

































ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ །
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

བསྡུ་ཚིག།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

3. $)6

ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད།
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6. 5*R%

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རྩིས་ལོ།

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་།

7. *'3

ནང་འཁོད་འཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས།

9. 67&%/

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

8. 1*2

10. )<3

11. 16%

12. /& 

གཞུང་མིན་ལས་སྡེ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི།

རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།
གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག

13. 3/&

ལས་འགུལ་གྱི་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཞབས་ཏོག་ཚད་འཛིན།
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18. 3+3$,

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན༡ པ།

20. 7&%

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ།
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ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན༢ པ།
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སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད།

23. 'R$

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས།

25. &'&/

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

27. 60&/

རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད།

24. '$0&
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28. &%6

29. 15'&/

སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས།
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།
དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 

30. 7('0

ཤིང་ཆས་བཏོན་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་བྱ་རིམ།

32. 0R($

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

34. $&&

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས།

31. 0R$)

33. '+,
35. 6%'

36. 4$3

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་།

རིན་བསྡུར་ཡིག་རིགས་གནས་ཚད།
སྤུས་ཚད་ངེལ་བརྟན་གྱི་འཆར་གཞི།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡འབུལ་ལམ་ཞུ་བ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥ ༥  དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༡༡ པ་དང་འཁྲིལ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་
དགའ་སོའི་སྒོ་ལས་གསར་བཏོན་འབདཝ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡

ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠ཚུན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༡༩༧ནང་ལས་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གནད་དོན་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ཨིན།



རྩ་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བར་ཞུགས་མཛད་ཐབས་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡ཅན་མ་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་དགོས་མཁོ་ལས་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ཧེ་མ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་

ཨིན། འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་གཅིག་ཁར་ རིམ་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་

༧ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་ལུ་ཚུད་
ཡོདཔ་ལས་ ཐེངས་གཅིག་གི་སྒྲིག་ཆ་སྦེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ པ་

ལས་༦པ་ཚུན་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད།


ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་འདི་བམ་ཚན་གཉིས་ལུ་དབྱུ་སྟེ་ཡོད།བམ་ཚན་༡པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་འབྲུག་

གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དང་ དུས་ཡུན་འདི་ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་

གི་བཅུད་དོན་དང་ བམ་ཚན་༢པའི་ནང་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ཟླ་༡པའི་ཚེས་༡ལས་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠གི་ནང་

འཁོད་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་གི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ གི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགྱུར་རིམ་དང་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དེ་ལས་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༢༡ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་དང་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་

མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་འགན་འཁྲི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་
གི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན།



བཀྲིས་ 

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།







དཀར་ཆག།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ ན །
༡ 
1.1. 

ལོ ་ བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ ར ། 
༥

༡༢

འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ ་ བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ། ༢༢ 

༢  རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་དོ ན །༢༩ 
༢༡

གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ངན་ལྷད།
 
༢༩

༢༡༡

གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་ཁག 

༣༠

༢༡༢

གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཡོ ད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ། 
༣༣

༢༢༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོ ན ་ཚུ་གི་དབྱེ་ཁག 

༣༤

༢༢༢

ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ།

༣༨

༢༣༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ ར་འཁྲུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག།
༣༩

༢༣༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ ར་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་ ལས་སྡེ་ཚུ།༤༡

༢༢ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།༣༣ 

༢༣ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ ར་འཁྲུལ་ཚུ།༣༨ 

༣

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།
༤༢

༤ 

གནད་དོ ན ་གཞན་ཚུ།
༤༥

༥ 

མཇུག་དོ ན །
 
༤༦

༦ 

གྲོས་འདེབས་ཚུ།
 
༤༨

༧.༡

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་ད བང་འཛིན་གྱི་སྐོར།༥༣ 

༧.༢

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང ་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ།
༥༥
































སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡ཅན་མའི་ནང་ལུ་འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་

རྩིས་ཞིབ་དང་དུས་ཡུན་དེ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་གི་དཔྱད་ཞིབ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།འདི་གི་
ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ གི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་

འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ཟླ་༡པའི་ཚེས་༡ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ཟླ་༦

པའི་ཚེས་༣༠གི་བར་ན་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩༧ནང་ལས་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡གི་དོན་ལུ་འབྲུག་གཞུང་གི་གནང་གྲོལ་འཆར་དངུལ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༡༥༡༡༢༢

ཨིན་མི་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༣༨༡༤༢༣ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག།གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་

ཡང་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༠༨༧།ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༦༩༦།སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལས་བརྒྱ་

ཆ་༡༦༣༢ ། བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༧༤ ། བྱུང་ཐོ་གཞན་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༣༡༠ ཚུ་ཨིན་པས། ལོ་ངོ་

དེའི་ཟད་འགྲོ་འདི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡༠༩༡༨༡༡ཨིནམ་ལས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་འཆར་

དངུལ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༡༦༧༤ བཀོལ་སོད་མ་འབར་ལུས་ནུག། རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༣,༥༡༥.༧༨ ཨིནམ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩༤ ཨིན་པས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ གཞུང་གི་བུ་ལོན་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༨༣༩༨༩༡༠ ཨིན་ས་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠༧༤༤༥༡ བརྒྱ་ཆ་༧༡༦  འདི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་དང་ དངུལ་ཀྲམ་
༢༢༡༣༢༤༤༧༣ བརྒྱ་ཆ་༩༢༨༤ འདི་ཕྱིའི་བུ་ལོན་ཨིན་པས།རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ནང་མི་རེ་རེ་གི་བུ་ལོན་

འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༣༡༥༢༨༨༦༧ ཨིན་པས། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་བུ་ལོན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་འདི་

ཐང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་ར་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ནང་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༢༩༠༦མཚོན་ཏེ་འདུག།

དུས་ཡུན་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩༧སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ཚུལ་

མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༠༢༤༤༨ ཚུད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༨༤ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 1
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 ར་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཚུལ་མིན་ལས་བརྟེན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོ
ད་པ་བརྒྱ་ཆ་༡༦
མཚོན་པའི་དངུལ་འབོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤༩༨༧༧སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དུས་ཡུན་དེ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ངན་ལྷད་དང་ལྐོག་ཟའི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༣༣༠༠༦སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༩༢༦༠འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་ཨིན། ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལ་མ་གནས་པའི་དབྱེ་སྡེ་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༣༢༥༣༣༦ཡོད་ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༧༡༣༩གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཨིན།ཆད་སྐྱོན་དང་

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༤༡༠༦ ངོས་འཛིན་འབད་ས་ལས་

གློག་མེ་ལས་འཛིན་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༨༩༢སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

དུས་ཡུན་འདི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གནོད་པ་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ འབད་
འབདཝ་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་དང་ ཅ་ཆས་ཞབས་ཏོག་སོད་སོདཔ་མེད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་
དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ད་འདི་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༦༨༩༨སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་འདི་གི་འོག་

ལས་ར་རིན་གོང་འཛོལ་ཏེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༥༤༢༩༩༥སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

དབྱེ་སྡེ་ག་རའི་ནང་ལུ་ཚུལ་མི་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་

སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ཚུ་

སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་བདའ་ཟུན་ནི་གི་འཇོན་ཚད་མེད་མི་འདི་དམ་འཛིན་ཚུ་གི་གཞི་བཀོད་ཡང་ན་དམ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 2

འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་
མི་ཚུ་དོན་ཆེད་སྦེ་འབད་འབདཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་ཀྱིས་ཕན་

འདེབས་འབད་བའི་ཉེས་སོད་ཚུ་ཨིན་པས། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ལས་སོད་ཚུ་གི་དོན་

ལུ་ཉུང་མཐའི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་གཞི་བཀོད་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་དབུ་ཁྲིད་

ཀྱི་གོ་འཕང་ནང་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གཞན་མི་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་མི་དམ་འཛིན་གྱི་དྲན་ཤེས་བཙུགས་མི་གི་

སོད་བཟང་དཀོན་དྲགས་འདུག། དེའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགན་ཁག་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་ནི་དང་

འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་འབད་མི་ཀུན་སོད་དང་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་འཕང་འདི་སྣང་མེད་

འབད་བཞགཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་འདི་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་རུང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་སོ་སྣང་གི་སྒོ་ལས་ ལེགས་
བཅོས་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ རིམ་འབྱུང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་

ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་ཚུ་གི་རང་བཞིན་དང་

དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ མི་དམངས་དངུལ་འབྲེལ་
འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་དང་ཚུ་ལེན་འགོ་བཙུགས་བཅུག་ཐབས་ལུ་

གྲོས་

འདེབས་ལྔ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཆད་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་

ཡར་དྲགས་སོང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་གྱི་འོས་
འབབ་དང་བསྟུན་ འ་ནཱི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།






ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 3



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 4



1.1.

ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་


དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧
ཅན་མའི་ (འཕྲི་སྣོནར་༢༠༡༢)
དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་
1.1.
ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ
།

༢༠༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་མངོན་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ (འཕྲི་སྣོན་༢༠༡༢) དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡གི་དོན་ལུ་གནང་བ་གྲོལ་མི་འབྲུག་གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༡༥༡༡༢༢
༢༠༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་མངོན་
ཨིན་མི་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༣༨༡༤༢༣ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག།གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡང་
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༠༨༧།ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༦༩༦།སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༦༣༢།
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡གི་དོན་ལུ་གནང་བ་གྲོལ་མི་འབྲུག་གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༡༥༡༡༢༢
བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༧༤།བྱུང་ཐོ་གཞན་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༣༡༠ཚུ་ཨིན་པས། འབྲུག་གཞུང་གིས་ འགྲོ་
ཨིན་མི་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༣༨༡༤༢༣ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག།གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡང་
སོང་གི་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༢༡༡.༩༩༣ གིས་མ་དོ་བར་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་
ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༠༨༧།ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༦༩༦།སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༦༣༢།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩,༡༠༣.༦༨༤ གྱི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་ནུག། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གནང་སྦྱིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༧༤།བྱུང་ཐོ་གཞན་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༣༡༠ཚུ་ཨིན་པས། འབྲུག་གཞུང་གིས་ འགྲོ་
ཡ་༡༤,༨༨༢.༢༨༩ ཐོབ་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤,༢༤༢.༥༣༠ འདི་དངུལ་རྐྱངམ་ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
སོང་གི་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༢༡༡.༩༩༣ གིས་མ་དོ་བར་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་
༦༣༩.༧༦༠ འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཨིན་པས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩,༡༠༣.༦༨༤ གྱི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་ནུག། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གནང་སྦྱིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཆད་འདི་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༥
ཡ་༡༤,༨༨༢.༢༨༩ ཐོབ་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤,༢༤༢.༥༣༠ འདི་དངུལ་རྐྱངམ་ཨིནམ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡,༡༣༩ སྦེ་ རྒྱུན་མཐུད་དེ་ར་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ འོང་
༦༣༩.༧༦༠ འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཨིན་པས། 
འབབ་ཀྱི་ཡར་སྐྱེད་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་དང་
མི་དམངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་
གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཆད་འདི་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༥
པས། རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་དཔྱ་རྩིས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩ ཨིན་པས། 
ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡,༡༣༩ སྦེ་ རྒྱུན་མཐུད་དེ་ར་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ འོང་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འགྲོ་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡,༠༩༡.༨༡༡ རྐྱངམ་གཅིག་སོད་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་
འབབ་ཀྱི་ཡར་སྐྱེད་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་དང་
མི་དམངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་
འབད་བའི་འཆར་དངུལ་འདི་ སྤྱིར་བསོམས་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༦.༧༤ བཀོལ་སོད་མ་བར་འདུག། དུས་ཡུན་དེ་ནང་ གསར་
པས། རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་དཔྱ་རྩིས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩ ཨིན་པས། 
སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༢.༥༦ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། 
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འགྲོ་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡,༠༩༡.༨༡༡ རྐྱངམ་གཅིག་སོད་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠ཚུན་ལུ་གཞུང་གི་བུ་ལོན་འདི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༨༣༩༨༩༡༠
འབད་བའི་འཆར་དངུལ་འདི་ སྤྱིར་བསོམས་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༦.༧༤ བཀོལ་སོད་མ་བར་འདུག། དུས་ཡུན་དེ་ནང་ གསར་
ཨིན་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠༧༤༤༣༧འདི་ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་དང་དངུལ་ཀྲམ་༢༢༡༣༢༤༤༧༣འདི་
སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༢.༥༦ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། 
ཕྱིའི་བུ་ལོན་ཨིན་པས། བུ་ལོན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཆ་ཤས་མཐོ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢,༣༥༩.༠༤༨ གློག་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠ཚུན་ལུ་གཞུང་གི་བུ་ལོན་འདི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༨༣༩༨༩༡༠
མེ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་གི་ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༧༣.༤༠ བརྩི་
ཨིན་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠༧༤༤༣༧འདི་ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་དང་དངུལ་ཀྲམ་༢༢༡༣༢༤༤༧༣འདི་
ཨིན་པས།
ཕྱིའི་བུ་ལོན་ཨིན་པས། བུ་ལོན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཆ་ཤས་མཐོ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢,༣༥༩.༠༤༨ གློག་
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོ
ར་དང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོ
། 
མེ་ལས་འགུལ་གྱི་དོ
ན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་འདི་
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་གི་ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༧༣.༤༠ ད
བརྩི་
ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོར་དང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་ཡོད། 
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡
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Ǥ Ǥ
ʹͲͳʹǡ  ʹͲͳǤ
                
In RAA’s opinion,
the aforementioned
Financial
Statements
with Schedules
ʹͲͳͺǡ
 
 ʹͲͲ
Ƭ
 together
ȋȌ



ǡ









ǡ
 
ʹͲͳʹǡ  ʹͲͳǤ
 ǡ    ʹͲͳǤ
In RAA’s opinion, the aforementioned Financial Statements together with Schedules
Basis
Opinion         ǡ  

ofǡ

ǡ
 
ʹͲͳǤ
 

 



ȋ

ȌǤ
Basis of Opinion
 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

    
 Ǥ
 ǡ

ȋ
 ȌǤ
fulfilled
our responsibilities
in accordance with the requirements outlined in RAA’s

Auditor’s
Responsibilities
Audit of the
Statements

   ǡ 
   for
 the
 Ǥ
Financial
 
 

Ǥ

ǡ
 
fulfilled
our responsibilities in accordance with the requirements outlined in RAA’s
Ǥ
    ǡ        Ǥ     
“Every individual must strive to be principled. And individuals in positions of responsibility must even strive harder.”
 

- His Majesty
the King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
Ǥ
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Emphasis of Matter
ǣ
Emphasis of Matter
 Difference between the Opening Cash and Closing Cash Balances of the
ǣ
Consolidated Receipts and Payments statement for the financial year


 
 the
 
ͳ and
 Closing
ʹͲʹͲ 
ǤBalances
ʹͳǤͶͷͺof

 Difference
between
Opening
Cash
Cash
the
 ʹͲʹͲǤʹͳǤͻͷǤ



͵Ͳ
Consolidated Receipts and Payments statement for the financial year
  ǤͳǤͷǤ 



 ǡ
     ͳ  ʹͲʹͲ  Ǥ ʹͳǤͶͷͺ


Ǥ
ǡ




   ͵Ͳ  ʹͲʹͲǤʹͳǤͻͷǤ




   
 
  ǤǤ ͳǤͷ Ǥ 


 ǡ 
 Debt 
situation
 Ǥ ǡ  
 ȋ 
      Ǥ
ʹͲͳͺǦͳͻ ʹͲʹͲǦʹͳȌ   Ǥ
  Ǥ͵ͳǡͳͻͷǤ͵ʹȋͳǤͻͶΨȌ 
 Debt situation
ʹͲͳͻǦʹͲǤʹ͵ǡͲʹͻǤͲȋͳͲǤͻΨȌ ʹͲʹͲǦʹͳ 
Ǥǡ  ͳͲͲǤͷΨ
 
ʹͲͳͺǦͳͻͳʹͻǤͲΨ ʹͲʹͲǦʹͳǤ
ȋ ʹͲͳͺǦͳͻ ʹͲʹͲǦʹͳȌ   Ǥ

ǣ
 
 Ǥ͵ͳǡͳͻͷǤ͵ʹȋͳǤͻͶΨȌ

ʹͲͳͻǦʹͲǤʹ͵ǡͲʹͻǤͲȋͳͲǤͻΨȌ

ʹͲͳͺǦͳͻ
ʹͲͳͻǦʹͲ ʹͲʹͲǦʹͳ
ʹͲʹͲǦʹͳ
Ǥǡ


Total outstanding debt (in million Nu.)
ͳͺͶǡͳͶǤͷʹ
ʹͳͷǡ͵ͻǤͺͶ ʹ͵ͺǡ͵ͻͺǤͻͳ
ͳͲͲǤͷΨ
ʹͲͳͺǦͳͻͳʹͻǤͲΨ
ʹͲʹͲǦʹͳǤ
Non-hydro debt (in million Nu.)
Ͷʹǡͳ͵Ǥ͵ͻ
ͷǡͲͳͲǤ͵Ͷ
ǡͲ͵ͻǤͺ
Hydro debt (in million Nu.)

ͳͶʹǡͲ͵ͺǤͳͶ

ͳͷͻǡ͵ͷͻǤͷͲ

  ǣ
ȋΨȌ
GDP
million Nu.)
(in



ȋΨȌ debt (in million Nu.)
Total outstanding
Change in Outstanding Debt Amount (in million
Non-hydro debt (in million Nu.)
Nu.)
Hydro debt
(in million Debt
Nu.) (% )
Change
in Outstanding
ȋΨȌ


GDP (in million Nu.)


Government’s fiscal deficit
 ȋΨȌ

Change in Outstanding Debt Amount (in

77.12%
ͳͺ͵ǡͳʹͷǤͺʹ
ʹͲͳͺǦͳͻ

100.57%
ͳͺͶǡͳͶǤͷʹ
Ǧ
Ͷʹǡͳ͵Ǥ͵ͻ
ͳͶʹǡͲ͵ͺǤͳͶǦ
77.12%

ͳͺ͵ǡͳʹͷǤͺʹ
100.57%
Ǧ

73.99%
ͳͺͻǡͶͶǤʹͶ
ʹͲͳͻǦʹͲ

ͳʹǡ͵ͷͻǤͲͷ

68.10%
ͳͺͶǡͳͷǤͶͲ
ʹͲʹͲǦʹͳ
122.60% ʹ͵ͺǡ͵ͻͺǤͻͳ
129.06%
ʹͳͷǡ͵ͻǤͺͶ
͵ͳǡͳͻͷǤ͵ʹ
ʹ͵ǡͲʹͻǤͲ
ͷǡͲͳͲǤ͵Ͷ
ǡͲ͵ͻǤͺ
ͳͷͻǡ͵ͷͻǤͷͲ
16.94% ͳʹǡ͵ͷͻǤͲͷ
10.69%
73.99%
68.10%

ͳͺͻǡͶͶǤʹͶ
122.60%
͵ͳǡͳͻͷǤ͵ʹ

ͳͺͶǡͳͷǤͶͲ
129.06%
ʹ͵ǡͲʹͻǤͲ

million 
Nu.)

  
Change in Outstanding Debt (% ʹͲͳǦͳͺǤͳͳǡͳ͵ͻ
)
Ǧ
16.94%
10.69%
ǤͷͶͷ
ʹͲʹͲǦʹͳǡ
    Ǥ
Government’s fiscal deficit
 Proportion of recurrent expenditure to internal revenue

  
 


ʹͲʹͲǦʹͳ
ͺͺǤͻͶΨǤ
ǤͷͶͷ ʹͲͳǦͳͺǤͳͳǡͳ͵ͻ ʹͲʹͲǦʹͳǡ
             
Ǥ

 Proportion of recurrent expenditure to internal revenue

  ʹͲʹͲǦʹͳ
ͺͺǤͻͶΨǤ
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Ȍ
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ǡ
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Ǥ
             

ǡ
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  ǡ          
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  ǡ
  ’s internal control.


ȋȌ
 




  ǡǡ 
Auditor General of Bhutan

       ǡ     

   Ǥ
Dated: 3/11/2021






ȋȌ
Auditor General of Bhutan
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༡༢

འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ ་ བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་འགྲོས་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་
དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་ལུ་ དུས་མཚམས་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡༢༡ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་གཙོ ་ བོ ་ ཚུ། 
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་གཙོ་བོ་ལྔ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པའི་ནང་གསལ་

སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པ།འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་གཙོ་བོ་ཚུ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ 
བྱ་ཡུལ་དབྱེ་སྡེ།

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

བསོམས།

སྤྱི་བསོམས།


དངུལ་ཕོགས་དང་

8,569.88

8,759.56

10,548.75

14,990.43

15,517.11

58,385.72

36.85%

རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གནང་

3,353.26

5,750.57

3,855.58

4,453.49

2,896.30

20,309.20

12.82%

ནང་འཁོད་འགྲོ་

1,919.67

1,883.31

2,017.77

1,984.27

873.33

8,678.35

5.48%

1,836.91

1,884.74

1,326.47

697.84

1,721.28

7,467.24

4.71%

753.94

918.35

1,002.78

1,222.62

1,287.51

5,185.20

3.27%

24,129.59

27,494.67

27,768.66

35,525.35

43,515.78

158,434.05

63.13%

འཐུས་ཚུ།
སྦྱིན་ཚུ།

འགྲུལ།

སྐྱེད་ཕྱིའི་བུ་ལོན།
མི་སྟོབས་ཀྱི་ཕོགས་
གཞན་མི་ཚུ།

བསོམས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་གྱི་
ཟད་འགྲོ་གི་འོག་ལུ་ ཟད་འགྲོ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༣༦.༨༥ དང་ རྒྱུན་

སྐྱོང་གི་གནང་སྦྱིན་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡༢.༨༢ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༥.༤༨ མཚོན་པའི་སྒོ་ལས་
གཏང་སྟེ་འདུག།འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ལྔ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་གཙོ་བོ་

ལྔ་གི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༦༣.༡༣ ཨིན་པས། 

ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ ཞི་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་

དང་འཐུས་ཚུ་ནང་ ཡར་སེང་ཚུ་ མངོན་གསལ་ཅན་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩ གི་
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གནོད་པ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་ནང་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་
སོང་ཡོད་པའི་འགྲོས་ཚུ་ཡང་གསལ་སྟོན་འབདཝ་མས།

༡༢༢

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཙོ ་ བོ ་ ཚུ། 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་གྱི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཙོ་བོ་ལྔ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པའི་ནང་

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཙོ་བོ་ཚུ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ 
2016-17

2017-18

བཟོ་རྩིག་ལུ་ཟད་

6,283.23

7,317.33

3,688.79

4,317.76

6,874.30

28,481.41

23.62%

6,501.51

7,336.92

3,325.02

4,817.69

5,376.19

27,357.33

22.69%

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་

1,595.51

2,846.17

1,080.59

2,455.76

1,982.25

9,960.28

8.26%

བཟོ་རྩིག་ལུ་ཟད་

1,902.76

1,386.30

813.31

1,367.64

2,362.95

7,832.96

6.50%

1,555.06

1,696.50

1,487.53

1,011.37

1,808.46

7,558.92

6.27%

28,836.65

16,285.47

22,046.93

27,576.03

120,582.14

67.33%

2018-19

2019-20

2020-21

བསོམས།

སྤྱི་བསོམས།

བྱ་ཡུལ་དབྱེ་སྡེ།



འགྲོ་  འཁོར་
ལམ་ཚུ།

བཟོ་རྩིག་ལུ་ཟད་

འགྲོ་ – སྒྲིང་
ཁྱིམ་ཚུ།

གནང་སྦྱིན་ཚུ།
འགྲོ་ – གཞན་
ཚུ།

སོང་བརྡར་
གཞན་ཚུ།

གསར་སྒྲུབ་ཟད་



25,837.02

འགྲོ་བསོམས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པའི་ནང་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་

ཚུ་ མང་ཆེ་ཤོས་རང་ བཟོ་རྩིག་ལུ་ཟད་འགྲོ་ - འཁོར་ལམ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༣.༦༢ དང་ བཟོ་རྩིག་ལུ་ཟད་
འགྲོ་ - སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༢.༦༩ དེ་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༨.༢༦ མཚོན་

པའི་སྒོ་ལས་ གནས་ཏེ་འདུག། འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ལྔ་ནང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་ལས་ གསར་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཙོ་བོ་ལྔ་གི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༦༧.༣༣ ཨིན་པས།
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༡༢༣

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་ནང་འཁོད་འོ ང ་འབབ་ཀྱི་ཁྱད་བསྡུར། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༡༤ (༦) པའི་ནང་ གཞུང་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ནང་ལས་འགབ་ཚུགས་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་

ནང་འཁོད་འོང་

འབབ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུའི་ཚད་སྙོམ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། 
ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གི་ཁྱད་བསྡུར་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
གནད་དོན་ཚུ།

2016-17

ནང་འཁོད་འོང་འབབ།
རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ།

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

29,713.60

36,871.37

34,707.67

36,218.88

35,855.45

24,129.59

27,494.71

27,768.66

33,023.26

31,889.86

81.21%

74.57%

80.01%

91.18%

88.94%

ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་
ཟད་འགྲོའི་བརྒྱ་ཆ། 

ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ པའི་ནང་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ གཞུང་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་

འོང་འབབ་ནང་ལས་བཏོན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་དབང་དེ་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་འདུག། རྩིས་
ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩༤ གནས་ཏེ་འདུག། 
༡༢༤

འདས་པའི་ལོ ་ ལྔའི་བུ་ལོ ན ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ། 

པར་རིས་:༡.༡རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་གྱི་བུ་ལོན་གྱི་གནས་སྟངས། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

213,383.120

250000
200000

177,152.396

221,324.480

179,114.927

150000
100000
50000

8,159.680

5,059.597

1,986.721

17,074.460

0

2017-18

2018-19

Internal

2019-20

2020-21

External
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པར་རིས་༡.༡ གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ལས་ ༢༠༢༠-༢༡ ཚུན་གྱི་བུ་ལོན་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ བུ་ལོན་བསོམས་ལས་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་དེ་ མངོན་གསལ་ཅན་སྦེ་འདུག། ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་འགོ་ལུ་བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥,༣༡༢.༠༨༠ ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་
ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༨,༣༩༨.༩༡༠ ལུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། 
1.2.5

གཞུང་གི་བུ་ལོ ན ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ། 

༡) གཞུང་གི་བུ་ལོན་ཚུ་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་མཇུག་ལུ་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་
ཡོངས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ཆགས།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༩ པ་ལས་ འཆར་གཞི་༡༢ པ་ཚུན་ (ད་ལྟོ་གི་འཆར་གཞི) གྱི་བུ་ལོན་ལྷག་ལུས་དང་ དེ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༤ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༤ པ།ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་

ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ།
༩ པ།

༡༠ པ།
༡༡ པ།

༡༢ པ།

བུ་ལོན་ལྷག་ལུས། ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས། ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་
ཆ་ཚད་ལུ་བུ་ལོན་()

33,070.99

51,658.00 (2007-08)

64.00%

101,310.19

102,149.10 (2012-13)

99.18%

185,312.08

174,516.00 (2017-18)

106.19%

238,398.91

184,715.40 (2020-21)

129.06%

ཐིག་ཁྲམ་༡.༤ པའི་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ གཞུང་གི་བུ་ལོན་གྱི་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

ཚུ་ནང་རིམ་བྱུང་གིས་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༩ པའི་མཇུག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༣༣,༠༧༠.༩༩ ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ (རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ཚུན) ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༣༨,༣༩༨.༩༡༠ ལྷོད་དེ་འདུག། ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་བུ་ལོན་གྱི་ཆ་ཚད་འདི་ཡང་ རྩིས་ལོ་
༢༠༠༧-༠༨ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༦༤.༠༠ ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༢༩.༠༦ ལུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག།
ཨིན་རུང་ བུ་ལོན་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་གྲུལ་ཚུ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རྩིས་
ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༣.༤༠ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢,༣༥༩.༠༤༨
ཨིན་པས། 
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༢) མི་རེའི་བུ་ལོན།
400,000.00
300,000.00

པར་རིས་༡.༢ པ། མི་རེའི་བུ་ལོན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ 

234,144.17

252,340.19

287,569.67

248,323.42

315,288.70

200,000.00

100,000.00
-

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Per Capita Debt

མི་རེའི་བུ་ལོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱིས་དམིགས་ཚད་དཔག་ཡོད་པའི་མི་རོབས་ཀྱི་གྲངས་
རྩིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༡.༢

པའི་ནང་

གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རེའི་བུ་ལོན་འདི་ དུས་མཚམས་དེ་ནང་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ མི་རེའི་
བུ་ལོན་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༣༡༥,༢༨༨.༧༠ ལུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། 

༡༢༦ འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཁྱད་པར་ཚུ། 
འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ལྔ་གི་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༨ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ཐིག་ཁྲམ་༡.༥ པ།འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ཚུའི་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཁྱད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
རྩིས་ལོ།

བརྡ་དོན།

2016-17

རྒྱུན་སྐྱོང་།

བསོམས།
2017-18

བསོམས།
2018-19

གསར་སྒྲུབ།
རྒྱུན་སྐྱོང་།

གསར་སྒྲུབ།
རྒྱུན་སྐྱོང་།

གསར་སྒྲུབ།

འཆར་དངུལ་བསྐྱར་

ཟད་འགྲོ།

བཟོ་འབད་ཡོདཔ། 

འཆར་དངུལ་ངོ་མ།

ཁྱད་པར།  

25,054.849

24,129.587

-3.69

32,659.992

25,837.024

-20.89

57,714.841

49,966.611

-13.43

28,551.257

27,494.710

-3.70

34,092.354

28,836.647

-15.42

62,643.611

56,331.357

-10.08

29,171.975

27,768.663

-4.81

20,355.591

16,285.470

-20.00
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བསོམས།
2019-20

བསོམས།
2020-21

བསོམས།

འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ལྔ་ནང་

རྒྱུན་སྐྱོང་།

གསར་སྒྲུབ།
རྒྱུན་སྐྱོང་།

གསར་སྒྲུབ།

49,527.566

44,054.133

-11.05

34,681.222

33,023.266

-4.78

31,510.374

22,046.930

-30.03

66,191.596

55,070.196

-16.80

44,490.629

43,515.78

-2.19

40,890.974

27,576.031

-32.56

85,381.60

71,091.81

-16.74

བགོ་སྐལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་

རིམ་མཐུན་སྦེ་སོད་མ་ཚུགས་པར་

ཡོདཔ་དང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་སོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། ཐིག་ཁྲམ་༡.༥ པའི་
ནང་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་ བརྒྱ་ཆ་

༣༢.༥༦ དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༠.༠༣ གི་བཀོལ་སོད་ཡོངས་རོགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 28



༢རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་དོན།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༡༠༡༢༠༢༡ ལས་ ༣༠༠༦༢༠༢༡ གི་བར་ན་

ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩༧ དེ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡི། བཅུད་དོན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་
ནང་ དུས་མཚམས་འདི་ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན། 

དུས་ཡུན་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤༠༠༢༤༤༨ འཐོན་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༣༣༠༠༦

དང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་དབྱེ་ཁག་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༣༢༥༣༣༦ དེ་ལས་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༤༡༠༦ བྱུང་མི་འདི་གིས་ རིམ་
པ་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་༣༣༢ དང་ ༥༨༡༠ དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༨༥༨ སྟོན་དོ་ཡོད་མི་འདི་ པར་རིས་༢༡
ཅན་མའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

པར་རིས་༢༡ཚུལ་མིན་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང
དངུལ་ཀྲམ་༡,༩༤༤.༡༠༦

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་༡༣༣.༠༠༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་

མ་གནསཔ་ དངུལ་ཀྲམ་༢,༣༢༥.༣༣༦

༢༡གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ངན་ལྷད།
ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༣༣༢ འབདཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༣༣༠༠༦ དེ་ཅིག་གི་བརྩི་འཐོན་ནུག གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཉེས་འགེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མནོ་བཞིན་བསམ་

བཞིན་སྦེ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཁེ་ཕན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་དེ་མིན་ མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་གི་གཡོ་ཟོལ་
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དང་མགུ་སྐོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མིན་འབད་མི་ཚུ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འཐེབ་འབད་དགོ་མི་གནད་དོན་ཚུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་སྟེ་ཡོད།

༢༡༡ གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་ཁག
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ ཡན་ལག་གི་དབྱེ་ཁག་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་བྱ་སོད་དང་

ལོག་སོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༢༡༤༩ རྩིས་ཁར་བཀོད་མི་འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༩༡༨༤ གསལ་

སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་མི་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༣༦ དང་ ལཱ་མ་

འབདཝ་དང་ ཅ་ལ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༢༤ འཐོན་མི་འདི་གིས་ རིམ་
པ་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་༦༦༥ དང་ བརྒྱ་ཆ་༡༣༧ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་སྙན་

ཞུ་འབད་མི་ དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་ པར་རིས་༢༢ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
པར་རིས་༢༢ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་རིགས། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
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ཀ ཚུལ་མིན་བྱ་སོད་དང་ལོག་སོད།

ཚུལ་མིན་བྱ་སོད་དང་ལོག་སོད་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་བྱ་སོད་འབད་
དེ་ ཁྲིམས་འགལ་དང་ དབང་ཚད་ལོག་སོད་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་མི་ཚུ་ཨིན། དེ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ཿ

༡༽འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༠༡༧༦༢

གནས་པའི་

སྣུམ་འཁོར་ཚུ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་བཙོང་ཡོད་མི་འདི་

འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།

སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནི་ནང་

སྐྱིན་འགྲུལ་

འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་གནས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 30

སྟངས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་དང་ ལས་
མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་འོས་འབབ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དྲི་དཔྱད་འབད་ཡི།

༢༽ དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ གནང་

བ་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༢༩ གནས་པའི་ སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ སྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་གནང་བ་བྱིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་འདུག།
བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་མ་ཚད་

རིམ་སོད་སྦེ་བཏབ་དགོ་མི་དངུལ་ཚུ་

ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གཏའ་མ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

སྐྱིན་འགྲུལ་

ཡོངས་རོགས་སྦེ་ ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་
ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ༢༦ བརྒལ་སོང་རུང་ དངུལ་

ཚབ་བཏབ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་
བར་འདུག 

༣༽འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

བསྒྲགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་

ཚོང་སྡེའི་ལཱ་གཡོག་ཁྲིམས་ལུགས་དང་
འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ལུ་

ས་སྟོང་གསལ་

དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་འཐུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་གྲོགས་རམ་འབད་མི་སྲིད་ཟེར་བའི་ དོགས་པ་སེལ་མ་ཚུགས།

༤༽བྱ་ཕོགས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩ གནས་པའི་ ཉོ་སྒྲུབ་ཆུང་ཀུ་འབད་
བའི་གནད་དོན་ནང་ འཛིན་ཤོག་ཨང་ཚུ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ནང་གི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་

མཐུནམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་བདེན་ཁུངས་འདི་ དོག་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། 
ཁ)དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ལོག་སོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་

མི་མང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་

འགན་འཁུར་ཕོགས་ཏེ་ཡོད་མི་

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཚུ་གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སོད་ཡོད་པའི་རིགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ལོག་སོད་
འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ཿ

༡༽དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དྲུང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་ གནང་
གྲོལ་དངུལ་ཡིག་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤༦༤ ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག། ལས་སྡེ་གཉིས་ཆ་
རའི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་ཁོ་ར་གཅིག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག དབྱེ་ཞིབ་དང་ཚད་

འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གཡོ་ཟོལ་གྱི་བྱ་སོད་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་སོད་ནུག།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 31

༢༽འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཞབས་ཏོག་ཚད་འཛིན་གྱི་ རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༡༦༡ ལོག་སོད་འབད་ནུག། བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཚོང་
ལས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

༣༽ ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཚོང་སྒྱུར་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་

ལས་མགྲོན་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༡༡༡ ལོག་སོད་འབད་ནུག།

ག)ཅ་ལ་མ་ལེནམ་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ ཅ་ལ་མ་ལེནམ་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་

སོད་འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྱོས་ངན་དང་ འོས་འབབ་མེད་པའི་གྲོགས་རམ་
འབད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ཡོད། གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ཿ

༡༽དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་དཀར་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁྲོམ་གྱི་ཚོགས་ཁང་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༡༧ དེ་ཅིག་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་
འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག།

༢༽ཤར་པ་རྒེད་འོག་སྐྱོང་གིས་ གཞན་སྒོ་ཐང་ཡུལ་ལུ་ ཞིང་ཆུ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་བསྟར་

སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨ དངུལ་འཐེབ་སོང་ནུག།

ང་ དངུལ་སོད་རྫུས་མ།
དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ ལས་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་

མ་འབད་བར་ འཛིན་ཤོག་བཙུགས་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་རིགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་
འོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ལྟར་ཨིནཿ

༡༽ རྩི་མ་གཤམ་ ལུང་ཕོགས་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་ ཟ་ཁང་གི་འཐུས་ཨིན་པའི་རྩིས་ཁར་བཀལ་
ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༧ དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་ནུག། འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཟ་ཁང་ནང་

སོད་ཡོད་པའི་ཞག་གྲངས་ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་
ཆ་བཏོན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བདེན་སོར་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། 
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༢༡༢ གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཡོ ད ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ། 
ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་

བརྒྱ་ཆ་༣.༣༢ བྱུང་ནུག།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༦༢༥ ཡོདཔ་ད་ འཆར་དངུལ་མེད་
པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༤༣༨༡ འཐོན་ཏེ་ཡོད། རང་སོའི་

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ པར་རིས་༢༣ ཅན་མའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་

ལྟར་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་འབོར་མཐོ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༣༡༦༨
སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༠༣ འབདཝ་ད་
རིམ་པ་བཞིན་ བརྒྱ་ཆ་༩༣༤༢དང་ ༣༩༥ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

པར་རིས་༢༣ པ། ལས་སྡེ་ཁག་གི་གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
0.040
0.053
0.268
0.336
1.161
1.261
1.517
5.203

Bjaccho Gewog
Shaba Gewog
RBHSL
Dagana Dzongkhag
STCBL
-

20.000

123.168
40.000

60.000

80.000 100.000 120.000 140.000



༢༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ བཅའ་ཡིག་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ སྒྲིག་

གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལ་སོགས་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལས་འགལ་

བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཞུང་

སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ལྟ་བ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ལུ་མ་གནས་པའི་ གནས་སྟངས་བྱུང་ཉེན་ཅན་ཅིག་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༢༥༣༣༦ བྱུང་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཚུལ་མིན་བརྒྱ་ཆ་༥༨༡༠ དེ་ཅིག་གསལ་སྟོན་འབདཝ་
ཨིན་པས།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 33

༢༢༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོ ན ་ཚུ་གི་དབྱེ་ཁག 
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡན་ལག་གི་དབྱེ་ཁག་བཞི་ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་

ཨིན། དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༠༢༣༧ བྱུང་མི་འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༨༢༥༨གསལ་སྟོན་
འབད་དོ་ཡོད་མི་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཨིན། དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་
དང་ གཞན་མི་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་གནས་མི་འདི་ རིམ་པ་བཞིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༧༡༧༣ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༣༡༩ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༠༦ བྱུང་མི་འདི་
པར་རིས་༢༤ཅན་མའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། 

པར་རིས་ ༢༤ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནསཔ། དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
2000.00
1000.00
0.00

NonNonNonNoncompliance compliance compliance compliance
to
to Financial to other
to Human
procurem… Norms
laws/polic… Resource…
Amount 1,920.237
367.174
37.319
0.606

ཀ)མཁོ་སྒྲུབ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
གནད་དོན་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་ ལཱ་དང་ཅ་ཆས་ དེ་ལས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་
བའི་སྐབས་ མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་རིགས་ཚུ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་

འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༠༢༣༧ བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་
གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་ཿ

༡  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཆུ་བྱག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་
སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༢༧༦༡ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་

མ་འབད་བར་འདུག དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༩༤༩༠༡ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་

ལྷག་ལུས་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༢༡༣༩ གནས་པའི་ ཅ་ཆས་ལག་ལེན་དང་རྩིས་སྙོམས་
འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
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༢  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༢༧༩

བྱིན་པའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༣༣༤༩ གནས་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་འདུག།
འདི་ཡང་ གློག་ཚད་སྐྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ཕྲན་དང་ དེའི་ལྷན་ཐབས་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སོད། སྐྱེལ་འདྲེན།
ཉེན་བཅོལ། བཙུགས་སྒྲིག་དང་ ལག་ལེན་གུར་བཙུགས་ནིའི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ཚུ་ཨིན་པས།

༣  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡

པ་གིས་

གློག་ཚད་སྐྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ཕྲན་དང་

དེའི་ལྷན་ཐབས་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ལག་ལེན་གུར་བཙུགས་ནིའི་

ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༤༣༠ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།
༤  རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་

པི་ཨེམ་ཡུ་

ཀྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་

འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་སོ་ནམ་གྱི་ སའི་ཆགས་ལུགས་དང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་
ཡུན་བརྟན་དང་བསིལ་དྲོད་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུབ་ནི་ནང་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཐོག་ལུ་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ ཇི་ཨི་ཨེཕ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་

ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཉུང་སུ་ བསྟར་སོད་འབད་མི་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༢༥ འཐེབ་སོད་ནུག།
༥  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡

པའི་ནང་



ལས་མི་ཚུ་གི་གླ་ཆ་བརྩི་བཏོན་པའི་

སྐབས་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༤༢༦༠ དེ་ཅིག་ འཐེབ་སོང་ནུག། སྤུ་
ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ལས་མི་ཚུ་གི་ ཆུ་ཚོད་རེ་བཞིན་གྱི་གླ་ཆ་བརྩི་བཏོན་པའི་

སྐབས་ གླ་ཆ་ཉུང་མཐའ་གུར་མིན་པར་གླ་ཆ་ངེས་བསོམས་གུར་བརྩི་བཏོན་མི་འདི་གིས་ ཆུའི་ལྷན་
ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ ལས་མི་དང་ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་དང་འགལ་བ་འཐོན་སོངཔ་ལས་ ལས་
མི་ཆུ་ཚོད་རེ་བཞིན་གྱི་གླ་ཆ་ བརྒྱ་ཆ་༨༨༣ དེ་ཅིག་གིས་ སྔོན་རྩིས་འཐེབ་སོང་ནུག།

༦  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་གུར་ སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་
ཆ་༡༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ གོང་ཚད་འགྱུར་བ་འབད་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་ མཁོ་སོད་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠༦༣༧ དང་ བཙུགས་སྒྲིག་དང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༨༤༣ དེ་

ཅིག་འབདཝ་ད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༧༤༨༡ དེ་ཅིག་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག། 
༧  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ནང་ ཕྱིར་ལོག་གི་ཆུད་ཟད་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་
རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥༢༨ འཐེབ་སོད་ནུག། ཁག་འབགཔ་ལུ་ སོད་
མི་གོང་ཚད་འདི་ ལག་ལེན་འོས་པའི་གོང་ཚད་ལས་ཡང་ མཐོ་དྲགས་ཨིན་པས། 


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 35

ཁ)དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
གནད་དོན་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་ རྣམ་གཞག་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་

རིགས་ཚུ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༧༡༧༤ དེ་ཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་

ཡོད། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

༡  གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་ལེན་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་

འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༨༤༧ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། མི་དམངས་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་

རིམ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོན་དོ་ཡོད་
མི་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། 

༢  ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བཙོང་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༧༦༥ དེ་ཅིག་ ལོ་གཅིག་ལས་

ལྷག་སྟེ་ མ་ལེན་པར་ ལུས་ཡོད་མི་འདི་ ལས་འཛིན་འདི་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་དང་
འགལ་བ་ཨིན་པས། 

༣  འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

བུ་ལོན་འཁྲི་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་

པའི་བཙུགས་བཞག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༣༡༢ དེ་ཅིག་འདུག། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལས་མགྲོན་ཚུ་

ལས་ དངུལ་ལེན་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ དངུལ་བཙུགས་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།

༤  འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་

མང་ཤོས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་

སྔོན་བྱིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༠༦༣ དེ་ཅིག་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་ཚུ་ བལྟ་བཤལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་དངོས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག།

༥  སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རོང་ཁག་ཚུ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་ཚུ་ དེ་ལས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་
འཛིན་དང་

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག།

སྔོན་བྱིན་ཚུ་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༥༧༠

རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་གཙོ་སྟོན་ལས་རིམ་དང་

འབྲུག་བཟའ་སོད་ཉེན་སྲུང་གསོག་འཇོག་དང་ དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་
འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག།

༦  སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་དང་

འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༦༧༨ རྩིས་སྙོམས་མ་

འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་ཚུ་ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ བཟའ་འཐུང་གི་ལས་རིམ་ཐོག་ལུ་
འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 36

༧  ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་༡༡༣༤༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག།

ག)སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ སྒྲིག་གཞི་གཞན་ཚུ་ལུ་ མ་གནསཔ།
གནད་དོན་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཞན་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་རིགས་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤུས་
ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༣༡༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

༡  འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་མ་ལེན་པར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༦༤༧ དེ་ཅིག་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འཆར་སོད་ཡོད་མི་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྲིད་

བྱུས་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་འོས་འབབ་ཚུ་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནིའི་ནང་ ཧིང་སང་ས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
༢  བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཙོང་ནིའི་ནང་

ལས་འཛིན་གྱི་མཁོ་ཆས་

འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩༠ གནས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚོང་

བསྒྱུར་འཐབ་ནུག།

ང་)མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནསཔ།
གནད་དོན་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་ མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ སྲིད་བྱུས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་

ལམ་སྟོན་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་རིགས་ཚུ་ ཚུད་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་ ལས་སྡེ་འདི་ནང་ ལཱ་ཚུ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ བར་ཆད་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠༦༠༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

༡  ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ནམ་དུས་

ལུ་ སྐབས་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕོག་འགན་ཚུ་ མ་བཀལཝ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༥
གྱོང་གུད་ཕོག་ནུག། འགན་འཛིན་པ་འདི་ དགོས་མཁོ་ལྟར་ སྐབས་གཡོག་གི་དུས་ཡུན་གཉིས་ལྟབ་

སྦེ་ ཕག་ཕྱིད་མ་ཞུ་བར་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་རུང་ དགོངས་ཞུའི་འཐུས་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་དངུལ་
སོད་འབད་ནུག། 
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༢  བུམ་ཐང་ ཨོན་དབང་ཕྱུག་ཉམས་སྲུང་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ འགན་འཛིན་པ་ཅིག་ལུ་

ཉེས་ཁྲིམསབདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་འབད་ནུག། བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་

འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་གཡོག་གི་ཐོ་དེབ་ནང་ ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བར་ གོ་གནས་ཡར་
སེང་བྱིན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག།
༢༢༢ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ།
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པ་གིས་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་

ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༦༠༡༡༡ བྱུང་ཡོད་མི་འདི་

བརྒྱ་ཆ་༧༡༣༩ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། པར་རིས་༢༥ ཅན་མའི་ནང་གསལ༌སྟོན༌འབད༌དོ༌བཟུམ༌ དབྱེ་
ཁག་འདི་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ ཞལམ༌སྒང༌རོང༌ཁག༌ དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༨༢༤༣༦ དང་འབྲུག་ཚོང་

འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད༌

དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༧༧༠༦༣

དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༨༠༡༩༠

དང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་

དེ་ལས་

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་

དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༥༨༧༦༥

ཚུ་ཨིནམ་ད་

དེ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༣༥༥ དང་༣༤༥ བརྒྱ་ཆ་༣༣༡དང་༢༥༣ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། 
པར་རིས་༢༥ པ། ལས་སྡེ་ཁག་གིས་ དངུལ་འབོར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་
མ་གནས། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

2,000.000

1,660.111

1,500.000

1,000.000
500.000

82.436 80.190 77.063 58.765 46.570 37.380

282.822

-





༢༣ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ ར ་འཁྲུལ་ཚུ།
དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ འགྲོ་སོང་ལྕི་བའི་

ལག་ལེན་ དེ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་མི་ཚུ་ཨིན། ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་
འདི་ཡང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ཁེ་འབབ་ཅན་དང་ འཇོན་དྲགས་སྦེ་འབད་ནི་ནང་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 38

ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༤༡༠༦

གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། 

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

བྱུང་ཡོད་མི་འདི་གིས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་

ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ཐོག་ལུ་

བརྒྱ་ཆ་༣༨༥༨

༢༣༡ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ ར ་འཁྲུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡན་ལག་གི་དབྱེ་ཁག་གསུམ་ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་འདི་
གི་འོག་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ འགྲོ་སོང་ལྕི་བའི་ལག་ལེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༢༧༢༤༩ བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ བརྒྱ་

ཆ་༨༨༨༤ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ གནད་སྐྱོན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་

ནང་ རིམ་པ་བཞིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༦༧༩༥ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢ གསལ་སྟོན་འབད་མི་འདི་
པར་རིས་༢༦ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

པར་རིས་༢༦ པ། ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
1,327.249

1,500.000
1,000.000
500.000
-

0.062

216.795

Non-cooperation Deficiencies on
Property
Management

Shortfalls &
Uneconomical
Operations

ཀ)ཆད་སྐྱོ་ན་དང་ འགྲོ་སོང་ལྕི་བའི་ལག་ལེན་ཚུ།



དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བག་ཡོད་དང་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་མ་འབདཝ་
མ་ཚད་ འཇོན་ཚད་མེད་པའི་བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་ཚུལ་མིན་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་

འགྲོ་སོང་ལྕི་བའི་ལག་ལེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ནུག།

དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༣༢༧༢༤༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡

པ་གིས་

དངུལ་ཚབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༢༡༡

ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག། དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་

འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ མ་ལེན་པར་འདུག། 
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༢  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ མཁོ་ཆས་བཙུགས་ཡོད་མི་ སོད་ཁྱིམ་
ནང་སོད་མི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་ ནང་ཆས་ཀྱི་རིན་ངོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༦༤ བསྐྱར་རྙེད་

མ་འབད་ནུག། ནང་ཆས་ཀྱི་རིན་ངོ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་སྐོར་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གྲོས་སྟོན་མཐོ་ཤོས་ནང་

གྲོས་ཆོད་བྱུང་ཡོད་རུང་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ དང་ལེན་མ་འབད་བས།

༣  འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་ལས་

ཁང་མིག་གི་ས་གོའི་རིན་ངོ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༦༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག། དངུལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༧༢༠༡༧ དང་
༢༠༦༢༠༢༠ གི་བར་ན་ བརྩི་སྲུང་འབད་མི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ས་གོའི་འཐུས་ཚུ་ཨིན་པས།

༤  རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རྡོ་སོལ་དང་རྡོ་
དཀར་བཙོང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༧༤༦༩ མ་ལེན་པར་འདུག།

༥  འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་ རང་སོའི་མི་ངོ་ཚུ་ དེ་ལས་ བྱ་གསོ་
ཁང་ཚུ་ལས་ མཁོ་སོད་འབད་མི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༢༣ མ་ལེན་པར་འདུག།

༦  སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གློག་འཕྲུལ་སྡེ་ཕྲན་ ཐུམ་ཚན་༡ པའི་ནང་
བཟོ་བཀོད་དང་མཁོ་སོད་ དེ་ལས་ བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༨༥༠༡ བཀལ་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་འདུག།

༧  ཧཱ་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་གིས་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་
ལུ་ ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ ཆུ་དུང་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༤ མ་ཐོབ་པར་འདུག།

༨  འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལས་ཚུར་ ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་ལས་ རིམ་སོད་
ཕར་བཤུད་ལས་འཆར་གྱི་འོག་ལུ་ རིམ་སོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༩༤༣༡ མ་ལེན་པར་འདུག། དེ་

བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་མི་གི་ཐད་ཁར་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

༩  འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ བགོ་བཤའ་འཆང་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་ མ་
ཚངམ་དང་ཁ་གསལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
མ་བཀོད་པར་འདུག།

བགོ་བཤའི་ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༠༤ ཐོབ་བརྗོད་
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ཁ)མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ནོར་འཁྲུལ། 
དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ བདག་འཛིན་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་

ལས་ གཞུང་ལུ་རྩིས་ཕུལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༡༦༧༩༥ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡  དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་

ཞིབ་འཚོལ་གྱིས་

ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་ འཐིང་གཞི་དྲོད་སྐྱེད་རིམ་ལུགས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ ཟད་
སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༡༩༣ བཏང་སྟེ་འདུག།

༢  བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༠༧༤ གནས་པའི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་

དང་ དགོས་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་

ཡང་ བཀྲིས་སྒང་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་བྱུང་ནུག། 

༣  ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སི་ལི་ལ་ལས་ སེར་ཏི་ན་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༡༦༢ ཟད་སོང་འཕྲོ་བརག་བཏང་ནུག། 

༢༣༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ ར ་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་ ལས་སྡེ་ཚུ།
དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ པར་རིས་༢༧ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་
འབདཝ་ཨིན།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་དང་

ཧཱ་རོང་ཁག་ནང་

ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ རིམ་པ་བཞིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༩༡༠༨ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥༠༩༥ བྱུང་སྟེ་ཡོད།

དབྱེ་ཁག་འདི་གི་འོག་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་དང་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་
ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ རིམ་པ་བཞིན་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༦༥༦༩ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༧༤༦༩ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༦༠༢༨ བྱུང་སྟེ་ཡོད། 
པར་རིས་༢.༧ པ། ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)
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༣ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

དུས་མཚམས་འདི་ནང་

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་

ཚད་ཀྱི་ལས་སོད་ཚུའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན། 
རྩིས་ཞིབ་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་དམིགས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནཿ
༡ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དེའི་འགན་དབང་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
ད་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འབྲེལ་དང་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 

༢  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དེའི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ མི་མང་ལུ་ རང་

བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡོདཔ་དང་ཐོབ་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ མཁོ་ཚད་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནི་གི་འཇོན་ཚད་དང་

དོན་སྨིན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་མི་མང་ལུ་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡོདཔ་དང་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ མཁོ་ཚད་དང་ལྡནམ་

བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དང་གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་ འགན་དབང་ཚུ་ དེ་ལས་ ལག་སོད་དང་
འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་དང་

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དུས་མཚམས་ ༠༡/༠༡/༢༠༡༣ ལས་ ༣༡/༡༢/༢༠༢༠ ཚུན་ འགབ་ཡོདཔ་ཨིན།
བྱེམ་ཚུ་ལོ་རིམ་བཞིན་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་

རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་

ཤིང་བཏོག་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་

ནང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ བཟོ་འདོན་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་དང་འཁྲིལ་བའི་དངུལ་སོད་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་བཟོ་ནི་གི་ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཏོན་

ཡོད་རུང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ཿ 

༡ ཐོབ་དབང་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་སྒོ་ལས་ ལས་འཛིན་

མཉམ་སྡེབ་དོན་ཚན་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ཡོད་པའི་འགན་དབང་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་
མེདཔ་ལས་ ལས་དོན་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ལུ་ཐོ་ཕོག་སྲིད་ནི་
ཨིན་པས།

༢  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་

གཞི་༢༠༡༧ ཅན་མའི་བམ་ཚན་༣༦༦ ཆུའི་ཁ་ལས་བྱེམ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་ ཕྱི་བསལ་འབད་ནིའི་ (༦)
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 42

ཐད་ཁར་ ལག་ལེན་ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
༣  ཤིང་ཆས་བཏོན་ནི་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་བྱི་རིམ་ (7('0)འདི་ འགན་དབང་གཙོ་བོ་ཚུ་
དང་ཤོ་མཚུངས་མིན་འདུག།

༤  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གྱི་གྲོས་ཐག་
ཆོད་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ ཚོང་སྡེའི་ཁེ་འབབ་ལུ་ཐོ་ཕོག་སྟེ་འདུག།

༥  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་ཐོན་
སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁག་འབག་ཚུགས་པའི་འོས་ཚད་མིན་འདུག།

༦  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་ཚད་གཏན་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་བྱ་རིམ་དང་ གོང་ཚད་ཚུ་བསྒྲིག་པའི་ཐབས་
ལམ་ དེ་ལས་ ཕག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག། 

༧  རྡོ་དཀྲུམ་ལས་ཚན་ནང་ཁེ་འབབ་མེད་པའི་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༤..༠༡༡ གྱོང་རྒུད་ཕོག་སྟེ་འདུག།

བསོམས་

སྙན་ཞུ་ནང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་
འདེབས་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡  འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གིས་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

གཞུང་ལུ་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་སྒྲིང་

སྒྲིང་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ།

༢  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་
རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་
བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

བསྟན་

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ངེས་

༣  སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་ཚད་གཏན་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལག་
ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་གི་ལམ་སྟོན་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ།

༤  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁེ་འབབ་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་
ཚད་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

༥  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཕྲུས་ཆས་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུའི་ལག་ལེན་དང་
འཛིན་སྐྱོང་ག་དེ་དྲག་དྲག་བཟོ་དགོཔ།
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༦  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་འཛིན་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་འདི་ ལོ་
བསྟར་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

༧  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

ལས་འཛིན་གྱི་བུ་ལོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་

ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ བུ་ལོན་བརྗེད་དྲན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

༨  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐོན་དངོས་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལས་ ཞིབ་
འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ།

༩  རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་འཛིན་གྱི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་
ལམ་དང་ ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ།

༡༠ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་བགོ་

༡༡ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

ཚོང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞི་རིམ་ལུགས་

བཀྲམ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ། དང་

འདི་ འདི་འཕྲོ་ལས་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།
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༤


གནད་དོ ན ་གཞན་ཚུ།

༤ གནད་དོ ན ་གཞན་ཚུ།


༤༡
ག་ལུ་
་ལུ་ ཐུག་སྟེ་ཡོ
ཐུག་སྟེ་ཡོདད་པའི
་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
ན ་ཚུ།
༤༡ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་འོ
འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་འོ ག
་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༠༥༣ གནས་པའི་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༡༦
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༠༥༣ གནས་པའི་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༡༦
འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
༤༢ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
༤༢ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༢ ནང་གི་ རྩིས་ཞིབ་གནོད་དོན་༡༡༢ ལུ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༢ ནང་གི་ རྩིས་ཞིབ་གནོད་དོན་༡༡༢ ལུ་
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་རྩིས་འགྲིག་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་རྩིས་འགྲིག་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༤༣ ངན་ལྷད་བཀག་སོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
༤༣ ངན་ལྷད་བཀག་སོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།

དུས་མཚམས་འདི་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ཅན་
དུས་མཚམས་འདི་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ཅན་
མའི་དོན་ཚན་༣༤ ༧  པའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མིའི་
མའི་དོན་ཚན་༣༤ ༧  པའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མིའི་
གནད་དོན་ཁག་༡༠ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
གནད་དོན་ཁག་༡༠ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༤༤ ངན་ལྷད་བཀག་སོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ནང་ལས་ འཐོ བ ་ཡོ ད ་པའི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
༤༤ ངན་ལྷད་བཀག་སོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ནང་ལས་ ཐོ བ ་ཡོ ད ་པའི་གནད་དོ ན ་ཚུ།

རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་
ཁག་༡༥ འཐོབ་ཅི། 
ཁག་༡༥ འཐོབ་ཅི། 
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༥ མཇུག་དོ ན །
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་

འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་འཆར་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་ ནང་

འཁོད་འོང་འབབ་ཡུན་བརྟན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མི་མང་བུ་ལོན་ཚད་
ལྡན་བཟོ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་ནང་ དྲན་པ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དེ་ལས་ མི་མང་བུ་ལོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གཙོ་བཏོན་

གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་

མི་མང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

ཚུལ་མིན་མང་ཤོས་ཅིག་

བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ད་

དེ་ཡང་

ནང་

ཚད་འཛིན་ལམ་

ལུགས་ཚུ་ དམིགས་དོན་འཆར་གཞི་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ཐ་དད་

བྱུང་མི་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ བདའ་ཟུན་ནི་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ འོས་འབབ་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། བཟོ་སྐྲུན་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་དང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་མང་སུ་ཅིག་
སྦེ་ འཐོན་ཏེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་ཚུ་བྱུང་བའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

 མི་མང་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འགན་ཁུར་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་
ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་

མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ལས་དོན་དང་ཀུན་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལུ་

བཀག་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཉེས་སོད་དང་ཚུལ་མིན་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལོག་ཅི་ར་
འཐོན་དོ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མངོན་གསལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་དོན་དང་འགན་འཁྲི་གི་ལམ་ལུགས་

སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བག་གཡེང་དང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་
མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།



 ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་དང་ ཀུན་སོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་འདི་ འགོ་འཁྲིདཔ་འཇོན་དྲགས་དང་
འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ ཞི་གཡོགཔ་

དང་སྤྱི་གཡོགཔ་གི་ འགན་ཁུར་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་བཀོད་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་དང་ལས་འགུལ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ན་ མཐར་འཁྱོལ་མ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་

ནང་ འགྲོ་ལུགས་དང་འཁྲིཝ་ད་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ དེ་ལུ་བདེན་ཁུངས་ཆོད་མི་ཚུགས་པས།
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 དུས་ཚོད་དང་ཟད་སོང་འཐེབ་གནས་ནི་དང་

རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་

གབ་ཐོབ་སྦེ་ཟད་སོང་

གྲུབ་ནི་ དེ་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པའི་སྐལ་རྩིས་བཏོན་ནི་དང་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ རྩིས་མ་ཕུལ་
བར་བཞག་ནི་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་དང་ ཅ་ཆས་ལཱ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མ་

ཐོབ་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལ་སོགས་པའི་ དཀའ་ངལ་
དང་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ ལོག་ཅི་ར་བྱུང་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་
བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།


 ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བཀོད་ཁྲམ་
ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་
པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག། གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་

གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ གོ་བ་ལེན་ནི་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་མ་བསྐྱེདཝ་

ལས་བརྟེན་བྱུང་དོ་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་ར་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་ འགལ་བའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་བཏོནམ་ཨིན་པས། 


 མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་

མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

འགན་ཁུར་ཚུ་རང་སོའི་ནང་འཁོད་

བཞག་ཡོད་མི་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་མེད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཐོ་ཕོག་པ་
གིས་མ་ཚད་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྒྲིག་མ་ཚུགསཔ་ལས་
ལཱ་ཅོག་གཅིགཔ་འདི་ ལོག་ཅིག་ར་འབད་དེ་ ཟད་སོང་འཐེབ་གནས་ཏེ་འདུག། 


 ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཁུངས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་མེད་མི་དེ་གིས་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་བཅུག་སྟེ་འདུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ ལྟ་བཀོད་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཐོག་ལས་

མི་མང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ནང་

ཕན་

འདེབས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ མི་མང་ལས་སྡེའི་ ལས་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ མི་མང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་

གནས་དོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བརྡ་རྟགས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གྲོས་
འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་

དང་ལེན་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་

མི་མང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་

ལག་ལེན་འདི་ ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགས། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཚུད་མི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་

མི་མང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དྲག་ནི་ནང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་ནིའི་དོ་ལུ་ སྲིན་
བྱུས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བྱུང་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན། 
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༦ གྲོས་འདེབས་ཚུ།
༦ ༡

ཀུན་སོད ་རྣམ་གཞག་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བྱུང་ཐབས་ལུ་

གཞུང་གིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་

རང་སོའི ་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ འགན་འཁྲི་དང་ བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ དགོཔ།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠༢༡ ནང་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ མི་མང་ལས་སྡེ་
ཚུ་ནང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ དམིགས་དོན་འཆར་གཞི་དང་ལག་ལེན་ནང་ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་

མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མངོན་གསལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཉུང་མཐའ་

ལུ་གནས་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་དང་ མངོན་གསལ་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་
ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་གཞི་བཙུགས་ འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཡང་

དངུལ་འབྲེལ་ཕན་གནོད་དང་ ལས་དོན་གྱི་དམིགས་དོན་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་དགོས་མཁོ་ཚུ་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ལག་ལེན་དང་ལས་སོད་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ གལ་གནད་དང་འཁྲིལ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས། སྤྱིར་བཏང་
ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཀུན་སོད་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་
ལུགས་ཡངས་དྲགས་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་འགན་ཁུར་འབག་ནིའི་ རྣམ་གཞག་བྱུང་མི་ཚུགས། དེ་

གིས་འབད་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ འགན་འཁྲི་ལེགས་ཤོམ་མེད་པར་ ཉེས་སོད་ཚུལ་མིན་ཚུ་
ལོག་ཅི་ར་བྱུང་སྲིད་པའི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་འཁོར་རིམ་ནང་ཐུག་ནི་ཨིན་པས། 

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དྲན་ཤེས་དང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཀུན་སོད་བྱུང་ཐབས་

ལུ་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་གཞི་རྟེན་གཞི་བཀོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འགོ་འཁྲིདཔ་འདི་ཚུ་གིས་
ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མེད་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལག་ལེན་
ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག 

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་ འགན་འཁྲི་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ནང་ རང་སོའི་གོ་གནས་ཁར་ཡོད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་
གིས་ འགན་ཁག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབག་པར་ ཚུལ་མིན་ཚུ་བྱུང་པ་ཅིན་ མི་ངོ་རང་སོའི་ཐོག་ལུ་ འགན་འཁྲི་

བཀལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ གནད་དོན་ཚབས་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ དམ་དམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་

འབད་དགོཔ་འདུག། མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ནང་ ཁྱད་རིག་དང་ཐབས་ཤེས་རིག་པ་ཚུ་གི་

ཐོག་ལུ་ ཕག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་བའི་ སེམས་ཤུགས་ཡང་བྱིན་དགོཔ་འདུག། 
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༦ ༢ གཞུང་གིས་ གྲོས་སྟོན ་པ་ཚུ་ མི་མང་འགན་འཁྲིའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་འབག་ནིའི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 

གྲོས་སྟོན་དང་ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་གི་རིགས་ཚུ་ནང་ མཁས་མཆོག་དང་

ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བསབ་བྱ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ སྒེར་གྱི་གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ གཞུང་གིས་ མི་མང་ཐོན་

སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཟད་སོང་བཏངམ་ཨིན་པས། མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཅན་
གྱི་མཁས་མཆོག་ བཙུགས་དགོ་པའི་ལཱ་དང་ ལས་སྡེ་འདི་ནང་ འཇོན་ཐངས་ངེས་པར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་

ནང་ གྲོས་སྟོན་པ་ལེན་དགོ་པའི་སྐོར་ འཁོད་དེ་འདུག། བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ ལས་འགུལ་
ཚུ་ནང་ བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ སྔོན་རྩིས་དང་ལྟ་རྟོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལེནམ་ཨིན་པས། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ བཟོ་ཡོད་པའི་ བཀོད་
རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་ནང་བྱུང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།ཁག་འབག་གི་མཁོ་སོད་

འབད་དགོཔ་ཚུ་ རིན་བསྡུར་གྱི་གནས་ཚིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཐོན་ཤུགས་ཚུ་ལུ་ཚད་ཅན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཁོང་གི་ཐོན་ཤུགས་ནང་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་དགོཔ་གི་ཐོག་ལུ་ ངེས་བརྟན་མིན་འདུག། དཔེར་
ན་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ བཟོ་ཡོད་པའི་ བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤུས་

ཚད་ལུ་ཉམས་ཆག་བྱུང་ཡོད་མི་ལུ་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ འགན་འཁྲི་ཕོག་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་མིན་འདུག། གྲོས་

སྟོན་པའི་འགན་ཁག་ཚུ་ གྲོས་སྟོན་པའི་ལཱ་ཚུ་མ་སྒྲུབ་པའི་ སྔ་གོང་ལས་རང་ སོད་དགོཔ་འདུག། ཞབས་ཏོག་

གཞན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་
བཏུབ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་

གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་

འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དེ་འདུག། དེ་གིས་འབད་ ཟད་སོང་འཁྲི་མི་གི་འཇོན་ཚད་དང་ ཕན་
ཁུངས་འདི་ངེས་བརྟན་མིན་འདུག། 

གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ངེས་བརྟན་སྦེ་སོད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ གྲོས་སྟོན་

པ་ཚུ་ མི་མང་འགན་འཁྲི་ཀྱི་འོག་ལུ་བཙུགས་ནིའི་ སྲིད་བྱུས་དགོཔ་འདུག

༦ ༣  གཞུང་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་པའི་ བཟོ་ སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ སྤུས་
ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ ་ དགོཔ། 

ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གི་ཐབས་ལམ་དང་ སྤུས་
ཚད་ཚད་འཛིན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ བར་མཚམས་ཚུ་ཚུད་པའི་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ | 49

སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་
རིགས་གནས་ཚད་ ཨེས་བི་དྲི་ ནང་ལུ་ འཁོད་དེ་འདུག།

བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ རིན་བསྡུར་ཡིག་

དེ་བཟུམ་མའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འཐོན་ཏེ་རང་ཡོདཔ་
ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་གལ་གནད་ཅིག་ཨིན་པས། གཞུང་གིས་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་

ནང་ལུ་ ཟད་སོང་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ བཏང་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་སྦེ་ འཐོན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཟད་སོང་ཚུ་

དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ མི་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། སྤུས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདི་གིས་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་
དང་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་ དེ་ལས་ མི་སེར་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྦེ་ར་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། དེ་

བཟུམ་གྱི་ གནད་དོན་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་ནང་སྤུས་ཚད་ཅན་སྦེ་ བྱུང་ཐབས་ལུ་ སྤུས་
ཚད་ངེས་བརྟན་དང་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། སྤུས་ཚད་འཛིན་
སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

སྤུས་ཚད་བཏོན་མ་ཚུགས་པའི་

གནད་དོན་ ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཟད་སོང་གྲུབ་པའི་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་ནང་
ཐོ་སོམ་སྦེ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྡེ་ཚན་

འདི་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་བྱ་སོད་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་ཚར་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་
བའི་བསྒང་ལས་ བདའ་མ་ཟུན་པར་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་དང་སྤུས་ཚད་ཚད་

འཛིན་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལུ་ སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཚུ་ དེ་
ལུ་གནས་བཅུག་དགོཔ་འདུག། 

༦ ༤ གཞུང་གིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།



མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་བྱ་རིམ་འདི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་

ནང་ བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པའི་གནད་དོན་མར་འཕབ་འབད་ནི་དང་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་མི་ལུས་བའི་ཐབས་ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན་པས། 

དེ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་ཚུ་ རང་སོའི་མི་སྡེ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ དེ་ལས་ གྲོང་

གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལ་སོགས་པའི་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་

དང་འབྲེལ་བའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ནང་ རིག་རྩལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་
ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། བྱ་རིམ་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་
བཅུག་སྟེ་ རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་བདག་དབང་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འདུག། 
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བྱ་རིམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ དམིགས་གཏད་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་
གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ ཉམས་མོང་དང་ རིག་རྩལ་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་

གཏང་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་སོད་མི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ སྤུས་

ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་

བཟོ་

སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་གོང་ཚད་ལས་ ལེ་ཤ་གིས་ ཉུང་བའི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ ལཱ་སོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་
དེ་གིས་འབད་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སྤུས་ཚད་འཐོན་མ་ཚུགས་པར་འདུག། མི་མང་རྟེན་གཞི་གི་ཐད་ཁར་ རྟེན་

གཞིའི་ལག་ལེན་ཚུ་གིས་

དགོས་མཁོ་ཚུ་བསལ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་འདུག། 

མི་མང་རྟེན་གཞིའི་སྤུས་ཚད་འདི་

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་

དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞུང་གིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དགོཔ་འདུག། 

༦ ༥ གཞུང་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ བུ་
ལོན ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ནང་ བག་ཡོད ་ཀྱི་ཐོག ་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ། 

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧༡༨ ནང་ལུ་ ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་དང་ཕདཔ་ད་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༢༤༠༩ གིས་
ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་པའི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ དེ་ལས་ཚུར་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨

༡༩ དང་ ༢༠༡༩༢༠དེ་ལས་༢༠༢༠༢༡ ལུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་

དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ བཞག་མ་ཚུགས་པས། ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩ གིས་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༩༢༠ ལས་༢༠༢༠༢༡ ཚུན་གྱི་ནང་
ལུ་

ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཡར་སེང་མ་འགྱོ་བར་

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་གནམ་མེད་ས་མེད་

ཡར་སེང་སོང་སྟེ་

འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨༡༩ ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩ མ་འཐོན་པའི་ཧེ་མ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་འདི་
ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༥༨༧ གིས་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོན་ཏེ་འདུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་

ལས་ གཞུང་གིས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་ལམ་གཞན་མ་འཚོལ་བ་ཅིན་

དངུལ་འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་ལུ་ གདོང་ལེན་སོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་བཟུམ་འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ ནང་འཁོད་འོང་
འབབ་འདི་གིས་

ཡར་སེང་འགྱོ་བཞིན་ཡོད་མི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་བདའ་མ་ཟུན་པ་ཅིན་

རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ནང་ལས་ བཏང་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་འདི་ གདོང་ལེན་
འཐེབ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
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དེ་མ་ཚད་

ནང་འཁོད་འཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའི་

གཞུང་གི་བུ་ལོན་གྱི་ཆ་ཤས་འདི་

མི་

དམངས་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཚད་གཞི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་རུང་ འགྲོས་འདི་ ལོ་

བསྟར་བཞིན་དུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཚུ་ཡུན་དུ་

བརྟན་ནི་ དེ་ལས་ བུ་ལོན་ཡར་སེང་གི་ཐད་ཁར་དྲནམ་བཏོན་དགོཔ་མ་ཚད་ བུ་ལོན་ཡར་སེང་འབད་ནི་ཚུ་ནང་

བག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་འདུག།
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