ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
(སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་ཤས་༡ པཿ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥

པའི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༥༨ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣

ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ཡོངས་བསོམས་༠.༦༦༢ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ་དང་
དེ་ཡོད།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ཡོངས་བསོམས་༢.༤༩༦ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་དང་འཁྲུལ་་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
རིམ་

ལས་སྡེ།

ཨང་།

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཞུ་ཕུལ་མི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡

ལྷན་ཁག་ཚུ།

༣.༠༥༣

༢

རོང་ཁག་ཚུ།
བསོམས།

༠.༦༦༢

༢.༣༩༡

༢༢

༠.༡༠༥

༠.༡༠༥

༠

༣.༡༥༨

༢.༤༩༦

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསོལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ཡོངས་བསོམས་
༠.༦༦༢ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ལུས་ཏེ་ཡོད། ཚུལ་
མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད།

ཆ་ཤས་༢ པ། བསྐྱརཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཁ་གསལ།
༡. ལྷན་ཁགཚུ།
1.1

གསོ ་ བའི་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ གནས་

པའི་ ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་
ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཿ

2

རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༡༧ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༡༨

ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

༠.༦༦༢

༠.༦༦༢

-

༡༠༠

༠.༦༦༢

༠.༦༦༢

-

༡༠༠

གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་
གྱི་ནང་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཁ་གསལ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢
2. ༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེ་ཁར་ དྲི་ཝི་ཨི་དྲི་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༢ རྩིས་ལྷག་
འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༨༩༣༡། དོན་ཚན་༡༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེལ་བི་སུ་བྷ། རྩིས་འཛིན་པ་། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གནག་དོ་འབྲུག་པ།
ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ལྷན་ཁག་གིས་ རྣ་བ་བཀོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འགན་
འཁྲི་ཕོག་་མིའི་མི་ངོམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ རིན་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ སླར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་
དངུལ་བསོམས་འདི་

རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་འབད་

ཉེས་འཛུགས་བཀོད་ནི་དོན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

མཐོ་

གཏུགས་བཀོད་ནི་ འཆར་བཀོད་སྒྲུབ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ པའི་ སྤྱི་ཟླ་༡༢

པ་ ནང་འཁོད་ནང་ མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་གསར་ག་ཅི་འབྱུང་རུང་ བརྗེ་སོར་
འབད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ པའི་ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ ཚེས་༠༦ པའི་ཚུན་ནང་ལུ་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་
འབྱུང་འབྲུལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི༌ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ ཚེས་༠༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་

ཨེལ་བི་སུ་བྷ་གི་ཐད་དུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ ཆ་ཚང་མེད་པར་ལས་བརྟེན་ ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ཁོ་གི་འགན་ཁག་ཕོག་པའི་ བདེན་
ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུགས་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ སྤྱིར་
བཏང་གི་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་མ་གཏོགས་ དངོས་ལྡན་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་ཟེར་ཨིན་པས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཨེལ་བི་སུ་བྷ་གི་ཐད་དུ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་

པའི་ཁྲིམས་ཚད་བཀོད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཞུ་བ་བཀོད་ནི་འབད་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ གོང་གི་
ངོས་ལེན་ལས་འགལ་ ད་ལོ་ ལྷན་ཁག་གིས་ རོད་གཞི་འདི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ ཆ་ཚང་མེད་པར་ལས་བརྟེན་ མཐོ་གཏུགས་སྒྲུབ་མ་
ཚུགས་པར་འདུག།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྗེ་སོར་འབད་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེཕ་ཡུ་སི་དྲི/(ཨེ་

༢)/དྲི་ཨེམ་ཨེས/ཨེམ་ཨོ་ཨེཅ/༢༠༢༡/༡༠༧༢ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༦/༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་རུང་ འདི་ནང་
འབྲེལ་བའི་ ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་དང་འགལ་ ལྷན་ཁག་གི་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་ཟེར་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུུུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ ཚེས་༡༥
ནང་འཁོད་ ཕུན་ཚུན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ ཚེས་༡༦
ནང་ལུ་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བརྡ་དོན་སོད་དགོ་ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ ཚེས་༢༤ ནང་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༡ པའི་
ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་

དང་ འདི་ཡང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྩིས་འགན་ཕོག་མི་འདི་ བཙོན་ཁྲིམས་འབག་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ རིན་བསྡུར་
རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ དངུལ་བསོམས་འདི་ སླར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་ཆོད་འབྱུང་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆ་མེད་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

1.2

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་
དེ་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་
༡

གཡོ་ཟོལ་དང་

ངན་

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

༢.༣༩༡

-

༢.༣༩༡

-

༢.༣༩༡

-

༢.༣༩༡

-

ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་
དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡

1.1 བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡
དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཉུང་སུ་འབད་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡ ཐོན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༨༥༡༠ ། དོན་ཚན་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། Third Secretary དངུལ་རྩིས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་གྲགས་སྟོབས་
རྒྱས།)
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་འདི་ ཁྲིམས་བཅོད་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་དགུ་གི་དོན་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་

དོན་ལེན་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་
ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༠༥ ལུ་ མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ བསྒུགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་
པའི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཡེ་ཤེས་རྡོེ་
ཐད་དུ་ གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ ངེས་པར་ལྡན་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་བཀོད་ནི་

དོན་ལུ་ གོང་དུ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཚེ་འདས་ཡེ་ཤེས་རྡོེ་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་སླར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཡིག་
སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ནི་སྐོར་ལས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ལེན་ཡི་ཟེར་ཨིན་

མས། འདི་དང་འབྲེལ་ ཚེ་འདས་ཀྱི་ བཟའ་ཚང་ལས་ དངུལ་འབོར་སླར་རྙེད་འབད་ནི་འདི་ སྲིད་མ་ཡིན་པ་ཅིན་ཨིན་ཟེར་ བཤད་

ཅི། ལྷག་པར་དུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་ རོད་གཞི་འདི་ འཁྲུན་ཆོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་
ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༢༢ ལུ་ འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་

༢༨ ཚུན་ལུ་ ཨིན་ཟེར་བརྡོ་དོན་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་འདི་དང་
འཁྲིལ་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཐད་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་ དགོངས་གྲོལ་ཡི་གུ་དང་
འབྲེལ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བཀོད་དེ་འདུག།

འདི་འབདཝ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་ མ་རོགས་བར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ འདེ་

འབད་ར་བཞག་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། ཞག་དུས་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྲི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་
འགོ་བརམ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཀོད་དགོ།
2.

རོང་ཁག་ཚུ།

2.1

བསམ་རྩེ་རོ ང ་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༠༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

༡

དབྱེ་སྡེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚུན་ལྷག་

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་

འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༡༠༥

%
༠.༡༠༥

ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༠.༡༠༥

༠
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༠.༡༠༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

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

1.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ རྩིས་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ སྙན་ཞུ་ཕུལམི་འདི་ ལོ་གཅིག་འགྱོ་
པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།
ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།)
གནས་སྟངསཿ

ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༨༨༡༦། དོན་ཚན་༢.༥) ཐད་ཀར་དང་ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་

བསམ་རྩེ་ལུ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་

གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

སྤྱི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ཚོགས་པའི་ གྲོས་ཐག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་གི་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་

བགྲེསཔ་ཨིན་མི་ དར་སྒོ་ཚེ་རིང་འདི་ ཁེ་ཕན་མ་ཐོབ་པར་ ཞི་གཡོག་ལས་ ངེས་པར་དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་མ་
ལེན་པར་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ ཕན་འདེབས་མ་དངུལ་ལས་ སྙོམ་སྒྲིག་འབད་
ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ རོགང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་བགྲེསཔ་ཨིན་
མི་ དར་སྒོ་ཚེ་རིང་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་ དངུལ་ཚབ་སོད་ནི་ལུ་ ཁ་འཆམ་མ་འབྱུང་བས།
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
(སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་ཤས་༡ པ། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ༡༠ པའི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥

པའི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༦༠༧ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༣༧༨ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
སྤྱི་ཚེས་༣༡ /༠༣ /༢༠༢༡ ལུ་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རིམ་ཨང་།

ལས་སྡེ།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི

༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡

་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད

རྩིས་འགྲིག

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང

པ།

་འབད་ཡོད

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ན

པ། %

་མིན་ཚུ།

་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ང་ )

1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

2

རོང་ཁག་ཚུ།

-

-

-

-

3

རྒེད་འོག་ཚུ།

-

-

-

-

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བསོམ

189.607

0.229

189.607

0.229

189.378

189.378

0.12

0.12

ས་

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསོལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚུན་ལུ་

ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་ཐད་དུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ཡོངས་

བསོམས་༡༨༩.༦༠༧ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༨༩.༣༧༨ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་ཐད་དུ་ དངུལ་འབྲེལ་མེད་པའི་ཚུལ་
མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ལུས་ཏེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད།

2

ཆ་ཤས་༢ པ། བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཁ་གསལ།
1.

ལྷན་ཁག་ཚུ།

1.1

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༣༧༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་དེ་
ཡོདཿ

རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།
༡

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

༥.༤༣༨

-

༥.༤༣༨

-

༡༨༣.༩༤༠

-

༡༨༣.༩༤༠

-

༡༨༩.༣༧༨

-

༡༨༩.༣༧༨

-

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་

ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་

ནོར་

འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༡༠

པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༣༨

1.1

ཡུ་ཨེསི་དྲི་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་/རྩིས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༨༨

བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༨-༠༩ དང་ ༢༠༠༩-༡༠ དེ་ལས་ ༢༠༡༠-༡༡ ཚུ་ནང་ བེང་ཀོག་དངུལ་
ཁང་ནང་ དམིགས་བསལ་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་/རྩིས་ཆད་ ཡུ་ཨེས་ཌི་༡༠༠,༧༡༦.༣༦ ཐོན་ཏེ་
འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༦༤ ། དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་འདི་ ཁྲིམས་བཅོད་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་དགུ་གི་དོན་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་
དོན་ལེན་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༠༥ ལུ་ མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ བསྒུགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་
ཡོད་པའི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོད་

3

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ བརྡ་དོན་གནང་མི་ནང་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་
ཀྱི་ རོད་གཞི་འདི་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠

པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ལུ་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ བཙན་
གྲགས་སོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཐད་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་ དགོངས་གྲོལ་ཡི་གུ་དང་འབྲེལ་ ཞི་
གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བཀོད་དེ་འདུག།

འདི་འབདཝ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་ མ་རོགས་བར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ འདེ་
འབད་ར་བཞག་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། ཞག་དུས་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྲི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་
ནི་འགོ་བརམ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཀོད་དགོ།
1.2

ཡུ་ཨེས་ཌི་རྩིས་ཁྲའི་རྩིས་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་མ་མཐུནམ་དང་ དངུལ་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠

བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༠༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌི་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༢,༨༥༦.༦༧ རྩིས་ཆད་ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷ་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༡༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་འདི་ ཁྲིམས་བཅོད་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་དགུ་གི་དོན་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་
དོན་ལེན་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༠༥ ལུ་ མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ བསྒུགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་

ཡོད་པའི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཡེ་
ཤེས་རྡོེ་ཐད་དུ་ གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ ངེས་པར་ལྡན་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་

བཀོད་ནི་དོན་ལུ་ གོང་དུ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཚེ་འདས་ཡེ་ཤེས་རྡོེ་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་སླར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་

ལུ་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ནི་སྐོར་ལས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ལེན་
ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་དང་འབྲེལ་ ཚེ་འདས་ཀྱི་ བཟའ་ཚང་ལས་ དངུལ་འབོར་སླར་རྙེད་འབད་ནི་འདི་ སྲིད་མ་ཡིན་པ་ཅིན་ཨིན་

ཟེར་ བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ བརྡ་དོན་གནང་

མི་ནང་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་ཀྱི་ རོད་གཞི་འདི་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་
དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ལུ་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

བཀོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཐད་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་

དགོངས་གྲོལ་ཡི་གུ་དང་འབྲེལ་ ཞི་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བཀོད་
དེ་འདུག།

འདི་འབདཝ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་ མ་རོགས་བར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ འདེ་
འབད་ར་བཞག་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། ཞག་དུས་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྲི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་
ནི་འགོ་བརམ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཀོད་དགོ།
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1.3

སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ལོག་ལྟབ་འབད་སོད་ཡོདཔ།

བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་གཡོགཔ་དང་ ནང་མི་བཟའ་ཚན་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཐའེ་བཏ་
༧༨,༩༨༥.༠༠ ཐམ་པ་ ལོག་ལྟབ་འབད་སོད་ནུག ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་གཅིགོ་དེ་ ཚར་གཉིས་དེ་རེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་
རྗེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༡༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་འདི་ཟུར་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ སླར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་སླར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་

ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ འགན་ཁག་ཕོག་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ཐད་དུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབག་
ནི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་
པའི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཡེ་ཤེས་རྡོེ་
ཐད་དུ་ གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ ངེས་པར་ལྡན་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་བཀོད་ནི་
དོན་ལུ་ གོང་དུ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

2. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༩༤༠
2.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༤༩
ཀ) བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༤༩ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༡༠) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་འདི་ ཁྲིམས་བཅོད་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་དགུ་གི་དོན་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་
དོན་ལེན་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༠༥ ལུ་ མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ བསྒུགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་
ཡོད་པའི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་

རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ བརྡ་དོན་གནང་མི་ནང་ བཙན་གྲགས་སོབས་
རྒྱས་ཀྱི་ རོད་གཞི་འདི་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠

པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ལུ་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ བཙན་
གྲགས་སོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཐད་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་ དགོངས་གྲོལ་ཡི་གུ་དང་འབྲེལ་ ཞི་
གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བཀོད་དེ་འདུག།

འདི་འབདཝ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་ མ་རོགས་བར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ འདེ་
འབད་ར་བཞག་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། ཞག་དུས་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྲི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་
ནི་འགོ་བརམ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཀོད་དགོ།
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2.2 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཏོན་ནི་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠.༠༩༡
ཀ) བེང་ཀོག་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༨-༠༩ དང་ ༢༠༠༩-༡༠ དེ་ལས་ ༢༠༡༠-༡༡ ཚུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་
ཡོངས་བསོམས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༣,༤༣༠,༣༡༦.༢༦ དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་བཏོན་ནི་མིན་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་ད་སྟོབས་

རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ བཙན་གྲགས་སོབས་རྒྱས་འདི་ ཁྲིམས་བཅོད་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་དགུ་གི་དོན་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་
དོན་ལེན་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༠༥ ལུ་ མཐོ་གཏུགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ བསྒུགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་
ཡོད་པའི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་

རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ བརྡ་དོན་གནང་མི་ནང་ བཙན་གྲགས་སོབས་
རྒྱས་ཀྱི་ རོད་གཞི་འདི་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠

པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ལུ་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ བཙན་
གྲགས་སོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཐད་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་ དགོངས་གྲོལ་ཡི་གུ་དང་འབྲེལ་ ཞི་
གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བཀོད་དེ་འདུག།

འདི་འབདཝ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་ མ་རོགས་བར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ འདེ་
འབད་ར་བཞག་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། ཞག་དུས་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྲི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་
ནི་འགོ་བརམ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

1.2

སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ འདི་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ ཕུལ་མི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་གྱི་ལྷག་ལུས།(དངུལ་ འབད་ཡོདཔ་ (%)

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.229

0.229

-

100.000

བསོམས།

0.229

0.229

-

100.000
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སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
1.1

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩

འོས་གསལ་སྤང་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ལས་རིམ་གྱིས་ ཁང་མིག་གཉིས་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༢༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༣༣༢། དོན་ཚན་༢.༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དངོས་གྲུབ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་(རྒྱ་གཞུང་ལས་འགུལ། སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ལས་ཁུངས)། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༨༠༠༤༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་དྲི་བི་རའི། ལས་
རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༥༧ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁག་

ཆེན་པའི་ནང་ལུ་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་གནང་མི་ནང་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་

གནང་ཡོད་རུང་ རོད་གཞི་འདི་ ཉེས་ཅན་གཅིག་ཨིན་མི་ ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་ གསལ་མ་
ཚུགས་པར་འདུག ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ དཔེར་ན་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་མཐུན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའང་སྐབས་ གསུང་
གྲོས་གནང་ནི་ཟེར་ བཤད་ཅི།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་
ཡོད་པའི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ ལོག་གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རོད་གཞི་

འདི་ ཐིམ་ཕུ་རོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ རོད་གཞི་འདི་གི་སྐབས་ དཀར་སྦྱིསཔ་བཟོ་

ཀྲུན་གྱི་ སྦྱིན་བདག་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་འཐོན་ནི་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་

ཁག་གིས་ གསོལ་འདེབས་ཕུལ་མི་དང་འཁྲུལ་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ ཁོང་ལུ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་དགོ་པའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡང་བཏང་ནུག། འདི་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གིས་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ཀུན་
ལེགས་ཚེ་རིང་འདི་ ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འདྲི་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་གིས་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ ཁོ་ར་སོད་སའི་གཡུས་

འདི་ནང་ལས་ཕར་ འཚོལ་མ་ཐོབ་ཟེར་ ལན་གསལ་གནང་ནུག། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཁྲིམས་ཁང་གིས་ རོད་གཞི་འདི་ ཆ་མེད་
བཏང་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་འཚོལ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ རོད་གཞི་འདི་ ལོག་ཡིག་སོད་བཙུགས་ཆོག་པའི་
འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསར་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་དང་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་
དང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་ འགན་ཁག་ཅན་གྱི་མི་འདི་གི་ གནས་སངས་དང་ ཐབས་ལམ་འཚོལ་ནི་དོན་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་
འབད་ཟེར་བཀའ་གནང་ནུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ཚོགས་པའི་ གྲོས་སོན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༣ པའི་ནང་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁག་འབགཔ་འཚོལ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ རོགས་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་
དུས་གཅིག་གི་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་གཅིག་འབད་བརྩི་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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2.

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

2.1

མགར་ས་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།
༡

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༨ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་

༢༠༡༨

རྩིས་འགྲིག་

-

-

-

-

འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

1.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༩༡༢༢། དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། དྲི་སི་ཨེ། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། མ་ར་ཡོངས་བསོམ་འདི་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་གིས་ ལེགས་སྐྱིད་བསན་

འཛིན་(ཞི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༡༠༩༡) གྱི་ཐད་དུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་ སླར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ ཚེས་༡༢ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་
ཁང་ནང་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མི་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྐབས་ མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ གནད་དོན་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ གོ་བ་ལེན་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ སླར་རྙེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ དངུལ་འབོར་སླར་རྙེད་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་དང་ ཐབས་

ཤེས་སྟོན་དགོཔ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་འབག་ཡོདཔ་མི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཚུ་ འོས་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དོན་ལུ་ བཏོན་དགོཔ་དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ ཚེས་༣༡ ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
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3.

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

3.1

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།

1. ཕུན་ཚོ ག ས་གླིང་རྒེད་འོ ག
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནད་སྐྱོན་ འོག་ལུ་
ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། ཚུལ་མིན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༡༨ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༡༨ ཚུན་ལྷག་མ་

དངུལ་འབོར་རྩིས་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་

ལུས་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། %

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་

-

-

-

-

-

-

-

-

ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༡༠

པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

1.1

ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ་དང་ གྲོང་གསེབ་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ཁང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པཱན་བ་རི་ལུ་ ནདཔ་གྲངས་༢༠ འབད་མི་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་
ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༥༨། དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཅཱན་ད་ར་བྷ་དུར་ག་ལས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཁྲིམས་ཁང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༣ པའི་ འཁྲིན་ཆོད་/ཨང/༡༣-༣༣༧ ཅན་མའི་

འཁྲིན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༠༠,༠༠/- ཡོངས་རོགས་སླར་རྙེད་མ་

འབདཝ་ཚུན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠/- རེ་ བཏབ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་ཁོ་རང་ གྱོངས་
ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཡབོར་ཡོངས་བསོམ་འདི་ སླར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པས། བསམ་རྩེ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༠-༢/༡༠/༡༩ ཚུན་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་སོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་ ཁག་འབགཔ་
གྱོངས་ཡོད་མི་དང་ འཁྲིན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཡོན་ནོར་བི་གི་ཐད་དུ་ གྲོས་འདེབས་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ བཀོད་ནི་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ པཱན་བ་རི་ལུ་ ནདཔ་གྲངས་༢༠ འབད་མི་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་

སྨན་བཅོས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ཨིནམ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་
འབད་ནུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༧ ལུ་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་སོན་ཞལ་

འཛོམས་ཚོགས་མི་ནང་ལུ་ རྒཔོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ན་ ཀོ་ཝིཌ་གནས་སངས་ཀྱིས་འབདཝ་ད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཀའ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ བཀའ་འདི་དང་འཁྲིལ་ གནད་
དོན་འདི་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་བཅར་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ ཚེས་༣༡ ལུ་ འཁྲུན་
ཆོད་གནང་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་སླར་རྙེད་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ འཁྲིན་ཆོད་བསར་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་དགོ་ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི།

********
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་ཤས་༡ པ་-

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་བཅུད་དོན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥

པའི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༢༦༥ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣
ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

གནས་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༢༤༢
ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་: སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ།
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རིམ་ཨང་།

ལས་སྡེ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་ཚུ།

དངུལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ། འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )
1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

11.535

-

11.535

-

2

རོང་ཁག་ཚུ།

0.334

-

0.334

-

3

རྒེད་འོག་ཚུ།

0.122

-

0.122

-

4

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

0.023

0.023

-

12.014

0.023

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་

11.991

100
0.19

བསོམས་ -ཀ (༡-༤)
5

ལས་འཛིན་དང་

-

-

-

0.251

-

0.251

-

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ།
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་
སྡེའི་བསོམས་ -ཁ (༥)
ཡོངས་བསོམས་- ག་= ཀ་

12.265

0.023

12.242

0.19

+ ཁ་

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐད་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། གནད་
དོན་ཚུའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཁ་གསལ་ཚུ་གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད།

2

ཆ་ཤས་༢ པ་:

༡

༡ .༢

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།

ལྷན་ཁག་ཚུ།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ ཤེས་

རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༠ སྤྱི་
རིམ་
ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

1 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

དངུལ་འབོར་རྩིས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོད་པའི་བརྒྱ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

10.618

-

10.618

10.618

-

10.618

ཆ།
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨
1.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨

ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ནང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༠.༦༡༨ (དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༦༡༨,༤༤༦.༧༣) རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༦༤ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བསོད་ནམས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། སོབ་གྲཱའི་འཆར་འགོད་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་
ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༢ ཅན་མ།]

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སོད་ཚེས་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་ ཁག་
འབགཔ་འབྲུག་ཤེས་རིག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཨིན་པས། གནད་དོན་དེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བསྐྱལ་ཏེ་

མཐའ་མཇུག་ལུ་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ འཁྲུན་ཆོད་ཨང་ ཐིམ་ཕུག/༢༠༡༩-༡༧༦༨ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མ་ཕྱིར་སོད་

འབད་ནུག། དེ་ནང་ལུ་ ཚོང་སྡེའི་སྦྱིན་བདག་གི་བུ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་ཉིནམ་ལས་ (༣༠/༡༠/༢༠༡༩) ཟླ་ངོ་དྲུག་

གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༦༡༨,༤༤༦.༧༣ སོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡
ཚུན་ དངུལ་འབོར་དེ་ མ་སོད་པར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཁང་ནང་འབད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་རོད་ཟླ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་
3

ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་མ་ཤེསཔ་ལས་ འཁྲུན་ཚོད་དེ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ དངུལ་འབོར་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ སར་རྙེད་འབད་

མ་ཚུགས་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་གི་སྐབས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཧེ་མའི་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་
ད་ལས་ཕར་རོད་ཟླ་དེ་མེད་རུང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་འབད་བཏུབ་ཟེར་བའི་བརྡ་སོད་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་

ཁག་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་སབ་བཀོད་གནང་ཡི།

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨི་/དྲི་ཨོ་ཨེསི་/ཨེལ་ཨེསི་/༢༠༢༡/༡༢༣༧ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༩/༢༠༢༡
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཞི་བའི་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་འབད་ཡོདཔ་

དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༡༠/༢༠༢༡ གི་སྙན་གསན་གྱི་འབོད་བཀུག་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་སོད་
འབད་ནུག།

༡.༥

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ ལྷན་

ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.676

-

0.676

བསོམས།

0.676

-

0.676

དངུལ་འབོར་
རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེའི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.
༡.༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༡

ཀ) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༡ (ཡུ་ཨེས་ཌི་༡༠,༨༣༤.༧༤) རྩིས་ལྷག་

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

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

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

4

གནས་སྟངས་:

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ བཙན་གྲངས་སྟོབས་རྒྱས་ཁྲིམས་གཅོད་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་

དགུ་བཙོན་ནང་བཙུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༡༠/༢༠༡༩ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་བརྡ་དོན་ཅིག་
ཐོབ་ཡོད་མི་ནང་ རོད་ཟླ་གིས་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་
ལུ་བསྒུག་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འབད་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་ལས་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་རོད་གཞི་ལུ་འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ཡོད་མི་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་ཞག་དུས་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༢༨/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ཨིན་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སབ་མི་དང་

འཁྲིལ་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༧/༢༠༢༡ གི་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཐོག་
ལས་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་སྟེ་འདུག།

ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་ཞག་དུས་གནང་ཡོད་མི་དེ་ མ་རོགས་ཚུན་ གནད་དོན་དེ་ རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་
ནི་ཨིན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི། ཞག་དུས་ཚང་བཞིནམ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་
བཏོན་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།
༡.༢

རྒྱལ་ཁམས་མགྲོན་ཁྱིམ་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

ཁ) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༦ པའི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༩༥ (ཡུ་ཨེས་ཌི་༡,༧༧༥.༠༠) དང་མཉམ་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ བེང་ཀོག་ལས་མ་འཐོབ་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་

ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༦༣ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སི་བགྲེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་
སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མི་རྗེ་བོན་པོ་ ཨོན་ཚེ་རིང་ ཕྱི་འབྲེལ་བོན་པོ་དང་
ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སི་བགྲེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།]
གནས་སྟངས་:

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ཁྲིམས་གཅོད་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་

དགུ་བཙོན་ནང་བཙུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༡༠/༢༠༡༩ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་བརྡ་དོན་ཅིག་
ཐོབ་ཡོད་མི་ནང་ རོད་ཟླ་གིས་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་
ལུ་བསྒུག་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འབད་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་ལས་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་རོད་གཞི་ལུ་འཁྲུན་ཆོད་བཏོན་ཡོད་མི་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་ཞག་དུས་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༢༨/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ཨིན་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སབ་མི་དང་

འཁྲིལ་ བཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༧/༢༠༢༡ གི་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཐོག་
ལས་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་སྟེ་འདུག།

5

ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་ཞག་དུས་གནང་ཡོད་མི་དེ་ མ་རོགས་ཚུན་ གནད་དོན་དེ་ རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་

ནི་ཨིན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི། ཞག་དུས་ཚང་བཞིནམ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་
བཏོན་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

༡.༦

སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སོ་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༠ ལུ་
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ ) (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )
1

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.241

-

0.241

བསོམས།

0.241

-

0.241

དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་
ཡོདཔ། %

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.
༡.༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡
དངུལ་རྐྱང་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡

བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་ དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའི་གླིང་ཀ་ཡིག་ཚང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། བུམ་ཐང་ ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་
དང་ ཉེན་སྲུང་བལྟ་སྐོར་འབད་མི་གི་ཐད་ སྡེ་ཚན་གྱི་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་དང་ ཉིན་བསྟར་གྱི་འཚོ་འཐུས་ཚུ་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཟད་སོང་ཚུ་ དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའི་གླིང་ཀ་གིས་ དངུལ་ཚབ་སོད་ཡོད་རུང་ སྡེ་ཚན་གྱི་དངུལ་
ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༧༥༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ར་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༡༡༠༢༣
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༡༡༠༢༣ ཅན་མ།]

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁངས་ཆེན་མོ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦

ཚུན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་དེའི་
མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་

རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་བརྗེད་དྲན་འབད་དེ་

དུས་མཐུན་ཁ་གསོ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ སོད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ གནད་
དོན་དེ་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པར་འདུག།
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གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་
སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ གནད་དོན་དེ་ རོད་
དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ སྒྲུབ་བྱེད་སྙན་གསན་གྱི་གནས་རིམ་ལུ་
ལྷོད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་འཁྲུན་ཆོན་ལུ་ བསྒུག་སྟེ་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་དང་བརྗེད་དྲན་འབད་དེ་ འཁྲུན་ཆོད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སབ་བཀོད་གནང་ཡི།

༢.

རོང་ཁག་ཚུ།

༢.༡

རྩི་རང་རོ ང ་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ གནས་པའི་ རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

དངུལ་འབོར།

དངུལ་འབོར་རྩིས་

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ། འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.334

-

0.334

བསོམས།

0.334

-

0.334

%
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ཡང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེའི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.
༡.༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གདུང་ལ་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།
དངུལ་ཐེབ་དེ་ཡང་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མིའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༣༢ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་རེན་ད་ར་གི་རི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁར་ཀ་བྷ་དུར་པར་དཱན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༡༡༠༣ ཅན་
མ།)
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གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ དྲི་ཀྲི་/ཁྲིམས་འདུན-༠༡/༢༠༡༩-༢༠/༣༧༨༥ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་
ལས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག། འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་དེ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་
སྟེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ རྩི་རང་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་
ལྟེ་བའི་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གྲོས་བསྟུན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་
དེ་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་དེ་སར་རྙེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྗེད་དྲན་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནུག།
༣.
༣.༡

རྒེད་འོག་ཚུ།
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།

ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ གནས་པའི་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.122

-

0.122

བསོམས།

0.122

-

0.122

དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ། %

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེའི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

1.1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢
ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཆོག་མིན་/དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢

རྡོ་ལེབ་ཅན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཁང་(ཨོ་ཨར་སི་) བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ འཐེབ་
སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ མཁོ་སོད་མ་འབད་མིའི་ཅ་ཆས་དང་ ལཱ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་
8

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༠༨༥ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་
མ།]

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་

སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དེ་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཞག་

དུས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་འཐེབ་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་དང་སྦྲགས་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་

འགྱོ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནུག།

བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ བརྗེད་དྲན་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་ཡོད་རུང་ ཡོནྟན་ནོར་བུ་ལས་ལན་གསལ་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ ལོག་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རྒཔོ་གིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེད་དྲན་འབད་

ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ ཁོ་ག་ཏེ་ཡོད་ག་ཤེས་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་
འདུན་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབག་པའི་ངོ་པར་ཅིག་རྒྱང་བསྒྲགས་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་དེའི་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོ་གི་འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ཅིག་ཐོབ་ཡོད་རུང་ ཨང་གྲངས་དེ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།

ཀོ་ཝིཊ་གི་གནས་སྟངས་ འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་
ཁག་འབག་པ་དེའི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁག་འབག་པ་དེའི་ལཱ་གི་གནས་

སྟངས་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དེ་བསྟུན་ དངུལ་འབོར་དེ་ སར་
རྙེད་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནུག།
༣.༢

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།

ཀརྨ་གླིང་(དེའུ་ར ་ལི་) རྒེད་འོ ག །
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་སྟེ་
ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

9

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
བསོམས།

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

-

-

དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ། %

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

1.1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣
འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འདི་ནང་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ལོག་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ དངོས་གནས་ཐོག་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒཔོ་གསརཔ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁག་ལེན་པའི་སྐབས་ དངུལ་
རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་གིས་ ཁོ་ལུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཅི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༣༣༡ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ པ་སངས་ཤེར་པ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༡༧༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་ཤེར་པ་ རྒཔོ་
བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༡༧༢༩ ཅན་མ།]

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ སར་རྙེད་འབད་དེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་བཙུགས་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད། (དྲན་གསོ་: རྒཔོ་དེ་ ཟུར་བཞག་
ནང་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་མ་ཚུགས།)

༤.
༤.༡

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།
འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོ ག ས་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་

ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་གིས་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

ཚུན་ལུ་

ཡོདཔ། %

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ལྷག་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

1 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.023

0.023

-

0.023

0.023

-

100
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣

༡.༣

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣

འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༧ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༠༦༩༧ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།]

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་དེ་ སར་རྙེད་འབད་དེ་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༥

ལས་འཛིན་ཚུ།

༥.༡

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་སྟེ་ཡོད་མེ་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར་རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

ཡོདཔ། %
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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༡.༡ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་གཏང་མི་རྩི་ས་ཚུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་དེ་
སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་ཕོགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་

ནང་འཁོད་ཚོང་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་

དུས་ནམ་རུང་

འབད་རུང་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ རྩི་སའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ གི་ལོ་ནང་
མི་ངོམ་ རིན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལས་ ས་ཨེ་ཀར་༡ ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ས་བཙོང་མི་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

གྱི་ གཉེན་གྲོགས་ཨིན་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ གྱི་ལོ་ནང་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་
དགོས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཨེ་ཀར་༡ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་རུང་ རྩི་སའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འཛིན་
སྐྱོང་གིས་ དགོས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ས་སོ་སོ་གཅིག་འཚོལ་ནུག ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་ལེན་
འབད་མི་ལྔ་གི་གྲས་ལས་ མི་ངོམ་ རིག་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ ཌི་སི་མཱལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༣,༥༠༠.༠༠ ཐམ་པ་གསལ་
བཀོད་འབད་ནུག ཉོ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རིན་གོང་དམའ་ཤོས་བཀོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་གུར་མཐའ་བཏོག་སྟེ་འབད་རུང་ ཚོགས་ཆུང་
གི་གྲོས་ཆོད་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ རིན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལས་ གོང་གི་རིན་གོང་བཀོད་མིའི་ཐོག་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག

འདི་བཟུམ་སྦེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད་མི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གཉེན་གྲོགས་ལས་ ས་ཉོ་སྒྲུབ་
འབད་མི་དེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་གི་ཚོང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་ ས་ཆ་འདི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསར་སྤང་-དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་གཞུང་ལམ་ནང་ན་ལུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་འཁོད་གནམ་
གྲུ་ཐང་གསརཔ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ས་མཚམས་ཀྱི་གྱང་གི་ནང་འཁོད་ནང་ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཉུང་སུ་བཟོ་
ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་འཐོབ་

ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་འདི་ དགོས་དོན་བལྟར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོང་སྡེའི་མཐའ་དོན་ལུ་བལྟ་འདི་ གྲོས་
ཐག་ཆོད་ཆོདཔ་མེན་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་

སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་ཚེ་རིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།]

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག།
ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤

པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

གནད་དོན་དེ་

ཡིག་ཨང་

ཨེ་སི་སི་/དྲི་ཨོ་ཨའི་-ཨའི/རོད་རྙོག་-

༠༨/༢༠༡༧/༦༨༦ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༦/༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཞག་སྟེ་འདུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་སབ་མི་
ནང་ གནད་དོན་དེ་དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

**********
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
(སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
ཆ་ཤས་༡ པ། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥༨ དང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་འོག་ལུ་ དངུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད།

ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་

ཚོགས་སྡེ་འོག་གི་ཚུལ་མིན་འདི་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥༦ འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་དང་ སྙན་ཞུ་གི་དུས་ཡུན་
ནང་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཚུ་དང་ ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
རིམ་ཨང་

ལས་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

འབད་བའི་ད

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

0.226

2

རོང་ཁག་ཚུ།

3.377

3

རྒེད་འོག་ཚུ།

0.353

4

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

-

བསོམས།

ངུལ་འབོར།
-

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཚུན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

%

0.226

-

3.377

-

-

0.353

-

-

-

-

3.956

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡

0.000

3.956

100
-

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ གཞན་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།

2

ཆ་ཤས་༢ པ། བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།
1. ལྷན་ཁག་ཚུ།

1. ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦ སྙན་
ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦
བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་འཛིན་པ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦ རྩིས་ལྷག་
འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༢༨༦ དོན་ཚན་༢ ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་པོ་ དངུལ་རྩིས་
འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༦༡ ཅན་མ།]

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་འདི་ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་སྟེ་ ལོ་ངོ་དགུ་གི་
བཙོན་ཁྲིམས་བཀལ་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ཐོབ་པའི་བབརྡ་
དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་

རོད་ཟླ་གིས་

བསྒུགས་པའི་བསྒང་ཨིན་པས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལུ་མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཡོདཔ་ལས་

འཁྲུན་ཆོད་ལུ་

འ་ནཱི་གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་གནད་དོན་ལུ་གནང་མི་འཁྲུན་
ཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་
ཚེས་༢༨ ལུ་ཨིན་པས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཙན་གྲགས་སྟོབས་རྒྱས་

འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༢ ཀྱི་དགོངས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ དགོངས་གྲོལ་གཏང་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་ནུག།

གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ ཞག་དུས་མ་ཡོལ་ཚུན་ རང་འཇགས་འབད་བཞག་
ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི། ཞག་དུས་ཡོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་
དང་ དེ་བསྟུན་ དང་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱུལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

3

རོང་ཁག་ཚུ།
1. པདྨ་དགའ་ཚལ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

་བའི་དངུལ་འབོར

༡ཚུན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

)

།

་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲི
ག་འབད་
ཡོདཔ།
%

2.970

-

2.970

2.970

-

2.970

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡.
༡.༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠
སྔོན་བྱིན་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་དགོངས་གྲོལ་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠ གནས་པའི་ ཅ་དངོས་སྔོན་བྱིན་གྱི་
བསྐྱར་རྙེད་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཉེས་ཆད་དང་ གཞུང་བཞེས་ཚུ་ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༨༣༣ དོན་

ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༧ ཅན་མ།]

གནས་སྟངསཿ ཁག་འབག་པ་འདི་བོག་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༢༧ ལས་ ༢༨

ཚུན་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འདི་བཟུམ་ བོག་འགྱོ་མི་གི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་
འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་བཟུམ་མའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཅི།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་
ཁང་ནང་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་
4

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་གིས་ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ལོག་སྟེ་སོད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དྲན་གསོ་འབད་རུང་ ལན་གསལ་ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དུ་ཕོག་མི་མི་ངོམ་འདི་ བོག་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་
ཁོང་གིས་ དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་ངོ་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་བོག་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་མེན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་
རྩིས་དང་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་གཅིག་ཁར་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ཅི།

མི་ངོམ་འདི་

སོ་ལོག་ཁའི་ས་

གནས་ཚུ་ནང་མ་མཐོངམ་ཙམ་ཅིག་གིས་ བོག་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་མནོ་ནི་མི་འོང་། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་དུས་མཐུན་འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།

2. བཀྲིས་སྒང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

་བའི་དངུལ་འབོར

༡ཚུན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

།

་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲི
ག་འབད་
ཡོདཔ།
%

0.407

-

0.407

0.4 07

-

0.4 07

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡.
༡.༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧
སོང་བརྡར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་བྱིན་མི་འདི་ ལོག་སྟེ་མ་སོདཔ་-༠.༤༠༧

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ སོང་བརྡར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ དངུལ་སོད་འབད་མི་
འདི་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག། འགན་འཛིན་པ་དེ་གིས་ སོང་བརྡར་བཀོ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༡༦ དོན་ཚན་༣ ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲོག་ཊར་ ཨུ་ནི་ཤ་ཆོས་སྐྱིད་ཤར་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༠ ཅན་མ།

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་ རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༤༠༡༦ ཅན་མ།]
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ལྟ་

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༧ ལས་ ༢༨ ཚུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ དང་ལེན་འབད་མི་གི་
ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་

དོ་རུང་མཐའ་བཏོག་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་

དམངས་རྩིས་

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཐླ་༨ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་

འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་(གསོ་

བའི་ལྷན་ཁག་)ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ཟེར་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡༠ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་

གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། རོང་ཁག་གིས་དོ་རུང་བཤད་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཁ་སྐོང་དང་ལེན་
གྱི་སྙན་ཞུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་ཟེར་བཀོད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གནད་
དོན་འདི་གི་གནས་སྟངས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་
བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།

1. རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།
སྒོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོ ག །
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ གནས་པའི་ རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་
དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

་བའི་དངུལ་འབོར

༡ཚུན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

།

་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲི
ག་འབད་
ཡོདཔ།
%

0.353

-

0.353

0.353

-

0.353

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
6

༡.
༡.༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕང་ཅེ་ཁྲོམ་དང་ སྒོ་གསར་གླིང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ གསརཔ་གཉིས་འབྲེལ་མཐུད་འབད་མི་ ལབ་སི་བོ་ཊེ་འོག་མ་
ལས་ སུནི་ཏ་ལས་འོག་མ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤.༥ འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ འཐེབ་སོད་

འབད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་བསྟར་སོད་འབད་མིའི་ ཁྱད་པར་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༡༦༧ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཱི་གི་རི་ བཟོ༌རིག༌རིག༌འགོ༌དཔོན། ཞི༌གཡོ༌ངོ༌རྟགས༌ཨང་༩༩༠༧༡༥༢
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༥༤ ཅན་མ།]

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ལས་ ༡༠ ཐམ་ཚུན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་འབད་འཚོགས་

མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་/ བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སྙན་ཞུ་

འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་ནི་ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་
འབད་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྩི་རང་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ཁྲི་འཛིན་

གྱིས་བཤད་མི་ནང་ ཁོང་གིས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་རུང་ ཁོ་ལས་ ལན་གསལ་ལེགས་ཤོམ་མ་ཐོབ་

ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནུག། རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ བསྣར་བཞག་འབད་
ལུས་མི་གནད་དོན་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༧ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་ནུག།

རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ བདེན་དཔྱད་འབད་བར་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་གནས་
སྟངས་ལས་བརྟེན་འོང་མ་ཚུགས་པས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་/རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ གནོད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་གནས་སྟངས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ མགྱོགས་
པར་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཞུ་བ་འབད་ནི་ཨིནམ་ ལོག་སྟེ་ར་བརྟན་བརྟན་འབད་ཡི།

༤.

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ།

7

༤.༡

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོ ག ས་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་འོག་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་

གཅིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

་བའི་དངུལ་འབོར

༡ཚུན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས

། ( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡི
ག་ལས་འགལ་བ།
བསོམས།

)

།

-

-

-

ག་འབད་
ཡོདཔ།

་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྲི

%
-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་གི་
གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
༡.༡

ཚོང་ཁྲལ་དང་ ཅ་ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ གཞུང་གི་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ ཅ་ཁྲལ་ཚུ་དགོངས་ཡངས་གནང་ནི་གི་ དངུལ་ཁུངས་ཀྱི་སོ་འཐུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ནང་ བལྟ་བཤལ་

ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལེན་ནི་ཨིན་པའི་ གན་ཡིག་
བཟོ་ནུག། གལ་སྲིད་གན་ཡིག་ དགོས་དོན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གིས་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ཅ་ཁྲལ་ཚུ་ སོད་དགོསཔ་
འབད་འདུག། ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ ཁྲལ་གྱི་ཡངས་ཆག་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་རང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་

བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལས་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ཅ་ཁྲལ་ཚུ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་

དངུལ་ཁུངས་སོ་འཐུས་ཀྱི་འོག་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ཡང་ འཆར་གཞི་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མ་བཀོད་
པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༨༠༦ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས་ གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ་ གཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐུགས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་ན་གྲིག་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༠༤༠༦༥ ཅན་མ]

གནས་སྟངསཿ ཡིག་ཨང་ TCB/Ls-21/1050 སྤྱི་ཚེས་༢༠.༥/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

************
8

-

9

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མ།
(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་ཤས་༡ པ།ཿ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༤༨༤ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་

དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

པའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༢༨༣ རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༢༤༦ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་: སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩

རིམ་ཨ

ལས་སྡེ།

ང་།

པའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བ

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༡༡ /

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་

འི་དངུལ་འབོར།

༢༠༢༡

ཕུལ་མི་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ན

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས

རྩིས་འགྲིག་མ་ འབད་

ང་)

་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ།

%

བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

30.143

30.143

-

2

རོང་ཁག་ཚུ།

16.440

-

16.440

-

3

རྒེད་འོག་ཚུ།

0.045

-

0.045

-

4

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

-

-

-

30.14 3

16.4 85

64 .65

0.095

3.761

2.46

3.856

0.095

3.761

2.4 6

50.4 84

30.238

20.24 6

59.90

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བསོམས་

- ཀ (༡- ༤)

4 6.628

ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ།

5

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་བསོམས་

3.856

- ཁ (༥ )

ཡོངས་བསོམས་ - ག་ = (ཀ་ + ཁ)

100

100

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༡༤༣ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོད་པའི་

ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༤༨༥

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

སྤྱི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣.༧༦༡ ལུས་ནུག
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ཆ་ཤས་༢

པ:

བ སྐྱ ར ་ ཞི བ ་ སྙ ན ་ ཞུ ་ ཁ ་ ག ས ལ །

༡.

ལྷན་ཁག་ཚུ།

༤ .༡.༡

བརྡ་དོ ན ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣༠.༠༥༤ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཚུན་

བའི་དངུལ་འབོར།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང

ཚུལ་མིན་ཚུ།
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

3
4

་)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡
རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད

ཡོདཔ།

%

པ།

21.177

21.177

-

100

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

8.163

8.163

-

100

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.714

-

100

བསོམས།

0.714

30.054

30.054

-

100

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
༡.༡

ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁོ་སོད་དང་ སྒོར་ནི་ནང་ ཚད་འཇལ་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ འབད་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁོ་སོད་དང་ སྒོར་ནི་གི་ ཚད་འཇལ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ དགེ་

ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧ ཐམ་པ་ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ཀྲར་༢,༥༨༣.༧༠ གི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ནུག དེ་དང་འཁྲིལ་ཁག་
འབགཔ་གིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ རིན་གོང་གནས་ཚད་དེ་ ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༣(མི་ཀྲར2,583.70 x དངུལ་ཀྲམ
411.60) ཐམ་པ་གནས་ནི་ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོདཔ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་22.240 ཐམ་པ་སོད་ཡོད་མི་
ལས་བརྟེན་ འཐེབ་སོད་བྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་

འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༢༠༧༠༡༡
ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་
ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ རོང་ཁག་གིས་བཤད་མི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྲིམས་འགན་གྱི་གནད་དོན་འདི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞི་བའི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་

ཆེ་མཐོ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་རོད་གཞི་འདི་གི་ཐད་དུ་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོདཔ་ད་

གོང་གི་གནད་དོན་ཨང་༡.༡ འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ འཁྲུན་
ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ངན་ལྷོད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲལ་ལས་འཛེམ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

བརྩི་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ སེམས་དང་མ་ལྡནམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ གསར་སྤང་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་

གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ཁྲལ་གྱི་རྩིས་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་

ལོག་སྟེ་བཏང་ནུག

དེ་འབདཝ་ལས་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འགྱོ་བར་ལུས་
ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གི་དོགས་སེལ་བཀོད་མི་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ རོད་གཞི་
འདི་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁྲལ་ལས་འཛེམ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ད་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཅིག་མེན་

ཟེར་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་འཁྲི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ མགོནམ་རྡོ་རྫེ་འདི་

ཉེས་པ་ལས་ཐར་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་འདི་ བཏོན་བཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་དེ་ཡོད།
གོང་གི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོད་མི་ རོད་གཞི་འདི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་ལས་

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༨ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལར་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.

ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༦༣

༣.༡

ས་བརྐོ་ནི་གི་ལཱ་ནང་ རིན་གོང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༧

གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ རྡོ་དང་ རྡོ་ཕུ་ཚུ་སོ་སོ་ཁ་འཕྱལ་དེ་སྤུངས་བཞག་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་ བརྒྱ་དཔྱ་༥ འཛོལ་ཏེ་ བཙུགས་ཡོད་མི་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༧ ཐམ་པ་ ལྷག་འཐེབ་སྦེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་

འབད་ནུག ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ (Labour coefficient) དང་འཁྲིལ་ བྱིན་མི་ཆོག་པས། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོམ་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༢iiཀ; རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དྲགོས་ཀུན་ ལེགས་རྡོེ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་

༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།
4

བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། བྷ་གི་མ་ཡ། རྩིས་ འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༡༩ ཅན་མ། མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦
ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ གནང་ཡོད་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ འཕོ་མཐུད་
འབད་མ་དགོ་པར་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ དཀའ་རྒྱ་ལར་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༣.༢

ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལཱ་ནང་རིན་གོང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་རྩིས་བཏོན་ནང་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ –
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༧༩

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་བརྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ གསལ་བཀོད་ཕྱི་འགྱུར་ལུ་ རིན་གོང་བཀོད་ཡོད་མི་ ལས་བརྟེན་ ཁག་
འབག་པ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.579 གནས་པའི་ རིན་གོང་ཡར་ཕར་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་སོད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་

བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༣; རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ དྲགོས་ཀུན་ལེགས་རྡོེ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ། ཀརྨ་
བསྟན་འཛིན། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་ དཔོན་ ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ གནང་ཡོད་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ འཕོ་མཐུད་
འབད་མ་དགོ་པར་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ དཀའ་རྒྱ་ལར་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༣.༣

རིན་གོང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ནང་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༧ ཐམ་པའི་ ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་འཐེབ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛོལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་
རིན་གོང་ནང་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༩.༢༡ ཐམ་པ་གནས་ནི་ཨིན་རུང་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༤༧.༣༡ ཐམ་པ་
སྦེ་ གྲངས་ཚད་ཀིའི་བིཀ་མི་ཀྲར་༣༠,༠༥༠ ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག

གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་

འབད་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་

རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲགོས་ཀུན་ལེགས་
རྡོེ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་

མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བདག་སྐྱོང་གཙོ་

འཛིན་འགོ་དཔོན་ ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞིབ་ རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦
ཅན་མ།)

5

གནས་སྟངསཿ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ གནང་ཡོད་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ འཕོ་མཐུད་
འབད་མ་དགོ་པར་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ དཀའ་རྒྱ་ལར་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༣.༤ ར་བ་སྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་ རིན་གོང་ཕྱི་འགྱུར་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོབ་བརྗོད་འཐེབ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥
ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཐོན་འཛུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་ར་བ་སྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་ རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་ཁར་ དངུལ་སོད་

འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥ ཐམ་པ་འཐེབ་སོད་འབད་ནུག མ་གཞི་ དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཡང་ན་གནས་ཡུན་
གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སོད་དགོཔ་ཨིན་པས། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་
འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༡༠; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་ འགོ་དཔོན་འོག་

མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་ རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ གནང་ཡོད་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ འཕོ་མཐུད་
འབད་མ་དགོ་པར་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ དཀའ་རྒྱ་ལར་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༣.༥ ཚད་འཇལ་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༦༥
ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཐོན་འཛུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ར་བ་བསྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་ ཚད་འཇལ་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོདཔ་ ལས་བརྟེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༥ ཐམ་པ་འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཚད་འཇལ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཞི་བའི་མཁའ་ འགྲུལ་ལས་ཁུངས་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་འབྲུག་གནས་ཚད་བཀོད་འཛིན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་ དབང་འཛིན་ནང་ལས་ངོ་ཚབ་ཚུ་ མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༡༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་

རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་ མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་
ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ གནང་ཡོད་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ འཕོ་མཐུད་
འབད་མ་དགོ་པར་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ དཀའ་རྒྱ་ལར་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༤.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༤

༤.༡ གནམ་ཐང་རྒྱུག་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་སོར་འགྱུར་ལས་བརྟེན་ ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་འཐེབ་བཀོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༤
ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ གནམ་ཐང་རྒྱུགས་ལམ་གྱི་ རྒྱ་ཚད་ ངོ་མ་དེ་ མི་

ཀྲར་༤༠ ཨིན་རུང་ རྒྱ་ཚད་མི་ཀྲར་༥༠ གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མཐའ་ དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་༠.༧༡༤ འཐེབ་སོད་འབྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་ རོད་གཞི་ དབྱེ་

འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༧; རྩིས་ འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་

མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་ དཔོན་འོག་མ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།)

6

གནས་སྟངསཿ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ གནང་ཡོད་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ འཕོ་མཐུད་
འབད་མ་དགོ་པར་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ དཀའ་རྒྱ་ལར་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༤ .༡.༥

སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༨༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་
ཨང་།
༡

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་
དབྱེ་སྡེ།

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་
མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.089

བསོམས།

0.089

རྩིས་འགྲིག་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)
0.089
0.089

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

འབད་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

-

༡༠༠

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩

༡.༡

རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༨༩

སྤ་རོ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ལྟེ་བའི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ནང་ ཅ་ཆས་མཛོད་ཐོ་ཀྱི་ རིམ་ལུགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ནང་བཙུགས་བཞག་
/འཐོབ་ཡོད་པའི་ དངུལ་རྐྱང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ སྙོམས་འགྲིག་མིན་འདུག ཁྱད་པར་དེ་ཡང་ མཛོད་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་
རིམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་ཁར་དང་ སྔོན་བྱིན་གྱི་འབོར་རྟགས་དང་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་

འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ ཨང་༡༢༡༣༥ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༧༠༡༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༩༠༡༠༨༦ ཅན་མ།]

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་
ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ལོག་སྟེ་འབད་ཡོདཔ་

ད་ དེའི་སྐབས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་ ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་

༢༠༡༦ ཅན་མའི་ དངུལ་འབྲེལ་འགན་སོད་དབང་ཆ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡངས་ཆ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྗེད་ཐོག་ཡི་གུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་བཏང་

ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཡངས་ཆའི་ཡི་གུ་ཆ་འཇོག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེ་ཨེཕ་-དྲི་ཨེས་/༠༦/༢༠༢༡ སྤྱི་ཚེས་

༢/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མ་ཕུལ་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཏང་ནུག དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ལྟེ་བ་
གིས་ སོད་ལེན་གྱི་གྱང་ཁ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོདཔ་ལས་ སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

7

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཡངས་ཆའི་ཡི་གུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐོར་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ གྲོས་སྟོན་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ སྙན་ཞུ་འབད་འོང་ཟེར་
ཞུ་ཡི།

དེ་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ཐེངས་༡༡ པ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ གྲོས་སྟོན་འབད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆངས་ཆའི་ཡི་གུ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱད་
པར་བྱུང་མི་བརྩི་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནིའི་ནང་ འབད་བརོན་སོམ་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནུག
༤.༢

རོང་ཁག་ཚུ།

༤ .༢.༡ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་ གསར ་སྤང་།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༦.༤༢༩ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠
རིམ་
ཨང་།
1

དབྱེ་སྡེ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

བའི་དངུལ་འབོར།

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

ཡ་ནང་)

ནང་)

ཡོདཔ།

14.029

-

14.029

རྩིས་འགྲིག་
འབད་

ཡོདཔ།

%
-

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.086

-

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

0.881

-

1.433

-

1.433

-

16.429

-

16.429

-

གནསཔ།
4

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.086
0.881

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོ་ཟ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༠༢༩

༡.༡

མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏོན་དང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་

བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་

སི་ཀིམ་མངའ་སྡེ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

བཤེར་གཏུགས་འབད་བའི་

སྐབས་ རོད་གཞི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འཐུས་བཏབ་ནི་དང་ རོད་ཚབ་ལུ་འཐུས་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་འགྲུལ་འཐུས་དང་མཚོ་འཐུས་ལ་སོགས་པའི་ཟད་སོང་
བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུག
8

སི་ཀིམ་གངས་ཊོག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ སྙན་གསན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཟད་སོང་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྙོམས་སྒྲིག་གི་གནང་བ་ལེན་ཐབས་ལུ་ དྲུང་པ་
ལུ་སྙན་གསོལ་བཙུགས་ནུག དེ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནུག


མ་དངུལ་ཕྱིར་ལོག་ཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ རོད་གཞི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཁྲིམས་རོད་ངོ་ཚབ་༦ ལུ་འཐུས་སོད་པའི་རྩིས་ཁར་
བཀོད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༩༡ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧ གྱི་བརྒྱ་ཆ་༣༠%) འཛིན་པའི་འབོར་རྟགས་བཙུགས་ནུག དེ་
འབདཝ་ད་ མི་ངོམ་ཨཱ་ཇེ་རཱ་ཐི་མ་གཏོགས་ ཁྲིམས་རོདཔ་གཞན་མི་ལྔཔོ་དེ་ གྲས་གཏོགས་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་མ་བྱུང་། དེ་མ་ཚད་
ཨཱ་ཇི་རཱ་ཐི་གི་མིང་རྟགས་དེ་

སྙན་གསོལ་ནང་ཡོད་མི་དང་

བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུའི་ནང་

གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ཁར་ ཁྲིམ་རོད་ངོ་ཚབ་ལྔཔོ་གི་མིང་རྟགས་ཚུ་ཡང་ དོགས་ཟོན་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།


བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱི་བཏོན་ཡོད་པའི་གན་རྒྱ་དང་

རོད་ཚབ་དྲུག་ལས་ལེན་པའི་འབོར་འཛིན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་

མིང་རྟགས་ཚུ་

གཅིག་ཚུངས་མེདཔ་དང་


ཚེས་འདས་ བདེ་བཟང་ཆོ་ཀ་གི་ཚ་བོ་ཨིནམ་སྦེ་བརྗོད་དེ་ ངོ་མིང་ཆོས་ཁྲིམས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༤ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༣༩
གི་བརྒྱ་ཆ་༧༥) སོད་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ཡོད་རུང་ དངུལ་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག

ཟད་སོང་འཁྲི་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ སྔོན་བྱིན་འབག་ཡོད་མི་ཚུ་ དངུལ་དེབ་

ནང་ རྩིས་བཀོད་དང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷན་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་
ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡ དང་ ༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣
ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་
ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༢

ཚུལ་མིན་ཐོག་ཤིང་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ གནས་པའི་

ཤིང་ཆས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨཱ་སམ་ ཨེམ་/ཨེས་ དའི་མཱ་རི་ཤིང་དྲ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ ཤིང་ཆས་ སིཨེཕ་ཊི་རེ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་༣༠༠ རེ་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ གནས་པའི་ཤིང་ཆས་ཡོངས་བསོམས་ སིཨེཕ་ཊི་༧༣༤ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་
ཤིང་ཆས་རག་རོ་བརྒྱ་ཆ་༢༠% བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ གནས་པའི་ཤིང་ཆས་ སིཨེཕ་ཊི་༢༤༤.༠༩ ལས་བརྒལ་ ས་ཁོངས་ནང་མ་

བཀལ་བས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༡) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་
ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣

གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦ གནས་པའི་ གློག་
མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། དེ་ནང་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༤ གནས་པའི་ གློག་མེ་གི་ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་
ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ གནས་པའི་ཅ་ཆས་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག གནད་དོན་འདི་
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་

བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༤

འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་བཙུགས་ཏེ་ མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ནང་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་གླ་རྔན་ འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་
བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ནུག ལས་མི་ཚུ་ལུ་ གླ་རྔན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ དངུལ་
སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ གནས་པའི་ལཱ་ལས་བརྒལ་བསྟར་སོད་མ་བར་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་

བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩
ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡.༥

སོབ་འགྱིབ་སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཁོ་བཀྲམ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་
ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢

ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་འཐེབ་བཀོད་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ སོབ་འགྱིབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག སོབ་འགྱིབ་ཚུ་གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་སོད་ཡོད་རུང་ སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དང་
མཁོ་བཀྲམ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གོང་གི་དངོས་གྲངས་འདི་ རྒྱ་གར་ཨཱ་སམ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་འཛིན་ཤོག་ནང་

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལཝ་མ་ཚད་ ཅ་དམ་ལག་ཁྱེར་ཡང་མ་བཏོན་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༤ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་

ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་
ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༦

མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༨

ཀ)

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་
པར་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༦

དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་

མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་
འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁ)

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་
པར་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༦

དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་

མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་
འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༧

འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་རྫུས་མ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲས་ས་ཡ་༠.༠༣༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་དང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༦/༠༤/༢༠༡༣ ལས་༢༥/༠༤/༢༠༡༣ ཚུན་
སི་ཀིམ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་ཡོད་མི་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ རྫུས་བཟོ་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་འབད་

ནུག ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་རོད་གཞི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༠༤/༢༠༡༣ གི་སྔོན་མ་ལས་རང་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་དངུལ་སོད་འདི་

ངེས་བདེན་དང་འོས་འབབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ མངོན་གསལ་མ་བྱུང་། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡༢ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་
རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༨

གོང་ཚད་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་དེ་ མ་བཏོག་པར་བཞག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནེ་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་གི་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནིའི་ལཱ་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ ཁྱད་

པར་ཞུགས་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་བཞག་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ གནས་པའི་ ཤིང་གི་རྩིབསམ་བཙུགས་ཡོད་རུང་
ཅ་ཆས་གསལ་བཀོད་ནང་བཀོད་མི་ལར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ གནས་པའི་ ལྕགས་ཀྱི་རྩིབསམ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོདཔ་

ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤

དོན་ཚན་༡༠ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་

དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་
ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡. ༩

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནེ་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

ཨིན་རུང་ བཟའ་ཁང་འདི་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་མེདཔ་ལས་ གོང་གི་དངུལ་སོད་དེ་ རྫུས་མ་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡༡ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་

ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་
ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༡༠

སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢

འཁྲུན་ཆོད་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་གིས་ ཚེ་འདས་དྲི་བཟང་ཆོས་དཀའ་གི་ སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༦༠༢

བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་

ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤

དོན་ཚན་༡ དབྱེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༡༡

ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཁ་འཆམ་སྟེ་ མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠༥༣༦

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ དྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་གཉིས་ ཁ་འཆམ་སྟེ་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་
འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༦

དྲུང་པ་རང་རྐྱང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་

སེར་ཤོང་མི་སྡེ་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་

བཙུགས་ནུག དལ་གཞི་ སེར་ཤོང་མི་སྡེ་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ བསམ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འཕོ་མཐུད་དེ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་དེ་ ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འབད་བའི་བ་བ་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༢ དབྱེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
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བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས།
དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་
བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༡༢

དངུལ་སྐྱེད་ཐོབ་མི་འདི་ རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ དྲུང་པ་གིས་ སེར་ཤོང་མི་སྡེ་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དུས་མཚམས་ལོ་ངོ་༢
ནང་འཁོད་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ཐོབ་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་སྐྱེད་འདི་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲར་

མ་བཀོད་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༣ དབྱེ་ཁ་

༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་
པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་
བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་

ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན།

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦

༢.༡

ཤེས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ལུ་ རྩིས་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་སོད་ཡོདཔ།

བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་འདི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ འགན་ཁག་འབག་ནི་མ་གཏོགས་ རྩིས་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་འཁུར་མེན་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་

ནིའི་འགན་འཁུར་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་ཡོད་པའི་རྩིས་འཛིན་པ་ལས་ལེན་ཏེ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག

གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༢ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་
ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་

དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་
ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༢

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡༣ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་
ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་

དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་
ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༣

བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ སེར་ཤོང་མི་སྡེ་ཚོགས་པ་ནང་ལས་བཏང་ཡོདཔ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ དྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ སེར་ཤོང་མི་སྡེ་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ བོ་གསལ་གློག་
བརྙན་ཁང་གི་ཐོག་ལུ་མང་རབས་ཅིག་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༤ དབྱེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་
རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༡

༣.༡

ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དང་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༦

ཀ)

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ ས་གནས་སེར་ཟེར་མི་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༢ པ་བཟོ་བསྐྲུན་
གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བརྩི་སྟེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་
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ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༦ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་

ཚན་༡.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའི་བི་རའི་ ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༧༨༠༣༠༤༠ ཅན་མ།
ཀརྨ་ཆོསའི་གྲགས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་
རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་

དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དངུལ་འབོར་བཏབ་མ་བཏུབ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ལོག་སྟེ་རོང་
ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁ)

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཆབ་གསང་༢ བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་

བའི་སྐབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བརྩི་སྟེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ ཁག་
འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ གསར་སྤང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་
ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༢.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་ལྕོགས་དབང་འདུས་ བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༢༣༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་
འཕོ་འབད་འདུག ཁག་འབགཔ་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱང་སྒྲགས་འབད་ནུག

༣.༢

གནང་བ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ སི་ཀིམ་ལུ་འགྱོ་བའི་འགྲུལ་འཐུས་དང་
འཚོ་འཐུས་ ཉིན་གྲངས་༡༤༠ འི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ བོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག བདག་

སྐྱོང་ལས་རོགས་ གངས་ཏོག་ སི་ཀིམ་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐོར་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༤ དབྱེ་ཁ་༡ པ)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་
ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.༣

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བ།
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དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

སྒྲིང་ཁྱིམ་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁག་འབགཔ་ལུ་

སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༧༤༥ བཏོན་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ ལག་སོད་འབད་ནུག ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གནང་བ་མེད་པར་ ཇཱན་ཏ་ཁབ་ཟས་བཟོ་ཁང༌དང་
ནའི་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་གི་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ལཱ་འདི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་སོད་ནུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་
ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༩ དབྱེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་
མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་

ངོ་༣༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུའི་གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༣

༤.༡

སྔོན་བྱིན་དང་ཉེས་བ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༣༨

ཀ)

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ས་གནས་སེར་ཟེར་མི་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༢ པ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་

མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ ཁག་འབགཔ་ལས་ བོ་ཐུབ་སྔོན་སྦྱིན་དང་འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ དེ་ལས་སྔོན་
བྱིན་གཞན་ཚུ་ག་ར་བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༢ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་འདི་ གསར་སྤང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་

སའི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའི་བི་

རའི།

ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༧༨༠༣༠༤༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོསའི་གྲགས་ ཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)
གནས་སྟངསཿ

དོན་ཚན་འདི་

ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད།

ཡིག་ཨང་

ཨེས་དྲི་/རྩིས་ཁྲ-༢༥/༢༠༡༤-༢༠༡༥/༢༥༥༨

སྤྱི་ཚེས་

༢༨/༡༠/༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༢ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ རྩིས་སྙོམས་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༡ ལུས་ཏེ་ཡོད།

ཁ)

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཆབ་གསང་༢ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་

བཏང་བའི་སྐབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ བོ་ཐུབ་སྔོན་སྦྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་
འབད་བར་བཞག་ནུག ཁག་འབགཔ་འདི་ གསར་སྤང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༢.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་ལྕོགས་དབང་འདུས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༢༣༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་

འཕོ་འབད་འདུག ཁག་འབགཔ་འདི་ འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་དེ་
འདུག

༤.༢

སྔོན་བྱིན་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་བྱེད་པ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༨ དབྱེ་ཁ་༡ པ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས།
དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་
བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགྲེསཔ་གི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་གིས་ ལོ་ངོ་༨ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣

ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་) འཁྲི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་

གནད་དོན་གི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མི་རུང་བ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༤ .༢.༢ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཆུ་ཁ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡
གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ

རིམ་
ཨང་།
༡
༢

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠
དབྱེ་སྡེ།

ཚུན་

སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་

བའི་དངུལ་འབོར།

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

ནང་)

ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་
ཡོདཔ། %

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

-

༠.༠༡༡

-

-

༠.༠༡༡

བསོམས།
༠.༠༡༡

-

༠.༠༡༡

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
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༡.༡

ཕབ་ཆ་མ་བཏོགས་པར་ལུས་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤིན་ཅུ་ལ་དང་བཀྲིས་ལ་ཁའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་པའི་མཐའ་བཅད་འཛིན་ཤོག་ནང་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༤ གནས་པའི་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ མ་བཏོགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༤ དོན་ཚན་༣; རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབོར། ཁྲོམ་སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༠༠༡༡༧༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། མ་ར་དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་
འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༥༢,༥༥༨.༥༣ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་
ར་དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་

སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལུས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། འགན་འཁྲི་ཕོགས་མི་ ངོམ་

འཕྲིས་དཔལ་འབོར་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གནས་སོར་ཕོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ཁོ་ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ལུ་ སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནུག

རྒྱལ༌གཞུང༌རྩིས༌ཞིབ༌དབང༌འཛིན༌གྱིས༌བཀོད༌མི༌ནང༌ མ་འཕྲིས་དཔལ་འབོར་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་འབོར་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ མ་བཙུགས་ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འགྱོ་བར་ལུས་དགོ
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡

༢.༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡

ཀ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ འཐེབ་སོད་

འབད་ནུག དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་
ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༩༠ དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་རའི་ བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༡༨༢ ཅན་མ། ཡོནྟན། དྲུང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣
ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་
ལྷག་ལུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་
མི་ནང་ ཧེ་མ་ ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དགོངས་ཞུའི་འཐུས་ཚུ་ མ་སོད་པར་
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ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་རྙོག་མེད་ལག་ཁྱེར་བཏོན་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགོངས་ཞུའི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་
སོད་ནུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་
འགན་ལེན་ཡི་གུ་སོད་མི་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ཟེར་བའི་

ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་རའི་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྙོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གིས་ བདེན་ཁུངས་དང་རྒྱབ་ཁུངས་འོས་ལྡན་སྦེ་ སོད་དགོཔ་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བཀའ་རྒྱ་གནང་
ཡི།
༤.༣

རྒེད་འོག་ཚུ།

༡.

ཕུན་ཚོ ག ས་གླིང་རྒེད་འོ ག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༤༥ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༠.༠༤༥

-

༠.༠༤༥

-

བསོམས།

༠.༠༤༥

-

༠.༠༤༥

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.
༡.༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡོདཔ་དང་ མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

ལོ་ངོ་འདི་ནང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལྷག་
མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ མི་སེར་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༨༨ དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དརའ་བྷ་དུར་ག་ལེ་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཅཱན་
དརའ་བྷ་དུར་ག་ལེ་ རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆད་དང་འཁྲིལ་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་འདི་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ མ་ལྷོད་པར་བསྒུག་སྟེ་ཡོད།
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༢.

ན་བ་རྒེད་འོ ག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ན་བ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་འོག་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཨང་།

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

འབད་

ནང་)
༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིགས་

-

-

-

-

-

-

གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
བསོམས།

ཡོདཔ། %

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.
༣.༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ ངེས་བདེན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ ཧཱ་ཆུ་གི་ལག་ལས་ རྒྱ་ཚད་མི་ཀྲར་༡༩༢ གཏོར་ནི་དང་སེལ་ནི་

དེ་ལས་ བེམ་ཕུག་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཞིང་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༥ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཟད་སོང་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་

ཆ་དང་ ལཱ་འབད་བའི་ཐོ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་བཞགཔ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༨༦༨

༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u

དོན་ཚན་༡.༩)
ཅན་མ།

༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u ཅན་མ།)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

དཀར་མདོག་

དཀར་མདོག་

རྒཔོ།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས༌ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་

ངན་ལྷད་

བཀད་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྐྱོན་ཞུགས་
ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འགྱོ་བར་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ རྒཔོ་གི་ཞུ་མི་

ནང་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་
བར་ཡོད་མི་འདི་ འཕལ་མགྱོགས་རང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད།
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གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྙན་

ཞུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཡིག་ཨང་ ཨེ་སི་སི་/དྲོ་ཨོ་པི་ཨེས་
-སི་ཨེམ་དྲི་/༡༢/༡༩༡ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་ཐོབ་ཡོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
༤.༢

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

༤ .༣.༡ འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་ཁྱེར ་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཨང་།

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ནང་)
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤

༡.༡

སྤང་ནུས་པའི་ ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོདཔ་- ༡༡༠.༡༨༤

འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འཁྱེར་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་-ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན་གྱིས་

འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འཁྱེར་ལས་

འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་འཐེབ་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤ ཟད་སོང་ངམ་མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་

ནུག ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཐོབ་ཡོད་མི་ ས་ཁོངས་འདི་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་ར་
མེད་བཏང་ནུག གཞི་རྟེན་འཐེབ་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཅིག་འཚོལ་ཏེ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བ་

ཅིན་ ལས་འགུལ་ར་མེད་བཏང་མི་འདི་གིས་ ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་འགྱོ་ནི་མས།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༢༠ དོན་ཚན་

༡.༡)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་དྲབ་ལུ་ཨེཇ་ཨེས་/དྲི་ཨེས་/རྩིས་ཞིབ་/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༣༥༨ སྤྱི་
ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་རྗེ་ ཞབས་ཏོག་བོན་པོ་མཆོག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་མི་ཚུ་ལག་
ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཀོད་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གནད་དོན་འདི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ རྒྱལ་
22

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚ་གྱང་བསྐྱེད་མི་འདི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་རྒྱ་གནང་

མི་འདི་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ལུས་ནུག

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་སྟོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཚོགས་

དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཚོགས་ཆུང་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་
ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་འཁོད་ཅི།

དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཚོགས་ཆུང་གྲོས་སྟོན་

ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༨ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལར་ གནད་དོན་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ཡོདཔ་ད་
དེ་ཡང་ རྟེན་གཞི་ཚུ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ སྲིད་བྱུས་སོར་བསྒྱུར་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་གུར་
ལས་སྡེ་ག་གིས་ར་འབད་རུང་ ག་ནི་ཡང་འབད་ཐབས་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་པལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
༤.༥

ལས་འཛིན་ཚུ།

༤ .༥.༡

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༦༤༤ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་ ཡོདཔ།

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ནང་)
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.༦༤༤

-

0.༦༤༤

0.6༤༤

-

0.6༤༤

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤

༡.༡

དངུལ་ལྷག་འཐེབ་/གཉིས་ལབ་འབད་སོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༥༩༢

ཀ)

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལས་མིའི་གླ་རྔན་དང་ དུས་འཐེབ་ཀྱི་གླ་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩

འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༢༨ དོན་ཚན་༥.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གཱ་ན་ ཤམ་རེག་མི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་
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རོགས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས།
ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕོ་
འབད་འདུག

ཁ) གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་བཏོན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ལ་རྟོག་གི་གླ་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༢༨ དོན་ཚན་༥.༢) རྩིས་ འགན་ཐད་ཀརཿ གཱ་ན་ཤམ་

རེག་མི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་རོགས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩ ཅན་མ། གཡོག་གི་ ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཀུན་ལེགས། ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦
ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕོ་
འབད་འདུག

༣.༢

དངུལ་ལོག་ལབ་སོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

ཀ)

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལས་མིའི་གླ་རྔན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ལོག་ལབ་འབད་སོད་
ནུག དེ་ཡང་ ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ལས་མིའི་མིང་ཐོ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༣༢༨ དོན་ཚན་ ༥.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གཱ་ན་ཤམ་རེག་མི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་རོགས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩

ཅན་མ། གཡོག་ གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས། ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕོ་
འབད་འདུག

༤ .༥.༤ འབྲུག་བཟའ་སོ ད ་ལས་འཛིན་ཚད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༢༡༢ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༢༡༢ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ལས་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༡༧ ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ། %

ནང་)
1
3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.095

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.095

0.095

༡༠༠

3.117

-

3.117

-

3.212

0.༠༩༥

3.117

༢.༩༥༨

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

༡.༡

ཁང་གླ་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ས་ཁོངས་དང་ མཛོད་ཁང་ དེ་ལས་ སོད་ཁང་གི་ གནས་
ཁོངས་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༢༥ དོན་ཚན་༢)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨོ་ ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༡༦༠༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག་
ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོག་མ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ།]

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེཕ་སི་བི་/སི་ཨི་ཨོ་/ཨེ་ཨེཕ་/༠༢/༢༠༢༡/༧ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ བཀོད་

ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ བི་ཨེ་སི་གིས་ ཚེ་འདས་ འགན་
འཛིན་པའི་དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ འཐུས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡངས་ཆ་བཏང་ནི་སྦེ་ཐག་གཅད་ནུག

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༡༧

༢.༡

འབོར་ཆེན་མཛོད་ཁང་ནང་ སོན་འབྲུ་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣.༡༡༧

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འབོར་ཆེན་མཛོད་ཁང་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༡༧ གནས་པའི་སོན་འབྲུ་
ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོད་རུང་ སྙོམས་འགྲིག་འབད་བཞག་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷན་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༢༥ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕམ་དཔལ་བྲུག་པ། འབོར་ཆེན་འཛིན་ སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་

༧༥༠༠༣༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། འགོ་འཛིན། བདག་སྐྱོང་ ལས་ཁུངས། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་
མ།]

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་
ལས་

རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཡིག་ཨང་

ཨེ་སི་སི་/དྲི་ཨོ་ཨའི་-༡༡༡/རོད་གཞི-༠༩/༢༠༡༣/༥༧༤

སྤྱི་ཚེས་

༡༩/༧/༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཏང་ནུག དོན་ཚན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩
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ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་་ འཕལ་མགྱོགས་རང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། འཁྲུན་ཆོད་མ་ཐོབ་པར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༩ པ་ཚུན་སྒུག་སྟེ་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཀོད་མི་ནང་ འ་ནི་དོན་ཚན་འདི་ནང་ ཞི་
བའི་གནད་དོན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནད་དོན་སྦེ་ ཁག་གཉིས་ཚུད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནད་དོན་འདི་

རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ཡོདཔ་ད་ ད་ལོ་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ལས་ འཁྲུན་
ཆོད་གནང་ནི་ལུ་སྒུག་སྟེ་ཡོད།

ཞི་བའི་གནད་དོན་འདི་ བཱ་ལ་ཇི་ (རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་དཔོན་) གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོར་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་དང་གཅིག་
ཁར་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ནང་

རོད་གཞི་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་

ཆུམ་མཁོ་སོད་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠,༠༠༠/- ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལུ་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ བཱ་ལ་ཇི་ལུ་ དངུལ་འབོར་
འདི་དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་

གྱིས་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཡོད་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གྱིས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་
ཡོད་མི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག

འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་ཕོགས་མི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་རོད་དང་ཉེས་
རོད་བ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ དོན་ཚན་༡༥༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ རོད་གཞི་འདི་ཆ་མེད་བཏང་ནུག འབྲུག་བཟའ་སོད་
ལས་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ རྩིས་

འགྲིག་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་ཡི་ཟེར་བཀོད་ནུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའ་ནང་ བཏང་བའི་ཤུལ་ལས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་སྟོན་
འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལོ་ཚུན་མ་བཏང་བར་འདུག

ཞི་བའི་གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཐོག་ལས་ དུས་

མཐུན་བཟོ་ནི་ཟེར་ ཐག་གཅད་ཅི། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་

༣༠༡༠༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ ཁྲིམས་འགན་
གྱི་གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་མ་ལྷོད་ཚུན་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན། འཁྲུན་ཆོད་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལས་
འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོ

༤.༦

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ།

༤ .༦.༥ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།

26

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་

མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༡.༡

ཡིག་ཆ་གཡོ་བཅོས་དང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་དངུལ་ཁང་ཕན་ཚུན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྒྱང་
འཕྲིན་ཚོགས་པ་(SWIFT) གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལོ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་དང་ འགྲེམས་བསྟོན་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ལས་
རིམ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཨེས་ཨའི་བི་ཨོ་ཨེས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ པར་སོང་ཡོད་མི་ནང་ ཉིན་འཐུས་ ཡུ་ཨེསི་དྲི་
༦༠༠.༠༠ ཐམ་པ་ འཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག སོད་གནས་དང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ རྩིས་ ལས་རིམ་དེ་གི་འགྲོ་སོང་ཡོངས་རོགས་ འགོ་འདྲེན་པ་གིས་
གཏང་ནུག དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་ དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་བཞིན་
དུ་ འགན་འཛིན་པ་དེ་ལུ་ ཉིན་ འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ཐོབ་དབང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ ཉིན་འཐུས་ཡོངས་རོགས་
ལེན་ནི་ གི་དོན་ལས་ གདན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་དང་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནུག ཉིན་འཐུས་ཡོངས་ རོགས་ཀྱི་དངུལ་
སོད་དེ་ སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་གསོལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་གནང་བ་གྲོལ་ནུག མ་དངུལ་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༤༣༡ དོན་ཚན་༣) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ གཡུ་སྒྲོན་སྒྲོལ་མ། སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༡༤༧༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ་
སྟང་སྦི། མདོ་ཆེན། བདག་སྐྱོང་དང་རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༡༤༣༡ ཅན་མ།)
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིག་ཕུག་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕོ་
འབད་འདུག

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་
གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ ངོམ་གཡུ་སྒྲོན་སྒྲོལ་མ་འདི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ མཚམས་བཀག་བཞག་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་

ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ མོ་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་འཐུས་མ་སོད་པར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

27

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་
གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

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

28

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མ།
(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་ཤས་༡ པ།ཿ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༦.༧༢༨ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་

དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

པའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༦ རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥.༥༦༢ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་: སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
རིམ་

ལས་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྲམ་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡

ལྷན་ཁག་ཚུ།

19.884

-

19.884

-

༢

རོང་ཁག་ཚུ།

0.331

-

0.331

-

༣

རྒེད་འོག་ཚུ།

0.083

-

0.083

-

༤

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

22.524

-

22.524

-

42.822

1.111

41.711

2.59

53.906

0.055

53.906

0.10

53.906

0.055

53.906

0.10

96.728

1.166

95.562

1.21

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བསོམས་-ཀ (༡༤)
༥

ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་ཚུ།

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་

གློག་མེ་

ལས་འགུལ་ཚུ་ - ག
ཡོངས་བསོམས་- ག་= (ཀ་
+ ཁ)

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་

པའི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡.༧༡༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༨༥༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
ཆ་ཤས་༢ པ།:
༤༡

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།

ལྷན་ཁག་ཚུ།

2

༤ .༡.༡

བརྡ་དོ ན ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྙན་ཞུ་གཉིས་
ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འགྲིག་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

འབད་

ནང་)

1

ཡོདཔ། %

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

-

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
༡.༡

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེདཔ་ལས་ གནང་བ་མེདཔ་དང་དངུལ་སོད་རྫུས་མ་ འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོདཔ།

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ འཆར་དངུལ་ནང་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་གཞི་ལས་བརྟེན་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ དང་ ཚུལ་
མཐུན་གནང་བ་ དངུལ་རྟགས་སོ་སོ་ལས་བརྟགས་དཔྱད་མེད་པའི་ ཟད་འགྲོ་བདག་སྲུང་དང་ ཡིག་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཞག་པའི་
གནད་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ རྩིས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཐོ་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༡ ལོག་

སོད་འབད་ནུག མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་ བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་
དུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ གཞུང་གཡོག་ལས་ དགོངས་གྲོལ་ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༡༦ སྡེ་ཚན་ཀ་ དོན་

ཚན་༡ སྡེ་ཚན་ཁ་ དོན་ཚན་༢ ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་ཉིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་དབང་། རྩིས་ འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་
ནང་བཙུགས་ཅི། གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ལྟར་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

སྔོན་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་པདྨ་ཆོས་ཉིད་མེདཔ་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཐབས་མེད་པར་
ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་

དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་
དེ་འབད་རུང་

རོད་གཞི་འདི་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག

3

༡.༢

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་འཕྱེལ་ཡོདཔ།

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ ནང་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༩ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠ ལུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ འཕྱེལ་སོང་ནུག
རིམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

ཨང་

འབོར་ཚད་

ཉེས་ཆད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ནང)

ཡ་ནང)

དོན་ཚན་

སྡེ་ཚན་ ཀ : བརྡ་རྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།
1

དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་རྐྱང་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

0.239

0.073

2.1

2

གནང་བ་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.650

0.123

2.2

3

ཉིན་གྲངས་༢༠༩ གི་རིང་ གནང་བ་མེད་པར་ དངུལ་འབོར་རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

0.700

0.096

2.3

0.485

0.059

2.4

རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཉེན་སྲུང་གི་མ་དངུལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚུལ་མི་མཐུན་པར་བཀོད་

0.244

0.139

3

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ ཟད་འགྲོ་འབད་བཏོན་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.341

0.262

4

གནང་བ་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་རྐྱང་ ཐོག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.758

0.121

1.1

དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་སུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོད་རུང་ བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ནང་ རྩིས་

0.919

0.077

1.2

དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་རྐྱང་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

0.223

0.030

1.3

བསོམས་

4.559

0.980

ལོ་མཇུག་གི་རྩིས་ཁྲ་བསམ་པའི་ དངུལ་རྐྱང་ བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ནང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་
4

རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༢༡ ལས་ ༣༥༩ གི་རིང་ རང་བཞག་འབད་
ཡོདཔ།

5
6

ཐོག་ལས་ དངུལ་འཛིན་བཏོན་ཏེ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

སྡེ་ཚན་ ཁ : བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས། བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག།
7
8
9

སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་བརྡ་་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཉེས་ཆད་བརྩིས་ཏེ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ གཞུང་གཡོག་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༩༡༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་ཉིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་
ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་
ནང་བཙུགས་ཅི། གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ལྟར་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་
སྔོན་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་མེདཔ་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཐབས་མེད་པར་ཡོདཔ་
ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་

དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་
དེ་འབད་རུང་

རོད་གཞི་འདི་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

4

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
༤ .༡.༢

སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༣.༢༢༦ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༦༣ རྩིས་འགྲིགས་འབད་བའི་ ལྷག་ལུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༦༣ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ནང་)
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་

13.226

མ་གནསཔ།
བསོམས།

13.226

6.163
6.163

7.063

46.60

7.063

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༦༣
༡.༡

གཞུང་གི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༦༣

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

ཙན་དན་དམརཔོ་

འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་ལས་

འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༡༤.༤༤༦

བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༧ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། ནགས་གླིང་

འགོ་དཔོན་གོངམ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༧༢

ཅན་མ།

མེག་ནཱཏ་བཱསི་ནཊ།

ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༨༥༡༡༠༥༣ ཅན་མ། རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༨༡ ཅན་མ། ལྷ་བ། ནགས་གླིང་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༨༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་སྟོབ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༧༠ ཅན་མ། ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཆེན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨
ཅན་མ། ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༢༦

ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༦༣ རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༠༣ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
འདུག

5

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མདོ་
ཆེན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཧེ་མའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༢༦ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༦༣ རྩིས་སྙོམས་འབད་
༤ .༡.༤ གསོ ་ བའི་ལྷན་ཁག
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༥༨ གནས་
པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1
2

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

5.602

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.056

བསོམས།

6.658

-

5.602
-

1.056
-

-

6.658

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༠༢

༡.༡

བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ ཧམ་རྫུས་ཐོག་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་

ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ དངུལ་རྐྱང་དང་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ ཧམ་རྫུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་

སོད་འབད་ནུག འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་
ལས་འགལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༣ ལས་༢༧༡ གི་བར་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་
འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་

དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གི་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མ་
6

ཤེས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ལུ་ མི་

བདའ་མ་ཟུན་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཡོད་རུང་ དེའི་གནས་སྟངས་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ འཕོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་
ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་དེ་འབད་རུང་ རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་

བཀོད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
༡.༢

གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༧༩

ཀ)

ཐིམ་ཕུག་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གི་ ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་
ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་ནང་ བསྡུ་ལེན་དེ་ བཙུགས་བཞག་སྦེ་ བརྡ་སོད་ཕྱི་འགྱུར་བཀོད་

ཐོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༤༥ གནས་པའི་གཞུང་གི་འོང་འབབ་ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་

ཚང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་
པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་

དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གི་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མ་

ཤེས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ལུ་ མི་

བདའ་མ་ཟུན་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཡོད་རུང་ དེའི་གནས་སྟངས་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ འཕོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་
ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་དེ་འབད་རུང་ རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་

བཀོད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
ཁ)

ཐིམ་ཕུག་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་

ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ དངུལ་དེབ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ གནས་པའི་གཞུང་གི་འོང་འབབ་ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་
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ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་

དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གི་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མ་

ཤེས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ལུ་ མི་

བདའ་མ་ཟུན་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཡོད་རུང་ དེའི་གནས་སྟངས་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ འཕོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་
ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་དེ་འབད་རུང་ རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་

བཀོད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
༡.༣

འོང་འབབ་ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣

ཐིམ་ཕུག་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་
ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབོར་རྟགས་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣

གི་ཉུངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢

ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

འབད་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་ བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་

དོན་ཚན་༡.༤

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།

༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་

དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གི་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མ་

ཤེས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ལུ་ མི་

བདའ་མ་ཟུན་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཡོད་རུང་ དེའི་གནས་སྟངས་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ འཕོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

8

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་
ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་དེ་འབད་རུང་ རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་

བཀོད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༦

༢.༡

གཞུང་གི་འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཕྱི་མི་ལས་བརྟེན་ཉེས་ཆད་ཕོག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༦

ཐིམ་ཕུག་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་ཡིག་ཚང་

ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༢.༤ གི་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་

ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༡ ལས་༣༣༣ གི་བར་ན་ མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོ་པའི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༠༥༦ གནས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་

དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གི་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མ་

ཤེས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ལུ་ མི་

བདའ་མ་ཟུན་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་བྲིས་ཡོད་རུང་ དེའི་གནས་སྟངས་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ འཕོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལམ་ལུགས་འདི་

ད་ལས་ཕར་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་མེད་དེ་འབད་རུང་ རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཐག་ཆོགཔ་སྦེ་

བཀོད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
རོང་ཁག་ཚུ།
༤ .༢.༡ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་ མོ ང ་སྒར །
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ མོང་སྒར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༣༡ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

9

རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་

-

-

-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.331

-

0.331

-

བསོམས།

0.331

-

0.331

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
༢

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡.༡

གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་ཁང་དེ་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་མི་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མུ་ཧུང་ལུ་ཡོད་པའི་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་འདི་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༢ པ་ལུ་
ཡར་སེང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བྱུང་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
རིམ་

གནད་དོན།

དངུལ་འབོར་

ཨང་
༡

དྲན་གསོ།

(ས་ཡ་ནང་)
ཁྲུས་གཞོང༌ ཆུའི་ཀ་ལི་(བིབ་ཀོག)ཚུ་ ཟུར་བདའ་སྟེ་བཟོ་ནི་
དང་

ལེན་ཏེ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་

བཙུགས་ནི་དང་

༢.༨༣༧

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།

ནང་འཁོད་ཆུ་དུང་

གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་

བཙུགས་

སྒྲིག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་རང་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༡༥ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༦༠༧༠༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སི་ཨེལ་དཱསི། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཚན་གཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་

ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༧ ཡིག་ཨང་ ཨར་/ཨང་༠༢༠༧༤ སྤྱི་ཚེས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་
ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ཚེས་༢༧ ལས་ ༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་
ཁག་འབགཔ་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་མ་ཤེསཔ་ལས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚུགས་ལུས་ཡོད།

དེ་

བཟུམ་མའི་ ཁག་འབགཔ་འཚོལ་མ་ཐོབ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

དེ་ལས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་
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ལས་སྡེ་ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་བསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་སྙན་
ཞུ་ཚུ་ འཕལ་རང་ཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་ ནམ་དགུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྐབས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འཁྲུན་ཆོད་ལྟར་དུ་ ངོམ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་པ་འདི་ འཁྲི་འགན་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་ཏེ་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ལོག་སྟེ་རང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་
ཡོད་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་
གནང་ཡི།

དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༧ ཐམ་པ་འདི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལུ་བཙུགས་ནུག
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡

༢.༡

དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཕོགས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སེང་སྒོར་ལུ་ཡོད་པའི་ གྲོང་གསེབ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་འདི་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢
པ་ལུ་ ཡར་སེར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག གཞན་ཡང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་ལུས་

ཡོད་མི་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༣༡ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༡༥ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སི་ཨེལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་
འབྲེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ལོག་སྟེ་རང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་

གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ངོམ་ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལས་ བདའ་ཟུན་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁོ་གིས་མ་དངུལ་
ལོག་སོད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་ མ་ར་ར་སྟོང་གི་ཉོག་བཤད་བཀོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་

པས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་མ་ར་ར་སྟོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞི་བའི་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་ལས་ ཁོ་གིས་
བུ་ལོན་སོད་ཚུགསཔ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནུག དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ནུག ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ གནང་མི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་
འབད་ཡོདཔ་ལས་

ཁོ་གིས་

མངོན་ཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་
11

མཐོ་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་

གནད་དོན་འདི་

སྤྱི་ཚེས་

༣/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ བཤེར་འཕོ་འབད་ཡོད། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤.༣

རྒེད་འོག་ཚུ།

༤.༣.༡

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག

༡

ལོ ག ་སྤྱི་ན་རྒེད་འོ ག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ལོག་ཅི་ན་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༣༣ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.033

བསོམས།

0.033

-

0.033

-

0.033

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

༡.༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་ནང་ གློག་མེ་བཙུགས་ནི་དང་ འཕྲུལ་འཐག་བཙུག་སྒྲིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་

རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་རཝ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ མ་བཏོག་མི་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་
ལ་ལུ་ཅིག་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༦༡ དོན་ཚན་༢

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨིན་དརའ་ལ་ལ་གཱ་ལེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༢༠༩༠༠༠༥༨༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་

ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཞལ་འཛོམས་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་

བདུན་ཕག་༢ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་
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ཁ་སྐོང་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་
འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.༣.༣
༡

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག
གླང་ཐལ་རྒེད་འོ ག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ གླང་ཐལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༥༠ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༠.༠༥༠

-

༠.༠༥༠

༠.༠༥༠

-

༠.༠༥༠

༠

བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༧༩༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྷམ་རྡོེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ལྷམ་རྡོེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཀྲོང་གསར་ རོང་ཁག་ཚོགས་

འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་
སྐབས་ལུ་ ད་ལྟོའི་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་གི་སྐབས་ལུ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཐབས་
ལུ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་འབད་རུང་ ཁོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡ་གཅིག་འབད་མ་བཏུབ་ཟེར་ཨིན་

པས། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ གཡང་ཀ་གླ་སོད་ལས་སྡེ་ (སྔོན་བྱིན་འདི་ ལས་སྡེ་དང་གཅིག་

ཁར་ཡོདཔ་ལས་) གི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་གཅད་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གནས་སོར་
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ཕོགས་ཏེ་ བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ འགོ་བརམ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ རོང་བདག་
སྐྱོང་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་མེད་པར་ ཟླ་ངོ་༩ དེ་ཅིག་ ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་དེ་

དེའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤.༤.

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

༤ .༤.༡ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློ བ ་སྡེ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༥.༣༩༤ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1
2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་

ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

0.885

-

0.885

14.509

-

14.509

15.394

-

-

15.394

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥

༡.༡

སོང་བརྡར་གྱི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོད་མི་ལུ་ ཉེས་བ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་

དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་ལས་

ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིགས་གཞི་

༢༠༡༢ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ སོང་བརྡར་གྱི་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོད་མི་ལུ་ ཉེས་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༩༥ བསྡུ་ལེན་
མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ། ཌོག་ཀྲར་དྲི་བི་གུ་རུང་། སློབ་རིག་གི་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ ཅན་མ། ཨོན་

འཕྲིན་ལས། སློབ་ཕྲུག་གི་ སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༦༧ ཅན་མ། ཨོན་དབངས་ཅན། སོ་ནམ་གྱི་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་
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གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༨༨ ཅན་མ། ཌོག་ཀྲར་རེ་ཁ་ཆེ་ཏི་རི། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༨༠༡༠༩༣ ཅན་མ། བོ་བཟང་དཔལ་འབོར། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི་(ཀྲི་)/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༢/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༠༡༣ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༧/༢༠༢༠ ཅན་

མའི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ཚོགས་མི་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ ཡིག་ཨང་ སི་ཨེན་ཨར/ཨེ་སི་སི་༡༠/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༢༡༧༩ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༧/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༢

རང་སོའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སློབ་སོང་འབད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ སློབ་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥

རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ རང་སོའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སློབ་སོང་འབད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ སློབ་
འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ཚུལ་མཐུན་མེད་

མི་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཌོག་ཀྲར་དྲི་བི་གུ་རུང་། སློབ་རིག་གི་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།)
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
.

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩

༢.༡

ལས་འབྲེལ་གྱི་འགན་ལེན་གཏའ་མ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩ གནས་པའི་ ཁག་འབག་པའི་ལས་འབྲེལ་གྱི་
གཏའ་མ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག

ལས་འབྲེལ་གཏའ་མ་དེ་

སྤྱི་ཚེས་

༡༤/༡༡/༢༠༡༢ ལས་རང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཨེམ་/ཨེས་བ་མ་གྲོས་སྟོན་པ་གི་བསླབ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་གནས་གོང་ལུ་

ལས་འབྲེལ་གཏའ་མ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༠༠

བཏོན་བཅུག་སྟེ་འདུག

ཁག་འབགཔ་གིས་

གཏའ་མ་མིག་སྟོན་འབད་མི་དེ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཡོལ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡(i)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ རྡོ་རྗེ་། བཟོ་རིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཌོག་ཀྲར་ ཆོས་ སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་
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སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཧ་ལམ་ དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣ དེ་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་
འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ བཏབ་དགོཔ་སྦེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ བཀའ་གནང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་

དངུལ་འབོར་འདི་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ འཁྲུན་ཆོད་
ལྟར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ལྟར་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

༢.༢

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་གཏའ་མ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་ བསྐྱར་གསོའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཡོལ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་

འགན་ལེན་གྱི་གཏའ་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལས་བཏོགས་ཡོད་པའི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༥.༧༤༥ ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གཏའ་མ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༤ གི་ཤུལ་ལས་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡(ii) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ་། བཟོ་རིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༣༠༡༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཆོས་ སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།)
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་

སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཧ་ལམ་ དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣ དེ་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་
འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ བཏབ་དགོཔ་སྦེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ བཀའ་གནང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་

དངུལ་འབོར་འདི་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ འཁྲུན་ཆོད་
ལྟར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ལྟར་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

༢.༣

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་ དུས་ཚོད་ལས་ཡོལ་སོང་

རུང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩ མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡ (iii) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ་། བཟོ་རིག་ཆོས་ ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༨
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཆོས་ སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་

སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཧ་ལམ་ དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣ དེ་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་
འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ བཏབ་དགོཔ་སྦེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ བཀའ་གནང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་

དངུལ་འབོར་འདི་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ འཁྲུན་ཆོད་
ལྟར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་ འཁྲུན་ཆོད་ལྟར་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

༤ .༤.༢

རྒྱལ་ཡོ ང ས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ ག ས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣
གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༠.༠༨༣

༠.༠༨༣

-

བསོམས།

༠.༠༨༣

༠.༠༨༣

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་
གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༣

༡.༡.

ཕེ་ནོ་པེགསི་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཁེ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༣

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཕེ་ནོ་པེགསི་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོ་པའི་ ཁེ་

འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༣༧༠ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༤༩ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་འཕྲིན་

ལས། མཛོད་གཉེར་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་
འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༠༡ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སི་ཨེས་/ཨེ་དྲི་ཨེམ་(༠༨)༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༠༨༧༩༤ སྤྱི་ཚེས་༢༦/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་

ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
ད་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༠༣/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་མི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢ པའི་
གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།

༤ .༤.༣

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོ ག ས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༢༣༥ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༥.༢༣༥

-

༥.༢༣༥

བསོམས།

༥.༢༣༥

-

༥.༢༣༥

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.
༡.༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥
སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་འགྲེམས་འཐུས་ དངུལ་སོད་ནང་གཡོ་ཟོལ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ སྤྱིར་

བཏང་ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་འགྲེམས་འཐུས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥ གནས་པའི་ འབོར་རྟགས་དང་ དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་
སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་ ཡིག་ལེན་པའི་ཁ་གསལ་ དེ་ལས་ ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པའི་ བཅུད་སྡུད་འཛིན་ཤོག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བརྫུན་མ་

དང་ ལྐོག་ཟ་ཨིནམ་ཤེས་བཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༤༧ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་གུ་གཏོང་ལེན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༨༣༣༠༢༠༠༩ ཅ་ནམ། ཀརྨ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་ གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༢༠༡༠ ཅན་མ། ཟླ་བ་
བསྟན་འཛིན། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༠ ཅན་མ།)

18

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༢/༢༠༡༨ ལུ་ ཐོག་མའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་གནང་བའི་སྐབས་
ཉེས་འཛུགས་ཅན་ ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་ལུ་ ལོ་ང་༩ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ཕོགསཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༩༦,༢༠༩.༠༠ ལོག་བཏཔ་

དགོཔ་ཡོདཔ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་འདི་ ཉེས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ་འདུག དེའི་སྐོར་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ རོད་
དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐོག་མའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོ་
གཏུག་ཞུ་སྟེ་འདུག

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་

དེའི་སྐབས་ལུ་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རོད་གཞི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་ནང་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ངོ་༩ ཕོགསཔ་མ་ཚད་

ཚུལ་མིན་ལོག་སོད་དངུལ་འབོར་འདི་ཡང་ བཏབ་དགོཔ་སྦེ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག དེ་མ་ཚད་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

གིས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་ རྒྱུ་ནོར་འདི་ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་སྟོན་ཡོད་རུང་ ཁོ་གི་

མིང་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་གང་ཡང་མེདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག ད་ལྟོ་ཚུན་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ དོ་
དམ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་ མིང་ཁར་རྒྱུ་ནོར་གང་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་གཞན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འདམ་དབང་ཟེར་རུང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་དེ་
དངུལ་འབོར་དང་ཆ་མཉམ་མའི་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་འདི་ར་ཨིན་པས།

འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་
ནིའི་ གྲོས་ཐག་གཅད་དེ་འདུག
༤ .༤.༤

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོ ག ས་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༨
གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.028

བསོམས།

1.028

1.028

-

100

0
1.028

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་
ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༨

༡.༡.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

ཀ)

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ ཨེཕི་ཨའི་ཨེཕི་ཨེ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ ལས་བྱེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་
སོད་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༤ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་
ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་ཨེཕ་ཨེཕ/རྩིས་འཛིན་/༡༤༠༡༨/༨༡༣ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༩/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ དང་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༡༠/༢༠༡༨ ལུ་ཚོགས་མི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥༢ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།

ཁ)

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ ཨེ་ཨེཕི་སི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ ལས་བྱེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་སོད་

ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༨ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག།
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་ཨེཕ་ཨེཕ/རྩིས་འཛིན་/༡༤༠༡༨/༨༡༣ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༩/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ དང་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༡༠/༢༠༡༨ ལུ་ཚོགས་མི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥༢ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།

ག)

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ ལས་བྱེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་སོད་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༡༥༧ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༢ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་

དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་ཨེཕ་ཨེཕ/རྩིས་འཛིན་/༡༤༠༡༨/༨༡༣ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༩/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ དང་ སྤྱི་ཚེས་
༠༡/༡༠/༢༠༡༨ ལུ་ཚོགས་མི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥༢ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།

༡.༢

རྩིས་ལྷག་ཚུ་ལུ་འཕོ ་ མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ .༠༢༨

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ ཨེམ་/ཨེསི་ ཕེ་རནསི་ཡུ་ནའི་ཊེཌ་ ཨེཕི་སི་ལས་ ཀིངསི་ཀབ་༢༠༡༤ གི་ཤོག་འཛིན་གྱི་སོད་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༢.༩༢༠ རྩིས་ལྷག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༢ དོན་ཚན་༣ རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་
ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་
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འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཨེམ་ཨེས་ ཕེརནསི་ཡུ་ནའི་ཊད་ཨེཕ་སི་གིས་ ཤོག་འཛིན་ཚུ་བཙོང་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་བཙུགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཡི་གུ་
བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནུག དེ་ནང་ བཀོད་མི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ བི་ཨེཕ་ཨེཕ་གི་ བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཨིནམ་ལས་ འ་ནཱི་འདི་ དབང་འཛིན་མཐོ་ཤོས་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

གནད་དོན་འདི་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཡི་གུ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་དེ་ཡོད།
༤ .༤.༥

རྒྱལ་ཡོ ང ས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོ མ ས་ལྷན་ཚོ ག ས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

%

ཡོདཔ།

ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་

0.684

-

0.684

0.684

-

0.684

-

ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤

༡.༡

ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་སྟོན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་-འབྲུག་གིས་ གཉེར་བཅོལ་གྱི་ལཱ་འབད་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཤེས་ཡོན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༥ གནས་ཡོད་མི་གི་ རྒྱབ་རྟེན་
ཡིག་ཆས་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༡༠ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་

ལས་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༢༥ ཅན་མ། དཀར་དབང་ཡོབ་ཛན།

བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༡༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་དབང་འདུས། ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་
གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༩༠ ཅན་མ།)

21

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་
ཡོད། ཡིག་ཨང་ ཇི་ཨེན་ཨེཇ་སི་/རྩིས་ཞིབ་/༢༠༢༠/༢༡༥༡ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཨར་ཨི་ཨེཕ་གི་ཇོ་

བདག་གིས་ ཨུ་ཨེས་ཨེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོང་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་ལོག་སྟེ་གནམ་འོང་ག་ གཏད་གཏན་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཆ་མེད་བཏང་
ནིའི་སྐོར་ ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་འབད་ཞིན་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ལཱ་ཚུ་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི་ཟེར་ བཀོད་ཅི། དངུལ་འབོར་ཡོངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༥ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༨༤ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ངེས་ཏིག་འགན་འཁྲི་ཕོགས་མི་འདི་ རྒྱ་ཆེནཔོ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་
ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་

འབད་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་
གནད་དོན་འདི་ ལོག་ཅི་ཁར་ བཞག་ནིའི་སྐོར་ གྲོས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པས།
༤ .༤.༧ འབྲུག་ཀིརི ་ཀེཊི་ཚོ ག ས་པ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
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༡.༡.

ཡིག་ཆས་མ་ཚང་བར་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོགས་པ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩ ལས་ ༢༠༡༣ ཚུན་གྱི་ དངུལ་སོད་འཛིན་ཤོག་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་
ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༨༡ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་

ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་ཨེན་ནོར་བུ།
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་

ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོགས་པ་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་བཀོད་ཚོགས་

ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་སྦེ་བཙུགས་ད་ གནད་དོན་འདི་ ཐབས་ཤེས་གཞན་མེདཔ་ལས་ དེ་དགོངས་ཡངས་
གནང་ཐབས་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཡི། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་སི་སི་བི་/ཨེ་དྲི་ཨེམ/༢༠༢༡/༡༣༠ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
༡.༢.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་ དེའི་ནོར་འཁྲུལ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོགས་པ་ནང་ སྔོན་བྱིན་སོད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༠ རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ ལས་བྱེད་པ་དང་ མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་ སྔོན་བྱིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ གི་
ཁ་གསལ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིན་འདུག




རྩིས་ལོ་༣༡/༡༢/༢༠༡༣ གི་རྩིས་མཇུག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག

སློབ་སོང་ངལ་གསོ་ལུ་འགྱོ་མི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ལུ་ ལྷོད་དེ་འདུག

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༨༡ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་སི་སི་བི་/ཨེ་དྲི་ཨེམ/ཐིམ་ཕུག/༢༠༢༠/༠༣ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།

༤.༥ ལས་འཛིན་ཚུ།
༤ .༥.༡

འབྲུག་བཟའ་སོ ད ་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༨.༠༦༨ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་
ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༡༣ ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཨང་།

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

6.465

-

6.465

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.323

0.055

0.268

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་

-

-

17.03
-

ལུ་མ་གནསཔ།
4

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.280

-

1.280

བསོམས།

8.068

0.055

8.013

0.68

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་
ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༦༥
༡.༡ མཛོད་ཆས་དང་དངུལ་རྐྱང་ནང་ ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༠

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ནང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་དང་ མཛོད་ཆས་ དེ་ལས་ ཐག་མ་ཆོད་
པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༢༡ གི་ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོད་པའི་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནང་

འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་གྲུབ་བྱེད་དེ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆད་ལུས་དེ་གཙོ་བོ་རང་ ཉིན་ལྟར་གྱི་བཙོང་དངུལ་དེ་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་
དུས་ཐོག་ལུ་མ་འབད་མི་དང་ ཟ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག

ལས་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་སྐྱེལ་ཏེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་ བཏང་

ནུག ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༨/༧/༢༠༡༤ གི་ ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༢༡
བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༨༡ བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༡༠༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་བསྟན་ཚེ་རིང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༦༡༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་བསྟན་ཚེ་རིང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༦༡༤ ཅན་མ།)
གནས་སྟངསཿ

དོན་ཚན་འདི་

ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་བརྒྱུད་དེ་

ཡིག་ཨང་

ཨེཕ་སི་བི་

ཨེལ/ཨེསི་ཇེ/༠༨/༢༠༡༩/༣༧༧ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཡིག་ཨང་ ཨེཕ་སི་བི་ཨེལ/ཨེསི་ཇེ/༠༨/༢༠༡༨/༦༡ སྤྱི་
ཚེས་༠༥/༠༢/༢༠༡༨ ཅན་མ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཨང་ ཨེཕ་སི་བི་ཨེལ/ཨེསི་ཇེ/༠༨/༢༠༡༧/༧༩༧ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༡༢/༢༠༡༧ ཅན་

མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤༡ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་བརྒྱུད་དེ་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ལུ་བརོན་ཤུགས་སོམ་སྐྱེད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།
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དངུལ་འབོར་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༡

༡.༢ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་ལས་བརྟེན་ ངང་ལམ་གི་མཛོད་ཁང་ནང་ ཆད་འཐོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༣༤
འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ ངང་ལམ་གི་མཛོད་ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༩༥ གནས་པའི་ དངུལ་རྐྱང་དང་ ཆུམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཛོད་
ཆས་ཚུ་ ཆད་ལུས་དང་གཡོ་སོད་འབྱུང་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༥/༢༠༡༥ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༤༨ བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོད་
པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༤༦

འདུག

གནད་དོན་དེ་

མཛོད་ཁང་གི་མཛོད་གཉེར་པ་

ཚེ་འདས་སོང་ཡོད་མི་ལུ་འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བསླབ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༠༥ དོན་ཚན་༢ རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ཚན། མཛོད་གཉེར་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༠༧༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་
དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༤༦ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༢ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤.༣༤༥ ལུས་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀད་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་
ཁར་འདུག

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣

༢.༡ ཁང་གླ་འཕྱིས་ཏེ་སོད་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥
ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁང་གླ་འཕྱིས་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ བརྒྱ་དཔྱ་༢ གླ་ལེན་
གན་རྒྱ་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

པད་མོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༡༦༠༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༧༦༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༡༤༥ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༣༠༠༤༡༥༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེཕ་སི་བི་/སི་ཨི་ཨོ་/ཨེ་ཨེཕ/༠༢/༢༠༢༡/༧ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༢༧/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣ པ་ ཚོགས་པའི་སྐབས་ དཀའ་སྡུག་ཕོག་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད།
༢.༣

རྒྱ་གཞུང་ལས་ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྟོན་སྒྲགས་ལེན་ཐེངས་གཉིས་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་མི་དེའི་ རྒྱ་

དཔྱ་༥༠ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༦༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྒྱ་གར་ཧ་ཤི་མ་ར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ལས་ མཱན་སུ་རི་ཆུམ་

ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་དེ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༢/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་སྟོན་སྒྲགས་འབད་

25

ཡོདཔ་དང་ ད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་དེ་གི་མིང་ཐོག་ཁ་རང་ དངོས་རྣམ་གྱི་མིང་ ཆུམ་ ‘༥༥༡’ ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་དེ་ སྟོན་སྒྲགས་འབད་ནུག

ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་གཅིག་ལུ་ སྟོན་སྒྲགས་ཚར་གཉིས་འབད་མི་དེ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ བདའ་ཟུན་ནུག། གནད་

དོན་དེ་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་མཐོ་གཏུག་འབད་ཡོད་རུང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ མཐོ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་
ཁས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨ གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༥༠ བཀལ་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག

ཨིན་རུང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ མཐོ་གཏུག་གསུམ་པམ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་དང་ ཅ་
དམ་ ནང་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ ཉེས་ཆད་དེ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་ལེན་གསལ་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིན་ཡོད། འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་
དགོ།

༣. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
༣.༡ ཨེམ་/ཨེསི་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་ལས་ཆུམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ རིན་བཀོད་གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་འབད་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོདཔ།
ཨེམ་/ཨེསི་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་གི་དོན་ལས་ ཆུམ་གྱི་དངོས་རྣམ་ “༥༥༡” མཁོ་
སོད་འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ ཐོབ་ནུག དེ་གི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ལེན་
ནི་དང་ ཁ་ཕྱེ་བའི་ཉིནམ་ སྤྱི་ཚེས་༠༢/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ ལས་འཛིན་གྱིས་ ཨེམ་/ཨེསི་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་ལས་ མཱན་སུ་རི་ཆུམ་ ལེན་ཡོདཔ་

དང་ ཉིནམ་དེ་ལུ་རང་ ཨེམ་/ཨེསི་བ་ལ་ཇི་གི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ ཆ་མེད་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལེན་ཡོད་པའི་ མཱན་
སུ་རི་ཆུམ་དེ་ དངོས་རྣམ་ ༥༥༡ ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ བཞག་ནུག དེ་འབདཝ་ད་ ཧེ་མ་མཁོ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མཱན་སུ་རི་ཆུམ་དང་

ཆུམ་༥༥༡ གི་རིན་གོང་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ གཅིག་མཚུངས་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ རིན་བཀོད་ནང་གཡོ་སྒྱུའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༩.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠
ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། དོན་ཚན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་
26

ལེན་གསལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིན་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འོས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ མ་སོད་པར་ཡོད།
༤. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨

༤.༡.༡ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འདྲེན་སྟོན་སྒྲགས་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཆུམ་གྱི་ཐོ་དེབ་ནང་
ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ཆུམ་གྱི་གྲངས་ཚད་ གཅིག་མཚུངས་མེདཔ།

ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་འདྲེན་སྟོན་སྒྲག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་
འཛིན་གྱི་མཛོད་ཁང་ནང་ ཆུམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༤༩༢.༣༤༥ འཐེབ་འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་

འདྲེན་སྟོན་སྒྲག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ མཛོད་དེབ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ཆུམ་གྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་
བལྟཝ་ད་ ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ཆུམ་ཚུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ འཁོད་དེ་མིན་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ ནང་འདྲེན་ངོ་

མ་རང་འབད་ཡོད་མེད་དང་ རྩིས་ཆད་དེ་ ངེས་གཏན་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་

དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣
ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། ནང་མགྲོན་འབད་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ སྙོམས་སྒྲིག་
རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་མ་སོད་པར་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཞུ་མི་ནང་

ནང་མགྲོན་འབད་མི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་སྒྲིག་མི་འགྱོ་བའི་ གནས་སྟངས་གཉིས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནས་སྟངས་
དང་པ་འདི་ དུས་ཅི་གི་ལོ་ (དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་) འདི་ནང་ མཁོ་མངག་འབད་དེ་ ཅ་ལ་ཚུ་ཤུལ་མའི་ལོ་
(དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡ པ་) འདི་ནང་ལེན་ (ནང་མགྲོན་) ཡོད་པ་ཅིན་འགྱོ་ནི་དང་།

གནས་སྟངས་གཞན་མི་འདི་ ནང་མགྲོན་འབད་མི་ཅ་ལ་ཚུ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་

བའི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ མཛོད་ཁང་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཅ་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་མི་དང་ བང་སྟོར་ཤོར་མི་ ཡང་
ན་ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

གསལ་བསྒྲགས་ལོག་ལྟབ་འབད་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ཐད་ཁར་འབད་བ་ཅིན་ བ་ལ་ཇི་ནང་ལས་ ནང་མགྲོན་འབད་མི་ ཆུམ་
(མཱོན་སུན་ཆུམ་) འདི་ཚུ་ སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་མཐོང་སྟེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ ཁས་མི་ལེན་པར་ ལུང་ཕོགས་འོང་
འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ནང་མགྲོན་གྱི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་ཟེར་ཨིན་པས། དོ་སྐྱེལ་མི་

སྣུམ་འཁོར་འདི་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ མ་ལྷོད་པའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་
དབང་འཛིན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆུམ་འདི་བཟའ་བཏུབ་པའི་སྤུས་ཚད་ཡོད་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ ལོག་སྟེ་ར་
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འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ མཛོད་ཁང་ནང་ འབག་འོང་ནུག ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཆུམ་
(མཱོན་སུན་ཆུམ་) ཟེར་མི་འདི་ ཆུམ་༥༥༡ སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་འབད་ ཅ་ལ་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ གསལ་
བསྒྲགས་ལོག་ལྟབ་སོང་ནུག ཨིན་རུང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་ སེལ་དགོཔ་འབད་ སླབ་པའི་
སྐབས་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལེགས་བཅོས་
འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག

འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཆུམ་གྱི་འབོར་ཚད་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གཉིས་ཆ་ར་ ཅོག་གཅིགཔ་

ཨིནམ་མ་ཚད་ དོ་བསྐྱལ་མི་སྣུམ་འཁོར་ཡང་ གཅིག་ར་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གཉིས་ནང་ མ་འདྲ་མི་འདི་ར་
ཉིམ་༢ དེ་ཅིག་གི་ དུས་ཚོད་ཁྱད་པར་འཐོན་ཏེ་འདུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་

ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་

བཀོད་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩིས་
འགྲིག་གི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནུག

༤.༡.༢ ལས་སྡེ་ནང་བརྡ་དོན་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྦྲང་ཆུ་མངར་ཆབ་ལུ་ གུ་རམ་ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༥.༥༨ འབད་ ཀེ་ཇི་༣༦,༠༠༠
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༡ གནས་པའི་གུ་རམ་ རིན་ངོ་ཤུལ་ལས་སོད་ནི་འབད་བཙོང་ནུག ཨིན་རུང་ རིན་ངོ་ཤུལ་ལས་སོད་ནི་ཨིན་

པའི་བཙོང་ཐོ་དེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ འབྲུག་ཕུཊི་མཛོད་ཐོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ བཏོན་གཏང་ནུག
དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ནང་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་ལངམ་འབད་མེདཔ་དང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྟ་རྟོག་མ་འབདཝ་

ལས་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ནང་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་ས་སྒོ་བཞག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇིཏ་བྷ་དུར་བིསི་ཝ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་

འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༢༨ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཇིཏ་བྷ་
དུར་བིསི་ཝ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༢༨ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་
ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ དྲང་
ཆུ་བི་ཝི་རེཇ་ལུ་ བྱེམ་གུ་རམ་གྱི་རིན་ངོ་ ཤུལ་ལས་སོད་ནི་སྦེ་ བཙོང་མི་དང་འབྲེལ་ དེའི་ཐོ་བཀོད་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་

ལས་བཏོག་བཏང་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཕོགས་མི་ མི་ངོམ་ (བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་
མི་ངོམ་) གྱི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་
བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག
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དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གནད་དོན་འདི་གི་

ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་
སྦེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤ .༥.༢. གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༢.༦༠༣ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

(དངུལ་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

22.603

-

22.603

བསོམས།

22.603

-

22.603

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་
གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣

༡.༡. ལས་སྡེ་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ནང་ ལས་སྡེ་གི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྦེ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ གཙོ་བོ་རང་ དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན་

དང་ ཚེ་འདས་སོང་ཡོད་པའི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རང་སོའི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་འཛིན་ཚུ་བཏོགས་ཐོག་ལས་ གཡོ་སྒྱུའི་
ལག་ལེན་སྣ་མང་གི་སྒོ་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་ཨང་

སོད་ཡོད་པའི་གཡོ་སྒྱུའི་ཐབས་ལམ།

གནད་དོན་ ༡

ཁག་འབགཔ་གིས་ལོག་སོད་ཡོད་པའི་དངུལ་ ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།

གནད་དོན་ ༢, ༢༢, ༢༧
གནད་དོན་ ༣, ༡༣, ༡༥, ༡༧, ༣༠
གནད་དོན་ ༤, ༤༨
གནད་དོན་ ༥, ༩, ༢༦, ༣༡, ༤༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཡོད་པའི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སོད་
རྫུས་མ་འབད་ཡོདཔ།
འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་

ཡོདཔ།
གནང་བ་མེདཔ/ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་

རྩིས་ཤོག་ཕྱིར་སོད་འབད་

ཡོདཔ།
འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ཐོག་ དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་ ཡོདཔ།
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༠.༨༢༩
༢.༤༨༢
༥.༤༣༦
༠.༣༣༡
༡.༢༨༥

གནད་དོན་ ༦, ༡༠, ༡༡, ༡༤, ༡༨, ༢༡,
༢༤, ༢༥, ༣༣,

༣༥, ༣༨, ༣༩, ༤༢,

༤༤, ༤༥, ༤༦, ༤༩
གནད་དོན་ ༧

ཚོང་མགྲོན་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་ཀྱིས་དོན་ལས་

རང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

གནང་བ་མེད་པའི་ དངུལ་འཛིན་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་ འབད་ཡོདཔ།
འཛིན་ཤོག་ངོ་མའི་ཐོག་ ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་སོད་ ཚང་འགྲིག་འབད་
ཡོད་རུང་ འཛིན་ཤོག་དེའི་འདྲ་ཤོག་ཐོག་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

གནད་དོན་ ༨, ༣༦, ༣༧, ༤༣

དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་འབད་ཡོདཔ།

གནད་དོན་ ༡༢, ༡༦, ༡༩, ༢༨, ༢༩,

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་འཛིན་ཐོག་ དངུལ་

༣༢, ༣༤, ༤༠, ༤༧, ༥༡

བཏོན་འབད་ཡོདཔ།

གནད་དོན་ ༢༠

གནང་བ་འགྲོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ གྱངས་ཁ་འཐེབ་བཀལ་ཡོདཔ།

གནད་དོན་ ༢༣
གནད་དོན་ ༥༠

༤.༨༤༨

༠.༠༣༤
༠.༨༧༥
༤.༨༠༨
༠.༢༥༠

ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་མ་འབད་བའི་
ཧེ་མ་ ལོག་སོད་ཡོདཔ།
མཁོ་སོད་མ་འབད་བའི་རྡོ་སོལ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༠.༨༧༣
༠.༥༥༢

ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་བསོམས་

༢༢.༦༠༣

ལྐོག་ཟ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་གྱོས་ངན་བརམས་མི་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ གྱོས་
ངན་བརམས་མི་ དེ་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ བཀག་འཛིན་མེད་པར་ འཛིན་ཤོག་གི་འདྲ་ཚུ་ དཀྲོགས་ཚུགས་ནི་དང་ ལྷག་
པར་དུ་ དབང་ཚད་སོད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་དང་ གནང་བ་འགྲོལ་མི་ དེ་ལས་ དངུལ་འཛིན་གུ་མཉམ་འབྲེལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་ འབད་

རོན་དང་ དམ་ཚིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག བཀོད་ཁྱབ་ གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེའི་ཆེ་རིམ་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་བཏོནམ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༢༡ དོན་ཚན་: གནད་

དོན་ ༡-༥༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་འདས་སངྱས་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། (ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༧, ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ) འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན། (ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༩ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ།) ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། (ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༣ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།) རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། (ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༧ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཉེས་འཛུགས་པ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཡོདཔ་
ལས་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད།

༤ .༥.༣ . རང་བཞིན་ཐོ ན ་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༧ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་
མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ།

30

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

འབད་

ནང་)

ཡོདཔ། %

0.237

-

0.237

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.420

-

0.420

-

བསོམས།

0.657

-

0.657

ལུ་མ་གནསཔ།
2

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་
གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧

༡.༡

ལཱ་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་མ་གཏངམ།

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་འབད་མི་སྒྲིང་

ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་འདི་ རིན་བཀོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ སོད་ཐོག་ལས་ ཨེམ་/ཨེསི་ འབྲུག་ཤར་ཕོགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་
འབད་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་མེདཔ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གིས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་བདག་མེད་སྦེ་བཀོ་བཞག་

སྟེ་འབད་རུང་ ཁག་འབག་དེ་དགོངས་གྲོལ་མ་གཏང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་

ལྡན་ལྡན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ལྡན་ལྡན། ལུང་
ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༤/༢༠༢༡ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚངམ་སྦེ་ སོད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག འཁྲུན་ཆོད་མ་གནངམ་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་འོང་།
༡.༢

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་

གོ་ལཱན་ཏི་ལུ་

ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་

འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༣༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལས་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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༠.༡༡༠ མ་བཏོག་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ལྡན་ལྡན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་

པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ལྡན་ལྡན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༤/༢༠༢༡ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚངམ་སྦེ་ སོད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག འཁྲུན་ཆོད་མ་གནངམ་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་འོང་།
༡.༣

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་

གོ་ལཱན་ཏི་ལུ་

ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་

འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་ཐད་ ལཱ་གཡོག་སོད་

མི་གི་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ གི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༤) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ལྡན་ལྡན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་
དབང་ལྡན་ལྡན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༤/༢༠༢༡ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚངམ་སྦེ་ སོད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག འཁྲུན་ཆོད་མ་གནངམ་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་འོང་།
༡.༤

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
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རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་

གོ་ལཱན་ཏི་ལུ་

ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་

འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ མ་
ལེན་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༠༥༣༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེམ་དྲི་ཏ་མང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༤/༢༠༢༡ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚངམ་སྦེ་ སོད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག འཁྲུན་ཆོད་མ་གནངམ་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་འོང་།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠

༢.༡

ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོག་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལཱན་ཏི་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་
པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་ཐད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠

འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་

འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༠༥༣༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེམ་དྲི་ཏ་མང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༤/༢༠༢༡ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཚངམ་སྦེ་ སོད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
33

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག འཁྲུན་ཆོད་མ་གནངམ་ཚུན་ དོན་ཚན་འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་འོང་།
༤.༦

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

༤ .༦.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༩.༢༦༣ གནས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཚུན་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་

-

-

-

-

19.263

-

19.263

-

-

ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

-

19.263

-

-

19.263

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་
ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

༡.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ སི་ཨའེ་དྲི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་རྐྱང་
བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཡུན་རིངམོ་འབད་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་བསྡུ་བངས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་
ཁང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཙུགས་ནི་ནང་ ངལ་གསོ་ཚུ་མ་བརྩིས་བར་ ཉིན་གྲངས་༡ ལས་༤༤ དེ་ཅིག་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་པའི་ གནད་

དོན་༨༦ ཐོན་ཏེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གིས་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་
དོ་ཡོདཔ་དང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་གཉེར་པ་གིས་ ཚོང་ལས་ཀྱི་དངུལ་རྐྱང་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་

བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༠༩ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
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རིན་ཆེན་དབང་འདུགས།

དངུལ་གཉེར་པ།

འགོ་འཛིན།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས།

ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༡༠༢༠༠༢༥༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་འདུས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྤ་རོ། ང་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༩༣༧
ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་

འཛིན་ཚད་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༦༣

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨེམ་/ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་

མཛད་མདངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ མ་ར་འབད་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞལ་བཀོད་དང་
འཁྲིལ་ ཧེ་མའི་ཁག་འབག་འདི་ཆ་མེད་མ་གཏང་སྟེ་ མ་ར་བཙུགས་བཞག་གི་ཁ་ཚིག་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་

ཚེས་༡༡ ལུ་ བདོག་གཏད་ཕོག་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ མ་ར་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་

ནུག གལ་སྲིད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨེམ་/ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབག་ཆ་
མེད་གཏང་སྟེ་ དངུལ་འབོར་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྔོན་བྱིན་(དངུལ་སྐྱེད་ཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་ཤོག་བང་སྐྱིན་འགྲུལ་)ནང་བཙུགས་དཔ་འདྲཝ་གཅིག་
འབད་བ་ཅིན་ དེ་གི་དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༨༡༤ ཐོབ་ནི་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་

ལུ་བཏང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྐྱིན་འགྲུལ་

དང་མ་ར་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་བསོད་ནམས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ། སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ། ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ། པདྨ་ཕྲིན་ལས། ཚོང་
ལས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ ། ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག། ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ལྟ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ །
དེ་ལས་ ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་ འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་
ལྷུན་གྲབ།

བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ།)

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣

དང་

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཏང་ནུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
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འཛིན་ཚད་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༢.༢

ཨེམ་/ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་

ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་དངུལ་བསྐྱི་མི་ལས་བརྟེན་

བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་

སྐྱེད་ཀྱི་གནོད་པ་འཁྲི་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤༩
འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨེམ་/ཨེསི་ ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༥
ལུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༩ འི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ གི་མ་ར་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་རང་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚུ་༨ ལུ་ ཨེམ་/ཨེསི་ ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ ལོ་བསྟར་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡.༧༥ འི་ཐོག་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བསྐྱི་ཡོདཔ་ལས་ བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤༩ འཁྲི་ནུག འབྲུག་རྒྱལ་
ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལུ་རང་ དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡.༧༥ སོད་མི་འདི་ ཚོང་སྡེའི་མ་ར་བཙུགས་བཞག་གི་

སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་

༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་ར་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་བསོད་ནམས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་
རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ། སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་

ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ། ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ། པདྨ་ཕྲིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ །
ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ལྟ་
བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ་། དངུལ་རྩིས་དང་

རྩིས་འཛིན། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲབ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣ དང་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཏང་ནུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
འཛིན་ཚད་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༣. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
༣.༡

ཁག་འབག་གན་ཡིག་མ་བཏོནམ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨེམ་/ཨེས་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༠༩ བསྐྱི་
མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་བཏོན་ནི་མིན་འདུག ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
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སྐྱེད་ལེན་མི་གི་བདེན་ཁུངས་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་ཚུ་ དེ་ལས་ དངུལ་བསྐྱི་མི་གི་ཁ་ཚིག་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༤.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཕྲིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་

ཆེན།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠

།

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

ལྟ་བཀོད་པ།

དངུལ་རྩིས་དང་

རྩིས་འཛིན།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ་། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ །)
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཏང་ནུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
འཛིན་ཚད་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
༣.༡.༡

ཨེམ་/ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་གྱི་མ་ར་བཙུགས་ནི་ནང་

ལས་འཛིན་མཐུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨེམ་/ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་ མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་

དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དེ་ ཚོང་སྡེ་ཐོ་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ར་ཚན་༣ པ་ དོན་ཚན་༡༤.ཀ
(སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་)དང་ ལས་འཛིན་མཐུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༢ དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོང་སྡེ་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ ཡན་ལག་སྡེ་
ཚན་ཁ པ་དང་ ༧(༣) པ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་ར་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧

དང་

ཀརྨ་བསོད་ནམས།

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ། སངས་

རྒྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ། ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ། པདྨ་ཕྲིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠

།

ཨོན་ཚེ་དབང་།

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ལྟ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ ཀུན་

ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ་། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲབ།
བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣ དང་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩
ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བཏང་ནུག
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་
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འཛིན་ཚད་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

***********

38

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

(སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

0

ཆ་ཤས་༡ པ། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠

ཚུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠.༣༡༣ དང་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༩༩ བརྩིས་ཏེ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༧༥.༤༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༤༡༧ དང་
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༦ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སྟོན་ཏེ་
ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་དང་ ལྷག་ལུས་ཚུ་གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན།

རྩིས་འགྲི

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་
རིམ་ཨང་

ལས་སྡེ།

ག་འབད་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ
། ( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡

)

བའི་དངུལ
་འབོར།

རྩིས་འགྲི
ག་འབད་

ཚུན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོ
དཔ།

ཡོདཔ།
%

1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

16.899

0.511

16.388

3.02

2

རོང་ཁག་ཚུ།

6.264

5.448

0.816

86.97

3

རྒེད་འོག་ཚུ།

0.497

-

0.497

-

4

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

23.195

50.28

46.653

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བསོམས།

23.458

70.313

29.4 17

4 0.896

4 1.84

ཀ ( ༡ ལས་༤ )
5

ལས་འཛིན་ཚུ།

4.190

0.756

3.434

18.04

6

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་

0.909

0.050

0.859

5.50

5.099

0.806

4 .293

སྡེ་ཚུ།
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་བ
སོམས། ཁ

15.81

( ༥ ལས་ ༦ )

ཡོངས་བསོམས་ ( ཀ + ཁ )

75.4 12

1

30.223

4 5.189

4 0.08

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༧༥.༤༡༢ ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༢༢༣ རྩིས་འགྲིག་
འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༡༨༩ ལུས་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེ་༣༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་
མི་དང་ ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

2

ཆ་ཤས་༢ པ། བསྐྱིར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།
༤.༡

ལྷན་ཁག་ཚུ།

༤.༡.༡

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ སྙན་ཞུ་འབད་
ཡི། ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།

1

༢

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

ལ་འབོར།

-

-

-

0.087

-

0.087

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུ
ལ་ཚུ།
བསོམས།

0.087

-

རྩིས་འགྲིག་འ
བད་ཡོདཔ།
%
-

0.087

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༣༨

༡.༢

དཱལ་བ་ར་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་
ཁག་འབག་ཐུམ་ཚན་ཁ་པ་དང་ག་པ་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་མི་ནང་ཁུངས་མེད་ཀྱི་ཟད་སོང་གཏང་ཡོདཔ།

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ནེ་དར་ལེཌིས་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གི་ ORIO ལས་འགུལ་ “འབྲུག་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ཐོག་ལས་

དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་” གི་ དཱལ་བ་ར་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལམ་ རིང་ཚད་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༠.༥༨

འབད་མི་ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་

ལམ་གསལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡོངས་

སྒྲིལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ནུག།

རིམ་ཨང་

ཆ་ཚན་ལཱ་གི་མིང་

རིན་བཀོད་པའི་མིང་

3

ཁས་ལེན་གནས་གོང་
(དངུལ་ཀྲམ)

དྲན་གསོ་

༡
༢

ཆ་ཚན་ ཀ་པ་:

ཨེམ་ཨེསི་ ཀ་ལི་ཀ་ (བལ་ཡུལ)-

དཱལ་བ་རི་-ཨོ་དཱལ་ཐང་།

དབྱངས་ཁིལ་ (འབྲུག) ཇེ་བི།

ཆ་ཚན་ ཁ་པ་:

ཨེམ་ཨེསི་ ཏུན་དྲི་བཟོ་བསྐྲུན་(བལ་

ཨོ་དཱལ་ཐང་-དགེ་སར་གླིང་།

ཡུལ)

ཆ་ཚན་ ག་པ་:
༣

དགེ་སར་གླིང་-དར་དཀར་
དཔལ་ལ།

ཨེམ་ཨེསི་ ཨེས་པི་ཨེམ་ཨེལ་ (རྒྱ་
གར་)-དགའ་སེབ་ (འབྲུག) ཇེ་བི།

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་

༣༥༥,༤༥༦,༧༡༢.༠༩
༣༧༨,༤༨༣,༢༧༧.༠༧

༣༥༨,༢༢༢,༤༡༤.༥༠

ཁས་ལེན་གནས་གོང་
ནང་PS ཚུད་ཡོདཔ།
ཁས་ལེན་གནས་གོང་
ནང་PS ཚུད་ཡོདཔ།
ཁས་ལེན་གནས་གོང་
ནང་PS ཚུད་ཡོདཔ།

ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་མི་རིན་བཀོད་པ་གཉིས་ཀྱིས་

ཡོངས་

སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ ག་པའི་ དོགས་གསལ་འབད་བཀོད་ནུག ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ཁག་འབག་པ་དང་གཅིག་ཁར་ རོད་རྙོགས་ཚུ་མ་
གསལ་བའི་ཁར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གིས་ བཀོད་ཡོད་པའི་ཚ་གྱང་ཚུ་དང་ལེན་དང་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བར་འཛུལ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༢ ལུ་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་བཀོད་
ནུག འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁག་འབག་པ་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལུ་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་
དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ས་གནས་རྩིས་སོད་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༧ དང་
༡༨ ལུ་ ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནུག
འདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ཁག་འབག་ཐུམ་ཚན་ ཁ་པ་དང་ ག་པ་ གཉིས་ཆ་རང་ གཞུང་གིས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་མེད་གཏང་ནུག།
ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྐབས་ འཚོལ་སྒྲུབ་གྱི་སྔོན་བྱིན་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤.༧༢༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཁག་འབག་པ་གིས་རྒུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༡.༦༩༣ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་
ཡོད་ས་ལས་ ཕོགས་སྣའི་ལས་ཚན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ངོ་སོར་འབདཝ་བཞིན་དུ་ གཞུང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༡༣ ཆ་འཇོག་གྲུབ་
ནུག། ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་པའི་རྒུད་འཐུས་ ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་གྲུབ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ད་ལོ་མ་འཐོབ་
པར་ཡོད། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༡༦: དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཚུ་: ལྷག་ཁག་གིས་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་པའི་རྩིས་འགན་

རྩིས་ཐོ་འདི་ གནང་ནི་མིན་འདུག།)
གནས་སྟངསཿ

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ MoWHS/DS/Audit/2918-2019/535 སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༨/༢༠༡༨

ཅན་མ་དང་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྱུན་ཆོད་ཨང་

མངོན་མཐོ་(ཧུྃ-༡༨-༡༥)

སྤྱི་ཚེས་

༢༥/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབག་འདི་གིས་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་༡༠༢,༣༩༨,༩༤༠.༢༥ སོད་
དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་ ཁོ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་
ནང་འཁོད་ལུ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་རིམ་སོད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠,༩༠༨,༧༡༤.༧༥ སོད་དགོཔ་ཨིན་པས།

རིམ་སོད་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༡༠/༢༠༡༨ ལུ་སོད་རན་ཡོདཔ་དང་ གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༡/༢༠༡༩ ལུ་སོད་
དགོཔ་ཨིན་པས།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབག་པ་གིས་
ལྷག་ལུས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༠༠ སོད་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་འབད་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་
༣༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་

སྟོན་ཞལ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གྱིས་ ཁག་

འབག་པ་ལས་ དངུལ་འབོར་ལོག་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ནང་འགྲིག་
གི་བྱ་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་ཚུ་འཐབ་སྟེ་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་དང་ མངོན་མཐོ་ཚུན་ཚོད་ལྷོད་ནུག། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་
གྱིས་ ཁག་འབག་པ་འདི་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ རིམ་སོད་གཉིས་ཐོག་ལས་ལོག་སྟེ་བཏབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནུག།

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབག་པ་གིས་ རིམ་སོད་དང་པ་འདི་བཏབ་ཡོད་རུང་ རིམ་
སོད་གཉིས་པ་འདི་མ་བཏབ་པས།
ཁག་གིས་

ཁག་འབག་པ་གིས་རིམ་སོད་གཉིས་པ་སོད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་འདི་

ཞབས་ཏོག་ལྷན་

བསྟར་སོད་འབད་ནི་བཤེར་གཏུགས་འབད་ནུག།

ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
དེ་བསྟུན་གྱི་གྲོས་ཐག་ལུ་བསྒུགས་ཏེ་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧

༣.༣

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧
ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༢; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བཅོ་ལྔ་རྡོ་

རྗེ་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: འཕྲིན་ལས་བསྟན་
འཛིན། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་༨༧,༣༤༨ ཐམ་པ་འདི་ ལྷུན་རྩེ་ལུ་ཡོད་པའི་ དབྱངས་ཅན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་

མིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། གླིང་མེད་ཐང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་
འདུན་ལུ་བཙུགས་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་
ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆན་གྱིས་ ཁག་འབག་འདི་དགོངས་
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གྲོལ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༨༧,༠༠༠.༠༠ བཏབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཁག་འབག་པ་གིས་ དངུལ་འབོར་དེ་སོད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་
གནད་དོན་འདི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཁག་འབག་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༢༢༡,༠༠༠
བཏབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་རུང་
པདྨ་དགའ་ཚལ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ དྲང་དཔོན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་འབད་མ་ཚུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ ད་ལོ་ ཁྲིམས་དཔོན་
གསརཔ་ཅིག་ གསར་བསྐོས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པས།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་བསྟར་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་
གནང་ཡི།
༤.༡.༢.

བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨
སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.278

བསོམས།

0.278

ལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.278
0.278

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨

༣.༡.

ས་ཁམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨

མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་ལཱ་གི་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠.༤༨༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ས་
བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་ཐོབ་བརྗོད་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ཡོན་ཕུག་ལ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ འཕྲལ་གྱི་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་བཟོ་ཡོད་པའི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།
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འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ནང་ མངོན་གསལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་རིམ་པ་གེ་རའི་ནང་ ཚད་གཞི་དང་འཁོད་སྙོམས་
ཀྱི་ངེས་བདེན་ཚད་འཛིན་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱུན་རིམ་གྱི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ འཕྲལ་གྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་མེན་པར་
ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་
མ་ཚད་ ས་ཁམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་དེ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གྲངས་ཚད་ངེས་ཏིག་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་
དགོཔ་སྦེ་སོད་ནུག། གནས་སྐབས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་/སྔོན་རྩིས་ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་འདི་ ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མེནམ་
ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༢; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་:

འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་

ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་
ཚེས་༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་འབོར་འདི་ལོག་ལེན་དགོཔ་དང་ དུས་མཐུན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ག་ནི་ཡང་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྒྱུ་
མཚན་སྣ་ཚོགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལོག་ལེན་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ དང་ ཡང་ན་ འདི་གི་ཧེ་མ་དང་ལེན་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་
ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤.༡.༣

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༥༤ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་
ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༤༣ ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

།
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོ

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ག་ཟ།

ཡིག་ལུ་མ་གནསཔ།

ཚུ།

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.260

-

0.260

-

2.689

-

2.689

-

2.805

2.294

18.22

0.511
བསོམས།

5.754

0.511

5.24 3

8.88

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠

༡.༢

ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཚབ་ལུ་

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་རྫུས་མ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་

ཉེས་ཆད་བསྐྱར་བརྙེད་མ་འབད་བར་

ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠
མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་(HANAs-I) གྱི་གྲོགས་
རམ་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ གནསཔ་སྟང་ཁ་ལུ་ ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ ཨེམ་ཨེསི་ ཀྲི་དྲི་དོན་གྲུབ་བཟོ་བསྐྲུན་
གྱིས་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ གནས་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་དེ་ རྫུས་མ་བཟོ་
ནུག། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གི་ལག་པར་ དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གི་ཟིན་བྲིས་མཉེན་ཆས་ཅིག་མ་གཏོགས་ ལཱ་བསྟར་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ རིན་
བསྡུར་སྒོ་ཆེ་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ལཱ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག།
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༧ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་
པར་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ཕག་ལཱ་གནང་མི་ ནགས་གླིང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་དོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

དང་འདོད་སྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་སོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་

གཞུང་གི་

ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༩; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར: ཀརྨ༔

ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ། བལ་བཀོད་རྩིས་
འགན་: ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ ཚུན་ལུ་ དགའ་ས་རོང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་
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དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་

ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཅི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ཁོ་གིས་ དྲང་མང་ལུ་མཐོ་གཏུག་འབད་ནུག། ལྷན་ཁག་གིས་ ཞིབ་

རྟོག་གི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ཀརྨ་ཟེར་མི་ལས་ དངུལ་སོད་ཀྱི་བྱུང་ཐོ་ཐོབ་ཡོད་རུང་ ཁ་གསལ་ཚུ་
གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོཔ་འདུག། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་

དེ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་
ཡི།
༡.༣

ས་གནས་ཁར་ཅ་ཆས་མ་བཙུགས་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

ལོ་བི་ས་ནགས་གླིང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་གོ་གོ་ན་ལུ་ ནགས་གླིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ཡིག་ཚང་གི་ཆབ་གསང་དང་ ཐབས་
ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་

ཁག་འབག་པ་གིས་ལས་སྣ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

དངུལ་སོད་

འབད་ནུག འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ འཛིན་ཤོག་གི་གནང་བྱིན་སོད་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༨༦; དོན་ཚན་༡.༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་

རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༢༠༨༥ ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༩༠༨༣༠༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: དཀོན་མཆོག་འབྲུག་པ། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༧༡༡༠༣༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩

༢.༢

ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩

དམ་སྦྱི་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་འོག་གི་

HANAS-II

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྱི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་

ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩ གནས་པའི་མ་དངུལ་ དབྱེ་སྡེ་ ‘ཨོམ་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་དང་ བ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་(༥༢.༠༨)

ལས་ HANAS-I པའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྣ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་དབྱེ་སྡེ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ བདག་སྲུང་ནོར་འཁྲུལ་དང་
ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག། འདི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་ནང་ “གསར་སྒྲུབ་ལས་གསར་སྒྲུབ་ནང་ བསྐྱར་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་
ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ རྩིས་སྒོ་དང་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་དང་ གསར་སྒྲུབ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ ཁ་བསྒྱུར་ར་གཏན་ནས་འབད་
མ་ཆོགཔ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དང་ མ་འཁྲིལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༨; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་

ཀར་: ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ལྷན་གྲུབ་མཐར་
ཕྱིན། གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།

9

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་
གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག་གིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ངོ་
འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ལྷན་ཁག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ ཤུལ་མའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་ དམའ་
ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཆེ་མཐོའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ལོག་སུ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་
འདི་གིས་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་
ཐབས་ཤེས་ག་ར་བཏོན་ཚར་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཐག་གཅད་
ནུག། དེ་བཞིན་དུ་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་
གཅད་ཅི།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༩༤

༣.༥

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.9༥༧

ཀ) དམ་སྦྱི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ གསོས་རྒེད་འོག་ དྭངས་བྱོ་གང་ལུ་ གླིང་གའི་ཡིག་ཚང་དང་
འབྲེལ་རྩིག་སྐྱོར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག འདི་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༢༠

གནས་པའི་ལཱ་གི་གནས་གོང་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་

རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་དང་འཁྲིལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༧༩

ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༣༡; དོན་ཚན་༡ཀ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: རྡོ་རྗེ་ཚེ་

རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༠༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས། སྔ་
མའི་ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)/FUS-02/2020-2021/ 0575 སྤྱི་ཚེས་༡༤/༤/༢༠༢༡ ཅན་

མའི་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༣.༡༢.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༤

ཀ) དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ནང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩) དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༥༡) གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༦༠ འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༤༣༡; དོན་ཚན་༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་:

ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་

ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་
འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་
དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་
ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ལྷན་ཁག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཤུལ་མའི་དགུན་
གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་

འདི་བཟུམ་སྦེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་

དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ ཆེ་མཐོའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ལོག་སུ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི།ཡོདཔ།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་

མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་

འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འདི་གིས་

འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ག་
ར་བཏོན་ཚར་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཐག་གཅད་ནུག། དེ་བཞིན་དུ་
གནད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
ཁ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ལས་བྱེད་པ་དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ གི་ མི་
དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༢༣; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་:

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།

མཉམ་འབྲེལ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༢ ཅན་མ། དབང་འདུས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༦༠༥༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། མཉམ་འབྲེལ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༢
ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་༦༣༢,༤༠༠ རྩིས་སྙོམས་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་ཤོག་བཏོན་ཞིནམ་ལས་
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གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཅི། སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་
ཡང་ ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཡང་
གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁག་འབག་པ་འདི་
ག་ཏེ་ཡོད་ག་མ་ཤེས་པར་ཡོད་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ཁག་འབག་པ་ལས་ལེན་ནི་ཡོད་མི་འབོར་ཚད་བ་

ཁག་འབག་པ་ལུ་

དངུལ་སོད་འབད་ནི་གི་འབོར་ཚད་འདི་ མངམ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷན་ཁག་གིས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཁྲ་འདི་རྩིས་སྙོམས་འབད་མ་ཚུགས་པས། ལྷན་ཁག་གིས་
སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ་འདི་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
ག) བུམ་ཐང་ ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཐའ་འཁོར་དང་ཉམས་སྲུང་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༡ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༡; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཨོན། ནགས་

སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༦༡༡༦ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༤༡༠༠༣༨ ཅན་མ། སངྱས་དཔལ་བཟང་། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༢༡༧ ཅན་མ།

བཀྲིས་དོན་གྲུབ། ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༩ ཅན་མ། སངྱས་དབང་ཕྱུག། དངུལ་རྩིས་གཙོ་
འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༨

ཅན་མ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

བི་ཨི་ཨེསི།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༧༠༤༠༠༠༡༨༩ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན: ངག་དབང་ནོར་བུ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༩༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་

ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་
འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་
དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་
ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ལྷན་ཁག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཤུལ་མའི་དགུན་
གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་

འདི་བཟུམ་སྦེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་ ཆེ་མཐོའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ལོག་སུ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་ཅི།ཡོདཔ།
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དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལས་འགོ་

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩

པའི་ཚེས་༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་

འདི་གིས་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལྷན་ཁག་གིས་

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་

ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་
གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་

ཐབས་ཤེས་ག་ར་བཏོན་ཚར་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཐག་གཅད་ནུག།
དེ་བཞིན་དུ་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

ང་) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནང་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༢ རྩིས་ལྷག་སྦེ་
འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༢༩; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། སོ་ནམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༧༠༩༣ ཅན་མ། ཉི་མ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༨༠༡༠༧༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: འཆི་མེད་རིག་འཛིན། སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༠ འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-02/2017-2018/619 སྤྱི་

ཚེས་ 15/12/2017 ཅན་མ་དང་ ཡིག་ཨང་ UWICER/Th-03/2019/113 སྤྱི་ཚེས་ 15.03.2019
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་/ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ ལུས་ཡོདཔ་ལས་དོན་ཚན་འདི་ ཆ་
ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་༢༦ ཚུན་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་
ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་
འཁོད་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་
འཁྲི་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ལྷན་ཁག་
ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཤུལ་མའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བསྣར་བཞག་
ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་

དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཆེ་མཐོའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ལོག་སུ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཟེར་

བཀོད་ཅི།ཡོདཔ།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་

མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་

འགན་འཁྲི་ཕོ ག་མི་འདི་གིས་

འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ག་

ར་བཏོན་ཚར་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་གི་ཐག་གཅད་ནུག། དེ་བཞིན་དུ་
གནད་དོན་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
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༤.༡.༥.

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ སྙན་
ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། ( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

)
4.115

བསོམས།

4 .115

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།
-

4.115
-

4 .115

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
0
0.00

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥

༡.༡.

ཚོང་ཁྲལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲལ་ ཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ལུ་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་
ལས་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༠༠ ཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་འདུག། བཟོ་བསྐྲུན་པ་/ཚོང་
འབྲེལ་པའི་ ཅ་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་ཤོག་དང་ག་བསྡུར་འབད་མི་དང་ཕདཔ་ བཙོང་གོང་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་པའི་འཛིན་ཤོག་གུ་ཉུང་སུ་འབད་
བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ནང་འདྲེན་པ་གིས་

རིན་གོང་སྟོན་བསྒྲགས་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་དང་ རང་བཞིན་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲལ་ ཆད་ལུས་འབྱུང་ནུག། ཤུལ་མར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༨༥ སར་རྙེད་/རྩིས་འགྲིགས་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༠༦; དོན་ཚན་

༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཁྲལ་དོན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༤༥ ཅན་མ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགན་: དོན་གྲུབ། ཅ་དམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ RRCO/PL/Adm-20/2019-2020/964 སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༨/༢༠༡༩

ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་དང་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ རྒྱལ་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་
ཤུལ་ལས་ མཐོ་གཏུག་གི་བྱ་རིམ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཡི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ ཚོང་པ་འདི་གིས་ གནད་དོན་འདི་

14

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་མང་ལུ་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཡོདཔ་ལས་ དྲང་མང་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་བསྒུགས་ཏེ་འདུག། དེ་འབདཝ་
ལས་གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.༡.༦.

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། ( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོ
ག་ཟ།
བསོམས།

)

ལ་འབོར།

6.665

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

-

6.665

6.665

-

6.665

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥

༡.༡.

གནས་སྟངས་ངོ་མའི་ གོ་བརྡ་ཕྱི་འགྱུར་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་གྱིས་ སྨིན་བྱས་སོབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ གནས་པའི་
རྩིག་སྐྱོར་(རིང་ཚད་མི་ཀྲར་༡༣༠ དང་ མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་༦) དང་གཅིག་ཁར་ རྐང་རིལ་རྐྱབ་ས་བཟོ་བསྐྲུན་ནི་ལཱ་དེ་ ཨེམ་ཨེསི་ཀྲི་ཀེ་
བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་བྱིན་ནུག། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ཚད་འཛིན་ནང་ ཉེན་བཅོལ་འབད་
ནུག
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ ༢༥/༠༩/༢༠༡༤ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ སོབ་གྲྭ་
འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་བཅས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༡༢/༢༠༡༤ ལུ་རྩིས་ལེན་འབད་ནུག། ཕན་ཚུན་
ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་དངུལ་སོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་

ས་གནས་ཁར་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

ས་གནས་ཁར་རྩིག་སྐྱོར་མཐའམ་གཅིག་གི་ཤུལ་ཨ་རྩི་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་

སྐབས་ སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་དེ་འབད་སོད་པའི་བར་ན་ རྩིག་སྐྱོར་དེ་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་སོངམ་དང་ དེ་གིས་ཤུལ་ལས་
ཁག་འབག་པ་གིས་རྩིག་སྐྱོར་དེ་ བསྐྱར་བསྐྲུན་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།
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འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩིག་སྐྱོར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༦.༦༦༥ གནས་པའི་མ་ར་སོམ་བཙུགས་ཡོད་མེ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིག་སྐྱོར་དེ་བསྐྱར་བསྐྲུན་དང་ ཡང་ན་
གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་ནང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གྱི་གྲལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་ལམ་བཟང་དགོཔ་ཨིན་རུང་

རྐང་རྩེད་ཐང་ལོག་རིམ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་

རྩིག་སྐྱོར་རྐྱབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་མ་མཐོངམ་ལས་

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དང་ལེན་མ་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབག་
པ་དང་ཅིག་ཁར་གྱོས་ངན་བརམས་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་ཚུ་འབད་འཕྲོ་སྦེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་སོད་ཧྲིལ་བུམ་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ འཐོབ་བརྗོད་དང་དངུལ་སོད་ནང་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེདཔ་མས།
སོབ་གྲྭ་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཤུལ་མའི་ལན་གསལ་དེ་ འགོ་ཐོག་གི་ལན་གསལ་དང་འགལ་ཏེ་ རྩིག་སྐྱོར་ཚུ་གནོད་སྐྱོན་

མེདཔ་དང་ རྐང་རྩེད་ཐང་ལོག་རིམ་སྒྲིག་དང་ས་བསུབ་འབད་བའི་སྐབས་ སའི་འོག་ལུ་འཛུལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༧༩; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༤༠༧༠༠༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: དི་བ་ཀར་བ་མ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༠༢
ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཁར་ལ་སྐོར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཡིག་ཨང་ RAA/AGSP/16/2017-18/232 སྤྱི་ཚེས་༠༡/༡༡/༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་

ཨིན། ཡིག་ཨང་ ACC/DoI-III/Case-04/2018/1058 སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༨/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ཚར་ཏེ་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་གཏང་ཡོདཔ་དང་ གནད་
དོན་འདི་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་
ད་ལོ་ཡང་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བཤེར་འཕྲོ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་
བསྒུག་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཡོད་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་དུས་མཐུན་གྱི་དོན་
ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འདི་གི་ མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
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༤.༡.༨.

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཉིས་སྙན་
ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། ( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

-

ག་ཟ།
བསོམས།

འབད་ཡོདཔ།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོ

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

-

%
-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་
ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༡.༡.

ཆོག་ཐམ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོད་སྲིད་པ།

སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགུལ་ “གྲོང་
གསེབ་སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་’གྱིས་

གློག་རྒྱུན་ལམ་མེད་པའི་གུང་པ་ཚུ་གི་བརྟག་ཞིབ་ཡོངས་རོགས་འབད་ནི་གི་ཟད་སོང་

འདི་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་གི་ངོ་
ཚབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་པ་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཞུ་བ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ དངུལ་སོད་དེ་ ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་གི་མིང་ཐོག་
ཁར་ སོད་ནུག། འདི་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ འབྲུག་གི་དངུལ་
ཁང་ནང་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མེདཔ་འབད་བཤད་ནུག།
དངུལ་འཛིན་འདི་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་སོད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་སོད་ཡོད་མི་
འདི་གིས་ ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ཁས་
ལེན་གནས་གོང་རྐྱངམ་ཅིག་བཀོད་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཏོནམ་མས། འདི་གིས་མ་ཚད་ དབང་ཚད་སོད་བཞག་གི་ཡིག་
གུ་ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཨིན་མི་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་
སྟོན་པ་གི་ངོ་ཚབ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་པ་འབད་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དབང་སོད་ནང་ དམིགས་བསལ་དུ་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་
འདི་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོང་རོགས་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནད་
དོན་འདི་ནང་ ཧམ་འཛུལ་སྲིད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་གསལ་རི་རི་འབད་བཏོནམ་མས།
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ལྷག་པར་དུ་ དྲང་བདེན་གྱི་གན་རྒྱ་ནང་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་སྦྱིན་བདག་དང་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་མི་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་

བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་སྦྱིན་བདག་ངོ་མ་འདི་ དཔང་པོ་འབད་ མཚན་རྟགས་ཡོད་མི་འདི་ ཚུལ་མཐུན་མིན་འདུག། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༨; དོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: དགའ་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༧༣

༢༠༠༢༠༡༡༠༨ ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་:

སཏ་ཅི།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་

ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་སཏ་ཅི་དང་ བཟོ་རིག་པ་ དགའ་ལེགས་རྡོ་རྗེ་གི་འགན་
འཁྲི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ACC/DoPS-CMD/12/886 སྤྱི་
ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ཡོད་ཟེར་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་གྲོས་བསྡུར་
ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ དྲི་ཨར་ཨི་གི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་ས་
བཞག་ནི་དང་ ཁྲལ་ལས་ཟུར་ནི་གི་ཐོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི། མཐའ་མཇུག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཡིག་ཨང་ ACC/DoPS-FDD/FE-02/2021/293 སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ འདི་བཟུམ་
མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་གི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཐོག་
ལས་ ཁུངས་མཐུན་ཐོག་ལས་ཐག་གཅད་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཡིག་ཐོག་ལུ་གཏང་མི་ བཀོད་རྒྱ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢.༡.

ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱི་འགྱུར་བྱིན་ཡོདཔ།
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སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགུལ་ “གྲོང་
གསེབ་སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་’ གིས་ གློག་རྒྱུན་ལམ་མེད་པའི་གུང་པ་ཚུ་གི་བརྟག་ཞིབ་ཡོངས་རོགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ནང་
ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གིས་

རིན་བསྡུར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་

འདིའི་ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེད་པ་

གཙོ་བའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་འགྱུར་བྱིན་ནུག།
ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་གི་སྦྱིན་བདག་

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་

ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་མཁས་མཆོག་འབད་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་བརྟག་ཞིབ་ནང་ སྐུ་ཚད་༡༠ འཐོབ་ནུག། འདི་
བཟུམ་སྦེ་རང་ ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་གི་ སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ་མཁས་མཆོག་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོ་དེ་ ཨེམ་
ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ་མཁས་མཆོག་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

བསྒྱུར་

བཅོས་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་བརྟག་ཞིབ་ནང་སྐུ་ཚད་༨ འཐོབ་ནུག། བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོ་འདི་ འཆི་
མེད་རྡོ་རྗེ་གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་འདུག། གོང་འཁོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་སྐུ་ཚད་༡༨ འཐེབ་

ཐོབ་སྟེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རིན་བཀོད་ནང་ (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༨; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: དགའ་ལེགས་རྡོ་

རྗེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༧༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: སཏ་ཅི། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༠༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་
འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་སཏ་ཅི་དང་ བཟོ་རིག་པ་
དགའ་ལེགས་རྡོ་རྗེ་གི་འགན་འཁྲི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་རུང་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་

ACC/DoPS-CMD/12/886 སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་མ་བསྡུ་
བར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་ཟེར་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གྲོས་
ཐག་གཅད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་
བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ དྲི་ཨར་ཨི་གི་གྲོས་འཛོམས་ཁང་ནང་ བསྟན་རྒྱས་
ལྷན་ཁག་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་གྲོས་
བསྡུར་འབད་བའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འོང་
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འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྱིས་
གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་ས་བཞག་ནི་དང་ ཁྲལ་ལས་ཟུར་ནི་གི་ཐོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་
འབད་ཡི། མཐའ་མཇུག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡིག་ཨང་ ACC/DoPS-FDD/FE02/2021/293 སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་
ནི་གི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁུངས་མཐུན་ཐོག་
ལས་ཐག་གཅད་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་
གཏང་མི་ བཀོད་རྒྱ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.༢

རོང་ཁག་ཚུ།

༤.༢.༣

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༦༢ གནས་པའི་ཚུལ་
མིན་གསུམ་སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༦༠
རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

)

ལ་འབོར།

1.962

1.860

1.962

1.860

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.102

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
94.80

0.102

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢

༡.༡

དེན་ཅི་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ཚུལ་མིན་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༡༩

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དེན་ཅི་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ ཁག་འབག་པ་གིས་
ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་དང་
དངུལ་སོད་འཛིན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ས་ཁོངས་ནང་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་སྐབས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་
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འབགཔ་གིས་ ད་ལོ་ཚུན་ལཱ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལཱ་མ་འབད་བའི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ ལས་
དོན་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ཁག་འབག་གིས་བརྙ་ལེན་འབད་མི་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༡༩ མ་སོད་

པར་འདུག གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༠༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་

ཆོས་བཟང་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༨ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༧ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
༢.༢

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢

ཀ)

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནཱ་ནོང་རྒེད་འོག་ ཚ་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཁང་སྡེ་༢ སྦེ་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་
བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་འདི་

ལག་ལེན་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ནང་ལས་

སྔོན་བྱིན་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༥༠༡ དོན་ཚན་༤.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༡༡༨ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ ལུས་ཏེ་ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་
ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ པདྨ་དགའ་
ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༢,༠༠༠ འདི་ ནོར་འཁྲུལ་འབད་མི་ འོད་
གཟེར་(ཧེ་མའི་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན)གྱིས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཨིན་རུང་

དངུལ་ལའབོར་

ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འདི་ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས་ལུ་བཀལ་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ འགན་འཁྲི་འདི་ ལོག་སྟེ་འོད་གཟེར་བཀལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་འབད་ཡི། འོད་གཟེར་འདི་ ད་ལོ་ བསྟན་རྒྱས་
ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་འབད་ལཱ་འབད་དོ་ཟེར་ཡང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ འགན་འཁྲི་སོ་སོར་
འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལས་ལན་གསལ་བསྒུག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འགན་འཁྲི་སོ་སོར་འབད་ནི་འདི་ བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་
ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཅི། ཨིན་རུང་ མང་ངོམ་སོ་སོ་གིས་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་ རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ ངོས་ལེན་
འབད་བ་ཅིན་ སོ་སོར་འབད་བཏུབ་ཟེར་བཤད་ཅི། གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལས་ འགན་འཁྲི་འདི་ འོད་གཟེར་ལུ་སོ་སོར་
འབད་ཡི། དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ལོ་གཅིག་བསྣར་འགྱང་ལུས་པའི་ཤུལ་ལུ་
ངེས་པར་དུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་
ཡང་ བསྐྱལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་
འབོར་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ ཡང་ན་ འདི་གི་ཧེ་མ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཐབས་སྒྲིག་དགོཔ་དང་ འདི་མིན་
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།

༤.༢.༤

ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༨ སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༦ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢ ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

0.658

ཚུ།
བསོམས།

ལ་འབོར།

0.658

0.166
0.166

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.492

25.23

0.4 92

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢

༢.༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢
ཀ) ཆུ་ཁ་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དུང་ནག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་

མཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་

ཁག་

འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འབོར་དུམ་གྲ་ཅིག་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་

གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༧༦ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅུ་
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ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་
ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ སྙན་ཞུ་འབད་ས་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༤༩༢ ལུས་ཏེ་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲགོས་རོང་རབ་ཀྱིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་
མི་མི་ངོམ་གྱི་ཁ་བྱང་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་བཏུབ་ཟེར་བཤད་
ཅི། ཨིན་རུང་ ལོག་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག། ད་ལོ་ གནད་དོན་འདི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་
གནས་རིམ་ནང་ལྷོད་དེ་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཊ་རའི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ཐོབ་སྟེ་ དགོངས་ཞུའི་
ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡང་ཧེ་མ་ལེན་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་མ་བཏུབ་པས་ཟེར་བཤད་ཅི།
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་བཙུགས་ཚུན་ གནད་
དོན་འདི་གི་གནས་སྟངས་འདི་ རང་འཇགས་འབད་བཞག་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༢.༥

དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣.༣༧༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབོར་ག་ར་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡
ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་འཕྱིས་ཏེ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་གི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་
ལས་ གནད་དོན་གཅིག་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

)
3.370
3.370

ལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

3.370
3.370

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

-

100

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
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༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༢.༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
ཀ)

དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་༼ཨར་ཨར་སི་དྲི་པི༽ གྱིས་སྦེ་ གཞི་
བཙུགས་ཐོག་ ཚང་ཁ་རྒེད་འོག་གི་ བཱ་དར་ཆུ་དང་པེ་སྟོད་ཁའི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་འདི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༧༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་དགོ་མི་འདི་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་
སྐབས་ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁ་འབགཔ་གི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་

ཉེས་འཐུས་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་

དངུལ་སོད་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༡.༡པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནི་ཀུ་མར་གི་ཤིང་།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་
རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: ཡིག་ཨང་ DDA/DES-29/2020-2021/5227 སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༦/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཡོདཔ།

ཁ)

དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཚང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཁང་སྡེ་༦ སྦེ་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་དགོ་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་དང་

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་

ཁ་འབག་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་

འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༡.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ མ་ནི་ཀུ་མར་གི་ཤིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: འབྱོར་རྟགས་ཨང་ A00600 སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༦/༢༠༢༡ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
ག)

དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཉིམ་ཏོ་ལ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༢ སྦེ་མི་བཟོ་
བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་དགོ་མི་འདི་
ཚད་འཇལ་བའི་སྐབས་ ཚད་འཇལ་གྱི་ཚད་གཞི་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཁ་
ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁ་འབག་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཉེས་འཐུས་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་

ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༡.༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་
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དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིགའབད་ཡོདཔ། འབྱོར་རྟགས་ཨང་A00620 སྤྱི་ཚེས་༦/༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་

འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༣༨,༥༠༠ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལས་ བསགས་པའི་དངུལ་འབོར་དངུལ་
ཀྲམ་༡,༧༣༢.༨༧ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་
བའི་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་གིས་ དྲན་བསྐུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ར་ ངེས་ཏིག་གི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་
༣༨,༥༠༠ འདི་ འབྱོར་རྟགས་ཨང་ A00620 སྤྱི་ཚེས་༦/༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡི་ཟེར་སྙན་
ཞུ་འབད་ཡི། ཉེས་བྱ་གི་སྐོར་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ དར་དཀར་ན་རོང་བདག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་པའི་
སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཤེས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཉེས་བྱ་གི་ཆ་ཤས་རྐྱངམ་གཅིག་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། དར་
དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོན་འབད་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་
འདི་ལུ་ ཉེས་བྱའི་ཡོངས་འབོར་ག་དེ་ཅིག་བཀལ་ནི་ཨིན་ན་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་
༩ པ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་ཚེ་ ནོར་འཁྲུལ་འདི་ རོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་
འགོ་དཔོན་དང་ སོབ་དབུ་འཛིན་གྱི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་དེ་ལུ་
འོས་ལྡན་གྱི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་སབ་ནི་སྦེ་

གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

དང་ལེན་མ་འབད་ཚུན་

གནད་དོན་འདི་དེ་སྦེ་ར་བཞག་ནི་ཨིན།
༤.༢.༨

ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་པའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༧༨ སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ ལྷག་
མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། ( དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

)

ལ་འབོར།

0.078

ཚུ།
བསོམས།

0.078

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.052

0.026

0.052

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
66.67

0.026

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦

༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦

ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ ནང་འཁོད་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་མིང་ཐོག་ལུ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧) དང་
སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༧) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༤ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༤༨༩ དོན་ཚན་༢

པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༡༠༨༠༡༤ ཅན་མ། པདྨ། མི་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༧༠༠༦ ཅན་མ། བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། པི་ཨི། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། སྲུང་རྒྱབ་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༠༨༠༢

ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༥༠༨༠༩༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༦ ཅན་མ། བསོད་
ནམས་དབང་འདུས། རོང་བདག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ ཚུན་ལུ་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ ལུས་ཏེ་
ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

རོང་ཁག་གི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་

གིས་ ཁོང་གིས་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་དང་ ཨོན་ཚེ་རིང་ལས་ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལུ་འཁྲི་སྟེ་ཡོད་མི་ དངུལ་ཀྲམ་༢༦,༢༣༨.༢༥ དེ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་
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མ་རའི་དངུལ་འབོར་འདི་བཏབ་ནི་གི་ཁས་ལེན་

འབད་ཡོད་རུང་

དངུལ་བསྐྱེད་འདི་ཡངས་ཆག་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་འབད་ནུག།

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་འདི་

ད་ལོ་

དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ལཱ་འབད་དེ་འདུག།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་
འབད་དེ་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་
རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤.༢.༩

སྤུ་ན་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

)

ལ་འབོར།

0.168

ཚུ།
བསོམས།

0.168

-

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.168

-

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
-

0.168

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨

༡.༡.

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨

སྤུས་ན་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་སྦུ་རྒེད་འོག་ནང་ དངོས་གྲུབ་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་སོ་སོར་གཉིས་ཡོད་མི་གུར་ རྩིས་བསོམས་
ཅོག་ཐདཔ་གཉིས་ཡོདཔ་ད་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ནོར་འཁྲུལ་བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཤུལ་ལས་ལོག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རིན་
གོང་ཆུང་ཀུ་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་མིན་པ་ རིན་གོང་སོམ་ཡོད་མི་གུར་བརྩི་བཏོན་ཏེ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༢༤ དོན་ཚན་༡.༡

པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཨེལ་བི་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༡༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཨང་ DAP/Finance

/06/2018-2019/2618 སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་བརྡ་སོད་འབད་མི་ནང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་འདི་ གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
བ་འཐབ་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ སྤུ་ན་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་
ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡོག་
ལས་དགོངས་གྲོལ་འབད་གཏང་མི་ ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་འདི་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བསྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་བཀོད་མི་གི་རྒྱབ་འགལ་འབད་ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་གིས་ ཁོ་གཡོག་
ལས་བཏོན་གཏང་གཏངམ་མེན་པར་

རོང་བདག་དང་གཅིག་ཁར་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་

རང་མོས་ཐོག་ལས་

དགོངས་ཞུ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་གི་ལས་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ ད་ལོ་ཡང་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ གཡོག་ཐོག་ལུ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་

ཁོ་རའི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡང་མ་ལེན་

པར་འདུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་གིས་ ད་ལོ་ཚུན་ཚོད་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་འོངས་པར་
སོད་མི་གི་འཛོལ་བ་འདི་ཡང་ཁས་ལེན་འབད་ཡི། ཁོ་གིས་བཤད་མི་ནང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ འཛིན་ཤོག་གཉིས་(ངོ་མ་དང་
རྫུས་མ)བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཅི་ཟེར་བཤད་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་
ཤོག་གི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

མ་ཤེས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་

འཛིན་ཤོག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། ཤུལ་ལས་ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་གིས་ དངུལ་ལོག་སྟེ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་
པ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ཁག་འབག་པ་འདི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཡར་སོང་ནུག།
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ས་
གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་འདི་གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་

ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ལས་

རོང་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་གི་ལཱ་གཡོག་གནས་སྟངས་གི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་སྟོན་འབད་
དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་
དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
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༤.༢.༡༡

དགའ་ས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

)

ལ་འབོར།

0.028
0.028

-

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.028

-

0.028

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨

༡.༡.

དངུལ་སོད་གཉིས་ལབ་འབད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨

སྒར་ས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོབ་གྲྭའི་སོབ་དཔོན་༢ པ་ ངོམ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་དང་༣
པའི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆད་འཐུས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ནང་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ནང་ཡང་དངུལ་
སོད་ནུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་འདི་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་དང་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ བརྡ་སོད་དང་མཉམ་འབྲེལ་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༥༩ དོན་ཚན་༡

པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག

རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༢ ཚུན་ལུ་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ ལུས་ཏེ་
ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ སྤུ་ན་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་འཛོམས་
ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་
ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་འཛིན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་འདི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ངེས་
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པར་དུ་དགོངས་གྲོལ་འབད་བཅུག་ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་
ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་འདི་ ངེས་པར་དུ་དགོངས་གྲོལ་
གཏང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟལ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤.༢.༡༣

ཐིམ་ཕུག་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་
འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

བསོམས།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།
-

ཚུ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

-

འབད་ཡོདཔ།
%

-

རྩིས་འགྲིག་

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༡.༡.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

ཐིམ་ཕུག་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༣༢ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དརའ་ཨེམ་པཱན་དྲ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༣༠༧༡༣༧ ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: མ་རའི་དངུལ་འབོར་འདི་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལས་བརྟེན་པའི་དངུལ་འབོར་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥,༤༣༨.༩༦ མ་ལེནམ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། ཁག་འབག་
པ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ མ་རའི་དངུལ་འབོར་འདི་ འཕྱིས་ཏེ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
འཁྲི་བའི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༥༥,༤༣༨.༩༦ འདི་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནུག།
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གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཁྲི་འགན་ཐད་ཀར་ཕོག་མི་ ཅཱན་ད་ར་
ཨེམ་པར་དཱན་(རྩིས་འཛིན་པ་)གྱིས་བཤད་མི་ནང་ ཁོ་གིས་ ཁག་འབག་འདི་དང་ལོ་ངོ་ལྔ་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
རུང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དངུལ་བསྐྱེད་
འདི་ དགོངས་ཡངས་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་ནུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་གི་ཞུ་བ་འབདཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་
གི་དབང་ཚད་མེད་ཟེར་བཀོད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་འདི་ མ་ར་ར་སྟོང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་
ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གཉིས་ དངུལ་སྐྱེད་དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གིས་ དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་འབོར་ཚད་དགོངས་ཡངས་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་(བཟོ་སྐྲུན་
གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་ཁག་འབག་པའི་གནས་སྟངས་)ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་སོད་དགོཔ་ཨིན།
༤.༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

༤.༣.༡

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༤

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་
སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

31

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།
-

-

-

-

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༢.༣

སེ་རི་ན་ གླིང་བུ་ཁ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་བཟོ་ཡོད་མི་ས་གཞི་འདི་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སེ་རི་ན་ ལིམ་བུ་ཁ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ས་གཞི་ཨེ་
ཀར་༡ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ ལག་ཁྲམ་བཏོན་ཏེ་མ་

བྱིན་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༥༩ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་པརའ་སཱད་རའི། ཚོགས་

པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༡༡༥༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བིར་ཁ་བཱ་དུར་རའི། རྒཔོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༠༣༡༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༢༠༡༩ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁོང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་
ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཁྲམ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ བདག་དབང་སོ་སོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ སྙན་ཞུ་
ག་ནི་ཡང་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.༣.༣

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༢

ཨུ་ར་རྒེད་འོག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

0.365

-

0.365

0.365

-

0.365
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རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
0

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥

༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥

ཨུ་ར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༣ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༤༢༢༣

དོན་ཚན་༡

པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

རྒཔོ་བགྲེསཔ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧
ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་

རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་
ལས་ རྒཔོ་འདི་ཚེ་ལས་འདས་སོའི་ཟེར་བཀོད་ཅི། ད་ལོའི་རྒཔོ་འདི་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བདག་སྐྱོང་འགོ་
དཔོན་འདི་གནས་སོར་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ དམངས་མི་འདི་དགོངས་ཞུ་འབད་ནུག། ཚེ་འདས་ཀྱི་ནང་མི་ཟ་ཚང་ཚུ་ལུ་ དངུལ་
འབོར་དེ་ ཁོང་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་སྦེ་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་སྦེ་ཤེས་ཅི། དེ་
འབདཝ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ དགོངས་ཡངས་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྔོན་བྱིན་འདི་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་
འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཟེར་བཤད་ཅི། སྔོན་བྱིན་འདི་ ངོ་རྐྱང་གི་སྔོན་བྱིན་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལཱ་(བཟོ་སྐྲུན་བཟུམ་
གྱི་དོན་ལུ་) འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན། གལ་སྲིད་ སྔོན་བྱིན་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་
ལུ་བྱིན་བྱིནམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཁུངས་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་
དོན་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྔོན་བྱིན་འདི་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་བྱིན་བྱིནམ་ཨིན་ན་བལ་ཞིནམ་ལས་
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༤.༣.༥

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།
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༡

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

1

ཚུ།
བསོམས།

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

0.097

-

0.097

0.097

-

0.097

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧

༢.༡

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧

ཀོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཀོར་ཕུག་སྤྱི་འོག་ནང་མི་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་

ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་

མི་སྡེ་ཁག་

འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ རིང་ཐུང་མི་ཀྲར་༧༩.༥༠ སྦེ་མི་མི་
ལམ་གྱི་རིང་གོང་མིན་པ་ ཤུགས་སོན་ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་འདམ་གྱི་ཆུ་གཡུར་གྱི་ རིན་གོང་སོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༤༢༥

དོན་ཚན་༡

པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༠༩༥༧ ཅན་
མ།

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༩༧,༥༩༨.༠༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་

འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༥ ཚུན་ལུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་
འཛོམས་ཁང་ནང་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་

དེའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༩༧,༥༩༨.༠༡ འདི་ ཁག་འབག་པ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་
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འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། གནད་དོན་འདི་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ལུ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ ད་ལོ་ཚུན་
ཚོད་ རོང་ཁག་ནང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བསྣར་འགྱང་འབད་དེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡི།
༤.༣.༡༠.

ལྷུ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༡

སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོ
ག་ཟ།
བསོམས།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

0.035
0.035

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.035
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

༡.༡

ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒེད་དྲུང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའི་ མི་སེར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་གྲོང་གསེབ་
ཁྲལ་ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
གནད་དོན་འདི་

རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་སྙན་ཞུ་བཀལ་བའི་ཤུལ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོད།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༦༠ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་དབང་། རྒེད་དྲུང་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༠༡༣༨ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༣༥༣
ཅན་མ།)
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-

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༢༧ ལས་ ༢༨ ཚུན་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་་

འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་

ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་

གནད་དོན་འདི་གྲོས་

བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་
འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧེ་མའི་རྒེད་དྲུང་ ཀརྨ་ཚེ་དབང་གིས་ རྒ་པོའི་ལག་རྟགས་རྫུས་བཟོ་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནུག་ཟེར་བཤད་ཅི། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་
སྐོར་ལས་ཤེསཔ་ཅིན་ར་ འགལ་ཤོར་འབད་མི་གི་ཐད་ཁར་བཤེར་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འགལ་
ཤོར་འབད་མི་གིས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༣༥,༠༠༠ སོད་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་
ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་བཞིན་དུ་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
གཏང་ནུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གྲོས་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་འབོར་
ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་ལོག་སུ་སྦེ་འབད་མ་དགོ་པར་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་བ་ཅིན་བཏུབ་པའི་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ཧེ་མ་ དངུལ་
འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་དགོཔ་དང་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁོ་ལུ་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་
ཁར་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་
ཡི།
༤.༣.༡༢.

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༡

སྒུ་མ་རྒེད་འོག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒུ་མ་རྒེད་འོག་ནང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་འོག་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་
ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

འབད་ཡོདཔ།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

%

-

-

-

-

-

-

100

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡.༡

གྲོ་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

སྒུ་མ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒུ་མ་དང་འོ་ལ་མཁའི་གྲོ་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཕི་རོ་རྩི་སའི་ཆུའི་ཀྲེངག་གི་རྩ་
བར་ རྩེ་ལོག་ཅན་གྱི་ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་རཝ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཅ་དངོས་ཚུ་སོད་དེ་ཡོད་ས་ཅི་རུང་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་

མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༦༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༡༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་་ཨང་༡༡༠༠༤༠༠༠༤༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)/FUS-03/2020-2021/0386 སྤྱི་ཚེས་༢༢/༡༢/༢༠༢༠ ཅན་མའི་

ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༤.༤

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

༤.༤.༡

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣.༢༥༤ སྙན་ཞུ་
འབད་ས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༤༥༨
རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༩༦ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

)
3.357

24.239

ཡིག་ལུ་མ་གནསཔ།

15.658

ཚུ།
བསོམས།

4 3.254

ལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

-

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

3.357

-

21.101

3.138

87.05

2.357

13.301

15.05

23.4 58

19.796

54 .23

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༥༧

༢.༡

སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་སོད་ཡོདཔ་ལས་

ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མ་ནང་ལུ་

གྲངས་འབོར་མ་ལང་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་
ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་གཙུག་ལག་གི་བདག་སྐྱོང་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་

ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་
བར་བཞག་ནུག ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ ཁག་འབག་ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་༩ པ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༩༣ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མམ་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག དེ་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཚར་བའི་
བརྒྱ་ཆ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ འབད་ཚར་
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རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཆིངས་ཡིག་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་འཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།
༢.༢

ཟུར་སོབ་ཀྱི་འཐུས་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༡

ལོ་སྦི་ས་ རང་བཞིན་སར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ལས་ ཟུར་སོབ་འཐུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༢ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༩ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ་། སོབ་ཕྲུག་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༠༨༨ ཅན་མ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ཚུན་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་

བརྟེན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་
སོབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཕམ་ཚུ་ གྱོངས་ཡོདཔ་དང་ འཐུས་ཚུ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་
སྟངས་འདི་ཇེ་སྐྱོ་འབད་འདུག་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། པ་སངས་ཏ་མང་འདི་ སོབ་སོང་འབད་ཚར་རུང་ ཁོ་རའི་སོབ་འཐུས་
ཚུ་སོད་མ་ཚུགས་པས། ཁོ་གིས་ འཐུས་སོད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ད་ལོ་ ཁོ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ ཡང་ན་ དངུལ་
ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ད་ལོ་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་
རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ལས་ ཚོལ་ཏེ་འདུག།
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ སི་ཨེན་ཨར་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཙུགས་བཞག་གི་འབྱོར་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
སོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
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༣.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༣༨

༣.༡

དངུལ་འབོར་རྩིས་འཐེབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་

ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་

ལཱ” བསྟར་སོད་ཀྱི་ནང་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་རྩིས་འཐེབ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༣ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཕྱིར་སོད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གལ་སྲིད་
ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ རིན་གོང་ཉུང་ཤོས་བཀོད་མི་ ཨེམ་ཨེས་ བྱ་ཆུང་བུལ་དྲརསི་ལུ་སོད་ནིའི་ཐག་གཅད་པ་ཅིན་ ཚོད་དཔག་དངུལ་
འབོར་དང་

རིན་བཀོད་དངུལ་འབོར་གཉིས་ཀྱི་བར

ཁྱད་པར་འཐོན་པའི་ཉེས་སྲུང་མ་དངུལ་འདི་ལེན་དགོསཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

རིན་

བཀོད་པ་ཉུང་ཤོས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༢༠༣ ཕུལ་མི་འདི་ ཚོད་དཔག་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་༣༨.༨༣༦ ལས་
བརྒྱ་ཆ་༢༧.༣༨% གིས་ཉུངམ་སྦེ་བཙུགས་ནུག
ལཱ་ཕྱིར་སོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་སོད་པའི་ཁས་ལེན་གན་ཡིག་བྱིན་པའི་སྐབས་ ཁག་འབག་གིས་ ལས་དོན་ཉེས་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༨༢༠ དང་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༣ བྱིན་ནི་སྦེ་བཞག་ནུག ཤུལ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁྱད་པར་
བྱུང་བའི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོར་འདི་ ཡངས་ཆ་བཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༦ ལུ་
གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་དང་ འཆར་གཞི་དང་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ དེ་ལས་ ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་
མདོ་ཆེན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ་ཚུ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནུག ཚོགས་
ཆུང་གི་འཐུས་མི་བཞིཔོ་གིས་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོར་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཏེ་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠
ནང་ཚུད་པའི་ལས་དོན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བཏོག་བཞག་ནིའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནུག
ཨིན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་བྱུང་མི་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥.༤.༥ ‘ཚོད་ལས་བརྒལ་
བའི་རིན་གོང་དམའ་དྲག་’ ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་དེ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ངེས་ཏིག་བཙུགས་དགོ་པའི་
ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཨིན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་མ་གནས་པར་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ ལུ་རྩིས་འཕབ་ད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༣༠ རྐྱངམ་ཅིག་སོད་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གཞུང་བཞེས་སྦེ་བཏོག་མ་བཞགཔ་མ་ཚད་

རིན་བསྡུར་ཡང་ཆ་མེད་མ་བཏང་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་
སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)
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གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་

ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་འཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་
གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་
ལུས་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་
ཞུ་འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་
ཐད་ཁར་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་

བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་

བཤད་ཅི།
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ལུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༣

པའི་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་པའི་

སྐབས་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༣.༢

འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༤༦༨

ཀ༽

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་ ལོ་བཟའ་སའི་

ཁང་མིག་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ” ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོག་མིན་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབག་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༦༥ ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་བརྩིས་འཕབ་ད་ ཉེས་བྱ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༠ མ་བཀོད་པས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཚར་༥ བྱིན་མི་གི་གྲངས་སུ་ ཡོངས་བསོམས་
ཉིན་གྲངས་༥༧༥ ཡོདཔ་ད་ ཉིན་གྲངས་༣༡༠ ཁག་འབག་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་འགུར་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ཁག་

འབག་ཡིག་ཆ་ནང་ཚུད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་

ཕྱུག། གཙིག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་
དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)
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གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་འཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་
གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་
ལུས་ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་
ཞུ་འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་
ཐད་ཁར་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་

བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་

བཤད་ཅི།
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ནང་པའི་སྨན་ཁང་གི་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་
འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་
གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
ཁ༽

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ “འཛིན་སྐྱོང་དང་ སོབ་རིག་ཁང་མིག་ དེ་ལས་སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་” འབད་
བའི་སྐབས་ ཆོག་མིན་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༦༤༥ བྱིན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ཉེས་

འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་བརྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༤༨ མ་བཀོད་པས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་
ཚར་༦ འབདཝ་ད་ ཡོངས་བསོམས་ཟླ་ངོ་༢༡ ལས་ལྷག་ཏེ་བྱིན་ནུག དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉིན་གྲངས་༡༣༧ དང་ བཟོ་བཀོད་གྲོས་བསྟུན་པ་ལུ་ཉིན་གྲངས་༢༡ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ཆོག་མིན་འབད་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབག་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་འགུར་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་ཨིནམ་ལས་ དེ་

ལུ་ཡུན་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཕོགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་
ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱོང་

པ། སི་དྲི་བི་ཐོ་བཀོད་ཨང་ ༡༠༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)
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དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ ཨེས་དྲི་ཀེ་གྲོས་སྟོན་པ་གི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ནང་པའི་སྨན་ཁང་གི་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་
འབག་པ་འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༣.༣

གནང་བ་མེད་པར་ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་མ་ཚངམ་སྦེ་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་རོགས་རུང་བསྐྱར་གསོ་མ་

འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༠
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་ཀྱི་ནང་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བཞི་གིས་ བཀའ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༤༡ ལེན་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༣༠ ལས་བརྒལ་མ་ལེན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་
དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་ ལཱ་འཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལས་དོན་ཁས་ལེན་འགན་ཡིག་བསྐྱར་
གསོ་འབད་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་རུང་ འགན་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་ཕུལ་མ་བཏུབ་པས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
གལ་སྲིད་ཁ་འབགཔ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གན་རྒྱ་དང་འགལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་བྱ་ཕོགས་པའི་དོན་

ཚན་ ཁག་འབགཔ་གན་རྒྱ་ནང་མ་བཙུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་

43

ཆེན་མཚོ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༢༡༢༡༥ཡུ་ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་
འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་

ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ ཨེས་དྲི་ཀེ་གྲོས་སྟོན་པ་
གི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

༣.༦

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་མ་ཡིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༡༨

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་མ་ཡིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་
འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཀ་ལ་བཅད་ཚན་སྦེ་བཟོ་བའི་སྒོའི་ཁྲམ་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་

སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ སྒྲིལ་བཏུབ་པའི་ཤིང་ཆས་ཀྱི་སྒོ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག དེ་སྦེ་བཙུགས་སྒྲིག་སོར་བསྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་

སྐོར་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ལས་གནང་བ་མེདཔ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱོང་པ། སི་དྲི་བི་ཐོ་བཀོད་ཨང་ ༡༠༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་
འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)
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གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་
ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་
ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

༣.༨

གྲོས་བསྟུན་པའི་ལས་བྱེདཔ་གཙོ་ཅན་ཤེས་ཚད་ཆུང་བ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” ཚུ་ནང་ བཟོ་བཀོད་དང་བལ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་མངམ་མེད་མི་ གྲོས་སྟོན་པ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོདཔ་ད་
དེའི་དོན་ལུ་གླ་རྔན་དང་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ཚད་འཛིན་ཅིག་མ་བཟོ་བས། བཟོ་བཀོད་དང་བལ་རྟོག་ཚུ་ནང་ གྲོས་སྟོན་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེས་དྲི་ཀེ་གྲོས་སྟོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༧༥ ནང་ལས་ རི་མོ་དང་བཟོ་བཀོད་
དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༡ དང་ བལ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༤ ལུ་སྦེ་སོད་ནུག
གྲོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་བཟོ་རིག་གི་གྲོས་འཆར་ནང་ལུ་ ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་བྱིན་
ནི་ཟེར་བཀོད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་མཁོ་སོད་འབད་མི་
འདི་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་མངམ་མེད་མི་ཅིག་བྱིན་ནུག གྲོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་སྐོར་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་
མེདཔ་མ་ཚད་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་སོར་ནིའི་གནང་བ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ནུག
ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཉམས་མོང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚད་མཇལ་དཔེ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་ ས་ཁོངས་ནང་བལ་རྟོག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
མ་འཐབ་པའི་སྐྱོན་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་འབད་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ཚུ་གི་ རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་
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ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱོང་

པ། སི་དྲི་བི་ཐོ་བཀོད་ཨང་ ༡༠༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་
ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་
ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༣.༩

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” ཚུ་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་སྐབས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུགཿ


ཁག་འབགཔ་གིས་ མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ འགྱིབ་ཀྱི་བསགས་མཛོད་༢ དཀྲུམས་ནུག



གཟར་ཚད་ལེགས་ཤོམ་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་ ཨ་བའི་དུང་ཅུང་ནང་ལས་ཆུ་འཛག་པའི་སྐྱོན་འདུག



ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་འཁྱུ་སའི་གཞོང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ཆུ་རང་མིན་འདུག



བུཚ་ཚུའི་ཆབ་གསང་གི་ ཆབ་དོང་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག



ས་བཀང་མི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཨེབ་དང་ གཞི་རྟེན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིག་གདན་དང་གཡུར་བ་ཚུ་ མར་ཐིམ་
འགྱོ་བའི་སྐྱོན་འདུག
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(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་བགྲེསཔ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་
ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ ཨེས་དྲི་ཀེ་གྲོས་སྟོན་པའི་
ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༣.༡༠

ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉེས་བྱ་དང་དགོངས་གྲོལ་མ་བཏང་བར་བཞག་ཡོདཔ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་
གནང་མེད་བསྐྱུར་ཡོད་མི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གང་ཡང་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་ཨེས་བྱ་ཆུང་བུལ་དྲརསི་

གིས་ ཁག་འབག་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༥༧༥ འབད་བའི་མཐར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༨ ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་
གྱི་ལཱ་བཀོ་བཞག་ནུག ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འདི་ཁར་ལས་བཏོན་མ་བཏང་བར་

ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་གནང་མེད་བཀོ་བཞག་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གང་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

47

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་
ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་
ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༠༡

༤.༡

དུས་ཐོག་མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་

ཡོདཔ་ད་ དུས་ཐོག་མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་མི་ལུ་ཡང་ ངོས་ལེན་ག་ནི་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་ཆིངས་
ཡིག་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐར་གྲོལ་འབད་དགོཔ་
ད་ ལྷག་ལུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ སོད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཛིན་
སྐྱོང་གིས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༩ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༥༧ དངུལ་སོད་འབད་
མི་འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༩༡.༧༥ དེ་ཅིག་དངུལ་སོད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་བཏོན་པའི་ཐོག་ལས་ གཏན་
བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལུ་ཆ་གནས་དུས་ཡུན་

ཡོལ་ཏེ་འབད་རུང་ ལོག་ཏེ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༢༡༢༡༥ཡུ་ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་
འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

48

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ནང་པའི་སྨན་ཁང་གི་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་

འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་
གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༢

ཁག་འབགཔ་གིས་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ བྱིན་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ལུས་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༥

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༥ གནས་པའི་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥

བྱིན་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༥ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

49

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༥

བཟོ་བསྐྲུན་ནང་དངུལ་སོད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་

མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་

བཟོའི་ལཱ” ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཐོག་གི་རྩིབ་མ་ཚུ་ནང་ མངར་ལྕགས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ དངུལ་སོད་ཉུངམ་སོང་ནུག དེ་ཡང་ མངར་ལྕགས་ཀེ་ཇི་ཡོངས་བསོམས་༥༢༣༧.༥༦ དེ་གུར་ ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་༥༠ རེ་སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥ ལས་བརྒལ་མ་སོད་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་

ཚན་༩ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་
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ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༨
ཀ༽

ཆོག་མིན/ལོག་ལབ་/དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༤
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་

དང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་

ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་མི་ནང་ བཏེག་རྩིགཔ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཨེམ་ཨེས་ལྕགས་ཀྱི་ལག་བཤེད་རཝ་

རྐྱབ་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

ས་ཁོངས་ནང་ངེ་ཏིག་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་

བྱུངམ་ལས་ (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།

51

རྒྱལ་གཞུང་

ཁ༽

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་

དང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་

ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་པག་ཅུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༨ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག ཁང་སྡེ་ཀ་པ་དང་ཁ་པའི་འོག་ཐོག་གི་ནང་ ས་པག་ཅུའི་

རྒྱ་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༥༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་འདི་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་༤ པ་དང་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་༧ པ་ནང་ལུ་འབདཝ་ད་ ཚར་

གཉིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
ག༽

རྒྱལ་གཞུང་

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་

དང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་
བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་དུང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ལས་ འཛིན་

ཤོག་ནང་ གྲངས་ཚད་ཡར་སེང་ཏེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་
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ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ FTM/Adm/10/2018-19/338 སྤྱི་ཚེས་༢༨.༩.༢༠༡༨ ཅན་མ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་འཁོན་དུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ བཤེར་བཙུགས་
འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་
ཡོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། དོ་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་

ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལར་དུ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ཅི།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༩

རྒྱལ་གཞུང་

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༦༥

བརྒྱད་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གི་ ་སྔོན་བྱིན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༩༩) དང་ དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨.༨༡༠) དེ་ལས་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༥༡) དང་ མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༩)

ཚུ་གི་ཡོངས་བསོམས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༥༠ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༥༧ དོན་ཚན་༢.༢ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྙན་ཞུ་ནང་མིང་ཐོ་བཀོད་མི་ལར། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷ་དཀྲུ་་འཇམ་པ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༠༡ ཅན་མ)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ བསྐྱར་རྙེད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་

ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༦༥ འདི་ ཉེས་ཆད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་ལུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༧ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་
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དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ལུ་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ཞུ་བ་འབད་ཡི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་
ཡི། ལྷག་པར་དུ་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་འཕད་དེ་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྩིས་
སྙོམས་འབད་ནི་གི་ཞུ་བ་འབད་ཡི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གྲོས་སྟོན་འབད་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟལ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༤.༤

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

)

ལ་འབོར།

0.565

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

-

0.565

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།

0.565

%
-

0.565

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༥

༢.༡.

དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ སོང་བརྡར་གནས་ཡུན་རིངམོ་དེ་ནང་ཟད་འགྲོ་གྲུབ་ཡོད་མི་དེ་གུར་ ལོག་ལབ་སྦེ་དངུལ་ཚབ་
མ་ལེན་པར་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨

འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོང་བརྡར་འབད་བའི་བར་ན་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་༣ ལྷག་སོང་རུང་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་

ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡

མ་བཀལ་བས།

ཨིན་རུང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༣ རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༠༣༨ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༥༠ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱིད། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་
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ལས་རོགས་ལེགས་སར་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༥༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཆོས་འཕེལ། འབྲུག་རྒྱལ་
འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མི་སྟོམས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༨༠ ཅན་མ།)
གནས་སྟངས:

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་

RCSC/AFS-14/2019-

20/1007 སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༡/༢༠༡༩
ལུ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་ནང་གསལ་ ར་ཟླ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༢/༠༩/༢༠༡༩ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ལོག་སྟེ་སོད་
དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་མ་བཙུགས་པར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྙན་
ཞུ་འབད་མི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབོར་ལོག་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་
བཤེར་གཏུག་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་བཏབ་དགོ་
པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱང་འབད་དེ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་
བཞིན་དུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ་སོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག།
དངུལ་འབོར་འདི་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱང་འབད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

དེ་བསྟུན་གྱི་སྙན་ཞུ་བསྐྱལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་

གཅད་ཅི།
༤.༤.༥

འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༠༥ སྙན་ཞུ་འབད་
མི་འདི་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

)

འབད་ཡོདཔ།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

%

0.400

-

0.400

-

1.805

-

1.805

-

2.205

-

2.205

ཡིག་ལུ་མ་གནསཔ།

ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠

༡.༡.

སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠

ཨཱསི་ཀྲི་ཡ་གི་

བལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱིས་

འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་མངའ་འོག་ལུ་

མུ་ཏིག་ཐང་ བཟའ་སོད་ཁང་དང་བལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༢.༥༥༩ གནས་པའི་ ལཱ་ཁག་མང་རབས་ཅིག་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༠༠

དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བོ་གྲོས། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༠༨༦༣

ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བོ་གྲོས། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༠༨༦༣ ཅན་
མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ LS-21/269 སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་

འཁྲིལཝ་ད་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་
མི་ནང་གསལ་ དེ་བསྒང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་ཁྲི་༢ པ་ལས་གནང་བའི་
འཁྲུན་ཆོད་གུར་ཆ་བཞག་སྟེ་ མཐོ་གཏུག་འབད་མི་གིས་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་༡༢༢,༡༣༣.༣༠ དང་གཅིག་ཁར་མ་རའི་
དངུལ་འབོར་འདི་བཏབ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག།

ཨིན་རུང་

རོད་ར་འདི་གིས་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་

གཏུག་ཞུ་ནུག།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་
འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཡོད་
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རུང་ ཁོང་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་མ་བཙུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ངོས་ལེན་མ་མཛད་པར་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་
གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་འདི་

བསྟར་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི་ཟེར་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་བཤེར་གཏུགས་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ སྟབས་མ་ལེགས་
པའི་དབང་གིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འདི་ ག་སོང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འཁྲུན་ཆོད་འདི་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚུགས་པས།
ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འདི་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་མགྱོགས་པར་ར་གནང་ནི་ཨིན་པས།
འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་མི་ངོམ་འདི་

ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཚོལ་ཞིནམ་ལས་

གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༥

༢.༡.

དངོས་གཟུགས་ལྷག་ལུས་མ་ཚངམ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ དང་༢༡ ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཨཱསི་
ཀྲིརཡ་གི་ བལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ གནས་པའི་ གློག་
འབྲེལ་མཁོ་ཆས་ཚུ་མི་ཚང་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༠༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་

ནམས་ཚེ་རིང་། སོབ་སྟོན་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༩༠༢༡ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དར་དཀར་རྡོ་རྗེ། དབུ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༢༥༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་

ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་མཐུན་
གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་མདོ་
ཆེན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་འདི་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡི། ཨིན་རུང་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་ལས་འགུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི།
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འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་

འོས་ལྡན་གྱི་དང་ལེན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟལ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་
པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༢.༢.

ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༠

ཨཱསི་ཀྲིརཡ་གི་ བལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ལས་ མུ་ཏིག་ཐང་ རྒྱལ་གཞུང་བལ་བཤལ་
དང་མགྲོན་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༠ གནས་པའི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ ཆུད་
ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ནུག མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ཡང་འབད་སོད་མ་བཏང་པར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༤༡༠༠ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། སོབ་སྟོན་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༣༠༩༠༢༡ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དར་དཀར་རྡོ་རྗེ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༢༥༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་

ཁང་ནང་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་མཐུན་
གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་མདོ་
ཆེན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་འདི་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡི། ཨིན་རུང་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་ལས་འགུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི།
འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་

འོས་ལྡན་གྱི་དང་ལེན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟལ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་
པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༤.༤.༨

འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ སྙན་ཞུ་
འབད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

1
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

0.629

-

0.629

-

ཚུ།
བསོམས།

0.629

-

0.629

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩

༡.༡.

སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ལུགས་མཐུན་མེན་པས།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩

འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་དང་གནང་བ་མེད་པར་ སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་༣༨ ཀྱི་
དོན་ལུ་ གསང་བྱའི་ཡིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དང་ འགྲུལ་སྐྱེད་འཐུས་འབདཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་
སོང་སྒྲུབ་ནུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་འདི་
གི་སྐོར་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་ར་ རང་སོའི་ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་རང་
གཤིས་དེ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་འདི་ འོས་འབབ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི། ཨིན་
རུང་ ད་ཚུན་ ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་མ་ལྷོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༢ དོན་ཚན་༡ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། དོ་དམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༩ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང༩༢༠༨༡༠༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། འ་ནཱི་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་
འབདཝ་ད་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་པར་
སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་གཏང་གཏངམ་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཤེས་ཡོན་སྟོང་པ་གི་སྲིད་བྱུས་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆོས་
རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་པར་སྐྲུན་འབད་མི་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་

མ་བཀལ་ནུག།

འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་

ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་པར་སྐྲུན་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭ་ཚུ་ལས་འཐུས་ལེན་གྱི་དབང་ཚད་མེདཔ་དང་
རིན་མེད་སྟོང་པ་འབད་ པར་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་སོལ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་དར་ཏེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་
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གིས་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་བཀོད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཤེས་རིག་
ལྷན་ཁག་གིས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་ནི་ཟེར་བཀོད་ནུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གནད་དོན་འདི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གྲོས་ཐག་
གཅད་དགོཔ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལམ་སྟོན་/སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལེན་ཏེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་
རྒྱ་གནང་ཡི།

༤.༥

ལས་འཛིན་ཚུ།

༤.༥.༢

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༣༤ སྙན་ཞུ་
འབད་མི་འདི་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

1
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

3.434

-

3.434

3.4 34

-

3.4 34

-

ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༤.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༣༤

༤.༤.

དངུལ་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་མ་ཚངམ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༦༧
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ཀ) ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་སྲ་ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༢༣ གནས་པའི་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༡༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་

འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་
གྱི་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན།
ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་མི་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་

ཨིནམ་ལས་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁ) ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་སྲ་ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༤ གནས་པའི་ རྩི་ས་འགྲུལ་བསྐྱེད་ཀྱི་གླ་་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༡༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་
འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་
གྱི་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན།
ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་མི་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་

ཨིནམ་ལས་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༤.༥.

རིན་གོང་གི་ཐོག་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྲལ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་སྲ་ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་
འབད་མི་ནང་ རིན་གོང་གི་ཐོག་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་འབད་

འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༢༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་

འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་མི་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་

ཨིནམ་ལས་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༤.༥.༤

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༦ སྙན་ཞུ་
འབད་མི་འདི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ལ་འབོར།

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

འབད་ཡོདཔ།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

%

1
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

0.756

0.756

-

100

ཚུ།
བསོམས།

0.756

0.756

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༢.༡

ནགས་ཚལ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཚུལ་མིན་/ནོར་འཁྲུལ་དང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

བུམ་ཐང་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

རུ་མདུང་ལ་ནགས་ཚལ་གྱི་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣

བཟོ་སྐྲུན་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༣ འཐེབ་སོད་ནུག། འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༢
པ་ལས་རང་བཀག་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མི་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དེ་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གནང་བ་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་
གཡོག་གི་ཐབས་ལམ་ཐག་མ་གཅད་ཚུན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འབད་སོད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་ལུ་
ཐབས་ལམ་དེ་ཐག་མ་གཅདཔ་ ཡང་ན་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་ནུག།



རོ་མདུང་ལ་གི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དེ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་

འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་གྲོས་

འཆར་བཀོད་མེའི་ཐོ་ནང་མེདཔ་དང་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཉམས་མོང་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་མེད་མི་ ཁྱད་
རིག་མིན་པའི་མི་ངོམ་ལུ་སོད་དེ་འདུག།


སོད་དངུལ་ཚུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་ཚུ་

ལཱ་གི་ཡར་སྐྱེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚད་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་གསལ་སྟོན་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་དང་ དངུལ་སོད་ཚུ་ཡང་ དངོས་གནས་མེད་པའི་ལས་མི་ཚུ་ལུ་སོད་དེ་འདུག།
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རྡོ་འཐོབ་མི་/བཏོན་མི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་འབོར་ཚད་དང་

རྡོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མིའི་སྣུམ་

འཁོར་ཀྲག་གི་དོ་ཚད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དྲན་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚད་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༩ ཐོན་ནུག།


རྡོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༣ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་



འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལས་ཐད་ཀར་དུ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ གནས་པའི་
བར་སྟོང་ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་༢༦༠.༤ མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག།

འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༨ གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༤༤ འཁྲི་
ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་ རིན་བཀོད་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༨
ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཨེམ་/ཨེསི་ཀེ་ཌི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག། འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱི་ཟད་སོང་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༤༣ ལུ་
སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག།
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ཡོདཔ་

དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་བྱིན་པར་བཞག་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་དབྱེ་འཕྲོ་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༩༡ དོན་ཚན་༡)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༥༠༠༣༧༠༨ ཅན་མ། ལ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ དཔལ་འབྱོར། སྡེ་ཕྲན་ངོ་ཚབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༢༥༢༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ NRDCL/ZONG/AFU-18/2020/1491 སྤྱི་ཚེས་༠༥/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་

དངུལ་ཀྲམ་༧༥༥,༧༤༠ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཨང་ 104/107 སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༨/༢༠༢༠
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༤.༦.

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ།

༤.༦.༡.

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༩ སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠
རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༩ ལུས་ཏེ་ཡོད། དངུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཚུལ་
མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

)
0.909

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

-

ཚུ།
བསོམས།

ལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.050

0.859

-

0.909

-

0.050

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
5.501

-

0.859

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༩

༡.༡.

ཚོང་མགྲོན་རྫུས་མ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

ཞལ་སྒང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཚོང་མགྲོན་རྫུས་མ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
༡༢ འདུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༣;

དོན་ཚན་༡;

རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་:

རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།

འཛིན་སྐྱོང་པ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣
ཅན་མ།)
གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ གྲངས་ནང་ ཚོང་མགྲོན་པའི་
ཁ་བྱང་དང་ ཁ་གསལ་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་/ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་མེད་པར་ སྐྱིན་འགྲུལ་༡༢
བྱིན་ནུག་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྒཔོ་དང་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་སྦེ་སབ་མི་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༥ དེ་ཅིག་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་ཚོགས་
ནང་བཙུགས་ནུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ གཞལམ་སྒང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་
སར་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ག་ཁ་བྱང་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་
འདི་ངོས་ལེན་མ་འབད་བས། སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་སྟེ་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ག་ར་བཏོན་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟལ་༣
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པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༤༧ པ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ སྐྱིན་༡༢
ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཅི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གལ་སྲིད་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དབང་ཚད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཆ་
མེད་གཏང་གཏངམ་འབད་བ་ཅིན་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་རུང་བཏུབ་འབད་བཀོད་ཅི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡་
ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ཚུན་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ཕྱིར་
འགྱང་སྦེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་དགོ་
པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༡.༢.

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཀ) ཞལ་སྒང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཡོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་
པ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་༢ ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་སྐྱིན་

འགྲུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༣; དོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་

ཐད་ཀར་: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་:
རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་

ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གི་ལོ་ནང་ གཞལམ་སྒང་ཡན་ལག་ཡིག་
ཚང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་གཉིས་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནུག་
ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལས་གཡོགཔ་གཅིག་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་བཏབ་ནུག། ཨིན་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་
རྩིས་ཁྲ་གཞན་མི་གི་ཐད་ཁར་

སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་

རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་(སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་ཨང་༠༠༡༧༦༣༡༠༠༠༦)ལུ་བྱིན་

ཡོདཔ་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་ ག་ཏེ་ཡོད་ག་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ ལོག་སྟེ་ལེན་མ་ཚུགས་པས། ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཤུལ་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་
ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཡིག་ཨང་ BDB/ZG/12/2020/161 སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་
ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་ ཚོལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག། དེའི་བསྒང་ རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཨམ་སྲུ་ ཚེ་རིང་ལེགས་
མཚོ་ལས་ རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ ཚེ་ལས་འདས་སོའི་ཟེར་འགྲུལ་འཕྲིན་ལྷོད་
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ནུག། ཨམ་སྲུ་འདི་ལུ་ཐོན་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ཨ་ལུ་གཉིས་ཡོདཔ་དང་ མོ་རའི་སྲིངམོ་དང་གཅིག་ཁར་སོད་
དོ་ཟེར་སྙན་ཞུ་ལྷོད་ནུག། མོ་གིས་ ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟལ་༥ པའི་ཚེས་༡༩ ཚེ་ མོ་གི་རྨགཔ་གི་
མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་མི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ ཡངས་ཆ་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་བཙུགས་ནུག། ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་
ཨང་ BDBL/04/ZGN/2021/40 སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༥/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ཡངས་ཆའི་གྲོས་
འབུལ་བཙུགས་ནུག། གྲོས་འབུལ་འདི་ ཤུལ་མའི་ཡངས་ཆག་ཚོགས་ཆུང་ནང་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས།
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་ཆོད་འདི་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
ཚེ་འདས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་

ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༥༠

འདི་

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་

BDB/NPA-02/2021/3787 སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཆ་མེད་གཏང་ཡོདཔ་
ལས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁ) ཞལ་སྒང་རོང་ཁག་

པན་བང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་

གནས་ཡོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ཁྲིམས་

ལུགས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་ འཐུས་མི་༣

ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༥ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༤; དོན་

ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: པདྨ་གཡུ་སྒྲོན། ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༨༠༠༢༩༣༥ ཅན་མ།

ཀརྨ་དོན་གྲུབ། ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ། ངོ་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༥༡༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: འཇམ་
དབྱངས་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༥༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་
ད་

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

པཱན་བང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་༣ ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༥ བྱིན་ནུག་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩིས་ཁྲ་གསུམ་
ཆ་མཇུག་བསོམས་འབད་ཚུགས་ནུག། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་
ནང་འཁོད་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་
དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
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༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༣.༡.

འགལ་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་རོད་གཞི་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་འགལ་ཤོར་
འབྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་༤༩༠ ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦༧༡.༢༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢༣.༥༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། དངུལ་ཁང་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་༢༨༣ ཁྲིམས་མཐུན་དང་

ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་ལུས་༢༠༧ ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༢༠; དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་

ཐད་ཀར་: སངྱས་རྡོ་རྗེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༥༨ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་:
སངྱས་རྡོ་རྗེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༥༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་

ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུནའབདཝ་ད་ འབྲུག་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཚོང་མགྲོན་པ་གིས་ཆ་ཅིག་དངུལ་སོད་འབད་མི་

དང་ འགན་ལེན་ཡི་གུ་བཙུགས་མི་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚོལ་མ་ཐོབ་མི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁ་བྱང་མེད་མི་ དེ་ལས་ ཚོང་མགྲོན་
པ་ཚུ་བཙོན་ཁྲིམས་ཕོག་སྟེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་
མ་འབད་བར་ཡོད་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་

ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣.༧༦ ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་༢༨༩ དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཁྲིམས་གཏུག་
འབད་དེ་མཇུག་བསོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༦༩ ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་༡༢ དུས་
མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢.༦༢ ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་༡༡༢ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་གྱི་
དོན་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༢༢ ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་༨༩ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་མཇུག་བསོམས་འབད་མི་དང་ དུས་མཐུན་
བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༣.༣.

གཡོག་སོད་མེདཔ་/དུས་ཚང་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་དྲན་སྐུལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ཀ) བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལག་
དེབ་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་

གཡོག་སོད་མེདཔ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ དྲན་སྐུལ་དང་བརྡ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༤༣: དོན་ཚན་༢;
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རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བཀྲིས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༦༨ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: བཀྲིས།
ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༦༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: བུམ་ཐང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་བཤད་ཀྱི་འདྲ་ཅིག་

བསྐྱལ་མི་ནང་གསལ་ རྩིས་ཁྲ་ག་ར་མཇུག་བསོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ རིམ་ལུགས་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ ཡིག་ཨང་ BDBL/BUM-8/2020/453 སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།
༤.༦.༤.

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་
ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་
བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

འབད་ཡོདཔ།
%

-

ཚུ།

རྩིས་འགྲིག་

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢

༡.༡.

ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་འོས་འབབ་ལུ་མ་བལ་བར་ མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེམ་ཨེསི་གོལ་དྲེན་སྐྱིད་གནས་དང་ ཨེམ་ཨེསི་བིའུ་པོནཊ་སྐྱིད་གནས་
ནང་ ལས་འགུལ་གྱི་འོས་འབབ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥.༤༢༥
གི་ མ་ར་བཙུགས་ནུག། ལས་འགུལ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ གནས་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་སོམ་སྦེ་རང་འདུག། དངུལ་ཁང་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཨེམ་ཨེསི་གོལ་དྲེན་སྐྱིད་གནས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་གཏའ་མ་གཙོ་བོ་དེ་ དངུལ་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཏའ་མ་བར་
མ་དེ་ ཚོང་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཨེམ་ཨེསི་བིའུ་པོནཊ་སྐྱིད་གནས་ཀྱི་ཐད་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༤; དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་

ཀར་: རྡོ་ཕུག་རྡོ་རྗེ། ལས་འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༠༥༢༠ ཅན་མ། ཀརྨ་
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སྒྲོལ་མ། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༡༢༠༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཀརྨ་སྒྲོལ་མ།
སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༡༢༠༦ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་ཝིའུ་པོའིནཊ་སྐྱིད་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་

ཨིནམ་དང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོད་ཟླ་གིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་འདུག།
གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཆེ་མཐོ་
ཁྲིམས་འདུན་ལས་

ཀྲོང་གསར་གྱི་སའི་རོད་ཉོག་ནང་ཝིའུ་པོའིནཊ་སྐྱིད་གནས་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་གི་ཐད་ཁར་

སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༦ ལུ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའི་རྫེས་སུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་དང་གཅིག་
ཁར་ཡོད་པའི་ཁོ་རའི་གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་གཏུག་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་
ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནུག། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ལུ་ཚད་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཁྲིམས་རོད་འདི་ རོང་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་བཙུགས་ནུག།
རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་ བཤེར་འཕྲོ་(གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་
ཁར་ཡོདཔ་)འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཁྲིམས་རོད་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པས། དངུལ་ཁང་གིས་
མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་བསྒུག་ནི་ལས་བརྒལ་ འབད་ཐབས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་བཀོད་ཅི། གོལ་
དྲེན་སྐྱིད་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ག་ར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ཚུན་ གནད་དོན་འདི་རང་
འཇགས་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་ར་བསལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཝིའུ་པོའིནཊ་སྐྱིད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕྱིར་འགྱང་གི་གནད་དོན་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

************
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
8

ཆ་ཤས་༡ པ་- ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མ་འདི་

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་

ཐེངས་༥ པའི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༣༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་བསོམས་

དངུལ་བཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༠༦༩

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་ལས་

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༠༡༤ དང་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་བཀྲམ་ས་ཡ་
༡༩.༠༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ལེའུ་༦ པའི་དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༧༡

དང་

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༠.༩༩༤ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་: སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མཇུག་ལུས་ཡོདཔ།
རིམ་ཨང་།

ལས་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠
ཚུན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་
པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༡

ཚུན་རྩིས་འགྲིག་

ཚུན་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་ )

ནང་ )

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༡

ཚུན་རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོད་པའི་བརྒྱ་
ཆ།

1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

2

རོང་ཁག་ཚུ།

3

རྒེད་འོག་ཚུ།

5.919

0.851

5.068

14.38

4

རང་སྐྱོང་ཚུ།

20.138

1.244

18.894

6.18

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་
བསོམས་ - ཀ (༡

- ༤)

5

ལས་འཛིན་ཚུ།

6

གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་
སྡེ་

ནང་ )
23.293

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༡

- ཁ (༥ - ༦)

ཡོངས་བསོམས་

(ཀ +ཁ)

0.691

1.046
0.430

22.247
0.261

4.49
62.23

50.04 1

3.571

4 6.4 70

7.14

0.994

0.994

-

100

-

18.034

-

18.034

5.22

18.034
19.028

0.994

69.069

4 .565

64 .504

6.61

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ཚུལ་མིན་བསོམས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༠༦༩ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༦༥ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤.༥༠༤ ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
9

ཆ་ཤས་༢ པ་ - བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།
ལྷན་ཁག་ཚུ།

1.1.1.

1.1.1.1. ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༥ སྙན་ཞུ་
འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།
1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

5.255

-

5.255

བསོམས།

5.255

-

5.255

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

ཟླ་༡༠

པའི་ནང་ལུ་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་མི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་

༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ལུ་ ལྷག་ལུས།

%
རྩིས་འགྲིག་
ཡོདཔ།
-

སྤྱི་ཚེས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༥

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

1.1. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༥
ཀ) བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༣ རྩིས་ཆད་སྦེ་
ལུས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཀ་ལི་ཁོ་ལ་གཙང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་གི་ མི་དམངས་ལཱ་ནང་ སྔོན་བྱིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༤ དང་ བུམ་སྡེ་གླིང་ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ནང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༨༩ བྱིན་
ནུག།

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་མི་དེ་

འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་མ་དངུལ་ཚུ་དང་

ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་དང་ རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲགོས་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། དྲང་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣༡ ཅན་མ། བྷག་ཏ་རམ་དུང་ག་ན། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༢ ཅན་མ། པར་ཀཤ་གུ་རུང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༣ པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༨༢༠༢ ཅན་མ། ཉི་མ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུར་བ་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༦༩ ཅན་མ། པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦
10

ཅན་མ། བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༦ ཅན་མ། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༢༥༥ དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་

ཚེས་༣༡/༠༨/༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་
ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ཞབ་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་གཤམ་གསལ་ཚུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡིཿ

༡) ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་རང་འཇགས་བཞག་སྟེ་ ཁག་

འབགཔ་ལུ་ གཞུང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༢ སོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་
དེ་ མ་སོདཔ་ལས་ ལྷན་ཁག་གིས་འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སོད་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་ཞུ་ནི་ཨིན་པས།

༢) བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་ བུམ་སྡེ་གླིང་ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ལཱ་དེ་རོང་ཁག་
གིས་ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ རོང་ཁག་ནང་
སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ནུག། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་ལས་ཚན་གྱི་ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨི་ཨེསི་/ཨེཕི་ཨི་ཨེན་

དྲི་/༣༤/༢༠༢༠-༢༡/༨༨༢ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༩/༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་
གྱི་དོན་ལས་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག།

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་

རོག་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་

གཅིག་ཁར་ རྩིས་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཆད་ཚུ་ ད་ལྟོ་གི་ལཱ་གི་ མཐའ་
དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ནང་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་ཁ་འཆམ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ཁག་འབགཔ་གི་

བར་ན་ ད་ལྟོ་འབད་འཕོ་ཡོད་པའི་ལཱ་ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་དེ་བཏོགས་ནི་ཨིན་པའི་གན་ཡིག་བཟོ་ཡོད་མི་དེའི་
འདྲ་གཅིག་སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་
གནང་ཡི།

1.1.1.2. གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༣༢
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༥ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ ལུས་ཡོད་མི་དེ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

11

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠ ལུ་

རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ། ( སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༡

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཚུལ་
མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )

1 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ལུ་ ལྷག་ལུས།

%
རྩིས་འགྲིག་

ནང་ )

0.505

0.505

9.127

-

-

ཡོདཔ།
100

མ་གནསཔ།
2 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

9.632

9.127

0.505

-

9.127

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་
ལས་མར་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠
བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་

འོག་ལུ་

༡.༣ སྨན་རིགས་ཆ་ཚངས་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༠༠

སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༩༦༢ གནས་པའི་ སྨན་
རིགས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མི་དེ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༢ མ་བཀལ་བར་འདུག།

འདི་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་འབྲེལ་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མི་དང་ ལས་ཁུངས་འོག་གི་
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་ སྡེ་ཕན་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༤༩༤༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༥༡ ཅན་མ། དབྱངས་ལས་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༦༠༧༠༥༡

ཅན་མ།

འཕྲིན་ལས་སྒྲོལ་མ།

ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༢༠༥༠༣༥༣ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༡ ཅན་མ།
བྱང་ཆུབ་དཔལ་འབྱོར། སྨན་སོར་མཁས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༡༩༨ ཅན་མ། པདྨ་དབང་ཕྱུག

སྨན་སོར་མཁས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རུ་ཌ་མ་ནི་དི་མཱལ། མཁོ་
སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༢༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་/(ཨེ་༡-ཨེམ་ཨོ་ཨེཆི)ཨེ་ཨེ་ཨར/༢༠༢༠/༡༩༠༩ སྤྱི་ཚེས་
༢༡/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་རྟོག་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧
12

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་ཿ
༢.༡ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧

སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ༢x༡༥༠༠ KVA དང་ ༡༢༥༠ KVA འབད་མི་ཡན་

ལག་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཆགས་གནས་ལོག་སོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ མི་མང་ལཱ་

གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག། སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་

འགུལ་ ‘རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཨའི་དང་ཨ་ལོའི་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་’ ནང་ལས་བཏང་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་
༡༠ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལོ་ངོ་༢ ལྷག་ཙམ་སོང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༧ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། གློག་མེ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༧ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་

གསོ་

བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ དུས་མཐུན་གསར་ཤོས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་མཇུག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་ལྷག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ གསོ་

བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྩིས་ཐོ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྩིས་
འགྲིག་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༡.༡.༡.༣. དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༣༠

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༩༧ ལུས་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཿ
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སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠ ལུ་
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་
ཚུལ་མིན་ཚུ།

1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༡

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ།

(ས་ཡ་ནང་ )

ལུ་ ལྷག་ལུས།

(ས་ཡ་ནང་ )

4.930
4 .930

0.033

རྩིས་འགྲིག་
ཡོདཔ།

4.897

0.033

%

0.67

4 .897

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་ལས་མར་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༩༧

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༣༠ ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

1.1

ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ལྷག།

1.2

ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཆོག་མིན་དགོངས་ཡངས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྙན་

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༡

ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

ཚུན་རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

4.930

0.033

4.897

-

-

-

4.930

0.033

4.897

ས་ཡ་ནང་)

གཏང་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༩༧
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཁྲལ་འབབ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༦༤ རྩིས་
ལྷག་སྦེ་འདུག། འབོར་ཚད་ལ་ལུ་ ལོ་ངོ་༢ ལས་བརྒལ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲལ་འབབ་ཚུ་དུས་
ཐོག་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ རྗེས་དྲན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧེང་སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག།

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་ལས་པ་དང་ མི་ངོམ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཚོང་

འབྲེལ་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༨ རྩིས་ལྷག་སྦེ་
འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༧༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ། འོང་འབབ་

གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན།
ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲལ་འབབ་
རྩིས་ལྷག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༩ ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༥༡
རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༨ འདུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་

ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་

ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྟོན་
བཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་བྱིན་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁྲལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ ཚོང་

དཔོན་ཚུ་གིས་གཞན་མི་ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་སོ་སོར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དངུལ་རྩིས་ལྷན་

ཁག་གིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་བསྐྱར་ཞིབ་འཕོ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད། འོད་འབར་ཚོང་ལས་
དང་ ཁག་འབག་འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་
ནི་སྦེ་ཐག་གཅད་དེ་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷག་ཁག་ལུ་ འགན་ཁག་འཁྲི་མི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ འདི་འཕོ་ལས་ར་ ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་དང་ལེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ བཟང་ཁང་དང་ སྐྱིད་གནས་ཁང་ཚུ་ དེ་ལས་ གློག་
ཐག་གི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་རྩིས་ ཚོང་ལས་པ་༡༠ ལས་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༣

བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། ཁྲལ་འབབ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་
ནམ་དུས་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ ༡༨ ཚུན་གྱི་བར་ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༨༨

དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་དབང་མོ། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༥༠༡༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲལ་འབབ་ལྷག་ལུས་

དེ་ སླར་རྙེད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་རུ་ཌ་ཟ་ཁང་གི་ཇོ་བདག་ལུ་ ཡི་གུ་གཏང་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ནུག།
མིཌ་པོནཊི་ཟ་ཁང་གི་ཐད་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་དང་ལེན་ག་ར་འབད་དེ་ཡོད་རུང་

ལུས་དེ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
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ཁྲལ་འབབ་ལྷག་

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་

ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

དེ་ནང་

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ག་རུ་ཌ་ཟ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེད་དྲན་གསར་ཤོས་འབད་མི་དེ་ནང་ ཇོ་བདག་
གིས་

ཞག་དུས་ཕར་འགྱངས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

མིཌ་པོནཊི་ཟ་ཁང་གི་ཐད་

འཁྲི་འགན་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ར་མ་ཤེས་པས། འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་ལས་ མི་ངོམ་དེ་ རྒྱ་གར་

སི་ཀིམ་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་ཧ་གོ་ནུག། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ མོ་གི་ཉེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་
ཡོད་རུང་ ལན་གསལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ག་རུ་ཌ་ཟ་ཁང་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཞག་དུས་ཕར་འགྱངས་ཞུ་དགོ་པའི་གུ་དེ་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ དེའི་གནས་སྟངས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ མིཌ་པོནཊི་
ཟ་ཁང་གི་ཐད་ ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནུག།
ག)

ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོང་ལས་པ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༤༩༠ གི་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༧༧ དོན་

ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་དབང་མོ། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༥༠༡༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཧེ་མ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༩༣ སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧ སླར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་༣.༣༧༦ ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་
༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་
ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གི་གནས་སྟངས་གསར་ཤོས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁྲལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ ཚོང་

དཔོན་ཚུ་གིས་གཞན་མི་ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་སོ་སོར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དངུལ་རྩིས་ལྷན་

ཁག་གིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་བསྐྱར་ཞིབ་འཕོ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད། འོད་འབར་ཚོང་ལས་

དང་ ཁག་འབག་འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་
ནི་སྦེ་ཐག་གཅད་དེ་འདུག།
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དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷག་ཁག་ལུ་ འགན་ཁག་འཁྲི་མི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ འདི་འཕོ་ལས་ར་ ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་དང་ལེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།
ང་)

ས་རོ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ བཟའ་ཁང་དང་ གཞིས་གནས་ཁང་ཚུ་ དེ་ལས་ ཟ་
སོད་ཁང་ཚུ་རྩིས་ ཚོང་ལས་པ་༥ ལས་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། ཁྲལ་འབབ་
ཚུ་ཡང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ ༡༨ ཚུན་གྱི་བར་ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༡༤

དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བི་མཱལ་ཀུ་མར་པར་དཱན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་
ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ཟ་ཁང་༥ ཡོད་ས་ལས་ ༤ གིས་ ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ག་ར་

བཏབ་ཡོདཔ་དང་ གཅིག་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་ཞག་དུས་ཟླ་ངོ་༡༢ ཕར་འགྱངས་སྦེ་བྱིན་ཡོད་རུང་ བཏབ་མ་ཚུགས་
པར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་ལུ་ མ་འོངས་དང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁོང་རའི་ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་དང་

གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ གནས་སྟངས་གསར་ཤོས་དེ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། བི་ཀྲི་དགའ་ཚལ་གྱི་ཐད་ ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨར་སི/ཨེསི་ཀྲི་དྲི/གོང་འཕེལ/༢༦/༢༠༢༠/༢༣༩ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་
ལས་ ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་ལས་ཚན་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་ ག་སོང་མེད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། མི་ངོམ་དེ་
འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་
བར་འདུག།

ཐབས་ལམ་ཚུ་ག་ར་མ་རོགས་པར་ཡོདཔ་ལས་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དོད་འདི་

ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡

གི་ནང་འཁོད་རྩིས་

འགྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་མེན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།
1.1.1.3. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩༨

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མི་ཚུའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠ ལུ་

རིམ་

བརྟག་ཞིབ་དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཚུ
ལ་མིན་ཚུ།

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ།

(ས་ཡ་ནང་ )

%

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ལུ་ ལྷག་ལུས།

(ས་ཡ་ནང་ )

ཡོདཔ།

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

2.280

-

2.280

-

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.718

-

0.718

-

བསོམས།

2.998

-

2.998

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠ ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

1.1

ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ)

1.171

-

1.171

0.665

-

0.665

0.361

-

0.361

0.083

-

0.083

2.280

-

2.280

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།

1.2

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

1.3

འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོང་ཚུ་ བཏོགས་
/བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེན་སྲུང་དང་ བོ་གཏད་
མ་དངུལ་ནང་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

1.4

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༡ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༡
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༡༧༡ འཐེབ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལོ་ངོ་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་པ་/མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལས་ བཏོགས་
བཞག་/བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣

འཐོབ་ཡོདཔ་དང་

འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་བསགས་

དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༤ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་མཇུག་གི་མ་དངུལ་
ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༡ གི་མར་ཕབ་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༢.༡ པ།
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རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་

ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་
འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་

མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།
༡.༢

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥

དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་

དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་

ལས་སྣ་སོ་སོ་ཚུའི་དོན་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥ གི་ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་
ཡོད་རྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མིན་འདུག།

ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་

དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཟད་སོང་ ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚུ་ནང་ འབྱུང་
ཁུངས་ལས་བཏོགས་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་༢

གཏང་ཡོད་པའི་དངུལ་དང་

ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠

བསྐྱར་རྙེད་

འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ རྩིས་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་

ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་
སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་དང་ དངུལ་སོད་ཚུ་ གནང་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ འབད་བརོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་

མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།
༡.༣

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོང་ཚུ་ བཏོགས་/བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཉེན་སྲུང་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་

ནང་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡

དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་པའི་ལོག་

སོད་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་/མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་/གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ལོག་སོད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་
དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་འབད་བཏོགས་/བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༢ ལས་བཏང་སྟེ་འདུག།

འདི་གིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པའི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ལས་བྱེད་པ་ཚུའི་

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་སོད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་

ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། འདི་གིས་ ལས་སྣ་ཚུའི་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་བདག་སྲུང་མ་འབདཝ་དང་ འདི་ལས་
བརྟེན་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ ཡར་

སེང་སོང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག

རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་
འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་

མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།
༡.༤

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣

དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༣ ལས་ཞུ་སྟེ་མེད་རུང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༦ བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ གི་ཟད་སོང་ལྷག་འཐེབ་སོང་སྟེ་འདུག། ཚོང་མགྲོན་པའི་ལས་སྡེ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་
འདྲ་མཉམ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ནིའི་ཚབ་ལུ་

ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་དེ་

སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་

བཏང་སྟེ་འདུག། དངུལ་འཐེབ་སོད་འདི་ཡང་ ལས་བྱེད་པའི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ མགར་ས་རོང་ཁག་ནང་ལེགས་
ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༢.༣ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
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ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་

མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།
༣.

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨

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

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ཡ་ནང་)

ས་ཡ)

0.069

-

0.069

དངུལ་སོད་ ལྷག་འཐེབ་/ཆོག་མིན་/གཉིས་ལྟབ་

0.033

-

0.033

3.4

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།

0.586

-

0.586

3.5

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་

0.030

-

0.030

0.718

-

0.718

3.1

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

བསྣར་བཞག་ཉེས་སོད་ཀྱི་རོད་རྙོག་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.2

འབད་སོད་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།
བསོམས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. བསྣར་བཞག་ཉེས་སོད་ཀྱི་རོད་རྙོག་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩
ས་རོ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ བསྣར་བཞག་ཉེས་སོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༦༢༠ གི་ཉེས་ཆད་དང་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། རོད་རྙོག་ཚུ་ཡང་ ཉེས་སོད་འབད་མི་ཚུ་
གིས་ སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་བཏུབ་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་ གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་
མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག། འདི་གིས་མ་ཚད་ ཨེམ་ཨེསི་ཝང་འུཌ་ཤིང་དྲ་ཁང་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཤིང་ཆས་(ཀོང་ཤིང་

གི་ཤིང་དུམ་༢༡) བཏོན་བཞག་ཡོད་པའི་རོད་རྙོག་འདི་ ལོག་སྟེ་རང་ མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག། ལྷག་པར་

དུ་ ‘སིའུ་དྲོ་སྦྱིན་ཤིང་’(Psuedo Ginseng) གི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་ གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

འདི་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཉེས་ཆད་ངེས་གཏན་མ་བཟོ་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༡ དོན་ཚན་༣ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ།)
22

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཧེ་མའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་
ཚེས་༣/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་དངུལ་རྩིས་

འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པ་དེ་ ག་སོང་ཡོདཔ་མ་ཤེསཔ་དང་ འཕལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཁོ་ཚེ་ལས་འདས་

སོང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། (ཡིག་ཨང་ ས་རོ་/བཙན་ཏོག་/ན-༩-༢༠༢༠-༢༡/༡༧༤༡ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠ ཅན་
མ) དེ་འབདཝ་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་པའི་
དགོངས་ཡངས་ཡི་གུའི་གནང་བ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་གནང་ཡི།

གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་པའི་དགོངས་ཡངས་ཡི་གུའི་གནང་བ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནིའི་
གྲོས་ཐག་གཅད་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.༢

དངུལ་སོད་ ལྷག་འཐེབ་/ཆོག་མིན་/གཉིས་ལྟབ་ འབད་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

ཀ) དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ གཉིས་ལྟབ་སྦེ་སོད་དེ་འདུག། འདི་ཡང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབདཝ་དང་

འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༣.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་
ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་
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མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

3.2. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༦
ཁ) དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་བྱེད་པ་དང་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡ གི་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༥ གི་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༢༠༡༠ ལས་ར་ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་

འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་

མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

3.3. སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༤༠༣

ལས་མེད་རུང་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༣

གི་

སྔོན་བྱིན་ཚུ་གེ་ར་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་

གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཚུལ་བཞིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༦24

༢༠༡༧

ལོའི་དབྱར་ར་དགུན་བུབ་ལྟ་རྟོག་གི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལས་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་སྐབས་

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་འདི་གིས་ འབད་བརོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་

ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨
ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)

རྣམ་རྒྱས།

ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༦ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་

ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུའི་ངོ་འཛོམས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་
དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་དགུན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་
གསུང་གྲོང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་དེ་ མཐུན་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སེལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་
མ་བཏུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་དེ་སེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་རོགས་ཏེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་
གཅད་ནུག།

གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

1.1.1.4. ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠ ལུ་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་
ཚུལ་མིན་ཚུ།

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ།

(ས་ཡ་ནང )

1 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༡
ལུ་ ལྷག་ལུས།

(ས་ཡ་ནང་ )

-

-

-

མ་གནསཔ།
བསོམས།

-

25

-

-

%
རྩིས་འགྲིག་
ཡོདཔ།

100

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོད་མི་དེ་ གཤམ་ལས་མར་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཚུལ་མིན་དུ་ བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོད་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༣

སློབ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གློག་རིག་གྱངས་ཁ་༣༦(Ci5 with genuine Windows 10 OS) མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་

མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༣

བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག།

ཁག་འབག་འདི་ མཁོ་སོད་པ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཀྲམ་༡.༤༧༣
འདི་ མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་གི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤
ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། མཁོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་གཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ར་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཐོབ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་
ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་མ་དངུལ་ བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་འཆར་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་གིས་མ་ཚད་ ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཟད་སོང་ཡང་ ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ མཁོ་སོད་པ་གིས་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཟླ་ངོ་༡༠ ལྷག་སོ་རུང་

བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་བར་འདུག། འདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་
མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༥ དོན་

ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ནོར་བུ། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༢༡༡༠༠༩༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༢༩༠ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.1.1.5. ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་དེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་ཨང་།

༢

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

0.060

རྩིས་འགྲིག

0.060

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

-

100

-

-

གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

0.060

0.060

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོད་པའི་གྲོས་བསྟུན་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ

1.1. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠
ཐིམ་ཕུག་

བཟོ་རིགས་ཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠

རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༩༤ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། དབུ་

འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༡༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན། དབུ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༦༠༨༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: དངུལ་འབོར་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ འབྱོར་འཛིན་ཨང་༠༣༠༠༧ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༤/༢༠༢༡

ཅན་མའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་དེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཡིག་ཨང་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་༢༠༢༡/༧༠ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

1.1.1.8. ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༨ .

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠༢༡/༠༩/ ཚུན་ ག་ར་རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་
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རྩིས་འགྲིག

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

0.448

0.448

-

100

-

-

གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

0.448

0.448

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོད་པའི་གྲོས་བསྟུན་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༨ ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

2.1

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

མཇུག་སོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་

0.294

0.294

-

ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ ཚོང་སྒྱུར་

0.095

0.095

-

0.059

0.059

-

0.448

0.448

-

བརྟེན་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།

2.2

གྱི་ཁེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ་/བཏོག་ཡོདཔ།

2.3

ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1. མཇུག་སོ མ ་གྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཆད་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་
༠.༢༩༤

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

སྤུ་ན་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ སྡེ་ཚན་༢ པའི་ནང་ བྱུང་ཐོ་དང་ རྒྱགས་སྐལ་ཕྱིར་སོད་མི་ནང་ ཁྱད་པར་ཐོན་
མི་ལས་བརྟེན་ མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ གནས་པའི་
མཛོད་ཆས་ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག།

མཛོད་ཆས་ལ་ལུ་གི་མཇུག་སོམ་དེ་

ངེས་བདེན་གྱི་ལྷག་ལུས་ལས་འཐེབ་ཐོན་ཡོདཔ་

དང་ དངོས་གྲངས་ལ་ལུ་ཅིག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚུ་ འཐེབ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མཇུག་སོམ་

གྱི་ལྷག་ལུས་དེ་ ཀླད་ཀོར་གྱི་འོག་མཇུག་སྦེ་ཐོན་ཏེ་འདུག། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྒྱགས་སྐལ་གྱི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ དུས་དང་

དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༨༡ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྟེན། སྡེ་

གྲིམ། པི་ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠ ༣༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
དམག་སྲིད། ཨེས་ཨེས་པི། པི་ཨའེ་ཨེན་༨༥ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངས་: འབྱོར་འཛིན་ཨང་ A00554 སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༣/༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

2.2. ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོ ག ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ ཚོ ང ་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ་/བཏོ ག ་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

སྤུ་ན་ཁ་

རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་༢

པ་གིས་

ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ བཏོག་ནུག། རྩིས་ལོ་
༢༠༡༤-༡༥ ལས་༢༠༡༥-༡༦ གི་རྩིས་དེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡངས་ཆག་གི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་

མི་རྒྱགས་སྐལ་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་བཏོག་མི་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༡ ཨིནམ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༥༦ རྐྱངམ་གཅིག་རྩིས་བཀོད་འབད་ནུག། བཏོག་ཆ་ཚུ་ ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཏོག་དོ་ཡོད་པའི་

མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་རིགས་དང་ ཡིག་ཆ་ དེ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དུས་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བཙོང་མི་རྒྱགས་སྐལ་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བསྡུ་ལེན་/བཏོག་ཆ་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་
ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༨༡ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྟེན། སྡེ་གྲིམ། པི་ཨའེ་ཨེན་

༣༠༤༨ ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། དམག་སྲིད། ཨེས་
ཨེས་པི། པི་ཨའེ་ཨེན་༨༥ ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: ཞིབ་རྟོག་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི/(ཨེ་༡-ཨེམ་ཨོ་ཨེཆི)ཨེ་ཨེ་ཨར/༢༠༢༠/
༡༩༠༩ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༡༠/༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

2.3.

ཚོ ང ་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩

སྤུ་ན་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་༢ པ་གིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཡངས་ཆག་གི་

གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ རྒྱགས་སྐལ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་པས།
སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབོར་ཚད་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༨༡ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྟེན། སྡེ་གྲིམ། པི་ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། དམག་སྲིད། ཨེས་ཨེས་པི། པི་ཨའེ་ཨེན་༨༥། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ ཅན་
མ།)

གནས་སྟངས་: འབྱོར་འཛིན་ཨང་ A00554 སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༣/༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.1.2.1. ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ རྩིས་
འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ ལུས་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་འགྲིག

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་
2

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

-

-

-

-

0.136

-

0.136

-

0.047

0.033

0.014

70.21

0.183

0.033

0.150

18.03

ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

3

ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.

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

རིམ་ཨང་།

1.2

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་

(དངུལ་ཀྲམ་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

-

-

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

-

-

-

དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཁྲུལ།
བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༢.

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཁྲུལ།

ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གི་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་ཀྱིས་

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་

སྐྱོང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ གྲགས་སྟེང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཨོ་ཆས་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་
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དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ ཡུ་ཨེན་སི་དྲི་ཨེཕ་ དེ་ལས་ ཨེསི་ཨེན་ཝི་དང་ ཌ་ནི་ཌ་དེ་ཚུ་
གིས་ ‘དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་’ ཟེར་བའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐལ་སོད་འབད་ནུག། སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༦ ནང་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནུག། དྲི༌ཨེསི༌བི༌གིས་
གནང་མི་ མ༌དངུལ༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌འདི མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ནོར་རིགས་ཇར་སི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་
ནི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་ཡང་ ལོ་ངོ་༣ གྱི་ནང་འཁོད་ཚར་༣ བཏབ་དགོཔ་སྦེ་འདུག།
ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ གནས་ཚིག་ དེ་
ལས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བཤད་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། རོང་ཁག་འདི་གི་ རྒེད་འོག་དང་
སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་རྒེད་འོག་ནང་

མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཡོངས་བསོམས་ག་དེམ་ཅིག་

ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་

གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་མཐར་གྲོལ་འབད་བའི་ཐོ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གཉིས་ཆ་
ར་གིས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་དེབ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་འདུག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལུ་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༠༠ (རྒེད་འོག་
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོ་སོར་འབད་མི་འདི་ནང་) དེ་ཅིག་ཐོབ་པའི་གྲལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༡༥ ལུས་ཡོདཔ་ད་ དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་འདི་གི་གྲལ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༤ དེ་ཅིག་ ས་གནས་བཀྲིས་སྡིང་ཁ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་དང་ བཏེག་གྱང་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འདི་ དབང་འཛིན་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་

ཞིབ་དང་ མ་དངུལ་གནས་རིམ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠

དོན་ཚན་༢༥ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་

ཞིབ་ཁ་གསལ་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ཟླ་ངོ་དེ་ནང་ར་ བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་ནང་
ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ད་ལྟོ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྲག་སྟེང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་

ཡིག་ཨང་ དྲི་ཇི་ཨེ/༥༣/༢༠༡༩-༢༠/༡༥༥ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་བར་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོད་པའི་གྲོས་
ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ཐད་ཀར་གྱི་ཁྲི་འགན་དེ་ ད་ལྟོ་གི་རྒཔོ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་གི་མིང་ཐོག་ལས་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་དགའ་
ལེགས་ཆོས་འཕེལ་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་སོ་ནུག།

གནད་དོན་དེ་ ཤུལ་མ་སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོད་མི་ནང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནད་དོན་དེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་
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མནོ་བསམ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྦྲག་སྟེང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡིག་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་རྒྱུན་
སྐྱོང་མ་འབད་བའི་ཆད་སྐྱོན་ཡོདཔ་ངོས་ལེན་འབད་ཡི། ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འཚོལ་བལྟ་རུང་ ཡིག་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་

པར་འདུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་

དངུལ་དེབ་ཡོངས་རོགས་ལོག་བཟོ་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

2.4

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་

(དངུལ་ཀྲམ་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

0.136

-

0.136

0.136

-

0.136

ཡོདཔ།
བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༤.

དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦
ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉིམ་ཤོང་ལུ་ མོན་སྨད་སྒང་འཇུག་གི་དོན་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་
སྐྲུན་ནང་ ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

མ་བཀལ་བར་འདུག། ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༧/༡༡/༢༠༡༥ ལས་༧/༠༦/༢༠༡༦ ཚུན་ཨིནམ་ད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢ (ཁ) པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༧༠༩༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ རོང་ཁག་གིས་
ལོག་བཙུགས་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
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ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་འབོར་དེ་

གནད་དོན་དེ་ ཤུལ་མ་སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོད་མི་ནང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་ལུ་བརྗེད་དྲན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཕྱིར་
འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དེ་བསྐྱར་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

གནད་དོན་དེ་

སྤྱི་ཚེས་

༠༥/༠༢/༢༠༢༠ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་

དགོཔ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡
གི་ནང་འཁོད་ལུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ནུག།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤

3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤ ཡོད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ རྩིས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་ ཀྲམ་ས་

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

3.2.

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

3.3.

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.047

0.033

0.014

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

-

རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ།

0.047

0.033

0.014

བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤
ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སློབ་དུས་ཀྱི་གནས་ཡུན་རིངམ/ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༩ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ལྷག་

སྟེ་དངུལ་ཕོགས་སོད་ཡོདཔ་ད་ འཐུས་ཚུ་ཡང་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་
མི་འདི་

ངལ་གསོ་བྱིན་ནི་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་ནང་

ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཤོམ་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་རྡོ་

རྗེ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༡༦༨༡

༢༠༡༠༡༦༨༡ ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ

ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཐངས་མེད་པའི་

སློབ་སོང་ངལ་གསོ་ལེན་ཡོད་པའི་

འགན་འཛིན་པ་གཅིག་ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་

དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
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ཡིག་འཕྲིན་གྱི་འབྲེལ་བ་

ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ ཨོན་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་བསྟན་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༣༣ ཅན་མ།)
གནས་སྟངས་: སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༤,༣༨༨.༨༡ ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་
ཞལ་འཛོམས་ནང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་གནད་དོན་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་མེན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༣.༤.

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྐབས་

ས་ཁོངས་ནང་

ཉིམ་ཤོང་ལུ་

མོན་སྨད་སྒང་འཇུག་གི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་

ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ལས་

དངུལ་སོད་མངམ་འབད་སོད་

ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་
ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་དང་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མི་

འགྱོ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ངོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢ (ག) པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༧༠༩༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ འབྱོར་འཛིན་ཨང་༤༦༩༢༧༧ སྤྱི་ཚེས་
༡༢/༡༠/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་རྟོག་འདི་རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

1.1.2.2. དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་
ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

1

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

0.063

རྩིས་འགྲིག

-

ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
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སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

0.063

-

བསོམས།

0.063

-

0.063

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་

1.1. གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལྟར་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་༣ གིས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ དང་༢༠༡༥ ལོའི་ནང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་འདུག། གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༦ ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་

ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༩ བཏབ་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༤.༡ པ།

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན ༢ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༢༠༤༨ ཅན་
མ། ཀུན་དགའ་སེངྒེ། ས་འཇལ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་༤ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༩༠༠༦ ཅན་མ། ཀུན་

ལེགས་བསྟན་འཛིན། དབུ་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༠༢༠༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་
དབྱངས་འཛོམས། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༢༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་ ཀུན་དགའ་སེངྒེ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་

ཞིབ་རྟོག་དེ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་
མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པར་ཡོད།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
སྐབས་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༦༣,༠༠༠ ཉེས་ཆད་དང་སྦྲགས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་

ཁྲའི་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ནི་དང་ དེ་མིན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་
གཅད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ དེ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་ངེས་ཏིག་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནུག།
1.1.2.3. ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༥
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ རྩིས་
འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ལུས་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་འགྲིག

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

1

0.445

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

0.048

89.21

0.048

-

0.397

ཚུ།
བསོམས།

0.445

0.397

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་དེ་གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

1.1

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

0.397

0.397

-

0.048

-

0.048

མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བདག་

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

བཟུང་འབད་བཞག་མི་འདི་ག་ཏེ་་ཡོད་ལུགས་དང་
བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཐོ་བཏོན་མ་བཏུབ།

1.2

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
བསོམས།

0.445

0.397

0.048

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མི་འདི་ག་ཏེ་་ཡོད་ལུགས་དང་ བགོ་བཀྲམ་
གྱི་ཐོ་བཏོན་མ་བཏུབ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨིམ་ཀྲཊ་ལས་ ཐབ་ཤིང་སོད་པའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་
ཡིག་རིགས་ཚུ་ དབྱེ་བཞི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏོན་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ (ཁྱིམ་གུང་པའི་གྱངས་ཁ་ལུ་གཞི་
བཞག)

ཐབ་ཤིང་སོད་པའི་འཐུས་བསྡུ་མི་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་དང་ཁྱིམ་གུང་པ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་ངེས་
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བདེན་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱར་པར་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ རྒེད་འོག་/རྒཔོ་ཚུ་གིས་ བདག་
བཟུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ཚུན་ རྩིས་ལོ་བཞི་ལུ་ རྒེད་འོག་༦ དང་ ཧཱ་ཁྲོམ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་
པའི་ཐབ་ཤིང་གི་སོད་ཁྲལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ གི་ དངུལ་སོད་ཡིག་ཆས་/བཀོ་བཀྲམ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ མིག་བཏོན་

འབད་ནི་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན། རྒཔོ་བགྲེསཔ།

སྦྱིས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༡༠༠༡༦༩༢ ཅན་མ། ཆུང་འདུས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། ཀ་ཚོགས། མི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༨༥༥ ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སོམ་སྦས་ཁ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦

ཅན་མ།

བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ།

རྒཔོ་བགྲེསཔ།

ཨི་སུ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༥༠༢༠༠༠༣༡༢ ཅན་མ། ཉིམ་རྡོ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། དགའ་སྐྱིད་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༩༦
ཅན་མ། དང་ ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སཱ་མར། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༤༠༠༡༨༧༩ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ ཨོན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སྦྱིས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༡༠༠༡༦༩༢ ཅན་མ། ཆུང་འདུས། རྒཔོ་
བགྲེསཔ། ཀ་ཚོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༨༥༥ ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སོམ་སྦས་

ཁ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། ཨི་སུ། མི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༠༣༡༢ ཅན་མ། ཉིམ་རྡོ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། དགའ་སྐྱིད་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༩༦ ཅན་མ། དང་ ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སཱ་མར། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༥༠༤༠༠༡༨༧༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: ཞིབ་རྟོག་འདི་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་བདེན་ཁུངས་གནང་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།

1.2. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨
ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་དང་ ཚོགས་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་

ལྷག་སྦེ་འདུག། དེ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ མི་དམང་ལཱ་
གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་ནི་ནང་ས་སྣུམ་སྔོན་བྱིན་དང་ མགྲོན་ཁྱིམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་
ནང་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༣༨

དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༥
༩༣༠༦༠༢༢ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ

དྲག་ཤོས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

རོང་བདག

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངས་: ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་རྟོག་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་།
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གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ འགན་

འཁྲི་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་དེ་ དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ གནས་སོར་སོང་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་དང་བརྗེད་དྲན་འབད་དེ་

དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་དང་
ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།

1.1.3. རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
1.1.3.1. ས་རོ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་ཚུ།
༡.

ཝང་ལྕང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ ཝང་ཅང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་
འབད་བར་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

2

དངུལ་འབོར་
རྩིས་འགྲིག

(དངུལ་ཀྲམ་ ས་
ཡ་ནང་)

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.500

-

0.500

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

0.480

-

0.480

-

0.980

-

0.980

-

ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

1.
1.

ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་སེན་ཊི་ཕུ་གཱལ་ཤུགས་ཚད་

1.
2.

གློག་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་འོས་

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

-

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

0.500

-

0.500

0.500

-

0.500

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

༣༠ ཅན་མ་ཚུལ་མིན་གྱི་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ།
འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་འཁྲིལ་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་སེན་ཊི་ཕུ་གཱལ་ཚུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ཚུལ་མིན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ།
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞིང་ཆུའི་དོན་ལུ་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ ཆུ་འཐེན་ནིའི་ལཱ་འདི་ནང་ ཟད་སོང་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༦༧ བཏང་སྟེ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག། ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིམ་
ལུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ དེ་སྦེ་འཆར་གཞི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེད་མི་འདི་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ལས་
སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་

ཤུགས་ཚད་༣༠

སྦེ་མི་༢

བཙུགས༌ཡོདཔ་ད་ ཆུ༌དུང༌གི༌རྒྱ་ཚད༌ཡང་ ཨེམ༌ཨེམ༌༡༨༠

ལས༌

ཨེམ༌ཨེམ༌༢༠༠ ལུ༌ ཡར་སེང༌རྐྱབ་མི༌ལས༌ བརྟེན༌བྱུང༌ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༦ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གནད་དོན་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་དོ་བར་ ས་གནས་ཁར་གཟིགས་སྐོར་

ཡང་འབད་ཡི། གཞུང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་རྒཔོ་ལུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་དང་གཅིག་ཁར་

མི་མང་སྙན་གསལ་དང་ ཡང་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ནིའི་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་
གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒཔོ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འཚོལ་བལྟ་སྟེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་

ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་ཡང་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་

པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ རྒཔོ་གིས་

ཧེ་མའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་(བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན) ལུ་ བརྒྱུན་འཕྲིན་གཏང་པའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་སོང་སྟེ་

སེལ་ནིའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཁོ་གིས་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁོ་རའི་ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་

སའི་ལས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལས་ ཁོ་ངོ་བོ་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
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བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིང་ལུགས་དེ་ བཀོལ་སོད་

འབད་བཏུབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་
འབབ་ཚུ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

ཡིག་ཨང་ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་/

(ཨར་༡༨)༢༠༢༡/༡༦༧༧ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཅིག་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

1.2. གློག་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་འཁྲིལ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༥༠༠

ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ ཆུ་འཐེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠

ཅན་མ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ བཏང་ནུག། ཆུ་

འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་གཅིག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥
ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མའི་དཔག་ཚད་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠

བཏོན་ཡོདཔ་ད་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དཔག་ཚད་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ དེ་རང་དངུལ་
སོད་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་བཀོད་

མི་ལས་གཞན་ གོང་ཚད་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༧ དང་ ༡.༨ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གནད་དོན་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་དོ་བར་ ས་གནས་ཁར་གཟིགས་སྐོར་
ཡང་འབད་ཡི། གཞུང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་རྒཔོ་ལུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་དང་གཅིག་ཁར་

མི་མང་སྙན་གསལ་དང་ ཡང་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ནིའི་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་
གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒཔོ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འཚོལ་བལྟ་སྟེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་

ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་ཡང་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་

པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ རྒཔོ་གིས་
ཧེ་མའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་(བཟོ་
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རིག་འགོ་དཔོན) ལུ་ བརྒྱུན་འཕྲིན་གཏང་པའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་སོང་སྟེ་

སེལ་ནིའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཁོ་གིས་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁོ་རའི་ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་
སའི་ལས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལས་ ཁོ་ངོ་བོ་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིང་ལུགས་དེ་ བཀོལ་སོད་
འབད་བཏུབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་
འབབ་ཚུ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

ཡིག་ཨང་ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་/

(ཨར་༡༨)༢༠༢༡/༡༦༧༧ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཅིག་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠ ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.
1.

སྙིང་བཅུད་བཏོན་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཁར་

2.
2.
2.
3.

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

0.446

-

0.446

0.034

-

0.034

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

-

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།

མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.480

0.480

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༦
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཙང་ཆུ་ལས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་དང་
བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་

བྱག་དང་རྡོ་

ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་༡,༢༨༠.༣༠

(ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་

༣,༡༩༩.༩༤ འབད་བའི་བརྒྱ་ཆ་༤༠%) བཏོག་མི་ནང་ལས་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་

༣༤༨.༤༦ རེ་བརྩིཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༦ གནས་པའི་རྩིས་ཐོ་མ་བཀོད་པས། ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བཏོན་

ཡོད་པའི་རྡོ་ཚུ་ ས་ཁོངས་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གི་ལཱ་ནང་ལས་
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དེ་དང་འདྲ་མཉམ་པའི་དངུལ་འབོར་ཡང་མ་བཏོག་པར་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་གནས་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་ཁོངས་མཁོ་ཆས་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གི་ལཱའི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ རྡོ་ཚུ་བཏོན་ཡོད་པའི་རྩིས་མ་རྐྱབ་པར་ དངུལ་སོད་

འབད་ཐོག་ལས་ངོ་སོར་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་

མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་
རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གནད་དོན་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་དོ་བར་ ས་གནས་ཁར་གཟིགས་སྐོར་

ཡང་འབད་ཡི། གཞུང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་རྒཔོ་ལུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་དང་གཅིག་ཁར་

མི་མང་སྙན་གསལ་དང་ ཡང་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ནིའི་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་
གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒཔོ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འཚོལ་བལྟ་སྟེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་

ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་ཡང་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་

པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ རྒཔོ་གིས་
ཧེ་མའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་(བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན) ལུ་ བརྒྱུན་འཕྲིན་གཏང་པའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་སོང་སྟེ་

སེལ་ནིའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཁོ་གིས་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁོ་རའི་ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་
སའི་ལས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལས་ ཁོ་ངོ་བོ་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིང་ལུགས་དེ་ བཀོལ་སོད་

འབད་བཏུབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་
འབབ་ཚུ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

ཡིག་ཨང་ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་/

(ཨར་༡༨)༢༠༢༡/༡༦༧༧ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཅིག་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤

ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་
དང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་

ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་པའི་ལཱའི་འབོར་ཚད་ལས་
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ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་

འབད་ཡོདཔ་ད་ རིན་གོང་འདི་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་གོང་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་གནས་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཁག་འབགཔ་གིས་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་བཙུགས་པའི་སྐབས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་

འདི་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ག་བསྡུར་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་

ཚན་༡.༤

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿདཀོན་མཆོག་དབང་འདུས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢
ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གནད་དོན་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་དོ་བར་ ས་གནས་ཁར་གཟིགས་སྐོར་

ཡང་འབད་ཡི། གཞུང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་རྒཔོ་ལུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་དང་གཅིག་ཁར་

མི་མང་སྙན་གསལ་དང་ ཡང་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ནིའི་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་
གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒཔོ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འཚོལ་བལྟ་སྟེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་

ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་ཡང་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་

པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ རྒཔོ་གིས་
ཧེ་མའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་(བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན) ལུ་ བརྒྱུན་འཕྲིན་གཏང་པའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་སོང་སྟེ་

སེལ་ནིའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཁོ་གིས་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁོ་རའི་ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་
སའི་ལས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལས་ ཁོ་ངོ་བོ་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིང་ལུགས་དེ་ བཀོལ་སོད་

འབད་བཏུབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་
འབབ་ཚུ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

ཡིག་ཨང་ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་/

(ཨར་༡༨)༢༠༢༡/༡༦༧༧ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཅིག་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༣

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།
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ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གློག་འབྲེལ་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་མི་ཚུ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བར་འདུག།

ཀ) ཆུ་མཛོད་ཁང་གི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་གུར་ རྩི་སའི་བྱིལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བོག་སྟེ་ གཏིང་འགྱམ་ཚུ་འགས་འགྱོ་ནུག། དེ་
བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གི་ལཱ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ཁ) ཆུ་དུང་མཐུད་ས་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་ཚིགས་འགལ་/ཁ་འཕལ་སོང་ཡོདཔ། དང་
ག) ཆུ་འཐེན་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་དང་རྩི་རྨང་ཚུ་འགས་སྟེ་འདུག།
ཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་རྐྱབ་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦

དོན་ཚན་༡.༣ ༡.༥ དང་ ༡.༩ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གནད་དོན་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བ་གིས་མ་དོ་བར་ ས་གནས་ཁར་གཟིགས་སྐོར་
ཡང་འབད་ཡི། གཞུང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་རྒཔོ་ལུ་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་དང་གཅིག་ཁར་

མི་མང་སྙན་གསལ་དང་ ཡང་ན་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ནིའི་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་
གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ རྒཔོ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དེ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འཚོལ་བལྟ་སྟེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་

ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་ཡང་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ ཚོགས་ཡོད་

པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ རྒཔོ་གིས་

ཧེ་མའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་(བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན) ལུ་ བརྒྱུན་འཕྲིན་གཏང་པའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་སོང་སྟེ་

སེལ་ནིའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཁོ་གིས་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁོ་རའི་ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་

སའི་ལས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལས་ ཁོ་ངོ་བོ་སྦེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིང་ལུགས་དེ་ བཀོལ་སོད་

འབད་བཏུབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་
འབབ་ཚུ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

ཡིག་ཨང་ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕི་ཡུ་སི་དྲི་/

(ཨར་༡༨)༢༠༢༡/༡༦༧༧ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཅིག་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.

ལུང་གཉིས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས
པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་འགྲིག

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་

1

ས་ཡ་ནང་)

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

100

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

0.300

0.300

-

0.300

0.300

-

(%)

ལྐོག་ཟ།
བསོམས།

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཨེམ/ཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་ལས་མ་དངུལ་ལེན་ཡོད་མི་འདི་ཕྱིར་བཤད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༠༠

ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ ཨེམ/ ཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ལེན་ཡོད་མི་དེ་ གསང་བཞག་སྟེ་
འདུག། ཨེམ/ཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གྱེན་

གཟར་དྲག་དང་ སྒོར་ལམ་ གོ་དོག་དྲགས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་ རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ མ་
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དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་སྐོང་སྦེ་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་ལུ་ འཛིན་ཤོག་ཨང་ ཊི་-༤༥༩ སྤྱི་ཚེས་༩/༠༧/༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་དངུལ་
སོད་འབད་ནུག།

ཨིན་རུང་ ལས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་བསོམས་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་གུར་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཨེམ/ཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་

ཁང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་འདི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཁར་ཡང་ མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

གྱེན་གཟར་དྲག་དང་

སྒོར་ལམ་གོ་དོག་དྲགས་ཚུ་

ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ སོས་མེད་པའི་རྩི་སའི་འདམ་ (PCC) བླུག་ནི་ཨིན་མི་འདི་ ལཱ་ཁ་སྐོང་སྦེ་ ཨེམ་/ཨེས་ འབྲུག་
བྱ་འབབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ སྦེ་སོད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་འདི་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཐོག་
ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ སི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་བཙུགས་བཞག་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༥ དོན་ཚན་༡ པ།

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྒྱ་མཚོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་
ཆེན་དཔལ་འབྱོར། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༢༢༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ ས་རོ་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་

འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ རྒཔོ་ལུ་ ག་དེ་

མགྱོགས་མགྱོགས་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་ལུ་དངུལ་དེ་བཙུགས་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་འབད་ནི་དང་ རོང་ཁག་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
བཀོད་གནང་ཡི།

དེ་ལས་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུ་བྲིས་དགོ་པའི་སླབ་

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ ལོག་སྟེ་ར་གསུང་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་
ལུ་ རྒཔོ་གིས་ལཱ་ཚུ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ པར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་དང་སྦྲགས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་

པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དེ་དང་འཁྲིལ་པར་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་དང་སྦྲགས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.

ཧཱུཾ་རལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠.༨༥
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ཧཱུཾ་རལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་
བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་

1

རྩིས་འགྲིག

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

100

0.085

0.085

-

0.085

0.085

-

ལྐོག་ཟ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོད་མི་དེ་ གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཅ་ཆས་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥
ཧཱུཾ་རལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གནས་པའི་གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་
ཚང་བར་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་ནིའི་ལཱ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་

མེན་པར་ རྒེད་འོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་མིན་ཚུབས་ཅན་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྣང་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༤ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༠༠༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༡༠༤༥ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ ང་/༤-བདག་སྐྱོང་/༢༠༡༩-༢༠/༢༤༤ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་
མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒེད་འོག་གིས་བརྗེད་དྲན་ལོག་ཅི་འབད་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ (རྒཔོ་
བགྲེསཔ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་) གིས་ལན་གསལ་མ་འབད་བར་འདུག།

གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་

དེ་ནང་

ས་

གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཆུ་དུང་རྩིས་སྙོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ འཕལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་
ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་༨༥,༡༨༤ གནས་པའི་ཆུ་དུང་ཚུའི་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་མེདཔ་
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ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆས་/བདེན་ཁུངས་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས། དེ་
འབདཝ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ དངུལ་འབོར་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཅི།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་འབོར་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་དེ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.1.3.2. དགའ་ས་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།
༡.

ལ་ཡ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ལ་ཡ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་
པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་འགྲིག

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་
1

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

-

2.740

-

2.740

2.740

-

2.740

ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་
མི་ཚུ་ གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

1.
1.

འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་

1.
2.

རྩིས་ཤོག་མ་ཚངམ།

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་

མེདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

0.037

-

2.703

-

ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
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ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

བསོམས།

2.740

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1. འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧

-

ལ་ཡ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ གནས་པའི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ རྒྱབ་

རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་
ཀྱི་རྩིས་ཤོག་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གནང་བ་ དེ་ལས་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་དང་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ འགྲོ་འགྲུལ་སྙན་ཞུ་ལ་
སོགས་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་

ག་ཅི་ཡང་མ་བཙུགས་པར་དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༨༡༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཧེ་མཱན་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༤
ཅན་མ། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༤༠༣༠༠༠༦༧༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་རོང་
ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ་འཆང་མི་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་
ལམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དགོངམ་ཞུ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་འཕེབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་

འོག་ དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་གི་རྩིས་འཛིན་པ་འབད་ཕག་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མ་ཡང་དེ་

བཟུམ་མའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་

དགོངས་གྲོལ་འབད་དགོ་པའི་ཡི་གུ་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་ནང་ཡི།
1.2. རྩིས་ཤོག་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༣
ལ་ཡ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༣ གནས་པའི་རྩིས་ཤོག་༢༧ བཏོན་ནི་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གནས་སོར་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་བཀོད་ཡིག་རིགས་ཚུ་རྩིས་

སོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ འོས་ལྡན་
གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་ཡང་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༤༨༡༤ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
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ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཧེ་མཱན་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༤
ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་རོང་
ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ་འཆང་མི་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་
ལམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དགོངམ་ཞུ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་འཕེབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་

འོག་ དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་གི་རྩིས་འཛིན་པ་འབད་ཕག་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མ་ཡང་དེ་
བཟུམ་མའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་

དགོངས་གྲོལ་འབད་དགོ་པའི་ཡི་གུ་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།
༢.

ལུ་ན་ན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩༢༠/༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

1

རྩིས་འགྲིག

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

-

0.154

-

0.154

0.154

-

0.154

ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ

50

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

རྩིས་འགྲིག་མེདཔ། (དངུལ་

འབད་ཡོདཔ།

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.1.

ཌི་ཛལ་ཨེཇ་ཨེསི་དྲི་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ།

0.078

-

0.078

1.2.

ཚུལ་མིན་ཅན་གྱི་ཉོམས་སྒྲིག/དངུལ་སོད།

0.038

-

0.038

1.3.

འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་གཉིས་ལྟབ་

0.038

-

0.038

0.154

-

0.154

དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ཌི་ཛལ་ཨེཇ་ཨེསི་དྲི་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ གནས་པའི་ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་ལི་ཊར་༡,༦༡༠ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ནུག།
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་སྣུམ་འཁོར་གྱི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་ཨེཇ་ཨེསི་དྲི་ཡོངས་བསོམས་ལི་ཊར་
༡༠,༢༡༠ ཉོ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལི་ཊར་༧,༤༠༠ རྐྱངམ་ཅིག་བླུག་ཡོད་པའི་ལྷག་མ་ རྒྱ་

ཛི་༦ ཡོད་མི་གུར་བརྩི་ཕབ་ད་ ལི་ཊར་༡,༢༠༠ ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལི་ཊར་༡,༦༡༠ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་གྱི་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ དགག་བཤེར་དང་ ས་སྣུམ་ས་ཁོངས་ནང་ རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢ ཅན་མ། ཀ་ཀ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་རོང་
ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ དམངས་མི་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ་དེ་

གིས་ ཉིན་བསྟར་འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དེ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ ལཱ་དེ་
མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དེ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་སྟེ་འབད་

རུང་ ས་སྣུམ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་དང་ ས་སྣུམ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་གཉིས་ཕན་ཚུད་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བ་ཅིན་ ཤེས་ཚུགས་ཟེར་བཀོད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ས་སྣུམ་སོད་ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་

འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།
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1.2. སྙོམས་སྒྲིག/དངུལ་སོད་ཚུལ་མིན་ཐོག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མགོན་ཚེ་ཕུག་ལས་རཱ་མི་ན་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་

བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ས་དོང་སྤེད་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་འཛིན་ཤོག་ནང་རྩིས་བཏོན་གྱི་
ནོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག། དེ་འབད་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་
ཡོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་

འཛིན་ཤོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་

དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། རྒེད་འོག་བདག་

སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢
༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ཀ་ཀ།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་རོང་
ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

(རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གནས་སོར་སོང་ཡོདཔ)

ལུ་དངུལ་འབོར་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་བརྗེད་

ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ་
དྲན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་དངུལ་དེ་བཙུགས་ཡོད་མེད་ དཔྱད་རིག་མེད་ཟེར་སླབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁོ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ བཙུགས་ཏེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ འབྱོར་འཛིན་་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་
འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་

དངུལ་

ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་

ཁྲིམས་རོད་བཙུགས་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་
གནད་དོན་དེའི་ཐད་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་སྦེ་
འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་

མི་ངོམ་དེ་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དེ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་
ཡི།

1.3. འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ར་མི་ན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་

འཐུས་སོད་པའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༣༨ དངུལ་སོད་གཉིས་ལྟབ་སོང་ནུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ནང་འཁོད་
ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
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དོན་ཚན་༢.༤

པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢
ཅན་མ། ཀ་ཀ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་རོང་
ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ་

(རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གནས་སོར་སོང་ཡོདཔ) ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་དངུལ་
ཀྲམ་༥༡,༨༢༠ (ངོ་བོ་དངུལ་ཀྲམ་༢༧,༥༠༠ + ཉེས་ཆད་༢༤,༣༢༠) དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་བརྗེད་དྲན་འབད་
བའི་སྐབས་

ཁོ་གིས་དངུལ་དེ་བཙུགས་ཡོད་མེད་

དཔྱད་རིག་མེད་ཟེར་སླབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དེ་

འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁོ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ བཙུགས་ཏེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ འབྱོར་འཛིན་་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

རྒཔོ་བགྲེསཔ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་༡༨,༨༤༣ (ངོ་བོ་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠ + ཉེས་ཆད་༨,༨༤༣)
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁོ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་
འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་

དངུལ་

ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་

ཁྲིམས་རོད་བཙུགས་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་
གནད་དོན་དེའི་ཐད་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་སྦེ་
འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་

མི་ངོམ་དེ་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དེ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་
ཡི།
༣.

ཁ་སྨད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ཁ་སྨད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ཚེས་༣༠༢༠/༠༩/༢༡ ཚུན་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་
པའི་བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་

དངུལ་འབོར་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་འགྲིག

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
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ས་ཡ་ནང་)

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡

འབད་ཡོདཔ།

ཚུན་ལུ་ལྷག་ལུས།

(%)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་

1

0.100

-

0.100

0.100

-

0.100

-

ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.1. ས་སྣུམ་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠
ཁ་སྨད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གནས་པའི་ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་ ༼ཨེཇ་ཨེས་དྲི༽ ལི་ཊར་༢,༠༨༧
ཆད་སྐྱོན་འཐོན་ཏེ་ཡོད། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ལོའི་ནང་ རྒེད་འོག་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཁག་སོ་སོའི་དོན་ལུ་

བུམ་ཐང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་

བའི་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་མི་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་མཁོ་སྒྲུབ་ནང༌ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༧༧༢ ཟད་སོང་འཁྲིལ་ནུག། ཟད་སོང་རྩིས་ཤོག་དང་ འཛིན་ཤོག་/དངུལ་འཛིན་ ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ དེ་ལས་འགྲུལ་བསྐྱོད་
ཐོ་དེབ་དེ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་ ༼ཨེཇ་ཨེས་དྲི༽ ལི་ཊར་༢,༠༨༧ ཆད་འཐོན་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་ ༼ཨེཇ་ཨེས་དྲི༽ མཁོ་སྒྲུབ་དང་སོད་ནི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལེགས་
ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་རོང་
ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་ཚོགས་ཡོད་མི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ དམངས་མི་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ་དེ་

གིས་ ཉིན་བསྟར་འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དེ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ ལཱ་དེ་
མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དེ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་སྟེ་འབད་

རུང་ ས་སྣུམ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་དང་ ས་སྣུམ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་གཉིས་ཕན་ཚུད་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བ་ཅིན་ ཤེས་ཚུགས་ཟེར་བཀོད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ས་སྣུམ་སོད་ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་

འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་སླབ་བཀོད་གནང་ཡི།
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༡.༡.༣.༣
༡.

མོང་སྒར་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
ས་གླིང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།

0.190

0.190

0

བསོམས།

0.190

0.190

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩

པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཕབ་ཆ་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༠

ས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གླིང་མེད་ཐང་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ སྟབས་གཅིག་
གི་ཕབ་ཆ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་ལུས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་

ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཐོབས་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོཔ་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གཞི་

བཙུགས་མ་འབད་བའི་རྟགས་སྟོན་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༦༨ དོན་ཚན་༤ ༼ཀ་པ།༽ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆོས་ཉི་
རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༡༠༩༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་

55

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཁག་

འབག་དང་གཅིག་ཁར་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

ཕབ་ཆའི་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

ལོག་སྟེ་གྲོས་

བསྟུན་འབདཝ་ད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདི་ མོང་སྒར་ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སར་ ཁྲིམས་གཏུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་ ཕྱིར་འགྱང་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དངུལ་འབོར་འདི་ ལོག་སྟེ་ལེན་མ་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ མོང་སྒར་ཁྲིམས་འདུན་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་
བསྟུན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་
དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༢.

ན་རང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ན་རང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

0.046

-

0.046

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%
-

ཚུ།
བསོམས།

0.04 6

-

0.04 6

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦
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ན་རང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁ་ལོང་ལམ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱའི་འབོར་
ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག། དེ་སྦེ་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཐོབ་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོཔ་ཚུ་

དབྱེ་ཞིབ་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་

མ་འབད་བའི་རྟགས་སྟོན་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༠༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རིན་

འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དངུལ་འབོར་

བསྐྱེར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ག་ར་ བུམ་ཐང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། བུམ་ཐང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཡིག་ཆ་
ག་ནི་ཡང་མ་གཏང་ནུག།

ཡིག་ཨང་

ཨར་ཨེ་ཨེ་-བི་ཀྲི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༡༩/༡༠༠༦

༢༩/༡༡/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དྲན་སྐུལ་ཡི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད།

སྤྱི་ཚེས་

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་
འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ རྒཔོ་གིས་ འ་ནཱི་དྲན་སྐུལ་འདི་ ཁོ་རྒཔོ་སྦེ་མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མ་གི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གི་ར་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དང་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་བཀོད་
ཅི། ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་ཆོག་ཐམ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ ལཱ་སོ་སོ་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི།
ཁག་འབག་པ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
ལུ་ ལོག་སྟེ་སོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ལེན་ཡི་ཟེར་སླབ་ཡོད་རུང་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་མ་འབད་བས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
ཁྲིམས་དོན་གྱི་ངོ་ཚབ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་འབད་ནུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དང་ལེན་འབད་མི་གི་ཐད་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་
ཡི།
༡.༡.༣.༤
༡

གསར་སང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ།
དགའ༌སྐྱིད༌གླིང༌།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

1

)

འབད་ཡོདཔ།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

0.742

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

-

%

0.742

-

ཚུ།
བསོམས།

0.74 2

-

0.74 2

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩

པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་དང་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་མི་ནང་ དངུལ་ཚབ་མ་ཐོབ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢
དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆར་ལས་ གསར་སང་སིར་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ཁག་

འབགཔ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༨ པ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ཡིག་
ཨང་ག/པ-༧(༠༦)/༢༠༡༦-༡༧/༦༧༨ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༠/༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནུག།
ཤུལ་ལས་

ཡིག་ཨང་-ག/པ-༧(༠༦)/༢༠༡༦-༡༧/༧༠༡

སྤྱི་ཚེས་༡༠/༡༡/༢༠༡༦

ཅན་མའི་ཐོག་ལས་

ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནུག། ཁག་འབག་གིས་
ལཱ་ གནས་གོང་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༣༤ འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༦ གི་ནང་འཁོད་

ཁག་འབགཔ་ལུ་ འཚོལ་གྲུབ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༠ དང་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་དང་པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༩༤༨ དེ་ལས་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་གཉིས་པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༤༧ ཚུ་ག་ར་ཡོངས་བསོམས་བརྩི་བཏོནམ་
ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༦༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་གིས་ལཱ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་དགོངས་
གྲོལ་བཏང་བའི་སྐབས་

མ་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་བརྩི་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་

ནོར་བ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡི།

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

ལྟ་རྟོག་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་
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དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་

དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྲིད་

རྒྱལ་དབང་ཕྱུག།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༦

ཅན་མ་དང་

མི༌ཁུངས༌

ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༢༡༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཉིམ་རྡོ་རྗེ་ཤེར་པ། རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་
༡༡༣༠༧༠༠༢༥༥༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བདེནམ་སྦེ་ འཁྲུན་ཆོད་

གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་
གཏུག་ཞུ་སྟེ་འདུག།

༢.

དགེ་ལེགས་ཕུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་

མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

)

ཁྲིམས་ལུགས་བཅའ་ཡིག

1

ལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.196

0.196

-

100

0.153

0.15

-

100

0.34 9

0.34 9

་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

2

ཚུ།
བསོམས།

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

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

དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦

དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤེལ་རི་ཐང་ཁ་སྟོད་ལུ་ པ་སངས་ཆུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ དུས་ཚོད་

ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ ཕྱིར་འགྱང་གི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ མ་བཀལ་བར་འདུག། ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་
མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལཝ་མ་ཚད་
བྱུང་མི་འདི་

ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་ཡང་མ་བཙུགས་པས།

ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
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དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༦༢༧ དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་
མ།

གནས་སྟངས་: འབྱོར་རྟོགས་ཨང་ A01000 སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༣༠༧,༥༠༣.༧༠

བཙུགས་མི་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆ་མེད་གཏང་མི་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣

དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

སྤེལ་རི་ཐང་ཁ་སྟོད་ལུ་

པ་སངས་ཆུ་

ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། ཁག་འབག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༣ གནས་པའི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་
ད་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་༥ དེ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་

ནང་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༢༧ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༥

ཅན་མ་དང་

མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་

༡༠༡༠༣༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ ངོ༌སོད༌ལག༌ ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་
མ།

གནས་སྟངས་: འབྱོར་རྟོགས་ཨང་ A01000 སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༣༠༧,༥༠༣.༧༠

བཙུགས་མི་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆ་མེད་གཏང་མི་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༡.༣.༦
༡.

སྤུ་ན་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
དགོན་ཤ་རི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོ

)

ལ་འབོར།

0.117

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.117

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

-

100

ག་ཟ།
བསོམས།

0.117

0.117

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་ཟད་སོང་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བརྙ་གླའི་ནང་ལས་གཏང་ཡོད་མི་དེ་ སྙོམ་སྒྲིག་ཚུལ་
མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧

དགོན་ཤ་རིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་ཟད་སོང་ཚུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་ནང་ལས་
བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧

ཚུལ་མིན་ཐོག་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་འདུག།

སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༥ དང་༢༠༡༦ ལོའི་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠

རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ ཐམ་པ་འདི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུ་
ནང་ལས་གནང་བ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོང་གི་རྩིས་ཁར་སྙོམ་

སྒྲིག་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༥༦ དོན་ཚན་༢པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། མི་ཁུངས་ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༣༠༠༡༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འོད་ཤོ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མགོན་ཤ་རིས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༡༠༠༣༠༠༤༦༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་ RAA/OAAG(T)FUS-01/2019-2020/0238
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢

སྤྱི་ཚེས་༠༢/༡༠/༢༠༡༩

རྟ་ལོག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་
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སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

0.116

-

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

0.116

-

ཚུ།
བསོམས།

0.116

-

0.116

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩

པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེདཔ་ད་ ནོར་འཁྲུལ་གཞན་ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦

རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་དང་
ཆུའི་རྐ་ཉེན་སྲུང་གྱི་ལཱ་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩

གནས་པའི་

ས་དཔྱ་ཁ་ལུ་གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་

འབད་ཡོདཔ་ད་ མཉམ་འབྲེལ་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ གནས་
པའི་མཁོ་ཆས་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཁོ་ཆས་ལ་ལུ་ཅིག་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ ཚོགས་པའི་བདག་
འཛིན་ཐོག་ལུ་བཞག་སྟེ་འདུག།

༢) ནོརཔ་སྒང་གཡུས་ཚན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

གནས་པའི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའི་ཆུ་དུང་མི་ཚང་པས། གཞན་ལྷག་མ་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།

༣) ཅ་ཆས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་འགན་འཛིན་པ་གིས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཐོ་དེབ་དང་འཁྲིལ་
བ་ཅིན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།

༤) ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ རྡོ་བཟོ་ལུ་ ལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་འཐུས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༦ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ དེའི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་མི་དང་ ལས་
མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་འཐུས་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཡོངས་རོགས་བྱིན་དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༥༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལལ་བྷ་དུར་ཆི་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ ཅན་མ།

62

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་
ཁག་གི་རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ རྒཔོ་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་
འདི་ འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་སོའི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དོ་རུང་ རྒཔོ་
གིས་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ མཛོད་ཁང་ལྟེ་བའི་ནང་བཞག་སྟེ་ མཛོད་གཉེར་གྱིས་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།
ཨིན་རུང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏི་རི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ཁོ་གིས་ གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྟེན་ རོང་བདག་གིས་
བཏོན་གཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོ་ གཡོག་ལས་བཏོན་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་
བར་འོང་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་འབད་ རྩིས་བཀོད་
མ་འབད་བའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་
སྙན་ཞུ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༡.༡.༤.

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

༡.༡.༤.༧

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ལུས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་མིན་གཉིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་
༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཁྲིམས་ལུགས་བཅའ་ཡིག

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།
-

-

0.230

0.120

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

-

-

་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

0.110

ཚུ།
བསོམས།

0.230
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0.120

0.110

52.17

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་
སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་

རྩིས་འགྲིག་

ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

འབད་ཡོདཔ།

བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

-

-

ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་
2.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨

གྲོས་ཆོད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠
ཚུན་རྩིས་འགྲིག་མེདཔ།་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ།

༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་མ་འཁྲིལཝ།
2.3

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་སྟོན་ནི་མེདཔ།

2.4

ལཱ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་

-

-

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ།

-

-

ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མེདཔ།

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ།

བསོམས།

-

-

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༢

ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་དང་མ་འཁྲིལཝ།

ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ གོང་འཕེལ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༢ ཅན་མ་

ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཁག་དག་པ་ཅིག་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་
སྡེ་གིས་ ཉེས་ཆད་ཚུ་དགོང་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཉུང་མཐའི་འཐུས་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་བཟོ་

སྐྲུན་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ་ལ་སོགས་པ་ དབང་ཚད་སོད་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༤༦༧

དོན་ཚན་༨

༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧

ཅན་མ།

༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།)

པ)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།

ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།

ཁྲོམ་དཔོན།

ཁྲོམ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདི་ དང་ལེན་འབད་མི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁས་ལེན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།
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༢.༣

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་སྟོན་ནི་མེདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ལུ་ ཐོག་ཚད་ལེ་ཤ་འབད་མི་

སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་༦ བཤིག་གཏང་མི་གི་གུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤.༩༠༡ དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག། བཤིག་གཏང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་ཏན་ཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།
འདི་དང་གཅིག་ཁར་

ཆུ་ཚད་འཇལ་འབད་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མཛོད་ཐོ་སྟོན་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

ཆུ་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་

ཆས་བཙོང་མི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་/བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དངུལ་འབོར་དེ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༨ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གོ་ཝིནད་ཤར་མ། བཟོ་བཀོདཔ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གོ་ཝིནད་ཤར་མ། བཟོ་བཀོདཔ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༩༠༠,༦༠༣ གི་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་པར་སྐྲུན་འབད་མི་འབྱོར་
འཛིན་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད། འབྱོར་རྟགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ཞིབ་རྟོག་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༤

ལཱ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཡིག་ཆ་སྟོན་ནི་མེདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ རླུང་ཆར་གྱི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་
ཆུ་གཡུར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ནི་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་སྟེ་འདུག། རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གོ་ཐོག་ལུ་ ཚོང་

ལས་ག་གི་ཡང་ མཁོ་ཆས་དང་མི་སྟོབས་ཀྱི་ཁ་གསལ་མ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ ག་ར་ཆ་མེད་གཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་
ལས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྱད་རིག་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་མ་ལྟ་བར་ རིན་བཀོད་དམའ་ཤོས་སྦེ་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལཱ་འདི་
ཨེམ་/ཨེས་ཡར་དྲག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ནུག།

དེ་མ་ཚད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་སྟོན་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་
ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

བོ་བརྟན་མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༠

གཞུང་བཞེས་འབད་མི་འདི་

གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༩ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཞིབ་རོགས་ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་༡

པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཞིབ་རོགས་ས་ཁྲམ་
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་༡ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་དངུལ་

ཀྲམ་༡༨༠,༠༠༠.༠༠ གཞུང་བཞེས་འབད་དེ་ གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བསྐྱལ་དགོ་
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ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་

ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཐིག་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནི་སྦེ་

ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཐིག་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་

༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མིའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་
འབད་བས།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་མི་ངོམ་འདི་ ཨཱསི་ཀྲི་ལི་ཡ་ལུ་ སློབ་སོང་འབད་བར་འགྱོ་ནུག་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཐོབ་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་
མི་གི་ཨམ་སྲུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་རུང་ ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་པས། ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
དངུལ་འབོར་འདི་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ནང་ལས་བཏོག་ནི་གི་འཆར་གཞི་འདུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལོ་ངོ་མང་རབས་
ཅིག་ཡར་སོང་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ག་ནི་ཡང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བས་ཟེར་བཀོད་ཅི།

འདི་བཟུམ་གནས་སྟངས་ནང་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དང་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་ཨིན།
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་འཐབ་དགོཔ་

ཡང་ན་

ཁོ་ལས་དངུལ་འབོར་

བསྐྱེར་རྙེད་དགོཔ་ ཡང་ན་ ཁོ་གི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ནང་ལས་བཏོག་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི། གལ་སྲིད་
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁོ་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་ལེན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༢

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༢༢

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་ས་ཁོངས་ནང་ བར་གྱང་དང་གྱེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་
ནང་

ཨེམ་/ཨེས་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

འཐེབ་སོད་ནུག།

དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་

དངུལ་སོད་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
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ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༠ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྲེག་ནཱད་

ཀ་རིཡ། བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༡༡༠༤༥ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། སྤྱི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་
འཛོམས་ཁང་ནང་
༢༠༡༩

ལུ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་

སྤྱི་ཚེས་༢༠/༡༢/

ཐིག་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་

འཚོགས་ཅི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་
ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་
མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་
གིས་ དངུལ་འབོར་ལོག་སྟེ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁག་འབག་པ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཁོ་གིས་ངག་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་སོད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་མ་སོད་པར་ཡོད་
ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཁག་འབག་པ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་
རྙེད་འབད་དགོཔ་ནན་སྐུལ་འབད་དེ་ར་འདུག།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལས་
དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་

འདི་མེན་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཞལ་

བཀོད་གནང་སྟེ་ཡོད།
ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ རླུང་ཆར་གི་ཆུ་གཡུར་དང་ རྟ་འབབ་

ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ཨེན་ཨའེ་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ འཇལ་ཚད་འཐེབ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་
བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་འཕདཔ་ད་ ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ཨང་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་འཛོལ་
སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཀུ་མར་སུ་བྷ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༤ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༤ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཀུ་མར་སུ་བྷ།

༢༠༡༡༠༡༢༥༤ ཅན་མ།)

ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་༤

པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདི་ འབྱོར་རྟགས་ཨང་༠༣༠༦༨ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༡.༣.༨

གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༥༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཁྲིམས་ལུགས་བཅའ་ཡིག

)

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ

འབད་ཡོདཔ།

ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

%

2.340

-

2.340

-

14.211

-

14.211

-

་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ།
བསོམས།

16.551

-

16.551

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

འབད་ཡོདཔ།

༣༠/༠༩/༢༠༢༢༡

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཚུན་རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

མེདཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

༡.༡
.
༡.༢
.

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

རྩིས་འགྲིག་མ་

-

མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་

འབདཝ།

བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལཝ།
གྲོས་སྟོན་པའི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་སང་

2.340

-

2.340

2.340

-

2.340

ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་།
བསོམས།

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

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལཝ།
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གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མོང་སྒར་རོང་ཁག་

བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་

ཡག་པོ་སྒང་ལུ་

བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁ་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་

གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༡ པ) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་རྩིས་འགྲིག་
འབདཝ་དང་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྡ་སོད་
མ་འབད་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་
སྙོམས་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༡.༢

གྲོས་སྟོན་པའི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་སང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠

གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་

བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་བེ་སིག་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་དེ་ ལྟ་བཀོད་གྲོས་སྟོན་པ་འབད་ལེན་མི་གི་ཐད་ ཟླ་
རིམ་བཞིན་དུ་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ སོད་མི་ལས་བརྟེན་ སང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠ འཁྲི་ནུག། ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ཚང་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་

ཟླ་ངོ་༣༩ གི་རིང་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གི་
མདུན་སྐྱོད་འདི་ ལོ་ངོ་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག།

ཁག་འབག་གིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མི་གྲོས་སྟོན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་

དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་ ཁུངས་མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༢ པ) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་

འབདཝ་ད་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ རྒྱ་གཞུང་གིས་ ལས་འགུལ་གཙོ་ཅན་བཞི་ལུ་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི་ཟེར་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལས་འགུལ་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་མོང་སྒར་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མི་
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འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་(གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་)ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་ལྟ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ལས་གཡོགཔ་བཙུགས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། མི་སྟོབས་མ་ལང་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་
དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོན་སྟོན་ཚོང་ལས་འདི་ ལཱ་ལྟ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མོང་སྒར་
ལུ་གཏང་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་

བདེན་ཁུངས་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༢༡༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༢༡༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

འབད་ཡོདཔ།

༣༠/༠༩/༢༠༢༢༡

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཚུན་རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

མེདཔ།་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༢.༡.

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

༢.༢.

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན།
བསོམས།

0.052

-

0.052

14.159

-

14.159

14.211

-

14.211

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་

བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྣ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་ལས་མཐོཝ་འབད་དངུལ་སོད་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ བཟོ་
རིག་གྲོས་སྟོན་པ་དང་

ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་རྩིས་ཤོག་ཚུ་བདེན་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་

མི་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༣ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ ཅན་མ།)
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གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ ཁག་འབག་པ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚར་
གཉིས་བཏོག་ཅི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། གཅིག་འདི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་དང་ སོ་སོ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་
ཤོག་རྩིས་འགྲིག་འབདཝ་ད་བཏོག་ནུག།

ཁག་འབག་ལས་

༨༠༠,༠༠༠ བཏོག་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནུག།

ཕྱིར་འགྱང་གི་ཉེས་ཆད་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལས་ འཐེབ་བཏོག་མི་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འདབ་ནི་དང་

འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་

བཙུགས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༢.༢.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༥༩

གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་

ཁག་འབགཔ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༦.༢༩༧ སོད་ཆད་ལུས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་བརྒྱ་

ཆ་༩༥ དེ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་རུང་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༨༥ དང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༡༢ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།

སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལས་ར་ སྔོན་

བྱིན་ག་ར་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༥ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་

འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། གཙོ་འཛིན། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༦༠༡༠༣༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༥༩

སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་རྩིས་འགྲིས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། གནད་དོན་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ ལས་འགུལ་འཛིན་
སྐྱོང་པ་གིས་ ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་ ཁོ་གིས་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠ སོད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ནང་འགྲིག་གི་བཤེར་གཏུག་བཙུགས་ནུག། ཁོ་གིས་ ཁོ་རའི་ཐོབ་

བརྗོད་བཀོད་མི་གི་བདེན་ཁུངས་གཟང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཏོན་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ནང་འགྲིག་
འབད་མི་ཚུ་གིས་ཆ་ངོས་ལེན་མ་འབད་བས། ཁོ་གི་ཐོབ་བརྗོད་འདི་ཆ་མེད་གཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་འབག་

པ་གིས་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གུ་ལག་རྟགས་བཀོད་བཀོད་མེད་ ཁོ་
གི་ལག་རྟགས་འདི་རྫུས་བཟོ་འབད་ནུག་ཟེར་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་
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ཞི་རོད་འདི་ཉེས་རོད་ལུ་སྒྱུར་གཏང་

ནུག། གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་

སར་བཙུགས་ནུག། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁག་འབག་པ་གི་ལག་རྟགས་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་

དབང་འཛིན་གྱིས་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ བདེན་ཁུངས་མ་གཟང་ཚུན་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ འཁྲུན་
ཆོད་བཏོན་མི་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་ཡི། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ ཁག་
འབག་པའི་ལག་རྟགས་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ཞུ་ཡིག་

གཏང་ཡི། ད་ལྟོ་ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་སྙན་ཞུ་/གྲོས་ཆོད་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གནས་སྟངས་འདི་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
༡.༡.༤.༩

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

)

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

2.233

-

2.233

-

-

-

2.233

0.000

-

ཚུ།
བསོམས།

2.233

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩

པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༣༠

༡.༡

ས་ཁྲལ་རྩིས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༣༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ ས་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁྲལ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༥༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༦ དོན་ཚན་༡.༤ པ) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༠༨ ཅན་མ་དང་ འཇིགས་མེད་དབང་
ཕྱུག། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ།
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བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༠༦༦ ཅན་མ་དང་ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༡༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། དོན་ཚན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་

༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ ཁྲོམ་སྡེ་

གིས་ སའི་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་ད་
དེ་ལས་ཡང་བཏབ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ ཁྲིམས་
མཐུན་ངོས་ལེན་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བཀའ་རྒྱ་

གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ དེ་འབྲེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ག་
ནི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་

ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་

ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་

གྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ ས་ཁྲལ་སོད་ཆད་ཡོད་མི་ཚུ་
བཏབ་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླཝ་
གཅིག་ཕར་འགྱང་འབད་ནུག། སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་༤༠༠ ཡོད་ས་ལས་ མི་ངོམ་༣༨༡ གིས་ ས་ཁྲལ་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་༢,༠༩༠,༨༨༩ བཏབ་ནུག། ད་ལྟོ་ཚུན་ སོད་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༥༡,༠༠༠ འདུག། མི་ངོམ་༡༢
འདི་

ག་ཏེ་ཡོད་ག་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་

ལྷག་ལུས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འདི་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་

འདུག། གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ལམ་སྟོན་གནང་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲལ་མ་
བསྡུ་བར་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་ ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་གཏང་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་
གཏང་སྟེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ ཚན་
རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ཡང་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་

འདི་བཟུམ་མའི་ཡངས་ཆག་

གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་

རྩིས་ཆད་ཡོད་པའི་ཁྲལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་གི་ཁ་གསལ་དང་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ཚུན་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་གཏང་མི་གི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

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

དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་དངུལ་དེབ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༢

འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག། དངུལ་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་/བཙུགས་བཞག་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༦༣.༤༠༨

ཨིནམ་ད་

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

བཙུགས་བཞག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧.༧༨༠

ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༢ འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག། དེ་སྦེ་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཐོན་དགོ་མི་ཡང་

འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་ནང་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་ལུས་ཚུ་དུས་དང་དུས་སུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༦ དོན་ཚན་༡.༣ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ།)

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༠༢/༡༠/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་

ཉིམ་ལས་འགོ་བཟུང་ བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བྱིན་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནས་རིམ་འདི་
མ་བྱིན་པར་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཚོགས་མི་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
དེ་བསྒང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་
བདུན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གནས་སྟངས་གསར་ཤོས་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་དགོ་
པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ གནས་སྟངས་སྙན་
ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ བསྣར་འགྱང་ཡོད་
པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་འབྲེལ་བའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བསྐྱལ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ལན་གསལ་ ཡང་ན་
བསྐྱར་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
ལྷག་པར་དུག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣ ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤

བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༣༣༦,༠༠༠

ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གཅིག་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བཙུགས་ནུག། དོ་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་
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ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོད་ལེན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཡང་
བཤད་ཅི།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དུས་མཐུན་
གནས་སྟངས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་ཏེ་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་སྐོར་
ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི།
༡.༡.༤.༡༠

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

)

ལ་འབོར།

0.813

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.813

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

-

100

ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

0.813

0.813

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡.༢

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་
མི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༣

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་དབྱེ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དེ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་
དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

སང་ཚུགས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༨༡༣ འཁྲི་ནུག། ཆ་འཇོག་འབད་མི་རིན་བསྡུར་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༠ ཨིནམ་དང་ ཆ་འཇོག་
མ་གྲུབ་མི་རིན་བསྡུར་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ ཨིན་པས།
ཁྱད་རིག་གི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་

M/s Office Automation “MPW 3601”

འདི་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལས་ “MPW 3061” སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ རིན་བསྡུར་འདི་ཕྱིར་བཏོན་འབད་
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ནུག། ཨིན་རུང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གིས་གནས་ཤོག་བཙུགས་མི་ནང་ལུ་ རིན་བསྡུར་འདི་ “MPW 3601” གི་དོན་
ལུ་ཨིན་ཟེར་གསལ་རིལ་རི་འབད་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ རིན་བསྡུར་པ་ལས་ བདེན་ཁུངས་མ་ལེན་པར་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་

ནུག། དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་རིན་བསྡུར་པ་ ཨེམ་/ཨེས་ ནཱ་ནཱ་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ གསལ་བཀོད་
འབད་མི་ “MPW 3601” མེན་པར་ “MPW 2401” (གཞི་བཀོད་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ M/s Office
Automation རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་འབད་བཀོད་ཡོདཔ་) འདི་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག།
རིན་བསྡུར་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་

གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་

འབད་མི་དེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་འོས་མིན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཡོ་
སྒྱུའི་ལག་ལེན་ཚུ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༤༢ དོན་ཚན་༡.༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། དྲི་སི་ཨེས་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༠༥༨ ཅན་མ་དང་ ཨོན་རྡོ་རྗེ། ཨེས་ཨེས་ཨི། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༡༤ ཅན་མ་ ཀེ་བི་ཏ་མང་། མཁས་མཆོག། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༥ ཅན་
མ་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། དྲི་སི་ཨེས་ཨི། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༧ ཅན་མ་ དེ་ལས་ བིཤ་བ་ནཱཐ་པར་

དཱན། སི་ཨེས་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། སི་ཨེས་
ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། ཡིག་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སི་ཨེས་/ཨེ་དྲི་ཨེམ་/༢༠༡༩-

༢༠༢༠/༠༠༠༣༣༧ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ངོམ་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་ (ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༧༨༠༣༠༢༥) དང་ བིཤ་ཝ་ནཊ་པརའ་དཱན་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨) གཉིས་ལུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག།

ངོམ་སོ་ནམ་དོན་གྲུབ་

(ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༠༥༨)

དང་ ཨོན་རྡོྡོཻ་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༡༤) གཉིས་ལུ་ འགན་འཁྲི་མ་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་

བཏོན་བཏང་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཀེ་བི་ཏ་མང་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༥) གི་ཐོག་ལུ་ འཁྲི་
འགན་ཕོགས་མི་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡིག་ཨང་ ཨེ་སི་སི་/དྲི་ཨོ་པི་ཨེས་དྲི་དྲི་/ཨེཕ་ཨི་༠༢/༢༠༢༠/༡༧༩༩ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ མཁས་མཆོག་༣ པ་ ངོམ་ཀེ་བི་ཏ་མང་
ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་
མི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཀེ་བི་ཏ་མང་འདི་ལུ་བཀའ་བཀྱོན་གནང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། དེ་འབདཝ་ལས་
གནད་དོན་འདི་ ད་ལས་ཕར་ཆ་མེད་ཨིནམ་སྦེ་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅ།
༡.༡.༤.༡༡

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ།

76

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

ལ་འབོར།

0.311
0.311

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.311
0.311

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ།
%

-

100

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་
༠.༣༡༡

ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ་-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཚོགས་ཚུ་ལས་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༢ ཚངམ་

འབད་མ་བཏོགཔ་/མ་བཏོག་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༣ དོན་ཚན་༥ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཱལ་

བྷ་དུར་ར་སའི་ལི། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨར་ཡུ་བི་༡༡༠༨༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ། རྒྱུ་
དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༢༠༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་བསོད་ནམས་
ཆོས་སྒྲོན། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༠༧༠༢༤ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཨང་(19)ADM-MISC/2020/567 སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་
ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༡.༤
༡.༡.༤.༢

ལས་འཛིན་ཚུ།
བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་འཛིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

འབད་བའི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

འགྲིག་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ནང་)

%

ཨང་།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
1

དངུལ་འབོར།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.488

0.488

-

བསོམས།

0.488

0.488

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༢

ཝིསི་ཀི་༡༩༠༧ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་རྒྱུན་བཅད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ བཙུགས་སྣོད་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༥ ཚུན་ བཙུགས་སྣོད་ཅ་ཆས་ཚུའི་མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐབས་བབས་
ལུ་བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུན་བཅད་འབད་ཡོད་པའི་ ཝིསི་ཀི་༡༩༠༧ གི་ དམ་སྦྱིས་སྟོངམ་དང་ ཤོག་སྒྲོམ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁབ་ཏོའི་སར་
ཐམ་ཚུའི་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ ཐམ་
པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༧༡ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༧༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་ཕུན་ཚོགས། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༨༡༨ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG(T)/FUS-01/2019-2020/284 སྤྱི་ཚེས་
༡༡/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༡.༤༣ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

བའི་དངུལ་འབོར།

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

འགྲིག་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡོདཔ།

ནང་)

%

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)
1

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.506

0.506

-

བསོམས།

0.506

0.506

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

རྩིས་སོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ རྩི་ས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དོ་ཁང་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ངོ་ཚབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཅ་ཆས་རྩིས་སོད་
ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦ གནས་པའི་རྩི་ས་ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག། ཀི་དེབ་ནང་ རྩི་ས་ཀྱི་གྲངས་

ཚད་འདི་ མེ་ཀྲིག་ཊོན་༩༩.༣༥ ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དངོས་གནས་ལུ་ མེ་ཀྲིག་ཊོན་༤༥.༡༠ རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཀྲིག་

ཊོན་༨༤.༢༥ ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༣༦ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འོད་གསལ་

ལྷུན་གྲུབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨ་ལོཀ་སིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༩༢༢༣༠༩ ཅན་མ།)
གནས་སྟངསཿ

དོན་ཚན་འདི་

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-SJ(AR-173)/DCCL-Nganglam/

2021/940 སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༡.༤.༢ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༠༣༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ད་བའི་དངུལ་འ

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ )
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩/༢༠༢༡ཚུན་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

བད་ཡོདཔ། %

བོར།

17.912

-

17.912

-

0.122

-

0.122

-

18.034

-

འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

18.034

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་
ཡོད།
༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༩༡༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༩༡༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་

རྩིས་འགྲིག་

ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

འབད་

བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུན་རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

1.1
1.2

འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལས་ གློག་བརྙན་སྟོན་
ནིའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་ངོ་མ་ལེནམ།
མ་རའི་རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ།
བསོམས།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠
མེདཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ནང་)

4.752

-

4.752

13.160
17.912

-

13.160
17.912

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་(BFD)ལས་ གློག་བརྙན་སྟོན་ནིའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གླ་ཆ་མ་ལེནམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤.༧༥༢

ཀོ་རི་ཡ་གཞུང་ ཀེ་ཨོ་ཨའི་སི་ཨེ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༩༩ སོད་ཐོག་ལས་ གློག་བརྙན་སྟོན་
ཆས་ཆ་ཚན་༦༠ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག། སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༧/༢༠༡༥ ལུ་ གློག་བརྙན་སྟོན་ཆས་ག་ར་ གླ་སོད་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་བཟུམ་གྱི་གན་རྒྱ་བཟོ་ཐོག་ལས་

འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་(BFD)ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག།

གན་རྒྱའི་ཁ་

ཚིག་ལེ་ཤ་གི་གྲལ་ལས་ ཁ་ཚིག་གཉིསཔོ་དེ་ ༡) འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་གིས་ གློག་བརྙན་དང་པ་དེ་གསར་བཏོན་
འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ཆ་ཚན་༦༠ ཡོད་ས་ལས་ ཆ་ཚན་རེ་རེ་ལུ་ ཟླ་

རིམ་གྱི་རིམ་སོད་དངུལ་ཀྲམ་༣,༣༠༠.༠༠ རེ་སོད་དགོཔ་ཨིན་པས། ༢) མཐའ་འཇུག་གི་རིམ་སོད་དེ་སོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་
80

ཅ་ཆས་ཚུ་གི་བདག་དབང་འདི་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་སོད་ནི། ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་

གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པ་གིས་ གླ་སོད་ཉོ་སྒྲུབ་གན་རྒྱའི་ཐད་ རིམ་སོད་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་
ཁར་

ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་

རིམ་སོད་ཚུ་ལེན་ནི་ནང་བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གན་རྒྱ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཅ་ཆས་ཆ་

ཚན་༤༠ ལོག་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཚན་༢༠ དེ་ ཁག་འབག་གི་གན་རྒྱ་གསརཔ་བཟོ་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གློག་
བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ར་བཞག་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཁར་

འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་

ལས་ གླ་ཁར་ལེན་པའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༥༢ དེ་མ་ལེན་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༤༩ དོན་

ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ། མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༠༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༢༠༣༡ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་

སྤེལ་བ་འདི་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ མ་ར་ར་སྟོང་ཨིནམ་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བའི་ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་རེ་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཁོ་གིས་
གློག་བརྙན་སྟོན་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཆ་ཚན་༦༠ ཡོད་ས་ལས་ ཆ་ཚན་༤༠ འདི་ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་པ་ལུ་ལོག་སྟེ་སོད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཚན་༢༠ འདི་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་ར་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་
མགྱོགས་མགྱོགས་སོད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པ་གིས་

འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་གི་

མ་ར་ར་སྟོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཙུགས་

དགོཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་ལས་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཆ་
ཚན་༢༠ འདི་ལོག་སྟེ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཅི།
༡.༢

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༡༦༠ གནས་པའི་མ་རའི་རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༡༦༠ གནས་པའི་མ་རའི་རྒྱུ་དངོས་ འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག རྒྱུ་
དངོས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བསྲུང་བཞག་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ འཛིན་

སྐྱོང་གི་དང་ལེན་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༤༩ དོན་

ཚན་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10712002031

ཅན་མ། ཀྲུ་ཀ་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་/བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་1201001452 ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
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བརྡ་དོང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10204000137 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་
རྒྱལ། སྲིད་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11410002207 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་

ཨང་11101001183 ཅན་མ། ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10202000660 ཅན་མ། པདྨ་ཚེ་
རིང་།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11705001918

ཝང་།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11410003623

ཅན་མ།

ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10801100069 ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10811000784 ཅན་མ། ཚེ་བཅུ་རྡོ་རྗེ་

ཅན་མ།

11410008578 ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་
འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

གནད་དོན་འདི་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པའི་བར་ན་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་
འཚོགས་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་

འཁོད་ལུ་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་
གཅད་ཅི།
༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

རྒྱུ་དངོས་ཆད་པ་/མ་ཚངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢

རྒྱུ་དངོས་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ མཉམ་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེལ་སི་དྲི་མཐོང་བྱང་དང་ གློག་མེ་སྟེགས་ཁྲི་
རྐང་ཁྲི་ལ་སོགས་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་/མ་ཚང་པར་འདུག། འཛིན་སྐྱོང་གིས་

ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ག་ཏེ་ཡོད་ག་ལྟ་དགོཔ་ ཡང་ཅིན་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ལེའུ་༥ པ་

དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལས་ རིན་ངོ་ལེན་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༤༩ དོན་ཚན་

༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༤༠༠༠༡༣༧
ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

༡༠༢༠༤༤༠༠༠༡༣༧ ཅན་མ།)

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འཚོགས་མི་
འཛོམས་སྐབས་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

གནད་དོན་འདི་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པའི་བར་ན་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་
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འཚོགས་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་

འཁོད་ལུ་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་
གཅད་ཅི།

༡.༤

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

༡.༤.༡.

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་
འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༠ ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འ

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ

བད་བའི་དངུ

། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1

)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠ /༠༩ /༢༠༢༡ཚུ
ན་ལུ་ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ལ་འབོར།

འབད་ཡོདཔ།
%

-

ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

རྩིས་འགྲིག་

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩
པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དེ་ འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོད།
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ཨེམ་སི་-༣

པའི་ལས་ཚན་ནང་དམིགས་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་

འགྱངས་འབད་ཡོདཔ།

ཁུངས་མཐུན་མིན་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ གིས་ དམིགས་ལཱ་༤ ཡོད་པའི་ ཨེམ་སི་-༣ པ་ལུ་ ཁུངས་མཐུན་མིན་

པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་ནུག། དམིགས་ལཱ་-༡ དང་༢ པའི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་དང་ དམིགས་ལཱ་༤
པ་དེ་ ཉིན་གྲངས་༣༦༤ གི་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དམིགས་ལཱ་-༣ པ་དེ་ ཉིན་གྲངས་༧༤༠ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་
ཡོདཔ་ལས་ ཨེམ་སི་-༣ པ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༠༦༥ (ལོ་༢ དང་ཟླ་༩) གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག།
ཉིན་གྲངས་༣༦༤

ཕྱིར་འགྱངས་འབད་མི་གནང་བ་འདི་ནང་

གློག་འཕྲུལ་ལཱ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་ཚུ་

(WORK

FRONT) རྩིས་སོད་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༢༢༧ ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག།

དམིགས་ལཱ་-༤ པའི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ར་
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ཡོདཔ་ལས་

ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཚོད་དེ་

གོང་གསལ་གྱི་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་འགོར་ནི་ཨིན་

པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨ དོན་ཚན་ཀ་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།

དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ ཅན་མ། ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི། དྲ་(ཨེཕ་)བགྲེསཔ། དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ། དྲི་(ཀྲི་
)། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
༡༩༡

༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦

ཅན་མ།

དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ།

ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ ཅན་མ། ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི། དྲ་(ཨེཕ་)བགྲེསཔ། དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།
དྲི་(ཀྲི་)། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ།)

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༧༢༩༤ ཅན་མའི་ ཤུལ་མའི་སྙན་ཞུ་ནང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་
མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འ་ནཱི་སྙན་ཞུའི་ནང་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།

*********
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

(སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
1

ཆ་ཤས་༡ པཿ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤྱི་
ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༢༨༤.༦༧༣ ཚུད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༡.༣༨༡ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦,༢༡༤ འཆར་དངུལ་
མིན་པའི་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༣༧.༠༧༨ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་

ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༢༨༤.༦༧༣ ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༡༦༤

དང་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༨༦ དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༧.༠༧༨
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམཿ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་དང་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན།
རིམ་

ལས་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་

ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

འབད་ཡོད་པའི་བརྒྱ་ཆ།

མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

ཨང་

1

ལྷན་ཁག་ཚུ།

2

རོང་ཁག་ཚུ།

3
4

29.893

13.557

68.80

95.500

7.235

88.265

7.58

རྒེད་འོག་ཚུ།

16.101

4.801

11.300

29.82

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

16.330

5.235

11.095

32.06

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེའི་
བསོམས་-ཀ (༡ ལས་༤)

43.450

27.520
171.381

47.164

124.217

5

ལས་འཛིན་ཚུ།

65.197

9.499

55.698

14.57

6

དངུལ་འབྲེལ་

-

-

-

-

11.017

1.587

9.430

14.41

76.214

11.086

65.128

1,037.078

-

1,037.078

གཙུག་སྡེ་ཚུ།
7

གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་
ཚུ།

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་

14.546

སྡེའི་བསོམས་-ཁ (༥ ལས་
༧)
8

གློག་མེ་ལས་
འགུལ་ཚུ།

2

-

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་

1,037.078

-

1,037.078
-

བསོམས་-ག (༨)
ཡོངས་བསོམས་(ཀ+ཁ+ག)

1,284.673

58.250

1,226.423

4.534

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབདཡོདཔ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༩ པ་ཚུན་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༢༨༤.༦༧༣
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨.༢༥༠ རྩིས་

འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༢༢༦.༤༢༣ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཁག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཁ་གསལ་ འོག་
ལུ་བཀོད་ཡོད།

ཆ་ཤས་༢ པཿ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཁ་གསལ།
ལེའུ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ རྩིས་གྲུབ་མ་འབད་བའི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་
ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༢༢.༧༢༧
ཚུད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༨.༣༤༧ ཚུད་པའི་ ཞིབ་འབྲས་ཚུ་ ལན་
གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༣༧༦.༢༥༧ གྱི་དངུལ་འབྲེལ་
གནོད་པ་ཡོད་པའི་ རྩིས་གྲུབ་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ དེ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་འོག་ལས་མར་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
1.3.1

1.3.1.1.

ལྷན་ཁག་ཚུ།
སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨.༣༣༢ དེ་ཅིག་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༩༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༥ དེ་ཅིག་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༦.༤༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༣༤༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠.༠༩༣ ཐོན་
ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༡༣
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༣ རྩིས་འགྲིགས་

3

འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1
2
3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
མ་གནསཔ།

རྩིས་འགྲིག་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

-

-

100

1.000
1.000

-

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

4.113

4.113

5.113

4.113

100
1.000

80.44

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

1.1. བཟོ ་བཀོད་ཚུ་བཀོལ་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལས་

མགར་ས་ལུ་

བོད་རིགས་འབོག་ཁྱི་མཉམ་སྲུང་ལས་འགུལ་གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་འདུག བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་གྱིས་སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༢/༢༠༡༨
ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལས་ བཟོ་བཀོད་དེ་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་
བར་འདུག

འདི་གིས་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་འབད་བའི་དམིགས་དོན་དེ་རང་ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་

འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བརྩམ་པའི་བརྡ་མཚོན་

བཏོནམ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་དང་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བཟོ་བཀོད་བཀོལ་སོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་

ཚུ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༦ དོན་ཚན་༥.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེསི་ པི་ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན། ཐིམ་ཕུག སི་དྲི་བི་ཨང་༢༥༣༦ ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཏའུ་ཅུ་རབ་རྒྱས། སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཡིག་ཨང་ ཨེན་ཨེཅ་ཨཱར་དྲི་སི/༦༥/༢༠༡༩/༣༩ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་
མ་དང་འཁྲིལ་ ཞིང་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་བཀོད་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་པར་རིས་ཅན་གྱི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ འདྲ་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༩/༤/༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

ཨང

2.1

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

དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ནང་།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

1.000
༡.༠༠༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

4

-

༡.༠༠༠
༡.༠༠༠

2.1. ལྕངམ་གསོ ་ སྐྱོང་ཁང་གི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠
འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་

‘Integrated

Wildlife

Management

for

Sustainable Biodiversity Conservation & Livelihood’ དེ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ འབུམ་སྡེ་གླིང་རི་དྭགས་ཉེན་སྲུང་གིས་བསྟར་སོད་

འབད་ཡོད་མི་ནང་ ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་ རྒྱ་རས་རྒེད་འོག་ གསེར་ཐམ་ལུ་ ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ ཐིམ་
ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ 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་མི་དེ་ གན་ཡིག་གི་གནས་ཚད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། ཆད་སྐྱོན་
དེ་ཡང་ རྩིས་འཛིན་གྱི་མི་ངོམ་དེ་དང་ དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ དངུལ་སོད་ཚུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་

དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༧༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༨༠༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཟླ་བ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༢༥༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ འབུམ་སྡེ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱིས་ ངེས་གཏན་བསྐྱལ་མི་དང་འགྲིལ་ ལཱ་འདི་ཚ་ངེར་

བཏོན་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྙན་ཞུའི་འདྲ་གཅིག་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སོད་དགོ། ལས་
འགུལ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
3.2

ཕག་ཅུང་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་རྩིས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.358

0.358

དངུལ་ཕོ ག ས་བསྐྱར་བཟོ ་ /ཡར་སེང་འབད་བའི་སྐབས་ ནོ ར ་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་
3.༨

ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེན་མ་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་དངུལ་སོ ད ་

-

0.0༣༩

0.0༣༩

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.716

3.716

-

༤.༡༡༣

༤.༡༡༣

འབད་ཡོ ད པ།
3.9

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

3.༡༠

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༢

ཕག་ཅུང་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་རྩིས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨

འོད་གསལ་སྤང་ལུང་ཕོགས་ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༦/༢༠༡༨ གི་ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨོ་ཨེལི་/སྤྱིར་བཏང་-༥༢/༢༠༡༥-༢༠༡༦/༣༣༥ ཅན་མའི་
ཐོག་ལས་ ཐའི་ལེནཌི་ལུ་ཡོད་པའི་ 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་སྦེ་རྩིས་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨ འཐེབ་སོད་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༧

དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་སྐྱོང་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༠༣༠༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཆོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་སྐྱོང་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༠༣༠༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་
སྐབས་ལུ་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཨང་
5

དྲི་ཨོ་ཨེལ/ཨེན་ཨེན་པི་བི་སི/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༢༨ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༢/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ དྲི་ཨོ་ཨེལ/ཨེན་ཨེན་པི་བི་སི/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༤༤

སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་ དེ་ལས་ ཨང.༡(༡༦) དྲི་ཨོ་ཨེལ/ཨེན་ཨེན་པི་བི་སི/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༤༤ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༨/༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་བཀོད་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་མི་ བདེན་ཁུངས་འདི་ ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་རོག་འདི་ ཐག་
མ་ཆོད་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་རོག་འདི་
ཆ་མེད་བཏང་ནི་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ ལྷན་ཁག་གིས་ཕུལ་ནུག།

ལྷན་ཁག་གིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ གྲོས་སྟོན་གནང་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩པའི་ བདུན་
ཕྲག་གསུམ་པ་འདི་ནང་འཁོད་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་ གྲོས་ཐད་བཅད་ཡོད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༩

པའི་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྦེ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཐག་ཆོད་ནུག།
༣.༨

དངུལ་ཕོ ག ས་བསྐྱར་བཟོ ་ /ཡར་སེང་འབད་བའི་སྐབས་

ནོ ར ་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་

འཚོ ་ རྟེན་མ་དངུལ་ལྷག་

འཐེབ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩
བུམ་ཐང་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་བཏོན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་
འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༧ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༦༠
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ བྱུང་ཐོ་ཨང་༠༣༣༠༨ སྤྱི་ཚེས་༩/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

༡༢,༥༩༠.༠༠ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུ་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ བཏང་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་ཨང་ ཨཱར་
སི་བི་སི/རྩིས་ཁ་-༠༩/༢༠༢༠/༨༩ སྤྱི་ཚེས་༩/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ/དྲི་ཨེན་བི/བཅའ་ཡིག-༠༡/༢༠༡༩/༣༤༦
སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༤/༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༨,༧༡༡.༤༦ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག།

༣.༩

གསོ ་ སྐྱོང་ཁང་ནང་ སྒོ་ནོ ར ་སེམས་ཅན་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་མ་འབད་པར་ཡོ ད པ།

འོད་གསལ་སྤང་ལུང་ཕོགས་ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ཕགཔ་གི་ཡིག་ཐོ་ཚུ་དུས་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཕགཔ་གི་རིགས་གསརཔ་ཚུའི་ཤི་
ཚད་དང་ སྐྱེ་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ཐོ་ཕོག་སྟེ་འདུག ཕགཔ་༡༣༨ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ༢༢ ཤི་ཡོདཔ་ལས་ ཤི་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༦ མཚོ ན་ཏེ་
འདུག མོ་ཕག་༡༡༩ ལས་ ༨༣ གི་ ཕག་ཅུང་བསོམས་༨༨༡ འཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་༤ གིས་ཕྱུ་གུ་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་འཚར་བར་ཡོདཔ་ དེ་ལས་༡༠ ལུ་མངལ་
ཆགས་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་ལོག་ཅི་རང་འབྱུང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཕགཔ་ཚུ་གི་ཨོམ་འཐོན་པའི་དུས་ཚོད་ཡང་ ངེས་གཏན་མིན་འདུག དེ་ཚུ་ལུ་ ལྟེ་བ་གིས་ སྨན་
བཅོས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་དང་ ཡང་ན་ སྒོ་ནོར་འཕྲོད་བསྟེན་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་འདྲི་བསྟུན་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་རང་གི་ལཱ་འགན་

ལུ་ འབད་བརྩོན་མེད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབྱུངམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༧ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། གསོ་

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

6

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.༡༠

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༡༦

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ཤིང་རྡབ་ཡོད་པའི་སོད་ཁྲལ་དངུལ་སོད་ཐོག་ལུ་ དངུལ་
གྱི་འབོར་རྟགས་ཀྱི་འདྲ་ཤུས་ཟུར་སྦྲགས་ཕུལ་ཏེ་མེད་རུང་ ཁག་འབག་པ་ཀེ་བིམསི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༩ དང་ ཁག་འབག་པ་གུ་རུ་ཕག་ན་

རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༣༧ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༤ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་

ཁྲིམས་དབང་ཆེན། ཨི་ཨེསི་II ཀ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༧༠༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ་ནོར་བུ། ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། སོ་
ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༦ ཅན་མ།.

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེ་ཨེཕ/ཨེ་ཨེམ་སི-༥༧/༢༠༢༠/༡༦༤ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༡༠/༢༠༢༠
ཅན་མ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག

1.3.1.3.

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་༩ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༧ ཐོན་ཏེ་
ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༠.༢༠༥

-

༠.༢༠༥

-

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༠.༡༧༦

༠.༡༧༦

-

༡༠༠

བསོམས།

༠.༣༨༡

༠.༡༧༦

༠.༢༠༥

༤༦.༡༩

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

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

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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1.1.

ཚོ ང ་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥

བུམ་ཐང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་པ་གསུམ་ (ཁག་འབག་པ་ བ་དཀར་བིའུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦། ཁག་འབག་པ་
ཨ་ར་ཡ་འཛམ་ལྷ་མགྲོན་ཁྱིམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠། ཀུན་བཟང་ནོར་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡) ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧
གི་ཚོང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག འོང་འབབ་ཀྱི་ལོ་ངོ་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ གི་ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་
ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ བ་དཀར་བིའུ་ལུ་འཁྲི་ཡོད་པའི་ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༢༦༡ ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༢༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། ཞིབ་རོགས་ཅ་དམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཇིཏ་བྷ་དུར་ཝའི་བ། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༠༦༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ཨཱར་ཨཱར་སི་ཨོ/བི་ཨེམ/ཨེ་དྲི་ཨེམ-༡༨/༡༤༡༢ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༤/༢༠༡༨
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་

M/s Hotel Jakar View ལས་ སོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་ ཨཱར་སི་

621887569918 སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གི་འོང་འབབ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་

༠༩ པའི་ཚེས་༦ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥ ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་
ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྔོན་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་
དངུལ་རྩིས་བོན་པོ་ལུ་ ཀོ་བིཌ་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གནོད་ཡོདཔ་མི་ལས་བརྟེན་ སྔོན་ཁ་བཟེད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་

མ་ཚུགས་ཟེར་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་དེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣ ཚུན་གནང་ཟེར་ གསོལ་འདེབས་ཞུ་སྟེ་
བསྐྱར་ཞུ་བཀོད་ནུག། དངུལ་རྩིས་བོན་པོའི་ གྲོས་ཐག་ལུ་ བསྒྱུག་ཡོད།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་གསལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ འབྲུག་འབྲེལ་འཛིན་དང་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ རྩིས་ལོ་
༢༠༡༤-༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལས་རང་ སྔོན་བྱིན་སོད་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༧༨

དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན། དོན་
གཅོད་སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༡༡༠༡༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྔོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ བྱུང་ཐོ་ཨང་ ཨེ་༠༠༦༣༤ སྤཡི་
ཚེས་༢༣/༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.3.1.4.

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་༨ རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༠༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་

8

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༨༨༢
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ དོན་
གཅོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༣༡༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༦༥
ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༧༠ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༡༢ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་
༡
༢
༣

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣.༧༠༩

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

༣.༧༠༩

༡༠༠

༤.༠༠༣

གནསཔ།

༤.༠༠༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༡.༨༥༤

-

༡.༤༥༨

-

༩.༡༧༠

༧.༧༡༢

༡.༤༥༨

༨༤.༡༠

བསོམས།

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༩ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཉེན་བཅོལ་ཀྱི་ཐོ བ ་རྩིས་གཞུང་གི་འོ ང ་འབབ་རྩིས་སུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་སཡ་༣.༧༠༩

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ ནིའུ་ཡོཀ་ ཡུ་ཨེསི་ཨེ་ལུ་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ དེ་ལས་མཁོ་ཆས་
གཞན་ཚུ་ཚུད་པའི་ ཆ་ཚང་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལས་ དུས་མཚམས་༡༣/༡༡/༢༠༡༧ ལས་ ༡༣/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་འགབ་པའི་ ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༤ (USD ༢༨,༠༡༨.༩༤) དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཉེན་བཅོལ་གྱི་དུས་མཚམས་དེ་ནང་ ཆུ་གཏོར་ཆས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་བའི་
རྐྱེན་ལས་ འོག་ཁང་གི་འཐིང་གཞི་ལུ་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་རྒུད་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༩ (USD
༥༠,༥༩༥.༧༩) འཐོབ་ནུག ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ དངུལ་འབོར་དེ་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་
ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག དེ་མ་ཚད་ རྙེད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་རྒུད་འཐུས་དེ་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ མ་བཀོད་པར་
འདུག
གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྙེད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ ཆུ་གཏོར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་མེདཔ་གཏང་ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ འཆར་དངུལ་གྱི་བ་ཡུལ་དབྱེ་ཨང་ - སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ ཉམས་
བཅོས་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ ཟེར་བའི་འོག་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལོགས་སུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་མ་དངུལ་ རང་བཞག་སྦེ་བཞག་ནི་དེ་ འོས་ལྡན་
མིན་འདུག
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ གི་གནས་སྟངས་ལུ་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་འབོར་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་ཁང་
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རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ USD ༡༥,༩༦༡.༧༩ ཐམ་པ་ ཆུ་གཏོར་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ཉེན་བརྡའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་

ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཉེན་བཅོལ་ཐོབ་རྩིས་ནང་ལོག་བཙུགས་འབད་མི་ཐད་དུ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གློག་འཕྲུལ་འབོར་འཛིན་གྱི་ དངུལ་སྤོ་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབོར་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༨ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ ནིའུ་ཡོཀ་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་
ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་འབོར་རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་གནསཔ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.2.

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོ ང ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣

ནིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོང་ཐོག་ལས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༣ (USD ༥༤,༦༠༤.༩༩) དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ ཁང་གཡོགཔ་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༨༡༥ (USD ༡༡,༡༡༤.༢༩) དང་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་བཞི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༨༨

(USD ༤༣,༤༩༠.༧༠) དངུལ་སོད་འབད་དེ་

ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕྱི་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཐོབ་ལམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༢ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ སྟབས་ཅིག་ཏུ་སོད་པའི་འཐུས་
USD ༤༨༣.༢༣ སྒོ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁང་གཡོགཔ་དེ་གི་སྨན་བཅོས་ཟད་སོང་གི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ གསོ་བའི་ཉེན་བཅོལ་དང་ ཡང་
ན་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག
ནིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁང་གཡོགཔ་དེ་ལས་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོང་འཐོབ་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་ཡིག་གུ་ལེན་ཡོད་མི་དེ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མིག་བཏོན་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༢ ཀ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྡོར་དབང་འདུས།

པི་ཨེསི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༣༡༨༡ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་དཔལམོ། ཨོ་ཨེའི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༦༠༠༡༥༥༦ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།
དེད་གཡོགཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༣༥༠ ཅན་མ། ཀུན་བཟང་སི་རྣམ་རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ། སྒྲོལ་མ་

ཚེ་རིང་། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་སི་རྣམ་རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ། སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་

གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་འབྲུལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་བར་དུ་ ཕོགས་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་གཅིག་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ འགྲོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་བཀོད་དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕོགས་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ གི་

ནང་འཁོད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་
བཀའ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༩
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པའི་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་གིས་ སོན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་ རྩིས་
ཐོ་དང་ འབོར་འཛིན་ཕུལ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གསལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

1 Medical Facilities - 6.1. ‘A member and his family residing abroad shall be entitled to medical facilities, including cost of
hospitalization aser the medical treatment rules and regulations or health insurance coverage that may be available in the
country of posting’. Domestic Help - ‘A head of mission shall be entitled to one domestic help whose air passage, home leave
passage and medical expenses shall be borne by the government’.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ།
༢.༡

སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཉེན་བཅོལ་ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་ ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨

ནིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧེ་མའི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་འོགམ་ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་འབོར་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཉེན་
བཅོལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨ (USD ༢༠,༤༨༨.༧༧) ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག ཁོ་གི་གནསམོ་དེ་ ཧང་ག་རི་ བྷུ་
དྷ་པེསིཊ་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་ལོའི་མ་དངུལ་ནང་ ལཱ་འབད་དེ་ ཁོང་ར་གཉིས་ཆ་ར་ཁྱབ་པའི་སྨན་བཅོས་དང་ སོ་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་
སྟེ་འདུག
ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་གནསམོ་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་ལོའི་མ་དངུལ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༨ ཐམ་པའི་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཉེན་བཅོལ་ཡོངས་
རོགས་སོད་ཡོད་མི་དེ་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁོ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༨/༢༠༡༤ ཅན་མའི་གནང་འགྲོལ་སྙན་གསོལ་གྱི་ནང་དོན་ནང་ གཞུང་གི་ཟད་སོང་
མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དོན་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཚབ་སོད་དེ་འདུག གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཧེ་མའི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་

འོགམ་ལུ་ དངུལ་ཚབ་སོད་འབད་མི་དེ་ བརྡ་དོན་ངེས་མེད་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༢ ཁ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་འབོར། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༢༠༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་སི་རྣམ་
རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་འབྲུལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་བར་དུ་ ཕོགས་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་
གཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཞལ་འཛོམས་
འདི་ འགྲོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་བཀོད་དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕོགས་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ གི་

ནང་འཁོད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་
བཀའ་གནང་ཡི།
༢.༣

M/S RESTORATION HARDWARE ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ནིའུ་ཡོཀ་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ M/s Restoration hardware ལུ་ གཞུང་ཚབ་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་སྤོ་
བཤུད་ཀྱི་གླ་ཆ་ཚུ་བརྩིས་ ནང་ཆས་མཁོ་སོད་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ (USD ༢,༧༠༠.༠༠) འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ནང་ཆས་ མཁོ་མངག་ཀྱི་
གྲངས་ཚད་དང་ རིན་གོང་གཉིས་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ཐོ་བསོམས་ USD ༣༦,༦༠༦.༧༧ རྐྱངམ་ཅིག་འཐོན་ཡོད་རུང་ USD ༣༩,༣༠༦.༧༧
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ USD ༢,༧༠༠.༠༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབྱུང་སྟེ་འདུག
གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ མཁོ་སོད་པ་གིས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ཡིག་ཅུང་ འཐོབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ དཔ་
ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༧ དོན་ཚན་༦.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༩
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ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་། གཞུང་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༧/༢༠༢༡ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མི་གི་ གྲོས་ཐག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.3.1.6

ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ནང་
རྩིས་ཞིབ་༢༠ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༣.༡༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་
སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་མི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡.༠༥༣
ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༧ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་འབྲེལ་མེད་པའི་ ཞིབ་རོག་བཞི་
སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་

༡
༢

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

༠.༤༦༢

གནསཔ།

༠.༤༦༢

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༠.༠༧༥

-

༠.༠༧༥

-

༠.༥༣༧

-

༠.༥༣༧

-

བསོམས།

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

1.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

ལཱ་གཡོག་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་ཚུ་མ་བསེལཝ་ལས་ གཡོག་ནང་ལས་
དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ།

12

0.༡༨༣

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

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

-

༠.༡༨༣

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་དགོངས་གྲོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་
ཕོགས་པའི་དངུལ་འབོར་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།

བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཅ་ཆས་མ་ཡིན་པའི་ གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ།

0.237
0.042

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་དོན་ལུ་ སོབ་རིག་

-

གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་

-

བཟའ་ཚང་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན།

དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ཡི་གུའི་ ཆ་གནས་དུས་ཚོད་རོགས་ཡོདཔ། (ལས་འབྲེལ་

-

ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠)

1.7

ལཱ་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་པའི་ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་རིགས་ཚུ་ག་ནི་མེདཔ།

-

1.8

ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་གྱི་ཉེས་འཐུས་འཁྲི་དགོཔ།

-

1.9

འབྲུག་གི་བཙོན་ཁང་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་

-

འབད་བར་ཡོདཔ།

༠.༤༦༢

བསོམས།

-

0.237

-

0.042

- རྩིས་འགྲིག་མ་
འབདཝ།

- རྩིས་འགྲིག་མ་
འབདཝ།

- རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ།

- རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ།

- རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ།

- རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ།

-

༠.༤༦༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1.

ལཱ་གཡོག་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་ཚུ་མ་བསེལཝ་ལས་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣

ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལཱ་གཡོག་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་
ཚུ་རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བར་ ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱད་པའི་ ཁས་བངས་དགོངས་ཞུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
སྤྱི༌ཟླ༌༦ པའི་ནང་ སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ལས་ དགོངས་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ འགན་འཛིན་པ་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་འཐུས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༩ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ ཁ་བལ་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་པའི་ཡིག་
ཆ་མིན་འདུག
དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ འགན་འཛིན་པ་གིས་ རང་གི་ཟད་སོང་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱ་གར་ ཤི་ལོང་རའིཊ་ལ་བཱན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ ཚོང་རིག་གི་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སོབ་སོང་ངལ་གསོ་ཟླ་ངོ་༣༦ དང་ གཞུང་ལས་དངུལ་ཕོགས་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

གཞུང་འབྲེལ་སོང་བརྡར་གྱི་ཁྲི་འགན་ཡང་ཕོགས་

ཏེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ སོབ་སོང་ངལ་གསོ་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ལོག་སྟེ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ནང་

འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་རྟོག་མ་འབད་བར་འདུག

གཞུང་གཡོག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་དང་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༦ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་དབང་

འདུས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༤༢ ཅན་མ། ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང། ལྟ་བཀོདཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༥༣ ཅན་མ། ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་གོངམ། ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུག

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༧ འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༨༥༣༨ སྤྱི་ཚེས་

༢༣/༤/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབདཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་
ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦

ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ནང་སྐྱོད་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་གྱི་ དགོངས་ཞུ་ཁེ་ཕན་འདི་གིས་ ཁོ་ལས་སླར་རྙེད་འབད་ནི་ཡོད་པའི་

དངུལ་འབོར་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མི་ལང་པས་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་

ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབོར་སླར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྫེས་འབྲེལ་འཐབ་ད་ དངུལ་སླར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་
པས། དེ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ རོད་གཞི་ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༡༡/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ དངུལ་སཔོད་འབད་དགོ་པའི་
བཀའ་གནང་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་མཉམ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་སྟེ་ དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་

༢༦/༡༡/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སླར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་སྟོན་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡི།
1.2.

ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་དགོངས་གྲོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་ཕོགས་པའི་དངུལ་འབོར་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༣༧

སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཕ་ཇོ་ལྡིང་དགོན་སྡེ་ནང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ “ཕ་ཇོ་ལྡིང་ཉམས་སྲུང་

ལས་འགུལ” གྱི་དོན་ལུ་ ལྟོ་བཟའ་ཁང་དང་ཐབ་ཚང་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ལས་དགོངས་གྲོལ་འབད་

ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ བཙན་སྐྱོགས་གྲུབ་སྒྱུར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་
འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༦༢ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༤༢ ཅན་མ། ལས་

འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། (ཁག་འབགཔ) པི་ཨེམ་སི་པི། 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། ཀྲི་ཨེལ་ཨང་༡༠༣༠༤༧༥, ༡(སྤ་རོ་-༢༠༡༤)༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༩ ཅན་མ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། པི་ཨེམ་སི་པི། སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་པའི་
སྐབས་ལུ་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་འདི་ བདག་དབང་ཤོར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠

འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པས། འདི་འབདཝ་
ལས་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ ཐག་ཆོད་
མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་སྟེ་ རོད་གཞི་འདི་གང་མགྱོགས་གནང་

དགོཔ་དང་ དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ འདི་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ གསེལ་
འདེབས་གནང་ཡི།
1.3.

བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཅ་ཆས་མ་ཡིན་པའི་ གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༤༢

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དང་ འཇིག་མེད་གླིང་ དེ་ལས་བཀྲིས་
དགའ་ཚལ་ལུ་ བཟའ་ཚང་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ གནས་པའི་ ཆབ་གསང་དང་ཁྲུས་ཁང་ཚུ་བཟོ་སྒྲིག་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཅ་
ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིགས་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་
གིས་ ཆབ་གསང་གི་དོན་ལུ vitreous china cisterns ཟེར་མི་ཆུ་མཛོད་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཚབ་ལུ་ གྱིབ་གྱི་ཆུ་མཛོད་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག
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དེ་མ་ཚད་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆང་ནང་ལས་ ཅ་ཆས་སོར་སྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་གནང་བ་ཡང་མ་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་སོར་སྒྱུར་འབད་མི་ནང་ ཁྲིམས་
སྲུང་འགག་སྡེའི་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རིན་གོང་གི་དབྱེ་དཔྱད་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས། རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡང་ དགོ་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་
བའི་ལཱ་ངོ་སོར་དང་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༤༢ རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༠༩༦༡/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༣༧༩༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༢༠༠༦༠༠༠༨༤༤/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༡༤༩ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ དངུལ་འབོར་དུམ་གྲ་རེ་ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་༢༤,༠༠༠/- (ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ མ་རྩིས་བར) འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཡོད་
ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁག་འབགཔ་འདི་ ཁ་བཟེད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ སླར་

རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་སླར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༦༧,༠༠༠/-(ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤
རྩིས་ཏེ) ལྷག་པ་ཅིག་ ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་་བཀོད་ཡོད།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་
དངུལ་འབོར་འདི་ སླར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་མེན་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་
དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ནུག།
1.4.

འཇིག་མེད་གླིང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་དོན་ལུ་ སོབ་རིག་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན།

འཇིག་མེད་གླིང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ (ཨར་བི་པི་ཊི་ཨའི་) གི་དོན་ལུ་ སོབ་རིག་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ས་
ཁོངས་ནང་ལཱ་གི་འབད་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ བཙན་སྟོབས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༧/༢༠༡༦ ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༢/༢༠༡༧ ཚུན་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ ཟླ་ངོ་༡༠
དེ་ཅིག་གིས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༨༤ གི་བརྩི་རྐྱངམ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ སོབ་རིག་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ཡི་གུ་ཕུལ་
ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་འདི་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཕུལ་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ གནས་པའི་ དངུལ་ཁང་གི་ལས་འབྲེལ་
འགན་ལེན་ཡི་གུ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་ཆ་འཇོག་གི་དུས་ཡུན་ རོགས་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༤.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༩༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་
གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ ཨེམ/ཨེས་ འབྲུག་བརན་ཏོགཔ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལཱ

འདི་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། རོད་གཞི་འདི་ ནང་འགྲིག་འབད་ནི་འབད་རུང་
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ཁག་འབགཔ་གིས་ འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ལས་ འབད་ཚུགས་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༡/༢༠༢༠ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་

དཔོན་གྱིས་ རོད་གཞི་འདི་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གནོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡར་དྲག་ཚུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.5.

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་གི་དོ ན་
ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གི་འབད་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་
འདུག ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ ཨེམ་ཨེས་ ཀྲི་སྒྲོན་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁག་
འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ ཟླ་ངོ་༧ དེ་ཅིག་གིས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཕུལ་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༩ གནས་པའི་ དངུལ་ཁང་གི་ལས་
འབྲེལ་འགན་ལེན་ཡི་གུ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ཆ་འཇོག་གི་དུས་ཡུན་རོགས་སོ་ནུག ལཱ་གི་འབད་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་འབད་འཕྲོ་གཅད་
བཞག་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཁང་གི་ལས་འབྲེལ་འགན་ལེན་ཡི་གུ་བསྐྱར་གསོ་མ་
འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༤.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༨༢༠/ པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༥༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་
ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ ལཱ་ངོ་མ་འདི་ ངོ་ཚབ་དབང་ཚད་ཐོག་ལས་
ཨེམ/ཨེས་ དྲེན་དཀར་བཟོ་ཀྲིན་གྱི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་(རིག་འཛིན)ལུ་ དབང་ཚད་སོད་དེ་ འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།

འདི་འབདཝ་

ལས་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འདི་ ག་ཏེ་ཡོད་ག་ མ་ཤེསཔ་དང་ ཆོག་ཐམ་འདི་ ཨེམ/ཨེས་ དྲེན་དཀར་བཟོ་ཀྲིན་གྱི་ཨིནམ་ལས་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་སར་ ཨེམ/ཨེས་ དྲེན་དཀར་བཟོ་ཀྲིན་གྱི་ཐད་དུ་ རོད་གཞི་ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གནོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡར་དྲག་ཚུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.6.

དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ཡི་གུའི་ ཆ་གནས་དུས་ཡུན་རོགས་ཡོདཔ། (ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠)

བཀྲིས་སྒང་ ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕམ་སྒང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁག་འབག་པ་ ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ཡི་གུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཐོག་ལས་ མ་ལེན་པར་འདུག སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༡/༢༠༡༥ ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ ལས་
འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གུར་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༢༩ གནས་པའི་ དངུལ་ཁང་གི་འགན་ལེན་ཡི་གུ་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༡༡/༢༠༡༦
ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་དུས་ཡུན་རོགས་སོངཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་
འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གསང་སྔགས་རིག་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༤༦ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༣/༢༠༢༡ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡི་གུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེཕ་ཡུ་སི་དྲི(ཝའི༡-པི་ཨུས་དྲི་,ཨར་བི་པི་,ལྕམ་
སྒང)༢༠༢༡/༢༣༩ གཏང་མི་དང་འབྲེལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.7.

ལཱ་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་པའི་ཐོག་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་རིགས་ཚུ་ག་ནི་མེདཔ།
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བཀྲིས་སྒང་ ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༧ ལུ་ རོགས་ཡོད་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕམ་
སྒང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་སི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཟླ་ངོ་༣ བྱིན་ནུག ཁྲིམས་
སྲུང་སྡེ་འཛིན་གོང་མ་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་སྡེ་འཛིན་ དེ་ལས་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་འགྱོ་བའི་ཐོག་ལས་ ཐབ་ཚང་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྱིན་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ཚུན་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ནུག ལཱ་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ཨིན་པའི་
སྐོར་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ པར་རིས་དང་བཀོད་རིས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཐབ་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་
ཁོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོར་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐོར་མངོན་གསལ་བྱུང་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གསང་

སྔགས་རིག་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༤༦ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༥༠༤༠༠༡༩༠༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༣/༢༠༢༡ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡི་གུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེཕ་ཡུ་སི་དྲི(ཝའི༡-པི་ཨུས་དྲི་,ཨར་བི་པི་,ལྕམ་
སྒང)༢༠༢༡/༢༣༩ གཏང་མི་དང་འབྲེལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
1.8.

ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་གྱི་ཉེས་འཐུས་འཁྲི་དགོཔ།

བཀྲིས་སྒང་ ལུང་ཟོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ རོགས་ཡོད་རུང་ ཐབ་ཚང་གི་སོམ་
ཆུང་སོར་སྒྱུར་དང་ གྱང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕམ་སྒང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཟླ་ངོ་༣
བྱིན་ནུག ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ འབད་བའི་བསྒང་རང་འདུག
ཁག་འབགཔ་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕམ་སྒང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་
འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ལས་བརྒལ་སོངཔ་ལས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཉིན་གྲངས་༢༨ གི་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ ཉིན་རེ་ལུ་

བརྒྱ་ཆ་༠.༠༥ རེ་བརྩི་འཕབ་སྟེ་ ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་མཐའ་མ་གུར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས༌མ༌བརྒལ་བར༌བཀལ་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་

ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གསང་སྔགས་རིག་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༤༦ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༧༠༠༠༦༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༥༠༤༠༠༡༩༠༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༣/༢༠༢༡ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡི་གུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེཕ་ཡུ་སི་དྲི(ཝའི༡-པི་ཨུས་དྲི་,ཨར་བི་པི་,ལྕམ་སྒང)༢༠༢༡/༢༣༩ གཏང་
མི་དང་འབྲེལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
1.9.

འབྲུག་གི་བཙོན་ཁང་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ ལྕམ་སྒང་བཙོན་ཁང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་གི་བཙོན་ཁང་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༦ པ་ “གཉེར་ཚང་དང་གྱོན་ཆས་” ཟེར་
མི་དང་འཁྲིལ་ བཙོན་པ་ཚུ་ལུ་ བཟའ་འཐུང་དང་བགོ་ལ་ ཉལ་ཆས་དང་ཆབ་གསང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་བྱིན་ནུག ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་
འདི་གི་རྩ་ཚན་ཚུ་ནང་ འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་དང་གནང་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཟེར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་
བར་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ བཙོན་ཁང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༥ ཅན་མ་འདི་ ཟིན་བྲིས་འཐབ་ཡོད་རུང་ འཕྲུལ་རིག་དང་

འབྲེལ་བའི་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༡༨ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

དམག་སྲིད་འོག་མ་ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༢ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༣༢༠༩ ཅན་མ། དམག་སྲིད་འོག་མ་ ཚེ་རིང་
འབྲུག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༦ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༠༦༨༤ ཅན་མ། དམག་སྲིད་གོང་མ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༧ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ དམག་སྲིད་འོག་མ་ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༢

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༣༢༠༩ ཅན་མ། དམག་སྲིད་འོག་མ་ ཚེ་རིང་འབྲུག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༦ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༠༦༨༤ ཅན་མ། དམག་སྲིད་གོང་མ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༥༧༧
ཅན་མ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༣/༢༠༢༡ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡི་གུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེཕ་ཡུ་སི་དྲི(ཝའི༡-པི་ཨུས་དྲི་,ཨར་བི་པི་,ལྕམ་
སྒང)༢༠༢༡/༢༣༩ གཏང་མི་དང་འབྲེལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

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་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.4.

ས་བརྐོ་ནི་དང་བསུབ་ནི་ དེ་ལས་རྩིག་རྨང་དང་གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ འཇིག་མེད་གླིང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་
སོབ་རིག་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག གཞི་འགྱམ་དོང་བརྐོ་ནི་དང་དོང་བསུབ་ནི་གི་ལཱ་ནང་ ཅ་
ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དོང་འཐེབ་བརྐོ་དགོཔ་དང་ལོག་བསུབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གཞི་འགྱམ་འོབས་དོང་ ཡང་ན་ གཡུར་བའི་ཚུལ་སྦེ་བརྐོ་ནིའི་ཚབ་ལུ་
ཟུར་སྒྲོམ་སྦེ་བརྐོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་
རྩིག་བཟོའི་འོག་དོང་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༧

དང་

གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥

༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥

དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག

སྤྱི་ཚེས་

རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༨༧ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོ་རྒྱན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༠༩༦༡/པི་
ཨའི་ཨེན་ཨང་༣༧༩༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༥༠༨༤/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་
༥༩༧༩ ཅན་མ། བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༦༠༠༠༨༤༤/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༦༡༤༩ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༡༡༢༢/པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་༢༠༠༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་
ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ སླར་རྙེད་མ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
1.3.1.7 བརྡ་དོ ན ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ རྩིས་ཞིབ་༩ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༧༢༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ གནས་
པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་

ཡང་ན་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༧༦༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༠༨༩ ཐོན་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༧༢
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༥༧ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

18

དབྱེ་སྡེ།

རིམ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

རྩིས་འགྲིག་

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

7.259

-

7.259

-

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༠.༡༡༥

༠.༡༡༥

-

༡༠༠

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

-

-

-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.198

-

༠.༡༩༨

-

བསོམས་

༧.༥༧༢

༠.༡༡༥

གནསཔ།
4

༧.༤༥༧

༨༦.༧༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༥༩

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༥༩ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ནང་།

1.1

རྩིས་བཀོད་གཡོ་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་

1.2

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༥ གི་འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཆད་ལུས་འབྱུང་

1.3

འོང་འབབ་ལོག་སོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།

ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཡོདཔ་དང་ བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་པའི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོདཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

-

4.378

-

2.881

-

-

-

7.259

-

7.259

4.378

2.881

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

རྩིས་བཀོད་གཡོ ་ བཅོས་འབད་ཐོ ག ་ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་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་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༨ ཐམ་པའི་ འོང་འབབ་ལོག་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་གནས་
སྟངས་ཚུ་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡི། འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཤུལ་མའི་བསྡུ་
ལེན་གྱི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་དངུལ་འབོར་ཆད་ལུས་ཚུ་སྐྱོན་སུབ་འབད་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་དེ་
འདུག བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ཐོག་ལས་འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཡུན་འགྱང་སྦེ་བཞག་ཐབས་ཡང་འགྲིགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ བཙུགས་

བཞག་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགསཔ་ལས་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་ལོག་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། སྐྱེལ་
འདྲེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༥༠༥༠༣ ཅན་མ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལྟ་རོགཔ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་བཀོད་
ཡོདཔ་དང་ འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་

རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ཡི། ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་
རོག་ལས་ དངུལ་འབོར་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ བསམ་བརྗོད་གནང་ཡི། འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དངུལ་
འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ འོང་འབབ་དངུལ་བཙུགས་འབད་ནི་འཕྱིས་མི་ལས་བརྟེན་

འདི་ལུ་ ཉེས་ཆད་ཕོག་མི་འདི་རྩིས་བསོམས་འབད་མི་ལས་ ཐོན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ འོང་འབབ་འཕྱིས་འབད་དངུལ་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཕོག་པའི་ཉེས་ཆད་

གུ་ལུ་ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་མེན་ ཉེས་བཙུགས་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་གནང་ཡི། ཞིབ་རོག་འདི་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
1.2.

འོ ང ་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཆད་ལུས་འབྱུང་ཡོ ད པ་དང་ བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་པའི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོ ད པ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༨༡

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་ བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༥ ཐམ་པའི་ འོང་འབབ་བཙུགས་ཆད་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ དཔེ་རེ་ནང་ ཉིན་གྲངས་༢
ལས་ ༥༦ ཚུན་གྱི་བར་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་དེ་གི་ལག་པར་བཞག་སྟེ་འདུག
བསྡུ་ལེན་ཚུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་

དུས་ཚོད་འགོར་མི་དེ་གིས་

འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་ཏེ་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་ བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༦ འཁྲི་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་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུའི་དུས་ཐོག་གི་
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཤུལ་མམ་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་ཉིནམ་ལུ་ མ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག དེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད ་ལྟ་
བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༡.༡ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕེལ། སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལྟ་རོགཔ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་བཀོད་
ཡོདཔ་དང་ འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་
རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ཡི། ཞིབ་རོག་འདི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་
ཨིན།
1.3.

འོ ང ་འབབ་ལོ ག ་སོ ད ་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།
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དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ནང་འཁོད་དང་ ཕྱིའི་
རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། བཙུགས་བཞག་ཆད་ལུས་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུའི་འགན་འཁྲི་ཐད་དཀར་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ཕོག་ནི་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཚང་ནང་
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་དང་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་མིན་འདུག འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་
འགན་ཚུ་ སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་མེདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ སོང་བརྡར་འཐོབ་ཏེ་ཡོད་པའི་རྩིས་འཛིན་ལས་བྱེད་པ་གིས་མ་འབད་བར་འདུག ཧེ་མམ་དང་ ད་ལྟོ འི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནིའི་ལཱ་འགན་དེ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གཅིག་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་འཛུལ་གྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་སོད་
ཐོག་ལས་ བཀལ་ཡོདཔ་དང་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ལས་རང་ འོང་འབབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་འདུག དེ་གི་ཐོག་ཁར་ དུས་ཐོག་གི་
དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་ མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ e-RaLIS རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ RAMIS རིམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་
དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུའི་ ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་བ་རིམ་ལུ་བར་གེགས་འབྱུང་སྟེ་འདུག དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་
ཚང་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ གཙོ་བོ་རང་ དུས་ཐོག་མིན་མི་དང་ འཕྱིས་ཏེ་ལུས་ཡོད་པའི་བཙུགས་བཞག་ཚུའི་
དཔེ་སྟོན་རྐྱངམ་ཅིག་བཀོད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ཡང་ བསལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བཙུགས་བཞག་དག་པ་ཅིག་ལུ་
རྐྱངམ་ཅིག་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ གེ་ར་ལུ་མ་འབད་བར་འདུག ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་
དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཤོག་དང་ འབོར་རྟགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ བཙུགས་བཞག་འཕྱིས་བཅུག་

སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་རང་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༨ དོན་ཚན་༡.༣ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༠༠༡༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༠༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལྟ་རོགཔ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་བཀོད་
ཡོདཔ་དང་ འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་

རོད་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ཡི། ཞིབ་རོག་འདི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་
ཨིན།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

2.3

སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་བརྙ་ལེན་སོད་པའི་ ཁང་

2.4

སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་ཡིག་ (TIN) ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་

གླ་བསྡུ་ལེན་བསྣར་བཞག་འབད་ཡོདཔ།
ཉེས་ཆད་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

བསོམས་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)
-

0.03༢

0.03༢
-

0.083

45.༥༡༧

༠.༡༡༥

0.083
45.632
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རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.2.

སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་

ལུང་ཕོ ག ས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་བརྙ་ལེན་སོ ད ་པའི་

ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་བསྣར་བཞག་འབད་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ གླ་ཁར་སོད་མི་གཉིས་
(མེ་ཏོག་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡིག་ཚང་དང་ མེ་ཏོག་དོས་ཁང་) ལས་ ཡུན་འགྱང་གི་ཉེས་ཆད་ཚུ་རྩིས་ ཁང་གླ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༤ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་
འདུག ཁང་གླ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༢/༢༠༡༥ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་ སོད་ཆད་སྦེ་འདུག
བརྙ་ལེན་གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་༡ པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་ཚུ་ གླ་ཁར་སོད་མི་དེ་གིས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ འཕྱི་ཤོས་རང་ཟླ་རིམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་
དང་པའི་ཧེ་མ་ལས་ བཙུགས་བཞག་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་མིན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ སོད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ གནད་དོན་
དེ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མ་བཀོད་ཚུན་ ཡིག་ཚང་གིས་ གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁང་གླ་བཙུགས་བཞག་འབད་དགོ་པའི་དྲན་སྐུལ་
མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དེ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་དེ་གིས་ དུས་
ཐོག་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་མ་འབད་བའི་ཁར་ ལཱ་ཚུ་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་ བསོམ ས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༣ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༦༤ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་

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

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༣༢,༣༠༨.༥༤ འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༨༨༩༡ སྤྱི་ཚེས༩/༡༢/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འབྲེལ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
2.3.

སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་ཡིག་ (TIN) ཕྱིར་སོ ད ་འབད་དེ་ཡོ ད ་རུང་ ཉེས་ཆད་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྩི་མ་ཤམ་དང་ དགེ་འདུ་ དེ་ལས་ བསམ་
རྩེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་

སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་ཡིག་ཚུ་

ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་

ཁྲིམས་འགལ་པ་ཚུ་ལས་

ཉེས་ཆད་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་པ་
ཚུ་གི་ འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་དང་ ཐོ་བཀོད་ལག་ཁྱེར་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆས་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འགག་སྡེའི་ལག་པར་མིན་
འདུག འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་མ་གནས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་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་སྡེའི་འགོ་དཔོན། རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ཨང་༡༡༠༠༩༠༠༠༩༧༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་ཡིག་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་དང་ ཆ་
མེད་བཏང་ནི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་འོག་ལུ་ཨིན་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ འདི་ནང་
འབྲེལ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷན་ཁག་གིས་ ཞིབ་རོག་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་མེན་པར
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ཐད་དུ་ བཏོན་དགོཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་

གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
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ཞིབ་རོག་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཐད་དུ་ བཏོན་ཡོདཔ་མི་འདི་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འོག་ལུ་ཡོདཔ་དང་

འགན་ཁུར་ཨིན་པའི་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཡི། ་

ཉེས་ཆད་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ རྒྱལ་གཞུང་

འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཕོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་གནང་ཡི།
འདི་དང་འཁྲིལ་ ཕོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡོདཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེས་ཀྲི་ཨེ་

/ཀྲི་ཨེམ་-༠༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༢༡༤ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མ་ཐོག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྣུམ་
འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་ཡིག་གྱི་ བྱི་རིམ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་
འཛིན་གྱིས་དང་ལེན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ གདནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2.1.

བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ལུ་ འཐོ ན ་འཛུལ་སྒོ་རའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ལཱ་གི་མགྱོགས་ཚད་སྐྱོ་དྲགས་ཡོ ད པ།

སྤ་རོ་གནམ་གྲུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་ ‘གནམ་གྲུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་
འབྲེལ་མཐུད་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་’ ནང་ བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐངས་ལུ་ འཐོན་འཛུལ་སྒོ་རའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གི་མགྱོགས་ཚད་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ལུས་ཏེ་
འདུག ཁག་འབག་པ་ རིན་སོནི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༨ པ་ཚུན་ རིན་བསྡུར་གྱི་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨.༦༣༦ ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༤༧༧ དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབག་གནས་གོང་ལས་བརྒྱ་༡༧.༣༢ མཚོནམ་དང་ དེ་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་རེ་འདུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
བརྒྱ་ཆ་༣༦.༨༡ ལས་ ལཱ་སྒྲུབ་ཡོད་པའི་བརྒྱ་ཆ་༡༩.༥༢ མཚོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཡུན་འགྱང་རྒྱ་
ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༨/༢༠༡༩ གི་ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ལྷག་
ལུས་ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༠ ནང་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་སྦེ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ དོགས་པ་སོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་གི་མགྱོགས་ཚད་ཕྱིར་འགྱངས་
འབད་ལུས་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༠༣ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀའི་ལཤི་ཆེ་ཏི་རི། ལྟ་

བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༢༠༤༠༠༠༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤུས་ཚད་མེད་མི་དང་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱིར་བཏང་

གྱི་ གནད་དོན་གཅིག་འབད་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཟེར་ བསམ་
བརྗོད་འབད་ཡི།
3.

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་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

4.1. འཁྲུན་ཆོད་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ ད ་པའི་དངུལ་འབོ ར ་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨
སྤ་རོ་ གནམ་གྲུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁག་འབག་པ་ ཀྲི་ཀུན་འཛོམས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐངས་བཟོ་སྐྲུན་
ལཱ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ལྷག་འཐེབ་སོད་ནུག ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབག་པ་དེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༡.༣༥༩
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སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༡.༥༥༧ སོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག མདོ་
ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
1.3.1.8 ལས་གཡོ ག ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་༨
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ནང་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

-

-

-

-

-

-

གནསཔ།

བསོམས་

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.2. ཚོ ང ་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་དང་ བལྟ་བཤལ་པའི་ནང་འཛུལ་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ རང་བཞག་འབད་དེ་
བཀོལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡/༢༠༡༦ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ སྤེལ་ཁང་གིས་
བཟོ་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ རང་བཞག་འབད་དེ་ བཀོལ་སོད་འབད་དེ་འདུག བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ འབྲུག་གི་དངུལ་
ཁང་ནང་ སྤེལ་ཁང་གོང་འཕེལ་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་གྱི་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཅིག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གནང་
གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ བཀོལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
བསྡུ་ལེན་ཚུ་ཡང་ སོང་བརྡར་ཚུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་དང་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལས་ནང་འཛུལ་གྱི་འཐུས་ དེ་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་བར་འཐུས་
བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་གཞན་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ཁྲལ་འབབ་མ་ཕོག་པའི་དབྱེ་ཁག་ “གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལས་འོང་འབབ་” ཀྱི་
གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག

སྤེལ་ཁང་དང་ དེའི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རྩིས་ཁྲའི་ ལག་ལེན་བསྟར་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་ལུ་འདྲི་
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བསྟུན་མ་འབད་བའི་ཁར་ དེ་གི་དོན་ལས་ གནང་བ་ཡང་མ་ཞུ་བར་འདུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༨ ཚུན་

སྤེལ་ཁང་གི་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ མ་

དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༦༢ འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༥༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། དབུ་འཛིན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༠༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་གི་སོལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ཡོདཔ་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ བཟོ་རིགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ལུ་ བཀག་རྐྱབ་

ཅི་ཟེར་ ཞུ་ཡི། མ་དངུལ་ལག་ལེན་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་ བཅའ་ཁྲིགས་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ནང་བཀོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཞིབ་རོག་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་

གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ གནང་བ་ལེན་ནི་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཏེ་འདུག། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་ཐག་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ ངེས་གཏན་འབད་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་མ་
ཐོབ་པར་འདུག།

འདི་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བར་འཛུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བར་

དུ་ ཕོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ཧེ་མ་ དངམས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་
ཟེར་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

1.3.1.9 ཞབས་ཏོ ག ་ལྷན་ཁག
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་༡༣
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༩.༣༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡.༧༧༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༥ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧.༥༨༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༤༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢.༥༣༦ ཐོན་ཡོད་
མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༦༧༧
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༧༧༧ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༠༠ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་

11.777

༡༡.༧༧༧

-

-

ལུ་མ་གནསཔ།

25

༡༠༠
-

-

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

༨.༩༠༠

༦.༠༠༠

༢.༩༠༠

༦༧.༤༢

༢༠.༦༧༧

༡༧.༧༧༧

༢.༩༠༠

༨༥.༩༧

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཁག་འབག་པ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ གྱོས་ངན་གྱི་དོགས་ཟོན་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧

མོང་བསྒར་གླིང་མི་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བ་རེ་རྒེད་འོག་ལྷོད་ལམ་གྱི་དོན་ལས་ ས་རོ་རྡོ་རོ་འཆམ་བཞག་འབད་ནི་དང་ རྩི་
ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་གི་ཁག་འབག་པ་ ཌའི་མོནཊ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ ཁག་འབག་གི་དུས་མཚམས་སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༡/༢༠༡༥ ལས་ ༡༢/༠༧/༢༠༡༧
ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༧༣༣ ཐམ་པ་སྦེ་སོད་ནུག
ཨིན་རུང་ རིན་བསྡུར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རིན་བཀོད་པ་བཞིཔོ་ཆ་ར་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་དེ་འདུག ཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ རིན་བཀོད་པ་མཐོ་ཤོས་ཨིན་མི་ ཁག་འབག་པ་ ཌའི་མོནཊ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་དེ་ རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་སྦེ་འཐོན་སོངམ་ལས་ ཁག་འབག་འཐོབ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་སོང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ རིན་བཀོད་པ་ཚུའི་ནང་
འཁོད་ གྱོས་ངན་འབྱུང་ངེས་པ་དང་ རིན་བསྡུར་གྱི་བ་རིམ་ནང་ ཚུལ་མིན་བ་སོད་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས།
རིན་བཀོད་པ་བཞི་གིས་འགོ་ཐོག་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཕུལ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་:
རིམ་ཨང་།

ཁས་ལེན་གནས་གོང་། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རིན་བཀོད་པ་ཚུ།

འགོ་ཐོག།

བསྒྱུར་བཅོས།

ཁྱད་པར།

ཁྱད་པར་
བརྒྱ་ཆ་ནང་།

1

ཁག་འབག་པ་ འཆི་མེད་ཨར་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད།

35.958

61.228

25.270

70.28

2

ཁག་འབག་པ་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་བཟོ་སྐྲུན།

43.923

77.342

33.419

76.09

3

ཁག་འབག་པ་ ཌའི་མོནཊ་ བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚན།

47.735

47.733

(0.002)

(0.004)

4

ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་བོ་རོསི་ བཟོ་སྐྲུན།

36.858

50.792

13.934

37.80

གནས་གོང་ནང་སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

རིན་བཀོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ནང་

ཨང་རྩིས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་དག་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་

དང་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་ སྔོན་རྩིས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤.༢ གི་
དམའ་བ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༥༥ གི་ མཐོ་བའི་ཁྱད་པར་སོམ་ཆགས་ཏེ་འདུག
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ནང་
འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་དེ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་
ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༧༧

ཐིམ་ཕུག་གི་ཁག་འབག་པ་ ཌའི་མོནཊ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

(ཁག་འབག་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༧༣༣

ལས་

རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རིན་གོང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༩༥༨ བཏོག་/ཕབ་རྩིས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ) དངུལ་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་

སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༧༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ། དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༡
ཅན་མ། བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། བདག་སྐྱོང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༠༧༤ ཅན་མ། ནག་དོག རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༧༠༩༠༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༤༥ ཅན་མ། ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༨༡༣༩ ཅན་མ། བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༤༨ ཅན་

མ། སངྱས་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་

26

འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༦ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལས་ ཡིག་ཨང་ ཨེ་སི་སི/དྲི་ཨོ་ཨའི-༡བཱཧི/རོད་གཞི་-༡༥/༢༠༡༩/༦༩༥
སྤྱི་ཚེས་༢༠/༥/༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ཐད་དུ་བདག་སྐྱོང་ བདག་སྐྱོང་

ཕྱིར་འབྲེལ་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་
ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/དྲི་ཨེ་ཇི/༢༠/༢༠-༢༠༢༡/༡༦༧༨ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་
ཐད་དུ་བདག་སྐྱོང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་བཀོད་དགོ་པའི་ བརྡ་དོན་བཏང་ཡི།
འདི་དང་འབྲེལ་

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

ཡིག་ཨང་

དྲི་ཨོ་ཨར་/སི་ཨི/ཨེམ་ཀྲི་

སི/༢༠༢༡༔༢༢/དྲབ་ལུའུ-༢/༡༣༩༣ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གིས་ དང་
ལེན་བཀོད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་སྦེ་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

3 Clause No.5.4.6.1 (c), “Without incurring any liability towards the contenders, the Procuring Agency may reject bids, if any or
some of the bids appearing to have been tampered with”. And further, clause No. 5.4.7.1, “Following the rejection of all bids,
the Procuring Agency may, after taking measures to remove the causes of failure of the earlier bidding, proceed with a fresh
bidding following the same bidding method or following an alternate method prescribed under 4.2 Procurement Methods
under Chapter IV”

2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༨༩༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་གིས་
2.6

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་

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

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

-

ཆུ་ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ཚད་༠.༦༠ མ་འཐོན་པར་ཡོདཔ།
2.12

སྤོད་མཛེས་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་

2.13

རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་མེདཔ།

-

བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༢.༦

བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཆུ་ཕྱིར་
བཏོན་གྱི་ཚད་༠.༦༠ མ་འཐོན་པར་ཡོདཔ།

བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་

‘འབྲུག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ - གོ་རིམ་༢ པའི་’ ཐོག་ལས་ གླང་ཇོ་ཕར་ཁ་ ས་ཁོངས་འཆར་གཞིའི་ བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་

བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དེ་ནང་ བཙོག་ཆུ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནུས་ཚད་༠.༦༠ MLD ངེས་བརྟན་ཡོདཔ་
བཟོ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་འདུག
ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་༡ པའི་ནང་ བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ བཙོག་ཆུའི་ནུས་ཚད་༠.༦༠ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ ལས་ཉུང་པའི་ བཙོག་ཆུའི་ནུས་ཚད་༠.༣༥ འཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ བཙོག་ཆུའི་འཐོན་སྒོ་ཚུ་གེ་ར་ བཙོག་

27

ཆུའི་རིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་མཐུད་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་

ཁྱིམ་ཚུའི་བཙོག་ཆུའི་འཐོན་སྒོ་ཚུ་

བཙོག་ཆུའི་

མཐུད་འབྲེལ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུད་ནི་ནང་ ས་/ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་མཉམ་འབྲེལ་མ་འབདཝ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། བཙོག་ཆུ་ཚུ་ བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་
འཕྲུལ་ཆས་ནང་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་མ་ཚུགས་མི་དེ་གིས་ ལེགས་བཅོས་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དམིགས་དོན་དེ་རང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ བཙོག་

ཆུའི་བཙོག་གྲིབ་ལས་བརྟེན་ མཐའ་འཁོར་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༠༣༤

དོན་ཚན་༦

པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ།

བཙོག་ཆུ་སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༩༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༩༥
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་

ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ བཙོག་ཆུ་དང་ ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཆུའི་ཉུང་ཚད་ བཟོ་བཀོད་ནུས་
ཚད་༦༠ MLD དང་མཐུད་ནི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་བརན་བཟོ་སྟེ་ བཙོག་ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ནང་ ལེགས་བཅས་འབད་ནི་
འདི་ ལོ་ངོ་དྲུག་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་ཚད་བསྒྲིག་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གི་གནད་དོན་ནང་ལུ་ འཐོན་རྒྱུག་འཇལ་

བའི་མི་ཊར་སྐྱོན་ཅན་འདི་ གསར་བཙུགས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། འཐོན་རྒྱུག་འཇལ་བའི་མི་ཊར་འདི་ ཀོ་རི་ཡ་
ལས་ཉོ་དགོཔ་ལས་ ཀོ་བིཌ་གནས་སྟངས་ཀྱི་འབདཝ་ད་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་འགྱོཝ་ད་ འཐོན་རྒྱུག་འཇལ་བའི་མི་ཊར་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ བཙུགས་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་གྲུབ་ཅི།
2.12 སྤོད་མཛེས་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ ‘ཐིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་

འགུལ་’ ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ འཁོར་ལམ་དང་ མི་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ སྤོད་མཛེས་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་འབད་བའི་
སྐབས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག

སྤོད་མཛེས་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྩི་ནག་རྩི་འདམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་སོམ་འཐོན་ཏེ་ ས་སྒོ་ལེ་

ཤ་ནང་ར་ ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ་འཐོན་ཏེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོ ག་
ལངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་ལྷ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༩ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསི་ Hi-Tech and Chimmi RD JV། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༨༤༠ དང་ ༥༤༥༥ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ ལྷན་བཞུགས་གཅིག་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༦༨༢,༦༤༩.༦༠

གནས་པའི་ལཱ་འདི་ སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོ་འདུག་ཟེར་ཤེས་ཡོད་མི་་འདི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་
ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ སྐྱོན་གསལ་ལཱ་འདི་ ཁོ་གིས་འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་ རྩིས་ཟོ་

ནང་ལུ་ བཏོག་ད་ཟེར་ གསོལ་འདེབས་ཕུལ་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ སྐྱོན་གཞལ་གྱི་ལཱ་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གསོལ་
འདེབས་ཕུལ་ནུག། སྐྱོན་གསལ་འབད་ནི་གི་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་འདི་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་འདི་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། ཨིན་རུང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་
སྐྱོན་གསལ་གྱི་ལཱ་འདི་ འབད་ནི་ཨིན་རུང་ རེ་ཅིག་སྐབས་ ནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་གི་སྐབས་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་
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འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་སྐྱོན་གསལ་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༢.༡༣

རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་མེདཔ།

བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་

ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་

‘ཐིམ་ཕུག་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་

འགུལ་’ ནང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ས་ཁོངས་འཆར་གཞིའི་ རྩི་ནག་རྩི་འདམ་གི་ལཱ་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩི་ནག་རྩི་འདམ་གྱི་ལཱ་

ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་སོམ་སྦེ་འཐོན་ཏེ་ འཁོར་ལམ་གསརཔ་ཚུའི་ས་སྒོ་ལེ་ཤ་ནང་ར་ ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ་འཐོན་ཏེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་སྤུས་
ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལངམ་སྦེ་མ་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༥༣ དོན་ཚན་༣.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོ་མ་དེ་བི་མོ་ཧཱཏ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༠ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེསི་ Hi-Tech and Chimmi RD JV། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༨༤༠ དང་ ༥༤༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ ལྷན་བཞུགས་གཅིག་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༦༨༢,༦༤༩.༦༠

གནས་པའི་ལཱ་འདི་ སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོ་འདུག་ཟེར་ཤེས་ཡོད་མི་་འདི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་
ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ སྐྱོན་གསལ་ལཱ་འདི་ ཁོ་གིས་འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་ རྩིས་ཟོ་

ནང་ལུ་ བཏོག་ད་ཟེར་ གསོལ་འདེབས་ཕུལ་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ སྐྱོན་གཞལ་གྱི་ལཱ་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གསོལ་
འདེབས་ཕུལ་ནུག། སྐྱོན་གསལ་འབད་ནི་གི་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་འདི་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་འདི་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། ཨིན་རུང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་
སྐྱོན་གསལ་གྱི་ལཱ་འདི་ འབད་ནི་ཨིན་རུང་ རེ་ཅིག་སྐབས་ ནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་གི་སྐབས་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་

འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་སྐྱོན་གསལ་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༠༠
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་
ཨང

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

3.1 མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

6.000

6.000

3.2 དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་བརྗོད་ སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

2.900

-

བསོམས

8.900

2.900

-

2.900

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༠

ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༠ རྩིས་སྙོམས་

29

མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་དེ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་སེང་གི་དོན་ལས་ འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག སྔོན་བྱིན་འཛིན་གྲོལ་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལས་འཆར་ཕུལ་མི་དང་
འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སོད་ཆད་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག རྩིས་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་རྗེས་དྲན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་
ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་

སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༢༡༤ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པར་དིཔ་ཀཊ་ཝལ། ལས་སྡེ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༢༥༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༣༧༨༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོངས་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྙོམས་སྒྲིག་རྩིས་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ཡི། སྙོམས་སྒྲིག་རྩིས་ཐོ་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༧/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ གྲོག་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ སྙོམས་སྒྲིག་རྩིས་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
2.2.

དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་བརྗོད་ སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༠༠

གཞལམ་བསྒང་ སྟིང་སྟི་བི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བརྗོད་དང་ཁ་འཐབ་བལྟཝ་ད་ རིམ་ལུགས་ལས་བཏོན་པའི་
དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་ཁྲ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢.༩༠༠ འཛིན་གྲོལ་འབད་སྟོན་ཡོད་མེ་དེ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་
ཁང་གི་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་བྱུང་ཐོ་གི་གྲལ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ འཛིན་འགྲོལ་དང་ཕྱིར་བཏོན་གྱི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་མ་འབད་བའི་ཁར་ འབྲུག་གི་
དངུལ་ཁང་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཚང་གི་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་འབོར་དེ་ འཐོབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ ནིའི་དོན་
ལས་ དངུལ་ཁང་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༤༥ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༧༡༢༢ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ རིམ་ལུགས་གི་ཐོག་ལས་བཞོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ནོར་བ་ཚུ་འོང་སྲིད་ཟེར་སྙན་ཞུ་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ བུམ་ཐང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་
ཟེར་བཤད་ཅི།

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་རོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་

གི་འདྲ་གཅིག་ བུམ་ཐང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་
དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
1.3.2

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

1.3.2.1 བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༣.༤༤༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༤
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨

ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་

ཚུལ་མིན་ཡོངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡.༡༢༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༩
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༧༧༧ རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༠.༣༨༩

༠.༠༩༨

༠.༢༩༡

༢༥.༡༩

༠.༣༨༩

༠.༠༩༨

༠.༢༩༡

༢༥.༡༩

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ནང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

༢.1

ཁག་འབགཔ་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཐོ་ནང་རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་

༠.༤༡༩

༠.༡༨༡

༠.༢༣༨

༢.༣

བདག་སྐྱོང་རྩིས་ལེན་གྱི་དམ་བཅའ་དང་ཡིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་སྔ་གོང་ལས་

༠.༡༥༡

-

༠.༡༥༡

༡.༠༣༡

༠.༦༤༣

༠.༣༨༨

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་རྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ག་ར་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

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

ཁག་འབགཔ་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཐོ་ནང་རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༤༡༩

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བུམ་ཐང་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་སྨན་ཁང་གི་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༤ སྦེ་མི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩིས་བསོམས་
བཏོན་པའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ ཕུར་པ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཚོན་རིས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་
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ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་དང་ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་རྩིས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༡༩ རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༩ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ འདི་ སྤྱི་ཚེས་
༢༦/༠༦/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ འབོར་འཛིན/ཨང.༤༦༩༡༧༤ ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༨ ལྷག་
ལུས་ཏེ་འདུག། ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༥/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ དངུལ་སོད་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་

གིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ཐད་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་སོད་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
གྲོགས་རམ་མཛད་དེ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ཁོ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ ལོག་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་པའི་ འཁྲུན་ཆོད་
བཏོན་ཡི། ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ དེ་ལས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡི།

ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ཡང་

རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་ནང་འཁོད་ དངུལ་སོད་འབད་
དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༥/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ཡང་ མ་སོད་པར་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་གིས་ ཚོགས་དམངས་
ལུ་བཀོད་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ ཤུལ་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་མཉམ་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་འགོ་བརམ་དོ་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་

རོང་ཁག་ལུ་ ཧེང་སྐལ་འཕྲོ་མཐུད་ཕག་ལཱ་གནང་ནི་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་
ཕུལ་ཡི།
༢.༣

བདག་སྐྱོང་རྩིས་ལེན་གྱི་དམ་བཅའ་དང་ཡིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་རྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ག་ར་སོད་ཡོདཔ་ -

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་རྩིས་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་དང་ཡིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་མེད་
པའི་སྔ་གོང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་རྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ག་ར་སོད་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་1 དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་༢ པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་
སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་དམ་
བཅའ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་གནང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ ཡིག་ཚང་རྩིས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གཏན་འཁེལ་སོང་ནུག ས་གནས་གཞུང་
སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བཏང་ཡོད་རུང་ ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༩༢ དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་རྣམ་གྲོལ། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིག་འཛིན་རྣམ་གྲོལ། དངུལ་རྩིས་འགོན་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༤༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ འདི་
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རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ ལྷག་ལུས་ཏེ་འདུག།
གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་

བདག་སྐྱོང་གིས་ བདག་སྐྱོང་རྩིས་ལེན་གྱི་དམ་བཅའ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་གནང་ཡོད་རུང་ རྒཔོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་
ལས་ དར་ལེན་པའི་ཉིམ་འདི་ལས་ འདི་ཡང་སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༠/༢༠༡༦ ནང་ལས་ ཡིག་ཚང་རྩིས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ བསམ་ལེན་བཀོད་
དགོཔ་དང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་བསོམས་འབད་དགོ་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཤད་མི་ནང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦

པའི་ཟླ་༡༠ པའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ རྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་སྦེ་ སོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཡོད་པའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ གནད་དོན་འདི་མ་མཐུན་པར་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒཡལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཡོད་པའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རོག་འདི་

བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༣ འདི་ ཡིག་ཚང་རྩིས་ལེན་གྱི་དམ་བཅའ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཚར་
གཅིག་ཆ་བཞག་ཚུགས་རུང་ ས་གནས་འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡ ལས་ ༡༢ ཚུན་ བྱིན་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཕོགས་དང་
རྒྱུད་འཕྲིན་འཐུས་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ཨིན་མས།

འདི་འབདཝ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ཐད་ ཚར་གཅིག་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་དང་ འདི་ཡང་ ས་གནས་འགོ་
ཁྲིདཔ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡ ལས་ ༡༢ ཚུན་ བྱིན་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཕོགས་དང་ རྒྱུད་འཕྲིན་འཐུས་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

3 “All the Local Government members shall be administered Oath or Affirmation of Office by the Drangpon in the presence of the
Dzongdag as provided for in the Third Schedule of the Constitution, prior to assuming their responsibilities. After
administration of the Oath or Affirmation of Office, the Dzongdag shall confer the dhar placed before His Majesty's Portrait
to the members of the LGs. The venue for holding the Oath or Affirmation of Office ceremony shall be the Dzongkhag Tshogdu
Hall. The date on which the LG members are administered Oath or Affirmation of Office shall be the day on which the member
is declared elected. The commencement of entitlements for the LG member will be the date on which the member is declared
elected.”

1.3.2.2

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༧༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༠.༦༥༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༣༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༢༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༣༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༤༥
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༦.༣༧༥ ཐོན་ཏེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༣༥ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

རིམ་

ལུ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

ཨང་།

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

%

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

1
2

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༡.༣༧༥

-

༡.༣༧༥

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་

༠.༦༦༥

-

༠.༦༦༥

-

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༡.༧༩༥

-

༡.༧༩༥

-

བསོམས།

༣.༨༣༥

༣.༨༣༥

-

བཅའ་ཡིག་ཚུ་

ལུ་མ་གནསཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

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

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

༡.1
༡.2
༡.༣

དངུལ་འཛིན་རང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་བཏང་ཡོདཔ།

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

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

༡.༡༩

རི་སྲུང་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ།

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་གྱི་བ་སོད་ཐོག་ལས་ཚུལ་མིན་འབད་ཡོདཔ།
འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.245

1.245

0.༡༣0

༠.༡༣༠

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

གནང་བ་མེད་པར་སྒེར་དོན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་བཙུགས་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

གཏོང་དངུལ་ཚུ་དངུལ་འཛིན་རང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩིས་ཁར་འཐེབ་བཀོད་དེ་ ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

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

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

གཡོ་ཟོལ་སོད་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

དགོངས་ཞུའི་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

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

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

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

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཟད་སོང་མཐའ་མའི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

བར་བཞག་ཡོདཔ།

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་གཞུང་ལུ་རྩིས་མ་ཕུལ་

དངུལ་ཀྲམ་

སྨིན་སྦྱིས་འོང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལས་གནས་སོར་འོང་མི་འགན་འཛིན་པའི་

དངུལ་

ཕོགས་དང་འཐུས་ལེན་མི་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བྱིན་མི་ཚུ་
འབད་དེ་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

ཚུལ་མིན་གྱི་སྙོམས་སྒྲིག་

-
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༡.༢༠

ཁྲལ་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་ཟད་རྩིས་འབད་དེ་

༡.༢༡
༡.༢༢

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

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

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ལེ་ཤ་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

༡.༢༣

ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་གཏོང་དངུལ་བཏོག་པའི་དངུལ་འབོར་ཚད་སྙོམ་འབད་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

༡.༢༤

ལྐོག་ཟ་འབད་ཐོག་ལས་རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་མ་དངུལ་གཉིས་ལྟབ་ཟད་སོང་གྲུབ་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

༡.༢༥
༡.༢༦
༡.༢༧
༡.༢༨

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

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

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

སྒེར་དོན་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩིས་ཁར་འཐེབ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

༡.༢༩

ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་གཡོ་སོད་འབད་

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

འབད་ཡོདཔ།

བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ།
ཡོདཔ།
ཡོདཔ།

ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མིན་ཟད་རྩིས་ཁར་

-

བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

ཡོདཔ།
བསོམས།

༡.༣༧༥

༡.༣༧༥

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

དངུལ་འཛིན་རང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་བཏང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ འབྲེལ་མཐུན་གྱི་གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༥ བཏོག་ཞིན་ན་ལས་ རྩིས་འཛིན་
པ་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་འཛིན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བསྐྱལ་ནུག རྩིས་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཏོང་དངུལ་ཚུ་རང་
རང་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་འཛིན་རྩིས་ཁྲར་བཀོད་དེ་བཏང་ནུག
ཨིན་རུང་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་གཅིག་ཁར་ འབོར་འཛིན་དང་ ཡང་ན་རྩིས་ལེན་ངོ་སོར་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་
དངུལ་འཛིན་བཙུགས་གཞག་འབད་མ་འབད་ཀྱི་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་འཛིན་འདི་རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་དངུལ་བཏོན་
ཡོདཔ་ད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པའི་དངུལ་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ད་རུང་ རྩིས་ཁྲའི་
དབྱེ་ཁག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གཏོང་དངུལ་བཏོག་སྟེ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་བསྐྱལ་མ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༤༦ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་གི་མིང་‘བསྐྱར་རྙེད་གཞན་དང་གཏོང་དངུལ་’ ཟེར་མི་རྩིས་ཁྲའི་ཨང་༨༧.༢༢ ཅན་མའི་ནང་ལས་བཏོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡ སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་ ‘༨.ང་’ པའི་འོག་ལུ་ རྩིས་ཁྲའི་མིང་ ‘གཞན’ཟེར་མི་དང་ རྩིས་ཁྲའི་ཨང་༨༩.༢༤ ཅན་མའི་ནང་ལས་
བཏོན་ནུག དེའི་བསྒང་ སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་གནས་སོར་སྐབས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབད་བའི་འོང་འབབ་མིན་པའི་མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་འབདཝ་
ལས་ དེ་ཁ་ལས་ གཏོང་དངུལ་བཏོག་དགོ་པའི་འབྲེལ་བ་དང་དགོ་མཁོ་ག་ནི་མིན་འདུག དེ་སྦེ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་ཨང་
༢༡.༠༡ ཅན་མ་ ‘རྒྱུན་ལྡན་གནང་བྱིནཿམི་ངོ་རང་སོའི་/’ཁེ་འབབ་མེད་པའི་ལས་ཚོགས’ ཟེར་མི་འདི་ཁར་སྤོ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་ལས་ གོང་གི་དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་དང་ཐོ་ཚུ་གཡོ་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་
ཨིནམ་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་ཚུ་དྲང་པོའི་སྒོ་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་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་

འབྲེལ་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༧ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
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༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.2.

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་གྱི་བ་སོད་ཐོག་ལས་ཚུལ་མིན་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གཡོ་ཟོལ་གྱི་བ་སོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༠ ཚུལ་མིན་
ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གདོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



གཞུང་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཚར་མི་དང་

དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་མི་

དེ་ལས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ལས་

གནས་སོར་འགྱོ་ཚར་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༠ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག


དངུལ་འབོར་ཚུ་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ སོབ་སྟོན་པ་ཅིག་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་དང་ དག་པ་ཅིག་ཁོ་
རའི་བུམོ་གི་མིང་ཁའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག

སྔོན་བྱིན་ཡི་གུ་ནང་

སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་གཡོ༌སྒྱུའི༌ཐོག༌རྫུས༌མ༌བཟོ༌སྟེ༌

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁས་ལེན་མེད་པར་ མིང་ཁར་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་

བཏོག་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རང་སོའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་གིས་ཤེས་མི་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ཁོང་གི་མིང་ཁ་ལས་མ་

བཏོག་པས། ཨིན་རུང་ དབུ་འཛིན་ཚུ་གི་ ཟླ་རིམ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་ཚུ་དང་ དབུ་འཛིན་ལུ་ཐོབ་ཁུངས་སོད་དགོཔ་ཡོད་མི་ནང་ལས་
རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག དབུ་འཛིན་ཚུ་གི་འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི།


དར་ལ་སོབ་གྲྭ་འབྲིང་མའི་ སོབ་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ ཅི་མུ་ན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ སོབ་སྟོན་པ་ཨོན་དབང་འདུས་གཉིས་ཀྱི་ཟླ་

རིམ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ གོང་གི་

འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༣/༢༠༡༦ ལས་བཟུང་སྟེ་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཏོན་ཡོད་རུང་ དེའི་སྐབས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༠༤ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་བཏང་ཡོད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གོང་གི་འགན་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ཟད་
རྩིས་གྲུབ་མི་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་གཡོ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ལཱ་ཚུ་དྲང་པོའི་སྒོ་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་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་
ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
36

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
༡.༣

འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་གཞུང་ལུ་རྩིས་མ་ཕུལ་བར་བཞག་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༡ ནང་འཁོད་ མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་
གི་ལཱ་ཁག་གཉིས་ ལས་དོན་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་བཏང་ནུག ཁག་འབག་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཤོག་སོད་ཚར་
བའི་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༩ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཁག་གཉིས་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ལུ་ལོག་སྟེ་རྩིས་མ་སོད་པར་བཞག་ནུག
ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་༦ སྦེ་མི་སོབ་ཁང་དང་ ཆབ་གསང་ དེ་ལས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ འཕྲོ་མཐུད་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ ཁག་འབག་པ་ བཀྲིས་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ལས་ མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༡ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག ཁག་
འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩-༢༠༡༠ ནང་འཁོད་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཞག་
ཡོདཔ་ད་ ལཱ་འདི་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཤོག་གི་དངུལ་སོད་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༤/༢༠༡༢ ལས་བརྒལ་མ་འབད་བར་འདུག
རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མམ་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༡ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༥/༢༠༡༣ ཚུན་ ཁོ་
གི་བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག ཟླ་ངོ་༡༡ གི་རྒྱབ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༤༤༣ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུངམ་ཚུན་ཚད་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༧ ཚུན་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་དང་
གཅིག་ཁ་རང་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཁག་འབག་པ་ བསོད་ནམས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སིན་ཅུ་ལ་སོབ་གྲྭའི་ ཉལ་ཁྱིམ་ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༣༢ ཅན་མ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ རྩིས་འཛིན་
པ་གིས་ གོང་གི་འབད་ཚུལ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུངམ་
ཚུན་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་ལུ་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༤/༠༨/༢༠༡༧ ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་རྩིས་ཕུལ་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་བརྡ་སྟོནམ་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཁོ་རའི་
བདག་དབང་ཐོག་ལུ་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་གཡོ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་

ཚན་༢༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་
གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
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ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.4.

གནང་བ་མེད་པར་སྒེར་དོན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་བཙུགས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ རྩིས་འཛིན་པ་གི་ སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་ འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས༌ལོ༌༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང༌ རང་གེ་ཏུང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ སོབ་སྟོན་པ་༢ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་དྲུང་ཁག་ལས་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་ནང་ གནས་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༥ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ་ ངོམ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་གི་ སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག
དེའི་ཤུལ་ལས་ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་གིས་ དངུལ་ལེན་རིམ་ལུགས་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འབོར་
འཛིན་བཏོན་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ དངུལ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་
གིས་ རྩིས་ཤོག་རྒྱབ་ལོག་བཟོ་མི་འདི་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞེ་སྡུག་འབད་བཟོ་ནུག རྩིས་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་གྱོས་ངན་
གྱི་བ་སོད་འབད་མི་འདི་ རྩ་མེད་བཏང་མི་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་གི་སྤུན་ཆ་གཅིག་ཨིན་མི་ མི་ངོ་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ཟེར་མི་གི་ སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ མི་ངོམ་འདི་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་པ་གང་ཡང་མེན་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ དྲང་དོན་གྱི་
ཐོག་ལས་ལཱ་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གཉིས་ཆ་རའི་རྩིས་

འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ལོག་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་

༡.༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་ རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་གི་
ཐད་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་འདུག།

1.5.

གཏོང་དངུལ་ཚུ་དངུལ་འཛིན་རང་གི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧
དངུལ་འཛིན་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ནུག དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་གཅིག་ཁར་ འབོར་འཛིན་ཡང་ན་རྩིས་ལེན་ངོ་སོར ་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་གཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་མེདཔ་ཀྱི་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་
འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ་ད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ དངུལ་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་
ཐོག་ལུ་ མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
གཏོང་དངུལ་ཚུ་རང་སོའི་ལས་སྡེའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཏང་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་
ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་ཚུ་དྲང་པོའི་སྒོ་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་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་
རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.6.

འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩིས་ཁར་འཐེབ་བཀོད་དེ་ ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་མངའ་འོག་གི་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ སོབ་སྟོན་པ་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༡༦ ཟད་རྩིས་ལོག་ལྟབ་གྲུབ་སྟེ་ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཕོགས་བཏོན་པའི་རྩིས་བརྗོད་དང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་བཏང་མི་རྩིས་བརྗོད་གཉིས་
ཁ་འཐབ་རྐྱབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ སོབ་སྟོན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་
བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་ཚུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་གི་གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་འགན་འཁུར་གྱི་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོ དཔ་
མ་ཚད་

ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ དྲན་ཐོ་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འབོར་འཛིན་ཨང་ ༤༥༦༤༥༤ སྤྱི་

ཚེས་༢/༧/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་མི་གིས་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་གི་
ཐད་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་
པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་
རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་

སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་
ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་
སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.7.

རང་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་འཐེབ་བཟོ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦

སིན་ཅུ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཆུ་ཁ་ ཁག་འབག་པ་ ཉིམ་སྒང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཐབ་ཚང་དང་བཟའ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཤོག་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ འཐེབ་བཟོ་ནུག རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཁག་འབག་གིས་ཐོབ་
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བརྗོད་རྩིས་ཤོག་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ཚད་འཇལ་མ་ཡིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གཞུང་ལུ་མགུ་སྐོར་གྱི་ཐོག་ལས་གཡོ་སོད་འབད་བའི་ལཱ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་
ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.8.

གཡོ་ཟོལ་སོད་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧

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



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༣

དྲུང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

ཟད་རྩིས་གྲུབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣

རྩིས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ཨང་༩༦.༠༡ ‘དངུལ་ཚབ་སོད་ནིའི་རྩིས་ཁྲ’ གི་ཐོག་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་
མིང་ཐོག་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ དངུལ་འཛིན་ཅེག་ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཏོན་ནུག


དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༠༤༥ འདི་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ རྩིས་ཐོ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ དངུལ་ངོ་མ་སོད་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་སོན་ཡིག་ཆ་ལས་འགལ་ སོད་བཞག་རྩིས་ཤོག་ནང་ལུ་ ཡར་ཕར་འཐེབ་འབད་སྦེ་ དངུལ་སོད་

ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག། འཐེབ་སོད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་འབད་སར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་དེབ་
ནང་ལུ་ རྩིས་མ་བཏོན་པར་འདུག།


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ ཁག་འབག་པ་ ཚེ་རིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལོག་སོད་མ་དངུལ་སོད་ཡོད་པའི་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་
ཟད་རྩིས་ངོ་མ་མེན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུངམ་མ་ཚད་
འཁེལ་སོང་ཡི།

ཁག་འབག་པ་

ཚེ་རིང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ཡང་

དངུལ་འབོར་འདི་མ་ལེན་པའི་གཏན་

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རང་གི་འགན་འཁུར་དང་བསྟུན་པའི་ གཞུང་ལུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་སྐབས་ དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་
ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡི། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༨ པ་ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་
40

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.9.

དགོངས་ཞུའི་འཐུས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ལོ་སོ་སོ་ནང་ ཅོང་དགེ་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ སོབ་སྟོན་པ་ཚེ་འདས་ཀྱི་དགོངས་ཞུའི་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག སོབ་སྟོན་པ་ཚེ་འདས་ཀྱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཁོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༡༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོང་ནུག དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་
འབོར་དངུལ་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གོང་གི་དངུལ་འབོར་འདི་གཡོ་ཟོལ་འབད་དེ་ རྩིས་འཛིན་པའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ བཙུགས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ལཱ་ཚུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་
ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་
བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་

ད་ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥

བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ལྷག༌ལུས༌དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

རྩིས༌གྲིགས༌མ༌འབད༌བར༌འདུག

དེ༌བཟུམ༌མའི༌གཡོ༌སོད༌འབད༌མི༌ལུ༌ ཉེས༌ཆད༌ཕོགས༌དགོཔ༌འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་

རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.10. དངུལ་ལེན་ངོ་སོར་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་སྡེ་ཁག་སོ་སོའི་ གཏོང་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ཟད་རྩིས་དང་གཅིག་
ཁར་ མ་དངུལ་ལེན་ཡོད་པའི་ངོ་སོར་ཡི་གུ་ག་ནི་ཡང་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ངེས་བདེན་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གཏན་འཁེལ་མིན་འདུག དེ་
བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་
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མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་ཐོག་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༦ པ་ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.11. དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་སྡེ་ཁག་སོ་སོར་ཚུ་ནང་གནས་སོར་དང་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་མི་ དེ་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་
བའི་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་རའི་སྒེར་དོན་རྩིས་
ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ འཛོལ་བ་བྱུང་མི་འདི་ཁ་བཟེད་པའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ རྩིས་ཞིབ་
བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་

༣༩ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་
བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.12. དངུལ་ཕོགས་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མངའ་འོག་གི་ སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨
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དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ལོག་སོད་འབད་ནུག

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་

ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བ་སོད་འབད་ཡོ དཔ་སྦེ་

མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་
རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.13. གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཟད་རྩིས་
འཐེབ་གྲུབ་སྟེ་ ལོག་སོད་འབད་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་

ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༨ པ་ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ དྲན་ཐོ་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འབོར་འཛིན་ཨང་ ༤༥༦༡༩༨ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༤/༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་མི་གིས་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་གི་ཐད་ བདག་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་
པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་
རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་

སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་
ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་
སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་
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གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.14. སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཟད་སོང་མཐའ་མའི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ མགྱོནམ་བོན་པའི་སྐབས་ ཟད་སོང་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ གནང་
བ་གྲོལ་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་ཨང་༡༧.༠༣ ཅན་མ་ ‘སྐྱེལ་འདྲེན་’ གྱི་འོག་ལུ་སྔོན་བྱིན་མིན་པར་ ཟད་སོང་མཐའ་མའི་རྩིས་ཁར་
བཀོད་ནུག ལས་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཐོ་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་

འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༠ པ་ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་

རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.15 རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་ལོག་ལྟབ་སྦེ་ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་
གྲྭ་ཆུང་བའི་ དབུ་འཛིན་གྱི་ཞུ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ རྩིས་ཤོག་ཨང་ དྲི་ཝི་༡༠.༣༥ སྤྱི་ཚེས་༡༠.༡༠.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ཟད་
སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ གནས་པའི་ དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་གཞན་
གཅིག་ཡང་ རྩིས་ཤོག་ཨང་ དྲི་ཝི་༡༠.༤༨ སྤྱི་ཚེས་༡༦.༡༠.༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ལེན་པ་པོའི་མིང་རྟགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག
ཨིན་རུང་ དངུལ་སོད་གཉིས་པམ་འདི་ དབུ་འཛིན་གྱི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་

ཚུ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་
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རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

སྨིན་སྦྱིས་འོང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལས་གནས་སོར་འོང་མི་འགན་འཛིན་པའི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ལེན་མི་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.16

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ བསམ༌གྲུབ༌ལྗོངས༌མཁར༌

སྨིན་སྦྱིས་འོང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སོབ༌སྟོན༌པ་ཚེ༌རིང༌ཟེར༌མི༌འདི་

དར༌ལ༌སོབ༌གྲྭ༌བར༌མའི༌དབུ༌འཛིན༌སྦེ༌ གནས༌སོར༌འོང༌བའི༌སྐབས༌ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༤༦༣ རྩིས་འཛིན་པའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲའི་
ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་གུར་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ དེ་ཁར་བཙུགས་བཙུགསཔ་མེན་པར་ ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་
རྩིས་ཁྲ་ནང་

བཞག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་

སྤྱི་བཏང་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་

བཙུགས་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་
ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༠ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་
སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.17

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

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ལོག་སོད་འབད་ནུག ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ནང་བཏང་བའི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་འབོར་ཚུ་རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་
མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
རྩིས་འཛིན་པ་གིས་

དངུལ་འབོར་ལ་ལུ་

ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་དང་

ལ་ལུ་ཁོ་རའི་བུམོ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་

དང༌འཁྲུལཝ༌ད༌ སོབ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ ངལ་གསོའི་འཐུས་ཚུ་ལས་ ལོག་བསྐྱར་རྙེད་
འབད་ནུག འགན་འཛིན་པའི་མིང་ཐོ་མེད་པར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༢ པ་ཚུན་གྱི་ དངུལ་ཕོགས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་
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ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་
བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.18. མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བྱིན་མི་ཚུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་དེ་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ གནང་བ་གྲོལ་བའི་གྱལ་ཁ་ལས་ སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཐད་དུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་
ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག

•
•

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ རྒྱབ་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོང་ནང་ཟད་རྩིས་བཏོན་ནུག

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་རེནམ་ཅིག་ཁར་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མི་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོང་དེ་
ཁར་ དངུལ་ཤོག་(དྲཕིཊ་) ཐོག་ལས་བཞག་ནུག

•

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་མ་ དངུལ་སོད་འཐེབ་དང་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༠༣༠ ‘གཏོང་དངུལ་གཞན་’ཟེར་མི་ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་དེ་ཁར་ སྙོམས་སྒྲིག་འབད་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱབ་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག
•

དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ ཡིག་ཚང་གི་རིམ་འགྲོ་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག ཨིན་རུང་ ཟད་སོང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
བའི་སྐབས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་མིན་པར་ འགན་འཛིན་པ་རང་སོའི་དངུལ་ཕོགས་ལས་བཏོག་ཏེ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྙོམས་གྲིགས་རྩིས་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ སྙོམས་གྲིགས་རྩིས་ཤོག་བཟོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་མ་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་ མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་
དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུ་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་

ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནི་གོ་སྐབས་སོམ་ཐོབ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༥ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་
རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

46

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.19. རི་སྲུང་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ།

༡.

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢ རྩིས་འཛིན་པའི་ སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མངའ་འོག་གི་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕོགས་འདི་
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་བཏང་མི་ དངུལ་འབོར་ཚུ་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་བཞག་ནུག

༢.

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ གཡོ་སྒྱུ་བ་སོད་ཅོག་ཐདཔ་གི་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་གི་དངུལ་
ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ ལོག་སོད་འབད་ནུག

དེ་མ་ཚད་ རི་སྲུང་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ འབོར་འཛིན་དང་ངོ་སོར་ཡི་གུ་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་མེདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་
ངེས་བདེན་ཨིནམ་དང་མེན་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཚུགས།
སྟོནམ་མ་ཚད་

ལྟ་རྟོག་དང་

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་

ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བ་སོ ད་འབད་

ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་

བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤ པ་དང་༣༤ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
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འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.20. ཁྲལ་ཚུ་འཛོལ ་ཏེ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཐོ ག ་ལས་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གཡོ ་ སོད ་འབད་ཡོད པ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ གསོ་བའི་ཞལ་འདེབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩༣ དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩༢ རིམ་པ་བཞིན་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༧ ལུ་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་བཙུགས་ཡོད་རུང་
དང་པམ་འདི་གི་ངོ་སོར་ཡི་གུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ངེས་བདེན་སྦེ་བཙུགས་པའི་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཚུགས་མ་ཚད་ གཉིས་པམ་འདི་ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་འཛོལ་
ཏེ་ དབྱེ་ཁག་ཨང་༢༤.༠༣ ‘དགོངས་ཞུ་ཕན་འདེབས་མ་དངུལ་’ ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་མངན་གསལ་བྱུང་ཡི། འོང་འབབ་དང་བཅའ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འོང་
འབབ་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད

གཏོང་དངུལ་གྱི་ཐད་དུ་བཙུགས་མི་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་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་
ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག མ་དངུལ་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་མཐུན་
ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༤ པ་དང་༣༤ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.21. དངུལ་ཕོགས་གཉིས་ལྟབ་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དྲུང་ཁག་མངའ་འོག་གི་ སོབ་སྟོན་པ་དང་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་
གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩ ཟད་སོང་གཉིས་ལྟབ་གྲུབ་ནུག དངུལ་སོད་དང་པམ་འདི་ སོབ་སྟོན་པ་དང་གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་མི་ཨིནམ་ད་ གཉིས་པམ་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་དང་བུམོ་གི་རྩིས་ཁྲ་ དེ་ལས་སྤུན་ཆའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག

དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༤ པ་དང་༣༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
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དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.22. འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་སྔོན་བྱིན་ལེ་ཤ་བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཁོ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་
སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ བདག་དབང་གི་ཐོག་ལུ་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་སོམ་སྦེ་བཞག་ནུག
དེ་མ་ཚད་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་ཨང་༡.༠༡ ‘དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས’ ཟེར་མི་ནང་ལུ་དང་ དབྱེ་ཁག་ཨང་༢.༠༡ ‘ལས་
བྱེདཔ་གཞན་ཚུ་གི་གླ་ཆ’ ཟེར་མི་ནང་ཟད་རྩིས་གྲུབ་སྟེ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་གིས་མ་
ཚད་ གོང་གི་དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཤོག་ནང་ བཏོག་བཏོགཔ་དང་རྩིས་སྙོམས་འབད་འབདཝ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག



དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་གནང་བ་མེད་པར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་
ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་

འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༥ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.23. ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་གཏོང་དངུལ་བཏོག་པའི་དངུལ་འབོར་ཚད་སྙོམ་བཟོ་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ བཟོ་ཡོད་པའི་ཐད་ རྒྱབ་རྟེན་
ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡིང་མིན་འདུག འབྲུག་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་འབོར་འདི་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་
ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ འོང་འབབ་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ལས་བཏོག་ནི་མ་གཏོགས་ འོང་འབབ་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ག་ནི་མེད་པའི་
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ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་སོ་སོར་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་ལུ་དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བའི་རྟགས་མཚན་དང་ ལྟ་
རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་

རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༥

པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.24. ལྐོག་ཟ་འབད་ཐོག་ལས་རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་མ་དངུལ་གཉིས་ལྟབ་ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་གཉིས་ལྟབ་ཟད་སོང་གྲུབ་ཐོག་ལས་ ལྐོག་ཟ་
འབད་ནུག སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༨ ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག
ད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ རྩིས་འཛོལ་ལོག་སོད་སོ་སོར་གཅིག་ ཟད་རྩིས་ཁར་གྲུབ་ཏེ་ ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་
བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

རྩིས་ཐོ་རྫུས་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་

ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས། དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་

མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༥ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

50

1.25. སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

མགྱོནམ་བོན་པའི་སྐབས་ ཟད་སོང་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ རྩིས་འཛིན་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་

དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཁྲའི་དབྱེ་ཁག་ཨང་༥༡.༠༡ ཅན་མ་ ‘བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཟད་སོངཿ སྒྲིང་ཁྱིམ’ གྱི་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་མཐའ་
མའི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག ལས་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཐོ་དང་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིདཔ་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ལོག་སོད་འབད་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡི། དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༩ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

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

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡ འགན་འཛིན་པ་རྩ་
ལས་མེད་མི་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག དེ་མ་ཚད་ འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་
ཕོགས་འཐེབ་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་ཡང་འདུག
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་བཏང་མི་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ འགན་འཛིན་པ་རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ བཙུགས་མ་བཙུགས་ཀྱི་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མེན་པར་ རྩིས་འཛིན་པའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་དང་
ཁོ་རའི་བུམོ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཅོང་དགེ་ཁ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭའི་ སོབ་སྟོན་པ་གཅིག་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ ཅོང་དགེ་ཁ་མི་སྡེ་
སོབ་གྲྭའི་སྲུང་རྒྱབ་སྦེ་ ལས་གཡོག་པའི་མིང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་ཅིག་གི་ དངུལ་ཕོགས་རྩིས་ཐོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་༡༠ པ་ཚུན་
ཟླ་ངོ་༤ གི་དངུལ་ཕོགས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དྲུང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གཉིས་ལས་ གོང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཡོདཔ་མེདཔ་དབྱེ་ཞིབ་
འབདཝ་ད་ ལས་བྱེད་མེདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ནུག དངུལ་འབོར་འདི་

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༣ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་
ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
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ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.27. སྒེར་དོན་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་འཐུས་ཚུ་ཟད་རྩིས་ཁར་འཐེབ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ ལོག་ཅི་ན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ སོབ་སྟོན་པ་
གཉིས་ཀྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ཟད་སོང་འཐེབ་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡི། དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༣ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.28. ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མིན་ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དར་ལ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ སོབ་སྟོན་པ་གཅིག་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཐོག་ལུ་
ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ དང་ ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གཡོ་སོད་འབད་
ནུག དངུལ་འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་བུམོ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་
ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་

ལཱ་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༨ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་
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སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.29. ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༡. རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ སྤ་ཆུ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ སོབ་སྟོན་པ་གཅིག་ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་
འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ སོབ་སྟོན་པ་འདི་གི་ ངལ་གསོའི་ཉིན་གྲངས་ཚངམ་མེདཔ་མ་ཚད་ འཐུས་ཐོབ་ནིའི་འོས་
འབབ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
༢. དྲུང་ཁག་མངའ་འོག་གི་ སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དང་ ངལ་གསོའི་དངུལ་འཐུས་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ལས་བརྒལ་འཐེབ་བཟོ་སྟེ་ བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤ གཡོ་སོད་འབད་ནུག
དངུལ་འབོར་འདི་ ཁོ་རའི་སྒེར་དོན་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་
མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་
འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༡༤ དང་༡༧ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་

རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།
རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

༢.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་

ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་

༢.2
༢.༣
༢.༤
༢.༥

ངོ་སོར་ཡི་གུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༣༩༦

-

༠.༣༩༦

༠.2༦༩

-

༠.2༦༩

འབད་ཡོདཔ།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

སྤུས་ཚད་དང་མི་ལྡན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།
-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.665

-

0.665

མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ།
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་

ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་

ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
2.1.

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་
འབག་པ་ ཚེ་རིང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༧.༠༣.༢༠༡༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་

སྤྱི་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
ཨིན་རུང་ དངུལ་སོད་ཟད་རྩིས་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་ལེན་ཡོད་པའི་ངོ་སོར་ཡི་གུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་མེད་མ་ཚད་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་
ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་དེ་དང་འདྲ་མཉམ་པའི་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པས། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ འཛོལ་ཏེ་ རྩིས་ཁྲ་དབྱེ་ཁག་ཨང་༢༡.༠༣ ‘རྒྱུན་
ལྡན་གྲོགས་རམ་ གྲོང་སེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་’ གྱི་འོག་ལུ་ཟད་རྩིས་གྲུབ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༤༧ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.2.

ངོ་སོར་ཡི་གུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༩

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གཏོང་དངུལ་དང་ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༩ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་
དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧ ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་ནང་བཙུགས་ནིའི་དངུལ་འབོར་ཐོག་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་བའི་གཏོང་དངུལ་སྦེ་གྲུབ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཁང་ཁག་ཐུག་ལས་བཏང་མི་ ངོ་སོར་ཡི་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱབ་
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རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་
བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༦ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.3.

ཁ)

སྤུས་ཚད་དང་མི་ལྡན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

གསར་སྤང་ ཁག་འབག་པ་ཟམ་བྷ་ལྷ་གིས་ དགེ་འདུས་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ལཱ་འདི་ སྤུས་ཚད་དང་
མི་ལྡན་པའི་ལཱ་ཨིན་རུང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག རྨང་གཞིའི་དོང་བརྐོ་ནིདང་ ཆུ་བགོ་བཀྲམ་ཆུ་བསགས་མཛོད་བཟོ་
སྐྲུན་འདི་ དགོ་མཁོ་དང་བསྟུན་མ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཆུའི་དུང་ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་བཙུགས་སྒྲིག་དང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ས་
ཁོངས་མང་རབ་ཅིག་ནང་ ཆུའི་དུང་ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་མཐུད་མཚམས་ཚུ་དང་ བགོ་བཀྲམ་ཆུའི་བསགས་མཛོད་ལུ་ སྐྱོན་ཆགས་ཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་ཡང་
འཛག་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་སྦེ་ མི་སེར་ལུ་ཆུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་
བའི་སྐབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ རང་གི་འགན་འཁུར་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་འབག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༣.༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ།

ཁྲོམ་སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་འགོ་དཔོན་དམ་ཆོས་རྡོེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ བཟོ་སྐྲིན་ཚོང་ལས་དང་གཅིག་

ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་ལེ་ཤ་གནང་ཡོད་རུང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་འབད་ཡོད་མི་གི་ཐད་ རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་

རོག་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཁོ་གིས་ དྲགོས་རོང་དག་ལུ་ བཟོ་
སྐྲིན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐད་དུ་
པའི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི།

ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ ཡི་གུ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ བཏང་ཡོད་

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རོད་དཔོན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོཔ་དང་ དང་ལེན་བཀོད་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
2.4

མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ།

55

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་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་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༡ རྩིས་
ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ཟད་རྩིས་གྲུབ་པའི་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 གཉིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨
ནང་ལུ་ ག་ར་བསོམས་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༨ ལུས་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༤ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། མ་རྩ་དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༤༤༤ ནང་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༤ འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་ ༤༥༦༣༦༠ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༥/༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནུག། ཨིན་
རུང་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ དང་གཅིག་ཁར་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་
པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་
རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་

སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་
ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་
སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.5.

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

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྣ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འཕྲོ་མཐུད་ཡོད་མི་གི་ཐོག་
ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མི་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཐོག་ལུ་བཞག་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་།

ཨང་།

༡.
༢.
༣.
༤.
༥.

ཁག་འབགཔ་གི་མིང་།

ཁ་སྟོད་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་རྩེད་ཐང་ དེ་ལས་
སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན།
སིན་ཅུ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཉལ་ཁྱིམ་ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༦༤ ཅན་མ་དང་
དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན།
ལིང་ལྡན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་༦༤ ཅན་མའི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་
དབུ་འཛིན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན།
དབང་འདུས་དགའ་ཚལ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་

ཁང་ཚན་༦

སྦེ་མི་སོབ་ཁང་

དང་ ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན།
ཁ་སྟོད་ཁ་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན།
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དངུལ་འབོར་ཟད་སོང་
གྲུབ་ཡོདཔ། (ས་ཡ་ནང་)

ཁག་འབག་པ་ བང་ཆོས་གླིང་བཟོ་སྐྲུན།

1.177

ཁག་འབག་པ་ དཔལ་ལྡན་ལྷམོ་བཟོ་སྐྲུན།

2.613

ཁག་འབག་པ་ ཨོ་ལེ་བཟོ་སྐྲུན།

1.000

ཁག་འབག་པ་ རྟ་མགྲིན་ཊེག་ནོ་བཟོ་སྐྲུན།

1.777

ཁག་འབག་པ་ ཤིང་ཇོག་ཏང་བཟོ་སྐྲུན།

1.784

གོང་གི་རིམ་ཨང་༢ པ་ཅན་མའི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྩིས་ཐོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༣ ཐོབ་བརྗོད་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་འདི་
འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་བ་སོད་ཚུ་ རྩ་མེད་བཏང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རིམ་ཨང་༤ པའི་ཐད་
དུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྩིས་ཐོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༤༥ ཐོབ་བརྗོད་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་མི་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ལོག་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་བ་སོད་ཚུ་ རྩ་མེད་བཏང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ རིམ་ཨང་༡ པ་ ༣ པ་དང་༥ པའི་ཐད་དུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་གི་གནད་
དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པ་ཡོད་པའི་གུར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་

དང་མི་ལྡན་པའི་གྲོགས་འབད་བའི་བརྡ་ཚན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༥ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཱ་སན་ཀུ་མར་རའི། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༡༠༠༣༠༡༧ ཅན་མ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ།
རུ༌པ༌གུ༌རུང༌། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༢ ཅན་མ།

བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༡༢ ཅན་མ། ཡ་སོ་ད་ཕུ་ཡུལ། རྩིས་འཛིན་ ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༦༩ ཅན་མ།
པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༧༤ འདི་ ཡིག་ཨང་ པི་དྲི་ཨེ/ཨེ་དྲི་ཨེམ༡༦/༢༠༡༨-༢༠༡༩/༢༨༥༤ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༦/༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩི་འགྲིག་འབད་ཡོད། ཨིན་རུང་ འཆི་མེད་རྡྡཽཻ་དང་ བཱ་སན་ཀུ་
མར་རའི་གི་ཐད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༧ དང་གཅིག་ཁར་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་
ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་
པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་
རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་

སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་
ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་
སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
3.

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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༩༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

0.928

-

0.321

༣.༡.1
༣.༡.3

ཅ་ཆས་ཚུ་གི་རིན་གོང་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

0.928

ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

0.321

༣.3
༣.4.༡

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ།

0.247

-

0.247

མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག

0.161

-

༠.༡༣༡

ཚད་ལས་བརྒལ་དངུལ་སོད་

ཡོདཔ།

57

༣.4.༢
༣.5

མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ སོད་དགོ་པའི་དུས་ཡུན་ལས་བརྒལ་བ།

0.130

གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ལེབ་ཊོབ་དང་ ནང་ཆས་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་

0.038

བསོམས།

༡.༧༩༥

མི་ནང་དངུལ་སོད་འཐེབ།

-

0.130

-

0.038

-

༡.༧༩༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
3.1.

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཐེབ/ཚད་ལས་བརྒལ་དངུལ་སོད་ཡོདཔ།

3.1.1 ཅ་ཆས་ཚུ་གི་རིན་གོང་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༨

ཆ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དུང་ན་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ ས་གནས་འབྲུག་ལྡིང་ས་དང་ སྤང་མགུ་ དེ་ལས་ངང་ལ་ལྕོང་ཚུ་ནང་ ཆུ་ཁ་གི་ཁག་འབག་པ་ གུཊ་
ཝིལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༩ གནས་པའི་ ཞིང་ཆུ་དཔག་ནིའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག
ཁག་འབགཔ་གི་ རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་པོ་ལི་ཐིན་ཚོང་སྡེ་དང་ ཁག་འབག་པ་ འབྲུག་
པལསི་ཊིག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ནང་ལས་

ཆུའི་དུང་ཅུང་ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ དངུས་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༧༡ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༢ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ད་རུང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༩ འདུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་
གོང་བཏོག་དགོཔ་པའི་རིགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་
རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༨ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༡.༡ པ་

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༦༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་

ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་སྐལ་བཟང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༣༠༠,༠༠༠/- བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་
ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༣༨༠,༠༠༠/- དེ་ཅི་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་༩༢༨,༠༠༠/- ལྷག་ལུས་ཡོད་ཟེར་

ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བཏང་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་

ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༧/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ སོད་དགོ་པའི་ འཁྲིན་ཆོད་བཏོན་
ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༤༠༠,༠༠༠/- དེ་ཅི་ལུས་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་

བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེད་སོར་འབད་ཡོད་
རུང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༩༠༠,༠༠༠/- སྦེ་ འཁོད་དེ་འདུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་སྟེ་ དུསམཐུན་བཟོ་གེ་ཟེར་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
ཕུལ་ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདི་དང་འཁྲིལ་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
3.1.3 ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚད་ལས་བརྒལ་དངུལ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡
དགེ་འདུ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གསར་བསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ནང་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གིས་

ཁག་འབགཔ་ ཟམ་བྷ་ལྷ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་པར་དུ་
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འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེན་པའི་དངུལ་སོད་མི་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལུ་ བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༣.༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་འགོ་དཔོན་དམ་ཆོས་རྡོེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་དྲན་ཐོ་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འཇལ་ཚད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ གནད་དོན་གཞན་མི་ཅིག་གི་དོན་ལུ་
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་དོ་དམ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས།
འདི་ལུ་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་

༣/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
3.3

ཟུང་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཏེ་

སྤྱི་ཚེས་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ ཕུན་ཚོགས་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་མང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་ནང་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་
དབྱེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་མ་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་འཛིན་པ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལ་

སོགས་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུ་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུས་མ་བཟོ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནུག དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་

ཚན་༤༡ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་
པ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
༣.༤
༣.༤.༡.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡

ཕུན་ཚོགས་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ཚུན་ མི་མང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༡ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག སོལ་འཛིན་
འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ དང་ རྩིས་འཛིན་པ་ ངོམ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གི་མིང་ཁར་ གྲོང་
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གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་

དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༣༠ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་གྲགས། སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༠༢༤ ཅན་མ།
དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

༣.༤.༢. མི་དམང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་གྱི་སོ ད ་ཆད་ལུས་ཡོད པ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༡༣༠
ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ མི་མང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༤ དུས་ཡུན་ལས་བརྒལ་བའི་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག མི་མང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་
བྱིན་ལ་ལུ་ཅིག་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་ལས་རིམ་ལུགས་(བི་ཨེ་ཨེསི) ནང་ལས་ མི་མང་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་སྤོ་བཤུད་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མདུན་ཕོགས་འབད་འོང་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་རང་རང་སོ་སོ་གིས་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་བར་
ལུས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༤ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལོག་བཙུགས་པའི་ལྷག་མ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག དོན་ཨང་༡༥༣༥༧ དོན་ཚན་༢༠ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཉིམ་བཟངམོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༢ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ བིམ་རཇ་ཡོ་གི་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༣༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ རོང་ཁག་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་ བརྡ་དོན་དང་བརྒཡུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ མ་དངུལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ནང་ འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་
འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ དྲན་ཐོ་གནང་ནུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་

རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་ཚུ་གནང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁག་འབག་འདི་ ཏི་རུ་གི་བཀའ་ངལ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ སོད་མ་ཚུགས་པས།

ཁག་འབགཔ་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གིས་ སྔོན་གོང་ དངུལ་འབོར་ལོག་སོད་འབད་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ཁོང་རའི་ བཟའ་ཚང་ཉེཝ་ཚུ་

ནང་ལུ་ ཧང་ཏོམ་ཚེ་ལས་འདས་ཡོདཔ་ལས་ མ་ར་ར་སྟོངས་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་སྤརོད་མ་ཚུགས་པས། ཁོ་གི་ཁག་འབགཔ་ཆོག་
ཐམ་འདི་ཡང་ ད་ལྟོ་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལཱ་འདི་ཁོ་གིས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག། འདི་
འབདཝ་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་ཡོད་དང་ གནད་དོན་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཤད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་འདུན་གི་འདུན་གྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ མ་རར་
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སྟོངས་ཨིན་མས་ཟེར་ གསལ་བསྒྲགས་མ་འབདཝ་ཚུན་ གནད་དོན་འདི་བཙན་དབང་གི་ཐོག་ལས་ དངོངས་ཡངས་བཏང་མི་ཚུགས་ཟེར་བཀོད་
ཡི།

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་འདི་ལུ་ ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་བཏོན་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་

གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྙན་ཞུ་བཀོད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡི། འདི་

དང་འབྲེལ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ མ་ར་ར་སྟོངས་ཨིན་པའི་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་བོ་འདོད་ཡོད་པར་ཅིན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ལས་གནང་
དགོཔ་དང་ མ་ར་ར་སྟོངས་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་པར་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་
ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་དགོ།
༣.༥

གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ལེབ་ཊོབ་དང་ ནང་ཆས་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ལེབ་ཊོབ་དང་ ནང་ཆས་ དེ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་
ལས་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ རྩིས་
འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༤ དོན་ཚན་༢༢ པ་ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༢༠༦༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་ཆེན། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༥༣ ཅན་མ། རབ་རྒྱས་སྟོབས་ལྡན། དྲུང་པ་བགྲེསཔ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༩༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་བསྟུན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་འཛིན་པ་འཆི་མེད་རྡོེ་གི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་འདི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ འཆི་མེད་རྡོེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

ནི་ ངེས་ལེན་ཡོད་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་སན་ཁང་ནང་ སན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་མས།

གནད་དོན་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱིའདུན་སར་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.3.2.3

དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཚར་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༣.༣༩༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༤༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་
ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༥༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༡
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༥.༣༩༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༦ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་
འབད་

ཡོདཔ། %

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1
2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

-

-

-

-

༠.༣༦༡

༠.༣༥༦

༠.༠༠༥

༩༨.༦༡

༠.༣༦༡

༠.༣༥༦

༠.༠༠༥

༩༨.༦༡

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཚ་ཆུའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཉེན་བཅོལ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ངོ་མང་རབ་ཅིག་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༦༢༩ གནས་པའི་ ཚྭ་ཆུའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་/རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཙུགས་
སྒྲིག་དང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག མོ་ཆུའི་འགྲམ་ལུ་ཡོད་མི་ཚྭ་ཆུ་འདི་ ཧེ་མ་ཆུ་རུད་འོང་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་
འདུག ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ འབད་བའི་བསྒང་རང་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཚྭ་ཆུའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་/རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་མ་བཏུབ་
བཏུབ་སྦེ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་

དེ་བཟུམ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་སྐབས་

གཞུང་ལུ་སྐུ་འགྱོང་མར་ཕབ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱིད། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་
རྗེ་དྲག་འགྲོལ། རོང་བདག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདང་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ ཞལ་

འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་
ལས་ཁུངས་ལས་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འཆར་དངུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ལེན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་ཟེར་
ཨིན་མས། འདི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་དང་མཉམ་

རྗེས་འབྲེལ་གནངམ་ད་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ གཞུང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཉོན་བཅོལ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་འདུག་ག་ཟུར་འདྲི་བ་བཀོད་ནུག།

མདོ་ཆེན་གྱིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་བར་

མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་བའི་སྲེལ་མེད་ཟེར་བའི་ བསྟུན་གྲོས་གནང་
ནུག། ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་ ཉེན་བཅོལ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་ངོས་ལེན་འབད་བར་ཅིན་ འཆར་དངུལ་ལེན་པའི་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ཚ་
ཆུ་ལས་འཐོབ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་ཚུ་ལས་ འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།
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འདི་ལུ་ རོང་ཁག་གིས་ འབད་བརོན་བཀོད་རུང་ གྲུབ་འྲས་མ་འཐོན་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྟངས་ འཆར་དངུལ་

བྱིན་མ་ཚུགས་མི་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་མཁོ་ཆས་ངེས་པར་དུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོ་ཟེར་བཀོད་མེད་མི་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གནད་
དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

༢.༣
༢.༤

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་གཉིས་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ།

༢.༥
༢.༦

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ རྟ་གླ་/དོས་གླ་ཚུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་མི་རོབས་དང་སོད་ཁྱིམ་གྲངས་འབོར་བཏོན་པའི་སྐབས་
འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ རྟ་གླ་/དོས་གླ་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་ཚུ་ནང་གྲིག་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་
པར་ཡོདཔ།

བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༢༢༥

༠.༢༢༥

-

༠.༠༥༨

༠.༠༠༥

༠.0༧3

༠.༠༧༣

-

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་

0.༣༦༡

༠.༣༥༦

༠.༠༠༥

༠.༠༦༣

འབདཝ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༣

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་གཉིས་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ།

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༦ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་
ཅིག་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚར་གཉིས་ལེན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོང་ནུག འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་སོང་མི་འདི་
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་མེདཔ་མ་ཚད་

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚུ་

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་མ་སོདཔ་ལས་བརྟེན་

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༦.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུའི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གནང་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་ དངུལ་འབོར་དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
༢.༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་མི་རོབས་དང་སོད་ཁྱིམ་གྲངས་འབོར་བཏོན་པའི་སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ རྟ་གླ་/དོས་གླ་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་མི་རོབས་དང་སོད་ཁྱིམ་གྲངས་འབོར་བཏོན་པའི་སྐབས་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ རྟ་གླ་
/དོས་གླ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ གཞུང་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་འཐུས་
ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ དོས་ལམ་ལེན་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་ས་ཁོངས་མང་རབ་ཅིག་ནང་ རྟ་གླ་/དོས་གླ་དངུལ་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢

དོན་ཚན་༦.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གནང་། ལྟ་བཀོདཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཟུར་
སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གནང་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། བསོད་ནམས་དབང་འདུ་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༢༥༠/- མ་གཏོགས་
དངུལ་འབོར་གཞན་མི་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
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༢.༥

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དང་ རྟ་གླ་/དོས་གླ་ཚུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དགོངས་ཞུའི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ ནང་ཁ་རྩིས་
མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལས་གཡོག་པ་རང་སོའི་ཞལ་འདེབས་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གྱི་མངམ་འཐོན་སོ་
ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་
གཡོག་སོད་མི་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལས་སྐྱིད་

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

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་ དངུལ་འབོར་དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
༢.༦

ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་ཚུ་ནང་གྲིག་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་ཡོདཔ།

དགའ་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དགོངས་ཞུའི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ ནང་ཁ་རྩིས་
མ་སྙོམས་པར་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལས་གཡོག་པ་རང་སོའི་ཞལ་འདེབས་ལས་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་གི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གྱི་མངམ་འཐོན་སོ་
ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་
གཡོག་སོད་མི་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༨༢ དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལས་སྐྱིད་

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

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདང་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ ཞལ་

འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་གི་བར་ན་ སློལ་དཔོན་གཉིས་ སྟང་
སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་ ཁ་ས་གྲབ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ གནས་སོར་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་གི་དངུལ་ཕོགས་དང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་

དགའ་ས་རོང་ཁག་ནང་ར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དགོངས་ཞུའི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ལུ་ ཁ་རྩིས་མ་སྙོམས་མི་འདི་ འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ རོང་ཁག་ལུ་ ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞལ་བཀོད་གནང་ནུག།
1.3.2.4

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཚར་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༣༣༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༣༢༡
ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་སྡེ།

རིམ་

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

0.035

-

0.035

-

0.286

-

0.286

-

0.321

-

༠.༣༢༡

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༩

པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥།

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1.

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ཉུང་སུ་བཀལ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥།

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགེ་ལགས་ཕུགས་ ཀུན་གྲུབ་ཚེམས་ཁང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མཁོ་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་

ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ ཉུང་སུ་བཀལ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༩ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀིར་ཏི་མཱན་རའི། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚེ་དབང་སྒྲོལམོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ ཧཱ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ སྤྱི་ཚེས་༣/༢/༢༠༢༡ ནང་ལུ་

ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བ་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་བསྒུག་ཡོད་ཟེར་
ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོད་གཞིའདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.

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

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

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

༢.1

ཁག་འབགཔ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་མི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་དངུལ་སོད་

༢.2

འབྲུག་གི་སྔར་སོལ་གྱི་ཚོན་མཁོ་སོད་དང་ཚོན་བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་

འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།
ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.230

0.230
-

0.056
0.286

0.056
-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

ཁག་འབགཔ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠
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0.286

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧཱ་ལུ་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་ནང་ གྲྭ་བཤའ་གསརབསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་སྔར་སོལ་གྱི་ཚོན་བཏང་ནིའི་
ལཱ་ཚུ་ནང་ ཁག་འབགཔ་གི་རྒྱུན་རིམ་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་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༥༩ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༧༢ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ཚེ་དབང་སྒྲོལམོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡
སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ ཧཱ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ སྤྱི་ཚེས་༣/༢/༢༠༢༡

ནང་ལུ་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བ་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་བསྒུག་
ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོད་གཞིའདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི།

2.2. འབྲུག་གི་སྔར་སོལ་གྱི་ཚོན་མཁོ་སོད་དང་ཚོན་བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦
ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧཱ་ལུ་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་ནང་ གྲྭ་བཤའ་གསརབསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་སྔར་སོལ་གྱི་ཚོན་བཏང་ནིའི་
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་པའི་

ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་དང་འཁྲིལ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༣༥༩ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀིར་ཏི་མཱན་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ ཚེ་དབང་སྒྲོལམོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡
སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ ཧཱ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ སྤྱི་ཚེས་༣/༢/༢༠༢༡

ནང་ལུ་ ཡིག་སོད་ནང་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བ་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་བསྒུག་
ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོད་གཞིའདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི།
1.3.2.6 མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཚར་༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༦༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ གནས་པའི་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་
དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༦༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༦
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གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༦.༡༡༧ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༩ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༨ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༡ ལྷག་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་།

1
2

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༠༣༥
༠.༨༠༤
༡.༨༣༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༢༠༩
༠.༡༢༩
༠.༣༣༨

%

༠.༨༢༦
༠.༦༧༥
༡.༥༠༡

༢༠.༡༩
༡༦.༠༤
༡༨.༣༨

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྨན་ཁག་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་

1.2

དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ཕོགས་
དགོཔ་ཡོདཔ།

1.4

མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

བསོམས།

0.༤༦༩

-

0.357

༠.༢༠༩

༠.༨༢༦

0.678

ཇི་ཨའི་ཆུ་དུང་དང་གཅིག་ཁར་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོད་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་
མི་ལཱ་འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་

༠.༢༠༩

0.357
༡.༠༣༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༢

སྨན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་
ཉེས་འཐུས་འཁྲི་དགོཔ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨

སི་ལམ་སྦིས་ལུ་ སྨན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མོང་སྒར་རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལམ་སྒང་ ཨེམ་ཨེས་ བཟང་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨ མ་བཀལ་བར་འདུག
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ཕོགསཔ་ཨིན་རུང་ ལཱ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༨༢ ཀྱི་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་
མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་བརྩི་ཕབ་སྟེ་བཀལ་དགོཔ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཇུག་
བསྡུ་བའི་གྲངས་ལུ་ངོ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བཟང་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་

67

༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༨ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩ འདི་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ འབོར་འཛིན་ཨང་༠༢༠༧༣ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༩ ལྷག་ལུས་ཏེ་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༣

ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སན་ཁང་ཡན་ལག་དང་ ལས་གཡོགཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆབ་གསང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་འབད་
ཚར་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༦༧༨,༠༠༠/-

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་

༢༠༠,༠༠༠/- བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་༤༧༨,༠༠༠/- ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་

ནང་ལུ་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་

དངུལ་སོད་འབད་དགོ་པའི་དྲན་སྐུལ་བཏང་ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ སོད་མ་བཏུབ་པར་འདུག དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་གནས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡
ནང་འཁོད་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་ཟེར་ བཀའ་གནང་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་

དངུལ་ཀྲམ་༢༠༩,༩༦༠.༠༠

འདི་

འབོར་འཛིན་ཨང་༠༢༠༧༣

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག། བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༦༧༨,༠༠༠/- ལས་
དངུལ་ཀྲམ་༤༦༨,༠༤༠/- ལུས་ཏེ་འདུག།
༡.༤

ཇི་ཨའི་ཆུ་དུང་དང་གཅིག་ཁར་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོད་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ལཱ་འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་
པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༧

མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་གོར་བག་ཏང་དང་ དྲོད་གྲང་ དེ་ལས་སྐུ་འཁོར་གྱི་མགྲོན་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ མ་འོངས་པ་ཝ་ཊར་
སོ་ལུ་ཤཱན་གྱིས་ ཇི་ཨའི་ཆུ་དུང་དང་སྒྲགས་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོད་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་ཆ་ཚང་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དུས་
ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༧ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གིས་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཀྱི་ཡི་གུ་བཙུགས་མི་ནང་ དུས་ཚོད་
ཕར་འགྱངས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ངར་ལྕགས་ཆུ་མཛོད་འཐེབ་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་འདི་
ལཱ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སོད་ནུག དུས་ཚོད་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་གནོད་སྐྱོན་ངོ་མ་རང་ ཁག་འབགཔ་ཧེ་མམ་ ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ མཚོ་སྐྱིད་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ས་ཁོངས་

རྩིས་སྤྲིད་རྩིས་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི་ཟེར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་

ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༣༥ ཅན་མ།; ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་
མ་འོངས་པ་ཝ་ཊར་སོ་ལུ་ཤཱན། ཆོག་ཐམ་ཨང་༡༠༠༢༢༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་
ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ ཁག་འབགཔ་གིལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༡/༢༠༡༤

ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་རོགས་དུས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༦/༢༠༡༥ ལུ་ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཅི། ལཱ་འདི་ ཁག་
འབགཔ་འདི་གིས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ རོགས་དུས་ལས་འགལ་ ཟླཝ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་སོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་ཕར་འགྱངས་
ལུས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཁག་འབདཔ་འདི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བཀལ་ནུག། ཟླ་གཉིས་ཀྱི་འཕྱིས་ཡོད་

མི་ལཱ་འདི་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གཞན་མི་གཅིག་ལུ་ ལཱ་འཐེབ་ཆུ་མཛོད་༡༦༨ མི་ཊར་གསུམ་ཁྱོན་ བཙུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ བྱིན་
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ཏེ་འདུག། རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ཟླཝ་གཉིས་ཀྱི་ དུས་ཚོད་ཕར་
འགྱངས་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་
ཁར་ ལཱ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཧ་མ་གོ་ཟེར་ཨིན་མས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཞིབ་རོག་འདི་ག་བསྡུར་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་ལུ་ ལཱ་འབད་མ་ཚར་བ་ལུས་མི་དང་ དུས་
ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བཀལ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ བུམ་ཐང་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་བཀོད་ཡི།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༥།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

2.2
2.3.2
2.3.5

ལྷག་ལུས།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ནང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.601
0.129

རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱི་གདུང་མ་བཏོག་པར་
ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

ས་ཡ་ནང་)

བསོམས།

0.074

-

0.804

)

0.601
0.129
0.074
0.675

0.129

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.2.

སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༡

སི་ལམ་སྦིས་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༡ གནས་པའི་ རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༢༥ སྦེ་མི་ བཏེག་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་
མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མོང་སྒར་ ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བར་འདུག སྐྱོན་

ཞུགས་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༦.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་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་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་
ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པའི་

བཟོ་བཀོད་ཚུ་ སྐྱོན་འཁྲིའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ སྐྱོན་གསལ་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་དང་ རྩིས་སོད་ལེན་འབད་ཡོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་བཀོད་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་
ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.3.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

69

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་

༢.༣.༢

རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤེར་མུ་ཧུང་རྒེད་འོག་ནང་ ཁང་ཚན་༣ སྦེ་མི་ལས་གཡོག་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་ལ་
སོགས་པའི་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོ་འབད་བའི་སྐབས་ ཚད་མཇལ་ནིའི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པེརམ་བྷ་དུར་གཱ་ལེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་དྲི/དྲི་ཨི་ཨེས-༡༨/༢༠༢༡/༤༧༣༤ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༣/༢༠༢༡ ཅན་མ་ཐོག་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་

བསྐྱར་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག།
༢.༣.༥

རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱི་གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༧༤།

མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁང་ཚན་༣ སྦེ་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་ནང་ལས་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱི་
གདུང་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་པ་ མི་ཁམས་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་
འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་

སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༧༢ དོན་ཚན་༨ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༡༧ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མི་ཁམས་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༢༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ མོང་

སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་

འདི་ ལོག་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཚར་གསུམ་བཏང་ཡོད་རུང་ ལོག་མ་སོད་པར་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་
འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་གསལ་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།

1.3.2.7 སྤ་རོ ་ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༣༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༥༤༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༤༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༡༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༠༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༥༧ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༩༩ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་
ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་
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རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཨང་།
1

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་

0.༢༨༣

-

༠.༢༨༣

-

༡.༦༡༦

-

༡.༦༡༧

-

5.857

-

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

འབད་

ཡོདཔ། %

གནསཔ།
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༡.༩༠༠

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

༡.༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣
གློག་མེའི་ལཱ་ཚུ་ ཅ་ཆས་ཐོ ་ གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤར་པ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་གཉིས་སྦེ་མི་ ལས་བྱེད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ གློག་མེའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣ སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ ལྷབ་ཚེ་
རིང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ གློག་ཐག་གི་གློག་ཁ་ག་རའི་ནང་ recessed HDPE pipe བཙུགས་ནི་གི་རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ PVC casing-capping
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་ ཨེབ་རྟ་དང་མཐུད་མཚམས་ཚུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོམ་མེན་པར་ PVC
གི་སྒྲོམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག གློག་མེ་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་ གསལ་བཀོད་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་དེ་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡང་གནང་གྲོལ་མ་འབད་
བའི་ཁར་

ཚབ་བཙུགས་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

གོང་ཚད་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཡང་མ་འབད་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༦༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

2.3

ལཱ་མ་ཚངམ་/ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་མི་

2.4

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སྦེ་མ་སོད་ཡོདཔ།

2.5

དངུལ་སོད་ཚུ་གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་

ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.425
0.387

0.425
-

0.387

0.233

71

0.233

2.6

ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་

0.196

2.7

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་

0.138

2.9

གློག་མེ་གི་ཅ་ཆས་/ལཱ་མ་འབད་མི་/མ་སོད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་

2.10

གློག་མེ་གི་ཅ་ཆས་/ལཱ་མ་འབད་མི་/མ་སོད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་

0.094

2.11

ས་གནས་ཁར་མཁོ་སོད་མ་འབད་བའི་ གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ལུ་

0.043

ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།
འབད་ཡོདཔ།
འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.196
0.138
0.100

0.100
0.094
-

བསོམས།

༡.༦༡༦

0.043
-

༡.༦༡༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.3.

ལཱ་ཚུ་མ་ཚངམ་/ཉུང་སུ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མི་ གསོ་བའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་/ཉུངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥ འཐེབ་སོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ དེ་ བཟོ་བཀོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ནང་ན་གི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་གི་སྟུག་ཚད་ མི་ལི་མི་ཊར་༤༠༠ མེད་
པར་ མི་ལི་མི་ཊར་༦༠༠ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་སོད་ཡོདཔ།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ དེ་ ས་གནས་ཁར་ པག་ཅུ་ཕྱེད་ཀ་གིས་ གྱང་ཐུང་ཀུ་བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་སོད་ཨིན་རུང་ མཐའ་དཔྱད་
ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་གནང་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ པག་ཅུ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ དེ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ གྱང་ཚུ་ལུ་རྩི་ས་དབུར་མི་ནང་ བར་སྟོང་ཚུ་མ་བཏོག་མི་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་
སོད་ཨིནམ་དང་



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ དེ་ རྒྱ་ཚད་ངེས་བདེན་མེད་མི་དང་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཐད་ ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་གི་འབོར་ཚད་རྩིས་བཏོན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་/ཐབས་གཞི་རིམ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨིན་མེན་ངེས་བརྟན་

བཟོ་ནི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༤ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ།
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
72

2.4.

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སྦེ་མ་སོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མི་ གསོ་བའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧ ཚངམ་སྦེ་མ་སོད་ནུག ཁག་བའག་པའི་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་དང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་དངུལ་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དེ་ མངམ་སྦེ་ཡོད་

པའི་སྔོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.5.

དངུལ་སོ ད ་ཚུ་གོང་ཚད་མཐོ ་ དྲགས་སྦེ་སོ ད ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མི་ གསོ་བའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་རིན་བཀོད་
འབད་མི་ལས་མཐོཝ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་
ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་

རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༣ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.6.

ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རིན་སྤུང་རོང་ནང་ གློག་མེ་བསྐྱར་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་བཀྲིས་
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ནོར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ འཐེབ་སོད་ནུག ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཚད་འཇལ་ཀི་
དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ ལཱ་གི་བཅུད་དོན་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་
བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་

ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༤.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.7.

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ འབད་མི་ གསོ་བའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་སྐུ་རི་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་
ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་
ཚུ་ སོད་རུང་བ་ཨིན་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་ རྣམ་དག་དང་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༧.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9807053 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༢.༩

གློག་མེ་གི་ཅ་ཆས་/ལཱ་ཚུ་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྡོ་སྟེང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་
འབད་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ཤེས་རབ་གླིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤ སོད་ནུག དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོ ག་ལུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་
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ལས་ ས་གནས་ཁར་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་

༡༣.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༢.༡༠

གློག་མེ་གི་ཅ་ཆས་/ལཱ་ཚུ་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྡོ་སྟེང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་
འབད་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ཤེས་རབ་གླིང་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་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་

༡༣.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901228 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༢.༡༡

ས་གནས་ཁར་མཁོ་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༣

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤར་པ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་ཚན་གཉིས་སྦེ་མི་ ལས་བྱེད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལྷབ་ཚེ་རིང་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་གྲོལ་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༣ དོན་ཚན་༡༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307038 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་ནི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9901228 ཅན་མ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ སྤ་རོ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་
སོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་ རོད་གཞི་དགུ་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ལུ་
བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བརྡ་དོན་མ་སོད་པར་འདུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ཡོད་
མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
1.3.2.8 པདྨ་དགའ་ཚལ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༤ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༠༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༩༦༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༤༣༡ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༣༤
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།
1

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

འབད་

ཡོདཔ། %

-

-

-

-

༢༢.༣༣༤

-

༢༢.༣༣༤

-

༢༢.༣༣༤

༠.༠༩༧

༢༢.༣༣༤

-

གནསཔ།
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༩

པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

༡.༢

གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནང་སྐོར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ནང་འཁོད་འཁོར་ལམ་རྩི་ནང་གཏང་ནི་དང་ དྭ་རིལ་རྩེད་ཐང་ནང་རྩི་དམ་ལོག ་སྟེ་གཏང་
ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཆ་བྱུང་མི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ཨོན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མ་བཅུག་ནུག སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་
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མེད་མི་དང་ སོབ་གྲྭའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡང་ མཇུག་
བསྡུ་མི་ལཱ་ཚུ་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་མ་ལེན་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་བཟང་

མོ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707057 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001181
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་
ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྐྱོན་གསལ་
འབད་ཡོད་རུང་ སྔོན་གྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
མ་ཕུལ་བར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་
ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་བཀོད་ཡི། དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༣༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ས་ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

2.1

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དང་ ངོ་རྐྱང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་/བསྐྱར་རྙེད་མ་

2.2

བལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགྱོ་བར་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཙུགས་ཡོདཔ།

འབདཝ།
བསོམས།

22.284

-

22.284

0.༠༥༠

-

༠.༠༥༠

༢༢.༣༣༤

-

༢༢.༣༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དང་ ངོ་རྐྱང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དུས་ཚོ ད ་ཁར་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་/བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢༢.༢༨༤

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༢༨༤ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༡༧༤ མི་མང་ལཱ་ཚུ་གི་
སྔོན་བྱིན་ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ངོ་རྐྱང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཨིན་པས། འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་མི་སྔོན་བྱིན་མང་ཤོས་ཅིག་

བཤེར་འཕྲོ་འབད་ཡོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥

དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཇེ་ཨི། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901074 ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། ཇེ་ཨི། གཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103482 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་རྒྱལ། ཨེ་ཨི། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808110 ཅན་མ། ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་།

དྲི་ཨེ་ཨོ། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9908029 ཅན་མ། ལས་སྐྱིད་ལྷ་མོ། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་པ། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་12003001280
ཅན་མ། བསོད་ནམས་བཟང་མོ། ཁང་གཉེར། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་1107003640 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འོད་གཟེར། དངུལ་རྩིས་འགོ་
དཔོན་གོངམ། གཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901068 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་
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ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ལ་ལུ་ཅིག་རྩིམ་སྙོམ་

འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
ཁར་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་
པའི་ ཞུ་བ་བཀོད་ཡི།
2.2.

བལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགྱོ་བར་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོ བ ་བརྗོད་བཙུགས་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༤ དངུལ་
སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་ འཛོམས་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བལྟ་སྐོར་ན་ཨིན་ཟེར་བཀོད་མི་ཟླ་ཚེས་ཚུ་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཡིག་ཚང་ནང་ར་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བལྟ་སྐོར་ནང་མ་འགྱོ་བར་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་པའི་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ཡོད། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་དང་
བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་ལས་ཚན་གྱིས་ འགྲུ་འགྲུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ནང་འཁོད་
དམ་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༥ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གི་འགན་འཁྲི་གི་ཐོ་ནང་

གཟིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གི་འགན་འཁྲི་གི་ཐོ་ནང་གཟིགས།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོད། ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་
ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༠༢ ནང་

ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་

བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་རོང་ཁག་གིས་ ཤུགས་ག་དེ་ཅིག་བཏོན་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་འདི་གིས དངུལ་
སོད་འབད་མ་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ རོང་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠.༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་སོད་
འབད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།

1.3.2.9 སྤུ་ན་ཁ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༤༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་
ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༧༤ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༦ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༠༥ རྩིས་འགྲིག་
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འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩༡ ལྷག་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ནང་)

1
2

)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.935

༠.༩༣༥

༡༠༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་

2.༧༡4

༡.༥༡༠

༡.༢༠༤

༥༥.༦༣༧

༡.༩༤༧

༠.༡༦༠

༡.༧༨༧

༨.༢༢

༥.༥༩༦

༢.༦༠༥

༢.༩༩༡

༤༦.༥༥

ལུ་མ་གནསཔ།
3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༩

པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༣༤ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ནང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

1.1

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།

0.749

0.749

-

1.2

སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།

0.186

0.186

-

0.935

0.935

-

བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༩

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༩ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ཐུང་ཆུ་མཐུད་
འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་༡༥༠ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁང་ཚན་༡༠༨༥ འདུག ཨིན་རུང་ རོང་
ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཁང་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་ས་ཚུ་གི་ ཇོ་བདག་༣༦ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་
ལོ་ལས་ར་ ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ཁྲོམ་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲལ་ཚུ་གི་བརྟག་ཞིབ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་
ཡོདཔ་དང་ དྲན་ཐོ་འཛིན་སྐྱོང་གི་རིམ་ལུགས་དང་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་རིམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལྟ་

བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་དམ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་

ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
1.2.

སྒོ་ཚོ ང ་གི་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་གིས་ སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༦ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བསྡུ་ལེན།
(དངུལ་ཀྲམ་)

ཟད་སོང་།
(དངུལ་ཀྲམ་)

ལྷག་ལུས།

ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་དངུལ་/དངུལ་

མ་ཚངམ།

(དངུལ་ཀྲམ་)

ཁང་ནང་། (དངུལ་ཀྲམ་)

(དངུལ་ཀྲམ་)
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འགན་འཁྲི།

1

0.780

0.603

0.177

0.022

0.155

ཁྲོམ་སྡེ་འཐུས་མི།

2

0.124

0.104

0.021

0.000

0.020

ཁྲོམ་སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་

3

0.688

0.497

0.191

0.180

0.011

དཔོ
ན།
ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ།

བསོམས།

1.592

1.204

0.388

0.203

0.186

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཚོད་ཁར་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་
བའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་ཚུ་ བདུན་རིམ་བཞིན་གྱི་བསྡུ་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག དཔེར་ན་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༡༡/༢༠༡༦
ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༣/༢༠༡༨ ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ འཐུས་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༣
དེ་སྤྱི་ཚེས་༡༢/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་ཚུ་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠

དོན་ཚན་༢༡.༣

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ།

ཨེ་ཨི།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ནང་།

2.1

མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་

2.2

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.470

༡.༤༧༠

-

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

1.204

-

1.204

2.5

འཛིན་ཤོག་/དངུལ་རྐྱང་དྲན་ཐོ་ཚུ་མེདཔ།

0.040

༠.༠༤༠

0.040

2.6

བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

2.7

ལཱ་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད།

2.༧༡4

༡.༥༡༠

༡.༢༠༤

བཀལཝ།

བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
2.1.

མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད པ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་དོན་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ལྗོན་ཤིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ བཀལ་ནུག རྩི་ནག་བཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༦༩ གི་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་
༢༦༦༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ཕྱིར་གྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡.༤༧༠ ཕོག་ནི་ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཏོག་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༣.༡ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ལྗོན་ཤིང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་

༥༧༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཟེཊི་ཨི་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཟེཊི་
ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

80

2.2.

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ སྒོ་ཚོ ང ་གི་འཐུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༤

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལངམ་སྦེ་མེད་པར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༥ པ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པ་ཚུན་ ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༤ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་འཁྲི་ནུགཿ
རིམ་ཨང་།

3

བསོམས།

རྣམ་གྲངས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཚལ་མ་བཏོག་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས། དྲེལ་ལེབ་ཀྲོབ། སོད་ཁྲི།

0.086

2

ལག་ཤུབས་ཚུ། ལག་ཆས་ཚུ། Extension Cords ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང། ཆུ་ལྷམ་ཚུ། གདན། སྒོ་ཅུང་

0.076

3

ནོར་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི། ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་ཆུ་གཡུར་དང་ ཚོང་གི་ས་སྒོར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ རྩྭ་བཏོག་ནི།

0.145

4

མི་མང་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་དང་ མགྱོན་ཚུ་འབོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁམས་གསོའི་ཞལ་རས་དྲང་ཡོདཔ།

0.098

5

དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོའི་ཀི་དེབ་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

0.008

6

གནང་སྦྱིན་དང་ ཞལ་འདེབས་ཚུ།

0.022

7

གཞི་རིམ་ཞབས་ཏོག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་གླ་ཆ་སོད་ཡོདཔ།

0.708

8

སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ལུ་ བར་འཐུས་སོད་ཡོདཔ།

0.057

གི་སྒོ་རས་དང་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་མི་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་གཏང་མི་གི་བདེན་ཁུངས་དེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་

ཚན་༢༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་
བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་

ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨེ་པི/ཨེམ་ཡུ་ཨེན-༠༨/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༥༢༣༥ གི་ཐོག་ལས་ བདེན་

ཁུངས་བཀོད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ ཟད་སོང་ཚུ་སྔ་གོང་ལས་བཏང་ཡོད་འདི་འབད་རུང་ གནང་བ་ཞུ་་
དགོ་པའི་ རྣ་བ་བཀོད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་ཉིན་ལྟར་གྱི་སྒོ་ཚོང་པ་ཚུ་ལས་ འཐུས་ཉུང་མཐའ་སྦེ་བསྡུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ དཔེར་
ན་ ཚོད་བསོ་ཁྲོམ་ཧིང་སང་ས་བཞག་ནི་དང་ གློ་བུར་གྱི་ལཱ་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི།

རྒྱལལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་བསར་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལས་ ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་ལོག་

སོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཟད་སོང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་

རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་བཞག་བས། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རོང་ཁག་ཚོགས་
འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ/རྩིས་ཐོ་ངོ་མ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
༢.༥

འཛིན་ཤོ ག ་/དངུལ་རྐྱང་དྲན་ཐོ ག ་ཚུ་མེདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ཚོན་གཏང་ནི་དང་

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་དང་

འབྱེད་འབད་ནི་ནང་འཁྲི་མི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ གི་འཛིན་ཤོག་དང་ དངུལ་རྐྱང་དྲན་ཐོ་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག

ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ་གྱི་སྒོ་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠

དོན་ཚན་༢༡.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་
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མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
༢.༦

བྱུང་ཐོ ་ དང་སོ ད ་ཐོ ་ ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༡༡/༢༠༡༦ ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༣/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༦ བསྡུ་ལེན་
འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༧ འཁྲི་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ དེ་ ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་
གི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བྱུང་
ཐོ་དང་ཟད་ཐོ་གཉིས་ཆ་ར་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༢༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་

ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20120100114 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་

ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨེ་པི/ཨེམ་ཡུ་ཨེན-༠༨/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༥༢༣༥ གི་ཐོག་ལས་ བདེན་

ཁུངས་བཀོད་ཡོད་རུང་ བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ ཟད་སོང་ཚུ་སྔ་གོང་ལས་བཏང་ཡོད་འདི་འབད་རུང་ གནང་བ་ཞུ་་
དགོ་པའི་ རྣ་བ་བཀོད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྒོ་ཚོང་གི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་ཉིན་ལྟར་གྱི་སྒོ་ཚོང་པ་ཚུ་ལས་ འཐུས་ཉུང་མཐའ་སྦེ་བསྡུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ དཔེར་
ན་ ཚོད་བསོ་ཁྲོམ་ཧིང་སང་ས་བཞག་ནི་དང་ གློ་བུར་གྱི་ལཱ་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི།

རྒྱལལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་བསར་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལས་ ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་ལོག་

སོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཟད་སོང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་

རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་བཞག་བས། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རོང་ཁག་ཚོགས་
འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ/རྩིས་ཐོ་ངོ་མ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
༢.༧

ལཱ་འབད་མིའི་འབོ ར ་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་སོ མ ་ཐོ ན ་ཡོ ད པ།

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ གྷན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་ནང་ བཙོག་ཆུའི་ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་ནང་ལུ་ཁྱད་པར་སོམ་བརྒྱ་ཆ་༦༧.༧༠ ཐོན་ཏེ་འདུག ཧེ་མའི་ཁག་འབག་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༣༢ ཨིན་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མཐའ་དཔྱད་
རིན་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༩༨ ཐོན་མི་གི་ཐད་ འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་ལས་འཐོབ་ཡོད་པའི་ གནང་བ་ཚུ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༤.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ།
ཨེམ་/ཨེས་ གྷ་ན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༢༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཟེཊི་ཨི་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཟེཊི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༣༧
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ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ས་ཡ་ནང་།

3.1

གནང་གྲོལ་འབད་མི་རི་མོ་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

3.2

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

1.223

-

1.223

ལཱ་འབད་ཚར་མི་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཉུང་སུ་སྦེ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆད་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.587

-

0.587

3.3

ཁང་གླ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

0.023

0.023

3.6

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.114

-

0.114

༡.༩༤༧

༠.༡༦༠

༡.༣༣༧

བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1

གནང་གྲོལ་འབད་མི་བཟོ ་ བཀོད་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣ འཐེབ་སོ ད་
འབད་ནུག ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་གི་ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཨར་སི་སི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་སྟུག་ཚད་དེ་ མི་ལི་མི་ཊར་༢༠༠ (གནང་གྲོལ་འབད་བའི་བཟོ ་བཀོད་
)ཨིན་མི་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ མི་ལི་མི་ཊར་༤༠༠ གི་དོན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཨར་སི་སི་ས་མཚམས་གྱང་གི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ weep
holes ཡང་མ་བཏོགཔ་དང་ དངུལ་འཐེབ་དེ་ chain-link གི་རཝ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་
པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་རྣམ་དག་དང་ཟབ་ནན་གྱི་སྒོ་ལས་མ་འབག་མི་དང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་མིན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་

པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༤.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཟེཊི་ཨི་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཟེཊི་ཨི། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་རྩི་རང་དང་གཅིག་ཁར་
ཚར་གསུམ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་འབད་ཡོད་

མི་འདི་གི་ཐོག་ལས་བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་མི་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ངོ་མ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣ མེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་༣༣༡,༨༢༥/- ཨིན་མི་འདི་ལུ་ཡང་ ངོས་ལེན་ཡང་

བསྐྱར་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་
འབགཔ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ལྟཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་ག་ཏོ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མ་ཤེས་ཟེར་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་འགོ་བརམ་དགོཔ་
དང་ འདི་མེན་ ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་སོད་འབད་དག་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
3.2

ལཱ་འབད་ཚར་མི་གི་འབོ ར ་ཚད་ཀྱི་ཐོ བ ་བརྗོད་ཉུང་སུ་སྦེ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆད་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཆད་སོད་འབད་ནུག ཁག་
འབགཔ་དེ་ལུ་ མེ་ཏོག་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ scarifying, WMM དང་ GSB ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༧ འཐེབ་
སོད་ནུག ཨིན་རུང་ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ འཁོར་ལམ་གཞན་ཚུ་ནང་ AC, DBM དང་ scarifying ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༣ གི་ཆད་སོད་ཡོད་པའི་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ངེས་ཏིག་གི་དངུལ་ཆད་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཨིན་པས།

ལས་འགུལ་འདི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་ལྗོན་ཤིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོད་མི་དེ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་དྲན་གསོ་འབད་དེ་ར་འབད་རུང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མི་ལས་

83

བརྟེན་ ཁག་འབག་དེ་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷག་མཇུག་གི་ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ཧའེ་ཀྲེག་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་
མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠

དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའེ་མཱན་ལིམ་བུ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100114 ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་ལྗོན་ཤིང་བཟོ་སྐྲུན།

སི་དྲི་བི་ཨང་༥༧༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཟེཊི་ཨི་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས།
དྲི་ཟེཊི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
3.3

ཁང་གླ་བསྐྲར་རྙེད་འབད་ནི་ནང་ཁྱད་པར་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ གཞུང་གི་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ ཆད་སྦེ་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནུག ཁང་གླ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༢༦ བསྐྱར་རྙེུད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༩

རྐྱངམ་གཅིག་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་

ཚན་༡༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ང་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༦༤༣༧
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༢༣ འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
ཡོདཔ།
༢.༦

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོ ན ་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ ལྷོ ད ་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཕག་རྡོ་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་
སོད་མ་འབདཝ/ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ལྷོད་ལམ་གྱི་ངེས་བདེན་གྱི་རྒྱ་ཚད་
མི་ཊར་༧༥ ཨིན་རུང་ མི་ཊར་༨༤.༤༤ ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ RRM open surface ཆུ་གཡུར་དང་ ཨར་སི་སི་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་
བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག ས་གནས་ཁར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འཁོར་ལམ་གྱི་སྟུག་ཚད་དེ་ མི་ལི་མི་ཊར་༨༠ དེ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ལཱ་ཚུ་གསལ་
བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་
སོད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༤༠ དོན་ཚན་༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཟེཊི་ཨི་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401026 ཅན་མ།
ཁག་འབགཔ་ ཕག་རྡོར་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༣༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཟེཊི་ཨི་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200401026 ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཟེཊི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེས་
ཆད་དངུལ་སྐྱེད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་མཐའ་མ་འདི་ བཏང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་འབདཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་ཚེ་
ལས་འདས་ཡོདཔ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འདུན་ས་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ བསྐྱར་རྙེད་

འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཤུལ་འཛིན་གཅིག་ བསྐོ་བཞག་མ་འབདཝ་ཚུན་ འབད་ཐབས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཤུལ་འཛིན་པ་ལས་ རོང་ཁག་ནང་ལུ་འབད་བའི་སྒངས་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་གཉིས་ཀྱི་ རྩིས་ཐོ་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་

བཏོག་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེན་ཡོད་པའི་ ཁས་ལེན་ཡི་གུ་གཅིག་ཐོབ་སྟེ་འདུག། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནི་
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ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
1.3.2.10

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༤ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༦༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༩ གནས་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་
དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༡༦ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༥ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་
མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

0.126

-

0.126

-

༠.༩༥༩

-

༠.༩༥༩

-

༡.༠༨༥

-

༡.༠༨༥

-

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་
འབད་

ཡོདཔ། %

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༩

པའི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ:
རིམ་

ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

1.1

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

1.2

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།

1.3

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

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

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.126

-

༠.༡༢༦

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.126

-

༠.༡༢༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1.

ལྷག་ལུས།

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦
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བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསེར་ཐི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཕོག་ཅེ་རི་ས་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ ཕིཊི་༢༠༠ འབད་མི་ Double-Double
ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབག་པའི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦ རྩིས་འགྲིག་/བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ནུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༡༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཤེར་པ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20070789 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ལམ་གྲགས་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507335 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ ཨེས་དྲི་ཨེ/ཨའི་ཨེ་ཡུའུ-༠༣/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༥༠༦ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༠/༢༠༢༠

ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༡༢༦,༣༠༢.༦༡ འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ རྩིས་ཐོ་མཐའ་མཇུག་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་ཟེར་
བཀོད་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ སྐྱོན་བརྗོད་འཐེབ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་

བཙུགས་འབད་དགོཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག། དངུལ་འབོར་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོ།

གནད་དོན་འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་

ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་
བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ རྩིས་ཐོ་མཐའ་མཇུག་དང་ ཉེས་སྲུང་མ་དངུལ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ རྩིས་
ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ཁྲའི་ལས་ཁུངས་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

འདི་ལུ་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡

ནང་འཀོད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་
གནང་ཡི།
1.2.

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད པ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ ཡིག་ཚང་དང་བད་ཀན་ཁང་མིག་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ སིདྷི་བ་བ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་
ད་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་
ནང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༠ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག ལཱ་ཚུ་གི་མདུན་སྐྱོད་
ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་དེ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་ཅིག་ཨིན་པས། དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ རྒྱུན་

རིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བདེན་དཔྱད་དང་གནང་གྲོལ་མ་འབད་བར་ འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༣ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྲི་ཨི།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ ཨེས་དྲི་ཨེ/དྲི་ཨི་ཨེས-༠༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༤༡༤ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༠/༢༠༢༠
ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ བད་ཀན་ཁང་མིག་མཉམ་

སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འབོར་ལོག་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ འཛིན་བཟུང་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་འཁྲིན་ཆོད་གནང་ནུག།
1.3.

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ ་ མ་འབདཝ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་བད་ཀན་ཁང་མིག་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ ལས་དོན་འགན་ལེན་གྱི་ངོ་བོ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་ཡུན་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༣
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དང་གཅིག་ཁར་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་གི་ཏི་རུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ གི་རྒུད་གསོ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ སོད་ནུག ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དུས་ཚོད་ཡོལ་
སོངཔ་དང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་དོན་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བས། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

གྱིས་ ལས་དོན་འགན་ལེན་གྱི་ཆ་འཇོག་ཡུན་གནས་དེ་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ ཨེས་དྲི་ཨེ/དྲི་ཨི་ཨེས-༠༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༤༡༤ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༠/༢༠༢༠
ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ བད་ཀན་ཁང་མིག་མཉམ་

སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འབོར་ལོག་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ འཛིན་བཟུང་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་འཁྲིན་ཆོད་གནང་ནུག།

གནད་དོན་འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་

པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདི་

དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ་ ད་ལེས་ ལོག་ཐོབ་པའི་དངུལ་འདི་ ལག་ལེན་ཁར་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཐོ་ལས་བཏོག་མ་ཚུགས་པས། ཁག་
འབགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་སོད་མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་

བསྐྱར་གསོ་འབད་མ་ཚུགས་པས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་འབོར་སོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ནུག། ཁག་འབགཔ་གི་ཐད་ འཛིན་
བཟུང་བཀའ་འཕྲིན་གནང་ཡོད་རུང་ ཁོ་ག་ཏེ་ལས་ཕར་ཡོད་ག་ མ་ཤེས་བར་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཚང་དང་ བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ བཟོ་སྐྲིན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འདྲིཝ་ད་ལུ་ ཁོ་
ལུ་ ལཱ་ག་ནི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོག་ལས་ མ་སོད་པར་འདུག་ཟེར་བཤད་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྤོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༩༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་

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

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.600

-

0.600

༠.༣༠༡

-

༠.༣༠༡

0.058

-

0.058

༠.༩༥༩

-

༠.༩༥༩

ས་ཡ་ནང་།

2.1

ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ།

2.2

འཁོར་ལམ་དང་ མི་ལམ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

2.3

དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་མི་དང་ རྩིས་བཏོན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་
སྦེ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ལྷག་ལུས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

ཕབ་ཆ་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་བསམ་གྲུབ་ལྗོང་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་

ཡིག་ཚང་དང་བད་ཀན་ཁང་མི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་

མི་ནང་ རིན་བསྡུར་གྱི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༥༡ གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཕབ་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ བྱིན་མི་དེ་ མ་བཏོག་ནུག ཕབ་ཆ་
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བྱིན་མི་འདི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ཆ་མཐུན་སྦེ་མ་བཏོག་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་

མོ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་
ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་
འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ་ ད་ལེས་ ལོག་ཐོབ་པའི་དངུལ་འདི་ ལག་ལེན་ཁར་ཡོད་པའི་

རྩིས་ཐོ་ལས་བཏོག་མ་ཚུགས་པས། ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་སོད་མ་ཚུགས་
མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་འབད་མ་ཚུགས་པས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་
ཡོདཔ་དང་

འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་འབོར་སོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་

ནུག། ཁག་འབགཔ་གི་ཐད་ འཛིན་བཟུང་བཀའ་འཕྲིན་གནང་ཡོད་རུང་ ཁོ་ག་ཏེ་ལས་ཕར་ཡོད་ག་ མ་ཤེས་བར་འདུག། ལྷག་པར་
དུ་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཚང་དང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ བཟོ་སྐྲིན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ལཱ་གི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འདྲིཝ་ད་ལུ་ ཁོ་ལུ་ ལཱ་ག་ནི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོག་ལས་ མ་སོད་པར་འདུག་ཟེར་བཤད་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྤོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

2.2.

འཁོར་ལམ་དང་མི་ལམ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཁྲོམ་ཁར་ འཁོར་ལམ་དང་ མི་ལམ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཐོབ་བརྗོད་

བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡ འཐེབ་སོད་ནུག ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ ‘P/L Hammer dressed stone edging 150 mm x

250 mm with stones including excavation དང་ ལོག་སྟེ་བསུབ་ནི་ དེ་ལས་ ས་འཐེབ་ཚུ་མི་ཊར་༥༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཀོ་ནི་ཚུ་ ཚད་

འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ལུ་ གྱངས་ཁ་༣ སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ གྱངས་ཁ་༢ རྐྱངམ་གཅིག་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད་
དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་དང་ ལཱ་ཚུ་གི་འཇལ་
ཚད་དེ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་བའག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་བཏུབ་མ་བཏུབ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་ ༤༢༩༠༩༡ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༡/༢༠༢༠ ཐོག་
ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་དང་ ཁག་འབགཔ་གི་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་འབད་ གན་རྒྱ་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་
ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠/- གི་ཐོག་ལས་ བཏབ་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག། འདི་

ནང་གཅིག་ཁར་ གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཁག་འབགཔ་འདི་གི་འབག་ནི་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། གན་རྒྱ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁག་
འབགཔ་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠/- འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནུག། ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠,༠༠༠/-
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ལྷག་གཅིག་ བསྐྱྲ་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ནི་ཐབས་
ཤེས་བཏོན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ག་ཏེ་ཡོད་ག་རང་མི་ཤེས་བས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གན་རྒྱ་གི་འདྲ་གཅིག་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་
ནང་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡི། ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ རྗེས་སུ་ ཤུལ་མའི་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠,༠༠༠༠/- རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་
འབད་ནི་འཐུས་ཤོར་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་འཚོལ་ནི་དང་ ཁོ་ལས་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བྱེད་ལས་ག་

ཅི་རང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཐོག་ལས་སྦེ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་
ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.3.

དངུལ་ལོ ག ་ལྟབ་སོ ད ་མི་དང་ རྩིས་བཏོ ན ་གྱི་ནོ ར ་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨན་ཁང་ནང་ ཡིག་ཚང་དང་བད་ཀན་གྱི་ཁང་མིད་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་དང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚར་གཉིས་
དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ འཐེབ་/ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་/ལོག་ལྟབ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་
ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་གི་འཛིན་

ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༡ དོན་ཚན་༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་

བཟང་དབང་མོ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100123 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9102052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡིག་ཨང་ ཨེས་དྲི་ཨེ/དྲི་ཨི་ཨེས-༠༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༤༡༤ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༠/༢༠༢༠
ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ བད་ཀན་ཁང་མིག་མཉམ་

སྦྲགས་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འབོར་ལོག་སོད་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ འཛིན་བཟུང་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་འཁྲིན་ཆོད་གནང་ནུག།

གནད་དོན་འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་

པ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདི་

དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ་ ད་ལེས་ ལོག་ཐོབ་པའི་དངུལ་འདི་ ལག་ལེན་ཁར་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཐོ་ལས་བཏོག་མ་ཚུགས་པས། ཁག་
འབགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་སོད་མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་

བསྐྱར་གསོ་འབད་མ་ཚུགས་པས། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་འབོར་སོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ནུག། ཁག་འབགཔ་གི་ཐད་ འཛིན་
བཟུང་བཀའ་འཕྲིན་གནང་ཡོད་རུང་ ཁོ་ག་ཏེ་ལས་ཕར་ཡོད་ག་ མ་ཤེས་བར་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཚང་དང་ བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ བཟོ་སྐྲིན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འདྲིཝ་ད་ལུ་ ཁོ་
ལུ་ ལཱ་ག་ནི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོག་ལས་ མ་སོད་པར་འདུག་ཟེར་བཤད་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྤོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
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1.3.2.11 བསམ་རྩེ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨.༧༤༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨.༦༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༡༠༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༥༡༤ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༠༦
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དངུལ་འབྲེལ་མེད་པའི་ ཞིབ་རྟོག་གཉིས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།
2

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་
འབད་

ཡོདཔ། %

8.755

-

༨.༧༥༥

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

༡༠.༥༥༡

-

༡༠.༥༥༡

-

བསོམས།

༡༩.༣༠༦

-

༡༩.༣༠༦

-

གནསཔ།
3

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
2.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གོ་ལ་ཁྲོམ་གྱི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

8.755

-

8.755

8.755

བཏང་མི་དང་ འདི་བསྟུན་གྱི་ཚུལ་མིན།
བསོམས།

8.755

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1.

གོ་ལམ་ཁྲོམ་གྱི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་མི་དང་

འདི་བསྟུན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༨.༧༥༥
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོ་ལ་ཁྲོམ་ཁར་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁ་འབག་ལཱ་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་འབྲུག་བཙན་
ཏོཔ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ དྲན་གསོ་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢ ལུ་
ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

90

ལས་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁག་འབག་དང་གཅིག་ཁར་ སོད་ལེན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ནུག ཁག་འབག་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནི་གི་ཁ་མ་བཟེད་མི་ལས་བརྟེན་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཁར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་གི་ ལམ་
སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ དྲུང་ཁག་གི་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ རང་
དབང་གི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའི་དངུལ་
འབོར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༥ གུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནུག
དེ་བཞིན་དུ་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལོག་སྟེ་སོད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༨/༢༠༡༧ གྱི་ཚེ་དང་ ཡང་ཅིན་ འདི་གི་ཧེ་མ་
བཙུགས་དགོ་པའི་ དྲན་སྐུལ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་དེ་ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པས། དྲུང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩོད་ཉོག་འདི་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ག་ར་རོགས་སོངཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གི་ཁྲིམས་
དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོད་གཞི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་འོག་གི་ ནང་འདུམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྟེ་བའི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་

ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩོད་གཞི་འདི་ ནང་འདུམ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༦༣༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
3.1.2

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

3.2.2

ལོག་སོད་དང་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་

3.3

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་དང་ ལཱ་

3.4

སྐྱེས་ལྡན་གླིང་ག་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་དང་ དེ་བསྟུན་

དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ལོག་སོད།
མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

10.326

-

10.326

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

0.225

0.225

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

16.637

༦.༠༨༦

༡༠.༥༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1.

༣.༡.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༢༦

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་དང་ མཁོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༢༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8901048 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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3.2.

༣.༢.༢

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།
ལོ ག ་སོ ད ་དང་ ལོ ག ་འཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ལོ ག ་སོ ད །

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧

གྱི་དོན་ལུ་

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་འཐོབ་མི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བས། མ་དངུལ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༦ གི་མ་ལངམ་སྦེ་བཙུགས་
བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འཐོབ་མི་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༧ བྱུང་སྟེ་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208031 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9208031 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེཕ་ཡུའུ་ཨེས/དྲི་ཨོ་པི-དྲུང-བི༣/༢༠༢༡/༦༦༡ སྤྱི་ཚེས་༤/༣/༢༠༢༡ གི་ཐོག་
ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
3.3.

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་སོ ད ་མི་དང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེན་
པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ གྱང་རྟེན་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་མི་
དང་ ཁག་འབག་འགན་ཡིག་ལས་འགལ་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་དང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་
བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག

ཁག་འབག་དེ་ལུ་ ཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༧༥ བརྩིས་

ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཚུན་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་འབད་ཚར་མིའི་གནས་གོང་འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་གནས་གོང་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨ ཐོན་ཏེ་འདུག ཁག་འབགཔ་ལས་ངེས་ཏིག་སྦེ་ལེན་དགོ་པའི་
དངུལ་འབོར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥ ཨིན་པས།
ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ར་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཡི་གུ་གཏང་ནུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩོད་ཉོག་འདི་ མོས་མཐུན་དང་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་
ལས་ སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ག་ར་རོགས་སོངཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོད་གཞི་འདི་ ཐིམ་ཕུག་
ལུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་འོག་གི་ ནང་འདུམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྟེ་བའི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་ལུ་ རྩོད་གཞི་འདི་ ནང་འདུམ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༩ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103487 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901048 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
3.4.

སྐྱེས་ལྡན་གླིང་ག་ བཟོ ་ སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད ་མི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་རྩེ་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ལི་ཅི་བ་རི་ལུ་ གོ་རིམ་བཞིན་ སྐྱེས་ལྡན་གླིང་ག་བཟོ་སྐྲུན་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་
༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལས་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༥༥ འཁྲི་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧
གྱི་ལོ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁག་འབག་ལཱ་འདི་ རིན་བསྡུར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༦༧ གྱི་ཐོག་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་
འཇམ་དབངས་པི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ནུག
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྩལ་རྫིང་གི་འཐིང་གཞིའི་ར་ལེབ་(flooring tiles)ཚུ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་ཡང་མཐུད་དེ་མིན་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
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ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་སོད་ཟ་ཁང་དེ་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོདཔ་ད་ valve chamber གི་ལཱ་གི་རིག་རྩལ་འདི་སྐྱོ་
དྲགས་ཡོདཔ་དང་ storm water drain དེ་ འདམ་པ་/རག་རོ་ཚུ་གིས་སུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ རྩལ་རྫིང་གི་ གོ་ལ་སོར་ནིའི་ཁང་མིག་འདི་ ཐབ་ཚང་
སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ བཟོ་བཀོད་འདི་ཚུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་མི་དང་ མི་མཐུན་པའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ནང་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་དོ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་
དེ་གིས་ ཟད་སོང་དང་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་མི་ག་ར་ འགྲོ་སོང་ལྕི་དྲགས་དང་ ཆུད་ཟད་ལུ་གྱུར་ནི་ཨིན་པས།
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཟད་སོང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་

ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་འཐོན་ཏེ་འདུག

སྐྱེས་ལྡན་གླིང་ག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་

བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གླིང་ག་གི་ཡུན་བརྟན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ངེས་གསལ་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༦༢༦ དོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607008 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འཆམ་དབངས་
པི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༨༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/བསམ་རྩེ-རོང-བི༡/༢༠༢༡/༧༠༦ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༣/༢༠༢༡ གི་ཐོག་ལས་ ལཱ་
སྐྱོན་གསལ་འབད་ཡོདཔ་ པར་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

1.3.2.12 གསར་སྤང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༠༩༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༩༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་
ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་དང་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.751

-

0.751

0.751

-

0.751

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ད་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་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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1.1.

འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ཡོ ད པ་དང་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་མི་དེ་ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེན་པར་
ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡

གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕུག་ལ་རི་དགོན་པ་ལུ་ ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་དུས་
ཡུན་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་གཏང་བའི་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་གྲོལ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༧ གི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༨༤༦ སོད་
ཡོད་རུང་ ལཱ་འབད་ཚར་བའི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༦༧ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས། ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༠༠ ཡང་བྱིན་ནུག ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ཐད་ཁར་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་གཞུང་
བཞེས་འབད་ནི་ ལས་འབྲེལ་གན་ལེན་གཞུང་བཞེས་འབད་ནི་ ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གནས་གོང་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ སྙོམ་སྒྲིག་
བཟོ་ནི་/བཏོག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༡ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ རྒྱུན་
སོད་རྩིས་ཐོ་ཚུ་གི་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ སོད་དགོཔ་ཨིན་མེན་ངེས་བརྟན་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག གནད་
དོན་འདི་ བཤེར་འཕྲོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༠༨ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 20120100128 ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་གི་རི། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307188 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་
པ་བཟོ་སྐྲུན།

སི་དྲི་བི་ཨང་2625 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཟླ་བ་ལ། ཧེ་མའི་རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8304041 ཅན་མ། ཐེར་ཅུང་

དཀོན་མཆོག རོང་རབ་བགྲེསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8007023 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808028 ཅན་མ། ཨོན་རྡོ་རྗེ། འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་299505035 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308054 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801135 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༠༧.༠༩.༢༠༢༠ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའི་ དྲན་གསོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

1.3.2.13 ཐིམ་ཕུག་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༩ ཐོན་ཡོད་།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༩ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབདཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་ ཉེས་ཆདའི་སྐྱོད་རྩིས་བསོམས་ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༠.༥༤༠

༠.༥༤༠

-

༡༠༠

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་

༠.༣༣༩

༠.༣༣༩

-

༡༠༠
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ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
༣༧.༠༤

བསོམས།

༠.༨༧༩

༠.༨༧༩

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

༢.༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ མ་ལེན་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་༠.༥༤༠

ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒེད་འོག་༨ ནང་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ཕབ་ཆ་
བརྒྱ་ཆ་༥ གི་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་གི་བར་ནའི་ ཁག་
འབག་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲུག་འགྱིབ་ཆས་ཚོང་ལས་ཚད་དང་ འབྲུག་འགྱིབ་ཤོག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ལུ་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་
ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་

དྲན་སྐུལ་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་ཕབ་ཆ་གི་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་

འདི་གི་འདྲ་

གཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཆ་སོར་མ་འབད་ནི་ནང་ཡང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡༠) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་ནོར་བུ། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908011 ཅན་མ། ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004
ཅན་མ། གནག་དོ་རི་རྒྱལ། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601105 ཅན་མ། གངྒ་དེ་བི་ཆེ་ཏི་རི། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001724 ཅན་
མ། ཚེ་དབང་རིན་ཆེན། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200702003 ཅན་མ། པདྨ་དབང་གྲགས། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501028 ཅན་
མ། ཨེམ་/ཨེས་རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་2007619 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་ཨེསི་དྲི་ས་ཆས་/གློག་ཆས་ཚུ། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་

2000647 ཅན་མ། ཨེམ་/བཨེས་ ལྷ་སྐྱིད་སྣ་ཚོགས་མཛོད་ཁང་། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་1000749 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ གངས་དཀར་བཟོ་སྐྲུན།

སི་དྲི་བི་ཐོ་བཀོད་ཨང་7354 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བི་ལཱལ་དཱས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་

ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཐིམ་ཕུ་རོང་དག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དང་ རྒྱ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ན་ ཕུན་

ཚུན་གཉིས་ཀྱི་གན་རྒྱ་གྲུབ་ཡོདཔ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་གིས་ དུང་ཅུང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐད་དུ་ ངེས་པར་དུ་ རྒྱ་ཡོངས་
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལོག་ཐོབ་པའི་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༥ འདི་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལས་ འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངེས་པར་དུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་འབདཝ་
ད་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་གིས་དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལོག་ཐོབ་དངུལ་འདི་ བསྡུ་ལེན་

མ་འབད་བར་འདུག། འདི་ཡང་ལཱ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་འདི་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ དུང་ཅུང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་

བཀྲམ་སྤེལ་བཀོད་རྒྱའི་འདྲ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལ་ནི་འགན་ཁུར་འདི་ ལཱ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་འདི་ཕོགཔ་
ཨིན་རུང་ སད་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་གི་

དོན་ཚན་འདི་ལུ་གནས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཤུལ་ ཚུལ་མིན་གནད་དོན་ག་ནི་ཡང་ སྙན་ཞུ་མ་བྱུང་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ ཐིམ་ཕུ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་
པའི་ བཀའ་གནང་ནུག།

ཞིབ་རོག་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུའུ་སི་དྲི(ཀེཡུ༡)དྲི་ཨེ-ཐིམ་ཕུ/༢༠༢༡/༡༨༡ སྤྱི་ཚེས་༤/༡༠/༢༠༢༡ ཅན་མ་
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དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་མི་འདི་

འགྲིག་འབད་ཡོཐཔ་ཨིན།
2.

ངོས་ལེན་འབད་མི་ལུ་གཞུ་བཞག་སྟེ་

རྩིས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.339

༠.༣༣༩

-

-

-

-

-

-

-

-

༠.༣༣༩

༠.༣༣༩

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཡ་ནང་།

3.1

ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

3.2

ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

-

3.3

ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལས་

-

3.4

ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

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

3.1

ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩

ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྨད་ཝང་རྒེད་འོག་ནང་གི་ མཁར་ས་གྲབ་ཆུ་འབྲིང་རིང་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སོབ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་ Aqua Privy
གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་བདེན་ཐོག་
ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་གི་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་ཅིག་མ་བཙུགས་མི་དང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ལུས་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༧༤ གི་མ་ལངམ་སྦེ་སོད་ནུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ངོ་སོར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་འཛིན་ཤོག་དང་ ས་གནས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༩༣ ཅན་མ།
ཚོང་འབྲེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་1018183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བི་ལཱལ་དཱས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མ་ར་ཡོངས་བསོམས་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་

སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ སྐྱེད་
ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་གུ་ གྲོས་སྟོན་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕྱུགས་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནི་དང་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ ནང་འཁོད་ ཕུལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཚོག་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དུངལ་སོད་

འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ ལོ་རེའི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ཨིན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༧༥,༥༩༡.༣༡
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གནས་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
3.2.

ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྨད་ཝང་རྒེད་འོག་ནང་ མཁར་ས་གྲབ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སོབ་ཁང་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་དང་ Aqua
Privy གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་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་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་དང་ ངོ་སོར་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ རྣམ་དག་གིས་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡.༣)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་

༢༤༩༣ ཅན་མ། ཚོང་འབྲེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་1018183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བི་ལཱལ་དཱས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་༦,༠༠༠/- རྩིས་ཏན་ཏོག་ཏོག་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་

ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་
ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མ་ར་ཡོངས་བསོམས་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ བསྡུ་
ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཨིན་རུང་

ཁག་འབགཔ་གིས་

བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

སྐྱེད་ཡོངས་

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ སྐྱེད་
ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་གུ་ གྲོས་སྟོན་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕྱུགས་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནི་དང་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ ནང་འཁོད་ ཕུལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཚོག་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

འཛོམས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དུངལ་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ ལོ་རེའི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ཨིན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༧༥,༥༩༡.༣༡
གནས་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།

3.3. ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཐོ བ ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་
ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྨད་ཝང་རྒེད་འོག་ནང་ མཁར་ས་གྲབ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སོབ་ཁང་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་དང་ Aqua

Privy གསང་སོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༧༤ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ བི་ཨོ་ཀིཝ་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ ‘རྨང་གཞི་ནང་ལུ་ ས་རོག་རྡོ་རོག་དང་གཅིག་ཁར་རྡོ་ས་ཀྲག་བཤམ་ནི་
དང་ རྩིག་གདན་འདི་རྩི་འདམ་བླུགས་ནི་’གི་དོན་ལུ་ མི་ཀྲར་ཀིཝབ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥༠.༠༠ རེ་རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་ མི་
ཀྲར་ཀིཝབ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥༠༠.༠༠ ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ རྩིས་འཛིན་པ་བརྩིས་ཏེ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

གྱིས་ རྣམ་དག་གིས་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༤༩༣ ཅན་མ།
ཚོང་འབྲེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་1018183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆ་བི་ལཱལ་དཱས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8808036 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མ་ར་ཡོངས་བསོམས་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་
97

སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ སྐྱེད་
ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་གུ་ གྲོས་སྟོན་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕྱུགས་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནི་དང་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ ནང་འཁོད་ ཕུལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཚོག་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

འཛོམས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དུངལ་སོད་

འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་ ལོ་རེའི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ཨིན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༧༥,༥༩༡.༣༡
གནས་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
3.4.

ས་གནས་ཁར་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྨད་ཝང་རྒེད་འོག་འོག་གི་ བ་ལྡིང་ཁ་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་འཐུང་ཆུའི་ཆུ་དུང་དང་ ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ས་
གནས་ཁར་ ལཱ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་
གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༢༨ དོན་ཚན་༢.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200311004 ཅན་མ།

ཨེམ་/ཨེས་ སྤུན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༡༨༠ ཅན་མ། ཚོང་འབྲེ་ཆོག་ཐམ་ཨང་༣༠༠༨༡༢༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་
ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མ་ར་ཡོངས་བསོམས་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་

སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ སྐྱེད་
ཡོངས་བསོམས་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་གུ་ གྲོས་སྟོན་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕྱུགས་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ནི་དང་
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ གི་ ནང་འཁོད་ ཕུལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༡.༣.༢.༡༤. བཀྲིས་སྒང་རོ ང ་ཁག་བད ག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་བསྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༧ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༦༣༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོ ན་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༧༨༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༩༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༩༩༣ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
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འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༨༥༢
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ལུས་ཡོདཔ་མི་
འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

2

ཁྲིམས་ལུགས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

༠.༤༧༣

-

༠.༤༧༣

-

༢༤.༣༧༩

-

༢༤.༣༧༩

-

༢༤.༨༥༢

-

༢༤.༨༥༢

-

གནསཔ།
3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་གཞུང་སའི་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོ ག ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཟོ ་ བཀོད་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་འོག་ལུ་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་ས་ནང་ མི་ངོ་གསུམ་གྱིས་ ཧམ་འཛུལ་
འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་/དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ས་ཆའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༧ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་ གཞུང་གི་ས་ཆའི་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། མི་ངོ་
གཅིག་གིས་ ས་ཁོངས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལོ་དྲུག་དང་ གཅིག་གིས་ལོ་བཅུ་ཐམ་དེ་ཅིག་སོང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ མི་ངོ་སོ་སོ་གཅིག་གིས་ ས་
ཁོངས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལོ་གསུམ་སྡེ་ཅིག་སོང་ཡོདཔ་ད་ ཁང་ཁྱིམ་འདི་ གླ་ཁར་གཏང་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ གཞུང་ས་སོད་མི་གི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་པར་འདུག འདི་བཟུམ་
མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་ཆ་ཐོག་བཀོད་སྡེ་ཚན་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་སྣ་འཐབ་མི་

ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་བཟངམོ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103351 ཅན་མ། པདྨ་བདེ་ཆེན། ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501167

8901034 ཅན་མ།

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན།

རོང་བདག

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ རྐྱབ་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ བཤིག་གཏང་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྙན་

ཞུ་འདི་ མགྱོགས་པར་རང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་གི་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་གི་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་
འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་འདི་གི་ཐད་དུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་བསྐྱེད་དགོཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ དང་ལེན་བསྐྱེད་ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ དགོངས་ཡངས་བཏང་འོང་ཟེར་བཤད་ཡོད།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༣
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
2.2

སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

2.3

རྒྱུ་དངོས་དུས་ཚོད་ཁར་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་དང་

2.4.1

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

དེ་བསྟུན་གྱི་

འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
2.4.2

ཁག་འབག་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་

2.4.3

ཁག་འབག་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་

ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་

མི་ལུ་ དེ་བསྟུན་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
0.381

-

༠.༠༩༢

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

༠.༤༧༣

-

༠.༤༧༣

༠.༠༩༢

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཀྱིས་འགབ་པའི་

དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་

ལྷག་ལུས།
-

0.381

ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་

དངུལ་ཀྲམ་

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༢.༢

སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མེ་རག་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པའི་ནང་ ལྷོད་ལམ་སེལ་ནི་དང་ རཝ་བསྒོར་ནི་ སྒོ་ར་རྐྱབ་ནི་ ཆུ་
མཛོད་བརྩིས་ཏེ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ དེ་ལས་ ནང་ལེན་དང་འཐོན་དོང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ གནས་པའི་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་
པའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡༢.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནུ་བིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083

ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསོད་ནམས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༦༢༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་ནུག་ཟེར་བཤད་ཅི།
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བཤད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁོང་ལུ་བརྡ་མ་སོད་
ཟེར་ཨིན་མས། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

ལུ་གློག་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ག་ར་ལུ་ འདྲ་
བདེན་སོར་འབད་དེ་ བརྡ་སོད་འབད་ནི་ནང་ནོར་བ་མ་འཐོན་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ ལོག་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་
ཡི།
༢.༣

རྒྱུ་དངོས་དུས་ཚོ ད ་ཁར་གསལ་སྟོ ན ་མ་འབདཝ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣

རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ལས་འཆར་༡ པདང་༢ པའི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་

100

སྤྱི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག མི་སྟོབས་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་དང་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་ནུག སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ལོག་སྟེ་ལེན་ཡོདཔ་/རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ ལུས་
ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སེངྒེ་རྡོ་རྗེ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106454

ཅན་མ། རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གཟིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་

དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་མི་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་རུང་ ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན་(ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ ༢༠༠༨༠༥༠༢༥) གྱི་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་འདི་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་

༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་

སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་མི་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༩༠,༠༠༠/- ཨིན་ཟེར་
ཞུ་ཡི། དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ མི་ངོམ་འདི་དགོངས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ མོ་གི་ གཡོག་ནང་ཞབས་ཏོག་གནང་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་
ཚུ་ མ་སོད་པར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

འདི་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ཚུན་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་
ཐོབ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༢.༤

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

2.4.1 ཁག་འབག་གི་ལཱ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ཀྱི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མེ་རག་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་རྟེན་གཙོ་བའི་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པ་དེ་ ལོག་སྟེ་གཞི་བཅའ་ནི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་
དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ གཞལམ་སྒང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་གི་ དོན་
ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༢/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༦/༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་
དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ལཱ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༢༨༦ གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་
ཤེས་ཅི། ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཁག་འབག་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨིན་མི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་སོམ་སྦེ་ཕོག་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་
གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོགས་ཆགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་དོན་ཚན་གྱི་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་
ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ དུས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་

ཚན་༡.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནུ་བིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་
སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
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རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།

ཁག་འབག་གི་ལཱ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།

2.4.2

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦི་གདུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ ཤོང་མི་ བུམོ་གི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་
བསྡུཝ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ གསར་སྤང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་གི་
དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༥ ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༤/༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་
ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ལཱ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༣༤༩ གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི།
ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཁག་འབག་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨིན་མི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་སོམ་སྦེ་ཕོག་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོགས་ཆགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་དོན་ཚན་གྱི་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་
ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ དུས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་

ཚན་༢.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501818 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན།
སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
2.4.3

ཁག་འབག་གི་ལཱ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད ་མི་ལུ་ དེ་བསྟུན་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་ གདུང་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ འབད་མི་ བུམོ་དང་བུཚ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་གཉིས་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ གསར་སྤང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱིར་
བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་གི་

དོན་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནུག

ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་

སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༢/༢༠༡༥

ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་

སྤྱི་ཚེས་

༡༨/༠༦/༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ལཱ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་
༢༨༦ གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཁག་འབག་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཨིན་མི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་སོ མ་
སྦེ་ཕོག་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོགས་ཆགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ ཡང་ན་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་
འབད་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་དོན་ཚན་གྱི་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་

ལས་ལྷག་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ དུས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་

ཚན་༣.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༥ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན།
སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་
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ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༣༧༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༣༧༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ས་ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

3.1

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་

6.177

3.2

ལཱ་འབད་ཚར་མིའི་གནས་གོང་ལས་ལྷག་སྟེ་ སོད་དངུལ་གནང་གྲོལ་འབད་མི་ལས་

3.669

3.3

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་གྱི་གནང་གྲོལ་འབད་

3.5

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ།

3.6

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༡ པ་འཛིན་གྲོལ་འབད་

3.7

རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་

3.8

ས་གནས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚུ་ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་

འཐེབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ།

བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

6.177

-

3.669

-

3.500

-

5.980

3.500

ཡོདཔ་དང་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།

5.980

2.707

ཡོདཔ།

2.707
-

2.154

འཐེབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ།

2.154

0.282

༠.༠༩༡

༠.༡༩༡

24.823

༠.༤༤༤

༢༤.༣༧༩

སོད་ཡོདཔ།

བསོམས།

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.2.

རྒྱུན་སོ ད ་རྩིས་ཐོ ་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༧༧

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་འོག་གི་ གདུང་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ བུཚ་དང་བུམོ་གི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ འབད་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་
ཁང་ཚན་༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༧༧ ལྷག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༣༠༣ ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ནང་ ངེས་བདེན་ཐོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༢༥ ཨིན་པས།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་

ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་

ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

དངུལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ངོ་སོར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

ཁག་འབགཔ་གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་དང་ ས་གནས་ནང་གི་འཇལ་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༥ ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་
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ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
1.3.

ལཱ་ཉུང་སུ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༦༩

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦི་གདུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མི་ བུམོ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ལཱ་
ཉུང་སུ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༦༩ འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག ལཱ་གི་གནས་གོང་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༩༨ ཨིན་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༩༦༧ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་
ནམ་དུས་ནང་ ལཱ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དངུལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ངོ་སོར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
ཁག་འབགཔ་གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་དང་ ས་གནས་ནང་གི་འཇལ་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501818 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
1.4.

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་ལུ་ མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ ད པ་དང་ ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེན་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣.༥༠༠

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦི་གདུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་༩༦ འབད་མི་ བུམོ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་
འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ ཐམ་པ་དེ་ རོང་རབ་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་བཅས་ འཐུས་མི་གསུམ་འབད་མི་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༢ པ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ར་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༧/༢༠༡༦ ལུ་ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག
རྩིས་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཤུལ་མའི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་བཏོག་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་ ལོག་
སྟེ་མ་ལེན་པར་ར་ལུས་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ།

རྒྱས།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤

ཅན་མ།

འཇིགས་མེད།

དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།

ལེགས་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20140103313 ཅན་མ། ཁག་འབག་པ་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ།

ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ། འཇིགས་མེད། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103313 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
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གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
3.5.

ཕབ་ཆ་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༨༠

ཀ) བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༨༣ མ་བཏོག་པས། གསར་སྤང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་
ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ གདུང་རྩེ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ བུཚ་དང་བུམོ་གི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ ཤོང་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་གཉིས་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ རིན་བཀོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༡༡༨ ཀྱི་ཐད་ ལག་སོད་ཐོག་གི་ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༡༩ གི་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྣམ་དག་གི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་

ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་མ་བཏོག་པར་ལུས་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001735 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
ཁ)

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦི་གདུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ བུམོ་གི་དོན་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ ཤོང་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༩༧ བྱིན་མི་དེ་ མ་བཏོག་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ས་
གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་བཏོག་ནི་ནང་ རྣམ་དག་གི་ལས་སོད་མ་འཐབ་

མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༢.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་200501818 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བདེ་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
ག)

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠ བྱིན་མི་དེ་མ་བཏོག་
པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་

བཏོག་ནི་ནང་ རྣམ་དག་གི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནུ་
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བིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
3.6.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་དོ ན ་ལུ་ རྒྱུན་སོ ད ་རྩིས་ཐོ ་ ༡ པ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༧

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མེ་རག་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པ་དང་ ཐབ་ཚང་དང་ ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་
ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༣ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༡ པའི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༧
དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབག་དེ་ སྤྱི་ལོ ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༨ ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་
གི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་ངོ་མ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཡང་མ་ལངམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་
༢༤ ལུ་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་༡ པ་འདི་བཙུགས་ཏེ་འདུག ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགསཔ་ཙམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་གི་ཁང་ཚན་གཙོ་བོ་དེ་ ཐོག་ཁྲམ་
ཚུན་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ གྱང་རྟེན་གྱི་ལེབ་གཅིག་ཚར་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཐབ་ཚང་དང་ ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་
༣ གྱི་ བཟོ་བཀོད་ཆུང་བ་ཚུ་ རྩིག་གདན་ཚུན་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་འདི་ རྫུས་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི།
དམ་འཛིན་གྱི་གནས་རིམ་མང་རབ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་སེང་གེ རོང་ཁག་བཟོ་

རིག་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307037 ཅན་མ། བི་ནུ་བིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083
ཅན་མ། འཇིགས་མེད། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103313 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607074 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་དེབས་ཕུལ་ཡི།
3.7.

རྒྱུན་སོ ད ་རྩིས་ཐོ ་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༤

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མེ་རག་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པ་དང་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༢ འབད་མི་ དེ་
ལས་ ཐབ་ཚང་དང་ཆབ་གསང་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་ཚར་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་
བར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞལམ་སྒང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༤ ལྷག་འཐེབ་
སྦེ་སོད་ནུག ལཱ་འབད་ཚར་མི་གི་འབོར་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༥༨ ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༣༡༢ སོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་
སྦེ་སོད་དེ་འདུག བི་ཨོ་ཀིཝ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་སོད་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠༢.༦༩
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ཨིནམ་ད་ ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་འདི་བརྒྱ་ཆ་༧༢.༤༣

རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས། ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་དེ་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག
དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་གནས་ནང་གི་ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་དང་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ སོད་བཏུབ་མི་
བཏུབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་ནང་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་
དེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཀྱིས་འགབ་པའི་ དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁག་འབག་ལུ་དུས་ཐོག་ཁར་ དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བི་ནུ་བིཤ་བ་ཀརྨ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901083 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཟངས་སྐྱོང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༦༤༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལེགས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

ནང་ལུ་ རོད་གཞི་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ དབྱེ་འཕྲོ་སྟེ་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རོང་ཁག་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ བ་རིམ་ཡར་དྲག་གི་སྐོར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་
༣.༨.

ས་གནས་ཞིབ་བཤེར་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚུ་ ཆོག་མིན་ཐོ ག ་ལུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༢༠ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་གནས་ཞིབ་བཤེར་པ་ཚུ་དང་ ལྟ་བཀོད་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཞི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་
འགལ་ཐོག་ལས་ ཉིན་འཐུས་ཚུ་ གནང་བ་ཡོད་པའི་ཉིན་གྲངས་ལས་ལྷག་སྟེ་ རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་འདུག དམ་འཛིན་
འབད་མི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོ་སོར་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་འདུག ཆོག་མིན་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་དམ་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་
པ་ཚུ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མིའི་རྒྱ་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་

བརྟེན་ གཞུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འཕྲོ་བརག་སོང་སྟེ་འདུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་

ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༣༨ དོན་ཚན་༩.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། མི་རྩིས་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901032 ཅན་མ། རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་དེ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གཟིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། མི་རྩིས་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901032 ཅན་མ། རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་དེ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གཟིགས།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་

དང་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༩༡ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་༢༣,༠༠༠/འདི་ མི་ངོམ་བརྒྱད་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། ཁོང་བརྒྱད་ལས་ མི་ངོམ་གསུམ་ལས་ བསྐྱར་འབད་མི་སྲིད་ཟེར་
བཤད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གཅིག་ཚེ་ལས་འདས་ཡོདཔ་དང་ གཅིག་གཡོག་ལས་དགོངས་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ད་ལེས་
མཇུག་རང་ གཅིག་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཚེ་འདས་འདི་གི་ ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར་ཕུལ་དགོཔ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་

ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འགོ་བརམ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ མི་ངོམ་ལྔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ འགོ་བརམ་དགོཔ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་འགྱོ་མི་གཉིས་ཀྱི་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་
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ལམ་བཏོན་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ བརྡ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་
དེབས་ཕུལ་ཡི།
6

Sub-section 6.2.3 - "In case of transfer of a Function or Activity of Project from one Government Agency to another, all the
properties of the Function or Activity or Project shall be transferred to the Agency to which the said Function or Activity or
Project is transferred"

༡.༣.༢.༡༥. བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༥༨༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༢༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན ་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༦༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༥༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༥ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ལུས་
ཡོདཔ་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠༢ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

འབད་

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

-

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.1.2 རྡོ ག ་སུམ་ཁྲོམ་ཁར་ ནང་འཁོད་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཆུ་དུང་གི་ལཱ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ ད པ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་
བཀལ་དགོཔ།
ཁམས་དྭངས་རྒེད་འོག་འོག་གི་ རྡོག་སུམ་ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ནང་འཁོད་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཆུ་དུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཁག་འབག་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༢.༡༧༥ གི་ཐོག་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཁག་འབག་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༡༧
ལུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས། ཨེསི་སི་སི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༤༤

དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་བཟང་མོ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507220 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག
དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307023 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
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སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མི་འདི་

ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འདི་བཀལ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ལས་འགུལ་འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་

ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་

བསྐྱེད་ཡོདཔ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དང་ ཉེས་ཆད་གཞན་མི་སོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ནུག། འཐུས་ཤོར་མི་གིས་ཡང་ ཉེས་
ཆད་སོད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གི་བ་རིམ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་དབྱེ་རིམ་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཡོད་པར་

ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་སར་གྱི་འཁྲིན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཆོག་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་
འོས་ལྡན་གྱི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་ གསལ་འདེབས་
གནང་ཡི།

༡.༣.༢.༡༦. ཀྲོང་གསར་རོ ང ་ཁག་བདག ་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༥༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༦༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༡༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོ ན་ལ་ལུ་
ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༡༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༤༥༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༩༩ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཚུ་ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ལུས་
ཡོདཔ་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༧༨ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༨ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༩༠ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

རྩིས་འགྲིག་

མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་

དངུལ་འབོར།

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1
2

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་

འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3.900

-

3.900

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2.178

0288

1.890

13.22

109

6.078

བསོམས།

0288

5.790

4.74

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༠
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.1

འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་

1.2

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་

1.642

1.3

ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ།

1.150

1.4

ལོག་སོད་ཀྱི་འཛིན་གྲོལ་མ་ཐོབ་པར་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་

1.5

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་

0.167

1.6

ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ།

0.167

1.7

ལོ་བསྟར་རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ/འཕྱི་སྟེ་འབད་མི་ལུ་ ཉེས་

1.10

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

-

འབད་བའི་ཁྱད་པར།
ཐད་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེནམ།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

1.642
-

1.150

0.683

སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཐད་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེནམ།

0.683
0.167
-

0.167

0.091

ཆད་མ་བཀལཝ།
བསོམས།

0.091

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.90༠

-

༣.༩༠༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

1.1

འོ ང ་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར།

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩༠ ཐོན་ཏེ་འདུག ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༠༤༩ འཐོབ་ཡོད་ས་ལས་ རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༣༣༨ བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩༠ འཐེབ་སྦེ་
བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༣༣༨ བཙུགས་བཞག་འབད་ས་ལས་ རོང་ཁག་གིས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༥.༧༢༢ འཐོབ་ནུག དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༧༢༢ ས་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༥༧.༡༢༦ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལས་ འདི་དང་མཉམ་པའི་འཛིན་གྲོལ་མ་ཐོབ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡.༤༠༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤༣.༡ དང་༤༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཟླ་བ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2014204880
20160106472 ཅན་མ།

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱས།

རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་
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ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་ བཤད་མི་ནང་ལུ་ རྩིས་མཐུན་མེད་པའི་ཁྱེད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ གློག་རིག་ལམ་
ལུགས་ལས་ འཐོན་ཡོད་པའི་ཁྱེད་པར་ཨིནམ་དང་ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མེན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་གིས་ དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་ དྲི་པི་ཨེ/ཨི་པི་ཨི་ཨེམ་ཨེས་-༠༡/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༡༧ སྤྱི་ཚེས་༥/༠༧/༢༠༢༡ ཅན་མ་ནང་ འཁོད་ཡོད་
པའི་ གློག་རིག་ལམ་ལུགས་ལས་ ཁྱེད་པར་འདི་བཟུམ་འཐོན་མི་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྱེད་པར་རྩིས་

འགྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གནད་དོན་གསལ་
ནི་དོན་ལུ་ རྩིས་མཐུན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
1.2

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་སྡུ་མི་ཚུ་གི་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེན་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༤༢
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དང་གདུང་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་༡ པའི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཆབ་
གསང་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ཨེམ་/ཨེས་ རིང་གྲོལ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༤༢ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ནུག

དངུལ་འབོར་དེ་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༩

ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦.༣.༧.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་གི་ཐད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༦.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103513

ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3816 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9707034 ཅན་མ།

9 "The method of payment upon termination shall be prescribed in the contract. The percentage to be applied to the value of
work not completed at the time of termination shall usually be twenty (20%) percent subject to a maximum limit of ten
(10%) percent of the initial Contract Price".

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ནང་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ནང་འགྲིག་
གནད་དོན་འདི་ རོང་ཁག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འཁྲིན་ཆོད་འབད་དེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་
ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་འདི་སྐབས་ཡང་

གྲོས་ཆོད་འདི་ལུ་རང་

རྒྱབ་སོན་འབད་དེ་འདུག།

ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོ་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་གནང་ཡོད་པའི་ འཁྲིན་ཆོད་འདི་ ཁྲིམས་བཙུགས་མ་

ཚུགས་པར་འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འཁྲིན་ཆོད་འདི་ ཁྲིམས་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཚུ་གནང་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
1.3.

ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དང་གདུང་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་༡ པའི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཆབ་གསང་
མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཙོ་བོ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་
རིང་གྲོལ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ནུག དངུལ་འབོར་དེ་ཡང་ རིན་བསྡུར་གནས་ཚད་ཡིག་ཆའི་ཁྲིམས་དོན་༡༧.༢ པ་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་གི་ཐད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་སྦེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༦.༡ དང་༡༦.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3816 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707034 ཅན་མ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ནང་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ནང་འགྲིག་
གནད་དོན་འདི་ རོང་ཁག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འཁྲིན་ཆོད་འབད་དེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་
ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་འདི་སྐབས་ཡང་ གྲོས་ཆོད་འདི་ལུ་རང་ རྒྱབ་སོན་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་

རུང་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོ་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་གནང་ཡོད་པའི་ འཁྲིན་ཆོད་འདི་ ཁྲིམས་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་

འདུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འཁྲིན་ཆོད་འདི་ ཁྲིམས་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་
གནང་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
1.4.

ལོ ག ་སོ ད ་ཀྱི་འཛིན་གྲོལ་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་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་མ་འཐོབ་པར་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ལུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གི་
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་
དང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དང་ རྩིས་ཁྲ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ སོད་ལེན་ཚུ་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་མིན་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨

དོན་ཚན་༤༢

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཚེ་རིང་ཟླ་བ།

རྩིས་འཛིན་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

2014204880 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106472 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་ བཤད་མི་ནང་ལུ་ རྩིས་མཐུན་མེད་པའི་ཁྱེད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ གློག་རིག་ལམ་
ལུགས་ལས་ འཐོན་ཡོད་པའི་ཁྱེད་པར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་ དྲི་པི་ཨེ/ཨི་པི་
ཨི་ཨེམ་ཨེས་-༠༡/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༡༧ སྤྱི་ཚེས་༥/༠༧/༢༠༢༡ ཅན་མ་ནང་ འཁོད་ཡོད་པའི་ གློག་རིག་ལམ་ལུགས་ལས་ ཁྱེད་པར་འདི་

བཟུམ་འཐོན་མི་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཁྱེད་པར་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཡི། དམངས་རྩིས་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གནད་དོན་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ རྩིས་མཐུན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
1.5.

ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེནམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༦༧

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གམ་སྦྱི་ལས་གཞི་གླིང་དགོན་པ་ཚུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཁག་འབགཔ་འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
བྱིན་ནུག ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༥ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ ལས་འཆར་བཀོད་དེ་
འདུག ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དྲན་གསོ་དང་ ཉེན་བརྡའི་ཡི་གུ་མང་རབས་རིག་བསྐྱལ་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་འགོ་མ་
བཙུགས་པས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་ ཁག་འབག་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ དགོངས་གྲོལ་
འབད་ཡོདཔ་ད་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦.༣.༧.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༦༧ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཁག་འབགཔ་འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༢༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་
རྒྱས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
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སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ཏ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་

འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནད་པའི་
ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
1.6.

ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གཞུང་བཞེས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

གམ་སྦྱི་ལས་གཞི་གླིང་དགོན་པ་ཚུ་

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ཁག་འབག་འདི་

དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ གཞུང་བཞེས་མ་འབད་ནུག བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་དེ་ རིན་
བསྡུ་གནས་ཚད་ཡིག་ཆའི་ཁྲིམས་དོན་༡༧.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དེ་གཞུང་བཞེས་སྦེ་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༥.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འབོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༢༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས།
དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ཏ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་

འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནད་པའི་
ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

"If the Contractor fails to commence the works within the above stated period, the Employer may, at his sole discretion,
terminate the Contract and forfeit the Performance Security".
11 "The method of payment upon termination shall be prescribed in the contract. The percentage to be applied to the value
of work not completed at the time of termination shall usually be twenty (20%) percent subject to a maximum limit of ten
(10%) percent of the initial Contract Price".
10

12

12 "If the Contractor fails to commence the works within the above stated period, the Employer may, at his sole discretion,
terminate the Contract and forfeit the Performance Security"

༡.༧.

ལོ ་ བསྟར་རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོ ན ་མ་འབདཝ་/འཕྱི་སྟེ་འབད་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

The Dzongkhag Administration, Trongsa had not levied penalty amounting to Nu.0.137 million on
officials who had failed to declare their assets for 2014 with the ACC. As of 31 March 2019, recovery
amounting to Nu.0.046 million was made leaving balance of Nu.0.091 million. AIN: 15528; Para: 40;
Accountabilities: Direct: Refer Accountability Statement in audit report; Supervisory: Refer
Accountability Statement in audit report.

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ་
ཆོས་ཉིད་རྡོེ་དང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ ཁོ་རེ་རེ་གིས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༦༧,༤༦༥/- རེ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་

དགོཔ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འབད་བརོན་
བཀོད་དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
113

༡.༡༠.

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ།

ཀ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནུབ་བི་རྒེད་འོག་འོག་གི་ ཤེས་རབ་གླིང་ལུ་ རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་སྨན་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ རྩིག་
གདན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་དང་ ནང་འཁོད་བར་བཅད་ཀྱི་གྱང་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་
གདོང་ཕོགས་ཀྱི་རྩིག་གདན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྱང་དང་ ནང་འཁོད་བར་བཅད་ཀྱང་གྱང་ཚུ་ནང་ གག་འགྲམ་འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ་ཡང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ རྩིས་སོད་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
ཁ) ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནུབ་བི་རྒེད་འོག་འོག་གི་ ཤེས་རབ་གླིང་ལུ་ རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་སྨན་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁྱིམ་ཐོག་
བཀབ་ནི་གི་ལཱ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ ཨར་སི་སི་ཀཝ་གཙོ་བོ་དང་ མཐའ་མའི་ཀཝ་དེ་ དུམ་གྲ་ཅིག་བཀུག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ཧྲམ་འགྱོ་
ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཚེ་སོག་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ཉེན་ཁ་བཀལ་ཏེ་འདུག ཁག་འབགཔ་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོགས་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ རྩིས་སོད་ལེན་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུ་ རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༩.༣ དང་༩.༤ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ

ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས།

ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513

ཅན་མ།

ཨེམ་/ཨེས་

Heaven བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༡༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

Blue

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྐྱོན་གསལ་
འབད་ཡོད་རུང་

ཁོ་གནས་སོར་བཏང་ཡོད་མི་འདི་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢/༠༢༡
ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༨༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ནང་།

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་

2.2

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.3

དངུལ་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

2.4

གཞུང་གི་ཁྱིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁང་གླ་མ་བཏོགཔ།

2.5

གཞུང་གི་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཁང་གླ་མ་

2.7

ཡོདཔ། (དངུལ་

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.973

-

0.༡༠༩

༠.༡༠༩

༠.༠༧༥

༠.༠༧༥

0.0༢༠

༠.༠༢༠

ཉིན་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ཡོདཔ།

0.052

༠.༠༡༥

2.8

དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོག་

0.184

2.9

ཅ་དངོས་ཚུ་མ་ཚངམ།

0.209

-

0.209

2.10

གནང་གྲོལ་འབད་བའི་རིན་གོང་ལས་ཡང་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

0.069

༠.༦༩

-

2.11

གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

0.156

-

0.156

2.12

ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ནང་ ནང་པའི་སྡེ་ཕྲན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་

0.139

བཏོགཔ།

ལུ་སོད་ཡོདཔ།

འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉིན་འཐུས་ཚུ་ འཐེབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་ཤོག་ནང་ལུ་ ཁག་འབག་གི་བྱིན་མི་ཕབ་ཆ་བཏོག་ནི་མེན་པར་ ཁ་སྐོང་

114

0.973

༠.༠༣༧

0.184

0.139

བཀལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།
2.14

བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.092

2.16

ཚོད་སྲེ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་སྒོར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་མ་བསྐྱལ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་

0.054

2.18

འབེམ་སྦྱི་ལུ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་

2.21

TMT ལྕགས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ

ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

-

0.092

-

0.054

-

0.048

0.048
རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

བསོམས།

༢.༡༧༨

༠.༢༨༨

༡.༨༤༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.2.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༣

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀྲོང་གསར་སྨན་ཁང་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༤ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་
མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་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་གི་
ཐོགས་ལས་ ལཱ་ཚུ་ མདའ་ཡབ་ཚུན་མཇུག་བསྡུ་མི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ས་གནས་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༣
གནས་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁག་འབག་འདི་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི།
ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ སྣང་མེད་འབད་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༧ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དབང་
ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༨༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9707034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་

སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་
ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ཨིན་པའི་

ཨེམ/ཨེས་ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་བཟོ་སྐྲུན་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ ཡང་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ལག་ལེན་ཁར་ཡོད་པའི་རྩིས་ཐོ་གི་ དངུལ་ཀྲམ་
འབུམ་བཅོ་ལྔ་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་མ་འབད་བར་བཀོ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁག་འབགཔ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་པའི་
ཤུལ་ལས་ ལཱ་འགི་ ཁག་འབགཔ་གཞན་མི་གཅིག་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་པའི་ཐོ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ཡིག་
ཆ་ དེ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་ཡོད་པའི་ ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གནད་དོན་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢/༠༢༡
ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.3.

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཚོ ་ རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༢

2.3.1 གསར་བསྐོས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོ ག ས་དང་ འཚོ ་ རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསར་བསྐོས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འགལ་ཐོག་ལས་ ཡར་སེང་བྱིན་མི་
ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ས་ཡ་༠.༥༧༡ འཐེབ་སོད་ནུག ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐོས་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་བཟོ་སྟེ་
བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་གུ་ ཡར་སེང་བཀལ་ཏེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ བསྐྱར་
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རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠ ལས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དང་ ལས་གཡོག་/ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡོད།

2.4.

གཞུང་གི་སོ ད ་ཁྱིམ་ཚུ་གི་དོ ན ་ལུ་ ཁང་གླ་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞུང་གི་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁང་གླ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༧ མ་བཏོག་པས། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩

ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༦ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་

༣༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་
ནང་གཟིགས།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དང་ ལས་གཡོག་/ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡོད།

2.5.

གཞུང་གི་ཁྱིམ་ནང་སོ ད ་མི་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ ་ འབད་བའི་རིན་གོང་ཐོ ག ་ལུ་ ཁང་གླ་མ་བཏོ ག པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞུང་གི་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་གསལ་བསྒྲགས་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ་/དྲི་ཨེན་བི་
/བཅའ་ཡིག་-༢/༢༠༡༦-༢༠༡༧/༣༢༡ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༩/༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ བསྐྱར་བཟོའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཁང་གླ་ཚུ་མ་བཏོག་ནུག
བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ཁང་གླའི་རིན་གོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ བཅའ་ཡིག་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༢ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས།

གནས་སྟངསཿ

ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དང་

དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡོད།

༢.༧

ལས་གཡོག་/ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་

ཉིན་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ལོ ག ་ལྟབ་སྦེ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༤ ལོག་ལྟབ་སྦེ་སོད་ནུག འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་ཅོག་གཅིགཔ་གི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས་/འགྲུལ་འཐུས་ཚར་གཉིས་བཙུགས་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚན་གྱིས་ ཐོབ་
བརྗོད་ཚུ་གནང་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

བདེན་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩

ཚུན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་

ཆེན་རྡོ་རྗེ། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20130101888 ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་འཛོམས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107084 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307017 ཅན་མ། ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོ། ཞི་གཡོང་ངོ་
རྟགས་ཨང་200507266 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ རོང་ཁག་གིས་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་
༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་ལ་ལུ་གཅིག་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཚེས་འདི་ཁར་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་
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དངུལ་ཀྲམ་༣༧,༣༣༦.༧༡ ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལྷག་ལུས་དུང་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་

འདེབས་གནང་ཡི།
༢.༨

དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ འི ་སྐབས་ལུ་

དངུལ་ཕོ ག ས་དང་

ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོ ག ་ལུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༨༤
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་མི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལས་
འགལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཕོགས་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་
དངུལ་ཕོགས་སོད་མི་དེ་ཡང་ མི་སྟོབས་དང་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༠༢༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༤ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། ཇི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507122 ཅན་མ། ཇའི་བྷ་དུར་རའེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001363 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། ཇི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507122 ཅན་མ། ཇའི་བྷ་དུར་རའེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001363
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་

གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ འཇིགས་
མེད་རྡོེ་ ཁོ་རང་ གསར་སྤང་ལུ་ གནས་སོར་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ཐད་དུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༤ ཚེས་འདི་

ཁར་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལྷག་ལུས་དུང་འབོར་འདི་
སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང འདི་མེན་ འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་
ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.9.

ཅ་དངོས་ཚུ་མ་ཚངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རོང་ཁག་སྐྱིད་སྡུག་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༠༩ བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ སྒར་རྐྱབ་ནི་
དང་ སྒར་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༤ འཁྲི་ནུག མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ལུ་ བཀོ་གཏང་རུང་བ་དང་
བཀོ་མ་རུང་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༩ གནས་པའི་ བཀོ་མ་རུང་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་
མེད་པའི་མངོན་གསར་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ནང་ ཉལ་ཁང་གི་ནང་ཆས་དང་ འགྱིབ་གདན་ ཆབ་གསང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་ཆས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ གློག་
རིག་ཅ་ཆས་ཚུ་དང་ འཁྱེག་སྒྲོམ་ ཆུ་མཛོད་ དེ་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་སྒོ་རས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཅ་ཆས་

ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ རོང་ཁག་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་

གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་བཙན་སྐྱོགས་

རྒྱལ་མཚན་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ཨཱོས་ཊེ་ལི་ཡ་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་རོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་
ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

གནད་དོན་འདི་གུ་

སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོཔ་དང་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བཏང་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚེས་

2.10. གནང་གྲོལ་འབད་བའི་རིན་གོང་ལས་ཡང་མཐོ ་ དྲགས་སྦེ་ དངུལ་སོ ད ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལའཐུས་དང་ ཉིན་འཐུས་ཚུ་ འཐེབ་

སྦེ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གནང་གྲོལ་འབད་བའི་རིན་གོང་ལས་ཡང་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉིན་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༤ འཐེབ་སོད་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་གི་འགན་འཛིན་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཉིན་འཐུས་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལྷག་སྟེ་
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་གྲོལ་འབད་མི་རིན་གོང་ལས་ལྷག་སྟེ་
དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་གྲོལ་འབད་མིའི་རིན་གོང་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་
དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འགན་ཁག་འཁྲི་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་བཙུགས་མི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་བདེན་
དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༦༩ ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༣༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་ རྩིས་འགན་གྱི་ཐོ་ནང་གཟིགས།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དང་ ལས་གཡོག་/ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་
བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡོད།

2.11. གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༦

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༦ གནས་པའི་གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༠༩ པ་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲ་བཅག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟངས་ཀྱི་གློག་སྐུད་ཐུམ་༥༨ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ས་གནས་ཁར་ གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟངས་ཀྱི་གློག་སྐུད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྩིས་བཀོད་འབད་ནི་དང་ བདག་

འཛིན་འཐབ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༩ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོ་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101146
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་

གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་བཙན་སྐྱོགས་

རྒྱལ་མཚན་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ཨཱོས་ཊེ་ལི་ཡ་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་རོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་
ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

གནད་དོན་འདི་གུ་

སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོཔ་དང་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བཏང་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

སྤྱི་ཚེས་

2.12. ཕབ་ཆ་ཚུ་མ་བཏོ ག ་པར་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ནུག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༩

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ནང་ ནང་པའི་སྡེ་ཕྲན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཨེམ་/ཨེས་
འབྲུག་དྲིམསི་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་བྱིན་མི་ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ བཏོག་ནི་མེན་པར་ ཕབ་ཆའི་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་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་
ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ འབྲུག་དྲིམསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་༥༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8201041 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་

གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
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ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཟླ་ཝ་ལྷ་མོ་
འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ཀེ་ན་ཌ་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དུང་འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་དགོཔ་དང ཡང་ན་ འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.14. བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལཱ་གི་དོ ན ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བསམ་ཆོས་གླིང་སྔོ་ཇ་ཁང་ནང་

མགྲོན་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ས་གནས་ཁར་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་

ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་སི་ཇེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་ཐིང་ནི་དང་ ཤེལ་གྱི་ལཱ་
ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ནོ ར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་

མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་སི་ཇེ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༤༣༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཨི། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་

གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཟླ་ཝ་ལྷ་མོ་
འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ཀེ་ན་ཌ་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དམངས་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་དགོཔ་དང ཡང་ན་ འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
༢.༡༦

ཚོ ད ་སྲེ་ཚོ ང ་འབྲེལ་གྱི་ས་སྒོར་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་མི་ནང་

ས་ཁོངས་ནང་མ་བསྐྱལ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་-

དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀྲོང་གསར་ཁྲོམ་ཁར་ ཚོད་སྲེ་ཁྲོམ་གྱི་ས་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལེནཌི་མརཀ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལཱ་གི་རྣམ་

གྲངས་“providing and fixing terrazzo marble chips skirting” བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ དངུལ་
སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་དེ་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ལྷ་མོ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་20120100124 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ལེནཌི་མརཀ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༣༠༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཨི།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་
གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་གི་དངུལ་སོད་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་
མི་འདི་གི་འཇལ་ཚད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་རྐྱབ་ཤུལ་ བྱིན་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཤུལ་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ ཁག་འབགཔ་

འདི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཤེས་ནུག། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་
འབགཔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང ཡང་ན་ འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།

2.18. འབེམ་སྦྱི་ལུ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོ ན ་སྐྱེད་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་སོ ད ་ཁྱིམ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་
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ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབེམ་སྦྱི་ལུ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
ཁག་འབག་པ་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ བར་སྟོང་ཚུ་མ་བཏོག་མི་དང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠;༠༤༨ འཐེབ་སོད་
ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༡༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གྷ་ལེགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20140103513 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ Blue Heaven བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༡༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཨི། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་
གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ བུམ་ཐང་ཞིབ་རོགས་རྩིས་

ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ཕུལ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་འདི་ལོག་ཏེ་རང་བདེན་དཔྱད་
འབད་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༥༨༢.༥༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་

ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་

འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང ཡང་ན་ འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་པའི་ གསལ་
འདེབས་གནང་ཡི།
༢.༢༡.

TMT ལྕགས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ།

ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་པ་ གེ་སར་གླིང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ TMT ལྕགས་ཀེ་ཇི་༢,༨༨༡.༥༤ བཙོང་མི་གི་རིན་གོང་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་

བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གིས་འབག་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ རིན་གོང་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྗེས་དྲན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༥༢༨ དོན་ཚན་༤༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001716
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱས། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101170 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་
གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི་

ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ མ་ཕུལ་བར་འདུག། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་
ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༡.༣.༢.༡༧. རྩི་རང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༤༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༧༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༢༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
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མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༣༦ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༧ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༩ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.099

-

0.099

-

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

0.210

༠.༡༥༢

༠.༠༥༨

༧༢.༣༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.427

༠.༨༢༧

༠.༦༠༠

༥༧.༩༥

1.736

༠.༩༧༩

༠.༥༧༥

༥༦.༣༩

གནསཔ།
3

བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

འཕྱི་ཏེ་དངུལ་སོ ད ་འབད་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

རྩི་རང་རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཚུ་དང་ གླ་ཁར་ལེན་མི་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ བརྙ་ལེན་གྱི་
གན་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་དང་ཁང་གླ་འཕྱི་སྟེ་བཏབ་མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ མ་བཀལ་ནུག རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ ལེའུ་༢.༢.༥ ཆ་ཤས་ཁ པ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དེ་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༣༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དི་ལི་རམ་ཨ་དི་ཀ་རི། ཨར་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120700719 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དི་ལི་རམ་ཨ་དི་ཀ་རི། ཨར་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20120700719 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ ཆ་
མེད་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་མེན་པར་ ཁྲལ་བཏབ་ནི་འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བཀལ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་མི་འདི་

ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོཔ་
དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

121

རིམ༌ཨང༌།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

2.3

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སྦེ་མ་སོདཔ།

2.4
2.5

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.058

༠.༠༥༨

-

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0058

༠.058

-

བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
2.2.

གནང་བ་མེད་པར་ ལས་མི་བཙུགས་ཡོ ད པ་/ཚབ་བཙུགས་ཡོ ད པ་དང་ གླ་ཆ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢

རྩི་རང་རོང་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་མེད་པར་ ཨ་ལུའི་གླིང་ག་དང་ཆུ་གཡུར་ སྣུམ་འཁོར་བཱས་བཞག་ས་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ས་
སྒོར་བདག་འཛིན་འབད་མི་དང་ འཕག་དར་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག
ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་གི་འཛིན་ཤོག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བདག་འཛིན་པ་༤ དང་ འཕག་དར་རྐྱབ་མི་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ གླ་ཆ་སོད་མི་ཚུ་ ལཱ་འབད་མི་བཙུགས་དགོ་པའི་བདེན་ཁུངས་དང་ གནང་བ་ཚུ་གི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་གི་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་ཟ་ཚང་བརྡ་དོན་ནང་ཡོད་པའི་

དྲན་ཐོ་ཚུ་དང་མ་མཐུན་མི་འདི་གིས་

བདག་འཛིན་པ་

བཙུགས་མི་དེ་ངོ་མ་མེནམ་ལས་བརྟེན་ གླ་ཆ་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ཆོག་མིན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༣༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009027 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009027 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
2.4

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ གཟིགས་རས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དགོཔ་སྦེ་མ་སབ་ནུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་རྩིག་གདན་དང་ གཟིགས་རས་ཀྱི་འོག་ལུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ གྱང་རྟེན་དང་ རྡོན་ཁྲི་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ གག་འགྲམ་ཆགས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༧.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908079 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908079
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་

རུང་ ཁོ་གིས་ མ་འབད་བར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.5.

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མནྜལ་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ བུཚ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་
ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་ སྐལ་བཟང་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་བསྟར་སོད་འབད་མི་ ཁག་འབག་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ


ལྕགས་ཤོག་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཡོདཔ་/ཧྲལ་ཏེ་ཡོདཔ།
122

ཆབ་གསང་ནང་གི་ཆུ་ཚུ་མ་མཐུད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་ཡང་མེད་པར་ཡོདཔ།



ས་ཁོངས་དེ་རྡོ་དང་/རྡོ་རུང་ཚུ་གི་འགབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ soak-pit དེ་ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས།



གློག་མེ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།



ས་གློག་བཙུགས་ནི་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ།



ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ རྩིས་སོད་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཚུ་རྩིས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མ་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕགས་སེང་།

དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2010019 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ། སི་དྲི་ཨི་ཨོ། ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་9808204
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་
ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་

བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྐྱོན་གསལ་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ སྙན་ཞུ་འའདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ སྐྱོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
3.1

ཉིན་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།

3.4

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༠༦༣

-

༠.༠༦༣

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.279

-

0.279

3.5

ལཱ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.258

-

0.258

3.7

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ ཆད་འཐུས་དང་འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་

-

-

རྩིས་གྲུབ།

3.8

ཁང་གླ་མ་ཚངམ་/འཐེབ་སྦེ་བཏོག་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

༠.༦༠༠

-

༠.༦༠༠

ཡོདཔ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1.

ཉིན་འཐུས་དངུལ་སོ ད ་འབད་ནི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༨ འཐེབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༠.༣༩༣ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༡༩༥ རྐྱངམ་གཅིག་གནང་བ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་ནུག

ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚུ་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ གནང་གྲོལ་འབད་ནི་དང་

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་

དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ བག་ཟོན་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་བརྡ་

མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་

ངོམ་ཚུ་གི་ཐོ་དང་འཁྲིལ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ།

123

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༧༩ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པ་ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༦༣ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་གིས་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཡོད་རུང་ ཞི་གཡོག་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ཏེ་་ཡོད་ག་ འཛོལ་མ་ཐོབ་ཟེར་ཞུ་ཡི། བསྐྱར་

རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་ བསྟན་པ་རྡོེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༦,༠༠༠/- རྡོེ་དབང་ཕྱུག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༧༥༠/- སངྱས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་༡,༠༠༠/- དང་ ཀུན་བཟང་རྡོེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༠༠/- ཨིན་མས། སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་འདི་ནང་ བསྟན་པ་རྡོེ་འདི་ ཚེ་ལས་
འདས་ཡོདཔ་དང་ སངྱས་དང་ ཀུན་བཟང་རྡོེ་འདི་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁོང་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་

རྙེད་འབད་ནི་འདི་ འབད་མི་སྲིད་ནི་མས་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ རྡོེ་དབང་ཕྱུག་འདི་ ད་ལྟོ་ གླིང་མའི་ཐང་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཕག་ཞུ་
དོ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚུགས་སར་འབད་དགོཔ་དང་

ཚེ་ལས་འདས་མི་དང་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངག་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ བདེན་པ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ལུ་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་
ཅི།
3.4.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ གཟིགས་རས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་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་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་དང་ ཐོ་ཚད་མེད་པའི་
suspended floor གི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་དང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་གིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཚད་ལྡང་དང་ ཚུལ་མཐུན་
གྱི་སྒོ་ལས་བདེན་དཔྱད་མ་བའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་

ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་བའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༧.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་
ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་བསྐྱར་

སྐྱོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༢༤༣,༠༠༠/- ལུ་ སྐྱོར་སང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
༢༤༣,༠༠༠/- ལོག་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་འབོར་

འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་
བཏོན་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
3.5.

ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡང་༠.༢༥༨

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ གཟིགས་རས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ལཱ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༥༨ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་པ་ ལྷ་གནམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་ལས་ལྷག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག ནོ ར་འཁྲུལ་
ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་བའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ རྣམ་དག་

གི་སྒོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༧.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་
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བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་8908079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་

ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་གནས་
ཁར་བསྐྱར་སྐྱོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༡༨,༢༦༥/- ལུ་ སྐྱོར་སང་འབད་ཡི་ཟེར་ བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་
དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་

འབགཔ་འདི་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ་
པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༢.༧.

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ ཆད་འཐུས་དང་ འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།

རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པར་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆད་འཐུས་དང་ འཐུས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༥ དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༥.༡༤.༢.༢ ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་
ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཆད་འཐུས་དང་ འཐུས་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་
བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༢༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟུར་སྦྲགས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་ཐོ་དང་འཁྲིལ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200701130 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
3.8. ཁང་གླ་ཚུ་ མ་ཚངམ་/འཐེབ་སྦེ་བཏོ ག ་ཡོ ད པ། /EXCESS DEDUCTION OF HOUSE RENTS
རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ འཐེབ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༢ ཆད་སྦེ་
བཏོག་སྟེ་འདུག དེ་སྦེ་ ཁྱད་པར་འཐོན་མི་དེ་ཡང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༣༥ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་

ནང་ལུ་ ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་ཐོ་དང་འཁྲིལ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ: རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607181
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
༡.༣.༢.༡༨. དབང་འདུས་ཕོ ་ བྲང་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༢༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༡༠ གནས་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་
དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༦༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
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འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཚུལ་མིན་ཚུ་ག་ར་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡི། ཨིན་
རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་མེད་ཚུལ་མིན་གཅིག་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.2. ELASTOMERIC BEARINGS གི་དོ ན ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕོབ་སྦྱི་རྒེད་འོག་གི་གང་འཕེལ་-ཟི་ཟི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ RCC ལྕགས་དུང་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
ཨེམ་/ཨེས་དྲི་དྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ Elastomeric Bearings བྱིན་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ བདེན་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྕགས་དུང་གཙོ་བོ ་ཚུ་ ཟམ་རྟེན་དང་ཐད་ཀར་དུ་རེག་སྟེ་ elastomeric bearing ཚུ་བཙུགས་ནི་གི་ས་ཁོངས་མེད་པར་ཡོདཔ་

ལས་བརྟེན་ བདེན་ཁུངས་ཆོད་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༥༤ དོན་ཚན་༡༤.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག ཞིབ་རོགས་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507036 ཅན་མ། ཨེམ་/ཨེས་ ཐུགས་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4539 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ལྷབ་ཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8601092 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་
སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་
གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཟམ་པ་འདི་ ཕོབ་སྦྱི་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
ནང་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ས་ཡུམ་དང་འབྲེལ་བའི་བ་བ་གི་དོན་ལུ་ Elastomeric Bearing བཙུགས་ཡོད་ཟེར་ པར་རིག་གྲུབ་བྱེད་དང་

གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་རྩི་རང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་

ཕུལ་ཡོད་རུང་ ཞིབ་རོག་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་འཁྲི་ཐད་ཀར་འདི་ འཕྲིན་
ལེགས་དབང་ཕྱུག་ལུ་ཕོག་ནི་ཨིནམ་དང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོངམ་ སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་འདི་ ས་གནས་ཁར་འབྲོལ་གཏོགས་མེད་ ཁོ་
ལུ་མི་ཕོག་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༧/༩/༢༠༢༠ ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གུ་
དུས་མཐུན་གནས་སྟངས་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདྲི་ནི་དོན་ལུ་ དྲན་གསོ་ཡི་གུ་གཅིག་བཏང་ཡོད་རུང་ འདི་ལུ་ལེན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་

ཐོབ་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་སོད་ཡོད་པར་ཅིན་ བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་འདི་གི་འདྲ་ བརྗོད་སོར་འབད་དགོ་པའི་

ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དོན་ལུ་ ཡིག་
ཆའི་འདྲ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ནུག།
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༡.༣.༢.༡༩. གཞལམ་སྒང་རོ ང ་ཁག་བདག ་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༣༥༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༦༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོ ན་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༡༨༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༢༡ ཐོན་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༡༨ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༡༣ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༠༥ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རྀམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཨང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༤.༤༤༧

༡.༨༤༢

༢.༦༠༥

༤༡.༤༢

༠.༧༧༡
༥.༢༡༨

༠.༧༧༡

-

༡༠༠

༢.༦༡༣

༢.༦༠༥

༥༠.༠༨

གནསཔ།
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢.༦༠༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

1.2

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

1.3

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལཝ།

1.705

-

1.4

ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།

0.900

-

0.900

10.027

5.580

༤.༤༤༧

བསོམས།

1.842

-

1.842
1.705

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༢.

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༢

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་དཀར་རྒེད་འོག་ནང་ རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ ད་པའི་ལཱ་ཚུ་
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ངོས་ལེན་འབད་དེ་ རྩིས་ཡང་ལེན་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༡/༢༠༡༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༤/༢༠༡༧ ཚུན་ ཟླ་ངོ་༡༥ གི་
ནང་འཁོད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་སྣ་དག་པ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཉིན་གྲངས་
༣༨༣ དེ་ཅིག་ ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུཝ་/བསྟར་སོད་མ་འབད་བ་ར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་

ཁག་འབག་གི་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གྱི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༢ སོད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༨.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནོད་ཀུ་མར་ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་200407010 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ རོང་ཁག་གིས་ ལེན་གསལ་/བདེན་ཁུངས་་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་
ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

༡.༣.

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༥

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལམ་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༢༠༠ འབད་མི་ བུམོ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ མཇུད་
མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ རྩིས་ཡང་ལེན་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོ ད་པའི་ ཨེམ་/ཨེས་ ཨེསི་ཨེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་
ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༥ བཀལ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠༦/༢༠༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༦
ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ས་གནས་ཁར་བལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་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་པའི་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡི། ལཱ་འདི་ ལོ་
ངོ་གཅིག་དང་ ཟླཝ་གསུམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༦
ཕོག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉིན་གྲངས་༢༠ གི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡ རྐྱངམ་གཅིག་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་

ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༥ ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་

གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༧ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་ རྩིས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ཁག་

འབགཔ་གིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ བདག་སྐྱོང་གིས་ཞུ་བ་འབད་བཞིན་ ཚར་ལེ་ཤ་རང་ སྐྱོན་གསལ་འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་
འབྲེལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ས་གནས་བོན་པའི་སྐབས་ སྐྱོན་ཅན་ལཱ་ཚུ་མཐོང་ནུག། བདག་སྐྱོང་
གིས་ ལཱ་འདི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཅན་སྐྱོན་གསལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཁར་ཕོགཔ་ཨིན་ཟེར་

གནད་དོན་འདི་ཁྱེད་པར་དཔྱད་མ་ཚུགས་པའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བཤད་མི་ནང་ གནད་དོན་
གསལ་ནི་དོན་ལུ་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་འབྲེལ་མཐུན་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་

ཡོདཔ་དང་ འདི་་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་དབད་དང་ འཛོལ་བ་བཏོན་ནི་དོན་ལུ་ སྒུག་མ་དགོ་པར་ རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་

སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་བཀོད་ནི་འདི་

སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་

བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལུ་ གཞལམ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གི་ སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
མཐུན་གནང་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤཡི་
ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
༡.༤.

ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོ ག ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠

སྤྤཱན་བང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལ་རྒེད་འོག་འོག་གི་ སྤྤཱན་བང་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་༡ པའི་ནང་ སྒོ་ར་ཡོད་པའི་རཝ་བསྒོར་ནི་དང་ ཨེན་སི་ཨེཅ་
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རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྟར་སོད་མ་འབད་ལཱ་ཚུ་གི་དངུལ་སོད་དང་ དགོངས་གྲོལ་གྱི་ཉེས་ཆད་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་
ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བཏོག་པར་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག ཁག་འབག་འདི་ཡང་ དྲན་གསོ་ལོག་སྟེ་ར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་
ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ལས་བརྟེན་ དྲུང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དགོངས་གྲོལ་གཏང་ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སོད་དངུལ་ཚུ་འཛིན་གྲོལ་མ་འབད་བའི་

ཧེ་མ་ ལཱ་འབད་ཚར་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་མ་འབདཝ་དང་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༣༢༩ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་དབང་ཕྱུག ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སེང་གེ་དབང་ཕྱུག ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507221 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་
གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༧ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་

ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་
ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བཀལ་བའི་ཐོག་ལས་ ཆ་མེད་བཏང་

ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། དངུལ་འབོར་ལ་ལུ་གཅིག་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ནང་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁག་

འབགཔ་འདི་ལས་ ད་ལྟོ་དངུལ་ཀྲམ་༡༧༦,༠༠༠/- བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཤུལ་ལས་ ལཱ་འདི་ ཁག་འབགཔ་གཞན་
མི་གཅིག་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་

ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དངུལ་འབོར་གྱི་ རྩིས་ཐོ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་འབོར་
དངུལ་ཀྲམ་༡༧༦,༠༠༠/- ནང་ ག་དེ་སྦེ་ལྷོད་ཅི་ག་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི། དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
ནི་འགོ་བརམ་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྙན་ཞུ་བཀོད་དགོ།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

2.1

ལཱ་ཉུང་སུ་སྦེ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

2.2
2.3

ཡ་ནང་།

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

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༣༣༡

༠.༣༣༡

-

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.244

0.244

-

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.196

0.196

-

༠.༧༧༡

༠.༧༧༡

-

བསོམས།

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

ལཱ་ཉུང་སུ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༤

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞལམ་སྒང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་༢༠༠ འབད་མི་ བུཚ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་
བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ རྩིག་གདན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་
འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠

དོན་ཚན་༤.༡

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༥༦༦ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་
129

འགྲིག་བྱུང་ཡོདཔ།
༢.༢.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་དཀར་རྒེད་འོག་ནང་ རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད ་མ་འབད་བའི་
ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་
གི་འབོར་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་
བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ རྩིག་གདན་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་དང་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་
དེ་ལས་ ལྷོད་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༨.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101215 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༣༧༦ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་
འགྲིག་བྱུང་ཡོདཔ།
༢.༣.

བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་དཀར་རྒེད་འོག་ནང་ རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྟར་སོད ་མ་འབད་བའི་
ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ རྩི་འདམ་ནང་ Brick Masonry manhole
དང་ soak pit མ་བཟོཝ་ དེ་ལས་ གློག་ཐག་ཚུ་མ་བཙུགས་པས།

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་བཀོད་འགན་འཛིན་པ་

ཚུ་གིས་ ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ ཁག་འབགཔ་གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༢༠༠ དོན་ཚན་༨.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནོད་ཀུ་མར་ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འོག་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101215 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ཏུ། དྲི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200801083 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ

ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་

༡༠/༡༢/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་ཡོདཔ།

འབོར་འཛིན་ཨང་

༠༣༣༡

སྤྱི་ཚེས་

༡.༣.༣ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡.༣.༣.༡ ཆུ་ཁ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༢. སོང་སྒོ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོང་སྒོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ ཚུལ་མིན་སྙན་
ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

-

-

-

-

-

-

-

-

གནས་པ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1.

དགེ་འདུ་-བོ ་ རི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇག་གཞི་བཀོད་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ སྐྱོན་ཆ་མཐོ ང ་ཡོ ད པ།

སོང་སྒོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་བཀྲིས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དགེ་འདུ་-བོ་རི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇག་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་བའད་ནི་གི་ལཱ་སོད་
མི་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དེ་ཡོདཿ
ཀ) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ གནས་པའི་ ཨར་ཨེམ་ཨེམ་རྩིག་གྱང་འདི་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཧྲམ་འགྱོ་སྟེ་འདུག
ཁ) བཟུང་བའི་རྩིགཔ་གྱང་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་སྦྲགས་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའི་སེང་ལམ་འདི་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག གསལ་
བཀོད་འབད་མི་དང་ གཞི་བཀོད་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རྩི་འདམ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག
ག) རྩི་སའི་དུང་ཅུང་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ cross drainage མཐུད་མཚམས་ཚུ་ནང་ ཤབ་སྒོར་ཚུ་མེད་པར་འདུག
ང) སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལ་ལུ་གཅིག་གི་མཚམས་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ Hammer dressed stone edging འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་
པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ hand packed stone soling དང་ granular sub-base course ཚུ་

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་གཅིག་ནང་ར་ ལམ་གྱི་

མཚམས་དག་པ་ཅིག་ནང་ འཕག་བདའ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡི།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་མི་འདི་དང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ལྟ་
བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་རིན་གོང་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༧༤:

དོན་ཚན་༡ ཀ་པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དི་ཝས་བིས་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨངཿ༢༠༡༤༠༡༠༣༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༢༠༣༠༠༢༣༠༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ རྒཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་ ཧེ་མའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དི་ཝས་བིས་ཝ་གི་ ལས་ཡུན་འདི་ནང་ལུ་ ལྟ་རོག་འབད་ཡོདཔ་
དང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔསྦེ་བཤད་ཅི། ཁོ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་འདི་ རངས་ཞིབ་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ གནས་སོར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་

བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་བཏོག་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག། རོང་ཁག་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁོང་གིས་གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་མ་གོ་ནི་འདི་གིས་ ཚོགས་ཁང་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་
ཨ་རྩི་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ སྐྱོན་གསལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ མཇུག་
བསྡུའི་སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ པར་རིག་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
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༡.༣.༣.༢ མོ ང ་སྒར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་ལུ་ཡོ ད ་པའི་ རྒེད་འོ ག བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡.

བ་ལམ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བ་ལམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩི་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་
འབྲེལ་མེད་པའི་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.049

-

0.049

-

-

-

-

-

0.294

༠.༢༤༥

༠.༠༤༩

༨༣.༣༣

གནས་པ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་སོ ད ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

བ་ལམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་བམ་ལ་ཚོང་སྒྱུར་དང་ཞབས་ཏོག་ལས་ པར་འཕྲུལ་གཉིས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག བཀྲམ་སྤེལ་བཀའ་རྒྱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༥ ནང་བཏང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་སོད་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༤ ནང་འབད་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ པར་འཕྲུལ་འདི་ མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་

འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གནས་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༠: དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གྲགས་པ། ཨེལ་པི་ཨེས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༢༡༨ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྒེད་འོག་གིས་ ཡིག་ཨང་ བ་ལམ་རྒེད་འོག་/༣/༢༠༢༠/༡༩༩༦ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ ཐིམ་ཕུའི་ ཁག་འབགཔ་
བམ་ལ་ཚོང་སྒྱུར་ལས་ པར་འཕྲུལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
2.1.

སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།

བ་ལམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་བདེན་བཟང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་འཛིན་
བྱུང་མི་ཚུ་ ལེས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་པས། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་༩ ཡོད་ས་ལས་ རྡོ་རུམ་ལས་ ན་ཆི་ལུ་ཝང་/ཁེབ་ཤིངས་དང་ རྒྱ་དུང་འོག་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་ དེ་ལས་ བ་ལམ་སྟོད་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གསུམ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༠ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པེ་རཱམ་བཱཧ་དུར་ག་ལེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག

གཡོག་ཨང་༢༠༡༢༡༠༠༡༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༧༠༡༠༠༠༡༩༥ །

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་

གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ བདེན་བཟང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོ་
པའི་ དྲེན་སྐྱུལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་ཡང་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡི་ ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་འདི་གི་ཐད་དུ་
ཟླཝ་གཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་བཏོག་པའི་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་བཀོད་ཡི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

རྒཡལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་དང་ལེན་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ སྐྱོན་

གསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ ཕུ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གུ་ ཡང་ན་ འདི་
གི་ཧེ་མ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
༢.

ལྕགས་མཁར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྕགས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༦༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༤༠ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

1.500
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༡.༥༠༠

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

2.840

བསོམས།

༡.༣༤༠

-

༡༠༠

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གེ་ར་ རྩིས་འགྲིག་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་
ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ བྱུང་མི་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

ལྕགས་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

གཡག་འདུས་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག འདི་ཡང་ “ལྡེབས་རིས་ཚོན་བཏང་ནི་” དོན་ལུ་ མི་སྡེ་གི་ཁག་འབགཔ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་
གཅིག་བསོམ་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ ཐོག་ལས་ བྱིན་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༢ ལས་
དབང་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་སོད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་
ལུ་ ལྡེབས་རིས་ཚོན་བཏང་ནི་གི་ལཱ་ འབད་རང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༡ དོན་ཚན་༤.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་

དབང་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༠༩༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ སི་ཇི/རྩིས་ཁྲ/རྩིས་ཞིབ/༢༠༢༠/༣༣༨ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མ་ཐོག་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་
མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.

ཆ་གླིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

འདི་

སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཅིག་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་
ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་
བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་
ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

ཨང་།

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.164

༠.༡༦༤

-

༡༠༠

0.164

༠.༡༦༤

-

༡༠༠

ས་ཡ་ནང་)

1

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཆུ་ལི་བི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ དངུལ་སོ ད ་ཉུང་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

1.1.

ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་ལི་བི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཨཱར་ཟི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གིས་ཉུངམ་
སྦེ་སོད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༣ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༡༠༡༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་བདེན་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༨༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོང་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨི་ཨེས་-༢༦/༢༠༢༠/༥༦༢ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༩/༢༠༢༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་དང་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་དྲི/དྲི་ཨུ་ཨེས-༠༡/༢༠༢༠ཨ༢༨༦ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ལཱ་འབད་
ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༩.

ན་རང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ན་རང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༧ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༧ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

0.117

-

0.117

-

༠.༡༡༧

-

0.117

-

གནས་པ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོ ད ་མི་ཚུ་

རྩིས་ལེན་ནི་ནང་འོ ས ་མིན་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡོ ད པ་དང་

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་

ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧
ན་རང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ཡར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སོམ་སྲུང་ལས་ པང་ཁའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་དེ་
རྩིས་ལེན་ནི་ནང་ དོན་མེད་པའི་དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་མི་ལས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ མ་བཀལ་བར་འདུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་སྤྱི་
ཚེས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ཨིན་མི་འདི་གི་ཐད་ ཁག་འབག་འདི་གིས་ མཇུག་བསྡུ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤུུ་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨་པའི་ཚེས་༢༧ སོད་
ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་ཚེས་ལས་ ཉིན་གྲངས་༧༥ གི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༨ ལུ་
རྩིས་ལེན་ཏེ་འདུག ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་རྩིས་ལེན་འབད་ནི་ནང་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ ཐོ་ནང་མེདཔ་དང་ ལཱ་འདི་ ངོ་མ་སྦེ་ མཇུག་མ་བསྡུ་

བའི་ཧེ་མ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ དུས་ཡུན་འགོར་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་ནི་འཐབ་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་སྙནཞུ་འདི་ཕུལ་ཡོད་པའི་བྱུང་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༩༩ དོན་ཚན་༢.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། ཞིབ་རོགས་་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་འགྲིན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་

གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་ཟེར་

བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ མ་ཐང་གི་གསོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་འབད་ ཀོལ་ཀ་ཊའི་སན་ཁང་ནང་ལུ་ ཀེན་སར་སོན་བཅོས་
འབད་ནི་དོན་ལུ་འབག་དགོཔ་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༧༥ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡར་སོང་
ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངག་བརྗོད་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་བར་ཅིན་ གནད་དོན་འདི་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩུས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཡོད་པའི་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.

༡༠.

སྔ་ཚང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༢ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་
མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་
ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

ས་ཡ་ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
བསོམས།

1.500

-

1.500

-

༡.༥༠༠

-

1.500

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་

དངུལ་སོ ད ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠

འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོ ད པ་-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༥༠༠ །
སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སྡེ་གི་ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་ག་ནི་ཡང་མ་
འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ འགོ་བཙུགས་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདི་ སྤྱུ་
ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་རང་ དངུལ་སོད་
འབད་ནུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒེད་འོག་གིས་ ལཱ་འདི་མི་སྡེ་ཁག་འབག་ལུ་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ ལམ་སོལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ལྷ་ཁང་
ཉམས་བཅོས་ཀྱི་གནང་བ་གི་ནི་ཡང་མ་ལེན་པར་ བྱིན་ནུག དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ མ་དངུལ་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་ལས་ རྒྱབ་
འགལ་འགྱོ་སྟེ་ ནོར་བ་མ་བྱུང་ནི་འཐབ་ལུ་ འབད་ནུག འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ གནས་ནི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༢ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྟོབས་རྒྱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོེ་ལེགས་སྐྱིད། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༢༡༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་
སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་

གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ ཤིང་བཟོ་གཅིག་ ལྕགས་ཁར་ལས་ ལཱ་
འབད་ནི་དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཤིང་བཟོ་འདི་ ཁོ་རའི་ལཱ་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁོ་ལུ་སོད་ཡོད་པའི་ལཱ་འབད་ན་
དོན་ལུ་ མ་དངུལ་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁོ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སྤོད་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། རྒྱལ་གཞུང་་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་རྒྱབ་ནི་དོན་ལུ་འོང་པའི་སྐབས་ ལཱ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ མཇུང་བསྡུ་ཡོད་ཨིན་ཟེར་
བཀོད་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་སོད་བརྒྱ་ཆ་ལས་ བརྒྱ་འབད་ནི་འདི་ འཆར་དངུལ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་

བ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་བར་ཅིན་ རྒོད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་
འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི། དམང་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ མཇུག་བསྡུའི་སྙན་
ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་ཕུལ་ཡི།
༡༦.

རྩ་མང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩ་མང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
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འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
བཏོན་ཡོད་པི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབདཝ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
བསོམས།

0.054

-

0.054

-

0.148

0.094

0.054

༦༣.༥༡

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ གནས་པའི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་གི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་སོ ད ་འཛིན་གྲེལ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ །

རྩ་མང་རྒེད་འོག་བདག་་སྐྱོང་གིས་

ཁག་འབགཔ་བཀྲིས་དབངས་འཁྱིལ་ཚོང་ལས་ལུ་

ཡིག་ཚང་གི་ནང་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་

མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་
ནི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༧༠༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ། རྩིས་འཛིན་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་༠༢༠༢༥

སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣.༣.༣ སྤ་རོ ་ རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡.

ལམ་གོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལམ་གོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
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ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ གེ་ར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་
ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།
%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

0.064

-

0.064

0.064

-

0.064

-

གནསཔ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ གནས་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་(ལོ ག ་སོ ད ་འཛིན་གྲོལ་)གི་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོ ག ་སོ ད ་ཕན་ཚུན་ ལོ ག ་སོ ད ་འཛིན་གྲོལ་འདི་སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་
ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤

ལམ་གོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ ལོག་སོད་འཛིན་གྲོལ་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤
ཐོབ་ཡོད་མི་འདི་ སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་བར་འདུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༧ ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྡེ་ཚན་
སོ་སོ་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་དང་ བོ་བརྟན་མ་དངུལ་གྱི་ལོག་སོད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༣ རྐྱངམ་གཅིག་ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག འདི་
བཟུམ་གྱི་ནོར་བ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་

དུས་རིམ་སྙོམས་རྩིས་མ་འབད་མི་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་

ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་

དངུལ་སོད་/ལོ ག་སོད་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: ༡༥༡༩༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་བདེ་སྐྱིད། རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒམ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༥༠༠༡༦༩༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྗོས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།
༣.

ལུང་གཉིས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་
ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༡ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
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འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

0.247

-

0.247

-

༠.༢༤༧

-

0.247

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༧ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ནང་།

2.1

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.110

2.2

ཁག་འབད་འདི་ལུ་ པི་སི་སི་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་ཡོད་མི་འདི་གི་དོན་ལུ་ མར་བཅག་མ་འབད་

0.074

2.3

གྱང་འཇལ་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཁག་འབག་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་

མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
སོད་ཡོདཔ།

བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)
-

0.110

0.074
0.063
0.247

0.063
-

0.247

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

ཁག་འབག་འདི་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨེམ་ཨེས་རྟ་མགྲིན་རྡོེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རོང་དྲག་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ དངུལ་འཐེབ་
སོད་དེ་འདུག

ཁག་འབག་འདི་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ལས་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཏེ་བྱིན་ཡོད་མི་

འདི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཐོཝ་གིས་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་རྡོ་སྒྲིག་ནི་ནང་ ‘ཀིཡུ་བིཀ་མི་ཊར་’གི་ཚབ་མ་ ‘ཨིས་ཀོ་ཡར་མི་
ཊར་’ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་དཀྱུས་ཚད་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་གི་ཐད་ དཀྱུས་ཚད་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་
འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་

རྩིག་གདན་ས་ཁོངས་ཚིན་ པི་སི་སི་ལཱ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཀྱུས་ཚད་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་

ལེན་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༣.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁག་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་འབོར་
དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠,༠༠༠/- འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འཛིན་འབོར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།
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ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་རོག་འདི་གི་ཐད་དུ་ སྔོན་གོང་གི་དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་

༣༣༠,༤༠༠/- ཨིནམ་དང་ འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༨༢༠༡ སྤྱི་ཚེས་༠༦/༠༨/༢༠༡༨ ཅན་མ་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠,༦༨༣/- དངུལ་བཙུགས་འབད་
བའི་ཤུལ་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་འདི་

འདི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་

(༣༣༠,༤༠༠-༢༢༠,༦༨༣)

དངུལ་ཀྲམ་

༡༠༩,༧༡༧/- (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ལྷག་རམ) ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་
འདི་དང་བསྟུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
2.2.

ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ པི་སི་སི་འཁོར་ལམ་ནང་ ཕབ་ཆག་མ་བཏོ ག ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤

ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་རྟ་མགྲིན་རྡོེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རོང་དྲག་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ པི་སི་སི་གི་ལཱ་
འབད་དེ་བཞག་ཡོད་ས་ལུ་ ཕབ་ཆག་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཐོ་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་

པི་སི་སི་གི་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་ཡོད་མི་འདི་

ཕབ་ཆག་མ་བཏོག་པར་

དངུལ་སོད་འབད་དེ་

འདུག རྩིས་ཁྲ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་གྱི་ ལཱ་མང་ཉུང་གི་ཚད་ངོ་མ་འདི་མེན་པར་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ མང་
ཉུང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་ནུག ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ སོད་ལེན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ལེན་ཡོད་མི་དང་ མཐའ་
དཔྱད་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོད་རྩིས་ཐོའི་བར་ན་ ཞིབ་དཔྱད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༤.༢ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱ་མཚོ། རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁག་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་འབོར་
དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠,༠༠༠/- འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འཛིན་འབོར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠,༦༨༣/- འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༨༢༠༡ སྤྱི་

ཚེས་༠༦/༠༨/༢༠༡༨ ཅན་མ་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ ཞིབ་རོག་ ༣.༡ རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༠༢་ གྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ ཞིབ་
རོག་འདི་གི་ཐད་དུ་མེན་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་རོག་འདི་ནང་བཏོན་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་
འདི་དང་བསྟུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
2.3.

གྱང་འཇལ་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་ ཁག་འབག་འདི་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣

ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་རྟ་མགྲིན་རྡོེ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རོང་དྲག་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་འཇལ་ཚད་ནང་
ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ཁག་འབད་འདི་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་མེན་པར་ མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་བ་འཐོན་ཡོད ་མི་འདི་
ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ དངུལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ ཁག་འབག་གི་རྩིས་ཁྲ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་གནས་འདི་ཁར་རྒྱ་ཚད་ངོ་མ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་གི་ཐད་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་འཇལ་ཚད་བཀོད་པའི་སྐབས་ རྒྱ་ཚད་འཐེབ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༣༠༢ དོན་ཚན་༤.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ཨང་

༩༨༠༧༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱ་མཚོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་གི་ གྲོས་སྟོན་ཁག་

ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༡༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་འབོར་
དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠,༠༠༠/- འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འཛིན་འབོར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༢༢༠,༦༨༣/- འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༨༢༠༡ སྤྱི་

ཚེས་༠༦/༠༨/༢༠༡༨ ཅན་མ་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ ཞིབ་རོག་ ༣.༡ རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༠༢་ གྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ ཞིབ་
རོག་འདི་གི་ཐད་དུ་མེན་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་རོག་འདི་ནང་བཏོན་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ འདི་ སྤྱི་
ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་
འདི་དང་བསྟུན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༡.༣.༣.༥ སྤུ་ན་ཁ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༢.

ཆུ་སྦུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་
ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

ས་ཡ་ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.098

0.098

0.098

0.098

-

༡༠༠
༡༠༠

ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

142

༡.༡.

ཡོ ད ་བི་སའི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ལུ་ རྩི་སའི་དུང་ཅུང་ཚུ་ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨

ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩི་སའི་དུང་ཅུང་༣༥ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་
འབད་བའི་ རྩི་སའི་དུང་ཅུང་༢༤ རྐྱངམ་ཅིག་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ རྩི་སའི་དུང་ཅུང་༤ འདི་ ཆག་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ ཟམ་པ་དང་

ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ བརྩེག་བཞག་སྟེ་འདུག རྩི་སའི་དུང་ཅུང་ མ་ཚང་པར་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༠༩༨ གནས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༣༧ དོན་ཚན་༢.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༨༠ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༡༠༠༡༧༤༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི(ཀྲི)/ཨེཕ་ཡུའུ་སི-༠༣/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༠༣༨༤ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༡༢/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་་འཁྲིལ་ རྗེས་འབྲེལ་རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས་

༤.

དགོན་ཤར་རི།

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་
ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.373
0.373

བསོམས།

-

0.373

-

0.373

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ཡ་ནང་།

1.1

ལོ་བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བསྡུཝ་དང་ དྲན་ཐོ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་

1.2

བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཡང་མེདཔ།

འབདཝ།
བསོམས།

143

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

0.240
0.133
0.373

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྩིས་འགྲིག་འབད་

0.240
-

0.133
0.373

༡.༡.

ལོ ་ བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བསྡུཝ་དང་ དྲན་ཐོ ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོ ག ་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༠

དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཚུན་ འདས་པའི་ལོ་བཞི་གི་དོན་ལུ་ ཚ་ཆུ་གི་མགྲོན་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ ལོ་
བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༠ ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག ཁག་འབག་གི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༢ ཨིན་ས་ལས་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ རྐྱངམ་གཅིག་བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ ཟད་
སོང་གཏང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་དེབ་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་

སྐབས་ལུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་དེ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༥ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་

ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་110030001107 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
110030001107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་
སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་འདི་

ཕུལ་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་བར་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལུང་

ཕུགས་ཡིག་ཚང་རྩི་རང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ལོག་ཕུལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༡.༢.

བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཡང་མེདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣

དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀོ་མ་ཚ་ཆུ་གི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འདི་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༤༣ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚ་ཆུ་གི་དོན་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བཙུགས་བཞག་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ དེ་ ཚ་ཆུ་གི་མགྲོན་ཁྱིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་
ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།
དལ་གཞི་ ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་དགོཔ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ རྒེད་འོག་གི་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་སོ་སོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ མགྲོན་ཁྱིམ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ མགྲོན་ཁྱིམ་ལས་ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ མགྲོན་ཁྱིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་གི་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཆོག་མིན་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་བདག་
སྐྱོང་གིས་ ཟད་སོང་གཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ ངེས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཡང་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་
མིན་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དྲན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༤༥ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་110030001107 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་110030001107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་
སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་འདི་

ཕུལ་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་བར་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལུང་

ཕུགས་ཡིག་ཚང་རྩི་རང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ལོག་ཕུལ་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༥.

རྟ་ལོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
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འབྲས༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༤༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༩༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་
ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༠.༡༣༦

-

༠.༡༣༦

༠.༡༣༦

-

༠.༡༣༦

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།
%
-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

1.1

གནང་བ་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

1.2

ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.136

-

0.136

0.136

-

0.136

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

གནང་བ་ཡོ ད ་པའི་ཚོ ང ་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༠ གནས་པའི་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་ གནང་བ་ཡོད་པའི་ཚོལ་ནང་ལས་མེན་པར་ སྨུག་བཙན་བཟོ་
སྐྲུན་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཕབ་ཆ་གི་ཁེ་ཕན་མ་འཐོབ་པས། དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་གི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་གི་ལས་སྡུ་ག་ར་གིས་
ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་དང་ རྩི་ས་ཚུ་ འབྲུག་པའི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཚུ་དང་ གནང་བ་ཡོ་པའི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་འདུག གསལ་

བསྒྲགས་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་ཕབ་ཆ་གི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༦ དོན་ཚན་༣.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11008000399 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་

གྲོས་གནང་ཡོད་རུང་ ཚུལ་མིན་འདི་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་དི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ལས་
145

གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༢.

ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་ ཡུན་རིངམོ ་ སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦

རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ ནང་ ལམ་རྩ་ཁ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༣
གནས་པའི་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་མི་ཊར་༡༡,༢༠༠ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ གནས་པའི་ཆུ་དུང་མི་ཊར་༡,༣༠༠ (ཐུམ་༡༣) དེ་

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ལོ་ངོ་ལྔ་དང་ཕྱེད་སོང་རུང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའི་ནང་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༥༤༦ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200507214 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11008000399 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རོད་གཞི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་

འདུན་སར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ བཏང་ཡོདཔ་དང་ འཁྲིན་ཆོད་ཡང་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ དུང་ཅུང་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་
ཡང་འདི་དང་འཁྲིལ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་
ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན།
༦.

གུ་མ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གུ་མ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

ནང་)

0.124

-

༠.༡༢༤

0.124

-

༠.༡༢༤

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

146

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ནང་།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

2.1

ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་ལཱ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.077

0.077

-

2.2

བཟོ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.047

0.047

-

0.124

0.124

-

བསོམས།

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

ཧེ་མའི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་ལཱ་མ་བཏོ ག ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧

གུ་མ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁུ་རུ་ལས་གུ་མ་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ལཱ་ནང་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ ཨར་ཨར་
ཨེམ་གྱི་གྱང་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གཡུ་འདུལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ ཨར་ཨར་
ཨེམ་གྱངས་ཚུ་གུ་ རྩི་འདམ་དབུར་ཡོདཔ་དང་ གྱང་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་ཡོངས་རོགས་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད ་པའི་ཐོབ་

བརྗོད་བཀོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་སོད་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་པའི་འཇལ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༥༤༧ དོན་ཚན་༡.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807183 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་མཁའ་འགྲོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11004001200 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་་ཨང་ དྲི་ཨེ་པི/དྲི་ཨི་&ཨེཅ་ཨེས/དྲི་ཨི་ཨེས-༡༩/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༨༥༢ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་ དྲི་ཨེ་པི་/དངུལ་
རྩིས་/༠༦/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༡༠༠༧ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༢.

བཟོ ་ བཀོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧

གུ་མ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁུ་རུ་ལས་གུ་མ་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ནང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༤༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་གྱི་ཟུར་ཁར་ V-དབྱིབས་ཀྱི་ཆུ་གཡུར་དང་ རྩི་འདམ་དབུར་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༤༧ དོན་ཚན་༡.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོན་གྲུབ་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་200807183 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་མཁའ་འགྲོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11004001200 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་་ཨང་ དྲི དྲི་ཨེ་པི་/དངུལ་རྩིས་/༠༦/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༡༠༠༧ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༣.༦ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་ལུ་ཡོ ད ་པའི ་ རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༣.

ལའུ་རི།

ལོ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལའུ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་སྐབས་ལུ་ རྟག་ཞིབ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ རྟག་ཞིབ་གཅིག་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ བསྡུ་སྒྲིག་
མ་འབད་བའི་སྔོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྲིག་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

རིམ་

ཨང་།

1

དབྱེ་སྡེ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

-
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-

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།
%

-

༡༠༠

གནསཔ།
-

བསོམས།

-

-

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1.

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

ལའུ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་གྱི་ ཁག་འབགཔ་སེར་ཡི་བཀྲིས་ཕོ་བྲང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ བཟང་ཐིད་ལས་ དུང་སྨན་མ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི་ བཏེག་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་མཐོང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༦་པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ གནས་ནུག ཨིན་རུང་ མི་ཊར་༢༡ གནས་པའི་ བཏེག་གྱང་འདི་ རམ་
འགྱོ་སྟེ་འདུག འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་འདི་ལུ་ རམ་འགྱོ་ཡོད་པའི་བཏེག་གྱང་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་/ལོག་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༣ ནང་ལུ་ ཡི་གུ་བཏང་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་ནང་ལུ་ ཁག་འབག་འདི་གིས་ སྐྱོན་སེལ་
གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཏེ་འདུག བཏེག་གྱང་རམ་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ འདི་ཁར་ལུ་ ས་གནས་འདི་གི་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ས་གནས་འདི་ཁར་ དུས་རིམ་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༥ དོན་ཚན་

༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༤༠༠༠༠༥༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེལ་ཇི་ཨེ-༢༧/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༣༣༧ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ ལཱ་འདི་ པར་རིག་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་
མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣.༣.༧ བསམ་རྩེ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་ རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༢

བདུན་ཆུ་ཁ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདེ་ནང་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བདུན་ཆུ་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༤ གནས་པའི་ བརྟག་ཞིབ་བཞི་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་བའི་སྔོན་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་བར་འདུག ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༤ གནས་པའི་
དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ཕྱིར་སོ ད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༤ གནས་པའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་
ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩ གནས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩
པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་
ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།
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རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.090

0.090

བསོམས།

0.290

0.290

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1. ཚུལ་མིནའཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠
1.2. ཞིང་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་དང་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་དུང་ཅུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ ད པ།
བདུན་ཆུ་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཞིང་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༣ གནས་པའི་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་དུང་ཅུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་
ཆད་སྐྱོན་དང་ ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོདཔཿ
༡.

ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་དུང་ཅུང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་མ་དངུལ་འདི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་འཆར་དངུལ་
ལས་ སྐལཝ་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལས་ རྒེད་འོག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་ གྲོས་སྟོན་མ་འབད་བར་ ཟུར་སོད་འབད་ནུག

༢.

ལཱ་གི་གནང་བ་དང་ དྲན་གསོ་ལོག་ཅི་ར་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ དགོས་མཁོ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འབད་
ནི་ནང་ ཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་འབད་ནི་གི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ མིན་འདུག

༣.

རྒེད་འོག་ཚོགས་ཆུང་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ཨེམ་ཝའི་ཨཱར་བི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ལཱ་
རིགས་གསརཔ་བཙུགས་ནི་དང་ མང་དངུལ་ཟུར་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གནང་བ་ཚུ་མིན་འདུག

༤.

ས་ཁོངས་འདི་གི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ མཁོ་ཡིག་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ བཟོ་རིག་ཚོད་དཔག་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་
སྦེ་མིན་འདུག

༥.

སྐྱེལ་སོད་ཡིག་ཅུང་བྱིན་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དང་ ངོ་སོར་འབོར་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ནང་ ཁྱད་པར་འདུག ཤི་ཏི་ཁ་དང དགའ་བ་གླིང་
-མཁར་ཞིང་གིས་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་དུང་ཅུང་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༥/༢༠༡༧ ནང་ཐོབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་/བཤད་ཡོདཔ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་པ་གིས་ སྐྱེལ་
འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ བདེན་བཤད་རྒྱབ་རྟེན་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེལ་སོད་ཡིག་ཅུང་བྱིན་མི་ནང་ལུ་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་དུང་ཅུང་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༦/༢༠༡༧ ནང་
སོད་ཡོདཔ་སྦེ་བསྟོན་ཡོདཔ་མི་འདི་གིས་ ཟླཝ་གཅིག་ཤུལ་ལས་ཨིནམ་སྦེ་འཐོན་ཡི།

༦.

ཚོགས་པ་གི་འབོར་འཛིན་ནང་ལུ་ ཨེཅ་དྲི་པི་ཨི་དུང་ཅུང་མང་ཉུང་འདི་ གྱངས་ཁ་གི་ཐོག་ལུ་བསྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ མཁོ་ཆོས་སོད་མི་གི་ འཛིན་ཤོག་
དང་ ཡིག་ཅུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མང་ཉུང་འདི་ མི་ཊར་ནང་བཀོད་དེ་འདུག

འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་འགན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་མ་འབག་མི་དང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་
འཁྲི་མེད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༣༡ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྕན་དཱར་མཱན་བྷན་ཌ་རཱི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༥༠༠༠༠༠༧ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཇི་ཨེ་དྲི/ཨེ་ཡུའུ་དྲི-༢༤/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༡༧༨༡ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ ཤུལ་ལས་འོང་པའི་ རྩིས་ཞིབ་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཅིག་འདི་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།
འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་
ལུ་ སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

149

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1

བསོམས།

0.041

0.041

-

0.041

0.041

་-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡
རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་དང་བྱུག་སྣུམ་གྱི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ ལྷག་
ལུས་ཏེ་འདུག འདི་ཡང་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་གི་ཐད་དུ་ ས་སྣུམ་དང་བྱུག་སྣུམ་སྔོན་བྱིན་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ ཚེ་འདས་

རྩིས་འཛིན་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་གིས་ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༣༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱཊ་ན་བྷ་དུར་

གྷ་ལེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རཱཊ་ན་བྷ་དུར་གྷ་ལེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༨༩༠༧ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༢/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.

འོད་གསལ་རྩེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འོད་གསལ་རྩེ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི།

འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༧ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་གསུམ་འདི་ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གསུམ་འདི་ ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་སྔོན་གོང་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༧ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ཕྱིར་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༥ གནས་པའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་
མིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་བསོམས་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེས་
ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད །
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

0.032

0.032

0.032

0.032

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀརམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སྔོན་བྱིན་ཆོག་མིན་ཐོ ག ་ལུ་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཡོ ད - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ །
འོད་གསལ་རྩེ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟམ་པ་གི་ཆ་ཤས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་དང་
ཡ་༡.༠༠༠ སྙོམས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢

གཞན་མི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གི་ཐད་དུ་ མི་མང་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་

འདི་ ཀུ་ཅི་ཌའི་ན་ལུ་ ཡོད་པའི་ཟམ་རྐྱབ་ནི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་བཀོད་ཡོད་པའི་ གོང་

ཚད་ལས་ སྤྱི་མཚུངས་མེད་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་དང་མ་རུང་བ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༣༢

དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་དབང་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༢༠ ཅན་མ། མཱམ་ཏ་མོང་

སྒར། བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན་འོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོེ། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ

ཞིབ་རྟོག་འདི་

ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༣༢,༠༠༠/-

འདི་

འབོར་འཛིན་ཨང་༠༡༥༩༢

སྤྱི་ཚེས་

༠༨/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ རྩིས་བསོམས་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ཕོག་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠,༤༢༧.༥༤ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
༥.

ནོར་བུ་སྒང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༣༢ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཉིས་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ནང་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
བསོམས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

1.104

1.104

-

1.104

1.104

-
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༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ །
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ས་ཡ་ནང་།

ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྒལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་
1.1

ཚོད་རེ་རེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ལུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1.104

-

-

རྩིས་གྲུབ།

1.104

-

1.104

ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
1.2

ཆ་ཤས་༣ པ་གྲ་སྒྲིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ བྱིན་

-

ཡོདཔ།
བསོམས།

1.104

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོ ད ་ཀྱི་གནས་ཚོ ད ་བཀོད་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་བརྒལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཚུ་ཚོ ད ་རེ་རེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོ ད ་པའི་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤
ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྒལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དགོས་
བརྗོད་འདི་ ཡིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ ཚུ་ཚོད་རེ་ནང་ག་དེ་ཅིག་འབད་ཡོད་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འཕྲུལ་
ཆས་ཚུ་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་ག་ར་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
དགོཔ་ དགོས་མཁོ་བའི་ ཆ་ཤས་༣ པ་ཚུ་ དགོ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདི་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

འདི་གིས་ ལཱ་རྒྱབ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལས་གཞན་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་མ་བཟོ་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༣༢

དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༤༠༤༠༠༠༥༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ དྲི་ཨེ་-༣/ཨེ་སི་སི་ཀྲི-༠༥/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༡༡༢༦ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
1.2.

ཆ་ཤས་༣ པ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ ཐོ བ ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་བྱིན་ཡོ ད པ།

ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ས་བཅད་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་ ཡིག་ཆ་
ཚུ་གིས་ ཁུངས་རྒྱབ་མ་འབད་བར་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ བྱིན་ནུག ཁག་འབག་ཆིངས་ཡིག་གི་ དགོས་དོན་ནང་ལུ་ དངུལ་སོད་འདི་ ས་གནས་
འདི་གི་ ལཱ་གི་ཉུང་ཚད་དང་ ཚད་འཇལ་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ནི་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཆ་ཤས་༣ པ་འདི་མེདཔ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་དེབ་ནང་ལུ་ ས་
གནས་འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་/མང་ཉུང་ག་དེ་གཅིག་འབད་ཡི་ག་གཏན་འབེབས་འབད་དེ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་སོད་

འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འདི་གིས་འབད་ ལཱ་འདི་གིས་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་ག་དེ་ཅིག་ཡར་སོང་ཡི་ག་ ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༥༠༢༨ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༤༠༤༠༠༠༥༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེཕ་ཡུའུ་ཨེས/ནོར-རྒེད་འོག-བི༤/༢༠༢༡/༩༦༢ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་
མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༦.

ནོར་རྒྱས་སྒང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༣༩ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༡ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གསུམ་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་

འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༥ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ཕྱིར་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༥ གནས་པའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་
མིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ གནས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1

བསོམས།

0.153

-

0.153

0.153

-

0.153

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. འཇལ་ཚད་ཀྱི་དེབ་ནང་ ཐོ ་ བཀོད་འབད་ཡོ ད ་མི་མང་ཉུང་གི་འབོ ར ་ཆེན་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལག་ལེན་ངོ་མ་འབད་འཐབ་ཡོ ད ་པའི་
མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་གྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣
ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནཿ






ཁྲོམ་ལམ་གྱི་མེ་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ།

ལྕགས་སྐྱུད་སྤྲིང་ནི་དང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་༢ འབད་མི་སོད་ཁྱིམ་ ཁང་སྡེ་༢ རྐྱབ་ནི། དང་།
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༦༤ འབད་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་ཁང་སྡེ་༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

འདི་ཡང་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ལས་ལྷག་ འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ དངུལ་སོད་
འབད་དེ་འདུག འདི༌བཟུམ༌གྱི་ ཆད་སྐྱོན་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རྒེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་ངོ་མ་འབད་ཡོ ད་མི་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཚུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༧༥ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་རྡོེ། རྒེཔོ། མི་

ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༢༩༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་རྡོེ། རྒེཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༢༩༢ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

153

༧.

པདྨ་གླིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ པདྨ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༨ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༩ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཅིག་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་

འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༨ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ཨིན་རུང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ཕྱིར་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ གནས་པའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་
མིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༦ གནས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2

བསོམས།

0.366

༠.༢༧༡

༠.༠༩༥

༧༤.༠༤

0.366

༠.༢༧༡

༠.༠༩༥

༧༤.༠༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥

2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
2.3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

དངོས་གྲངས་འཐེབ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཁར་ བརྒྱ་ཆའི་ཁྱད་པར་མ་བཏོག་མི་ལས་
བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)
-

0.095

-

0.095

0.095

བསོམས།

༠.༠༩༥

ཆད་སྐྱོད་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད:
2.3. དངོས་གྲངས་འཐེབ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཁར་ བརྒྱ་ཆའི་ཁྱད་པར་མ་བཏོ ག ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༩༥
པདྨ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧ་ཏི་ཁོ་ཝ་ལས་ ཏཱ་ལི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥.༢ འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ལ་མི་ཊར་ལས་ གོན་
བདེ་ཊར་གྱི་བར་ན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་

དངོས་གྲངས་འཐེབ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཁར་ བརྒྱ་ཆའི་ཁྱད་པར་

མར་བཅག་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནས་ཚད/གཤིས་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་ ༡༥༥༧༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
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ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
༩.

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི།

འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༤ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཅིག་འདི་ ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ བསོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ གནས་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་
བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2

བསོམས།

0.085

-

0.085

-

0.085

-

0.085

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1. ས་གནས་འདི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་དེབ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོད་འབད་ཡོ ད ་པའི་ དངུལ་
སོ ད ་ཀྱི་དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་བྱིན་ཡོ ད ་པའི་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༨༥
སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ཚུཿ






སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལས་ དངོས་གྲུབ་གླིང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
ལེ་བར་བཱོཊ་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

དཀར་གསལ་གླིང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇག་གི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི། དང་།

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་དང་ སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ཡིག་གི་ ས་གནས་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་གི་
དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ནོར་བ་འདི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ས་གནས་འདི་གི་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་

གིས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལཱ་ངོས་བདེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བདེན་དཔྱད་ཡང་དག་སྦེ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༡ དོན་

ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔན། ཞི་གཡོག་ཨང:༢༠༠༤༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་
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བཟང་རྡོེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༠.

རྟ་ལྡིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྟ་ལྡིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

འདི་

སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༣ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཅིག་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་
ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་
བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1

བསོམས།

0.035

0.035

-

0.035

0.035

-

༡༠༠

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. ས་གནས་འདི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་དེབ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོད་འབད་ཡོ ད ་པའི་ དངུལ་
སོ ད ་ཀྱི་དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་བྱིན་ཡོ ད ་པའི་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༣༥ །
རྟ་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་ནི་དོན་ལུ་
ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ:








སཱན་ཊ་ལི་ལས་ རྡོ་སྟེགས་ཀྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

ཁེམ་པ་རྒང་ཡོང་ལས་ རྡམ་བ་ས་(ཏུ་ནུ་ཝ) གི་ སོ་ནམཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
ལཱབ་ཅ་ཁ་ལས་ ནི་དུ་ལ་ཁ་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
དཱ་ར་པ་ནི་ལས་ རཱམ་ཊ་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

ཁེམ་པ་སྒང་ལུ་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ གང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་མི་སྡེ་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི། དང་།
ཁེམ་པ་-པེན་ཞིང་མི་སྡེ་ལུ་ མི་སྡེའི་ཁག་འབག་གན་རྒྱ་བྱིན་ཡོདཔ།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་གི་
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དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི།

ནོར་བ་འདི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ས་གནས་འདི་གི་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་

གིས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལཱ་ངོས་བདེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བདེན་དཔྱད་ཡང་དག་སྦེ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༢ དོན་

ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏི་ཀ་རཱམ་གི་རི། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང:༨༦༠༡༠༩༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་བཟང་རྡོེ།། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༢༩,༦༡༡.༨༢ འདི་ འབོར་འཛིན་ཨང་༤༥༦༣༤༣ ཐོག་ལས་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དང་ ལྷག་
མ་འདི་ རྩིས་བཏོན་པའི་སྐབས་འཛོལ་མི་ལས་ ཆ་མེད་བཏང་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༡.

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི།

འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༢ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཉིས་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མ་འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ནང་བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

༠.༣༡༧

-

༠.༣༡༧

-

༠.༣༡༧

-

༠.༣༡༧

-

གནས་པ།
3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1. རྩི་སའི་ལཱ་གི་དོ ན ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་དག་མ་འབད་བར་ གོ་ལ-དྭངས་གླིང་གི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ལུ་ཡོ ད ་པའི་ གཏན་འཇགས་གཞི་
བཀོད་(ལམ་ཁའི་ཚུ་གཞི་ཆས)ཚུ་ བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨེམ/ཨེས་ ཀེ་པི་བཟོ་སྐྲིན་གྱིས་ གོ་ལ-དྭངས་གླིང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ཡོད་པའི་ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་དང་ལྡན་པའི་ གཏན་འཇགས་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག གཞི་བཀོད་ཚུ་ནང་ དོང་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་
གིས་ བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ རྩི་སའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཡང་དག་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ སྟོནམ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་

འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ས་གནས་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་ མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་ནུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༤ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱ་མིར་གི་རི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
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འགནཿ སཱ་མིར་གི་རི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་
ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་གཏང་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

3. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. ས་གནས་འདི་ཁར་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་དེབ་ནང་ལུ་ ཐོ ་ བཀོད་འབད་ཡོ ད ་པའི་ དངུལ་
སོ ད ་ཀྱི་དོ ན ་ལུ་ གནང་བ་བྱིན་ཡོ ད ་པའི་ མང་ཉུང་འབོ ར ་ཆེན་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༣༤༣
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་
ནི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ:






དྭངས་གླིང་ལས་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་གཞི་བཀོད་ཚུ་ གཏན་འཇགས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ།
གོ་ལ་ལས་ དྭངས་གླིང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ གཏན་འཇགས་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

གོ་ལ་ལས ཆིབས་མཇུག་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཁར་ སིབ་སུ་ཆུ་གི་ལྟག་ལས་ ཞུན་འདམ་ཅན་གྱི་ཟམ་པ། དང་།
སེང་གེ་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་གི་
དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།

ནོར་བ་འདི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ ས་གནས་འདི་

ཁར་མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་འབྲེལ་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་ ༡༥༥༨༤ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱ་མིར་གི་རི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སཱ་
མིར་གི་རི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༦

འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༦༧༣ སྤྱི་ཚེས་༠༣.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན།
༡༢.

བསྟན་འབྲུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་༡འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
འདི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠ གནས་པའི་ རྟག་ཞིབ་བརྒྱད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩ གནས་པའི་རྟག་ཞིབ་གཉིས་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ ཁོངས་སུ་བསྡུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མ་འདི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༡ གནས་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ ད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༡ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ནང་བསྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

རིམ་

ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་
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རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་
དངུལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་
ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.393

-

0.393

-

-

-

-

-

0.036

-

0.036

-

0.522

-

0.522

-

0.951

-

0.951

-

གནས་པ།
4

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༡ གནས་པའི་
ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་
འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༣
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གནས་པའི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་གི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1. སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ ་ ཆེ་མཆོག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ མ་རྩ་སྦེ་གནང་མི་འདི་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ༠.༣༩༣
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེའི་དམག་སྡེ་འགོ་འཛིན་དང་ བསྟན་འབྲུག་དང་སིབ་སུ་གི་དྲུང་པ་ བསྟན་འབྲུག་སོབ་གྲྭ་
ལྟེ་བ་གི་དབུ་འཛིན་

དེ་ལས་ བསྟན་འབྲུག་གྲྭ་ཚང་གི་ བམ་གནས་བརྟན་ཚུ་གིས་འདུས་པའི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་མཆོག་གིས་ མ་རྩ་

སྦེ་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གནང་ནུག ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༢ ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་
དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༣ འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་ལེན་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཏེ་འདུག མ་རྩ་ཡོངས་བསོམས་
ལས་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༠༣༦ སེང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཚབ་ཡོངས་བསོམ་སོད་དགོཔ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ ཨིན་མི་འདི་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡ ནང་འཁོད་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ ཧེ་མའི་རྒཔོ་འདི་གིས་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་འདི་ ལོག་སྟེ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་མ་གཏང་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ སྔོན་ལོ་འདི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མ་རྩ་དངུལ་སྐྱེད་དང་བསོམས་ལྷག་ལུས་
ཡོད་མི་དང་ ལོག་སོད་འབད་དགོ་མི་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ཟླ་༣ པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༣ ཨིན་མས།

འདི་

བཟུམ་དངུལ་ལོག་སོད་ནི་ནང་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནི་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་
མི་དང་ ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལུ་མགནས་མི་འདི་ལས་ བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

2. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་ སྟོན་ཏེ་ཡོདཿ
2.1. ཆ་ཤས་༣ པ་ གྲ་སྒྲིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ ཐོ བ ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ བྱིན་ཡོ ད ་མི་དང་ ནོ ར ་འཁྲུལ་ཚུ།
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བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ས་བཅད་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་ ཡིག་
ཆ་ཚུ་གིས་ ཁུངས་རྒྱབ་མ་འབད་བར་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ བྱིན་ནུག ཁག་འབག་ཆིངས་ཡིག་གི་ དགོས་དོན་ནང་ལུ་ དངུལ་སོད་འདི་ ས་གནས་
འདི་གི་ ལཱ་གི་ཉུང་ཚད་དང་ ཚད་འཇལ་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ནི་སྦེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཆ་ཤས་༣ པ་འདི་མེདཔ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་དེབ་ནང་ལུ་ ས་
གནས་འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་/མང་ཉུང་ག་དེ་གཅིག་འབད་ཡི་ག་གཏན་འབེབས་འབད་དེ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་སོད་

འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འདི་གིས་འབད་ ལཱ་འདི་གིས་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་ག་དེ་ཅིག་ཡར་སོང་ཡི་ག་ ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

3. ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ གནས་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་འོག་ཚུ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

དངུལ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཡ་ནང་།

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་

3.1

བསྟན་འབྲུག་ཐང་གི་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྱི་མཁོ་ཆས་གཞིས་

3.2

ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ མ་རུང་བའི་དངུལ་སོད་འབད་

-

ཆགས་ཀྱི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་གཏང་མི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ།
ཡོདཔ།

བསོམས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.036
0.036

0.036
-

0.036

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད ཿ
3.1. བསྟན་འབྲུག་ཐང་གི་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆརགྱི་མཁོ་ཆས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལཱ་གི་དོ ན ་ལུ་ རིན་བསྡུར་གཏང་མི་ནང་
ལུ་ ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ ད པ།
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རིན་བཀོད་གནས་གོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༠ གནས་པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ སྤྱི་ཟླ་༠༢ ཚེས་༩ ལས་
འགོ་བཙུགས་ ཟླ་རིང་གསུམ་གྱི་དོན་ སྤྱིལོ་༢༠༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༩ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ ‘བསྟན་འབྲུག་ཐང་གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་
འཆར་གྱི་མཁོ་ཆས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལཱ་’ གི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ཁག་འབག་ མི་ངོ་མ་བསམ་གྲུབ་ལུ་ གནང་སྦྱིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མ་གི་ ཁྲོམས་དོན་དང་འཁྲིལ་ རིན་བསྡུར་གཏང་ནི་གི་བ་རིམ་ལུ་མ་གནས་པས། དེ་ཡང་ དུང་ཅུང་ཚུ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཆུ་དོང་ཚུ་ས་
རྐོ་འབད་ནི་དང་ དུང་ཅུང་བསྐྱར་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཆུའི་རྐ་ལུ་ ཨེཕ་སི་ཨཱར་
ཆུ་མཛོད་དང་ ནང་ལེན་ཆུ་མཛོད་ཚུ་བརྩིས་ ཁག་འབག་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམས་༠.༩༥༥ གནས་ནུག
རིན་བསྡུར་གདན་འདྲེན་གསལ་བསྒྲགས་(NIT) དར་ཁྱབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་མེད་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཁག་འབག་ཚུ་
ལས་ རིནབསྡུར་ལེན་ཚུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོདཔ་ བདེན་ཁུངས་གཟང་ནི་དོན་ལུ་ གཞན་མི་ཐོ་བཀོད་དང་ ཡིག་ཆའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་མིན་
འདུག

ལྷག་པར་དུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་མཛད་མི་དང་ ལཱ་བྱིིན་ཡོད་མི་རྒཔོ་འདི་ རིན་བསྡུར་བཙུགས་མི་དང་མཉམ་ ཉེཝ་ཕོག་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཡོདཔ་དང་

རིནབསྡུར་ཚོགས་ཆུང་འདི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་འདི་ སྟོན་བསྒྲགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་རིན་བསྡུར་ལུ་

ལཱ་བྱིན་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཁྱབ་ཆེ་འདི་ཆ་བཞག་མེད་སྦེ་ བཞག་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་

མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
3.2. ལཱ་ལེགས་ཤོ མ ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ ད ་མི་ལས་བརྟེན་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦
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བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྟན་འབྲུག་ཐང་གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་ ཆུའི་དུང་ཅུང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཆུའི་དུང་ཅུང་མི་ཊར་༦༠༠ འདེ་གཅིག་ ཕྱིར་འཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་དོང་ཕིཊ་གཅིག་རྐོ་དགོ་མི་འདི་ ཡང་
དག་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་

ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་
འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
4. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༢ གནས་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ བཅུད་དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྒལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་
4.1

ཆུ་ཚོད་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དགོས་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)
-

0.105

0.105

འབད་ཡོད་མི་འདི་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་འབད་ཡོདཔ།
ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་གྱི་སྐབས་ དངོས་མཐོང་མང་ཉུང་ཚད་འཇལ་འབད་མི་དང་
4.2

འཇལ་ཚད་དེབ་ནང་ལུ་ མང་ཉུང་བཏོན་ཡོད་མི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གི་བར་ན་ཁྱད་

0.417

0.417

པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.522

-

0.522

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད ཿ
4.1.

ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོ ད ་ཀྱི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོ ད ་མི་ལས་བརྒལ་

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་

ཆུ་ཚོ ད ་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ ད ་པའི་

ཐོ བ ་

བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འཐེབ་འབད་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་བརྒལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་
པའི་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ འཐེབ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དགོས་བརྗོད་
འདི་ ཡིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ག་དེ་ཅིག་འབད་ཡོད་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཆུ་
ཚོད་ག་དེ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་ག་ར་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་
དགོས་མཁོ་བའི་ ཆ་ཤས་༣ པ་ཚུ་ དགོ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་མ་འབད་བར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་འདི་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན ་འདི་
གིས་ ལས་རྒྱབ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ལས་གཞན་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་མ་བཟོ་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་

ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
4.2. ས་གནས་གཟིགས་སྐོར་གྱི་སྐབས་ དངོས་མཐོ ང ་མང་ཉུང་ཚད་འཇལ་འབད་མི་དང་ འཇལ་ཚད་དེབ་ནང་ལུ་ མང་ཉུང་བཏོ ན ་ཡོ ད ་མི་དང་
ཐོ ་ བཀོད་འབད་མི་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོ ན ་ཡོ ད ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབད་ནི་
དོན་ལུ་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་ཚུཿ
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སྐུ་ཅིན་ལས་ འཇུམ་བྱི་གླིང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ། དང་།
སྐུ་ཅིན་ལུ་ ཞིང་ཆུ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ དུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།

ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལས་ལྷག་ མང་ཉུང་གི་འབོར་ཆེན་འཐེབ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་གི་
དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི།

ནོར་བ་འདི་བཟུམ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྟ་རྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ ས་གནས་འདི་

ཁར་མང་ཉུང་འབོར་ཆེན་ངོ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་འབྲེལ་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་ ༡༥༥༨༥ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་
མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༣.༨ གསར་སྤང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་ རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡.

དགེ་ལེགས་ཕུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་
ཨིན། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་
སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

གནས་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

1.1.

གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ ཕོ ག ་པའི་ཉེས་ཐུས་སོ ད ་ནི་ནང་ ཡུན་བསྣར་ཡོ ད པ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་
གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་ལཱ་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༣
ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ནང་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་གི་ཡར་འཕེལ་ངོ་མ་ ཟླ་རིམ་
བརྒྱད་ཀྱིས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག

ཕྱིར་འགྱངས་འདི་ཡང་ ཉེས་འཐུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་བརྒལ་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་གི་རིན་གོང་

མཐའ་དཔྱད་གུར་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཉེས་འཐུས་སྦེ་ཕོགཔ་ཨིན་མས། འདིདང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབག་ལཱ་འདི་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ ཆིངས་ཡིག་ལས་
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འགལ་མི་འདི་ལས་

ཆ་མེད་མ་བཏང་པར་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་འཚོུལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་

དང་ བཟོ་བཀོད་ནང་ལུ་སྐྱོན་ཡོདཔ་དང་

ཆུ་དུང་རིམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་འཛོལ་བ་ཚུ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༨༩: དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་ ༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེ་༠༧.༠༩.༢༠༡༩ ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུའི་ དྲན་གསོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣.༣.༩ ཐིམ་ཕུག་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད ་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༢.

སྨད་ཝང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྨད་ཝང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༢ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༠.༠༤༥

-

༠.༠༤༥

༠.༠༤༥

-

༠.༠༤༥

-

ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.
1.1

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀརམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

སྨད་ཝང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བྱི་མི་ནང་ལས་ གླིང་གཞི་ཕ་ཁའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ བསྟར་
སོད་འབད་མི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་གིས་ དམ་

འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༤ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ། ཞིབ་རོགས་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༡༡༠༠༤ ཅན་མ། ཕུར་བ་ཤེས་རབ། མི་སྡེའི་ཁག་འབག མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༧༠༠༡༨༩༣ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆར་བི་ལཱལ་དཱས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣.༣.༡༠

བཀྲིས་སྒང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་ཚུ།
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༡.

ཕོངས་མེད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་
ཨིན། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་
སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

-

-

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

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

བུམ་པ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ འི ་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབདཝ།

ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བུམ་པ་ལྷག་ཁང་ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་འདི་ རྩིས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག བུམ་པ་ལྷ་ཁང་
ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༡༦ ལུ་ མི་སྡེའི་ཁག་འབག་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༡༨ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་དེ་
འདུག ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་ ས་གནས་ཁར་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་
ཚོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ནང་ཡང་འགོ་མ་བཙུགས་པར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གནང་
བ་ལེན་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་

ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། ཇི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་(ལས་སོལ་ལས་ཁུངས) གིས་ བདེན་དཔྱད་མཛད་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་
འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
༢.

བཀང་ལུང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀང་ལུང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
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ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

0.192

-

0.192

-

-

-

-

-

0.192

-

0.192

གནསཔ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་མ་བཙུགསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

བཀང་ལུང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དེ་ གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་
ནུག རྒེད་འོག་གི་ཡིག་ཚང་རྙིངམ་དང་ བསྡུ་ལེན་གྱི་ས་སྒོར་རྙིངམ་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལས་ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དེ་
འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག བསྡུ་

ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༧

དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11503004683 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11503004683 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ས་ཉོ་ནི་དང་ རྒཔོ་གིས་ཡིག་ཚང་རྐྱབ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་༥༠/རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། ཡིག་ཚང་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དང་ ལས་མི་ཁས་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འཐོན་མི་འདི་ལས་

བརྟེན་ བཟོ་སྐྲིན་འབད་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ ཁོང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གླ་ཁར་གཏང་ནི་དང་ འདི་ནང་ལས་ཁང་གླ་བསྡུ་ནི་
དེ་ལས་

རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་གི་

དབང་ཚད་བྱིན་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ཐོབ་ནུག།

འདི་དང་

འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་
སོད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།

འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་འདི་ག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ ས་
དང་ བཟོ་བཀོད་འདི་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་གཅིག་གིས་ཨིན་པར་ཅིན་ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་
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ཨིན་ན་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་གིས་ཨིན་པར་ཅིན་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ག་ཅི་འབད་མ་བཙུགས་བར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་
བཤད་ཅི། (ཁྲམ་འདི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ གཞུང་གི་རྒྱུ་ཆས་ཨིན་པའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།)

འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞུང་གིས་ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་མ་བྱིན་
ཚུན་ ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལུང་ཕོགས་གཞུང་གྱི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༢.༡.

གནང་བ་མེད་པར་ ཡོ ང ས་ཕུག་ལྷ་ཁ་གི་དོ ན ་ལུ་ ས་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ།

བཀང་ལུང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ འོས་འབད་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་མ་ལེན་པར་ ཡོངས་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་དོན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠༠ ལག་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་གཅིག་འབད་མི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༠.༢༢༩ དང་ ཨེ་ཀར་༡.༩༠༩ མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠ དེ་ རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༤ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་
གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལས་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ རྒེད་འོག་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་སོད་
དེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྒེར་གྱི་རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་
མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དང་ རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་༢༠༡༤ ཅན་མ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༢༧ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11503004683

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11503004683 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༢ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲམ་སྤོ་སོར་འབད་ནི་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་བསལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་དང་ ལཱ་འདི་ཚུ་
འབད་བའི་སྒངས་རང་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་འབད་སར་བཅར་ཡོདཔ་དང་ ཁྲམ་
མགྱོགས་པ་རང་ བྱིན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གི་ཁྲིམས་མཐུན་བདག་དབང་འདི་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ་ དགོ་

ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཁྲམ་འདི་ཐོབ་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཟེར་
བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

༡.༣.༣.༡༡
༡.

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
བུམ་བདེ་གླིང།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་གི་ བུམ་བདེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་
གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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རིམ་
ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་
ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༡

ཟམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ནང་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བཀལ་དགོཔ་ཡོདཔ།

བུམ་བདེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་སྟོབ་རང་ལུ་ དཔྱང་ཟམ་རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༢༥ ཅན་མ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཨེམ་
ཨེས་ བང་ག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ དུས་ཡུན་འགྱངས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་འཐུས་ཕོགས་
དགོཔ་འདུག བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༣/༢༠༡༦ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་རོགསཔ་
ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ཡང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་གནས་
གོང་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༩༣ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༩༨ དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༩༢ གི་བརྩི་དངུལ་
སོད་འབདམི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༥ ལྷག་ལུས་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་འབད་འཕྲོ་ཡོད་པའི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་

ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མ་ཎི༌དབང༌འདུས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༠༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཕུལ་ནི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཟེར་བཤད་
ཅི། ཨིན་རུང་ ཁོང་གིས་ འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

༡.༣.༣.༡༢
༡.

ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།
བྲག༌སྟེང༌།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གི་ བྲག༌སྟེང༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༠ གནས་
པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་
དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༦ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠.༤༢༦ ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།
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འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༩ འདི་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༧/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

༠.༣༦༩

༠.༡༡༡

༠.༢༥༨

༠.༣༦༩

༠.༡༡༡

༠.༢༥༨

༣༠.༠༨

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

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་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

1.1
1.2
1.3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་།

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེནཔ/མ་ཚང་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ལྷག་ལུས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

0.050
0.061
0.258
༠.༣༦༩

སྟོད་ཆུ་ཞིང་གི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ནང་དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

0.050
0.061
0.༡༡༡

རྩིས་ཞགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

0.258
༠.༢༥༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

བྲག༌སྟེང༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ ཨེམ་ཨེས་ དབངས་ཀ་གླར་སོད་ལས་སྡེའི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སྔོན་བྱིན་
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལྷམ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལྷམ་རྡོ་རྗེ།
རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་སྟོན་

ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་
གནང་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༩༥-གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག) འོག་སྙན་ཞུ་འབད་

ཡོད་སྦེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ལས་ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ལས་ འཕྲོ་མཐུད་
གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༢

སྟོད་ཆུ་ཞིང་གི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ནང་དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡
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བྲག༌སྟེང༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ གཡུང་གྲུ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ སྟོད་ཆུ་ཞིང་གི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡
དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་གི་མཐོ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་པའི་འབོར་ཚད་ལས་མངམ་སོད་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་

ཤོམ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་

ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་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། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༢༧༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ མ་རྩ་དངུལ་འབོར་འདི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་ཞིབ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་

འབོར་འཛིན་ཨང་༠༢༠༧༡ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མ་ཐོག་ དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་གྱི་ཆ་ཤས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༩
སྤྱི་ཚེས་༣༢/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེནཔ/མ་ཚང་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨

བྲག༌སྟེང༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤང་ཟུར་ལུ་ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༠༠ དངུལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འབད་ནུག ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཐོག་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༥༨ གནས་པའི་ ཅ་ཆས་མི་ཚང་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ས་
ཁོངས་ནང་ཅ་ཆས་ལེན་པའི་སྐབས་ རྩིས་ཐོའི་འབོར་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༠ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ། ཚོགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༦༠༢ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༣༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ཅི། ལྷག་
པར་དུ་ རྒེད་འོག་གིས་ འདི་གི་སྙདན་ཞུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོདཔ་སྦེ་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་ལུ་ ཧེ་མ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་དང་ ཡིག་ཆ་གི་འདྲ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དུས་
མཐུན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༢.

ནུ་སྦིས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གི་ ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨

ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་

ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༣༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

-

༣.༠༣༤
༣.༠༣༤

-

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1

༣.༠༣༤
༣.༠༣༤

བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

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་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1.1
1.2
1.3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

2.010

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

ལཱ་མ་འབད་མི་/ཉུང་སུ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.024
3.034

བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

-

2.010

-

1.024
3.034

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༠

ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༠ མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག ཨེམ་ཨེས་ པི་
ནོར་བུ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༠ དང་ ཨེམ་ཨེས་ འབོར་ལྡན་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ དེ་
ལས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་བདག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༣ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག

ལཱ་ཚུ་མཇུག་

བསྡུ་རུང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པི་
ནོར་བུ་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༥༣༣༣ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ རིན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༦༧༨ ། ཨོན་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ ཁག་འབགཔ་གསུམ་ལུ་ བྱིན་ཡི་ཟེར་བཤད་
ཅི། ཁག་འབདཔ་དང་པའི་སྐབས་ མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་འདི་ ཁག་འབགཔ་(པི་ ནོར་བུ་བཟོ་སྐྲིན་)ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་
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འདི་གིས་ལཱ་མ་འབད་བས། ལཱ་འདི་ དེ་ལས་ ཡུལ་སྡེ་མི་སེར་ཚུ་གིས་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་

དང་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོད་རུང་ ཁོ་ལས་ལེན་གསལ་ཡང་དག་གཅིག་མ་ཐོབ་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
༣༡༠,༠༠༠/-

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཁག་འབགཔ་གཉིས་པའི་སྐབས་

དངུལ་ཀྲམ་

༡༦༧,༠༠༠/- བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཁོ་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དངུལ་ཀྲམ་༡,༥༣༣,༠༠༠/- གནས་པའི་ལཱ་འདི་ ཁག་
འབགཔ་གསུམ་པ་གིས་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ནི་འབད་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་ ལོ་བཞི་ཚུན་གྱི་བར་ན་ཡང་ ཐག་ཆོད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་དང་ གནད་དོན་འདི་
བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་རྐྱངམ་གཅིག་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཐབས་ཤེས་སྦེ་མཐོང་ཡོད་པའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡི། དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཕུལ་ནི་དང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་
པའི་ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་
པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
༡.༢

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་

ཁག་འབག་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

སྤྱི་ཚེས་

༢༣/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ ཅུ་ནི་སྤང་ལས་དཀར་ཤོང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༧
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབང་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ ཅུ་ནི་སྤང་ལས་དྲན་ཞི་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་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་མི་འདི་ཚུལ་མིན་ཨིན་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་

དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་སོ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་
སྙན་ཞུ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།

འདི་འབདཝ་ད་ ཨེམ་/ཨེས་ ནོར་དབངས་བཟོ་སྐྲིན་གྱི་ཐད་དུ་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་
འདི་ ག་སོང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ བཟོ་སྐྲིན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་འབགཔ་ཆོག་ཐམ་འདི་
བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་ གཞན་མི་ མི་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་ སང་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་འདི་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ གནད་དོན་བསལ་ནི་དང་ འདི་མེན་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་
གི་ཁེས་ལེན་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨེམ་/ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་ནི་དང་ ཨེམ་

/ཨེས་ ནོར་དབངས་བཟོ་སྐྲིན་གྱི་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡
ནང་འཁོད་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༡.༣

ལཱ་མ་འབད་མི་/ཉུང་སུ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༤
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ཀ) ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཅུ་ནི་སྤང་ལས་དྲན་ཞི་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཀྲོང་གསར་ ཨེམ་ཨེས་ ནོར་དབང་བཟོ་བསྐྲུན་
གྱིས་ ལཱ་མ་འབད་བ་/ཉུང་སུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༡172དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་

ངེས་ཏིག་སྦེ་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མི་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༢

དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནོར་
དབང་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༧༦༠༩ ཅན་མ།
ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་དཔལ་ལྡན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༡ འདི་ ནོར་དབངས་བཟོ་སྐྲིན་ལུ་ དངུར་
འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས རྒེད་འོག་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ནོར་དབངས་བཟོ་སྐྲིན་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲོ་མཐུད་

གནང་ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ཟེར་ ཁེས་ལེན་འབད་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་མེན་ ཁྲིམས་མཐུན་
ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོཔ་་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་ཕུལ་ཡི།
ཁ) དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་

ཨེམ་ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ ཅུ་ནི་སྤང་ལས་དཀར་ཤོང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ནང་ ཝི་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་

བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་མ་འབད་བར/ཉུང་སུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༩༧ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མི་འདི་

ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་ངེས་ཏིག་སྦེ་འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མི་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་གཱ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ སོ་འཕེལ་བཟོ་བསྐྲུན། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཨང་༣༩༨༨ ཅན་མ།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ བཀྲིས་དཔལ་ལྡན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སོ་འཕྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་ཐོ་མཐའ་
མ་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབོར་རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་
ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།

ག) རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྗོང་ཐང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཀྲོང་གསར་ལྗོང་ཐང་མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ དངུལ་
ཐེབས་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་ཆུ་གཡུར་ ཨེལ་དབྱིབས་ནང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ སྒྲོམ་དབྱིབས་སྦེ་
བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་གུར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

ས་ཁོངས་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་

ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་

འབད་མི་དང་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༡༢ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྟོབས་རྒྱས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཨོན་བསྟན་འཛིན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༠༦༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
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གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་འབད་མི་འདི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༨༤,༠༠༠/- ཆད་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཁག་
འབགཔ་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

དངུལ་འབོར་འདི་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་

༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་ཕུལ་ཡི།
༤.

སྤྱི་ཚེས་

སྐོར་ཕུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང༌གསར༌རོང་ཁག་འོག་གི་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༢༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ གནས་
པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༧༠ གསལ་སྟོན་
འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༧༠ ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༩༧ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

3.706
0.091

-

-

༣.༧༩༧

-

3.706
0.091
3.༧༩༧

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1
༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦

ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

མ་གླིང་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་གྲུབ་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ མ་གླིང་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦ ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་གྲུབ་ནུག གཞནམ་སྒང་ ཨེམ་
ཨེས་ སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ མ་གླིང་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༣༨ ནང་སོད་ནུག དེ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༦ གནས་པའི་ ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ ཨེམ་ཨེམ་དྲའི་༢༢༥ ཅན་མ་ཉོ་སྒྲུབ་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་
ནུག ཆུ་གཡུར་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་སྐམ་ཞིང་ཡོད་མི་ཚུ་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་
གྱི་གྲོས་འཆར་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་བ་མ་དཔྱད་པར་བཟོ་ཡོདཔ་ད་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ ས་སྐམ་ཞིང་ཡོད་མི་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་
སྡེ་ལུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྦེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་མ་མཐོང་། ཆུ་གཡུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ཆུ་ཞིང་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནམ་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཟོ་
བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གོང་གི་ལས་འགུལ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་འཁལ་སྦེ་ཧ་གོ་མ་

173

ཚུགས།
དེ་མ་ཚད་ ཉིམ་ཤོང་ལས་ལྷ་ཁང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཆུ་དུང་ཚུ་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
དང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ཕན་མ་ཐོགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་སྟེ་

འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལས་འགུལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༥༥༡༤ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་དང་ དུང་
ཅུང་ཧེ་མ་མེདཔ་འགྱོ་ཡོད་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒཔོ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ མི་སེར་དམངས་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་

ཡང་མ་བཤད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ས་གནས་འདི་ཁར་བལྟ་སྐོར་གནང་དགོཔ་དང་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་

མི་སེར་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ག་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་
ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་མཉམ་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི།
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་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རུང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༡༤ དོན་ཚན་༡

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༩༩༡༢༢༢༡ ཅན་མ། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༡༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༩༩༡༢༢༢༡ ཅན་མ། སངས་རྒྱས་
མཁའ་འགྲོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༡༣༤༣ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་
གྲོས་སྟོན་ཁག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༥ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ ༨༥,༠༠༠/- འདི་རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོདཔ་
དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཕུལ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་ལྷག་
ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་༦,༠༠༠/- འདི ཧེ་མའི་རྒཔོ་ལུ་ སྔོན་བྱིན་སྦེ་ དངུལ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་གཞུངརྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབོར་འདི སྤྱི་ཚེས་༥/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་
ཟེར་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་ལུ་ བུམ་ཐང་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩིས་ལྷག་ལུས་
ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྩིས་སྙོམ་/བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ ལོག་སྟེ་རང་ཕུལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་

ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ གུ་ ཡང་ན་ ཧེ་མ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

༡.༣.༣.༡༣

རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

174

༡.

གསེར་གྱི་ཐང༌།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་ གསེར་གྱི་ཐང༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༡ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
བསོམས།

-

-

-

-

-

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༡

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ཡིག་ཚང་ནང་ཆས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

བསམ་རྩེ་ ཨེམ་ཨེས་ ཇེ་ཀེ་ནང་ཆས་མཁོ་བཀྲམ་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ གནས་པའི་ ཤིང་གི་ནར་ཁྲི་དང་ ཤིང་གི་སོ་ཕ་ དེ་ལས་བདེ་ཝཱན་ལ་སོགས་
པའི་ནང་ཆས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་སྤུས་ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ འཁོ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ སེར་རྒྱས་ཐང༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངེས་ལེན་
འབད་ནུག དེ་ལས་ མཁོ་སོད་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོ་ཕའི་འབོལ་གདན་གྱི་སྟུག་ཚད་ཨིནཆི་༦ མཁོ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཨིནཆི་༤ ལས་
ཡང་ཉུངམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༦༩༩.༠༠ གནས་པའི་ ཤིང་གི་ནར་ཁྲི་ཚུ་ དགོ་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ནང་ཆས་མེནམ་མ་ཚད་ སྤུས་ཚད་
ཡང་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ནང་ཆས་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་
ཞིབ་མ་འབད་བས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༠

དོན་ཚན་༢

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

མཱན་བྷ་དུར་རའི།

རྒཔོ།

༡༡༨༠༧༠༠༠༥༠༤ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ མཱན་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༧༠༠༠༥༠༤ ཅན་མ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི/(ཀྲི)/ཨེཕ་ཡུའུ་དྲི-༠༢/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༠༦༣ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༧/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.

རྩི་རང་སྟོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྩི་རང་སྟོད༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥ གསལ་
སྟོན་འབད་ཡི།
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥ ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༨ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

%

0.032

༡༠༠

༠.༤༧༦

༠.༤༧༦

༡༠༠

༠.༥༠༨

༠.༥༠༨

༡༠༠

0.032

གནསཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.
༡.༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣
ས་སྣུམ་ནང་ཟད་སོང་གྲུབ་མི་ཚུ་ལོག་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢

རྩི་རང་སྟོད༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ སྣུམ་འཁོར་ནང་ས་སྣུམ་བླུག་མི་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་ཀྱི་འཐུས་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་གྲུབ་མི་ཚུ་ ལོག་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ དཔ་མ་
ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནར་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་། གར་ཇ་མཱན་རའི། དམངས་མི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༤༩༨ ཅན་མ་།
བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།

ལྟ་བཀོདཿ ནར་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད །

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

2.2
2.3
2.4
2.5

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྟོང་ཤི་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲན་ནང་ དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།
ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཤིང་ཆས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
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རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

0.126
0.078
0.055
0.217

0.126
0.078
0.055
0.217

༠.༤༧༦

༠.༤༧༦

-

༢.༢

ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

རྩི་རང་སྟོད༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་བག་ཊར་ལས་ སྟག་ཐང་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦
དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཨེམ་ཨེས་ བཟོ་མི་ན་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ ཉེན་སྲུང་གྱི་གྱང་རྟེན་དང་ མདའ་ཡབ་ དེ་ལས་ ཆུ་འཐོན་འགྱོ་སའི་དོང་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་
བར་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་ཐོག་ལས་མིན་པར་ རྒཔོ་དང་ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
གཉིས་ཀྱིས་ རྩིས་ལེན་ཡོད་པའི་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་བ་སོད་འདི་ རྩ་མེད་བཏང་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མགུ་ལས་
མཇུག་ཚུན་ག་ར་ནང་ བཟོ་བཀོད་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༥.༡ དགོཔ་ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རྒྱ་ཚད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་
ལུ་ སྒོར་ལྟབ་ཚུ་ནང་སྣུམ་འཁོར་སྒྱིར་བའི་ནམ་དུས་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནི་མས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ལཱ་འབད་

ཡོད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠
ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ཀྲི་དྲི/རྩི་རང་སྟོད་-༡༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༥༦ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༣

སྟོང་ཤི་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲན་ནང་ དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨

རྩི་རང་སྟོད༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ སྟོང་ཤི་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག
ཨེམ་ཨེས་ བཟོ་མི་ན་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་མི་ཊར་༢༥༠༠ ལས་བརྒལ་མ་བརྐོ་རུང་ རིང་ཚད་མི་ཊར་༢༨༠༠ གྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོ དཔ་
ལས་ མི་ཊར་༣༠༠ ལུ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་རིང་ཐུང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་

དང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཚད་མ་འཇལ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་
མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༤

ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥

རྩི་རང་སྟོད༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་ཨེས་ སོན་བཏབ་ས་ལུ་ རྩི་རང་སྟོད༌ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཆུ་དུང་དང་ གློག་མེའི་
ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་

འབད་བའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༣.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠
ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ཀྲི་དྲི/རྩི་རང་སྟོད་-༡༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༥༦ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༥

ཤིང་ཆས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧

རྩི་རང་སྟོད༌རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རྩི་རང་སྟོད༌ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ནང་

ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཤིང་ཆས་གི་ཐོག་ལུ་ཁ་སྐོང་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ ཤིང་ཆས་ཀིཝུ་བིག་ཕིཊ་༧༠༦ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ རྩེ་རང་སྟོད༌ གང་ག་
རམ་ཨ་དཱི་ཀ་རི་ལས་ ཀིཝུ་བིག་ཕིཊ་༡,༦༧༠ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧ གནས་པའི་ ཤིང་ཆས་ཚུ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་

བཞག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༢༡ དོན་ཚན་༣.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༢ ཅན་མ་། ལྟ་བཀོདཿ ནར་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༡༧༠ ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེལ་དྲི་/དྲི་ཨི་ཨེས་-༠༡/༢༠༢༡/༡༤༥ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.

སྤ་ཚ་གླིང་།

177

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་ སྤ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༨༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༣ ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ གནས་པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་
ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་
འབྲེལ་མེད་པའི་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་འབད་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

གནསཔ།

བསོམས།

-

-

0.833
0.833

0.833
0.833

-

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

1.1
1.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ནང་།

(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་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་གྱང་
རྟེན་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

བསོམས།

-

-

-

-

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་གྲུབ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༡

ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་ཡོདཔ།

སྤ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩེ་རང་གི་ཁག་འབག་པ་བྷ་དུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དུ་པི་-ད་ར་ལྷ་ཁང་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་ མཛོད་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་
མི་ནང་ སྐྱོན་ཆ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག ཀ་གདན་གྱི་ས་ཁོངས་སྤུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་གནམ་པང་དེ་ལུ་ ཚོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་
གཏངམ་དང་

ས་གློག་གི་གློག་ཐག་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྱང་རྟེན་ཚུ་ལུ་ཀ་ར་མ་གཏང་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཐོག་ཁ་ལས་ས་ཚུ་གིས་སྤུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་

ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་མིག་བཏོན་འབད་བའི་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ ས་གློག་གི་ plate ཚུ་འཚོལ་མ་འཐོབ་པར་འདུག སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་

རྩིས་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་དང་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༨ དོན་

ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སི་ཏ་ག་ལེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༠༣༠༧༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆ་བི་ཀུ་མར་རའི།
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རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩི་རང་ཁྱད་རིག་གོང་
འཕེལ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འདི་སྐྱོན་གསལ་འབད་དགོ་པའི་ཡི་གུ་
བཏང་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འདི་ སྐྱོན་གསལ་འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུངརྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྐྱོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལས་ མ་ཐོབ་པར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་
དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་
པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
༡.༢.

སྤང་ཐང་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ གྱང་རྟེན་བཟོ ་ བསྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།

སྤ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩེ་རང་གི་ཁག་འབག་པ་ ཡམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ སྤང་ཐང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྤུས་
ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག གྱང་རྟེན་གྱི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་སྟུག་ཚད་ཚུ་ དགོས་མཁོའི་སྟུག་ཚད་ལས་
ཉུངམ་སྦེ་འདུག སྟུག་ཚད་ མི་ལི་མི་ཀྲར་༢.༥ འབད་མི་ལྕགས་སྐུད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྟུག་ཚད་ མི་ལི་མི་ཀྲར་༢.༧ གི་རིན་དངུལ་སོད་དེ་ཡོདཔ་
དང་ དབྱིབས་ཟུར་དྲུགམ་གྱི་སྒོ་ལས་ གསུམ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ འཁལ་དགོ་པའི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དབྱིབས་གྲུ་བཞི་གི་སྒོ་ལས་ གཅིག་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་
འདུག དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཤི་ལ་བྱི་པ་ཁ་གི་གྱང་རྟེན་དེ་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་མེདཔ་གཏང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་
ཚུ་རྩིས་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་དང་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༠༨ དོན་

ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སི་ཏ་ག་ལེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༠༣༠༧༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆ་བི་ཀུ་མར་རའི། རྒཔོ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེལ་དྲི་/དྲི་ཨི་ཨེས་-༠༢/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༣༥ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡.

ས་སྣུམ་དང་ བྱུག་སྣུམ་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣

སྤ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ HSD ས་སྣུམ་དང་ བྱུག་སྣུམ་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ རྩིས་
བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའི་ HSD ས་སྣུམ་དང་ བྱུག་སྣུམ་ ལི་ཀྲར་༡༦,༣༠༤ མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུའི་ཐོབ་རྩིས་དང་ བཀོལ་སོད་ཚུ་དྲན་ཐོ་བཀོད་ནི་གི་དོན་ལས་ མཛོད་དེབ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༡༠༨ དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སི་ཏ་ག་ལེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༠༣༠༧༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཆ་བི་ཀུ་མར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨེལ་དྲི་/དྲི་ཨི་ཨེས་-༠༢/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༡༣༥ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༥.

བར་ཤོང་།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བར་ཤོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༢ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ གསལ་སྟོན་
འབད་ཡི།
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ གནས་པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་
ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་
ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

0.084

0.084

0.084

0.084

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡.

མི་སྡེ་ཁག་འབག་ནང་ སྔོན་རྩིས་བཏོ ན ་ཡོ ད ་མི་ལས་ལྷག་པའི་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤

བར་ཤོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དེའི་འོག་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག མི་སྡེ་ཁག་འབག་
པ་ བར་ཤོང་ཝའི་བ་ཚོགས་པ་ལུ་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༦ ལས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད པ་
དང་ དེ་ཡང་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་༣༤ པའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་དེ་ ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱའི་དངུལ་འབོར་ལས་བརྒལ་བའི་ཐོབ་བརྗོད་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༠༩༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དར་བྷ་དུར་མོང་གར། དམངས་མི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༡༠༠༡༡༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
གྲུབ་རྟེན་ཚེ་རིང་། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༥༦ ཅན་མ་།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི(ཀྲི)/ཨེཕ་ཡུའུ་ཨེས--༠༢/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༢༥༧ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༡༠/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣.༣.༡༥

༣.

གཞལམ་སྒང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་ཚུ།

ངང་ལ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ངང་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་གཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འོག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ག་ར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་
ཡོད།
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རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

དངུལ་འབོར།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

-

-

-

བསོམས།

-

-

-

གནསཔ།

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༡.

ས་རུད་ཆད་མི་ཚུ་ སྐྱོན་ཆ་ཕོ ག ་ལམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ མ་བསལ་བར་བཞག་ཡོ ད པ།

ངང་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལ་ཀྲོང་ལས་རྡོ་ཆ་ལིང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྐྱོན་ཆ་
ཕོག་ལམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ས་རུད་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ ས་

རུད་ལས་བརྟེན་ ག་རའི་ནང་བསུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༠༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བི་ནོད་ཀུ་མར་ཏ་

མང། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200407010 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་དབང་འདུས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
12005002997 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༧/༠༨/༢༠༢༡ ནང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་ནང་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་ནང་ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨེན་ཇི་ཨེ-ཨེ་དྲི་ཨེམ་(༣༧)༢༠༢༡-༢༢/༦༣༤ སྤྱི་ཚེས་༣/༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་ སྐྱོན་གསལ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་དང་བཅས་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད།

1.3.4

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ།

1.3.4.1 འབྲུག་གི་སོ བ ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོ ག ས་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༦༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་
ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠.༤༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོགས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལས་
ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༦༣ གནས་པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

181

རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

ཨང་།
1

རྩིས་འགྲིག་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

༠.༢༦༣

-

༠.༢༦༣

༠.༢༦༣

-

༠.༢༦༣

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ འཐེབ་/ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣

འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༣༩ འཐེབ་/ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ



འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ འགྱོ་ནི་
/ལོག་ནི་ནང་ ཆོག་མིན་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༢ སོད་ཡོདཔ་ད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཐོབ་
བརྗོད་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སོད་གནས་ནང་མ་སོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།



འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་དང་

འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིར་བར་ནའི་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ཤོག་གུ་/དྲི་ཤོག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བསྐྱལ་ནི་གི་འགན་ཁུར་འདི་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ལུ་བཀལ་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ འབྲུག་
འགྲེམས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་
འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩ དེ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་འདུག དེ་ཡང་
ཚེས་གྲངས་གཅིག་ལུ་ར་

ཐིམ་ཕུག་ལས་སྤ་རོ་དང་

སྤ་རོ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་ཚུན་གྱི་

ཉིན་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་འདུག

ལོག་སྟེ་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤ་རོ་ལས་སོད་གནས་ཚུན་ ནང་འཁོད་ཐོབ་ལམ་ལྟར་དུ་ ཉིན་འཐུས་ཕྱེད་ཀ་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཙུགས་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་རིན་གོང་ཁར་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག


ལོག་སྟེ་འོང་མིའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༢ ལས་ཉུང་མི་གི་ཐད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༦ གི་
ཉིན་འཐུས་ཡོངས་རོགས་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག

ཐོབ་བརྗོད་དང་དངུལ་སོད་ཚུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་དམ་འཛིན་
དང་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣

ལུས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༣ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201007233 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག མིས་སྟོབས་/བདག་སྐྱོང་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501364

ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསྡེམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༥༠ འདི་ རྩིས་འགྲིག་་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༨ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་
182

གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བརག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གི་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་

འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བརག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ སློབ་དཔོན་གྱི་ གྲལ་གཏོགས་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་བརག་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་
ལུ་ ལཱ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྦེ་ འོངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་རང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ཐོབ་

བརྗོད་བཀལ་ཡོད་མི་འདི་ལས་བྱུང་མས་ཟེར་བཤད་ཅི། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་
དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ལ་ལུ་གཅིག་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་

འབད་ད་ སློབ་དཔོན་༨༧༦ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༢༥༦,༠༠༠/- བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་འབདཝ་ད་ སློབ་དཔོན་ལ་ལུ་
གཅིག་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་གནས་སོར་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ བོ་བུར་གྱི་ངལ་གསོ་འགྱོ་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བརག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་

སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བརག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་
ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོཔ་དང་ འགན་འཁྲི་
ཕོག་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
༡.༣.༤.༤

མི་སྡེ་ལས་ཚོ ག ས་དབང་འཛིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

0.044

-

0.044

0.044

-

0.044

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ཟད་སོང་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤

མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕག་དར་བ་ལུ་ གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ སོད་མི་འདི་ བ་ཡུལ་དབྱེ་ཨང་༡.༠༢ པ་ ལས་གཡོག་པའི་གླ་ཆ་གཞན་
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མི་ཚུ་་གི་འོག་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ བ་ཡུལ་དབྱེ་ཨང་༥༤.༠༣ པ་ རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྐྱོང་- སྒྲིང་ཁྱིམ་་གྱི་འོག་ལུ་འཛོལ་ཏེ་ བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་
རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༧༥ དོན་ཚན་༡། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507319 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་དི་ཀ་ཨ་དི་ཀ་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507319
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༤.༦.

གེ་སར་རྒྱལ་པོ ་ གསོ ་ རིག་གཙུག་ལག་སོ བ ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༢ གནས་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་
དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.193

-

0.193

0.193

-

0.193

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ས་ཡ་ནང་།

1.1

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

1.2

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

1.3

དངུལ་སོད་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་ནི་མེདཔ།

1.4

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མིང་ཐོག་ཁར་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ།
བསོམས།

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

184

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡ་ནང་)

0.081

-

0.081

0.041

-

0.041

0.071

-

0.071

-

-

-

0.193

-

0.193

1.1

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༡

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༡ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༨ དེ་ འགན་འཛིན་པ་གཅིག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ དེ་ ལུང་ཕོ གས་འོང་
འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན། ལེགས་སར་བ། ཨེཕ་ཨེན་པི་ཨེཅ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140900037 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲོག་ཊར་
ཉི་བཟང་དབང་མོ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8602079 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༨ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་

དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་
འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ལོག་ལྟབ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ འདི་གི་ཐད་དུ་ རྙིང་དུས་ཐོག་ལས་ཡང་ རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་འདི་ལས་བྱུང་

ནུག་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་ལོག་ཚབ་སོད་ནི་དོན་
ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་ཚུ་གནང་འདི་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་༡༣,༤༥༢/- འདི་ སྒེར་གྱི་མ་དངུལ་ལས་ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༩,༠༠༠/- (ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤) འདི་ཆ་མེད་བཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མ་ར་དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་རོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
1.2

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་ རྩིས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་
ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་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་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༣.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140800033 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140800033 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
1.3

དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་ནི་མེདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡ གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ ་མ་ཚུགས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༣.༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20130500015 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140800033 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༨ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཁྲ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ འབང་ཡོད་པའི་ འཛོལ་བ་འདི་ལུ་
ངོས་ལེན་འབད་ཡི། འདི་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་༤༠.༠༠༠/- དངུལ་ཀྲམ་༡༣,༠༠༠/- དངུལ་ཀྲམ་༡༡,༠༠༠/- དང་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠༠/- འབད་མི་

རྩིས་ཤོག་བཞི་འབང་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་་བཀོད་ཡི། རྩིས་ཤོག་བཞི་འབང་ཡོད་མི་ནང་ལས་ རྩིས་ཤོག་ དངུལ་ཀྲམ་༤༠,༠༠༠/- གནས་མི་འདི་
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སྤ་རོ་ཧོ་ལི་ཌེ་ཟ་སོད་ཁང་ལུ་ རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༣,༠༠༠/- དངུལ་ཀྲམ་༡༡,༠༠༠/- དང་ དངུལ་ཀྲམ་

༥,༠༠༠/- འབད་མི་འདི་ མི་ངོམ་གསུམ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིིན་མས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཚོལ་ནི་དོན་ལུ་
ག་དེ་ཅིག་ར་འགེངས་ཡོད་རུང་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ཅིན་ རྩིས་ཐོ་གི་འདྲ་གཉིས་པ་(སྤ་རོ་-ཧོ་ལི་ཌེ་ཟ་སོད་ཁང་ལུ་ རྩིས་

ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་མི་)དང་ མི་ངོམ་གསུམ་གྱིས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོས་ལེན་གནང་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་ཟེར་
བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི གསལ་འདེབས་
ཕུལ་ཡི།
1.4

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མིང་ཐོག་ཁར་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ།

འབྲུག་གི་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འདི་

འབྲུག་གི་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢

ཅན་མ་གིས་

སྤྱི་ཚེས་༠༢/༠༥/༢༠༡༣

ལུ་གཞི་

བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༥ ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ཟེར་འགོ་འབྱེད་མཛད་ནུག གེ་
སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འདི་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་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་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་
རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་གྱི་འགོ་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཞུ་
བ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་འགོ་ཐོག་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་
རྒྱབ་ལས་ཡང་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་
གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

ས་མཚམས་བཀལ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་དྲན་མ་འབད་བར་

ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ས་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང་མེད་པར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༢ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དོན་གྲུབ། བཟོ་བཀོད་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20130500004
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲོག་ཊར་སྲིད་མཐར་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20171100082 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༨ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་

དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀའ་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་ ཁོང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲམ་སྤོ་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་ཚུ་གནང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལུ་ལེན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ས་འདི་ འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་ཡོངས་གརོ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་དབང་ཆ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་ ཁྲམ་སྤོ་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ནི་དབང་ཚད་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།
འདི་དང་འབྲེལ་ འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གརོ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་ སྲིད་འཛིན་གྱིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ས་

ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོབ་ཡོད་ཟེར་ཨུཔ་མས། ཨིན་རུང་ སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁྲམ་སྤོ་ནི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཚུ་
བཏང་ནི་ཨིན་ཟེར་ བཤད་ཅི།

འདི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༡.༣.༤.༨.

ཕུན་ཚོ ག ས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༣༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༤༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་
ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་
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བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༨༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༩༣༥ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༣༡ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༧ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༢༤ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2.661

-

2.661

༡.༤༧༧

༡.༤༧༧

-

༢.༥༩༣

༠.༠༣༠

༢.༥༦༣

༡.༡༦

༦.༧༣༡

༡.༥༠༧

༥.༢༢༤

༢༢.༣༩

གནསཔ།
བསོམས།

༡༠༠

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།
1.1

འོང་འབབ་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།

1.2

རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་བཞག་

1.3

འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ།

1.4

ཁྲིམས་དོན་གྱི་བཏོག་ཆ་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབདཝ།

1.5

སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ སྒེར་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ཡ་ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.159

-

0.159

0.470

འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཉེས་ཆད།

བསོམས།

0.470

1.992

-

1.992

0.040

-

0.040

-

-

རྩིས་གྲུབ།

2.661

-

2.661

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

འོང་འབབ་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩ ཁོང་རའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་

འབད་བར་འདུག འོང་འབབ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༧༤༦ བསྡུ་ལེན་(བཙུགས་བཞག་གི་ཡིག་ཅུང་དང་འཁྲིལ་)འབད་ས་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༥༨༧ རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་(དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་འཁྲིལ་)ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩

187

ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ལས་སོད་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་
འབད་མི་ཚུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དགོས་མཁོའི་བདེན་དཔྱད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་

ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
1.2

རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་མར་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁག་འབག་ ནོར་བཟང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༧༩ འབད་མི་
དངུལ་འཛིན་འཐོབ་མི་དེ་

རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་མ་བཙུགས་ནུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

རྐྱངམ་གཅིག་ ཟླ་ངོ་༡༤ དེ་ཅིག་གིས་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༥/༢༠༡༨ ལུ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འོང་འབབ་
བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ དགོས་མཁོའི་
བདེན་དཔྱད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩

ཚུན་ལུ་

བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཉེས་ཆད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༠ (24%*1,679,490.00*14/12) བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་
འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
1.3

འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༣

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༩༣ ཚངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༣༧༠ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༣.༣༧༧ རྐྱངམ་གཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་མི་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་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་
འབད་མི་ཚུ་ ལས་སོད་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དངུལ་འབོར་དེ་ ངེས་བདེན་

ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་བདེན་དཔྱད་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༥ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
1.4

ཁྲིམས་དོན་གྱི་བཏོག་ཆ་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལག་དེབ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ NAPA ལས་འགུལ་འོག་
ལུ་གཡོག་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ གཞན་མི་ཁྲིམས་དོན་གྱི་བཏོག་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༠ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་
དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ པའི་ནང་ དངུལ་རྐྱངམ་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་ དངུལ་སོད་རྩིས་
ཤོག་དང་ བྱུང་ཐོ་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་རྟེན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེའི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་
ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བཏོག་ཆ་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་

ཡིག་ཚང་ནང་ སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྣམ་དག་གི་ལས་སོད་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༡༠ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།
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གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
1.5

སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ སྒེར་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གིས་ དཔག་ས་ཁ་ལུ་སྦེ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༢༥ སོད་ཐོག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ སྒེར་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་དེ་འདུག མ་འོངས་པའི་ནང་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་
གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སའི་ཇོ་བདག་ལུ་རྒུད་འཐུས་སོད་ཐོག་ལས་

སྒེར་གྱི་ས་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ཚུ་འཕྲལ་

མགྱོགས་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20140103243 ཅ་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103243 ཅ་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེམ་ཨོ་དྲབལུའུ་ཨེཅ་ཨེས-ཁྲོམ་སྡེ་-དྲི་༡༢/༢༠༢༠༥༢༨ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠
ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༧

2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཡ་ནང་།

2.1.1

ས་ཁོངས་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།

2.1.3

ཁྱད་པར་གྱི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་བརྒལ་མི་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་

2.1.4

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

2.1.5

ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོདཔ།

བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་གྲུབ།

1.༢༠༦

1.༢༠༦

-

0.271

0.271

-

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

1.༤༧༧

1.༤༧༧

-

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
2.1

དཔག་ས་ཁ་ལུ་ མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་ནང་ དཔག་ས་ཁ་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མིན་མང་
རབས་ཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མའི་རིན་བསྡུར་གྱི་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༩ ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁྱད་པར་གྱི་ཡོངས་བསོམས་
བརྒྱ་ཆ་༩༢.༨༩ རིན་གོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༢༥ འཁྲི་ནུག བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1.1 ས་ཁོངས་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དཔག་ས་ཁ་ཆུའི་འགྲམ་ལུ་འགོ་ཐོག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ བཀག་དམ་འབད་
ཡོད་པའི་བར་གླིང་གི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་ཅིག་མིན་འདུག གཞི་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ ས་ཆ་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་ ཧེ་མའི་
མཐའ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་ནང་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆུའི་མཐའ་མ་ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་དང་ ཆུའི་ལམ་ཕོགས་འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ར་འགྱུར་འགྱོ་
མི་དེ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ལུ་ངེས་མེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི་ཨིན་པས། ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོག་མེད་པའི་ས་ཁོངས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ ས་དོང་བསུབ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཟད་སོང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༧༧ གནས་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྣམ་དག་གིས་སྒོ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་
ཁོངས་གདམ་ཁ་མ་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་20140103243 ཅ་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103243 ཅ་མ།

189

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེམ་ཨོ་དྲབལུའུ་ཨེཅ་ཨེས-ཁྲོམ་སྡེ་-དྲི་༡༢/༢༠༢༠༥༢༨ སྤྱི་
ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༡.༣

ཁྱད་པར་གྱི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་བརྒལ་མི་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད ་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྨང་གཞིའི་ས་དོང་བསུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་པར་གྱི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་བརྒལ་མི་ལུ་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦ འཐེབ་སོད་ནུག ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་དོང་བསུབ་ནི་གི་འབོར་ཚད་དེ་ ཧེ་མའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཀིཝ་བིག་
མི་ཊར་༤༡.༥༠ ལས་ ཀིཝ་བིག་མི་ཊར་༣༡༥.༣༨ བརྒྱ་ཆ་༦༥༩.༩༥ ལུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག འབོར་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་གི་ཐད་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦.༣.༦.༡ (ཁ) དང་ (ག) པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འོས་མཐུན་གྱི་རིན་གོང་མ་བཀོད་པར་ ཁག་འབགཔ་གིས་

རིན་བཀོད་འབད་མི་ཁར་ར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༦ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༣

པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200811026 ཅན་མ། བུ་དྷི་མཱན་དར་ཇི། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེམ་ཨོ་དྲབལུའུ་ཨེཅ་ཨེས-ཁྲོམ་སྡེ་-དྲི་༡༢/༢༠༢༠༥༢༨ སྤྱི་
ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

2.1.2 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༡
དཔག་ས་ཁ་ལུ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༢/༢༠༡༧ ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་མཇུག་
བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟླ་ངོ་༥ གིས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༡ མ་བཀལ་བར་

བཞག་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200811026 ཅན་

མ། བུ་དྷི་མཱན་དར་ཇི། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8403052 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེམ་ཨོ་དྲབལུའུ་ཨེཅ་ཨེས-ཁྲོམ་སྡེ་-དྲི་༡༢/༢༠༢༠༥༢༨ སྤྱི་
ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
2.1.3 ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོདཔ།
མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་སིམ་འཛུལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་གི་རིག་
རྩལ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༥.༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་འཕེལ། ཇེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200811026 ཅན་མ། བུ་དྷི་མཱན་དར་ཇི། ཇེ་ཨི། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807191 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8403052 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༨

3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།
3.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཡ་ནང་།

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ དེ་ལས་ དངུལ་
ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

190

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.2

དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ།

3.3

དངུལ་འབོར་བདག་སྲུང་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་ཤོག་གཞན་མི་ཚུ་རྒྱུན་

3.4

ངོ་རྐྱང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.303

༠.༠༢༤

༠.༢༧༩

3.5

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.279

༠.༠༠༦

༠.༢༧༣

3.6

ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.401

-

0.401

3.7

བ་ཡུལ་དབྱེ་ཨང་༨༧.༢༢-བསྐྱར་རྙེད་གཞན་ཟེར་མི་འོག་གི་ འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་ཀྱི་

3.11

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

སྐྱོང་མ་འབདཝ།

རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་མེདཔ།
བསོམས།

0.480
-

-

0.480
རྩིས་གྲུབ།

1.100

1.100

༠.༠༣༠

༠.༠༣༠

༢.༥༩༣

༠.༠༣༠

༢.༥༦༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་
བས། དེ་མ་ཚད་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ལས་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཟླ་རིམ་གྱི་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱུན་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་
འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འཛིན་པ་དེ་གིས་ ཏན་ཏན་ཨིན་མེན་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཁང་
རྩིས་བརྗོད་ནང་གི་འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་དེ་ འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་(BAS)ནང་ལུ་ བྱུང་ཐོའི་ཡོངས་བསོམས་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་འདུག ནོར་
འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་
གིས་མ་དོ་བར་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་

ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་
གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
3.2

དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་རྒྱུན་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཞག་༢༣ གྱི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠ བཙུགས་བཞག་
འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་
བཞག་གི་ཡིག་ཅུང་གི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའི་ཁར་ ‘ཐད་ཀར་གྱི་བཙུགས་བཞག་གཞན་མི་སྦེ་’ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་
ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་བྱིན་པར་ཡོདཔ་ཨིན། ནོར་འཁྲུལ་
དེ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དགོས་མཁོའི་བདེན་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཨང་རྩིས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཡོད པ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་བཙུགས་མི་དངུལ་འབོར་དེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀིརིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི། རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ཀུན་བཟོང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
3.3

རྩིས་ཤོག་གཞན་མི་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་གི་ཡིག་ཆས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།

རྩིས་འཛིན་ལས་ཚན་གྱིས་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ མ་དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ་ ཡང་ན་ འོང་འབབ་བཟོ་མི་ཚུ་གི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་
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དང་གཅིག་ཁར་ ‘རྩིས་ཤོག་གཞན་མི་ཚུ་’ ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལམ་ལུགས་
ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་རྐྱང་བྱུང་ཐོ་ཚུ་དང་ དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་གཅིག་ཁར་ ‘རྩིས་ཤོག་གཞན་མི་ཚུ་’ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་
ནུག ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དགོས་མཁོའི་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་ཁར་ གཙོ་བོ་ར་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་

དེ་གིས་ ‘རྩིས་ཤོག་གཞན་མི་ཚུ་’ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་

༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟོང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་
གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཕུན་ཚོགས་གླིང་/ཨེམ་ཨོ་དྲབལུའུ་ཨེཅ་ཨེས-ཁྲོམ་སྡེ་-དྲི་༡༢/༢༠༢༠༥༢༨ སྤྱི་
ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
3.4

སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འགན་འཛིན་པ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཧེ་མའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྒེར་དོན་
གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༨.༡.༦(ཀ) པའི་
ནང་ལུ་ “ཧེ་མའི་སྒེར་དོན་གྱི་སྔོན་བྱིན་དེ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ སྒེར་དོན་གྱི་སྔོན་བྱིན་ག་བཟུམ་འབད་རུང་ གནང་གྲོལ་ ཡང་ན་ དངུལ་སོད་

འབད་མི་ཆོག་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་མ་གནས་པར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ རྗེས་དྲན་གྱི་དང་ལེན་
མ་འབད་མི་དང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༧ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ རྒྱ་མཚོ་འབྲུག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9701044 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501013 ཅན་མ། གའུ་
ཏམ་ཐ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9913138 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200905042 ཅན་མ། པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་200208083 ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་སྒྲོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200301058 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9901167
201101251
20121102017

ཅན་མ།

ཅན་མ།

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
ལོ་ཧ་བིར་གུ་རུང་།

ཅན་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201109030

ཀི་རིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི།

ཅན་མ།

200603004

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054

ཅན་མ།

ཅན་མ།

པདྨ་ལྷུན་གྲུབ།

ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག
ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20101100958 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༤ བསྐྱར་རྙེད་
/རྩིས་སྙེམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༢༧༩ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
3.5

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱི་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩

དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥.༤.༢(ང)པའི་ནང་ལུ་ “རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་

གི་མིང་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ག་ར་ ཚངམ་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ནང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སྔོན་བྱིན་དག་པ་ཅིག་ རྩིས་

ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱ་མཚོ་འབྲུག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9701044

ཅན་མ། བཙན་སྐྱོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101253 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501013 ཅན་མ། གའུ་ཏམ་

ཐ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9913138 ཅན་མ། བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200303001 ཅན་མ། ཀརྨ་ཕྲིན་ལས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9307042 ཅན་མ། ཀི་རིཤ་ན་ཆེ་ཏི་རི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709054 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ།
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦ དངུལ་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༢༧༣ ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
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3.6

ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡

དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ ལེའུ་༡༠ པའི་འོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཟླ་རིམ་
གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ མཇུག་སོམ་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་བཀོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ (BAS, version 3.0.11) ནང་ལས་ རྩིས་བརྗོད་དང་ ལས་
འཆར་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཟོ་བཏུབ་མི་ཚུ་ཡང་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོགཔ་གིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ དངུལ་ཁང་
བཙུགས་བཏོན་ཁ་འཐབ་རྩིས་ཁྲ་དེ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་གི་རྒྱབ་རྟེན་མེདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་༠༦ པ་ཚུན་གྱི་ དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཏོན་ཁ་འཐབ་རྩིས་ཁྲ་དེ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
གིས་ ཟླ་རིམ་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་དང་ དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་འདུག ལྟ་བཀོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ བདེན་ཁུངས་བཟོ་སྟེ་ཡོད ་པའི་ ཟླ་
རིམ་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་དེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་ ངེས་བདེན་དང་ ཀུན་ཚང་སྦེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་
བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་རྩིས་བརྗོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༡ ལུ་ཡར་
སེང་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༩.༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
3.7

བ་ཡུལ་དབྱེ་ཨང་༨༧.༢༢ - བསྐྱར་རྙེད་གཞན་ཟེར་མི་འོག་གི་ འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་མེདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༠

འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་ནང་གི་ བ་ཡུལ་དབྱེ་ཨང་ ‘༨༧.༢༢-བསྐྱར་རྙེད་གཞན་’ཟེར་མི་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་དང་ སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་མ་ཡིག་
ཨིནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ལུས་མེད་པའི་རྩིས་ཐོ་མ་ཡིག་འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ རྩིས་ཐོ་
མ་ཡིག་ནང་ལུ་ འོང་རྩིས་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༣ འདུག འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཀྱི་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 གི་དངུལ་འཛིན་ཐོབ་མི་དེ་ རྩིས་བཀོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཚར་གཉིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ནང་ འཐེབ་
བརྗོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༩.༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་2107101 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.༡༡

མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་
ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ སོད་ཆད་ལུས་མི་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འཛིན་ཤོག་བཙུགས་ཏེ་འབད་རུང་ རྩིས་འཛིན་ལས་ཚན་གྱིས་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༣ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཕྲིན་ལས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་9307042 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཆུ་གཉེར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9501013 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་བི་གྷ་ལེ།
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8801083 ཅ་ནམ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བརཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ དེ་ འབོར་རྟགས་ཨང་༤༥༦༩༣༥ སྤྱི་ཚེས་
༡༩.༠༤.༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཡོད་པའི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༤.༩

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོ བ ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༤༧༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་
མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ སྙན་
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ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠

ཐོན་

ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.470

1.470

-

1.470

1.470

-

༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་མེད་པར་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འགོ་འཛིན་གྱི་འཐུས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༤༧༠

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་༢༠༡༨ ཚུན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ མི་ངོ་རེ་ལུ་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ‘འགོ་འཛིན་གྱི་འཐུས་’
དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༠༠.༠༠ རེ་འབད་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག འདི་བཟུམ་མའི་འཐུས་ཚུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ཚུ་
གིས་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་རུང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༣༠ པའི་ནང་ལུ་ “དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས གཞུང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་

དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་དགོངས་དོན་གཞན་ལུ་ འོས་འབབ་རན་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོགཔ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ སྤྱི་ཚོགས་

དང་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ དེ་ཁར་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་གཞན་ཆ་མཉམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་དང་ཟུར་
འཐུས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ལམ་གཞན་གྱི་གཞི་བཀོད་བསྐྱར་བཟོའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དེ་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་

ལས་བརྟེན་ ‘འགོ་འཛིན་གྱི་འཐུས་’ དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐད་ དོགས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༢༤ དོན་ཚན་༡ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709033 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ། ཁྲི་འཛིན།
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སྡེའི་བཀོད་ཚོགས། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11309001761 ཅན་མ། ཨིན་དར་མཱན་ཆེ་ཏི་རི། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8901038 ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8404037 ཅན་
མ།

བཀྲིས།

གཟིམ་དཔོན་འོག་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9407083

ཅན་མ།

ཨམ་འཆི་མེད་དཔལ་སྒྲོན་དབང་འདུས།

11410003243 ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8709033 ཅན་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨའི་ཨེམ་/ཇི་ཨི་ཨེན་-༣༠/༢༠༢༠/༥༡༠༨ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༣/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༣.༤.༡༡

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༧༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
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འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

༡

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

-

-

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ས་འཐེབ་དེ་ མ་ཁྲམ་ནང་ལུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོཝ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སའི་ཇོ་བདག་༡༡ གི་ལག་ཁྲམ་གསར་པའི་ནང་ ས་འཐེབ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༡༠,༢༢༩ ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག
ལག་ཁྲམ་རྙིངམ་དང་འཁྲིལཝད་ ཧེ་མའི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་དེ་ ཡོངས་བསོམས་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༣༨,༠༦༥ ཨིན་རུང་ ལག་ཁྲམ་གསར་པའི་ནང་ལུ་ བསྐྱར་བཟོ ་
འབད་མི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་དེ་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༤༨,༢༩༤ ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་འཐེབ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༡༠,༢༩༩ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་

ནམ་དུས་ལུ་ ཧེ་མ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་སའི་རྒྱ་ཚད་དང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མིའི་རྒྱ་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ཁྱད་པར་འདི་ མ་ཁྲམ་ནང་ལུ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ ་བར་
འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༢༩༣ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། ཞིབ་རོགས་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་200803013 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མིན་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9509038 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༤.༡༢

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༥ སྙན་
ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༥༡༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༠༧༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༠ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་
གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༤༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

195

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༣༦༢ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༢༩ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༢༨ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༡ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

རིམ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

ཨང་།

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

༡.༢༠༢

-

1.202

-

2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣.༣༠༧

༠.༦༠༨

༢.༦༩༩

༡༨.༣༩

3

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

༢.༩༣༣

༢.༩༣༣

-

4

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༠.༡༨༧

༠.༡༨༧

-

༧.༦༢༩

༣.༧༢༨

གནསཔ།

བསོམས།

༡༠༠
༡༠༠
༣༨.༢༩

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ས་ཡ་ནང་།

1.1

སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡོད་མི་དང་ སྒེར་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཐོ་

1.2

ཞིབ་དཔྱད་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཆ་ཚུ་ རྩིས་

བཀོད་འབད་མི་ས་ཆའི་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོདཔ།
བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ ཆད་སྦེ་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

1.202
1.202

1.202
-

1.202

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ དེ་ལས་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡོད་མི་དང་ སྒེར་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ས་ཆའི་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཧམ་འཛུལ་
འབད་ཡོདཔ།

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༩༩(ཅ)པའི་ནང་ལུ་ “མི་ངོ་གང་རུང་གིས་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡོད་མི་དང་ སྒེར་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་

བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ནང་ཧམ་འཛུལ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཕྲའི་ཉེས་སོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཉེས་བ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་གནད་དོན་༣༠

ཡོད་ས་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་༢༤ གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་༦ གི་ཐད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་

196

དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་མི་དང་ སྡེ་ཚན་གྱིས་ཁ་
ཐུག་ལས་ དུས་ཐོག་གི་དང་ལེན་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་རྣམ་

རྒྱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་
ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་

ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་
ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡོད་མི་འདི་ སྟོངམ་བཏོན་ནི་རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ གནས་སོད་མི་ཚུ་གིས་ མཚོན་

ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲོག་འཇིགས་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ས་བཀོ་བཞག་ནི་ལུ་ ཉན་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་ཨིནམ་སྦེ་ བཤད་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་གནས་གོ་ས་
སོམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ལུ་གྲལ་གཏོགས་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ཡང་ བ་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གཡང་ཟ་
བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་སྦེ་ བཤད་ཅི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞུང་གི་ས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྟོངམ་བཏོན་ནི་དོན་

ལུ་ བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་བཏང་ནི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དོ་ཟེརབཤད་ཅི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཁྲུམས་སྲུང་འགག་པ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ལེན་པའི་ཐོག་ལས་ ཕག་ལཱ་གནང་ཟེར་གསལ་འདེབས་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ ཁྲིམ་
སྡེ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་ལོག་འདི་རང་ འགོ་འདྲིན་འཐབ་དགོཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསལ་དགོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
1.2

ཞིབ་དཔྱད་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཆ་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་ ཆད་སྦེ་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༢

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འཐུས་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་༡.༢༠༢ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་
མ་འབད་བར་འདུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཞུ་བ་༡༠༤ གནང་གྲོལ་འབད་ས་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཞུ་བ་༣༩ གནང་གྲོལ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་དང་གླ་ཆ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༥

རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་

འོང་འབབ་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འཐུས་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས།

མཉམ་སྡེབ་ཅན་གྱི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་རྩིས་བརྗོད་(CRCS)ནང་

དེ་མ་ཚད་ གནད་དོན་༦ ནང་ལུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འཐུས་ཚུ་ ཕོག་ལམ་གྱི་འཐུས་

ཚུ་ལས་ཡང་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འཐུས་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ གི་རྩིས་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་7703012 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧཱསི་རྟ་བྷ་དུར་སང་པང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8505063 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་
ཁྲོམ་དཔོན་གྱིས་

སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་

གནད་དོན་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

ཡིག་ཨང་

ཨཱར་ཨེ་ཨེ/ཨེ་ཇི-ཨེས་

པི/༡༦/༢༠༢༠/༡༡༤ སྤྱི་ཚེས་༢/༦/༢༠༢༠ ཅད་མའི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ བརག་
ཞིབ་མགྱོགས་པ་རང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
2.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༠༧

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༤༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
2.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཡ་ནང་།

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཁར་
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རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།
2.2

ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་དང་ ཞུ་

2.༥

བརྙ་གླ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།

ཡིག་དང་ལས་སྣའི་འཐུས་ཚུ་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་མ་མཐུནམ།

-

༠.༠༤༥

གཞུང་ས་གནང་བ་མེད་པར་གླ་ཁར་སོད་ཡོདཔ་དང་ ས་ཆའི་གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་
2.6

0.350

0.350

༠.༠༤༥

2.293

-

༢.༢༩༣

༠.༠༡༡

-

༠.༠༡༡

0.608

༠.༦༠༨

-

༣.༣༠༧

༠.༦༠༨

༢.༦༩༩

༡,༢༤༦,༢༠༠.༠༠ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་
ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༡,༠༤༦,༤༠༨ །
ས་ཆའི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥ གི་

2.7

ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཆད་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢
འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.8

གནང་གྲོལ་འབད་མི་འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་དེ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ལུ་ཁ་
སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༣.༢.༡ (ང)པའི་ནང་ལུ་ “བསྡུ་ལེན་འབད་མིའི་ཡོངས་བསོམས་འདི་ འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དེ་ ངེས་བདེན་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ བཀང་
ཤོག་ཨང་༣.༡.༤ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་

བཟོ་མིའི་དྲན་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༤༨ རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་འཐོབ་མ་ཚུགས། འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དགོས་

མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་དང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གྲགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001110 ཅན་མ། སེང་གེ་ཆོས་སྐྱིད། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301063 ཅན་

མ། པདྨ་བཟང་ལེགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200604005 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20101100956 ཅན་མ། ཚེ་
རིང་དཔལ་འཛོམས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307347 ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་དབང་འདུས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200301051 ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་
དབང་མོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901115 ཅན་མ། འཇིགས་མེད་བོ་གྲོས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101151 ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401005 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་

ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་
ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་དང་ འོང་འབབ་འགོ་དཔོན་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་འབད་

ནི་གི་ལཱ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ལཱ་འདི་བརྒྱ་ཆ་༧༠འདེ་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ མགྱོགས་པ་རང་ སྙན་ཞུ་འབད་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་
ཁྲིམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ག་ར་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཚར་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་
པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
2.2

ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་དང་

ཞུ་ཡིག་དང་ལས་སྣའི་འཐུས་ཚུ་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་མ་

མཐུནམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠
མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦.༡༠ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་
དང་ སོད་ནིའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཞུ་ཡིག་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠.༠༠ གིས་མ་དོ་བར་ ལས་སྣ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡,༠༠༠.༠༠ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་
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མཁོ་འདུག དུས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༧ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ སི་ཨར་སི་
ཨེསི་ནང་གི་འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་སྟོན་ཏེ་མིན་འདུག

ཞུ་ཡིག་༢༥༨ གནང་གྲོལ་འབད་མི་ལས་ འོང་

འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧ འཐོབ་དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༩ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་སྟོན་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཞུ་ཡིག་༡༢༡
ལས་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ འོང་
འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༣.༢.༡(ང)པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་འབོར་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་ངེས་གཏན་

བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་7703012 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧཱསི་རྟ་བྷ་དུར་སང་པང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8505063 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བཏང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་
འདི་ དགོངས་ཞུ་སོང་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་བྱིན་པར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་
བརག་ཞིབ་མགྱོགས་པ་རང་འབད་ནི་དོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་

རྗེས་འབྲེལ་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲིམ་སྡེ་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ག་ར་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཚར་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།
༢.༥

རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དང་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་མིའི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་
དང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༩

དུས་ཡུན་༠༡/༠༧/༢༠༡༥ ལས་ ༣༠/༠༦/༢༠༡༦ ལུ་ ཐིམ་ཐུག་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དང་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་

འབད་མིའི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༩ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/བཙུགས་བཞག་མ་འབད་
ནུག དེ་རང་གི་རྒྱུད་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་མ་

ཚུགས། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཁར་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་
འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་7703012 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧཱསི་རྟ་བྷ་དུར་སང་པང་། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8505063 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ

ཞིབ་རྟོག་འདི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༩

ཡོད་ས་ལས་

སྤྱི་ཚེས་

༢༨.༠༨.༢༠༡༨ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༤ འོང་

འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་
ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཞིབ་རོག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་བོཀད་དོ་བཟུམ་

སྦེ་རང་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག། འདི་ལུ་ ཁྲིམ་སྡེ་གིས་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཚར་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

2.3

གཞུང་ས་གནང་བ་མེད་པར་གླ་ཁར་སོད་ཡོདཔ་དང་

ས་ཆའི་གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༦

ཡོདཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༦
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ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་དགོངས་ཡངས་གཏང་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༠༤/༢༠༡༡ ལུ་ ས་ཆ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༡༠,༣༨༥.༠༠ གིརི་ནར་ཝེ་ལུ་ འགྱིམ་དམ་བསྒྲལ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་གསོར་འབད་བཏུབ་པའི་གུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་གླ་ཁར་བྱིན་ནུག ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ དུས་ཡུན་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡-༡༢ ལས་༢༠༡༦-༡༧ གྱི་ གླ་རིན་དང་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༩༣ དགོངས་ཡོངས་གཏང་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞིའི་འོག་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དབང་ཚད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

དགོངས་ཡངས་གཏང་མི་དེ་ཚུལ་མཐུན་མིན་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༣༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ས་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་གིས་ གླ་ཁར་ལེན་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་
འདི་ བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ས་འདི་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་

ནི་གི་དབང་ཆ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕོགས་
ཞལ་འཛོམས་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
2.4

ས་ཆའི་བདག་དབང་སོ་སོར་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥ གི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཆད་སྦེ་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ འཐེབ་བཀལ་ཡོདཔ།

འབྲུག་གི་ཁྲོམ་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༠༨ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་ཆ་/སྒྲིང་ཁྱིམ་སོ་སོར་གྱི་ཐད་ཁར་ སོད་མི་/ལེན་མི་གང་རུང་གིས་ ཚོང་
སྒྱུར་གྱི་གན་ཡིག་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་རིན་གོང་ ཡང་ན་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་ PAVA གི་གོང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་
སྒྱུར་གྱི་རིན་གོང་ངེས་བརྟན་བཟོ་མི་གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བཏང་དགོཔ་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུ་
དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥ དགོངས་ཡངས་གཏང་བའི་ཁར་ ལས་མགྲོན་པ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཆད་སྦེ་བཀལ་ཏེ་འདུག ལོག་ཅིག་
ལས་ གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༢ གནས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་༥ འཐེབ་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་ སོར་
གྱི་ཁྲལ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པར་བཀལ་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་་འདི་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་གི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་

དངུལ་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་བཙུགས་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ཡོད། ཨིན་རུང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁྲལ་དེ་དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲོས་འདེབས་དང་
འཁྲིལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ དེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ས་ཆའི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་གྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་སོར་གྱི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥
འཐེབ་བཀལ་མི་དེ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་
འབོར་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་དང་གཅིག་ཁར་རྗེས་འབྲེལ་གནང་དོ་ཟེར་བཤད་ཅི།ཟེར་ཨིན་མས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་གི་ལག་ཁྲམ་འདི་ ཁོང་འབད་སར་ཡོདཔ་ལས་ མོ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ལོག་

སོད་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ མོ་ལས་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་ལྷག་པར་དུ་
གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་ གོས་ལེན་འབད་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་

རྙེད་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
2.5

གནང་གྲོལ་འབད་མི་འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་དེ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ལུ་ ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་- ༠.༦༠༨
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ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༨ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལས་ རྒྱུ་གཞུང་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ “ཁྲོམ་སྡེའི་སོབ་གྲྭ་བཟོ་སྐྲུན་
- ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་” ལུ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ནང་ རྒྱ་གཞུང་གི་འཛིན་གྲོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༦༧༠ ཨིན་ས་ལས་
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༢༧༨ འཁྲི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༨ དེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་

ལས་བཏང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་འབོར་དེ་ རྒྱ་གཞུང་མ་དངུལ་ལས་ལོག་སྟེ་མ་འཐོབ་པར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡ དོན་ཚན་

༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བིམ་ཀུ་མར་པར་དཱན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་
ནམས་ཉི་མ། ཨེསི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8205034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་བཏོན་ཡོད་མི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག།

3.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ས་ཡ་ནང་།

ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་
3.2

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་གི་དུས་ཡུན་(Turn Around
Time)ལག་ལེན་མེད་པར་ཡོདཔ།

བཟོ་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ཉུང་
3.4

མཐའི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་དང་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ལུས་ཡོདཔ།

3.5

གཞུང་གི་ས་ཆ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་གླ་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

3.6

སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ས་གླ་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.7

ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.8

ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་བསྒྱུར་

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

3.11

དུས་ཚོད་ཡོལ་མི་མ་དངུལ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

2.933

2.933

2.933

2.933

ནང་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཤོ་མཚངས་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ ས་ཆ་འཐེབ་/མ་ཚང་པར་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།
བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།
བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༣.༢

ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ནང་

གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་

སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་གི་དུས་ཡུན་

(TAT) ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།
ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་༥.༡.༣ དང་ ༥.༣.༢ དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ གནང་གྲོལ་འབད་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་གི་
དུས་ཡུན་མཐོ་ཤོས་ ཉིན་གྲངས་༣༧ སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་
གཞི་ལུ་མ་གནས་པར་འདུག འདས་པའི་ལོ་༨ (༠༡.༠༡.༢༠༠༩ ལས་ ༣༡.༡༢.༢༠༡༦) གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞུ་ཡིག་༡,༡༥༩ གནང་གྲོལ་འབད་ས་ལས་ ཞུ་ཡིག་
༡༣༡ (བརྒྱ་ཆ་༡༡.༣༠) རྐྱངམ་གཅིག་ ཞབས་ཏོག་གི་དུས་ཡུན་ནང་བ་རིམ་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་༡,༠༢༨ (བརྒྱ་ཆ་༨༨.༧༠) ཚུ་ ཧ་ཅང་གིས་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག གནང་གྲོལ་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་དེ་ ཉུང་མཐའ་ཉིན་གྲངས་༢ ལས་མཐོ་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༡,༨༧༡ འགོར་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོ ག་

201

གི་དུས་ཡུན་གྱི་གནས་ཚད་ལས་ ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཐོན་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་གི་དུས་ཡུན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ནི་དང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་དང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡

དོན་ཚན་༡༡

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9607012

ཅན་མ།

འཇིགས་མེད་བོ་གྲོས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

201101151 ཅན་མ། རོ་བིན་རི་མཱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103257 ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20150105138 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20160106493 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20160106504 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200401005 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་

ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ནོར་བ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་བཞག་མི་བཟུམ་མེན་པར་ ལག་ཐོག་
ལས་ ཐོ་བཀོད་བཞག་མི་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་/ལས་རིམ་གི་ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི་འདི་ དཀའ་ལས་ཁག་དྲགས་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་
ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་གཅིག་ བཟོ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་

གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ རུམ་ལུག་ས་བཟོ་ཡོད་མི་གི་ སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

༣.༤ བཟོ་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ཉུང་མཐའི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་མ་
བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ དྲི་སི་ཨར་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ཐིག་ཁྲམ་༣.༠.༢ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ཉུང་མཐའི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་
བར་ཡོད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཞུ་ཡིག་དག་པ་ཅིག་ གནང་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་མ་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ དྲི་ཨར་
སི་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༢.༨.༧ པ་དང་འཁྲིལ་ ཕོག་ལམ་ཡོད་པའི་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་ནུག འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་འགྱམ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ས་ཆ་སྤྱི་བསོམ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ངེས་ཏིག་གི་རྒྱ་ཚད་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མིན་འདུག

ལྷག་པར་དུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁ་འཁྲི་མི་སྡེ་

ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་ཚུ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༢༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གྲགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001110 ཅན་མ། སེང་གེ་ཆོས་སྐྱིད། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200301063 ཅན་མ། པདྨ་བཟང་ལེགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200604005 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20101100956 ཅན་མ། ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200307347 ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་དབང་འདུས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200301051 ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་དབང་མོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9901115 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་200201095 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་

ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་ ཡིག་ཚང་ནང་མེད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

བཀའ་གནང་བཞིན་དུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་
འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་ བཟོ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འདི་གི་ཐད་ སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
ཕུལ་ནི་ཨིན་མས། འདི་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་

ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༣.༥

གཞུང་ས་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་ཐོག་ལས་གླ་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཚན་གཉིས་སྒེར་གྱི་མི་ངོ་གཉིས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་ཐོག་ལས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༡) བར་སྦི་ས་

འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ལྟག་ལུ་ ཆབ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལུ་ ས་ཆ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༦༠༠ བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ༢)
202

ལྕང་སྒང་ཁ་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཨ་ལུ་བཅོལ་ཁང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཇོཤ་ན་གུ་རུང་ལུ་ ས་ཆ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༢,༡༧༨ བྱིན་ཏེ་འདུག
དེ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཚན་གཉིས་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་དེ་

དགོས་དོན་

གཞུང་ས་གླ་ཁར་སོད་ནིའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༠ དང་

༩༡ པའི་ནང་ཚུད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ས་སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་འདི་ཚུལ་མིན་ཅིག་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན་དབང་འདུས། ཞི་གཡོག་ཨང་200301051 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་
ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༥༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ བཙོག་ཆུ་དུང་ཅུང་ མཐུད་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༣.༦

སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ས་གླ་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ནང་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་
པར་ཡོདཔ།

གཞུང་ས་གླ་ཁར་གཏང་ནི་གི་ཐད་

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལས་འབོར་བའི་ཡིག་ཨང་

ཨེམ་ཨོ་དྲབ་ལུ་ཨེཅ་ཨེསི་/དྲི་ཨེཅ་ཨེསི་/༢/༦༢༠༡༡-

༢༠༡༢/༢༢༨ སྤྱི་ཚེས་༠༨/༡༠/༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གཞུང་ས་ཚུ་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁྲོམ་

སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ གླ་ཁར་གཏང་ནི་ལས་འཛེམས་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྷན་
ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་ལུ་མ་གནས་པར་ ལས་མགྲོན་པ་༦ (མི་ངོ་༥ དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་༡ )ལུ་ གཞུང་ས་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༤༩,༢༧༦.༠༠ གླ་

ཡུན་ལོ་ངོ་༩ ལས་༣༠ གི་རིང་ལུ་ གླ་ཁར་བྱིན་ཏེ་འདུག གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་
མི་ངོ་དག་པ་ཅིག་དང་ ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལུ་ འོས་ཁུངས་མེད་པའི་གྲོགས་རམ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༤ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156

ཅན་མ།

ཉི་མ་རྒྱལ་པོ།

201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༧༥༥༦ ཅན་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་
ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་

ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ས་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྱབ་བསྒགས་མ་བཏང་པའི་ཧེ་མ་ གླ་ཁར་བཏང་ཡོདཔ་

སྦེ་བཤད་ཅི། འདི་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣༦ པའི་ནང་ལུ་ གླ་ཁར་བཏང་ནི་དུས་ཚོད་མ་རོགཔ་ཚུན་ལུ་ ས་འདི་འཕྲེ་མཐུད་
གླ་ཁར་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་རྒྱ་ལས་འགལ་ཏེ་ ས་འདི་ལྷག་པར་དུ་ གླ་ཁར་བཏང་ནི་ལས་

འཛེམ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི་ ཟེར་བཤད་ཅི། ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གནད་དོན་
འདི་གི་ཐད་ ཁོག་ལས་ གསལ་འདེབས་དང་ བསམ་འཆར་འཚོལ་ནི་དོན་ལུ བརྡ་སོད་ཡོད་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་དང་ལུ་ ཁོང་ལུ་ ས་གླ་ཁར་བཏང་ཡོད་པའི་ རོགས་དུས་ཀྱི་ཁ་ཚིག་ཡིག་ཆ་ མ་ཐོབ་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ཟུང་ཕོགས་
གྲོས་སྟོན་གནད་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
༣.༧

ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ ས་ཆ་འཐེབ་/མ་ཚང་པར་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ།

ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ ས་ཆའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་མི་གནས་སྟངས་དག་པ་ཅིག་འདུག

ལག་ཁྲམ་གསར་པའི་ནང་ལུ་

སོད་ལེན་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

ས་ཆའི་ངེས་

བདེན་གྱི་འཇལ་ཚད་ཚུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བས། དཔེར་ན་ ས་ཆ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༡༣,༧༠༢ ཡོད་ས་ལས་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༤,༢༤༧ བཙོང་

པའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཆ་བཙོང་མི་གི་ལག་ཁྲམ་གསར་པའི་ནང་ལུ་ ས་ཆའི་ལྷག་ལུས་འདི་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༩,༤༥༥ གི་ཚབ་ལུ་འཛོལ་ཏེ་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་
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ཕིཊི་༡༩ འཐེབ་བཀལ་ཐོག་ལས་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༩,༤༧༤ སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག ལོག་ཅིག་ལས་ ལག་ཁྲམ་གསར་པའི་ནང་ གསལ་

སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༤,༢༤༧ དེ་ ངེས་བདེན་གྱི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༤,༢༥༥ ལས་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༨ ཀྱི་
ཉུངམ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་ཚུ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༥ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ལུང་བསྟན་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200905085 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201101156 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཆ་འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡུལ་སྡེ་གཙོ་བོའི་ས་ཁོངས་(Urban Village
Core Precinct)ནང་ཚུདཔ་བཞིན་དུ་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཉུང་མཐའ་ ཨིསི་ཀེ་ཝེར་ཕིཊི་༡༠༧༦༤ (ས་ཁོངས་ངེས་ཏིག་)དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ པ་སངས་

རྡོ་རྗེ་དང་ ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་ལས་ པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ས་སྤོ་སོར་འབད་མི་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ སའི་ཇོ་བདག་ངོ་མ་ལུ་ ལོག་སྟེ་སོད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་ལས་ བཙན་སྐྱོག་དངོས་གྲུབ་ལུ་ ས་སྤོ་སོར་འབད་མི་གི་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
ག་ནི་ཡང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མཛུབ་གནོན་འཛོལ་བ་

ཨིནམ་ལས་ བསལ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་དཔོན་གྱི་ གནད་དོན་འདི་ ག་དེ་མགྱོགས་བསལ་ནི་ཟེར་ ངོས་ལེན་འབད་ཡི། འདི་
ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་

ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༣.༨

ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

སའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༧

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༢༧(ང)པའི་ནང་ལུ་

“རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲམ་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་

འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སོད་ནི་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱད་པར་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་དང་

རྒེད་འོག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སོད་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ས་ཁོངས་དེ་ Traditional Village
ལས་ Urban Village-Medium Density ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་བཟུམ་མའི་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་སོད་མི་ལག་ཁྲམ་
གསར་པའི་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་རྙིངམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་/གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་དག་པ་ཅིག་འདུག

ལག་ཁྲམ་གསར་པའི་ནང་

ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ས་ཁོངས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ འོས་མིན་གྱི་གྲོགས་རམ་

འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༦ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་
རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་ གཞི་བཀོད་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ས་ཆ་སྤོ་སོར་གྱི་འཛོལ་བ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོདན་
དང་ Village Core (UV1) ནང་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
3.1

དུས་ཚོད་ཡོལ་མི་མ་དངུལ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ གྱི་དོན་ལུ་ དུས་ཡོལ་གྱི་མ་དངུལ་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་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་
གྱི་འོག་ལུ་ དུས་ཡོལ་མ་དངུལ་དེ་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ཡང་ ཟླ་རིམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་དང་

འདས་པའི་ལོ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༣༣ གྲངས་སུ་མ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡ དོན་ཚན་༦ ། རྩིས་འགན་
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ཐད་ཀརཿ བིམ་ཀུ་མར་པར་དཱན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9709071 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཉི་མ། ཨེསི་
ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8205034 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བཤད་བཏོན་ཡོད་མི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག།
4.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ཡ་ནང་།

4.1

ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བཀལ་མི་གི་ཐད་ ཡིག་ཆ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་དང་ དེ་

4.2

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སའི་ཐོ་གཞུང་མེདཔ།

4.3

ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་བཟོ་སྐྲུན་(ལས་ཚན་༡ པ་)འབད་ནི་ནང་

བསྟུན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།
རྩིས་གྲུབ།

0.187

0.187

0.187

0.187

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4.1

ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བཀལ་མི་གི་ཐད་ ཡིག་ཆ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།

དྲི་སི་ཨར་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༣.༤ པའི་ནང་ “ས་ཆའི་གནད་སོད་བདེ་སྒྲིག་འོག་གི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞིའི་ནང་འཁོད་དང་ དངོས་འབྲེལ་

གྱི་བདེ་སྒྲིག་མ་པ་ལས་འབད་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་ནང་ ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན། འ་ནཱི་འཐུས་ཚུ་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་
འཁོད་ལུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་བདེ་སྒྲིག་འབད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལུ་བཀལ་དགོཔ་དང་ ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ཡང་ བདེ་སྒྲིག་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན། ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་ཚུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནི་ནང་ རིན་གོང་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་དེ་ སའི་རྒུད་འཐུས་ཀྱི་གོང་ཚད་༡༩༩༦ དང་
འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།” ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ པ་)ཚུན་ ལེགས་འགྱུར་གྱི་འཐུས་

ག་ནི་ཡང་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བའི་ཁར་ འདི་བཟུམ་དགོངས་ཡངས་གཏང་མི་གི་ཐད་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཉོགས་མེད་ག་ནི་ཡང་ལེན་ཏེ་མིན་འདུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ཞུ་
ཡིག་ཚུ་གནང་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འདི་བཟུམ་མའི་འཐུས་ཚུ་གི་དངུལ་སོད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མེད་མི་དང་ ལག་ལེན་གྱི་

སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༡༨ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༣༠ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཁྲོམ་སོ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོན་གནང་ཡོདཔ་དང་

གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ལཱ འབད་དོ་ཟེར་བཤད་ཅི། ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་འདི་ བསལ་ནི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ ལོ་
མཇུག་ཚུན་གྱི་གནང་བ་ཞུ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོག་ཆུང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་

གདན་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསལ་དགོཔ་

དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཡི།
4.2

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སའི་ཐོ་གཞུང་མེདཔ།

རང་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་གི་སའི་ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་ལུ་མ་གནས་པར་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་མཐུན་ཡོད་

205

པའི་ སའི་ཐོ་གཞུང་དང་ བརྡ་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག ས་ཆ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་ དེའི་ལག་ཁྲམ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་སྡུད་
ནང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་ཆའི་ཐོ་གཞུང་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
མི་ས་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ཡང་མ་མཐུན་པར་འདུག ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ས་ཚན་༦,༧༧༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུག་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་དང་
ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ ས་ཚན་༥,༡༢༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་ཚུ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་

བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༥༡ དོན་ཚན་༤༧ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་
རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101156 ཅན་མ། ཉི་མ་རྒྱལ་པོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201001111 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907556 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཐིབ་མུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ ཨི-ས་སྐོར་གྱི་ རིམ་ལུགས་ཐོག་ ས་གི་ཐོ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོཐཔ་
ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
4.3

ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་བཟོ་སྐྲུན་(ལས་ཚན་༡ པ་)འབད་ནི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་སྒང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་འབགཔ་ ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༨༧ འཐེབ་སོད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་དཔྱད་མ་

འབད་མི་དང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ སོད་བཏུབ་མི་བཏུབ་ངེས་གཏན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༤༡

དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཨེ་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103519 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200201095 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། མ་ར་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༡༨༧,༡༥༦.༦༧ འདི་ ཨེམ་/ཨེས་ ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་
གྱིས་

འབོར་འཛིན་ཨང་༠༣༠༤༣

སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༥/༢༠༢༡

༡༢༨,༢༣༠.༥༢ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

1.3.5

ཐོག་

དངུལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་

ཉེས་ཆད་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་

ལས་འཛིན་ཚུ།

1.3.5.1 བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༧༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༨ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༦ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས་

༣.༡༧༤

༡.༧༦༨

༡.༤༠༦

༥༥.༧༠

༣.༡༧༤

༡.༧༦༨

༡.༤༠༦

༥༥.༧༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༦

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༥༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་དོན་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

1.1

བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་རྙིངམ་ཚུ་བསྣར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ། (བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་ལས)

1.2

བུ་ལོན་ཚུ་ བསྣར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

2.532

༡.༧༦༨

༠.༧༦༤

༠.༦༤༢

-

༠.༦༤༢

༣.༡༧༤

༡.༧༦༨

༡.༤༠༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་ལས་ བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་རྙིངམ་ཚུ་བསྣར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༢

1.1

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ ཆང་གི་རྣམ་གྲངས་འབག་མི་ ཚོང་མགྲོན་པ་/བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ ཚུ་ལས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༨༠ གི་བུ་ལོན་རྩིས་ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༤༨ བསྐྱར་
རྙེད་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༢ འདུག རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༠ ཐམ་པ་ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༢ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ (Bonded Ware House) གི་མིང་ཐོག་ཁར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༣༢ དོན་ཚན་

༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། (དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་) མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༨༦༦ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་འོད་ཟེར། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༢༠༩ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༨
འདི་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༤ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
བུ་ལོན་ཚུ་ བསྣར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༨

1.2

བསམ་རྩེ་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་
ཁར་

བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༨

རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག

ཤོག་པང་གི་སྒྲོམ་ཚོང་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་

འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

གཙོ་བོ ་རང་

བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱིས་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་ བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་ལུ་དུས་ཐོག་གི་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་

ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༤༠ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༥༡༠༠༠༡༢༣༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༧༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་།
འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༠༨༨ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༨ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༧༦ དེ་

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ RAA/OAAG-Pling/AWP(samtse)-C9/2019/756 སྤྱི་ཚེས་༢༠.༠༩.༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༢ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༥.༣

འབྲུག་སོ ་ ནམ་བཟོ ་ གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༢ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
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ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

1

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
བསོམས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.500

-

2.500

2.500

-

2.500

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

མཛོད་ཐོ་དང་ ཅ་དངོས་ཕྱིར་སོད་ཡིག་ཐོ་ཚུ་ལུ་གཡོ་བཅོས་དང་ སྐྱོན་སུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ གནས་པའི་མཛོད་ཆས་
ཆད་ལུས་འབྱུང་ཡོདཔ།

འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་ནང་

མཛོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་གིས་ རིམ་ལུགས་ནང་གཡོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཛོད་ཆས་འགོ་དཔོན་དང་ ཚོང་

སྒྱུར་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་བར་ན་གྱོས་ངན་བརྩམ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་པ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོན་དངོས་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་
འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ གནས་པའི་མཛོད་ཆས་ ཆད་ལུས་འབྱུང་སྟེ་འདུག ཡིག་ཐོ་ཚུ་ལུ་གཡོ་བཅོས་དང་ སྐྱོན་བསུབ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་
ཐོག་ལས་ འབད་དེ་འདུག་:

1. གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཕྱིར་སོད་ཡིག་ཐོ་ཚུ་རིམ་ལུགས་ནང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བཙུགས་ཐོག་ལས།

2. དངུལ་རྐྱང་དྲན་ཐོ་དང་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་ཚུ་མ་ལེན་པར་ ཅ་དངོས་ཚུ་རིམ་ལུགས་ནང་བཀོད་ཐོག་ལས།
3. ཅ་དངོས་ཕྱིར་སོད་ཡིག་ཐོ་དང་འཁྲིལ་
བཞག་ཐོག་ལས། དང་

ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་དང་

དེའི་གྲངས་ཚད་ཚུ་རིམ་ལུགས་ནང་

མ་བཙུགས་པར་

4. དངུལ་རྐྱང་དྲན་ཐོ་/ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རིམ་ལུགས་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཐོག་
ལས།

གནད་དོན་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༡ དོན་

ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་འཕྲིན་ལས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༢༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལི་
ལ་དར་པོཀ་རེལ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་(ཚོང་འབྲེལ་)། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༨༡༡༠༠༠༣༩༧ ཅན་མ། ཨོན་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། བཟོ་རིག
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༢༡༨༠ ཅན་མ། བཀྲིས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མོང་བསྒར་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༥༠༣༠༠༡༡༢༦ ཅན་མ།

208

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཡིག་ཨང་ BAI/ACC-14/2020/1143 སྤྱི་ཚེས་༢༩.༡༠.༢༠༢༠
ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ནོར་བ་འདི་བཟུམ་
བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ དུས་རྙིང་གི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ འདི་ཡང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ག་ར་ ལག་ཐོག་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་་

ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ག་ར་དུས་ཚོད་ཁར་འཛིན་སྐྱོང་མ་འཐབ་བས་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ ཨི་ཨཱར་

པི་ རིམ་ལུགས་འདི་བཙུགས་བཞིན་ནང་ལས་ ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི་གི་ལས་ལུགས་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་གནད་དོན་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མ་བཏོན་ཟེར་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ བྱུང་རྐྱེན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ནང་ བྱུང་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྲྲྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཤེས་བར་ན་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་ གཡོག་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་ མི་ངོམ་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ ཡིག་ཚང་
ནང་ལུ་འོང་ནི་དང་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་ལུ་ ཁོ་གིས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་འདི་དང་

གཅིག་ཁར་ གནད་དོན་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་རྗེས་འབྲེལ་གནང་ནི་ཟེར་ཨིན་མས། གནད་དོན་འདི་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་བསལ་མ་ཚུགས་པར་ཅིན་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀོད་ནི་ཨིན་མས།

དམངས་རྩིས་ཚོག་ཆུང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྤྱི་ཚེས་༢༢/༠༩/༢༠༢༡ ནང་ལུ་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་གཅིག་
གནང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་སྐབས་ དམངས་རྩིས་ཚོག་ཆུང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་
འབྲེལ་གནང་ནི་འགན་ཁུར་ ག་ལུ་བཀོད་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ གྲོས་སྟོན་གནང་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ཨིན་མས།
༡.༣.༥.༧ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༩ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡༠ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྱིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་
དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
བསོམས་

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

ནང་)
-

-

-

-

-

-

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1

ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ།

ཁག་འབག་པ་གིས་ལཱ་ཚུ་རྩིས་སོད་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༦ གི་རྒྱབ་ལས་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་གནང་
གྲོལ་འབད་དེ་ ཧེ་མ་བཏོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༥ ལོག་ཐར་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་གནང་བ་བྱིན་
ཏེ་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་༣ (III) པའི་དགོངས་དོན་ནང་ “ཁག་འབག་པ་

གིས་ལཱ་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་རང་འཐོན་རུང་ ཉིན་གྲངས་༢༡ གི་ནང་འཁོད་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དེ་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་

དང་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དེ་གིས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་ཐོག་ལས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་ཡར་སེང་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་དགོཔ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་
དེ་ཡོད་མི་ལས་འགལ་ཏེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༩༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀི་རིཤ་ན་ཧུ་

མ་ག་ཡ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ལུང་ཕོགས་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་། དབང་འདུས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༠༨༠༠༠༥༦༢ ཅན་མ། སྤ་སངས། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན། ཐིམ་ཕུག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༧༠༠༡༡༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སཱན་དིཔ་རའི། ཡོངས་ཁྱབ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༡༢༠༠༢༠༦༥ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡
སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་

འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་འདི་གི་ཐད་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་ངོམ་འདི་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཟླཝ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ སོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ནུག།

ཁག་འབགཔ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་པའི་སྐབས་ ཁོ་ལུ་ཡོད་པའི་ སོ་སྟོན་ཁང(Thimphu Club) འདི་ ཀོ་བིཌ-༡༩ གིས་འབདཝ་ད་ སྒོ་
བསམ་བཞག་སྟེ་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགྱོ་ཡོད་ལུ་ ཁོ་ལུ་འོང་འབབ་བཟོ་སའི་ ཐོན་ཁུངས་གཞན་མི་ཟེར་བཤད་ཅི། ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ སོ་སྟོན་
ཁང་གིས་ ལཱ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་བའི་་སྒངས་ལས་ དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ ཁས་བངས་ཕུལ་ཡི། འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ དུས་ཚོད་
ཕར་འགྱངས་འབད་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་ལུ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལས་ དངུལ་
འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།
༡.༣.༥.༨

བཟོ ་ སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༣༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༣༩༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྱིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༢༡༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ གནས་
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པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་
མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

0.181

-

0.181

0.181

-

0.181

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་ལས་ བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

དགེ་ལེགས་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་གཏང་ཡོད་མི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༡༨ ཚུན་ལུ་ རྩིས་
ལྷག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༧༢ འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་བརྙ་ལེན་གྱི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་དགོས་མཁོ་ནང་ “འཕྲུལ་ཆས་དང་ མཁོ་

ཆས་ དེ་ལས་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མ་གཏང་པའི་ཧེ་མ་ལས་ གླ་ཁར་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་བརྙ་

གླ་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ སྔོན་བྱིན་ཐོག་ལས་སོད་དགོཔ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ རྩིས་

ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༩༠ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡ འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༥༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་སྐྱོགས་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་CDCL8804001 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བི་མ་ཡ་
ཐ་པ། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་CDCL1105011 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༥.༡༠

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྱིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༧༠ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༢༧ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༢༧ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

གནསཔ།
བསོམས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༡.༣༢༧

༨༥

-

-

-

༧.༤༢༧

༡.༣༢༧

༨༥

8.754

༧.༤༢༧

8.754

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་/བསྐྱར་རྙེད་ མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ལུ་

རྒྱུ་དངོས་དང་ སོར་ཆས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་མཁོ་སོད་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༩༤༤ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ལས་
གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༡༩༠ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༨.༧༥༤ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༧ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ་(མཁོ་སྒྲུབ)། མི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ཨང་༢༠༢༠༥༠༠༠༤༧༦
༡༠༧༡༥༠༠༠༡༨༨ ཅན་མ།

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཀརྨ་དགེ་ལེགས།

བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༥༤ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༢༧

འདི་ ཡིག་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཨེས་ཇེ(ཨེ་ཨཱར་-༡༧༣)/དྲི་སི་སི་ཨེལ-ངང་ལམ་/༢༠༢༠/༩༤༠ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༨/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་
རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༠༤/༠༨/༢༠༢༡ ཚིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༢༧ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ གྲོག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༨ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

གྲོས་འདེབས་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འབྲེལ་མང་རབས་གཅིག་གནང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༧.༤༡ འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གི་ཐོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་གྱི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་

གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤ ལུ་ཕབབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

མི་ནང་ལས་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ལས་འགུལ་གྱི་འཕེལ་རིམ་གྱི་སྐབས་ཕོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ཉིན་འདི་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་བསལ་ནི་ལཱ་ཁག་
བཏང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཀོད་བཞག་གནང་

མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མམ་གྱི་ བི་ཨེ་སི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ དགོངས་ཡངས་

བཏང་ནི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི་འཆར་གཞི་བརམ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཞིབ་རོག་ཆ་འཇོག་མཛད་ནི་དོན་ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་
གྱི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕལུ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་འདི་ ནང་འགྲིག་ཐོག་ལས་ཆ་མེད་བཏང་མི་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཡོད་རུང་ འདི་ལུ་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་དབང་ཚད་སོད་ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་བཙུགས་
ཚུགས་པའི བསམ་འཆར་བཀོད་ཡི།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་
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དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞུབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གསལ་འདེབས་གནང་ནུག།

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༦ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ས་ཡ་ནང་།

2.1

དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཚུལ་བཞིན་མེདཔ།

2.2

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་སྟོན་མེདཔ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་མ་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ས་ཡ་ནང་)

0.916

0.916

-

-

-

རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.916

0.916

-

འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡.༢

རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་སྟོན་མེདཔ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ལས་སྡེའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བདག་འཛིན་དང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀོལ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་དེའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་དོན་ལས་ དུས་ཨ་
རྟག་ར་ དུས་མཐུན་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོག་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ མགྱོན་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་མཁོ་ཆས་ (རྒྱང་མཐོང་ཆ་ཚང་དང་
དྲོད་ར་) ཚུ་ འབང་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་སྒེར་དོན་གྱི་དོན་ལས་ སོད་དེ་འདུག ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ མཛོད་ཆས་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཚུ་
རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ལས་ མགྱོན་ཁྱིམ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་སོད་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༧ དོན་

ཚན་༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་བཟང་པོ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༣༠༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་
དཔལ་འབོར། ཨེཆ་ཨར་ཨེ་དྲི།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༢༦༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༣.༡༡

གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ཚད་འཛིན།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་གྱིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༣ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༣ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༤ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

ཨང་

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

213

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་
དངུལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
)

1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.455

༠.༢༢༧

2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

0.128

༠.༠༧༧

༠.༥༨༣

༠.༣༠༤

གནསཔ།
བསོམས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༢༢༨

༥༠

༠.༠༥༡

༦༠

༠.༢༧༩

༥༢

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥

གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བུ་ལོན་ཐོག་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཐད་ ལས་སྡེའི་བུ་ལོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་མ་འཁྲིལཝ་ལས་ བུ་ལོན་འཁྲི་མི་
སི་ཏ་རམ་དང་ ལྷ་ཆེན་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྩི་ས་གསུམ་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥ འཁྲི་ཡོད་མི་དེ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག
གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བུ་ལོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནང་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་ བུ་ལོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ ཉིན་གྲངས་༣༠
འཐོབ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ རོགས་ཡོད་རུང་ བུ་ལོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

སངྱས་བུད་ད། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འོགམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༣༠༠༥ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། སི་ཨེསི་དྲི་ འགོ་འཛིན།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༢༩༤༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ ཆ་ཤས་རྩམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༧
འདི་ རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
2.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་།

ཡ་ནང་།

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

2.1

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

0.049

༠.༠༤༩

2.2

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའི་ཅ་དངོས་

0.079

༠.༠༢༨

0.128

༠.༠༧༧

ཚུ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ།
བསོམས་

ནང་)

༠.༠༥༡
༠.༠༥༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
2.1

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་བུ་ལོན་སོད་ནིའི་དུས་ཡུན་དེ་ རོགས་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཐོ་
ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩ མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡ དོན་ཚན་

༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངྱས་བུད་ད། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འོགམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༣༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་

214

བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༡༨༢༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇི-ཨེས་ཇེ(ཨེ་ཨཱར་-༡༤༦)/དྲི་པི་ཨེལ-ངང་ལམ་/༢༠༡༩/༣༨༨༤ སྤྱི་
ཚེས་༡༣/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།
2.2

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ།

གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མཁོ་སོད་པ་Lohia Corp. Limited, India ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་
འཐོབ་པར་འདུག མཁོ་སོད་པ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༡/༢༠༡༥ ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ དང་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༣/༢༠༡༧ ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༠༡

དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་

གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་འདུག

བཀལ་དགོ་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ མ་འཐོབ་པའི་ཅ་དངོས་ཚུའི་གནས་གོང་ལུ་མ་བཀལ་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༣༡༡ དོན་ཚན་༦ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ་(མཁོ་སྒྲུབ)། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༣༤༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤེས་
རབ་ཆོས་འཕེལ། སི་ཨེསི་དྲི་ འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༢༩༤༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ རྩིས་
སྙོམ་འབད་ཡོདཔ་དང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡

འདི་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

༠༤/༠༨/༢༠༢༡ ཚིན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩིས་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་

སྤྱི་ཚེས་

གནད་དོན་འདི་ གྲོག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༨ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་༧༨,༩༨༧.༧༠

ལས་

དངུལ་ཀྲམ་༥༠,༨༩༧.༧༠

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐྱིལ་འདི་

བྱིན་པའི་ཚད་ལས་རང་

Lohia(བཀྲམ་སྤེལ་བ) དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་
ཀོལ་ཀ་ཊ་ལུ་འགྱོ་ནུག། Lohia དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཐོ་བོཀད་འབད་མང་ནང་འཛོརལ་བ་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ ཡིག་ཆ་མེད་མི་ དེ་ལས་ གདུང་
བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཀྱི་ ལག་ཁྱེར་བྱིནནི་ལུ་ འཐུས་ཤོར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་པས།
ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ཁ་གསལ་ཡི་གུ་གཅིག་ལེན་པའི་ཐོག་ལས་ གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲལ་དགོངས་

ཡངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ག་ཅི་འབད་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་གི་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནུག། Lohia གིས་ཡིག་ཆ་འདི་ཐོབ་པའི་སྐབས་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་དོན་

ལུ་ གནད་དོན་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནུག། གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ Lohia གཉིས་ ཡིག་ཚ་འཚོལ་མ་ཐོབ་མི་ཙུ་ བརྗོད་སོར་འབད་
ཡོདཔ་དང་ ཅ་ཆས་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམ་འབད་ནུག།

དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ གནད་དོན་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞུབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༠/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་འབབ་ལྟད་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

༡.༣.༥.༡༣

འབྲུག་བཟའ་སོ ད ་ལས་འཛིན་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༧༣ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

215

དབྱེ་སྡེ།

རིམ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

བའི་དངུལ་འབོར།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

༠.༠༨༤

གནསཔ།
བསོམས་

༠.༠༨༤

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

1

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

༠.༠༨༤

-

༠.༠༨༤

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ནང་།

‘རིན་མེད་ཅ་ཆས་’ ཀྱི་འཆར་གཞི་བཀོལ་སོད་འབད་མི་ནང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་པའི་

1.2

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

༠.༠༨༤

-

༠.༠༨༤

༠.༠༨༤

-

༠.༠༨༤

ཟད་ཚབ་ལོག་སོད་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།
བསོམས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
‘རིན་མེད་ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས’ ཀྱི་ལས་འཆར་བཀོལ་སོད་འབད་མི་ནང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་པའི་ཟད་ཚབ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་

1.1

ས་ཡ་༠.༨༤

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་སྦུང་ཚོང་མཛོད་ཁང་གི་མཛོད་གཉེར་གྱིས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ སྔ་གོང་གི་
གནང་བ་མེད་པར་ བཀོལ་སོད་ཀྱི་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ གནས་པའི་ M/s Hindustan Unilever Limited གི་ ‘རིན་མེད་ཅ་ཆས་
ཀྱི་རྣམ་གྲངས་’ ལས་འཆར་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག མཛོད་གཉེར་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནང་བ་མེད་པར་ གནས་གོང་སོམ་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་དེ་ གསལ་ཏོག་ཏོག་ཅིག་མེདཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ གཡོ་སྒྱུའི་བ་སོད་འབད་ཡོད་མེད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངེས་
གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༡༦ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་སྒྲོལམ། ལྟ་བཀོད་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༤༠༠༠༧༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ ཅན་
མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩༢ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༠༨ དེ་ ཡིག་

ཨང་ FCB/FAD/20/2020/377 སྤྱི་ཚེས་༢༤.༠༤.༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༥.༡༥

རང་བཞིན་འཐོ ན ་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་
ཧེ་མ་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༥ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

1

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༡.༠༥༥

-

༡.༠༥༥

-

༡.༠༥༥

-

༡.༠༥༥

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༥

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་ལས་ བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༢

མོང་བསྒར་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་ སྡེ་ཚན་ཁག་༡༤ གི་མིང་ཐོག་ཁར་ བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༦༣༢ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག བུ་ལོན་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མི་དེ་ཡང་ ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུའི་དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པའི་ཁར་
ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་གཉིས་ རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལས་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་
འདུན་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡. Indo Construction

- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༤

༢. Jigme, Sharangtse, F/wood

- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གནམ་ལྕགས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༦༠༠༣༡༢ ཅན་མ།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་། ཨེཕི་ཨེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༨༢༠༣༠༨ ཅན་མ། ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༦༠༠༧༡༥ ཅན་མ། མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་
རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༥༩༠༨༠༡ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༨༨༠༡༠༢ ཅན་

མ། ཨོན་ཕུན་ཚོགས། ཨེཕི་ཨེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༨༡༠༣༠༨ ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག ་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༠༡༡༡༢

ཅན་མ། ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཨེམ་པི་ཡུ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༤༤༠༦༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༤༤༠༦༡༠ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། 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་ཨིན། གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷག་ལུས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ དངུལ་

འབོར་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ མི་ངོམ་གཅིག་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་༦,༠༠༠/- ལུས་ཏེ་འདུག། འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་ མི་ངོམ་
འདི་གི་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ མགྱོགགས་པར་རང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི།

འདི་ལུ་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་
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ནི་དོན་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་དང་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

༡.༣.༥.༡༦

འབྲུག་ཚོ ང ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༣༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༡ གནས་པའི་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༩.༡༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩.༡༡༩ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༨༦༦ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་
ཨང་
1
2

དབྱེ་སྡེ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་
ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
༠.༠༧༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

48.794
༤༨.༨༦༦

བསོམས།

རྩིས་འགྲིག་
འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

༠.༠༧༢

-

48.794

-

༤༨.༨༦༦

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའི་དངུལ་འཛིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ ཡོདཔ།

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའི་དངུལ་འཛིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་
ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ) ཚུན་ལུ་ ལོག་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའི་དངུལ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ གི་ཨིན་པས། དངུལ་རྐྱང་མ་བཏོན་པའི་དངུལ་འཛིན་བསགས་ཏེ་ལུས་མི་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ ལེའུ་༥ པའི་

ཁྲིམས་དོན་༥.༢.༡ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༤༨ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་པ་(དངུལ་རྩིས)། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༢༣༩༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མེ་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏི་རི། དངུལ་
རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༢༡༤༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ དེ་ ཡིག་
ཨང་ STCB/IAU/RAA/(IA-74)/2019/56 སྤྱི་ཚེས་༡༣.༡༢.༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༧༢ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༨/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་
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དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་

བཀོད་ཚོགས་ཞལ་

འཛོམས་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་་དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་འབད་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གོ་བརྡ་སོད་
ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གནད་དོན་འདི་
བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་གཅིག་འགོ་འདྲིན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག།

འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་
འཁོད་འགོ་འདྲིན་འཐབ་དགོཔ་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1

བུ་ལོན་འཁྲི་མ་ཚུ་ལས་ བུ་ལོན་ལྷག་ལུས་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ དེ་ལས་ ༢༠༡༦ ལུ་ སྣུམ་འཁོར་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་སོར་ཆས་ དེ་
ལས་ གས་རས་དང་ ཅ་དངོས་གཞན་ཚུ་བཙོང་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ལ་ལུ་ཅིག་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག འོང་འབབ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་) ལུ་ བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༧༩༤ བསགས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༤༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྷ་ཝ་ནི་གོ་ཏ་མེ། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༨༠༡༠༠༠༠༩༨ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ མེ་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏི་རི། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༢༡༤༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་ཀྱི་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ དངུལ་འབོར་འདི་ མི་ངོམ་ག་ག་གིས་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ལས་

བརྟེན་ རྩིས་ཁྲ་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་བར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི། ད་ལྟོ་ཚུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༢༦༠ རྩིས་འགྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་རུང་ དངུལ་
འབོར་འདི་ དངུལ་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་་དགོངས་ཡངས་བཏང་ནི་འབད་གྲོས་ཐག་ཆོད་

ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གོ་བརྡ་སོད་ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཟུང་ཕོགས་ཞལ་འཛོམས་གཅིག་འགོ་འདྲིན་འཐབ་དགོ་
པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་གནང་དོག་པའི་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

འདི་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྩིས་ཁྲ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལུ་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

1.3.5.2 སྟངས་སིབ་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྟངས་སིབ་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕོགས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་
གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་སྡེ།
རིམ་

ཨང་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཡོདཔ། %

)
-

-

-

-

-

-

-

-

1.413

1.413

-

གནསཔ།
བསོམས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༢.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་དེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༢.༡

རིན་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཚིག་ཚུ་འཇམ་ཚམ་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

སྟངས་སིབ་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༢༨༨.༩༣༠ དང་ ཡུ་རོ་ས་ཡ་༣.༨༢༧ གནས་པའི་ཁག་འབག་ཆ་ཚང་ (ཨེམ་པི་-༡: ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་
ལས་འགུལ་གྱི་བཟོ་རིག་དང་ ཆུ་འབྲེལ་འཕྲུལ་བཟོ་གི་ལཱ་ཚུ་) དེ་ རྒྱ་གར་གྱི་ M/s Hindustan Construction Company Ltd. (HCCL) ལུ་
རིན་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཚིག་ཚུ་འཇམ་ཚམ་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག རིན་བཀོད་ཡིག་ཆས་ཀྱི་འོས་ཚད་དང་ ཁྱད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གྱི་སྐོར་ལས་ ཡན་
ལག་ཁྲིམས་དོན་༢.༦.༡ པའི་དགོས་མཁོ་ནང་ རིན་བཀོད་པ་ཚུ་གིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡོད་པའི་དཔེ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་གི་འོག་
གི་ཡན་ལག་ཁྲིམས་དོན་ནང་

འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་

སྟངས་སིབ་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་

M/s Hindustan Construction Company Ltd. (HCCL) གི་མཁོ་ཆས་མང་ཤོས་རང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་ཚད་ལས་ བརྒལ་ཏེ་
ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་འོས་ཚད་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཁག་འབག་པ་གིས་མཁོ་ཆས་ཁ་སྐོང་སྟོན་དགོ་པའི་གནས་ཚིག་ཐོག་ ཁག་
འབག་དེ་ M/s Hindustan Construction Company Ltd. (HCCL) ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་པ་གིས་ རིན་གོང་ཚུ་
གནམ་མེད་ས་མེད་དམའ་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་
ལས་

དེ་ལུ་

དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་དུ་

གནད་འགག་ཆེ་བའི་ས་རྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད པ་

ཁག་འབག་པ་གིས་ལས་འབྲེལ་གྱི་འགན་ལེན་ཁ་སྐོང་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དེ་

བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་ཡངས་གཏང་སྟེ་འདུག

ལྷག་པར་དུ་ ལས་སྡེའི་འདས་པའི་དྲན་ཐོ་ (ནུས་ཚད་༡༢༦ མེ་ག་ཝཊ་འབད་མི་ དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་ HRT gravel trap section

དང་ མེ་ག་ཝཊ་༡༠༠/༡༠༨ སྐྱེད་སྐྲུན་འབད་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་མི་ TRT བཀག་དམ་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོདཔ་) ཚུ་མརྩི་འཇོག་མ་འབདཝ་
དང་ ལས་འགུལ་གྱི་མཐའ་དོན་ཡོངས་རོགས་བསྲུང་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག དེ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་གྲོས་ཐག་ཆོད་དེ་ཡོད་པའི་འོས་ཚད་ལུ་མ་གནས་པར་

དགོས་མཁོ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་དེ་ ཚུལ་ལྡན་སྦེ་མ་མཐོང་། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༤༨༩ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཡེས་ཤེས་དབང་ཕྱུག འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༡༥༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་བཟང་པོ། འགོ་འཛིན། མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༠༤

ཅན་མ། གསང་དགའ་རྒྱ་མཚོ། འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༤༡ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས་དབང་ཕྱུག འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༢༤ ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ཨང་༥༠༤༥ ཅན་མ། སུ་ཇཱན་རའི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༥༠༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུདི་ གྲོས་སྟོན་
ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་

དང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཚད་གཞི་བདུན་ནང་ལས་ གཅིག་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ཚད་གཞི་
བདུན་པ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལོ་ཚད་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ ཞུ་ཡི། འིད་དང་གཅིག་ཁར་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལོ་ཚད་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་མ་
ཚུགས་པར་ཅིན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་ཟེར་འཁོད་འདི་མིན་འདུག་ཟེར་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ ཕར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོད་མི་འདི་

ཅ་ཆས་རྙིངམ་ཡོད་མི་གིས་མེན་པར་ གནམ་གཤིས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ས་གནས་ཁར་འགྱོ་སའི་ འཁོར་ལམ་འདི་ སུབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་
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ཟེར་བཤད་ཅི།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་བསམ་བརྗོད་འབད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེམ་འབད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཚོགས་ཁང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནི་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་ཆོད་ཕུལ་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ལུ་ ཀྲོང་

གསར་སྟངས་སིབ་སྤྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་
ཕུལ་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དོག་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

༣.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

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

ཨེམ་པི་-༡ ཁག་འབག་ཆ་ཚང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འོང་འབབ་དང་འབྲེལ་ཡོད་རིན་གོང་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་
ཡོདཔ།

ཁག་འབག་ཆ་ཚང་ ‘ཨེམ་པི་-༡: ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་བཟོ་རིག་དང་ ཆུ་འབྲེལ་འཕྲུལ་བཟོའི་ལཱ་ཚུ་’ ནང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ལས་དོན་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་
ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༦༩༨.༢༢༠ ཐམ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་འབྱུང་སྟེ་
འདུག བཀོད་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཡང་ M/s Hindustan Construction Company

Ltd. (HCCL) གིས་ལས་སྣ་གེ་ར་འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་འཕྱིས་ཏེ་ལུས་ཡོདཔ་དང་

ལྷོད་ལམ་ཚུ་ནམ་བྱཱར་གྱི་ཆར་ཆུ་གིས་མེདཔ་གཏང་ཡོད་མི་

དེ་ལས་

བཀོལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་རྙིངམ་ཚུ་འཕྲལ་རང་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་མི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སོར་ཆས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག
ལཱ་ཚུ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་འཕྲོ་བརག་སོང་ཡོདཔ་དང་ སྟངས་སིབ་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་རྩིས་བཏོན་འབད་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༦༩༨.༢༢༠ ཐམ་པའི་འོང་འབབ་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་རིན་གོང་ཚུའི་གྱོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༤༨༩ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༤༥ ཅན་མ། སུ་ཇཱན་རའི། འཛིན་སྐྱོང་
མདོ་ཆེན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༤༥ ཅན་
མ། སུ་ཇཱན་རའི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༠༥༦ ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་གི་ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུདི་ གྲོས་སྟོན་
ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ལཱ་ཚར་ནི་ནང་དུས་ཚོད་འགོར་ཡོད་མི་འདི་ ས་འོག་ལམ་བཏོན་པའི་སྐབས་ ཆུ་ལེ་ཤ་སྦེ་ སིམ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་

དང་ གཞན་མི་རྣམ་རོག་མེད་པར་བྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གྱིས་འབད་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་འདི་
དང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་༡༧ ངོས་འཛིན་འབད་ནེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཕུལ་མི་ཚུ་ཟིན་ཐོ་བཏབ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ གནད་དོན་འདི་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་གསལ་འདེབས་གནང་ཡི།

1.3.7

གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ།

1.3.7.1 འབྲུག་ཚོ ང ་དང་བཟོ ་ གྲྭའི་ཚོ ག ས་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༢༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
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ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདུས་ཚོགས་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་མཛད་
མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༡༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༠༢ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༧ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

རིམ་
ཨང་།

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

2

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

1.267

1.267

-

༡༠༠

༠.༣༢༠

༠.༣༢༠

-

༡༠༠

༡.༥༨༧

༡.༥༨༧

-

༡༠༠

གནསཔ།
བསོམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

སྟེགས་ཚོང་གི་འཐུས་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམ་སྟོན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་
སྟེགས་ཚོང་གི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་ སྟེགས་ཚོང་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦
དེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ཚུན་སོད་ཆད་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ལས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༦༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་
དང་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༧ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༠༤ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ས་རི་ཏ་པར་དཱན། དངུལ་རྩིས་

འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11803000755 ཅན་མ། ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10716000 389
ཅན་མ། འཇིགས་མེད་དབང་ཕུག དུས་སྟོན་འགོ་འདྲེན་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11515002600 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། ཚོང་འབྲེལ་གོང་

འཕེལ་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11915000459 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་ཅན་ཅན་ལྷ་མོ། ཞིབ་འཚོལ་དང་འཆར་གཞི་འགོ་
འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10502000334 ཅན་མ། ཅཱན་ད་ར་བྷ་དུར་ཆེ་ཏི་རི། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འོག་མ། ཇི་ཨེ་དྲི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11811000352 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡
སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་འདི་་ལུ་ དངུལ་འབོར་ རིམ་སོད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་བྱིན་ཡོད་

རུང་ ཁོ་མ་ར་ར་སྟོངས་འགྱོ་ནི་གི་ མཐའ་མར་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཅི། འདི་ཡང་ ཁོ་གིས་
ཁག་འབག་གི་ལཱ་གཡོག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་ ལོག་སོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁོ་གིས་

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཁོང་དང་གཅིག་

ཁར་ ཁག་འབག་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁས་མ་ལེན་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁོ་ལས་

222

དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཐབས་ལམ་མེདཔ་ལས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གི་ སྤྱི་ཁྱབ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ དགོངས་ཡངས་
བཏང་ནུག།

འདི་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འོས་
འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་སི་སི་ཨའི་/ཇི་ཨེ་དྲི/ཨེ་ཨེཕ་དྲི་(དངུལ་རྩིས)-རྩིས་ཞིབ/༢༠༢༡-༢༠༢༢/༢༣༣ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༩/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ཐོག་

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གི་ ལོ་བསྟར་སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣༣ པའི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གིས་ དགོངས་ཡངས་བཏང་

ནི་ལུ་ ཞལ་འཆམ་བོང་ཡོད་ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གི་ ལོ་
བསྟར་སྤྱིར་བཏང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡི།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
འོས་ཁུངས་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥

2.1

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་(༢༨/༠༨/༢༠༡༨)ལུ་ མཁོས་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་མི་གི་ཐད་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༥ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ དེ་ GPP Bhutan དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་ཨིནམ་དང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ དེ་ འདོད་བྱུང་ནོར་བུ་ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་ཨིན་པས། གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་ལོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བར་བཞག་མི་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༤.༡.༣.༢ (ང་)དང་ (ཅ)པ་ལས་འགལ་བ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༥༠༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10907000 150
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འོག་མ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11605001383 ཅན་མ།
གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ དངུལ་འབོར་རྩིས་སྙོམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༧.༣

འབྲུག་ཨོ་དྷི་ཡཱ་ན་གཞི་ཚོ ག ས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཨོ་དྷི་ཡཱ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༦༠༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༢༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༨༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༨༠ ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་རུང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠ གནས་
པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

དབྱེ་སྡེ།

ཨང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་

དངུལ་འབོར།

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ།
%

ནང་)
1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

9.430

-

9.430

12.880

3.450

9.430

223

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
1.1

ཨོ་དྷི་ཡཱ་ནའི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་བསྐྱི་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠

འབྲུག་ཨོ་དྷི་ཡཱ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༤༣༠ བསྐྱི་བཅུག་སྟེ་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣.༠༠༠ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༠ ལུས་ཏེ་འདུག གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྒེར་
གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་བསྐྱི་བཅུག་ནི་དེ་

གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྣའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་མ་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་ཅིག་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༥༣༡༤ དོན་ཚན་༢ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11407000895 ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན། དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འངུལ་འཛིན་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10607002107 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡
སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་ཨོ་དྷི་ཡཱ་ན་གཞི་
ཚོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བསྐྱལ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་འདི་ལུ་ དངུལ་

འབོར་འདི་ ཟླཝ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ ལོག་སོད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་རུང་ འགན་འཁྲི་ཕོག་པའི་མི་འདི་ དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཚེ་
ལས་འདས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཚེ་འདས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ཚུ་དང་མཉམ་ རྗེས་འབྲེལ་གནང་ཡོད་རུང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གི་
ཐོག་ འགན་འཁྲི་འབག་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབོར་འདི་ཁོང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་བཟུང་ནང་ འགན་

ཁུར་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁོང་བཟའ་ཚང་ནང་དུ་ རྩེད་གཞི་རྐྱབ་པའི་སྒངས་འདུག འདི་དང་འབྲེལ་ འདྲི་དཔྱད་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཀ་ཝང་བང་ས་ལུ་ཡོད་པའི་
ས་སི་ཀོ་ཡར་ཕིཊ་༡༦༠༠༠ འདི་ དངུལ་ཁང་ནང་གཏའ་མ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ རྒྱུ་ནོར་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་འདི་ དངུལ་ཁང་གིས་ ས་རིན་
བསྡུས་ཚོང་བསྒྱུར་འབད་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མ་དངུལ་ལོག་འཐོབ་བཞིན་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་
བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་འོར་འདི་ བམ་(ཚེ་འདས་) གཅིག་གི་ སྒེར་གྱི་མ་དངུལ་ཨིནམ་དང་
ཁོ་གིས་བརྙ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་ལུ་ འབྲུག་ཨོ་དྷི་ཡཱ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་མགྱོགས་པ་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

༡.༣.༧.༤

འབྲུག་ལག་བཟོ ་ ཚོ ག ས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུ་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

རིམ་

ཨང་།
༡

དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རྩིས་འགྲིག་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

བའི་དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་

འབད་ཡོདཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

-

224

ཡོདཔ།

%

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
-

-

-

བསོམས།

-

-

-

-

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
1.1

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

འབྲུག་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥༧ པ་དང་འཁྲིལ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚར་གཅིག་
འཚོགས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚར་༤ རེ་འཚོགས་དགོ་པའི་དགོས་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་ལག་
བཟོ་ཚོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཀྱི་ལོ་ནང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་གཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ནང་༢ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤
ནང་༡ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ནང་༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༥༣ དོན་ཚན་༡ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མཆོད་རྟེན་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་

ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11608000263 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་རྡོ་རྗེ། སྲིད་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་116080001472
ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་
༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་

གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ཁོང་གིས་ གནད་དོད་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཚང་མ་

ཚུགསཔ་ལས་ འགོ་འདྲིན་འཐབ་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་ད་ལྟོ་འབདཝ་ད་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསརཔ་ཚུ་བསྐོ་ཡོདཔ་དང་ ཞལ་འཚོམས་ཡང་
མགྱོགས་པ་རང་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་དང་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

འདི་ལུ་ འབྲུག་ལག་བཟོ་ཚོགས་པ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ཅི་འབད་བསལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་པའི་
སྙན་ཞུ་གཅིག་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཅི།

གནད་དོན་འདི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཡིག་ཨང་ཨེཅ་ཨེ་བི/༢༠༢༡/༢༤༠ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཐོག་
བདེན་ཁུངས་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག།

༡.༣.༧.༥

འབྲུག་གི་ཧིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གི་ཧིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༢༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་
ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༦ ཐོན་ཡོདཔ་
ཨིན།
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་
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ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་མི་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

3

བསོམས།

)

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

-

-

-

-

-

-

-

-

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

3.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།
༣.༣

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

ལྷག་ལུས།

ནང་།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

བསམ་རྩེ་ལུ་ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་
འབད་ནི་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་གི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་མེདཔ།
བསོམས།

-

-

རྩིས་གྲུབ།

-

-

-

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༣

བསམ་རྩེ་ལུ་ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་གི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་མེདཔ།

བསམ་རྩེ་ལུ་ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་གི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་མེདཔ།

ཧིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གིས་ བསམ་རྩེ་ལུ་སྦེ་ ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་
ནི་མེད་པའི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

1. ཞལ་འདེབས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མི།

2. དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གི་དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཞག་ཡིག་ཅུང་གུ་ འབྲི་བསུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་ཐོ་བཀོད་
འབད་མི་དངུལ་འབོར་དང་མ་འདྲཝ་ཐོན་ཡོདཔ།

3. དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གི་དངུལ་འཛིན་ཚར་གཉིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༡༧༠ དོན་ཚན་༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇི་ཝཱན་སི་ཝ་ཀོ་ཊི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11808000221 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ པཱན་དྲིཏ་བྷག་ཏི་རམ་རི་ཟཱལ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11103000186 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་
༠༩ པའི་ཚེས་༩ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཧིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་
གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་ བསམ་རྩེ་ནང་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སོན་ལམ་ཆེན་མོ་དང་ འབྲེལ་བ་ཟེར་བཤད་ཅི། ལས་རིམ་འདི་གི་སྐབས་

སུ་ ཞལ་འདེབས་ཚུ་འཚོལ་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལས་རིམ་འདི་གི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་སོ་སོ་

འབད་རང་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་ལས་ ལས་རིམ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ མཇུག་སོམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་གེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཟད་འགྲོ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐིམ་ཕུ་ ཧིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་ལུ་ ཕུལ་ནུག། འདི་དང་འབྲེལ་

བསམ་རྩེ་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་མ་བྱུང་པའི་ ཞལ་འདེབས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྗེས་འབྲེལ་གནངམ་ད་ ཁོང་གིས་ ཞལ་འདེབས་གནང་མི་ལ་ལུ་
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གཅིག་གིས་ ཁོང་ག་ཨིན་ན་མ་བཏོན་པར་ ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ཁོང་གིས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ག་ནི་ཡང་མ་སབ་

པར་ཕུལཝ་མས་ཟེར་བཤད་ཅི། གཞན་ཡང་ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདན་དང་ མ་དངུལ་འདི་ ལོག་སོད་དང་ ཡང་ན་ གཞན་ཁར་
ལག་ལེན་མ་འཐབ་ཟེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ གསར་པ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་བོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་མ་ལྷོདཔ་ཚུན་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལུ་ ག་ནི་ཡང་མ་གོ་བས། འདི་འབདཝ་

ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་་དང་ གནད་དོན་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཀྱི་ ཞུ་
བ་ཕུལ་ནུག།

ཞིབ་རྟོག་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ ཨཱར་ཨེ་ཨེ/ཨེཕ་ཡུའུ་སི་དྲི(ཨེཕ་༢༢)ཨེཅ་དྲི་ཨེས་བི/༢༠༢༡/༡༨༦༠ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༠/༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ ཧིན་དུ་དྷར་མ་ས་མུ་དྷ་ཡ་གི་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་གིར་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1.4. གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་
དབང་འཛིན་༢ པ་ དེ་ལས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་བཅས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་༣ གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་
ཞིབ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ ལག་ལེན་གནས་
ཚད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་དང་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་
༢ པ་ དེ་ལས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༤.༢

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༨༣༠.༩༤༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ གནས་
པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༨༣༠.༩༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༨༢༤.༠༠༨ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༠༦.༩༡༣ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨
གནས་པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་

ཨང་།

2

དབྱེ་སྡེ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།
བསོམས།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

)

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་

དངུལ་འབོར།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡

ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

རྩིས་འགྲིག་འབད་
ཡོདཔ། %

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

༤༣༠.༧༦༨

-

༤༣༠.༧༦༨

-

༤༣༠.༧༦༨

-

༤༣༠.༧༦༨

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༢.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༥.༩༢༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་
ཨང་།
2.1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།
དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་རིན་གོང་གི་ཐད་ སྤང་རུང་བའི་དངུལ་སོད།
བསོམས་

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

430.768

-

430.768

525.921

༩༥.༡༥༣

༤༣༠.༧༦༨

ས་ཡ་ནང་)

ནང་)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.1.

དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་རིན་གོང་གི་ཐད་ སྤང་རུང་བའི་དངུལ་སོད་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ གིས་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འབོར་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་འབོར་ཚད་
ནང་+/- བརྒྱ་30 གི་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་ལུ་ རིན་གོང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ཨེམ་སི་-༣ པའི་ལས་ཚན་གྱི་ཁག་འབག་དོན་ཚན་/གནས་ཚིག་གི་
ཁྲིམས་དོན་༥༡ པ་དང་ ༥༢ པ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྱད་པར་འཐོན་མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་
སོད་དངུལ་འདི་ བསྐྱར་བཟོ་ ཡང་ན་ དབྱེ་དཔྱད་རིན་གོང་འདི་གྲོས་ཐག་མ་བཅད་ཚུན་ ཧེ་མའི་རིན་གོང་གུ་ར་དངུལ་སོད་འབད་ནི་གུ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག
ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་ HCCL གི་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ནང་ འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་
དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་མ་བཙུགས་པར་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ལྷག་སྟེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་གི་ཁྲིམས་དོན་༧༠ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིན་གོང་ཡར་འཕར་དང་གཅིག་ཁར་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གི་གོང་ཚད་ཁར་
དངུལ་སོད་འབད་དགོ་པའི་ཁས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ཁས་ལེན་གྱི་ཡི་གུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་

BoQ ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ཉུངམ་

སྦེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཀྱི་རིན་གོང་ཡང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་
ཟེར་ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་པ་ HCCL གི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་ལུ་ གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་དང་གཅིག་ཁར་
ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གི་གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་སོད་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་འཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་ རིན་གོང་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་སྦེ་དངུལ་

སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠.༧༦༨ བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༥༨༣ དོན་ཚན་ཀ༢ ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཤང་ཀར་དེཝ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཨེཅ་སི་སི་ཨེལ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་30301017614300 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨར་པི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྤུ་ན་
གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ ཁག་འབགཔ་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་

གིས་རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་ཡོད་མི་ཐོག་ དངུལ་སོད་འབད་ཡི་ཟེར་ བཟོ་རིག་རྩེལ་དང་ལྡན་པའི་བདེན་ཁུངས་ཕུལ་ཡི། ཁོང་གིས་ HCC གིས་ ཁོང་རའི་འགན་ལོན་
ཡོད་མི་འདི་ བྱིནནི་དང་ བཏོན་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གཞི་དང་ ཕན་ཡོན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
འཛིན་༡ པ་གིས་ ལག་ལེན་བཙུགས་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་
ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡིག་ཆ་དང་ བདེན་ཁུངས་བཀོད་མི་འིད་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་འདི་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་གི་ བསམ་འཆར་

བཀོད་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་ཐག་མ་ཆོད་པའི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ ཕུན་ཚུན་
གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནི་དོན་ལུ་ གསུང་གྲེས་གནང་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ལུ་ རང་
དབང་ཅན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གྲོས་
ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དབང་འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་
ཡི།
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གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
༡.༤.༣

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༧༣༥.༥༤༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༧༣༥.༥༤༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༠༧༨.༥༢༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༧.༠༡༩ ཐམ་པ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༦.༣༡༠
གནས་པའི་ ཚུལ་མིན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ལུས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩

ལུ་

སྤྱི་

རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་

སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྲིག་

རྩིས་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

%

རིམ་

ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་

ཨང་།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

1

606.310

606.310

-

606.310

-

-

གནསཔ།
བསོམས།

606.310

-

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དང་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་- དངུལ་ཀྲམ་༦༠༦.༣༡༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༦.༣༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཨང་

ཡ་ནང་།

གློག་མེ་ཁང་ནང་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ལས་ཚན་ག-༣ པའི་འོག་གི་
1.3

གན་འཛིན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣༠

རྩིས་འགྲིག་འབད་

ལྷག་ལུས།

ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ཡ་ནང་)

ནང་)
-

310.830

310.830

འཐེབ་སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག
ལས་ཚན་ག༢ པ་དང་ག་༣ པའི་འོག་གི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་གི་
1.4

ཐད་ཁར་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་

295.480

295.480

ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥.༤༨༠ འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
བསོམས།

606.310

-

606.310

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
༡.༣

གློག་མེ་ཁང་ནང་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ལས་ཚན་ག-༣ པའི་འོག་གི་ གན་འཛིན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་

229

ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣༠ འཐེབ་སོད་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ།
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ ལས་ཚན་ག-༣ པའི་འོག་གི་ གན་འཛིན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ HydroMechanical 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་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གློག་མེ་ཁང་ནང་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་

སྒྲིང་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣༠ འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་དང་ ལས་འགུལ་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གན་འཛིན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་
མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་ ལས་འགུལ་ལུ་ ཟད་སོང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠.༨༣ འཁྲི་སྟེ་འདུག རྡོ་ཕུང་བུད་མི་ལས་བརྟེན་
ཟད་འགྲོ་དང་ དུས་ཡུན་འཐེབ་འགོར་མི་གི་གནད་དོན་འདི་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་དོན་ཚན་ཨང་༡༠ (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩) ཐོག་ལས་ཡང་
གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨར་པི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁྱད་རིག་)། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁྱད་རིག་)། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906277588184 །

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྤུ་ན་
གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའི་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་གིས་ ཁ་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་དྲན་སྐུལ་འདི་ Down Stream

Surge Gallery (DSSG) རམ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། རམ་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ ཁག་འབག་གན་རྒྱའི་ གནད་དོན་ལུ་མ་གནས་

འདི་གིས་མེན་པར་ ས་གཞི་གི་གནས་སྟངས་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ཡོད་མི་དང་འདི་ཡང་ ག་ཅི་འབད་འོང་ག་ ཕོ་ཚོད་དཔག་མ་ཚུགས་མི་དང་ མི་གི་རིག་པ་གིས་
གཏན་འཁེལ་འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ཅི། དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ ཉམས་གསོ་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་པའི་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བྱུང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཕུལ་བའི་ ཁ་གསལ་དང་བདེན་ཁུངས་ཚུ་ ཟིན་སྦྲི་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ལེགས་ཐོན་ཚུ་ གནད་དོན་

འདི་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་ཐག་མ་ཆོད་པའི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ ཕུན་ཚུན་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནི་དོན་ལུ་ གསུང་
གྲེས་གནང་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོཔ་དང་ མངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༠/༢༠༢༡ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
༡.༤

ལས་ཚན་ག་༢ པ་དང་ག་༣ པའི་འོག་གི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་གི་ཐད་ཁར་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛོལ་ཏེ་
རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥.༤༨༠ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ བར་ལམ་༡ པ་དང་ བར་ལམ་༢ པ་ལས་ Head Race Tunnel བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་ག༢ པ་དང་ག་༣ པའི་འོག་གི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་
འཐོན་མི་གི་ཐད་ཁར་ ཁག་འབག་པ་ Gammon India Ltd. ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥.༤༨༠ འཐེབ་སོད་ནུག ཁྱད་པར་འཐོན་མི་དང་ འཐེབ་འཐོན་
མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་བཏོན་མ་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལས་ཚན་ག་༢ པ་དང་ག་༣ པ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་
རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་འཐུས་ཚུ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༥ མེན་པར་ བརྒྱ་ཆ་
༨.༣༣ རྩིས་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༠ འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩)གི་དོན་ཚན་༨ པ་ ཆ་ཤས་ཁ་པའི་ནང་སྟོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ དབང་འཛིན་གྱིས་ རིན་གོང་ཚུ་ལོག་སྟེ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་
བར་ རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ (RA bill) འཇུག་གི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཁྲའི་རྩིས་ཐོ་ཚུན་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ར་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག དེ་དང་བསྟུན་ ཁག་འབགཔ་

ཚུ་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའི་ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༢༩༥.༤༨ ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ཚུན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་འདུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༦༡༢ དོན་ཚན་༡༠) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨ་བི་ཤེག་སིངྷ་། ཨི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༩༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་

191903011598004 ། མགོ་རབ་རྡོ་རྗེ། ཨི་ཨའེ་སི་(པི་ཨེཅ་)། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༨༨༣ ཅན་མ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10205004391།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་པི་ཤར་མ། མདོ་ཆེན་(ཁྱད་རིག་)། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༠༢ ཅན་མ། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་191906011629743
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ཅན་མ།

གནས་སྟངསཿ ཞིབ་རྟོག་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲོས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༡ ནང་ཚོགས་ཡོད་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུུུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྤུ་ན་
གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དང་མ་འདྲ་བཟི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལས་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་རྩིས་

བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གན་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་མི་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་བལྟ་སྟེ་འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཅི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་གྱི་འགོ་འདྲིན་འཐབ་སྟེ་ གོ་གནས་གོ་ས་སོམ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་
Central Water Comisssion དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་འབད་ནི་ཟེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་

འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་ལུ་ ཁོང་གིས་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡི།
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