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ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་༢ པ་ཚོགས་ཐེངས་༡༢ པའི་གྲོས་ཆོད།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ཞལ་འཛོམས་ཁང་།
སྤྱི་ཚེས་༡༧-༠༧-༢༠༢༠ ལུ།

ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གི་འགོ་བརྩུགས་གསུང་བཤད༔
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༢ པ་འདི་ དབྱིན་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༠༧ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་
ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་འགོ་དྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཡོངས་ལུ་བསུ་བ་དང་

དེ་ལུ་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་

གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ལུ་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི།

ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་དང་ལྟ་རོག་པ་
ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གིས་

ད་རེས་ནད་

ཡམས་ལུ་བརྟེན་རྟེ་ དཀའ་སྡུག་ཕོག་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་འགོ་ལས་ཐུགས་
བརྩེ་བ་དང་ལམ་སོན་གནང་མི་ལུ་

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཧོངས་ལས་དུས་རྒྱུན་ཁ་

ཐུན་དང་ གསོལ་མཆོད་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་དང་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་ འདི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་
ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གི་

ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

དགོ་པའི་རྩ་བ་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོའི་འཆར་དངུལ་བདེན་སོར་གནང་ནི་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོའི་ལས་སྣ་ཚུ་
ལུ་འཕོ་མཐུད་འབད་ནི་དོན་ལུ་དང་ ལས་སྣ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཆར་དངུལ་སོད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་གནང་
ཡི། དེ་མ་ཚད་ས་གནས་རྗེ་བསྒང་ལས་སོ་བཤུད་འབད་ཡོད་ཡོད་མིའི་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་
ཐབས་དང་ གནས་སྐབས་སོན་ནི་ལུ་བརྩམ་དགོ་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།
གྲོས་གཞི་ཆ་འཇོག་མཛད་ནི༔
ཚོགས་སྡེ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་སྡེ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཐོ་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
དགོ་པའི་བསམ་འཆར་འབྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་༠༣ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི།
༡. ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་གཞི་ལྷགམ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞི་དགོ་པའི་སྐོར། ༼སྨད་
འཐུས་མི༽
༢. མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ནང་གི་མི་ཚོགས་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོག་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན༽
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༣. འཐུང་ཆུའི་དོན་ལུ་ ཅ་ཆས་ཐད་ཀར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན༽
ཚོགས་ཐེངས་༡༡ པའི་གྲོས་ཆོད་གསལ་སོན། ༼ཚོགས་སྡེ་དྲུང་ཆེན༽
ཚོགས་སྡེ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཚོགས་ཐེངས་༡༢ པའི་ནང་ གྲོས་གཞི་ཡོངས་བསོམས་༢༦ ཡོདཔ་འབད་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི་ནང་
ལས་ གྲོས་གཞི་༡༥ མུ་མཐུད་ལས་སྣའི་གནས་སངས་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།༼གྲོས་ཆོད་དེ་དང་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་ཡོདཔ༽
གྲོས་གཞི་གྲོས་བསྡུར༔
༡༽ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཀའི་ལ་ཤོར་སྒང་ཏོ་ལུ་ ས་འཚམས་བསྒྲིག་དགོ་པའི་སྐོར། ༼སྨད་འཐུས་མི༽
གསལ་ཞུ༔ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་སྨད་འཐུས་མི་གིས་ དཔལ་འབོར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ ས་གནས་ཐག་ཉེ་ལུ་བརྟུནམ་ད་ ས་གནས་
འདི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མངའ་འོག་ལུ་དགོ་པའི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་འདི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་ནི་སྐོར་ལས་ བསམ་རྩེ་
རོང་ཁག་དང་བོ་མཐུན་འབྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་ཁ་དྲགོས་རོང་བདག་གིས་ཡང་ ས་གནས་དེའི་སྐོར་ལས་ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་འགོད་སྡེ་ཚན་
ལུ་

ས་གནས་དེའི་སྐོར་ལས་ཡོངས་རོགས་འབད་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་དང་

ས་གནས་འདི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་གྱི་ས་

མཚམས་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ་པའི་གསུང་གནང་གནང་ཡི། འདི་ལུ་
འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱི་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཞབས་ཏོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་མངའ་འོག་
ལུ་ཚུད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་གསུངས་གྲོས་འབྱུང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་འགོད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ས་གནས་དེའི་སྐོར་ལས་ཡོངས་རོགས་འབད་ཞིབ་འཚོལ་
འབད་དེ་

འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་སོན་ཐོག་

ས་གནས་འདི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་གྱི་ས་མཚམས་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་དགོ་པའི་སྐོར་

ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
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༢༽ བསན་སྲུང་དམག་སྡེའི་མཐུད་ལམ་ལས་ ཁར་པན་དྲི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ཕོགས་ལམ་༤ འབད་འཕོ་མཐུད་
བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར། ༼རིན་ཆེན་ལྡིང་འཐུས་མི༽
གསལ་ཞུ༔ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ ས་གནས་བསན་སྲུང་དམག་སྡེའི་མཐུད་ལས་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ས་ཁོངས་གཉིས་ཀྱི་བར་
ནའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་དེ་ནང་

ལམ་འགྲུལ་པ་དང་ས་ཁོངས་དེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་

རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ནི་ལུ་གདོང་ལེན་སོམ་ཤོས་

ཅིག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་ལམ་གྱི་མེ་དང་རྐང་ལམ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་སྣུམ་འཁོར་ཕོགས་ལམ་༤ འབད་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནི་དེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་དང་ ས་གནས་དེ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ GREFF
སྐྱོར་ཡོདཔ་དང་

ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་

ལས་སྡེ་གིས་གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་

གནང་ཡི། ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་ལུ་ ལྭ་འདི་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་
དགོ་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། འདི་ལུ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་སྣུམ་འཁོར་ཕོགས་ལམ་༤ འབད་བཟོ་བསྐྲུན་
འབད་ནི་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་སོད་མི་དག་པ་ཅིག་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ གཞུང་
ལམ་འདི་ དྲན་ཀྲག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་ལམ་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་དགོ་པའི་ཡི་གུ་སོད་ཡོད་རུང་ འདི་
ལུ་ལེན་གསལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལམ་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལེན་སྟེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ་པའི་
གསུངས་གྲོས་འབྱུང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་གཞུང་ལམ་འདི་དྲན་ཀྲག་ལས་ལེན་ཏེ་ ཕོགས་ལམ་༤ བཟོ་སྐྲུན་དང་རྐང་
ལམ་ འདི་མ་ཚདགཞུང་ལམ་དེ་སྔོ་ལྗང་ལྡནམ་སྦེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ བརྟེན་གཞི་
སྡེ་ཚན་གྱིས་

དྲན་ཀྲག་དང་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་

གཞུང་ལམ་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལེན་དགོ་པའི་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ་དང་

འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཕོགས་ལམ་༤ འབད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ ཁྲོམ་སྡེ་རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་དང་ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
༣༽ པད་དཀར་ཞིང་གི་ས་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར། ༼པད་དཀར་ཞིང་འཐུས་མི༽
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གསལ་ཞུ༔ པད་དཀར་ཞིང་འཐུས་མི་གིས་ པད་དཀར་ཞིང་ས་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་འདི་གནས་སངས་ལེགས་
ཤོམ་མེད་མི་ལུ་ ས་གནས་འདི་ནང་སོད་མི་ཚུ་དང་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་ཉེན་སྲུང་བལྟ་སྐོར་འབད་མི་ཚུ་
ལུ་གདོང་ལེན་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ དེ་སྦེ་ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་
དྲུང་ཁག་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་སྟེ་ ལམ་འདི་ལེགས་
སོད་འབད་དགོ་པའི་གསུངས་གྲོས་གནང་ཡི། ཁྲི་འཛིན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་འདི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་
ལེགས་སོད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ འདི་ལུ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཉིན་བསར་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་འཁྲིལ་ ལྭ་འདི་ལུ་ཁ་
གསལ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་དངུལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
༤༽ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ཀྱི་ སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭསི་འཐོན་འཛུལ་གྱི་སྐོར། ༼སོད་འཐུས་མི༽
གསལ་ཞུ༔ སོད་འཐུས་མི་གིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་བཀའ་རྒྱ་དག་འཁྲིལ་ འབྲུག་འགྲེམས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་སི་
ཀྲི་བྭས་དེ་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་རྩིས་སོད་ཡོདཔ་ད་

ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭས་འདི་

རྩིས་ལེན་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ད་ལྟོའི་གནས་སངས་ལུ་ཁྲོམ་སྡེ་མིང་ཐོ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་འགྲེམས་ཡིག་ཚང་གིས་

གཡོག་

བཀོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྩིས་ལེན་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭས་གི་དོན་ལུ་ འཐོན་འཛུལ་འབད་སའི་ས་གནས་ལེགས་ཤོམ་
མེདཔ་ལས་

མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭས་འཐོན་འཛུལ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་འདི་

ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་བསྐྲིན་

འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བའི་ཉེན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ འདི་ལུ་ཚོགས་མང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭས་འདི་ཕལ་མགྱོགས་རང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་རྩིས་ལེན་ནི་ཨིནམ་
ད་ ད་ལས་ཕར་ མི་མང་ལུ་སི་ཀྲི་བྭས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་མ་
ཚད་ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་བཅོ་ནི་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་དགོཔ་ལས་

སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭས་འཐོན་

འཛུལ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གཉིས་ མཉམ་གཅིག་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་
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གསུངས་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བབ་རའི་ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་ཚུ་གིས་སོད་སྒར་ཚུ་སོ་
བཞུད་འབད་དེ་ ས་གནས་དེ་སྣུམ་འཁོར་བྭས་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་སྐོར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་སི་ཀྲི་བྭས་འཐོན་འཛུལ་གྱི་དོན་ལུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་བཟོ་བཅོ་
ཁང་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
༥༽ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོ་ལྗང་བཙུགས་ནི་དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསརཔ་
བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ལུ་ ནགས་ཚལ་ཉམས་གསོ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྭ་འདི་བཟོ་འཆར་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ད་

དེ་ཁར་ཁྲོམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོ་ལྗང་བརྩུགས་ནི་མེདཔ་ལས་

ད་ལས་ཕར་གོང་འཕེལ་གཏང་སའི་ས་ཁོངས་ནང་

སྔོ་ལྗང་

བརྩུགས་ནི་དང་ནགས་ཚལ་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་དེ་ དུས་ཅིག་རྩིས་ལོ་ལས་འགོ་བརྩུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་
གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལྟ་རོག་འབད་ནི་ཟེར་ཚོགས་མང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ ཚོགས་མང་གིས་ སྔོ་ལྗང་བརྩུགས་ནི་དང་ནགས་ཚལ་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་ལྭ་ཚུ་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་
ཁོངས་དེ་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཛེས་ཏོག་ཐོ་བཟོ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲིན་
འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡནམ་འབད་བཞག་ནི་ལུ་ལྭ་འབད་དགོ་ཟེར་གསུངས་གྲོས་གནང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་ནང་འཁོད་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ཁྲོམ་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡནམ་འབད་བཞག་ནི་
སྣང་བ་སོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཤིང་ལྕངམ་༡༠ རེ་བརྩུགས་དགོ་ནི་དང་
དེ་ཡང་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྒེར་སྡེ་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་དབང་ཡིན་ལག་ཁྱེར་སོད་པའི་སྐབས་དང་ སྔོན་
ལས་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དབང་ཡིན་ལག་ཁྱེར་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བའི་སྔོན་ལུ་ ཤིང་ལྕངམ་བརྩུགས་དགོ་ནི་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་
མ་འབད་ན་ གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དབང་ཡིན་ལག་ཁྱེར་འདི་སོད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ ཤིང་ལྕངམ་གྱི་རིགས་དང་
ས་གནས་ཡང་རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་གཏང་སྡེ་ཚན་གྱིས་སོད་དགོ་ནི་དང་ དེ་ལུ་རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་
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ཚན་གྱིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ དབྱིན་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༨ པ་ལས་འགོ་བཟུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་
གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
༦༽ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཟོ་རིག་དཔེ་རི་དང་ ས་ཁོངས་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་བསམ་གཞི་ལུ་མ་
དངུལ་ལྷན་ཐབས་འདོ་པའི་སྐོར། ༼རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔

རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་

ཁྲོམ་སྡེ་དེ་འཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ་པའི་བརྡ་སོད་ཐོབ་ཡོད་རུང་

མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་རོང་ཁག་གི་མཐའ་སྐོར་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་མི་འགོ་འདྲེན་པ་དང་མཉམ་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་མ་དངུལ་ ས་ཡ་༣༣ དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།.
གྲོས་བསྡུར༔ ཚོགས་མང་གིས་ བཟོ་རིག་དཔེ་རི་དང་ ས་ཁོངས་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་བསམ་གཞི་དེ་ གཞི་བཞག་ས་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ ད་ལས་ཕར་འདི་གཞི་བརྩུགས་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་གསུངས་གྲོས་གནང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༣༣/- བདེན་སོར་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
༧༽ ཨེ་ཤེ་ཡྭན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨ་མོ་ཆུའི་ཉིན་བསར་གྱི་ལས་འཆར་སྙན་ཞུའི་མ་དངུལ་དགོ་པའི་
སྐོར། ༼ཁྲོམ་དཔོན༽
གསལ་ཞུ༔ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཨ་མོ་ཆུའི་ཉིན་བསར་གྱི་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་སོམ་སྦེ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཨེ་
ཤེ་ཡྭན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཉིན་བསར་གྱི་ལས་འཆར་སྙན་ཞུ་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ དཔལ་འབོར་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་དབང་དུ་རྒྱབ་སྣོན་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ དེ་ལུ་འཆར་དངུལ་དེ་རྩི་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོའི་ནང་ལུ་ལོགས་སུ་སྦེ་བཏོན་བཞག་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་
གནང་ཡི།
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༨༽ སྟུར་ས་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལས་ ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་གླ་འཐུས་དངུལ་
ཀྲམ་༡༠༠ རེ་བསྡུ་དགོ་པའི་སྐོར། ༼རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྟུར་ས་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལས་
ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ ཕགས་སྙིགས་༡.༢ མེ་ཀྲིཏ་ཊོན་བསྡུ་ལེན་འབད་དོ་ཡོད་མི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཀྱི་ལྭ་འབད་མི་གིས་ མ་དངུལ་
༨༩,༠༠༠/-

༼རྒྱད་ཁྲི་དགུ་སོང་༽ཐམ་པ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་

ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁ་འབགཔ་ལེན་མི་སྤྱི་

མཐུན་ཐོག་ལུ་ མ་དངུལ་༦༠,༠༠༠/- ༼དྲུག་ཁྲི༽ཐམ་པ་ལུ་ ཁ་འཆམ་ཡོད་པའི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་སྦེ་བརྩོག་གཡུར་གྱི་ལྭ་འདི་
ལོག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་

ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་

མ་དངུལ་༡༠༠/-

༼བརྒྱ་གཅིག༽བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གྲོས་འཆར་

ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༠/- དེ་ཁ་འབགཔ་ཀྱི་ལྭ་འབད་མི་གྱིས་འབག་ནི་དང་ དེའི་ལྷག་མ་འདི་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལུ་ བརྩོག་
གཡུར་གྱི་ལྭ་འབད་ནི་ཟད་འགྲོ་འབད་འཞག་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ ཚོགས་མང་གིས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལས་ བརྩོག་གཡུར་དང་ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལྭ་འབད་ནི་ལུ་ མ་དངུལ་
བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དེ་ ཉུང་ཤོས་འབད་དགོཔ་དང་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུའི་ཁྲལ་ལེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་མང་
གིས་ མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ སབས་ཅིག་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྟུར་སའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལས་ བརྩོག་གཡུར་དང་ཕགས་སྙིགས་ དེ་ལས་འཐུང་ཆུའི་
འཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལྭ་འབད་ནི་དོན་ལུ་

ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་མ་དངུལ་༣༠༠/-

༼བརྒྱ་གསུམ་༽ཐམ་པ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་

གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
༩༽ ཀར་བེ་ཀྲར་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་སྐོར། ༼ཆུ་
འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཀར་བེ་ཀྲར་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་འཆར་
གཞི་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལྭ་འདི་ སྔོན་མའི་ཚོགས་སྡེ་ལས་ངོས་ལེན་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལྭ་ཡང་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ལུ་ མ་
དངུལ་ས་ཡ་༤.༥༧༡/- ལུ་བདེན་སོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་བདེན་སོར་གནང་ཡོདཔ།
༡༠༽ ཁྲོམ་སྡེ་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆུའི་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་
ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ འཐུང་ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆུའི་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་མ་དངུལ་ས་ཡ་༢.༧༣༩/དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་བདེན་སོར་གནང་ཡོདཔ།
༡༡༽ ཆུ་མདའ་སོར་རྒྱབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆུ་མདའ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ འཐུང་ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆུ་མདའ་སོར་རྒྱབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆུ་མདའ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལུ་མ་དངུལ་ས་ཡ་༢/དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་བདེན་སོར་གནང་ཡོདཔ།
༡༢༽ ཨ་མོ་ཆུ་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་དང་ ནད་ཡམ་ལུ་བརྟེན་
ཕྱིར་བཏོན་ལྟེ་བ་དགོ་པའི་སྐོར། ༼ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ འཐུང་ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨ་མོ་ཆུ་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་
ཆུ་འཀྲམ་སྤེལ་དང་ ནད་ཡམ་ལུ་བརྟེན་ ཕྱིར་བཏོན་ལྟེ་བ་དགོ་ནི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༦.༨༤༥/- དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ལུ་བདེན་སོར་གནང་ཡོདཔ།
༡༣༽ མི་ཚོགས་བཟོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན༽
གྲོས་བསྡུར༔ ཚོགས་སྡེ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ སྔོན་མའི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་སྟེ་ སོ་འཐུས་སོད་དགོ་ནི་
དང་ དེ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མི་སོབས་ཚོགས་ཆུང་ཧོངས་ལས་བཟོ་དཔོན་གསར་འཐུ་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
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བལྟ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

དེ་སྦེ་མི་ཚོགས་བཟོ་དཔོན་གཉིས་ལུ་སོ་འཐུས་འདི་སོད་ནི་དེ་ཡང་སྔོན་མའི་ཟླཝ་བཀག་

བཞག་མི་ལས་འཕོ་མཐུད་སོད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི།
དེ་མ་ཚད་མི་སྡེ་ཞབས་ལྟོ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་

ཆུ་སྐྱེལ་འགྲུལ་འཁོར་ནང་གི་ལས་རོགསཔ་གཉིས་ལུ་དངུལ་ཕོགས་མ་དངུལ་༢༠༠༠/-

༼གཉིས་སོང་༽རེ་ཡར་སེང་འབད་འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ མི་ཚོགས་བཟོ་དཔོན་གཉིས་ལུ་འཕོ་མཐུད་སྟེ་ སོ་འཐུས་མ་དངུལ་༥༠༠༠/- ༼ལྔ་སོང་༽ཐམ་པ་དབྱིན་
ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༥ ལས་འགོ་བཟུང་སོད་དགོ་ནི་དང་ མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཆུ་སྐྱེལ་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ལས་རོགསཔ་
གཉིས་ལུ་ཡང་ དབྱིན་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༧ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སོ་འཐུས་མ་དངུལ་༢༠༠༠/- ༼གཉིས་སོང་༽ཐམ་པ་རེ་སོད་དགོ་པའི་
གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
༡༤༽ བརྩོག་ཆུའི་ལྭ་འབད་མི་ལས་གཡོགཔ་དང་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ༼རང་བཞིན་མཐའ་
སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བརྩོག་ཆུའི་ལྭ་འབད་མི་ལས་གཡོགཔ་དང་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ སོད་
ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ ཚོགས་མང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་ཚུ་གི་སོད་ཁྱིམ་འདི་ ཁ་གཏོར་ཡོད་མི་ལུ་ ད་རེས་བཟུམ་མའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་
གནས་སངས་ལུ་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་མ་ཚད་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་སབས་བདེ་ནི་དོན་ལུ་དང་ ལྭ་ལུ་སོ་
བ་སྐྱེད་ནི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་སོད་སོད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་་ཚུ་ལུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་མ་དངུལ་ས་ཡ་༢༠/- ཡོངས་
བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ལས་བདེན་སོར་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཁོངས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ རྟེན་གཞི་སྡེ་ཚན་དང་ གོང་
འཕེལ་འཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ སྔོན་རྩིས་སོན་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ།
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༡༥༽ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཞབས་ཏོག་གི་སྣུམ་འཁོར་དགོ་པའི་སྐོར། ༼རང་བཞིན་
མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་དེ་ནང་ལས་མི་༤༥ དང་ལྭ་གཡོགཔ་༢༠ ཉེན་ཚབས་ཆེ་
བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་དོན་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ལྭ་འདི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ལྭ་འབདཝ་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་ཞབས་ཏོག་གི་སྣུམ་
འཁོར་དགོ་ནི་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་འོང་འབབ་ནང་ལས་མ་དངུལ་ས་ཡ་༠.༧༥/- དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད།
གྲོས་ཆོད༔ ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྔོན་མའི་ཚོགས་སྡེ་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་
ཡི།
༡༦༽ དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩༢༠༢༡ གི་ལས་སྣའི་འཆར་གཞི་ཚུའི་-༢༠༢༠ གི་རྩིས་ཁྲ་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠འཆར་དངུལ་ལུ་བདེན་སོར་གནང་དགོ་པའི་སྐོར། ༼དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན༽
གསལ་ཞུ༔ དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོའི་མ་དངུལ་ས་ཡ་༢༢༠/- སྐོར་ལས་ཕབ་ཆག་གིས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་
ཡི། དེ་སྦེ་ཁྲོམ་སྡེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་ཟད་འགྲོ་བཏང་དགོ་པའི་
མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༦༣/- དང་ བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་མ་དངུལ་ས་ཡ་༩.༢/- ཡོངས་བསོམས་ས་ཡ་༡༦༩/- གི་
གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་མ་ཚད་ཁྲོམ་སྡེ་མ་རྩ་ལྟེ་བ་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ལས་མ་དངུལ་
ས་ཡ་༢༤༩.༨༦/- དང་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༨༡.༥/- དང་ ལྷོ་ཨེ་ཤེཡ་ལུང་ཕོགས་དཔལ་འབོར་མཉམ་འབྲེལ་
ལས་མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༣༧.༥/- གི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔

ཚོགས་སྡེ་གིས་

གསལ་ཞུ་འདི་ལུ་བདེན་སོར་གནང་ཏེ་

ཡོངས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ལས་
གནང་ཡི།

སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དེ་

རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སངས་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་འཚོལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་

༡༦༽ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ས་སྙིང་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་གཞི་ལྷགམ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་དོན་པའི་འཆར་གཞི་དགོ་
པའི་སྐོར། ༼སྨད་འཐུས་མི༽
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གསལ་ཞུ༔ ཁྲོམ་སྡེ་ཧོངས་ལས་ གཞུང་ས་ནང་བཟོད་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བརྡལ་དགོ་པའི་ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་རུང་ དག་པ་
ཅིག་གིས་བརྡལ་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་གིས་བརྡལ་བ་མེདཔ་ལས་ བརྡལ་གཏང་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཕགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ས་
ཁོངས་འགྱུརཝ་ལས་ ས་ཁོངས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དང་དོན་པར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་བསྡུར༔ ཚོགས་མང་གིས་ གཞུང་ས་ནང་ལུ་བཟོ་བཀོད་ཡོད་མི་བརྡལ་ནིའི་དོན་ལུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ བརྡལ་ནི་ལྭ་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་བཀག་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་ས་གཞི་ལྷགམ་ཚུ་ ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་སྡེ་
ཚན་གྱིས་

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ད་

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ས་གཞི་ཚུ་གླ་ཁར་སོད་ནི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ་པའི་གསུང་གྲས་

གནང་ཡི།
གྲོས་ཆོད༔

གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་

ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

ས་ཁོངས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་

བཤིག་དགོ་པའི་བཟོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི། དེ་སྦེ་སྔོན་མའི་ཉེན་བརྡ་
དང་འཁྲིལ་ མཐའ་མཇུག་གི་ཉེན་བརྡ་སོད་དགོ་ནི་དང་ འདི་ལུ་ངོས་ལོན་མེན་ན་ བརྡལ་བཤུད་སྡེ་ཚན་གྱིས་བརྡལ་དགོ་པའི་གྲོས་
ཆོད་གནང་ཡི།
མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ༔ གོང་འཕེལ་མཚམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་ ས་ཁྲམ་དང་ས་འཇལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་འབད་དགོཔ།
གྲལ་གཏོགས་པའི་མིང་ཐོ༔
༡༽ ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི། ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན།
༢༽ ལུང་བརན་རྒྱ་འཚོ། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན།

༣༽ ཤར་མི་ལ་ལིམ་བུ། འཐུས་མི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སོད་འདེམས་ཁོངས།
༤༽ ནར་བྷ་དུ་རའི། འཐུས་མི། གནས་སྦྲག་འདེམས་ཁོངས།
༥༽ པྲཱ་བཱཏ་རའི། འཐུས་མི། ས་ས་ཁ་འདེམས་ཁོངས།

༦༽ པ་སངས་ནོར་བུ་ཏ་མང་། འཐུས་མི། རིན་ཆེན་ལྡིངས་འདེམས་ཁོངས།
༧༽ ཏིར་ཐ་མ་ཡ་མོང་སྒར། འཐུས་མི། པད་ཀར་ཞིང་འདེམས་ཁོངས།
༨༽ ཆུང་ཀུ་ཟླ་བ། འཐུས་མི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྨད་འདེམས་ཁོངས།
༩༽ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ལྟ་རོག་མཛད་ཡོདཔ།
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གྲོས་ཆོད་ངོས་ལེན་གནང་ཡོདཔ༔
ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི།

༼པ་སངས་ནོར་བུ་ཏ་མང་༽

༼ནར་བྷ་དུར་རའི༽

ཚོགས་པ། རིན་ཆེན་སྡིངས་འདེམས་ཁོངས།

ཚོགས་པ། གནས་བྲག་འདེམས་ཁོངས།

༼པར་བཱཏ་རའི༽

༼ཤར་མི་ལ་ལིམ་བུ༽

ཚོགས་པ། དཔག་བསམ་ཁ་འདེམས་ཁོངས།

ཚོགས་པ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སོད་འདེམས་ཁོངས།

༼ཏིར་ཐ་མ་ཡ་མོང་སྒར༽

༼ཆུང་ཀུ་ཟླ་བ༽

ཚོགས་པ། པད་ཀར་ཞིང་འདེམས་ཁོངས།

ཚོགས་པ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྨད་འདེམས་ཁོངས།

༼ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི༽
ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན།
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