞན་མྩི ་ བཙུགས་བཞག་’ནང་ ཁད་པར་མཐོ ང ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤

ར་མང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༣༠ གྩི་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་རྩིས་ཁ་ ‘༩.ཆ་ -གཞན་མྩི་བཙུགས་བཞག’ འོག་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༩༤ འདུག ཁག་འབག་ལས་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཐད་ཁར་ དངུལ་འབོར་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ཁག་འབག་ལུ་ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་
གཅྩིག་ཁར་ བདག་བཟུང་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་བཤད་སྐྱོང་བཞག་དབེ་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་གནས་ནྩི་ནང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་མ་མཚུངས་པར་ ཁག་འབག་ལས་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི་ རྩིས་ཁའྩི་དབེ་ཁག་མེན་མྩི་འོག་ལུ་འཛོལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༤ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སོལ་མ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དར་
རྒྱས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ e-PEMS གྩི་རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༢.༡༡.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁབ་མཆོག་ མོང་
སར་རོང་ཁག་དང་རེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཟྩིགས་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༣.༣ སྤ་རོ ་ རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡.

ལམ་གོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལམ་གོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༠༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༡ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.064
0.064

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.064
0.064

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

1. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ གནས་པའྩི་ ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཉེ ན ་སྲུང་བཙུགས་བཞག་(ལོ ག ་སོ ད ་འཛི ན་གོ ལ ་)གྩི ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག ་སོ ད ་ཕན་ཚུན་ ལོ ག ་སོ ད ་འཛི ན ་གོ ལ ་འདྩི་ སྙོ མ ས་རྩི ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༦༤

ལམ་གོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ ལོག་སོད་འཛིན་གོལ་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ ཐོབ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་འདུག
རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༧ ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་གྩི་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་དང་ བོ་བརྟན་མ་དངུལ་གྩི་ལོག་སོད་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༧༣ རྐྱངམ་གཅྩིག་ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དུས་རྩིམ་སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་མྩི་དང་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དངུལ་སོད་/ལོག་སོད་
ལེགས་ཤོམ་སེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: ༡༥༡༩༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་བདེ་སྐྱྩིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༦༩ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རམ་ཚེ་རྩིང་། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༥༠༠༡༦༩༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཤར་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤར་པ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༧༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.088
0.088

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.088
0.088

-

༡༠༠

1. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ གནས་པའྩི་ ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི་འབོར་འཛིན་ཡོངས་རོགས་ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་
བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ལོག་སོད་འཛིན་གོལ་མ་ལེན་པར་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.037

0.037

0.051
0.088

0.051
0.088

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཉེ ན ་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི ་ འབོ ར ་འཛི ན ་ཡོ ང ས་རོག ས་ ལོ ག ་སོ ད ་དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་ རྩིས ་ཁ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༣༧

ཤར་པ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ གྩི་དོན་ལུ་ འབོར་འཛིན་དང་དངུལ་སོད་རྩིས་བཤད་ནང་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ གྩི་ཁད་པར་འཐོན་ཏེ་འདུག
ལོ་འདྩི་གྩི་སྐབས་ ལོག་སོད་འབོར་འཛིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༦ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་དུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༩ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ནང་
ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ བཅོས་བཤད་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ གྩི་ མ་དངུལ་ལྷག་འཛོལ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་: ༡༥༣༠༠ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། ཟཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན་།

རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUCD(R16)2020/968 སྩི་ཚེས་༠༦.༠༥.༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

ལོ ག ་སོ ད ་འཛི ན་གོ ལ ་མ་ལེ ན ་པར་ ཉེ ན ་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི ་ ལོ ག ་སོ ད ་ཡོ ད པཤ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡

ཤར་པ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ ལོག་སོད་འཛིན་གོལ་དོ་མཉམ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ གནས་པའྩི་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདྩི་ ལོག་སོད་འབད་ནུག ལོ་
འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་འབོར་འཛིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༧ ཉེན་སྩིང་དངུལ་བཙུགས་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་ཐོག་ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་དུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༦ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ གྩིས་འབད་ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ བཅོས་བཤད་
བྱུང་སྟེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་སེ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་འཛིན་གོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༢ ལེན་ཡོད་མྩི་ཐད་དུ་ རགེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ༩.ཆ ‘གཞན་མྩི་དངུལ་བཙུགས’ གྩི་
འོག་ལུ་ ཁག་འབག་/སེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༣ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ གྩི་ཁད་པར་འཐོན་ཏེ་འདུག ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ དུས་རྩིམ་
སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྟོནམ་ཨྩིན་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: ༡༥༣༠༠ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༨༧༡༢༠༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUCD(R16)2020/968 སྩི་ཚེས་༠༦.༠༥.༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

ལུང་གཉྩིས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༥༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༥༤ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

1.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.454
0.247
0.701

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.454
0.454

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.247
0.247

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༦༤.༧༦

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༤ གནས་པའྩི་ ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.1
1.2

འད་མཉམ་པའྩི་ ལོག་སོད་འཛིན་གོལ་མ་ལེན་པར་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠
ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྩིལ་ ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.064

0.064

-

0.390

0.390

-

0.454

0.454

-

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

འད་མཉམ་པའྩི་ ལོ ག་སོ ད ་འཛི ན་གོ ལ ་མ་ལེ ན ་པར་ ཉེ ན ་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤

ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ འབོར་འཛིན་དང་དངུལ་སོད་རྩིས་བཤད་ནང་ལུ་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲ་མ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ གྩི་ཁད་པར་འདུག ལོ་
འདྩི་ནང་ལུ་ ལོག་སོད་འཛིན་གེལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨ ལེན་ཡོད་མྩིནང་ལས་ ཁག་འབད་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༧ ལོག་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ གྩིས་ ལོག་སོད་འཐེབ་
བྱུང་ནུག
འདྩི་བཟུམ་སེ་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་དང་ བོ་བརྟན་མ་དངུལ་དངུལ་བཙུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འབད་ ཁག་འབག་/སེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ལེན་ཏེ་ འབོར་འཛིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༦ བསྡུ་ལེན་འབད་
མྩི་ཐད་དུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༠ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་
ལུས་ཏེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ཁག་འབད་/སེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག་སོད་མ་འབད་བའྩི་ས་གོང་ལས་ དམངས་
རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་་ འད་མཉམ་པའྩི་ལོག་སོད་འཛིན་གོལ་ལེན་ནྩི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་དང་ དགོས་མཁོད་ལྟར་དུ་ ལོག་སོད་དངུལ་བཙུགས་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་
རོགས་ཀྩི་ འབོར་འཛིན་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མྩི་ལས་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: ༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༨༧༡༢༠༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/FUCD(R14)2020/967 སྩི་ཚེས་༠༦.༠༥.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

ཅ་ཆས་ཐོ ་ གཞུང་དང་འཁྩི ལ ་ ལཱ ་ མ་འབད་མྩི་ ལུ་ དངུལ་སྤརོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠

ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བྩིའུ་ཤཱར་རྩི་ལས་ པྩི་ཀྲྩི་ཀྲྩི་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཡར་དག་བཏང་ནྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲ་ས་ཡ་༠.༣༩༠ གནས་པའྩི་ བྩིཧྩི་བཟོ་དབྩིབས་ཡོད་པའྩི་ གཡུར་བ་བསལ་ནྩི་གྩི་ལཱ་
སྤ་རོ་ལུ་ཡོག་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ཆུང་དུ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལཱ་འདྩི་འབད་བའྩི་་སྐབས་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ དབེ་དཔྱད་
མ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དྩི་གྩིས་ ལཱ་འྩིད་ཞྩིབ་དཔྱད་མ་མཛད་པར་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་རྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: ༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/FUCD(R14)2020/2684 སྩི་ཚེས་༠༤.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཁག་འབད་འདྩི་ལུ་ པྩི་སྩི་སྩི་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ མར་བཅག་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
གང་འཇལ་ཚད་ནང་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་ ཁག་འབག་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

2.2
2.3

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.110

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.074

-

0.074

0.063
0.247

-

0.063
0.247

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

-

0.110

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

ཁག་འབག་འདྩི་ ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཨེམ་ཨེས་རྟ་མགྩིན་རྡོ་ེ བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རོང་དག་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ཁག་འབག་འདྩི་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་
མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་ལས་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཏེ་བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ཡང་ ཐོཝ་གྩིས་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་རྡོ་སྩིག་ནྩི་
ནང་ ‘ཀྩིཡུ་བྩིཀ་མྩི་ཊར་’གྩི་ཚབ་མ་ ‘ཨྩིས་ཀོ་ཡར་མྩི་ཊར་’ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་དཀྱུས་ཚད་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་ཐད་ དཀྱུས་ཚད་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་
ལེན་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ ཨྩིན་མས། འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིག་གདན་ས་ཁོངས་ཚིན་ པྩི་སྩི་སྩི་ལཱ་ཀྩི་དོན་ལུ་ དཀྱུས་ཚད་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༣.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

2.2.

ཁག་འབགཔ་འདྩི ་ ལུ་ པྩི ་ སྩི ་ སྩི ་ འཁོ ར ་ལམ་ནང་ ཕབ་ཆག་མ་བཏོ ག ་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤

ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་རྟ་མགྩིན་རྡོ་ེ བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རོང་དག་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ པྩི་སྩི་སྩི་གྩི་ལཱ་འབད་དེ་བཞག་ཡོད་ས་ལུ་ ཕབ་ཆག་མ་བཏོག་མྩི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཐོ་འདྩི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ པྩི་སྩི་སྩི་གྩི་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་ཡོད་མྩི་
འདྩི་ ཕབ་ཆག་མ་བཏོག་པར་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཁ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་གྩི་ ལཱ་མང་ཉུང་གྩི་ཚད་ངོ་མ་འདྩི་མེན་པར་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ མང་
ཉུང་ཚད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་འབད་ནུག ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ སོད་ལེན་གྩི་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ལེན་ཡོད་མྩི་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཐོའྩི་བར་ན་ ཞྩིབ་དཔྱད་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་ཐོག་ལས་ མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༤.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་

༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3.

གང་འཇལ་ཚད་ནང་ཁད་པར་འཐོན ་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ལས་ ཁག་འབག་འདྩི ་ ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་རྟ་མགྩིན་རྡོེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རོང་དག་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གང་འཇལ་ཚད་ནང་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༦༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ཁག་འབད་འདྩི་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་མེན་པར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ དངུལ་སོད་ཀྩི་དོན་ལུ ཁག་འབག་གྩི་རྩིས་ཁ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་རྒྱ་ཚད་ངོ་
མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་ཐད་ ལཱ་གྩི་དངོས་གངས་འཇལ་ཚད་བཀོད་པའྩི་སྐབས་ རྒྱ་ཚད་འཐེབ་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་ལེན་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༣༠༢ དོན་
ཚན་༤.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤

ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༣.༤ པདྨ ་ དགའ་ཚལ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡.

ན་ནོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ན་ནོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གན་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་གཉྩིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་

1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ལེག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

ན་ནོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སང་སྟོང་ཟོར་ལས་ བར་དགོན་པ་གྩི་སོ་མན་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ སྐྱོན་ཅན་ལཱ་གྩི་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་ ཁག་འབགཔ་མཐུན་པ་སྤུན་བཞྩི་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ ལེས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་ བཀོད་རྒྱ་མ་བྩིན་ནུག ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༤ པའྩི་ཚེས་༡༩ མཇུག་བསྡུ་ནུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་
པའྩི་དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་ དན་གསོ་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༨༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་

ལེགས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༨༠༠༤༠༥༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-180)GA-Nanong/2019/3123 སྩི་ཚེས་༢༢.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

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

2.1.

རང་བཞྩི ན ་སར་འབྱུང་འཐོ ན ་སྐྱེ ད ་ཀྩི ་ ཞྩི ་ གཡོ ག ་གྩི ་ སོ ད ་ཁྩིམ ་དང་ ན་ནོ ང་རེ ད ་འོ ག ་ལྟེ ་ བའྩི་ ནང་ པྩི ་ ཨེཕ ་ཆབ་གསང་ཁང་ཚན་༢ འབད་མྩི་ ཉམས་བཅོ ས ་འབད་ནྩི་ ནང་ལུ་
རྩི ་ ས་བྩི ལ ་རྐྱབ་ནྩི ་ གྩི ་ ལཱ ་ བང་ཉེ ས ་སེ ་ འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

ན་ནོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྩི་ཞྩི་གཡོག་གྩི་སོད་ཁྩིམ་དང་ ན་ནོང་རེད་འོག་ལྟེ་བ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ནོར་བུ་
འོད་འབར་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའྩི་པྩི་ཨེཕ་ཆབ་གསང་ཁང་ཚན་གཉྩིས་འབད་མྩི་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ རྩི་ས་གྩིས་བྩིལ་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་ལེན་
འབད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ས་གནས་ཀྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་འདྩི་དང་ རྩིས་སོད་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་ཡོད་པའྩི་ རྩི་ས་
བྩིལ་རྐྱབ་ཀྩི་ལཱ་ ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༨༡ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༥༠༨༠༠༤༠༥༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-180)GA-Nanong/2019/3153 སྩི་ཚེས་༢༩.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཤུ་མར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤུ་མར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་
གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩི་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1

དབངས་མཁར་- བསྟོད་པ་ལུང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ་/རག་རོག་བསལ་ནྩི་
གྩི་ལཱ་ཚུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་འཆར་གཞྩི་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བརམ་མྩི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་གཞྩི་རྟེན་
མཁོ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས།

1.2

1.1.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

-

-

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

-

དབངས་མཁར་-བསྟོ ད ་པ་ལུང་སོ ་ ནམ་ཞྩི བ ་ལམ་ཁར་ སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ་ ཚུ་ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ་/རག་རོ ག ་བསལ་ནྩི ་ གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

ཤུ་མར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་འབྲུག་ཨྩི་ལཱཡྩིཊ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་དུས་ཚོད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༢ ཚུན་ལུ་ དབངས་མཁར་-བསྟོད་པ་ལུང་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་ བཀོད་རྒྱ་མ་བྩིན་པར་འདུག ལཱ་འདྩི་ཡང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༢༢ ནང་ལུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྩིས་སོད་འབད་ནུག གཡུར་བ་ཚུ་ནང་ ཆག་རོ་གྩིས་བཀང་ཡོདཔ་
དང་ ལམ་ཁར་ལས་ཕར་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མ་ཚད་ ལེགས་བཅོས་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སོད་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༨༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་

རྒྱས་ཆོས་འཕེལ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༩༠༤༠༠༢༨༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-182)GA-Shumar/2019/3168 སྩི་ཚེས་༠༡.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

གཞྩི ་ རྟེ ན ་མཁོ ་ ཆས་བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི ་ འཆར་གཞྩི ་ ལེ ག ས་ཤོ མ ་སེ ་ མ་བརམ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ གཞྩི་ རྟེ ན ་མཁོ ་ ཆས་ཚུ་ བཀོ ལ ་སོ ད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

ཤུ་མར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཡུ་རྩི་ཆུ་སྨན་ཆུ་ནང་ རྡོ་བརོ་ཆུ་སང་གྩི་གཞྩི་བཀོད་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ མྩི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མ་བྩིན་པར་ དེ་སེ་ར་ལུས་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨྩིན། གཞྩི་
བཀོད་ཚུ་ འཆར་གཞྩི་དང་ དཔེ་རྩིས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞྩི་བཀོད་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མེདཔ་འགོ་ཡོདཔ་དང་ ལེགས་བཅོས་
མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༨༥ དོན་ཚན་༣༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

དམ་ཆོས་བཟང་མོ། ཞྩི་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༩༠༤༠༠༢༨༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ/(AR-182)/GA-Shumar/2019/3256 སྩི་ཚེས་༠༤.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༥ སྤུ་ན་ཁ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་ གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡.

སྟོད་པའྩི་ས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྟོད་པའྩི་ས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༨༦༣ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༦༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༨༦༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

༡

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.༡.

རྩི ས ་ཤོ ག ་ཚུ་ ངེ ས ་པར་མཁོ ་ བའྩི ་ ཡྩི ག ་ཆ་གྩི ས ་ རྒྱབ་རྟེ ན ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་དང་ དོ ན ་མེ ད ་པའྩི ་ ཟད་འགོ ་ བཏང་ཡོ ད པ།

སྟོད་པའྩི་ས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༠ སོང་བརྡར་གྩི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ མཁོ་བརོད་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ སྟོན་ནྩི་མྩིན་འདུག དངུལ་འབོར་
འདྩི་ དུམ་ག་རེ་སྙོམས་སྩིག་འབད་ཡོད་རུང་ འབེལ་ཡྩིག་ཆ་གྩིས་ རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ ཁྩིམས་དོན་༥.༡༤.༢.༢ དང་འགལ་ རྩིས་ཤོག་ཚུ
དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྩིས་ གནང་བ་མ་བྩིན་པར་ཡོདཔ་དང་ ས་ཡྩིག་མ་རྐྱབ་པར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ སྙོམས་སྩིག་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ འདྩི་ སྙོམས་སྩིག་མ་འབད་
བར་ལྷག་མ་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༣༧ དོན་ཚན་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་ེ དབང་ཕྱུག། ཨྩི་ཨེལ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༠༩༧ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། ཨྩི་

ཨེཕ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༢༢༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RNR-EC/TG/LS-33/2018-2019/59 སྩི་ཚེས་༢༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འོས་ལྡན་གྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆུ་སྦུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་སྦུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༣༡ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༣༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༩༨ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་ཨང་།

1

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.098
0.098

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.098
0.098

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཡོ ད ་བྩི ་ སའྩི ་ སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ལུ་ རྩི ་ སའྩི ་ དུང་ཅུང་ཚུ་ལངམ་སེ ་ བཀྲམ་སྤེ ལ ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨

ཆུ་སྦུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩི་སའྩི་དུང་ཅུང་༣༥ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ ཆེ་ཆུང་མ་འདཝ་འབད་བའྩི་ རྩི་སའྩི་དུང་ཅུང་༢༤ རྐྱངམ་ཅྩིག་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ རྩི་སའྩི་དུང་ཅུང་༤ འདྩི་ ཆག་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མྩི་ཚུ་ ཟམ་པ་དང་ ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ བརེག་བཞག་སྟེ་འདུག རྩི་སའྩི་དུང་ཅུང་ མ་ཚང་པར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ༠.༠༩༨ གནས་དོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༣༧ དོན་ཚན་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྩིང་། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༨༠ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༠༠༡༠༠༡༧༤༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཀ་སྩི་ས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀ་སྩི་ས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༨༩ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.181
0.181

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.181
0.181

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི་ ནང་ འཁོ ར ་ལམ་གྩི་ རྒྱ་ཚད་ག་ར་རོ་ ནྩི འྩི ་ དོ ན ་ལུ་ རྩི ན་གོ ང ་མཐོ ་ དགས་སེ ་ རྩི ན ་བཀོ ད ་འབད་མྩི་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

ཀ་སྩི་ས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བཀའ་ཤྩི་ཁ་ལས་རང་རྩི་ཁ་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ རྩིན་བཀོད་མཐོ་དགས་སེ་བཀོད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༨༡ འཐེབ་སོད་ནུག ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་ ས་གྩི་དབེ་བ་ག་བཟུམ་རོ་རུང་དངུལ་ཀྲམ་༤༡.༠༠ དང་ རྡོ་གྩི་རྩིགས་ག་བཟུམ་སེ་རུང་དངུལ་ཀྲམ་༨༠.༠༠ སེ་རྩིན་བཀོད་འབད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁག་
འབགཔ་སྤུ་ན་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ས་རོ་ནྩི་གྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ཡང་ ‘རྡོ་གྩི་རྩིགས་ག་ར་’ གྩི་རྩིན་གོང་བཀོད་ཐོག་ལས་ འཁོར་ལམ་རོ་ནྩི་གྩི་རྩིན་གོང་འདྩི་ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༠ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001712 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11005000381 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༤.

དགོན་ཤར་རྩི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགོན་ཤར་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༧༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་
རུང་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལ་མ་གནས་པའྩི་ དབེ་སེའྩི་འོག་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ གནད་དོན་གཅྩིག་ཚུད་དེ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་
འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་
གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.373
0.373

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.373
0.373

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1

ལོ་བསྟར་གྩི་ཁང་ག་ཚངམ་སེ་མ་བསྡུཝ་དང་ དན་ཐོ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།

1.2

བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཡང་མེདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།
0.240

-

0.240

0.133
0.373

-

0.133
0.373

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ལོ ་ བསྟར་གྩི ་ ཁང་ག་ཚངམ་སེ ་ མ་བསྡུཝ་དང་ དན་ཐོ ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོ ག ་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོ ང ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༠

དགོན་ཤར་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་ འདས་པའྩི་ལོ་བཞྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཚ་ཆུ་གྩི་མགོན་ཁྩིམ་ཚུ་གྩི་ ལོ་བསྟར་གྩི་ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༠ ཚངམ་
སེ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ཁག་འབག་གྩི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༢ ཨྩིན་ས་ལས་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ རྐྱངམ་གཅྩིག་བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ རེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁང་ག་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ ཟད་སོང་གཏང་མྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་དེབ་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མྩིན་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་
སྐབས་ལུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་འབད་དེ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༥ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
110030001107 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་110030001107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ ཚུ་རྩི ས ་བཀོ ད ་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཡང་མེད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣

དགོན་ཤར་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀོ་མ་ཚ་ཆུ་གྩི་ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ རེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚ་ཆུ་གྩི་དོན་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བཙུགས་བཞག་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ དེ་ ཚ་ཆུ་
གྩི་མགོན་ཁྩིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་གཏང་ཡྩི་ཟེར་བཤད་ཅྩི།
དལ་གཞྩི་ ཁང་ག་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ འོང་འབབ་ཀྩི་གཞྩི་ཅྩིག་ཨྩིནམ་ལས་ གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་དགོཔ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ རེད་འོག་གྩི་གནང་གོལ་དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁའྩི་
ནང་ལུ་ མ་དངུལ་གྩི་ཆ་རྐྱེན་སོ་སོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁང་ག་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ མགོན་ཁྩིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་མྩི་འོང་། ཨྩིན་རུང་ གལ་སྩིད་ མགོན་ཁྩིམ་ལས་ཁང་ག་བསྡུ་
ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ མགོན་ཁྩིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅྩིན་ རེད་འོག་གྩི་ གནང་གོལ་དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ཆོག་མྩིན་ཨྩིན། ལྷག་པར་དུ་ རེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཟད་སོང་གཏང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ངེས་བདེན་ཨྩིན་པའྩི་ ངེས་ཐག་གཅད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཡང་ག་སྩིག་འབད་དེ་མྩིན་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་
དན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མྩི་དང་ དངུལ་འབེལ་གྩི་སྩིག་ཁྩིམས་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༥ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
110030001107 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་110030001107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

དངུལ་རྩི ས ་ལྷན་ཁག་གྩི་ གསལ་བསགས་ལུ་མ་གནས་པར་ ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུ་དུང་ཚུ་མཁོ ་ སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ།

དགོན་ཤར་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབྲུག་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་དང་ གནང་བ་ཡོད་པའྩི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་མེན་པར་ གཞན་མྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༡ སོད་ཐོག་ལས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་དང་ རྩི་
ས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་གྩི་གསལ་བསགས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གཞུང་གྩི་ལས་སྡུ་ག་ར་གྩིས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་དང་ རྩི་ས་ཚུ་ འབྲུག་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་དང་ གནང་བ་ཡོ་པའྩི་ཚོང་ལས་ཚུ་
ལས་རྐྱངམ་གཅྩིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སེ་འདུག གསལ་བསགས་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་ཕབ་ཆ་གྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༥ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་200407019 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
110030001107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༥.

རྟ་ལོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྟ་ལོག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༡༤༩ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༡༢༤ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༧༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

༡

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.270
0.270

༠.༡༣༤
༠.༡༣༤

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༡༣༦
༠.༡༣༦

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༤༩

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1

གནང་བ་ཡོད་པའྩི་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

1.2

ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཚུ་ ཡུན་རྩིངམོ་སེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ།

1.3

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་གྩི་གནས་གོང་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.136

0.136
0.134
0.270

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.134

-

0.134

0.136

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

གནང་བ་ཡོ ད ་པའྩི ་ ཚོ ང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ ་ སྒྲུབ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

རྟ་ལོག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༠ གནས་པའྩི་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཚུ་ གནང་བ་ཡོད་པའྩི་ཚོལ་ནང་ལས་མེན་པར་ སྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཕབ་ཆ་གྩི་
ཁེ་ཕན་མ་འཐོབ་པས། དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་གྩི་གསལ་བསགས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གཞུང་གྩི་ལས་སྡུ་ག་ར་གྩིས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་དང་ རྩི་ས་ཚུ་ འབྲུག་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་དང་ གནང་བ་ཡོ་པའྩི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་
རྐྱངམ་གཅྩིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སེ་འདུག གསལ་བསགས་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་ཕབ་ཆ་གྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༦ དོན་ཚན་༣.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11008000399 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུ་དུང་ཚུ་ ཡུན་རྩི ང མོ་ སེ ་ ལག་ལེན ་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ ་ ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

རྟ་ལོག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ ནང་ ལམ་ར་ཁ་ལུ་ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༣ གནས་པའྩི་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མྩི་ཊར་༡༡,༢༠༠
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ གནས་པའྩི་ཆུ་དུང་མྩི་ཊར་༡,༣༠༠ (ཐུམ་༡༣) དེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ལོ་ངོ་ལྔ་དང་ཕེད་སོང་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའྩི་
ནང་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༦ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200507214 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11008000399 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.

རྒྱུ་དངོ ས ་བཀོ ལ ་སོ ད ་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་གྩི་ གནས་གོ ང་མ་འཐོ བ ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤

རྟ་ལོག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ དཔག་ཅ་ཁ་ལུ་ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣༤ གནས་པའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག འཆར་གཞྩི་དང་
འཁྩིལ་ རྩི་ས་ཕད་ཙི་༢༥ ཆུའྩི་ཀ་ལྩི་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ མྩི་མང་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩི་སའྩི་ཕད་ཙི་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་
སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའྩི་ནང་ཡང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ མྩི་སེའ་ྩི བར་ན་མཉམ་འབེལ་དང་ གོས་བསྟུན་མེད་
མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༦ དོན་ཚན་༣.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11008000399 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༦.

གུ་མ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གུ་མ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༢༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་
རུང་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལ་མ་གནས་པའྩི་ དབེ་སེའྩི་འོག་ལུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་མྩི་གནད་དོན་གཅྩིག་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.124
0.124

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༡༢༤
༠.༡༢༤

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

དངུལ་རྩི ས ་ལྷག་ཁག་གྩི་ གསལ་བསགས་ལུ་མ་གནས་པར་ ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུ་དུང་ཚུ་མཁོ ་ སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ།

གུ་མ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་དང་ གནང་བ་ཡོད་པའྩི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་མེན་པར་ གཞན་མྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ གནས་པའྩི་ ཨེཅ་དྩི་
པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་གྩི་གསལ་བསགས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གཞུང་གྩི་ལས་སྡུ་ག་ར་གྩིས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་དང་ རྩི་ས་ཚུ་ འབྲུག་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་དང་ གནང་བ་ཡོ་པའྩི་
ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་རྐྱངམ་གཅྩིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སེ་འདུག གསལ་བསགས་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་ཕབ་ཆ་གྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༧ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11004001200 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མྩི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྩི་ལཱ་མ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

2.2

བཟོ་བཀོད་དང་མ་འཁྩིལ་བའྩི་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.077
0.047
0.124

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

0.047
0.124

-

0.077

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ཧེ ་ མའྩི ་ ཨར་ཨར་ཨེ མ ་གྩི ་ ལཱ་ མ་བཏོ ག ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧

གུ་མ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁུ་རུ་ལས་གུ་མ་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་གྩི་ལཱ་ནང་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའྩི་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྩི་གང་ཚུ་མ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༧༧ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གཡུ་འདུལ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའྩི་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གངས་ཚུ་གུ་ རྩི་འདམ་དབུར་ཡོདཔ་དང་ གང་གྩི་ཆ་ཤས་ཅྩིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་ ཨར་ཨར་ཨེམ་
གང་ཡོངས་རོགས་སེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་སོད་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་པའྩི་འཇལ་ཚད་དང་འཁྩིལ་ཏེ་སོད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༥༤༧ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་མཁའ་འགོ།
རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11004001200 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢.

བཟོ ་ བཀོ ད ་དང་མ་འཁྩིལ ་བའྩི ་ ལཱ ་ འབད་མྩི ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

གུ་མ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁུ་རུ་ལས་གུ་མ་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ནང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨར་ཨར་
ཨེམ་གང་གྩི་ཟུར་ཁར་ V-དབྩིབས་ཀྩི་ཆུ་གཡུར་དང་ རྩི་འདམ་དབུར་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ བཟོ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ཏེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༧ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དོན་གྲུབ་དབང་མོ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11004001200

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༣.༦ བསམ་གྲུབ་ལྗོ ང ས་མཁར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་ལུ་ཡོ ད ་པའྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡.

ཕུན་ཚོགས་ཐང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༢༣ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.076
0.076

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.076
0.076

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གདན་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཤམ་ལུ་ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུའྩི་ དུང་ཅུང་བཀྲམ་སྤེ ལ ་འབད་ནྩི ་ ནང་ སྐྱེ ལ་འདེ ན ་གྩི ་ ག་ཆ་ཆོ ག ་མྩི ན ་ཐོ ག་ལུ་སོ ད ་ཡོ དཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦

ཕུན་ཚོགས་ཐང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུའྩི་དུང་ཅུང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ སྐྱེལ་འདེན་གྩི་ག་ཆ་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག བཀྲམ་སྤེལ་བཀའ་རྒྱ་གྩི་རྩིན་གོང་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་
ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་དོན་ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་རམ་ཚོང་ཁང་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ཨྩིན་མས། བཀྲམ་སྤེལ་བ་འདྩི་
གྩིས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུའྩི་དུངཅུ་ང་འདྩི་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལས་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་ལུ་ སྐྱེལ་འདེན་འབད་ཡོདཔ་སེ་ སྐྱེལ་འདེན་དགོས་བརོད་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་སོད་ཡང་ འདྩི་དང་འཁྩིལ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་
ར་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་བར་ན་ ཁག་འབག་ཆྩིངས་ཡྩིག་བཟོ་ཡོད་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྐྱེལ་འདེན་ག་ཆ་འདྩི་ རྩིན་གོང་ཚུ་ནང་ བརྩིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་འདྩི་ ཆོག་མྩིན་
སེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འགན་ཅན་གྩི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་ཤོག་ཚུ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་དཔྱད་
འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩིལས་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༣ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༦༡༠ སྩི་ཚེས་༡༩.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

བསམ་རང་།

ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བསམ་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༧༠ གནས་པའྩི་ རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་
བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.070
0.070

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.070
0.070

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩི་ གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གསལ་བསྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

རེ ད ་འོ ག ་ཡྩི ག ་ཚང་གྩི་ སྣུམ་འཁོ ར ་བཞག་སའྩི ་ ས་ཁོ ང ས་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠

བསམ་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབད་འདྩི་ལུ་ རེད་འོག་ཡྩིག་ཚང་གྩི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའྩི་ས་ཁོངས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ གང་གྩི་མཐོ་ཚད་མྩི་ཊར་༠.༧༥ འཐེབ་འཇལ་ཚད་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག འདྩི་ཡང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོགས་ཁར་གྩི་ ཨེམ/ཨེས་བཀྲྩིས་ཀྲྩི་སྟོབས་རྒྱལ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་དང་ མང་ཉུང་
འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་མྩི་འདྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཚད་འཇལ་དེབ་ནང་ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གྩི་འཇལ་ཚད་དང་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལཱ ངོ་མ་སེ་འབད་ཡོད་པའྩི་འཇལ་ཚད་འབོར་ཆེན་གྩི་བར་ན་ དབེ་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༤ དོན་

ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇྩིགས་མེད་འཕྲྩིན་ལེགས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཊཱ་ར་བྩིར་བྩིས་ཊ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༡༡༡༠༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༠༣༧ སྩི་ཚེས་༡༡.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ལའུ་རྩི།

ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ལའུ་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ལུ་ རྟག་ཞྩིབ་
གཉྩིས་ཡོད་ས་ལས་ རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གན་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

1. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

ལའུ་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་གྩི་ ཁག་འབགཔ་སེར་ཡྩི་བཀྲྩིས་ཕོ་བང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ བཟང་ཐྩིད་ལས་ དུང་སྨན་མ་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བདའ་ཡོད་པའྩི་ བཏེག་གང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་མཐོང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་འདྩི་ཡང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦་པའྩི་ཚེས་༢༣ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ གནས་ནུག ཨྩིན་
རུང་ མྩི་ཊར་༢༡ གནས་པའྩི་ བཏེག་གང་འདྩི་ རམ་འགོ་སྟེ་འདུག འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་འདྩི་ལུ་ རམ་འགོ་ཡོད་པའྩི་བཏེག་གང་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་/ལོག་རྐྱབ་དགོཔ་སེ་ སྩི་ལོ་
༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༢༣ ནང་ལུ་ ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་ སྩི་ཟླ་༡༢ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་ནང་ལུ་ ཁག་འབག་འདྩི་གྩིས་ སྐྱོན་སེལ་གྩི་ལཱ་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཏེ་འདུག བཏེག་གང་
རམ་འགོ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལཱ་གྩི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ འདྩི་ཁར་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ས་གནས་འདྩི་ཁར་ དུས་རྩིམ་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་དང་ ཞྩིབ་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་
བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༥ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་ཕུན་ཚོགས་། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་

པ་རྒྱལ་མཚན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༡༠༤༠༠༠༠༥༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༣.༧ བསམ་རེ ་ རོ ང ་ཁག་འོ ག ་ གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡

རྡོ་ཕུག་ཅན།

ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ རྡོ་ཕུག་ཅན་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦
གནས་པའྩི་ རྟག་ཞྩིབ་བཞྩི་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གསུམ་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.216
0.216

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)
0.216
0.216

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༦ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གདན་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཤམ་ལུ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༡༦།
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ནང་འཁོད་ རྡོ་ཕུག་ཅན་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་པའྩི་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་གྩི་ རྩིས་ལྷག་ ལུས་ཡོདཔ་སེ་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༦༠ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣ འདྩི་ གཞན་དོན་ལྷ་ཁང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་སོད་སོ་སོ་སེ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣ འདྩི་ གཞན་དོན་ཚོང་སྒྱུར་འབེལ་སྟེགས་ཀྩི་
དོན་ལུ་ ར་བ་རྐྱབ་ནྩི་དོན་ལུ་ མྩི་སེ་ཁག་འབག་ལུ་ སོན་བྩིན་འབད་ནུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ གཙོ་བོ་རང་ དངུལ་འབེལ་སང་རྩིག་མེད་མྩི་དང་ དུས་རྩིམ་དུ་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ལྟ་རྟོག་

འབད་ནྩི་མེད་མྩི་དང་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལུ་མ་གནས་མྩི་འདྩི་ལས་ བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༣༠ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་སྟོབས་རྒྱས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༤༠༢༠༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་དམ་བཱཧ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༦༠༠༣༠༡༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Dop-Geog-B6/2019/754 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢

བདུན་ཆུ་ཁ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདེ་ནང་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བདུན་ཆུ་ཁ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༤ གནས་
པའྩི་ བརྟག་ཞྩིབ་བཞྩི་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ བསྡུ་སྩིག་འབད་བའྩི་སོན་ལས་ རྩིས་འགྩིག་མ་བྱུང་བར་འདུག ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨྩིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ཕྩིར་སོད་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༠༤ གནས་པའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠.༠༩.༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.090
0.200
0.290

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.090
0.200
0.290

༡༠༠
༡༠༠

-

1. ཚུལ་མྩིནའཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ གནས་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ལོག་ཐོབ་འཛིན་གོལ་དང་ དངུལ་སོད་མ་ལེན་པར་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཞྩིང་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་དུང་ཅུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་ནང་ ཚུལ་མྩིན་བྱུང་
ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.090

0.090

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.090

0.090

-

ཚུལ་མྩིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔཿ
1.1. ལོ ག ་ཐོ བ ་འཛི ན ་གོ ལདང་ དངུལ་སོ ད་མ་ལེ ན་པར་ ལོ ག་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ །
བདུན་ཆུ་ཁ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ གྩི་ ཁད་པར་འཐོན་ཡྩི། དམངས་རྩིས་ལས་
ཁུངས་ལས་ ལོག་ཐོབ་འཛིན་གོལ་ངོ་མ་ཐོབ་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༨༠ ཐད་དུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༧༠ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ལོག་སོད་འཐེབ་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ གནང་གོལ་དངུལ་ཡྩིག་གྩི་འཆར་དངུལ་ལས་ འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་གྩི་ མཇུག་སོམ་རྩིས་
ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ གྩིས་འབད་ གསལ་སྟོན་སེ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༣༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱ།ྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱ།ྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/den-Geog-B5/2019/347 སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2. ཞྩི ང ་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་དང་ ཨེ ཅ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ དུང་ཅུང་ཉོ ་ སྒྲུབ་འབད་ནྩི་ ནང་ ཚུལ་མྩི ན ་བྱུང་ཡོད པ།
བདུན་ཆུ་ཁ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཞྩིང་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༣ གནས་པའྩི་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་དུང་ཅུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོདཔཿ
༡.

ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་དུང་ཅུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་གྩི་མ་དངུལ་འདྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ རེད་འོག་གོང་འཕེལ་གོགས་རམ་འཆར་དངུལ་ལས་ སྐལཝ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་
རེད་འོག་གྩི་མྩི་སེ་ཚུ་དང་ གོས་སྟོན་མ་འབད་བར་ ཟུར་སོད་འབད་ནུག

༢.

ལཱ་གྩི་གནང་བ་དང་ དན་གསོ་ལོག་ཅྩི་ར་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་གྩིས་ དགོས་མཁོ་བའྩི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འབད་ནྩི་ནང་ ཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་འབད་ནྩི་
གྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་ མྩིན་འདུག

༣.

རེད་འོག་ཚོགས་ཆུང་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ཨེམ་ཝའྩི་ཨཱར་བྩི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ལཱ་རྩིགས་གསརཔ་བཙུགས་ནྩི་དང་ མང་དངུལ་
ཟུར་སོད་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ གནང་བ་ཚུ་མྩིན་འདུག

༤.

ས་ཁོངས་འདྩི་གྩི་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ ག་སྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ མཁོ་ཡྩིག་བརྟག་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དང་ བཟོ་རྩིག་ཚོད་དཔག་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་སེ་མྩིན་འདུག

༥.

སྐྱེལ་སོད་ཡྩིག་ཅུང་བྩིན་ཡོད་པའྩི་ཚེས་གངས་དང་ ངོ་སོར་འབོར་འཛིན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཚེས་གངས་ནང་ ཁད་པར་འདུག ཤྩི་ཏྩི་ཁ་དང དགའ་བ་གྩིང་-མཁར་ཞྩིང་གྩིས་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་དུང་ཅུང་
འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༥/༢༠༡༧ ནང་ཐོབ་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་ཡོདཔ་/བཤད་ཡོདཔ་དང་ སྐྱེལ་འདེན་པ་གྩིས་ སྐྱེལ་འདེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ བདེན་བཤད་རྒྱབ་རྟེན་གྩི་དོན་ལུ་ སྐྱེལ་སོད་ཡྩིག་ཅུང་བྩིན་
མྩི་ནང་ལུ་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་དུང་ཅུང་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༦/༢༠༡༧ ནང་ སོད་ཡོདཔ་སེ་བསྟོན་ཡོདཔ་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ཟླཝ་གཅྩིག་ཤུལ་ལས་ཨྩིནམ་སེ་འཐོན་ཡྩི།

༦.

ཚོགས་པ་གྩི་འབོར་འཛིན་ནང་ལུ་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་དུང་ཅུང་མང་ཉུང་འདྩི་ གངས་ཁ་གྩི་ཐོག་ལུ་བསྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ མཁོ་ཆོས་སོད་མྩི་གྩི་ འཛིན་ཤོག་དང་ ཡྩིག་ཅུང་དང་འཁྩིལཝ་ད་ མང་ཉུང་
འདྩི་ མྩི་ཊར་ནང་བཀོད་དེ་འདུག

འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་འགན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་ཐོག་ལས་མ་འབག་མྩི་དང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྩི་མེད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༣༡ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱ།ྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་
ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འཕྲུལ་ཆས་ག་ཁར་གཏང་མྩི་ངོ་ཚབ་ལུ་ ལཱ་གྩི་བཀོད་རྒྱ་དང་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩི་ གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལས་མར་གསལ་བསྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1. སོ ན ་བྩི ན ་ཆད་ལུས་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
བདུན་ཆུ་ཁ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ ཆད་ལུས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདྩི་ཡང་
གཙོ་བོ་རང་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སོན་བྩིན་མཚམས་འཛིན་མ་འབད་མྩི་དང་ དུས་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ སོན་བྩིན་ཆད་ལུས་ལོག་སོད་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༣༡ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱྩི། རཔོ། མྩི་
ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Den-Geog-B5/2019/131 སྩི་ཚེས་༠༢.༡༢.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་
པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.041
0.041

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.041
0.041

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་དང་བྱུག་སྣུམ་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ ལྷག་ལུས་ཏེ་འདུག འདྩི་ཡང་ བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་ལུ་ཡོད་
པའྩི་ འབྲུག་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་གྩི་ཐད་དུ་ ས་སྣུམ་དང་བྱུག་སྣུམ་སོན་བྩིན་ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཚེ་འདས་རྩིས་འཛིན་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་གཡོ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༥༣༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱཊ་ནཱ་བྷ་དུར་གྷ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱཊ་ནཱ་བྷ་དུར་གྷ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༤.

འོད་གསལ་རེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ འོད་གསལ་རེ་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༧ གནས་
པའྩི་ རྟག་ཞྩིབ་གསུམ་འདྩི་ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གསུམ་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་
མ་བྱུང་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༧ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨྩིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ཕྩིར་སོད་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༨༤༥ གནས་པའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.032
0.032

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.032
0.032

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀརམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སོ ན ་བྩི ན ་ཆོ ག ་མྩི ན ་ཐོ ག་ལུ་སྙོ མ ས་སྩི ག ་འབད་ཡོ ད - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ །
འོད་གསལ་རེ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཟམ་པ་གྩི་ཆ་ཤས་སྐྱེལ་འདེན་འབད་ནྩི་དང་ གཞན་མྩི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགོ་གྩི་ཐད་དུ་ མྩི་མང་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ སྙོམས་སྩིག་འབད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ འདྩི་ ཀུ་ཅྩི་ཌའྩི་ན་ལུ་ ཡོད་པའྩི་ཟམ་རྐྱབ་ནྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ གོང་ཚད་ལས་ སྩི་མཚུངས་མེད་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་དང་མ་རུང་བ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རེད་
འབད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༣༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་དབང་མོ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༢༠ ཅན་མ། མཱམ་ཏ་

མོང་སར། བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ།ེ ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༥.

ནོར་བུ་སང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ནོར་བུ་སང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༣༢ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་བཞྩི་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
བསོམས་ཀྩི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.104
1.104

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.104
1.104

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ །
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1.1
1.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ལཱ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཚོད་ཀྩི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ དགོས་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
ཆ་ཤས་༣ པ་ག་སྩིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ དགོས་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ བྩིན་ཡོདཔ།
བསོམས།

1.104
1.104

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.104

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

1.104

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ལཱ ་ འབད་ནྩི ་ གྩི་ དུས་ཚོ ད ་ཀྩི ་ གནས་ཚོད ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་མྩི་ འདྩི ་ ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཚུ་ཚོ ད ་རེ ་ རེ ་ ལུ་གཞྩི ་ བཞག་སྟེ ་ ལག་ལེ ན ་འཐབ་ཡོ ད ་པའྩི ་ དགོ ས ་བརོ ད་བཀོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་
ལུ་ ངོ ས ་ལེ ན་འབད་ཡོ ད ་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤
ནོར་བུ་སང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཚོད་ཀྩི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའྩི་ དགོས་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་
ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ དགོས་བརོད་འདྩི་ ཡྩིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ ཚུ་ཚོད་རེ་ནང་ག་དེ་ཅྩིག་འབད་ཡོད་ག་ བརྟག་ཞྩིབ་
འབད་ཐོག་ལས་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅྩིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཅྩི་ག་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྩི་ ལཱ་ག་ར་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོཔ་ དགོས་མཁོ་བའྩི་ ཆ་ཤས་༣ པ་ཚུ་ དགོ་ཚད་དང་ལྡན་པའྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་རྒྱབ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་
པ་ཚུ་ལས་གཞན་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་དུས་ཚོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་མ་བཟོ་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༣༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༤༠༤༠༠༠༥༦༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

ཆ་ཤས་༣ པ་ ག་སྩི ག ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོ ང ་མ་འབད་བར་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད་མྩི ་ འདྩི ་ བྩི ན ་ཡོ ད པ།

ནོར་བུ་སང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ས་བཅད་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་ལཱ་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་གྩིས་ ཁུངས་རྒྱབ་མ་འབད་བར་ དགོས་བརོད་
བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བྩིན་ནུག ཁག་འབག་ཆྩིངས་ཡྩིག་གྩི་ དགོས་དོན་ནང་ལུ་ དངུལ་སོད་འདྩི་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་ ལཱ་གྩི་ཉུང་ཚད་དང་ ཚད་འཇལ་འཁྩིལ་ཏེ་ འབད་ནྩི་སེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཆ་ཤས་༣ པ་འདྩི་མེདཔ་
འབད་ཡོདཔ་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ནང་ལུ་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་/མང་ཉུང་ག་དེ་གཅྩིག་འབད་ཡྩི་ག་གཏན་འབེབས་འབད་དེ་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་སོད་
འབད་དགོཔ་ཨྩིནམ་ལས་བརྟེན་ འདྩི་གྩིས་འབད་ ལཱ་འདྩི་གྩིས་དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་ངོ་མ་ག་དེ་ཅྩིག་ཡར་སོང་ཡྩི་ག་ ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ།ེ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༥༠༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༤༠༤༠༠༠༥༦༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༦.

ནོར་རྒྱས་སང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ནོར་རྒྱས་སང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༣༩ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༡ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གསུམ་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༥ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨྩིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ཕྩིར་སོད་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༦༤༥ གནས་པའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.153
0.153

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.153
0.153

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩིའ་ྩི བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. འཇལ་ཚད་ཀྩི ་ དེ བ ་ནང་ ཐོ ་ བཀོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ མང་ཉུང་གྩི ་ འབོ ར ་ཆེ ན ་དང་ ས་གནས་འདྩི ་ ཁར་ལག་ལེ ན ་ངོ་ མ་འབད་འཐབ་ཡོ ད ་པའྩི ་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་གྩི་ བར་ན་
ཁད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མྩི་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣
ནོར་རྒྱས་སང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ནོར་རྒྱས་སང་རེད་འོག་འོག་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྩི་
ལས་སྣ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨྩིནཿ





ཁོམ་ལམ་གྩི་མེ་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ།
ལྕགས་སྐྱུད་སྩིང་ནྩི་དང་ ས་ཁོངས་ཀྩི་འཛུལ་སོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྩི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་༢ འབད་མྩི་སོད་ཁྩིམ་ ཁང་སེ་༢ རྐྱབ་ནྩི། དང་།
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའྩི་ནང་ ཉལ་ཁྩི་༦༤ འབད་མྩི་ ཉལ་ཁྩིམ་ཁང་སེ་༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།

འདྩི་ཡང་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་ལྷག་ འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་མྩི་འདྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག འདྩི༌བཟུམ༌གྩི་ ཆད་སྐྱོན་འཐོན་ཡོད་
མྩི་འདྩི་ཡང་ ས་གནས་ཀྩི་བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་ངོ་མ་འབད་ཡོད་མྩི་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༣༡ སྩི་ལོ་༢༠༡༩
ཚུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༥ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་རྡོ།ེ རེཔོ། མྩི་

ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༢༩༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་རྡོ།ེ རེཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༢༩༢ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༧.

པདྨ་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ པདྨ་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༨ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༩ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨྩིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ཕྩིར་སོད་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༠༢ གནས་པའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༦ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༡
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.366
0.366

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༢༧༡
༠.༢༧༡

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༩༥
༠.༠༩༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༧༤.༠༤
༧༤.༠༤

1. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ཆ་ཤས་༣ པ་ ག་སྩི ག ་དང་ འཛི ན ་སྐྱོ ང ་མ་འབད་བར་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་མྩི་ འདྩི ་ བྩི ན ་ཡོ ད པ།
པདྨ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ས་བཅད་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་ལཱ་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་གྩིས་ རྒྱབ་རྟེན་མེད་པར་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་
མྩི་འདྩི་ བྩིན་ནུག ཆ་ཤས་༣ པ་ ག་སྩིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་བྩིན་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་ཆྩིངས་ཡྩིག་གྩི་ དགོས་དོན་ནང་ལུ་ དངུལ་སོད་འདྩི་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་ ལཱ་གྩི་ཉུང་ཚད་
དང་ ཚད་འཇལ་འཁྩིལ་ཏེ་ འབད་ནྩི་སེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཆ་ཤས་༣ པ་འདྩི་མེདཔ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ནང་ལུ་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་/མང་ཉུང་ག་དེ་གཅྩིག་འབད་ཡྩི་ག་
གཏན་འབེབས་འབད་དེ་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨྩིནམ་ལས་བརྟེན་ འདྩི་གྩིས་འབད་ ལཱ་འདྩི་གྩིས་དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་ངོ་མ་ག་དེ་ཅྩིག་ཡར་སོང་ཡྩི་ག་ ངེས་ཐག་
གཅད་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༦ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ།

མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Pem-Gw-B11/2019/265 སྩི་ཚེས་༠༣.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
2. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༦ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩིའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
2.1
2.2
2.3

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ལཱ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཚོད་ཀྩི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ དགོས་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
ས་གནས་འདྩི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་སོད་ཀྩི་དོན་ལུ་ གནང་བ་བྩིན་ཡོད་པའྩི་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་གྩི་བར་ན་ ཁད་པར་འཐོན་མྩི་
འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
དངོས་གངས་འཐེབ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་ཁར་ བརྒྱ་ཆའྩི་ཁད་པར་མ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.169

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.169

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.102

-

0.095

-

0.095

0.366

༠.༢༧༡

0.095

0.102

ཆད་སྐྱོད་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད:
2.1. ལཱ ་ འབད་ནྩི ་ གྩི ་ དུས་ཚོ ད ་ཀྩི་ གནས་ཚད་བཀོ ད ་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོ ད་རེ ་ རེ ་ ལུ་གཞྩི་ བཞག་སྟེ ་ ལག་ལེ ན ་འཐབ་ཡོ ད ་པའྩི ་ དགོ ས ་བརོ ད ་བཀོ ད ་མྩི ་
འདྩི ་ ལུ་ ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༩
པདྨ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཚོད་ཀྩི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་
ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཐོབ་བརོད་འདྩི་ ཡྩིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ དུས་ཚོད་རེ་ནང་ག་དེ་ཅྩིག་འབད་ཡོད་ག་ བརྟག་ཞྩིབ་
འབད་ཐོག་ལས་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅྩིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཅྩི་ག་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྩི་ ལཱ་ག་ར་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོཔ་ དགོས་མཁོ་བའྩི་ ཆ་ཤས་༣ པ་ ཚུ་ དགོ་ཚད་དང་ལྡན་པའྩིཐགོ ་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ ལས་རྒྱབ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་
ལེན་པ་ཚུ་ལས་གཞན་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཆུ་ཚོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་མ་བཟོ་བས། སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༣༡ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཚུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༩
ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༦ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ།

མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Pem-Gw-B11/2019/265 སྩི་ཚེས་༠༣.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2. ས་གནས་ཁར་ངེ ས ་བདེ ན ་ཐོ ག ་ལུ་ བསྟར་སོ ད ་འབད་མྩི འྩི ་ འབོ ར ་ཚད་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི ་ དེ བ ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོ ད ་འབད་མྩི ་ ནང་ལུ་ཁད་པར་འཐོ ན ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་
འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༠༢
པདྨ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ རེད་འོག་ནང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྩི་ལས་
སྣ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོདཿ





ཧ་ཏྩི་ཁོ་ཝ་ལས་ ཏཱ་ལྩི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༥.༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
ལ་མྩི་ཊར་ལས་ གོན་བདེ་ཊར་གྩི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༥ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
རྟ་ཅྩི་གཱ་ལེ་ནང་ཡོད་པའྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི། དང་།
ནོར་རྒྱས་གྩིང་མྩི་སེའ་ྩི ཁག་འབག་རྒྱན་རྒྱ།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ནོར་བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་
རྩིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལཱ་ངེས་བདེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བདེན་དཔྱད་ཡང་དག་སེ་ མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༣༡ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཚུན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ བསྐྱར་རེད་/བདེན་ཁུངས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༦ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ།

མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ ལོག་སྟེ་བདེན་དཔྱད་འབདཝ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་༤༢,༤༧༠.༧༠ འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༠༣.༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་
ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3. དངོ ས ་གངས་འཐེ བ ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་མྩི ་ འདྩི ་ ཁར་ བརྒྱ་ཆའྩི ་ ཁད་པར་མ་བཏོ ག ་མྩི་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

པདྨ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཧ་ཏྩི་ཁོ་ཝ་ལས་ ཏཱ་ལྩི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༥.༢ འབད་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ ལ་མྩི་ཊར་ལས་ གོན་བདེ་ཊར་གྩི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་
༥ འབད་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ དངོས་གངས་འཐེབ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་ཁར་ བརྒྱ་ཆའྩི་ཁད་པར་མར་བཅག་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ དངུལ་འཐེབ་
སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤོ་མཚུངས་སེ་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ གནས་ཚད/གཤྩིས་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༨.

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རྩི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རྩི་་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༨
གནས་པའྩི་ རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༨ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་
མཐོང་ཅྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

༡༠༠

1. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. གནོ ད ་སྐྱོ ན ་འབྱུང་ཡོ ད་པའྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དུམ་སྩི་ཁོ་ལ་དང་ ཀ་ལ་པ་ཎྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཚད་གཞྩི་ཁ་མ་འདཝ་ནང་(༨༠༠ མྩི་ཊར་ ༡.༩༥ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་དང་ ༢.༣༡ ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་ནང་) ལམ་
བསུབ་ཡོད་མྩི་དང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ནང་ ལམ་བསལ་/ལེགས་བཅོས་ཚུ་ ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་གྩི་ བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ ལམ་གྩི་
གནས་སྟངས་བདེན་དཔྱད་ཡང་དག་སེ་མ་འབད་བར་ གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རོ་བཱཊ་ལེབ་ཅ། རཔོ།

མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རོ་བཱཊ་ལེབ་ཅ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Phu-Gw-B10/2019/327 སྩི་ཚེས་༠༤.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༩.

གསང་སགས་ཆོས་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ གསང་སགས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤
གནས་པའྩི་ རྟག་ཞྩིབ་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་
མཐོང་ཅྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ གནས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.045

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.045

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

2

0.085
0.130

0.045

0.085
0.085

༣༤.༦༢

1. ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གནས་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩིའ་ྩི བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སོ བ ་གྲྭའྩི ་ མཆོ ད ་རྟེ ན ་ཚོ ག ས་པའྩི ་ མ་དངུལ་རྩི ས ་ཁ༌ནང་ལུ་ བསྡུ་ལེ ན་འབད་ཡོ ད ་མྩི་ ཚུ་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀརམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
སངས་རྒྱས་ཆོས་གྩིང་འབྩིང་སོབ་གྲྭ་འོག་མའྩི་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྩིས་ སོབ་གྲྭའྩི་མཆོད་རྟེན་ཚོགས་པའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ འདྩི་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག
ཤེས་རྩིག་ལོ་༢༠༡༣ གྩི་སྐབས་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ ཕམ་ཚུ་དང་མཉམ་ ཞལ་འཛོམས་གནང་པའྩི་ཤུལ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་རེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠.༠༠ ལེན་སེ་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ མ་
དངུལ་སེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སོབ་གྲྭའྩི་མཆོད་རྟེན་ཚོགས་པའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཐོ་བཀོད་འདྩི་ཡང་
བདེན་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཐོབ་ཚུགས་ཡོདཔ་སེ་ སྟོན་ནྩི་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༡ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། སོབ་དབུ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༨༠༨༢༣༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། སོབ་དབུ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༨༢༣༢༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འཁྩི་འགན་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོམ་འདྩི་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་DA-04/Adm(03)/2019-2020/208 སྩི་ཚེས་༠༣.༡༠.༢༠༡༩
ཅན་མ་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠.༡༡.༢༠༡༧ ལུ་འཚོགས་མྩི་ མྩི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༨༦ པའྩི་གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1. ས་གནས་འདྩི ་ ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་ངོ་ མ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་མྩི ་ འདྩི ་ དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི ་ དེ བ ་ནང་ལུ་ ཐོ་ བཀོ ད ་འབད་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་ཀྩི ་ དོ ན་ལུ་ གནང་བ་བྩི ན་
ཡོ ད ་པའྩི ་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་གྩི ་ བར་ན་ ཁད་པར་འཐོ ན་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༨༥
སངས་རྒྱས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༨༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ཚུཿ





སངས་རྒྱས་ཆོས་གྩིང་ལས་ དངོས་གྲུབ་གྩིང་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་ཀྩི་གཞྩི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
ལེ་བར་བཱོཊ་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་ཀྩི་གཞྩི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
དཀར་གསལ་གྩིང་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇག་གྩི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི། དང་།
རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་དང་ སངས་རྒྱས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་ཡྩིག་གྩི་ ས་གནས་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ནོར་
བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལཱ་ངོས་བདེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བདེན་དཔྱད་ཡང་དག་སེ་ མ་འབད་མྩི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔན། ཞྩི་གཡོག་ཨང:༢༠༠༤༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་

བཟང་རྡོ།ེ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༠.

རྟ་ལྡྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ རྟ་ལྡྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ གནས་པའྩི་ རྟག་
ཞྩིབ་གཉྩིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཅྩིག་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

1

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.035
0.035

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.035
0.035

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩིའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ས་གནས་འདྩི ་ ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་ངོ ་ མ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་མྩི ་ འདྩི་ དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི ་ དེ བ ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོ ད་འབད་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་ཀྩི་ དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་བྩི ན་
ཡོ ད ་པའྩི ་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་གྩི ་ བར་ན་ ཁད་པར་འཐོ ན་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོད ་ཡོ ད པ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༣༥ །
རྟ་ལྡྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ཚུ:







སཱན་ཊ་ལྩི་ལས་ རྡོ་སྟེགས་ཀྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
ཁེམ་པ་རང་ཡོང་ལས་ རྡམ་བ་ས་(ཏུ་ནུ་ཝ) གྩི་ སོ་ནམཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
ལཱབ་ཅ་ཁ་ལས་ ནྩི་དུ་ལ་ཁ་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
དཱ་ར་པ་ནྩི་ལས་ རཱམ་ཊ་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
ཁེམ་པ་སང་ལུ་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ གང་འཕེལ་ལྟེ་བའྩི་མྩི་སེ་གཞྩི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི། དང་།
ཁེམ་པ་-པེན་ཞྩིང་མྩི་སེ་ལུ་ མྩི་སེའ་ྩི ཁག་འབག་གན་རྒྱ་བྩིན་ཡོདཔ།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། ནོར་
བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལཱ་ངོས་བདེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བདེན་དཔྱད་ཡང་དག་སེ་ མ་འབད་མྩི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏྩི་ཀ་རཱམ་གྩི་རྩི། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང:༨༦༠༡༠༩༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཀུན་བཟང་རྡོ།ེ ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༡.

བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༢ གནས་
པའྩི་ རྟག་ཞྩིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

1. ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.343
0.343

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༢༦
༠.༠༢༦

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༣༡༧
༠.༣༡༧

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠
༧.༥༨
༧.༥༨

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་སྟོན་ཏེ་ཡོདཿ
1.1. བེ ལ ་བོ ་ སྟེ ག ་བ་ཟཱ ར ་ལས་ གཟའ་ཟླཝ་ཁོམ ་གྩི ་ ག་ཆ་བསྡུ་ལེ ན་འདྩི ་ ངེ ས ་གཏན་བཟོ ་ མ་ཚུགསཔ་དང་ ཚུལ་མྩི ན ་ཚུ།
བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ བེལ་བོ་སྟེག་བ་ཟཱར་གྩི་སོ་ཚོང་པ་ཚུ་ལས་ གཟའ་ཟླཝ་ཁོམ་གྩི་ག་ཆ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་འཐོན་ཏེ་འདུག







བེལ་བོ་སྟེག་གཟའ་ཟླཝ་ཁོམ་གྩི་དོན་ལུ་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་ ག་ཁར་བཏང་ཡོད་པའྩི་རྩིན་བསྡུར་ཡྩིག་ཆ་ ག་དེ་གཅྩིག་སེ་ཡོད་པ་ཅྩིན་ ཞྩིབ་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་ མ་སྟོན།
ག་ཁར་བཏང་ཡོད་པའྩི་ག་ཆ་འདྩི་ རཔོ་གྩིས་ གོས་བསྡུར་མ་འབད་བར་དང་ ས་གནས་གཞུང་གྩི་འགན་དབང་དང་ འགོ་འདེན་ལས་ཁྩིམས་འགལ་འབད་དེ་ རེད་འོག་ཚོགས་འདུ་ལས་ གནང་བ་
ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ ཟླཝ་རེ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ ནང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་མཐོང་ཅྩི།
གཟའ་ཟླཝ་ཁོམ་གྩི་ག་ཆ་/ཁལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ འོས་ལྡན་བཙུགས་བཞག་ལག་ཁེར་གྩི་རྩིས་ཁ་མ་ལེན་པར་ བདག་བཟུང་འབད་
དེ་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥ འདྩི་འོས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་ལས་ཆ་གནས་ག་ནྩི་་ཡང་མ་འབད་བར་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡ པའྩི་ཚེས་༡ ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡ པའྩི་ཚེས་༡ ཚུན་གྩི་ འཆར་
དངུལ་ཡོད་པའྩི་བ་རྩིམ་ བཙུགས་བཞག་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི།
ག་ཁར་བཏང་ཡོད་པའྩི་ ག་ཆ་/ཁལ་འདྩི་ སྩི་ཟླ་༤ པའྩི་ཚེས་༩ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་ འཕྲོ་བཅད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཁ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཅྩི། དང་།
དེ་ལས་ ཤོག་འཛིན་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའྩི་གངས་ཁ་དང་ ཤོག་འཛིན་སོད་ཡོད་མྩི་གྩི་བར་ན་ ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཤོག་འཛིན་གོ་རྩིམ་ཨང་གྩི་བར་ན་ དོན་དག་བཤད་མ་
ཚུགས་པའྩི་ཁད་པར་དང་མ་ཚངམ་སེ་འཐོན་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ བསྡུ་ལེན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ངོ་མ་སེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།

ལྷག་པར་དུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་དེབ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ གཟའ་ཟླཝ་ཁོམ་གྩི་ག་ཆ/ཁལ་ངོ་མ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་
འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ བདེན་ཐག་བཅད་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༤ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱ་མྩིར་གྩི་རྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ སཱ་མྩིར་གྩི་རྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Sip-Gw-B14/2019/888 སྩི་ཚེས་༡༥.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1. རྩི ་ སའྩི ་ ལཱ་ གྩི ་ དོ ན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོ ང ་ཡང་དག་མ་འབད་བར་ གོ ་ ལ-དྭངས་གྩི ང ་གྩི ་ སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་ནང་ལུ་ཡོ ད་པའྩི ་ གཏན་འཇགས་གཞྩི ་ བཀོ ད ་(ལམ་ཁའྩི ་ ཚུ་གཞྩི ་ ཆས)ཚུ་
བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།
བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཨེམ/ཨེས་ ཀེ་པྩི་བཟོ་སྐྲྩིན་གྩིས་ གོ་ལ-དྭངས་གྩིང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ཡོད་པའྩི་ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་དང་ལྡན་པའྩི་ གཏན་འཇགས་
གཞྩི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག གཞྩི་བཀོད་ཚུ་ནང་ དོང་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ བཟོ་རྩིག་ལག་རལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མྩི་དང་ རྩི་སའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་དག་སེ་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་ སྟོནམ་ཨྩིན་མས། འདྩི་བཟུམ་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ས་གནས་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ཞྩིབ་དཔྱད་ལངམ་སེ་ མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་
ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱ་མྩིར་གྩི་རྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སཱ་མྩིར་གྩི་རྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་

ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་གཏང་པར་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
3. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. ས་གནས་འདྩི ་ ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་ངོ ་ མ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་མྩི ་ འདྩི་ དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི ་ དེ བ ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོ ད་འབད་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་ཀྩི་ དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་བྩི ན་
ཡོ ད ་པའྩི ་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་གྩི ་ བར་ན་ ཁད་པར་འཐོ ན་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༣༤༣
བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༤༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ཚུ:





དྭངས་གྩིང་ལས་ བཀྲྩིས་ཆོས་གྩིང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་གཞྩི་བཀོད་ཚུ་ གཏན་འཇགས་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ།
གོ་ལ་ལས་ དྭངས་གྩིང་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་གཞྩི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།
གོ་ལ་ལས ཆྩིབས་མཇུག་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཁར་ སྩིབ་སུ་ཆུ་གྩི་ལྟག་ལས་ ཞུན་འདམ་ཅན་གྩི་ཟམ་པ། དང་།
སེང་གེ་སང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི།
ནོར་བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞྩིབ་དཔྱད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་དང་འབེལ་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ བདེན་
དཔྱད་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༤ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱ་མྩིར་གྩི་རྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ སཱ་མྩིར་གྩི་རྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༦༧༣ སྩི་ཚེས་
༠༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༢.

བསྟན་འབྲུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བསྟན་འབྲུག་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་བརྒྱད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩ གནས་པའྩི་རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༡ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༡ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ར་
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3
4

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.393
0.036
0.522
0.951

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.393
0.036
0.522
0.951

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

1. གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༣
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའྩི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སྐྱབས་རེ ་ རེ ་ མཁན་རྩི ན ་པོ ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གྩི ས ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ མ་ར་སེ ་ གནང་མྩི ་ འདྩི ་ རྩི ས ་བཀོ ད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༣༩༣
བསྟན་འབྲུག་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གྩི་དམག་སེའྩི་དམག་སེ་འགོ་འཛིན་དང་ བསྟན་འབྲུག་དང་སྩིབ་སུ་གྩི་དྲུང་པ་ བསྟན་འབྲུག་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གྩི་དབུ་འཛིན་ དེ་ལས་ བསྟན་འབྲུག་གྲྭ་ཚང་
གྩི་ བམ་གནས་བརྟན་ཚུ་གྩིས་འདུས་པའྩི་ རེད་འོག་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྐྱབས་རེ་རེ་མཁན་མཆོག་གྩིས་ མ་ར་སེ་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གནང་ནུག ཚོགས་ཆུང་འདྩི་གྩིས་ ཧེ་མའྩི་རཔོ་འདྩི་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣
སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ཚེས་༢༢ ལུ་ ལོ་གཅྩིག་གྩི་རྩིང་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༣ འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ འདྩི་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གཏང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོག་ལེན་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཏེ་འདུག མ་ར་ཡོངས་བསོམས་ལས་
དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༠༣༦ སེང་འགོ་ནྩི་ཨྩིནམ་སེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཚབ་ཡོངས་བསོམ་སོད་དགོཔ་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ ཨྩིན་མྩི་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ཚེས་༡ ནང་འཁོད་ལུ་ ལོག་
སོད་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་མས།
ཨྩིན་རུང་ ཧེ་མའྩི་རཔོ་འདྩི་གྩིས་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ ལོག་སྟེ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཆྩིངས་ཡྩིག་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ གནད་དོན་འདྩི་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་
ས་ལུ་མ་གཏང་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ སོན་ལོ་འདྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མ་ར་དངུལ་སྐྱེད་དང་བསོམས་ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་དང་ ལོག་སོད་འབད་དགོ་མྩི་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཡུན་སྩི་ཟླ་༣ པ་སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ལུ་ དངུལ་
འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༣ ཨྩིན་མས། འདྩི་བཟུམ་དངུལ་ལོག་སོད་ནྩི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ གཙོ་བོ་རང་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནྩི་འདྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་མ་འབད་
མྩི་དང་ ཆྩིངས་ཡྩིག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ ཁྩིམས་དོན་ཚུ་ལུ་མགནས་མྩི་འདྩི་ལས་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2. ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་ སྟོན་ཏེ་ཡོདཿ

2.1. ཆ་ཤས་༣ པ་ ག་སྩི ག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོ ང་མ་འབད་བར་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ བྩི ན ་ཡོད ་མྩི ་ དང་ ནོ ར ་འཁྲུལ་ཚུ།

བསྟན་འབྲུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ས་བཅད་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་ལཱ་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་གྩིས་ ཁུངས་རྒྱབ་མ་འབད་བར་ དགོས་བརོད་
བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བྩིན་ནུག ཁག་འབག་ཆྩིངས་ཡྩིག་གྩི་ དགོས་དོན་ནང་ལུ་ དངུལ་སོད་འདྩི་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་ ལཱ་གྩི་ཉུང་ཚད་དང་ ཚད་འཇལ་འཁྩིལ་ཏེ་ འབད་ནྩི་སེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཆ་ཤས་༣ པ་འདྩི་མེདཔ་
འབད་ཡོདཔ་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ནང་ལུ་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་/མང་ཉུང་ག་དེ་གཅྩིག་འབད་ཡྩི་ག་གཏན་འབེབས་འབད་དེ་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་སོད་
འབད་དགོཔ་ཨྩིནམ་ལས་བརྟེན་ འདྩི་གྩིས་འབད་ ལཱ་འདྩི་གྩིས་དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་ངོ་མ་ག་དེ་ཅྩིག་ཡར་སོང་ཡྩི་ག་ ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3. ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ གནས་པའྩི་ ཁྩིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་འོག་ཚུ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
3.1
3.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
བསྟན་འབྲུག་ཐང་གྩི་ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྩི་མཁོ་ཆས་གཞྩིས་ཆགས་ཀྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་
བསྡུར་གཏང་མྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་བྱུང་ཡོདཔ།
ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ མ་རུང་བའྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་།
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.036
0.036

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

0.036
0.036

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. བསྟན་འབྲུག་ཐང་གྩི ་ གོ ང ་གསེ བ ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེ ལ་ལས་འཆརགྩི ་ མཁོ ་ ཆས་གཞྩི ས ་ཆགས་ཀྩི ་ ལཱ ་ གྩི་ དོ ན ་ལུ་ རྩི ན ་བསྡུར་གཏང་མྩི ་ ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩི ན་བྱུང་ཡོ ད པ།
བསྟན་འབྲུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིན་བཀོད་གནས་གོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༠ གནས་པའྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧་ སྩི་ཟླ་༠༢ ཚེས་༩ ལས་འགོ་བཙུགས་ ཟླ་རྩིང་གསུམ་གྩི་དོན་ སྩིལོ་༢༠༠༡༧ སྩི་
ཟླ་༥ པའྩི་ཚེས་༩ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ ‘བསྟན་འབྲུག་ཐང་གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྩི་མཁོ་ཆས་གཞྩིས་ཆགས་ཀྩི་ལཱ་’ གྩི་དོན་ལུ་ མྩི་སེའྩི་ཁག་འབག་ མྩི་ངོ་མ་བསམ་གྲུབ་ལུ་ གནང་སྩིན་
འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༩ ཅན་མ་གྩི་ ཁོམས་དོན་དང་འཁྩིལ་ རྩིན་བསྡུར་གཏང་ནྩི་གྩི་བ་རྩིམ་ལུ་མ་གནས་པས། དེ་ཡང་ དུང་ཅུང་ཚུ་བཙུགས་ནྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་དོང་ཚུ་ས་རོ་
འབད་ནྩི་དང་ དུང་ཅུང་བསྐྱར་བཙུགས་འབད་ནྩི་ དེ་ལས་ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྩི་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ ཆུའྩི་ར་ལུ་ ཨེཕ་སྩི་ཨཱར་ཆུ་མཛོད་དང་ ནང་ལེན་ཆུ་མཛོད་ཚུ་བརྩིས་ ཁག་འབག་
ལཱ་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམས་༠.༩༥༥ གནས་ནུག
རྩིན་བསྡུར་གདན་འདེན་གསལ་བསགས་(NIT) དར་ཁབ་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་མེད་སེ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མྩི་འོས་འབབ་ལྡན་པའྩི་ ཁག་འབག་ཚུ་ལས་ རྩིནབསྡུར་ལེན་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་
ཐོག་ལས་འབད་ཡོདཔ་ བདེན་ཁུངས་གཟང་ནྩི་དོན་ལུ་ གཞན་མྩི་ཐོ་བཀོད་དང་ ཡྩིག་ཆའྩི་སྒྲུབ་བེད་ཚུ་མྩིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྩི་འཛིན་མཛད་མྩི་དང་ ལཱ་བྩིྩིན་ཡོད་མྩི་རཔོ་འདྩི་ རྩིན་བསྡུར་བཙུགས་
མྩི་དང་མཉམ་ ཉེཝ་ཕོག་ཡོདཔ་སེ་ཤེས་ཡོདཔ་དང་ རྩིནབསྡུར་ཚོགས་ཆུང་འདྩི་བཟོ་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་འདྩི་ སྟོན་བསགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ལས་བརྟེན་ མྩི་སེ་ཁག་འབག་རྩིན་བསྡུར་ལུ་
ལཱ་བྩིན་ནྩི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཁབ་ཆེ་འདྩི་ཆ་བཞག་མེད་སེ་ བཞག་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

3.2. ལཱ ་ ལེ ག ས་ཤོ མ ་སེ ་ མ་འབད་བར་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ ཆོ ག་མྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦
བསྟན་འབྲུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསྟན་འབྲུག་ཐང་གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྩི་དོན་ལུ་ ཆུའྩི་དུང་ཅུང་བཙུགས་ནྩི་གྩི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ཡང་ ཆུའྩི་དུང་
ཅུང་མྩི་ཊར་༦༠༠ འདེ་གཅྩིག་ ཕྩིར་འཐོན་ཡོདཔ་སེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་དོང་ཕྩིཊ་གཅྩིག་རོ་དགོ་མྩི་འདྩི་ ཡང་དག་སེ་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་
ནུག འདྩི་བཟུམ་གྩི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ས་གནས་ཀྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ཞྩིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་སེ་ མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
4. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༢ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩིའ་ྩི བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

4.1

ལཱ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཚོད་ཀྩི་་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་བཞྩིན་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོད་པའྩི་ དགོས་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་འབད་ཡོདཔ།
ས་གནས་གཟྩིགས་སྐོར་གྩི་སྐབས་ དངོས་མཐོང་མང་ཉུང་ཚད་འཇལ་འབད་མྩི་དང་ འཇལ་ཚད་དེབ་ནང་ལུ་ མང་
ཉུང་བཏོན་ཡོད་མྩི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་གྩི་བར་ན་ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།

4.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.105
0.417

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.105
0.417

0.522

བསོམས།

-

0.522

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4.1.

ལཱ ་ འབད་ནྩི་ གྩི ་ དུས་ཚོ ད ་ཀྩི ་ གནས་ཚད་བཀོ ད་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོ ད ་རེ ་ བཞྩི ན ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་ཡོ ད ་པའྩི ་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད ་མྩི་ འདྩི ་ ལུ་ ངོ ས ་ལེ ན ་
འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི་ ལས་ དངུལ་སོ ད ་འཐེ བ ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥

བསྟན་འབྲུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཚོད་ཀྩི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་བརལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་བཞྩིན་ལག་ལེན་འཐབ་པའྩི་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་ལེན་འབད་
ཡོད་མྩི་འདྩི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ འཐེབ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ དགོས་བརོད་འདྩི་ ཡྩིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ག་དེ་ཅྩིག་འབད་ཡོད་ག་ བརྟག་ཞྩིབ་
འབད་ཐོག་ལས་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅྩིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཅྩི་ག་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྩི་ ལཱ་ག་ར་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོཔ་ དགོས་མཁོ་བའྩི་ ཆ་ཤས་༣ པ་ཚུ་ དགོ་ཚད་དང་ལྡན་པའྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདྩི་གྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འདྩི་གྩིས་ ལས་རྒྱབ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་
ལེན་པ་ཚུ་ལས་གཞན་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའྩི་དུས་ཚོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་མ་བཟོ་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

4.2. ས་གནས་གཟྩི ག ས་སྐོ ར ་གྩི ་ སྐབས་ དངོ ས ་མཐོ ང ་མང་ཉུང་ཚད་འཇལ་འབད་མྩི ་ དང་ འཇལ་ཚད་དེ བ ་ནང་ལུ་ མང་ཉུང་བཏོ ན ་ཡོ ད ་མྩི ་ དང་ ཐོ ་ བཀོ ད ་འབད་མྩི ་ གྩི་ བར་ན་
ཁད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མྩི་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧
བསྟན་འབྲུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ཚུཿ



སྐུ་ཅྩིན་ལས་ འཇུམ་བྩི་གྩིང་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ། དང་།
སྐུ་ཅྩིན་ལུ་ ཞྩིང་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་གྩི་ དུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི།
ནོར་བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞྩིབ་དཔྱད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་དང་འབེལ་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ བདེན་
དཔྱད་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཉྩི་མ་འབྲུག་པ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡༣.

གདུམ་སྟོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་འདྩི་ནང་ལུ་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ གདུམ་སྟོད་རེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༤ གནས་པའྩི་
རྟག་ཞྩིབ་གཉྩིས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་མ་བྱུང་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༤ གནས་པའྩི་ དམྩིགས་གསལ་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༤ གནས་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདྩི་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ག་
ར་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.454
0.454

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.454
0.454

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༤ གནས་པའྩི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

རྩིམ་
ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སོན་བྩིན་ལྷག་ལུས།
ས་གནས་ཁར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་འདྩི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.221

0.221

-

0.233

0.233

-

0.454

0.454

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ནང་འཁོད་ གདུམ་སྟོད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ གནས་པའྩི་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་གྩི་ རྩིས་ལྷག་ ཨེམ/ཨེས་ བསམ་བསྟན་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཐད་
དུ་ ལུས་ཡོདཔ་སེ་འདུག དངུལ་འབོར་སོན་བྩིན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ དཱ་ར་ར་ཡོང་ནང་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་ནུག བདག་སྐྱོང་གྩིས་ཡང་ ཁག་འབག་འདྩི་ལས་ སོན་བྩིན་དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་སེ་ མུ་ལོན་མ་འཇལ་བས། ནོར་བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སོན་བྩིན་མཚམས་འཛིན་མ་འབད་མྩི་དང་ དངུལ་
འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ དུས་རྩིམ་ལྟར་དུ་ ལོག་སོད་དགོ་པའྩི་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ལུས་མྩི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་ལས་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༩༩ དོན་ཚན་

༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་བར་སྩིང་རཱའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༧༠༠༠༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམ་བར་སྩིང་རཱའ།ྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༠༧༠༠༠༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/Dom-Geog-B7/2019/210 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2. ས་གནས་འདྩི ་ ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་ངོ ་ མ་ལག་ལེ ན ་འཐབ་མྩི ་ འདྩི་ དང་ འཇལ་ཚད་ཀྩི ་ དེ བ ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོ ད་འབད་ཡོ ད ་པའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་ཀྩི་ དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་བྩི ན་
ཡོ ད ་པའྩི ་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེ ན ་གྩི ་ བར་ན་ ཁད་པར་འཐོ ན་ཡོ ད ་མྩི ་ འདྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོད ་ཡོ ད པ་- - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣
གདུམ་སྟེད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མྩི་ཚུཿ



རེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ སཱ་ནུ་གདུམ་སྟེད་ཚུན། དང་།
གདུམ་སྟེད་ཆེ་བ་ལས་ དཱ་ར་ར་ཡོང་ཚུན།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གྩི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ མཐོང་ཅྩི།
ནོར་བ་འདྩི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞྩིབ་དཔྱད་ལངམ་སེ་མ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་འདྩི་ཁར་མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་དང་འབེལ་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ བདེན་
དཔྱད་མ་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༩༩ དོན་ཚན་ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདམ་བར་སྩིང་རཱའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ཨེམ/ཨེས་ འབྲུག་

བསམ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་ ༦༩༦༤ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་ ༡༨༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དམ་བར་སྩིང་རཱའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༨༡༦ སྩི་ཚེས་༢༨.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༨ གསར་སྤང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།
༡.

དགེ་ལེགས་ཕུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་
བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མྩིའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
བསོམས།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ

1.1.

གོ ང ་གསེ བ ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེ ལ ་ལས་འཆར་གྩི ་ ལཱ ་ འབད་ནྩི ་ དང་ ཕོ ག ་པའྩི ་ ཉེ ས ་ཐུས་སོ ད ་ནྩི ་ ནང་ ཡུན་བསྣར་ཡོ ད པ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རེད་འོག་འོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ལུ་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག ཁག་
འབག་ལཱ་འདྩི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་པྩི་ཀྲྩི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༦ པའྩི་ཚེས་༢༣ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དུས་ཚོད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའྩི་ནང་ ས་
གནས་འདྩི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདྩི་གྩི་ཡར་འཕེལ་ངོ་མ་ ཟླ་རྩིམ་བརྒྱད་ཀྩིས་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག ཕྩིར་འགངས་འདྩི་ཡང་ ཉེས་འཐུས་ཀྩི་དུས་ཡུན་ལས་བརལ་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་རྩིན་
གོང་མཐའ་དཔྱད་གུར་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཉེས་འཐུས་སེ་ཕོགཔ་ཨྩིན་མས། འདྩིདང་གཅྩིག་ཁར་ ཁག་འབག་ལཱ་འདྩི་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཆྩིངས་ཡྩིག་ལས་འགལ་མྩི་འདྩི་ལས་ ཆ་མེད་མ་བཏང་པར་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ ལས་འགུལ་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཀྩི་ཞྩིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ བཟོ་བཀོད་ནང་ལུ་སྐྱོན་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་དུང་རྩིམ་སྩིག་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་འཛོལ་བ་ཚུ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༣༨༩: དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ ༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེ་༠༧.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའྩི་ དན་གསོ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༩

ཐྩི མ ་ཕུག་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་ཚུ།

༡.

སོས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨
དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་
རོགས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.228
0.228

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.228
0.228

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ལས་གཡོ ག པ་གྩི ་ སོ ད ་ཁྩི མ ་རྐྱབ་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དུངལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨

སོས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལས་གཡོག་པའྩི་སོ་ཁྩིམ་རྐྱབ་མྩི་ནང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ འབོར་ཚད་ཚུ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དབོར་ཚད་མཐོ་
དགས་སེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་འཛིན་ཤོག་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ སྣང་
མེད་སེ་བཞག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༩༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨུ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༣༠༦ ཅན་མ།

རྩིག་འཛིན། མྩི་སེའྩི་ཁག་འབགཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༤༠༩༠༠༠༡༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆར་བྩི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༥༨༩ སྩི་ཚེས་༠༦.༠༥.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

སྨད་ཝང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྨད་ཝང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༤༩༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༢༢༣ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༧༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༧
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠.༠༤༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.272
0.272

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༢༢༧
༠.༢༢༧

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༤༥
༠.༠༤༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༨༣.༤༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀརམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.045

1.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.045

1.2

རྩིན་གོང་ནང་ཁད་པར་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་གྩི་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ ཉུང་མཐའྩི་ཨེབ་ཤུགས་མ་མཐུན་པར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་
འཁྩིལ་བའྩི་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་པ།
བསོམས།

0.128

0.128

-

0.099

0.099

-

0.272

༠.༢༢༧

༠.༠༤༥

1.3

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

སྨད་ཝང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བྩི་མྩི་ནང་ལས་ གྩིང་གཞྩི་ཕ་ཁའྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ངོས་ལེན་འབད་
མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་གྩིས་ དམ་འཛིན་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༤ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༡༠༠༤ ཅན་མ། ཕུར་བ་ཤེས་རབ། མྩི་སེའ་ྩི ཁག་འབག མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༤༠༧༠༠༡༨༩༣ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆར་བྩི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

རྩི ན ་གོ ང ་ནང་ཁད་པར་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨

སྨད་ཝང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལུ་ནའྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ རྩིན་གོང་མཐོ་དགས་སེ་བཀོད་མྩི་འདྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨
འཐེབ་སོད་ནུག འདྩི་ཡང་ འབེལ་ཡོད་པའྩི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལཱ་འགན་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྩི་ཐོག་ལས་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༤
དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༡༠༠༤ ཅན་མ། ཕུར་བ་ཤེས་རབ། མྩི་སེའ་ྩི ཁག་འབག མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༤༠༧༠༠༡༨༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆར་བྩི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཀྲམ་༣༦,༥༨༤.༠༠ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༨༥༧༦ སྩི་ཚེས་༢༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའྩི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཡྩིག་ཨང་ GAM/PHA2/16/2018-2019/1289 སྩི་ཚེས་༡༧.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3

ཨེ ཅ ་དྩི ་ པྩི ་ ཨྩི ་ ཆུ་དུང་གྩི་ དོ ན ་ལུ་ གསལ་བཀོ ད ་འབད་མྩི ་ ཉུང་མཐའྩི ་ ཨེ བ ་ཤུགས་མ་མཐུན་པར་ཡོ ད པ་དང་ འདྩི ་ དང་འཁྩི ལ་བའྩི ་ དངུལ་འབེ ལ ་གྩི་ གནོ ད ་པ་- དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༩༩

སྨད་ཝང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལུ་ནའྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ མུཀ་བརན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༢༥༠ དང་ ཨོ་དྩི/པྩི་ཨེན་-༦ འབད་
མྩི་ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མྩི་ཊར་༡༦༢ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་ཡང་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ མཁོ་སོད་འབད་མྩི་ཆུ་དུང་འདྩི་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཊར་༢༥༠/པྩི་ཨེན་-༤ འབད་མྩི་ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ཨྩིནམ་ལས་བརྟེན་
གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་མ་མཐུནམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ འཐེབ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༤ དོན་ཚན་༢.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔོན་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༡༠༠༤ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་མུཀ་བརན་བཟོ་སྐྲུན། ཆོག་ཐམ་ཨང་༢༠༠༧༦༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆར་བྩི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན།

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༣༨༧ སྩི་ཚེས་༢༧.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལས་བརྟེན་པའྩི་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༦༥༤.༡༤ དེ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༡༠

༡.

བཀྲྩི ས ་སང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་ཚུ།

ཕོངས་མེད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕོངས་མེད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་
བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ཚུ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩིའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

བུམ་པ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ འྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབདཝ།

ཕོངས་མེད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བུམ་པ་ལྷག་ཁང་ཉམས་གསོ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ རྩིས་ལོ་གཉྩིས་ཀྩི་ཤུལ་ལས་ཡང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག བུམ་པ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༡༦ ལུ་ མྩི་
སེའྩི་ཁག་འབག་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༡༨ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའྩི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་དེ་གྩིས་ ས་གནས་ཁར་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅྩིག་ འཚོལ་སྒྲུབ་
འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་དུས་ཚོད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའྩི་ནང་ཡང་འགོ་མ་བཙུགས་པར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་
གནང་བ་ལེན་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11509000811
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། ཇྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.

བཀང་ལུང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀང་ལུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༡༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.192
0.192

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.192
0.192

-

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཁང་ག་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ ཚུ་གཞུང་གྩི ་ རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ལུ་མ་བཙུགསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

བཀང་ལུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དེ་ གཞུང་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་མ་བཙུགས་ནུག རེད་འོག་གྩི་ཡྩིག་ཚང་རྩིངམ་དང་ བསྡུ་ལེན་
གྩི་ས་སོར་རྩིངམ་ དེ་ལས་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྩི་སོད་ཁྩིམ་ཚུ་ལས་ཁང་ག་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དེ་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ རེད་འོག་གྩི་རྒྱུན་སྐྱོང་
བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ རེད་འོག་གྩི་འབྱུང་འགྱུར་གྩི་ཟད་སོང་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༣༢༧ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11503004683 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11503004683 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡.

གནང་བ་མེ ད ་པར་ ཡོ ང ས་ཕུག་ལྷ་ཁ་གྩི ་ དོ ན ་ལུ་ ས་དང་སྩི ང ་ཁྩི མ ་མཁོ་ སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ།

བཀང་ལུང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ འོས་འབད་ཡོད་པའྩི་དབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་མ་ལེན་པར་ ཡོངས་ཕུག་ལྷ་ཁང་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༠ ལག་སོད་འབད་ཐོག་
ལས་ སྩིང་ཁྩིམ་ཐོག་གཅྩིག་འབད་མྩི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སེར་གྩི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༠.༢༢༩ དང་ ཨེ་ཀར་༡.༩༠༩ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠ དེ་ རེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྩིན་མ་དངུལ་གྩི་ལམ་སྟོན་
༢༠༡༤ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ རེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྩིན་མ་དངུལ་ལས་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་ རེད་འོག་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་
ལས་སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སེར་གྩི་རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གྩི་སའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ བ་རྩིམ་ཚུ་
ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་དང་ རེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྩིན་མ་དངུལ་གྩི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༤ ཅན་མ་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༧ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་
བཟང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11503004683 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11503004683 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

མེ་རག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མེ་རག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༤༢༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.411
1.411

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.411
1.411

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.1

བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ སོད་དངུལ་ཡོངས་རོགས་སེ་འཛིན་གོལ་འབད་ཡོདཔ།

0.593

0.593

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

1.2

སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
མཆོད་མེ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ སོད་དངུལ་ཡོངས་རོགས་སེ་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།
བསོམས།

0.739

0.739

-

0.080

0.080

-

1.411

1.411

-

རྩིམ་ཨང་།

1.3

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི ་ ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ སོ ད ་དངུལ་ཚུ་ཡོ ང ས་རོ ག ས་སེ ་ འཛིན ་གོ ལ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༣

མེ་རག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གེན་མགོ་ལུ་ མྩི་སེའ་ྩི ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཐོ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༣ འཛིན་གོལ་འབད་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་སྐོར་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་རུང་ མཇུག་བསྡུའྩི་སྙན་ཞུ་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་ཚད་འཇལ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ དེ་ལས་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དགོས་མཁོའ་ྩི ཡྩིག་ཆ་ག་ར་ འཛིན་ཤོག་དང་གཅྩིག་ཁར་ཟུར་སྦྲགས་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ བཟོ་རྩིག་སེ་ཚན་གྩིས་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་རྫུས་མ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་མྩིན་གྩི་ཕན་འདེབས་འབད་ཡོད་པའྩི་སྒྲུབ་བེད་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༧ དོན་ཚན་
༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་ཝ་ཀརྨ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བམ་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11507000656 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ/FUS-01/2019/3795 སྩི་ཚེས་༡༡.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༩

མེ་རག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ ཀུན་མཐུན་མཛད་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ ཚོགས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་དང་ གེན་མགོ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༩ གནས་
པའྩི་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཆ་མང་རབས་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་
ངོས་ལེན་འབད་མྩི་དང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་མྩི་ཚུ་གྩིས་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྣམ་དག་གྩི་སོ་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨྩིན།
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༧ དོན་ཚན་༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་ཝ་ཀརྨ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བམ་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11507000656 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-35)Gewog Admin-Merag/2019/3166 ༠༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.

མཆོ ད ་མེ ་ ཁང་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་བའྩི ་ བསང་ཡོ ད ་མྩི ་ དོ ན ་ལུ་ ཡོ ང ས་རོ ག ས་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- ༠.༠༨༠

མེ་རག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གེན་མགོ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ མཆོད་མེ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགསཔ་ཅྩིག་ཨྩིནམ་ལས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་ར་མ་བསྡུཝ་ལས་ སོད་དངུལ་
ཡོངས་རོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག མཆོན་མེ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཧེ་མའྩི་འཆར་གཞྩི་ནང་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཚོགས་ཁང་ལྷ་ཁང་གྩི་ལས་སྣ་ལས་གསོག་འཇོག་ནང་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནྩི་གྩི་གོས་འཆར་བཀོད་ནུག མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ ཡོངས་རོགས་སེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༣༤༧ དོན་ཚན་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནུ་བྩིཤ་ཝ་ཀརྨ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བམ་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་
ལག་ཁེར་ཨང་11507000656 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-35)Gewog Admin-Merag/2019/3166 ༠༡.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༤.
ཁྩིམས་ཤྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཁྩིམས་ཤྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༩༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༧ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

དབེ་སེ།

༡

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

༡.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

མཇུག་བསྡུའྩི ་ ལཱ ་ གྩི་ རྩི ས ་ཁ་རྩི ས ་འགྩི ག ་མ་འབདཝ།

ཁྩིམས་ཤྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཐུང་ཁར་-བེར་གདུང་མ་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ལས་བརྟེན་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁ་རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བས། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ བཏོན་ཞྩིནམ་ལས་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་འཁོར་ལམ་ལཱ་གྩི་ཐད་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་འོག་ལུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་
བཙུགས་མྩི་འདྩི་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་ཁྩིམས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན། བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟླཝ་དགུ་ལྷགཔ་ཅྩིག་སོང་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ཟླ་ཚེས་སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའྩི་
ནང་ཡང་ ལཱ་ཚུ་རྩིས་སོད་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཚབས་ཆེན་སེ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ བར་གེགས་ཀྩི་ཐོ་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་བའ་དེ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༨ དོན་ཚན་༡ །
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་201401096 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11514001318 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཁྩིམས་ཤྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༡༡

བཀྲ་ཤྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

༡.

བུམ་བདེ་ གྩིང །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ བུམ་བདེ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་
ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ནང་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་དབེ་བ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

༡.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབེ་སེའ་ྩི ཨང་།

-

༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡

ཟམ་བཟོ ་ བསྐྲུན་གྩི ་ ལཱ ་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་མྩི ་ ནང་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི ་ ཉེ ས ་འཐུས་བཀལ་དགོ པ ་ཡོ ད པ།

བུམ་བདེ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་སྟོབ་རང་ལུ་ དཔྱང་ཟམ་རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༡༢༥ ཅན་མ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ནང་ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ ཨེམ་ཨེས་ བང་ག་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་གྲུབ་
མ་ཚུགས་པར་ དུས་ཡུན་འགངས་རྒྱ་ཆེ་དགས་སེ་ལུས་ཡོད་མྩི་ལུ་ ཡུན་འགངས་ཀྩི་ཉེས་འཐུས་ཕོགས་དགོཔ་འདུག བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༡/༠༣/༢༠༡༦ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའྩི་དུས་
ཡུན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༢/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་རོགསཔ་ཨྩིནམ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ནམ་དུས་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩི་གནས་གོང་
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༩༣ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༩༨ དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ བརྒྱ་ཆ་༩༢ གྩི་བརྩི་དངུལ་སོད་འབདམྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༥ ལྷག་ལུས་
འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལཱ་འབད་འཕྲོ་ཡོད་པའྩི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ ཉྩི་མ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མ་ཎྩི༌དབང༌འདུས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༠༦༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༣.༣.༡༢
༡.

ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།
བག༌སྟེང ༌།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གྩི་ བག༌སྟེང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༠ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་
མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༤༢༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༥༧ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༩ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་
ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.426
0.426

བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༥༧

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༣༦༩

༠.༠༥༧

༠.༣༦༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༣.༣༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1.1
1.2
1.3
1.4

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག
སྟོད་ཆུ་ཞྩིང་གྩི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ནང་དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།
ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེནཔ/མ་ཚང་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བཏེག་གང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.050
0.061
0.258
0.057
0.426

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.057
0.057

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.050
0.061
0.258
༠.༣༦༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

བག༌སྟེང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ ཨེམ་ཨེས་ དབངས་ཀ་གར་སོད་ལས་སེའ་ྩི མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་
འདྩི་ སོན་བྩིན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལྷམ་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་

༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལྷམ་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/804 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༢

སྟོ ད ་ཆུ་ཞྩི ང ་གྩི ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོ ས ་ནང་དངུལ་ཐེ བ ས་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡

བག༌སྟེང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ གཡུང་གྲུ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ སྟོད་ཆུ་ཞྩིང་གྩི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་གང་གྩི་མཐོ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་པའྩི་འབོར་ཚད་ལས་མངམ་སོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་དང་
དབེ་ཞྩིབ་ དེ་ལས་ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་

ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༦ ཅན་མ། ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ གཡུང་གྲུ་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༧༧༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༢༧༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/804 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༣

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེ ན པ/མ་ཚང་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨

བག༌སྟེང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤང་ཟུར་ལུ་ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ གནས་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འབད་ནུག ས་
ཁོངས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཁྩིམ་ཐོག་གྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ གནས་པའྩི་ ཅ་ཆས་མྩི་ཚང་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་དང་
དབེ་ཞྩིབ་ དེ་ལས་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ཅ་ཆས་ལེན་པའྩི་སྐབས་ རྩིས་ཐོའ་ྩི འབོར་ཚད་དང་འཁྩིལ་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ། ཚོགས་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༦༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བཀྲྩིས་རྡོ་རེ། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་

དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༣༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/804 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༤

བཏེ ག ་གང་བཟོ ་ བསྐྲུན་ནང་དངུལ་ཐེ བ ས་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧

བག༌སྟེང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གང་ཐལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ བཏེག་གང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ མྩི་སེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་
ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྩིབ་ དེ་ལས་ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབེ་ཞྩིབ་
མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྩིང་། དབུ་འཛིན། གང་ཐལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༧༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྩིང་། དབུ་འཛིན། གང་ཐལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༧༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༤༧༨ སྩི་ཚེས་༡༥.༠༧.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ནུ་སྩིས །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གྩི་ ནུ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།
རྩིམ་ཨང་།

1

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༣.༠༣༤
༣.༠༣༤

བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

༣.༠༣༤
༣.༠༣༤

-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་གྩི་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2.010
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

2.010
-

1.3

ལཱ་མ་འབད་མྩི་/ཉུང་སུ་འབད་མྩི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

1.024
3.034

-

1.024
3.034

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༠

ནུ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༠ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག ཨེམ་ཨེས་ པྩི་ནོར་བུ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ཐོག་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༡༠ དང་ ཨེམ་ཨེས་ འབོར་ལྡན་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ཐོག་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ དེ་ལས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རོང་བདག་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༣
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ སོན་བྩིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པྩི་ནོར་བུ་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་
༥༣༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྩིན་འཛིན་རྡོ་རེ། འཆར་གཞྩི་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༦༧༨ ། ཨོན་བསྟན་འཛིན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/802 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༢

ལཱ ་ མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་གྩི་ མཐའ་མའྩི ་ རྩི ས ་ཐོ ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ནུ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་གྩི་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག སྩི་ཚེས་༢༣/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ ཅུ་
ནྩི་སྤང་ལས་དཀར་ཤོང་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༧ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབང་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ ཅུ་ནྩི་སྤང་ལས་དན་ཞྩི་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་
ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་རུང་ དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འབད་མྩི་འདྩི་ཚུལ་མྩིན་ཨྩིན་མ་ཚད་ དངུལ་འབེལ་བཅའ་ཡྩིག་དང་
སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་བསྟན་འཛིན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/802 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༡.༣

ལཱ ་ མ་འབད་མྩི ་ /ཉུང་སུ་འབད་མྩི ་ ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༤

ཀ) ནུ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཅུ་ནྩི་སྤང་ལས་དན་ཞྩི་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབང་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ ལཱ་མ་འབད་བ་/ཉུང་སུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༡164དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་ངེས་ཏྩིག་སེ་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མྩི་འགོ་བའྩི་ཐབས་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་
མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་

དབང་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༧༦༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བཀྲྩིས་དཔལ་ལྡན། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/802 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
ཁ) དེ་དང་འདཝ་སེ་ ཨེམ་ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ ཅུ་ནྩི་སྤང་ལས་དཀར་ཤོང་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ནང་ ཝྩི་དབྩིབས་ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལཱ་མ་འབད་བར/ཉུང་
སུ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༧ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་ངེས་ཏྩིག་སེ་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མྩི་འགོ་བའྩི་ཐབས་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་

མ། ཨེམ་ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༣༩༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བཀྲྩིས་དཔལ་ལྡན། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/802 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
ག) རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལྗོང་ཐང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ ཀྲོང་གསར་ལྗོང་ཐང་མྩི་སེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ རྩི་འདམ་ས་
བསེས་ཀྩི་ཆུ་གཡུར་ ཨེལ་དབྩིབས་ནང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མྩི་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ སོམ་དབྩིབས་སེ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མྩི་གུར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་ལཱ་
འབད་བའྩི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་དང་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ དབེ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྟོབས་རྒྱས། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་བསྟན་འཛིན། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་
ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/802 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༣.

སྟངས་སྩིབ ་སྩིས །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གྩི་ སྟངས་སྩིབ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་
འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་
ཡོངས་རོགས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.047
0.047

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.047
0.047

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

-

༡༠༠

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཉེ ན ་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གྩི ་ འཛི ན ་གོ ལ ་མ་ལེ ན ་པར་ ཉེ ན ་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

སྟངས་སྩིབ་སྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གྩི་འཛིན་གོལ་མ་ལེན་པར་ ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དང་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་
བཙུགས་རྩིས་ཁའྩི་ཐད་དུ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༣ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༠༠༧༢༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མགོན་པོ་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༢༡༩༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༢༩༦༡༣ སྩི་ཚེས་༠༨.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༤.

སྐོར ་ཕུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གྩི་ སྐོར་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༢༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༧༠ གསལ་
སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༧༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༩༧ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་།

1
2
༣

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

3.706
0.073
0.091
3.870

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༣

3.706

-

0.073

-

༡༠༠

༥

0.091
3.༧༩༧

-

0.073

༡.༨༩

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦

ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡
མ་གྩི ང ་ཞྩི ང་ཆུའྩི ་ གཡུར་བ་བཟོ ་ བསྐྲུན་ནང་ཆུད་ཟད་ཅན་གྩི ་ ཟད་སོ ང ་གྲུབ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦
སྐོར་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ མ་གྩིང་ཞྩིང་ཆུའྩི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦ ཆུད་ཟད་ཅན་གྩི་ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག གཞནམ་སང་ ཨེམ་ཨེས་ སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ མ་གྩིང་
ཞྩིང་ཆུའྩི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ རྩིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༣༨ ནང་སོད་ནུག དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦ གནས་པའྩི་ ཨེཇ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ ཨེམ་
ཨེམ་དའྩི་༢༢༥ ཅན་མ་ཉོ་སྒྲུབ་དང་བཙུགས་སྩིག་འབད་ནུག ཆུ་གཡུར་འདྩི་གྩིས་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་ ས་སྐམ་ཞྩིང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ཕན་ཐབས་ལུ་དམྩིགས་ཏེ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་
འགུལ་གྩི་གོས་འཆར་འདྩི་ ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་བ་མ་དཔྱད་པར་བཟོ་ཡོདཔ་ད་ ས་ཁོངས་འདྩི་ནང་ ས་སྐམ་ཞྩིང་ཡོད་མྩི་དག་པ་ཅྩིག་ལས་བརལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མྩི་སེ་ལུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚུགས་པའྩི་
ས་སོ་ཅྩིག་མ་མཐོང་། ཆུ་གཡུར་གྩི་མཐུན་རྐྱེན་འདྩི་ ཆུ་ཞྩིང་དང་འབེལ་བའྩི་སོ་ནམ་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་དམྩིགས་ཏེ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ གོང་གྩི་ལས་འགུལ་འདྩི་ ག་དེ་སེ་གོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན་
ན་དང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ གཏན་འཁལ་སེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས།
དེ་མ་ཚད་ ཉྩིམ་ཤོང་ལས་ལྷ་ཁང་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ཆུ་དུང་ཚུ་གྩི་ཆ་ཤས་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ མྩི་སེ་ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལེགས་བཅོས་མ་
འབད་བར་སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལས་འགུལ་འདྩི་གྩིས་ཕན་མ་ཐོགས་པའྩི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལས་འགུལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའྩི་ས་གོང་ལས་ འཆར་

གཞྩི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༤ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོདཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/803 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

2.1
2.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།
སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཆོག་མྩིན་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)

- 0.073 0.073
0.073 0.073

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡

ལཱ ་ དུས་ཚོ ད ་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ ད པ།

སྐོར་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནབ་སྩིས་ལུ་དཔྱང་ཟམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཏེ་འདུག བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༨/༢༠༡༧ ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་
རུང་ ནམ་བརྱཱ ་ཆརཔ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཕར་བཤུད་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེ་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ དེ་འབེལ་གྩི་ཞུ་ཡྩིག་དང་མཐོ་གཏུག་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བས། དེ་
མ་ཚད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཕར་བཤུད་ཀྩི་ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་ དན་ཐོའ་ྩི དོན་ལུ་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མེདཔ་ལས་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉྩིན་
གངས་དང་ ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་ག་དེམ་ཅྩིག་བཀལ་དགོཔ་ཨྩིན་ན་ གཏན་འཁེལ་བཏོན་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༤ དོན་ཚན་༣.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ། བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༩ ཅན་མ། ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེ་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༦༠༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༢༡.༠༥.༢༠༡༩ ལུ་ བུམ་ཐང་ ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་ཀྩིས་ བརྩི་འཇོག་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་
ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ DAT/ES/10/2019/5348 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ འབད་ཡོ ད པ་དང་ ཆོ ག་མྩི ན ་ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣

སྐོར་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བཟོ་བཀོད་དང་བཀོད་རྩིས་དང་འཁྩིལ་ ཟམ་གྩི་འཐའམ་གཉྩིས་བདའ་སྟེ་ ལྕགས་ཐག་གྩི་ད་ྲྭ མྩིག་
མ་བཙུགས་པར་ ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེ་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མྩི་ལྟར་ཨྩིནཿ
 ལྕགས་ཐག་ཨམ་ བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩི་དང་འཕར་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འབད་བས།
 རླུང་ལས་སྲུང་བའྩི་ལྕགས་ཐག་དང་བཅྩིང་ཐགཔ་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་བཙུགས་སྩིག་མ་འབད་བས།
 ལག་གདང་གོག་སྐུད་གུར་ དམ་གཟེར་དང་མདེའུ་གཟེར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བརྡབ་ལས་ དཔྱང་ཐག་ཚུ་མར་ལྷོད་ལྷོད་སེ་དཔྱང་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་འཐབ་མྩི་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་རྐྱབ་ནྩི་བཟུམ་འདུག
 ཤུགས་སྣོན་རྩི་སའྩི་ཀཝ་གུར་བཀལ་མྩི་ ལག་གདང་གོག་སྐུད་ཚུ་ ཀཝ་གྩི་སོམ་ཆུང་དང་འཁྩིལ་མ་བཀལ་བར་འདུག
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༥༡༤ དོན་ཚན་༣.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༩ ཅན་མ། ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེ་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན། སྩི་དྩི་བྩི་ཨང་༦༠༩༧

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཡྩིག་ཨང་ DAT/ES/10/2019/5348 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༥.༢༠༡༩
ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

སྐོར་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ སོན་བྩིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་འབེལ་
བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༤ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚུལ་ཁྩིམས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་

༩༩༡༢༢༢༡ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དོན་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚུལ་ཁྩིམས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༩༩༡༢༢༢༡ ཅན་མ། སངས་
རྒྱས་མཁའ་འགོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/803 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༡༣
༡.

རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།
གསེར ་གྩི་ ཐང༌།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ གསེར་གྩི་ཐང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་
མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་།

1

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

༡.

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡

སྤུས་ཚད་མེ ད ་པའྩི ་ ཡྩི ག ་ཚང་ནང་ཆས་ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

བསམ་རེ་ ཨེམ་ཨེས་ ཇེ་ཀེ་ནང་ཆས་མཁོ་བཀྲམ་པ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ གནས་པའྩི་ ཤྩིང་གྩི་ནར་ཁྩི་དང་ ཤྩིང་གྩི་སོ་ཕ་ དེ་ལས་བདེ་ཝཱན་ལ་སོགས་པའྩི་ནང་ཆས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་སྤུས་ཚད་
དང་མ་འཁྩིལ་བར་ འཁོ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ སེར་རྒྱས་ཐང༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ངེས་ལེན་འབད་ནུག དེ་ལས་ མཁོ་སོད་ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སོ་ཕའྩི་འབོལ་གདན་གྩི་སྟུག་ཚད་
ཨྩིནཆྩི་༦ མཁོ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ཨྩིནཆྩི་༤ ལས་ཡང་ཉུངམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༦༩༩.༠༠ གནས་པའྩི་ ཤྩིང་གྩི་ནར་ཁྩི་ཚུ་ དགོ་མཁོ་དང་བསྟུན་པའྩི་ནང་ཆས་མེནམ་མ་ཚད་
སྤུས་ཚད་ཡང་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ནང་ཆས་ཚུ་གྩི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༡༢༠ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མཱན་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༠༧༠༠༠༥༠༤ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ མཱན་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༡༨༠༧༠༠༠༥༠༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

རྩི་ རང་སྟོད །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་
འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥
གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༧
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༨ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.032
0.763
0.795

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

-

0.032

-

༠.༢༨༧

༠.༤༧༦

༣༧.༦༡

༠.༢༨༧

༠.༥༠༨

༣༦.༡༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡
ས་སྣུམ་ནང་ཟད་སོ ང ་གྲུབ་མྩི་ ཚུ་ལོག ་བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢
རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱུན་རྩིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ སྣུམ་འཁོར་ནང་ས་སྣུམ་བླུག་མྩི་དང་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་དོན་ལུ་ རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་
ཉོགས་མེད་ཀྩི་འཐུས་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་མྩི་ཚུ་ ལོག་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབེལ་ཡོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ཡང་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༥

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་། གར་ཇ་མཱན་རའྩི། དམངས་མྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༤༩༨ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ
ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལཱ་ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ཡོདཔ།
ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྟོང་ཤྩི་ནང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲན་ནང་ དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།
ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཤྩིང་ཆས་ཚད་ལས་བརལ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.287
0.126
0.078
0.055
0.217
0.763

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.287
0.287

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.126
0.078
0.055
0.217
༠.༤༧༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ལཱ ་ ཉུང་སུ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ལས་དངུལ་སོ ད ་ཐེ བ ས་སོ ང ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༧

རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་བག་ཊར་ལས་ སྟག་ཐང་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ས་བརོ་ནྩིའྩི་ལཱ་ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༧ དངུལ་ཐེབས་
སོད་ནུག ཨེམ་ཨེས་ བཟོ་མྩི་ནཱ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༣༦༠༠ ལས་བརལ་མ་བརོ་རུང་ རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༤༧༠༠ གྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ མྩི་ཊར་༡༡༠༠ ལུ་དངུལ་སོད་ཐེབས་
སོང་ནུག དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འདྩི་ རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་ཐོག་ལས་མྩིན་པར་ རཔོ་དང་ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཉྩིས་ཀྩིས་རྩིས་ལེན་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་
སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་གྩི་རྩིང་ཐུང་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་དང་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ཚད་མ་འཇལ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་

བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢

ལཱ ་ མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ས་གནས་བག་ཊར་ལས་ སྟག་ཐང་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨེམ་ཨེས་ བཟོ་མྩི་ནཱ་བཟོ་
བསྐྲུན་གྩིས་ ཉེན་སྲུང་གྩི་གང་རྟེན་དང་ མདའ་ཡབ་ དེ་ལས་ ཆུ་འཐོན་འགོ་སའྩི་དོང་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འདྩི་ རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་
ཐོག་ལས་མྩིན་པར་ རཔོ་དང་ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཉྩིས་ཀྩིས་ རྩིས་ལེན་ཡོད་པའྩི་ གཡོ་ཟོལ་གྩི་བ་སོད་འདྩི་ ར་མེད་བཏང་མ་ཚུགས་པའྩི་གནས་སྟངས་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་མགུ་
ལས་མཇུག་ཚུན་ག་ར་ནང་ བཟོ་བཀོད་རྒྱ་ཚད་མྩི་ཊར་༥.༡ དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅྩིག་ནང་རྒྱ་ཚད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་འགོ་འགྲུལ་འཐབ་མྩི་ཚུ་ལུ་ སོར་ལྟབ་ཚུ་ནང་སྣུམ་འཁོར་སྩིར་བའྩི་
ནམ་དུས་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནྩི་མས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ལཱ་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་
༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༣

སྟོ ང ་ཤྩི ་ ནང་སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་བཟོ ་ བསྐྲན་ནང་ དངུལ་ཐེ བ ས་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨

རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མྩི་སེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ སྟོང་ཤྩི་ནང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག ཨེམ་ཨེས་ བཟོ་མྩི་ནཱ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་
ལམ་རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༢༥༠༠ ལས་བརལ་མ་བརོ་རུང་ རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༢༨༠༠ གྩི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ མྩི་ཊར་༣༠༠ ལུ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་རྟོག་འགོ་
དཔོན་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་གྩི་རྩིང་ཐུང་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་དང་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ཚད་མ་འཇལ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༤

ས་ཁོ ང ས་ནང་ལཱ ་ མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥

རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མྩི་སེ་ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་ཨེས་ སོན་བཏབ་ས་ལུ་ རྩི་རང་སྟོད༌ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ ཆུ་དུང་དང་ གོག་མེའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་སྩིག་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༥༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་མཐའ་མའྩི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་
༣.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠

ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༢.༥
ཤྩི ང ་ཆས་ཚད་ལས་བརལ་ཉོ ་ སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧
རྩི་རང་སྟོད༌རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩི་རང་སྟོད༌ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ལོ་ནང་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཤྩིང་ཆས་གྩི་ཐོག་ལུ་ཁ་སྐོང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ རང་བཞྩིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ ཤྩིང་ཆས་ཀྩིཝུ་བྩིག་ཕྩིཊ་༧༠༦ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ རེ་རང་སྟོད༌ གང་ག་རམ་ཨ་དཱྩི་ཀ་རྩི་ལས་ ཀྩིཝུ་བྩིག་ཕྩིཊ་༡,༦༧༠ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧
གནས་པའྩི་ ཤྩིང་ཆས་ཚུ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༣.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

སོ་ གསར་གྩིང ་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ སོ་གསར་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་
མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༦༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.065
0.065

-

-

༡༠༠

0.065
0.065

-

༡༠༠

-

༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1
1.2
1.3

སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ཡྩིག་ཚང་ནང་ཆས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

-

-

སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ཝྩིའྩི་དབྩིབས་ཆུ་གཡུར་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིཝ་ཊར་ མཁོ་སོད་ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ནང་བཀོད་མྩི་ལས་གཞན་ མཁོ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་
ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡

སྤུས་ཚད་མེ ད ་པའྩི ་ ཡྩི ག ་ཚང་ནང་ཆས་ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

སོ་གསར་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསམ་རེ་ ཨེམ་ཨེས་ ཇེ་ཀེ་ནང་ཆས་མཁོ་བཀྲམ་པ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ གནས་པའྩི་ ཤྩིང་གྩི་ནར་ཁྩི་དང་ བདེ་ཝཱན་ཚུ་ དགོ་མཁོ་བའྩི་སྤུས་ཚད་མེན་རུང་ ངོས་
ལེན་འབད་ནུག གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༦༩༩.༠༠ གནས་པའྩི་ ཤྩིང་གྩི་ནར་ཁྩི་འདྩི་ དགོ་མཁོ་དང་བསྟུན་པའྩི་ནང་ཆས་མེནམ་མ་ཚད་ སྤུས་ཚད་ཡང་མྩིན་འདུག རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་
ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ནང་ཆས་ཚུ་གྩི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དུར་ཀར་ཀྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་

སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ མ་བྷ་དུར་ཀར་ཀྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡.༢
སྤུས་ཚད་མེ ད ་པའྩི ་ ཝྩིའྩི ་ དབྩི བ ས་ཆུ་གཡུར་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།
སོ་གསར་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མ་ཎྩི་གང་རག་ལས་ པདྨ་ཐང་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་ ཝྩིའ་ྩི དབྩིབས་ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ངོས་ལེན་
འབད་དེ་འདུག ཝྩིའྩི་དབྩིབས་ཆུ་གཡུར་ཚུ་ རྒྱ་ཚད་སོམ་ཆུང་མ་འདཝ་སེ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཨེམ་ཨེམ་༢༠ ཅན་མ་སེ་མྩི་ རྩི་སའྩི་འདམ་སར་ནྩིའ་ྩི ལཱ་ཡང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་
ལས་ བཟོའྩི་རྩིག་རལ་དང་མྩི་ལྡན་པའྩི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལཱ་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བར་རྩིས་ལེན་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༧ དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རམ་བྷ་དུར་

ཀར་ཀྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣

གོ ག ་རྩི ག ་ཀམ་པྩི ཝ་ཊར་ མཁོ ་ སོ ད ་ཡྩི ག ་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ནང་བཀོ ད་མྩི ་ ལས་གཞན་ མཁོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ཚུ་ངོ ས ་ལེ ན ་འབད་ཡོ ད པ།

སོ་གསར་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིཝ་ཊར་ མཁོ་སོད་ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ནང་བཀོད་མྩི་ལས་གཞན་ མཁོ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཐྩིམ་ཕུག ཨེམ་ཨེས་ ལམ་ལ་ཚོང་ལས་
ཀྩིས་ གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིཝ་ཊར་གྩི་རྩིགས་གཉྩིས་མཁོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གསལ་གཞྩི་རན་ཏོག་ཏོ་སེ་མྩི་གཅྩིག་དང་ བཀོལ་སོད་ཀྩི་རྩིམ་ལུགས་ངོ་མ་མེན་མྩི་གཅྩིག་ མཁོ་སོད་འབད་དེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིཝ་ཊར་རྩིས་ལེན་པའྩི་སྐབས་ བརྡ་དོན་དང་འབེལ་བའྩི་ཡོན་ཏན་མེདཔ་ལས་ དགོས་མཁོ་བའྩི་དབེ་བ་རྟགས་ཤྩིང་དཔྱད་མ་ཚུགས་པར་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་
དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རོང་ཁག་གྩི་བརྡ་དོན་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལས་ གོགས་རམ་ལེན་ཐོག་ལས་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་མ་བཅུག་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༠༩༧ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རམ་བྷ་དུར་ཀར་ཀྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རམ་བྷ་དུར་ཀར་ཀྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་
༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ GG/Audit04/2018-2019/63 སྩི་ཚེས་༢༧.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ལཱ ་ ཉུང་སུ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ལུ་དངུལ་ཐེ བ ས་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥

སོ་གསར་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ པདྨ་ཐང་ལུ་ གཏན་འཇྩིགས་ཀྩི་བཟོ་བཀོད་དང་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ དབེ་ཞྩིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་
བརྟེན་ སྤ་རོ་ ཨེམ་ཨེས་ དངོས་གྲུབ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དགོས་མཁོ་དང་བསྟུནམ་ད་ གེ་བེན་གྩི་གང་རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༩༢.༩༠ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་
ཁག་འབགཔ་གྩིས་ རྩིང་ཚད་མྩི་ཊར་༧༤.༤༥ ལས་བརལ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་གཡུར་རྒྱ་གམ་གྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་ཧུམ་པའྩིཔྩི་ཚུ་ཡང་བཙུགས་སྩིག་མ་འབད་བར་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཉྩིས་ཀྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་ཁུངས་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༧ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རམ་བྷ་དུར་ཀར་ཀྩི རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༢༡༨༠༤༠༠༠༡༧༦ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༤.

སྤ་ཚ་གྩིང ་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གྩི་ སྤ་ཚ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་
འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༨༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

1
2

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་
ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.833
0.833

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

0.833
0.833

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ།

-

-

སྤང་ཐང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི་གང་རྟེན་བཟོ་བསྐྲུན་
འབད་ཡོདཔ།

-

-

-

-

བསོམས།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡

ཐབ་ཚང་དང་མཛོ ད ་ཁང་བཟོ ་ བསྐྲུན་ནང་སྐྱོ ན ་ཞུགས་འབྱུང་ཡོ ད པ།

སྤ་ཚ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རེ་རང་གྩི་ཁག་འབག་པ་བྷ་དུར་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ དུ་པྩི་-ད་ར་ལྷ་ཁང་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་ མཛོད་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ སྐྱོན་ཆ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག ཀ་གདན་གྩི་ས་ཁོངས་སྤུབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་གནམ་པང་དེ་ལུ་ ཚོན་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་གཏངམ་དང་ ས་གོག་གྩི་གོག་ཐག་བཙུགས་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ གང་རྟེན་ཚུ་ལུ་ཀ་ར་མ་གཏང་པར་བཞག་
ཡོདཔ་དང་ ཐོག་ཁ་ལས་ས་ཚུ་གྩིས་སྤུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་མྩིག་བཏོན་འབད་བའྩི་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ ས་གོག་གྩི་ plate ཚུ་འཚོལ་མ་འཐོབ་པར་འདུག སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་
ཚུ་རྩིས་ལེན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༨ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྩི་ཏ་ག་ལེ། ཞྩིབ་

རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༠༣༠༧༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆ་བྩི་ཀུ་མར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢.

སྤང་ཐང་སོ ་ ནམ་ཞྩི ང ་ལམ་བདའ་སྟེ ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྩི ་ གང་རྟེ ན་བཟོ ་ བསྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།

སྤ་ཚ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རེ་རང་གྩི་ཁག་འབག་པ་ ཡམ་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ སྤང་ཐང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ གང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག གང་
རྟེན་གྩི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ ལྕགས་སྐུད་ཀྩི་སྟུག་ཚད་ཚུ་ དགོས་མཁོའ་ྩི སྟུག་ཚད་ལས་ ཉུངམ་སེ་འདུག སྟུག་ཚད་ མྩི་ལྩི་མྩི་ཀྲར་༢.༥ འབད་མྩི་ལྕགས་སྐུད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྟུག་ཚད་
མྩི་ལྩི་མྩི་ཀྲར་༢.༧ གྩི་རྩིན་དངུལ་སོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དབྩིབས་ཟུར་དྲུགམ་གྩི་སོ་ལས་ གསུམ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ འཁལ་དགོ་པའྩི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དབྩིབས་གྲུ་བཞྩི་གྩི་སོ་ལས་ གཅྩིག་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་འདུག
དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཤྩི་ལ་བྩི་པ་ཁ་གྩི་གང་རྟེན་དེ་ ཆུ་རུད་ཀྩིས་མེདཔ་གཏང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་རྩིས་ལེན་འབད་བའྩི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སེ་བདེན་དཔྱད་
མ་འབད་མྩི་དང་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༨ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྩི་ཏ་ག་ལེ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༠༣༠༧༠༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆ་བྩི་ཀུ་མར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༢.༡.

ས་སྣུམ་དང་ བྱུག་སྣུམ་ཚུ་རྩི ས ་བཀོ ད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣

སྤ་ཚ་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ HSD ས་སྣུམ་དང་ བྱུག་སྣུམ་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའྩི་ HSD ས་སྣུམ་དང་ བྱུག་སྣུམ་ ལྩི་ཀྲར་༡༦,༣༠༤ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུའྩི་ཐོབ་རྩིས་དང་ བཀོལ་སོད་ཚུ་དན་ཐོ་བཀོད་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ མཛོད་དེབ་ཚུ་
རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༨ དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྩི་ཏ་ག་ལེ། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༠༣༠༧༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ

ཆ་བྩི་ཀུ་མར་རའྩི། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༥.

བར་ཤོང་།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བར་ཤོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤
གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.084
0.084

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.084
0.084

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

མྩི ་ སེ ་ ཁག་འབག་ནང་ སོ ན ་རྩི ས ་བཏོ ན ་ཡོ ད ་མྩི ་ ལས་ལྷག་པའྩི་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤

བར་ཤོང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དེའ་ྩི འོག་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག མྩི་སེ་ཁག་འབག་པ་ བར་ཤོང་ཝའྩི་བ་ཚོགས་པ་ལུ་ སོན་རྩིས་བཏོན་
ཡོད་པའྩི་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༦ ལས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ མྩི་སེ་ཁག་འབག་གྩི་བ་སོའྩི་ལམ་ལུགས་ཀྩི་ ཁྩིམས་དོན་༣༤ པའྩི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་
ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་དངུལ་སོད་དེ་ ལཱ་གྩི་བཀའ་རྒྱའྩི་དངུལ་འབོར་ལས་བརལ་བའྩི་ཐོབ་བརོད་ ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༠༩༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དར་བྷ་དུར་མོང་གར། དམངས་མྩི། ངོ་སོད་ལག་ཁེར་ཨང་༡༡༨༠༡༠༠༡༡༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ གྲུབ་རྟེན་ཚེ་རྩིང་། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༥༦ ཅན་མ་།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༡༤ དབང་འདུས་ཕོ ་ བང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོ ང ་།
༡.

དགའ་སེ་མཚོ་འོགམ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགའ་སེ་མཚོ་འོགམ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.144
0.144

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.144
0.144

-

༡༠༠

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

རྩི ས ་ལོ ་ མཇུག་བསྡུ་བའྩི ་ སྐབས་ལུ་ ཟད་སོ ང ་གབ་ཐོ བ ་རྐྱབ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤

དགའ་སེ་མཚོ་འོགམ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སྩི་ཚེས་༢༤/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༤ གནས་པའྩི་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག
མཁོ་སྒྲུབ་དེ་ཡང་ གོ་བུར་དུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཨེཅ་དྩི་པྩི་ཨྩི་ཆུ་དུང་མྩི་ཊར་༢༥༠༠ དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་(སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པ་)ནང་ ཕྩིར་སོད་མ་འབད་བར་ མཛོད་ཁང་ནང་དེ་འབད་ར་བཞག་
སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འདྩི་གྩིས་ མ་དངུལ་གྩི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ནྩི་ལས་བཀག་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་གབ་ཐོབ་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀུན་བཟང་ཕྲྩིན་ལས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11907000824 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་ཕྲྩིན་ལས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11907000824 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-02/2019-2020/0507 སྩི་ཚེས་༡༤.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣.༣.༡༥
༡.

གཞལམ་སང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གྩི ་ རེ ད ་འོ ག ་ཚུ།
སྤང་མཁར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤང་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༥༠ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཡོངས་རོགས་སེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.050
0.050

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.050
0.050

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཁྩི མ ་ཐོ ག ་གྩི ་ ལྡྩི ང ་རྩི ་ ནང་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

སྤང་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤོང་ཆུ་ལ་དང་ བཀྲྩིས་སྩི་སྩི་འོག་ནང་ལུ་ དུར་ཁོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁྩིམ་ཐོག་གྩི་ལྡྩིང་རྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ PRZ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་མཁོ་སོད་འབད་མྩི་ ལྡྩིང་རྩི་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་བརོད་ཚུ་གནང་གོལ་འབད་
བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་
དབང་ཕྱུག ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་12006001073 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༡༧༨ སྩི་ཚེས་༠༤.༠༧.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

གོ་ཤྩིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གོ་ཤྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཡོངས་རོགས་སེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.035
0.035

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

0.035
0.035

-

༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

རྒྱུན་སྐྱོ ང ་བཙུགས་བཞག་རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ལས་ ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག ་ལུ་ཟད་སོ ང ་བཏང་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

གོ་ཤྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལས་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༣༥ ཟད་སོང་བཏང་ནུག སྩིར་བཏང་གྩི་འཆར་དངུལ་འཛིན་གོལ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་གྩི་ཆ་རྐྱེན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལས་ ཟད་
སོང་བདག་སྲུང་འབད་མྩི་འདྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཅྩིག་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༣ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་ལས་འཕྲོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་12003000422 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ལས་འཕྲོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་12003000422 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༠.༠༡.༢༠༢༠ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་མཆོག་དང་ གཞལམ་སང་རོང་ཁག་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་གཅྩིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའྩི་སྐབས་ལུ་
རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

ངང་ལ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ངང་ལ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༠༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་གཅྩིག་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡.

ས་རུད་ཆད་མྩི ་ ཚུ་ སྐྱོ ན ་ཆ་ཕོ ག ་ལམ་གྩི ་ དུས་ཡུན་ནང་ མ་བསལ་བར་བཞག་ཡོ ད པ།

ངང་ལ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ངང་ལ་ཀྲོང་ལས་རྡོ་ཆ་ལྩིང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྐྱོན་ཆ་ཕོག་ལམ་གྩི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་
རུད་ཚུ་བསལ་ནྩི་དང་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་མ་བྩིན་ནུག སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འདྩི་ ས་རུད་ལས་བརྟེན་ ག་རའྩི་ནང་བསུབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༤
དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་ནོད་ཀུ་མར་ཏ་མང། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200407010 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་དབང་འདུས། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་
ཁེར་ཨང་12005002997 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/796 སྩི་ཚེ་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།
༤.

ཤྩིང་མཁར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤྩིང་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༢༨༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.286
1.286

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.286
1.286

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ས་སྣུམ་གྩི ་ འཛི ན ་ཤོ ག ་བདེ ན ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༦

ཤྩིང་མཁར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ས་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའྩི་ནང་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ག་ཁར་ལེན་
པའྩི་སྐབས་ལུ་ མྩི་སེའྩི་འགོ་ཁྩིདཔ་ ཡང་ན་ འོས་ལྡན་གྩི་དབང་འཛིན་ཚུ་གྩིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ས་སྣུམ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༦ སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༢༠༧ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་12007001953 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
12007001953 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་དང་འཁྩིལ་ ཡྩིག་ཨང་ SG/Audit/24/2019/614 སྩི་ཚེས་
༠༤.༠༧.༢༠༡༨ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ར

1.3.4

རང་སྐྱོ ང ་འདུས་ཚོ ག ས་ཚུ།

1.3.4.1 འབྲུག་གྩི ་ སོ བ ་གྲྭའྩི ་ ཆོ ས ་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩི བ ་ཚོ ག ས་སེ །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༦༦ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༣ གནས་པའྩི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠.༤༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོགས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.313
0.313

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༥༠
༠.༠༥༠

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༢༦༣
༠.༢༦༣

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༥.༩༧
༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ནང་འཁོ ད ་འགོ ་ འགྲུལ་གྩི ་ དོ ན ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩི ན ་འཐུས་ འཐེ བ ་/ཆོ ག ་མྩིན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣

འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་གྩིས་ ལས་བེདཔ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༩ འཐེབ་/ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ

འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་གྩིས་ འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/ལས་རྩིམ་ཚུ་ནང་ འགོ་ནྩི་/ལོག་ནྩི་ནང་ ཆོག་མྩིན་གྩི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༢ སོད་ཡོདཔ་ད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་
ཐོབ་བརོད་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སེ་ སོད་གནས་ནང་མ་སོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི།





འབྲུག་འགེམས་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་གཉྩིས་ཀྩིར་བར་ནའྩི་གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཤོག་གུ་/དྩི་ཤོག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩི་དང་ བསྐྱལ་ནྩི་གྩི་
འགན་ཁུར་འདྩི་ འབྲུག་འགེམས་ལས་འཛིན་ལུ་བཀལ་ཏེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ འབྲུག་འགེམས་ཀྩི་ཡྩིག་ཚང་ཚུ་ནང་ དྩི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩི་དང་ བསྐྱལ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭའྩི་དབུ་
འཛིན་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ ཆོག་མྩིན་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩ དེ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཕྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་འགོ་འགྲུལ་འབད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག དེ་ཡང་ ཚེས་གངས་གཅྩིག་ལུ་ར་ ཐྩིམ་ཕུག་ལས་སྤ་རོ་དང་ སྤ་རོ་
ལས་ཕྩི་རྒྱལ་ཚུན་གྩི་ ཉྩིན་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་དེ་འདུག ལོག་སྟེ་འོང་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྤ་རོ་ལས་སོད་གནས་ཚུན་ ནང་འཁོད་ཐོབ་ལམ་ལྟར་དུ་ ཉྩིན་འཐུས་ཕེད་ཀ་གྩི་ཐོབ་བརོད་
བཙུགས་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ཕྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ཉྩིན་འཐུས་ཀྩི་རྩིན་གོང་ཁར་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
ལོག་སྟེ་འོང་མྩིའ་ྩི འགོ་འགྲུལ་གྩི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༢ ལས་ཉུང་མྩི་གྩི་ཐད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༦ གྩི་ཉྩིན་འཐུས་ཡོངས་རོགས་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག

ཐོབ་བརོད་དང་དངུལ་སོད་ཚུ་ འགོ་འགྲུལ་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་ཚུ་དང་མ་འཁྩིལ་བར་ཡོདཔ་ལས་ འདྩི་གྩིས་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་དངུལ་འབེལ་དམ་འཛིན་དང་ བདག་སྐྱོང་སྩིང་སྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་
སྟོནམ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༣ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་
རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201007233 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག མྩིས་སྟོབས་/བདག་སྐྱོང་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200501364 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༦༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོ ག ས་མེ ད ་ལག་ཁེ ར ་མ་ཐོ བ ་པར་ ཕྩི ་ རྒྱལ་ལུ་འགོ་ འགྲུལ་འབད་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་གྩི་འད་ངོ་མ་འཐོབ་ཞྩིམ་ལས་རྐྱམ་གཅྩིག་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྩིས་ གནང་གོལ་གྩི་ཡྩི་གུ་བྩིན་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་
བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་གྩི་འགན་འཛིན་པ་དག་པ་ཅྩིག་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མེད་པར་ ཡུན་ཐུང་གྩི་སོང་བརྡར་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་འདུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༣ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་རྡོ་རེ། དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208100 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8404009 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་བསྟན་འཛིན། མཁས་མཆོག་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8404013 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། སྩི་པྩི་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607090
ཅན་མ། ཤར་ད་རའེ། ཆོས་ཚན་འགོ་འདེན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010017 ཅན་མ། རེ་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཆོས་ཚན་འགོ་འདེན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401137 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག མྩི་སྟོབས་/བདག་སྐྱོང་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501364 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་བཀོན་གྩི་ཡྩི་གུ་སོད་ཐོག་ལས་ ཡྩིག་ཨང་ BCSEA(09)HR-HRC-Meeting/2018-2019/1575 སྩི་
ཚེས་༡༣.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.2 འབྲུག་ཤེ ས ་རྩི ག ་གོ ང ་ཁེ ར ་ལས་འགུལ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཤེས་རྩིག་གོང་ཁེར་ལས་འགུལ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༢ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་
ལས་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༠༠ གནས་
པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༢ ཐོན་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.592
0.592

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.592
0.592

-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

རྒྱུན་སོ ད ་རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་འབོ ར ་ཆེ་ དགས་སེ ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ ་ བཞག་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༢

འབྲུག་ཤེས་རྩིག་གོང་ཁེར་ལས་འགུལ་གྩིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགོ་གཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་འབོར་ཆེ་དགས་སེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༢ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག
སྩི་ཚེས་༣༠.༠༦.༢༠༡༧ ཚུན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྩིས་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༧.༧༥༥ ཡོད་ས་ལས་ ཟད་སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༨ (བརྒྱ་ཆ་༣༨) གཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ མ་
དངུལ་ས་ཡ་༡༣༧.༢༣༧ དུས་ཚོད་ཡོལ་སོང་ནུག (འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༩༩.༦༢)། དུས་ཚོད་ཡོལ་མྩི་མ་དངུལ་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ལས་འགུལ་གྩིས་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་དབེ་དཔྱད་འགོ་འདེན་
མ་འཐབ་པར་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༩༢ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡.༠༣.༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༠༠ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་
ལོག་སྟེ་སོད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༢ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༦ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་20160306912 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོན་པོ་བགེསཔ་ རྡོ་རེ་ཆོས་སོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8504099 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༠༠ དེ་ ཡྩིག་ཨང་ MoWHS/DS/FIN-03/961 སྩི་ཚེས་༠༢.༡༠.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལོག་
སྟེ་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦ དེ་ ཡྩིག་ཨང་ MoWHS/DS/FIN-03/2880 སྩི་ཚེས་༡༤.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ དེ་ ཡྩིག་ཨང་
MoWHS/DS/Audit/2020-2021/358 སྩི་ཚེས་༢༥.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཏོན་བཞག་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.3 དཔལ་འབྲུག་ཞྩི བ ་འཇུག་ལྟེ ་ བ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དཔལ་འབྲུག་ཞྩིབ་འཇུག་ལྟེ་བའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༩༠༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་འབྲུག་ཞྩིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱྩིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་
ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.904
1.904

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.904
1.904

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

མཇུག་བསྡུའྩི ་ ལཱ ་ གྩི་ རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ ཚུལ་མཐུན་མྩི ན་པའྩི ་ ཐོ ག ་ལུ་ཟད་སོ ང ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༤

དཔལ་འབྲུག་ཞྩིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་གྩིས་ ཟད་སོང་མ་བཏང་བའྩི་ ལོ་ངོ་མཇུག་བསྡུའྩི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༤ དེ་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བདག་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག དངུལ་འབོར་
དེ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ལོ་ནང་ དགོས་མཁོ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༥/༢༠༡༨ ལུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ཀྩི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན།
མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་འོག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ རྩིས་འཛིན་གྩི་ལས་གཡོགཔ་དེ་ལུ་ གོ་རྟོགས་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༡ དོན་ཚན་༡། རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་བཟང་པོ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907014 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དགོས་ཀརྨ་ཨུ་ར། སྩིད་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8903117 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༠༣༡༦༩ སྩི་ཚེས་༡༥.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.4 མྩི ་ སེ ་ ལས་ཚོ ག ས་དབང་འཛི ན །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མྩི་སེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.044
0.044

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.044
0.044

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ཟད་སོ ང ་ཚུ་འཛོ ལ་ཏེ ་ བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

མྩི་སེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཕག་དར་བ་ལུ་ ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ སོད་མྩི་འདྩི་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་༡.༠༢ པ་ ལས་གཡོག་པའྩི་ག་ཆ་གཞན་མྩི་ཚུ་་གྩི་འོག་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་
༥༤.༠༣ པ་ རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྐྱོང་- སྩིང་ཁྩིམ་་གྩི་འོག་ལུ་འཛོལ་ཏེ་ བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་དེ་ དངུལ་རྩིས་ཀྩི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༧༥ དོན་ཚན་༡། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ ཚེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས། འཐུས་མྩི་དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507319 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་དྩི་ཀ་ཨ་དྩི་ཀ་རྩི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9507319 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.5 དང་ཁྩི མ ས་ལྷན་སེ །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༩ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ དེ་
ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་
༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ལྷག་ལུས་/རྩི ས ་ཁ་ཚུ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ།

དབང་འདུས་ཕོ་བང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ནང་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་/གོད་འཐུས་ཚུ་དང་ འཐུས་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ དེ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་(ལོག་
ཐོབ་)ཚུ་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་དང་གཅྩིག་ཁར་
གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གཤམ་གསལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩིཿ
 དུས་ཡུན་ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༥ ལས་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༦༥ བསྡུ་ལེན་འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༤༢༦ ལུས་ཏེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ རྐྱངམ་གཅྩིག་སྟོན་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་ཁད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦
ཐོན་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདྩི་ཡང་ དུས་མཚམས་ཁར་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་ དངུལ་དེབ་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ ལྷག་ལུས་ཚུ་ནོར་བ་མེདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ དངུལ་
ཁང་བཙུགས་བཏོན་ཁ་ཐབ་རྩིས་ཁ་མ་བཟོ་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱ྄ང་ནུག
 དེ་མ་ཚད་ དངུལ་རྐྱང་བསྡུ་ལེན་ཚུ་/བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་གྩི་ཁ་གསལ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༤ དེ་ཅྩིག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་སོད་ཚུ་ངེས་བདེན་ཨྩིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་མ་ཚུགས།
ཧེ་མའྩི་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ དེ་ལྟོའྩི་རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་མྩི་(སྩི་ཚེས་༠༡/༠༣/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཟུང་) ལག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་དངུལ་རྐྱང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ དེ་གྩིས་ རྩིས་སོད་ལེན་དང་འབེལ་
བའྩི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ དངུལ་གྩི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག དེ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་རྩིས་བཀོད་/ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ དངུལ་གྩི་བོར་རྟགས་ཚུ་ཡང་མ་སོད་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༡
དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གཅེས་གཅེས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་-༥ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20141104869 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དགོས་མགོན་པོ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9511021 ཅནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG/FUS-01/2019-2020/110 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.6 གེ ་ སར་རྒྱལ་པོ ་ གསོ ་ རྩི ག ་གཙུག་ལག་སོ བ ་སེ །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ གཙུག་ལག་སོབ་སེ་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་
༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.193
0.193

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.193
0.193

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.1

མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

0.081

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

1.2

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.041

-

0.041

1.3

དངུལ་སོད་ཀྩི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ།

0.071

-

0.071

1.4

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ།
བསོམས།

0.193

-

0.193

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.081

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

མྩི ་ མང་ལཱ་ གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༡

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེའ་ྩི ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༡ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༨ དེ་ འགན་འཛིན་པ་
གཅྩིག་ལུ་ ཞྩིབ་འཚོལ་གནང་སྩིན་གྩི་སོན་བྩིན་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ དེ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའྩི་ཁལ་ལོག་ལྟབ་སེ་བཙུགས་བཞག་
འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་སོན། ལེགས་སར་བ། ཨེཕ་ཨེན་པྩི་ཨེཅ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140900037 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ དོག་ཊར་ཉྩི་བཟང་དབང་མོ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8602079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩི ས ་འགྩི ག ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་ནང་ རྩིས་ལོ་གཉྩིས་ཀྩི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༤ ནང་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ དང་ རྩིས་ལོ་༣༠/༠༦/༢༠༡༥ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ འཐོན་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140800033
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140800033 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3

དངུལ་སོ ད ་རྩི ས ་ཤོ ག་ཚུ་སྟོ ན ་ནྩི ་ མེ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡ གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་
མྩི་དང་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨྩིན་མེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༣.༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130500015 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140800033

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.4

གེ ་ སར་རྒྱལ་པོ ་ གསོ ་ རྩི ག ་གཙུག་ལག་སོ བ ་སེ འྩི ་ མྩི ང ་ཐོ ག་ཁར་ ས་ཆ་ཐོ ་ བཀོ ད་མ་འབདཝ།

འབྲུག་གྩི་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་འདྩི་ འབྲུག་གྩི་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༢ ཅན་མ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༠༢/༠༥/༢༠༡༣ ལུ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༥ ལུ་
གཞུང་འབེལ་ཐོག་ལས་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་ཟེར་འགོ་འབེད་མཛད་ནུག གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་འདྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྩི་
ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ ལས་སོད་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ས་ཆ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ས་མཚམས་མ་བཀལ་ནུག གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་མདོ་ཆེན་གྩིས་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་
ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྩི་ རྒྱུན་སྐྱོང་སེ་ཕྲན་གྩི་འགོ་འཛིན་དང་གཅྩིག་ཁར་ ས་མཚམས་ཀྩི་སྐོར་ལས་གོས་བསྟུན་འབད་ནྩིའ་ྩི སྐོར་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་
ལག་སོབ་སེའྩི་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་འགོ་ཐོག་གོས་བསྟུན་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལོ་ངོ་ལྔ་གྩི་རྒྱབ་ལས་ཡང་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་གཅྩིག་ཁར་ ས་མཚམས་
བཀལ་ནྩི་དང་འབེལ་བའྩི་རེས་དན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རྩིག་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མྩི་ས་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་གྩི་བདག་དབང་མེད་པར་འདུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དོན་གྲུབ། བཟོ་བཀོད་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130500004 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོག་ཊར་སྩིད་
མཐར་རྡོ་རེ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20171100082 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.7 རྒྱལ་ཡོ ང ས་མཐའ་འཁོ ར ་ལྷན་ཚོ ག ས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་
བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།
རྩིམ་ཨང་།
༡

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

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

ཉེ ན ་སྲུང་དང་ རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོག ས་མེ ད ་ལག་ཁེ ར ་མེ ད་པར་ སོ ང ་བརྡར་ནང་འགོ ་ ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་ནང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་གྩི་འད་ངོ་མ་འཐོབ་ཞྩིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅྩིག་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྩིས་ གནང་གོལ་གྩི་ཡྩི་གུ་བྩིན་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་
བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་འགན་འཛིན་པ་༥ གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མེད་པར་ ཡུན་ཐུང་གྩི་སོང་བརྡར་ཚུ་འཐོབ་
ཡོད་ས་ལས་ འགན་འཛིན་༢ རྐྱངམ་གཅྩིག་གྩིས་ཉེན་སྲུང་ཉོགས་མེད་ལེན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༧ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་འཁོར་ལོ། མཐའ་འཁོར་གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101051 ཅན་མ། ཀུན་བཟང་། ཁྩིམས་དོན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200707333 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་བུད་ད། ཁྩིམས་དོན་
ལས་རོགས་-༤ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2002029 ཅན་མ། དཀོན་མཆོག་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9107121 ཅན་མ། རྩིག་འཛིན་བཟང་མོ། ཞྩིབ་
རོགས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་-༡ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120301870 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2005020082 ཅན་མ། རྩིག་འཛིན་བཟང་མོ། ཞྩིབ་རོགས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་-༡ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120301870 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/FUCD(W32-NEC)2019/2079 སྩི་ཚེས་༡༩.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.8 ཕུན་ཚོ ག ས་གྩི ང ་ཁོ མ ་སེ །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབས་༣༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༤༡ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༨༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧
གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧.༩༣༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༣༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༩ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༣༦ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

1.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2.661
༡.༤༧༧
3.༧༩༧
༧.༩༣༥

༡.༡༩༩
༡.༡༩༩

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2.661
༡.༤༧༧
༢.༥༩༨
༦.༧༣༦

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

༣༡.༥༨
༡༥.༡༡

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༡

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.159
0.470

-

0.470

1.3

འོང་འབབ་ཚངམ་སེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།
རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་
འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཉེས་ཆད།
འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཚངམ་སེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)
-

1.992

-

1.992

1.4

ཁྩིམས་དོན་གྩི་བཏོག་ཆ་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབདཝ།

0.040

-

1.5

སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཆ་ཤས་ཅྩིག་ སེར་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོདཔ།
བསོམས།

2.661

-

0.040
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

2.661

རྩིམ་
ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

0.159

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

འོ ང ་འབབ་ཚངམ་སེ ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའྩི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ ཁོང་རའྩི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག འོང་འབབ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༧༥.༧༤༦ བསྡུ་ལེན་(བཙུགས་བཞག་གྩི་ཡྩིག་ཅུང་དང་འཁྩིལ་)འབད་ས་ལས་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༥༨༧ རྐྱངམ་ཅྩིག་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་(དངུལ་ཁང་རྩིས་
བརོད་དང་འཁྩིལ་)ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ ཚངམ་སེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ལས་སོད་འཐབ་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་
བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དགོས་མཁོའྩི་བདེན་དཔྱད་ཚུ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་
ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྩིརྩིཤ་ན་ཆེ་ཏྩི་རྩི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

རྒྱུན་སྐྱོ ང ་བཙུགས་བཞག་རྩི ས ་ཁའྩི ་ ནང་ལུ་ དངུལ་འཛི ན ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་མྩི ་ གྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལ་མར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༧༠

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ཁག་འབག་ ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའྩི་འཐུས་ཀྩི་ཐད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༧༩ འབད་མྩི་དངུལ་འཛིན་འཐོབ་མྩི་དེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་
རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་མ་བཙུགས་ནུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅྩིག་ ཟླ་ངོ་༡༤ དེ་ཅྩིག་གྩིས་ཕྩིར་འགངས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༥/༢༠༡༨ ལུ་
བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ དུས་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ དགོས་
མཁོའྩི་བདེན་དཔྱད་ཚུ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩
ཚུན་ལུ་
བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༠
(24%*1,679,490.00*14/12) བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྩིརྩིཤ་ན་ཆེ་ཏྩི་རྩི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3

འོ ང ་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཚངམ་སེ ་ རྩི ས ་བཀོ ད ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༣

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩི་དངུལ་འབེལ་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༣ ཚངམ་སེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་དང་འཁྩིལཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༣༧༠ བཙུགས་
ཏེ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༣.༣༧༧ རྐྱངམ་གཅྩིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོམ་སེ་གྩིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མྩི་རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༣ རྩིས་ཆད་འབད་ཐོན་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ་ཡང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ ལས་སོད་འཐབ་མྩི་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་དངུལ་འབོར་དེ་

ངེས་བདེན་ཨྩིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའ་ྩི བདེན་དཔྱད་ཚུ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་
འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.4

ཁྩི མ ས་དོ ན ་གྩི ་ བཏོ ག་ཆ་སྐྱེ ལ ་བཙུགས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ཀྩི་ལག་དེབ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ NAPA ལས་འགུལ་འོག་ལུ་གཡོག་བཙུགས་འབད་མྩི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལས་
དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་ཁལ་དང་ གཞན་མྩི་ཁྩིམས་དོན་གྩི་བཏོག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ པའྩི་ནང་
དངུལ་རྐྱངམ་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་དང་ བྱུང་ཐོ་ལ་སོགས་པའྩི་འབེལ་ཡོད་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་གྩི་ རྒྱབ་རྟེན་ག་ནྩི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དེའྩི་
བདེན་ཁུངས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བཏོག་ཆ་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་
ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྣམ་དག་གྩི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྩིརྩིཤ་ན་ཆེ་
ཏྩི་རྩི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.5

སྩི ང ་ཁྩི མ ་གྩི ་ ཆ་ཤས་ཅྩི ག་ སེ ར ་གྩི ་ ས་ཁོང ས་ནང་ཚུད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་ཁོམ་སེ་འོག་གྩིས་ དཔག་ས་ཁ་ལུ་སེ་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༢༥ སོད་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ མྩི་སེའ་ྩི ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཀུ་
ཅྩིག་ སེར་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་དེ་འདུག མ་འོངས་པའྩི་ནང་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་མྩི་འབྱུང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གཞུང་གྩི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ སའྩི་ཇོ་བདག་ལུ་རྒུད་འཐུས་སོད་ཐོག་ལས་ སེར་གྩི་ས་འདྩི་ཁྩིམས་
མཐུན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གྩི་དང་ལེན་ཚུ་འཕྲལ་མགོགས་ར་འགོ་འདེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་20140103243 ཅ་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103243 ཅ་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2.1.1

ས་ཁོངས་ཕྩི་འགྱུར་སེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

2.1.2

-

-

-

1.༢༠༦

-

1.༢༠༦

2.1.4

ཁད་པར་གྩི་བཀའ་རྒྱ་ཕྩིར་སོད་མ་འབདཝ།
ཁད་པར་གྩི་ཚད་གཞྩི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་བརལ་མྩི་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

0.271

-

2.1.5

ཁྩིམ་ཐོག་བཀབ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོདཔ།

-

-

0.271
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

1.༤༧༧

-

-

-

1.༤༧༧

རྩིམ་ཨང་།

2.1.3

2.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
2.1

དཔག་ས་ཁ་ལུ་ མྩི ་ སེ འྩི ་ ལྟེ ་ བ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མྩི ་ དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ ཚུལ་མྩིན ་ཚུ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་ནང་ དཔག་ས་ཁ་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ མྩི་སེ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་མང་རབས་ཅྩིག་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མའྩི་རྩིན་བསྡུར་གྩི་
དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༩ ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁད་པར་གྩི་ཡོངས་བསོམས་
བརྒྱ་ཆ་༩༢.༨༩ རྩིན་གོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༢༥ འཁྩི་ནུག བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཚུལ་མྩིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1.1 ས་ཁོ ང ས་ཕྩི ་ འགྱུར་སེ ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོ ད པ།
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དཔག་ས་ཁ་ཆུའྩི་འགམ་ལུ་འགོ་ཐོག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མྩི་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ས་ཁོངས་འདྩི་ བཀག་དམ་འབད་
ཡོད་པའྩི་བར་གྩིང་གྩི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་ཅྩིག་མྩིན་འདུག གཞྩི་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ ས་ཆ་བདེ་སྩིག་འབད་ནྩི་ཚུ་ ཧེ་མའྩི་མཐའ་འཁོར་གྩི་ས་གནས་ནང་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ ཆུའྩི་
མཐའ་མ་ལུ་ཨྩིནམ་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་གྩི་ཆརཔ་དང་ ཆུའྩི་ལམ་ཕོགས་འཕྲལ་འཕྲལ་སེ་ར་འགྱུར་འགོ་མྩི་དེ་གྩིས་ སྩིང་ཁྩིམ་ལུ་ངེས་མེད་ཀྩི་ཉེན་ཁ་བཀལ་ནྩི་ཨྩིན་པས། ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་མེད་པའྩི་ས་
ཁོངས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ ས་དོང་བསུབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༧༧ གནས་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྣམ་དག་གྩིས་སོ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་
གྩི་ས་ཁོངས་གདམ་ཁ་མ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103243 ཅ་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103243 ཅ་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.1.2 ཁད་པར་གྩི ་ བཀའ་རྒྱ་ཕྩི ར ་སོ ད ་མ་འབདཝ།
མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༦.༣.༦.༡ ནང་ལུ་ “ཁག་འབག་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་ནམ་དུས་ནང་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ཁད་པར་ཚུ་འབྱུང་ནྩི་གྩི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད་པ་ཅྩིན་ ཁག་
འབག་ནང་ལུ་ ཁད་པར་ཚུ་གྩི་གནས་ཚིག་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ས་ཁོངས་སོར་ཡོདཔ་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མྩི་དང་
གཅྩིག་ཁར་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་ས་དོང་བསུབ་ནྩི་ནང་རྩིན་གོང་ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་༧༥༩.༩༥ ཐོན་ཡོད་རུང་ ཁད་པར་གྩི་བཀའ་རྒྱ་ག་ནྩི་ཡང་ཕྩིར་སོད་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མའྩི་འཆར་གཞྩི་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ བཟོ་བཀོད་དང་སོན་རྩིས་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་འབདཝ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200811026 ཅན་མ། བུ་དྷྩི་མཱན་དར་ཇྩི། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་

མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/MoWHS/Thromde-d21/2019/211 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.1.3 ཁད་པར་གྩི ་ ཚད་གཞྩི ་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་བརལ་མྩི་ ལུ་ཚད་འཛི ན་མ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ རྨང་གཞྩིའྩི་ས་དོང་བསུབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁད་པར་གྩི་ཚད་གཞྩི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་བརལ་མྩི་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦ འཐེབ་སོད་ནུག ལཱ་
ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་དོང་བསུབ་ནྩི་གྩི་འབོར་ཚད་དེ་ ཧེ་མའྩི་ཅ་ཆས་ཀྩི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་༤༡.༥༠ ལས་ ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་༣༡༥.༣༨ བརྒྱ་ཆ་༦༥༩.༩༥ ལུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་
འདུག འབོར་ཚད་ཡར་སེང་འགོ་མྩི་གྩི་ཐད་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༦.༣.༦.༡ (ཁ) དང་ (ག) པའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ འོས་མཐུན་གྩི་རྩིན་གོང་མ་བཀོད་
པར་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་རྩིན་བཀོད་འབད་མྩི་ཁར་ར་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༣ པ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200811026 ཅན་མ། བུ་དྷྩི་མཱན་དར་ཇྩི། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་
བཟང་། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

2.1.4 ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༡
དཔག་ས་ཁ་ལུ་ མྩི་སེ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༢/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༡༤/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་རྐྱངམ་གཅྩིག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟླ་ངོ་༥ གྩིས་ཕྩིར་
འགངས་ལུས་མྩི་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༡ མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200811026 ཅན་མ། བུ་དྷྩི་མཱན་དར་ཇྩི། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨྩི་ཨྩི།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

2.1.5 ཁྩི མ ་ཐོ ག ་བཀབ་ནྩི་ གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ནང་སྐྱོ ན ་ཆ་བྱུང་ཡོ ད པ།
མྩི་སེ་ལྟེ་བའྩི་ཁྩིམ་ཐོག་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཆརཔ་ཤུགས་སེ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་སྩིམ་འཛུལ་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། ནོར་
འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་དང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལཱ་གྩི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200811026 ཅན་མ། བུ་དྷྩི་མཱན་
དར་ཇྩི། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

དངོ ས ་འབེ ལ ་བདེ ན ་དཔྱད་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ལུ་སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ ་ ཚུ་ངོ ས ་འཛི ན་བྱུང་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ནང་ལུ་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ད་ྲྭ རྩིལ་གྩི་རེད་ཐང་ དེ་ལས་ གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ གསང་སོད་རྩིངམ་བཤུབ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབག་པ་ གནས་བརྟན་བཟོ་
སྐྲུན་ཚོང་ལས་ལུ་བྩིན་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ལོ་གཅྩིག་ལང་མ་ལང་ཅྩིག་ལས་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག ཁྩིམ་ཐོག་བཀབ་ནྩི་གྩི་ལཱ་དག་པ་
ཅྩིག་ སོ་སོ་འཕེལ་འགོ་ཡོདཔ་དང་ ད་ྲྭ རྩིམ་རེད་ཐང་གྩི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཆུ་གཡུར་ཚུ་ གག་འགམ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེདཔ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༡༦.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོགས། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101253 ཅ་ནམ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/MoWHS/Thromde-d21/2019/211 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༩༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

3.1
3.2

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་བཀོད་
མྩི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།
དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ།

3.3

དངུལ་འབོར་བདག་སྲུང་འབད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་ཤོག་གཞན་མྩི་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།

3.4

ངོ་རྐྱང་སོན་བྩིན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

3.5

མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

3.6

ཟླ་རྩིམ་གྩི་རྩིས་ཁ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.480

-

0.480

-

-

-

0.303

-

0.303

0.279

-

0.279

0.401

-

0.401

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

-

1.100

3.8.1

བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་༨༧.༢༢-བསྐྱར་རེད་གཞན་ཟེར་མྩི་འོག་གྩི་ འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་ཀྩི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནྩི་
མེདཔ།
ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག

0.362

0.362

-

3.8.2

ཕབ་ཆ་མ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཚངམ་སེ་དངུལ་སོད་མ་འབདཝ།

0.760
0.0༧༧

0.760
0.0༧༧

-

-

-

0.035
3.༧༩༧

༠.༠༠༥

༠.༠༣༠

༡.༡༩༩

༢.༥༩༨

3.7

3.9
3.10
3.11

ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་འཛོལ་ཏེ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཚངམ་སེ་དངུལ་སོད་མ་འབདཝ།
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་གང་གྩི་འགམ་ནང་ ཆུ་གྩིས་དོང་བཏོན་ནྩི་ལས་སོན་འགོག་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་
གཏན་འཇགས་ཀྩི་བཟོ་བཀོད་དགོཔ་ཡོདཔ།
མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།
བསོམས།

1.100

རྩིས་གྲུབ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1

འོ ང ་འབབ་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི་ དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི ་ དེ ་ ལས་ དངུལ་ཁང་རྩི ས ་བརོ ད ་ནང་བཀོ ད ་མྩི ་ ཚུ་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བས། དེ་མ་ཚད་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ལས་ཚན་གྩི་
འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་བསྡུ་ལེན་གྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ རྒྱུན་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འབེལ་བ་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འཛིན་པ་དེ་གྩིས་ ཏན་
ཏན་ཨྩིན་མེན་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་གྩི་འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་དེ་ འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་བཀོད་རྩིམ་ལུགས་(BAS)ནང་ལུ་ བྱུང་ཐོའྩི་ཡོངས་བསོམས་སེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་
འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་གྩིས་མ་དོ་བར་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་
ཚུ་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྩིརྩིཤ་ན་ཆེ་ཏྩི་རྩི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.2

དངུལ་ཁང་རྩི ས ་བརོ ད ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་ངོ ས ་འཛི ན་འབད་མ་ཚུགསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའྩི་རྒྱུན་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་༢༣ གྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ འབྱུང་ཁུངས་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་བཞག་གྩི་ཡྩིག་ཅུང་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའྩི་ཁར་ ‘ཐད་ཀར་གྩི་བཙུགས་བཞག་གཞན་མྩི་སེ་’ ངོས་འཛིན་མ་
འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ཚུ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་དངུལ་གྩི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་བྩིན་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ནོར་
འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དགོས་མཁོའ་ྩི བདེན་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་ཨང་རྩིས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་དང་
འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་བཙུགས་མྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྩིརྩིཤ་ན་ཆེ་ཏྩི་རྩི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ཀུན་བཟོང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.3

རྩི ས ་ཤོ ག ་གཞན་མྩི ་ ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན ་གྩི ་ ཡྩི ག ་ཆས་ཚུ་དང་གཅྩི ག་ཁར་རྒྱུན་སྐྱོ ང ་མ་འབདཝ།

རྩིས་འཛིན་ལས་ཚན་གྩིས་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དོ་བཟུམ་སེ་ར་ མ་དངུལ་གྩི་བྱུང་ཐོ་ ཡང་ན་ འོང་འབབ་བཟོ་མྩི་ཚུ་གྩི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ‘རྩིས་ཤོག་གཞན་མྩི་ཚུ་’ ཡང་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདྩི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅྩིག་ཨྩིན། ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ དངུལ་རྐྱང་བྱུང་ཐོ་ཚུ་དང་ དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་གྩི་ཁ་གསལ་
དང་གཅྩིག་ཁར་ ‘རྩིས་ཤོག་གཞན་མྩི་ཚུ་’ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དགོས་མཁོའ་ྩི བདེན་དཔྱད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའྩི་ཁར་ གཙོ་བོ་ར་ རྩིས་འཛིན་ལས་
གཡོགཔ་དེ་གྩིས་ ‘རྩིས་ཤོག་གཞན་མྩི་ཚུ་’ གོ་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟོང་
དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

3.4

སེ ར ་དོ ན ་སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་དུས་ཚོད ་ཁར་རྩི ས ་འགྩི ག ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་དག་པ་ཅྩིག་ལུ་ ཧེ་མའྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སེར་དོན་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ གནང་གོལ་
འབད་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༨.༡.༦(ཀ) པའྩི་ནང་ལུ་ “ཧེ་མའྩི་སེར་དོན་གྩི་སོན་བྩིན་དེ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅྩིན་ སེར་དོན་གྩི་
སོན་བྩིན་ག་བཟུམ་འབད་རུང་ གནང་གོལ་ ཡང་ན་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ཆོག་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་ལུ་མ་གནས་པར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ རེས་
དན་གྩི་དང་ལེན་མ་འབད་མྩི་དང་ སོན་བྩིན་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱ་མཚོ་འབྲུག་པ།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9701044 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501013 ཅན་མ། གའུ་ཏམ་ཐ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9913138 ཅན་མ། ཚེ་དབང་
རྟ་མགྩིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200905042 ཅན་མ། པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200208083 ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་སོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200301058
ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་སོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901167 ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200603004 ཅན་མ། པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101251 ཅན་མ། ལོ་ཧ་བྩིར་གུ་རུང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201109030 ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20121102017 ཅན་མ། ཀྩི་རྩིཤ་ན་
ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་སོལ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20101100958 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་
རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.5

མྩི ་ མང་ལཱ་ གྩི ་ སོ ན ་བྩི ་ ཚུ་ དུས་ཚོ ད ་ཁར་རྩི ས ་འགྩི ག ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩

དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༥.༤.༢(ང)པའྩི་ནང་ལུ་ “རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའྩི་སྐབས་ལུ་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་
གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་གནས་སྐབས་ཀྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ག་ར་ ཚངམ་སེ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ནང་ སོན་
བྩིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སོན་བྩིན་དག་པ་ཅྩིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྩི་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རྒྱ་མཚོ་འབྲུག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9701044 ཅན་མ། བཙན་སྐྱོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101253 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501013
ཅན་མ། གའུ་ཏམ་ཐ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9913138 ཅན་མ། བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200303001 ཅན་མ། ཀརྨ་ཕྲྩིན་ལས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9307042 ཅན་མ། ཀྩི་རྩིཤ་ན་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
2107101 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.6

ཟླ་རྩི མ ་གྩི ་ རྩི ས ་ཁ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབད་མྩི ་ དང་འབེ ལ ་བའྩི་ ནོ ར ་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡

དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༡༠ པའྩི་འོག་གྩི་ཁྩིམས་ལུགས་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ མཇུག་སོམ་མ་འབད་
བར་འདུག རྩིས་བཀོད་ཀྩི་རྩིམ་ལུགས་ (BAS, version 3.0.11) ནང་ལས་ རྩིས་བརོད་དང་ ལས་འཆར་ཚུ་ཡྩིག་ཐོག་ལུ་བཟོ་བཏུབ་མྩི་ཚུ་ཡང་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་ནུག དེ་མ་
ཚད་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་གྩིས་ག་སྩིག་འབད་མྩི་ དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཏོན་ཁ་འཐབ་རྩིས་ཁ་དེ་ ངེས་བདེན་ཨྩིན་པའྩི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཡྩིག་ཆ་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་མེདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡
པ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༠༦ པ་ཚུན་གྩི་ དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཏོན་ཁ་འཐབ་རྩིས་ཁ་དེ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་དང་འདཝ་སེ་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ ཟླ་རྩིམ་རྩིས་སྙོམས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་
ཡང་ རྩིས་སྙོམས་དང་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་འདུག ལྟ་བཀོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ ཟླ་རྩིམ་རྩིས་སྙོམས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་དེ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་
ཟླ་རྩིམ་གྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་གྩི་ ངེས་བདེན་དང་ ཀུན་ཚང་སེ་ཡོད་མེད་ཀྩི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབེལ་རྩིས་བརོད་ཚུ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྩི་རྩིས་བརོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༠༡ ལུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༩.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.7

བ་ཡུལ་དབེ ་ ཨང་༨༧.༢༢ - བསྐྱར་རེ ད ་གཞན་ཟེ ར ་མྩི ་ འོ ག ་གྩི་ འོ ང་རྩི ས ་ལྷག་ལུས་ཀྩི ་ རྒྱུ་མཚན་བཀོ ད ་ནྩི ་ མེ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༠

འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་བཀོད་རྩིམ་ལུགས་ནང་གྩི་ བ་ཡུལ་དབེ་ཨང་ ‘༨༧.༢༢-བསྐྱར་རེད་གཞན་’ཟེར་མྩི་དེ་ བསྐྱར་རེད་དང་ སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྩི་རྩིས་ཐོ་མ་ཡྩིག་ཨྩིནམ་ལས་ སྩིར་བཏང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་
བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ལུས་མེད་པའྩི་རྩིས་ཐོ་མ་ཡྩིག་འོང་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་ཐོ་མ་ཡྩིག་ནང་ལུ་ འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༣ འདུག འབེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་གྩིས་
རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ རྩིས་ཀྩི་ལྷག་ཆད་དེ་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་༡.༠༡༠ གྩི་དངུལ་འཛིན་ཐོབ་མྩི་དེ་ རྩིས་བཀོད་ཀྩི་རྩིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཚར་གཉྩིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབེལ་རྩིས་བརོད་ཚུ་ནང་ འཐེབ་བརོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༩.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.8

སྩི ་ དོ ན ་ཁང་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ ཚུལ་མྩི ན ་ཚུ་ངོ ས ་འཛི ན་བྱུང་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ནང་ལུ་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ད་ྲྭ རྩིལ་གྩི་རེད་ཐང་ དེ་ལས་ གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ གསང་སོད་རྩིངམ་བཤུབ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབག་པ་གནས་བརྟན་བཟོ་
སྐྲུན་ཚོང་ལས་ལུ་བྩིན་མྩི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་དག་པ་ཅྩིག་བྱུང་སྟེ་འདུག འདྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༢ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩི་ནང་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ ཆད་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
3.8.1 ཀྲྩི ་ ཨེ མ ་ཀྲྩི ་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་མྩི ན ་ཐོག ་ལུ་བདེ ན་དཔྱད་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༢
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་ངར་ལྕགས་ཀེ་ཇྩི་༥,༤༨༧.༣༧ གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༢ འཐེབ་སོད་ནུག ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་ངར་ལྕགས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཅ་
ཆས་- ‘ལྕགས་མཐུད་རྐྱབ་ནྩི་’ འོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ལོག་སྟེ་ར་ ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་ཀེ་ཇྩི་༡༢,༡༠༢.༡༣ གྩི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༨ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་གྩི་གངས་སུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༢ འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/MOWHS-Thromde-D21/2019/346 སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་
PT/Acctts-14/2019-2020/2898 སྩི་ཚེས་༠༨.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.8.2 ཕབ་ཆ་མ་བཏོ ག ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་སོ ད ་ཚངམ་སེ ་ མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠
ཁག་འབགཔ་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་སོད་དངུལ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༡༤ གངས་སུ་མ་ཚུད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ མ་ཚང་པར་སོད་ནུག ཐོབ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༦.༡༧༡ སོད་དགོ་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༡༤ བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༤༡༡ སོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ སོད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ བྱུང་ནུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་
འབད་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་ཆོག་མྩི་ཆོག་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་ཚུ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༡༦.༡ དང་༡༦.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོགས། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101253 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/MOWHS-Thromde-D21/2019/346 སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཨང་
PT/Acctts-14/2019-2020/2898 སྩི་ཚེས་༠༨.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.9

ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་འཛོ ལ ་ཏེ ་ བཏོ ག་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ ཚངམ་སེ ་ དངུལ་སོ ད ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ སོབ་དེབ་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ དེ་ཅྩིག་ཚངམ་སེ་དངུལ་སོད་མ་འབད་ནུག ཁོམ་སེ་གྩིས་ དྩི་ཨེསྩི་བྩི་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ ངེས་ཏན་གྩི་ཕྩིར་འགངས་ཉྩིན་
གངས་༡༦ ཨྩིན་རུང་ འཛོལ་ཏེ་ཉྩིན་གངས་༡༠༢ ཀྩི་དོན་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་འཐེབ་བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བདེན་དཔྱད་
འབད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་སྣང་མེད་སེ་བཞག་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་འབད་བརོན་གང་དག་མ་བསྐྱེད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་
༢༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201007187 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ PT/Acctts-14/2019-2020/00124 སྩི་ཚེས་༢༠.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མ་འྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.10

བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་མྩི ་ གང་གྩི ་ འགམ་ནང་ ཆུ་གྩི ས ་དོ ང་བཏོ ན ་ནྩི ་ ལས་སོ ན ་འགོ ག ་འབད་ནྩི འྩི ་ དོ ན་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྩི་ བཟོ ་ བཀོ ད ་དགོ པ ་ཡོ ད པ།

རྩིན་ཆེན་གདྩིང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༠༨༧ སོད་ཐོག་ལས་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ནང་ གང་རྟེན་རྒྱ་ཚད་ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་༩༡.༡༤ དང་ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་༥༥.༩༠ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ རླུང་ཆར་གྩི་ཆུ་
བཏོན་གཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གང་གྩི་ནང་ལས་ཆུ་དུང་བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག གང་རྟེན་གྩི་འགམ་དེ་ ཆརཔ་ཤུགས་སེ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརྟེན་དོང་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གང་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འཐེབ་
བྱུང་ནྩི་ལས་བཀག་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྩི་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ བརྟག་ཞྩིབ་དང་བཟོ་བཀོད་ཀྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ རླུང་ཆར་གྩི་ཆུ་གཡུར་ལས་བརྟེན་པའྩི་ཉེན་ཁ་ཚུ་
ལངམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༡༦.༡ དང་༢༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101252
ཅན་མ། ཀརྨ་ཕྲྩིན་ལས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307042 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/MoWHS/Thromde-d21/2019/211 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མ་འྩི་ཐོག་

ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.11

མྩི ་ མང་ལཱ་ གྩི ་ སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་རྩི ས ་འགྩིག ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ སོད་
ཆད་ལུས་མྩི་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་འཛིན་ཤོག་བཙུགས་ཏེ་འབད་རུང་ རྩིས་འཛིན་ལས་ཚན་གྩིས་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཕྲྩིན་ལས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307042 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཆུ་གཉེར། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501013 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༩༣༥ སྩི་ཚེས་༡༩.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.9 རྒྱལ་གཞུང་འཛི ན ་སྐྱོ ང ་སོ བ ་སེ །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སེ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༣ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་
ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སེ་གྩིས་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.470
1.470

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

དངུལ་ཕོ ག ས་ལྷན་ཚོ ག ས་ཀྩི ་ རྒྱབ་སྣོ ན ་མེ ད ་པར་ ལས་ཁུངས་ཀྩི ་ འགོ ་ འཛི ན ་ཚུ་ལུ་ འགོ་ འཛི ན ་གྩི ་ འཐུས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སེ་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་༢༠༡༨ ཚུན་ ལས་ཁུངས་ཀྩི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ མྩི་ངོ་རེ་ལུ་ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ ‘འགོ་འཛིན་གྩི་འཐུས་’ དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠༠.༠༠ རེ་འབད་ ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་འཐུས་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་མདོ་ཆེན་ཚུ་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་ཡོད་རུང་ འབྲུག་གྩི་ར་ཁྩིམས་ཆེན་མོའ་ྩི ར་ཚན་༣༠ པའྩི་ནང་ལུ་ “དངུལ་ཕོགས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས གཞུང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་དཔལ་འབོར་དང་ ར་ཁྩིམས་ཆེན་མོ་འདྩིའྩི་དགོངས་དོན་གཞན་ལུ་ འོས་འབབ་རན་པའྩི་བརྩི་མཐོང་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོགཔ་དང་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ སྩི་ཚོགས་
དང་ས་གནས་ཀྩི་གཞུང་གྩི་འཐུས་མྩི་ དེ་ཁར་ ར་ཁྩིམས་ཅན་གྩི་གོ་གནས་འཆང་མྩི་དང་དེའྩི་འཐུས་མྩི་ཚུ་ སྩི་གཡོགཔ་གཞན་ཆ་མཉམ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་དང་ཟུར་འཐུས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ལམ་གཞན་གྩི་གཞྩི་བཀོད་བསྐྱར་
བཟོའྩི་གོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་དེ་མྩིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ‘འགོ་འཛིན་གྩི་འཐུས་’ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་གྩི་ཁྩིམས་མཐུན་གྩི་ཐད་ དོགས་པ་ཅན་ཅྩིག་
ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༤ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709033 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉྩི་མ་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ། ཁྩི་
འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སེའྩི་བཀོད་ཚོགས། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11309001761 ཅན་མ། ཨྩིན་དར་མཱན་ཆེ་ཏྩི་རྩི། རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་ལྷན་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8901038 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྟ་མགྩིན། ཡོངས་ཁབ་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8404037 ཅན་མ། བཀྲྩིས། གཟྩིམ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9407083 ཅན་
མ། ཨམ་འཆྩི་མེད་དཔལ་སོན་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་11410003243 ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709033 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.10

འབྲུག་རྒྱལ་འཛི ན ་གཙུག་ལག་སོ བ ་སེ །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡༣ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༧༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་
ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༤༧༧ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་འོག་གྩི་ མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་དང་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་
དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༣༣༤ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༩ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.143
0.143

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.143
0.143

-

༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
བདེ་བ་ཐང་ འཇྩིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རྩིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཨྩི་སྩི་ཨྩི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ ལེགས་སར་ཁང་
མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མེད་པར་ སོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོདཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

-

-

-

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1

ཨྩི ་ སྩི ་ ཨྩི ་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ ལེ ག ས་སར་ཁང་མཇུག་བསྡུ་ནྩི ་ ནང་ ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ་དང་ ཉེ ས ་ཆད་བཀལ་དགོ པ །

བདེ་བ་ཐང་ འཇྩིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རྩིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ གོག་མེ་དང་གོག་རྩིག་བཟོ་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ ལེགས་སར་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཁག་འབག་པ་ཇེ་དྩི་སེར་སེ་ཚད་ཀྩིས་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༩/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ཟླ་ངོ་༩ ལྷགཔ་ཅྩིག་གྩིས་ཕྩིར་འགངས་སོང་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་(༢༥/༠༦/༢༠༡༨)ཁར་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དན་གསོ་ཚུ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་དེ་གྩིས་ ཁག་འབག་གྩི་དམྩིགས་བསལ་གནས་ཚིག་གྩི་དོན་ཚན་༦
པ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉྩིན་བསྟར་བཞྩིན་དུ་ ཁག་འབག་བྩིན་མྩི་གྩི་རྩིན་གོང་གྩི་ཐད་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༠.༠༥ ལས་ མཐོ་ཤོས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་ཁག་འབག་རྩིན་གོང་གྩི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འཐོབ་ནྩི་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༤༧༤ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མམ་ཏ་ཁར་ཀ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བྩི་1502003 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོག་ཊར་
ཨཱན་དྲུ་འབྲུག་པ། སྩིད་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307011 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ JNEC/ACCT-09/2019-2020/1071 of 28/12/19 སྩི་ཚེས་༢༨.༡༢.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་
དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༥༨,༧༤༡.༠༠ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༦༩༩༤༧ སྩི་ཚེས་༠༨.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

ཉེ ན ་སྲུང་དང་རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོ ག ས་མེ ད་ལག་ཁེ ར ་མེ ད ་པར་ སོ ང ་བརྡར་ཐོ བ ་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ ཟུར་སྦྲགས་༩/༡-༡༡ (༥) གྩི་འོག་ལུ་ མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན་/ལས་ཚན་གྩིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་གྩི་འད་ངོ་མ་འཐོབ་ཞྩིནམ་ལས་རྐྱངམ་
གཅྩིག་ གནང་གོལ་འབད་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རྩིས་ལོ་༡༠༡༥-༡༦ དང་ ༢༠༡༦-༡༧ དེ་ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ བཅས་ རྩིས་ལོ་གསུམ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་འོག་གྩི་
བསམ་རྩི་ཤེས་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ གྩིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མེད་པར་ ལས་གཡོགཔ་༧ ལུ་ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་གནང་གོལ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༣༦ དོན་ཚན་༢ །
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྩིན་ཚེ་རྩིང་། ཞྩིབ་རོགས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨར་ཡུ་བྩི་1302018 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་ཕྲྩིན་ལས། སྩིད་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9610108 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ 47/SCE-Audit/2019-2020/970 སྩི་ཚེས་༡༤.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ལས་གཡོ ག ་ལས་དགོ ང ས་ཞུ་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་ཆོ ག ་མྩི ན་ཐོ ག ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣

བསམ་རེ་ཤེས་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ དེ་ཁའྩི་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་འགོ་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འདས་པའྩི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ དང་ ༢༠༡༦༡༧ དེ་ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ བཅས་རྩིས་ལོ་གསུམ་གྩི་རྩིང་ལུ་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༢༠.༣.༥ དང་འགལ་ཐོག་ལས་ ཟླཝ་གཅྩིག་གྩི་གཞྩི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་མཉམ་པའྩི་
འགྲུལ་འཐུས་ཀྩི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ཉྩིན་འཐུས་དང་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱེད་འཐུས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་
ཁྩིམས་ཀྩི་ཁྩིམས་དོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༢ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༣༦ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅན་ལ་ནོར་བུ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8108022 ཅ་ནམ། ཇོསྩི་ཀེ་སྩི། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8604009 ཅན་མ། བཀྲྩིས་སོལ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801197 ཅན་མ། རྩིན་ཆེན་སོལ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200812014 ཅན་མ། སོ་མ་
རཱ་ཇཱན་ཀེ་ཨེསྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9917506 ཅན་མ། མོའན་ཀུ་མར་རའེ་ཀ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 7902002 ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8906140
ཅན་མ། སྐལ་བཟང་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་7803008 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001059 ཅན་མ། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001255 ཅན་མ། གཅེས་གཅེས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801258 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་ཚེ་རྩིང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9917978 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་
ཕྲྩིན་ལས། སྩིད་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9610108 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༠༡.༠༦.༢༠༢༠ ལུ་འཚོགས་མྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པའྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/SCEC5/2020/318 སྩི་ཚེས་༠༡.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.11

བསམ་གྲུབ་ལྗོ ང ས་མཁར་ཁོ མ ་སེ །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེའ་ྩི རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༧༦༧ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༧༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢
གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་།
༡

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ས་འཐེ བ ་དེ ་ མ་ཁམ་ནང་ལུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ ཝ །

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སའྩི་ཇོ་བདག་༡༡ གྩི་ལག་ཁམ་གསར་པའྩི་ནང་ ས་འཐེབ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༡༠,༢༢༩ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག ལག་ཁམ་རྩིངམ་དང་འཁྩིལཝད་ ཧེ་མའྩི་ས་ཆའྩི་རྒྱ་
ཚད་དེ་ ཡོངས་བསོམས་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༣༨,༠༦༥ ཨྩིན་རུང་ ལག་ཁམ་གསར་པའྩི་ནང་ལུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མྩི་ས་ཆའྩི་རྒྱ་ཚད་དེ་ ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༤༨,༢༩༤ ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་འཐེབ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊ་ྩི
༡༠,༢༩༩ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ཧེ་མ་ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་སའྩི་རྒྱ་ཚད་དང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མྩིའྩི་རྒྱ་ཚད་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ནའྩི་ཁད་པར་འདྩི་ མ་ཁམ་ནང་ལུ་དུས་མཐུན་མ་
བཟོ་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༩༣ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། ཞྩིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803013 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མྩིན་འགྱུར་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9509038 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.4.12

ཐྩི མ ་ཕུག་ཁོ མ ་སེ །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༥༡༤
དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༠༧༩ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་
ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༤༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣
གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༢.༣༦༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༦༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེའྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༣༣
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༢༩ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3
4

1.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.202
8.༠༤༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟ།
ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༤.༧༣༣
༤.༧༣༣

2.933
0.187
12.༣༦༢

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.202
༣.༣༠༧
2.933
0.187
༧.༦༢༩

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༥༨.༨༧
༣༨.༢༩

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢ བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
སའྩི་ཇོ་བདག་ཚུ་གྩིས་ གཞུང་གྩི་བདག་དབང་ཡོད་མྩི་དང་ སེར་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་ས་ཆའྩི་ནང་
ཁྩིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོདཔ།
ཞྩིབ་དཔྱད་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྩི་འཐུས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གྩི་ག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ ཆད་སེ་
རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

1.202

-

1.202

1.202

-

1.202

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ དེ་ལས་ ལོག་ཟའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སའྩི ་ ཇོ ་ བདག་ཚུ་གྩི ས ་ གཞུང་གྩི ་ བདག་དབང་ཡོ ད ་མྩི་ དང་ སེ ར ་གྩི ་ མྩི ང་ཐོ ག ་ཁར་ཐོ ་ བཀོ ད ་འབད་མྩི ་ ས་ཆའྩི ་ ནང་ ཁྩི མ ས་འགལ་ཐོ ག་ལུ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་སའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༢༩༩(ཅ)པའྩི་ནང་ལུ་ “མྩི་ངོ་གང་རུང་གྩིས་ གཞུང་གྩི་བདག་དབང་ཡོད་མྩི་དང་ སེར་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ས་ཆའྩི་ནང་ཧམ་
འཛུལ་འབད་བ་ཅྩིན་ ཉེས་ཕྲའྩི་ཉེས་སོད་ཀྩི་གངས་སུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲུག་གྩི་ཉེས་འགེལ་ཁྩིམས་དེབ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཉེས་བ་བཀལ་དགོཔ་ཨྩིན།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་གྩི་ནང་
འཁོད་ལུ་ ཁྩིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མྩི་གནད་དོན་༣༠ ཡོད་ས་ལས་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ གནད་དོན་༢༤ གྩི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅྩིག་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་༦ གྩི་
ཐད་ཚུལ་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ སྩིང་ཁྩིམ་ཞྩིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གྩིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་མྩི་དང་ སེ་ཚན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ཐོག་གྩི་དང་
ལེན་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉྩི་མ་རྒྱལ་པོ།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

ཞྩི བ ་དཔྱད་དང་ མཐུན་རྐྱེ ན ་གྩི་ འཐུས་ཚུ་ དེ ་ ལས་ ཞབས་ཏོ ག ་གྩི་ ག་ཆ་ཚུ་ རྩི ས ་བཀོ ད ་མ་འབདཝ་དང་ ཆད་སེ ་ རྩི ས ་བཀོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་ནང་ ཞྩིབ་དཔྱད་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྩི་འཐུས་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གྩི་ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་༡.༢༠༢ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཞུ་བ་༡༠༤
གནང་གོལ་འབད་ས་ལས་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ ཞུ་བ་༣༩ གནང་གོལ་འབད་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་འཐུས་དང་ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༥ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ འོང་འབབ་སེ་ཚན་གྩི་ག་སྩིག་འབད་མྩི་ མཉམ་སེབ་
ཅན་གྩི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྩི་རྩིས་བརོད་(CRCS)ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་འཐུས་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ གནད་དོན་༦ ནང་ལུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་འཐུས་ཚུ་ ཕོག་ལམ་
གྩི་འཐུས་ཚུ་ལས་ཡང་ཉུངམ་སེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ འཐུས་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ གྩི་རྩིས་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་7703012 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧཱསྩི་རྟ་བྷ་དུར་སང་པང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8505063 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གན་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/AG-SP/16/2020/114 dated 02 སྩི་ཚེས་༠༢.༠༦.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་
ཐོག་ལས་ དབེ་ཞྩིབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༠༧

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༤༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཁར་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།
ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་ཡྩིག་ཐོ་བཀོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་དང་ ཞུ་ཡྩིག་དང་ལས་སྣའྩི་འཐུས་ཚུ་གྩི་
བཙུགས་བཞག་ཚུ་མ་མཐུནམ།
བར་ག་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།
འགྩིབ་དམ་བསལ་ནྩི་གྩི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་འཐུས་ལེན་ནྩི་ཡོད་མྩི་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་
དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ་ཚུ།
རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དང་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་མྩིའྩི་འཐུས་དང་འབེལ་བའྩི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་
འབད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།
གཞུང་ས་གནང་བ་མེད་པར་ག་ཁར་སོད་ཡོདཔ་དང་ ས་ཆའྩི་ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་༡,༢༤༦,༢༠༠.༠༠ ཚུལ་མྩིན་
ཐོག་ལུ་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༡,༠༤༦,༤༠༨ །
ས་ཆའྩི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་དང་འབེལ་བའྩི་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ གྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༩༨ ཆད་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
གནང་གོལ་འབད་མྩི་འབྲུག་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་དེ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་ལས་འགུལ་ལུ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.350

-

0.350

0.719

0.719

-

1.123

1.123

-

2.༧༤༩

༢.༧༠༤

༠.༠༤༥

2.293

-

༢.༢༩༣

0.198

༠.༡༨༧

༠.༠༡༡

0.608

-

༠.༦༠༨

8.༠༤༠

༤.༧༣༣

༣.༣༠༧

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

འོ ང ་འབབ་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི་ དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི ་ ཚུ་ དུས་ཐོ ག་ལུ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་མ་འབདཝ།

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༣.༢.༡ (ང)པའྩི་ནང་ལུ་ “བསྡུ་ལེན་འབད་མྩིའྩི་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ འོང་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལུ་བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དེ་ ངེས་བདེན་ཡོད་
མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ བཀང་ཤོག་ཨང་༣.༡.༤ དང་འཁྩིལ་ཏེ་ དུས་མཚམས་ཀྩི་དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་འགོ་འདེན་
འཐབ་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ཁྩིམས་མཐུན་བཟོ་མྩིའྩི་དན་ཐོ་དང་འཁྩིལ་ ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༤༨ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་
འཛིན་གྩིས་ ཁོམ་སེ་གྩིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་གྩི་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་འཐོབ་མ་ཚུགས། འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ འོང་འབབ་
བསྡུ་ལེན་ཚུ་དང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གགས་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001110
ཅན་མ། སེང་གེ་ཆོས་སྐྱྩིད། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301063 ཅན་མ། པདྨ་བཟང་ལེགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200604005 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20101100956 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འཛོམས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307347 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301051 ཅན་མ། རྟ་
མགྩིན་དབང་མོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901115 ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད་བོ་གོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101151 ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200401005 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

ཚུལ་མཐུན་མྩི ན ་པའྩི ་ སོ ་ ལས་ཡྩི ག ་ཐོ ་ བཀོ ད ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ འོ ང་འབབ་བསྡུ་ལེ ན ་ཚུ་དང་ ཞུ་ཡྩི ག ་དང་ལས་སྣའྩི ་ འཐུས་ཚུ་གྩི ་ བཙུགས་བཞག་ཚུ་མ་མཐུནམ་- དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༥༠

མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༠ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༦.༡༠ པ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ཁོམ་སེའ་ྩི ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཚོང་འབེལ་དང་ སོད་ནྩིའ་ྩི སྩིང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཞུ་ཡྩིག་གྩི་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠.༠༠ གྩིས་མ་དོ་བར་ ལས་སྣ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡,༠༠༠.༠༠ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་འདུག དུས་ཡུན་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༧ ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལས་སྣ་
ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མྩི་དན་ཐོ་ཚུ་ སྩི་ཨར་སྩི་ཨེསྩི་ནང་གྩི་འོང་འབབ་ཀྩི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་སྟོན་ཏེ་མྩིན་འདུག ཞུ་ཡྩིག་༢༥༨ གནང་གོལ་འབད་མྩི་ལས་
འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧ འཐོབ་དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༩ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་གྩི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་སྟོན་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཞུ་ཡྩིག་༡༢༡ ལས་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡
བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༣.༢.༡(ང)པའྩི་དགོས་མཁོ་དང་
འཁྩིལ་ དངུལ་འབོར་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་གྩི་བདེན་ཁུངས་ངེས་གཏན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྩི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་ཡང་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་7703012 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧཱསྩི་རྟ་བྷ་དུར་སང་པང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8505063 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3

བར་ག་བསྡུ་ལེ ན ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༩

གཞུང་གྩི་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་དང་ གཞུང་གྩི་ས་ཆ་ག་ཁར་གཏང་ནྩིའ་ྩི བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩིའ་ྩི དོན་ཚན་༣༧༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ “གཞུང་གྩི་ས་ཆ་ག་ཁར་གཏང་ནྩི་འདྩི་ རྒྱུ་དངོས་བརྟག་ཞྩིབ་དང་
རྩིན་གོང་བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩིས་བཟོ་མྩི་རྩིན་གོང་དང་འཁྩིལ་ཏེ་འབད་དགོ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ གྩི་ལོ་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ས་ཆ་ལོ་ངོ་༡༠ གྩི་དོན་ལུ་ག་ཁར་གཏང་མྩི་གྩི་ཐད་
ཀུན་དགའ་ཨོམ་དང་ གྩིརྩི་ནར་ཝེ་ལས་ ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༩ (ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བརྩིས་ཏེ་) བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པའྩི་བར་ན་ འགན་ཁུར་ཚུ་རྩིས་
སོད་ལེན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྣང་མེད་འབད་བཞག་མྩི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་
དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ བརྟག་ཞྩིབ་ཨང་༣༣ཀ་པ་དང་༣༣ཁ་པ་ དེ་ལས་ ༣༣ག་པའྩི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༢ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

2.4

འགྩི བ ་དམ་བསལ་ནྩི ་ གྩི ་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེ ན ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོ ང་གྩི ་ འཐུས་ལེ ན ་ནྩི་ ཡོ ད ་མྩི ་ ཚུ་ བསྡུ་ལེ ན་མ་འབདཝ་དང་ དེ ་ བསྟུན་གྩི་ ཉེ ས ་ཆད་བཀལ་དགོ པ ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༡༢༣

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་དང་ གྩིརྩི་ནར་ཝེ་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ནའྩི་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་༣ པའྩི་ནང་ལུ་ “སེར་གྩི་མཉམ་འབེལ་པ་(གྩིརྩི་ནར་ཝེ་)གྩིས་ འཕྲུས་ཆས་ལག་ལེན་གྩི་ལོ་ངོ་དང་པའྩི་ནང་ ས་ཆ་
བརྩིས་ཏེ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གྩི་ ལོག་ཐོབ་ཀྩི་འཐུས་ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠.༠༠ སོད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་༤ པའྩི་ནང་ལུ་ སོད་ཚེས་ཁར་དངུལ་
སོད་མ་འབདཝ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བ་ཅྩིན་ དངུལ་སོད་དེ་གྩི་ཐད་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ཕོག་ཟེར་ཡང་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ གྩིརྩི་ནར་ཝེ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༤ པ་ལས་
༧ པ་ཚུན་གྩི་དངུལ་སོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ རྐྱངམ་གཅྩིག་ལེན་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ལོག་ཐོབ་ཀྩི་འཐུས་ཚུ་དང་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བརྩིས་ཏེ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༣ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག
ལྷག་པར་དུ་ གྩིརྩི་ནར་ཝེ་གྩིས་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་དེ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ ལས་སོད་འཐབ་སྟེ་ར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༢༤༨༥༨༤ སྩི་ཚེས་༣༠.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.5

རྒྱུ་དངོ ས ་སྤོ ་ སོ ར ་གྩི ་ ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དང་ ས་ཆ་སྤོ ་ སོ ར ་འབད་མྩི འྩི ་ འཐུས་དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ འོ ང་འབབ་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ ཚུ་ རྩི ས ་བཀོ ད་མ་འབདཝ་དང་ བཙུགས་བཞག་
མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༩

དུས་ཡུན་༠༡/༠༧/༢༠༡༥ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༦ ལུ་ ཐྩིམ་ཐུག་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དང་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་
འབད་མྩིའ་ྩི འཐུས་དང་འབེལ་བའྩི་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༩ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག དེ་རང་གྩི་རྒྱུད་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་
བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཁར་རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་མྩི་དང་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་བསྟུན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་7703012 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧཱསྩི་རྟ་བྷ་དུར་སང་པང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8505063 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༩ ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༢༨.༠༨.༢༠༡༨ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེའ་ྩི ནང་འཁོད་རྩིས་ཞྩིབ་པ་གྩིས་
བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༤ འོང་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའ་ྩི ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨྩིན།

2.6

གཞུང་ས་གནང་བ་མེ ད ་པར་ག་ཁར་སོ ད ་ཡོ ད པ་དང་ ས་ཆའྩི ་ ག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༦ ཚུལ་མཐུན་མྩི ན ་པའྩི་ སོ ་ ལས་དགོ ང ས་ཡངས་གཏང་ཡོ ད པ་དང་ དེ ་ བསྟུན་
གྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༦

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༡༡/༠༤/༢༠༡༡ ལུ་ ས་ཆ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊ་ྩི ༡༠,༣༨༥.༠༠ གྩིརྩི་ནར་ཝེ་ལུ་ འགྩིམ་དམ་བསལ་ནྩིའ་ྩི འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་དོན་ལུ་ ཚོང་ལས་ཀྩི་ལག་ལེན་དང་འཁྩིལ་
བསྐྱར་གསོར་འབད་བཏུབ་པའྩི་གུ་ ལོ་ངོ་གཅྩིག་གྩི་དོན་ལུ་ག་ཁར་བྩིན་ནུག ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ དུས་ཡུན་སྩི་ལོ་༢༠༡༡-༡༢ ལས་༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ ག་རྩིན་དང་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༩༣
དགོངས་ཡོངས་གཏང་ཡོད་མྩི་དེ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩིའ་ྩི འོག་ལུ་ ཁོམ་སེ་ལུ་དངུལ་འབེལ་གྩི་དབང་ཚད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དགོངས་ཡངས་གཏང་མྩི་དེ་ཚུལ་མཐུན་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.7

ས་ཆའྩི ་ བདག་དབང་སོ ་ སོ ར ་དང་འབེ ལ ་བའྩི ་ རྒྱུ་དངོ ས ་སྤོ ་ སོ ར ་གྩི ་ ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ གྩི ་ ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཆད་སེ ་ བཀལ་ཡོ ད པ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢
འཐེ བ ་བཀལ་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཁོམ་སེའ་ྩི བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༡༠༨ པ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ས་ཆ་/སྩིང་ཁྩིམ་སོ་སོར་གྩི་ཐད་ཁར་ སོད་མྩི་/ལེན་མྩི་གང་རུང་གྩིས་ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་གན་ཡྩིག་བཟོ་མྩི་དང་འཁྩིལ་བའྩི་ ཚོང་སྒྱུར་
གྩི་རྩིན་གོང་ ཡང་ན་ སྩིང་ཁྩིམ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་ PAVA གྩི་གོང་ཚད་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་རྩིན་གོང་ངེས་བརྟན་བཟོ་མྩི་གཉྩིས་ལས་ ག་མཐོ་དགས་ཡོད་མྩི་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་
བཏང་དགོཔ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དགོངས་ཡངས་གཏང་བའྩི་ཁར་ ལས་མགོན་པ་དག་པ་ཅྩིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཆད་སེ་བཀལ་ཏེ་འདུག ལོག་
ཅྩིག་ལས་ གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་པའྩི་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་བརྒྱ་༥ འཐེབ་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པར་བཀལ་ཏེ་འདུག
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉྩི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཁལ་དེ་དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་གོས་འདེབས་དང་འཁྩིལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ དེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ས་ཆའྩི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་གྩི་ཐད་ཁར་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྩི་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་༥ འཐེབ་བཀལ་མྩི་དེ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཚེ་རྩིང་སོལ་མ་གྩི་ཐད་ཁར་
ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ ཚངམ་སེ་མ་བཀལ་མྩི་འདྩི་ ལེན་ཞྩིནམ་ལས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.8

གནང་གོ ལ ་འབད་མྩི ་ འབྲུག་གཞུང་གྩི ་ མ་དངུལ་དེ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི ་ ལས་འགུལ་ལུ་ ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོད པ་- ༠.༦༠༨

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༨ འབྲུག་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ལས་ རྒྱུ་གཞུང་མ་དངུལ་གྩི་ལས་འགུལ་ “ཁོམ་སེའྩི་སོབ་གྲྭ་བཟོ་སྐྲུན་ - ལྕང་སང་ཁ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་” ལུ་ཁ་
སྒྱུར་འབད་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ནང་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་འཛིན་གོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༦༧༠ ཨྩིན་ས་ལས་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་ནང་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༢༧༨ འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་འཐེབ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༨ དེ་ འབྲུག་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་འབོར་དེ་ རྒྱ་གཞུང་མ་དངུལ་ལས་ལོག་སྟེ་མ་འཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡
དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩིམ་ཀུ་མར་པར་དཱན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཉྩི་མ། ཨེསྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8205034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

3.1

3.10

འགམ་ཐོག་དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ སོད་སའྩི་ཁང་མྩིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་
ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
ལག་ལེན་བ་རྩིམ་གྩི་གནས་ཚད་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ཚད་གཞྩི་དང་འཁྩིལ་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཞུ་ཡྩིག་བཙུགས་ནྩི་
གྩི་ཞབས་ཏོག་གྩི་དུས་ཡུན་(Turn Around Time)ལག་ལེན་མེད་པར་ཡོདཔ།
ཚུལ་མཐུན་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ འོག་ཁང་དེ་ ཚོང་འབེལ་དང་སོད་སའྩི་ཁང་མྩིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
བཟོ་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་ཀྩི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྩི་ ཉུང་མཐའྩི་ས་ཆའྩི་རྒྱ་ཚད་རྒྱུན་
སྐྱོང་མ་འབདཝ་དང་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ལུས་ཡོདཔ།
གཞུང་གྩི་ས་ཆ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་ག་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ།
སེར་གྩི་མྩི་ངོ་ཚུ་དང་ གཞུང་མྩིན་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ས་ག་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནྩི་ནང་ གཞུང་གྩི་བཀའ་རྒྱ་ཤོ་
མཚངས་སེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་
ས་ཆ་འཐེབ་/མ་ཚང་པར་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།
ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁད་
པར་ཐོན་ཡོདཔ།
གསལ་བཀོད་འབད་བའྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ ས་ཆ་སོད་ལེན་འབད་མ་ཚརཝ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་གནས་
སྟངས་ཚུ།
བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ སོབ་ཁང་ནང་གྩི་སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

3.11

དུས་ཚོད་ཡོལ་མྩི་མ་དངུལ་ནང་ཁད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

བསོམས།

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

2.933

-

2.933

2.933

-

2.933

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
3.1

འགམ་ཐོ ག ་དེ ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི ་ གནང་བ་མེ ད་པར་ སོ ད ་སའྩི ་ ཁང་མྩི ག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོ ས ་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ཉེ ས ་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ།

བཟོ་སྐྲུན་ཚད་འཛིན་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༢.༡༦.༢(༤) པའྩི་ནང་ལུ་ “འགམ་ཐོག་གྩི་ས་སྟོང་འདྩི་ ཆུ་མཛོད་ཚུ་བཞག་ནྩི་དང་ མཛོད་ཁང་གྩི་དོན་ལུ་ མཆོད་བཤམ་གྩི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་དང་ དེ་འབདཝ་ད་ འོག་ཐོག་དང་འབེལ་མཐུད་དགོཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ འགམ་ཐོག་དེ་ རང་དབང་གྩི་སོད་ཁང་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ཆོག་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ལུ་ སྩིང་ཁྩིམ་
༡༠༤ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ སྩིང་ཁྩིམ་༢༠ གྩི་འགམ་ཐོག་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ འབྲུག་གྩི་ཁྩིམ་བཟོའྩི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་ ཁོམ་སེ་གྩི་ DCR ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ འཁྩིལ་ཏེ་
བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ འགམ་ཐོག་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ རང་དབང་གྩི་སོད་ཁྩིམ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གྩི་དོན་ལུ་ འོས་རུང་བའྩི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བའྩི་ཁར་
འདྩི་བཟུམ་མའྩི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་གནང་བའྩི་ཐོག་ལས་ ཁྩིམས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གགས་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་2001110 ཅན་མ། སེང་གེ་ཆོས་སྐྱྩིད། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301063 ཅན་མ། པདྨ་བཟང་ལེགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200604005 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་
རྒྱ་མཚོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20101100956 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འཛོམས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307347 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200301051 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་མོ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་9901115 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200201095 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ བདག་རྩིང་གྩི་ལག་ཁེར་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་
ལེན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.2

ལག་ལེ ན ་བ་རྩི མ ་གྩི ་ གནས་ཚད་ནང་ གསལ་བཀོ ད་འབད་མྩི་ ཚད་གཞྩི ་ དང་འཁྩི ལ ་ སྩི ང ་ཁྩི མ་གྩི ་ ཞུ་ཡྩི ག ་བཙུགས་ནྩི ་ གྩི ་ ཞབས་ཏོ ག ་གྩི ་ དུས་ཡུན་ (TAT) ལག་ལེན ་མ་
འཐབ་པར་ཡོ ད པ།

ལག་ལེན་བ་རྩིམ་གྩི་གནས་ཚད་ཀྩི་ཁྩིམས་དོན་༥.༡.༣ དང་ ༥.༣.༢ དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཞུ་ཡྩིག་བཙུགས་ནྩི་དང་ གནང་གོལ་འབད་ནྩི་གྩི་ཞབས་ཏོག་གྩི་དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ ཉྩིན་གངས་༣༧ སེ་བཞག་
སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ ལག་ལེན་བ་རྩིམ་གྩི་གནས་ཚད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་ དུས་ཚོད་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་ལུ་མ་གནས་པར་འདུག འདས་པའྩི་ལོ་༨ (༠༡.༠༡.༢༠༠༩ ལས་ ༣༡.༡༢.༢༠༡༦) གྩི་ནང་
འཁོད་ལུ་ ཞུ་ཡྩིག་༡,༡༥༩ གནང་གོལ་འབད་ས་ལས་ ཞུ་ཡྩིག་༡༣༡ (བརྒྱ་ཆ་༡༡.༣༠) རྐྱངམ་གཅྩིག་ ཞབས་ཏོག་གྩི་དུས་ཡུན་ནང་བ་རྩིམ་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྩི་ཞུ་ཡྩིག་༡,༠༢༨ (བརྒྱ་ཆ་༨༨.༧༠) ཚུ་
ཧ་ཅང་གྩིས་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག གནང་གོལ་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་ཡུན་དེ་ ཉུང་མཐའ་ཉྩིན་གངས་༢ ལས་མཐོ་ཤོས་ཉྩིན་གངས་༡,༨༧༡ འགོར་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གྩི་དུས་ཡུན་གྩི་གནས་ཚད་ལས་ ཁད་

པར་རྒྱ་ཆེ་དགས་ཐོན་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་གྩི་དུས་ཡུན་དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནྩིའྩི་ལམ་ལུགས་མེད་མྩི་དང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལུ་ འགན་འཁྩི་
བཀལ་ནྩི་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༡༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607012 ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད་བོ་གོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་201101151 ཅན་མ། རོ་བྩིན་རྩི་མཱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103257 ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20150105138
ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106493 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་ཆོས་སོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106504 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401005 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.3

ཚུལ་མཐུན་གྩི ་ གནང་བ་མེ ད ་པར་ འོ ག ་ཁང་དེ ་ ཚོ ང ་འབེ ལ ་དང་སོ ད་སའྩི ་ ཁང་མྩི ག ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོ ས ་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ཉེ ས ་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ།

འབྲུག་སྩིང་ཁྩིམ་བཟོ་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༢ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༡༧.༥ པའྩི་ནང་ “སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ལག་ལེན་ཚུ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་དབང་འཛིན་གྩི་ ཡྩིག་ཐོག་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བ་ཅྩིན་

ས་ཆ་ལག་ལེན་གྩི་ལས་འཆར་དང་ཉེན་སྲུང་གྩི་གནས་ཚད་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་རྐྱངམ་གཅྩིག་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཏབ་ཞྩིནམ་ལས་ ཁྩིམས་མཐུན་བཟོ་ཆོག གལ་སྩིད་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ལག་ལེན་འདྩི་ ས་ཆ་ལག་ལེན་གྩི་ལས་
འཆར་དང་ཉེན་སྲུང་གྩི་གནས་ཚད་དང་མ་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ཧེ་མ་ག་ཨྩིན་མྩི་ལག་ལེན་གུ་བཞག་དགོཔ་དང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་དེ་གྩིས་ཉེས་ཆད་ཡང་བཏབ་དགོ ཉེས་ཆད་འདྩི་ཡང་ ལོག་སོད་འབད་མྩི་ཐོག་ཚད་དེ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩིའ་ྩི རྩིན་གོང་གུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མྩི་དབང་འཛིན་གྩིས་ངེས་ཐག་གཅད་མྩི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བཏབ་དགོཔ་ཨྩིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག སྩིང་ཁྩིམ་མང་རབས་ཅྩིག་གྩི་འོག་ཁང་ཚུ་ ཧེ་མ་ སྣུམ་

འཁོར་བཞག་ས་སེ་གནང་གོལ་འབད་མྩི་ཚུ་ གནང་བ་མ་ལེན་པར་ཚོང་འབེལ་དང་ སོད་སའྩི་ཁང་མྩིག་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ཁོམ་སེ་གྩིས་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་གནང་བ་མེད་པའྩི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་
ཡང་མ་བཀལ་བའྩི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ཁྩིམས་མཐུན་ཡང་མ་བཟོ་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གནས་ཡུན་གྩི་ལག་ཁེར་སོད་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ སྩིང་ཁྩིམ་ལག་ལེན་དང་འབེལ་བའྩི་ དུས་མཚམས་
ཀྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚུ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༢༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གགས་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001110 ཅན་མ། སེང་གེ་
ཆོས་སྐྱྩིད། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301063 ཅན་མ། པདྨ་བཟང་ལེགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200604005 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20101100956 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འཛོམས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307347 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301051 ཅན་མ།
བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001118 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་མོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901115 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200201095 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ བདག་རྩིང་གྩི་ལག་ཁེར་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དང་
ལེན་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.4

བཟོ ་ སྐྲུན་སྣ་ཚོ ག ས་ཀྩི ་ དོ ན ་ལུ་ གནས་ཚད་དང་འཁྩི ལ ་ཏེ ་ དགོ ས ་མཁོ ་ ཡོ ད་པའྩི ་ ཉུང་མཐའྩི ་ ས་ཆའྩི ་ རྒྱ་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོ ང ་མ་འབདཝ་དང་ ཁྩི མ ས་མཐུན་མ་བཟོ ་ མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་
ཉེ ས ་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ།

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དྩི་སྩི་ཨར་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ཐྩིག་ཁམ་༣.༠.༢ པའྩི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ ཉུང་མཐའྩི་ས་ཆའྩི་རྒྱ་ཚད་དང་མ་འཁྩིལ་བར་ཡོད་མྩི་ སྩིང་ཁྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ཞུ་ཡྩིག་དག་
པ་ཅྩིག་ གནང་གོལ་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁད་པར་ཐོན་མྩི་ཚུ་ཁྩིམས་མཐུན་མ་བཟོ་མྩི་ལས་བརྟེན་ དྩི་ཨར་སྩི་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༢.༨.༧ པ་དང་འཁྩིལ་ ཕོག་ལམ་ཡོད་པའྩི་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་
ནུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་འགམ་བཙུགས་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆའྩི་རྒྱ་ཚད་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་དང་ ས་ཆ་སྩི་བསོམ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ངེས་ཏྩིག་གྩི་རྒྱ་ཚད་
བརྟག་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་གྩི་ལམ་ལུགས་མྩིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ཁད་པར་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནྩི་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ འགན་ཁ་འཁྩི་མྩི་སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་བར་ན་མཉམ་འབེལ་མེདཔ་
དང་ སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འབེལ་བའྩི་གོ་རྟོགས་ཚུ་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གགས་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་2001110 ཅན་མ། སེང་གེ་ཆོས་སྐྱྩིད། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301063 ཅན་མ། པདྨ་བཟང་ལེགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200604005 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་
རྒྱ་མཚོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20101100956 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འཛོམས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307347 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200301051 ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་མོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901115 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200201095 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.5

གཞུང་ས་ཚུལ་མཐུན་མྩིན ་པའྩི ་ ཐོ ག་ལས་ག་ཁར་བགོ ་ བཀྲམ་འབད་ཡོ ད པ།

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ས་ཚན་གཉྩིས་སེར་གྩི་མྩི་ངོ་གཉྩིས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་མྩིན་པའྩི་ཐོག་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ཡང་ ༡) བར་སྩི་ས་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ལྟག་ལུ་ ཆབ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའྩི་
དོན་ལུ་ ཚེ་རྩིང་སོལ་མ་ལུ་ ས་ཆ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊ་ྩི ༦༠༠ བྩིན་ཡོདཔ་དང་ ༢) ལྕང་སང་ཁ་ལུ་ ཚོང་འབེལ་གྩི་ཨ་ལུ་བཅོལ་ཁང་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཇོཤ་ན་གུ་རུང་ལུ་ ས་ཆ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊ་ྩི ༢,༡༧༨ བྩིན་ཏེ་འདུག
དགོས་དོན་དེ་གྩི་དོན་ལུ་ ས་ཚན་གཉྩིས་བགོ་བཀྲམ་འབད་མྩི་དེ་ གཞུང་ས་ག་ཁར་སོད་ནྩིའྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༩༠ དང་༩༡ པའྩི་ནང་ཚུད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ས་
སེར་གྩི་མྩི་ངོ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནྩི་འདྩི་ཚུལ་མྩིན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྩིན་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ཨང་200301051

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༥༥༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.6

སེ ར ་གྩི ་ མྩི ་ ངོ ་ ཚུ་དང་ གཞུང་མྩི ན ་ལས་སེ ་ ཚུ་ལུ་ གཞུང་ས་ག་ཁར་བགོ ་ བཀྲམ་འབད་ནྩི ་ ནང་ གཞུང་གྩི་ བཀའ་རྒྱ་ཤོ་ མཚུངས་སེ ་ ལག་ལེ ན ་མ་འཐབ་པར་ཡོ ད པ།

གཞུང་ས་ག་ཁར་གཏང་ནྩི་གྩི་ཐད་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལས་འབོར་བའྩི་ཡྩིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་དབ་ལུ་ཨེཅ་ཨེསྩི་/དྩི་ཨེཅ་ཨེསྩི་/༢/༦༢༠༡༡-༢༠༡༢/༢༢༨ སྩི་ཚེས་༠༨/༡༠/༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ནང་གསལ་ ཁོམ་སེ་གྩིས་
གཞུང་ས་ཚུ་ སེར་གྩི་མྩི་ངོ་ཚུ་དང་ གཞུང་མྩིན་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ ཁོམ་སེའྩི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའྩི་ས་ཆ་ཚུ་ ག་ཁར་གཏང་ནྩི་ལས་འཛེམས་དགོ་པའྩི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ལྷན་
ཁག་གྩི་བཀོད་རྒྱ་ལུ་མ་གནས་པར་ ལས་མགོན་པ་༦ (མྩི་ངོ་༥ དང་ གཞུང་མྩིན་ལས་སེ་༡ )ལུ་ གཞུང་ས་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༤༩,༢༧༦.༠༠ ག་ཡུན་ལོ་ངོ་༩ ལས་༣༠ གྩི་རྩིང་ལུ་ ག་ཁར་བྩིན་ཏེ་འདུག གཞུང་གྩི་
བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ མྩི་སེར་ག་ར་ལུ་ཤོ་མཚུངས་སེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ མྩི་ངོ་དག་པ་ཅྩིག་དང་ ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་པའྩི་གོགས་རམ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་
ཚན་༤༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉྩི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་

ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༥༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.7

ས་ཆ་སྤོ ་ སོ ར ་འབད་བའྩི ་ ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ ས་ཆ་འཐེ བ ་/མ་ཚང་པར་ ཐོ ་ བཀོ ད་འབད་དེ ་ ཡོ ད པ།

ཁོམ་སེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ སའྩི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ ས་ཆའྩི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་གནས་སྟངས་དག་པ་ཅྩིག་འདུག ལག་ཁམ་གསར་
པའྩི་ནང་ལུ་ སོད་ལེན་མང་རབས་ཅྩིག་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཆའྩི་ངེས་བདེན་གྩི་འཇལ་ཚད་ཚུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བས། དཔེར་ན་ ས་ཆ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༡༣,༧༠༢ ཡོད་ས་ལས་ ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༤,༢༤༧
བཙོང་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཆ་བཙོང་མྩི་གྩི་ལག་ཁམ་གསར་པའྩི་ནང་ལུ་ ས་ཆའྩི་ལྷག་ལུས་འདྩི་ ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༩,༤༥༥ གྩི་ཚབ་ལུ་འཛོལ་ཏེ་ ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༡༩ འཐེབ་བཀལ་ཐོག་ལས་ ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊ་ྩི ༩,༤༧༤
སེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག ལོག་ཅྩིག་ལས་ ལག་ཁམ་གསར་པའྩི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ས་ཆ་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༤,༢༤༧ དེ་ ངེས་བདེན་གྩི་ས་ཆའྩི་རྒྱ་ཚད་ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༤,༢༥༥ ལས་ ཨྩིསྩི་
ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊྩི་༨ ཀྩི་ཉུངམ་སེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ཁད་པར་ཚུ་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ བརྒྱུད་འབེལ་དང་ མཉམ་འབེལ་མེད་པའྩི་བརྡ་
མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལུང་བསྟན་བསྟན་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200905085 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་
རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ས་ཆ་འདྩི་ ཁོམ་སེའྩི་ཡུལ་སེ་གཙོ་བོའ་ྩི ས་ཁོངས་(Urban Village Core Precinct)ནང་ཚུདཔ་བཞྩིན་དུ་ ས་ཆའྩི་
རྒྱ་ཚད་ཉུང་མཐའ་ ཨྩིསྩི་ཀེ་ཝེར་ཕྩིཊ་ྩི ༡༠༧༦༤ (ས་ཁོངས་ངེས་ཏྩིག་)དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ པ་སངས་རྡོ་རེ་དང་ ཀརྨ་སོལ་མ་ལས་ པདྨ་རྡོ་རེ་ལུ་ས་སྤོ་སོར་འབད་མྩི་འདྩི་ ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ སའྩི་ཇོ་བདག་ངོ་མ་ལུ་

ལོག་སྟེ་སོད་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ བཀྲྩིས་རྡོ་རེ་ལས་ བཙན་སྐྱོག་དངོས་གྲུབ་ལུ་ ས་སྤོ་སོར་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.8

ས་ཆ་སྤོ ་ སོ ར ་འབད་ཚར་བའྩི ་ ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁམ་གསརཔ་ནང་ལུ་ ས་ཁོ ང ས་བསྒྱུར་བཅོ ས ་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ཁད་པར་ཐོ ན ་ཡོ ད པ།

སའྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༧ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༡༢༧(ང)པའྩི་ནང་ལུ་ “རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ ཁམ་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ ལག་ཁམ་གསརཔ་སོད་ནྩི་དང་ དེ་དང་
འཁྩིལ་ཏེ་ ཁད་པར་ཚུ་མེད་པ་ཅྩིན་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་དང་ རེད་འོག་/ཁོམ་སེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སོད་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་ནང་ ས་ཁོངས་དེ་
Traditional Village ལས་ Urban Village-Medium Density ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མྩི་བཟུམ་མའྩི་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་སོད་མྩི་ལག་ཁམ་གསར་པའྩི་ནང་ལུ་
ས་ཁོངས་རྩིངམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་/གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་དག་པ་ཅྩིག་འདུག ལག་ཁམ་གསར་པའྩི་ནང་ལུ་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ས་ཁོངས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མྩི་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་
ཨྩིནམ་ལས་ སའྩི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ འོས་མྩིན་གྩི་གོགས་རམ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101156 ཅན་མ། ཉྩི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.9

གསལ་བཀོ ད ་འབད་བའྩི ་ དུས་ཚོད ་ཁར་ ས་ཆ་སོ ད ་ལེ ན་འབད་མ་ཚརཝ་དང་ དེ་ བསྟུན་ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ གནས་སྟངས་ཚུ།

འབྲུག་གྩི་སའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་དང་ སའྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༧ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ས་ཆ་སོད་ལེན་ཚུ་ནང་ ནང་གསེས་བགོ་བཤའྩི་དགོས་མཁོ་མེད་པ་ཅྩིན་ ཞུ་ཡྩིག་ཐོ་བཀོད་འབད་
ཞྩིནམ་ལས་ཉྩིན་གངས་༦༧ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་ ས་ཆ་སོད་ལེན་ཚུ་འབད་ཚར་དགོཔ་དང་ གལ་སྩིད་ ནང་གསེར་བགོ་བཤའྩི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅྩིན་ ཉྩིན་གངས་༩༧ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སེ་འཁོད་
དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཁོམ་སེ་ནང་ལུ་ ས་ཆ་སོད་ལེན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ ཉྩིན་གངས་༣༠ ལས་༤༠ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ སོད་ལེན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ ཉྩིན་གངས་༡༢༠ ལས་ལྷག་སྟེ་འགོར་ཏེ་འདུག ཞབས་ཏོག་
བྩིན་ནྩི་ནང་ལུ་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ ལས་མགོན་པ་ཚུ་ལུ་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩི་ཐད་དུ་ བག་གཡེང་དང་ འཇོན་ཐངས་མེད་པའྩི་གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉྩི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ e-Sakor འདྩི་ citizens’ portal ལུ་ ཡར་སེང་འབད་མྩི་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.10

བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ སོ བ ་ཁང་ནང་གྩི ་ སྐྱོ ན ་ཅན་གྩི ་ ལཱ་ ཚུ་ ལེ ག ས་བཅོ ས ་མ་འབདཝ།

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ལྕང་སང་ཁ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའྩི་ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག སོབ་ཁང་གསརཔ་༨ དང་
བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་གྩི་གང་གུ་ལུ་གག་འགམ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་སེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་མྩི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ནང་ གག་འགམ་བྱུང་མྩི་དེ་གྩིས་ སོབ་གྲྭའྩི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་
བྱུང་སྟེ་འདུག དེ་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་སྐྱོ་དགས་ཡོདཔ་དང་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནྩི་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་
སྟོནམ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩིམ་ཀུ་མར་པར་དཱན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9709071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསོད་ནམས་ཉྩི་མ། ཨེསྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8205034 ཅན་མ།
4 གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལེགས་བཙོས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཡྩིག་ཨང་ TT/INFRA/BS/GEN(01)/2019-20/924 སྩི་ཚེས་༠༧.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མ་

དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

4.1

དུས་ཚོ ད ་ཡོ ལ ་མྩི ་ མ་དངུལ་ནང་ཁད་པར་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ གྩི་དོན་ལུ་ དུས་ཡོལ་གྩི་མ་དངུལ་དེ་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དང་ཕདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༤༦ ལུ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དུས་
ཡོལ་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣ མ་བཏོགས་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་འདུག རྒྱ་གཞུང་ལས་འགུལ་གྩི་འོག་ལུ་ དུས་ཡོལ་མ་དངུལ་དེ་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ཡང་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་ཐོག་ལས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་དང་ འདས་པའྩི་ལོ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣ གངས་སུ་མ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བྩིམ་ཀུ་མར་པར་དཱན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9709071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཉྩི་མ། ཨེསྩི་ཨེ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8205034

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

4.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

4.1

ལེགས་འགྱུར་གྩི་འཐུས་ཚུ་བཀལ་མྩི་གྩི་ཐད་ ཡྩིག་ཆ་ལངམ་སེ་མེདཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

4.2

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་སའྩི་ཐོ་གཞུང་མེདཔ།

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

4.3

ལྕང་སང་ཁ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་བཟོ་སྐྲུན་(ལས་ཚན་༡ པ་)འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.187
0.187

-

རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

0.187
0.187

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4.1

ལེ ག ས་འགྱུར་གྩི ་ འཐུས་ཚུ་བཀལ་མྩི་ གྩི ་ ཐད་ ཡྩི ག ་ཆ་ལངམ་སེ ་ མེ ད པ།

དྩི་སྩི་ཨར་༢༠༠༤ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༣.༤ པའྩི་ནང་ “ས་ཆའྩི་གནད་སོད་བདེ་སྩིག་འོག་གྩི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩིའྩི་ནང་འཁོད་དང་ དངོས་འབེལ་གྩི་བདེ་སྩིག་མ་པ་ལས་འབད་མ་བཏུབ་མྩི་ཚུ་ནང་

ལེགས་འགྱུར་གྩི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨྩིན། འ་ནཱྩི་འཐུས་ཚུ་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་བདེ་སྩིག་འབད་མྩི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལུ་བཀལ་དགོཔ་དང་ ལེགས་འགྱུར་གྩི་འཐུས་ཚུ་
ཡང་ བདེ་སྩིག་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་བཀལ་དགོཔ་ཨྩིན། ལེགས་འགྱུར་གྩི་འཐུས་ཚུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩི་ནང་ རྩིན་གོང་བརྩི་འཇོག་འབད་ནྩི་དེ་ སའྩི་རྒུད་འཐུས་ཀྩི་གོང་ཚད་༡༩༩༦
དང་འཁྩིལ་དགོཔ་ཨྩིན།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ཟླ་ཚེས་(སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ པ་)ཚུན་ ལེགས་འགྱུར་གྩི་འཐུས་ག་ནྩི་ཡང་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བའྩི་ཁར་ འདྩི་
བཟུམ་དགོངས་ཡངས་གཏང་མྩི་གྩི་ཐད་ རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཉོགས་མེད་ག་ནྩི་ཡང་ལེན་ཏེ་མྩིན་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཞུ་ཡྩིག་ཚུ་གནང་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་འཐུས་ཚུ་གྩི་དངུལ་སོད་ཞྩིབ་དཔྱད་
འབད་ནྩི་གྩི་ ལམ་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་ཅྩིག་མེད་མྩི་དང་ ལག་ལེན་གྩི་སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་བར་ན་ མཉམ་འབེལ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་
ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
4.2

ཐྩི མ ་ཕུག་ཁོ མ ་སེ ་ ནང་འཁོད ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི ་ སའྩི ་ ཐོ ་ གཞུང་མེད པ།

རང་སོའྩི་ཁབ་ཁོངས་འོག་གྩི་སའྩི་ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མྩི་ལུ་མ་གནས་པར་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དུས་མཐུན་ཡོད་པའྩི་ སའྩི་ཐོ་གཞུང་དང་ བརྡ་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་
འབད་བར་འདུག ས་ཆ་ལ་ལུ་ཅྩིག་དང་ དེའྩི་ལག་ཁམ་ཚུ་གྩི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ཀྩི་གནས་སྡུད་ནང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་ཆའྩི་ཐོ་གཞུང་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚངམ་སེ་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་
ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁེ་གོང་ལྡན་མྩི་ཚུ་གྩིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མྩི་ས་ཚན་གྩི་གངས་ཁ་ཚུ་ཡང་མ་མཐུན་པར་འདུག ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ས་ཚན་༦,༧༧༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཐྩིམ་ཕུག་བཟོ་བཀོད་
འཆར་གཞྩི་དང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞྩི་ཚུ་ནང་ ས་ཚན་༥,༡༢༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ཁད་པར་ཚུ་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་ནང་ལུ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩི་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉྩི་མ་
རྒྱལ་པོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
4.3

ལྕང་སང་ཁ་འབྩི ང་རྩི མ ་སོ བ ་གྲྭ་བར་མ་བཟོ ་ སྐྲུན་(ལས་ཚན་༡ པ་)འབད་ནྩི་ ནང་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧

ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ལྕང་སང་ཁ་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ཁ་འབགཔ་ ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ས་གནས་
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ དགོས་མཁོའྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་དང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ སོད་བཏུབ་མྩི་བཏུབ་ངེས་གཏན་འབད་ནྩི་ནང་ འཐུས་ཤོར་
མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་རྡོ་རེ། ཨེ་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103519 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་
མེད་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200201095 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.5

ལས་འཛི ན ་ཚུ།

1.3.5.1 བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ ་ ལས་འགུལ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འགུལ་གྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༧༦
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༧༤ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་

༡

1.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
10.050
10.050

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༦.༨༧༦
༦.༨༧༦

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༣.༡༧༤
༣.༡༧༤

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2.532

༦.༨༧༦

༠.༦༤༢

༦.༨༧༦

༣.༡༧༤

༦༨.༤༢
༦༨.༤༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༧༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་དོན་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
བུ་ལོན་གྩི་རྩིས་ལྷག་རྩིངམ་ཚུ་བསྣར་འགངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ། (བུ་ལོན་འཁྩི་མྩི་ཚུ་ལས)
བུ་ལོན་ཚུ་ བསྣར་འགངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
2.532
7.518
10.050

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོ ན ་འཁྩི ་ མྩི ་ ཚུ་ལས་ བུ་ལོ ན་གྩི ་ རྩི ས ་ལྷག་རྩི ང མ་ཚུ་བསྣར་འགངས་འབད་ལུས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༢

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ ཆང་གྩི་རྣམ་གངས་འབག་མྩི་ ཚོང་མགོན་པ་/བུ་ལོན་འཁྩི་མྩི་ ཚུ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༨༠ གྩི་བུ་ལོན་རྩིས་
ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ཚུན་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༤༨ བསྐྱར་རེད་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༢ འདུག རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༠ ཐམ་པ་ བོ་བཟང་ཚེ་རྩིང་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༢ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་མཛོད་ཁང་ (Bonded Ware House) གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༣༣༢ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། (དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་) མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༨༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིན་

ཆེན་འོད་ཟེར། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༢༠༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

བུ་ལོ ན ་ཚུ་ བསྣར་འགངས་འབད་ལུས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༨

བསམ་རེ་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ ཤོག་པང་གྩི་སོམ་ཚོང་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མྩི་ལུ་ བུ་ལོན་འཁྩི་མྩི་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༨ རྩིས་
ལྷག་སེ་འདུག འོང་འབབ་ཀྩི་རྩིས་ལྷག་རྒྱ་ཆེ་དག་སེ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྩིས་དངུལ་འབེལ་རྩིས་འཛིན་གྩི་ལག་དེབ་དང་འཁྩིལ་ བུ་ལོན་འཁྩི་མྩི་ཚུ་ལུ་
དུས་ཐོག་གྩི་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༠ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲྩིན་ལས་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་གོངམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༥༡༠༠༠༡༢༣༨ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་ཆོས་སོན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༧༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་རྩིང་། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༠༨༡༡༠༠༢༠༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༨ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༧༦ དེ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAGPling/AWP(samtse)-C9/2019/756 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༢ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.2 བ་སོ ་ ཆུ་གོ ག ་མེ ་ ལས་འགུལ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བ་སོ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༥.༣༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༧༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༧༣ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སེ་གྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

༡.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ཕྩི ་ རྒྱལ་ལུ་སོ ང ་བརྡར་དང་ གོ ས ་བསྡུར་ཞལ་འཛོ མ ས་ཚུ་གྩི ་ དོ ན ་ལས་ རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོ ག ས་མེ ད ་ལག་ཁེ ར ་མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༢/༠༡/༢༠༡༦ གྩི་ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་(ཨེ་ཇྩི་-ཨེསྩི་པྩི)༢༠༡༥-༢༠༡༦/༢༩༢ ཅན་མའྩི་ཁབ་བསགས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་ཚུ་
རྩིས་པའྩི་གཙུག་སེ་གེ་རའྩི་ནང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་ སོབ་སོང་ སོང་བརྡར་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ གོས་འཛོམས་ སོབ་སོང་བལྟ་བཤལ་ ཁག་འབག་ཡར་སེང་དང་ དགོངས་ཞུའྩི་འཐོབ་ལམ་གྩི་དགོས་དོན་
ཚུའྩི་དོན་ལས་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་སྟོན་དགོཔ་སེ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ བ་སོ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་
ལག་ཁེར་མེད་རུང་ ལས་བེད་པ་ཚུའྩི་ སོང་བརྡར་/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/གོས་འཛོམས་ཚུ་ གནང་གོལ་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༩ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་མཁའ་འགོ།

ཞྩིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་སྟོབས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༡༩༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདེ་ཆེན་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། འཕྲལ་གྩི་འགོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༥༠༥༠༠༡༧༩༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)fus-01/2019-2020/0090 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.3 འབྲུག་སོ ་ ནམ་བཟོ ་ གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་འཛི ན །

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་
ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༥༠༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2.500
2.500

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2.500
2.500

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

མཛོ ད ་ཐོ ་ དང་ ཅ་དངོ ས ་ཕྩི ར ་སོ ད ་ཡྩི ག ་ཐོ ་ ཚུ་ལུ་གཡོ ་ བཅོ ས ་དང་ སྐྱོ ན ་སུབ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ གནས་པའྩི ་ མཛོ ད་ཆས་ ཆད་ལུས་འབྱུང་
ཡོ ད པ།

འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་ནང་ མཛོད་ཁང་གྩི་ལས་བེད་པ་གྩིས་ རྩིམ་ལུགས་ནང་གཡོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཛོད་ཆས་འགོ་དཔོན་དང་ ཚོང་སྒྱུར་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་བར་ན་གོས་ངན་བརམ་
ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་པ་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཐོན་དངོས་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ གནས་པའྩི་མཛོད་ཆས་ ཆད་ལུས་འབྱུང་སྟེ་འདུག ཡྩིག་
ཐོ་ཚུ་ལུ་གཡོ་བཅོས་དང་ སྐྱོན་བསུབ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ཐོག་ལས་ འབད་དེ་འདུག་:
1. གཅྩིག་མཚུངས་ཀྩི་ཅ་དངོས་ཕྩིར་སོད་ཡྩིག་ཐོ་ཚུ་རྩིམ་ལུགས་ནང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བཙུགས་ཐོག་ལས།
2. དངུལ་རྐྱང་དན་ཐོ་དང་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་ཚུ་མ་ལེན་པར་ ཅ་དངོས་ཚུ་རྩིམ་ལུགས་ནང་བཀོད་ཐོག་ལས།

3. ཅ་དངོས་ཕྩིར་སོད་ཡྩིག་ཐོ་དང་འཁྩིལ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ཅ་དངོས་དང་ དེའ་ྩི གངས་ཚད་ཚུ་རྩིམ་ལུགས་ནང་ མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཐོག་ལས། དང་
4. དངུལ་རྐྱང་དན་ཐོ་/ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་ཚུ་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རྩིམ་ལུགས་ནང་ཕྩིར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཐོག་ལས།
གནད་དོན་དེ་ ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་འཕྲྩིན་
ལས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༢༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྩི་ལ་དར་པོཀ་རེལ། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་(ཚོང་འབེལ་)། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༨༡༡༠༠༠༣༩༧

ཅན་མ། ཨོན་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། བཟོ་རྩིག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༢༡༨༠ ཅན་མ། བཀྲྩིས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མོང་བསར་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༥༠༣༠༠༡༡༢༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ BAI/ACC-14/2020/1143 སྩི་ཚེས་༢༩.༡༠.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.4 འབྲུག་ཤྩི ང ་བཟོ ་ འཐོ ན ་སྐྱེ ད ་འཆར་གུལ་ཚད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་ཤྩིང་བཟོ་འཐོན་སྐྱེད་འཆར་གུལ་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ཡོད་
མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་གསལ་སྟོན་
འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སེའྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་
1

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

RTA ནང་ཆས་ཀྩི ་ དོན ་ལས་ མཛོ ད ་དེ བ ་ཚུལ་མཐུན་སེ ་ རྒྱུན་སྐྱོ ང ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

འབྲུག་ཤྩིང་བཟོ་འཐོན་སྐྱེད་འཆར་གུལ་ཚད་ཀྩི་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བའྩི་ གཅྩིག་ཁར་བསྩིག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའྩི་ ནང་ཆས་མཛོད་ཁང་ (Ready-To-Assemble Furniture
Warehouse) II པའྩི་ནང་ RTAF ནང་ཆས་ཀྩི་དོན་ལས་ མཛོད་དེབ་ཚུལ་མཐུན་སེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག མཛོད་ཆས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ གནས་སྡུད་ཡོངས་རོགས་འཐོབ་
པར་ལ་ཁག་གཏང་ཡོདཔ་དང་ RTAF ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དང་ RTAF དཔག་བསམ་ཁ་གྩི་གནས་སྡུད་གཅྩིག་མཚུངས་མེདཔ་ དེ་ལས་ མཉམ་སེབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་འགོར་མྩི་ཚུ་ལས་
མཛོད་དེབ་ཚུལ་མཐུན་སེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ཨྩིནམ་ཤེས་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༩༤ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ན་རེན་དར་རའྩི། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། མྩི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༢༠༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ (ཚོང་འབེལ་/ཁྩིམས་དོན་)། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༣༧༧ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/FUS/BBPL-C13/2019/682 སྩི་ཚེས་༢༧.༠༨.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་

འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.5.5 འབྲུག་གྩི ་ ཁལ་ཡངས་ཚད་འཛི ན །
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་ཁལ་ཡངས་ཚད་འཛིན་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སེའྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་
1
2

1.

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

མཛོ ད ་ཆས་ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཁལ་ཡངས་ཚད་འཛིན་ནང་ ཅ་དངོས་དག་པ་ཅྩིག་ལུ་ ཡྩིག་ཆས་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ལོ་མཇུག་གྩི་མཛོད་ཆས་ཀྩི་མཇུག་སོམ་དང་ དངོས་གནས་ལུ་ མཛོད་ཆས་ཀྩི་ལྷག་ལུས་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཁད་པར་
ཞུགས་ཏེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ལུ་ ཆང་གྩི་རྩིགས་གངས་༣༡༧ དང་ ཝ་འྩིན་གྩི་ཤེལ་ཕོར་གངས་༣༠༧ མཛོད་དེབ་མཛོད་ཆས་ཀྩི་མཇུག་སོམ་ལས་ དངོས་གནས་མཛོད་ཆས་ཀྩི་མཇུག་སོམ་ནང་ ལྷག་
འཐེབ་འཐོན་ཏེ་འདུག ལོག་ཅྩིག་ཁར་ བཟའ་འཐུང་གྩི་རྩིགས་གངས་༤༤༡ དང་ དྩི་བསུང་གྩི་རྩིགས་གངས་༡༢༦ དངོས་གནས་མཛོད་ཆས་ཀྩི་མཇུག་སོམ་ནང་ཆད་ལུས་འཐོན་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབེལ་
ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ འགན་ཁག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་ རྩིས་སོད་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སོལ་མ། མཛོད་ཁང་

འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༥༠༠༠༥༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་པྩིལ་མ་ནྩི་ཤར་མ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༠༥༣༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་འབོར་བའྩི་ཡྩིག་ཨང་ACC/DOPS/CMD/04/380 སྩི་ཚེས་༡༦.༠༤.༢༠༡༨ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

2. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
2.1

ཅ་དངོ ས ་ཚུ་ མཐའ་གཅྩི ག ་ཏུ་མཁོ་ སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཁལ་ཡངས་ཚད་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤.༩༨༢ གནས་པའྩི་ཅ་དངོས་ (བཟོ་བཅོས་ཆས་དང་ ཅོག་ལེཊ་ ཆང་ ཀྩི་དེབ་ཚུ་) ཚུ་རྩིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ཆོག་ཡྩིག་སོད་ཡོད་པའྩི་ཕྩི་ཁའྩི་བཀྲམ་
སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་ མཐའ་གཅྩིག་ཏུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༤.༡.༢ པའྩི་ དགོས་དོན་ནང་ ཅ་དངོས་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་
ལས་མ་འཐོབ་པ་ཅྩིན་ ཕྩི་རྒྱལ་གྩི་མྩི་ངོམ་དང་ ཁྩིམས་མཐུན་ལས་སེ་ཚུ་ལས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་འཚོལ་ནྩི་/རྩིན་བཀོད་འབད་ནྩི་/རྩིན་གོང་འབོ་ནྩི་ ཚུ་གྩི་སོ་ལས་འབད་དགོཔ་སེ་འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་ལས་འགལ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༤ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀ་པྩིལ་མ་ནྩི་ཤར་མ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༠༥༣༣ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་པྩིལ་མ་ནྩི་ཤར་མ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༠༥༣༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA(CFID/BDFL)FUCD/2019 སྩི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.6 འབྲུག་རྒྱན་ཤོ ག ་ཚད་འཛི ན །

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༦.༣༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༣༥༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་སེ་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༣༥༥ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་
༥ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སེའྩི་ ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %
༡༠༠

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1

རྒྱལ་ཁའྩི་གསོལ་ར་ཚུ་ དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལས་སོད་ཡོདཔ།

1.2

iLottery རྩིམ་ལུགས་དང་ iLottery རེད་སྟོན་ཚུ་ གསར་བཟོ་དང་ ལག་ལེན་ བཀོལ་སོད་ཀྩི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའྩི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ནང་ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1

རྒྱལ་ཁའྩི ་ གསོ ལ་ར་ཚུ་ དངུལ་རྐྱང་ཐོ ག་ལས་སོ ད ་ཡོ ད པ།

གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཐོབ་བརོད་ཅྩིག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༥.༡༡.༡(ཀ) པའྩི་དགོས་དོན་ནང་ “དངུལ་སོད་ཚུ་གེ་ར་
དངུལ་འཛིན་གྩི་ཐོག་ལས་སོད་དགོཔ་ཨྩིན། ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ དངུལ་རྐྱང་དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ རང་དབང་དངུལ་འཛིན་ཚུ་གྩི་ཐོག་ལས་དངུལ་རྐྱང་ཚུ་བཏོན་མྩི་ཆོག་”ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་
རུང་ འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྩིས་ཁྩིམས་དོན་དེ་ལས་འགལ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༤ གནས་པའྩི་ རྒྱལ་ཁའྩི་གསོལ་ར་ཚུ་ དངུལ་རྐྱང་གྩི་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་ཡོད་པའྩི་གནས་
སྟངས་ལེ་ཤ་རང་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ར་ཀེཤྩི་པར་དཱན། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༣༠༤༠༠༠༠༨༨

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལས་སྐྱྩིད་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༦༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/BLL-C53/2018/219 སྩི་ཚེས་༡༩.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

ILOTTERY རྩི མ ་ལུགས་དང་ ILOTTERY རེ ད ་སྟོ ན ་ཚུ་ གསར་བཟོ ་ དང་ ལག་ལེ ན ་ བཀོ ལ ་སོ ད ་ཀྩི ་ རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ དེ་ ལས་ རྒྱུན་སྐྱོ ང་འབད་ནྩི འྩི ་ ཁས་
ལེ ན ་གནས་གོ ང་ནང་ཆད་སྐྱོ ན ་འབྱུང་ཡོ ད པ།

འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྩིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྩི་ཚོང་ལམ་ཆེད་དུ་ ཡོངས་འབེལ་ཐོག་ལས་ཕན་ཚུན་བར་འབེལ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་ཅྩིག་གསར་བཏོན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ མཉེན་ཆས་ཀྩི་ལས་སེ་དྲུག་ལས་
རྩིན་བཀོད་ཀྩི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཚུ་ལེན་ནུག དེ་ནང་ལས་ རྩིན་བཀོད་པ་ M/s Ugyen Trading House, Bhutan, M/s GI Gaming Co. Pvt. Ltd, India
དང་ M/s Kimaya Info Tech, India གསུམ་གྩིས་མཐར་འཁོལ་འབྱུང་ནུག རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་གྩི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་
M/s Kimaya Info Tech, India དེ་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་ཡོད་པའྩི་རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་སེ་སྟོན་བསགས་འབད་དེ་འདུག མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བ་རྩིམ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་
གྩིས་གཤམ་འཁོད་ཀྩི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
 རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ངོས་ལེན་མེད་པའྩི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཆ་མེད་མ་གཏང་པར་ཡོདཔ་ : M/s Ugen Trading House གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༩༤༧ ཐམ་པའྩི་
དངུལ་འབེལ་གྩི་གོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་ འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་ ཤོ་མཐུན་མེདཔ་ལས་ རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ངོས་ལེན་མེད་པའྩི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་འབད་
བརྩི་དགོཔ་ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ M/s Ugen Trading House གྩིས་དངུལ་འབེལ་གོས་འཆར་གྩི་ཐབས་ལམ་དེ་ གཞན་མྩི་རྩིན་བཀོད་པ་གཉྩིས་དང་ མ་མཐུནམ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་
དངུལ་འབེལ་གྩི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ནང་ འད་མཉམ་གྩི་དབེ་ཞྩིབ་/ཁད་བསྡུར་འབད་ནྩི་ མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ རྩིན་བཀོད་པ་དེ་ ཆ་མེད་མ་གཏང་པར་
འདུག དང་
 ཚོང་སྒྱུར་དང་འོང་འབབ་བསྡུ་གསོག་གྩི་སོན་རྩིས་ལུ་གནས་རྩིས་བཏོན་ནྩི་དང་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྩི་རྩིན་བཀོད་པ་དེ་ལུ་ ‘ཚོང་སྒྱུར་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢’ དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོག་
མེདཔ་: རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཚོང་སྒྱུར་དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་གསོག་གྩི་སོན་རྩིས་ཀྩི་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ ལཱ་སོད་ནྩིའྩི་གོས་ཐག་གཅད་ནྩི་ལུ་ གལ་ཅན་གྩི་ཆ་རྐྱེན་ཅྩིག་ཨྩིན་རུང་
རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ གསལ་ཏོག་ཏོག་ཅྩིག་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དེའ་ྩི བདེན་ཧེང་དང་ ཆ་ཚང་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། དེ་གྩིས་སེ་ ཚོད་དཔག་འོང་འབབ་
བསྡུ་གསོག་གྩི་སོན་རྩིས་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྩི་རྩིན་བཀོད་པ་དེ་ལུ་ ‘ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢’ དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་ཨྩིན་མྩི་དེ་ཡང་ གསལ་ཏོག་ཏོག་ཅྩིག་མྩིན་འདུག དེ་མ་
ཚད་ རྩིན་བཀོད་པ་གྩིས་ ‘ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢’ བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་ དངུལ་སོད་ཐེངས་གཅྩིག་དང་ ཡང་ན་ ilottery རྒྱན་འཐུ་ཚར་རེའྩི་ཚོང་སྒྱུར་ཡོངས་བསོམས་ལུ་གོཝ་ཨྩིན་
ན་ གསལ་ཏོག་ཏོག་ཅྩིག་མྩིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྩིས་ རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཡྩིག་ཆས་དང་འཁྩིལ་ ‘ilottery མཉེན་ཆས་དེ་ལོ་གསུམ་གྩི་དོན་ལས་ག་ཁར་གཏང་ནྩི་’ གྩི་དགོས་
མཁོ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའྩི་རྩིན་བཀོད་པ་དེ་གྩིས་ མཉེན་ཆས་ཀྩི་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༠༠ བཀལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་
ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༠ དོན་ཚན་༦.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕན་བདེ་ཨར་འབྲུག་པ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༡༠༨༦ ཅན་མ།

ལས་སྐྱྩིད་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༦༡ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༧༠༥༠༠༡༣༧༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོས་སོན། ཚོང་འབེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༣༠༠༠༢༣༢ ཅན་མ། ར་ཀེཤྩི་པར་དཱན། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༢༡༣༠༤༠༠༠༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕན་བདེ་ཨར་འབྲུག་པ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༡༠༨༦ ཅན་མ། ལས་སྐྱྩིད་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་པ།
དངུལ་རྩིས་དང་མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༦༡ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༡༣༧༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོས་སོན།
ཚོང་འབེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༣༠༠༠༢༣༢ ཅན་མ། ར་ཀེཤྩི་པར་དཱན། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༣༠༤༠༠༠༠༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/BLL-C53/2019/204 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.5.7 འབྲུག་གོ ག ་མེ ་ ལས་འཛི ན ་ཚད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་གོག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༩ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༧ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༠ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨
གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབས་༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1

ཁག་འབག་གྩི ་ དུས་ཡུན་ཡར་སེ ང ་གནང་གོལ ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ནང་ ཆད་སྐྱོ ན ་ངོ ས ་འཛི ན་འབྱུང་ཡོ ད པ།

ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལཱ་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༦ གྩི་རྒྱབ་ལས་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གྩི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཐྩིམ་ཕུག་ གོག་མེ་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་དེ་ ཧེ་མ་བཏོགས་ཡོད་པའྩི་ཕྩིར་འགངས་
ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༥ ལོག་ཐར་གོལ་འབད་དེ་འདུག དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གྩི་གནང་བ་བྩིན་ཏེ་ དེ་གྩི་ཤུལ་ལས་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་གྩི་ཁྩིམས་
དོན་༣ (III) པའྩི་དགོངས་དོན་ནང་ “ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལཱ་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་ག་ཅྩི་རང་འཐོན་རུང་ ཉྩིན་གངས་༢༡ གྩི་ནང་འཁོད་ ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་དེ་ལུ་ ཡྩིག་ཐོག་བརྡ་སོད་འབད་
དགོཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་དེ་གྩིས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའྩི་དུས་ཡུན་ཐོག་ལས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའྩི་ཚེས་གངས་ཡར་སེང་གྩི་གོས་ཐག་གཅད་དགོཔ་ཨྩིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་ལས་འགལ་ཏེ་འདུག གནད་དོན་
དེ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྩི་རྩིཤ་ན་ཧུ་མ་ག་ཡ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ལུང་ཕོགས་ལས་འཛིན་ཡྩིག་ཚང་། དབང་འདུས། མྩི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༠༨༠༠༠༥༦༢ ཅན་མ། སྤ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། གོག་མེ་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན། ཐྩིམ་ཕུག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༧༠༠༡༡༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སཱན་དྩིཔ་རའྩི། ཡོངས་
ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༡༢༠༠༢༠༦༥ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.8 བཟོ ་ སྐྲུན་གོ ང ་འཕེ ལ ་ལས་འཛི ན ་ཚད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༣༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༣༩༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༢༡༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབས་༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.181
0.181

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོ ན ་འཁྩི ་ མྩི ་ ཚུ་ལས་ བུ་ལོ ན་གྩི ་ རྩི ས ་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.181
0.181

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

དགེ་ལེགས་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ལས་སེ་ཁག་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ག་ཁར་གཏང་ཡོད་མྩི་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ རྩིས་ལྷག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༧༢ འདུག ཆད་
སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་བར་ལེན་གྩི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གྩི་དགོས་མཁོ་ནང་ “འཕྲུལ་ཆས་དང་ མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལཱ་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ མ་གཏང་པའྩི་ཧེ་མ་ལས་ ག་ཁར་ལེན་མྩི་ཚུ་གྩིས་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་དུས་ཡུན་དང་འཁྩིལ་བར་ག་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ སོན་བྩིན་ཐོག་ལས་སོད་དགོཔ་ཨྩིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་དེ་ལུ་ མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་
རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༩༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོགས་ཚེ་རྩིང་། ཞྩིབ་
རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་CDCL8804001 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བྩི་མ་ཡ་ཐ་པ། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་CDCL1105011

ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.5.9 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛི ན ་ཚད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༢༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༩ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་
སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབས་༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༠༥༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༠༥༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལས་འཛིན་གྩིས་ རྩིས་འབད་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་
ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་དབེ་བ།

རྩིམ་ཨང་
1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

༡.

93.050
93.050

དབེ་སེའ་ྩི ཨང་།
4

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༠༥༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

དངུལ་ཁང་རྩི ས ་ཁ་ལྷག་ཆད་ཀྩི ་ མཇུག་སོ མ ་རྒྱ་ཆེ ་ དག་སེ ་ གསོ ག ་འཇོ ག ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༠༥༠

ཌ་ཀ་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའྩི་ལྷག་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༠༥༠ (ཀྲ་ཀ་ས་ཡ་༡༡༡.༥༠༤) བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག དེ་
བཟུམ་སེ་རང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༥ གྩི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ལྷག་ཆད་ཀྩི་མཇུག་སོམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༥༤ (ཀྲ་ཀ་ས་ཡ་༤༩.༠༧༦) དང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ མཇུག་སོམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༩.༨༢༩ (ཀྲ་ཀ་ས་ཡ་༩༥.༦༦༡) བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ཨ་རྟག་ར་ མ་དངུལ་བཀག་བསུབ་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག མ་དངུལ་གྩི་ལྷག་ལུས་སོམ་སེ་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ལུས་མྩི་དེ་ཡང་ མ་
དངུལ་ཚུ་ ལས་སེའ་ྩི དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ནང་ དུས་ཐོག་ལུ་ སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༦༤ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆུང་དུ་ཚེ་རྩིང་། ས་གནས་

འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༠༠༠༠༧༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིག་འཛིན་རྡོ་རེ། མདོ་ཆེན། དངུལ་རྩིས་དང་ལས་འཛིན་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༧༠༠༠༩༤༥
ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ ཌ་ཀ་ལས་ སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའྩི་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་དང་གཅྩིག་ཁར་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་སྤོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.10

གདུང་བསམ་རྩི ་ ས་ལས་འཛི ན ་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་
1
2

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
8.754
0.916
9.670

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.916
0.916

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
8.754
8.754

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠
༩.༤༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤

༡.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སོ ན ་བྩི ན ་ཚུ་ རྩི ས ་སྙོ མ ས་/བསྐྱར་རེ ད ་ མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དང་ སོར་ཆས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁད་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ཕྩིར་སོད་ཀྩི་མཁོ་སོད་ཀྩི་ཐོག་ལས་ སེ་ཚན་ཁག་ལུ་ སོན་བྩིན་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༩༤༤ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ལས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༡༩༠ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༧ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ་(མཁོ་སྒྲུབ)། མྩི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ཨང་༢༠༢༠༥༠༠༠༤༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༠༡༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

2.1

དགོངས་ཞུའྩི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ ཚུལ་བཞྩིན་མེདཔ།

0.916

2.2

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་ལམ་སྟོན་མེདཔ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སེ་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས་

0.916

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.916

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

0.916

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

དགོ ང ས་ཞུའྩི ་ ཐོ བ ་ལམ་ཚུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མྩི ་ ནང་ ཚུལ་བཞྩི ན ་མེ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་ལས་བེད་པ་དྲུག་གྩིས་ ལས་སེ་འདྩི་ནང་རང་ གོ་གནས་/སེ་རྩིམ་ མཐོ་བའྩི་གཡོག་ནང་ བཙག་འཐུ་སྒྲུབ་པའྩི་ཤུལ་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༩༡༦ ཐམ་པའྩི་ དགོངས་ཞུའྩི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ལེན་ཏེ་འདུག ལས་བེད་པ་དེ་ཚུ་གྩིས་ དགོངས་ཞུའྩི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ལེན་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སེ་འདྩི་ནང་ལས་གཞན་ཁར་མ་འགོ་བར་ འདྩི་ནང་རང་ གཡོག་ལཱ་ཚུ་
འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་དེ་འདུག ལས་སེ་གཅྩིག་ནང་རང་ སེ་རྩིམ་/གོ་གནས་མཐོ་བའྩི་གཡོག་ནང་ བཙག་འཐུ་སྒྲུབ་པའྩི་ཤུལ་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་མྩི་ལུ་ དགོངས་ཞུའྩི་ཐོབ་ལམ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ནོར་
འཁྲུལ་སོམ་ཨྩིནམ་དང་ སྩིར་བཏང་ངོས་ལེན་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཅྩིག་ཨྩིན། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ལས་སེའ་ྩི ཞབས་ཏོག་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་ནང་ དགོངས་དོན་གསལ་རྩི་རྩི་ཅྩིག་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༧ དོན་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་དཔལ་འབོར། ཨེཆ་ཨར་ཨེ་དྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༢༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། བཀོད་

ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༠༡༨༨ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-173)/DCCL-Nganglam/2019/3701 སྩི་ཚེས་༡༨.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་
ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

རྒྱུ་དངོ ས ་འཛི ན་སྐྱོ ང ་གྩི ་ ལམ་སྟོ ན ་མེ ད པ་ལས་ རྒྱུ་དངོ ས ་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སེ ་ འཛི ན ་སྐྱོ ང་མ་འབད་བར་ཡོ དཔ།

ལས་སེའྩི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བདག་འཛིན་དང་ལེགས་ཤོམ་སེ་བཀོལ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་དེའྩི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའྩི་དོན་ལས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ དུས་མཐུན་ཡོད་པའྩི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོག་ཅྩིག་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའ་ྩི ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་ཅྩིག་མེདཔ་ལས་ མགོན་ཁྩིམ་གྩི་དོན་ལས་ ཕྩིར་སོད་
འབད་ཡོད་པའྩི་ ཁྩིམ་གྩི་མཁོ་ཆས་ (རྒྱང་མཐོང་ཆ་ཚང་དང་ དོད་ར་) ཚུ་ འབང་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅྩིག་ ལས་བེད་པ་ཚུ་ལུ་སེར་དོན་གྩི་དོན་ལས་ སོད་དེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ མཛོད་ཆས་ཀྩི་
དན་ཐོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ལས་ མགོན་ཁྩིམ་གྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་སོད་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སེ་འབད་མ་ཚུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༧ དོན་ཚན་༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་

བ་བཟང་པོ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༣༠༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་དཔལ་འབོར། ཨེཆ་ཨར་ཨེ་དྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༢༦༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.11

གདུང་བསམ་གྩི བ ་ཆས་ཚད་འཛི ན །

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ཚད་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༧༦༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༣ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1
2
3

1.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.455
0.128
0.760
1.343

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.760
0.760

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.455
0.128
༠.༥༨༣

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠
༥༦.༥༩

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོ ན ་གྩི ་ རྩི ས ་ལྷག་ཚུ་བསྡུ་ལེ ན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥

གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ བུ་ལོན་ཐོག་ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཐད་ ལས་སེའྩི་བུ་ལོན་གྩི་སྩིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་མ་འཁྩིལཝ་ལས་ བུ་ལོན་འཁྩི་མྩི་ སྩི་ཏ་རམ་དང་ ལྷ་ཆེན་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྩི་ས་གསུམ་
གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥ འཁྩི་ཡོད་མྩི་དེ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་བུ་ལོན་གྩི་སྩིད་བྱུས་ནང་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་ཕྩིར་སོད་འབད་
བའྩི་ཉྩིནམ་ལས་ བུ་ལོན་གྩི་མཐུན་རྐྱེན་ ཉྩིན་གངས་༣༠ འཐོབ་སེ་བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་ རོགས་ཡོད་རུང་ བུ་ལོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ སངྱས་བུད་ད། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འོགམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༣༠༠༥ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། སྩི་ཨེསྩི་དྩི་ འགོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༢༩༤༡ ཅན་
མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
2.1
2.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
སོན་བྩིན་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.049

-

0.049

0.079
0.128

-

0.079
0.128

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
2.1

ཕྩི ར ་འགངས་ཀྩི ་ ཉེ ས ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ལས་སེའ་ྩི སྩིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མའྩི་ནང་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའྩི་བུ་ལོན་སོད་ནྩིའ་ྩི དུས་ཡུན་དེ་ རོགས་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་
ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངྱས་བུད་ད། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འོགམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༥༡༢༠༠༣༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༨༢༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

སོ ན ་བྩི ན ་དངུལ་སོ ད ་འབད་དེ ་ ཡོ ད ་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའྩི་ ཅ་དངོ ས ་ཚུ་མ་འཐོ བ ་པར་ཡོ ད པ།

གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ མཁོ་སོད་པ་Lohia Corp. Limited, India ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་འདུག མཁོ་སོད་པ་ལུ་ སྩི་ཚེས་
༡༤/༠༡/༢༠༡༥ ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ དང་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ཚུན་ གདུང་བསམ་
གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་འདུག བཀལ་དགོ་པའྩི་ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ མ་འཐོབ་པའྩི་ཅ་དངོས་ཚུའྩི་གནས་གོང་ལུ་མ་བཀལ་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡
དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རྩིང་། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ་(མཁོ་སྒྲུབ)། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༣༤༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། སྩི་ཨེསྩི་དྩི་ འགོ་

འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༢༩༤༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1

ཚོ ང ་མགོ ན ་པའྩི་ མཁོ ་ མངག་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འོ ང ་འབབ་ཀྩི ་ གོང ་རྒུད་ཕོ ག ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠

གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡ པ་ལས་ ༡༢ ཚུན་གྩི་དོན་ལས་ འབྲུག་མྩི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་དང་གཅྩིག་ཁར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ ལས་སེའྩི་ལོ་བསྟར་ཆྩིངས་ཡྩིག་
ལུ་ མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ འོང་དགོ་པའྩི་ལོ་བསྟར་ཚོང་སྒྱུར་གྩི་དམྩིགས་ཚད་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་འདོན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག ལས་སེ་གསུམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༠༠༤ གནས་པའྩི་ Polypropylene ཕད་ཅུང་གྩི་མཁོ་མངག་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་ གདུང་བསམ་གྩིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༤ གནས་པའྩི་ཕད་ཅུང་ལས་མཁོ་སོད་འབད་
མ་ཚུགསཔ་ལས་ འོང་འབབ་ཀྩི་གོང་རྒུད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༠ ཕོག་སྟེ་འདུག ཚོང་མགོན་པའྩི་མཁོ་མངག་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འོང་འབབ་ཀྩི་གོང་རྒུད་ཕོག་མྩི་དེ་ Finishing Unit ནང་ ལས་མྩི་མ་
ལང་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོདཔ་སེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ་(བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་)། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་

ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༨༢༦ ཅན་མ། རྩིན་ཆེན་བསོད་ནམས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། བཟོ་འདོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༥༠༠༢༧༧༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། སྩི་ཨེསྩི་དྩི་ འགོ་
འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༢༩༤༡ ཅན་མ། དྩི་བྩི་གུ་རུང་། ཀྲྩི་ཨེསྩི་དྩི་ འགོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༥༠༠༣༢༢༢ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་RAA/OAAG-SJ/(AR-146)DPLNanlam/2018/2650 སྩི་ཚེས་༡༢.༡༢.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.12

སོ ་ ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛི ན ་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༡༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༡༧ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༡༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
22.247
0.070
22.317

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
22.247
0.070
22.317

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠
༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༤༧ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

འོ ང ་འབབ་བསྡུ་ལེ ན ་དང་ བཙུགས་བཞག་ནང་ ཁད་པར་ཞུགས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༤༧

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཙོང་ཡོད་མྩི་དང་ ག་ཁར་གཏང་ཡོད་པའྩི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་གྩི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༢.༢༤༧ གྩི་ཁད་པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག TALLY རྩིམ་ལུགས་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༦.༣༢༣ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠.༦༥༨ རྐྱངམ་ཅྩིག་བཙུགས་བཞག་
འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༦༥ ཞུགས་ཏེ་འདུག བུ་ལོན་གྩི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༡༨ བརྩི་འཇོག་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར་ངེས་ཏྩིག་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༤༧ འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༨༩ གནས་པའྩི་སོར་ཆས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ བུ་ལོན་གྩི་ཐོག་ལས་བཙོང་

ཡོད་མྩི་དེ་ བུ་ལོན་དབེ་ཁག་གྩི་འོག་ལུ་བདག་སྲུང་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཐུང་དངུལ་སྒྱུར་རྒྱུ་དངོས་ཚུའྩི་རྩིས་བརོད་ཚུ་ དེ་ཚུན་ ཆད་བརོད་འབད་དེ་འདུག ཁད་པར་ཞུགས་ཡོད་མྩི་དེ་ཡང་ གཙོ་
བོ་རང་ ལུང་ཕོགས་ཚུ་ནང་ འོང་འབབ་ཀྩི་དབེ་ཁག་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ཚུ་ལེ་ཤ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་དང་ འོང་འབབ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༥༢༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༡༧༣༡ ཅན་མ། ཆོས་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ།
ཨེཕྩི་ཨེམ་ཨེསྩི་དྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༥༠༠༡༨༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲྩིན་ལས། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༦༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་རྩིས་སྙོམས་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.2

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་ལས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ ཅ་ཆས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ནང་ ཁད་པར་
ཞུགས་ཡོདཔ།
མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་གྩི་གནས་རྩིས་ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བཏོནམ་ལས་ ཁད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།

2.3

ལཱ་གྩི་ཤོག་བང་གྩི་མ་དཔེ་དེ་འབང་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

2.1

བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་གྲུབ།

-

-

-

-

རྩིས་གྲུབ།

0.070
0.070

0.070
0.070

-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

སོ ་ ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་ བ་ལས་ སོ ་ ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛི ན ་ཚད་ལུ་ ཅ་ཆས་ཕྩི ར ་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ནང་ ཁད་པར་ཞུགས་ཡོ ད པ།

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་དེ་ ལས་འཛིན་གྩི་འདུས་ཚོགས་ཅྩིག་སེ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ སོར་ཆས་ཚུ་རྩིས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་འབད་
ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབེལ་རྩིས་ཤོག་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧.༡༧༠ གནས་པའྩི་མཛོད་ཐོ་ཚུ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་ལས་ རྩིས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་དེ་འདུག ལོག་ཅྩིག་ལས་ ཅ་དངོས་བྱུང་
བའྩི་ཟྩིན་ཡྩིག་ནང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༦༧༧ གནས་པའྩི་མཛོད་ཆས་འཐོབ་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའྩི་རྩིས་སོད་ལེན་གྩི་ཡྩིག་ཆས་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩.༤༨༣ གནས་པའྩི་མཛོད་ཆས་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤.༡༩༤ གནས་པའྩི་མཛོད་ཆས་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་ཁད་པར་སེ་འཐོན་ཏེ་
འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༡ དོན་ཚན་༣ང་ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༡༧༣༡ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲྩིན་ལས། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༦༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་དང་གཅྩིག་ཁར་ སོད་ལེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་འབེལ་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ དན་ཐོ་ཚུ་མཉམ་སེབ་འབད་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

མཛོ ད ་ཆས་མཇུག་སོ མ ་གྩི ་ གནས་རྩི ས ་ལེ ག ས་ཤོ མ་སེ ་ མ་བཏོ ན མ་ལས་ ཁད་པར་ཞུགས་ཡོ ད པ།

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྩི་མཛོད་ཆས་ཀྩི་མཇུག་སོམ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་པའྩི་མཛོད་ཆས་ཀྩི་མཇུག་སོམ་གྩི་བར་ན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༥༦༢ གྩི་ཁད་པར་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ལུ་ མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་གྩི་གནས་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༢.༩༩༢ འཐོན་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢.༤༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༥༦༢ གྩི་གནས་རྩིས་ཆད་ལུས་བཏོན་ཏེ་འདུག གནས་རྩིས་ཆད་ལུས་འབྱུང་དགོ་མྩི་དེ་ཡང་ མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་གྩི་གནས་རྩིས་བཏོན་
ནྩིའྩི་དོན་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་གྩི་ལོ་མཇུག་གྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་གྩི་ཚབ་ལུ་ རྩིམ་ལུགས་ནང་ལས་ མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་གྩི་གནས་སྡུད་ལས་བཏོན་པའྩི་ཅ་ཆས་ཀྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་ སྩི་ཚེས་༢༢/༠༢/༢༠༡༨
ཚུན་གྩི་རྩིན་གོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག མཛོད་ཐོ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་ནང་ ལོ་མཇུག་གྩི་རྩིན་གོང་བཏོན་ནྩིའྩི་ཆ་རྐྱེན་མེདཔ་ལས་ རྩིན་གོང་གསརཔ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ མཛོད་
ཐོ་ཆད་ལུས་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༡ དོན་ཚན་༣ག་ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༥༡༣༠༠༡༧༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲྩིན་ལས། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༦༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་དང་གཅྩིག་ཁར་ སོད་ལེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་འབེལ་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ དན་ཐོ་ཚུ་མཉམ་སེབ་འབད་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3

ལཱ ་ གྩི ་ ཤོ ག་བང་གྩི ་ མ་དཔེ ་ དེ ་ འབང་སྟོ ར ་ཤོ ར ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ མཁོ་ཆས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ག་ཁར་གཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་རེ་རེ་བཞྩིན་དུ་ལུ་ ལཱ་གྩི་ཤོག་བང་རེ་ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ བར་ག་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ཆུ་ཚོད་ཀྩི་གངས་ཁ་དང་འཁྩིལ་བསྡུ་ལེན་འབད་སོལ་འདུག ལཱ་གྩི་ཤོག་བང་གྩི་མ་དཔེ་བསོམས་༣༤ འབང་སྟོར་ཤོར་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་ལས་ དེ་ཚུའྩི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་གྩི་
དན་ཐོ་ཚུ་ཡང་ ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་ནོར་བུ། འཕྲུལ་རྩིག་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༢༥༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ལྷག་པ་རྡོ་རེ། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༡༡༦༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ དེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་ རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.13

འབྲུག་བཟའ་སོ ད ་ལས་འཛི ན ་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༨༩ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
3.492
0.581
4.073

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༣.༤༡
༠.༥༨
༣.༩༨༩

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༨༤
༠.༠༨༤

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༩༧.༥༩
༡༠༠
༩༧.༩༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མེད་པར་ ཕྩི་རྒྱལ་ལུ་ཡུན་འཐུང་སོང་བརྡར་གྩི་དོན་ལས་སོང་ཡོདཔ།
‘རྩིན་མེད་ཅ་ཆས་’ ཀྩི་འཆར་གཞྩི་བཀོལ་སོད་འབད་མྩི་ནང་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ཟད་ཚབ་ལོག་སོད་མ་
ལེན་པར་ཡོདཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

རྩིས་གྲུབ།

3.492

༣.༤༠༨

༠.༠༨༤

3.492

༣.༤༠༨

༠.༠༨༤

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1

རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཉོ ག ས་མེ ད ་ལག་ཁེ ར ་མེ ད་པར་ ཕྩི ་ རྒྱལ་ལུ་ཡུན་འཐུང་སོ ང ་བརྡར་གྩི ་ དོ ན ་ལས་སོ ང ་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ལེའུ་༩ པའྩི་ ཁྩིམས་དོན་༩.༤.༢ པའྩི་ནང་ ‘གནས་རྩིམ་གེ་རའྩི་ཡུན་འཐུང་གྩི་སོང་བརྡར་ཚུ་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེའ་ྩི མྩི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་གནང་གོལ་འབད་
དེ་ ཟུར་སྦྲགས་༩/༡ པ་ལྟར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨྩིན་’ ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་༩/༡ པའྩི་ནང་ ཡུན་འཐུང་སོང་བརྡར་ཚུའྩི་དོན་ལས་ ཞྩི་གཡོགཔ་ཚུ་གྩིས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་
མེད་ལག་ཁེར་ཚུ་ཕུལ་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ དགོངས་དོན་དེ་ལས་འགལ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་མྩི་ངོམ་དག་པ་ཅྩིག་གྩིས་
རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་མ་ལེན་པར་ ཡུན་འཐུང་གྩི་སོང་བརྡར་ནང་སོང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁེར་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་གནང་བ་
མ་བྩིན་རུང་ སོང་བརྡར་ནང་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁམས་པ། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༠༤ ཅན་མ། དེ་བྩི་

ཅ་རཱནབཱན་ད་རྩི། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་དཔལ་སོན། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༡ ཅན་མ། སངྱས་ཆོས་
གགས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༨༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡོ་གཱན་ཏྩིར་ཝ། འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༨༨༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ འགན་འཁྩི་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངོ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྩི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་ FCB/FAD/20/2019/197 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་
ཡྩིག་ཨང་ MD/HRS-09/2019-19/3279 སྩི་ཚེས་༢༩.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

‘རྩི ན ་མེ ད ་ཅ་ཆས་ཀྩི ་ རྣམ་གངས’ ཀྩི་ ལས་འཆར་བཀོ ལ ་སོ ད་འབད་མྩི ་ ནང་ ཐོ བ ་བརོ ད ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་པའྩི ་ ཟད་ཚབ་མ་འཐོ བ ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་སྦུང་ཚོང་མཛོད་ཁང་གྩི་མཛོད་གཉེར་གྩིས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ ས་གོང་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ བཀོལ་སོད་ཀྩི་གནས་གོང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ གནས་པའྩི་ M/s Hindustan Unilever Limited གྩི་ ‘རྩིན་མེད་ཅ་ཆས་ཀྩི་རྣམ་གངས་’ ལས་འཆར་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག མཛོད་གཉེར་གྩིས་འཛིན་
སྐྱོང་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ གནས་གོང་སོམ་ཡོད་པའྩི་ལས་འཆར་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་དེ་ གསལ་ཏོག་ཏོག་ཅྩིག་མེདཔ་དང་ འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩིས་ གཡོ་སྒྱུའ་ྩི བ་སོད་འབད་ཡོད་མེད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་
དབང་འཛིན་གྩིས་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༦ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་སོལམ། ལྟ་བཀོད་པ་གོངམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༢༠༤༠༠༠༧༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༠༨
FCB/FAD/20/2020/377 སྩི་ཚེས་༢༤.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

དེ་

ཡྩིག་ཨང་

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
‘ཐོན་དངོས་ཚུ་ལུ་གོང་ཚད་མར་ཕབ་’ འཆར་གཞྩི་བཀོལ་སོད་འབད་མྩི་ནང་ ཐོབ་བརོད་རྩིས་
ལྷག་ལེན་ནྩི་ཡོདཔ།
M/s Hindustan Unilever Ltd. (PP) གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ རྩིས་ལྷག་
ཡོདཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)

0.496

0.496

0.084

0.084

0.581

0.581

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

‘ཐོ ན ་དངོ ས ་ཚུ་ལུ་གོ ང་ཚད་མར་ཕབ་’ ལས་འཆར་བཀོ ལ ་སོ ད་འབད་མྩི ་ ནང་ ཐོ བ ་བརོ ད ་རྩི ས ་ལྷག་ལེ ན ་ནྩི ་ ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༦

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ M/s Hindustan Unilever Ltd., India གྩིས་གསར་བཏོན་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁབ་སྤེལ་གྩི་ལས་འཆར་བསྟར་སོད་འབད་
ཡོད་མྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ ལས་སེ་གཙོ་བོ་ལས་ ལས་འཆར་བཀོལ་སོད་ཀྩི་གནས་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༧ (སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣ དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༤) མ་ལེན་པར་འདུག དངུལ་ལེན་ནྩི་ནང་ དེ་བཟུམ་སེ་འཕྩི་སྟེ་ལུས་མྩི་དེ་གྩིས་ འཐོབ་ནྩི་ཡོད་པའྩི་དངུལ་དེ་ལས་ དངུལ་སྐྱེད་འཐོབ་ནྩི་མེདཔ་དང་ ལས་སེ་གཙོ་བོ་དེ་ སོད་དགོཔ་ཡོད་པའྩི་
དངུལ་ཚུ་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་སོ་ལས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྩི་ཁེབ་ས་ལག་ལེན་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༦ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ མཚོ་སྐྱྩིད་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༠༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ FCB/FAD/20/2020/377 སྩི་ཚེས་༢༤.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

M/S HINDUSTAN UNILEVER LTD. (PP) གྩི ་ མྩི ང་ཐོ ག ་ཁར་ རྩིས ་ལྷག་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤

འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ཚུན་ (སྩི་ཚེས་༢༡/༠༦/༢༠༡༨) ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ གྩི་ལོ་ཕེད་ལས་ M/s Hindustan Unilever Ltd., India དང་
གཅྩིག་ཁར་ཚོང་སྒྱུར་འཕྲོ་རྒྱུན་གཅད་དེ་ཡོད་རུང་ ལས་སེ་དེའྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་རྩིས་ལྷག་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ འདུག སོན་བྩིན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་མྩི་དེ་གྩིས་ ལས་འཛིན་གྩི་ཚོང་སྒྱུར་ཡོངས་རོགས་ལུ་གནོད་ནྩི་ཨྩིནམ་དང་ འཐོབ་ནྩི་ཡོད་པའྩི་དངུལ་དེ་ལས་ དངུལ་སྐྱེད་འཐོབ་ནྩི་མེདཔ་ལས་ ལས་སེ་གཙོ་བོ་ལུ་ སོད་དགོཔ་ཡོད་པའྩི་དངུལ་ཚུ་ སྐྱེད་ཆུང་
སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་སོ་ལས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༦ དོན་ཚན་༡.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མཚོ་སྐྱྩིད་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༠༥༨ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ FCB/FAD/20/2020/377 སྩི་ཚེས་༢༤.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.14

ཀུ་རྩི ་ ཆུ་གོ ག ་མེ ་ ལས་འཛི ན ་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཀུ་རྩི་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་
བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སྣུམ་འཁོ ར ་ཐུག་རྐྱེ ན་འབྱུང་ཡོ ད ་པའྩི ་ སྙན་ཞུ་མྩི ག་བཏོ ན ་འབད་ནྩི ་ མེ ད པ།

-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་
ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠

ཀུ་རྩི་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་སྣུམ་འཁོར་ ཐོ་བཀོད་ཨང་ བྩི་ཇྩི་-༤ཀ-༠༢༨༥ ཅན་མ་འཆང་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༡༤/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་ནུག དེ་གྩི་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་དེ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན་གྩིས་གཏང་སྟེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ རྒྱལ་པོའྩི་ཞྩིང་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ད་ལྟོ་འགག་སེའྩི་སྙན་ཞུ་མ་འཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༥༦༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༧༠༠༠༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདེ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༧༠༠༠༠༣༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཀུ་རྩི་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའ་ྩི སྙན་ཞུ་བཙུགས་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འཁོར་ལམ་གྩི་གནས་སྟངས་དང་
གནམ་གཤྩིས་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨྩིནམ་སེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྩི་ཚེས་༠༥.༠༤.༢༠༡༩ ལུ་འཚོགས་མྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་༢ པའྩི་ གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.15

རང་བཞྩི ན ་འཐོ ན ་བསྐྱེ ད ་གོ ང ་འཕེ ལ ་ལས་འཛི ན ་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ རང་བཞྩིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་
འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༧ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༥ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་
1

1.

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.632
1.632

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༥༧༧
༠.༥༧༧

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡.༠༥༥
༡.༠༥༥

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༣༥.༣༦

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༥

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོ ན ་འཁྩི ་ མྩི ་ ཚུ་ལས་ བུ་ལོ ན་གྩི ་ རྩི ས ་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢

མོང་བསར་ རང་བཞྩིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ སེ་ཚན་ཁག་༡༤ གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག བུ་ལོན་རྒྱ་ཆེ་དག་
སེ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མྩི་དེ་ཡང་ ལས་སེའྩི་སྩིད་བྱུས་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུའྩི་དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པའྩི་ཁར་ ལྟ་རྟོག་གྩི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སེ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྩི་
གནད་དོན་གཉྩིས་ རེས་དན་གྩི་དོན་ལས་ རོང་ཁག་ཁྩིམས་འདུན་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡. Indo Construction
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༤
༢. Jigme, Sharangtse, F/wood - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གནམ་ལྕགས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༠༠༣༡༢ ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་ཚེ་དབང་། ཨེཕྩི་ཨེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༨༢༠༣༠༨ ཅན་མ། ཆོས་སྐྱྩིད་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༦༠༠༧༡༥ ཅན་མ། མགོན་པོ་རྡོ་རེ། ཞྩིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༠༨༠༡ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ། ཞྩིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་
འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༨༨༠༡༠༢ ཅན་མ། ཨོན་ཕུན་ཚོགས། ཨེཕྩི་ཨེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༨༡༠༣༠༨ ཅན་མ། འཕྲྩིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཞྩིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༥༠༠༡༡༡༢ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཨེམ་པྩི་ཡུ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༤༤༠༦༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་དབང་ཕྱུག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༤༤༠༦༡༠ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༧ ལེན་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༤
ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.16

འབྲུག་ཚོ ང ་འབེ ལ ་ལས་འཛི ན ་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན་ཚད་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༣༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༡ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་
མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩.༡༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩.༡༡༩ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩.༡༡༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ ལས་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དབེ་སེ།

རྩིམ་
ཨང་
1

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.325

བསོམས།

1.

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
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༧༧.༨༥
༠.༥༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོ ན ་པའྩི ་ དངུལ་འཛི ན་བསོ མ ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ ཡོ ད པ།

འབྲུག་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའྩི་དངུལ་འཛིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ (སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༡
པ) ཚུན་ལུ་ ལོག་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའྩི་དངུལ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ གྩི་ཨྩིན་པས། དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའྩི་དངུལ་འཛིན་བསགས་ཏེ་ལུས་མྩི་དེ་ དངུལ་
འབེལ་ལག་དེབ་༢༠༡༡ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༥ པའྩི་ ཁྩིམས་དོན་༥.༢.༡ པའྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་བསྟུན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༤༨ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བསོད་ནམས་དཔལ་སོན། འཛིན་སྐྱོང་པ་(དངུལ་རྩིས)། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༢༣༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མེ་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༢༡༢༡༤༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ དེ་ ཡྩིག་ཨང་
STCB/IAU/RAA/(IA-74)/2019/56 སྩི་ཚེས་༡༣.༡༢.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

བུ་ལོ ན ་འཁྩི ་ མ་ཚུ་ལས་ བུ་ལོ ན་ལྷག་ལུས་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤

འབྲུག་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ཚོང་མགོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ དེ་ལས་ ༢༠༡༦ ལུ་ སྣུམ་འཁོར་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྩི་སོར་ཆས་ དེ་ལས་ གས་རས་དང་ ཅ་དངོས་གཞན་ཚུ་བཙོང་ཡོད་པའྩི་
རྩིན་གོང་ལ་ལུ་ཅྩིག་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག འོང་འབབ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ཚུན་ (སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༡ པ་) ལུ་ བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤༨.༧༩༤ བསགས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༤༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྷ་ཝ་ནྩི་གོ་ཏ་མེ། སྐྱྩིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༨༠༡༠༠༠༠༩༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ མེ་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༢༡༤༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.5.17

སྟངས་སྩི བ ་སྩི ་ གོ ག ་མེ ་ ཚད་འཛི ན །

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སྟངས་སྩིབ་སྩི་གོག་མེ་ཚད་འཛིན་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
ཨྩིན་རུང་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་དབེ་སེའྩི་འོག་ལུ་ཚུད་མྩི་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1
2
3

༡.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.413
1.413

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.413
1.413

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠
-

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

M/S HINDUSTAN CONSTRUCTION COMPANY LTD. (HCCL) ལས་ རྩི ན ་གོ ང ་གྩི ་ ཁད་པར་བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབད་བར་
ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣

སྟངས་སྩིབ་སྩི་གོག་མེ་ཚད་འཛིན་གྩིས་ ནུས་ཚད་མེ་ག་ཝཊ་༡༡༨ འབད་མྩི་ ཀྲོང་གསར་ནྩི་ཀ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་གོག་མེ་ཁང་ཚུན་ རྩི་འདམ་རྡོ་ཆལ་གྩི་ལྷོད་ལམ་ རྩིན་ཚད་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༡.༨༠ འབད་མྩི་
བསྩིག་ནྩིའྩི་ལཱ་ནང་ རྩིན་གོང་གྩི་ཁད་པར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ འཐོན་ཡོད་མྩི་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ M/s Hindustan Construction
Company Ltd. (HCCL) ལས་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ གན་འཛིན་ནང་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ སྟངས་སྩིབ་སྩི་གོག་མེ་ཚད་འཛིན་གྩིས་ རྩིན་གོང་གྩི་ཁད་པར་ཚུ་
དངུལ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་གནང་བ་ཞུ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་འདུག ཆད་སྐྱོན་དེ་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་གྩི་འགན་འཛིན་པ་དེ་གྩིས་ བསྐྱར་རེད་/རྩིས་སྙོམས་ཚུ་སྣང་མེད་སེ་
བཞག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༨༩ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། བཟོ་རྩིག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༡༠ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཱན་ཇུ་གུ་རུང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༡༥༥ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་ M/s HCC ལས་བསྐྱར་རེད་དང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ རྩིས་སྙོམས་/བསྐྱར་རེད་འབད་བའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ལས་
དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ THyE/MD/Finance/2019/30 སྩི་ཚེས་༡༩.༠༣.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༢.༡

རྩི ན ་བཀོ ད ་ཀྩི ་ གནས་ཚིག ་ཚུ་འཇམ་ཚམ་བཟོ ་ སྟེ ་ ལཱ ་ ཕྩི ར ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

སྟངས་སྩིབ་སྩི་གོག་མེ་ཚད་འཛིན་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༢༨༨.༩༣༠ དང་ ཡུ་རོ་ས་ཡ་༣.༨༢༧ གནས་པའྩི་ཁག་འབག་ཆ་ཚང་ (ཨེམ་པྩི་-༡: ནྩི་ཀ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་བཟོ་རྩིག་དང་ ཆུ་འབེལ་འཕྲུལ་བཟོ་
གྩི་ལཱ་ཚུ་) དེ་ རྒྱ་གར་གྩི་ M/s Hindustan Construction Company Ltd. (HCCL) ལུ་ རྩིན་བཀོད་ཀྩི་གནས་ཚིག་ཚུ་འཇམ་ཚམ་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཕྩིར་སོད་
འབད་ནུག རྩིན་བཀོད་ཡྩིག་ཆས་ཀྩི་འོས་ཚད་དང་ ཁད་ཚད་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་གྩི་སྐོར་ལས་ ཡན་ལག་ཁྩིམས་དོན་༢.༦.༡ པའྩི་དགོས་མཁོ་ནང་ རྩིན་བཀོད་པ་ཚུ་གྩིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡོད་
པའྩི་དཔེ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་གྩི་འོག་གྩི་ཡན་ལག་ཁྩིམས་དོན་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་དགོཔ་སེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྟངས་སྩིབ་སྩི་གོག་མེ་ཚད་འཛིན་གྩིས་ M/s
Hindustan Construction Company Ltd. (HCCL) གྩི་མཁོ་ཆས་མང་ཤོས་རང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལོ་ཚད་ལས་ བརལ་ཏེ་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ ཁྩིམས་དོན་གྩི་འོས་ཚད་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་མཁོ་ཆས་ཁ་སྐོང་སྟོན་དགོ་པའྩི་གནས་ཚིག་ཐོག་ ཁག་འབག་དེ་ M/s Hindustan Construction
Company Ltd. (HCCL) ལུ་ཕྩིར་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ རྩིན་གོང་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དམའ་སུ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་དམྩིགས་བསལ་དུ་ གནད་འགག་
ཆེ་བའྩི་ས་རོ་རྡོ་སོག་གྩི་ལས་སྣ་ཚུ་གྩི་དོན་ལས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལས་འབེལ་གྩི་འགན་ལེན་ཁ་སྐོང་ཕུལ་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མྩི་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩིས་དགོངས་ཡངས་གཏང་སྟེ་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ ལས་སེའ་ྩི འདས་པའྩི་དན་ཐོ་ (ནུས་ཚད་༡༢༦ མེ་ག་ཝཊ་འབད་མྩི་ དར་དཀར་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་ HRT gravel trap section དང་ མེ་ག་ཝཊ་༡༠༠/༡༠༨ སྐྱེད་
སྐྲུན་འབད་ནྩི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་མྩི་ TRT བཀག་དམ་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོདཔ་) ཚུ་མརྩི་འཇོག་མ་འབདཝ་དང་ ལས་འགུལ་གྩི་མཐའ་དོན་ཡོངས་རོགས་བསྲུང་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག
དེ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་གོས་ཐག་ཆོད་དེ་ཡོད་པའྩི་འོས་ཚད་ལུ་མ་གནས་པར་ དགོས་མཁོ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ཚུལ་ལྡན་སེ་མ་མཐོང་། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༨༩ དོན་ཚན་
༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེས་ཤེས་དབང་ཕྱུག འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༡༥༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་བཟང་པོ། འགོ་འཛིན། མྩི་སྟོབས་སེ་ཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༠༤ ཅན་མ། གསང་དགའ་

རྒྱ་མཚོ། འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༤༡ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས་དབང་ཕྱུག འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་
ཨང་༥༠༤༥ ཅན་མ། སུ་ཇཱན་རའྩི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༥༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ RAA/Bt/fus-01/2019/1041 སྩི་ཚེ་༡༧.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་གསོའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

ཨེ མ ་པྩི ་ -༡ ཁག་འབག་ཆ་ཚང་ དུས་ཡུན་རྩི ང མོ་ སེ ་ ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ་ལས་ འོ ང ་འབབ་དང་འབེ ལ ་ཡོ ད ་རྩི ན ་གོ ང ་ཚུ་རྒྱ་ཆེ ་ དག་སེ ་ གོ ང ་རྒུད་ཕོ ག ་ཡོ ད པ།

ཁག་འབག་ཆ་ཚང་ ‘ཨེམ་པྩི་-༡: ནྩི་ཀ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་བཟོ་རྩིག་དང་ ཆུ་འབེལ་འཕྲུལ་བཟོའ་ྩི ལཱ་ཚུ་’ ནང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལས་དོན་ཚུ་སྐྱོ་དགས་སེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཡུན་རྩིངམོ་སེ་
ཡུན་འགངས་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༦༩༨.༢༢༠ ཐམ་པའྩི་དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་པ་འབྱུང་སྟེ་འདུག བཀོད་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཡུན་འགངས་སེ་ལུས་དགོ་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཡང་
M/s Hindustan Construction Company Ltd. (HCCL) གྩིས་ལས་སྣ་གེ་ར་འགོ་བཙུགས་འབད་ནྩི་འཕྩིས་ཏེ་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་ནམ་བརྱཱ ་གྩི་ཆར་
ཆུ་གྩིས་མེདཔ་གཏང་ཡོད་མྩི་ དེ་ལས་ བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མཁོ་ཆས་རྩིངམ་ཚུ་འཕྲལ་རང་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་མྩི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལས་ སོར་ཆས་ཚུ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག ལཱ་ཚུ་
ཡུན་འགངས་སེ་ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་འཕྲོ་བརག་སོང་ཡོདཔ་དང་ སྟངས་སྩིབ་སྩི་གོག་མེ་ཚད་འཛིན་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༦༩༨.༢༢༠ ཐམ་
པའྩི་འོང་འབབ་དང་ གཞན་འབེལ་ཡོད་རྩིན་གོང་ཚུའྩི་གོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༨༩ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༥༠༤༥ ཅན་མ། སུ་ཇཱན་རའྩི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༤༥
ཅན་མ། སུ་ཇཱན་རའྩི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.6

དངུལ་འབེ ལ ་གཙུག་སེ ་ ཚུ།

1.3.6.1 འབྲུག་གྩི ་ དངུལ་ཁང་།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ གཅྩིག་ཡང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༣ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཁང་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

༡༠༠

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.1

སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་དུས་ཡུན་ བྩིན་ཆོག་པའྩི་ཚད་བཟོ་ལས་བརལ་ཡོདཔ།

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

1.2

སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ Loan-to-Value (LTV) གྩི་ཚད་བཟོ་ལས་བརལ་ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

-

རྩིམ་ཨང་།

1.1

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྐྱྩི ན ་འགྲུལ་གྩི ་ དུས་ཡུན་ བྩི ན ་ཆོ ག ་པའྩི ་ ཚད་བཟོ ་ ལས་བརལ་ཡོ ད པ།

འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་གྩིས་ལས་དོན་ཚུའྩི་དོན་ལས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་མ་འདཝ་བྩིན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ཟབ་ནན་གྩི་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ བྩིན་ཆོག་པའྩི་
ཚད་བཟོ་ཡོད་པའྩི་དུས་ཡུན་ལས་བརལ་ཏེ་འདུག སྐྱྩིན་འགྲུལ་ལ་ལུ་ཅྩིག་ལུ་ ལས་དོན་བསྟར་སོད་ཀྩི་དུས་ཡུན་སེ་བྩིན་ཡོད་པའྩི་ཉྩིན་གངས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ཟབ་ནན་གྩི་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦
ཅན་མའྩི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ཚད་བཟོ་མཐོ་ཤོས་ལས་བརལ་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ལ་ལུ་ཅྩིག་ལུ་ ཚད་བཟོ་མཐོ་ཤོས་ལས་ཉུངམ་འབད་འདུག དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་གྩིས་དུས་ཡུན་ ལྷག་འཐེབ་/ཆད་ལུས་བྩིན་
ཡོད་མྩི་དེ་ རྩིམ་ལུགས་ནང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དུས་ཡུན་གྩི་གནས་སྡུད་འཛོལ་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༨ དོན་ཚན་༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་བསྟན་འཛིན། སྐྱྩིན་

འགྲུལ་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༣༡༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གོ་པཱལ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཉེན་འབེལ་དང་ཁྩིམས་མཐུན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༤༠༠༡༨༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ 40/BOB-CEO/RAA/2019/07 སྩི་ཚེས་༢༠.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

སྐྱྩི ན ་འགྲུལ་ཚུ་ LOAN-TO-VALUE (LTV) གྩི ་ ཚད་བཟོ ་ ལས་བརལ་ འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

སང་གྲུང་སྩིགས་གཞྩི་གྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་གྩིས་ ཚོང་འབེལ་གྩི་ཁྩིམ་དང་ ཁྩིམ་གྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ ‘སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་གཏའ་མའྩི་གནས་གོང’ གྩི་ཆ་ཚད་ སོན་རྩིས་ཀྩི་གཏའ་མའྩི་གནས་
གོང་ མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༧༥ གྩི་ནང་འཁོད་ ཚད་འཛིན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ ཁབ་བསགས་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་གྩིས་ LTV གྩི་ཁབ་བསགས་དེ་ལུ་མ་གནས་པར་ ཚོང་མགོན་པ་ལེ་ཤ་ལུ་
རང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༦༤ གྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཚད་གཞྩི་བརལ་སོད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༨ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་བསྟན་འཛིན། སྐྱྩིན་འགྲུལ་གཙོ་འཛིན།

མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༣༡༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གོ་པཱལ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཉེན་འབེལ་དང་ཁྩིམས་མཐུན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༤༠༠༡༨༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞྩི་བཙུས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་དང་བསྟུན་ ཚད་འཛིན་འབད་མྩི་དང་ ཁྩིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞྩིབ་པ་ཚུ་གྩིས་ འོས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་
ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.6.2 རྒྱལ་ཡོ ང ས་དགོ ང ས་ཞུའྩི ་ ཟུར་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་དགོ ང ས་ཞུའྩི ་ ཟུར་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེ ན ་མ་དངུལ་གྩི ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ གཅྩིག་ཡང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའྩི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་
1

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་དེ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བཟོ ་ གྲྭའྩི ་ ཡོ ན ་ཏན་དང་ ཉམས་མོ ང ་གྩི ་ དགོ ས ་མཁོ ་ མ་ཚངས་པར་ཡོ ད པ།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ཟབ་ནན་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༢ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་ནང་ “བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ཚུའྩི་སྩིག་ཚུལ་དེ་ཡང་ མདོ་ཆེན་༥ ནང་ལས་ ཉུང་མཐའ་རང་༢ ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་
དོན་དང་ དངུལ་རྩིས་ ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ གཞན་དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེའྩི་འབེལ་ཡོད་ཀྩི་ཤེས་བ་ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ ལོ་ངོ་ལྔ་ལས་ལྷག་པའྩི་ཉམས་མོང་ཚུ་དགོཔ་ཨྩིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགོངས་ཞུའྩི་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྩི་མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་མདོ་ཆེན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁང་ལས་དོན་དང་ དངུལ་རྩིས་ ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ གཞན་དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེའ་ྩི འབེལ་ཀྩི་ཡོད་ཤེས་བ་
ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ དགོས་མཁོའྩི་ཡོན་ཏན་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་མྩིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ཉམས་མོང་ཚུ་མེདཔ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩིས་ ལས་སེའ་ྩི འཇོན་ཚད་ཡར་དག་གཏང་ནྩི་དང་ དོན་སྨྩིན་ཅན་གྩི་གོས་ཐག་ཆོད་
ནྩི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབྱུང་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་འོང་ནྩི་མས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༧ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་དགའ་སོལ་མ། ལས་སེ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༡༠༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། ལག་ལེན་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༨༠༠༠༣༥༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ NPPF/CEO-01/2018/1900 སྩི་ཚེས་༢༡.༠༨.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ལན་གསལ་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.6.3 འབྲུག་རྒྱལ་ཉེ ན ་སྲུང་ལས་འཛི ན ་ཚད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེ ན ་སྲུང་ལས་འཛི ན ་ཚད་ཀྩི ་ རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ལས་ ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ གཅྩིག་ཡང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་
1
2

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

-

-

-

བསོམས་
༡.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡༠༠
༡༠༠

1.1

གལ་གནད་ཅན་གྩི་སྩིན་བདག་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི་ཚད་བཟོ་ལས་བརལ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་བྩིན་ཡོདཔ།

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

1.2

དངུལ་སྐྱེད་རྩིས་བཏོན་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

1.3

རྩིས་ཁ་ཨང་BLTERM1/2015/123 ཅན་མའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཡོདཔ།
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་གནང་བ་མེད་པར་ སྩིར་བཏང་བསགས་རྒྱབ་ལས་དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ།
བསོམས་

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

རྩིམ་ཨང་།

1.4

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1

གལ་གནད་ཅན་གྩི་ སྩི ན ་བདག་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི ་ ཚད་བཟོ ་ ལས་བརལ་ སྐྱྩི ན ་འགྲུལ་བྩི ན ་ཡོ ད པ།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་སང་གྲུང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་ ཆ་གནས་ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབེལ་གྩི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་ཚུ་གྩིས་ གལ་གནད་ཅན་གྩི་སྩིན་བདག་ཚུ་ལུ་
གཙུག་སེའ་ྩི མ་ར་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་བརལ་བའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོད་མ་ཆོགཔ་སེ་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ བཀྲྩིས་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ལུ་
གཙུག་སེའ་ྩི མ་ར་གྩི་བརྒྱ་ཆ་༣༢.༩༣ འད་མཉམ་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༧.༡༠༩ སྐྱྩིན་འགྲུལ་བྩིན་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྩི་ཚད་བཟོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༠.༢༣༤ (བརྒྱ་ཆ་༢༢.༩༣) གྩི་
བརལ་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༩ དོན་ཚན་༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་

རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༦༠༥༠༠༡༢༠༠ ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་ཕྱུག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༡༧༤༢ ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༠༥༦ ཅན་མ། མེ་ཏོག་གསལ་སོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༨༣༥ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་སོལ་མ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༢༩༢ ཅན་མ། ཨོན་ལྷ་མོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༡༢༥༣ ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༢༥༧༠ ཅན་མ། འཕྲྩིན་ལས་ཆོས་ལྡན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༨༡ ཅན་མ། ལུང་བསྟན་ས་ལ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༠༥༦ ཅན་མ། འགྱུར་མེད་ཆོས་ཚོགས། མྩི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༠༩༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༨.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བར་ནའྩི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་ གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

དངུལ་སྐྱེ ད ་རྩི ས ་བཏོ ན ་ནང་ ནོ ར ་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོ ད པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་དངུལ་སྐྱེད་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩིའྩི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་གོན་པ་ལེ་ཤ་ལུ་རང་ དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་དང་ ཡང་ན་ཉུང་སུ་འབད་བཀལ་
ཏེ་འདུག སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ལུ་ དཔེ་ཚད་ཀྩི་སོ་ལས་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སྐབས་ ཚོང་མགོན་པ་༡༠ ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༡ འཁྩི་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ རྩིམ་ལུགས་ཀྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༢༣ བཀལ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ བཀལ་ཏེ་འདུག ལོག་ཅྩིག་ལས་ ཚོང་མགོན་པ་༢ ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ འཁྩི་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ རྩིམ་ལུགས་ཀྩིས་
དངུལ་སྐྱེད་གཅྩིག་ཡང་མ་བཀལ་བར་འདུག རྩིམ་ལུགས་ཀྩིས་ དངུལ་སྐྱེད་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་མགོན་པ་ལ་ལུ་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་དང་ ལ་ལུ་ལུ་ཉུང་སུ་འབད་བཀལ་
ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༩ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པཱདྩི་མ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༢༠༠༡༣༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༡༠༢༠༠༡༩༥༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༨.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བར་ནའྩི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་ གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3

རྩི ས ་ཁ་ཨང་BLTERM1/2015/123 ཅན་མའྩི་ སྐྱྩི ན ་འགྲུལ་རྒྱ་སྐྱེ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༧༤༤ ཨྩིན་མྩི་སའྩི་གཏའ་མའྩི་ཐོག་ལས་ བོ་བཟང་ཆོས་སོན་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༧༨༣ གནས་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཁག་ལེ་
ཤ་བྩིན་ཏེ་འདུག སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཁག་ལེ་ཤ་ནང་ལས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་བཞྩི་དུས་ཐོག་ལུ་མ་བཏབ་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཨྩིནམ་དང་ སོད་རྩིམ་ཚུ་ སོད་ཆད་ལུས་ཏེ་ཟླ་ངོ་༣ ལྷག་ཙམ་སོང་སྟེ་འདུག དུས་ཐོག་ལུ་མ་བཏབ་པའྩི་སྐྱྩིན་
འགྲུལ་ཚུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་ཨང་ BLTERM1/2015/123 དེ་ འགོ་ཐོག་གྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༠༠ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༥༧༤ ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ རྩིས་
མེད་བཟོ་སྟེ་འདུག སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་མྩི་དེ་ ཟབ་ནན་གྩི་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ གཏའ་མ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ས་ཆའྩི་གནས་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༠༦
འོང་དགོཔ་ཨྩིན་མྩི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༤༢༡ འབད་བཀོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༡༥ གྩི་ གནས་གོང་འཐེབ་བརོད་བཀོད་དེ་འདུག དེ་གྩིས་ གཏའ་མ་ལས་ལྷག་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་སོད་ནྩིའྩི་གཉེན་ཁ་
ཡོདཔ་ཨྩིན། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ གཏའ་མའྩི་གནས་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡.༩༤༦ ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ འོས་ལྡན་གྩི་ཚད་གཞྩི་མཐོ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༥༢༣ བྩིན་
དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༡༢༧ བྩིན་ཏེ་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཚོང་མགོན་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༠༤ གྩི་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ལྷག་འཐེབ་བྩིན་ཏེ་འདུག སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ འཐེབ་སོད་ཚུ་
ཡང་ ཚོང་མགོན་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་རྩིས་ཁ་ལེགས་ཤོམ་སེ་བརྟག་ཞྩིབ་མ་འབད་མྩི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ཚུལ་ལྡན་གྩི་གོས་ཐག་མ་ཆོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༩ དོན་ཚན་༡༢ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩
ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༢༠༠ ཅན་མ། རྟ་མགྩིན་དབང་ཕྱུག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༨༠༣༠༠༡༧༤༢ ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༢༠༥༦ ཅན་མ། མེ་ཏོག་གསལ་སོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༨༣༥ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་སོལ་མ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༢༩༢ ཅན་མ། ཨོན་ལྷ་མོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༡༢༥༣ ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༢༥༧༠ ཅན་མ། འཕྲྩིན་ལས་ཆོས་ལྡན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༨༡ ཅན་མ། ལུང་བསྟན་ས་ལ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༠༥༦ ཅན་མ། འགྱུར་མེད་ཆོས་ཚོགས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༠༩༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྩིན་
དབང་ཕྱུག ༩༩༠༧༨༩༣ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༨.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བར་ནའྩི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་ གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.4

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛི ན་གྩི ་ གནང་བ་མེ ད ་པར་ སྩི ར ་བཏང་བསགས་རྒྱབ་ལས་དངུལ་བཏོན ་ཡོ ད པ།

སང་གྲུང་སྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༡༢ ཁྩིམས་དོན་༡༢.༢ པའྩི་དགོས་མཁོ་ནང་ “གལ་སྩིད་དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་གྩིས་ སྩིར་བཏང་བསགས་རྒྱབ་དང་ བགོ་བཤའ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ དངུལ་བཏོན་
དགོ་པའྩི་གནས་སྟངས་རེ་འཐོན་པ་ཅྩིན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ གནང་བ་ལེན་དགོཔ་ཨྩིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཁེ་འཐུས་བགོ་བཤའ་
ཚུ་སོད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ སྩིར་བཏང་བསགས་རྒྱབ་ནང་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༠.༠༠ དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢༠.༠༠ བཏོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ ཟབ་ནན་གྩི་སྩིགས་གཞྩི་
༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ ས་གོང་ལས་ གནང་བ་མ་ཞུ་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༩ དོན་ཚན་༡༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ལས་སེ་དྲུང་

ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༠༤༡ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༨.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བར་ནའྩི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་ གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
2.1
2.2

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ཞལ་འདེབས་ ཁོསམ་དང་ཕག་མཇལ་ དེ་ལས་ ཚོང་ལས་ཁབ་སྤེལ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་སོད་
འབད་མྩི་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།
སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་སོད་ཆད་འབད་ལུས་ཡོདཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

-

-

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

ཞལ་འདེ བ ས་ ཁོ ས མ་དང་ ཕག་མཇལ་ དེ་ ལས་ ཚོ ང་ལས་ཁབ་སྤེ ལ ་གྩི ་ དོ ན ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མྩི ་ ཚུ་ཚུལ་མཐུན་མེ ད པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ལས་འཛིན་དང་འབེལ་བའྩི་མྩི་སེའ་ྩི འགན་ཁག་ (CSR) དང་ ཞལ་འདེབས་ཚུ་གྩི་སོ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༩༤༨ དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༠༤༤ གྩི་ ཟད་སོང་འཁྩི་སྟེ་འདུག དེ་ཚུ་ལུ་ གནང་གོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་སྩིད་བྱུས་དང་ ལག་དེབ་ཚུ་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག ལས་འཛིན་དང་འབེལ་བའྩི་མྩི་སེའ་ྩི འགན་ཁག་
(CSR) དང་ ཞལ་འདེབས་ཚུའྩི་ཚུལ་ལྡན་གྩི་ལག་དེབ་ཅྩིག་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་གྩི་འོས་འབབ་ཚད་འཛིན་འབད་ནྩིའྩི་གཞྩི་རྟེན་མེདཔ་དང་ དེ་གྩིས་ ལས་སེ་གྩི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཆུད་ཟད་འགོ་ནྩིའྩི་ཉེན་
ཁ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༩ དོན་ཚན་༡༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་འཇྩིགས་མེད། མྩི་སྟོབས་དང་བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༣༡༠༤ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། བཀོད་ཁབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༠༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩
ཅན་མ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ཅན་མ། སངྱས་དབང་
འདུས། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ཅན་མ། ཀརྨ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། ཡོངས་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༡༠༠༠༢༠༡ ཅན་མ། ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་
ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༧༢༥ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༨.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བར་ནའྩི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་ གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

སྐྱྩི ན ་འགྲུལ་ཚུ་སོ ད ་ཆད་འབད་ལུས་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ ཚོང་མགོན་པ་༧ གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ སྐྱྩིན་ཚབ་དུས་ཐོག་ལུ་ བཏབ་མ་ཚུགས་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་འབད་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༤༥ (ངོ་བོ་+སྐྱེད་) འདུག སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་སོད་ཆད་ཚུ་ཡང་ སོད་རྩིམ་༠༤ ལས་༠༨ ཚུན་ སྐྱྩིན་ཚབ་མ་སོད་པར་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བའྩི་ནང་ དབང་ཚད་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་
པའྩི་ རེས་དན་གྩི་ལམ་ལུགས་དེ་ འཕྲལ་ཁམས་ལུ་ ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་ཚུ་ནང་ དབང་ཚད་ཕྩིར་སྤེལ་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༩ དོན་ཚན་༡༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཅོ་ལྔ་ལྷ་མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༤༨༦༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཅོ་ལྔ་ལྷ་མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༤༨༦༤ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༠༢.༠༨.༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་བར་ནའྩི་
ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་ གོས་ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.7

གཞུང་མྩི ན ་ལས་སེ ་ ཚུ།

1.3.7.1 འབྲུག་ཚོ ང ་དང་བཟོ ་ གྲྭའྩི ་ ཚོ ག ས་སེ །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའྩི་ཚོགས་སེ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༢༢༡ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ འདུས་ཚོགས་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༡༤
གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༣༠༢ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའྩི་ཚོགས་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༥ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.267
1.035
2.302

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༧༡༥
༠.༧༡༥

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.267
༠.༣༢༠
༡.༥༨༧

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༦༩.༠༨
༣༡.༠༦

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སྟེ ག ས་ཚོ ང ་གྩི ་ འཐུས་རྩི ས ་ལྷག་སེ ་ ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧

ལོ་བསྟར་བཞྩིན་དུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའྩི་ཚོགས་སེ་གྩིས་ ཚོང་འབེལ་འགེམ་སྟོན་ཚུ་འགོ་འདེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མྩི་ཚུ་ལས་ སྟེགས་ཚོང་གྩི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག
དུས་ཡུན་སྩི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་གྩི་ སྟེགས་ཚོང་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦ དེ་ སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་སོད་ཆད་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ལས་སེ་
གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༦༩ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༤ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ས་རྩི་ཏ་པར་དཱན། དངུལ་
རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11803000755 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་བདེ་སྐྱྩིད། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10716000 389 ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད་དབང་
ཕུག དུས་སྟོན་འགོ་འདེན་པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11515002600 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་སོན། ཚོང་འབེལ་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ 11915000459
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་ཅན་ཅན་ལྷ་མོ། ཞྩིབ་འཚོལ་དང་འཆར་གཞྩི་འགོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་ 10502000334 ཅན་མ། ཅཱན་ད་ར་བྷ་དུར་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཡོངས་ཁབ་དྲུང་ཆེན་
འོག་མ། ཇྩི་ཨེ་དྩི། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11811000352 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

འོ ས ་ཁུངས་མེ ད ་པའྩི ་ སོ ན ་བྩི ན་རྩི ས ་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའྩི་ཚོགས་སེ་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་(༢༨/༠༨/༢༠༡༨)ལུ་ མཁོས་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༠༣༥ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ དེ་ GPP Bhutan དང་འབེལ་བའྩི་སོན་བྩིན་ཨྩིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ དེ་ འདོད་བྱུང་ནོར་བུ་ཚོང་ལས་དང་འབེལ་བའྩི་སོན་བྩིན་ཨྩིན་པས།
གནས་སྐབས་ཀྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ རྩིས་ལོ་གཅྩིག་ལས་ལྷག་སྟེ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་བཞག་མྩི་དེ་ དངུལ་འབེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཁྩིམས་དོན་༤.༡.༣.༢ (ང་)དང་ (ཅ)པ་ལས་འགལ་བ་
ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10907000 150 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁབ་དྲུང་ཆེན་འོག་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11605001383 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ
དོན་ཚན་འདྩི་
ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥
ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༥
དེ་
ཡྩིག་ཨང་
BCCI/GAD/AFD(Finance)/Audit/2020/123 སྩི་ཚེས་༡༧.༠༩.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠
ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.7.2 འབྲུག་རང་བཞྩི ན ་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ ་ གཏད་མ་དངུལ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༢ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ སྙན་ཞུ་
འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༨༥ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་གཅྩིག་ཡང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༨༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༨༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༨༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་
༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཡོངས་རོགས་སེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
༡

2.

དབེ་སེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
3.285
3.285

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

3.285
3.285

-

༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༨༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.1

མ་དངུལ་ཚུ་འོས་འབབ་མེད་པའྩི་ཟད་སོང་གྩི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

0.637

0.637

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

1.2

གནང་བ་མེད་པར་ མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་སྩིག་འབད་ཡོདཔ།

2.541

2.541

-

1.3

ཟད་སོང་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་མེདཔ།

0.107
3.285

0.107
3.285

-

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

མ་དངུལ་ཚུ་འོ ས ་འབབ་མེ ད ་པའྩི་ ཟད་སོ ང ་གྩི ་ དོ ན ་ལུ་ལག་ལེ ན་འཐབ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༧

འབྲུག་རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་ གནང་སྩིན་ལེན་མྩི་གྩིས་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༧ དེ་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་ནང་གནང་གོལ་མ་འབད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྟངས་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག དཔེར་ན་ མ་དངུལ་ལེན་མྩི་(ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་འོག་གྩི་སེར་མཚམས་གཡུས་ཚན་ནང་གྩི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ སོ་ནོར་ལས་ཁུངས་)གྩིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡ འདྩི་ ལས་འགུལ་གྩི་བརྒྱུད་འཕྲྩིན་མཐུད་འབེལ་གྩི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཟད་སོང་འདྩི་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་ལས་འཆར་ནང་མ་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རང་བཞྩིན་
གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩིས་ གནང་གོལ་མ་འབད་བས། འདྩི་དང་འདཝ་སེ་ མ་དངུལ་ལེན་མྩི་གྩིས་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་གྩི་ལས་སྣ་༡.༡.༥-སོང་རྡོག་སྨྩིན་ནྩི་གྩི་མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་
དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༦ གནས་པའྩི་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ནང་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག མ་དངུལ་བྩིན་མྩི་(བྩི་ཀྲྩི་ཨེཕ་ཨྩི་སྩི་)གྩི་གནང་བ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་འོས་ལྡན་ཅྩིག་མེན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༥༦༥༤ དོན་ཚན་༢.༡ དང་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས། སོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལྟ་བཀོད་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9808089 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་བཀྲྩིས།
སོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9708016 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ BTFEC/PR67/2018-19/428 སྩི་ཚེས་༡༥.༠༢.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་བྩིན་མྩི་ལས་སེ་ནང་ལས་ post-facto གྩི་
གནང་བ་ལེན་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2

གནང་བ་མེ ད ་པར་ མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་སྩི ག ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༤༡

གནང་སྩིན་ལེན་མྩི་(དྩི་ཨེཕ་ཨོ་ ཐྩིམ་ཕུག་)གྩིས་ གནང་སྩིན་ཨང་MB188Y117 གྩི་འོག་ལུ་ འབྲུག་རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་སྩིག་

འབད་ཡོད་མྩི་ལས་བརྟེ་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༤༡ ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1) འབྲུག་རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩིས་ ལས་སྣ་༡.༤.༣-གཞྩི་རྩིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་སོད་ཁྩིམ་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་ གནང་སྩིན་འཆར་དངུལ་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠ ཐམ་པ་དེ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག
2) ལས་སྣ་༡.༣.༢- ལྡུམ་ར་དང་ ནགས་ཚལ་ ལོ་ཐོག་ དེ་ལས་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་གྩི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་གྩི་ཟད་སོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩ དེ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ནང་འཁྩི་ནུག
3) ལས་སྣ་༡.༢.༡- ཅ་ཆས་མཁོ་སབ་འབད་ནྩི
་(ཆུ་དུང་དང་ ཆུ་མཛོད་ལ་སོགས་པ་)གྩི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༢ རྒྱལ་ཡོངས་སའྩི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་ལས་ ཤྩིང་འབས་ཀྩི་སོན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་ནང་
ྱ྄
ལག་ལེན་འཐབ་ནུག
འདྩི་བཟུམ་སེ་ གནང་བ་མེད་པར་ བསྐྱར་སྩིག་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་བྩིན་མྩི་གྩིས་གནང་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ལས་སྣ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༤༡ ཁ་སྒྱུར་འབད་དེ་འདུག
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༤ དོན་ཚན་༣.༡ དང་༣.༢ དེ་ལས་ ༣.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་རྡོ་རེ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907272 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རྒྱལ་མཚན་འབྲུག་པ། ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9006165 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ BTFEC/PGM 7/2018-19/631 སྩི་ཚེས་༢༨.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་བྩིན་མྩི་ལས་སེ་ནང་ལས་ གནང་བ་ལེན་ཡོད་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3

ཟད་སོ ང ་ཚུ་གྩི ་ དོན ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེ ན་ཡྩི ག ་ཆ་མེད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༧

གནང་སྩིན་ལེན་མྩི་(ཨར་ཨེསྩི་པྩི་ཨེན་)གྩིས་ གནང་སྩིན་ཨང་MB0156Y15 གྩི་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༧ གྩི་ཐད་ རྒྱབ་རྟེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་གྩི་བདེན་
ཁུངས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༤ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རེ་བྩི་ཀ་པར་དཱན། རྩི་ཤྩིང་མཁས་མཆོག མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11410002347 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོག་ཊར་ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་12001000 712 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ BTFEC/Fin-7A/18-19/560 སྩི་ཚེས་༢༣.༠༥.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་འཐོབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.3.7.3 འབྲུག་ཨོ ་ དྷྩི ་ ཡཱ ་ ན་གཞྩི ་ ཚོ ག ས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༩.༦༠༣ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༢༢ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་
སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༨༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༨༠ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༨༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༥༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
9.430
3.450
12.880

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་
ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ། %

3.450
3.450

9.430
9.430

༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ཨོ ་ དྷྩི ་ ཡཱ ་ ནའྩི ་ མ་དངུལ་ཚུ་ སེ ར ་གྩི ་ མྩི ་ ངོ་ ཚུ་ལུ་ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག་ལས་བསྐྱྩི ་ བཅུག་སྟེ ་ ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠

འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩིས་ སེར་གྩི་མྩི་ངོ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༤༣༠ བསྐྱྩི་བཅུག་སྟེ་ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༠ གཞྩི་ཚོགས་ཀྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠ ལུས་ཏེ་འདུག གཞྩི་ཚོགས་ཀྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ སེར་གྩི་མྩི་ངོ་ཚུ་ལུ་བསྐྱྩི་བཅུག་ནྩི་དེ་ གཞྩི་ཚོགས་ཀྩི་ལས་སྣའྩི་ཁབ་ཚད་ཀྩི་ནང་འཁོད་ལུ་མ་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་
ཚུལ་མྩིན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11407000895 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན། དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འངུལ་འཛིན་པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10607002107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་བསྐྱལ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨
ལས་༢༠༡༩ འྩི་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྩི་བུམོ་གྩིས་ མངོན་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་
སར་མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་འདུག
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

1.800

1.800

2.2

Road Roller གྩི་ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་ཚུ་བསྐྱར་རེད་མ་འབདཝ།
སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག

1.600

1.600

0.050

0.050

3.450

3.450

2.3

བསོམས།

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠

འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ནང་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩིས་ སྟག་ཀྩི་ལ་ལུ་ གུ་རུའྩི་སྐུ་འད་བཞེངས་པའྩི་སྐབས་ལུ་ ཟངས་གུ་སོས་བརོ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་འབད་མྩི་ ནེ་པཱལ་གྩི་
མྩི་ཁུངས་ཨྩིན་མྩི་ ཁག་འབགཔ་ཤམ་བུ་ས་རའྩི་ལྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ དེ་ ཐོག་མའྩི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལས་
བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་/རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གྩིས་ འཛོལ་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ འ་ནཱྩི་དངུལ་སོད་དེ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༢ པའྩི་ནང་ཡང་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༤ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11407000895 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན། དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འངུལ་འཛིན་
པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10607002107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དེ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

ROAD ROLLER གྩི ་ ཚོ ང ་སྒྱུར་གྩི ་ ཁེ ་ འབབ་ཚུ་བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༠

འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩིས་ ཁོང་རའྩི་ Road Roller དེ་ ཁག་འབགཔ་(ཚེ་དབང་ཆོས་སོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༤༡༠༤ ཅན་མ་)ལུ་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༠ སེ་
བཙོང་ཡོདཔ་ད་ རྩིན་གོང་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ལུ་ཡང་མ་ལེན་པར་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༤ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།
མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11407000895 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན། དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འངུལ་འཛིན་པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
10607002107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ Road Roller འདྩི་ ལོག་སྟེ་ལེན་ཞྩིནམ་ལས་ དགོས་མཁོའྩི་སྩིག་རྩིམ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ སོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་བཙུགས་
མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3

སོ ན ་བྩི ན ་རྩི ས ་ལྷག་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

འབྲུག་ཨོ་དྷྩི་ཡཱ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ནང་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༧༧ རྩིས་ལྷག་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༢༧ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་
མཚན་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༤ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་
ཁེར་ཨང་11407000895 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན། དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འངུལ་འཛིན་པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10607002107

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ སོན་བྩིན་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.7.4 འབྲུག་ལག་བཟོ ་ ཚོ ག ས་པ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུ་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་
ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་དེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།
༡

1.

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་དབེ་བ།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབེ་སེའ་ྩི ཨང་།
-

-

-

-

1.1

ཞྩི ་ བའྩི ་ མྩི ་ སེ ་ ལས་ཚོ ག ས་ཀྩི ་ བཅའ་ཁྩི མ ས་༢༠༡༧ ཅན་མའྩི ་ ཁྩི མ ས་དོ ན ་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

འབྲུག་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་གྩིས་ ཞྩི་བའྩི་མྩི་སེ་ལས་ཚོགས་ཀྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༥༧ པ་དང་འཁྩིལ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ བཅའ་ཁྩིམས་འདྩི་
ནང་ ཞྩི་བའྩི་མྩི་སེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་གྩིས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེའྩི་བར་ན་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་ཞལ་འཛོམས་ཚར་གཅྩིག་འཚོགས་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག ལོ་བསྟར་བཞྩིན་དུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་ཞལ་འཛོམས་ཚར་༤
རེ་འཚོགས་དགོ་པའྩི་དགོས་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྩི་ལོ་ནང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་ཞལ་འཛོམས་གཅྩིག་ཡང་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣ ནང་༢ སྩི་ལོ་༢༠༡༤
ནང་༡ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ ནང་༣ འགོ་འདེན་འཐབ་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༣ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མཆོད་རྟེན་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11608000263 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་རྡོ་རེ། སྩིད་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་116080001472 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.7.5 འབྲུག་གྩི ་ ཧྩི ན ་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གྩི་ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤.༢༢༡ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་
མ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་
ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༦ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སེའྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ག་ར་རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྩི་དབེ་སེ་འོག་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབེལ་བ་མེད་པའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡོད་མྩི་དེ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2
3

3.

དབེ་སེ།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.596
2.580
4.176

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.596
2.580
4.176

-

༡༠༠
༡༠༠
༡༠༠

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སྐུ་འད་མཁོ ་ སོ ད ་འབད་ནྩི ་ དང་ བཙུགས་སྩི ག་འབད་ནྩི འྩི ་ དོ ན ་ལུ་དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ།

ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩིས་ ན་ན་ཚོང་ལས་ལུ་ ཧྩིན་དུའྩི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ྩི སྐུ་འད་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནྩི་དང་ བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ འདྩི་ཚུ་ བཙུགས་སྩིག་འབད་ནྩི་གྩི་ཁག་འབག་གྩི་འགན་ཁུར་ཚུ་
མ་གྲུབ་ལས་ ཁག་འབག་གྩི་རྩིན་གོང་ཡོངས་རོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༩༤ སོད་ནུག ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩིས་ ཀུན་གསལ་ཕོ་བང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ མཱན་དྩིར་འདྩི་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ ག་
སྩིག་མ་འགོ་བར་ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་འད་ཚུ་གྩི་བཀྲམ་སྤེལ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དངུལ་ཡོངས་རོགས་སེ་སོད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༠ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཇྩིཏ་གྷ་ལེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་
ཨང་1121300 2049 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཀེ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11204000173 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ HDSB/Audit-17/2018-19/534 སྩི་ཚེས་༡༨.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨྩིན།
4.

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལུ་མ་གནས་མྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4.1

འོ ས ་མྩི ན ་གྩི ་ CRM BREAST-WALL གྩི ་ བཟོ ་ བཀོ ད ་ལས་བརྟེ ན ་ རྩི ན ་གོ ང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༩༦ གནས་ཡོ ད པ།

ཀུན་གསལ་ཕོ་བང་ལུ་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ས་སྩིང་སྩིང་མེད་མྩི་ཚུ་ས་གནས་ཁར་མྩི་བུད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཙོ་བའྩི་ལྷོ་-ནུབ་ཀྩི་
མཚམས་བདའ་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༩ གནས་པའྩི་ CRM wall བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག CRM གང་གྩི་བཟོ་བཀོད་སྐྱོང་དགས་ཡོད་མྩི་དང་ ལཱ་གྩི་ལྟ་བཀོད་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་ གང་
གྩི་ཆ་ཤས་ཅྩིག་འགེལ་ཏེ་ ནུས་ཤུགས་མེདཔ་འགོ་སྟེ་ ལྟ་སྐོར་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༠ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཇྩིཏ་གྷ་ལེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
11213002049 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཀེ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11204000173 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ HDSB/Audit-17/2018-19/534 སྩི་ཚེས་༡༨.༠༦.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་བཙུགས་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
5.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

1.1

དངུལ་གྩི་འབོར་རྟགས་ཀྩི་ཀྩི་དེབ་ཚུ་མ་ཚངམ།

1.2

བསམ་རེ་ལུ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ ཨ་ཁཱན་ད་མ་ཧཱ་ཡཱག་ཡཱ་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མ་ཚངམ།
བསམ་རེ་ལུ་ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ཁད་པར་
ཐོན་མྩི་གྩི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནྩི་མེདཔ།
བསོམས།

1.3

-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།

2.580

2.580

-

-

རྩིས་འགྩིག་མ་འབདཝ།

2.580

2.580

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1

དངུལ་གྩི ་ འབོ ར ་རྟགས་ཀྩི ་ ཀྩི ་ དེ བ ་ཚུ་མ་ཚངམ།

ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩིས་ དངུལ་གྩི་འབོར་རྟགས་ཀྩི་ཀྩི་དེབ་༡༠༠ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཧ་རྩི་སྩི་བེ་རྩི་ལུ་ཀྩི་དེབ་༢ དང་ ཇྩི་ཝཱན་སྩི་ཝ་ཀོ་ཊྩི་ལུ་༡ བྩིན་མྩི་དེ་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གོང་གྩི་ཀྩི་
དེབ་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་རེ་ཡོད་ཚེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩི་ དངུལ་རྩིས་ལག་དེབ་༢༠༡༠ ཅན་མའྩི་ལེའུ་༤ པའྩི་དོན་ཚན་༤.༥ འྩི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ ཀྩི་དེབ་ཚུ་འབང་སྟོར་ཤོར་མྩི་གྩི་ཐད་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ མྩི་མང་གསལ་བསགས་ཚུ་ཡང་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༠ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཧ་རྩི་སུ་བེ་
རྩི། དར་དཀར་ན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་20304000077 ཅན་མ། ཇྩི་ཝཱན་སྩི་ཝ་ཀོ་ཊྩི། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11808000221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པཱན་དྩིཏ་བྷག་ཏྩི་
རམ་རྩི་ཟཱལ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11103000186 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༣.༠༤.༢༠༡༩ ལུ་ ཀུན་གསལ་བརྒྱུད་དེ་ མྩི་དམངས་ལུ་ དངུལ་གྩི་འབོར་རྟགས་ཀྩི་ཀྩི་དེབ་ འབང་སྟོར་ཤོར་མྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ ཁབ་བསགས་འབད་ཡོད་རུང་ དེ་འབེལ་གྩི་
གྲུབ་འབས་ག་ནྩི་ཡང་མ་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
5.2

སྩི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ལུ་བསམ་རེ ་ ལུ་འགོ་ འདེ ན ་འཐབ་མྩི ་ ཨ་ཁཱ ན་ད་མ་ཧཱ་ཡཱ ག་ཡཱ ་ གྩི ་ རྒྱབ་རྟེ ན་ཡྩི ག ་ཆ་ཚུ་མ་ཚངམ།

ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩིས་ བསམ་རེ་ལུ་ཡོད་པའྩི་ སུ་ཐྩིར་ཐེསྩི་བར་མ་ཧཱ་དེཝ་ཤྩི་བཱལ་ཡ་མཱན་དྩིར་ནང་ལུ་སེ་ ཨ་ཁཱན་ད་མ་ཧཱ་ཡཱག་ཡཱ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ནང་ དངུལ་འབེལ་རེས་བརོད་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཟད་
སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༠ འཁྩི་ནུག ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩིས་ ཟད་སོང་འཁྩི་མྩི་ཚུ་གྩི་རྒྱབ་རྟེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་
ཚུགས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༠ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇྩི་ཝཱན་སྩི་ཝ་ཀོ་ཊྩི། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11808000221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པཱན་དྩིཏ་བྷག་ཏྩི་རམ་རྩི་
ཟཱལ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11103000186 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ HDSB/Audit-17/2019-20/638 སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་བཏོན་ཐོག་ལས་ ཟད་སོང་འཁྩི་མྩི་ཚུ་
ཁུངས་མཐུན་བཟོ་མྩི་དང་ དེ་བཞྩིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
5.3

བསམ་རེ ་ ལུ་ ཞལ་འདེ བ ས་བསྡུ་ལེ ན ་འབད་མྩི ་ ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི ་ ནང་ཁད་པར་ཐོ ན་མྩི ་ གྩི་ རྒྱུ་མཚན་བཀོ ད་ནྩི ་ མེ ད པ།

བསམ་རེ་ལུ་ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ཁད་པར་ཐོན་མྩི་གྩི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནྩི་མེདཔ།

ཧྩིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གྩིས་ བསམ་རེ་ལུ་སེ་ ཆོས་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྩི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནྩི་མེད་པའྩི་ཁད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩
ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1. ཞལ་འདེབས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མྩི།
2. དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གྩི་དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཞག་ཡྩིག་ཅུང་གུ་ འབྩི་བསུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་དངུལ་འབོར་དང་མ་འདཝ་ཐོན་ཡོདཔ།
3. དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གྩི་དངུལ་འཛིན་ཚར་གཉྩིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མྩི་ཚུ།

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༠ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇྩི་ཝཱན་སྩི་ཝ་ཀོ་ཊྩི། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11808000221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པཱན་དྩིཏ་བྷག་ཏྩི་རམ་རྩི་ཟཱལ། མྩི་
ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11103000186 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.7.6 ཕུན་ཚོ ག ས་གྩི ང ་རེ ད ་རྩི ག ས་ཚོ ག ས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་རྩིགས་ཚོགས་པའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྩིག་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་
ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་མྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ག་ར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་རྩིགས་ཚོགས་པའྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའ་ྩི
ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1

བཅོ ས ་མའྩི ་ རྩྭ་ཐང་ (ARTIFICIAL TURF )བཟོ ་ སྐྲུན་གྩི ་ ལཱ ་ ནང་སྐྱོ ང ་ཆ་བྱུང་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་རྩིགས་ཚོགས་པ་གྩིས་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ མུམ་བའེ་གྩི་Acosa Sport Infrastructures Services ལུ་ བཅོ ས ་མའྩི ་ རྩྭ་ཐང་བཟོ་ནྩི་གྩི་ལཱ་བྩིན་མྩི་ནང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་བྱུང་
སྟེ་འདུག བཅོས་མའྩི་རྩྭ་ཐང་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་འཁྩིལ་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་སྩིམ་འཛུལ་མ་འབད་བར་རེད་ཐང་ནང་ར་འཁྩིལ་ཏེ་སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ རེདམོ་རེད་མྩི་ཚུ་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་དོ་
ཡོདཔ་དང་ བཅོས་མའྩི་རྩྭ་ཐང་གྩི་ཐུབ་ཚད་ལུ་ཡང་བར་ཆད་རྐྱབ་ནྩི་ཨྩིན་པས། ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་རྩིགས་ཚོགས་པ་གྩིས་ སྐྱོན་ཆ་གྩི་སྐོར་ལས་ འབྲུག་ཨོ་ལྩིམ་པྩིག་ཚོགས་པ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ ཁག་
འབགཔ་གྩིས་ལེགས་བཅོས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ རེད་ཐང་གྩི་ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་ ཆུ་འཁྩིལ་ཏེ་སོད་མྩི་གྩི་དཀའ་ངལ་འདྩི་བསལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིག་རལ་མེད་མྩི་
དང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལངམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༩༦ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་ཚེ་རྩིང་། ཡོངས་
ཁབ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11407002222 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་ཚེ་རྩིང་། ཡོངས་ཁབ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11407002222 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/PSA-C46/2019/203 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

དན་ཐོ ་ ཚུ་ཚུལ་མྩིན ་ཐོ ག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོ ང ་འབད་ཡོ ད པ།

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་རྩིགས་ཚོགས་པ་གྩིས་ རྩིས་དེབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག འཛིན་ཤོག་ཚུ་/ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་ཚུ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་མ་བཟོ་བར་ མཐའ་ཅྩིག་ཏུ་ཟད་སོང་སེ་
བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གྩི་ཤུལ་ལས་ སོད་ལེན་ཚུ་རྩིས་ཐོ་མ་ཡྩིག་ནང་སྤོ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་སོང་ཚུ་བདའ་མ་ཟུན་པར་ཡོད། འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ལག་ལེན་ཚུ་ དངུལ་འབེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་
འགལ་བ་ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་རྩིགས་ཚོགས་པ་གྩིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩིའྩི་ཁ་གསལ་དང་ ཟད་སོང་འཁྩི་ཡོད་མྩི་བཟུམ་མའྩི་ ལས་སེའྩི་དངུལ་འབེལ་གྩི་ལས་སྣ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་
དངུལ་དེབ་གཅྩིག་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་ ཉམས་མོང་ཡོད་པའྩི་རྩིས་འཛིན་གྩི་ལས་གཡོགཔ་མེད་མྩི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་རྩིས་བཀོད་ཀྩི་བ་རྩིམ་མེད་མྩི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༩༦ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྒྱ་མཚོ། རྩིས་འཛིན་པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11512001725 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་ཚེ་རྩིང་།
ཡོངས་ཁབ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11407002222 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/PSA-C46/2019/203 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

1.4. གོ ག ་མེ ་ ལས་འགུལ་ཚུ་གྩི ་ མཉམ་འབེ ལ ་རྩི ས ་ཞྩི བ ་ཚུ་གྩི ་ སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྩི་ལོ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་ དེ་ལས་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་
འགུལ་དབང་འཛིན་བཅས་ གོག་མེ་ལས་འགུལ་༣ གྩི་ མཉམ་འབེལ་རྩིས་ཞྩིབ་ཚུ་འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། རྩིས་ཞྩིབ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྩི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་
གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མྩི་ ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཀྩི་བ་རྩིམ་ཚུ་དང་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱ་གཞུང་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གན་ཡྩིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདེན་
འཐབ་ཅྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་ དེ་ལས་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
འཛིན་ཚུ་གྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ གལ་གནད་ཅན་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅྩིག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.4.1 མང་སེ ་ ཆུ་གོ ག ་མེ ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛི ན །
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡,༤༡༢.༨༩༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ གནད་དོན་གཅྩིག་ཡང་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༤༡༢.༨༩༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡,༣༠༤.༨༩༩ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧.༩༩༥ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧.༩༩༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཡོངས་རོགས་སེ་
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་
ཨང་།
1
2

1.

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.996
105.999
107.995

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.996
105.999
107.995

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠
༡༠༠
༡༠༠

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.3

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི ་ ནང་ CLADDING གང་གྩི ་ ལཱ་ ནང་ སྐྱོ ན ་ཆ་བྱུང་མྩི ་ ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༦ བསྐྱར་རེ ད ་མ་འབདཝ།

གོག་མེ་ནང་ལེན་གྩི་འོག་ལུ་ Cladding གང་ M60 grade རྩི་ས་འདྩི་ ནང་ལེན་བཟོ་བཀོད་འོག་གྩི་ རྡོ་ཕུང་གྩི་གཞྩི་འགམ་འདྩི་བཏེག་ཐབས་ལུ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། Cladding གང་གྩི་ཁ་ཐོག་
ལུ་ བརྡར་ཟད་ཀྩི་ཐུབ་ཧྩིང་ལངམ་སེ་དགོཔ་ད་ འདྩི་གྩིས་ ལག་ལེན་གྩི་གོ་རྩིམ་ནང་ དེ་རང་གྩིས་ རང་ལུ་ཉམས་ཆ་མ་བསྐྱལ་བར་ ཆུ་མཛོད་ནང་ལས་ རག་རོག་གྩི་གང་སྟེ་ཡོད་པའྩི་ ཆུ་ལས་སྩིང་སྩིང་འབད་གནས་
ཚུགསཔ་ཨྩིན། མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ M60 grade རྩི་ས་འདྩི་ དགོས་མཁོའ་ྩི ནུས་ཤུགས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་མེདཔ་སེ་ཤེས་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སེ་སབ་ཡོདཔ་ད་
དེ་མྩིན་ M60A20 grade རྩི་ས་གྩི་ ཀྩིཝ་བྩི་མྩི་ཊར་༣༨༠ གྩི་རྩིན་གོང་(བྩི་ཨོ་ཀྩིཝ་དངོས་གངས་ཨང་ཨེ་༩.༡༠ དང་ རྩིན་གོང་ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༢༥༠ ) དངུལ་ཀྲམ་༡.༩༩༦ དེ་
ཁག་འབག་པའྩི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་བསྐྱར་རེད་འབད་ནྩི་ཨྩིན་པས། ཨྩིན་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ཟླ་ཚེས་ཁར་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ འགོ་མ་བཙུགས་
པའྩི་ཁར་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ལས་རྩིན་གོང་འདྩི་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༡༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཁྩི་ལེཤ་ཀུ་མར། སྩི་ཨྩི། ལཱ་
གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030171044056 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རྩི། ད་ (ཀྲྩི་) ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་171703277521100 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ RAA(05)RTICD/MHEP/2019/2711 སྩི་ཚེས་༦.༡༡.༢༠༡༩
ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥.༩༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

19.236

19.236

-

ཨེན་ཨེཅ་པྩི་སྩི་ལུ་ གོས་སྟོན་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༦༡ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

28.610

28.610

2.3

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ནང་ compression ལས་འཆར་གྩི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༧༢ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

26.720

26.720

2.4

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་སོད་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༦ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ནང་ འབེལ་མཐུད་ཀྩི་ཆ་རྐྱེན་མཐོ་ཤོས་ཀྩིས་ རྩིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༧
འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ནང་ དངོས་གངས་འཐེབ་/ཁད་པར་འཐོན་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ གཞྩི་རྟེན་གྩི་ཟླཝ་འཛོལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༡ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས་

13.756

13.756

8.968

8.968

-

8.709

8.709

-

105.999

105.999

-

རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

ཨེམ་ཨེཅ་ཨྩི་པྩི་གྩི་མཁོ་སོད་འབད་མྩི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གྩི་དངུལ་སྐྱེད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཀྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག

2.2

2.5
2.6

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

མང་སེ ་ ཆུ་གོ ག་མེ ་ ལས་འགུལ་གྩི་ མཁོ ་ སོ ད ་འབད་མྩི ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གྩི ་ དངུལ་སྐྱེ ད ་ཚུ་བརྩི ས ་ཏེ ་ རྩི ན ་གོ ང ་དབེ ་ དཔྱ་ཀྩི ་ ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་
ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༣༦

མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་བྩིན་མྩི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གྩི་དངུལ་སྐྱེད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཀྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་
སོད་ནུག མང་སེ་ཆུ་གོག་ལས་ལུས་འགུལ་གྩིས་ ཁད་པར་ཐོན་མྩི་དངོས་གངས་ཚུ་གྩི་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་མེད་པའྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བྩིན་ཏེ་ཡོད་རུང་
བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྩི་རྩིས་བཅུད་གནས་གོང་གྩི་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ གུ་ གསར་སྒྲུབ་མ་ར་གྩི་ཐད་ དངུལ་སྐྱེད་བཀལ་ཏེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་ག་༡ པ་དང་ ག་༢ པའྩི་ནང་ ལས་འགུལ་གྩིས་མཁོ་སོད་
འབད་མྩི་མཁོ་ཆས་དང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་བྩིན་མྩི་ སྐྱེད་མེད་པའྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ལུ་ཡང་ གསར་སྒྲུབ་མ་རའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་བཀལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༣༦
དངུལ་སོད་འབད་ནུག
ལས་འགུལ་གྩིས་མཁོ་སོད་འབད་མྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ དངུལ་སྐྱེད་མེད་པའྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་གྩིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྩི་རྩིན་གོང་ཤོ་
མཚུངས་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་མེད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཁྩི་ལེཤ་ཀུ་མར། སྩི་ཨྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་
ཐམ་ཨང་1717030171044056 ཅན་མ། ས་ཅྩིན་ད་ར་ནཱད་ཇཱ། སྩི་ཨྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་171701011571545 ཅན་མ། ཀོ་ཤྩིག་མོ་ལྩིག སྩི་ཨྩི། ལོ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་
ཨང་171703011566934 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཀེ་མྩིཤ་ར། ཨེམ་དྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030021031673 ཅན་མ། རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རྩི། དྩི་
(ཀྲྩི་)། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་171703277521100 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/PSA-C46/2019/203 སྩི་ཚེས་༡༠.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢.༢ NHPC གོ ས ་སྟོ ན ་གྩི ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༦༡ ཚུལ་མྩི ན ་ཐོ ག ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
ལས་འགུལ་གྩིས་ བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་འཆར་བརམ་མྩི་གོས་སྟོན་པ་ ཨེན་ཨེཅ་པྩི་སྩི་ (NHPC) ལུ་ ངོ་རྐྱང་ལཱ་གྩི་གངས་ཚད་ཀྩི་འོས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༥ ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༨-༦༦ ཚུན་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བཅུག་
ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནྩི་འདྩི་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་སྩིགས་གཞྩི་ལས་ཡང་འཐེབ་སེ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཡུན་སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པ་ལས་༡༢ ཚུན་ལུ་ ཨེན་ཨེཅ་པྩི་
སྩི་ལུ་ གོས་སྟོན་གྩི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༦༡༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རྩི། དྩི་(ཀྲྩི་)། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
171703277521100 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཀེ་མྩིཤ་ར། ཨེམ་དྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030021031673 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/AR(05) RTICD/_MHEP/2019/2711 སྩི་ཚེས་
༠༦.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི ་ ནང་ COMPRESSION ལས་འཆར་གྩི་ དོ ན ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༧༢ འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ།
མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ radial gates དང་ pressure shafts གྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ལས་མྩི་འཐེབ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༧༢༠ འཐེབ་སོད་ནུག
ལས་མྩི་འཐེབ་བཙུགས་མྩི་གྩི་རྩིན་གོང་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ BoQ གྩི་ལས་མྩི་གྩི་རྩིན་གོང་ ཟླཝ་༩ དང་ ཟླཝ་༢༦ མེན་པར་ ཟླཝ་༦ དང་ ཟླཝ་༡༨ བཏོག་སྟེ་འདུག
དེ་སེ་ BoQ ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མྩི་ ལས་མྩིའ་ྩི རྩིན་གོང་འདྩི་ ཆད་སེ་བཏོག་མྩི་ལས་བརྟེན་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ compression ལས་འཆར་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༧༢༠ འཐེབ་

སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཁྩི་ལེཤ་ཀུ་མར། སྩི་ཨྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030171044056 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རྩི། དྩི་(ཀྲྩི་)། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་171703277521100 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/AR(05) RTICD/_MHEP/2019/2711 སྩི་ཚེས་
༠༦.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.4

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི ་ ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་སོ ད ་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༦ འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ།

མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩིས་ ཨེམ་༡༥ཨེ་༤༠ (རྣམ་གངས་-ཨེ་༩.༡ ) ནང་འབོར་ཚད་ཀྩི་ཁད་པར་ཐོན་མྩི་དང་ ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་འོག་གྩི་ ཨེམ་༢༥ཨེ་༤༠ cladding གང་གྩི་ལཱ་འཐེབ་ཀྩི་རྩི་འདམ་
ལཱ་གྩི་ཐད་ཁག་འབག་པ་ Jaiprakash & Associates Ltd. ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༦༠ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་གྩིས་ རྡོ་ཕུང་ཚུ་གྩི་སོད་ཁལ་གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ རྡོ་
རུག་གྩི་གོང་ཚད་ཚུན་གནང་བ་བྩིན་ཏེ་འདུག བཀོ་སོའྩི་ས་གོ་ནང་ལས་ བསྡུ་གསོག་འབད་མྩི་ རྡོ་ཕུང་ཚུ་གྩི་སོད་ཁལ་དེ་ ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༡༦.༨༨ ཨྩིན་མྩི་འདྩི་ ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཞྩིན་ཡོད་
པའྩི་ འབྲུག་གཞུང་གྩི་གོང་ཚད་ ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༦.༢༥ ཨྩིན་མྩི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༧༧༠.༡༠ གྩི་མཐོ་དགས་ཨྩིན་པས། དབེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སོད་ཁལ་གྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་མཐོ་དགས་
སེ་ཆ་འཇོག་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩི་ས་གྩི་གོང་ཚད་མཐོ་དགས་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༧༦ འཐེབ་སོད་དགོཔ་འཐོན་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༨ །
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཁྩི་ལེཤ་ཀུ་མར། སྩི་ཨྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030171044056 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རྩི། དྩི་(ཀྲྩི་)། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
171703277521100 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ སྩི་ཚེས་༠༧.༠༥.༢༠༢༠ ལས་༡༥.༠༥.༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའྩི་སྐབས་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་

ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.5

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི ་ ནང་ འབེ ལ ་མཐུད་ཀྩི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་མཐོ ་ ཤོ ས ་ཀྩི ས ་ རྩི ན ་གོ ང ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་འབད་ནྩི ་ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༧ འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ རྩིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་གྩི་གནས་སྡུད་ཀྩི་ཚབ་ལུ་ དུས་ཡུན་འཐུང་ཀུའྩི་གནས་སྡུད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབེལ་མཐུད་ཀྩི་ཆ་རྐྱེན་མཐོ་ཤོས་བརྩི་
འཇོག་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༧༠ འཐེབ་སོད་ནུག མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་འདྩི་ ཟླ་ངོ་༦༠ གྩི་གནས་སྡུད་(སྩི་ལོ་
༢༠༡༢ ཟླ་༤ པ་ལས་སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ པ་ཚུན་)ཚུན་ཡོད་རུང་ དུས་ཡུན་འཐུང་ཀུ་ཟླ་ངོ་༣ ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ནུག མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་མྩི་འབེལ་མཐུད་ཀྩི་
ཆ་རྐྱེན་འདྩི་ གནས་སྡུད་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཟོ་མྩི་ལས་མཐོ་དགས་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ནང་ རྩིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་ཀྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༧༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཁྩི་ལེཤ་ཀུ་མར། སྩི་ཨྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030171044056 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་
ད་རྩི། དྩི་(ཀྲྩི་)། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་171703277521100 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/AR(05) RTICD/_MHEP/2019/2711 སྩི་ཚེས་
༠༦.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.6

ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི ་ ནང་ དངོ ས ་གངས་འཐེ བ ་/ཁད་པར་འཐོ ན ་མྩི་ གྩི ་ དོ ན་ལུ་ གཞྩི ་ རྟེ ན ་གྩི་ ཟླཝ་འཛོ ལ་ཏེ ་ ལག་ལེན ་འཐབ་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༡ འཐེ བ ་
སོ ད ་ནུག

མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ རྣམ་གངས་འཐེབ་ཀྩི་རྩིན་གོང་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གཞྩི་རྟེན་གྩི་ཟླཝ་འཛོལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ལས་བརྟེན་ཁ་འབག་པ་ Jaiprakash &
Associates Ltd. ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༡༠ འཐེབ་སོད་ནུག གན་ཡྩིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་དང་འགལ་ཐོག་ལས་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ རྩིན་གོང་ཁད་པར་གྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ རྩིན་གོང་
དབེ་དཔྱད་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་ཟླཝ་ནང་ཡོད་པའྩི་ཚད་གཞྩི་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ འདས་པའྩི་ཟླཝ་གྩི་གཞྩི་རྟེན་གྩི་རྩིན་གོང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་ག་༡ པའྩི་ནང་
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༥ དོན་ཚན་༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་ཁྩི་ལེཤ་ཀུ་མར། སྩི་ཨྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
1717030171044056 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱཇ་ཀུ་མར་ཅའུ་ད་རྩི། དྩི་(ཀྲྩི་)། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་171703277521100 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ ཡྩིག་ཨང་ RAA/AR(05) RTICD/_MHEP/2019/2711 སྩི་ཚེས་
༠༦.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.4.2 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོ ག ་མེ ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛི ན ་༡ པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་༡ འགོ་འདེན་འཐབ་ཅྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མྩིའ་ྩི
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༨༣༠.༩༤༨ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༨༣༠.༩༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་
དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢,༨༢༤.༠༠༨ གནས་པའྩི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༠༦.༩༡༣ ཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༠༦.༩༡༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་
མྩི་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༥༧༦.༡༤༥ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1
2

༡.

དབེ་སེ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
480.992
525.921
1,006.913

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་
མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
༡༠༠

480.9924
༩༥.༡༥༣
༥༧༦.༡༤༥

༤༣༠.༧༦༨
༤༣༠.༧༦༨

༡༨.༠༩
༥༧.༢༢

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༠.༩༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་ཨང་།
1.1
1.2
1.3

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ཨེམ་སྩི་༡ པའྩི་ལས་ཚན་ནང་ ལས་མྩིའྩི་ག་ཆ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
རྒྱ་གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་(CED)གྩི་དངུལ་ཚབ་སོད་ཡོདཔ།
ཨེམ་སྩི་༡ པའྩི་ལས་ཚན་ནང་ རྩི་སའྩི་རྩིན་གོང་འཛོལ་ཏེ་ དབེ་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ཡོདཔ།
བསོམས།

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

308.590

308.590

-

120.152

120.152

52.250

52.250

-

480.992

480.992

-

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1.1.

ཨེ མ ་སྩི ་ ༡ པའྩི ་ ལས་ཚན་ནང་ ལས་མྩི འྩི ་ ག་ཆ་འཛོ ལ ་ཏེ ་ རྩི ས ་བཏོ ན ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་ལྷག་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ།

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ ཨེམ་སྩི་༡ པའྩི་ལས་ཚན་ནང་ ལས་མྩིའ་ྩི ག་ཆ་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༨.༥༩༠ ལྷག་འཐེབ་སེ་
སོད་ནུག CWC ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་ ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚིག་ནང་ལུ་ རྣམ་གངས་འཐེབ་དང་ ཁད་པར་ཐོན་མྩི་ཚུ་གྩི་རྩིན་གོང་འདྩི་ ངེས་བདེན་སེ་དབེ་དཔྱད་འབད་མྩི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་རྩིན་གོང་དང་ འཕྲུལ་
ཆས་ལག་ལེན་གྩི་རྩིན་གོང་ དེ་ལས་ ལས་མྩིའ་ྩི ག་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་དགོཔ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ འདྩི་ནང་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལས་མྩིའྩི་ཆ་ཤས་ཀྩི་རྩིན་གོང་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༨༠ (ལག་རལ་ཡོད་མྩི་)དང་ བརྒྱ་ཆ་༥༥ (ལག་རལ་མེད་མྩི་) བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་འདུག འ་ནཱྩི་ཁྩིམས་དོན་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཁེ་ཕན་འཐེབ་ཚུ་དང་ གཞན་མྩི་ ཐད་ཀར་མྩིན་པ་/ཞར་བྱུང་གྩི་
ཟད་སོང་ཚུ་ འགབ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ཨྩིན་པས།
ཨྩིན་རུང་ ལས་མྩིའྩི་ཆ་ཤས་ཀྩི་རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་འབད་མྩི་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ རྣམ་གངས་ཁད་པར་ཐོན་མྩི་དང་ རྣམ་གངས་
འཐེབ་ཐོན་མྩི་ནང་ ལས་མྩིའྩི་ཆ་ཤས་ཀྩི་ ཆུ་ཚོད་རེའྩི་རྩིན་གོང་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ CWC གྩི་ལམ་སྟོན་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ གཞྩི་རྟེན་ག་ཆ་མེན་པར་ སྩི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༧ པའྩི་ ག་ཆ་ངེས་ཏྩིག་དེ་
བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་སྟོན་ཡྩི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཁད་པར་ཐོན་མྩི་རྣམ་གངས་༡༢ ཀྩི་རྩིན་གོང་ཚུ་ དབེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་
དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ གཞྩི་རྟེན་ག་ཆ་གྩི་ཚབ་ལུ་ ངེས་ཏྩིག་གྩི་ག་ཆ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་མྩིའ་ྩི ཆུ་ཚོད་རེའྩི་རྩིན་གོང་དེ་བརྒྱ་ཆ་༨.༨༣ གྩི་ལྷག་འཐེབ་སེ་སོན་རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡོདཔ་ལས་ གོང་འཁོད་ཀྩི་རྣམ་གངས་ནང་ཁད་པར་འཐོན་མྩི་དང་འཐེབ་ཐོན་མྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥.༡༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག
དེ་མ་ཚད་ ལས་འགུལ་གྩིས་ ཨེམ་སྩི་-༡ པའྩི་ལས་ཚན་གྩི་ཁག་འབག་གྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་ཡར་འཕར་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩི་ནང་ ལས་མྩིའྩི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འ་ནཱྩི་བརྒྱ་ཆ་འདྩི་ར་
གནང་གོལ་འབད་མྩི་ ཁད་པར་ཐོན་མྩི་རྣམ་གངས་དང་ རྣམ་གངས་འཐེབ་ཚུ་གྩི་ ཡར་འཕར་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་
ཐོ་༩༨ པ་ཚུན་ (ཀ)དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧,༧༩༣.༠༣༠ དང་ (ཁ)དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༨༥༦.༤༠༠ སོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་ཧ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༨.༥༩༠ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་
རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
ཁད་པར་འཐོན་མྩིའ་ྩི དངུལ་འབོར་
(ཀ)
7,793.030

བསོམས་
དངུལ་འབོར་འཐེབ་(ཁ)
3,856.400

(ག = ཀ+ཁ)
11,649.430

ལས་མྩིའ་ྩི དངུལ་འབོར་
(ག་གྩི་བརྒྱ་ཆ་༣༠)
3,494.830

བསོམས་
ག་ཆ་འཐེབ་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ་(ང)
8.83%

(ག-ང )
308.590

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇེ་ཨེས་བཱཇ་བ། ཨྩི་ཨའེ་སྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་1789 ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191907011552844
ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཨེསྩི་ཨྩི། (ཁག་འབག་ཚུ་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༧༡ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10711001402 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་
ཆེན་(འཕྲུལ་རྩིག་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.2.

རྒྱ་གཞུང་གྩི ་ ནང་ཁལ་ (CENTRAL EXCISE DUTY) གྩི ་ དངུལ་ཚབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠.༡༥༢

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ དུས་ཡུན་སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ པ་ཚུན་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་སོད་ཐོག་ལས་ རྒྱ་གར་ལས་ཅ་ཆས་ཚུ་ནང་
འདེན་འབད་མྩིའ་ྩི གནད་དོན་ཚུ་གྩི་ཐད་ཁར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ནང་ཁལ་གྩི་དངུལ་ཚབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠.༡༥༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལས་འགུལ་གྩིས་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་འདྩི་ཡང་ རྒྱ་གཞུང་དང་
འབྲུག་གཞུང་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ནའྩི་ ཚོང་འབེལ་དང་ ཚོང་ལས་ བརྒྱུད་འགྲུལ་གྩི་ ཟུང་ཕོགས་གན་ཡྩིག་གྩི་དོན་ཚན་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཚབ་སོད་དེ་འདུག
དེ་མ་ཚད་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་ནང་ལུ་ ནང་ཁལ་ཚུ་བྱུང་ཁུངས་ནང་ཡངས་ཆག་མ་འཐོབ་པ་ཅྩིན་ དེའྩི་ཚབ་ལུ་ དབང་འཛིན་གྩིས་ རྒྱ་
གཞུང་ལས་དངུལ་ཚབ་ལེན་ནྩི་ཟེར་བཀོད་ཐོག་ལས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ལས་ ནང་ཁལ་གྩི་དངུལ་ཚབ་ལེན་ཆོགཔ་སེ་བཟོ་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ལས་འགུལ་གྩི་ཟུང་ཕོགས་གན་ཡྩིག་
ནང་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་གྩི་དངུལ་ཚབ་སོད་ནྩི་དང་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ལོག་སྟེ་སོད་ནྩིའ་ྩི སྐོར་ལས་ག་ནྩི་ཡང་བཀོད་དེ་མྩིན་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་ཚབ་འདྩི་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་གྩི་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩི་དྲུང་ཆེན་ཚུ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ དེ་ལས་ གོག་མེ་ལས་འགུལ་གཞན་
ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྩི་ཚེས་༠༧.༠༥.༢༠༡༤ ལུ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའྩི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅྩིག་ འབྱུང་ཁུངས་ཁར་འཐོབ་ནྩི་ཨྩིནམ་བཞྩིན་དུ་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་གྩི་དངུལ་ཚབ་འདྩི་ འབྲུག་གཞུང་ ཡང་ན་ རྒྱ་
གཞུང་གཉྩིས་ཆ་རའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྩི་ཐོབ་ཟེར་གསལ་ཏོག་ཏོ་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་གྩི་དངུལ་ཚབ་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་སོད་ནུག རྒྱ་
གཞུང་གྩི་ནང་ཁལ་གྩི་དངུལ་ཚབ་སོད་ནྩི་འདྩི་ ལས་འགུལ་གྩི་མ་དངུལ་ལུ་ ཟད་སོང་འཐེབ་དང་ དཀའ་སྡུག་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་རུན་གོ་ཡཱལ།
ཨྩི་ཨའེ་སྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༤༧༡ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191907013588110 ཅན་མ། ཇེ་ཨེསྩི་བ་ཝ། ཨྩི་ཨའེ་སྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༨༩ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་
ཐམ་ཨང་191907011552844 ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཨྩི་ཨའེ་སྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༩༣༧ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10308002759 ཅན་མ། རྩིག་
འཛིན་དབང་ཕྱུག ཨེཕ་ཨོ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༥༡ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10708001829 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དཔའ་བོ་ཕུན་ཚོགས། ཇེ་ཨེམ་དྩི། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༡ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11510004119 ཅན་མ། པར་ནཝ་ཀུ་མར་མ་ལྩིག མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༣ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
1919072771100457 ཅན་མ། ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ཅོག་གཅྩིགཔོ་འདྩི་ར་ སྙན་ཞུའྩི་དོན་ཚན་༩ པའྩི་ཁ་པ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡྩིག་ཨང་ PHPA-I/M-20/2019/1738 སྩི་ཚེས་༡༣.༠༣.༢༠༡༩
ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
1.3.

ཨེ མ ་སྩི ་ ༡ པའྩི ་ ལས་ཚན་ནང་ རྩི ་ སའྩི ་ རྩི ན ་གོ ང ་འཛོ ལ ་ཏེ ་ དབེ ་ དཔྱད་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་འཐེ བ ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢.༢༥༠

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ གྩིས་ ཨེམ་སྩི་-༡ པའྩི་ལས་ཚན་གྩི་དོན་ལུ་ རྩི་ས་གྩི་རྩིན་གོང་འཛོལ་ཏེ་དབེ་དཔྱད་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢.༢༥༠ འཐེབ་
སོད་ནུག river valley ལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་ ལས་འགུལ་སོན་རྩིས་བཟོ་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ CWC ལམ་སྟོན་ཚུ་གྩིས་ ཆུད་ཟད་ཀྩི་འཐུས་དང་ ཞར་བྱུང་གྩི་ལཱ་ཚུ་ འབོར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥ ཚུན་འབག་ཆོགཔ་འབད་
འདུག
དན་ཐོ་ཚུ་ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༤ པའྩི་ནང་ ཁད་པར་འཐོན་མྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་འགོ་འདེན་
འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ Portland Pozzolana རྩིས་ས་(PPC)འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༥༣༤.༦༤ སེ་འབག་ཡོད་པའྩི་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡྩི། ལས་འགུལ་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༤ པའྩི་ནང་མཛོད་
ཁང་ནང་(PPC) གྩི་རྩིན་གོང་གུ་ ཆུད་ཟད་བརྒྱ་ཆ་༥ བཀལ་ནུག ཨྩིན་རུང་ རྩི་ས་གྩི་རྩིན་གོང་གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་(དངུལ་ཀྲམ་༤,༥༣༤.༦༤) དེ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡
པའྩི་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༧ པའྩི་ནང་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་ཐོག་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ བསགས་མཛོད་དང་ ལག་ལེན་གྩི་འཐུས་ཚུ་ (Metric ton རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༧༧.༧༡) ཧེ་མ་ལས་ཚུད་
དེ་འདུག ལས་འགུལ་གྩིས་ དོ་ཁང་དང་ ལག་ལེན་གྩི་འཐུས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྒྱ་ཆ་༣ བྩིན་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་འོས་མྩིན་གྩི་ ཁེ་ཕན་འཐེབ་བྩིན་ནུག སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡
པ་ གྩིས་ གནང་གོལ་འབད་མྩི་ ཁད་པར་འཐོན་མྩི་གྩི་རྣམ་གངས་དང་ རྣམ་གངས་འཐེབ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ ཡར་འཕར་གྩི་སོད་དངུལ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩི་ནང་ རྩི་ས་གྩི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་༡༥ ཡང་བརྩི་འཇོག་འབད་མྩི་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་ཧ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢.༢༥༠ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇེ་ཨེས་བཇ་ཝ། ཨྩི་ཨའེ་སྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༨༩ ཅན་མ།
ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191907011552844 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཨེསྩི་ཨྩི། (ཁག་འབག་ཚུ་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༧༡ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
10711001402 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༥.༩༢༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

2.1

དབེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་རྩིན་གོང་གྩི་ཐད་ སྤང་རུང་བའྩི་དངུལ་སོད།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
430.768

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
430.768

2.2
2.3
2.4
2.5

རྩིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གནང་བ་མེད་པར་ དབ་ལུ་པྩི་ཨའྩི་གྩི་རྩིམ་པ་གྩི་ གཞྩི་རྟེན་བརྡ་
སྟོན་འདྩི་ ༡༩༩༣-༩༤ ལས་ ༢༠༠༤-༠༥ སྒྱུར་བཅོས་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
དབ་ལུ་ཨེ་པྩི་སྩི་ཨོ་ཨེསྩི་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་ཆད་འཐུས་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།
བྩི་སྩི་ཨེ་གྩི་ཆད་འཐུས་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།
ཆུ་མཛོད་ས་ཁོངས་ཀྩི་གཡས་ཕོགས་ལུ་ གེན་སྒྱུར་བཅོས་དང་ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་
ཚད་ལས་བརལ་ཏེ་འགོར་ནྩི་དང་ རྩིན་གོང་འཐེབ་གནས་ཡོདཔ།
བསོམས་

-

40.930

40.930

36.000
18.223
-

36.000
18.223
-

རྩིས་གྲུབ།

525.921

༩༥.༡༥༣

༤༣༠.༧༦༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

དབེ ་ དཔྱད་འབད་བའྩི ་ རྩི ན ་གོ ང་གྩི ་ ཐད་ སྤང་རུང་བའྩི ་ དངུལ་སོ ད ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ གྩིས་ཅ་ཆས་ཀྩི་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་འབོར་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་གྩི་འབོར་ཚད་ནང་+/- བརྒྱ་30 གྩི་ཁད་པར་འཐོན་མྩི་ལུ་
རྩིན་གོང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ ཨེམ་སྩི་-༣ པའྩི་ལས་ཚན་གྩི་ཁག་འབག་དོན་ཚན་/གནས་ཚིག་གྩི་ ཁྩིམས་དོན་༥༡ པ་དང་ ༥༢ པ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཁག་འབག་གྩི་གནས་
ཚིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁད་པར་འཐོན་མྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་གྩི་སོད་དངུལ་འདྩི་ བསྐྱར་བཟོ་ ཡང་ན་ དབེ་དཔྱད་རྩིན་གོང་འདྩི་གོས་ཐག་མ་བཅད་ཚུན་ ཧེ་མའྩི་རྩིན་གོང་གུ་ར་དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་གུ་ ཁས་ལེན་འབད་
དེ་འདུག
ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་ HCCL གྩི་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ནང་ འབོར་ཚད་ཀྩི་ཁད་པར་འཐོན་ཡོད་མྩི་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཀྩི་རྩིས་བརོད་མ་བཙུགས་པར་ དེའྩི་
ཚབ་ལུ་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་ཁད་པར་འདྩི་ ཅ་ཆས་ཀྩི་ཐོ་གཞུང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅྩིན་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གྩི་ཁྩིམས་དོན་༧༠ དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྩིན་གོང་ཡར་
འཕར་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གྩི་གོང་ཚད་ཁར་ དངུལ་སོད་འབད་དགོ་པའྩི་ཁས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ཁས་ལེན་གྩི་ཡྩི་གུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ BoQ ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠
ལས་ཉུངམ་སེ་ཡོད་པའྩི་ ཁད་པར་ཡོད་པའྩི་རྣམ་གངས་ཀྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་རྩིན་གོང་ཡང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩི་ཟེར་ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་
པ་ HCCL གྩི་ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཀྩི་འབོར་ཚད་ནང་ཁད་པར་འཐོན་མྩི་ལུ་ གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གྩི་གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་གྩི་ཁས་ལེན་ཡྩི་གུ་འཐོབ་སྟེ་འབད་
རུང་ རྩིན་གོང་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ རྩིན་གོང་མཐོ་དགས་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨ བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་
ཚན་ཀ༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤང་ཀར་དེཝ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཨེཅ་སྩི་སྩི་ཨེལ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་30301017614300 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ།
མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2.

རྩི ན ་གོ ང ་རྩི ས ་སྙོ མ ས་འབད་ནྩི འྩི་ དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་མེ ད ་པར་ WHOLESALE PRICE INDE X གྩི ་ རྩི མ ་པ་གྩི ་ གཞྩི ་ རྟེ ན་བརྡ་སྟོ ན ་འདྩི ་ ༡༩༩༣-༩༤ ལས་
༢༠༠༤-༠༥ ལུ་སྒྱུར་བཅོ ས ་འབད་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན ་ དངུལ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༣༠

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ རྩིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་ཀྩི་དོན་ལུ་ གནང་བ་མེད་པར་ སྦུང་ཚོང་གྩི་རྩིན་གོང་གྩི་རྩིམ་པའྩི་ གཞྩི་རྟེན་བརྡ་སྟོན་འདྩི་༡༩༩༣-༩༤ ལས་༢༠༠༤-༠༥ ལུ་བསྒྱུར་
མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ Larsen & Toubro ལར་སེན་དང་ཀྲོ་བོརོ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༣༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་ ཚོང་འབེལ་དང་བཟོ་གྲྭ་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་
དཔལ་འབོར་གོས་སྟོན་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ སྦུང་ཚོང་གྩི་རྩིན་གོང་༡༩༩༣-༩༤ དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༧ པའྩི་ཤུལ་ལས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ སྦུང་ཚོང་གྩི་རྩིན་གོང་གྩི་རྩིམ་པ་
གསརཔ་༢༠༠༤-༠༥ དེ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག སྦུང་ཚོང་གྩི་རྩིན་གོང་ནང་གྩི་ རྣམ་གངས་ཚུ་མྩིང་གནས་ཡང་སོ་སོ་སེ་འདུག
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ ཚོགས་ཆུང་ཅྩིག་བཟོ་ཡོད་མྩི་གྩིས་ གཞྩི་རྟེན་གྩི་ལོ་འདྩི་ སྩི་ལོ་༡༩༩༣-༩༤ ལས་སྩི་ལོ་༢༠༠༤-༠༥ ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གྩི་
ཁྩིམས་དོན་༧༠ པ་དེ་ འཕྲྩི་སྣོད་འབད་དགོ་པའྩི་གོས་འདེབས་བཀོད་ནུག ཨྩིན་རུང་ སྩིར་བཏང་གན་ཡྩིག་ཁྩིམས་དོན་གྩི་ཁྩིམས་དོན་༧༠ པ་དེ་ འཕྲྩི་སྣོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩི་ཆོག་
གོལ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ འབེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་གྩི་དན་ཐོ་ཚུ་/ཡྩིག་ཆས་ཚུ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་དེ་ར་
གནང་བ་མེད་པའྩི་མརྡ་མཚོན་བྱུ་ཡྩི། འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ གཞྩི་རྟེན་གྩི་ལོ་འདྩི་སྩི་ལོ་༡༩༩༣-༩༤ ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༠༤-༠༥ ལུ་མ་བསྒྱུར་བའྩི་ཧེ་མ་ ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་པ་ཚུ་རྩིས་བཏོན་མ་
འབད་བར་འདུག
ཚོགས་ཆུང་གྩི་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ བསྐྱར་བཟོའྩི་མྩིང་གནས་ཁར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལུ་ ཡར་འཕར་གྩི་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ སྦུང་ཚོང་གྩི་རྩིན་གོང་གྩི་རྩིམ་པའྩི་ གཞྩི་
རྟེན་གྩི་ལོ་འདྩི་༡༩༩༣-༩༤ ལས་༢༠༠༤-༠༥ ལུ་བསྒྱུར་མྩི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༩༣༠ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་
ཀ༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 1171 ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10711001402 ཅན་མ། ཇྩི་ཨེསྩི་གྩི་མྩི་རེ། ཨེ་ཨེ། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༧༨ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11108000843 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་
ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.3.

WAPCOS ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་ཀྩི ་ ཆད་འཐུས་ ཚུལ་མྩི ན ་ཐོག ་ལུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༠༠༠

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ དུས་ཡུན་སྩི་ཚེས་༠༡.༠༡.༢༠༡༧ ལས་ ༣༡.༠༡.༢༠༡༧ ཚུན་ ནྩིའུ་དེལ་ལྩི་གྩི་ WAPCOS ལུ་ ཆད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༠༠༠ དངུལ་
སོད་འབད་ནུག སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གྩིས་ ལས་འགུལ་གྩི་འཆར་གཞྩི་བརམ་ནྩི་དང་ བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ གོས་སྟོན་གྩི་ཞབས་ཏོག་འཐོབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ WAPCOS
དང་གཅྩིག་ཁར་ སྩི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ གན་ཡྩིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནུག
ལས་འགུལ་གྩིས་བྩིན་མྩི་དན་ཐོ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩིས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཡུན་སྩི་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ WAPCOS ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༧.༣༠༠ སོད་ཡོད་པའྩི་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ གནད་དོན་གཞན་མྩི་མང་རབས་ཅྩིག་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
1. གན་ཡྩིག་ནང་ལུ་ WAPCOS གྩི་ཞབས་ཏོག་བྩིན་མྩི་གྩི་ཐད་ ལས་མྩིའ་ྩི ཟླ་རྩིམ་རྩིན་གོང་(Man-month rates)སོད་ནྩི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ལས་མྩིའྩི་ཟླ་རྩིམ་རྩིན་
གོང་ཚུ་ རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མཉམ་སེབ་འབད་དེ་མེད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ལས་མྩི་རེ་རེའྩི་ ལས་མྩིའྩི་ཟླ་རྩིམ་རྩིན་གོང་ཚུ་ WAPCOS ཁོང་ར་གྩིས་ རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་
འདུག
2. WAPCOS གྩིས་ ལས་མྩི་རེ་རེ་གྩི་ ལས་མྩིའ་ྩི ཟླ་རྩིམ་རྩིན་གོང་གུ་ལྷོད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྩི་འཐུས་ཚུ་ ག་ཆའྩི་ཡོངས་བསོམས་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ བཀལ་ཏེ་འདུག WAPCOS ལུ་
ལས་མྩི་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རྩིགས་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཁང་ཁྩིམ་ སྐྱེལ་འདེན་ མཁོ་ཆས་ ཡྩིག་རྩིགས་ འགྲུལ་འཐུས་ ཉྩིན་འཐུས་ལ་སོགས་པའྩི་ ཟད་སོང་འཁྩི་མྩི་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་ཚབ་སོད་ཡོདཔ་
ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྩི་འཐུས་ཚུ་ག་ཅྩི་ཨྩིན་ན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅྩིག་མྩིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ ལས་མྩིའ་ྩི ཟླ་རྩིམ་རྩིན་གོང་འདྩི་ཡང་ ལས་མྩིའྩི་ངེས་གཏན་གྩི་གཞྩི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་མེན་པར་ ལས་མྩི་རེ་རེ་བཞྩིན་
གྩི་‘pay in pay band’ (Minimum pay plus maximum pay divided by 2) གྩི་དཔྱ་སྙོམས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ལས་མྩིའྩི་ཟླ་རྩིམ་
རྩིན་གོང་རྩིས་བཏོན་འབད་ནྩིའ་ྩི དོན་ལུ་ མོས་མཐུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཐབས་གཞྩི་ཅྩིག་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག
3. WAPCOS ལུ་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་གྩི་ ཁང་ཁྩིམ་དང་ སྐྱེལ་འདེན་གྩི་འཐུས་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཚབ་སོད་དེ་འདུག
4. WAPCOS ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ དང་ འདྩི་གྩི་ཧེ་མ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་གྩི་དངུལ་ཚབ་སོད་ནུག ཨྩིན་རུང་ གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལས་འགུལ་གྩིས་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་ས་ཁོངས་/འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྩི་
འགོ་འགྲུལ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ WAPCOS ལུ་ ཁང་ཁྩིམ་/སྐྱེལ་འདེན་ཚུ་རྩིན་མེད་སྟོང་པ་བྩིན་དགོཔ་ཨྩིན་པས།
༥. དུས་ཡུན་༠༡.༠༡.༢༠༡༧ གྩི་དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་ཆད་འཐུས་ཀྩི་དོན་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ནང་ WAPCOS ལུ་ གནས་སྐབས་དངུལ་སོད་གྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག
འབེལ་བ་འདྩི་གྩི་ཐད་ གན་ཡྩིག་འདྩི་ནང་ ངེས་མེད་ཀྩི་ཕོག་ལམ་དངུལ་སོད་འབད་ནྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ ཁྩིམས་དོན་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ལས་འགུལ་འདྩི་ནམ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ཨྩིན་ན་ངེས་པ་མེད་
པའྩི་རང་བཞྩིན་ལས་བརྟེན་ གན་ཡྩིག་འདྩི་ ངེས་པ་མེདཔ་དང་ བཀག་ཚད་མེདཔ་ རྒྱུན་འཁོར་/རྒྱུན་རྩིམ་ཅན་ཅྩིག་ཨྩིན་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། WAPCOS ལུ་ སོད་མ་དགོ་པའྩི་ ངེས་མེད་ཀྩི་ཕོག་ལམ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༠༠ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་གྩིས་ ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་༡༠ དེ་ཅྩིག་གྩི་རྩིང་ལུ་འོས་མྩིན་གྩི་ཁེ་ཕན་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ ལུ་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་པ་
བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་ཀ༡༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེམ་ཝར་མ། ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན། དབ་ལུ་ཨེ་པྩི་སྩི་ཨོ་ཨེསྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
191913277313890 ཅན་མ། སུ་ཇྩིཏ་རེ། ཨེཕ་ཨོ། དབ་ལུ་ཨེ་པྩི་སྩི་ཨོ་ཨེསྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191913280624303 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པར་ནཝ་ཀུ་
མར་མ་ལྩིག མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༣ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་1919072771100457 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.4.

BHUTAN COMPENSATORY ALLOWAN CE

གྩི ་ ཆད་འཐུས་ ཚུལ་མཐུན་མྩི ན ་པའྩི ་ ཐོ ག ་ལས་ དངུལ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༨.༢༢༣
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ དུས་ཡུན་༠༡.༠༤.༢༠༡༤ ལས་ ༣༠.༠༤.༢༠༡༥ ཚུན་ WAPCOS ལུ་ འབྲུག་གྩི་རྒུད་འཐུས་ཀྩི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༢༢༣ ཚུལ་མཐུན་མྩིན་པའྩི་ཐོག་
ལས་སོད་ནུག BCA གྩི་ཆ་ཤས་འདྩི་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་རྩིས་འཇོག་འབད་དེ་བྩིན་ཆོག་ནྩི་ཨྩིནམ་དང་ རྩིན་གོང་ཚུ་ཡང་ འགན་འཛིན་པའྩི་གནས་རྩིམ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ གཏན་
འབེབས་འབད་ནྩི་དང་ དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནྩི་ཨྩིན་པས། WAPCOS འདྩི་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་འགན་ལེན་འབད་མྩི་ཅྩིག་ཨྩིན་རུང་ དངུལ་ཕོགས་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་འདྩི་ རྒྱ་གཞུང་དང་སོ་སོ་འཚམས་
ཅྩིག་ཡོདཔ་ད་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚད་གཞྩི་འདྩི་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ནའྩི་ཁད་པར་མཉམ་དགོ་པའྩི་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་བཀའ་རྒྱ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
WAPCOS གྩི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ BCA དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ ལུགས་མཐུན་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་ཀ༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེམ་ཝར་མ། ལས་འགུལ་
མདོ་ཆེན། དབ་ལུ་ཨེ་པྩི་སྩི་ཨོ་ཨེསྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191913277313890 ཅན་མ། སུ་ཇྩིཏ་རེ། ཨེཕ་ཨོ། དབ་ལུ་ཨེ་པྩི་སྩི་ཨོ་ཨེསྩི། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
191913280624303 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པར་ནཝ་ཀུ་མར་མ་ལྩིག མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༣ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
1919072771100457 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་

བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.5.

ཆུ་མཛོ ད ་ས་ཁོ ང ས་ཀྩི ་ གཡས་ཕོ ག ས་ལུ་ གེ ན ་སྒྱུར་བཅོ ས ་དང་ར་བརྟན་བཟོ ་ ནྩི ་ གྩི ་ ལཱ ་ ལས་བརྟེ ན་ དུས་ཚོ ད ་ཚད་ལས་བརལ་ཏེ ་ འགོ ར ་ནྩི ་ དང་ རྩི ན ་གོ ང ་འཐེ བ ་གནས་
ཡོ ད པ།

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའྩི་ནང་ ཆུ་མཛོད་ས་ཁོངས་ཀྩི་གཡས་ཕོགས་ལུ་ གེན་སྒྱུར་བཅོས་དང་ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ཚད་ལས་བརལ་ཏེ་འགོར་ཡོདཔ་དང་
རྩིན་གོང་འཐེབ་གནས་ཏེ་འདུག གེན་སྒྱུར་བཅོས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ སྩི་ཚེས་༡༧.༠༧.༢༠༡༣ ལུ་ CWC དང་ GSI ནང་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ བཟོ་བཀོད་ཀྩི་གོས་
སྟོན་པ་ WAPCOS བརྒྱུད་དེ་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ མང་རབས་ཅྩིག་གྩི་གོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ནུག ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ལཱ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༧.༠༤.༢༠༡༤ ཟླ་༩ གྩི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་གཅྩིག་འགོ་
བཙུགས་ནུག འདྩི་ཁར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའྩི་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་ནང་ མྩི་ཊར་༡༥༩,༨༩༧.༨༥
འབད་མྩི་ རྒྱ་ཚད་སོ་སོ་ཡོད་པའྩི་དོང་༢,༢༧༦ སྤེད་ནྩི་དང་ རྩི་ས་ཕད་ཙི་༩༥༤,༠༤༤.༧༩ ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ དཀའ་ངལ་འདྩི་བསལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ WAPCOS
གྩིས་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩིའྩི་ཐབས་ལམ་གྩི་བསམ་འཆར་སོ་སོའྩི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ག་ཁར་ལེན་ནྩི་གྩི་ཁས་ལེན་འབད་ནུག

ཁད་རྩིག་འགོ་འདེན་ཚོགས་ཆུང་(TCC)གྩིས་ སྩི་ཚེས་༩.༩.༢༠༡༣ ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༣ པའྩི་དོན་ལུ་འཛོམས་ཏེ་ གནད་འདྩི་གྩི་ཐོག་ལུ་གསུང་གོས་གནང་ནུག ཚོགས་ཆུང་ནང་གྩི་ འབྲུག་པའྩི་མཉམ་
འབེལ་པ་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་གྩི་དོན་ལུ་ ཕྩིའྩི་མཁས་མཆོག་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་གེ་ཟེར་སབ་ཡོད་རུང་ CWC གྩིས་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ འདྩི་གྩི་ཧེ་མ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་
ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཟེར་ ཁས་ལེན་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༧.༡༢.༢༠༡༦ ལུ་ TCC གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༧ པ་འཚོགས་པའྩི་སྐབས་ལུ་
CWC སྩི་གྩིས་ ཧེ་མ་ཁས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ ‘ད་ལྟོའ་ྩི དཀའ་ངལ་འདྩི་གནམ་མེད་ས་མེད་སོམ་ཅྩིག་ཨྩིནམ་ད་ འདྩི་བཟུམ་ཧེ་མ་བྱུང་ར་མ་མོང་’ ཟེར་སབ་ནུག འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་ ལོ་ངོ་གསུམ་
ལྷགཔ་ཅྩིག་གྩི་རྩིང་ལུ་ གེན་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརྟེན་ ནོར་ཝེ་ཇྩིན་ས་ཁམས་རྩིག་པའྩི་གཙུག་སེ་(Norwegian Geotechnical Institute)འདྩི་ གོས་སྟོན་
གྩི་སེ་ཚན་པ་འབད་བསྐོ་བཞག་འབད་ཞྩིནམ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༠༧ པའྩི་ཚེས་༢༡ དང་༣༡ ལུ་འཚོགས་མྩི་ TCC གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༨ པའྩི་ནང་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ ཞལ་བཀོད་བྩིན་
ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁད་རྩིག་སེ་ཚན་གྩི་མཁས་མཆོག་ཅྩིག་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནུག དུས་ཐོག་གྩི་དང་ལེན་གྩི་ལན་གསལ་བྩིན་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་འདྩི་ འབད་བརོན་གང་དགས་མེད་པའྩི་ བརྡ་མཚོན་ཅྩིག་ཨྩིན་
པས།
འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་ NGI གྩི་ ལྷན་ཐབས་ཀྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་༤༠༠,༠༠༠-༥༠༠,༠༠༠ གྩི་དོན་ལུ་ EL མྩི་ཊར་༡༢༦༠ གྩི་ལྟག་ལས་
ས་རོ་དགོ་པའྩི་གོས་འདེབས་བཀོད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ རྩིན་གོང་གྩི་སོན་རྩིས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༠-༧༠༠ བཏོན་ནུག ཀྲྩི་སྩི་སྩི་གྩི་ ཤུལ་མའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ ས་རོ་ནྩི་འདྩི་ ཀྩིཝ་བྩིག་མྩི་ཊར་༦,༠༠༠༠༠
ལུ་ཡར་སེང་འགོ་ཡོདཔ་ལས་ WAPCOS གྩི་བྩིན་མྩི་ ས་ཁམས་ཀྩི་གནས་སྡུད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཧེ་མ་སོན་རྩིས་བཏོན་མྩི་དང་ཕདཔ་ད་ ཁད་པར་རྒྱ་ཆ་༡,༡༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོན་ནུག ཨྩིན་རུང་ བདེན་
དཔྱད་འཐེབ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ གེན་རོ་ནྩི་འདྩི་ EL ཊར་༡༢༦༠ གྩི་ལྟག་ལས་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མྩི་འདྩི་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་ EL མྩི་ཊར་༡༡༤༠ གྩི་འོག་ལས་རོ་ནྩི་གྩི་གནང་བ་བྩིན་ནུག བཟོ་
བཀོད་ཀྩི་གོས་སྟོན་པ་ WAPCOS གྩིས་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་གནས་སྟངས་དང་ ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་མྩི་ཚུ་ ལཱ་གྩི་ཁད་ཆོས་དང་ ཕུགས་མཐོང་མེད་པའྩི་གནད་ཅྩིག་ཨྩིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ གོས་སྟོན་པའྩི་གོས་
འཆར་དང་བསྟུན་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༩༢༤.༥༣ གཏང་ཐོག་ལས་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ཚུ་ དོན་སྨྩིན་ཅན་ཅྩིག་མ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་དང་ཟད་སོང་འཐེབ་འཁྩི་
ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ལས་འགུལ་གྩི་དཔལ་འབོར་གྩི་འོས་འབབ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནྩི་ཨྩིན་པས།
NGI སྙན་ཞུ་གྩིས་ ད་ཚུན་བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཚད་ལྡང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ས་ཁོངས་འདྩི་གྩི་ས་ཁམས་འདྩི་ད་ལྟོ་ཡང་ མཐའ་གཏོགས་མ་ཚུགས་པར་
ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྩི་ཞྩིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཟླ་ངོ་༥༥ དེ་ཅྩིག་གྩི་རྩིང་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་འདྩི་ དོན་སྨྩིན་ཅན་ཅྩིག་མེན་པའྩི་བརྡ་མཚོན་
སྟོན་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའྩི་ཚེས་༢༢ ལས་༢༣ ཚུན་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ TGE གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢ པ་དང་ TCC གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༩ པའྩི་ནང་ གཞུང་ལམ་འོག་
གྩི་ གཡས་ཕོགས་ཀྩི་ཆུ་འགམ་འདྩི་ སྩིམ་ཁབ་ཀྩི་རང་བཞྩིན་འདྩི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རྩི་འདམ་སར་ནྩི་གུ་ཐག་གཅད་ནུག ཨྩིན་རུང་ གོས་སྟོན་པ་གྩིས་ གོས་ཐག་གཅད་མྩི་ ར་བརྟན་བཟོ་
ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ བ་རྩིམ་ཚུ་གནང་གོལ་མ་འབད་བར་འདུག
གོས་སྟོན་པ་གྩིས་ གོས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པའྩི་མངོན་གསལ་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཞྩིབ་དཔྱད་ལངམ་སེ་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་པར་ གོས་འདེབས་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིན་གོང་བསྐྱར་བཟོ་(སྩི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའྩི་རྩིན་གོང་གནས་རྩིམ)གྩིས་ ཨེམ་སྩི་-༡ པའྩི་ལས་ཚན་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༠,༡༦༥.༡༦ གྩི་སོན་རྩིས་བཏོན་མྩི་ནང་ལུ་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ ཁ་སྒྱུར་གྩི་ས་འོག་ལམ་(Diversion Tunnel) ནང་ལེན་གྩི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ དེ་ལས་ H&M གྩི་ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
ཆུ་སྙྩིགས་ཚུ་བཀོ་ནྩི་བར་ཅད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག ཧེ་མའྩི་ཁག་འབག་གྩི་སོན་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢,༣༥༥.༡༧ དང་ཕདཔ་ད་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མྩི་སོན་རྩིས་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༦༨.༤༣ གྩི་
ཡར་སེར་སོང་སྟེ་འདུག རྩིན་གོང་འདྩི་ནང་ ལོ་བསྟར་བཞྩིན་དུ་ ལས་འགུལ་ཆ་ཚང་གྩི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་༤.༥༠ འཁྩི་དོ་ཡོད་མྩི་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྩི་ཕོག་ལམ་འདྩི་ཚུད་དེ་མེདཔ་ལས་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་འཕྲལ་
མགོགས་དང་ ཤུགས་ཆེ་བའྩི་དན་གཏད་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་བ་ཅྩིན་ ལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་དཔལ་འབོར་གྩི་འོས་འབབ་ཀྩི་ཐད་ གཞུང་གཉྩིས་ཆ་ར་ལུ་ ཚ་གང་ཆེ་ཤོས་ཅྩིག་ལུ་འགྱུར་ནྩི་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་ཀ༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇེ་ཨེསྩི་བཇ་ཝ། ཨྩི་ཨའེ་སྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༨༩ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191907011552844 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༤.༣

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོ ག ་མེ ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛི ན ་༢ པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྩིར་སོད་འབད་ཡྩི། འདྩི་གྩི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་
མྩིའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༧༣༥.༥༤༤ དེ་ཅྩིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༧༣༥.༥༤༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡྩི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཟྩིན་བྩིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལན་གསལ་འཐོབ་མྩི་དང་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩིས་ དང་ལེན་མཛད་མྩི་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢,༠༧༨.༥༢༥ གནས་པའྩི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབས་༤ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༧.༠༡༩ ཐམ་པ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༧.༠༡༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་
དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཕྩིར་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་འབད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༠.༧༠༩ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། སྩི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའྩི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༦.༣༡༠ དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་
ཨང་།
1

དབེ་སེ།

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་
མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
606.310

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
606.310

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
%
-

2

50.709
657.019

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

606.310

50.709
657.019

༡༠༠
༧.༧༢

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་༦༠༦.༣༡༠
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༦.༣༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིམ་ཨང་

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

1.1

གཏན་སོད་དང་གཏན་སོད་མྩིན་པའྩི་སྩིང་ཁྩིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ།

-

-

1.2

བདེན་ཁུངས་མེད་པའྩི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་ཡོདཔ།

-

1.3

གོག་མེ་ཁང་ནང་ཐབས་ལམ་སྩིང་སྩིང་བཟོ་ནྩིའྩི་ཐད་ཁར་ ལས་ཚན་ག-༣ པའྩི་འོག་གྩི་ གན་འཛིན་གྩི་དོན་ཚན་
ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣༠ འཐེབ་སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག
ལས་ཚན་ག༢ པ་དང་ག་༣ པའྩི་འོག་གྩི་ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ནང་ཁད་པར་འཐོན་མྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ རྩིན་གོང་དབེ་
དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥.༤༨༠ འཐེབ་
སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

-

1.4

310.830
295.480
606.310

-

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་གྲུབ།
རྩིས་གྲུབ།
310.830
295.480
606.310

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ
༡.༡ གཏན་སོ ད ་དང་གཏན་སོ ད ་མྩི ན ་པའྩི་ སྩི ང ་ཁྩི མ ་ཚུ་ བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནྩི ་ ནང་ཕྩི ར ་འགངས་ལུས་ཡོ ད པ།
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སོ་སོ་ཚུ་གྩིས་ གཏན་སོད་དང་གཏན་སོད་མྩིན་པའྩི་སྩིང་ཁྩིམ་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣
པའྩི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ལམ་གནས་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་དང་ ཁག་འབག་པ་ ཕུན་གསུམ་བཟོ་སྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་གཉྩིས་ཆ་ར་གྩིས་ ལོ་ངོ་གཅྩིག་དང་ ཟླཝ་བཞྩི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་
འདུག ཁག་འབག་པ་ནོར་གཡང་སེར་སེ་ཚད་ཀྩིས་ཟླ་ངོ་༡༠ གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གྩིས་ གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཀྩི་ཁྩིམས་
དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནྩི་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེའྩི་ཚབ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་དེ་བྩིན་ནུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་བརྟག་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཚུ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་ཚུ་ནང་ཡང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱན་དྩིཔ་ཀུ་མར་ཨག་གར་ཝཱལ། ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༡༦
ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906011629743
། འཇྩིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༠༡ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་
191906011629743
། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁད་རྩིག་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
191906011629743 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༥.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༢ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༢ བདེ ན་ཁུངས་མེ ད ་པའྩི་ གནད་དོ ན ་ཐོ ག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་ཡོ ད པ།
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའྩི་ནང་ ས་གནས་འཕེལ་ཏ་ཁ་ལུ་ གཏན་སོད་སྩིང་ཁྩིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའྩི་གནས་ཁོངས་དང་
འབེལ་བའྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་སྩིར་བཏང་གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་
འབད་དེ་བྩིན་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གྩིས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྩི་ ལས་མྩི་དང་ཅ་ཆས་ལངམ་སེ་བཙུགས་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་འདྩི་ རྩིས་དག་མེད་
པར་བཞག་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོད་མྩི་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཡང་མ་བཀལ་བས།
ལྷག་པར་དུ་ དན་གསོ་མང་རབས་ཅྩིག་གཏང་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ལས་མྩི་དང་ཅ་ཆས་ལངམ་སེ་མ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརྟེན་ ས་ཁོངས་ནང་གྩི་ལཱ་གྩི་མགོགས་ཚད་ཚུ་སྐྱོ་དགས་སེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱན་དྩིཔ་ཀུ་མར་ཨག་གར་ཝཱལ། ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༡༦ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
191906011629743 ། ཨ་བྩི་ཤེག་སྩིང་ྷ ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191903011598004 ། འཇྩིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། ཨྩི་
ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༠༡ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་191906011629743 ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁད་རྩིག་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢
ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906011629743 །

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༥.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༢ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༣ གོག ་མེ ་ ཁང་ནང་ཐབས་ལམ་སྩི ང ་སྩི ང ་བཟོ ་ ནྩི འྩི ་ ཐད་ཁར་ ལས་ཚན་ག-༣ པའྩི ་ འོ ག ་གྩི ་ གན་འཛི ན ་གྩི ་ དོ ན ་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི ་ ལས་བརྟེ ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣༠
འཐེ བ ་སོ ད ་དགོ པ ་བྱུང་ཡོ ད པ།

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གྩིས་ ལས་ཚན་ག-༣ པའྩི་འོག་གྩི་ གན་འཛིན་གྩི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ Hydro-Mechanical ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ Surge
Shaft end དང་ Surge Shaft, Butterfly Valve Chamber, Pressure Shafts, Power House དེ་ལས་ Tailrace Tunnel ལས་
Head Race Tunnel བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གོག་མེ་ཁང་ནང་ཐབས་ལམ་སྩིང་སྩིང་བཟོ་བའྩི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣༠ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་དང་ ལས་འགུལ་གཉྩིས་
ཆ་རའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་འཛིན་གྩི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ཚུན་ ལས་འགུལ་ལུ་ ཟད་སོང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣ འཁྩི་སྟེ་འདུག རྡོ་ཕུང་བུད་མྩི་ལས་བརྟེན་
ཟད་འགོ་དང་ དུས་ཡུན་འཐེབ་འགོར་མྩི་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་དོན་ཚན་ཨང་༡༠ (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩) ཐོག་ལས་ཡང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁད་རྩིག་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁད་རྩིག་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 །

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༡.༤ ལས་ཚན་ག་༢ པ་དང་ག་༣ པའྩི ་ འོ ག ་གྩི ་ ལཱ ་ གྩི ་ རྣམ་གངས་ཚུ་ནང་ཁད་པར་འཐོ ན ་མྩི་ གྩི ་ ཐད་ཁར་ རྩི ན ་གོ ང ་དབེ ་ དཔྱད་འབད་བའྩི ་ སྐབས་ལུ་ འཛོ ལ ་ཏེ་ རྩི ས ་བཏོ ན ་འབད་མྩི་ ལས་
བརྟེ ན ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥.༤༨༠ འཐེ བ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གྩིས་ བར་ལམ་༡ པ་དང་ བར་ལམ་༢ པ་ལས་ Head Race Tunnel བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ འཛོལ་
ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་ག༢ པ་དང་ག་༣ པའྩི་འོག་གྩི་ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ནང་ཁད་པར་འཐོན་མྩི་གྩི་ཐད་ཁར་ ཁག་འབག་པ་ Gammon India Ltd. ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༩༥.༤༨༠ འཐེབ་སོད་ནུག ཁད་པར་འཐོན་མྩི་དང་ འཐེབ་འཐོན་མྩི་རྣམ་གངས་ཚུ་ ཆུའྩི་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའྩི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྩིས་བཏོན་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལས་ཚན་ག་༢ པ་དང་ག་༣ པ་
གཉྩིས་ཆ་རའྩི་ནང་ རྩིན་གོང་དབེ་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་མྩིན་པའྩི་འཐུས་ཚུ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའྩི་སྐབས་ལུ་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྩི་ཆ་རྐྱེན་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་༥ མེན་པར་ བརྒྱ་ཆ་༨.༣༣ རྩིས་འཇོག་འབད་མྩི་
ལས་བརྟེན་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༠ འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག གནད་དོན་འདྩི་ཚུ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩)གྩི་དོན་ཚན་༨ པ་ ཆ་ཤས་ཁ་པའྩི་
ནང་སྟོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ དབང་འཛིན་གྩིས་ རྩིན་གོང་ཚུ་ལོག་སྟེ་དབེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ (RA bill) འཇུག་གྩི་རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཐོ་ཚུན་ ཅོག་འཐདཔ་སེ་ར་དངུལ་སོད་འབད་དེ་
འདུག དེ་དང་བསྟུན་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའྩི་ བརྟག་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཀྩི་དངུལ་གྩི་གནས་གོང་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་༢༩༥.༤༨ ཀྩི་རྒྱ་ཚད་ཚུན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༡༠) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་བྩི་ཤེག་སྩིང་ྷ ། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191903011598004 ། མགོ་རབ་རྡོ་རེ། ཨྩི་
ཨའེ་སྩི་(པྩི་ཨེཅ་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༨༨༣ ཅན་མ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་10205004391། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པྩི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁད་རྩིག་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢
ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906011629743 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༧༠༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རྩིམ་ཨང་
2.1

༢.༢

བརྟག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དོན།
ཨ་ལུའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
རྒྱ་གཞུང་ལས་ ལཱ་གཡོག་གྩི་ཁལ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.499

0.499

50.210

50.210

༥༠.༧༠༩

༥༠.༧༠༩

ལྷག་ལུས།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡ ཨ་ལུའྩི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྩི ་ འཐུས་འཐེ བ ་སོ ད་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༩
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གྩི་གཞུང་ལྟེ་བ་དང་མངའ་སེའྩི་གཞུང་ཚུ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྐབས་གཡོག་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་མྩི་ སྐབས་གཡོག་འགོ་དཔོན་/འགོ་
དཔོན་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱ་གར་གྩི་བང་ཕོགས་སེ་ཚན་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ ཨ་ལོའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་ཀྩི་ཐོབ་ལམ་ལུ་མ་གནས་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༩ འཐེབ་སོད་ནུག འགན་འཛིན་
པ་༩ ལུ་ ཨ་ལོའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ‘ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཆྩིངས་ཡྩིག་’ ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩིའ་ྩི གོང་ཚད་དང་ རྒྱ་གཞུང་ ནྩིའུ་དེལ་ལྩི་ ལས་གཡོགཔ་དང་པྩི་ཇྩི་ དེ་ལས་ ཟུར་ཕོགས་ལྷན་ཁག་(ལས་གཡོགཔ་
དང་སོང་བརྡར་ལས་ཁུངས་གྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ ‘ཨ་ལུའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་བྩིན་ནྩི་དང་འབེལ་བའྩི་གོས་ཆོད་གཞྩི་བཙུགས་’ ཟེར་མྩིའྩི་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའྩི་གོས་འདེབས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་
དང་འཁེལ་ཏེ་ ཨ་ལུའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག
ཨྩིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་མྩི་སྐབས་གཡོག་འགོ་དཔོན་ཚུ་ག་ར་ རྒྱ་གར་གྩི་ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩི་གནས་ཚིག་དང་ཁ་ཚིག་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་མྩི་ སྐབས་
གཡོག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ བྩི་སྩི་ཨེ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནྩི་ལ་སོགས་པའྩི་ འཐུས་གང་རུང་ཅྩིག་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་དེ་ ནྩིའུ་དེལ་ལྩི་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཕྩི་འབལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནང་གོལ་འབད་དེ་
བརྒྱུད་འབེལ་འཐབ་དགོཔ་ཨྩིན། སྐབས་གཡོག་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ རྒྱ་གཞུང་གྩི་ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་ གྩི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ཚུ་གྩི་ བདག་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ‘ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཆྩིངས་ཡྩིག་
’ནང་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་ ལས་གཡོག་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལྷན་ཁག་ ལས་གཡོག་དང་སོང་བརྡར་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའྩི་གོས་ཆོད་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་སེ་
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ ཨ་ལོའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནྩི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་བཏུབ་བཟུམ་ཅྩིག་འདུག

དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའྩི་གོས་འདེབས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྩི་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་ཆྩིངས་ཡྩིག་དང་འཁྩིལ་ ཨ་ལོའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་འཐུས་ཀྩི་གོང་ཚད་ མ་འདཝ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་བརྟེན་
བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་no para no.) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ར་མ་པར་སཱད་རོང་ག་ལྩི། ཨེ་ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༤ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་
ཆོག་ཐམ་ཨང་ 191915011359421 ། ན་གེན་ད་ར་ཀུ་མར་སྩིངག ཨེ་ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༥ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 191915011359420 །
ཨེ་པྩི་ཐབ་ལྩི་ཡ། ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༡༥ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 191906055499111 ། ན་ཝྩིན་ཀུ་མར་ས་དཱ་བར་ཏྩི། ཨེཕ་ཨོ་བགེསཔ། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༡༠ ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 191906280532350 ། དྩི་ཀེ་མྩི་ན། ཨྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༧ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་
191906011584219 ། མཱོད་ས་ཧྩིད། ཨེཕ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༡༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906280532349 ། ཨེམ་དྩི་ཨེ་མུ་ནུ་ལཧ། ཨེ་ཨྩི་ཨྩི།
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༣ ཅནམ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 191915011359419 ། ཅཱན་དར་སེན་ཨ་རོ་ར། ཨེཕ་ཨོ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༩ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་
ཐམ་ཨང་191906280532321 ། སུ་རཱཏ་སྩིངག་ནེ་གྩི ཨེཕ་ཨོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༡༡ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང191907279531436 ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ བྷུ་པཱལ་ནཱན་ད། མདོ་ཆེན་(དངུལ་འབེལ་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༧༤༧ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 1717032771137752 །

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༥.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༢ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
2.2

རྒྱ་གཞུང་ལས་ ལཱ ་ གཡོ ག ་གྩི ་ ཁལ་མ་ལེ ན ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༢༡༠

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གྩིས་ རྒྱ་གཞུང་དང་ འབྲུག་གཞུང་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༢ པ་དང་འབེལ་བའྩི་ དངུལ་ཚབ་སོད་རུང་བའྩི་ ལཱ་གཡོག་ཁལ་གྩི་གན་ཡྩིག་
དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ ལཱ་གཡོག་གྩི་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༢༡༠ མ་ལེན་པས། གན་ཡྩིག་འདྩི་ནང་ ལས་འགུལ་ནང་གལ་གཏོགས་ཡོད་པའྩི་ རྒྱ་གར་གྩི་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ ཞབས་ཏོག་བྩིན་ཡོད་མྩི་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་གྩི་ཁལ་བཀལ་དགོཔ་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱ་གཞུང་གྩིས་དངུལ་ཚབ་སོད་དགོཔ་དང་ འདྩི་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྩི་སྩིར་བཏང་ཟད་སོང་གྩི་གངས་སུ་མྩི་བཙུགས་ཟེར་ འཁོད་དེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པ་ཚུན་ དབང་
འཛིན་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའྩི་ནང་འཐོབ་མྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཚབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༢༡༠ སོད་ཡོད་རུང་ འ་ནཱྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ རྒྱ་
གཞུང་ནང་ལས་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་བཏོན་ནྩི་མེད་པའྩི་ཁར་ དངུལ་འབོར་དེ་ གཞུང་གྩིས་དངུལ་ཚབ་སོད་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་སྐོར་ལས་ རྒྱ་གཞུང་ལས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བཟོཝ་ཅྩིག་ག་ནྩི་
ཡང་མྩིན་འདུག དབང་འཛིན་གྩིས་དང་ལེན་མ་འབད་མྩི་ལས་བརྟེན་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ཐོབ་དགོཔ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གཡོག་གྩི་ཁལ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༠.༢༡༠ མ་འཐོབ་བཟོ་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ལས་འགུལ་ལུ་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་པ་འཐེབ་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༨) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨར་ཝྩིན་ཀུ་
མར། པྩི་དྩི། དབ་ལུ་ཨེ་པྩི་སྩི་ཨོ་ཨེསྩི། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དཔའ་བོ་ཕུན་ཚོགས། ཇེ་ཨེམ་དྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༡ མྩི་ཁུངས་ལག་ཁེར་ཨང་11510004119 ། བྷུ་པཱལ་ནཱན་ད། མདོ་
ཆེན་(དངུལ་འབེལ་)། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༧༤༧ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་ 1717032771137752 །

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༥.༡༠.༢༠༡༩ ལུ་ ཇྩི་མྩི་ཐང་ཀ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་༢ པའྩི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདེན་འཐབ་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
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